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เอกสารคาสอน มมศท 103 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
ปั ญหาเด็ก วัยรุ่ น สตรี และผู้สูงอายุในสังคมไทยและสังคมโลก
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ความเหลื่อมลา้ ทางเพศ: สถานการณ์ และกรอบแนวคิด
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์ เรอร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลอย่างสาคัญเกิด
การพัฒนาเชิงโครงสร้ าง และเศรษฐกิจสังคมอย่างมาก แต่ยงั คงปรากฎ ความเหลื่อมล ้า หรื อความไม่เสมอ
ภาคในหลายๆด้ า น ไม่ว่า จะเป็ นด้ า น เศรษฐกิ จ การศึก ษา การมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ ง สุข ภาพ หรื อ
ค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ ความยากจนและความเหลื่อมล ้าในประเทศ
ไทย ปี 2555 ของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) พบประเด็นความ
เหลื่อมล ้า เช่น ความเหลื่อมล ้าด้ านรายได้ หรื อการกระจายรายได้ กลุ่มคนรวยที่สดุ ร้ อยละ 10 ถือครองรายได้
ถึงร้ อยละ 39.3 ของรายได้ ทงั ้ หมด ขณะที่ กลุ่ม คนจนที่สุดร้ อยละ 10 ถื อครองรายได้ เพียงร้ อยละ 1.6 ของ
รายได้ ทงหมดเท่
ั้
านัน้ จึงทาให้ ความ แตกต่างของรายได้ ระหว่างกล่มคนรวยที่สดุ กับกลุ่มคนจนที่สดุ ห่างกันถึง
25.2 เท่า ความเหลื่อมล ้าด้ านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคซึ่งจะส่งผลต่อมาตรฐานการดาเนินชีวิต โดย
กลุ่มประชากรร้ อยละ 10 ที่มีการใช้ จ่ายสูงที่สดุ มีมาตรฐานการดารงชีวิตสูงกว่ากลุ่มประชากรร้ อยละ 10 ที่มี
การใช้ จ่ายต่าที่สุด ประมาณ 11.0 เท่า นอกจากนี ้ ยังมีประชากร 8.4 ล้ านคน (คนจน) ที่ได้ รับสารอาหารและ
สินค้ าอื่น ๆ ที่เป็ นสิ่งจาเป็ น พื ้นฐานในปริ มาณที่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตซึ่งมีมาตรฐานการดารงชีวิตที่แย่
ที่สดุ ในสังคมไทย
นอกจากนัน้ ในรายงานฉบับเดียวกัน ยังพบความเหลื่อมล ้าด้ านการถือครองที่ดนิ ประเทศไทยมีความ
เหลื่อมล ้าในการถือครองที่ดินสูงมากคือที่ดินที่มีเอกสารสิทธิกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มเล็ก ๆ โดยกลุ่มผู้ถือครอง
ที่ดินร้ อยละ 20 ที่มีการถือครอง ที่ดินมากที่สดุ มีสดั ส่วนการถือครองที่ดิ นสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้ อยละ
20 ที่มีการถือครองที่ดนิ น้ อยที่สดุ คิดเป็ น 325.7 เท่า และมีสดั ส่วนพื ้นที่ถือครอง ที่ดนิ สูงถึงร้ อยละ 79.9 ของ
พื ้นที่ทงั ้ หมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้ อยละ 20 ที่ถือครองที่ดินน้ อยที่สุด มีสัดส่วนพืน้ ที่ถือครองที่ดิ น
เพียงร้ อยละ 0.3 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
เท่านัน้ ในด้ านความเหลื่อมล ้าด้ านการศึกษา กลุ่มประชากรร้ อยละ 10 ที่มี
ฐานะความเป็ นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้ าถึงการศึกษามากกว่ากลุ่มประชากรร้ อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็ นอยู่
ด้ อยที่สุด ประมาณ 16.3 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสเข้ าถึงการศึกษาสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
และสุดท้ ายคือ ความเหลื่อมล ้าหรื อความไม่เสมอภาค ผู้หญิงมีส่วนร่ วมในกาลังแรงงานน้ อยกว่าผู้ชาย และ
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ผู้หญิงได้ รับค่าจ้ างเฉลี่ยต่ากว่า ผู้ชาย รวมทังด้
้ านบทบาทในการตัดสินใจทังทางการเมื
้
องและการบริ หารของ
ผู้หญิงจะน้ อยกว่าผู้ชาย
ความเหลื่อมลา้ ทางเพศ และแนวคิดการพัฒนาสตรี
ความเหลื่อมลา้ ทางเพศ เป็ นภาพปรากฎของปั ญหาทางสังคมอีกประการที่ ได้ รับการพูดถึง ความ
เหลื่อมล ้าทางเพศ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าเป็ น ความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะ (Gender Inequality) เป็ นความ
เหลื่ อมลา้ ที่ เกิ ดจากความเป็ นหญิ ง ชายที่ถูกกาหนดโดย เงื่ อนไขโครงทางทางสัง คมและความสัมพันธ์ เชิ ง
อานาจในมิติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลทาให้ เกิดความเหลื่อมลา้ ในด้ านอื่น เช่น ด้ านความมั่งคัง่ และรายได้ ด้ านการ
กระจายโอกาส เป็ นต้ น องค์การสหประชาชาติได้ กาหนด Gender Inequality index เป็ นดัชนีวดั ความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศ และระบุวา่ ความไม่เท่าเทียมทางเพศเป็ นอุปสรรค์ตอ่ การพัฒนามนุษย์โดยผลสารวจเกือบทัว่
โลกพบว่าจานวนผู้หญิงในทางการเมืองมีน้อยกว่าชาย ผู้หญิงได้ คา่ ตอบแทนน้ อยกว่าชายในลักษณะเดียวกัน
และงานบ้ านซึง่ ส่วนใหญ่งานของผู้หญิงนันมี
้ คณ
ุ ค่าน้ อย เป็ นต้ น
จากรายงานธนาคารโลก ว่าด้ วยความเหลื่อมล ้าทางเพศ ชี ้ว่า ไม่มีภมู ิภาคใดในประเทศกาลังพัฒนา
ที่ผ้ หู ญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันในสิทธิด้านกฎหมาย ด้ านสังคม และ ด้ านเศรษฐกิจ ยังมีชอ่ งว่างของ
ความเสมอภาคระหวาางเพศ ในการเข้ าถึงและการควบคุม ทรัพยากร ในโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการมีสิทธิมี
เสียงและอ านาจทางการเมือง ซึง่ ผู้หญิงและ เด็กหญิงเป็ นผู้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมเหล่านี ้ โดยตรง
ที่สดุ และมากที่สดุ ไม่เพียงเท่านันยั
้ งส่งผลกระทบอย่างกว้ างขวางทัว่ ทังสั
้ งคม และเป็ นผลร้ ายต่อคนทุกคนใน
สังคมในที่สดุ ด้ วยเหตุดงั กล่าว ความเสมอภาคระหว่างเพศจึงเป็ นประเด็นสาคัญของการพัฒนา และเป็ นวัตถุ
ประสงค์หลักของการพัฒนา ด้ วยความสาคัญของตัวปั ญหาเอง และเพราะความเสมอภาค ระหว่างเพศจะ
ช่วยเสริมสร้ างขีดความสามารถของประเทศในการสร้ างความเจริญเติบโต ในการ ลดความยากจน ในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิผล การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างทางเพศ จึงเป็ นส่วนสาคัญของกลยุทธการ
พัฒนาที่มงุ่ ให้ คนทุกคน – ทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชาย หลุดพ้ นจากความยากจน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้
นาถฤดี เด่นดวง (2557) ได้ ชี ้ให้ เห็นแนวคิดในการพัฒนาสตรี เพื่อมุ่งสู่เสมอภาคทางเพศดังนี ้ แนวคิด
การพัฒนาสตรี ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นตังแต่
้ ในช่วงหลังปี พ.ศ.2513 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั แนวคิดเหล่านี ้ที่เกิดขึ ้นใน
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและเคลื่อนเข้ าสูป่ ระเทศด้ อยพัฒนาทังหลายจนกลายเป็
้
นกระแสโลก ดังนี ้
1.
ผู้ หญิ ง กั บ การพัฒ นา (Women in development หรื อ WID) ผู้ หญิ ง กั บ การพัฒ นานัน้ ได้
พัฒนาขึ ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ ที่ชื่อ Boserup เมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๙๗๐ แนวคิดนี ้เริ่ มจากการวิพากษ์ ว่า ใน
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การพัฒนานันผู
้ ้ หญิงมักไม่ได้ รับการเหลียวแล จาเป็ นต้ องให้ ผ้ หู ญิงมีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาและเป็ น
เป้าหมายในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กบั ผู้หญิงมากขึ ้น โดยยังคงไว้ ซึ่งบทบาท เดิมในสังคม อาทิ การ
สร้ างโครงการที่มีผ้ ูหญิ งเป็ นเป้าหมาย การเพิ่มรายได้ และให้ ผ้ ู หญิ ง มีส่วนร่ วมในการผลิตมาก ขึน้ พัฒนา
ศักยภาพของผู้หญิ งในการทาหน้ าที่ในครอบครั ว เช่น การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนคุม กาเนิด แต่
แนวคิดนีไ้ ม่ไ ด้ พูดถึง สาเหตุของการเลื อกปฏิบัติและการกี ดกันแบ่งแยกที่เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ ผ้ ูหญิ งไม่
สามารถ เข้ าไปมีบทบาทในการพัฒนา และแนวคิดดังกล่าวยังคาดหวังต่อผู้หญิงมากขึ ้น ผู้หญิ งต้ องทางาน
หนักขึ ้น แต่ผ้ หู ญิงก็ยงั ขาดอานาจในการควบคุมทรัพยากรและการตัดสินใจ ผู้หญิงยังเป็ นกลุ่มคนชายขอบใน
สั ง คมหรื อ เป็ นกลุ่ ม ชนชั น้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ นธรรมในสั ง คม พบว่ า แนวคิ ด การพั ฒ นา ( Women in
Development – WID) ที่ผ่านมายังไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงสถานภาพ บทบาทของผู้หญิ ง และความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายได้
2.
บทบาทความสัมพันธ์ หญิงชายกับการพัฒนา (Gender and development หรื อ GAD) ในปี
ค.ศ. ๑๙๘๐ มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา โดยเปลี่ยนมาเน้ นถึงเรื่ องของความ เป็ นธรรมและ
ความยัง่ ยืนในการพัฒนา การพัฒนาผู้หญิงก็เช่นกัน ได้ มีการเปลี่ยนจาก WID เป็ น GAD คือแทนที่จะ เน้ นการ
พัฒนาประสิทธิภาพและการขจัดความยากจนที่ตวั ผู้หญิงก็หนั มาเน้ นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ การทาให้
ผู้ห ญิ ง มี ศัก ยภาพในการตัดสิ น ใจ และได้ รั บ ความเป็ นธรรมจากการถูก เลื อ กปฏิ บัติใ นสัง คมมากขึน้ ซึ่ง
จาเป็ นต้ องมี การวิเคราะห์ถึงบทบาทและความต้ องการของทัง้ หญิ งและชาย ดังนัน้ แนวคิดนีส้ นใจในเรื่ อง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงกับชาย และจึงพยายามให้ หญิงและชายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การตัดสินใจ และการ แบ่งปั นประโยชน์ที่ได้ รับร่วมกัน
แนวคิดความสัมพันธ์ หญิงและชายหรือเพศสภาวะ
นาถฤดี เด่นดวง (2557) ได้ กล่าวว่า ความเป็ นหญิงและชาย (Gender) เป็ นแนวคิดที่นกั วิชาการ
นิยมใช้ และศึกษากันอย่างแพร่หลาย ในเบื ้องแรกนักจิตวิทยาเป็ นนักวิชาการกลุม่ แรกที่นามาใช้ (Young,
1988) แต่นกั สตรี นิยมนันได้
้ นามาใช้ มากที่สดุ จนกลายเป็ นผู้ครอบงาหรื อใช้ จนกลายเป็ นแนวคิดที่ผกู ติดกับ
สตรี นิยมซึง่ นามาใช้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย (Gender Relations)ในช่วง พ.ศ. 2513
ดังนันความเป็
้
นหญิงชายจึงเหลื่อมทับซ้ อนไปกับแนวคิดสตรี นิยม มี การใช้ ถ้อยคาศัพท์แสงที่มีความหมาย
คล้ ายกันคือการอธิบายถึงสถานภาพที่เป็ นรองของผู้หญิง และการขจัดความเป็ นรองของสถานภาพของผู้หญิง
ซึง่ มีที่มาจากความเป็ นชายและอานาจความสัมพันธ์ที่ชายกระทาต่อหญิง นักสตรี นิยมอธิบายว่าการหันมาใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย (Gender Relations)เป็ นศูนย์กลางในการอธิบายการถูกเอาเปรี ยบของผู้หญิง
นันจะท
้ าให้ ได้ รับการยอมรับและถูกต่อต้ านน้ อยกว่าการใช้ แนวคิดชายเป็ นใหญ่ นอกจากนี ้ความสัมพันธ์หญิง
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ชายยังสามารถอธิบายร่วมกับความสัมพันธ์ในสังคมมิติอื่น ๆอาทิ ชนชัน้ ชาติพนั ธุ์ อายุ และยังไม่จาเป็ นต้ อง
เน้ นหนักเฉพาะปั ญหาของผู้หญิงหรื อให้ ความสาคัญเฉพาะความเป็ นหญิงหรื อการถูกเอาเปรี ยบของผู้หญิง
เพียงด้ านเดียว (Pro-female ) เพราะอาจจะแข็งอยูใ่ นกฎเกณฑ์มากเกินไป แต่เปิ ดโอกาสให้ มีศกึ ษาผู้ชายหรื อ
ความเป็ นชายในมิติตา่ ง ๆ และความเข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายด้ วย ทังนี
้ ้มิตกิ ารพิจารณา
เรื่ องเพศภาวะ นาถฤดี เด่นดวง (2557) ได้ สรุปไว้ ดงั นี ้
1. ความสัมพันธ์ หญิงชาย (Gender relations) เป็ นความสัมพันธ์ เชิงอานาจระหว่ างหญิงและ
ชาย
ความสัมพันธ์หญิงชายและเป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างหญิงชาย (Gender power) ที่สงั คม
สร้ างขึ ้นและอยูใ่ นทุกสถาบันทางสังคม อาทิ ครอบครัว รัฐ เศรษฐกิจ การศึกษาศาสนา
“บทบาทความสัม พัน ธ์ หญิ ง ชาย” (Gender Relations) เป็ นความสัม พัน ธ์ ระหว่างความเป็ นหญิ ง
ความเป็ นชาย เป็ นบทบาทที่ถูกกาหนดขึ ้นตามความคาดหวัง และตามสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
ครอบครัว อีกทังยั
้ งเกี่ยวเนื่องกับอายุ ชนชัน้ เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม สภาพภูมิศาสตร์ อีก
ด้ วย กล่าวได้ ว่า “บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย” นัน้ เกิดขึ ้นทังในระดั
้
บมหภาคคือในระบบโครงสร้ าง สังคม
ซึง่ หล่อหลอมและกาหนดสร้ างขึ ้นผ่านสถาบันต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ครอบครัว ศาสนา การเมือง กฎหมาย
นโยบายองค์ ก ร หรื อ กลุ่ม คนต่ า งๆ และในระดับ บุค คลที่ เ ป็ นการกระท าระหว่ า งหญิ ง ชาย ดัง นัน้ หาก
ความสัม พัน ธ์ ทัง้ สองระดับ เป็ นไปในลัก ษณะที่ ป รองดอง ไม่ ล ะเมิ ด ต่อ กัน ไม่ เ อาเปรี ย บข่ ม เหง ก็ เ ป็ น
ความสัมพันธ์ ที่ เสมอภาค แต่ถ้าเป็ นความสัมพันธ์ ในลักษณะของการครอบงา ใช้ อานาจรังแกกระทาเพื่ อ
ละเมิดสิทธิตา่ งๆ และ แสวงหาประผลประโยชน์ก็จะเป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาค อานาจความสัมพันธ์
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนี ้ถูกกาหนดผ่านชีวิตและประสบการณ์ ดังนัน้ ทังหญิ
้ งและชายต่างเรี ยนรู้ ที่ จะสร้ าง
ความคาดหวัง ปฏิบตั ิ และตอบสนองต่อความคาดหวังนัน้ ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงกาลเวลาและสภาพ
ทางสังคม แบบแผนของอานาจที่ชายครอบงาผู้หญิงนี ้สามารถเห็นได้ จากรูปธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม อาทิ
การที่ ผ้ ูห ญิ ง ต้ อ งท างานบ้ า นแต่ไ ม่ไ ด้ รั บ ค่า ตอบแทนและยัง ถูก สัง คมก าหนดว่า เป็ นหน้ า ที่ ซึ่ง ผู้ห ญิ ง ต้ อ ง
รับผิดชอบค่าจ้ างของผู้หญิงซึ่งต่ากว่าผู้ชายในตลาดแรงงาน การได้ รับความรุนแรงต่าง ๆ ทังในบ้
้ านและนอก
บ้ าน รวมถึงระบบเพศสัมพันธ์หรื อเพศวิถีที่กาหนดให้ ผ้ หู ญิงเป็ นฝ่ ายตอบสนองต่อความต้ องการของชายที่ไร้
ขีดจากัดเป็ นต้ น
ความสัมพันธ์ หญิงชายนันมิ
้ ได้ จากัดอยู่เฉพาะอานาจความสัมพันธ์ ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในสังคม
แต่ยงั อาจถูกทับซ้ อนด้ วยอานาจของความแตกต่างทางชนชัน้ เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา อายุ จึงเห็นได้ ว่าแม้
สัง คมจะสร้ างให้ ผ้ ูหญิ ง มีส ถานภาพที่ด้อยกว่าผู้ชายโดยรวมแต่ในระหว่างกลุ่ม ผู้หญิ ง ด้ วยกันก็ ยัง มีความ
แตกต่างกัน หรื อผู้หญิงบางกลุ่มอาจมีสถานทางชนชันสู
้ งกว่าผู้ชายบางกลุ่มก็ได้ ดังนัน้ จึงมีตวั อย่างที่เห็นได้
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อย่างชัดเจนว่าเด็กหญิงและเด็กชายจากประเทศด้ อยพัฒนาจานวนมากถูกค้ าเป็ นทาสทางกามารมณ์ และ
แรงงานในประเทศที่พฒ
ั นากว่า
ดังนันโดยสรุ
้
ปความเป็ นหญิงชายจึงเป็ นการถูกกาหนดโดยสังคมและมีความสัมพันธ์เชิงอานาจในมิติ
ต่าง ๆ ที่สร้ างความเป็ นหญิงชายขึ ้น
สาหรับ“เพศ” (sex) ในยุคที่นกั สตรี นิยมเริ่มใช้ แนวคิดความเป็ นหญิงและชายนันความคิ
้
ดเกี่ยวกับเพศ
(Sex) ยังเป็ นแนวคิดที่ครอบงาการจาแนกมนุษย์ออกเป็ นสองเพศคือ หญิง (Female) และชาย (Male) แต่นกั
สตรี นิยมเริ่มตังค
้ าถามและวิพากษ์การครอบงาเหล่านี ้
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นหญิงและชายกับเพศนั น้ ก็ยงั มีข้อถกเถียงกันในระหว่าง
นักสตรี นิยม ดังนี ้
1. ความเป็ นหญิงชายนันสามารถแยกขาดออกจากความเป็
้
นเพศ ในความเชื่อของนักวิชาการ
กลุม่ นี ้ เพศเป็ นสิ่งที่เราได้ มาโดยกาเนิดเป็ นลักษณะทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็ นเครื่ องหมายทาง
ชีววิทยาของความเป็ นเพศชาย (Maleness) และเพศหญิง (Femaleness) แต่ความเป็ นหญิงและ
ความเป็ นชายนัน้ เกิดขึน้ จากการสร้ างทางสังคมวัฒนธรรมและลักษณะทางจิตใจทาให้ มนุ ษย์
กลายเป็ นผู้ชายหรื อผู้หญิงตามลักษณะเฉพาะและช่วงเวลาของสังคม และก็ไม่ได้ เป็ นผลผลิต
โดยตรงของเพศโดยสรุ ปก็คือเพศกับความเป็ นหญิงชายนันแยกขาดจากกั
้
น (Ann Oakley, 1972
อ้ างในนาถฤดีเด่นดวง, 2550)
2. ความเป็ นหญิงชายและเพศนัน้ เป็ นระบบเดียวกัน นักวิชาการกลุ่มนีอ้ ธิบายว่าในทุกสังคมมี
ระบบความเป็ นหญิงชายและเพศ (Sex-gender System) จึงไม่จาเป็ นต้ องแยกเพศและความเป็ น
หญิงและชายออกจากกัน แต่บอกว่าความเป็ นหญิงชายเกิดจากการกาหนดทางสังคมและผู้หญิง
ในแต่ล ะสัง คมมี ป ระสบการณ์ ที่ แ ตกต่า งกัน จึง มี ก ารก าหนดอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นหญิ ง ชายที่
แตกต่างกัน นอกจากนีค้ วามเป็ นหญิงชายยังถู กกาหนดจากการแบ่งเพศทางชีววิทยาและเป็ น
ผลผลิตของระบบเพศสัมพันธ์ (Gayle Rubin, 1975 อ้ างในนาถฤดีเด่นดวง, 2550)
แม้ นกั สตรี นิยมทังสองกลุ
้
ม่ บอกว่าความเป็ นหญิงชายนันถู
้ กกาหนดสร้ างโดยสังคมแต่ก็ยงั ยอมรับ
ว่าเพศทางชีววิทยายังเป็ นฐานที่ทาให้ ความเป็ นหญิงชายถูกสร้ างขึ ้น ซึง่ นักสตรี นิยมหลายคนไม่
เห็นด้ วยกับการอธิบายหรื อแยกแยะดังกล่าว แต่เห็นว่าความเป็ นหญิงชายนันเป็
้ นความสัมพันธ์
ทางสังคมมากกว่าจะอยู่บนฐานคิดแบบเพศทางชีววิทยา และไม่เห็นด้ วยกับการกาหนดของสังคม
ที่มีเพียงหญิงและชายเท่านัน้ แต่เชื่อว่าสังคมอาจมีความหลากหลายเพศ
2. เพศสภาพหรือเพศภาวะ (Genders) เป็ นความหลากหลายทางเพศ
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โลกเรานี ้ไม่ได้ มีแค่ความเป็ นหญิงและชายแต่มีความหลากหลายทางเพศ นักวิชาการกลุม่ นี ้สร้ างข้ อ
โต้ แย้ งว่าความเป็ นหญิงและชายนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นตามเพศ ดังนัน้ จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะกาหนดว่ามีเพียงผู้หญิง
และผู้ชาย เพศนันเป็
้ นเพียงวาทกรรมหรื อการครอบงา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพศจึงเป็ นสิ่งที่สงั คมสร้ างขึ ้น
เหมือนกับความเป็ นหญิงชายนัน่ เอง การแบ่งเพศแบบหญิงชายก็เป็ นการกาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเพศที่สงั คม
สร้ างขึ ้น และสังคมยังสร้ างอคติตอ่ เพศอื่น ๆ อีกด้ วย ความเป็ นหญิงและชายแบบบังคับทาให้ เพศและความ
เป็ นหญิงชายผูกมัดติดอยูใ่ นระบบเพศสัมพันธ์หรื อเพศวิถี ความปรารถนาทางเพศของมนุษย์แบบหญิงชาย
หรื อต่างเพศเท่านันจึ
้ งได้ รับการยอมรับจากสังคม ขณะที่เพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันถูกมองว่าเป็ นความ
เบี่ยงเบน ดังนันการมี
้
ความหลากหลายเพศทาให้ เราต้ องเปลี่ยนความเป็ นหญิงชายเป็ นเพศสภาพหรื อเพศ
สภาวะ(Genders)
โดยสรุปความสัมพันธ์หญิงชายหรื อเพศสภาพหรื อเพศสภาวะเป็ นปรากฏการณ์ที่สงั คมและวัฒนธรรม
ได้ สร้ างขึ ้นให้ มีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละสังคม และสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อถูกกาหนดใหม่ได้ ตามการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
ความเหลื่อมลา้ ทางเพศ : สถานการณ์ ปัญหา
ปั ญหาความเหลื่อมล ้านันมี
้ รากเหง้ าจากปั ญหาเชิงโครงสร้ างที่มาจากปั จจัยหรื อเงื่อนไขสาคัญ คือ
อานาจที่ ไม่เ ท่าเที ยมทัง้ ในทางเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อง และวัฒ นธรรม ซึ่ง อานาจดัง กล่า วเกิ ดจาก
ความสามารถ ในการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรทางสัง คม และทรั พ ยากรทางการเมื อ งของกลุ่ม ประชาชนที่ แตกต่า งกัน และใน
ขณะเดียวกันการที่ ประชาชนแต่ละกลุ่มมี อานาจที่แตกต่างกันก็ยิ่งทาให้ ความสามารถในการเข้ าถึงและใช้
ประโยชน์จาก ทรัพยากรของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะความแตกต่าง
ของความเป็ นหญิงความเป็ นชายที่จะสัมพันธ์ตอ่ โอกาสในชี วิต และ การเผชิญปั ญหาความเหลื่อมล ้าทางเพศ
ได้ ความเหลื่อมล ้ามี 3 ลักษณะ คือ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554)
1. ความเหลื่อมล ้าด้ านความมัง่ คัง่ และรายได้ (Wealth & Income Inequality) ซึ่งเกิดจาก การพัฒนา
ที่มีลกั ษณะไม่สมดุลหรื อกระจุกตัวในบางพื ้นที่หรื อบางสาขาการผลิต ส่งผลให้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น จากการ
พัฒนากระจายไปไม่ทวั่ ถึงทังในเชิ
้ งพื ้นที่และกลุม่ บุคคล
2. ความเหลื่อมล ้าด้ านการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality) ในการเข้ าถึงโครงสร้ างพื ้นฐาน
และบริการสาธารณะที่มีคณ
ุ ภาพ ทังในด้
้ านการศึกษา การเข้ าถึงสวัสดิการสังคม และการเข้ าถึง แหล่งทุนหรื อ
ปั จจัยการผลิต
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3. ความเหลื่อมล ้าด้ านอานาจ (Power Inequality) ทังด้
้ านสิทธิทางการเมือง อานาจต่อรอง
ใน
การเข้ าถึงทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทังใน
้ ระดับประเทศ
และระดับ ท้ อ งถิ่ น ส่ง ผลให้ ก ารจัด สรรทรั พ ยากรเป็ นไปอย่า งไม่เ ท่า เที ย ม และอาจเกิ ด การเลื อ กปฏิ บัติ
(Discrimination) ต่อกลุม่ ที่มีอานาจในสังคมน้ อย
รูปธรรมความเหลื่อมล ้าทางเพศภาวะนี ้สามารถวัดให้ เห็นได้ ชดั เจนโดยผ่านดัชนี ดัชนีชอ่ งว่างหญิง
ชายโลก (Global Gender Gap Index) ขององค์การสหประชาชาติ โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบความเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชายด้ วยตัวชี ้วัด 4 มิติ คือ 1. การมีสว่ นร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ 2. การได้ รับการศึกษา 3.
