
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง “เพศวิถีของนักศึกษาในเขตรัตนโกสินทร์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจลักษณะเพศวิถีของนักศึกษาในเขตรัตนโกสินทร์ที่

สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 2) เปรียบเทียบเพศวิถี ในเรื่องค่านิยมทางเพศของนักศึกษา เพศชาย

กับเพศหญิง นักศึกษาที่พักอาศัยกับบิดามารดา ผู้ปกครองหรือญาติกับนักศึกษาที่อยู่หอพักหรือ

เช่าบ้านอยู่ตามล าพัง และนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด  ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้  

1. เพศวิถี 

2. ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น 

3. พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

4. วัฒนธรรมทางเพศ 

5. เขตรัตนโกสินทร์ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดแต่ละส่วนมีดังนี้ 
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เพศวิถี (Sexuality) 
 

 ความหมายและแนวคิดของเพศวิถี 

 ค าว่า Sexuality  มีนักวิชาการได้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลายค า นอกจากค าว่า เพศวิถี 

คือ ภาวะทางเพศ  เรื่องทางเพศ  วิถีทางเพศ  ความรู้เกี่ยวกับเพศ  มิติทางเพศ และมีผู้ให้

ความหมายไว้หลายคน ดังนี้ 

 องค์การอนามัยโลก ( World Health Organization, 2002)  ให้ความหมายของเพศวิถี 

(Sexuality) ว่า  เป็นมุมมองตลอดชีวิตของมนุษย์ในแง่ของเพศ ความเป็นชายหญิงและบทบาท

ทางเพศ การรับรู้สภาพแวดล้อมทางเพศ (Sexual orientation)  ลักษณะที่กระตุ้นความต้องการ

ทางเพศ (Eroticism)  ความพึงพอใจทางเพศ (Pleasure)  ความสัมพันธ์ทางเพศและการสืบพันธุ์ 

(Intimacy and reproduction) เพศวิถี เป็นประสบการณ์ที่ได้รับและแสดงออกในด้านความคิด 

(Thought)  การจินตนาการ (Fantasies)  ความปรารถนา ความเชื่อ ทัศนคติ คุณค่า พฤติกรรม 

การปฏิบัติ บทบาทและความสัมพันธ์ ในขณะที่เพศวิถีสามารถที่จะรวมในทุกมิติที่กล่าว แต่ไม่

จ าเป็นที่ทุกๆอย่างที่กล่าวจะได้เคยมีประสบการณ์หรือแสดงออกมา เพศวิถีได้รับอิทธิพลจากทาง

ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ 

ศาสนาและองค์ประกอบของจิตวิญญาณ 

 ระวิวรรณ  แสงฉาย ( 2538: 4) ให้นิยามไว้ว่า หมายถึง พฤติกรรมทั้งหมดของเขาที่มี

ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางธรรมชาติของจิตใจและร่างกายท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

(psychobiological phenomena of sex) ความต้องการทางเพศ และความต้องการที่จะสืบ

เผ่าพันธุ์ของตน เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้มนุษย์รู้จักปรับตัวและหล่อหลอมพฤติกรรมทั้งหมด

น้ันให้เข้ากับสภาพสังคมท่ีเขาอาศัยอยู่ รวมท้ังวิถีทางการด ารงชีวิตของแต่ละคนด้วย ซ่ึงการแผ่

ขยายของแรงผลักดันดังกล่าวจะท าให้มีอิทธิพลต่อเรื่องศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

สังคม แต่ท้ังหมดนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ และศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งจะควบคุมการ

แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมที่มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ ซึ่ง

ความต้องการนี้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม เช่น เรื่องสิทธิสตรี การวางแผนครอบครัว 
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การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและแม้แต่ประเทศเดียวกันแต่

ต่างท้องที่ก็อาจจะแตกต่างกันเองได้เหมือนกัน 

 สุรีย์พร  กฤษเจริญ (2547) กล่าวว่า มิติทางเพศหรือเพศวิถี ( Sexuality) มีความหมาย

แตกต่างกันไปตามกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันและตามบริบทของสังคมที่บุคคลนั้นๆอาศัยอยู่  

 มิติทางเพศ หรือ เพศวิถี ( Sexuality) เป็นปัจจัยที่ถูกก าหนดโดยความเป็นหญิงชายและ

มีอิทธิพลต่อสุขภาพการเจริญพันธ์ของผู้หญิงและผู้ชายเป็นอย่างยิ่ง (สุรีย์พร  กฤษเจริญ , 2547) 

เป็นพื้นฐานการเป็นตัวตนของบุคคล ( sense of self) และถูกก าหนดโดยครอบครัว วัฒนธรรม 

กฎหมายและศาสนา ( Fogel, 2004 อ้างถึงใน สุรีย์พร  กฤษเจริญ , 2547: 37) สถาบันทางสังคม

เหล่านี้ล้วนมีส่วนส าคัญในการก าหนดให้ผู้หญิงและผู้ชายมีทัศนคติและกระท าพฤติกรรมทางเพศ 

ตามที่สังคมเห็นว่าเหมาะสมตามความเป็นหญิงชาย  

 พริสรา  แซ่ก้วย (2547 : 14 อ้างถึงใน กฤติยา  อาชวนิจกุล , 2554: 44) นักสตรีนิยมไทย 

อธิบายว่า เพศวิธี คือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศหรือที่เรียกไว้ในกฏหมายล้านนา

ด้ังเดิมว่า “ตัณหาอาลัย” โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศของปัจเจกบุคคล

เป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใครมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน อย่างไร แต่หมายรวมถึง

ความปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนทัศน์เกี่ยวกับคู่ในอุดมคติ ฯลฯ จึงเป็นท้ังเรื่อง

การสร้างความหมายทางสังคม เป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและการเมือง และเป็น

พื้นที่ของการยอมจ านนและการต่อสู้ในระดับปัจเจก  

 วิลาสินี  พิพิธกุล (2547 อ้างถึงใน กฤติยา  อาชวนิจกุล , 2554: 44) ให้ความหมายว่า 

เพศวิถี คือ ระบบความคิด ความเชื่อเรื่องเพศ เป็นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก าหนด 

จัดการ ก ากับ ควบคุม รวมทั้งการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึง

พอใจในเรื่องเพศ การแสดงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ 

และการสร้างจินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไปจนถึงการออกกฏเกณฑ์ ระเบียบกฏหมายต่างๆ 

ที่มาควบคุมหรือก ากับดูแลเรื่องเพศของคนในสังคม โดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐาน

ชุดหนึ่งที่ยอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีท่ีก าหนดขึ้นเท่านั้น  

 สสส.หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความหมายว่า เพศวิถี  

หมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการ
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แสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติ แต่

เป็นการสร้างความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมที่ก าหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในทุกแง่มุม เพศวิถีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ไปในแต่ละวัฒนธรรม ชนชั้น เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และมีความเชื่อมโยงกับภาวะความเป็น

หญิงหรือชายของผู้คนตามที่สังคมคาดหวัง (เอกสารโครงการแผนงานสร้างเสริม สุขภาวะทาง

เพศ, 2549) 

 จากการสัมมนาเรื่องเพศวิถีและการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ เมื่อ วันจันทร์

ท่ี 5 พฤศจิกายน  2550  ชลิดาภรณ์  ส่งสัมพันธ์  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความเห็นว่า  เพศวิถีไม่ได้จ ากัดอยู่ในมิติของการกระท า 

(practices) เพียงเท่านั้น แต่ยังมีมิติของความปรารถนาทางเพศ ( erotic desires) และอัตลักษณ์ 

(identity) รวมอยู่ด้วย เพศวิถีจึงมีองค์ประกอบมากมาย กล่าวคือ เพศวิถีมีความเกี่ยวข้องกับการ

น าเสนอร่างกาย ( display) ของเราต่อคนอ่ืนว่าเราต้องการให้คนอ่ืนเห็นเราว่าเป็นอย่างไร เพศวิถี

ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม กิริยา มารยาท เพื่อแสดงตัวตนทางเพศอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวข้อง

ไปถึงความดึงดูด ( attraction) ซึ่งหมายถึงการสร้างกรอบกติกาชุดหนึ่งคอยก ากับความคิดความ

เชื่อหรือแม้กระทั่งต าแหน่งแห่งที่ของคนในสังคม กฎกติกาว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีอยู่

ในสังคมก็ถูกก าหนดภายใต้เพศวิถีด้วยเช่นกัน ซึ่งในแต่ละสังคมก็จะมีกฎกติกาเรื่องเพศวิถีท่ี

ต่างๆกัน และยังเกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วย และเพศวิถียังเกี่ยวข้องกับ

เรื่องกฎกติกาหรือมาตรฐานเก่ียวกับการร่วมเพศและการมีเพศสัมพันธ์ด้วย ดังนั้นการพูดถึงเพศ

วิถีจึงเป็นการพูดถึงเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆมิติไปพร้อมๆกัน  

บทความเรื่อง เพศวิถี : นิยามความหมายและกรอบแนวคิด (ชลิดาภรณ์  ส่งสัมพันธ์ , 

2551) กล่าวว่า Sexuality ถูกแปลว่า “เพศวิถี” ซึ่งบางทีก็มีคนแปลว่า การโยงใยการเชื่อม

ความหมายเรื่องเพศ เพราะสังคมมีความเชื่อและค่านิยมหลายเรื่องที่โยงใยสัมพันธ์กันเหมือนใย

แมงมุม ประเด็นนี้จึงมีองค์ประกอบอยู่  3  ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน  คือ  ความปรารถนา  วิถีปฏิบัติและ 

อัตลักษณ์  

เราเชื่อเรื่องเพศอย่างไรก็จะด าเนินเรื่องเพศอย่างนั้น ซึ่งจะก าหนดว่าจะมีวิถีปฏิบัติ

อย่างไร จะมีตัวตนในทางเพศอย่างไร  ลักษณะปรากฏและการน าเสนอร่างกาย เราอยากแสดงออก
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อย่างไร เราอยากให้ผู้อื่นเห็นเราอย่างไรในทางเพศ เช่น ผู้ชายบางคนที่เคร่งครัดในทางเพศจะไม่

ยอมใส่สีช็อกก้ิงพิงค์ เพราะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ผู้ชาย ดังนั้นทรงผม หน้าตา ล้วนเกี่ยวข้องกับการที่

จะระบุตัวตนทางเพศของเรา การน าเสนอร่างกายจึงเกี่ยวกับว่าเราอยากให้เขาเห็นเราอย่างไร  

Sexuality เป็นเรื่องของการนิยามว่าอะไรคือ เรื่องของเพศ ความปกติและผิดปกติของ

เพศเป็นอย่างไร เพศวิถีกระแสหลักมีอิทธิพลต่อการคิดเรื่องเพศในสังคมไทย ที่ส่งผลต่อความเชื่อ 

กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ซึ่งน ามามองต่อสังคมไทยในอารมณ์บางอย่าง ซึ่งบางทีอาจจะแยกไม่

ออกว่าเป็นของตะวันตกหรือตะวันออก  

นอกจากน้ันยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับมิติถึงมุมมองของเพศวิถี ว่ามี 6 มิติ คือ (ชลิดา

ภรณ์  ส่งสัมพันธ์ (2550 อ้างถึงใน กฤติยา  อาชวนิจกุล , 2554: 44 - 45)  

1. มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตถลักษณ์ (erotic desires, 

practices and identity)  เพศวิถีท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ คือ การนิยามตัวเองในทางเพศ ซึ่ง

เชื่อมโยงกับเพศภาวะ ( gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยัง

ขึ้นอยู่กับการที่คนอ่ืนนิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย 

2. มิติการน าเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอ่ืนเห็นเราเป็น 

อย่างไร เราก็น าเสนอตัวเราอย่างนั้น  อาจด้วยทรงผม หรือเสื้อผ้า เพื่อน าความเป็นเพศหญิง เพศ

ชาย หรือเพศทางเลือกอ่ืนๆ 

3. มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ที่เกี่ยวข้องกับความ 

เป็นตัวตนในทางเพศ  ซึ่งการกระท าแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบท 

ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว 

4. มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฏกติกาของความรักให้รักเฉพาะ 

เพื่อนต่างเพศเท่านั้น แต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะ

คนที่รักเพศเดียวกัน ก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบ

นี้ ซึ่งถ้าหลุดจากกรอบนี้คือ สามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากน้ี

ความรักก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ ชนชั้น และอื่นๆ

อีกด้วย 

5. มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฏกติกาว่าด้วยการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง 
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ชายหญิง เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มีกติกาของการจบ

ความสัมพันธ์ 

6. มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ท าอย่างไร  

จึงเรียกว่า การร่วมเพศ และการร่วมเพศที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และที่ผิดปกติเป็นอย่างไร 

พิมพ์วัลย์  บุญมงคล (2551 , 28) อธิบายว่า เงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจ และประวัติศาสร์ มีส่วนก าหนดเพศวิถีของผู้คนในสังคม และในแต่ละช่วงเวลา 

ความหมายของเพศวิถีเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ในแต่ละสังคม หรือ

แม้กระทั่งในบุคคลเดียวกันแต่แตกต่างในช่วงเวลา เพศวิถีมีความหมายและรูปแบบที่หลากหลาย 

