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บ่อยครัง้ทีเ่พศศกึษา หรอื “sex-ed” มักจะน�าเสนอเป็นรายการ 

ความน่ากลัวและความเลวร้ายต่างๆ นานาเก่ียวกับเซ็กซ์ มันถูก 

ตีกรอบให้เป็นนิทานสอนใจมากกว่าเป็นการศึกษาแบบรอบด้าน 

อันมีทั้งแง่มุมสนุกสนานและน่าพึงพอใจควบคู่กับอันตรายที่อาจ 

เกิดขึ้นจากเซ็กซ์ หลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมาย

บังคบัว่าเนือ้หาในวชิาเพศศึกษาจะต้องมีความถกูต้องทางการแพทย์ 

บางรัฐไม่ได้ก�าหนดว่าโรงเรียนจะต้องให้ข้อมูลความรูเ้ก่ียวกับเซ็กซ์

เลยด้วยซ�้า

 ผูป้กครองและครูบางคนอาจเหน็ดีเหน็งามกับหลกัสูตรที่

เน้นความกลัว ซึ่งสอนกันในโรงเรียนท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกาใน

ปัจจบัุน แต่ปรากฏว่าหลักสตูรดังกล่าวใช้ ไม่ได้ผลกับวยัรุน่และคน

หนุ่มสาว การศึกษาวิจัยหลายต่อหลายคร้ังพิสูจน์แล้วว่าการสอน 

นักเรียนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์หากไม่ได้แต่งงาน เป็นแนวทางท่ีใช้
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ไม่ได้ผล วัยรุ่นที่เรียนหลักสูตรสนับสนุนให้ละเว้นเพศสัมพันธ์มี 

แนวโน้มตั้งครรภ์หรือติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ มากกว่า วัยรุ่นที่

เรียนรู้เร่ืองเพศแบบรอบด้าน เซ็กซ์ (หรือแม้แต่การพูดถึงเซ็กซ์) 

กลายเป็นเร่ืองเสือ่มเสยี ถกูควบคุม ไม่ได้รบัอนญุาต หรือกลายเป็น

สิง่ต้องห้าม ซึง่ไม่ได้ส่งผลให้วยัรุ่นไม่มีเซก็ซ์ แต่กลับท�าให้พวกเขา

มีเซ็กซ์โดยไม่พร้อม

 ฉันเป็นหมอ ถ้าให้เจาะจงกว่านั้นคือแพทย์ด้านนรีเวช  

ทีเ่ดินทางไปพบปะพดูคุยกับผูค้นทัว่โลกเร่ืองสุขภาวะทางเพศและ

อนามัยเจริญพันธุ์ และเป็นแม่ท่ีพยายามตอบทุกค�าถามของลูกๆ 

เก่ียวกับเซ็กซ์ ด้วยค�าตอบท่ีถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และ 

เหมาะสมกับวัย สุดท้าย ฉันเป็นคนที่เชื่อว่าเพศวิถี (sexuality) ที่

ดีมีส่วนส�าคัญต่อชีวิตที่สุขสมบูรณ์และโลกที่น่าอยู่

 ฉันเชื่อว่าสังคมของเราจ�าเป็นต้องพูดคุยเร่ืองเพศวิถี 

กันอย่างเปิดเผย แทนท่ีจะท�าให้เป็นหวัข้อต้องห้าม โดยมีเป้าหมาย

คือ ความฉลาดรู้เรื่องเพศ (sexual literacy) แน่นอนว่าเราต้อง

ถกกันเรื่องความเสี่ยงต่างๆ แต่ก็ต้องพูดคุยกันด้วยว่าการส่ือสาร

เพื่อสร้างความสุขและความพึงพอใจร่วมกันนั้นท�าอย่างไร เพศวิถี 

เป็นเร่ืองส่วนบุคคลอย่างย่ิงและเปล่ียนไปเปล่ียนมาได้ตลอดชีวิต

คนเรา และบางคนก็กระตือรือร้นในการแสดงออกทางเพศมาก  

ในขณะที่บางคนอาจรู้สึกดีกว่าเม่ือไม่แสดงออกเลย ทางเลือก 

ต่างๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ และเป็นปกติได้ ตราบที ่

ไม่มีใครบาดเจ็บ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยินยอมพร้อมใจ
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 การยินยอมอาจเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีสุดเพียงอย่างเดียวที่