พลังทางการเมืองและ 4. สุขภาพและการรอดชีพ
ดัชนีช่องว่ างหญิงชายโลก
มิตขิ องดัชนีชอ่ งว่างหญิงชายโลกเน้ นที่การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ ดังตาราง ที่ได้ แสดง
ให้ เห็นมิตทิ งั ้ 4 ด้ าน (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2551)

ตาราง 1 องค์ประกอบของดัชนีชอ่ งว่างหญิงชายโลก
มิติ
การมีส่วนร่ วมและ
โอกาสทางเศรษฐกิจ
(Economic
Participation and
Opportunity)

ตัวชีว้ ัด
• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการมีสว่ น
ร่วมในกาลังแรงงานของหญิงต่อชาย
• ความเท่าเทียมด้ านค่าจ้ างระหว่าง
หญิงชายในงานที่เหมือนกัน (แล้ ว
แปลงเป็ นอัตราส่วนหญิงต่อชาย)
• อัตราส่วนหญิงต่อชายของค่าจ้ าง
แรงงาน
• อัตราส่วนหญิงต่อชายของผู้บญ
ั ญัติ
กฎหมาย ข้ าราชการระดับอาวุโส และ
ผู้บริหาร ผู้จดั การ
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• อัตราส่วนหญิงต่อชายของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้ านต่างๆ และวิชาชีพเทคนิค
สาขาต่างๆ
การได้ รับการศึกษา
(Educational
Attainment)

• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการรู้หนังสือ
• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการเข้ า
ศึกษาระดับประถมศึกษา
• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการเข้ า
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
• อัตราส่วนหญิงต่อชายในการเข้ า
ศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาขึ ้นไป

พลังทางการเมือง
(Political
Empowerment)

• อัตราส่วนหญิงต่อชายของที่นงั่ ใน
รัฐสภา
• อัตราส่วนหญิงต่อชายของตาแหน่ง
ระดับบริหาร/จัดการทางการเมือง
• อัตราส่วนหญิงต่อชายของจานวนปี
ของการอยูใ่ นตาแหน่งระดับบริหาร
สาคัญทางการเมือง (50 ปี ที่ผา่ นมา)

สุขภาพและการรอด • อัตราส่วนหญิงต่อชายของอายุคาด
ชีพ
เฉลี่ย
(Health and Survival)
• อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (หญิงต่อ
ชาย )
ที่มา: Hausman et al. (2007)
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มิตกิ ารมีส่วนร่ วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ
มิตนิ ี ้เน้ นไปที่แนวคิด 3 แนวคือ ความแตกต่างระหว่างเพศของการมีสว่ นร่วม ความแตกต่างในเรื่ อง
ค่าจ้ าง และความแตกต่างในเรื่ องความก้ าวหน้ าในการทางาน ดังนันตั
้ ววัดของการมีส่วนร่วมจึงวัดด้ วยอัตรา
ของความแตกต่างระหว่างหญิงต่อชายในการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน ความแตกต่างในค่าจ้ างจึงมุง่ ไปที่ตวั
วัดของอัตราส่วนหญิงต่อชายของรายได้ และความเท่าเทียมด้ านค่าจ้ างระหว่างหญิงชายในงานที่เหมือนกัน
แนวคิดของความแตกต่างในเรื่ องความก้ าวหน้ าในการทางานนัน้ พิจารณาจากอัตราส่วนหญิงต่อชายของ
ตาแหน่งในการทางานระดับการบัญญัตกิ ฎหมาย ผู้บริหารระดับสูง-อาวุโส รวมถึงอัตราส่วนหญิงต่อชายของ
ตาแหน่งในการทางานระดับวิชาชีพต่างๆ และด้ านเทคนิค
มิตกิ ารได้ รับการศึกษา
มิตดิ ้ านการได้ รับการศึกษานันดู
้ ที่ ความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในการเข้ าถึงการศึกษา โดยใช้
อัตราส่วนของหญิงต่อชายในการได้ รับการศึกษาระดับประถม มัธยม และระดับสูงกว่ามัธยมขึ ้นไป ส่วนการ
มองภาพในระยะยาวระดับประเทศของความเท่าเทียมกันในด้ านการศึกษาคือ อัตราการรู้หนังสือของหญิงต่อ
อัตราการรู้หนังสือของชาย
มิตพ
ิ ลังทางการเมือง
มิตนิ ี ้ได้ รวมตัววัดของความแตกต่างระหว่างหญิงชายในด้ านการตัดสินใจทางการเมืองในตาแหน่ง
ระดับสูง โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหญิงต่อชายในระดับบริหารหรื อจัดการทางการเมือง อัตราส่วนหญิงต่อ
ชายของที่นงั่ ในรัฐสภา นอกจากนี ้ยังรวมถึงอัตราส่วนหญิงต่อชายในด้ านจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งบริ หาร
สาคัญทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรื อประธานาธิบดี ในช่วง 50 ปี ที่ผา่ นมา ข้ อจากัดของมิตนิ ี ้
คือ การขาดหายไปของตัววัดที่เน้ นไปที่ความแตกต่างระหว่างหญิงชายในด้ านการมีสว่ นร่วมทางการเมืองใน
ระดับท้ องถิ่น
มิตสิ ุขภาพและการรอดชีพ
มิตนิ ี ้พยายามที่จะให้ ภาพรวมของความแตกต่างระหว่างหญิงชายด้ านสุขภาพ โดยใช้ ตวั วัด 2 ตัวคือ1.
ความแตกต่างหญิงชายของอายุคาดเฉลี่ย และ 2. อัตรส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (หญิงต่อชาย) ตัววัดที่สองนี ้มี
จุดมุง่ หมายที่จะทาให้ เห็นปรากฎการณ์ของ “การหายไปของเพศหญิง” ในประเทศที่มีแนวโน้ มที่จะชอบลูกชาย
มากกว่าลูกสาว
จากการทบทวนองค์ความรู้ ของ สุชาดา ทวีสิทธิ (2554) เรื่ องสถานการณ์ ด้านความเสมอภาคทาง
สังคมของผู้หญิง พบประเด็นสาคัญดังนี ้ ในด้ านสุขภาพทางกาย พบว่า แม้ ข้อมูลระดับประเทศ ชี ้ว่า อัตราการ
ตายของแม่และเด็กลดลง ผู้หญิ งเข้ าถึงบริ การสุขภาพมากขึ ้น มีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชายเกือบ 10 ปี โดย
อายุขยั เฉลี่ยของผู้หญิง อยู่ที่ 74.5 ปี ส่วนผู้ชาย 65.0 ปี (สานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว, 2551)
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แต่การมีอายุยืนยาวอาจย่อมทาให้ ผ้ หู ญิงต้ องตกอยูในฐานะผู้ดแู ลสมาชิกในครอบครัว หรื อคูส่ มรสที่เจ็บป่ วย
เรื อ้ รั ง หรื อ ทุ พ พลภาพ และผู้ห ญิ ง วัย กลางคน ยัง เสี่ ย งกับ ปั ญ หาสุข ภาวะที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ภาวะการหมด
ประจาเดือน จากรายงานได้ ชี ้อีกว่า ความเปราะบางของสรี ระทางธรรมชาติบวกกับความเปราะบางทางสังคม
วัฒนธรรม ผู้หญิงถูกคาดหวัง ให้ ต้อง อ่อนโยน อ่อนหวาน เป็ นผู้ตาม เป็ นผู้ดแู ลคนอื่น อดทน เชื่อฟั ง ไม่ดื ้อ
และต้ องไม่เดียงสาในเรื่ องเพศ ในขณะที่ผ้ ชู ายถูกคาดหวังให้ ต้องเข้ มแข็ง เป็ นผู้นาในทุกเรื่ อง รวมทังในเรื
้ ่ อง
ความสัมพันธ์ทางเพศหรื อแม้ กระทัง่ สังคมหล่อหลอมให้ ผ้ ชู ายใช้ ความรุนแรงในการแก้ ปัญหาเป็ นต้ น ทาให้ เมื่อ
ผู้หญิ ง เข้ าสู่ความสัมพันธ์ กับผู้ชาย ผู้หญิ งจึง มักอยู่ในฐานะด้ อยอานาจกว่าชาย ตัวอย่างของผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากวัฒ นธรรมทางเพศและการหล่อหลอมความเป็ นหญิ ง - ชายแบบนี ้ ได้ แก่ ผู้หญิ งไม่กล้ าพูดคุย
ต่อรองเรื่ องการคุมกาเนิด หรื อต่อรองในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กบั คูข่ องตน ข้ อมูลการวางแผน
ครอบครัวบ่งชี ้ว่า ผู้หญิงเป็ นผู้รับภาระหลักในการใช้ อปุ กรณ์คมุ กาเนิด ดังนันผู
้ ้ หญิงจานวนหนึ่งต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม นาพาผู้หญิงไปสู่ปัญหาการเจ็บป่ วยหรื อเสียชีวิตจากการทาาแท้ งที่ไม่ปลอดภัย
เมื่อมีปัญหาการทาแท้ ง ผู้หญิงกลายเป็ นฝ่ ายที่ถกู สังคมลงโทษโดยการประณามว่าเป็ น แม่ใจยักษ์ หรื อแม่ใจ
ร้ ายฆ่าลูกตนเอง ในขณะที่ผ้ ชู ายไม่ต้องถูกตีตราใดๆ จากสังคมนอกจากนันในด้
้ านการดูแลสุขภาพ ผู้หญิงยัง
ขาดความรู้ และข้ อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง เพราะถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมที่ทาให้
เกิดอคติหรื อมีทศั นะที่เป็ นลบต่อเนื ้อตัวร่างกายของตัวเองและ ต่อเรื่ องเพศ ผู้หญิงเกิดความอายไม่กล้ าไปรับ
การตรวจมะเร็งเต้ านม มะเร็งปากมดลูก และไม่กล้ าปรึกษา หรื อไปตรวจเมื่อมีปัญหาติดเชื ้อในระบบสืบพันธุ์
ในด้ านสุขภาพจิต สุชาดา (2554) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า ความเป็ นแม่ เป็ นลูกสาว เป็ นพี่สาว หรื อเป็ นน้ องสาว
ภาระอันหนักอึง้ เหล่านี ส้ ่ ง ผลต่ออารมณ์ แ ละจิ ต ใจของผู้ห ญิ ง อย่างมาก จึง พบว่า โดยเฉลี่ ยแล้ วผู้ห ญิ ง ใน
สังคมไทยในทุกช่วงวัยมีอตั ราการเจ็บป่ วยทางอารมณ์ เช่น เกิดความเครี ยด อารมณ์แปรปรวน หดหู่เศร้ า และ
วิตกกังวลในขันรุ
้ นแรงถึงขันรุ
้ นแรงมาก สูงกว่าผู้ชาย และ มีแนวโน้ มการเจ็บป่ วยด้ านจิตใจเพิ่มสูงขึ ้นตามช่วง
วัยของผู้หญิงอีกด้ วย ข้ อมูลการสารวจสุขภาพจิตของคนไทย ชี ้ชัดเจนว่าผู้หญิงมีสขุ ภาพจิตด้ อยลงเรื่ อยๆ เมื่อ
อายุมากขึ ้น หรื อเมื่อเข้ าสู่วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ นอกจากนี พ้ บว่า ผู้หญิงที่เป็ นหัวหน้ าครัวเรื อนมีความเสี่ ยง
ต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตมากกวาผู้หญิงที่ไม่ได้ เป็ นหัวหน้ า ครัวเรื อนในทุกกลุ่มอายุ นอกจากนี ้ข้ อมูลจากกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้ เห็นว่าผู้หญิ ง เป็ นผู้ป่วยทางจิตเวช รวมทังพยายามฆ่
้
าตัวตายใน
อัตราที่สงู กว่าผู้ชาย
ในมิ ติ สั ง คม สุ ช าดา(2554) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การที่ สั ง คมเชื่ อ ว่ า ผู้ หญิ ง ด้ อยกว่ า ผู้ ชายในเชิ ง
ความสามารถ สติปัญญา และพละกาลัง ตลอดจน ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงต้ องทาบทบาทแม่และภรรยาเท่านัน้
ได้ ไปสร้ างกลไกที่กีดกันผู้หญิงไม่ให้ ผ้ หู ญิงได้ เติบโต อย่างเต็มศักยภาพไว้ อย่างซับซ้ อนและแนบเนียน ดังนัน้
ถึงแม้ มีโอกาสได้ รับการศึกษามากขึ ้น แต่ผ้ หู ญิง ยังเข้ าสู่ตาแหน่งการงานในระดับบริ หารและระดับการเมือง
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น้ อย นอกจากนี ้ทาให้ ผ้ หู ญิงถูกเลือกปฏิบตั ิในเรื่ องค่าจ้ างและเงินเดือน ผู้หญิงส่วนใหญ่จึ งมีรายได้ เฉลี่ยจาก
การทางานต่า อีกทัง้ มี โอกาสในการหางานทาและ หรื อได้ รับการว่าจ้ างน้ อ ย ทัง้ หมดนี ส้ ่ง ผลต่อฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้หญิง พบว่า ผู้หญิงในสังคมไทยกาลังเผชิญ กับปั ญหาความยากจนสูงกว่าผู้ชาย และครอบครัว
ที่มีผ้ หู ญิงเป็ นหัวหน้ าครอบครัวเผชิญกับความยากจนที่รุน แรง กว่าครอบครัวที่มีผ้ ชู ายเป็ นหัวหน้ าครอบครัว
ผู้หญิ ง ต้ องใช้ เ วลาในชี วิต ส่วนใหญ่ หมดไปกับการทางานดูแลความเรี ยบร้ อยภายในบ้ าน ทาอาหาร ดูแล
สมาชิก ดูแลสัตว์เลี ้ยง โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ชาย พบว่า ผู้หญิงใช้ เวลาไปกับการทางานบ้ านสูงกว่าผู้ชายถึง
หนึง่ เท่า
บทบาทและการกระทาของสื่อ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์ ของผู้หญิงที่สื่อนาเสนอ ที่ผ่านมาสื่อทาให้
การเลือกปฏิบตั ิตลอดจนการละเมิดสิทธิ ของผู้หญิง กลายเป็ นเรื่ องที่ปฏิบตั ิกันได้ เห็นได้ จากละครโทรทัศน์
หลายเรื่ องใช้ ภาษาและศิลปะการแสดงที่สร้ างภาพลักษณ์ผ้ หู ญิงให้ ดูอ่อนแอ เจ้ ามายา ยัว่ ยุอารมณ์ทางเพศ
งมงายเรื่ องของความรั ก เพ้ อฝั นกับความสัมพันธ์ แนวโรแมนติกและยอมจานนต่อการถูกกระทาความรุนแรง
เป็ นต้ น ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้ า และนัก สร้ างสรรค์ สื่ อ โฆษณาก าลัง แสวงหาผลประโยชน์ จ ากผู้ห ญิ ง โดยใช้ ก ลยุท ธ์
การตลาด และการโฆษณา โดยเห็นผู้หญิงเป็ นเพียงผู้บริ โภคที่ต้องการสินค้ าใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด มีการใช้
ภาษาและการโฆษณาสินค้ าที่เกินจริ ง โดยเฉพาะสินค้ าเกี่ยวกับความงาม การโฆษณาสินค้ าผู้หญิงได้ ไปวาง
มาตรฐาน ความงามเฉพาะบางอย่างที่เกินจริ งไว้ ให้ ผ้ หู ญิงคือ ความงามแบบ อ่อนเยาว์ ผอมบาง และ ขาวใส
เป็ นต้ น
ความเหลื่อมลา้ ทางเพศ ส่ งผลกระทบต่ อความอยู่ดีมีสุข และเป็ น อุปสรรคต่ อการพัฒนา
ความเหลื่อมล ้าทางเพศ ส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสขุ และเป็ น อุปสรรคต่อการพัฒนา ความไม่เสมอ
ภาคทางเพศ ทาให้ เกิดค่าใช้ จา่ ยสูงด้ านสุขภาพและความอยูด่ ีมีสขุ ของ ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก และมีผลกระทบ
ต่อขีดความสามารถในการยกระดับชีวิตของ เขาเหล่านัน้ นอกจากค่าใช้ จา่ ยส่วนบุคคลเหล่านี ้แล้ ว ความไม่
เสมอภาคทางเพศยังลดผลิตภาพในไร่นาและวิสาหกิจ ซึ่งกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการลดความยากจน และ
ความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศยังทาให้ ธรรมาภิบาลมีจดุ อ่อน ซึง่ ส่ง ผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลของนโยบายพัฒนา ความอยู่ดีมีสขุ ต้ นทุนของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ คือ ความเสียหาย
ที่มีตอ่ ชีวิตของผู้คน และคุณภาพชีวิตของเขาเหล่านัน้ – หลักฐานมากมายจากนานาประเทศทัว่ โลก แสดงให้
เห็นว่าสังคมที่มีความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จะต้ องชดใช้ ด้วยความยากจน ภาวะ
ทุพโภชนาการ ความเจ็บป่ วย และการขาดแคลนอื่นๆ เช่น ประเทศจีน เกาหลี และกลุม่ ประเทศเอเชียใต้ มี
อัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงในระดับสูงที่เป็ นเช่นนี ้
เพราะมาตรฐานทางสังคมให้ ความสาคัญต่อลูกชาย
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มากกว่าลูกสาว ผนวกกับ นโยบายมีลกู คนเดียวของประเทศจีน ได้ นาไปสูอ่ ตั ราการเสียชีวิตของเด็กหญิงที่สงู
กว่าเด็กชาย มีการประมาณการว่าจะมีผ้ หู ญิงมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นจานวนถึง 60-100 ล้ านคน หาก
มิได้ มีการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ
นอกจากนันมารดาที
้
่ไม่ร้ ูหนังสือ และมีการศึกษาต่า ส่งผลเสียโดยตรงต่อลูกเล็ก การ ศึกษาต่าได้
นาไปสูก่ ารดูแลเด็กที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ อัตราการเสียชีวิต และภาวะทุพโภชนาการ ของทารกและเด็กในระดับสูง
ตามลาดับ มารดาที่มีการศึกษามากกว่าจะสามารถปรับตัวให้ มี พฤติกรรมที่มีสขุ อนามัยเหมาะสม เช่นการให้
ลูกเล็กๆ ได้ รับภูมิค้ มุ กันโรค หลักฐานสนับสนุนข้ อสรุปนี ้คือ การวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจภาวะครัวเรื อนอย่าง
ละเอียดที่แสดงถึงปั จจัยอื่นที่อาจช่วยปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาล และผลลัพธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับสุขอนามัย
เช่นเดียวกับการศึกษาของมารดา รายได้ ครัวเรื อนที่สงู ขึ ้นก็มีความสัมพันธ์ กบั การรอดชีวิต ของเด็กและภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ ้น การวิจยั ในประเทศบังคลาเทศ บราซิล และไอเวอรี โคสต์ แสดงให้ เห็นว่า การที่ผ้ หู ญิงใน
ครัวเรื อนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น มีแนวโน้ มที่จะส่งผลทางบวก มากกว่าการเพิ่มรายได้ ของผู้ชายในครัวเรื อน แต่
มาตรฐานทางสังคมที่ตายตัว ไม่ยืดหยุ่นในการแบ่งหน้ าที่บทบาทการทางานระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย ตลอดจน
การจากัดการจ้ างงานผู้หญิง เป็ นอุปสรรคต่อขีดความสามารถในการหารายได้ ของผู้หญิง
การลงทุนการศึกษาสาหรับผู้หญิงในระดับต่าจะส่งผลให้ ผลผลิตรวมของประเทศลดลง การวิจยั เรื่ อง
หนึง่ ได้ ประมาณการว่า ถ้ าประเทศในเอเชียใต้ ซับซาฮาราอาฟริกา ตะวันออกกลาง และอาฟริกาเหนือ เริ่มต้ น
ด้ วยการมีชอ่ งว่างของความเสมอภาคระหว่างเพศด้ านจานวนปี เฉลี่ยของการเข้ ารับการศึกษา เช่นเดียวกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จะทาให้ รายได้ เฉลี่ยต่อหัวของประชากรของภูมิภาคนี ้ มีอตั ราขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูงเพิ่มขึ ้นจากที่เป็ นอยูอ่ ีก
รากเหง้ าของปั ญหา ความเหลื่อมลา้ ทางเพศ
1.อุดมการณ์ และปฎิบัตกิ ารวาทกรรม
ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ (2560) ได้ ทบทวนองค์ความรู้ ในทางประวัตศิ าสตร์ ชี ้ให้ เห็นแบบปฏิบตั ติ าม
เพศสภาพ (gender practice) เป็ นแบบแผนปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพศ หรื อแบบแผนพฤติกรรมที่ถกู กาหนดให้
แตกต่างกันด้ วยเหตุจากความเป็ นชายหรื อความเป็ นหญิง แม้ จะไม่ใช่กฎกติกาทางสังคมที่ตายตัว แต่เป็ น
เหมือนกรอบการปฏิบตั ทิ ี่ ผู้คนในสังคมน้ อมรับมาสูใ่ นวิถิชีวีตปิ ระจาวัน แบบปฏิบตั ติ ามเพศสภาพในสังคมไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อประเด็นเรื่ องความเสมอภาคระหว่างเพศมาตังแต่
้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสูร่ ะบอบประชาธิปไตย อิทธิพลของลัทธิลา่ อาณานิคมส่งผลให้ เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงขึ ้น แนวปฏิบตั ิตามเพศสภาพถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเร่งสร้ างความทันสมัยเพื่อรับมือกับการท้ า
ทายของจักรวรรดินิยมที่เข้ ามาคุกคามภูมิภาคนี ้ (สุรเชษ์ ฐ สุขลาภกิจ, 2556 อ้ างโดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
,25607 )
งานของดวงหทัย แสดงข้ อมูลทางประวัตศิ าสต์ว่า นับแต่ต้นทศวรรษที่ 2410 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง
รัชกาลที่ 6 อิทธิพลครอบงาของวาทกรรม “ความ ทันสมัย” ที่ชาติยโุ รปใช้ สร้ างความชอบธรรมในยุคล่าอาณา
นิคม ได้ สร้ างการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิบตั ิตามเพศที่ท้าท้ ายอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ขัดขนบครอบครัวเดิมของ
สังคม เช่น การรับอุดมการณ์ผวั เดียวเมียเดียวเข้ ามาใช้ โดยเริ่มกับแวดวงข้ าราชบริพาร การเปลี่ยนแปลงนี ้ นา
สังคมไทยเข้ าสูก่ ารถกเถียง เรื่ องความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Suwadee T.Patana, 1994
อ้ างโดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, 2560) ) เพราะค่านิยมดังเดิ
้ ม ถือว่าการมีเมียมากเป็ นสิ่งแสดงความมัง่ คัง่ และ
อานาจ วาสนาของชนชันสู
้ ง ผู้หญิงผู้ดีลกู ขุนนางจะได้ รับคาสอนจากวรรณกรรมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผ้ หู ญิง
เช่น กฤษณาสอนน้ อง สวัสดิรักษา จนถึงสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ให้ ร้ ูจกั ปรนนิบตั สามีและบารุงตนให้ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นนางสนมด้ วยเหตุนิยมถวายลูกเอาหน้ า (ปราณี วงษ์เทศ, 2559 อ้ างโดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
