
                                   เอกสารประกอบการสอน      สัปดาหท่ี   7 
                                              รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  (129-101) 
                                              เร่ือง   การมีเพศสัมพันธของวัยรุน 
 

 

สาเหตุของการมีเพศสัมพันธของวัยรุน 
    1. การเกิดอารมณทางเพศ สวนหนึ่งนั้นมาจากระดบัฮอรโมนเพศในรางกายและอีกสวนหนึ่งมาจากภายนอก เชน 
รูปภาพ ภาพยนตรที่มีลักษณะกระตุนความตองการทางเพศ เสียงที่ทาํใหเกิดความเคลิบเคลิ้มบางอยางที่สามารถกระตุน
อารมณได รวมถึงการสัมผัสรางกายตลอดจนความนึกคิดหรือจินตนาการณ 
   2. ความเขาใจในเรื่องเพศสมัพันธของวัยรุนยังมีไมเพยีงพอ จึงเกดิความอยากรูอยากลอง บวกกับเทคโนโลยี
ทางดานสื่อที่สามารถชักนําเดก็ใหหลงใหลไปในทางที่ไมเหมาะสม เชน ส่ือทางอินเตอรเน็ต  คลิปวิดีโอตาง ๆ การมี
คานิยมที่ผิดในเรื่องของการแขงขันกันมเีพศสัมพันธในวันวาเลนไทนกับผูหญิงที่สวยใหไดมากทีสุ่ด แลวจะถือวาตัวเกง 
   3. การแตะเนือ้ตองตัวกันก็เปนสาเหตุหนึง่ที่ทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธตามมาภายหลัง รวมถึงการแสดงออก
ทางการกระทาํ โดยเฉพาะในกลุมเพื่อนทีย่ั่วยุใหลองทํา จนกระทั่งตอไปจะมีความกลามากขึ้นโดยไมตองมีใครสั่งก็ทํา 
ทํานองเดียวกบั ทวีศิลป วิษณุโยธิน (2550, หนา 2) ไดกลาววา ในอดีตสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง เด็กสวนใหญจะ
อยูกับครอบครัว มีผูใหญคอยดูแลใกลชิด การติดตอส่ือสารกันของเดก็ตางครอบครัว จนเกิดความสัมพันธที่จะพฒันาไป
ในเชิงความรักหนุมสาว ก็พัฒนาไดยากแตในปจจุบันโครงสรางทางสังคมออนแอ ครอบครัวไมเขมแข็ง บางครอบครัว
เด็กยายออกมาอยูหอพักเพียงลําพัง การติดตอส่ือสารก็สะดวกขึ้น จึงอาจเปนชองวางใหทําอะไรตามใจตวัเองไดมากขึ้น 
ผลกระทบที่เกดิขึ้น 
 
การปองกันตนเองมิใหตกอยูในสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
หยุดคดิกอนการมีเพศสัมพันธ 
 ในการดําเนินชีวิตประจําวันในแตละบุคคลนั้น บางคนอาจมีเร่ืองที่ตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจสาํหรับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสมัพันธนั้นมีความสําคัญมากของชีวิตของวยัรุน กอนมีเพศสัมพันธ จําเปนตองใหเวลาตนเอง
หยุดคดิและตอบคําถามตอไปนี้ดวยความจริงใจ 
         1.ตองการมีเพศสัมพันธดวยเหตุผลใด 
           - เพื่อเหมอืนเพื่อน ๆ 
            - พิสูจนความรัก 
            - รักษาสมัพันธภาพความเปนคูรัก – อ่ืน ๆ 
    2. ถามีเพศสัมพันธแลว การกระทําของเราไปทํารายใครบาง 
    3. พรอมรับผิดชอบเมื่อเกิดพลาดพลั้งจนตั้งครรภและยนิดีเปนพอแมไดหรือไม 
    4. ทําอยางไรเมื่อมีปญหาจากการมีเพศสัมพันธ เชน เปนโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
   5. วัยรุนหญิงจะรูสึกอยางไรถาตั้งครรภ หรือวัยรุนชายจะรูสึกอยางไรถาทําใหผูหญิงตั้งครรภ แลวพอแมและ   
                 ครอบครัวจะรูสึกอยาง 
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ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
1) ทอง-แทง-ท้ิง   
        -  การตัง้ครรภท่ีไมพงึประสงค คือการตั้งครรภที่ไมมีใครตองการ 
เนื่องจากยังไมมีความพรอมที่จะมีบุตร เพราะยังเปนวยัรุนอยูทั้งหญิงและชายก็อาจลักลอบไดเสียกนัและยังไมมี
อาชีพที่มีรายไดเปนของตนเองอีกทั้งยังเปนนักเรยีนอยูทัง้วัยรุนหญิงและวัยรุนชายพงึระลึกไวเสมอวาเมื่อฝายชายมี
การหลั่งน้ําอสุจิ ฝายหญิงเปนชวงวัยเจริญพันธุคือเริ่มมีประจําเดือน เมื่อมีเพศสัมพันธกันโดยปราศจากการปองกัน
นั้นเปนการเสี่ยงมากตอการตั้งครรภ เมื่อไมตองการทารกในครรภก็อาจกินยาขับเลือด ถาปลอยไวนานก็อาจตองไป
ทําแทง ซ่ึงเปนบาปอยางยิ่งเพราะเปนการฆามนุษย ซ่ึงไมรูเร่ืองราวอะไร และเปนภัยตอสุขภาพดวย 