ต้องเรียนรู้ในวิชาเพศศึกษา หนังสือเล่มนี้จะเน้นย�้าเร่ืองนี้ ไม่ว่า

จะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง นอนไบนารี <nonbinary กลุ่มคนที่อัตลักษณ์

ทางเพศไม่อยู่ในระบบเพศหญิงชาย> หรืออื่นๆ การได้รับความ

ยินยอมอย่างสนอกสนใจและกระตือรือร้นจากคู่นอน เป็น 

สิ่งเดียวที่จ�าเป็น ต้อง มีเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น ทั้งเราและ 

คู่นอนจะต้องมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจที่จะให้

ความยินยอม ใครก็ตามท่ีเก่ียวข้องในสถานการณ์ทางเพศต้อง

อายุมากพอ ไม่เมาสุราหรือสารเสพติดจนขาดสติ และไม่ถูกบีบ

บังคับให้มีเซ็กซ์เพราะความไม่สมดุลของอ�านาจในความสัมพันธ์ 

อาจฟังดูเป็นแนวคดิท่ียุง่ยากซบัซ้อน แต่ไม่ต้องห่วง หนงัสือเล่มนี้

จะแยกย่อยให้เข้าใจได้ง่ายๆ

 โดยรวม หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่สั้นกระชับและชัดเจน 

จะอ่านเรียงหน้าให้ครบ หรือข้ามไปอ่านหัวข้อท่ีสนใจก่อนก็ได้  

ฉันจะเป็นไกด์น�าทางครั้งนี้เอง แต่ฉันไม่ได้มีค�าตอบทุกเรื่องหรอก 

ถ้าคุณอยากรู้อะไรเพิ่มเป็นพิเศษ ให้พลิกไปดูหัวข้อแหล่งข้อมูล 

ที่หน้า 156 ฉันเชื่อม่ันว่าหากผู้คนได้รับข้อมูลท่ีดีเก่ียวกับเซ็กซ์  

พวกเขาจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและละเอียดอ่อนมากขึ้น  

หวังว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณท�าเช่นนั้นได้
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มีอะไรในหนังสือเล่มนี้

ไม่มีทางที่เราจะพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับเซ็กซ์ได้ในหนังสือเล่มแค่นี้  

งั้นมาดูกันว่า หนังสือเล่มนี้จะมีและไม่มีเนื้อหาในส่วนไหนบ้าง

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การนบัรวมคนทกุกลุม่  ไม่มีอตัลักษณ์ทางเพศ (gender identity) 

รสนิยมทางเพศ (sexual orientation) หรือการแสดงออกทางเพศ 

(sexual expression) ของใครเหนือหรือด้อยกว่าใคร

ความลื่นไหลทางเพศ  มนุษย์เติบโตและวิวัฒน์ตลอดช่วงชีวิต 

การจัดประเภทเป็นวิธีช่วยให้ใครคนหนึ่งเข้าใจหรือเชื่อมโยง 

กับประสบการณ์ของอีกคนได้ดี แต่เราต้องตระหนักว่าการจัด

ประเภทไม่ได้นิยามบุคคลใดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และยังมัก

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วย

ความเข้าอกเข้าใจ  การมีเซ็กซ์กับคู่นอนเป็นแบบฝึกหัดการ 

เรียนรู้ที่จะเข้าใจและใส่ใจประสบการณ์ของคนอื่น หนังสือเล่มนี้

กระตุน้ให้ผูอ่้านพจิารณาความคิด ความรู้สึก และค่านยิมของทุกคน

ทีเ่ก่ียวข้องในสถานการณ์ทางเพศ โดยไม่ละทิง้ความคิด ความรู้สกึ  

และค่านิยมของตัวเองเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่น
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ความกล้าหาญ  พอเป็นเรื่องเซ็กซ์ เราก็ไม่อาจพูดเปิดอกถึงสิ่งที่

ต้องการและไม่ต้องการได้อย่างง่ายดายเสมอไป พวกเราหลายคน 

ได้รับสารทางสังคมท่ีอาจขัดแย้งกับเสียงเรียกร้องในใจเราโดย 

สิน้เชงิ หนงัสอืเล่มนีส้นบัสนนุการให้เกียรตเิสยีงเรยีกร้องเหล่านัน้ 

ทั้งในตัวเราและคู่นอน เหนือเสียงอื่นใด 

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การละเว้นเพศสัมพนัธ์  หากเลอืกจะไม่มีเซก็ซ์ก็ไม่เป็นไร หนงัสือ