,2560 )
กระบวนการสร้ างความมีอารยะด้ านหนึง่ ได้ สร้ างภาพลักษณ์และแบบแผนปฏิบตั ติ ามเพศที่กาหนด
บทบาทของผู้หญิงไว้ ในบ้ านหรื อพื ้นที่สว่ นตัว ในขณะที่ พื ้นที่สาธารณะและพื ้นที่ทางการเมืองเป็ นของเพศชาย
ซึง่ ประเด็นนี ้จะกล่าวถึงต่อไป แต่อีกด้ านหนึง่ ก็ทาให้ ข้อถกเถียงเรื่ องผู้หญิงไม่ใช่สมบัตขิ องผู้ชาย หากเป็ น
มนุษย์เท่ากัน เริ่มก่อตัวขึ ้นในสังคมไทย เมื่ออาแดงเหมือนหญิงสามัญชนได้ ร้องทุกข์ตอ่ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ส่งผลให้ มีการ ประกาศห้ ามบังคับซื ้อขายบุตรหญิงและภรรยา การเปลี่ยน
กฎหมายให้ ผ้ หู ญิงที่บรรลุนิติภาวะได้ รับ สิทธิในเนื ้อตัวร่างกายและการกาหนดอนาคตของ ตนเองโดยสามารถ
เลือกคูค่ รองด้ วยตนเองได้ ฎีกาของอาแดงเหมือนที่ทลู ถวายต่อรัชกาลที่ 4 นับเป็ น กรณีที่อ้างถึงกันมาก ที่ผ้ หู ญิง
ลุกขึ ้นมาสู้เพื่อสิทธิของตน แต่ก็มีข้อสังเกตว่าในสมัยนัน้ หลังจากที่มีประกาศฯแล้ วจะมีหญิงชาวบ้ านจานวน
เท่าใดที่รับรู้และสามารถอ่านกฎหมายนี ้และนามาใช้ เพื่อปกป้องสิทธิของตน นอกจากนี ้ รัชกาลที่ 4 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯเปิ ดโอกาสให้ นางในของท่านมีโอกาสเลือกที่จะออกไปใช้ ชีวิตอิสระนอกวังได้ โดยอาจเลือก
กลับไปอยูก่ บั ครอบครัวเดิมหรื อมีคคู่ รองใหม่ก็ย่อมทาได้ แต่ก็พบว่าโดยมากแล้ วนางในก็ยงั มีความลังเลไม่กล้ า
ที่จะใช้ สิทธที่ได้ รับ (Nitaya Onozawa, 1999 อ้ างโดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ,2560 )
กระบวนการสร้ างความมีอารยะถูกสาทับด้ วยการปฏิรูปประเทศหลายด้ านในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้ วย
จาเป็ นต้ องพัฒนาคนให้ มีความรู้และเตรี ยมความพร้ อมเข้ าระบบการบริหารประเทศสมัยใหม่ การปฏิรูปการ
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ศึกษาเปิ ดโอกาสให้ หญิงกลุ่มอื่นๆนอกจากลุม่ ชนชันน
้ าได้ รับสิทธิทางการศึกษาเป็ นครัง้ แรก แม้ หลักสูตรใน
เวลานันมุ
้ ง่ เน้ นไปที่การเตรี ยมความพร้ อมสู่การเป็ นแม่และเมียที่ดี ซึง่ Nitaya Onozawa (1999) การปฏิรูป
การศึกษาระยะแรก
หลักสูตรการศึกษาไม่ได้ มงุ่ พัฒนาศักยภาพผู้หญิงเข้ าสูก่ ารประกอบอาชีพเพื่อเป็ น
ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศดังที่นิยมส่งเสริมให้ ผ้ ชู ายได้ เล่าเรี ยน ระบบการศึกษาที่เดิมเคยจัดอยูใ่ นวัดทา
ให้ ผ้ หู ญิงไม่มีสิทธิได้ เรี ยน เพราะด้ วยประเพณีจากัดเรื่ องความใกล้ ชิดกับพระ การเปลี่ยนมาจัดการศึกษานอก
วัดทาให้ เปิ ดโอกาสทางการศึกษาแก่ผ้ หู ญิง ต่อมาเมื่อเด็กผู้หญิงชาวบ้ านได้ รับการศึกษา อุดมคติ ค่านิยมเกี่ยว
กับภาพลักษณ์ผ้ หู ญิงของสังคมชันสู
้ งที่แฝงอยูใ่ นวรรณกรรมต่างๆ ตลอดจนถึงนิทานชาดกที่นามาทาเป็ นละคร
เช่น ไชยเชษฐ์ ไกรทอง สังข์ทอง คาวี มณีพิชยั ฯลฯ ที่เน้ นบทบาทสตรี ที่ซื่อสัตย์ จงรัก ภักดีตอ่ สามี ให้ ผ้ หู ญิงทา
หน้ าที่เป็ นแม่บ้านแม่เรื อน และดูแลลูกเป็ นสาคัญ (แม้ หญิงชาวบ้ านจะต้ องช่วย ผู้ชายทานาทาสวน แต่ผ้ หู ญิง
ชนชันสู
้ งไม่ต้องช่วยหาเลี ้ยง) ก็ยิ่งได้ รับการตอกย ้า ถ่ายทอดสูช่ าวบ้ านทัว่ ไป (ปราณี วงษ์เทศ, 2559)
กระบวนการทาให้ วาทกรรมชายเป็ นใหญ่กลายเป็ น “ความเชื่อ” และ “ความจริง” ปรากฎในรูปของ คา
สอน ความดีงามที่ดเู ป็ นความถูกต้ องเหมาะสมเป็ นสิ่งที่ควรปฏิบตั ทิ าให้ “ชายเป็ นใหญ่” กลายเป็ นเรื่ องปกติ
ธรรมดา แปรสภาพจากสิ่งที่สร้ างขึ ้นสู่การเป็ นความเชื่อ ความจริง เป็ นธรรมชาติ หรื อเป็ นจารี ตปฏิบตั ขิ องคนใน
สังคม สาหรับเครื่ องมือหรื อเทคนิควิธีการที่วาทกรรมหลักชายเป็ นใหญ่นามาใช้ ในการจัดระเบียบสังคม ให้
กลายเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา หรื อบางคนอาจเข้ าใจว่าเป็ นธรรมชาติ ประกอบไปด้ วยการส่งวาทกรรมผ่าน
สถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน สถาบัน ทางศาสนา เช่น วัด สถาบันทางเศรษฐกิจ/อาชีพ และ
สถาบันการเมือง ซึง่ สถาบันเหล่านี ้ล้ วนถูกกาหนดและควบคุมโดยผู้ชายทังสิ
้ ้น มีการกาหนดกฎเกณฑ์ จารี ต
พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อกากับควบคุมผู้หญิงและที่สาคัญยิ่งไปกว่านันในการท
้
าให้ ระบบชายเป็ นใหญ่นี ้กลายเป็ น
เรื่ องปกติหรื อธรรมดานัน้ สังคมได้ มีการสร้ างผู้หญิงขึ ้นมาควบคุมผู้หญิงเอง จะเห็นได้ วา่ หลายพิธีกรรมที่ทา
ร้ าย เพื่อควบคุมผู้หญิง เช่น การมัดเท้ าผู้หญิงจีน การฝึ กอบรมกริยามารยาทที่เข้ มงวด แต่ผ้ ชู ายจะอยู่ ในพิธีที่ดู
ศักดิส์ ิทธิ์ ที่ผ้ หู ญิงไม่มีโอกาสเข้ าถึงได้ เช่นพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เป็ นต้ น ดังนันผลกระทบที
้
่เป็ นรูปธรรม
ต่อผู้หญิงจากกระบวนการกาหนดวาทกรรมเพศภาวะดังกล่าว ได้ แก่ การเปลี่ยนสถานะของผู้หญิงจากการเป็ น
มนุษย์ที่มีสิทธิ์มีเสียง สูก่ ารเป็ นวัตถุที่ไร้ ชีวิตวิญญาณ โดยวาทกรรมชายเป็ นใหญ่ที่เป็ นวาทกรรมหลักจะตอก
ย ้าให้ เห็นว่า “ผู้หญิง” นันอ่
้ อนแอ ไม่มีศกั ยภาพ และไม่มีเหตุผล มักใช้ อารมณ์ จาเป็ นต้ องได้ รับ “การดูแล” นัน่
ก็คือการควบคุม/จัดระเบียบผ่านเทคนิควิธีการต่าง ๆ ภายใต้ ฉลากหรื อป้ายที่สวยหรู เช่น การแต่งงาน ความ
เป็ นแม่ การทางานบ้ านที่เรี ยบร้ อย ความสวย โดยมีสถาบันต่าง ๆ ทาหน้ าที่นี ้ เช่น สถาบันอบรมผู้หญิงใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมถึง สถาบันความงามให้ ผ้ หู ญิงกลายสภาพเป็ น “วัตถุ” ในลักษณะที่ผ้ ชู ายต้ องการ เช่น การ
เป็ นผู้หญิงที่ สวยในสายตาของผู้ชาย การเป็ นเมียที่ดี การเป็ นแม่ที่ดี สิ่งเหล่านี ้นับเป็ นการตอกย ้าความสัมพันธ์
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เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น และความสาคัญของเทคนิค/กระบวนการจัดระเบียบ “ผู้หญิง”
ของวาทกรรมหลักชายเป็ นใหญ่อยูท่ ี่การเบี่ยงเบนปั ญหาต่าง ๆ ที่ผ้ หู ญิงเผชิญ เช่น ปั ญหา การกระทารุนแรงต่อ
ผู้หญิง จากคาอธิบายเชิงโครงสร้ างสูก่ ารอธิบายไปที่ระดับบุคคลคือตัวผู้หญิงเอง (Blaming the Victims) ด้ วย
การชี ้ให้ เห็นว่าปั ญหาที่ผ้ หู ญิงเผชิญนัน้ เป็ นปั ญหาส่วนตัว/เป็ นเรื่ องส่วนบุคคล เนื่องจากผู้หญิงเป็ นตัวสร้ าง
ปั ญหาเอง เช่น ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ จึงถูกข่มขืน ผู้หญิงไม่ได้ ทาหน้ าที่ภรรยาที่ดีสามีจงึ มีเมียน้ อย ผู้หญิงที่ทา
อาชีพขายบริการเพราะอยากได้ เงิน ดังนันหนทางพั
้
ฒนาจึงเน้ นให้ ผ้ หู ญิงหางานทาเพื่อมีเงิน การพัฒนาเหล่านี ้
มุง่ เน้ นให้ ผ้ หู ญิงมีสว่ นร่วมทางเศรษฐกิจ มีงานทา ซึง่ เป็ นการแก้ ปัญหาด้ วยมิตทิ างเศรษฐกิจเพียง มิตเิ ดียว ซึง่
ไม่ชว่ ยแก้ ปัญหาได้ อย่างแท้ จริง ยังมีผ้ หู ญิงที่ด้อยโอกาสอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ด้ วยปั จจัยระบบโครงสร้ าง ทาง
สังคมที่ดารงอยูใ่ นปั จจุบนั ทังผู
้ ้ หญิงที่ขาดการศึกษาอันเนื่องจากความยากจน อีกทังผู
้ ้ หญิงต่างด้ าวในไทยที่
ถูกเลือกปฏิบตั อิ นั เนื่องมาจากการกีดกันทางชนชัน/ชาติ
้
พนั ธุ์เป็ นต้ น การมองปั ญหาที่ไปที่ปัญหาส่วนตัว หรื อ
ส่วนบุคคล ได้ ลดทอนวิธีการแก้ ปัญหาผู้หญิงจากระดับของสังคมการเมือง สูเ่ รื่ องของเทคนิควิธีการ กล่าวอีก
นัยหนึง่ เพศภาวะจึงถูกทาให้ กลายเป็ นเรื่ องของเทคนิค วิธีการแทนที่จะเป็ นเรื่ องของอานาจ การแก้ ปัญหาเชิง
โครงสร้ างอุดมการณ์ และการครอบงาอย่างที่การวิเคราะห์วาทกรรมพยายามจะชี ้ให้ เห็น
2.มายาคติเรื่องเพศและเพศภาวะ
คาว่า มายาคติ ในที่นี ้ หมายถึง ความคิดความเชื่อที่ตายตัว เป็ นภาพเหมารวมเรื่ องเพศ (Gender
Stereotypes) บางอย่างเกี่ยวกับความเป็ นหญิงของสมาชิกในสังคม ซึง่ ไปกาหนดสิ่งที่ถือ กันว่าเป็ น ‘ความจริง’
หรื อ กลายเป็ นมาตรฐานกาหนดสิ่งที่คดิ กันว่า ‘ถูกต้ อง’ แต่จริงๆ แล้ ว เป็ นเพียงเรื่ องที่ พูดและเชื่อตามๆ กันมา
จากในอดีตถึงปั จจุบนั
จนท้ ายที่สดุ มายาคติเหล่านันมี
้ อิทธิพลไปกาาหนดภาพลักษณ์ ความรู้สกึ นึกคิด
ตลอดจนข้ อปฏิบตั ติ า่ งๆ ที่ตายตัวเกี่ยวกับผู้หญิง ทาให้ ตวั ผู้หญิงเองและสมาชิกในสังคมนามายึดมัน่ ถือมัน่ ว่า
เป็ นเรื่ องจริง มายาคติเหล่านันสะท้
้
อนให้ เห็นอคติและละวิธีการเลือกปฏิบิตต่อผู้หญิงในสังคม นัน่ เอง
ภาพเหมารวมในเรื่ องเพศ (Gender Stereotypes) ซึง่ คือความคิดตายตัว ติดยึด ตอกย ้าความเชื่อ
ดังเดิ
้ มของผู้คนในสังคม ที่เห็นว่าอะไรเหมาะสมกับหญิง อะไรเหมาะสมกับชาย หรื อ ความคิดที่วา่ เด็กหญิง
หรื อผู้หญิง เด็กชายหรื อผู้ชายสามารถทาอะไรได้ ดีกว่าหรื ออะไรทาไม่ได้ เช่น ผู้หญิงเป็ น แม่บ้านแม่เรื อน ดูแล
ผู้ป่วย คนชราได้ ดีกว่า ผู้ชายทางานเกี่ยวกับเครื่ องจักรกลได้ ดีกว่า เป็ นต้ น ซึง่ เหล่านี ้เป็ นที่มา ของปั ญหาอคติ
ทางเพศ (Gender bias) ภาพเหมารวมในเรื่ องเพศนาไปสูค่ วามเชื่อที่วา่ บทบาทเหล่านี ้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทาให้
มีการจากัดโอกาสการพัฒนาศักยภาพของทังหญิ
้ งและชาย มีการกีดกัน มีอคติ และอาจนาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ
ที่ไม่เป็ นธรรม ทางเพศ (Gender Discrimination) เห็นได้ จากอาชีพหรื อการเรี ยนบางสาขายังรับเฉพาะเพศใด
เพศหนึง่
การออกนอกกรอบภาพเหมารวมหรื อบรรทัดฐานของสังคมอาจถูกประณาม ตาหนิ เป็ นตราบาป
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(Stigma) จาก สังคมหรื อคนรอบข้ าง เช่น มีผ้ หู ญิงจานวนมากที่ยอมทนทุกข์จากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อ
ลูกและความสงบสุข ของครอบครัว ไม่กล้ าเลิกกับสามี เพราะพันธนาการในเรื่ อง “แม่และเมียที่ดี” ต้ องเสียสละ
เพื่อครอบครัว นัน่ เอง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, มปพ)
กระบวนการสร้ างมายาคติเกี่ยวกับผู้หญิงเริ่มต้ นตังแต่
้ การอบรมสัง่ สอน จากพ่อแม่ที่บ้าน พบในหลัก
คาสอนของศาสนาหรื อวัฒนธรรมดังเดิ
้ มบางส่วน คาสอนของครูที่โรงเรี ยน การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนใน
ที่ทาางาน ที่โรงเรี ยน เรี ยนรู้จากสื่อ จารี ตประเพณี ขนบธรรมเนียม และ กฎหมายต่างๆ ผู้หญิงจึงถูกคาดหวังให้
อยูใ่ นกรอบคิดของสังคมที่คอ่ นข้ างตายตัว วิธีการหล่อหลอมความเป็ นหญิงแยบยลและลึกซึ ้ง จนทาให้ ผ้ หู ญิง
เอง ก็ตามไม่ทนั มายาคติ หรื อความลวงเกี่ยวกับตัวเอง และผู้หญิงจานวนหนึง่ ยังรักษากรอบที่กกั ขังหน่วง
เหนี่ยวความก้ าวหน้ าของตัวเองไว้ อย่างมัน่ คงด้ วยซ ้าไป จึงไม่นา่ แปลกใจ เมื่อมี การเคลื่อนไหวเพื่อสร้ างความ
เป็ นธรรมให้ ผ้ หู ญิงในประเด็นต่างๆ คนส่วนใหญ่มกั มีทา่ ทีวางเฉยไม่สนใจ
สังคมยังมีมายาคติที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ครอบครัว ทาให้ ผ้ หู ญิงภาคภูมิใจกับภาพลักษณ์ของ การได้
เป็ ยเมียและแม่ที่มีหน้ าที่รักษาความความมัน่ คงและความสมานฉันท์ในครอบครัวไว้ ให้ ได้ ถึงแม้ ผ้ ูหญิง จะถูก
กระทาความรุนแรง หรื อ ถูกทาร้ ายทางร่างกายและจิตใจจากสามี ผู้หญิงส่วนใหญ่จงึ ยังอดทนอยู่กบั สามี ที่ทา
ร้ ายตนเพื่อลูก เพื่อรักษาชื่อเสียงของครอบครัว หรื อเพราะกลัวถูกคุกคามเอาชีวิตจากสามี การขอหย่า หรื อแยก
ทางเป็ นสิ่งสุดท้ ายที่ผ้ หู ญิงจะเลือกทา ปั จจุบนั กฎหมายเรื่ องความรุนแรงในครอบครัวยังป้องกัน ไม่ให้ การหย่า
ร้ างเกิดขึ ้นได้ ง่ายนัก จะเห็นได้ จากการบัญญัตขิ ้ อความเรื่ องการให้ รอมชอมกันก่อนเอาไว้ ด้วย ซึง่ อันนี ้มีมายา
คติอีกชุดหนึง่ รองรับเช่นกัน เพราะเชื่อว่าหากมีการหย่าร้ างสูง สถาบันครอบครัวจะล่มสลาย ลูกจะขาดความ
อบอุน่ และจะเกิดปั ญหาสังคมตามมามากมาย ซึง่ ในมายาคติชดุ นี ้ พบว่า ความต้ องการของผู้หญิงและความ
ปลอดภัยในชีวิตของผู้หญิงไม่ได้ รับความสาคัญเท่าเทียมกับความมัน่ คงของสถาบันครอบครัว เรายังพบมายา
คติของสังคมในเรื่ องการข่มขืนและการคุกคามทางเพศ เพราะเมื่อเหตกุารณ์เกิดขึ ้นในสังคม มักกล่าวโทษ
ผู้หญิงก่อนเป็ นอันดับแรก โดยมองว่าเป็ นความผิดของผู้หญิงที่ไม่ระมัดระวังตนเอง แต่งตัวโป๊ ออกนอกบ้ านใน
เวลาค่ามืด ไปยังสถานที่เปลี่ยวหรื ออันตราย หรื อมีการตัดสินผู้หญิงในทานองที่วา่ หญิงเชื ้อเชิญผู้ชายก่อน
โดยเฉพาะถ้ าหากผู้หญิงไม่ได้ รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวิตจากการถูกข่มขืนในครัง้ นัน้ ก็มกั ถูก ตังข้
้ อสงสัยไว้ ก่อนว่า
สมยอมผู้ชาย อีกทังสั
้ งคมตัดสินผู้หญิงที่ถกู ข่มขืนหรื อถูกลวนลามทางเพศว่าเป็ นหญิงที่มีมลทิน เป็ นต้ น เมื่อ
เกิดเหตุการณ์เหล่านี ้กับตน ผู้หญิงจึงเลือกที่จะไม่แจ้ งความกับตารวจ เพราะถ้ าแจ้ งความก็ต้องเผชิญกับ
กระบวนการสอบสวนที่ไม่ละเอียดอ่อนและไม่เคารพต่อศักดิ์ศรี ของผู้หญิง ตลอดจนบุคลากรในกระบวนการ
ยุตธิ รรมเอง มีภาพประทับความเป็ นหญิงบางอย่างที่ตายตัวติดอยูใ่ นระบบคิดแล้ วโดยอาจไม่ร้ ูตวั ซึง่ ส่งผลต่อ
กระบวนการซักพยาน การรวบรวมหลักฐาน และการพิจารณาตัดสินคดีที่ทาให้ ผ้ หู ญิงไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
สังคมไทยมีมายาคติที่เห็นว่าหญิงขายบริ การทางเพศเป็ นคนไม่ดี ทาให้ มีการเอาโทษทางกฎหมายกับ คนที่อยู่
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ในอาชีพค้ าบริ การ และทาให้ ผ้ หู ญิงที่อยูใ่ นอาชีพนี ้ไม่ได้ รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ จาก
กฎหมายแรงงาน มายาคติที่เชื่อว่า ถ้ ากฎหมายจะอนุญาตให้ ผ้ หู ญิงทาแท้ งด้ วยเงื่อนไขที่ครอบคลุมกว้ างขึ ้น
กว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั จะทาให้ ผ้ หู ญิง “ไม่รักนวลสงวนตัว” และมีการทาแท้ งกันมากขึ ้น มายาคติที่ เชื่อว่าการ
ทาแท้ งเป็ นเรื่ องเสื่อมเสียด้ านศีลธรรมเหล่านี ้ทาให้ ผ้ หู ญิงต้ องลักลอบทาแท้ ง และรับบริ การทาแท้ ง ที่ไม่ได้
มาตรฐาน ซึง่ เป็ นอันตรายต่อชีวิตของผู้หญิงเอง เรามีมายาคติที่เชื่อว่าการให้ ความรู้เรื่ องการคุมกาเนิดและการ
ให้ ข้อมูลในเรื่ องเพศศึกษาแก่เยาวชนจะชี ้โพรงให้ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กนั มากขึ ้น ส่งผลให้ วยั รุ่นเข้ าถึงบริการ
และข้ อมูลที่จาเป็ นเหล่านี ้อย่างจากัด จนเกิดปั ญหาเรื่ องท้ องไม่พร้ อม การทาแท้ งและการเพิ่มขึ ้นของจานวนแม่
วัยรุ่นตามมา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ สุขภาวะของเด็กหญิงและวัยรุ่น ตลอดจนมายาคติ ทาให้ ผ้ หู ญิงเชื่อว่าอวัยวะ
เพศและเรื่ องเพศของตัวเองนันสกปรก
้
ทาให้ ผ้ หู ญิงไม่ดแู ลเนื ้อตัวร่างกาย รวมทังไม่
้ เอาใจใส่กบั ความสุขทาง
เพศของตัวเอง มายาคติเหล่านี ้ได้ รับการพัฒนาไปสู่ความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่เป็ นความจริง ซึง่
นามาสู่ การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้หญิง ถึงแม้ วา่ โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยนัน้ ผู้หญิ งและผู้ชายได้ รับการยอมรับ
อย่างเสมอกัน แต่ตามจารี ตประเพณีและข้ อเท็จจริงทางสังคมกลับ พบว่าผู้หญิงถูกเลือกปฏิบตั จิ ากสังคม และ
ยังมี การใช้ สองมาตรฐานในเรื่ องหญิงชายอย่างกว้ างขวางในชีวิตจริง กล่าวคือ ในเรื่ องเดียวกันจะมีการปฏิบตั ิ
กับ ผู้ชายอย่างหนึง่ และปฏิบตั กิ บั ผู้หญิงอีกอย่างหนึง่
ผลกระทบที่ตามจากการสร้ างมายาคติเชิงลบเหล่านันท
้ าให้ ผ้ หู ญิงจานวนมากถูกเลือกปฏิบตั จิ นต้ อง
ประสบกับความยากจน ขาดทรัพยากร เช่น ที่ดนิ ทากินและเงินทุนของตนเอง ไม่มีที่พกั อาศัย ไม่มีอาหาร
เพียงพอ และไม่มีปัจจัยอื่นๆ ที่จะทาให้ ชีวิตมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนเข้ าไม่ถึงบริ การสาธารณะต่างๆ เช่น การศึกษา
การบริการสุขภาพ เป็ นต่ย การคลอดลูกและเลี ้ยงดูลกู ทาให้ ร่างกายของผู้หญิงอ่อนแอ เผชิญกับปั ญหา
สุขภาพ เจ็บป่ วยเรื อ้ รังยาวนาน อายุคาดเฉลี่ยสัน้ หรื อเข้ าสูว่ ยั ชราเร็ วกว่าปกติ เพราะไม่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่
ด้ าน สุขภาพเนื่องจากความยากจนและไม่ได้ รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่สามารถดูแลตัวเองหรื อ พึง่ ตนเองได้ เมื่อ
เจ็บ ป่ วยพิการ ประสบกับการกระทาาความรุ นแรงทังร่้ างกายและจิตใจ ไม่มีอานาจต่อรองในครอบครัวและ
ชุมชน ไม่มีทางเลือกในการที่จะมีชีวิตทางสังคม ชีวิตครอบครัว ชีวิตชุมชน ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง
รังเกียจเนื ้อตัวร่างกายของตัวเอง ไม่ได้ รับการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เป็ นต้ น
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เพศสภาพ และ เพศวิถี กับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่ น
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์ เรอร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นหญิงยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญที่มีความรุนแรงและซับซ้ อน
มากขึ ้น จากการพิจารณาข้ อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื ้อเอชไอวีในประชากรกลุม่ ต่างๆ
ของประเทศไทย ซึง่ เป็ นงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ศกึ ษาซึง่ ปฏิบตั งิ านอยูท่ ี่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา พบว่ายังคงเห็นภาพของสถิติตวั เลขที่ได้ จากการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื ้อเอชไอวีในประเด็นของอัตราการใช้ ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ของทุกๆ
กลุม่ ประชากรที่ดาเนินการเฝ้าระวัง ยังอยูใ่ นระดับที่ต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ วัยรุ่นที่มีการใช้ ถงุ ยางอนามัย