 

       -  การทําแทง การทําแทงเปนผลตอเนื่องที่ตอมาจากการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค  
ผูที่ลําบากก็คือฝายหญิงเพราะตองอุมทองไปทําแทง ซ่ึงมีผลกระทบหลายประการ ดังนี้ 

2.1 ถาอายุครรภหลายเดือนกจ็ะเปนอนัตรายมากขึ้นอาจทาํใหมารดาเสยีชีวิตได 
2.2 ในอนาคตอาจทําใหมีบุตรยาก 
2.3 เกิดการเจบ็ปวดตองพกัฟน 
2.4 ถาเปนหมอเถื่อนนับวาผูหญิงคนนั้นเสีย่งชีวิตมาก 
2.5 อาจมีผลแทรกซอน เชน ตกเลือด ติดเชื้อ เปนตน 
2.6 ผิดกฎหมายบานเมือง 
2.7 ผิดศีลธรรมโดยเฉพาะศลี 5 ขอที่1 

        -  การทอดทิ้งเด็ก ผลตอเนื่องมาจากการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค เมื่อคลอดบุตรออกมาจึงนาํไปทิ้ง บางคนใจราย 
ฆาใหตายแลว นําไปทิ้ง  บางคนก็ทิ้งไวกบัพอแมของตนเอง หรือคนรับเล้ียงเด็กดังที่เห็นเปนขาวกันอยูบอย ๆ 

 

   
2) ติดโรค - เคร่ืองเพศเนา เสี่ยงตดิโรค  
   งานวิจยัทางการแพทยช้ีชัดวา แมจะมกีารใชถุงยางอนามยัก็ยังไมสามารถปลอดจากโรคติดตอทางเพศตางๆ เชน 
โรคผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ รวมถึงโรคอื่นๆ เชนโรคหนองใน ในหลายประเทศพบวา กลุมวัยรุน 15-29 ป เปน
กลุมที่เสี่ยงตอกามโรคสูงที่สุด  
 

3) เรียนต่ํา - งานตก  
   การมีเพศสัมพนัธของวัยรุนจะสงผลการเรียนและการทํางาน งานวจิัยสวนใหญพบวา ผลของการมีเซ็กในวยัรุน
สัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนที่ตกต่ําลงดวย  
 

4) ชื่อทราม - ภาพเสีย 
   หลายครั้งที่การมีเพศสัมพันธที่ไมเหมาะสมของวัยรุนตองถูกเปดเผย และส่ิงดังกลาวไดนําไปสูการทําลายเกียรติ
ชื่อเสียง เชน จะมีคํากลาว “เสียตัวแลว” เปนตน และยังทาํภาพลักษณของวัยรุน เชน จากเดก็ชายทีดู่เปนสุภาพบรุุษที่
นารักกลายเปน “เสือผูหญิง” ที่ไมนาคบ เปนตน  
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5) เซ็กสเปนหลัก - รักฉาบฉวย  
   หรืออาจถูกหลอกซ้ําซาก วัยรุนหญิงจะพบวา ตนเองถูกหลอกใหรักหรือหลงเพื่อที่แลกกับเซ็กส อยางไรก็ตามมี
ขอมูลที่ชี้วา เดก็วยัรุนชายเองก็จะถูกหลอกโดยเพื่อนชายและเพื่อนหญิงโดยใชเซ็กสเปนสื่อเพื่อใหได “ส่ิงของ” หรือส่ิง
ตางๆ ทีวัยรุนตองการ วัยรุนจะเริ่มคุนเคยกบัการมีเพศสัมพันธตามความตองการหรือความใครมากกวาความรูสึกรัก ชิน
กับการใชเซ็กสเปนเครื่องหลอเล้ียงความสัมพันธ ซ่ึงทายที่สุดความสมัพันธระหวางวัยรุนจะมแีตความไมแนนอนและไม
ยั่งยืน  
 

