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               ปีท่ี 18    ฉบบัท่ี 3     ธนัวาคม  2558 

 

 

 

พัฒนาการของสํานึกทางเพศ 

 กอนลูกจะเกิด บางคนอาจมีความปรารถนาอยากไดลูก
ชายหรือลูกลาว  แตหลังจากท่ีคลอดออกมาแลว  เราแทบจะลืม

ประเด็นนี้ไปเลยถาไมไดยึดติดกับมันมาก   เวลาอุมหรือปอนนม
ลูก  เราไมไดคิดหรอกวากําลังเล้ียงเด็กผูหญิงหรือผูชาย  เพราะ
เด็กเล็ก ๆ เปนอันหนึ่งอันเดียวกับส่ิงแวดลอม โลกรอบตัว 

สภาวะธรรมชาติ และผูคนใกลชิด  จะเห็นไดวาเด็กทารกไมคอยมี
ความแตกตางระหวางเพศเทาใดนัก  หนาตาก็ไมไดบอกใหรูเลย

วาเปนเพศใด  วิธีการเขาหาโลกของเด็กในชวง 7 ปแรกไมวา
ชายหรือหญิงก็ใกลเคียงกัน  อาจกลาวไดวาเด็กเล็กยังไม มี
ลักษณะทางเพศก็วาได   

 ผูใหญมักเปนฝายสรางแบบแผนใหวาเด็กผูชายหรือ
เด็กผูหญิงควรแตงตัวอยางนี้  ใสสีนี้  เลนแบบนี้   โดยท่ีตัวเด็ก
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เองยังไมประสีประสา
อะไร เลย  ยั ง ไม มี

สํานึกในความเปน
เพศชายเพศหญิงเสีย

ดวยซํ้า  เม่ือคอย ๆ 
เจริญวัยข้ึน  เด็กจึง
เ ริ่ ม รู ว า มี เ พศชาย

หญิงท่ีแตกตางกันอยู  บางคนอาจถามวา “พอเปนผูชายหรือ
ผูหญิง?”   แตก็ยังไมคอยเขาใจอะไรนัก  เด็กหญิงและชายจึง

เลนดวยกัน พูดคุยกัน โดยไมมีความรูสึกแปลกแยกแตกตางกัน
เลย  

 เวลาเด็กพูดวา “แฟน” หรือ “จะแตงงาน”  ก็ไมไดพูด

ดวยความหมายแบบเดียวกับผูใหญ  เด็กยังไมเขาใจความหมาย
ของคําพวกนี้เลยดวยซํ้าไป  ท่ีเด็กพูดเปนเพียงการเลียนแบบตาม 

ท่ีเห็นท่ีไดยินมา  เราจึงไมจําเปนตองอธิบายวา “ลูกแตงงานกับ
แมไมไดหรอกนะ เพราะ...”  วิธีการท่ีผูใหญพูดคุยกับเด็กโดยถาม
วา “มีแฟนรึยัง?”  หรือลอเด็กวาเปนแฟนกับคนนั้นคนนี้  แหย

วา “เจาชูเสียดวย”  “จีบเลย”  ลวนเปนการพูดถึงโลกของตัวเอง  
ไมใชโลกของเด็ก  ความคิดทํานองนี้ยังไมผานเขามาในใจเด็ก  

เรายังไมตองรีบฉุดเด็กเขามาในโลกของผูใหญเสียต้ังแตเล็กหรอก 
โดยเฉพาะในเรื่องนี้  ปลอยใหเขาอยูกับความบริสุทธิ์สดใสของวัย
เด็กไปจนโตพนวัยกอนเถอะ 

 โดยทางกายเด็กเล็กยังไมมีความพรอมสําหรับการรับรู
ทางเพศ  อวัยวะตาง ๆ และองคประกอบทางกายท่ีเก่ียวของยัง

ไมพัฒนา  ยังไมทํางานทางดานนี้  ทํางานแตดานการขับถาย  
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เด็กยังไมมีความตองการทางเพศ  ส่ิงท่ีเด็กทําท่ีอาจคลาย
กิจกรรมทางเพศ  มักเปนเพียงการเลียนแบบตามท่ีเคยเห็นมา  

อาจจะจากโทรทัศนหรือคลิป  หรือเปนการสํารวจรางกายตัวเอง
เชนเดียวกับท่ีสํารวจโลกภายนอก  ไมไดมีนัยยะหรือเจตนาแบบ

