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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลต่ างๆ ทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมทางเพศและการดาเนินชีวติ
ปั ญหาพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน เป็ นปั ญหาสาคัญที่สุดประการหนึ่ งที่ก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพ
ทั้ง ร่ างกายและจิ ต ใจ
ปั จ จัย ต่ า งๆมี อิ ท ธิ ต่ อ พฤติ ก รรมทางเพศของเยาวชนในปั จ จุ บ ัน เห็ น ได้
ชัดเจน ได้แก่ อิทธิพลจากครอบครัว เพื่อน สังคม และ วัฒนธรรม นักเรี ยนจึงควรเรี ยนรู ้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่มีอิทธิ พลทางเพศเพื่อจะได้ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม ไม่ถูกชักนาไปในทางที่ไม่ถูกต้องซึ้ งจะเป็ นผลเสี ยของ
อนาคตของตนเอง
อิทธิพลต่ างๆทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมทางเพศ
อิทธิพลจากครอบครัว
ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก ซึ่ งเป็ นสถาบันแรกที่เราได้รับการอบรมเลี้ยงดู และได้รับ
ความรู ้ ต่างๆ จากพ่อแม่และบุคคลในครอบครัวสมาชิ กในครอบครัวมีส่วนช่วยในการสร้ างครอบครัวให้
อบอุ่นนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และแสดงออกพฤติกรรมทางเพศได้อย่างเหมาะสมได้ต้ งั แต่การใช้ชีวิตอยูใ่ น
ครอบครัว เช่น พูดจากับบุคคลในครอบครัวด้วยถ้อยคาสุ ภาพ ไพเราะช่วยเหลือผูป้ กครองตามบทบาททาง
เพศของตน เช่น นักเรี ยนหญิงอาจจะช่วยผูป้ กครองในงานบ้านดูแลครอบครัว ในขณะที่ทากิจกรรมหนัก
ซึ่ งพี่สาวหรื อน้องสาวทาไม่ได้หรื อทาได้ไม่ดีเท่า เช่นการเคลื่อนย้ายของหนัก ปลูกต้นไม่ทาความสะอาด
สนามเป็ นต้น
อิทธิพลจากเพือ่ น
เพื่อนเป็ นคนที่ชอบคอรักใครซึ่ งอยู่ในวัยเดี ยวกันหื อใกล้เคียงกับเรา มีรสนิ ยมหื อสนใจในเรื่ อง
ต่างๆ เหมือนกัน เพื่อนจึงมีอิทธิ พลอย่างมากทั้งบวกและลบนักเรี ยนควรคบเพื่อนที่ดี เพื่อชวนกันทา
กิจกรรมที่ดีๆมีประโยชน์ เช่น ใส่ ใจในการเรี ยน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น อยูก่ รอบระเบียบที่ดีในสังคม มีความ
ประพฤติที่เหมะสมจะทาไห้เรามีอนาคตที่ดีแต่คบคนไม่ดีมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง เช่น ชอบหนีเรี ยน ชอบ
เที่ ย วกลางคื น มี พ ฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนทางเพศ ผลที่ ไ ด้รับ ท าให้เกิ ด ความเดื อดร้ อนกับ ตนเองและ
ครอบครัว สังคม และไม่มีอนาคตดั้งนั้นนักเรี ยนควรเลือกคบเพื่อนที่ดี
อิทธิพลจากสั งคม
ปั จจุบนั สภาพสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลไปจากเดิม ที่เป็ นสังคมเกษตรกรรมกลายเป็ นสังคม