ในการมีเพศสัมพันธ์อยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าประชากรกลุม่ อื่นๆ มีอตั ราการติดเชื ้อเอชไอวี อัตราป่ วยด้ วยโรคเอดส์
และอัตราการติดเชื ้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มสูงขึ ้นในทุกๆปี (กรมควบคุมโรค, 2555) รวมทังปั
้ ญหาด้ าน
สุขภาพอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กบั การมีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง อาทิเช่น สถานการณ์การกระทาความ
รุนแรงทางเพศอัตราการตังครรภ์
้
ของแม่ที่มีอายุน้อย การเจ็บป่ วยและการเสียชีวิตของวัยรุ่นหญิงจากการยุติ
การตังครรภ์
้
ที่ไม่พงึ ประสงค์ จานวนเด็กและสตรี ที่เข้ ารับบริการในศูนย์พงึ่ พิงที่เพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ (องค์การทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย, 2554; กรมอนามัย,2554) คาถามสาคัญที่เกิดขึ ้นจาก
ปรากฏการณ์ข้างต้ น คือ “ทาไมปั ญหาสุขภาพทางเพศในกลุม่ วัยรุ่นหญิง จึงยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญและมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ”แม้ วา่ รัฐจะทุม่ เทงบประมาณในการรณรงค์ การให้ ความรู้และการสนับสนุนการใช้
ถุงยางอนามัยในสังคมไทยอย่างกว้ างขวางและต่อเนื่องมากว่าเกือบสามทศวรรษ
การทาความเข้ าใจสุขภาพของวัยรุ่นอย่างถ่องแท้ รอบด้ าน เป็ นสิ่งสาคัญต่อการแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่ น รวมทัง้ การลดจานวนผู้ติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มวัยรุ่ นด้ วย หัวข้ อการ
บรรยายและเอกสารประกอบคาสอนนี ้ ต้ องการชี ้ให้ นกั ศึกษาเห็นถึงปั จจัยเชิงโครงสร้ างและวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อความเป็ นหญิ ง และความเป็ นชายในสังคม รวมทัง้ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น โดยใช้ แนวคิดเรื่ อง เพศ
สภาพ เพศวิถี และความเป็ นวัยรุ่นในการอธิบายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภั ยของวัยรุ่น โดยส่วนสุดท้ ายจะ
กล่าวถึง แนวทางการแก้ ไขปั ญหาภายใต้ แนวคิดดังกล่าว
ประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้นันประกอบด้
้
วย หัวข้ อ คือ
1. แนวคิดเรื่ อง เพศ และเพศสภาพ
2. แนวคิดเรื่ องเพศวิถี
3. เพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย
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4. เพศภาวะ และเพศวิถีของวัยรุ่น ตัวแบบคาอธิบายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่น
5. ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ ถงุ ยางอนามัยในวัยรุ่น : บทสะท้ อนเพศวิถีและเพศภาวะ
1) แนวคิดเรื่องเพศ และ เพศสภาพ
“เพศภาวะ” (gender) และคาว่า “เพศสรี ระ” (sex) นัน้ มีความแตกต่างกัน ดังนี ้
เพศสรี ระ ( Sex) หมายถึง เป็ นความแตกต่างของหญิงและชายอันเนื่องมาจากองค์ประกอบทาง
ชีวภาพเท่านัน้ (พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2542) ได้ แก่
1. ความแตกต่างของอวัยวะเพศ ทังภายในและภายนอกของทั
้
งหญิ
้ งและชาย ซึง่ มีรูปร่างลักษณะ
ตลอดจนการทางานที่แตกต่างกัน เช่น อวัยวะเพศ หน้ าอก การกระจายตัวของไขมัน
2. ความแตกต่างทางฮอร์ โมน โดยฮอร์ โมนของเพศหญิงประกอบด้ วย เอสโตรเจนและโปรเจสโต
โรน ส่วนฮอร์ โมนของเพศชายจะประกอบด้ วย เทสโทสเตอโรน
3. ความแตกต่างทางโครโมโซม เพศหญิงจะมีโครโมนโซมเป็ น XX ในขณะที่ผ้ ชู ายจะมีโครโมโซม
เป็ น XY
“เพศภาวะ” (gender) นัน้ ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายต่างๆ ดังนี ้ เช่น Alan Gray (อ้ างถึงในสุชาดา ทวีสิทธิ์,
2547) ให้ ความหมายของเพศภาวะ ว่าหมายถึง บทบาททางสังคมที่ลงความเห็นว่าเป็ นบทบาทของผู้ชายและ
ผู้หญิงภายในกลุ่มสังคมนัน้ และเป็ นภาวะที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เป็ นการถูกสร้ างโดยสังคม
และวัฒนธรรม หรื อการรับรู้ ของสังคม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผันแปรไปตามบริ บททางวัฒนธรรม และ
เงื่ อนไขทางประวัติศาสตร์ พิมพวัลย์ บุญมงคล (2542) ให้ ความหมายว่า เพศภาวะเป็ นบทบาทที่ถูกสังคม
คาดหวังว่าหญิงและชายควรจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างไร โดยเด็กชายและเด็กหญิงจะถูก อบรมสัง่ สอน
ให้ มีบทบาทพฤติกรรม ความคาดหวังในชีวิต พัฒนาการทางอารมณ์และสติปัญญาในลักษณะที่แตกต่างกัน
บทบาทหญิงชาย (gender roles) ซึ่งถูกกาหนดจากสังคมวัฒนธรรมเป็ นบทบาทที่ไม่ตายตัวมักเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาได้ โดยเฉพาะภายใต้ อิทธิพลของความเป็ นเมืองและการพัฒนาประเทศเป็ นอุตสาหกรรมมากขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ้เพศหญิงเพศชายจึงไม่ใช่เป็ นข้ อเท็จจริ งทางสรี ระ แต่การจะกลายเป็ นผู้หญิงหรื อเป็ น
ผู้ชายจะเป็ นกระบวนการทางวัฒนธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ วัฒนธรรมสร้ างเพศภาวะในสังคมขึ ้น โดยเป็ นสิ่ง
ที่กาหนดว่าผู้หญิงและผู้ชายควรปฏิบตั ิตนอย่างไร คิ ดอย่างไร และจะถูกคาดหวังอะไรจากบุคคลอื่นในสังคม
เช่น ผู้หญิง (ในวัฒนธรรมไทย) ต้ องเป็ นคนเรี ยบร้ อย ไม่พดู เสียงดัง ไม่สบถ ในขณะที่ผ้ ชู ายไม่ถกู คาดหวังให้
เป็ นเช่นนัน้ หรื อภรรยาต้ องเชื่อฟั งสามี สามีต้องเป็ นผู้นาในครอบครัว หรื อผู้หญิงต้ องให้ ความสาคัญกับหน้ าที่
ของภรรยาและแม่มากกว่าการประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน ในขณะที่ผ้ ชู ายต้ องทางานเพื่อประสบ
ความสาเร็ จซึ่งเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สดุ หรื อผู้ชายต้ องเป็ นผู้เกี ้ยวพาราสี ถ้ าผู้หญิงคนใดเป็ นผู้เกี ้ยวพาราสีผ้ ชู าย
ก่อนผู้หญิง คนนันจะถู
้ กตาหนิจากสังคม สิ่งเหล่านี ้เป็ นความคาดหวังที่สงั คมมีตอ่ เพศภาวะ และถ้ าใคร ไม่ทา
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ตามที่สงั คมคาดหวัง จะถูกสังคมตาหนิในเชิงลบ เช่น การติฉินนินทา หรื อเยาะเย้ ย ถากถาง สิ่งต่างๆ เป็ นต้ น
ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ หญิงและผู้ชายในสังคมต้ องปฏิบตั ติ ามที่วฒ
ั นธรรมในสังคมกาหนด และเนื่องจากเพศภาวะในสังคม
ถูกกาหนดจากวัฒนธรรม ดังนันจึ
้ งแปรเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่ กล่าวคือ เพศภาวะในยุคสมัยหนึ่งอาจ
ไม่เป็ นเพศภาวะในอีกยุคสมัยหนึ่ง เช่น สังคมไทยในอดีต ผู้หญิงในชนชันกลางหรื
้
อชนชันสู
้ งถูกคาดหวังให้ อยู่
กับบ้ าน ดูแลครอบครัว การทางานนอกบ้ าน ถื อว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่มีเกียรติ แต่ในปั จจุบนั การทางานนอกบ้ านของ
ผู้หญิงเป็ นเรื่ องปกติ และในบางส่วนเป็ นความจาเป็ นของครอบครัว เพศภาวะจึงไม่ใช่เป็ นเพียงบทบาทของ
ผู้หญิงและผู้ชาย แต่เพศภาวะคือสถานะแห่งเพศ ที่มีพลวัตกับระบบอานาจในชนชัน้ ชาติพนั ธุ์ และความ
แตกต่างอื่นๆ ที่มีนยั สาคัญภายใต้ เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ/หรื อประวัติศาสตร์ ใน
ระยะเวลาช่วงหนึ่ง ที่มีผลต่อการจัดสรร การเข้ าถึงอานาจ และทรัพยากรในสังคมในแต่ละห้ วงเวลา (พริ ศรา
แซ่ก้วย, 2545) การแบ่ง Gender เป็ นชายและหญิงในสังคมไทยเป็ นสิ่งที่มิ ได้ ตงอยู
ั ้ ่บนความเท่าเทียมกัน แต่
ต้ องอยู่บนกรอบคิดของระบบ “นิยมชาย” ให้ คณ
ุ ค่ากับความเป็ นชาย อะไรที่เชื่อมโยงกับความเป็ นชายเป็ นสิ่ง
ที่สงู กว่าความเป็ นหญิง เช่น ผ้ าขาวม้ าสูงกว่าผ้ านุ่ง ส่งผลให้ ผ้ หู ญิงไม่สามารถพูดเรื่ องเพศวิถีได้ มากเท่าผู้ชาย
หรื อมีความฉลาดและเป็ นปั ญญาชนได้ ดีเท่าผู้ชาย
2) แนวคิดเรื่องเพศวิถี
เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศที่ถกู หลอมสร้ างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบ วิธี
คิด วิธีปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคูร่ ัก คูช่ ีวิตในอุดมคติ และ
กามกิจ’ ซึง่ เป็ นระบบความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคม สัมพันธ์กบั มิติทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมที่กาาหนดและสร้ างความหมายให้ แก่เรื่ องเพศในหลากหลายแง่มมุ พริสรา แซ่ก้วย
(2547:14) อธิบายว่า คือ วิธีปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ หรื อที่เรี ยกไว้ ในกฎหมายล้ านนาดังเดิ
้ ม
ว่า ‘ตัณหาอาลัย’ โดยในแต่ละระบบสังคมนัน้ ความปรารถนาทางเพศ ของปั จเจกบุคคลเป็ นมากกว่า
พฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใครมีเพศสัมพันธ์กบั ใคร ที่ไหน อย่างไร แต่หมาย รวมถึงความปรารถนาที่ดี ที่
เหมาะสม การเกี ้ยวพาราสี มโนทัศน์เกี่ยวกับคูใ่ นอุดมคติ ฯลฯ จึงเป็ นทังเรื
้ ่ อง การสร้ างความหมายทางสังคม
เป็ นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและการเมือง และเป็ นพื ้นที่ของ การยอมจาานนและการต่อสู้ในระดับ
ปั จเจก ขณะที่ วิลาสินี พิพิธกุล (2547) ให้ ความหมายว่า เพศวิถี คือ ระบบความคิด ความเชื่อเรื่ องเพศ เปน็ก
ระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรมทกี่าาหนด จดัการ กาากบั ควบคมุ รวมทงัการแสดงออกเกยี
้
่วกบัรสนยิม
ทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่ องเพศ การแสดงท่าทีที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ การแต่งกาย เป้าหมาย
ในความสนใจทางเพศ และการสร้ างจินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ระเบียบ
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กฎหมาย ต่างๆ ที่มาควบคุมหรื อกากับดูแลเรื่ องเพศของคนในสังคม โดยทัว่ ไปแล้ ว สังคมจะมีการสร้ างบรรทัด
ฐาน ชุดหนึง่ ที่ยอมรับหรื อให้ ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่กาาหนดขึ ้นเท่านัน้
จากแนวคิดข้ างต้ น หากอธิบายเรื่ องพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์อาจกล่าวได้ ว่ า เรื่ องเพศเป็ นเรื่ อง
ธรรมชาติที่ไม่ใช่เรื่ องธรรมชาติ เพราะเรื่ องเพศไม่ใช่เรื่ องของการสืบพันธุ์เท่านัน้ หากแต่เรื่ องเพศเป็ นความ
เกี่ยวข้ องกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งกาหนด หรื อคาดหวังให้ เพศหญิงและชายแสดงออกเรื่ องเพศ
แตกต่างกันด้ วย เรื่ องเพศจึงเป็ นเรื่ องที่ มีความซับซ้ อน เป็ นวิถีทางเพศที่สงั คมและวัฒนธรรมกาหนด เพศวิถี
(sexuality) จึงมีความหมายที่มากเกินกว่าเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ แต่หมายรวมถึงความต้ องการและความ
พึงพอใจในเรื่ องเพศของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศ และความเป็ นหญิงเป็ นชาย ซึง่ ทังหมดเป็
้
นผลลัพธ์ของสังคม
(social product) ที่ ถูก ประกอบสร้ างภายใต้ สัง คมวัฒ นธรรมหนึ่ง ๆ ซึ่ง มี หลากหลายมิ ติและเป็ นพลวัต ร
พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในแต่ละสังคมจึงเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลเวลา ตามลักษณะของแต่ละบุคคล
ค่านิยม และสิ่งแวดล้ อมทางสังคม ตัวอย่างเช่น ความคาดหวังและแบบแผนพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามสังคมแห่งความทันสมัยและความเป็ นเมือง นอกจากนันความหมายและความ
้
เข้ าใจเกี่ยวกับความบริ สทุ ธิ์ในวัยรุ่นกลุม่ ต่าง ๆ ก็อาจมีความแตกต่างด้ วย
Dixon_ Mueller, R. (1996) ได้ กล่าวถึงเพศวิถีวา่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 4 ประการด้ วยกันคือ
1. คู่สมั พันธ์ ทางเพศ (Sexual Partner) อันหมายถึงจานวนคู่ของความสัมพันธ์ ทางเพศทังในอดี
้
ต
และปั จ จุบัน ช่วงเวลาแห่ง การมี คู่ เพศภาวะของคู่ทัง้ ในด้ านเศรษฐกิ จ และสัง คม แบบแผน
ความสัมพันธ์กับคูส่ มั พันธ์ทางเพศ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามช่วงวัย และลักษณะของคู่
ของคู่ความสัมพันธ์ ทางเพศ มีผลอย่างยิ่งกับผลลัพธ์ ของการมีเพศสัมพันธ์ ได้ แก่ การป้องกัน
หรื อไม่ป้องกัน การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ หรื อโรคเอดส์ ปั จจัยต่างๆที่ สนับสนุนเริ่ มต้ นอของการ
มีกิจกรรมทางเพศในครัง้ แรกอันมีผลต่อการกาหนด ทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึงการเจริญพันธ์
และสุขภาวะทางเพศระยะยาว
2. กิจกรรมทางเพศ(Sexual Acts) เป็ นการปฏิบตั ิทางเพศ ทังในเรื
้ ่ องของความถี่ เงื่อ นไขการเลือก
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางเพศอย่างเฉพาะเจาะจง หรื อรู ปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ ของแต่ละคู่หรื อ
บุคคล จานวนความถี่ของการแสดงออกทางเพศ
3. การให้ ค วามหมายของเพศสัม พัน ธ์ ( Sexual Meaning) หมายถึ ง กระบวนการทางความคิ ด
พฤติก รรม และเงื่ อ นไขในเรื่ อ งเพศ ซึ่ง ถูก ตี ค วามและให้ ค วามหมายตามบริ บ ทของสัง คม
วัฒนธรรม อันรวมถึงความเชื่อระดับบุคคลกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติร่างกาย และสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับกามารมณ์ หรื อการละเมิดกฎเกณฑ์ การกระทาในเรื่ องเพศของผู้หญิงและผู้ชาย
ที่วา่ ด้ วควมเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม
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4. แรงขับ และความพึงพอใจทางเพศ(Sexual Drive and Enjoyment) หมายถึง ความหลากหลาย
ของการสร้ างความเร้ าใจ และการบรรลุถึงความสขสุดทางเพศ ที่มี มุม องเกี่ ยวกับสรี ระ และ
จิตวิทยาสัง คม ความสามารถทางเพศ การกระตันความรู่ สึก และอารมณ์ ความสุขและการ
ตอบสนองทางเพศ การรับรู่ในแรงขับของคูค่ วามสัมพันธ์ทางเพศและของตนเอง
ในขณะที่ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550) ได้ ให้ รายละเอียดถึงแง่มมุ ของเพศวิถีว่ามี 6 มิติ ดังนี ้ (1)มิติ
ของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบตั ิ และอัตลักษณ์ (erotic desires, practices and identity) เพศวิถีที่
เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ คือ การนิยามตัวเองในทางเพศ ซึ่งเชื่อมโยงกับเพศภาวะ (gender) แต่อตั ลักษณ์ไม่ได้
ขึ ้นอยู่กับการที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยังขึ ้นอยู่กับการที่คนอื่น นิยามหรื อมองว่าเราเป็ นอย่างไรในทาง
เพศด้ วย (2) มิติการนาาเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้ คนอื่นเห็นเราเป็ นอย่างไร เรา
ก็นาเสนอตัวเองอย่างนัน้ อาจด้ วยทรงผมหรื อเสื ้อผ้ า เพื่อความเป็ นเพศหญิง เพศชาย หรื อ เพศทางเลือกอื่นๆ
(3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ที่เกี่ ยวข้ องกับความเป็ นตัวตน ในทาง
เพศ ซึ่งการกระทาแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกั น ขึ ้นอยู่กับบริ บท ขึ ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรื อ
ความรู้ สึกที่เรามีต่อคนคนนัน้ เป็ นความรู้ สึกส่วนตัว (4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฎ
กติกาของความรัก ให้ รักเฉพาะเพื่อนต่างเพศ เท่านันนอกจากนี
้
้ความรัก ก็ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การที่เราต้ องรักต่าง
เพศเท่านัน้ แต่เกี่ยวข้ องกับ เชื ้อชาติ ชนชัน้ และอื่นๆ อีกด้ วย (5) มิตขิ องความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกา
ว่าด้ วยการดาาเนินความสัมพันธ์ระหว่างชาย - หญิง เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคม
ไม่มีกติกาของการจบความสัมพันธ์ (6) มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการ
ร่วมเพศ ทาอย่างไรจึง เรี ยกว่าการร่วมเพศและการร่วมเพศที่ถกู ต้ องเป็ นอย่างไร และที่ผิดปกติเป็ นอย่างไร
เพศวิถี (sexuality) จึงมีความหมายที่ มากเกินกว่าเรื่ องพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ การทาความ
เข้ าใจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น ต้ องเข้ าใจเป็ นเบื ้องต้ นก่อนว่า พฤติกรรมทางเพศ เป็ นเพียงองค์ประกอบ
หนึง่ ของเพศวิถีวยั รุ่น นอกจากนัน้ เพศวิถียงั เกี่ยวพันกับประกอบสร้ างทางสังคมวัฒนธรรม เพศวิถี เกี่ยวพัน
กับเพศภาวะ (gender) ความเป็ นชายและความเป็ นหญิ งที่ ได้ ถูกสร้ างถูกขัดเกลา (socialize) ในเรื่ องเพศ
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ ความหมายของเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกัน มีความคาดหวังในพฤติกรรมของ
เพศตรงข้ ามต่างกัน รวมทังแสดงพฤติ
้
กรรมทางเพศที่แตกต่างกันด้ วย
เรื่ องเพศวิถี ยังเกี่ยวพันกับมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมของสังคม เป็ นเรื่ อง ต้ องห้ ามในสังคม เพราะถูกจัดเป็ นเรื่ อง
ส่วนตัว และเกี่ ยวพันกับระบบคุณ ค่า ศีลธรรม ของสังคม ซึ่งได้ รับอิทธิ พลจากความเชื่อและคาสอนของ
ศาสนา กฎหมายและนโยบายสาธารณะ วิถีปฏิบตั ิของคนในสังคม รวมทัง้ อานาจของระบบการแพทย์ ซึ่ง
ทังหมดต่
้
างก็ร่วมมือหรื อแย่งชิงกันนิยามความหมาย และวางกฎกติกาในเรื่ องเพศ รัฐควบคุมเรื่ องเพศของ
พลเมืองด้ วยการออกกฎหมายหรื อกาหนดนโยบายสาธารณะ รัฐรับรองการกระทาทางเพศบางประการว่า
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ถูกต้ องตามกฎหมาย และจัดว่าวิถีปฏิบตั บิ างอย่างเป็ นความผิดหรื ออาชญากรรมที่ต้องมีการลงโทษ กฎหมาย
จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการกากับเรื่ องเพศ หรื อบังคับให้ พลเมืองยอมตามในเรื่ องที่เป็ นส่วนตัว ประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศหลาย ประการ เช่นความลามกอนาจาร การซื ้อขายบริการทางเพศ เรื่ องเพศของเด็กหรื อที่
เกี่ ยวข้ องกับเด็ก และการมีความสัมพันธ์ ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน ถูกกาหนดว่าเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายใน
ระดับต่าง ๆ กันและมีบทลงโทษ