เล่มนี้ยังเป็นแหล่งความรู้ท่ีดี ช่วยให้เราตัดสินใจไม่มีเซ็กซ์จาก 

มุมมองทีมี่ข้อมูลรอบด้าน ในขณะเดียวกันกช่็วยให้เราเป็นมิตรกบั

คนที่เลือกทางอื่นด้วย

กายวิภาคศาสตร์ขั้นสูง  ร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยแท้ 

มีแหล่งความรู้อื่นมากมายที่ช่วยให้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและ

กลไกของเซ็กซ์ แต่หนังสือเล่มน้ีมุ่งเน้นท่ีการสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับเซ็กซ์และเพศวิถีมากกว่า

การส�าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง  การมีเซ็กซ์กับตัวเองเป็นวิธี 

อนัยอดเยีย่มในการส�ารวจเพศวิถตีามจงัหวะของเราเอง และเรียนรู ้

ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร อย่างไรก็ตาม การมีเซ็กซ์กับคู่นอน 

คือหัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้
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รายละเอยีดทางกฎหมาย  กฎหมายเก่ียวกบัอายขุองผูท้ีส่ามารถ

ด่ืมแอลกอฮอล์ได้ สิ่งท่ีถือว่าเป็นสื่อลามกอนาจาร อายุท่ีสามารถ

ให้ความยนิยอมทางเพศได้ และกฎหมายอืน่ๆ ล้วนแตกต่างกันไป

ในแต่ละรัฐและประเทศ หนังสือเล่มนี้ไม่ลงรายละเอียดเก่ียวกับ

กฎหมายหรือค�านิยามทางกฎหมาย แต่มุ่งเน้นที่จิตวิญญาณและ

หลักปรัชญาเบ้ืองหลังแนวคิดที่ยกมาน�าเสนอ ถ้ามองตามความ

เป็นจริง กฎหมายไม่ได้ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เสมอไป การพูด

ถึงเซ็กซ์แบบเปิดอก จึงดีกว่าการพูดแบบคลุมเครือแล้วปล่อยให้

ผู้คนเผชิญหน้ากับเซ็กซ์ โดยไม่ได้รับการศึกษาหรือความรู้เพื่อน�า

ไปปฏิบัติอย่างปลอดภัย





บทที่ 1

มาคุยเรื่องเซ็กซ์กัน
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เมื่อพูดถึงเซ็กซ์ เราพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างกันไป  

เช่น ความปรารถนา ความใกล้ชิด ความพึงพอใจ และแน่นอนว่า

รวมถึงพฤติกรรมทางกายด้วย แต่เนื่องจากเซ็กซ์มักจะเป็นหัวข้อ

ต้องห้าม จึงมีข้อมูลผิดเพี้ยนเก่ียวกับเร่ืองนี้เต็มไปหมด ส่ิงท่ีเรา

อ่านจากอนิเทอร์เนต็หรือเหน็ในหนงัโป๊ไม่ใช่ข้อมูลทีถ่กูต้องแม่นย�า

เสมอไป ในบทนี้เราจะพูดถึงพื้นฐานของเซ็กซ์ ว่าเซ็กซ์คืออะไร  

ให้ความรู้สึกอย่างไร และมีความหมายส�าหรับเราและชีวิตเรา 

อย่างไร แต่ก่อนอื่น มาแยกแยะความจริงและความเชื่อเก่ียวกับ 

เซ็กซ์กัน



18     Consent.

ความจริงหรือความเชื่อ: ว่าด้วยเซ็กซ์

ความเชื่อ: ใครๆ ก็ท�ำกัน

ความจริง: โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวอเมริกันมีเซ็กซ์คร้ังแรกตอนอายุ

ประมาณ 17 ปี และประมาณร้อยละ 62 ของเด็กมัธยมปลาย 

ปีสุดท้ายให้ข้อมูลว่าพวกเขาเคยมีเซ็กซ์แล้ว นั่นหมายความว่า 

เด็กมัธยมปลายอกีร้อยละ 38 ซึง่มากกว่าหนึง่ในสาม ไม่เคยมีเซก็ซ์ 

สรุปได้ว่าวัยรุ่นหลายคนมีเซ็กซ์ แต่ไม่ใช่ทุกคนอย่างแน่นอน

ความเช่ือ: ปัจจุบันวัยรุ่นเริ่มมีเซ็กซ์ต้ังแต่อำยุน้อยกว่ำเม่ือ

ก่อน

ความจริง: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จ�านวนวัยรุ่นที่มีเซ็กซ์ก่อนอายุ 