ผูใหญใด ๆ  
 

กลางวัยเด็ก 
 พอยางเขา 9-10 ขวบ  เด็กจึงสํานึกในความแตกตาง
ระหวางเพศอยางจริงจัง  รูวาโลกนี้มีเพศหญิง-ชาย  ซ่ึงไม
เหมือนกัน  เปนคนละฝายคนละพวกกัน   พรอมท้ังเห็นวาคน

อีกเพศเปนเหมือนฝายตรงขาม ไมนาคบ  เด็กวัยนี้จึงมักเกาะ
กลุมอยูกับเพศเดียวกัน  การนั่งใกลหรือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน

ตางเพศจึงเปนส่ิงท่ีเด็กวัยนี้ไมพึงประสงคและพยายามหลีกเล่ียง  
พรอมกันนั้นก็เริ่มมีความตระหนักถึงเพศของตัวเอง  มีความรูสึก
อาย  ไมกลาใหใครเห็นเวลาไมมีเส้ือผาปกปด  ท้ัง ๆ ท่ีกอนหนา

นั้นยังเดินไปเดินมาอยูในบานโดยไมมีเส้ือผา    หรือโดดลงน้ํา
โทง ๆ ไดโดยไมอายสายตาใคร 

 ไมมีความจําเปนหรือเหตุอันควรท่ีจะไปบอกใหเด็กเล็ก ๆ 
ปกปดหรือเอาผามาคลุมตัวไมใหใครเห็น  เม่ือโตข้ึน เด็กมีสํานึก
ในเรื่องนี้มากข้ึน ก็จะรูจักอายไปเองถาเห็นวาเราไมไดลอนจอน

เปลาเปลือยใหคนอื่นเห็นกัน  การท่ีพอ/แม-ลูกอาบน้ําดวยกัน  
อยูดวยกันโดยเปดเผยรางกายไมปกปด  เพราะคิดวาเด็กจะได

รูสึกปกติธรรมดากับสรีระมนุษย  เห็นเปนเรื่องธรรมชาติ  ไมใช
เปนเรื่องนาต่ืนเตนหรือตองหาม  จะไดไมเกิดความอยากรูอยาก
เห็นในภายหลังนั้น  มีความเส่ียงท่ีจะทําใหเด็กเห็นวาการเปดเผย

เรือนรางเปนเรื่องธรรมดา ทําไดโดยไมตองคิดอะไรมาก  เปน



4 
 

การปลุกใหเด็กเริ่มสนใจ  เริ่มต่ืนตัวทางเพศเร็วกวาท่ีควร  ดังท่ี
หลาย ๆ บานประสบมาแลว 

 

กอนวัยรุน 
 หลังจากนั้นอีก 2-3 ป เม่ือใกลเขาวัยรุน   สายตาท่ี

มองคนตางเพศของเด็กจึงคอย ๆ เปล่ียนไป  ไมไดเห็นเปนฝาย
ตรงขามท่ีตองคอยหลีกเล่ียงอีกตอไป  กลับเริ่มมีความสนใจ

อยากสมาคมดวย  อาจแสดงออกมาโดยการแซว  แหย  ลอเลน   
ซ่ึงเปนการกระตุนใหอีกฝายมีปฏิสัมพันธดวย  ความสนใจในเพศ
ตรงขามของเด็กวัยนี้จะคอย ๆ เพิ่มพูนข้ึน  แทนท่ีจะผลักออก

จากกันเหมือนกอน  กลับดึงดูดเขาหากันในชวงวัยรุน  หลังจาก
เขาสูวัยเจริญพันธุแลว  เด็กจึงเริ่มมีประสบการณกับตัวเอง

ทางดานเพศแบบเดียวกับผูใหญ 

 ทวา สภาพแวดลอมในสังคมยุคนี้อุดมไปดวยสารพัดส่ิงยั่ว
ยุ กระตุนความสนใจในเรื่องเพศ  ไมวาจากโฆษณา นิตยสาร 

ทีวี ภาพยนตร วิดีโอ internet ฯลฯ  ซ่ึงแพรหลายไปท่ัวทุกแหง
หน  สรางความทาทายอยางใหญหลวงในหลาย ๆ ดานของชีวิต  

เด็กรุนหลัง ๆ จึงมีความต่ืนตัวเรื่องเพศกันเร็วข้ึนกวาแตกอน  
ซ่ึงเปนการรนวัยเด็กใหหดส้ันลง  ความสดใสบริสุทธิ์ไรเดียงสา
ของวัยเด็กถูกกัดกรอนมลายหายไปกอนเวลาอยางนาเสียดาย  