6) ซึมเศรา - เหงางาย 
   จากการเปลี่ยนคูบอยๆ ซ่ึงจากงานวจิัยในสหรัฐอเมริกาพบวา วัยรุนทีม่ีเพศสัมพันธเสรีเปล่ียนคูนอนบอย
โดยเฉพาะฝายหญิง ซ่ึงในสวนลึกยังตองการความผูกพันมากกวาเพศชาย มักเปนฝายถูกทิ้งและอยูในภาวะซึมเศรา
มากกวาคนที่ไมไดมีเพศสัมพันธเสรีหลายเทา และจากสถิติก็พบวา วัยรุนที่มีเพศสัมพันธเสรีมีอัตราการฆาตัวตายสูงกวา
วัยรุนทีไ่มไดมีเพศสัมพันธเสรี  
 

7) หมิ่นชาย - หยามหญิง 
   ประสบการณรักฉาบฉวยจะเพาะบมทัศนคติทางลบตอเพศตรงขาม โดยฝายชายก็มองเพศหญิงเปนเพียงเครื่อง
สนองความใคร เทาๆ กับที่ฝายหญิงก็ฝงใจวาผูชายเลวเหมือนกันหมด จนในที่สุดก็จะกลายเปนคนที่มีทาทีที่สรางปญหา
ในการคบหาสมาคมกับเพศตรงขาม  
 

8) ดูถูกตัวเอง - วังเวงไรคา 
  การที่วัยรุนมีเพศสัมพันธเสรีมากขึ้นทําใหการมองเห็นคณุคาตนเองเปลี่ยนไป การมีเพศสัมพันธระหวางวัยรุน
สงผลใหวัยรุนมองกิจกรรมทางเพศเปนเพียง “การแลกเปลี่ยน” อารมณและวัตถุทางเพศ ยิ่งเมื่อมีบอยครั้งขึ้นการเคารพ
และเหน็คุณคาตนเองก็จะยิ่งนอยลง  
 

9) เจอคนจริงก็แหว - เร่ืองที่แลวตามหลอกหลอน  
   วัยรุนบางคนอาจจะปฏิเสธตวัเองเมื่อมีโอกาสพบคนที่ดีจริงๆ เนื่องจากความรูสึกดูถูกตัวเองหรือตองพยายาม
ปดบังเบื้องหลังตนเอง โดยเฉพาะฝายหญงิจะมีความรูสึกวาตนเองมีประสบการณไมดีหรือไมมีคาเพียงพอ ในทางตรงกัน
ขามฝายชายเองเมื่อพบผูหญิงดีๆ ก็อาจเสี่ยงตอไดรับการปฏิเสธจากผูหญิงดีๆ เชน กนั เพราะถือวา ผูชายคนนี้ไมดีมาก
พอที่ควรคบหา  
 

10) ชีวิตคูอาจเฉา - ระยะยาวครอบครัวอาจพัง  
   อันเนื่องมาจากความทรงจําที่เลวรายในวยัรุนของกันและกัน ทําใหเกดิความไมไววางใจในการไมเคารพกัน หรือ
อาจทําลายชีวติคูอันเนื่องมาจากภาวะเจ็บปวยจากกามโรคหรือการทําแทงที่ทําลายภาวะเจริญพันธุของตนเอง  
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การทําแทง 
ผูหญิงที่ทําแทงมีอายุนอยลง  นายแพทยสุริยะเดว  ทรีปาตี  หัวหนาคลนิิกวยัทีน  สถาบันสุขภาพเดก็แหงชาตมิหา

ราชินี  เปดเผยวาประมาณรอยละ  20  ของผูมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลมีอายุต่ํากวา  20  ป  และพบวาในโรงพยาบาลแหง
หนึ่งมีวยัรุนทีอ่ายุนอยที่สุดคือ  12  ป  ขณะที่บางคนเพยีงอายุ  13  ปกต็ั้งทองเปนครั้งที่  2  แลว  นอกจากนีย้ังพบดวยวา
เด็กไทยเรียนรูเพศศึกษาเมื่ออายุ  13. 5  ป  ขณะที่นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มีแนวโนมมีเพศสัมพันธเพิ่มมากขึ้น  โดย
ไมมีการใชถุงยางอนามัย 