15 ปีลดน้อยลงมาก พวกเขายังคงคบหาคนจ�านวนเท่าๆ เดิม แต่

มีแนวโน้มจะคบกันแบบผูกมัดจริงจังน้อยลง

ความเชื่อ: ขนำดเป็นเรื่องส�ำคัญ

ความจริง: เด็กหนุ ่มและผู ้ชายจ�านวนมากต้องเสียเวลาและ 

เป็นทุกข์ทางอารมณ์ไม่น้อย เพราะวิตกกังวลเรื่องขนาดองคชาต  

ไม่ว่าเราจะได้ดูได้เห็นอะไรมาจากหนังโป๊ แต่โดยเฉลี่ยแล้ว

อวัยวะเพศชายตอนแข็งตัวจะมีขนาด 5-7 น้ิว ผลการส�ารวจทาง

วิทยาศาสตร์ยังแสดงให้เห็นแล้วว่า ขนาดองคชาตของคู่นอนมีผล

เพยีงเล็กน้อยต่อความพงึพอใจทางเพศของคนส่วนใหญ่ ยังมีอย่าง
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อืน่ทีส่�าคัญกว่านัน้เยอะ เช่น ระยะเวลาและคุณภาพของการเล้าโลม 

รวมถึงความรู้สึกเชื่อมโยงและยอมรับ

ความเชื่อ: ผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงจุดสุดยอดจำกกำรสอดใส่ทำง

ช่องคลอด 

ความจริง: นี่เป็นอีกเรื่องที่หนังโป๊ถ่ายทอดออกมาอย่างบิดเบือน  

มีผู้หญิงน้อยคนมากท่ีถึงจุดสุดยอดทุกครั้งด้วยการสอดใส่ทาง 

ช่องคลอดเพียงอย่างเดียว ผู้หญิงส่วนใหญ่จะใกล้จุดสุดยอดมาก

ที่สุดด้วยการกระตุ้นอวัยวะเพศภายนอก โดยเฉพาะคลิทอริส

ความเชื่อ: ค�ำว่ำ พรหมจาร ีมีควำมหมำยที่ได้รับกำรยอมรับ

โดยทั่วไป

ความจริง: แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราจะเห็นตรงกันเรื่องความ

หมายของค�าว่า พรหมจารี เนื่องจากแนวคิดนี้เป็นเร่ืองอัตวิสัย 

เด็กสาวหลายคนเยื่อพรหมจารีฉีกขาดหลายปีก่อนจะมีเซ็กซ์  

จากการเล่นกีฬาเอย การส�าเรจ็ความใคร่ด้วยตวัเองเอย หรือการใช้ 

ผ้าอนามัยแบบสอด นอกจากนั้น การมีเซ็กซ์ทางปาก การมีเซ็กซ์

ทางทวารหนัก และการสอดใส่ช่องคลอดด้วยเซ็กซ์ทอย ล้วนเป็น 

กิจกรรมท่ีบางคนอาจนับว่าเป็นการ “สูญเสียพรหมจารี” แต่

บางคนก็อาจจะไม่นับ ไม่มีค�านิยามทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง

ส�าหรับค�าว่าพรหมจารี มันเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมที ่

มีความหมายและคุณค่าแตกต่างกันไปตามแต่ละคน
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ความเชือ่: ถ้ำผูช้ำยชักออก ผูห้ญงิจะไม่ท้อง และจะไม่ติดเช้ือ