องค์ประกอบของเพศวิถีประกอบด้วย การให้ความหมายเรื่องเพศของปัจเจกบุคคล ความเชื่อ 

ค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความรู้สึก ความปรารถนาทางเพศ ความสุขทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ 

และเพศภาวะ รสนิยมทางเพศ คู่สัมพันธ์ทางเพศ การให้ความหมายกับคู่ความสัมพันธ์ทางเพศใน

แต่ละบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ เพศวิถีถูกก าหนดโดยบทบาทเพศ ปัจจัยทางชีววิทยา

และความสัมพันธ์เชิงอ านาจ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

กฤตยา  อาชวนิจกุล (2554 : 45) กล่าวว่า เพศวิถีมิใช่เรื่องหยุดน่ิง แต่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคล เพศวิถีจึงป็นกระบวนการชีวิตที่ยาวนานของคนๆหนึ่ง มีการเติบโต

และเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะตอบโต้หรือยอมตามต่อกรอบกติกาเรื่องเพศที่ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน และ

สัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งๆ  ในแง่ระบบสังคม เพศวิถีจึงมีที่ทางอยู่บนกฏเกณฑ์

ของการเมือง ศิลธรรมและแนวปฏิบัติเรื่องเพศ หรือวัฒนธรรมทางเพศในแต่ละสังคม ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

ค าที่มีความหมายของค าว่า “เพศ” 

กฤตยา  อาชวนิจกุล (2554 : 44) ได้ให้ความหมายของค าว่า “เพศ” ว่ามีความหมาย

อย่างน้อย 3 นัย คือ 

1. เพศสรีระ (sex) เป็นเพศที่หมายถึงสรีระร่างกาย หรือเขียนให้ตรงก็คือ อวัยวะที่บ่ง 

บอกว่าเป็นเพศอะไร 

2. เพศสภาวะ (gender)  เป็นเพศที่หมายถึง ภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทาง 
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สังคมเพศภาวะที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา ก็คือ ความเป็นหญิง เป็นชาย ดังนั้น

ในอีกแง่มุมหนึ่ง เพศสภาวะจึงเป็นเรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆ ที่สังคมก าหนดให้กับสถานะทาง

เพศซึ่งมักดูจากเพศสรีระ คือ หญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปลี่ยนการก าหนดสถานะทางเพศว่า 

อาจมาจากองค์ประกอบอ่ืนๆนอกเหนือจากเพศสรีระ สถานะทางเพศก็อาจมีเพิ่มมากขึ้น เช่น เกย์ 

กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ อันจะน าไปสู่การก าหนดบทบาทเพศต่างๆมากกว่าหญิงและชาย  

3. เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน  

และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับ

คู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ และกามกิจ ซึ่งป็นระบบความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคม 

สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ก าหนดและสร้างความหมายทาง

สังคม สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ก าหนดและสร้างความหมาย

ให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายมุม 

 ปัจจัยที่มีผลกับการสร้างเพศวิถี (Richard  Blonna and Jean Levitan, 2005 ) 

1.  ครอบครัว  (Family) ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกของมนุษย์ พ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่

อยู่ใกล้ชิดและอบรมสั่งสอนบุตร ดังนั้นครอบครัวจะส่งผลกับการพัฒนาทางเพศวิถีของคนเป็น

อย่างมากเพราะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจะสามารถหล่อหลอมเด็กในครอบครัว เด็กจะได้

เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของแต่ละเพศ ความรัก การแสดงออกของความรัก การแบ่งปันความรัก

ความเข้าใจสู่คนอ่ืน ครอบครัวมีอิทธิพลต่อวิถีทางทางเพศทั้งในทางที่ดีและไม่ดีและเป็นรูปแบบ

ปฏิบัติของบุตรหลานต่อไปในอนาคต 

2.  เพื่อน (Friends) กลุ่มเพื่อนจะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวิถีทางทางเพศ การที่คน

จะมีวิถีทางเพศดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบไหน สังคมของเพื่อนเป็นแบบใด 

ซึ่งแตกต่างกันตามประสบการณ์และอายุ และพบว่าส่วนใหญ่เด็กจะบอกว่าเรียนรู้เรื่องเพศจาก

การพูดคุยซักถามเพื่อน ซึ่งบางครั้งเพื่อนอาจตอบจากประสบการณ์ของตนเอง หรือบางครั้งพูด

เกินความจริง  

3.  วัฒนธรรม ( Culture) นักวิชาการด้านมนุษย์วิทยาอธิบายว่าวัฒนธรรม คือทุกสิ่งทุก

อย่างที่มนุษย์เรียนรู้ ทุกวัฒนธรรมมีกฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมทางเพศหรือการแสดงออกทาง
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เพศของคนในสังคม คนที่มาจากที่ต่างกัน สิ่งแวดล้อมต่างกันมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน จึงมีผลให้

ค่านิยมและการกระท าแตกต่างกัน 

นอกจากน้ันก็ยังมีปัจจัยอ่ืนๆอีก เช่น สื่อต่างๆ การเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศของ

บุคคลที่เราชื่นชอบหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 

เมื่อทุกอย่างในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเช่นนี้ จึง

อาจกล่าวว่า คุณภาพชีวิตมนุษย์จะดีหรือเลวเพียงใดขึ้นกับอิทธิพลของเรื่องเพศ ดังที่ไคร์เคนดัล 

(Kirdendall, 1965: 1 อ้างถึงใน จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ , 2543: 4) กล่าวว่า “ความสุข 

ความส าเร็จ หรือการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมของบุคคลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความส าเร็จ 

หรือความล้มเหลวของการปรับตัวทางเพศ การแสดงบทบาททางเพศที่เหมาะสม รวมทั้งความ

ฉลาดและความสามารถในการด าเนินชีวิตทางเพศของบุคคลนั้นๆทั้งนี้ก็เนื่องจากเรื่องเพศเป็นพลัง

อันยิ่งใหญ่ที่อาจเป็นได้ทั้งพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและเป็นได้ทั้งพลังในการท าลายล้างนั้นเอง” 

 

ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น 

 ค่านิยม เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมในด้านสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ การ

ที่เราให้ค่านิยมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภาวะการณ์ใดภาวะการณ์หนึ่ง หมายถึงสิ่งนั้นหรือภาวะการณ์นั้น

มีคุณค่าต่อตัวเรา การให้ค่านี้เกิดจากประสบการณ์ และการประเมินค่าของบุคคลนั้นๆและ

ขณะเดียวกันก็เป็นผลมาจากสังคมด้วยส่วนหนึ่ง (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2528: 22)  

 ความหมายของค่านิยม  

 ค่านิยม มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Value” และมาจากค าสองค าคือ “ค่า” กับ 

“นิยม” เมื่อค าสองค ารวมกันแปลว่า การก าหนดคุณค่า  คุณค่าที่เราต้องการท าให้เกิดคุณค่า 

คุณค่าดังกล่าวนี้มีทั้งคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม ซึ่งคุณค่าแท้เป็นคุณค่าที่สนองความต้องการใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนคุณค่าเทียม  หมายถึงคุณค่าที่สนองความต้องการอยากเสพสิ่ง

ปรนเปรอชั่วคู่ชั่วยาม (http://socialscience.igetweb. com)  
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 ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา (2523 : 1) กล่าวว่า ค่านิยมหมายถึง ความเชื่อของบุคคล

ว่า สิ่งใดมีค่า มีความส าคัญ และเป็นท่ีพึงปรารถนาของเขา  ในขณะที่สิ่งอื่นไม่มีค่า ไม่มี

ความส าคัญและไม่เป็นท่ีต้องการ ในลักษณะดังกล่าวค่านิยมจึงท าหน้าที่เป็นมาตรฐาน 

(Standard) ในการรับรู้ การประเมิน การเลือกและการตัดสินใจของบุคคลว่า อะไรดี – ไม่ดี  มีค่า – 

ไม่มีค่า  ส าคัญ – ไม่ส าคัญ  ถูก – ผิด  ควรท า – ไม่ควรท า  

 พนัส  หันนาคินทร์ (2523 : 18) ให้ความหมายของค่านิยมว่า หมายถึง การยอมรับนับถือ

และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่ต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ ความคิด 

อุดมคติ รวมทั้งการกระท าในด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ ในการประเมินค่า

จากทัศนะต่างๆโดยถ่ีถ้วนและรอบครอบแล้ว  

 สุพัตรา  สุภาพ (2536 : 22) ให้ความหมายว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่กลุ่มคนหนึ่งๆเห็นว่า

เป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การกระท า น่ากระท า น่ายกย่อง หรือเห็นว่าถูกต้อง  

 ค่านิยม (http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php) หมายถึง  สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่า

พึงปราถนาต้องการให้เป็นเป้าหมายของสังคมและปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็น

เป้าหมายในการด าเนินชีวิตหรือควรหลีกเลี่ยง เช่น ความยากจน สิ่งมีคุณค่า น่าปราถนา  หรือน า

ความสุขมาให้มีทั้งเป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุ ค่านิยมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้เช่นเดียวกันกับ

ความเชื่อและมีความแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมส่วนใหญ่เนื่องมาจากความ

เชื่อ 

 ค่านิยม หมายถึง  สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่า พึงปราถนาต้องการให้เป็นเป้าหมายของสังคม

และปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวิต สิ่งมีคุณค่า น่าปราถนา  

หรือน าความสุขมาให้มีทั้งเป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุ ค่านิยมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้

เช่นเดียวกันกับความเชื่อและมีความแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรมค่านิยมส่วนใหญ

เนื่องมาจากความเชื่อ

(http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phayao/srinual_p/social/sec 02p% 

2003. html) 

 ค่านิยมไทยใหม่จะมีลักษณะสากลมากขึ้น เช่น นิยมยกย่องวัตถุ ความมั่นคง  ความ

หรูหราฟุ่มเฟือย ความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ยึดมั่นในประเพณี  ชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก 
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และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ  อ านาจและเกียรติยศชื่อเสียง การดูแล

รักษาสุขภาพด้วยโภชนาการ และการออกก าลังกาย 

นอกจากน้ันค่านิยมทางสังคม เป็นระบบความชอบพิเศษที่คนในแต่ละสังคมมีอยู่ 

ค่านิยมประเภทนี้เกิดจากการเรียนรู้จากสังคมในระดับต่าง  ๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

เช่น นาย ก  ชอบสิ่งใดมากก็จะท าสิ่งนั้นมากเป็นต้น ดังนั้นการสังเกตค่านิยม  ของสังคมอาจ

พิจารณาได้จากพฤติกรรมเด่น ๆ  ของสมาชิกในสังคมแล้วอนุมานมานว่า สังคมนั้นมีค่านิยม

อย่างไร เช่น ค่านิยมสังคมไทยที่เป็นค่านิยมดั้งเดิม คือ  ยึดถือตัวบุคคล ความรักสนุก และยึดทาง

สายกลาง เป็นต้น  

ค่านิยมมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรม ค่านิยมบางอย่างได้สร้างแก่นของวัฒนธรรม

นั่นเอง เช่น ค่านิยมเรื่องรักอิสรเสรีของสังคมไทย ท าให้คนไทยมีพฤติกรรมที่  “ท าอะไรตามใจคือ

ไทยแท้” เพราะฉะนั้นค่านิยมจึงมีความส าคัญมากและมีผลกระทบถึงความเจริญหรือความเสื่อม

ของสังคม กล่าวคือ สังคมที่มีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น ถ้าสังคมใดยืดถือค่านิยมเรื่อง

ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ หรือความสามัคคี สังคมนั้นย่อมจะ

เจริญก้าวหน้าแน่นอนแต่ในทางกลับกัน ถ้าสังคมใดมีค่านิยมที่ไม่สนับสนุนความเจริญ เช่น 

ค่านิยมที่เชื่อเรื่องโชคชะตาก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่กระตือรือร้น หรือเฉื่อยชา  ซึ่งจะเป็นอุปสรรค

ในการพัฒนา เป็นต้น 

 สุพัตรา สุภาพ  (2534, หน้า 7-28) ได้กล่าวไว้ว่า ค่านิยมทั่ว ๆ  ไปมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งก็

แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนตามโอกาสหรือวาระต่าง  ๆ หากสิ่งใดที่เราเห็นว่าไม่ดี

เราก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ สิ่งใดที่เราเห็นว่าดีเป็นประโยชน์แก่สังคมเราก็ควรจะปฏิบัติเพื่อ

เสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น 

อิทธิพลของค่านิยมต่อตัวบุคคล 

ค่านิยมไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือค่านิยมของสังคม จะมีอิทธิพลต่อตัวบุคคล ดังนี้  คือ 

1. ช่วยให้บุคคลตัดสินใจว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ดีหรือไม่ดี  มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าควรท า 

หรือไม่ควรท า 

2. ช่วยให้บุคคลในการก าหนดท่าทีของตนต่อเหตุการณ์ที่ตนต้องเผชิญ  
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3. ช่วยสร้างมาตรฐาน และแบบฉบับจากการประพฤติปฏิบัติของบุคคล  

4. มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น  และเลือกกิจกรรมทาง 

สังคมซึ่งตนจะต้องเข้าไปร่วมด้วย 

5. ช่วยให้บุคคลก าหนดความคิดและแนวทางปฏิบัติ  

6. ช่วยเสริมสร้างหลักศีลธรรม ซึ่งบุคคลจะใช้ในการพิจารณา การกระท าของตนอย่างมี 

เหตุผล 

แง่คิดเกี่ยวกับค่านิยม 

1. โดยปกติแล้วบุคคลมักจะมีค่านิยมในเรื่องเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน แตกต่างกันไป   

ทั้งนี้เพราะแต่ละบุคคลมีความรู้ ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกัน  แต่บุคคลก็อาจจะมี

ค่านิยมในบางเรื่องตรงกันได้ เรียกว่า ค่านิยมร่วม ( shared values) ซึ่งส่วนมากมักได้มาจาก

อิทธิพลของศาสนา 

2. มนุษย์เรามักจะชอบคบหาสมาคมกับบุคคลที่ยืดถือค่านิยมอย่างเดียวกัน  

3. ค่านิยมบางอย่างได้กลายมาเป็นกฎหมายเช่น ค่านิยมในเรื่องเสรีภาพก่อให้เกิด

กฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพส่วนบุคคล 

4. ค่านิยมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กล่าวคือ ค่านิยมบางอย่างอาจเสื่อมความ 

นิยมไปหรืออาจมีค่านิยมใหม่บางอย่างเกิดขึ้นมา เช่น ค่านิยมของกุลสตรีไทย แบบผ้าพับไว้  

ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นนิยมหญิงไทยที่มีลักษณะคล่องแคล่วว่องไวเหมาะสมกับสภาพ

ของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

5. ค่านิยมของคนและค่านิยมของสังคมจะก าหนดการตัดสินใจในการเลือกของบุคคล  

6. ค่านิยมบางอย่าง ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลด้วยกัน แต่ค่านิยม 

บางอย่างเป็นไปในทางตรงกันข้าม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะค่านิยมมีอิทธิพลต่อความประพฤติของ

บุคคลทั่วไป ถ้าเรายิ่งมีความรู้สึกว่าค่านิยมใดมีความส าคัญต่อเรามาก  เราก็มักจะรู้สึกล าเอียงว่า

ค่านิยมนั้นถูกต้องมากย่ิงขึ้นและคิดไปว่าค่านิยมที่ขัดแย้งกับของตนนั้นผิดและไม่ยอมรับ  

7. ค่านิยมของสังคม ไม่จ าเป็นว่าต้องมีอยู่ในตัวบุคคลในสังคมนั้นทุกคนไป  แต่อาจจะมี 
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อยู่ในสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่เท่านั้น เช่น การยกย่องคนร่ ารวย  หรือเงินเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เป็นต้น 

ลักษณะของค่านิยม  

ค่านิยมมีลักษณะดังนี้ 

1. ค่านิยมมีทั้งค่านิยมที่ดี  และค่านิยมที่ไม่ดี 
2. เป็นสิ่งที่สามารถปลูกฝังถ่ายทอดได้ 

3. สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ก็ไม่อาจจะท าได้โดยง่ายนัก  อย่างไรก็ตามการ 

เปลี่ยนแปลงค่านิยมอาจจะท าได้ง่ายขึ้น  เมื่อบุคคลได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

4. เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในการประเมินความประพฤติของบุคคล  

ความส าคัญของค่านิยม 

1. ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  

2. ค่านิยมเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม 

3. ค่านิยมมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  และอุปนิสัยใจคอของคนส่วนมาก  เพราะบุคคลใน 

สังคมย่อมได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของสังคม 

4. ค่านิยมจะช่วยให้คนในสังคมมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน  ท าให้มีความเชื่อในเรื่อง 

ต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ดังนั้น ค่านิยมของสังคมจึงจัดว่าเป็นกระบวนการทีเกิดขึ้นเพื่อสร้างความ

สงบเรียบร้อยให้แก่สังคม 

 ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value) 

 ความหมายของค่านิยมทางเพศ 

ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด และหลักการพื้นฐานที่

บุคคลยึดถือในการด าเนินชีวิต และในการปฏิบัติที่แสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศของแต่ละบุคคล 

โดยค่านิยมทางเพศนั้นจะเกิดจากการอบรมสั่งสอน กล่อมเกลาจากครอบครัวและสังคม 

(http://202.143.163.245/cai/ta/507/__ 16.html) 

 ศักดา  สามูล (2545 : 3) ให้ความหมายค่านิยมทางเพศ หมายถึงความเชื่อในเรื่องเพศที่

มีลักษณะถาวร และส่งผลให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมทางเพศไปตามความเชื่อในเรื่องนั้นๆ 
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ค่านิยมในเรื่องเพศของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนา

ไปสู่ยุคของความทันสมัย (Modernization) เนื่องจากมีการรับความคิดจากชาติตะวันตกมากขึ้น 

ประกอบกับประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ได้มีการน า

เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆและความทันสมัยต่างๆ เข้ามา ในเรื่องของการแต่งกาย 

แม้แต่การมีความสัมพันธ์ทางเพศ ท าให้มนุษย์คิดว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศกลายเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิต ค่านิยมทางเพศจึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ค่านิยมของการมีคู่ครองที่

เป็นชาวต่างชาติ การถูกเนื้อต้องตัวอย่างเปิดเผยหรือการมีเพศสัมพันธ์ โดยปราศจากการแต่งงาน

แม้กระทั่งในด้านของการศึกษาแบบสหศึกษา ที่ท าให้เกิดความคุ้นเคยต่อการคบหาสมาคมกับ

เพศตรงข้าม และการมีสื่อมวลชนในการเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ ของสังคมตะวันตกมี

อิทธิพลต่อสังคมไทยท าให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมของสังคมไทยได้รับความ

กระทบกระเทือน เด็กและเยาวชนจึงถูกปลูกฝังให้มีค่านิยมที่หลงใหล ฟุ้งเฟ้อไปกับภาวะทันสมัย 

ส่งเสริมให้มีความเป็นตัวเองมากขึ้น มีอิสระเสรีที่จะแสดงออกซึ่งความคิดและความต้องการของ

ตนซึ่งบางครั้งไม่เหมาะสมกับวัย ฐานะ และสถานภาพทางสังคม เด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชาย

มีช่องทางการเรียนรู้เรื่องเพศง่ายขึ้นจากสื่อต่างๆ ที่พอหาซื้อได้ เช่น สิ่งพิมพ์ วิดีทัศน์ นอกจากน้ียัง

มีเวลา โอกาส และสถานที่มากขึ้นในการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ เช่น การไปเดินเล่นตาม

ห้างสรรพสินค้า ไปชมคอนเสิร์ต ดูภาพยนตร์ เที่ยวดิสโก้เธค ซึ่งมักจะไปกับกลุ่มเพื่อนและไม่อยู่ใน

สายตาของผู้ใหญ่ นักเรียนหญิงนั่งตักนักเรียนชายบนรถโดยสารประจ าทาง เยาวชนชายหญิงโอ้

โลมกันในที่สาธารณะ นักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชายเช่าห้องพักอยู่ด้วยกันโดยที่พ่อแม่ไม่รับรู้  

(ชลลดา ศรเดช, 2550) 

ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นไทยปัจจุบัน 

เรื่องเพศมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านดีและไม่ดี และก่อให้เกิดปัญหา

ทางเพศอันจะเป็นผลเสียทั้งกับบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ม

นักศึกษายังอยู่ในช่วงวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคมอย่างมาก 

การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน ท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่เร้าใจให้เกิดความต้องการทางเพศ 

ซึ่งน าไปสู่ความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง  
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วัยรุ่น เป็นช่วงวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและเรียนรู้เรื่อง

เพศสัมพันธ์ ด้วยเหตุที่สังคมไทยมีลักษณะสังคมชายเป็นใหญ่ (patriarchy society) ที่ได้ก าหนด

กฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และให้อ านาจ และอภิสิทธิ์เรื่องเพศแก่เพศชายมากกว่าเพศหญิง หรือกล่าว

อีกอย่างเป็นมาตรฐานเชิงซ้อน (double standard) กล่าวคือ เริ่มจากผู้ชายได้รับการเลี้ยงดูที่

แตกต่างจากผู้หญิง ผู้ชายจะถูกสอนให้เป็นผู้น าต้ังแต่เล็ก เด็กชายไม่ต้องอยู่กับบ้าน แต่จะ

สามารถออกไปแสวงหาประสบการณ์ต่างๆนอกบ้านได้โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหาย ดังนั้นเมื่อ

ย่างเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยเจริญพันธ์ จึงท าให้ผู้ชายมีอิสระที่จะเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับ

การต าหนิซึ่งจะตรงข้ามกับเพศหญิง กิจกรรมทางเพศจึงเป็นเรื่องของผู้ชาย เนื่องจากผู้ชายต้อง

เป็นผู้น า เป็นผู้สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผย ผู้หญิงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพราะ

เป็นความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม แสดงถึงการเป็นผู้หญิงไม่ดี และจะเป็นแม่ที่ไม่ดีต่อไป  

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้ ส่งผลอย่างส าคัญต่อพฤติกรรทางเพศของวัยรุ่นไทย โดยพบว่า

กิจกรรมทางเพศพบในวัยรุ่นชายมากกว่าวัยรุ่นหญิงอย่างชัดเจน เช่น อายุเริ่มต้นของการมี

เพศสัมพันธ์ ประสบการณ์ทางเพศ และความถี่ทางเพศ ภายใต้วัฒนธรรมทางเพศที่ว่าผู้ชายท่ีแท้ 

ต้องสามารถหาประสบการณ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน ต้องมีประสบการณ์ ต้องมีความสามารถ

ในเรื่องเพศ และเป็นธรรมชาติที่ผู้ชายมีความต้องการทางเพศมากกว่าหญิง ดังนั้นผู้ชายจึง

สามารถแสดงพฤติกรรทางเพศได้อย่างเปิดเผย โดยอิสระ และมีอ านาจควบคุมในเรื่องเพศ โดย

พบว่าชายไทยมักมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีหรือท่ีเรียกว่า ขึ้นครู เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องเพศ ซึ่งจะ

ส่งเสริมความเป็นชาย ในขณะเดียวกัน เมื่อเริ่มคบหาเป็นแฟน ผู้ชายถูกคาดหวังให้เป็นผู้เริ่ม

ความสัมพันธ์ เป็นต้น  

วัยรุ่นต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศมากกว่าวัยใดๆ แต่วัยรุ่นไทยยังขาดโอกาสการเรียนรู้

เรื่องเพศอย่างถูกต้อง ขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลและบริการเก่ียวกับสุขภาพทางเพศที่มี

คุณภาพและตรงกับความต้องการ จึงหาความรู้จากเพื่อน สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่มีการน าเสนอเรื่องเพศมากขึ้น ประกอบกับสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวย 

ท าให้วัยรุ่นมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น และมีการร่วมเพศก่อนวัยอันควร ถ้าไม่ได้รับการ

สอนหรือแนะน าที่เหมาะสม การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากเป็นผลเสียกับสุขภาพอนามัยและ

ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งยังขาดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการตัดสินใจ การพัฒนาความคิด
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และสติปัญญายังไม่ดีพอที่จะเข้าใจถึงผลตามมา หรือผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว (สุวชัย  อินทรประเสริฐ, 2548)  

 สุพัตรา  สุภาพ (2521 : 45) ได้อธิบายและยกตัวอย่างค่านิยมทางเพศว่า สังคมไทย

ก าหนดให้เพศหญิงรักนวลสงวนตัว เพศชายควรเป็นฝ่ายแสดงออกในเรื่องเพศ และนิยมให้เพศ

ชายเป็นผู้น า พ่อแม่มักจะไม่ยอมให้บุตรสาวไปตามล าพังกับเพื่อนต่างเพศ แต่ปัจจุบันสภาพสังคม

เปลี่ยนแปลงไปมาก ท าให้ค่านิยมทางเพศของสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย วัยรุ่นมีแนวโน้มจะ

รับและเลียนแบบตามอย่าง มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลองสิ่งแปลกใหม่ วัยรุ่นท่ีสนใจเพื่อน

ต่างเพศซึ่งถ้าหากถูกตัดขวางทักท้วงอาจจะท าให้จิตใจหดหู่ ขุ่นมัว และอาจขัดขวางไม่ยอมท า

ตามผู้ใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลให้เกิดความขัดแย้งทางค่านิยมทางเพศในสังคมระหว่างผู้ใหญ่

กับวัยรุ่นเพราะความคิดและการกระท าที่ผู้ใหญ่หรือสังคมเห็นว่าดีงามเหมาะสม อาจเป็นความคิด

และการปฏิบัติที่ไม่ต้องการของวัยรุ่น ในทางกลับกันความคิดและการกระท าที่วัยรุ่นเห็นว่าดี ก็

อาจจะเป็นความคิดและการกระท าที่ผู้ใหญ่และสังคมไม่ต้องการก็ได้ 

 ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่น 

(http://www.bothong.ac.th/H31101/unit%204-4.html) 

ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตเพื่อที่จะได้พิจารณาน าไปปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. ค่านิยมรักนวลสงวนตัว  เรื่องการปฏิบัติตนของเพศหญิงที่เรียกว่า การรักนวลสงวน

ตัว เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล  ซึ่งในปัจจุบันค่านิยมนี้ยังใช้ได้ดีอยู่เพราะช่วย