แม้ เ รื่ องเพศเป็ นส่ว นหนึ่ง ของลักษณะทางชี วภาพของมนุษ ย์ แต่เพศวิ ถีไ ด้ ถูกให้ ค วามหมาย ถูก
ประกอบสร้ างโดยสังคมวัฒนธรรม ที่ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนในสังคมจะสามารถแสดงออก รู้ สึก ยอมรับ หรื อให้
คุณค่าต่อเรื่ องเพศเหมือนกัน กล่าวให้ ชดั ชายและหญิงได้ ถูกสร้ าง ถูกขัดเกลา (socialize)ในเรื่ องความเป็ น
เพศชายและความเป็ นเพศหญิงแตกต่างกัน ถูกคาดหวัง ตีกรอบในการแสดงออกซึ่งวิถีทางเพศ แตกต่างกัน ให้
ผู้ชายเป็ นฝ่ ายรุ ก เป็ นผู้มีประสบการณ์ ผู้หญิงต้ องเป็ นผู้รับเป็ นตอบสนองในเรื่ องเพศ เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องของ
ผู้ใหญ่ ค วรผูก กับสถาบันครอบครั ว การเจริ ญ พันธ์ ไม่ใช่เ รื่ องของเด็ก เพศสัม พัน ธ์ ของวัยรุ่ น จึง เป็ นเรื่ อ ง
ต้ องห้ าม ไม่ยอมรับ เพราะค้ านกับอุดมการณ์หลักของสังคม เป็ นต้ น
กล่าวให้ ถึงที่สดุ เรื่ องเพศ ได้ ถกู ผูกโยงกับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม อานาจ นโยบาย และมาตรการ
ของรัฐ ให้ เรื่ องที่มีนยั ว่าเป็ นเรื่ องส่วนตัวเป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่เรื่ องส่วนตัวอย่างที่เข้ าใจ อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม
ในเรื่ องเพศ เป็ นอานาจของสังคมที่สร้ างความชอบธรรมในการตัดสิน และปฏิบตั กิ ารแบ่งแยก กาหนดให้ วยั รุ่น
แสดงออกอย่างไรหรื อรับข้ อมูลและบริ การอะไรในเรื่ องเพศ เช่นการบริ การวางแผนครอบครัว เพศศึกษา หรื อ
สุขภาพทางเพศ เพราะได้โน้มนาทาให้เห็นว่าระบบความสัมพันธ์ ทางเพศที ่เป็ นปกติ เป็ นธรรมชาติ ยอมรับ
อย่างแพร่ หลายทัว่ ไป นัน่ ก็คือวิ ถี ชีวิต วิ ถีปฏิ บตั ิ ความคิ ด ของผู้ใหญ่ ผู้ที่แต่งงาน หรื อมี คู่สมั พันธ์ ที่แน่นอน
เป็ น”บรรทัดฐาน” (norms) ของสังคม และในทางกลับกันวิ ถีปฏิ บตั ิ ในเรื ่ องเพศของวัยรุ่นเป็ นสิ่ งที ่ ไม่ยอมรับ
และไม่พึงปรารถนา ซึ่ งปรากฎได้จากมาตรการด้านสุขภาพทางเพศสาหรับวัยรุ่น มุ่งเน้นมาตราการทีใ่ ช้กรอบ
ทางกฎหมายและศีลธรรมเป็ นฐาน ( Legal Moral Mechanisms)
เพศวิ ถียงั สัมพันธ์ กบั ระบบคุณค่า ศี ลธรรม และบรรทัดฐานของสังคมที ่สมั พันธ์ กบั เพศภาวะที ่กาหนด
ว่าอะไรดี อะไรคื อความเหมาะสม สังคมไทยให้ เสรี ภาพเรื่ องเพศแก่ผ้ ชู ายมากกว่าผู้หญิง ในขณะที่ผ้ หู ญิงมี
ความเสี่ยงสูงต่อการถูกสังคมประณามเมื่อทาผิดบรรทัดฐานเรื่ องเพศ มีความเสี่ยงต่อการตังท้
้ องที่ฝ่ายชายหนี
ความรับผิดชอบ และมีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะฝ่ ายชายไม่ใช้ ถุงยางอนามัย
สถานการณ์เช่นนี ้ดาเนินต่อไปเรื่ อย ๆ เพราะสังคมไทยไม่ร้ ูว่ าการมีทศั นคติว่า “ เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องธรรมดาของ
ผู้ชายแต่เป็ นเรื่ องเสียหายสาหรับผู้หญิง”นัน้ มีผลต่อรูปแบบการเลี ้ยงดูอบรมเด็กหญิงเด็กชาย เพราะเด็กผู้ชาย
จะสามารถแสวงหาข้ อมูล ความรู้ เรื่ องเพศตามที่ ตนเองสนใจได้ อย่างอิสระมากกว่าเด็ก ผู้หญิ ง ในขณะที่
เด็กผู้หญิงถูกปิ ดกัน้ ไม่ให้ แสวงหาหรื อแม้ แต่พดู ถึงเรื่ องเพศ กล่าวอีกนัยหนึ่งสังคมคาดหวัง ต่อชายและหญิง
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ในการเป็ นฝ่ ายรับและฝ่ ายรุกในเรื่ องเพศแตกต่างกัน ผู้หญิงจะถูกตีกรอบทางวัฒนธรรมไม่ให้ เป็ นฝ่ ายริ เริ่ มใน
เรื่ อ งเพศสัม พันธ์ ดัง นัน้ แม้ ว่า ผู้ห ญิ ง จะรู้ ว่า ควรป้ องกัน การติด เชื อ้ อย่า งไรแต่ก็ถูก บรรทัด ฐานทางสัง คม
วัฒนธรรมฉุดรัง้ ไม่ให้ เป็ นฝ่ ายเริ่ มป้องกันตนเอง และกลายเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ชู ายเป็ นฝ่ ายรุ ก เป็ นฝ่ ายเปิ ด
ฉากกาหนดรู ปแบบวิธีการและช่วงเวลาของการมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ผ้ หู ญิ งไม่อาจต่อ รองได้ ในแง่ของสังคม
วัฒนธรรมนัน้ คนส่วนใหญ่คิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ยงั ไม่สมรสไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ ดังนันการแสดงตั
้
วว่าใคร่ ร้ ู
ในเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ อย่างปลอดภัยจึงไม่ง่ายนัก พรหมจรรย์เป็ นเรื่ องความคาดหวังของสังคมที่ทาให้
ผู้หญิงจานวนมากไม่ต้องการให้ คนเห็นภาพว่าตนมีกิจกรรมทางเพศจึงไม่สะดวกใจที่จะหาข้ อมูล ในขณะที่
ผู้ชายและเด็กชายมีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลมากกว่า
เพศวิ ถี ยังสัมพันธ์ กบั อุดมการณ์ เรื ่ องเพศในสังคม กรอบเรื ่องเพศของสังคมไทย ให้ความสาคัญสูงสุด
กับรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างชายและหญิ งว่าเป็ นสิ่ งที ่ถูกต้องและเป็ นการรักษาสถาบันครอบครัวและเรื ่อง
เพศเพื อ่ การสร้ างความผูกพันทางสังคม (ชลิ ดาภรณ์ , 2547) เรื ่ องเพศ จึ งมุ่งใช้เพือ่ การเจริ ญพันธุ์ในสถาบัน
การแต่งงาน รู ปแบบของเรื ่ องเพศที ส่ งั คมเห็นว่าถูกต้องชอบธรรม จึ งจากัดอยู่เฉพาะการมี เพศสัมพันธ์ ระหว่าง
เพศชายกับเพศหญิ งในสถาบันการแต่งงานในระบบผัวเดี ยว โดยนัยนี ้ เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น จึงเป็ น “เพศนอก
กรอบ” เรื่ องต้ องห้ าม ไม่เป็ นที่ยอมรับ เพราะค้ านกับอุดมการณ์หลักของสังคม ส่งผลต่อการวิธีการมอง และ
การแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นในสังคม อุดมการณ์เรื่ องเพศ ที่เน้ นการเจริ ญพันธุ์ยงั ถูกนิยาม
อย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็ นเรื่ องของการ ‘ร่วมเพศ’ ระหว่างอวัยวะเพศของชายและหญิง โดยให้ ความสาคัญกับ
อวัยวะเพศชายและความพึงพอใจทางเพศของผู้ชายเป็ นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ ทางเพศในลักษณะนี ้ได้ รับ
การยอมรับว่าเป็ นเรื่ องธรรมชาติและปกติ อิทธิพลของกรอบเรื่ องเพศนี ้ทาให้ เรื่ องเพศรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเป็ น
การสนองความต้ องการหรื อการมีกิจกรรมทางเพศด้ วยตนเอง การกระทาทางเพศระหว่างคนเพศเดียวกัน
หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับอวัยวะเพศชายหญิง รวมทังเรื
้ ่ องเพศที่อยู่นอกการแต่งงานถูกมองว่าเป็ นปั ญหาสังคม และ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ได้ เป็ นเรื่ องของชายหญิงและเพื่อการเจริ ญพันธุ์ เช่นการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
คนที่มีเพศสภาพเดียวกันถูกจัดว่าเป็ นความเบี่ยงเบน ผิดศีลธรรมและ/หรื อผิดธรรมชาติ การตีกรอบเรื่ องเพศที่
เป็ นที่ยอมรั บว่าถูกต้ องชอบธรรมในลักษณะนีจ้ ากัดรู ปแบบความปรารถนาและพฤติกรรมทางเพศ และมี
อานาจต่อการความเข้ าใจเรื่ องเพศของคนในสังคม ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อ การแสดงออกทางเพศของวัยรุ่นใน
ความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
จากคาอธิบายทังหมดนี
้
้ซ่อนนัยที่สาคัญอย่างหนึง่ คือ เพศวิถีมิใช่เรื่ องหยุดนิ่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคล เพศวิถีจงึ เป็ นกระบวนการชีวิตที่ยาวนานของคนๆหนึง่ มีการเติบโตและ
เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะตอบโต้ หรื อยอมตามต่อกรอบกติกาเรื่ องเพศที่ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น และสัมพันธ์กบั
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เหตุการณ์ตา่ งๆ ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ ในแง่ระบบสังคม เพศวิถีจงึ มีที่ทางอยูบ่ นกฎเกณฑ์ของการเมือง ศีลธรรม
และแนวปฏิบตั เิ รื่ องเพศ หรื อวัฒนธรรมทางเพศในแต่ละสังคม ซึง่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
3) สถานการณ์ เพศวิถีท่ เี ปลี่ยนแปลงไป
กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ได้ ทบทวนองค์ความรู้และชี ้ให้ เห็นเพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย 4
เรื่ องคือ (1) เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน (2) เพศวิถีทางเลือกกับความหลากหลายทาง
เพศ (3) การค้ าบริการทางเพศ และ (4) เพศศึกษารอบด้ าน (sexuality education) และ เพศวิถีที่ยงั ไม่
เปลี่ยนแปลง ที่สาคัญที่สดุ คือการควบคุมเรื่ องเพศของผู้หญิง ที่สะท้ อนออกมาในวัฒนธรรมทางเพศ โดยเฉพาะ
เรื่ องความรุนแรงทางเพศ และการทาแท้ ง
จาการงานสารวจพฤติกรรมทางเพศระดับชาติล่าสุดพบว่าสัดส่วนของวัยรุ่นชายไทยอายุ15 - 18 ปี
ที่มีประสบการณ์ทางเพศแล้ วมีสงู ถึงร้ อยละ 61 โดยเกือบทังหมดเป็
้
นเซ็กส์นอกการแต่งงาน ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่
สูงมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับวัยรุ่นฟิ ลิปปิ นส์ (ร้ อยละ 45) และเวียดนาม (ร้ อยละ 10) (Phodhisiha & Xenos,
2009:65 - 66) โดยพบอีกว่าผู้ชายอายุ 20 - 24 ปี และอายุ 18 - 19 ปี เรี ยนรู้เรื่ องเพศครัง้ แรกจากหญิงบริ การ
เพียงร้ อยละ 4 และร้ อยละ 2 ตามลาดับ และมากกว่าครึ่ง มีทศั นคติทางบวกต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการ
แต่งงาน ทังนี
้ ้วัยรุ่นไทยรายงานว่าพ่อแม่ตนเองยอมรับการมี เพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานของลูกชายมากกว่า
ลูกสาว (Sabaiying, 2009: 73 - 76) กล่าวได้ วา่ ชายไทยเรี ยนรู้ ประสบการณ์ทางเพศครัง้ แรกกับ หญิงบริการ
และคูส่ มรสของตนเองน้ อยลงเรื่ อยๆ โดยที่สว่ นใหญ่มีเซ็กส์ครัง้ แรกกับเพื่อนหรื อกิ๊ก เพศสัมพันธ์ ก่อนแต่งงาน
และการอยูก่ ่อนแต่งมีแนวโน้ มจะเป็ นบรรทัดฐานของคนวัยทาางาน และหนุม่ สาวในวัยเรี ยนหนังสือ (Yamarat,
2010) สะท้ อนว่าความคิดเรื่ องการรักษาพรหมจารี ของหญิงไทยไว้ จนกว่าจะแต่งงานผ่อนคลาย ลงมาก และ
คาถา ‘รักนวลสงวนตัว’ ที่มีความหมายถึงให้ มีเซ็กส์เมื่อแต่งงาน ก็คลายมนต์ในทางปฏิบตั ลิ งมาก เช่นกัน
(กฤตยา อาชวนิจกุล ,2554)
เพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงอีกประการ คือ สังคมไทยมีมมุ มองต่อกลุม่ ผู้มีเพศวิถีทางเลือกโดยรวมของ
สังคมไทยเปลี่ยนไปในทางบวก คือ สังคมมีการยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากขึ ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นการยอมรับร่วมทางานกับภาคราชการ หรื อการต่อสู้ผลักดันเรื่ องสิทธิของตนเองในเรื่ องต่างๆ (กฤตยา
อาชวนิจกุล ,2554) ที่สาคัญคือ การที่สถาบันราชภัฏออกระเบียบ ห้ ามนักศึกษาทังที
้ ่แปลงเพศ เกย์ และหญิงรัก
หญิงไม่ให้ เรี ยนในวิทยาลัยครู 36 แห่งทัว่ ประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2539 - 2540 แต่ข้อห้ ามดังกล่าวก็ถกู ยกเลิกไปใน
ที่สดุ ซึง่ เป็ นผลการรณรงค์ของภาคประชาสังคม ที่ทางานเรื่ องสิทธิของเพศที่สาม และสื่อหนังสือพิมพ์ ที่ไม่เห็น
ด้ วยเป็ นส่วนใหญ่ สิ่งที่นา่ สนใจในความเปลี่ยนแปลงก็คือ แม้ ทศั นะทัว่ ไปของสังคมไทยต่อเพศที่สาม ที่
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นักวิชาการ ต่างประเทศวิเคราะห์วา่ มีลกั ษณะ ‘ทนได้ แต่ยอมรับไม่ได้ ’ (Jackson & Cook, 1999) และการ
ดาเนินชีวิต ของชนกลุม่ น้ อยทางเพศยังคงถูกเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม (จันทร์ จิรา บุญประเสริฐ, 2554)
สาหรับเพศศึกษาในประเทศไทย พบว่ามีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆด้ าน
การสอน
เพศศึกษาในระดับโรงเรี ยนสายสามัญทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเอง หรื อหลักสูตร
ที่พฒ
ั นาโดยองคก์รพัฒนาเอกชน ยังคงใช้ วิธีบรู ณาการเนื ้อหาลงไปในวิชาอื่นๆ หรื อจัดเป็ นกิจกรรมต่างหาก
ออกมา ไม่มีวิชาที่ถกู เรี ยกว่า ‘เพศศึกษา’ ให้ นกั เรี ยน ต้ องเรี ยนหรื อเลือกเรี ยน อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรี ยน
การสอนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดเองนัน้ ถูกองค์การพัฒนา เอกชนวิพากษ์วา่ ไม่ได้ สอนสาระของเพศศึกษา
อย่างที่ควรจะเป็ น แตเน้ นไปที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในวัยเจริญพันธุ์ และมุง่ ควบคุม ‘กาาหนัด’ และคุม
‘กาาเนิด’ ภายใต้ กรอบ ‘วัฒนธรรมไทย’ และ ‘ศีลธรรมอันดี งาม’ ทาาให้ การเรี ยนการสอนมีแต่เนื ้อหาที่มงุ่ ‘สัง่
สอน’ และ ‘ห้ ามปราม’ เนื่องจากความเชื่อว่า การสอน เพศศึกษาตรงไปตรงมา คือ ‘การชี ้โพรงให้ กระรอก’ หรื อ
‘การสอนให้ มีเพศสัมพันธ์’ (องค์การแพธ, 2550:9) กระบวนการเรี ยนการสอนยังคงถูกครอบงาาด้ วยมายาคติ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวกับเพศวิถี เช่น ผู้หญิงกับการเป็ นแม่ที่ดี ผู้หญิงกับการไม่ควรรู้เรื่ องเพศ เน้ นความรักความสัมพันธ์
ของ รักต่างเพศ ไม่มีภาพของความเป็ นพ่อ (fatherhood) ปรากฏในเนื ้อหาหลักสูตร และอื่นๆ อีกมากมาย
สาหรับการควบคุมเรื่ องเพศวิถีในสังคมไทย กฤตยา(2554) ชี ้ว่าภาคปฏิบตั กิ ารของคาสอนต่างๆ ที่
ควบคุมเรื่ องเพศ โดยใช้ อานาจ ทางวัฒนธรรมเป็ นกลไกควบคุมผ่านความคิดเชิงจารี ต ประเพณี หรื อชุด
ความคิดต่างๆ ที่สง่ ผ่านวาทกรรมหลากหลายแบบ หลากหลายช่องทาง และ สร้ างวัฒนธรรมทางเพศสอง
มาตรฐาน ขึ ้นมา นัน่ คือ การใช้ ความรู้ ความเข้ าใจ และค่านิยมต่อเรื่ องเพศวิถีตา่ งชุดกันในการสัง่ สอนผู้หญิง
กับผู้ชาย โดยผู้ชายจะได้ รับ การปลูกฝั งเรื่ องเพศแบบหนึ่ง และผู้หญิงจะถูกปลูกฝั งอีกแบบหนึง่ สังคมไทยขัด
เกลาผู้ชายว่า ควรจะมีประสบการณ์เรื่ องเพศก่อนการแต่งงาน ได้ รับการยอมรับเป็ นบรรทัดฐานในกลุม่ ผู้ชาย
ดังนัน้ ชายไทยแท้ ในกรอบเพศภาวะ ที่วา่ นี ้จึง ‘ต้ องเป็ นผู้ชายที่เจนโลกโลกีย์ มีทงทั
ั ้ กษะและความรู้ ที่อาจสัง่ สม
ได้ จากเพศสัมพันธ์ชวั่ ครัง้ ชัว่ คราว จากการซื ้อประเวณี และจากผู้หญิงสาวที่ “ไม่รักนวลสงวนตัว” การเป็ นชาย
แต่ขาดประสบการณ์เรื่ องเพศ ก็เป็ นเหมือนกับอัศวินที่มีอาวุธเป็ นเพียงดาบด้ วนที่ขาดการลับคม’ (กฤตยา
อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย, 2551:83) สาหรับผู้หญิงไทยควรต้ อง “รักนวลสงวนตัว” ไม่มีเซ็กส์ก่อนการ
แต่งงาน สิ่งที่สงั คมไทยต้ องการในเชิง อุดมคติ ก็คือ ‘การผลิตมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่ดี เพื่อเป็ น “กุลสตรี ”
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นแม่บ้าน แม่เรื อนอย่างสมบูรณ์ สามารถทาหน้ าที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ตังแต่
้ พอ่ แม่
สามี ลูก และพี่น้อง ให้ ได้ สขุ กายสบายใจ และไม่ร้ ูเดียงสาเรื่ องเพศ’ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย,
2551: 82) กฤตยา (2554) ชี ้ว่าวัฒธรรมทางเพศของไทยหล่อเลี ้ยงการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของผู้ชาย ไม่ได้
เปลี่ยนแปลง เลยจากอดีตถึงปั จจุบนั ขณะที่ผ้ หู ญิงถูกสอนให้ ไม่ควรสนใจเรื่ องเพศ จนถึงทาให้ กลัวเรื่ องเพศ
ส่งผลให้ ขาดภูมิค้ มุ กันในการสร้ างความสัมพันธ์เชิงพิศวาสกับเพศตรงข้ าม การขัดเกลาหลอมสร้ างชายไทย
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และ หญิงไทยด้ วยอุดมคติข้างต้ น จึงเป็ นการเรี ยนรู้หล่อหลอมและขัดเกลาใหเพศชายทาร้ ายเพศหญิงอย่างไม่
รู้ตวั และเป็ นกระบวนการที่มงุ่ ควบคุมเพศวิถีของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย มีการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ะระหว่าง
เพศและเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของวัยรุ่น ที่ระบุว่า ลูกผู้หญิงจะถูกพ่อแม่ขดั เกลาให้ รับรู้และเกรงกลัวอานาจ
ทางเพศของผู้ชาย ผู้หญิง เกิดความรู้สกึ ด้ อยกว่าผู้ชายในเรื่ อง ความสัมพันธ์ทางเพศ รวมถึงเกิดความรู้สกึ ว่า
ตัวเองไม่สามารถปกป้อง คุ้มครองตัวเองในเรื่ องเพศได้ (นิมิต มัง่ มีทรัพย์ , 2542) อย่างไรก็ตามพลังอานาจของ
วาทกรรมเชิงจารี ตนก็ออ่ นกาลังลงทุกวัน การมีเพศสัมพันธ์ ของเยาวชนหนุม่ สาวก่อนการแต่งงาน ได้ กลายเป็ น
บรรทัดฐานใหม่ของคนหนุม่ สาวส่วนใหญ่ในยุคนี ้ไปแล้ ว สะท้ อนว่า ทัศนคติที่ว่าเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องสกปรก เป็ น
เรื่ องไม่ควรพูด และไม่ควรเรี ยนรู้ก่อนการแต่งงาน ก็ไม่ เป็ นจริงนักในปั จจุบนั (2554) ปรากฏการณ์ที่ว่านี ้ทาให้
เยาวชนยุคปั จจุบนั เหมือนเดินทางอยูร่ ะหว่าง โลกสองโลก คือโลกที่ยงั สอนเรื่ องเพศแบบจารี ต และโลกที่
สัมพันธ์จากเพื่อนฝูง จากการโฆษณาและสือบันเทิง เริงรมย์ ที่เร่งกระตุ้นให้ แสดงและเสพเรื่ องเพศ ไม่วา่ จะเป็ น
การปรุงแต่งเนื ้อตัว จริตกิริยา และทักษะในเรื่ องเพศอย่างเต็มที่ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย,
2551:89)
สถานการณ์ที่ดารงอยู่ตอ่ เนื่องไม่เปลี่ยนแปลงคือปั ญหาความรุนแรง และการทาแท้ ง ซึง่ ผู้หญิงยังตก
อยูใ่ นสถานะที่ได้ รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส ผู้หญิงต้ องกลายเป็ นผู้รับผิดชอบและแบกผลลัพธ์ตา่ งๆที่เป็ น
ความเจ็บปวดทังทางร่
้
างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สืบเนื่องมาจากการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม โดยปราศจากการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนทางสังคมอย่างเป็ นระบบ และยังถูกนิยามตามกฎหมายว่า เป็ นผู้ประกอบอาชญากรรม
อีกด้ วยหากตัดสินใจยุติการตังครรภ์
้
ผู้เขียน มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่ องเพศวิถีในสังคมไทยอีกประการคือ เพศวิถีในพื ้นที่ออนไลน์ ด้ วย
ในปั จจุบนั กระแสทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้ คน ในสังคมสามารถเข้ าถึง
เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ และอินเทอร์ เน็ตกันเป็ นจานวนมาก อีกทัง้ โทรศัพท์มือถือที่ใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ก็ยงั ถูก
พัฒนาให้ กลายเป็ นโทรศัพท์มือถือในรูปแบบสมาร์ ทโฟน ที่สามารถทาได้ หลายๆ อย่างในเครื่ องเดียวกัน ไม่วา่