ทำงเพศสัมพันธ์

ความจรงิ: เชือ้ทางเพศสัมพนัธ์มากมายตดิต่อกันได้จากการสัมผสั

ทางผวิหนงั โดยไม่เก่ียวกับอสจุแิม้แต่น้อย ท�านองเดียวกัน สเปิร์ม

หลายล้านตัวก็พบได้ ในน�้าหล่อล่ืน (ของเหลวปริมาณเล็กน้อย 

ทีอ่อกมาจากท่อปัสสาวะขององคชาตก่อนการหล่ังอสจุ)ิ อีกทั้งยัง

เป็นเร่ืองยากที่จะกะเวลาชักองคชาตออกจากช่องคลอดได้อย่าง

แม่นย�าในช่วงที่ก�าลังเข้าด้ายเข้าเข็ม วิธีชักออกจึงมีอัตราความ

ล้มเหลวสูงกว่าการคุมก�าเนิดรูปแบบอื่นมาก ผู้หญิงประมาณ 

ร้อยละ 22 ที่ใช้วิธีนี้จะตั้งครรภ์ภายในหนึ่งปี

ความเชื่อ: ผู้ชำยถูกข่มขืนไม่ได้

ความจริง: การข่มขืนหมายถึงการมีเซ็กซ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ 

และไม่เก่ียวกับเครื่องบ่งชี้ “การตื่นตัว” ทางสรีรวิทยาใดๆ เช่น  

การแข็งตัวหรือการมีน�้าหล่อล่ืนในช่องคลอด หากชายคนนั้นไม่

ต้องการมีเซ็กซ์ และไม่ได้ยินยอมอย่างหนักแน่นกระตือรือร้น  

(หรืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์ เมายาหรือแอลกอฮอล์จนไม่สามารถให้

ความยินยอมได้) นั่นถือเป็นการข่มขืน มีผู้ชายประมาณร้อยละ 

12-15 ให้ข้อมูลว่าเคยถูกข่มขืน

ความเช่ือ: ผูห้ญงิมีแนวโน้มเป็นคนรกัร่วมสองเพศ (bisexual) 

มำกกว่ำผู้ชำย

ความจริง: ที่จริงผู้ชายมีแนวโน้มเป็นคนรักร่วมสองเพศพอๆ กับ 
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ผู้หญิง แต่วัฒนธรรมของเรายอมรับผู้หญิงที่เปิดเผยว่ารักร่วม 

สองเพศมากกว่า เหน็ได้จากผลการส�ารวจจ�านวนมาก ซึง่ร้อยละของ 

ผู้หญิงท่ีระบุว่าตัวเองเป็นคนรักร่วมสองเพศมีมากกว่าผู ้ชาย 

เล็กน้อย (ร้อยละ 5 ต่อ 2.5) อย่างไรก็ตาม ผู้ชายมากกว่าร้อยละ 6 

ให้ข้อมูลว่าเคยมีเซก็ซ์ทางปากและทางทวารหนกักับผูช้ายด้วยกนั

ความเชื่อ: ถุงยำงอนำมัยสองชั้นดีกว่ำชั้นเดียว

ความจริง: ถุงยางอนามัยออกแบบและผลิตขึ้นมาให้ใช้ครั้งละ 

หนึ่งชิ้น ที่จริงการใส่ถุงยางทับอีกชั้นจะท�าให้ปลอดภัยน้อยลง 

ด้วยซ�้า เพราะถุงยางอาจฉีกขาดได้ ก่อนใช้ถุงยางอนามัยเราควร

ตรวจสอบให้ดีว่าไม่มีร่องรอยความเสียหาย ยงัไม่หมดอายุ และใช้

อย่างถกูต้องเหมาะสมตลอดการมีเพศสัมพันธ์ หากปฏิบัติตามนั้น 

ถุงยางชั้นเดียวก็เป็นวิธีคุมก�าเนิดด้วยสิ่งกีดขวาง และป้องกันการ

ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว

ความเชื่อ: เซ็กซ์ที่ดีต้องเหมือนในหนังโป๊

ความจริง: ส่ือลามกอนาจารส่วนใหญ่เป็นของเก๊ ทั้งการจัดแสง  

มุมกล้อง และการตัดต่อ จ�าไว้ว่านักแสดงหนังโป๊เป็นแค่นักแสดง 

เซ็กซ์ที่แท้จริงมักไม่ได้มีลักษณะหรือเสียงเหมือนกับหนังโป๊  

ที่ส�าคัญที่สุด เซ็กซ์ที่ดีต้องเสมอภาค สุภาพ ยินยอมพร้อมใจ และ

น่าพึงพอใจส�าหรับทุกคนที่เก่ียวข้อง ซึ่งน่าเสียดายท่ีไม่ค่อยมีให้

เห็นในหนังโป๊เท่าไหร่