ป้องกันภัยทางเพศได้ สังคมไทยยังถือเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเป็นสิ่งส าคัญและมีคุณค่า  การ

ปฏิบัติตนเพื่อรักนวลสงวนตัวนั้น ไม่ใช่ว่าตัดความสัมพันธ์ในการคบหาสมาคมกับเพื่อนชายโดย

สิ้นเชิง แต่จะเน้นการสร้างสัมพันธภาพเหมาะสมต่อกัน เช่น  วัยรุ่นหญิงไม่ควรเปิดโอกาสให้เพื่อน

ชายได้ใกล้ชิดมากจนเกินขอบเขต โดยปล่อยให้จับมือถือแขนโอบกอด  ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้สังคมจะ

มองคุณค่าในตัวของเพศหญิงลดลง ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะแสดง

พฤติกรรมเหล่านี้ เพราะการวางตัวให้เหมาะสมกับวัยจะเป็นที่ชื่นชมของสังคมมากกว่า  

2.  ค่านิยมการให้เกียรติและการวางตัวการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการวางตัวที่

เหมาะสมทางเพศ เป็นเรื่องที่วัยรุ่นควรศึกษาเรียนรู้และน ามาปฏิบัติทั้งต่อเพื่อนเพศเดียวกันและ
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เพศตรงข้ามเพราะเป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวน้ าใจระหว่างเพื่อนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  การให้เกียรติ

และการวางตัวที่ดีทางเพศนั้น ทั้งวัยรุ่นชายหญิงจะต้องแสดงออกต่อกันด้วยความจริงใจ  เช่น 

วัยรุ่นชายควรใช้ค าพูดที่สุภาพ ไม่พูดก้าวร้าว ดูหมิ่นศักด์ิศรีเพื่อนหญิง  ควรแสดงความห่วงใยใน

สวัสดิภาพและความปลอดภัยของเพื่อนหญิง ไม่ฉวยโอกาสใกล้ชิดเพื่อนหญิงเพื่อจับมือถือแขน 

หรือลวนลามให้ได้รับความเสียหาย ต้องวางตัวในฐานะเพื่อน ให้เพื่อนหญิงไว้ใจ อุ่นใจ  ส่วนวัยรุ่น

หญิงควรให้เกียรติเพื่อนชายเช่นกัน เช่น ใช้ค าพูดท่ีสุภาพเรียบร้อย  แสดงความมีน้ าใจ ไม่แต่งกาย

ล่อแหลมเพื่อยั่วยวนเพื่อนชายด้วยการนุ่งน้อยห่มน้อยชิ้น  ปฏิเสธการไปไหนด้วยกันในที่ไม่เหมะ

สม 

3.  ค่านิยมสร้างคุณค่าความดีงามในจิตใจ ความดีงามในจิตใจเป็นสิ่งมีคุณค่าเพราะ

เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปในสังคมยอมรับ วัยรุ่นในฐานะที่ก าลังเป็นวัยเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต จึงควรสร้างโอกาสอันดีในการเรียนรู้

ฝึกฝนอบรมตัวเองทางด้านจิตใจ ให้เจริญพัฒนาอย่างมีคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับของสังคมการสร้าง

คุณค่าในตัวเองทางจิตใจนั้นสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี  เช่น การยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยหลักทาง

ศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี วัยรุ่นจึงควรศึกษาท าความเข้าใจใน

ศาสนาของตนเองว่าการปฏิบัติในเรื่องใดสามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพชีวิตของตนเองได้ก็

ให้น ามาปฏิบัติ ในเรื่องเพศก็เช่นกันเดียวกัน ศาสนาไม่มีข้อห้ามแต่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ เพศ และวัยของตนเองไม่หมกมุ่นฟุ้งซ่านจนเกินขอบเขตก็จะช่วยสร้างชีวิตที่ดีในอนาคต

ได้  
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พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

ความหมายของพฤติกรรมทางเพศ 

 พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระท า หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยงข้องกับเรื่องเพศ จะ

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ปัจจัย คือ ครอบครัว เพื่อน สังคม และ วัฒนธรรม 

(http://sites.google.com/site/ behaviorofchildren/  home/phvtikrr) 

1.  อิทธิพลของครอบครัว  ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่อบรมทางด้านจิตใจ  และ

ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็ก ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทาง

เพศของวัยรุ่นด้วย 

2.  อิทธิพลของเพื่อน   การคบเพื่อนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อชีวิตของวัยรุ่น  เพราะ

เพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องความคิด ความเชื่อ ตลอดจนให้ค าปรึกษาหรือแนะน าในเรื่องต่างๆ

รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ และอาจชักจูงไปในทางที่ดีและไม่ดี ดังนั้น การเลือกคบเพื่อนที่ดีจะช่วย

แนะน าเรื่องพฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม 

3.  อิทธิพลของสังคม อิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ มีดังนี้   

       1) สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางสังคมไทยปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ าและ 

ช่องว่างทางฐานะทางเศรษฐกิจมากย่ิงขึ้น นับต้ังแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

เมื่อ พ.ศ. ท าให้มีภาวะคนตกงาน ช่องว่างระหว่างหารายได้ที่ได้รับระหว่างคนรวยและคนจนมีมาก

ข้ึน การประกอบอาชีพบางอย่างจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ย   

       2) สื่อมวลชน  สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อกระแสแนวคิดและทศทางความเคลื่อนไหวใน

สังคมการเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤตอกรรมทางเพศในทางที่เสื่อมเสีย  เช่น การถูกข่มขืน ที่ลงภาพผู้ที่

ตกเป็นเหยื่ออย่างชัดเจน 

4.  อิทธิพลของวัฒนธรรม  วัฒนธรรม หมายถึง  วิถีการด าเนินชีวิตที่คนสร้างขึ้นและ

ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไป วัฒนธรรมจึงเป็นทุกส่งทุกอย่างที่

สังคมสร้างขึ้น  
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางร่างกาย 

ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ และมีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์  ความ

เดือดร้อน หรืออันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ (http://www.vimanloy.com/lesson/lesson3_4.php)  

 

วัฒนธรรมทางเพศ 

วัฒนธรรมทางเพศ หมายถึง วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศ ได้แก่ ระเบียบ 

จารีตประเพณี ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของคนไทยในด้านความประพฤติเก่ียวกับเพศซึ่ง

เป็นที่ยอมรับนับถือและสืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน  ต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันซึ่ง

ได้ส่งผลให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความสงบสุขร่มเย็น 

วัฒนธรรมทางเพศของคนไทยถือว่าเป็นมรดกอันมีค่าของสังคมไทยที่ทุกคนควรอนุรักษ์

และประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งมีดังนี้  

1. ชายหญิงควรมีอภิสิทธิ์และศักด์ิศรีเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนในสมัยก่อน

ผู้ชายจะมีสิทธิและศักด์ิศรีเหนือกว่าผู้หญิงมาก เมื่อเป็นสามีภรรยากัน ภรรยาต้องคอยปรนนิบัติ

สามีเป็นอย่างดี ถ้าสามีเป็นเจ้านายที่สูงศักด์ิ แล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ การแสดงความคิดเห็นการ

ตัดสินใจท าได้น้อยเพราะสามีมีอ านาจสิทธิ์ขาด ภรรยามักจะต้องเชื่อฟังสามี ซึ่งถือว่าขาดความ

เสมอภาคทางเพศ ต่อมาสถานภาพสตรีเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุค

ประชาธิปไตย ผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้น สังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงท างานหารายได้เลี้ยง

ครอบครัวมากขึ้น มีบทบาททางการศึกษามากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับกันว่า  ผู้ชายและผู้หญิงควรมี

สิทธิและศักด์ิศรีเท่าเทียมกันยกเว้นบางเรื่องเท่านั้นที่เป็นเรื่องของเพศซึ่งมีความแตกต่างกัน  เช่น  

ต ารวจต้องท างานหนักจับผู้ร้ายซึ่งเป็นการเสี่ยงภัย ทหารต้องท าหน้าที่สู้รบป้องกันประเทศเป็น

งานหนักและเสี่ยงภัย เป็นต้น  

2.  ผู้ชายควรให้เกียรติและช่วยปกป้องอันตรายให้แก่ผู้หญิง ผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงและ

รูปร่างใหญ่ โตกว่าผู้หญิงสามารถท างานหนักได้จึงควรช่วยดูแลช่วยเหลืออย่าให้ผู้หญิงต้อง

ท างานหนักเกินไปโดยเฉพาะทางร่างกายเมื่อมีภัยอันตรายผู้ชายจะต้องท าหน้าที่คุ้มครองป้องกัน
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หรือแม้จะยังไม่เกิดภัยอันตรายก็ควรจะช่วยดูแลคุ้มครองมิให้ภัยอันตรายเกิดขึ้นกับผู้หญิง  ถ้ามีที่

นั่งจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต้องให้ผู้หญิงนั่งก่อน ถ้าจะตักอาหารหรือท าสิ่งใดที่ต้องท าทีละคนหรือ

ครั้งละน้อยคน ควรให้ผู้หญิงได้ท าก่อนยกเว้นบางเรื่องที่เป็นอันตราย  ผู้ชายก็ควรท าก่อนแล้วแต่

สถานการณ์  

3.   การแสดงความชอบหรือความสนใจเพศตรงข้ามควรปฏิบัติตามจารีตประเพณีของ  

สังคมไทยอย่างเคร่งครัด ความสนใจเพศตรงข้ามเป็นเรื่องปกติของคนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  วัย

หนุ่มสาว แต่ในสังคมแต่ละสังคมมักมีจารีต ประเพณี อันดีงาม แต่ในสังคมแต่ละสังคมมักมีจารีต

ประเพณีอันดีงาม ดังนั้นการชอบหรือสนใจเพศตรงข้าม  ควรปฏิบัติตามจารีตประเพณีของสังคม

น้ันๆ ในวัยเรียนควรคบเพื่อนต่างเพศแบบเพื่อนจะดีกว่า  แต่ถ้าจะคบกันแบบคู่รักก็ต้องอยู่ในกรอบ

ประเพณีอันดีงาม และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองรับรู้ และต้องเชื่อฟังปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย 

เพราะวัยรุ่นน้ันไม่บรรลุนิติภาวะ ยังผ่านโลกมาน้อยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือท าผิดพลาดขึ้นได้  

4. ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกันจนเกินความจ าเป็นดูแล้วไม่เหมาะสม 

การถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามเกินความจ าเป็น โอบกอด หนุนตัก ลูบไล้เนื้อตัว จับของสงวน กอด

คอ ซึ่งผู้เป็นคู่รักและเป็นนักเรียนไม่ควรท าอย่างยิ่ง ไม่ควรเลียนแบบละคร และถ้าล่วงเกิน  โดย

ฝ่ายหญิงไม่พอใจ เป็นการกระท าที่ไม่ควรท าอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้หญิงเสื่อมเสีย  

5.  ผู้หญิงไม่ควรแต่งตัวเปิดเผยสัดส่วน  ในสังคมปัจจุบันการแต่งตังของผู้หญิงบางคนไม่

รัดกุม เป็นการยั่วกิเลสผู้ชายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง  เช่น การถูกกระท าการอนาจาร หรือ

ข่มขืน  

6. ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและเมื่อยังไม่ได้แต่งงานกัน ในสังคมปัจจุบันมีวัยรุ่น

จ านวนไม่น้อยที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ซึ่งไม่เหมาะสม เพราะเป็นการขัดต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน

อันดีงามของไทย ซึ่งบางรายพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็ไม่รู้ แต่บางรายพ่อแม่รู้ ก็ต้องช่วยกันแก้ไข

ปัญหาต่อไป เป็นการสร้างความหนักใจแก่ผู้ปกครองแล้วยังท าให้เสื่อมเสียต่อวงศ์ตระกูล  ถ้าเกิด

ต้ังครรภ์ขึ้นมาจะต้องเสียอนาคตและเกิดปัญหาสังคมในระยะยาว   

7.  การเลือกคู่ครองต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ   ในสมัยก่อนอาจมีการแต่งงานกันโดย

ไม่ได้สมัครใจ อาจเป็นฝ่ายชายไม่สมัครใจ แต่เป็นพ่อแม่เห็นชอบ หรือฝ่ายหญิงไม่สมัครใจแต่
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เพราะพ่อแม่เห็นชอบ ฝ่ายชายใช้อิทธิพลเพราะพ่อแม่ต้องการปลดหนี้ แต่ในสมัยปัจจุบันการมี

คู่ครองในลักษณะดังกล่าวไม่มีอีกแล้ว นับว่าเป็นการสร้างความเสมอภาคทางเพศอย่างหนึ่งด้วย   

8.  ชายหญิงที่จะอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาต้องมีพิธีแต่งงานที่ถูกต้องตามจารีต  

ประเพณีของไทย เป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยที่สร้างระเบียบประเพณีก่อนที่จะอยู่กิน

กันแบบสามีภรรยาที่ฝ่ายชายต้องส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอหญิงสาว เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงยินยอมแล้วจึง

ก าหนดวันหมั้นและวันแต่งงานต่อไป การแต่งงานจะมีพิธีรดน้ าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

ครอบครัวใหม่ และเป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงการอยู่กินแบบสามีภรรยา  นอกจากพิธี