จะเป็ นการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต การหาเพื่อนผ่าน โปรแกรมประยุกต์ตา่ งๆ บนไอโฟน การเล่นเกม การพูดคุยกัน
ผ่านแบล็คเบอร์ รี่ การถ่ายรูปและคลิป วิดีโอ รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพและวิดีโอต่างๆ ได้ อย่างไร้ ขีดจากัด
ทรศัพท์มือถือและสื่อออนไลน์ถกู พัฒนาให้ อยูใ่ นรูปแบบที่มีความน่าสนใจ
เข้ าถึงได้ ง่ายและมากขึ ้น
โทรศัพท์มือถือในฐานะสื่อออนไลน์ประเภทหนึง่ จึงกลายเป็ นเครื่ องมือให้ วยั รุ่น ได้ สร้ างและแสดงอัตลักษณ์
ตัวตน ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ โทรศัพท์มือถือและสื่อ ออนไลน์ตา่ งๆ ในรอบสิบปี ที่
ผ่านมา จึงเปลี่ยนแปลงปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของวัยรุ่น รูปแบบการเรี ยนรู้ รูปแบบทางเลือกความบันเทิง
โดยเฉพาะการเกิดเครื อข่ายทางสังคมและการดารงเครื อข่ายทางสังคมผ่านการใช้ อีเมล์ เว็บไซต์ การส่ง
ข้ อความ เว็บแคม และผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ บนสมาร์ ทโฟน (พิมพ์วลั ย์ บุญมงคลและคณะ, 2555) ท าให้ ใน
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กลุม่ วัยรุ่นมีการรับเทคโนโลยีเหล่านี ้เข้ ามาผสมผสาน กับวิถีชีวิต พฤติกรรม ตัวตน รวมทังวิ
้ ธีคิดของตน จนทุก
วันนี ้คงไม่ผิดมากนัก หากจะกล่าวว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ตและสื่อออนไลน์เป็ นวัฒนธรรมที่มี
อิทธิพลยิ่งของเยาวชน เพราะวัยดังกล่าวเป็ นวัยที่มีความสนใจต่อการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้ วยั รุ่นต้ องมีการเสพเทคโนโลยีเหล่านี ้ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้
รูปแบบ วิถีชีวิตของเยาวชนที่ต้องการเวลาและพื ้นที่ในการแสวงหาตัวตนและประสบการณ์ชีวิต ก็เป็ นปั จจัย ที่
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้และการใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าวอีกด้ วย (รณภูมิ สามัคคีคารมย์และคณะ, 2551)
4) เพศภาวะและเพศวิถีของวัยรุ่น
ตัวแบบคาอธิบายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ ปลอดภัยของวัยรุ่น
มาตรการดาเนินงานในการป้องกันและแก้ ไ ขปั ญหาความเสี่ ยงทางเพศที่ ผ่านมา (Parker, 2001)
โดยเฉพาะในปั ญ หาการแพร่ ระบาดของเอดส์ มักใช้ กระบวนทัศน์ เดิม ที่ให้ ความส าคัญกับแนวคิดทางชี ว
การแพทย์ ระบาดวิทยา และจิตวิทยา แม้ วา่ ในระยะต่อๆมา นโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้ านการ
ป้องกันความเสี่ยงทางเพศจะยกระดับไปสู่การให้ ความสาคัญกับความเสี่ยงในระดับปั จเจกบุคคล และให้
ความสนใจกับบริ บททางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงมากขึน้ แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ โครงสร้ างการ
ครอบงาด้ วยจารี ตกระแสหลักของสังคม ที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อชาติ ชนชัน้ เพศภาวะ เพศวิถี ซึ่งล้ วนเป็ นอคติทาง
สังคมที่ซ้อนอยูภ่ ายใต้ บริบททางสังคมดังกล่าวที่ให้ ความสาคัญกับความเป็ นผู้ชายผ่านระบบผู้เชี่ยวชาญ สร้ าง
สถานะที่ด้อยกว่าให้ กับผู้หญิงโดยสร้ างความคาดหวังและจับจ้ องกับกลุ่มผู้หญิงและวัยรุ่ น (Ahlberg, et al.,
2001; ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2547; Saleh, et al., 2009) มุมมองดังกล่าวจึงยังมีความห่างไกลอย่างมากจาก
ชุดความซับซ้ อนของปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม และโครงสร้ างที่มีความเกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างความเสี่ยงใน
ประชากรกลุ่มต่างๆ (Schoepf, 2001) รวมไปถึงแนวคิดจิตวิทยาบุคคลที่ไม่สามารถอธิบายชุดความซับซ้ อน
ดังกล่าวได้ ในสังคมไทยก็เช่นเดียวกันพบว่าแม้ จะมีการส่งเสริ มการให้ ความรู้ และการใช้ ถุงยางอนามัยใน
สังคมไทยอย่างกว้ างขวางและต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี แล้ วก็ตาม แต่ก็พบว่าการใช้ ถงุ ยางอนามัยยังคงไม่ได้
เป็ นบรรทัดฐานในชีวิตทางเพศของคนไทยแต่อย่างใด (นิวตั ร สุวรรณพัฒนา และคณะ, 2555; นภาภรณ์ หะ
วานนท์ และคณะ, 2555) นโยบายจากภาครัฐในการดาเนิ นการเพื่อตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหาการติดเชื ้อ
เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ และการตัง้ ครรภ์ ที่ไ ม่พึง ประสงค์ มาจากองค์ความรู้ ที่ถูกครอบงาโดย
การแพทย์และระบาดวิทยาเป็ นหลักไม่ได้ ให้ ความสนใจในความสาคัญของบทบาททางเพศภาวะและการให้
ความหมาย หรื อพฤติกรรมทางเพศและการให้ ความหมายที่ถูกก่อรู ปโดยปั จจัยทางด้ านวัฒนธรรม สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง ปฏิบตั กิ ารทางเพศเป็ นผลมาจากปั จจัยที่มีความซับซ้ อนลึกซึ ้งและมีความหลากหลาย
มากกว่าที่จะใช้ องค์ความรู้ทางการแพทย์ในการทาความเข้ าใจ (Schoepf, 2001)
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กล่าวให้ เฉพาะเจาะจง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงทางเพศกระแสหลักที่ผา่ นมา คือ การให้ ความรู้
การสร้ างการตระหนักรู้ ซึ่งมีฐานคิดที่ว่าบุคคลมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีความรู้ โดยมุ่งแก้ ไข
ปั ญหาผ่านปั จเจก และการส่งเสริ มการใช้ ถุงยางอนามัยที่ใช้ แนวคิดทางการแพทย์และระบาดวิทยาในการ
ป้องกันความเสี่ยงโดยการใช้ ถงุ ยางอนามัยตัดช่องทางในการรับและการถ่ายทอดโรค ที่มีความพยายามของทัง้
ภาครัฐและองค์กรเอกชนผ่านมาตรการการดาเนินงานในหลากหลายรูปแบบ และยังคงมีความพยายามในการ
พัฒนามาตรการดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มการใช้ ถุงยางอนามัยอย่างต่อเนื่องและยาวนานทังผ่
้ านรู ป แบบเพื่อน
ช่วยเพื่ อน และตู้จาหน่ายถุง ยางอัตโนมัติ การสร้ างการยอมรับการใช้ ถุง ยางอนามัยผ่านสื่ อต่างๆ (นิวัตร
สุวรรณพัฒนา และคณะ, 2555; นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555)
จากแนวคิดเรื่ องเพศสภาพ เพศวิถี และภาพตัวแทนความหมายของวัยรุ่น ที่กล่าวมาข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็น
ได้ ว่าคาอธิ บายปั ญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่ น มีมากกว่าการมองเป็ นเพียงปั จจัยระดับ
บุคคล หรื อการขาดความรู้ แต่เป็ นเรื่ องระบบความคิด ความเชื่อเรื่ องเพศในบริ บทสังคมที่วยั รุ่ นดารงอยู่ ซึ่ง
ส่ง ผลต่อรู ปแบบการแสดงออกเรื่ องเพศ แบบแผนพฤติกรรทางเพศ บทบาทและความสัม พันธ์ เชิ ง อานาจ
ระหว่างหญิงชาย ในเรื่ องเพศ
ข้ อเท็จจริ งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือสังคมไทยมีลกั ษณะสังคมชายเป็ นใหญ่ (patriarchy society) ที่ได้
กาหนดกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และให้ อานาจ และอภิสิทธิ์ เรื่ องเพศ แก่เพศชาย มากกว่าเพศหญิง หรื อกล่าว
อีกอย่างเรื่ องเพศเป็ นมาตรฐานเชิงซ้ อน (double standard) กล่าวคือ เริ่ มจากผู้ชายได้ รับการเลี ้ยงดูที่แตกต่าง
จากผู้หญิ ง ผู้ชายจะถูกสอนให้ เป็ นผู้นาตังแต่
้ เล็ก เด็กชายไม่ต้องอยู่กับบ้ าน แต่จะสามารถออกไปแสวงหา
ประสบการณ์ต่างๆนอกบ้ านได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องเสียหาย ดังนัน้ เมื่อย่างเข้ าสู่วยั รุ่ นซึ่งเป็ นวัยเจริ ญพันธ์
ผู้ชายมีอิสระที่จะเรี ยนรู้เรื่ องเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ รับการตาหนิซึ่งจะตรงข้ ามกับเพศหญิง กิจกรรมทางเพศจึง
เป็ นเรื่ องของผู้ช าย เนื่องจากผู้ชายต้ องเป็ นผู้นา เป็ นผู้สามารถแสดงออกได้ อย่างเปิ ดเผย ผู้หญิ งไม่ควรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพราะเป็ นความประพฤติที่ไม่เหมาะสม แสดงถึงการเป็ นผู้หญิงไม่ดี และเป็ นจะเป็ น
แม่ที่ไม่ดีต่อไป กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี ้ ส่งผลอย่างสาคัญต่อพฤติกรรทางเพศของวัยรุ่ นไทย และ
ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของทังหญิ
้ งและชาย
ความคาดหวังการแสดงออกทางเพศ ที่สง่ เสริมให้ ผ้ ชู ายแสวงหาคูน่ อนได้ หลายคน อันเป็ นการบ่งบอก
ถึงความเป็ นชายแท้ หรื อเป็ นธรรมชาติของชาย เป็ นเงื่อนไขสาคัญของการแพร่ระบาดโรคเอดส์ กิจกรรมเพศจึง
พบในวัยรุ่นชายมากกว่าวัยรุ่นหญิงอย่างชัดเจน เช่น อายุเริ่มต้ นของการมีเพศสัมพันธ์ ประสบการณ์ทางเพศ
และความถี่ทางเพศ ภายใต้ วฒ
ั นธรรมทางเพศที่วา่ ผู้ชายที่แท้ ต้องสามารถหาประสบการณ์ทางเพศก่อนการ
แต่งงาน ต้ องมีประสบการณ์ ต้ องมีความสามารถในเรื่ องเพศ และเป็ นธรรมชาติที่ผ้ ชู ายมีความต้ องการทางเพศ
มากกว่าหญิง ดังนันผู
้ ้ ชายจึงสามารถแสดงพฤติกรรทางเพศได้ อย่างเปิ ดเผยโดยอิสระและมีอานาจควบคุมใน
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เรื่ องเพศ โดยพบว่าชายไทยมักมีเพศสัมพันธ์กบั โสเภณีหรื อที่เรี ยกว่า ขึ ้นครู เพื่อที่จะเรี ยนรู้เรื่ องเพศ ซึง่ จะ
ส่งเสริมความเป็ นชาย ในขณะเดียวกัน เมื่อเริ่มคบหาเป็ นแฟน ผู้ชายถูกคาดหวังให้ เป็ นผู้เริ่มความสัมพันธ์ เป็ น
ต้ น แนวคิดเช่นนี ้ในขณะเดียวกัน อาจทาให้ ทงผู
ั ้ ้ หญิงเกิดความเสี่ยงขึ ้นได้ เพื่อรักษาพรหมจรรย์ผ้ หู ญิงอาจเลี่ยง
ไปมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะอื่นเช่นทางปาก หรื อทางทวารหนัก ซึง่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อโรคอย่างมาก
บทบาทหญิงชายตามเพศภาวะและความคาดหวังจากเพศภาวะทาให้ การใช้ ความรู้เป็ นเรื่ องยาก หาก
ผู้หญิงไปแสดงท่าทีวา่ มีความรู้เรื่ องเพศ แสดงว่าเป็ นผู้หญิงไม่เรี ยบร้ อยเป็ นผู้หญิงก๋ากัน่ แม้ มีความรู้เรื่ องการ
ป้องกันไม่ให้ ตดิ เชื ้อเอดส์ก็อาจไม่กล้ าพูดคุยกับสามีหรื อคูร่ ัก วิธีการป้องกันต่าง ๆ ที่ผ้ หู ญิงรับถ่ายทอดมาไม่วา่
จะเป็ นการละเว้ นการมีเพศสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ตอ่ คูข่ องตนไม่ไปหาเศษหาเลยหรื อมีเพศสัมพันธ์กบั คนอื่น
หรื อการใช้ ถงุ ยางอนามัย ผู้หญิงอาจไม่มีอานาจควบคุมเรื่ องเหล่านี ้ได้ เลย เด็กผู้หญิงถูกคาดหวังว่าต้ องไม่มี
เพศสัมพันธ์ในวัยเยาว์ดงั นันจึ
้ งลาบากที่จะเข้ าถึงข้ อมูลเรื่ องเอดส์ ไม่ควรพูดคุยในเรื่ องเพศ ทาให้ ผ้ หู ญิงรู้สกึ ว่า
เป็ นเรื่ องน่าอายถ้ าจะพูดเรื่ องนี ้ เมื่อทังสองเพศถู
้
กหล่อหลอมให้ รับรู้ในเรื่ องเพศแตกต่างกัน จึงก่อให้ เกิดปั ญหา
ต่างๆตามมาไม่วา่ จะเป็ นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานในวัยรุ่นและการตังครรภ์
้
ที่มกั ลงเอยด้ วยการทาแท้ ง
ในทางกลับกัน การที่ผ้ ชู ายถูกคาดหวังให้ ร้ ูเรื่ องเพศก็อาจเป็ นปั ญหา “การเป็ นลูกผู้ชาย” คือต้ องรู้วิธีการร่วม
ประเวณีวา่ จะทาอย่างไร ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ชู ายอึดอัดหรื ออายในการที่จะบอกว่าเขาไม่ร้ ูอะไรบ้ าง ทาให้ เป็ น
ข้ อจากัดในการเข้ าถึงข้ อมูลที่ถกู ต้ องในเรื่ องโรคเอดส์
นอกจากนัน้ รากฐานปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สุข ภาพทางเพศของวัย รุ่ น หญิ ง เป็ นประเด็น ที่ มี ค วาม
เกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งความเสี่ ย งอัน เนื่ อ งจากความเปราะบางทางเพศ และพฤติก รรมความเสี่ ย งเรื่ อ งเพศ
เพศสัมพันธ์ และการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็ นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน ซั บซ้ อน ทังในระดั
้
บบุคคล
และสังคมในระดับโครงสร้ างสังคม ความเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงมีความเกี่ยวข้ องกับ
เพศภาวะและเพศวิถีซึ่งถูกสร้ างขึน้ ทางสังคม ซึ่ง เกิ ดจากการครอบงาของระบบล าดับชัน้ ที่ เพศชายเป็ นผู้
กาหนดทาให้ เกิดโครงสร้ างความไม่เท่าเทียมของเพศหญิง ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ
และอานาจ การครอบงาวัยรุ่ นหญิงและผู้หญิงโดยนาลงสู่วาทกรรมทางศีลธรรม ทาให้ ผ้ หู ญิงขาดอิสระและ
เสรี ภาพในการเลือกและการตัดสินใจในการมีความสัมพันธ์ ทางเพศ โดยเฉพาะในผู้หญิ งที่มีอายุน้อยจะมี
ทางเลือกในการตัดสินใจในเรื่ องการมีความสัมพันธ์ ทางเพศน้ อยลง เนื่องจากการตัดสินใจในเรื่ องของการมี
ปฏิบตั ิการทางเพศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม บรรทัดฐาน และบทบาททางเพศที่ถกู กาหนดขึ ้น ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้ องกับการมีความสัมพันธ์ ทางเพศและอานาจ เนื่องจากเพศวิถีถูกสร้ างขึ ้นโดยสังคมวั ฒนธรรม
เป็ นผลผลิ ต ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นที่ เ กิ ด จากการโต้ ต อบที่ เ ป็ นพลวัต รระหว่า งความปรารถนา ความพึง พอใจ
จินตนาการและการสื่อสาร และขนบธรรมเนียมของสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ที่ได้ รับอิทธิพลและถูกก่อรูปโดย
ความคาดหวังทางเพศภาวะที่มีความแตกต่างหลากหลาย เป็ นขบวนการที่ต่อ เนื่อง วัยรุ่นหญิงถูกกระทาเป็ น
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วัตถุของการเปลี่ยนแปลงและในเวลาเดียวกันวัยรุ่นหญิงก็เป็ นผู้กระทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ วยเช่นเดียวกัน
(Few, 1997)
ในระบบวัฒนธรรมแบบแผนทางวัฒนธรรมที่อดุ มไปด้ วยระบบการให้ คณ
ุ ค่าและการให้ ความหมายเชิง
สัญลักษณ์ส่งผลต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ นหญิ ง อุดมการณ์เรื่ องเพศภาวะและเพศวิถี
ปั จจัยทางสังคม เช่น ความยากจน อานาจทางเพศภาวะ อคติทางชาติพนั ธุ์ การกดขี่ทางเพศ ที่นามาซึง่ รูปแบบ
ของ “ความรุนแรงทางโครงสร้ าง” และปฏิบตั ิการที่เป็ นผลลัพธ์จากปฏิสมั พันธ์ ของวัยรุ่นในฐานะผู้กระทาการ
กับรูปแบบโครงสร้ างทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงที่นามาซึ่งบริ บทความเสี่ยงที่อยู่รายรอบตัว
พวกเขา (Schoepf, 1995; Farmer, 1995; Kaufman et al, 2007; Barrow, 2007) ดั ง เช่ น ตั ว อย่ า งของ
การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่ นชนเผ่าอเมริ กนั อินเดียนที่อาศัยอยู่ในบริ เวณที่ราบตอนเหนือของอเมริ กาเพื่อทาความ
เข้ าใจองค์ประกอบของบริบทความเสี่ยงสาหรับปฏิบตั ิการทางเพศและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กบั
วัฒนธรรม จากการสูญ หายไปของประเพณี การหาคู่แบบดั่งเดิม และพิธีการการเริ่ มต้ นของวัยหนุ่ม สาว ที่
เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายไม่ได้ มีการนัดพบกันในรูปแบบเดิม เช่น การออกไปชมภาพยนตร์ แต่เป็ นรูปแบบของ
การจัดงานปาร์ ตี ้ที่มีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด และการเริ่ มมีประสบการณ์ทางเพศตังแต่
้ อายุน้อย
(ก่อนอายุ 13 ปี ) ที่ถือว่าการมีปฏิ บตั ิการทางเพศเป็ นการเปลี่ยนแปลงบทบาทเข้ าสู่ความเป็ นผู้ใหญ่ ซึ่งใน
ประวัติศาสตร์ ของชนเผ่าจะเริ่ มในช่วงอายุ 16-17 ปี วัยรุ่ นที่มีอายุน้อยจะมีความเปราะบางอย่างมากต่อแรง
กดดันจากเพื่อนของ “การเป็ นเหมือนคนอื่นๆ” และ “การพิสจู น์ถึงความเป็ นผู้ใหญ่ ” ที่พบเห็นได้ ในกลุ่มวัยรุ่นที่
มีชีวิตอยู่ภายใต้ บริบทของการสูญเสียความสัมพันธ์กบั ครอบครัว วัฒนธรรม และชุมชนของพวกเขา ที่นามาซึ่ง
การสร้ างอัตลักษณ์ ที่ทาให้ เกิ ดความภาคภูมิใจและความเชื่ อมั่นในตนเองของพวกเขา ซึ่ง นาพวกเขาไปสู่
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงทางเพศจานวนมากจากการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้ สารเสพติดที่
สร้ างโอกาสสาหรับการข่มขืนที่รวมไปถึงการข่มขืนกลุ่มและการกระทาทารุณทางเพศ การสร้ าง “กฎ” สาหรับ
เด็กผู้หญิงของการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และตามมาด้ วยการมีปฏิบตั ิการทางเพศ และการมีปฏิบตั ิการ
ทางเพศของเด็กผู้หญิ งเพื่อแสดงถึงความเป็ นหญิ งสาวไม่ใช่เด็กผู้หญิ ง เล็กๆ ในประเด็นของการใช้ ถุงยาง
อนามัยที่อยูบ่ นหลักการของความสะดวกใช้ และการมองว่าความสัมพันธ์ในงานปาร์ ตี ้เป็ นการมีความสัมพันธ์
แบบ “one-night hook-up” ทาให้ มี การใช้ ถุงยางอนามัยอยู่ในระดับต่า นามาซึ่งผลลัพธ์ ทางสุขภาพที่เป็ น
อันตราย อาทิเช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ รวมถึงการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับ
วัย รุ่ น ผิ ว ขาว (Kaufman et al, 2007) การส่ ง เสริ ม การศึก ษาวิ จัย ในแง่ มุม ทางวัฒ นธรรมที่ ย กระดับ ไปสู่
วัฒนธรรมทางเพศและสิ่งแวดล้ อมทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อค้ นหาสาเหตุและสิ่งที่มีความสัมพันธ์กบั การมี
ปฏิบตั ิการทางเพศที่มีความเสี่ยงซึ่งขับเคลื่อนการแพร่ ระบาดของโรคเอดส์ จะทาให้ เกิดความเข้ าใจถึงสาเหตุ
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ของปั ญ หาสุขภาพทางเพศจากการมีเ พศสัม พันธ์ ที่มีความเสี่ยงที่ยังคงพบสูงในกลุ่มวัยรุ่ น เพื่ อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับการออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป (Barrow, 2007)
6) ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ ถุงยางอนามัยในวัยรุ่ น: ภาพสะท้ อนเพศสภาพและเพศวิถีวัยรุ่ น
ถุงยางอนามัยยังคงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการป้องกันผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
ในขณะที่การพูดคุยสื่อสารระหว่างกันในเรื่ องเพศของหญิงชายมีน้อย การใช้ ถงุ ยางอนามัยในกลุม่ วัยรุ่นด้ วย
กันเองพบในอัตราต่า เมื่อเทียบกับการใช้ กบั หญิงบริการทางเพศโดยพบปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการไม่ใช้ ถงุ ยาง
อนามัยในวัยรุ่นคือ
1. วัยรุ่นมองว่าการใช้ ถงุ ยางอนามัยไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ ัก เพราะทาให้ เกิดความไม่
ไว้ ใจและขาดความใกล้ ชิด
เพราะถุงยางอนามัยถูกรับรู้ว่าเป็ นสิ่งที่ใช้ กบั หญิงบริการทางเพศ
“ผมว่ามี