ขอสรุปเรื่องนี้ถูกยืนยนัอีกครั้งในป  2548  นี้โดยผลสํารวจเรื่องพฤติกรรมความรุนแรงและปญหาเพศศึกษาใน
กลุมอายุ  13 – 18  ป  ซ่ึงสวนใหญเปนนักเรียนมัธยมศกึษาปที่  1 – 6  ทุกอําเภอทัว่ประเทศจํานวนกวา  2  แสนคน  พบวา
เฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกลดนอยลงจริง  คือ  เร่ิมตนที่อายุ  13  ป  และยังพบปญหา  ทอง – แทง – ทิ้ง  และ 
เอชไอวี/เอดส  ตามมาเปนลูกโซอีกดวย  ทั้งนี้แพทยบางสวนเริ่มพบวามีวัยรุนที่ตกเลือดและติดเชือ้จากการทําแทงมารับ
การรักษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 แมวาอัตราการคุมกําเนิดของผูหญิงไทยคงอยูในระดับสงูและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอด  แตกลับพบวาการทองไม
พรอมมีมาก  ดังรายงานการสํารวจผูหญิงอายุ  15 – 49  ป  ใน  2  จังหวัดที่พบวา  รอยละ  13  ของผูหญิงที่คลอด  ไม
ตองการมีลูก  รอยละ  20  ตองการมีลูกแตตั้งทองในชวงเวลาที่ตนยังไมพรอม  และรอยละ  4  ที่รูสึกอยางไรก็ได  ทําให
อัตราการตั้งทองเมื่อไมพรอมนั้นสูงถึง  รอยละ  33  ของการตั้งทองในแตละป  ในขณะที่การทําสํามะโนประวตัิการ
ตั้งครรภ  ใน  2  ชุมชน  พบวาผูหญิงที่ไมพรอมตอการตั้งทอง  มอัีตราการทําแทงสงูกวาผูหญิงทีท่องเมื่อพรอมถึง  16  
เทาตัว  ทั้งนีพ้บวา  1  ใน  4  ของ  การทอง  ที่ไมไดวางแผนเปนการทองทั้งที่มีการคุมกําเนิด  การทองที่ไมพรอมนําไปสู
ผลกระทบทางสังคมหลายประการ  ไมวาจะเปนการทําแทง  การทอดทิง้ทารก  การฆาทารก   
 
วิธีการคุมกําเนิด 
 การตั้งครรภโดยไมพึงประสงคมักนําไปสูการทําแทง  ซ่ึงนอกจากจะเปนประเด็นปญหาทางศีลธรรมแลว  ยังเปน
อันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิดปญหาสังคมในระยะยาวไดดวย  ดังนั้นหากยังไมประสงคจะตั้งครรภก็ควรตองมีการ
คุมกําเนิด   
 สําหรับวิธีการนับวันทีไ่ขสุกหรือการใหฝายชายหลั่งภายนอก  ใชวาจะปลอดภัย  เนื่องจากการนับอาจไมแมนยํา
และฝายชายอาจหลั่งน้ําเชื้อออกมากอนทีจ่ะถึงจุดสุดยอดก็ได 
 ดังนั้นการใชยาคุมกําเนิดเพื่อเปนตัวชวยจึงเปนที่นิยม  ซ่ึงมหีลายรูปแบบวิธีการ  โดยแตกตางกันไปทั้ง
ประสิทธิผลและความเสี่ยง  อันเปนสิ่งควรจะตองเรียนรูใหเทาทันและใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ปจจุบันเด็กวัยรุนยุคใหมนิยมใชยาคุมกําเนิดแบบฉกุเฉนิและมแีนวโนมการใชเพิ่มสูงขึ้น  แตก็พบวามีพฤติกรรม
การใชยาที่ไมถูกตอง  โดยวยัรุนสวนใหญยังไมทราบขอมูลแทจริงของยาคุมกําเนดิชนิดนี้  เขาใจวาสามารถปองกันการ
ตั้งครรภได  100  เปอรเซ็นต  แตขอเท็จจรงิจากการสํารวจการทําแทงของเด็กวัยรุน  พบวา  มีเดก็วยัรุนกลุมหนึ่งที่เลือก
ปองกันการทองดวยการกินยาคุมกําเนดิฉกุเฉินภายหลังจากการมีเพศสัมพันธกับคูรักเปนประจําแตผลกลับตั้งครรภขึ้นมา  
และเมื่อสํารวจโอกาสตั้งครรภ  ก็พบความเสี่ยงในการตั้งครรภสูงมากเมื่อเทียบกับการคุมกําเนิดดวยวิธีอ่ืน  โดยในจํานวน
ผูใชยาคุมกําเนิดแบบฉกุเฉนิ  100  รายจะมีผูที่ตั้งครรภสูงถึง  15  ราย  อีกทั้งการรับประทานยาคุมกําเนิดประเภทนี้  ยัง
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ตองรับประทานทันทีหลังการมีเพศสัมพันธไมเกิน  1  ชั่วโมงจึงจะไดผล  นอกจากนี้  ยาคุมกําเนดิแบบฉุกเฉนิซึ่งมี
ฮอรโมนสังเคราะหยังมีผลขางเคียงตออวยัวะตาง ๆ  ของรางกายโดยเฉพาะตับ  และอาจทําใหชองคลอดแหงได  จงึไม
ควรใชเกนิเดือนละ  2  คร้ัง 
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