แต่งงานแล้วทั้งคู่จะต้องไปจดทะเบียนสมรสกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอ ส าหรับ

ต่างจังหวัด และ ณ ส านักงานเขตส าหรับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

9.  สามีภรรยาควรยึดค่านิยมในการครองคู่แบบครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว  ครอบครัว

แบบผัวเดียวเมียเดียวเป็นวัฒนธรรมทาฃเพศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและ

สิทธิมนุษยชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานและหลักประกันอันมั่นคงของชีวิตครอบครัวอย่าง

แท้จริง รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อโรคเอดส์ อีกทั้งยังส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรให้สมบูรณ์และได้รับ

การศึกษาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพและความสนใจของบุตร   

10.   สามีภรรยาต้องไม่กระท ารุนแรงต่อกัน  สามีบางคนเมื่อไม่พอใจหรือทะเลาะกันก็

จะท าร้ายภรรยา ในทางตรงกันข้าม ภรรยาอาจท ารุนแรงต่อสามีก็ได้ แต่ก็จะมีน้อยกว่า นอกจากน้ี

การกระท ารุนแรงด้วยวาจาและการทอดทิ้งกันไม่ควรอย่างยิ่ง  ถ้ามีปัญหาควรแก้กันด้วยสันติวิธี

ดีกว่า อาจเป็นเพราะสังคมในปัจจุบันสภาพสังคมที่ต้องแข็งขันอาจท าให้เกิดความเครียด  อาจ

แสดงออกโดยการกระท าที่รุนแรง หลายรายถึงขั้นฆ่ากันตาย หรือฆ่าอีกฝ่ายแล้วตัวเองตาย

ตาม นับเป็นความล้มเหลวที่น่าหดหู่อย่างยิ่ง ต้องพยายามให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
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เกาะรัตนโกสินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์) 

 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 เกาะรัตนโกสินทร์ต้ังอยู่บนแผ่นดินที่มีน้ าล้อมรอบในลักษณะเกาะ  คือ มีขอบเขตอยู่

ภายในพื้นที่ระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาทางตะวันตกกับคลองหลอด หรือคลองคูเมืองเดิมทาง

ตะวันออก เกาะรัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ 

        - เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ บริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยาและ

คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร่ ต้ังอยู่ในท้องที่

แขวงพระบรมมาหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

        - เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ บริเวณที่มีอาณาเขต ล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม 

(คลองหลอด) แม่น้ าเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ คลองรอบกรุง (คลองบาล าพ-ูคลองโอ่งอ่าง) แม่น้ า

เจ้าพระยาด้านทิศใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,438 ไร ่ต้ังอยู่ในท้องที่แขวงชนะ

สงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวงส าราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงวัดราชบพิธ 

แขวงตลาดยอด และแขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 ประวัติ ความเป็นมา 

 พื้นที่ต้ังเกาะรัตนโกสินทร์ ในอดีตคือต าบลบางกอกซึ่งมีพื้นที่ทั้งฝั่ง กรุงเทพมหานครและ

ฝั่งธนบุรีรวมเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันมาก่อน เป็นที่ต้ังถิ่นฐานของชุมชนมานานแล้ว ชุมชนนี้

เจริญเติบโตและหนาแน่นขึ้นเป็นล าดับ พร้อม ๆ กับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรกรุงศรี

อยุธยา นับแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1893 ชุมชน

เมืองบางกอกนี้เจริญเติบโตขึ้นเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ถัดมาจากเมืองพระประแดงซึ่งป็นเมืองด่าน

ส าคัญที่รักษาพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทย 

 แต่เดิมนั้นแม่น้ าเจ้าพระยามีลักษณะคดเคี้ยวมากซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการติดต่อ

ค้าขาย จึงเป็นเหตุให้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดขึ้นหลายช่วงเพื่อ

ลดระยะทางการเดินเรือจากทะเลไปสู่กรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยพระไชยราชาธิราชได้มีการ

ขุดคลองลัดบางกอกขึ้นจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางกอกใหญ่คือบริเวณ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ข้างพระบรม มหาราชวัง ถึงท่าเตียนในปัจจุบัน  เป็น

สาเหตุให้แม่น้ าเปลี่ยนทิศทางจนคลองลัดขยายตัวกว้างออกกลายเป็นแม่น้ า  ส่วนเส้นทางแม่น้ า

เดิมกลับแคบลงและต้ืนเขินจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่

ในเวลาต่อมา ส่งผลให้สภาพพื้นที่บริเวณนี้เปลี่ยนจากแผ่นดินผืนเดียวกันแยกออกเป็น 2 ผืน โดย

มีแม่น้ าเจ้าพระยาผ่ากลางดังปัจจุบัน 

 ชุมชนเมืองบางกอกจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทจากหมู่บ้านสวนผลไม้และไร่นามาเป็น

เมืองด่านส าคัญนับต้ังแต่ขุดคลองลัดแม่น้ าเสร็จเป็นเวลานานกว่า  300 ปี ตลอดสมัยกรุงศรี

อยุธยา เมื่อเสียศรีกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้

อิสรภาพคืนมาและสถาปนาเมืองด่านส าคัญนี้ขึ้นเป็นเมืองหลวงของกรุงธนบุรีด้วยชัยภูมิที่

เหมาะสมคือมีพื้นที่ใกล้ทะเลและมีป้อมปราการดีอยู่แล้ว สภาพภายในก าแพงเมืองฝั่งวันตกของ

พระนครธนบุรีมีชุมชนหนาแน่นกว่าส่วนอ่ืน ๆ  ภายในพระนคร โดยเป็นที่ต้ังของพระราชวัง วัง

เจ้านาย คุก  และนิวาสสถานของขุนนางผู้ใหญ่ รวมทั้งวัดส าคัญหลายวัด  ส่วนภายในก าแพงพระ

นครฝั่งตะวันออกมีชุมชนเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่ของชาวจีนและชาวญวนท่ีถูกกวาดต้อน

อพยพมา นอกก าแพงพระนครฝั่งนี้เป็นทุ่งนาปลูกข้าวเลี้ยงชาวเมืองเรียกว่าทะเลตม 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงย้ายราช

ธานีจากฝั่งตะวันตกมายังตะวันออก สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นบนพื้นที่ที่ชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่

เดิม โดยโปรดให้ย้ายบ้านเรือนไปต้ังที่บริเวณใกล้วัดสามปลื้มและวัดส าเพ็ง  (ปัจจุบันคือบริเวณวัด

จักรวรรดิราชาวาสถึงวัดประทุมคงคา) มีการสร้างก าแพงเมือง ป้อม  ปราการป้องกันพระนคร โดย

โปรดเกล้าฯ ให้รื้อซากป้อมบางกอกเดิมกับก าแพงเมืองครั้งกรุงธนบุรีลงเพื่อขยายก าแพงเมือง  ขุด

คูพระนครใหม่และขุดคลองเพิ่ม ดังนี้ 

 คลองคูเมืองเดิม ได้ขุดคลองโรงไหมที่มีอยู่เดิมทางด้านทิศเหนือของกรุงรัตนโกสินทร์  

และคลองตลาดด้านทิศใต้เชื่อมกันตลอดคลองท าให้กรุงรัตนโกสินทร์มีสภาพเป็น  “เกาะเมือง” มี

น้ าล้อมรอบ 

 คลองรอบกรุง ได้ขุดคลองใหม่เชื่อมระหว่างคลองบางล าพูและคลองโอ่งอ่างเพื่อเป็นการ

ขยายแนวเขตพระนครออกไป มีคลองเล็ก ๆ เชื่อมคลองรอบกรุงและคลองคูเมืองเดิมสองคลอง
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เรียกว่าคลองหลอด เพราะมีลักษณะแนวตรงเหมือนหลอด ปัจจุบันคือคลองวัดเทพธิดาและคลอง

วัดราชบพิธ ท าให้พื้นที่โครงสร้างของเมืองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ 

 กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ  เขตก าแพงเมืองเก่า สมัยกรุงธนบุรีระหว่างคูเมืองเดิมกับ

แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นท่ีต้ังของพระบรมมหาราชวัง 

 กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ ที่ดินระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง  ซึ่งเดิมเป็นที่

รกร้างหรือเป็นไร่นามาก่อนเพราะเป็นเขตนอกก าแพงเมือง 

 กรุงรัตนโกสินทร์ยุคแรกมีพื้นที่ภายในก าแพงเมือง 2,589 ไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชั้นใน 

1,125 ไร่ และเขตชั้นนอก 1,464 ไร่ ความยาวของก าแพงเมืองโดยรอบพระนคร ประมาณ 7.2 

กิโลเมตร ตามแนวก าแพงเมืองมีป้อม 14 ป้อม ประตูเข้าออกพระนคร 63 ประตู 

 การวางแผนการใช้ที่ดินเขตชั้นในด าเนินตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา  กล่าวคือที่ดินด้าน

เหนือน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นที่ต้ังพระราชวังบวรสถานมงคลของพระอนุชาคือสมเด็จพระบวร

ราชเจ้ากรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาท หรือวังหน้า (ปัจจุบันคือที่ต้ังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โรงละครแห่งชาติ วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลัยนาฏศิลป)์  ส่วนที่ดินด้านใต้เป็นที่ต้ังของ

พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ระหว่างวังหน้าและวังหลวงคือวัด

มหาธาตุ หลังวัดมหาธาตุเป็นทุ่งพระเมรุหรือท้องสนามหลวง ถัดไปเป็นที่ต้ังของศาลหลวง  วัง

เจ้านาย โรงม้าหลวง ตึกดิน ลงไปตามล าดับ  ด้านหลังพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามเป็นที่ต้ังของกรมพระนครบาล คุก และหอกลอง ด้านหน้าของวัดพระเชตุพนฯ เป็น

วังท่าเตียน ส่วนพื้นที่ระหว่างก าแพงวังด้านใต้กับวัดพระเชตุพนฯ นั้น  เป็นบ้านเรือนของเสนาบดี

ชั้นผู้ใหญ่ เขตชั้นนอกเป็นที่อยู่ของข้าราชบริพารและข้าราชการชั้นผู้น้อย  ตลอดจนราษฎรพากัน

มาจับจองเพื่อต้ังบ้านเรือน ซึ่งมีความหนาแน่นทวีขึ้นเป็นล าดับตามระยะเวลาที่ผ่านไป 

 ชุมชนต่าง ๆ  ในระยะแรกสามารถแยกออกได้ตามเชื้อชาติเพราะเป็นชาวต่างด้าวเสีย

ส่วนใหญ่ โดยภายในก าแพงเมืองนั้น พวกชาวเขมรอยู่ริมคลองรอบกรุงเยื้องปากคลองหลอด  พวก

มอญอยู่แถบสะพานมอญ และพวกมลายูอยู่แถบหน้าวัดชนะสงครามและริมคลองหลอด  

 ในรัชสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียงเล็กน้อย  ท่ี

ส าคัญคือมีการขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางทิศใต้อีก 20 ไร่ครึ่ง จนเกือบจดกับเขตวัด

พระเชตุพน ฯ ในปี พ.ศ. 2361 ซึ่งเดิมเป็นที่ต้ังบ้านเรือนเสนาบดีเก่าสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
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ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้ตัดถนนสายใหม่คั่นเขตระหว่างพระบรมมหาราชวังและวัดพระเช

ตุพนฯ ชื่อ  ถนนท้ายวัง ซึ่งมีความส าคัญในการ  บรรจบกับถนนสายเดิมท าให้ขบวนแห่สามารถ

เคลื่อนรอบก าแพงพระบรมมหาราชวังได้ดังเช่นปัจจุบัน 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม

อาคารส าคัญในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามจ านวนมาก  ส่วนวัดต่าง ๆ  ท่ี

โปรดให้ปฏิสังขรณ์นั้นมีหลายวัดที่โปรดให้เปลี่ยนชื่อให้เหมือนวัดในกรุงศรีอยุธยา  และโปรดให้

สร้างพระเจดีย์ใหญ่คือเจดีย์ภูเขาทองขึ้นที่ภายนอกเขตก าแพงเมืองบริเวณปากคลองมหานาคต่อ

กับคลองรอบกรุงเช่นที่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วย  เจดีย์ภูเขาทองได้กลายเป็น LAND MARK ที่ส าคัญ

อย่างหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ตราบจนถึงทุกวันนี้ 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงเปลี่ยนนโยบาย

การปกครองประเทศ โดยทรงยอมรับอิทธิพลจากประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศในทวีป

ยุโรปมากขึ้น การติดต่อทางการค้าและการเมืองกับต่างประเทศขยายตัวอย่างกว้างขวางและมี

บทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งส าคัญ  เนื่องจาก

ประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อเทียบกับตอนสร้างกรุง  ท าให้อาณาเขต

พระนครที่ก าหนดไว้แต่เดิมคับแคบลง จึงโปรดให้ขยายพื้นที่พระนครออกไปถึงแนวคลองผดุงกรุง

เกษม ไม่มีก าแพงเมืองมีแต่ป้อม  7 ป้อม ท าให้พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 

4,000 ไร่ ชุมชนชาวจีนซึ่งถูกอพยพย้ายออกมาเมื่อครั้งเริ่มสร้างกรุงได้สร้างความตื่นตัวโดยเฉพาะ