เพศสัมพันธ์ กบั แฟนไม่เสี ย่ งครับ เพราะมัน่ ใจทัง้ แฟนผมและผม ก็ไม่ได้ประพฤติ นอกลู่นอกทาง คื อผมกับแฟน
คบกันมา 2 ปี แล้ว แฟนอยู่กบั เราตลอด จะไปมี คนอื น่ เป็ นไปไม่ได้”
2. การขาดการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์จากคูน่ อน วัยรุ่นรับรู้วา่ เสี่ยงคือการเพศสัมพันธ์
กับคนที่จดั ได้ วา่ ส่าส่อน แต่กบั แฟนหรื อคูร่ ักไม่คดิ ว่าเสี่ยง
“ไม่เสี ย่ งครับ เพราะผมเลื อกคบผู้หญิ งดี ครับ ผูห้ ญิ งดี ๆคื อพวกที จ่ ี บยาก ตัง้ ใจเรี ยน ไม่เที ย่ ว คิ ดว่า
ผูห้ ญิ งทีม่ ี ลกั ษณะนีไ้ ม่เสีย่ งครับ พวกเด็กเที ่ยวเสีย่ งครับ ดูได้จากร่ างกายว่ามี ต่มุ หรื อไม่ ดูจากการ
แต่งตัวแบบแต่งตัวโป๊ เกิ นไป ขอบปากถ้าปากซี ด แสดงว่าเที ย่ วเก่ง กิ นเหล้า สูบบุหรี ่จดั ”
3. ความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการใช้ ถงุ ยางอนามัย โดยที่รับรู้วา่ ถุงยางอนามัยลดความรู้สกึ พึงพอใจ
ทางเพศ
เพราะขัดจังหวะ บัน่ ทอนรสสัมผัสทางเพศ ไม่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
“ถุงยางอนามัยมันมี สารอะไรลืน่ ๆ ทาให้ไม่สนุก มันไหลไปไหลมา มันไม่สมั ผัสโดยตรง มันเหมื อนมี
อะไรมากัน้ มันไม่เหมื อนเนื ้อกับเนื ้อครับ มันทาให้ความสุขลดลงไปหน่อย และถ้าแฟนมาใช้ถงุ ยาง
อนามัยกับผม ผมถื อว่าผูห้ ญิ งคนนี ต้ ้องไปมี อะไรกับผูช้ ายคนอื น่ มาแน่นอน” (นักเรี ยนอาชี วศึกษา
อายุ 19 ปี )
“ผมว่า มันไม่สนุก ไม่เหมื อนเดิ ม คือมันหลัง่ ช้า มันไม่เหมื อนของปกติ ” (นักเรี ยนชัน้ ม. 6 อายุ 18 ปี )
4. วัยรุ่นหญิงถูกคาดหวังว่าต้ องไม่ร้ ูจกั เรื่ องเพศ การที่ตนเองจะเป็ นผู้เอ่ยถึงการใช้ ถงุ ยางอนามัยทาให้
เป็ น
สถานการณ์ที่ยากลาบาก ด้ วยเหตุที่ถงุ ยางอนามัย ถูกใช้ กบั พฤติกรรมส่าส่อนในสังคมไทย
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“หนูไม่กล้าบอกให้แฟนใช้ถงุ ยางอนามัยหรอก เพราะเท่ากับบอกว่า หนูไม่ใช่คนแรกของเขา หรื อ ไม่เชื ่อใจเขา
เรื ่องถุงยางเป็ นเรื ่ องของผูช้ าย กังวลว่าเขาจะหมดรัก ถ้าเราไม่ยอมตามใจเขา” ( ม. 6 อายุ 18 ปี )
นอกจากนันวั
้ ยรุ่นจานวนหนึ่งก็มีพฤติกรรมทางเพศกับเพศเดียวกัน กรณีชายรักร่วมเพศ พบว่า
พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื ้อเอดส์ ได้ แก่ การมีคนู่ อนหลายคน เนื่องจากชายรักร่วมเพศมักไม่
เปิ ดเผยตัวเอง จึงมักไม่มีคนู่ อนที่ถาวร เพราะจะทาให้ ครอบครัวและสังคมมีพฤติกรรมเช่นนี ้ ในกรณีที่เป็ น
bisexual ก็อาจแสดงพฤติกรรมแบบปกปิ ดจากการศึกษาของวิภาและคณะ (2547) ศึกษาประสบการณ์ทาง
เพศกับชายรักชายจานวน 259 ราย พบว่าร้ อยละ 40 เท่านันที
้ ่มีเพศสัมพันธ์กบั แฟนเพียงคนเดียว ที่เหลือมีคู่
นอนหลายคน เช่น คนแปลกหน้ า คูข่ า แฟนเก่า นอกจากนัน้ แบบแผนพฤติกรรมทางเพศและการใช้ ถงุ ยาง
อนามัย ลักษณะการร่วมเพศในกลุม่ ชายรักชายก็เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ได้ แก่ การใช้ ปากและสอดใส่ ซึ่งมี
โอกาสสูงในการติดเชื ้อโรคเอดส์ โดยทัศนคติตอ่ ถุงยางอนามัย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจไม่ใช้ เช่น “ไม่
ชิ นและจะไม่ใช้ปากกับคนที ่สวมถุง” “คิ ดว่าใช้ปากไม่น่าจะติ ดเอดส์ได้ “ “ไม่เป็ นธรรมชาติ แพ้สารทีเ่ คลื อบทา
ให้ปากเป็ นแผล” “ ถุงยางมี รสขม ถ้าใส่แล้วมี คนใช้ปากจะไม่เกิ ดอารมณ์ และคิ ดว่าติ ดโรคน้อย “ นอกจากนัน้
ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการรับรู้ว่าเสี่ยงหรื อไม่เสี่ยงกับคูค่ วามสัมพันธ์ก็สง่ ผลต่อการตัดสินใจไม่ใช้ เช่น “ ไม่ใช้
เพราะพาแฟนไปตรวจแล้วจึ งมัน่ ใจ” “ไว้ใจ เพราะแฟนยังเด็ก เราเปิ ดบริ สทุ ธิ์ แฟนเอง” “อยู่กบั แฟนมานานแล้ว
เชื ่อใจกัน”
กล่าวโดยสรุป วัยรุ่นไทยเผชิญปั ญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยในหลายมิติ ไม่จากัดเฉพาะโรค
ทางเพศ แต่เป็ นการมองเพศโดยเชื่อมโยงกับชีวิตและสุขภาพแบบองค์รวมการเสริมสร้ างสุขภาวะทางเพศ และ
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่น ต้ องคานึงถึงบริบท ระบบความคิดความเชื่อและคุณค่าของสังคม อานาจนิยม
ในเรื่ องเพศ โดยเฉพาะระบบความเชื่อและคุณค่าที่เกี่ยวข้ องกับภาวะความเป็ นหญิงเป็ นชาย ซึง่ เป็ นปั จจัยทับ
ซ้ อนกันอยูใ่ นสังคม และเป็ นกาหนดเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นดังกล่าว ที่สาคัญพฤติกรรมทางเพศ
มิได้ หมายถึงการเสพสังวาสเพียงอย่างเดียว และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ก็มิได้ หมายถึงพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดจากโรคเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงการจัดระบบความสัมพันธ์บนความรับผิดชอบการเคารพสิทธิทาง
เพศระหว่างกันและการทาความเข้ าใจกับเพศวิถี (Sexuality) ซึง่ เป็ นภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเพศ ระบบ
ความคิดความเชื่อเรื่ องเพศ รสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่ องเพศ การแสดงท่าทีที่
เกี่ยวกับเรื่ องเพศด้ วย ประการสาคัญแนวคิดเรื่ องการการใช้ ถงุ ยางอนามัยไม่ใช่เป็ นเพียงการมองเพียง
เครื่ องมือหนี่งในการป้องกันโรคเท่านัน้ หรื อให้ ความหมายโดยผูกติดกับกลุม่ หญิงบริ การ แต่ถงุ ยางอนามัย
เป็ นเรื่ องของทุกคน ซึง่ เป็ นการแสดงออกถึงคูร่ ักปรารถนาดีตอ่ กัน "ถ้ าบังเอิญฉันเป็ นโรคเธอจะได้ ไม่เป็ น ฉันไม่
ต้ องการที่จะแพร่เชื ้อให้ เธอ" และในขณะเดียวกันเป็ นการแสดงออกถึงความห่วงใยตนเอง "ฉันไม่อยากรับเชื ้อ
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จากเธอ" ด้ วย
สรุปและข้ อเสนอ
การแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรทางเพศที่ไม่ปลอดภัยและการติดเชื ้อโรคเอดส์ในกลุม่ วัยรุ่น
นันจ
้ าต้ อง
พิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวข้ องกับเพศภาวะและเพศวิถีมาเป็ นประเด็นสาคัญ ทังนี
้ ้ไม่ใช่เพราะเป็ นโรคระบาดที่
อาจติดต่อกันได้ ทวั่ ไปไม่วา่ หญิงไม่วา่ ชาย ไม่ใช่เพียงเพราะสภาวะทางสรี ระของผู้หญิงที่ตดิ เชื ้อได้ ง่าย หากแต่
เป็ นเพราะบริ บทสาคัญด้ านเพศภาวะที่สงั คมประกอบสร้ างขึ ้นได้ ทาให้ ทงหญิ
ั ้ งและชายมีพฤติกรรมทางเพศที่
ไม่ปลอดภัย และ ผู้หญิงจะมีความเสี่ยงสูง และเปราะบางในการถูกกระทาและแบกรับปั ญหาเรื่ องเพศมากกว่า
เพราะความเป็ นผู้หญิงและเพศภาวะที่สงั คมกาหนดขึ ้นทาให้ ทาให้ ผ้ หู ญิงอยูใ่ นสถานะที่มีอานาจในการ
ตัดสินใจ มีบทบาท มีทรัพยากร ที่จะปกป้องตัวเอง ได้ น้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงหลายแสนคนนันติ
้ ดเชื ้อและผู้หญิง
อีกหลายแสนคนต้ องรับภาระดูแลสมาชิกทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชายในครอบครัวที่ติดเชื ้อ
ปั จจัยกาหนดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยมีเงื่อนไขหลากหลายมิติ ทังจากมิ
้
ตริ ะดับบุคคล ในด้ าน
การมีทศั นคติเชิงลบต่อเรื่ องเพศและการเรี ยนรู้เรื่ องเพศที่ไม่เกิดการเรี ยนรู้สสู่ ขุ ภาวะทางเพศ ค่านิยมความเชื่อ
บางประการที่นาไปสู่ความไม่ปลอดภัย ความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเรื่ องเพศ ความไม่สามารถใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลสุขภาพทางเพศและเครื่ องมือ/อุปกรณ์ เช่น ถุงยางอนามัย (หญิง/ชาย) การเข้ าไม่ถึงบริการสุขภาพเพราะ
ความยากจนหรื อความอายที่จะรับการตรวจหรื อซักถามเรื่ องเพศ จากมิตสิ งั คมวัฒนธรรม ในเรื่ องบรรทัดฐาน
ของสังคมบางส่วนที่มองเรื่ องเพศติดลบจึงปิ ดกันการเรี
้
ยนรู้ที่ถกู ต้ อง ค่านิยมสองมาตรฐาน (double standard)
ในเรื่ องเพศที่ทาให้ ผ้ ชู ายและผู้หญิงต่างเผชิญความเสี่ยงเรื่ องเพศ ผู้หญิงเสี่ยงเพราะความไม่ร้ ู ขณะที่ผ้ ชู าย
เสี่ยงเพราะความรู้ที่ไม่ถกู ต้ อง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ตงอยู
ั ้ บ่ นฐานของการควบคุม นาไปสู่ปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนการไม่ตระหนักและเคารพสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชนของบุคคล เช่น คนที่รัก
เพศเดียวกัน คนที่รักทังสองเพศ
้
และสุดท้ ายมิติทางโครงสร้ างทางสังคม เช่น การขาดนโยบายสาธารณะที่ใส่ใจ
สุขภาพทางเพศ ขาดระบบบริการสุขภาพทางเพศที่มีความละเอียดอ่อนต่อผู้รับบริการ มีกฎหมาย/นโยบายที่
เอื ้อให้ ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยดาเนินต่อไป มีการสื่อสารเรื่ องเพศต่อสังคมที่ไม่ละเอียดอ่อนและไม่
นาไปสูส่ ขุ ภาวะทางเพศ
พฤติกรรมทางเพศทางเพศที่ปลอดภัย ต้ องเป็ นไปเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื ้อโรค ปลอดภัยจาก
การตังครรภ์
้
ที่ไม่พร้ อม และปลอดภัยจากความรุนแรง ไม่ถกู บังคับ ไม่ถกู ละเมิดและทาร้ าย อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
การแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย มาตรการการต่อสู้การขยายตัวของเอดส์ และการ
ป้องกันรักษาผู้ติดเชื ้อไม่สามารถทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายหากมิได้ มีการพิจารณาเรื่ อง
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ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างหญิงชายซึง่ เป็ นรากเหง้ าของการประกอบสร้ างเพศภาวะในสังคม การใช้
ถุงยางอนามัย ต้ องเป็ นเรื่ องของคนสองคน ทังชายและหญิ
้
งที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ การมีเพศสัมพันธ์ต้อง
ตระหนักถึงความพร้ อมที่จะรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ใช่เรื่ องของความสุขของผ่ายใดฝ่ ายหนึง่ เท่านัน้
การปรับเปลี่ยนทัศนะที่ถกู ต้ องต่อการมองศักยภาพและตัวตนของวัยรุ่ นในยุคสมัยใหม่เป็ นเรื่ องสาคัญ
ระบบบริการสาธารณสุข ควรมีการขยายขอบเขตการให้ บริการวางแผนครอบครัว ให้ กว้ างไม่จากัดเฉพาะใน
กลุม่ ผู้ที่สมรสแล้ ว เช่น วัยรุ่น คนโสด การให้ บริการควรขยายขอบเขตจากการเน้ นการให้ บริ การการคุมกาเนิด
เป็ นหลักไปสู่การให้ บริการความรู้ทางด้ านเพศศึกษาในด้ านต่างๆอย่างกว้ างขวางในกลุม่ บุคคลต่างๆ เช่นใน
วัยรุ่นควรให้ ความรู้อย่างลึกซึ ้ง การให้ คาปรึกษาและบริ การแก่วยั รุ่นที่ตงครรภ์
ั้
ไม่พงึ ประสงค์ ให้ ความรู้การมี
เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ควรมีหน่วยงานของรัฐเข้ ามาดูแลเรื่ องนี ้อย่างจริงจัง
ทางด้ านระบบการศึกษา ควรบรรจุความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในหลักสูตรการเรี ยนการสอน ซึง่ ควรเริ่ม
สอนตังแต่
้ เด็กประถมเนื่องจากในยุคปั จจุบนั เด็กวัยรุ่นมีพฒ
ั นาการเร็วส่งผลให้ มีเพศสัมพันธ์เร็ว ควรสอนใน
เนื ้อหาของวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การมีเพศสัมพันธ์ อย่างปลอดภัย การใช้ ถงุ ยาง
อนามัยอย่างถูกต้ อง ลบล้ างมายาคติที่ไม่ดีตอ่ การใช้ ถงุ ยางอนามัยในเด็กวัยรุ่น
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การตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ่น : ภาพสะท้ อนความเหลื่อมลา้ ทางเพศ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์ เรอร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นเป็ นเรื่ องที่ทวั่ โลกให้ ความสาคัญ องค์การสหประชาชาติ ได้ กาหนดให้
การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็ นหนึง่ ในตัวชี ้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) กาหนดให้ การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี
เป็ นส่วนหนึง่ ของตัวชี ้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้ วยการสร้ างหลักประกันให้ คนมีชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพและ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ ได้ ภายในปี พ.ศ.2573 สาหรับประเทศ
ไทย การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นไม่เพียงแต่เป็ นปั ญหาด้ านสุขภาพ แต่ยงั เป็ นปั ญหาด้ านประชากรที่สง่ ผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้ วย เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราเจริญพันธุ์รวมอยูใ่ นระดับ
ต่าโดยผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี มีบตุ รเฉลี่ยเพียง 1.6 คน ซึง่ อยูใ่ นระดับต่ากว่าอัตราทดแทนทาง
ประชากร อัตราการเกิดโดยรวมของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประเทศไทยจะเข้ าสูส่ งั คม
สูงวัยอย่างสมบรูณ์คือ มีสดั ส่วนประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป มากกว่าร้ อยละ 20 ในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า การ
ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นและการให้ ความช่วยเหลือแก่วยั รุ่นที่คลอดบุตรและครอบครัว จึงเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั คุณภาพของประชากรที่เกิดใหม่ อีกทังเป็
้ นการวางรากฐานที่สาคัญให้ กบั เด็ก และวัยรุ่นที่
จะเข้ าสูว่ ยั แรงงานในอนาคตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เพื่อรองรับโครงสร้ างทางประชากรในประเทศ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป
สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบ
จากรายงานสถิตสิ ขุ ภาพโลกขององค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีอตั ราการคลอดบตุร ของ
วัยรุ่นอยูใ่ นลาดับที่ 5 ของกลุม่ ประเทศอาเซียน โดยมีอตั ราการคลอดบุตรจานวน 47 คน ต่อผู้หญิงในรุ่นอายุ
เดียวกันหนึง่ พันคน (World Health Organization 2013: 155 - 165) ประกอบกับข้ อมูลของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ ระบุว่า จานวนการคลอดบุตรในผู้หญิงไทยอายุ 10 19 ปี มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 (โครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้ านสขุภาพ
2556: 22) ข้ อมูลดังกล่าวสามารถสะท้ อนถึงความเสี่ยงในด้ านการ ตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นของไทยได้ อย่างชัดเจน อีก
ทังความรุ
้
นแรงของปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นของไทยยังเป็ นสิ่งที่นา่ กังวลใจเพิ่มมากขึ ้น
อันเนื่องมาจาก
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ข้ อมูลของกรมอนามัย พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2544 เป็ น
ร้ อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2552 และพบว่าอายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมาธิการ
สาธารณสุขวุฒิสภา 2554: 4-5, 15-29)
นอกจากนัน้ วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่คลอดบุตรซ ้าหรื อคลอดเป็ นครัง้ ที่สองขึ ้นไปมีมากถึง 12,700 คน
หรื อเท่ากับร้ อยละ 12.2 ของการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ทังหมด
้
การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ใน
ประเทศไทย พ.ศ.2555 โดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่าวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่มีบตุ รแล้ วเกือบครึ่งหนึง่ เป็ นการ
ตังครรภ์
้
โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรื อนในระดับยากจนมาก ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และพื ้นที่นอกเขต เทศบาลมีอตั ราการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นสูงกว่าพื ้นที่ในเขตเทศบาล
ผลกระทบจากการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น
การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นส่งผลกระทบเชิงลบทางสุขภาพต่อตัวแม่
วัยรุ่นและทารก เนื่องจากวัยรุ่นที่ตงครรภ์
ั้
มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้ อนจากการตังครรภ์
้
สงู กว่าหญิงตังครรภ์
้
ที่มีอายุมากกว่า เช่น การเสียชีวิตของมารดา การเสียชีวิตของทารก ทารกน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ โดยสถิตพิ บว่า
ในปี 2555 เด็กแรกเกิดน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ (ต่ากว่า 2,500 กรัม ) ในกลุม่ มารดาวัยรุ่นอายุ 15 ปี และ 15-19 ปี
มีถึงร้ อยละ 18.2 และ 13.7 ตามลาดับ ยิ่งไปกว่านัน้ แม่วยั รุ่นยังมีความเสี่ยงต่อการทาแท้ งที่ไม่ปลอดภัยซึง่ อาจ
เป็ นอันตรายต่อชีวิต ข้ อมูลจากการศึกษาสถานการณ์การแท้ งในประเทศไทย พ. ศ. 2558 พบว่า ประมาณหนึง่
ในสี่ของผู้ป่วยทาแท้ งที่มีภาวะแทรกซ้ อนและเข้ ามารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลเป็ นวัยรุ่นที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี
การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นยังส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาหน้ าที่การงาน รวมทังรายได้
้
ในอนาคต จากการสารวจ
ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.2556 พบว่าร้ อยละ 32 ของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ต้ องออกจาก การศึกษา ซึง่ การ
ตังครรภ์
้
เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ต้องหยุดเรี ยน และข้ อมูลจากสานักเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการ
เพิ่มขึ ้นของอัตราการออกจากโรงเรี ยนกลางคันของนักเรี ยนด้ วยเหตุสมรสในระหว่าง
การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นเป็ นการสะท้ อนความเหลื่อมล ้าทางด้ านโอกาสในการเข้ าถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน อย่าง
หนึง่ อย่างเช่น การที่เด็กหรื อวัยรุ่นบางกลุม่ ไม่ได้ รับการศึกษาเรื่ องเพศศึกษาที่เหมาะสมกับวัย เป็ นการถูก
ปฏิเสธสิทธิในการได้ รับความรู้และการพัฒนาตนเอง การที่เด็กวัยรุ่นบางส่วนตังครรภ์
้
เนื่องจากถูกล่วงละเมิด
ทางเพศเป็ นการละเมิดสิทฺธิของเด็กที่จะได้ รับความคุ้มครอง
นอกจากนี ้ถือได้ วา่ แม่วยั รุ่นบางคนที่มีอาการ