เกษตร-อุตสาหกรรม ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนไป ส่ งผลให้วยั รุ่ นบางคนอาจเห็นคุณค่าของวัตถุนิยมมากขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลให้พฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมได้ เช่นการประพฤติตนเพื่อหวังของกานัลราคาแพงจากเพศตรงข้าม นอกจากนี้ ยงั ได้รับข้อมูล
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จากสื่ อต่างๆ ก็ส่งผลให้ค่านิ ยมพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไปจากเดิม แต่วยั รุ่ นส่ วนใหญ่จะใช้วิจารณญาณ
ในการประพฤติปฏิ บตั ิตนทางเพศอย่างเหมาะสมไม่ตกเป็ นเหยื่อหรื อถู กชี้ นาด้วยอิ ทธิ พลทางสังคมที่ ไม่
ถูกต้อง
อิทธิพลทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนความคิดและการกระทาที่แสดงออกถึงวิธีชีวิตของมนุษย์ในสังคม
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ในสังคมไทยวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศของคนสมัยก่อนไม่แสดงออกอย่างเด่นชัด
เช่นปั จจุบนั โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศขอวัยรุ่ นควรอยูใ่ นความดูแลของผูใ้ หญ่ เช่น ไม่แสดงความรัก
ต่อกันสายตาของคนอื่น คู่รักที่จะแต่งานกันควรได้รับการยินยอมเห็นชอบของผูใ้ หญ่ปัจจุบนั วัยรุ่ นได้รับ
วัฒนธรรมหลากหลายจากกลุ่ มต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างๆประเทศทัว่ โลกผ่านสื่ อต่างๆ ซึ่ งมี สิ่ง
เหมาะสมและไม่เหมาะสม เนื่องจากแบบแผนวัฒนธรรมของแต่ละสังคมอาจไม่เหมือนกันสิ่ งที่สังคมยึดถือ
ว่าเป็ นสิ่ งที่ดีงามอาจไม่เหมาะสมในอีกสังคมหนึ่ ง จึงควรรับและปรับให้เข้ากับสังคมของตน เราจึงควร
แสวงหาความรู ้ และคาแนะนาที่ดาผูใ้ หญ่ซ่ ึ งจะทาให้เราได้เรี ยนรู ้ และซึ มซับสิ่ งที่ดีไว้ ทาให้ดาเนินชีวิต
อย่างถูกต้องในทางตรงข้าม หากเลือกพฤติกรรมทางเพศที่ผิดๆ ที่พบในสื่ อบุคคลในสังคมแสดงให้เห็น
หรื อผ่านสื่ อต่างๆโดยขาดการไตร่ ตรอง ใช่วิจารณญาณที่ไม่ถูกต้องพิจารณาอีกทั้งไม่มีผใู ้ หญ่ที่มีความคิดที่
ถูกต้องแนะนาให้ความคิดเห็นที่ดีๆ ก็จะทาให้วยั รุ่ นรับวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยประพฤติ
ปฏิบตั ิได้
คุณค่ าของความเป็ นชาย ความเป็ นหญิง
มนุ ษย์ถูกกาหนดโดนธรรมชาติให้เป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง บทบาทของเพศชายและเพศหญิง ที่
สัง คมกาหนดและคาดหวังอาจเหมื อกันหรื อแตกต่า งกันขึ้ นอยู่ก ับ วัฒนธรรม และเงื่ อนไขของแต่ ล ะ
สังคม ซึ่ งเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เวลา เช่ นบทบาทของผูช้ ายสมัยก่อน คือ บทบาทการเป็ นผูน้ า
ครอบครัว เพศชายทาหน้าที่ประกอบอาชีพ หรื อ ช้ างเท้าหน้ า ในขณะผ่ายหญิงมีหน้าที่ดูแลความเรี ยบร้อย
ของบ้าน จัดเตรี ยมอาหาร ดูแลบุตร มีอานาจการตัดสิ นใจน้อยกว่าผ่ายชาย หรื อ ช้ างเท้ าหลัง แต่ใน
ปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนไปเพราะการเปลี่ยนแปลสังคมยอมรับความเสมอภาคทัง่ สองเพศมากขึ้น และเห็นคุณค่า
ของทัง่ สองเพศตามบทบาททางสังคมที่กาหนดไว้คือ
เพศหญิงเป็ นเพศที่อ่อนโยนคุณค่าของเพศหญิงอยู่มารยาท น้ าใจและความดี ซึ่ งเป็ นความงามที่
แท้จริ ง คุณค่าของหญิงไม่ได้อยูท่ ี่การแต่งกาย เครื่ องประดับ ดังนั้นเพศหญิงต้องรักษาคุณค่าของตัวเองไว้
ไห้สมบูรณ์ควรค่าแก้การให้เกรี ยติ
เพศชายเป็ นเพศที่ เ ข้ม แข็ ง คุ ณ ค่ า ของเพศชายอยู่ที่ ค วามสุ ภ าพมี ม ารยาทมี น้ า ใจให้ เ กี ย รติ แ ละ
ช่วยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอกว่าคุณค่าของเพศชายไม่ได้อยูท่ ี่การใช้กาลังหรื อออกแรง
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แม้ว่าบทบาทของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันไปตามความคาดหวังตามข้อกาหนดของสังคมแต่ว่าจะ
เป็ นชายหรื อหญิง คุณค่าของทั้งสองเพศเหมือนกันคือความดีที่เกิ ดขึ้นภายในตัวเองมิใช่ จากรู ้ลกั ษณ์หรื อ
ประกอบภายนอกการปฏิบตั ิอย่างมีคุณค่าของเพศชายและเพศหญิง มีดงั นี้
1.มีความเมตากรุ ณาต่อผูอ้ ื่น
2.มีความเอื้อเฟื่ อแผ่และเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น
3.ปฏิบตั ิตนในการช่วยเหลืองานที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคมด้วยความเต็มใจ
4.มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5.ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์
การปฏิบตั ิตนตามบทบาททางเพศของตน จะช่วยจรรโลงสังคมให้เป็ นสังคมที่หน้าอยู่ อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบนั มีหลายประการที่ทาให้เกิดค่านิ ยมทาเพศที่เบี่ยงเบนทางเพศไป นักเรี ยนจึงควรระมัดระวัง
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศอย่างถ่องแท้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คุณค่ าของเพศชายหญิงวัยรุ่ นไม่ ได้ อยู่ทกี่ ารมีค่ ูรัก
การมีคู่รักเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาซึ่ งธรรมชาติสร้างมาให้หญิงและชายคู่กนั เมื่อถึงวันอันสมควร คือ
วัยเด็กที่ ตอ้ งศึกษาเล่าเรี ยนก็มีเพื่อนไว้เป็ นที่ ปรึ กษาสนทนาในเรื่ องเรี ยน ไปไหนไปด้วยกัน คนทัว่ ไป
เรี ยกว่าคู่รัก โดยไม่ทาตัวเสี ยหายหรื อผิดศีลธรรมอยู่ในกรอบประเพณี แต่เมื่ อโตเป็ นผูใ้ หญ่มีงานทา มี
หลักฐานมัน่ คงแล้ว คาว่ารักก็จะเปลี่ยนไปจากวัยเด็ก ดังนั้นวัยเรี ยนการไม่มีคู่รักจึงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็ นสิ่ งดี
เพราะมีสมาธิในการเรี ยนใช้เวลาในการเรี ยนได้เต็มที่
คุณค่ าของวัยรุ่ นหญิงไม่ ได้ อยู่ทกี่ ารแต่ งกายล่ อแหลม
การแต่ ง การตามค่ า นิ ย มหรื อตามสมัย นิ ย มมี ท้ ัง เหมาะสมและไม่ เ หมาะสม ผู ้ที่ แ ต่ ง กาย
สวยงาม เหมาะสมกับรู ้ร่างและวัย ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิภาวะ
การแต่งการทีเหมาะสมสวยงาม หมายถึ ง เลื อกให้เหมาะสมกับคนใส่ รูปร่ างเหมาะสม คน
อ้วน คนผอม คนขาว คนดา อายุมาก เหมาะกับสถานที่ เช่ น งานวัด งานขึ้นบ้านใหม่ เหมาะกับ
เวลา เช่น งานตอนเช้า งานตอนบ่าย ง่านตอนกลางคืน เป็ นต้น รวมทั้งการแต่งกายที่เหมาะสมต้องไม่
เปิ ดเผยร่ างกายจนเกินไปตามวัฒนธรรมของไทย
1.การแต่งกายล่อแหลม เป็ นการแต่งกายผูท้ ี่ชอบตามสมัยหรื อนาสมัย เช่น สวมใส่ เสื้ อผ้าสั้นเกิน
จาเป็ น
2.สวมใส่ เสื้ อผ้าบาง
3.สวมใส่ เสื้ อผ้าไม่ใส่ ชุดชั้นใน
4.สวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีรู
5.สวมใส่ เสื้ อเกาะอก
การแต่งกายดังกล่าวโดยเฉพาะวัยรุ่ นหญิงที่ชอบเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกหรื อดารานักแสดง
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ค่ านิยมทีไ่ ม่ เหมาะสมในการคบเพือ่ นต่ างเพศ
ในปั จจุ บนั วัยรุ่ นมีการติดต่อสัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศในลักษณะของคู่รักซึ่ งวันรุ่ นบางรายการมี
คู่รักนับเป็ นปั ญหาเพราะเป็ นวันที่ตอ้ งศึกษาเล่าเรี ยนต้องอาศัยพ่อแม่เป็ นค่าเล่าเรี ยนค่าขนม
นอกจากนี้ ในการคบเพื่อนต่างเพศของวันรุ่ นบางคู่อาจประพฤติตนเลี ยนแบบภาพยนตร์ หรื อการ
แสดงออกของวัยรุ่ นตะวันตกกล่าวคือ มีการแสดงความรักอย่างเปิ ดเผยในสาธารณะชนหรื อการพบประกัน
ตามลาพังทาให้เกิดโอกาสเสี่ ยงต่อการมีเพศสาพันธ์ก่อนวัยอันควร ดังนั้น นักเรี ยนควรระมัดระวังไปสู่ เหตู
การณ์เสี่ ยงต่อความปลอดภัยของตนเอง
ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศและการแสดงออกทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศ
การเกิ ดอารมณ์ หือความรู ้สึกทางเพศ เป็ นความต้องการตามธรรมชาติของมนุ ษย์จะเกิ ดเมื่อหญิง
ชายเข้าสู่ วยั รุ่ นเกิดเร่ องขับทางเพศที่เป็ นสาเหตุที่เกิดความต้องการทางเพศ
นอกจากนี้ธรรมชาติได้สร้างอารมณ์ของมนุ ษย์เป็ นวัยรุ่ นที่กาลังอยากรู ้อยากเห็นอยากทดลองสิ่ งแปลกใหม่
อยู่เสมอ สนใจชอบเลียนแบบผูใ้ หญ่หรื อคนมีชื่อเสี ยงจึงจาเป็ นต้องศึกษาและปฏิบตั ิให้ถูกต้องจึงจะเกิ ด
ผลดีต่อสุ ขภาพถ้าไปทดลองหรื อเรี ยนรู ้อย่างผิดๆ จะเป็ นการดาเนินชีวิตและอนาคต เช่น เสี่ ยงต่อโรคภัย
ไข้เจ็บ
การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ
เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ แต่ไม่ใช่เวลาและโอกาสที่ตอ้ งเหมาะสมจะปลดปล่อยตามธรรมชาติได้ก็
ต้องหาวิธีควบคุมตัวเอง ดังนี้
1.ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรี ยนมากขึ้น
2.ออกกาลังกายหรื อทางานที่ตอ้ งออกแรง
3.เล่นกีฬาหรื อทากิจกรรมนันทนาการ
4.หลีกเลี่ยงการสนทนา
5.หลีกเลี่ยงการอยูก่ บั เพศตรงข้าม
6.ฝึ กสมาธิหรื อฟังธรรม
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