ด้านการค้าให้กับพื้นที่ที่ขยายตัวออกไปนี้  แผ่คลุมบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยานับต้ังแต่คลองรอบ

กรุงไปจนถึงคลองผดุงกรุงเกษม ต่อจากชุมชนจีนไปทางใต้เป็นที่ต้ังสถานกงสุลของชาติต่าง ๆ 

จากยุโรป ครองพื้นที่กระจายต่อจากริมแม่น้ าลึกเข้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร์   ์

พัฒนาการด้านการต้ังถิ่นฐานของชุมชนเหล่านี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนในน้ ามาเป็น

ชุมชนบนบก โดยโปรดให้ตัดถนนขึ้นตามความต้องการของชาวจีนและชาวยุโรปเช่น ถนนเจริญ

กรุง ถนนตรง (พระรามที่ 4) ถนนสีลม ถนนเฟื่องนคร และถนนบ ารุงเมือง สองฝากถนนสายต่าง ๆ  

โปรดให้สร้างตึกแถวเป็นห้องแถวสูง 1-2 ชั้น เพื่อให้เช่าท าการค้าขาย  ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้เกิด

ชุมชนใหม่บนบกเป็นครั้งแรกของเกาะรัตนโกสินทร์ 
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 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของ

ยุโรปในคริสศตวรรษท่ี 19 กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมณฑล ชื่อ มณฑล

กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงและขยายตัวให้ทันสมัยและทันรับความเปลี่ยนแปลงในยุคนั้น  โดย

โปรดให้ขยายและปรับปรุงถนนสายเดิม และสร้างถนนราชด าเนินทั้งสายนอก สายกลาง  และ

สายใน เพื่อเชื่อมการติดต่อระหว่างพระราชวังดุสิตที่ทรงสร้างขึ้นใหม่บริเวณทางเหนือกรุง

รัตนโกสินทร์และพระบรมมหาราชวัง ท าให้เกิดงานออกแบบชุมชนเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ

ไทย 

 นอกจากน้ียังสร้างสะพานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยเหล็กหล่อเป็นลวดลาย

วิจิตรตามแบบฉบับงานสถาปัตยกรรมยุโรปยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลงานก่อสร้างทุกประเภท

ในสมัยนั้น คูคลองต่าง ๆ ก็ได้รับการท านุบ ารุง  โดยการปลูกต้นไม้ริมทางสัญจรอย่างเป็นระเบียบ

เรียบร้อย รวมทั้งก่อสร้างอาคารร้านค้าให้ดูกลมกลืนไม่ลักลั่นกันมาก  ช่วยส่งเสริมความเป็น

ระเบียนเรียบร้อยแก่เมือง 

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ  ของ

กรุงรัตนโกสินทร์ ขยายตัวออกไปโดยปราศจากการวางแผน มีการขยายตัวของชุมชนต่าง ๆ  เกิด

เป็นย่านธุรกิจขึ้น เช่น ย่านการค้าของชาวจีนที่เยาวราช ย่านคนไทยที่บางล าพู  ย่านธุรกิจของฝรั่ง

ที่บางรัก ย่านอุตสาหกรรมตามฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  และย่านเกษตรกรรมทางตอนเหนือของเมือง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดตัดถนนและสร้างสะพานเพิ่มเติมจากสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างพระที่นั่งภายในพระบรมมหาราชวัง

เพิ่มเติมอีกจ านวนหนึ่ง โดยไม่มีการขยายเขตเมืองออกไปอีก แต่ได้ทรงขยายเขตพระราชวังสวน

ดุสิตและสร้างพระต าหนักจิตรลดารโหฐานขึ้นเป็นที่ประทับของพระองค์เองและของ

พระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมา 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ส่งผลกระทบให้เริ่มมี

การแบ่งพื้นที่การปกครองในกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็นอ าเภอต่าง  ๆ ชั้นในและชั้นนอก  พื้นที่เขต

ชั้นในนั้นก็คือพื้นที่เพียงเท่าที่มีการขยายถนนออกไปในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เท่านั้น 

 ในรัชกาลสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

น้ัน ทรงครองราชย์เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ท้ังสองพระองค์ ประกอบกับเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ า  ท า
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ให้ลักษณะทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์แทบไม่แตกต่างกันนัก ในช่วง 2 รัชกาลนี้ไม่มีการ

ก่อสร้างพระราชวังหรือวังเจ้านายเพิ่มขึ้น ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่อยู่ต าแหน่งเดิม โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงเรื่องขอบเขตและความหนาแน่นต่างไปจากเดิมบ้าง  การก่อสร้างอาคารใหม่มีน้อย

กว่าในเขตชั้นนอก ๆ  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ต้ังของหน่วยราชการและวัดต่าง ๆ เกือบทั้งสิ้น  ท่ี

อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถวใช้ชั้นล่างประกอบการค้าและพักอาศัยที่ชั้นบน  ที่อยู่อาศัย

เหล่านี้มีอายุค่อนข้างมาก ก าแพง ป้อมปราการ  หมดความส าคัญในการป้องกันรักษาพระนคร 

ประกอบกับมีสภาพช ารุดทรุดโทรมพังลงบ้าง จึงรื้อก าแพงเมืองตั้งแต่ท่าช้าง วังหน้า จนถึงป้อม

พระสุเมรุ ในรัชกาลที่ 7 เพื่อขยายถนนพระอาทิตย์ ปัจจุบันเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุ  ป้อม

มหากาฬ ก าแพง และประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศเท่านั้น 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สภาพกรุงเทพฯ  โดยรวมมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวเมืองขยายออกไปอย่างกว้างขวาง  แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้มี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มากนัก  ที่ดินรอบนอกคลองคูเมือง

เดิมส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ ได้แก่ อาคารศูนย์การค้า  และห้างสรรพสินค้า และอาคาร

พาณิชย์-พักอาศัย ซึ่งมีการรวมตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกัน แบ่งเป็นย่าน ๆ อย่างชัดเจน  

บริเวณย่านการค้าที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ ย่านวังบูรพาและพาหุรัด ย่านบ้านหม้อ  ย่านปากคลองตลาด 

ย่านคลองถม ย่านร้านค้าหลังกระทรวงกลาโหม เป็นต้น  ส าหรับหน่วยงานราชการในสมัยรัชกาลที่ 

9 มีสถานที่ราชการเพิ่มขึ้นจ านวนมากทั้งหน่วยงานที่ต้ังใหม่และการขยายหน่วยงานเดิม  

 ในปี 2520 ทางราชการจึงได้ก าหนดชื่อ “เกาะรัตนโกสินทร์” ข้ึน ด้วยมีวัตถุประสงค์จะ

ก าหนดไว้เป็นเขตปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ เพราะถือว่าเป็นอาณาเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 

กรุงรัตนโกสินทร์ระยะแรกเริ่ม 

 ความส าคัญต่อชุมชน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม .กระทรวงวัฒนธรรม. แหล่งข้อมูล 

http://kanchanapisek.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id) 

ปัจจุบันเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า  โดยเฉพาะเกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นใน ซึ่งเป็นที่ต้ังของปราสาทราชวังและวัดวาอารามที่ส าคัญ  และเป็นแหล่งสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของชาวต่างชาติ 
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 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม  

สถาปัตยกรรมบนเกาะรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น 3 สมัยคือ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ประมาณ พ.ศ. 2325 - 2349 เป็นการฟื้นฟูศิลปะกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย แต่ในสมัยรัชกาลที่ 

3 ได้ยกอิทธิพลศิลปะจีนเข้ามาผสมผสาน สมัยที่ 2 ได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตกดังเช่น พระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอนันตสมาคม และสมัยที่ 3 คือ สมัยปัจจุบันสถาปัตยกรรมจะเป็น

รูปแบบตะวันตกสมัยใหม่มีอาคารต่าง ๆ สูง และเป็นสากล  

 เส้นทางเข้าสู่สถานที่ส าคัญ  

เกาะรัตนโกสินทร์ เป็นใจกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวง  หากจังหวัดทาง
ภาคใต้ของประเทศใช้ถนนพระปิ่นเกล้าข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า มาจากสายเหนือหรือตะวันออก
ลงทางด่วนที่ยมราชเลี้ยวเข้าถนนราชด าเนินนอก 

 

รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของ

รัฐ โดย สร้อยวลัย  สุขดา ปี พ.ศ. 2543 ท าการศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศระหว่าง

นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงและนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครกับนักศึกษา

ที่อยู่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์หรือ

ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 478 คน เพศชาย 164 คน และเพศหญิง 314 คน  ผล

การศึกษา พบว่า 

1.  โดยรวมนักศึกษามีค่านิยมทางเพศในเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 90.8 ซึ่ง  ได้แก่ เรื่อง

ดังต่อไปนี้ ผู้ชายต้องการคู่สมรสที่เป็นสาวพรหมจรรย์  หญิงชายไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน  

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของหญิงไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมไทย  การเสียตัวของหญิงถือเป็น

สิ่งเสียหาย  การรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงเป็นสิ่งส าคัญ และหญิงสาวที่ต้ังครรภ์เนื่องจากถูก

ข่มขืนควรท าแท้งได้หากหญิงนั้นยินยอม  เป็นต้น 
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2. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เคยเที่ยวสถานเริงรมย์มาก

ที่สุด คือ ร้อยละ 78.5 รองลงมาคือ การด่ืมสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 74.5 การใช้

สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 52.9 และเคยแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 28.5  

3. เมื่อเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศระหว่างนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานครกับนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค พบว่า นักศึกษามีค่านิยมทางเพศ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีค่านิยมทางเพศดีกว่า

นักศึกษาชาย และนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครมีค่านิยมทางเพศดีกว่า

นักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

 รายงานผลการส ารวจ เรื่อง “ความคิดและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น : กรณีศึกษา

เปรียบเทียบในมุมมองของวัยรุ่นที่อยู่ในระบบการศึกษาสายสามัญ (มัธยมปลาย) และสายอาชีพ 

(ปวช.)” โดยส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของ

กลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ วัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน 1330 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันที่ 18 

ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน  2545 ผลการส ารวจวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 63.5 ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 36.5 ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.3 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

63.0 อายุ 16-17 ปี รองลงมา อายุ 14-15 ปี และ อายุ 18 ปีขึ้น มีจ านวนเท่ากัน คือร้อยละ 18.5 

โดยในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.2 สูบบุหรี่ ร้อยละ 35.9 ด่ืมเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.3 เคยใช้ยาเสพติด เรื่องประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 17.2 เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ร้อยละ 1.7 เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ร้อย

ละ 0.8 เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากสุดร้อยละ 

29.0 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ปี รองลงมาร้อยละ 28.2 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 16 

ปี ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.3 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟน รองลงมาร้อยละ 13.5 มี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนรัก และร้อยละ 13.1 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนวัยเดียวกัน กลุ่ม

ตัวอย่างร้อยละ 49.9 เต็มใจหรือต้ังใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 42.3 ไม่แน่ใจในความเต็มใจ

หรือต้ังใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนจ านวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา 
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พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 4.03 ไม่เกิน 2 ครั้ง รองลงมาร้อยละ 24.5 มีเพศสัมพันธ์ 3-5 ครั้งในรอบ 3 

เดือนที่ผ่านมา และเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก

ที่สุดคือ ร้อยละ 41.1 ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์เป็นบางครั้ง รองลงมาร้อยละ 20.5 ใช้

ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ส่วนเรื่องความคิดที่จะแต่งงานกับบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์

ด้วย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.0 คิดที่จะแต่งงาน  ร้อยละ 34.5 ไม่มีความเห็น และร้อยละ 24.5 

ไม่คิดที่จะแต่งงานด้วย เรื่องการรับทราบของพ่อแม่เรื่องตนเองมีเพศสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.2 ไม่ทราบ ร้อยละ 23.2 ทราบ และร้อยละ 10.6 ไม่แน่ใจ  

การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชน กรุงเทพมหานคร ของ ศักดา  สามูล  โดยศึกษาค่านิยม พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และ

เปรียบเทียบค่านิยมทางเพศระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยเอกชน 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน เพศชาย 250 คน เพศหญิง 250 คน โดยใช้แบบสอบถามในการ

เก็บข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า  

1.  ด้านค่านิยมทางเพศ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 86.8 มีค่านิยมทางเพศทิศ

ทางบวก ในข้อความค่านิยมทางเพศด้านลบ ได้แก่  การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศหลายคน

เป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถในด้านเพศ การถูกเนื้อต้องตัวกับคนรักจนถึงขั้นกอดจูบ

เป็นสิ่งที่ท าได้อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ และการใช้ถุงยางอนามัยใช้เพื่อการคุมก าเนิดอย่าง

เดียวเท่านั้น 

2.  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 97.2 เคยด่ืมสุราหรือ

เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เคยเที่ยวสถานเริงรมย์ร้อยละ 88.4 และมีการใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึก

ทางเพศ ร้อยละ 76.8 

3.  เมื่อเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง  พบว่า        

ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่เพศหญิงมีค่านิยมทาง

เพศดีกว่าเพศชาย 

การส ารวจภาคสนาม เรื่อง “ประสบการณ์และทรรศนะของวัยรุ่นต่อปัญหาพฤติกรรม

ทางเพศในปัจจุบัน กรณีศึกษาตัวอย่างเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล” ด าเนินโครงการส ารวจในเดือนตุลาคม  2547  จ านวนทั้งสิ้น 1 ,627 ตัวอย่าง ผล