โดยไมสามารถเรียกคืนมาไดอีกเลย 

 
ชะลอการต่ืนตัว 
 การชะลอไมใหเด็กเขาถึงส่ือตาง ๆ  กอนวัยอันควร  จึง
เปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยกันไมใหเด็กเกิดความต่ืนตัวในเรื่องนี้ เร็ว
เกินไป  เพราะเทคโนโลยีสมัยใหมใชไดงาย  โดยเฉพาะสําหรับ
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เด็ก  เห็นพอวางท้ิงไว หยิบมาปด ๆ กด ๆ ไมก่ีทีก็สามารถเปด
เขาไปดูอะไรตอมิอะไรไดสารพัด  ภาพและเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเด็ก

สมัยนี้เห็นจากหนาจอ  จํานวนมากเปนส่ิงท่ีคนรุนกอน ๆ เม่ืออยู
ในวัยนั้นยังไมมีโอกาสไดรูไดเห็น

เลยดวยซํ้าไป 

 นอกจากเด็กสมัยนี้ จะ มี
ความสนใจทางเพศเร็วข้ึนกวาท่ี

ผานมาแลว  การเติบโตพัฒนา
ทางสรีระก็เปนไปเร็วข้ึนเชนกัน  บางคนยังไมทันข้ึนเลข 2 หลัก

ก็เริ่มมี สัญญาณของการกาวสูความเปนหนุมเปนสาวแลว  
พัฒนาการทางกายเติบโตรุดหนาไปอยางรวดเร็ว  ขณะท่ีทาง
จิตใจ ความคิด และสภาวะสํานึกกาวตามไปไมทัน  และท่ีจริง

กลับชาลงเสียอีก  จากปจจัยของสังคมยุคใหมหลายประการท่ี
เปนอุปสรรคถวงรั้งไว 

 เม่ือรางกายพรอมท่ีจะเปนพอคนแมคนได  แตวุฒิภาวะ
ยังท้ิงชวงหางอยู  จึงนําซ่ึงปญหานานาท่ีสรางความหวั่นใจใหพอ
แม  ไมวาจะเปนความสัมพันธท่ีเกินขอบเขตในวัยท่ียังไมสุกงอม  

หรือปญหาการต้ังครรภในวัยรุน   อันเปนจุดเริ่มตนของปญหา
อื่น ๆ อีกมากมายท่ีจะติดตามมา 

 

สรางสมดุลในวัยรุน 
 ชวงวัยรุนเปนระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญและหวือ

หวาท่ี สุดของชีวิต ท้ังภายในและภายนอก  เด็กวัยนี้ เริ่ม มี
ประสบการณท้ังกับโลกและตัวเองแตกตางไปจากเดิมอยางมาก  
เริ่มหันเขาสูโลกภายใน  ถดถอยเขามาอยูในตัวเอง  ใหความ
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สนใจกับตัวเองมาก  และเซ็กสก็เปนทางหนึ่งท่ีตอบสนองความ
สนใจในตัวเองไดอยางดี 

 ในทางกาย วัยรุนเริ่มมีความสามารถท่ีจะใหกําเนิดชีวิตได  
อันเปนประสบการณตอมนุษยชาติในฐานะปจเจก  ในทางจิต

วิญญาณเขาก็ควรสามารถมีประสบการณตอมนุษยชาติอยางเปน
องครวมดวย  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชวงนี้ทําใหวัยรุนรูสึก
โดดเด่ียว  แปลกแยกจากโลกและคนอื่น ๆ  ความสัมพันธกับคน

อื่นจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่งนักสําหรับเขา  มีความหมายและ
ความลึกซ้ึงยิ่งข้ึนกวาท่ีผานมา  ความสัมพันธระหวางเพศเปน

ดานท่ีจํากัดและเฉพาะดานหนึ่งของความรัก  เม่ือถึงวัยนี้ 
ความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยไมควรจํากัดเพียงคนท่ีมีความรูสึกให
เปนพิเศษเทานั้น  ยังควรเช่ือมโยงและใสใจในมวลมนุษยและโลก

ดวย  การศึกษาท่ีปญโญทัยจึงมีกิจกรรมใหเด็กชวยเหลือบริการ
สังคมและเพือนมนุษยท่ีประสบความทุกขยากเดือดรอน  ชวย

ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อน ๆ และนอง ๆ อยู
เปนประจํา  ใหทํางานท่ีตองรับผิดชอบดวยตัวเองมากข้ึน  หาก
เราไมดึงความสนใจและพลังของวัยรุนไปในทิศทางนี้  พัฒนาการ

ทางกายท่ีเขาสูวัยเจริญพันธุ  ประกอบกับส่ิงกระตุน ส่ิงเรา
ท้ังหลายรอบตัว  ก็จะชักนําใหความสนใจของเขาพุงไปในทาง

เพศมากเกินไป 

 เซ็กสเปนสวนหนึ่งในการดํารงอยูของมนุษยก็จริง  แต
การหมกมุนหรือวนเวียนอยูกับเรื่องนี้มาก  บงบอกถึงการขาด

สมดุลในจิต  ทุกวันนี้การพัฒนาสํานึกท่ีเหมาะท่ีควรในเรื่องเพศ
เปนเรื่องท่ีทําไดยากข้ึนทุกที  จากการท่ีมีการแสดงออกทางดาน

นี้ทวมทนไปหมด  ท้ังภาพ เพลง วิดีโอ โฆษณา ฯลฯ 
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 ทางหนึ่งท่ีจะชวยวางพื้นฐานในดานนี้ไดคือ การพัฒนา
สํานึกในความดีงามข้ึนมาต้ังแตเด็ก  ในวัยประถมบทเรียนท่ี

ได รับตอง ทํา ให เด็ ก เ ห็นภาพท่ีงดงาม มี สุนทรีย ของโลก  

ความคิดและภาพในใจของเด็กจะตองซึมซานไปดวยความรูสึกทาง

จริยธรรม  หากไดรับการบมเพาะความรูสึกเชนนี้มาตลอดวัยเด็ก  
จะสงผลท่ีแตกตางไดอยางมากในชวงวัยรุน 

 ดร. รูดอลฟ สไตเนอร ผูริเริ่มการศึกษาวอลดอรฟ กลาว

ไววา  “เด็กท่ีขาดการกระตุนความรูสึกตอภาพท่ีงดงาม มีสุนทรีย
ของโลก  จะติดอยูกับกิเลสตัณหามากเกินไปไดงาย  เม่ือเขาสูวัย

เจริญพันธุ  ไมมีวิธีใดท่ีจะตานทานการฝกใฝในกามคุณไปไดดีกวา
การพัฒนาสํานึกท่ีมีความสุนทรียตอความเลิศลํ้าและความงามใน
ธรรมชาติ  ถาคุณประสบความสําเร็จในการทําใหเด็กรูสึกได

อยางลึกซ้ึงถึงความงาม สีสันของอาทิตยยามอุทัยและอัสดง ของ
ดอกไมนานาพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งความยิ่งใหญเกรียงไกรของ

พายุฝนฟาคะนอง  ถาคุณปลูกฝงความรูสึกสุนทรียข้ึนมาในตัว
เขา  คุณจะชวยเขาไดมากยิ่งกวาจากการสอนเพศศึกษาไรสาระท่ี
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ทํากับเด็กวัยเล็กกวานี้เสียอีก  ความรูสึกตอความงาม การเผชิญ
โลกดวยสุนทรียนี่แหละท่ีจะตานทานความใครไว ได  การมี

ประสบการณวาโลกงดงามจะชวยใหมีความสัมพันธตอรางกาย
ของตัวเองอยางเหมาะสมดวย  จะไมถูกทรมานจากกายดังเชนท่ี

เกิดข้ึนจากความกําหนัด” 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

โรงเรยีนปญโญทยั 

199 หมู่ 6 ถนนสขุาภิบาล 5  ซอย 32  แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทร. 02 792 0670, 02 792 0672  แฟกซ ์02 792 0672 

E-mail: waldorfthai@hotmail.com  

www.panyotai.com 

 
 
 

ขอเชญิชมภาพกจิกรรมของเดก็ ๆ ไดจ้าก

https://www.flickr.com/photos/panyotai/sets/ 

ตดิตามขา่วสารในแวดวงมนุษยปรัชญาไดท้าง 

facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand  

และตดิตามสาระของมนุษยปรัชญาไดจ้าก 

anthrothailand.wordpress.com 

mailto:waldorfthai@hotmail.com
http://www.panyotai.com/