ส ารวจพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 61.7 มีประสบการณ์ด้านการมีแฟน/คนรัก โดยร้อยละ 

37.5 เคยมีแฟน/คนรักมากกว่า 1 คน ประเด็นที่น่าสนใจคือ ตัวอย่างร้อยละ 11.2 เคยมีแฟน/คนรัก

มากกว่า 4 คน (5 คนขึ้นไป) เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับพฤติกรรมชู้สาวต่างๆ 

เริ่มจากการจับมือถือแขน จนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ พบว่า ตัวอย่างที่ส ารวจให้การยอมรับจับมือถือ

แขน การควงแขน และการโอบไหล่หรือเอวกับแฟน/คนรัก และเพื่อนอย่างชัดเจน ส่วนผู้ที่เพิ่งรู้จัก

ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ผับ เธค และห้างสรรพสินค้า พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ 52.9 ให้

การยอมรับการจับมือ ขณะที่ร้อยละ 40.2 ยอมรับการควงแขน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมต้ังแต่ระดับ

การกอดจูบไปจนถึงมีเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างจ านวนไม่น้อยมีทรรศนะยอมรับการกอดจูบ การลูบ

คล า/สัมผัสของสงวน และการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรักโดยคิดเป็นร้อยละ 29.0  32.4 และ

ร้อยละ 46.9 ตามล าดับ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือร้อยละ 13.9 ระบุว่ายอมรับพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์กับผู้ที่เพิ่งรู้จักตามสถานที่ต่างๆ เช่น ผับ  เธค  และห้างสรรพสินค้า  ส าหรับความเห็น

เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ พบว่า ตัวอย่างถึงร้อยละ 17.6 ระบุว่า ยอมรับการมี

เพศสัมพันธ์กับก๊ิก/คนอ่ืน (ในขณะที่มีแฟน/คนรัก) ขณะที่ร้อยละ 4.7 ยอมรับได้กับความสัมพันธ์

แบบแลกเปลี่ยนคู่นอน 

ผลการส ารวจยังพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 42.4 เคยมีประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ โดย

กลุ่มดังกล่าวถึงร้อยละ 60.8 เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คน และเพศชายมีแนวโน้มมี

เพศสัมพันธ์กับคนจ านวนมากกว่าเพศหญิง ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.6 

ระบุว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก (ยังไม่แต่งงาน) ด้านปัญหาที่เคยประสบ ร้อยละ 16.1 

ประสบปัญหาการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อสอบถามต่อไปถึงผู้ที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ

เรื่องทางเพศ ร้อยละ 61.2 ปรึกษาเพื่อน  ร้อยละ 48.9 ปรึกษาแฟน/คนรัก ขณะที่ร้อยละ 28.0 

ปรึกษาพ่อหรือแม่ 

การศึกษา เรี่อง การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเนื้อหาทาง

เพศที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน  โดย พิชัย นิรมานสกุล  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ

และความต้องการข้อมูลเรื่องเพศทางสื่ออินเทอร์เน็ต  ศึกษาลักษณะการน าเสนอเนื้อหาของ
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เว็บไซต์ทางเพศที่เป็นที่นิยม  และศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบปัญหาเว็บไซต์ทางเพศถึง

คุณลักษณะของเว็บไซต์ทางเพศที่ดีและเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

     1.  เด็กและเยาวชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ตนเอง และลักษณะการอยู่อาศัย  ท่ี

แตกต่างกัน มีความต้องการความรู้เรื่องเพศศึกษาและเนื้อหาทางเพศอ่ืนๆทางสื่ออินเทอร์เน็ต

แตกต่างกันที่ระดับ 0.01 

     2.  เด็กและเยาวชนที่มี การศึกษา อาชีพหลักของบิดา อาชีพหลักของมารดา  รายได้

ครอบครัว รายได้ตนเอง และลักษณะการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารเรื่องเพศศึกษาและเนื้อหาทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  แตกต่างกัน โดยวิธีที่เปิดรับข้อมูล

เรื่องเพศทางสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีนิยมที่สุด  คือการท่ีเพื่อนๆหรือคนรู้จักแนะน าเว็บไซต์ทางเพศให้เข้า

ชม และเว็บไซต์ทางเพศที่นิยมเปิดรับมากที่สุดคือ เว็บไซต์กระปุกดอทคอมหรือใต้ดิน 

     3.  ความต้องการความรู้เรื่องเพศของชายและหญิงแตกต่างกัน  โดยหญิงต้องการ

ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง การด าเนินชีวิตและครอบครัวมากที่สุด  ในขณะที่ชายต้องการความรู้

เรื่องเพศสัมพันธ์ และสิ่งยั่วยวนต่างๆ มากกว่า 

     4.  เนื้อหาทางเพศทางอินเทอร์เน็ตที่เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจปานกลาง คือ  

การใช้ชีวิตครอบครัว การด าเนินชีวิตเรื่องเพศ เพศกับปัญหาสังคม เพศสัมพันธ์  การดูแลสุขภาพ

ทางเพศ การคุมก าเนิด สิ่งยั่วยวนทางเพศ โรคทางเพศ ระบบสืบพันธ์  และการต้ังครรภ์  โดยมี

ความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้เรื่องเพศศึกษาและเนื้อหาทางเพศทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก

และเยาวชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์อย่างในระดับสูง 

     5.  เนื้อหาทางเพศบนอินเทอร์เน็ตท่ีเด็กและเยาวชนคิดว่าความเหมาะสมในระดับปาน

กลางนั้น เหมือนกับเนื้อหาทางเพศที่ตนเองพึงพอใจ ยกเว้น สิ่งยั่วยวนทางเพศเท่านั้น  ที่คิดว่ามี

ความเหมาะสมน้อย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับความพึงพอใจเนื้อหาทางเพศและ

เพศศึกษาทางอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

     6.  รูปแบบการน าเสนอของเว็บไซต์ทางเพศมีการใช้รูปแบบกระทู้หรือปัญหาถามตอบ

มากที่สุด  รองลงมาคือ ข่าวหรือบทความ เรื่องเล่าหรือประสบการณ์ และภาพประกอบ  ส่วน

ประเด็นเนื้อหาทางเพศที่น าเสนอผ่านเว็บไซต์ทางเพศอยู่ในระดับมาก  คือพฤติกรรมเกี่ยวกับ

เพศสัมพันธ์ และการด าเนินชีวิตเรื่องเพศ 
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     7.  เว็บไซต์ที่น าเสนอเนื้อหาทางเพศในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอ  และน าเสนอเนื้อหาได้

ไม่เหมาะสม ลักษณะของเว็บไซต์ทางเพศที่ดีคือ ต้องค านึงถึง  บรรทัดฐานทางกฎหมาย สังคม 

และวัฒนธรรม ต้องไม่ใช้ถ้อยค าที่รุนแรง  และปลุกเร้าอารมณ์เพศ  ต้องน าเสนอเนื้อหาทางเพศที่

เพียงพอต่อความต้องการของเด็กและเยาวชน  ต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางเพศศึกษาที่สามารถให้

ค าปรึกษา ต้องมีการออกแบบเว็บไซต์ที่ดูน่าสนใจและตรงต่อความต้องการของเด็กและเยาวชน 

แนวทางการน าเสนอเนื้อหาทางเพศผ่านเว็บไซต์ คือ ควรปรับปรุงเนื้อหา  และน าเสนอ

เนื้อหาเรื่องเพศให้เด็กและเยาวชนอยากรู้  ต้องมีหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดท าเว็บไซต์

ทางเพศ ต้องมีการน ากลยุทธ์ทางการสื่อสารมาใช้สร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์   และต้องมี

การจัดพื้นที่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะกลุ่มเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

ตัดสินเนื้อหาทางเพศ ควรพิจารณาจากการระดมความคิดเห็น  การอาศัยความร่วมมือจาก

หน่วยงานหลายฝ่าย และอาศัยความรับผิดชอบจากคนในสังคม 

 โครงการวิจัย  การศึกษาความรู้เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย  ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้  เจต

คติ ความเชื่อ และพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนไทย  ซึ่งเป็น

การวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวางเยาวชนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 10-24 ปี จ านวน 5,996 คน ใน

เขตกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถามเรื่อง

ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย  ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย

ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม Illustrative Core Instruments ขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับ

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนหญิงชาย ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 19 คน และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 12 คน ในโรงเรียน

แห่งหนึ่ง  และสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาวัยรุ่นหญิงชายจ านวน 5 ราย  และรวมถึงคู่ที่มี

เพศสัมพันธ์ด้วย ในชุมชนแห่งหนึ่ง ในเขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  นิกร ดุสิตสิน หัวหน้าโครงการวิจัย) 

เปิดเผยว่า  วัยรุ่นเป็นระยะเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่  เป็นช่วงเวลาที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  รวมถึงพัฒนาการทางเพศ  การตัดสินใจในช่วงวัย

นี้จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ  ซึ่งท าให้เยาวชนเป็น
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กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว/ี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ  รวมถึงการต้ังครรภ์ไม่

พึงประสงค์  ส าหรับผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเยาวชนทั้งหมด 5,996 คน แบ่งเป็นในเขต

กรุงเทพฯ ร้อยละ 20.6 ภาคเหนือ ร้อยละ 20.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.7 ภาคกลาง 

ร้อยละ 27.3 และ ภาคใต้  ร้อยละ 16.6 เป็นเพศชาย ร้อยละ 45.1 เพศหญิงร้อยละ 54.9 มี อายุ

เฉลี่ยในเพศชาย  16.48 ปี อายุเฉลี่ยในเพศหญิง 16.40 ปี  กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 มี

สถานภาพโสด มากกว่าร้อยละ 70 เป็นเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่  เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน

ภาครัฐ  เยาวชนพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาร้อยละ  57.9 อยู่กับแฟน/คู่รัก ร้อยละ 21.9 สถานภาพ

สมรสของบิดามารดายังอยู่ด้วยกัน ร้อยละ  74.7 เยาวชนเคยได้รับความรู้เพศศึกษาจากโรงเรียน

ร้อยละ 90 แต่ไม่มีความรู้เรื่องอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเพศชายและเพศหญิง  และ

ยังคงต้องการเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องภัยอันตรายทางเพศ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/ เอชไอ

วี/ เอดส์ ทักษะชีวิต การคบเพื่อนต่างเพศและการเลือกคู่ครอง การมีเพศสัมพันธ์ และวิธีคุมก าเนิด 

จากการตอบค าถามของเยาวชนเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

พบว่า มีคะแนนความรู้เรื่องถุงยางอนามัย/ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระดับน้อย ร้อยละ 57.7 

และมีคะแนนความรู้เรื่องเพศศึกษาในระดับร้อยละ 62.8 

เยาวชนส่วนใหญ่มีเจตคติเชิงบวกในเรื่องโอกาสที่เอื้ออ านวยต่อการมีเพศสัมพันธ์  ร้อย

ละ 72.4 การชักชวนของกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 56.9 และการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 76 ส่วนเรื่อง

ความเป็นชายหญิง/ เพศสภาวะนั้นมีความรู้สึกเชิงลบ ร้อยละ  86.3 นอกจากน้ีมีเจตคติเป็นกลาง

ต่อเรื่องการใช้ก าลังเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์  ร้อยละ 51 และการท าแท้ง ร้อยละ 71.3 เยาวชน

มากกว่าร้อยละ 80 เป็นกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์  และมีความคิดเห็นที่ด้วยในเรื่องการรักษา

พรหมจรรย์ก่อนแต่งงาน และวัยรุ่นควรป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/ เอชไอว/ี เอดส์  และการ

ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์   ส าหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศในเพศหญิงคือ  12.69 ปี 

ส่วนในเพศชาย 13.62 ปี เยาวชน 1 ใน 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว  อายุเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างเพศชายในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 16.75 ปี ส่วนเพศหญิงคือ  18.01 ปี โดยเพศ

ชายมีอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่าเพศหญิง  คู่ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยในเพศชายมี

อายุเฉลี่ย 16.75 ปี ส่วนเพศหญิง 21.19 ปี ร้อยละ 60 มีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก/ แฟน/ เพื่อนสนิท  

และไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 50  
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ปัจจุบันมีการใช้ถุงยางอนามัยเหลือเพียงร้อยละ 25 จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

พบว่า เยาวชนในสถานศึกษา และในชุมชน  ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมทางเพศไปในทาง

เดียวกันคือ  การท่ีเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ปัจจัยที่ท าให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควรนี้ มีพื้นฐานมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว การสื่อสารภายในครอบครัว  อิทธิพลของกลุ่ม

เพื่อน มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างต่ า  และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อและเสริมให้

มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันได้แก่ การ

ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ น าไปสู่การท าแท้งเถื่อน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/ เอชไอว/ี เอดส์  สุขภาพ

ร่างกายและจิตใจของทั้งมารดาและทารกอ่อนแอ  ความไม่พร้อมของวัยรุ่นในการท าหน้าพ่อแม่

อย่างครบถ้วน เป็นภาระของคนในครอบครัวในการรับเลี้ยงดูทารก เป็นต้น 

ในการส ารวจภาคสนามพบว่า เยาวชนไม่เคยไปขอรับการให้การปรึกษาสุขภาพทางเพศ  

และอนามัยการเจริญพันธุ์มากถึงร้อยละ 91.5 สาเหตุที่วัยรุ่นไม่ไปใช้บริการเนื่องจาก  คิดว่าตนเอง

ไม่มีปัญหา ร้อยละ 39.5 และ มีความรู้สึกอาย ไม่กล้าเข้าไปใช้บริการ  ร้อยละ 39.2 ส่วนรูปแบบ

การให้การปรึกษาสุขภาพทางเพศ  และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่พึงประสงค์คือ การให้การปรึกษา

แบบรายบุคคล ร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณีที่ไม่ไปใช้บริการ เพราะรู้สึกอาย 

นิกร กล่าวสรุปว่า  ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานท าให้ทราบขนาดและปริมาณของปัญหา  

ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพท าให้เข้าใจความหมายเก่ียวกับบริบท และ/หรือ  ปรากฏการณ์เรื่อง

เพศในเชิงสังคมวัฒนธรรมของวัยรุ่นที่ถูกซ่อนเร้นได้มากย่ิงขึ้น ปัจจุบันความรู้สุขภาพทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้อง  และตอบสนองต่อปัญหา  และความต้องการด้าน

สุขภาพอนามัยของวัยรุ่นอย่างแท้จริง  การส่งเสริมการให้ความรู้เพศศาสตร์ศึกษาและอนามัยการ

เจริญพันธุ์เป็นไปตามวัยและพัฒนาการของวัยรุ่น  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในเรื่องความ

แตกต่างระหว่างหญิงชาย/ เพศสภาวะ  สามารถป้องกันตัวเอง จากการต้ังครรภ์ที่ไม่ต้องการ และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/  เอชไอว/ี เอดส์  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้วัยรุ่นมีความรับผิดชอบต่อ

อนามัยการเจริญพันธุ์  และพฤติกรรมทางเพศ ร่วมกับมีการสื่อสารภาษาเพศ ( Sex Literacy) เพื่อ

ลดความอ่อนไหวของสังคมไทย (Social Desensitization) ในเรื่องเพศ 

 จุฑาธิป  วัชรานนท์ (2550) ศึกษาเจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรักและ

เปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อความรัก 3 ด้านของวัยรุ่นที่เรียนสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้
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ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 371  คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัด Triangular love scale ที่มี

องค์ประกอบของความรัก 3 ด้าน คือ ด้านความใกล้ชิด สนิทสนม ด้านความเสน่หา และด้าน

พันธะผูกพัน ใช้ทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) ระหว่างตัวแปรเพศและ

สาขาวิชาที่เรียน พบว่า (1) วัยรุ่นชายมีเจตคติต่อความรัก 3 ด้าน แตกต่างจากวัยรุ่นหญิงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยวัยรุ่นชายมีเจตคติต่อความรักสูงกว่าวัยรุ่นหญิง  (2) วัยรุ่นที่

เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวัยรุ่นที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพมีเจตคติต่อความ

รักด้านความเสน่หาและความรักด้านพันธสัญญาแตกต่างจากวัยรุ่นที่เรียนในสาขาสังคมศาสตร์

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 กฤษฎยชนม์ สุขยะฤกษ์ (2552) ท าการศึกษาเรื่อง  “นักศึกษาเพศที่สามในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์: การด าเนินชีวิตและสวัสดิการ ” โดยได้ศึกษานักศึกษาเพศที่สามในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ชั้นปี  1-4 จ านวน 9 คน ช่วงปีพ.ศ. 2551 พบว่า คนกลุ่มนี้จะนิยามตนว่า “กะเทย” 

หรือ “ผู้ชายหัวใจหญิง” และเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะชื่อเสียงอันดับแรก  

ปัจจัยรองลงมา คือ  พื้นที่การแสดงออกที่อิสระโดยมีทั้งศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาเพศที่สามที่ศึกษาในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์สามารถแสดงตัวตนตามวิถีเพศที่สามได้ดีกว่า เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร์จะมี

ปัจจัยความคาด หวังของสังคม  หรือแม้แต่อาจารย์ โดยยังเห็นว่านักศึกษากลุ่มสาขานี้จะต้องมี

พฤติกรรมการแสดง ที่สอดคล้องกับเพศสรีระของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อออกไปประกอบวิชาชีพ 

เป็นเหตุให้นักศึกษาเพศที่สามต้องเก็บซ่อนความเป็นตัวตนที่แท้จริง   จะแสดงออกต่อเมื่อเป็นเวลา

ส่วนตัว  แต่นักศึกษาก็ยอมรับและเข้าใจได้ถึงความคาดหวังของสังคม   สิ่งที่นักศึกษาเพศที่สาม

คาดหวังต่อการจัดบริการ และสวัสดิการนักศึกษา คือ   ห้องน้ า และที่พักอาศัยส าหรับนักศึกษา

เพศที่สามโดยเฉพาะ หรือจัดเพื่อนร่วมห้องที่มีวิถีการด าเนินชีวิตแบบรักเพศเดียวกันพักด้วยกัน  

และความปรารถนาที่จะแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่มีความสอดคล้องกับวิถีทางเพศ  ที่ตัวเองต้อง 

การเข้าร่วมรับปริญญาบัตร และข้อเรียกร้องที่อยากเห็นมากที่สุดคือ  การเสริมสร้างความเข้าใจใน

ประเด็นความหลากหลายทางเพศควบคู่กับการเปิดพื้นที่การให้สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค

แก่นักศึกษาเพศที่สาม เท่าเทียมกับ นักศึกษาเพศหญิงและชาย  รวมทั้งผู้ศึกษาได้แสดงความ
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คิดเห็นว่า เท่าที่สัมผัสยังมีคนที่ไม่เข้าใจและดูหมิ่นด้วยค าพูด ต่างๆ นานา  ท าให้นักศึกษาเพศที่

สามบางคนถึงขนาดต้องเก็บซ่อนตัวตนและแสดงความเป็น  “แอ๊บแมน” เพื่อให้เกิดการยอมรับ 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่ได้ศึกษาถึงจ านวนว่านักศึกษาเพศที่สามของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมากน้อยเพียงใด แต่น่าจะมีมากหากเทียบกับสถาบันอ่ืน  เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเป็นอิสระมากกว่า 

 รายงานวิจัย เรื่อง สถานการณ์พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โดย รศ.พญ.สุวรรณา  เรือง

กาณจนเศรษฐ์ ผู้อ านวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาล

รามาธิบดี และบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ พบว่า ผลการส ารวจภาคสนาม โดยส านักวิจัยเอแบคโพลล์  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง “ ประสบการณ์และทัศนะของวัยรุ่นต่อปัญหาพฤติกรรมทางเพศใน

ปัจจุบัน :กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 15 - 25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล “ 

ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2547 จ านวนทั้งสิ้น 1,627 ตัวอย่าง ผลการส ารวจ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 91.5 เคยมีประสบการณ์การบริโภคข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเรื่องเพศ

ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเคยดูหนังโป๊จากวีดีโอหรือซีดี  การดูเว็บโป๊ และอ่านหนังสือโป๊  โดยกลุ่ม

ตัวอย่างให้ทัศนะว่าปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมหรือกระตุ้นให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

ได้แก่ การท่ีวีซีดีหรือดีวีดีหนังลามกหาซื้อได้ง่าย และการแพร่ระบาดของเว็บไซด์ลามก ตลอดจน

การลงภาพโป๊ ลามกของสื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่าง ๆ ก็มีส่วนกระตุ้นได้มากขณะที่ไม่มีที่

หรือแหล่งให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาเรื่องเพศ  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 6.7 มี

ประสบการณ์ด้านการมีแฟนหรือคนรัก โดยร้อยละ 37.5 เคยมีแฟนหรือคนรักมากกว่า 1 คน 

ประเด็นที่น่าสนใจคือตัวอย่างถึงร้อยละ 11.2 มีแฟนหรือคนรัก มากกว่า 4 คน (5 คนขึ้นไป ) และ

กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 42.4 คน เคยมีประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์  โดยร้อยละ 16.1 เคยประสบ

ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ที่น่าตกใจ คือ ร้อยละ 13.9 ระบุว่ายอมรับพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์กับผู้ที่เพิ่งรู้จักตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น  ผับ เธค และห้างสรรพสินค้า  ค่าอิทธิพลของ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของกลุ่มเยาวชน ได้แก่  เด็กนักเรียนที่ด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์จะมีภาวะความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนสูงเกือบ 5 เท่า คือ 4.8 เท่าของเด็ก

นักเรียนที่ไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เด็กนักเรียนที่เที่ยวกลางคืนมีความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ในวัย
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เรียนสูง 3.8 เท่าของเด็กนักเรียนที่ไม่เที่ยวกลางคืน เด็กนักเรียนที่หนีเรียนมีความเสี่ยงมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนสูง 2.6 เท่าของเด็กที่ไม่หนีเรียน  เด็กนักเรียนที่ใช้สารเสพติดมีความเสี่ยงมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนสูง 2.2 เท่าของเด็กที่ไม่ใช้สารเสพติด   

 ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ และคณะ (2550) ท าการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น

หญิงในโรงเรียนอาชีวะศึกษา จังหวัดสงขลา และพัทลุง เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์

เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงแต่ละชั้นปี  ในโรงเรียน

อาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา และพัทลุง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนหญิงที่ก าลัง

ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1, 2, 3 สังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

หลายขั้นตอนจ านวน 497 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล

ทั่วไป พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในด้านการป้องกัน และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์ ซึ่งตรวจสอบค่าความเที่ยงของเนื้อหาการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ โดยใช้สูตรครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach's alpha)ได้ค่าความเที่ยง 0.87 พฤติกรรมเสี่ยง

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการต้ังครรภ์โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

(Kuder-Richardson) ได้ค่าความเที่ยง 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า  พฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศ ด้านการมีเพศสัมพันธ์ พบร้อยละ 9.3 ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกต้ังแต่

อายุ 12-19 ปี รวมทั้ง มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนรักมากท่ีสุด ร้อยละ 89.1 ในด้านลักษณะการมี

เพศสัมพันธ์ ร้อยละ 30.4 มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก ร้อยละ 26.1 มีเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ 

กลุ่มตัวอย่าง มีการคุมก าเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและครั้งต่อมาร้อยละ  19.6 และร้อยละ 

28.3 ตามล าดับ และเมื่อมีปัญหาทางเพศส่วนใหญ่จะปรึกษาเพื่อน 

 จากบทความเรื่อง “ มายาคติด้านเพศสภาวะต่อผู้หญิง 5 กลุ่มอัตลักษณ์ที่เป็นอุปสรรค

ต่อการท างานส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทย” ของ สุไลพร  ชลวิไล , สุพี

ชา  เบาทิพย์ , สุภาภรณ์  อัษฎมงคล และผศ.ดร.นลินี  ตันธุวนิตย์ ซึ่งเป็นบทความที่ดัดแปลงมา

จากรายงานวิจัย เรื่อง “มายาคติในบริบทหญิงชายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานส่งเสริมสิทธิและ

ความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทย” ภายใต้โครงการสุขภาวะผู้หญิง โดยมูลนิธิผู้หญิง ซึ่ง

ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นการส ารวจ
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และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารวิชาการและสื่อต่างๆในช่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ. 2530 – 2550 และ

ได้มีการจัดประชุมกลุ่มสนทนากับผู้หญิงกลุ่มอัตลักษณ์หนึ่งครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นด้วย เพื่อศึกษาถึงมายาคติต่อผู้หญิง หรือการสร้างภาพ 

“ความจริง” บางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิง ที่หล่อหลอม กล่อมเกลา ให้ผู้หญิงประพฤติปฏิบัติตนตาม

บทบาทความเป็นหญิงที่สังคมคาดหวัง โดยการสร้างภาพความจริง ดังกล่าวนี้เป็นผลผลิตของ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งให้คุณค่ากับเพศชายมากกว่าเพศหญิงและ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจผ่านชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา 

 กฤตยา  อาชวนิจกุล (2554) ศึกษาเรื่อง เพศวิถีท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย ผล

การศึกษาพบว่า เพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย มี 4 เรื่อง คือ (1) เพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป

โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้ชายไทย (2) เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลาย

ทางเพศ (3 การค้าบริการทางเพศที่เปลี่ยนไป และ(4) เพศศึกษาที่เปลี่ยนไป ส่วนเพศวิถีท่ียังคงไม่

เปลี่ยนแปลงเลยในรอบครึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา คือ การควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อน

ออกมาในวัฒนธรรมเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ ผู้หญิงยังเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับ

ความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง และผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมไม่สามารถเข้าถึงบริการท าแท้งที่

ปลอดภัยได้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า มาจากบริบทสังคมการเมือง 

3 เรื่อง คือ (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 น ามาสู่เสรีภาพเพศ

วิถี (2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์และการเติบโตของภาคประชาสังคม (ประมาณหลังพ.ศ.

2530) และ(3) การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศ ต้ังแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ซึ่งแต่ละ

บริบทได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศวิถี สิทธิ เสรีภาพทางเพศของปัจเจกบุคคลด้วย  
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