แทรกซ้ อนจากการคลอดก่อนวัยอันควรถูกละเมิดสิทธิในการดูแลสุขภาพขันพื
้ ้นฐาน
ปั จจัยทางสังคมที่กาหนดปั ญหาการตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อมในวัยรุ่ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มหรื อลดการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น การตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นนันมี
้ ความซับซ้ อนและเกี่ยว
โยงกับหลายมิติ สภาพสังคมปั จจุบนั ส่งผลให้ การดารงชีพของครอบครัวไทยจานวนมากต้ องดิ ้นรน พ่อแม่
ผู้ปกครองต้ องทามาหากินเลี ้ยงชีพเป็ นผลให้ ครอบครัวส่วนหนึง่ ไม่สามารถดูแลบุตรหลานให้ เติบโตอย่างมี
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คุณภาพ เด็กจานวนมากไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตนเองเมื่อก้ าวเข้ าสูว่ ยั รุ่น และไม่อาจ
ปรับตัวให้ เท่าทันสภาพแวดล้ อมรอบตัวได้ ประกอบกับการพัฒนาด้ านสาธารณสุขและการกินอยูท่ ี่ดีขึ ้น ทา
ให้ เด็กเติบโตสูว่ ยั เจริญพันธุ์ได้ เร็วขึ ้น การขาดโอกาสเรี ยนรู้เรื่ องเพศวิถีศกึ ษา การไม่สามารถเข้ าถึงบริการ
สุขภาพที่เป็ นมิตร การเข้ าถึงสื่อทุกรูปแบบได้ โดยไร้ ขีดจากัด ส่งผลให้ เด็กมีพฤติกรรมทางเพศเร็วขึ ้นโดยขาด
ความรู้ ความเข้ าใจ ขาดการฝึ กฝนทักษะชีวิต
บทบาทเพศ ข้ อมูลที่มกั จะไม่มีการกล่าวถึงเมื่อพูดถึงเรื่ องการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่นคือ ผู้ชายหายไปไหน
พ่อของเด็กที่เกิดจากแม่วยั รุ่นเป็ นใคร ผู้ชายที่เป็ นพ่อมีสว่ นร่วมเลี ้ยงดูลกู ที่เกิดจากแม่วยั รุ่นอย่างไร แม้ วา่
ข้ อมูล
เหล่านี ้มีความสาคัญที่จะช่วยให้ ผ้ กู าหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงการป้องกันและแก้
ปั ญหาการตังครรภ์
้
และการคลอดในวัยรุ่นได้ อย่างรอบด้ าน ในความเป็ นจริงกลับพบข้ อมูลเกี่ยวกับพ่อของเด็ก
ที่เกิดจากวัยรุ่นน้ อยมาก ข้ อมูลการสารวจสามะโนและการเคหะแห่งชาติปี พ.ศ. 2553 ชี ้ว่าร้ อยละ 13.3 ของ
ผู้หญิงอายุ 1519 ปี สมรสหรื อเคยสมรสแล้ ว แต่ข้อมูลที่ไม่ปรากฏแน่ชดั คือคูส่ มรสของหญิ งวัยรุ่นเหล่านี ้เป็ น
ใคร มีจานวนมากน้ อยเพียงใดที่เป็ นผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงมาก หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการใช้ ชีวิต คูแ่ บบ
ความสัมพันธ์ตา่ งตอบแทน (Transactional sex) อาทิ ฝ่ ายชายให้ การเกื ้อกูล เลี ้ยงดู ส่งเสีย ให้ เรี ยนหนังสือ มี
เด็กหญิงวัยเรี ยนจานวนมากน้ อยเพียงใดที่ต้องอยู่กินใช้ ชีวิตคูก่ บั ชายที่มีอายุมากกว่าด้ วยเหตุผลทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม มีวยั รุ่นหญิงชายจานวนมากน้ อยเพียงใดที่ พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็ นคูช่ ีวิต แต่
สุดท้ ายเมื่อผู้หญิงตังท้
้ อง ผู้ชายหายไปปล่อยให้ หญิงวัยรุ่นเลี ้ยงลูกตามลาพัง กลายเป็ น ”แม่เลี ้ยงเดี่ยววัยใส”
โลกยุคสมัยใหม่ จากรายงานวิจยั ของ ศิริพร จิรวัฒน์กลุ ได้ รวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ สรุป
รูปแบบหนึง่ สูก่ ารตังครรภ์
้
ของวัยรุ่นได้ ดงั นี ้ 1) มือถือสื่อสัมพันธ์ - ด้ วยความเจริญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยี ทาให้ โลกไร้ พรมแดน เด็กสามารถเข้ าถึงทังโทรศั
้
พท์ มือถือที่กลายเป็ นห้ องแชทเคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต
ช่องทางการแลกเปลี่ยนส่งคลิปวิดีโอ ทังนี
้ ้เมื่อได้ เบอร์ โทรศัพท์มือถือแล้ วก็คยุ กันทางโทรศัพท์ จึงยากแก่การ
ป้องกัน 2)เป็ นแฟนกันนะ - เมื่อได้ คยุ กันแล้ วก็เข้ าสูก่ ารขอเป็ นแฟน มีทงผู
ั ้ ้ ชายเป็ นผู้ขอและผู้หญิงเป็ นผู้ขอ
ระยะเวลาที่ขอมีตงแต่
ั ้ เริ่มคุยกัน ครัง้ แรกไปจนถึงเป็ นสัปดาห์ ในระหว่างนันก็
้ นดั พบ และไปเที่ยวสถานที่ตา่ งๆ
ด้ วยกัน 3) การมีเพศสัมพันธ์กนั ครัง้ แรกของคูว่ ยั รุ่นหญิงชายอาจไม่ใช่เพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของแต่ละคน เกิดขึ ้น
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ทาความ รู้จกั กันไปจนถึงคบกันเป็ นปี ทังนี
้ ้กลุม่ ที่มีเพศสัมพันธ์กนั ในสัปดาห์แรกที่ร้ ูจกั กันนัน้
ส่วนใหญ่ไม่ได้ ผา่ นการเป็ นแฟน แต่มาจากการมาสนุกกัน หรื อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้ น คิดไม่ทนั
4) ไม่ทนั คิด - เหตุผลที่ไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ พบเหตุผลอาทิเช่น ไม่ได้ เตรี ยมถุงยางไว้ เวลาจากัด ไม่คดิ
ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ คิดว่าไม่ท้อง เพราะครัง้ ก่อนๆ ก็ไม่ท้อง คิดว่าไม่เป็ นไร ครัง้ เดียวเท่านัน้ ใส่แล้ วไม่สนุก ถูก
บังคับ ปฏิเสธไม่ได้ เป็ นต้ น 5) เลยตามเลย - เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกแล้ ว มักจะมีครัง้ ต่อไป โดยใช้ โอกาส
เทศกาล การหนีเรี ยน หรื อช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยูบ่ ้ าน
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การศึกษาของวัยรุ่นหญิง การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น เด็กหญิงที่
ไม่ได้ อยูใ่ นโรงเรี ยนมีโอกาสที่จะเป็ น คุณแม่วยั รุ่นมากกว่าเด็กหญิ งวัยเดียวกันที่ได้ เรี ยนหนังสือ หญิงวัยรุ่นที่
แต่งงานก่อนอายุ 18 ปี จานวนมาก เป็ นเด็กที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือก่อนหน้ านัน้ แม้ จะมีนโยบายที่ต้องการให้
เด็กไทยได้ รับการศึกษาอย่างถ้ วนหน้ า เด็กไทยทุกคนได้ เรี ยนฟรี จนจบการศึกษา ภาคบังคับเป็ นเวลา 9 ปี หรื อ
อยูใ่ นช่วงอายุ 5-17 ปี โดยประมาณ กลับพบว่ามีเด็กนักเรี ยนที่ต้องออกจาก โรงเรี ยนกลางคันจานวนมากในแต่
ละปี โดยอัตราคงอยู่ของนักเรี ยนในระดับมัธยมต้ นและมัธยมปลายอยูใ่ นระดับที่นา่ เป็ นห่วง
การมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก แม้ วา่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรื อครูบางคนจะบอกกล่าวสัง่ สอนให้ ลกู หลานและ
นักเรี ยนมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกหลังแต่งงาน แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว คนไทยจานวนมากมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
ก่อนแต่งงานและ ตังแต่
้ ยงั เป็ นวัยรุ่นข้ อมูลจากการสารวจอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติปี 2552 โดยสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติซงึ่ สุม่ ตัวอย่างประชากรทัว่ ประเทศ พบว่าร้ อยละ 41.4 ของประชากรอายุ 15-24 ปี เคยมี
เพศสัมพันธ์ โดย เป็ นผู้ที่สมรสแล้ วร้ อยละ 29 (ร้ อยละ 19.5 ในชาย ร้ อยละ 39 ในหญิง) และเป็ นคนโสดที่เคยมี
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 12.4 (ร้ อยละ 21.1 ในชาย ร้ อยละ 3.4 ในหญิง) และอีกร้ อยละ 7.5 ปฏิเสธไม่ตอบว่า ตน
เคยมีเพศสัมพันธ์หรื อไม่
สถานที่ที่วยั รุ่นมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกนัน้ มากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดที่บ้าน ตามด้ วยโรงแรม ห้ องเช่า และ
หอพัก ทาให้ เกิดคาถามว่าผู้ปกครองได้ มีการสนทนาเรื่ องเพศสัมพันธ์กบั วัยรุ่นมากน้ อยแค่ไหน รายงานชิ ้นหนึง่
เมื่อปี พ.ศ. 2549 แสดงให้ เห็นว่าผู้ปกครองจานวนเพียงร้ อยละ 59 รับทราบ “ตลอดเวลา” หรื อ “เป็ นส่วนใหญ่”
ว่าลูกวัยรุ่นของพวกเขานันอยู
้ ท่ ี่ไหน ส่วนใหญ่แล้ วภาระจากพฤติกรรมด้ านเพศสัมพันธ์นนจะตกอยู
ั้
ก่ บั วัยรุ่น
โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง โดยเฉพาะในครอบครัวที่ผ้ ปู กครองไม่ได้ มีการสนทนาหรื อให้ ความรู้ความเข้ าใจ กับลูก
เรื่ องอนามัยการเจริญพันธ์อย่างเพียงพอและเป็ นที่น่าสนใจว่าในขณะที่บ้านเป็ นสถานที่ซงึ่ วัยรุ่นมีเพศสัมพัน ธ์
แต่ก็มีจานวนมากที่เปลี่ยนจากการมีเพศสัมพันธ์ในหอพักไปมีเพศสัมพันธ์ในโรงแรม/อพาทเมนท์/ห้ องเช่า ซึง่
เป็ นไปตามรายได้ ที่เพิ่มมากขึ ้นของประชากรโดยรวม ซึ่งส่วนหนึง่ อาจจะบ่งชี ้ได้ ถึงศักยภาพของผู้หญิงและ
วัยรุ่นหญิงที่จะเจรจาเพื่อให้ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้
การใช้ ถงุ ยางในวัยรุ่น ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื ้อเอชไอวี กลุม่ นักเรี ยนประเทศ
ไทย พ.ศ. 2554 แสดงให้ เห็นว่าจานวนการใช้ ถงุ ยางอนามัยของนักเรี ยนเพิ่มขึ ้นทุกปี อย่างไรมีข้อสังเกตว่า
พฤติกรรมการใช้ ถงุ ยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกและการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด
จานวน
นักเรี ยนหญิงที่ตอบว่าคูข่ องเธอที่ใช้ ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ ครัง้ ล่าสุดนันต
้ ่ากว่าการมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกมากโดยเฉพาะนักเรี ยนปวชปี ที่ 2 ซึง่ ส่วนหนึง่ อาจสืบเนื่องจากนักเรี ยนหญิงใช้ วิธีการคุมกาเนิดชนิดอื่น
อย่างเช่น ยาเม็ดคุมกาเนิด การนับวันมีประจาเดือน หรื อยาคุมฉุกเฉิน เพราะวัยรุ่นห่วงท้ อง มากกว่าห่วงการติด
โรค และมีความเชื่อใจกัน
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ความเข้ าใจเรื่ องเพศของวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ได้ รับการสอนเรื่ องเพศศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรื อระดับมัธยมตอน ต้ นเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและการติดเชื ้อจากเพศสัมพันธ์ โดยได้ รับ
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมากที่สดุ (ร้ อยละ 65.4) รองลงมาระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 12.5) และ
มีผ้ ทู ี่ไม่เคยได้ รับการสอนเรื่ องดังกล่าวร้ อยละ 11.2 นอกจากนี ้ยังมีอีกกลุม่ ที่จาไม่ได้ หรื อไม่แน่ใจว่าได้ รับ การ
สอนร้ อยละ 3.6 (สารวจอนามัยการเจริญพันธ์ พ.ศ. 2552)
แม้ วา่ เด็กวัยรุ่นจานวนมากจะได้ รับการสอนเพศศึกษาในโรงเรี ยน แต่เด็กนักเรี ยนจานวนมากยังขาด
ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเรื่ องเพศสัมพันธ์ การเรี ยนการสอนเรื่ องเพศศึกษายังมีข้อจากัด ยังไม่เป็ นการให้
ความรู้เรื่ องเพศศึกษาอย่างรอบด้ าน (Comprehensive sexuality and reproductive health education) ยัง
ขาดการสื่อสารทางบวกเรื่ องเพศ ทัศนคติของครูผ้ สู อนส่วนหนึง่ ยังอนุรักษ์ นิยม ไม่กล้ าพูดคุยเรื่ องเพศ
บรรทัดฐานเรื่ องเพศ ที่กากับควบคุมพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงให้ อยูใ่ นกรอบด้ วยการให้ คณ
ุ ค่า
และการตีตรา หรื อประณามด้ วยคาพูดดูถกู รังเกียจ เช่น สาส่อน ใจแตก แรด ล้ วนมีนยั ยะถึงการห้ ามปรามไม่ให้
ผู้หญิงยุง่ เกี่ยวหรื อรู้ดีเรื่ องเพศมากนัก และล้ วนถูกผลิตซ ้าผ่านสถาบันครอบครัว ชุมชน และการศึกษา ส่งผลทา
ให้ เด็กผู้หญิงไม่มีโอกาสเข้ าถึงความรู้เรื่ องเพศที่จาเป็ นและเหมาะสมกับวัยของตัวเอง กล่าวอีกอย่างคือ ผู้หญิง
ถูกปิ ดกันไม่
้ ให้ ได้ พฒ
ั นาศักยภาพเพื่อที่จะเป็ นคนที่ฉลาดรู้เรื่ องเพศ อันนาไปสู่การรู้จกั ป้องการท้ องไม่พร้ อม
รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การควบคุมทางเรื่ องเพศ วัยรุ่นหญิงตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมได้ รับผลกระทบมากแต่ผ้ ชู ายไม่ได้ รับผลกระทบ
สะท้ อนวิธีคดิ การการควบคุมเรื่ องเพศต่อผู้หญิงฝ่ ายเดียว การตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม สะท้ อนความไม่เป็ นธรรมทาง
เพศ ที่บรรทัดฐานทางเพศคอยกากับควบคุมพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงฝ่ ายเดียว ด้ วยการสัง่ สอนให้ ผ้ หู ญิง
รักนวลสงวนตัว เรื่ องเพศต้ องให้ ผ้ ชู ายเป็ นคนกาหนด ในขณะที่ผ้ ชู ายสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศได้ และ
ถูกมองเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อเกิดปั ญหาตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ผู้หญิงได้ รับผลกระทบมาก แต่ผ้ ชู ายที่มีสว่ นทาให้ เกิด
การตังครรภ์
้
ไม่ถกู พูดถึง หรื อถูกลงโทษ ทาให้ ผ้ ชู ายไม่ได้ รับผลกระทบใดๆเลย และผู้หญิงก็ยงั ต้ องเผชิญกับ
แรงกดดันจากโรงเรี ยน ครอบครัว หรื อสังคม จนอาจต้ องออกจากโรงเรี ยน นัน่ หมายความว่าโอกาสของชีวิต
ผู้หญิงที่จะมีงานที่ดี มีรายได้ ก็เลือนหายไป พวกเธออาจต้ องเข้ าตลาดแรงงานราคาถูก เพื่อเลี ้ยงลูกน้ อยและ
ตัวเอง
สังคมไทยกับการทาแท้ งของผู้หญิงเมื่อผู้หญิงตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อม
นาถฤดี เด่นดวง (2554) กล่าวว่า องค์กรสตรี ตา่ งๆพยายามเรี ยกร้ องให้ รัฐเข้ ามารับผิดชอบการ
แก้ ไขกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การทาแท้ งถูกกฎหมาย ผู้หญิงจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิ สามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเนื ้อตัวร่างกายของตนเองอย่างจริงจังไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับปั ญหาการยุตกิ ารตังครรภ์
้
หรื อการทาแท้ งเถื่อนหรื อการทาแท้ งไม่ปลอดภัยซึง่ เป็ นปั ญหาที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพต่อผู้หญิงอย่างมาก
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ขณะเดียวกันสังคมอีกด้ านก็มองเห็นปั ญหานี ้เป็ นความไม่รับผิดชอบในการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิง และเป็ น
ประเด็นของการฆ่าและทาลายชีวิต และการมีสิทธิของเด็กและตัวอ่อนในครรภ์มารดา สังคมมีแนวคิดและ
มุมมองที่แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง อาจกล่าวได้ วา่ การทาแท้ งเป็ นประเด็นที่มีการโต้ แย้ งกันอย่างรุนแรงมากที่สดุ
ประเด็นหนึง่ ทัว่ โลกไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ก็ยงั ไม่ได้ ข้อยุติหรื อสามารถประนีประนอมได้
นาถฤดี เด่นดวง (2554) ในสังคมไทยมีทงผู
ั ้ ้ ที่เห็นด้ วยให้ มีการทาแท้ งหรื อยุตกิ ารตังครรภ์
้
ดงโดยไม่
ั้
ผิดกฎหมาย และกลุม่ ที่ตอ่ ต้ านการทาแท้ ง รวมถึงกลุม่ ที่ยงั ตัดสินใจไม่ได้ วา่ จะเลือกทางใด โดยมีสองกลุม่ ใหญ่
ได้ แก่กลุม่ ที่เห็นด้ วยให้ มีการทาแท้ งหรื อยุติการตังครรภ์
้
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และกลุม่ ที่ตอ่ ต้ านการยุติ
การตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมหรื อการทาแท้ ง
กลุ่มต่ อต้ านการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ไม่ พร้ อมหรือทาแท้ ง
กลุม่ ต่อต้ านการทาแท้ งในประเทศไทยนันสามารถจ
้
าแนกเป็ นกลุม่ ใหญ่ได้ สามกลุม่ ตามเหตุผลที่
อ้ าง ได้ แก่ กลุ่มหนึ่ง เห็นว่าการทาแท้ งเป็ นบาป เป็ นการฆ่าหรื อทาลายตัวอ่อนที่เป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ มีความเกี่ยวพัน
กับศีลข้ อหนึง่ ตามหลักพุทธศาสนาคือปาณาติปาตาเวรมณี ซึง่ พระธรรมปิ ฎกได้ กล่าวถึงเกณฑ์ในการวินิจฉัย
เกี่ยวกับฆ่าตามหลักพระพุทธศาสนาว่าการกระทาแบบใดจะมีโทษมากหรื อโทษน้ อยมีบาปมากหรื อมีบาปน้ อย
มีหลักเกณฑ์ควรพิจารณาดังนี ้
ประการแรก ดูที่สตั ว์นนเองว่
ั้
ามีคณ
ุ มากหรื อคุณน้ อย มีโทษมากหรื อโทษน้ อย ถ้ ามีคณ
ุ ความดีมาก
เช่นบิดามารดาเมื่อฆ่าก็เป็ นบาปมาก ผู้ใดมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สังคมมากมีคณ
ุ ธรรมมากเราไปฆ่าก็เป็ นบาปมาก
ถ้ ามนุษย์เป็ นสัตว์ที่มีศกั ยภาพในการทาความดีมากก็เป็ นบาปมากกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็ นสัตว์ที่มีศกั ยภาพ
ในการทาความดีได้ น้อยกว่าสัตว์เดียรัจฉานด้ วยกัน ถ้ าเป็ นสัตว์ที่มีคณ
ุ ค่าน้ อยการฆ่าก็เป็ นบาปน้ อย แต่ไม่วา่
กรณีใดก็คือการทาลายชีวิตทังนั
้ น้ อันนี ้ต้ องยอมรับความจริงขันหนึ
้ ง่ ว่าเป็ นการฆ่า
ประการที่สอง ดูที่เจตนาของผู้ที่กระทาว่าทาด้ วยเจตนาหรื อความรู้สกึ อย่างไร ถ้ าทาด้ วยกิเลสแรงมี
ความรู้สกึ เกลียดชังเคียดแค้ น มุง่ ร้ าย กลัน่ แกล้ ง รังแก ข่มเหง เบียดเบียน อย่างนี ้ถือว่าเป็ นบาปมีโทษอย่างมาก
แต่ถ้ามีเจตนาไม่รุนแรงหรื อมีเจตนาในทางที่ดีก็มีโทษน้ อย
ประการที่สาม ดูที่ความพยายาม ถ้ ามีการตระเตรี ยม มีการวางแผนอย่างจริงจัง ทาด้ วยความหมาย
มัน่ อย่างรุนแรงจองล้ างจองผลาญเต็มที่ ไม่ยอมหยุดยอมเลิกราก็บาปมาก แต่ถ้าทาด้ วยอารมณ์วบู แม้ มีกิเลส
มากเช่นโกรธรุนแรงก็บาปเบากว่า (ป.อ. ปยุตโต, 2538 หน้ า 25-26 อ้ างใน ยุวนาถ ทิฐิคาฉาย, 2552)
ตามหลักพุทธศาสนาการทาแท้ งเป็ นการทาลายชีวิตมนุษย์ ดังนันไม่
้ วา่ แม่หรื อผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
จะมี
ปั ญหาอย่างไรหรื อตังครรภ์
้
เพราะสาเหตุใดอาทิความยากดีมีจน การได้ รับการกระทารุนแรง การถูกข่มขืน หรื อ
ละเมิดทางเพศ หรื อแม้ แต่มีปัญหาด้ านสุขภาพต่อตัวแม่หรื อทารกในครรภ์ การทาแท้ งก็เป็ นสิ่งต้ องห้ าม
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กลุ่มสอง เห็นว่าการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมเป็ นการสร้ างปั ญหาให้ กบั สังคม เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีสาหรับ
เยาวชน และอาจทาให้ เกิดค่านิยมใหม่ ทาให้ เด็กสาวหันมามีเพศมีสมั พันธ์ผิดประเพณีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
เหมาะสมก่อนวัยอันควร เพราะไม่ผา่ นการสมรสหรื อการยอมรับของสังคม ผลแห่งการไม่รักนวลสงวนตัวของ
เด็กสาวเหล่านี ้จะทาให้ เกิดการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมจานวนมาก
ดังนัน้
ผู้หญิงซึ่งตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมจะต้ อง
รับผิดชอบ รับโทษในการไม่ร้ ูจกั ควบคุมความปรารถนาและความไม่ร้ ูจกั ยับยังชั
้ ง่ ใจในความต้ องการทางเพศ
ของตนเอง ความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดจากบรรทัดฐานทางสังคมเป็ นสิ่งที่ผ้ หู ญิงต้ องรับผิดชอบ
กลุ่มสาม อ้ างสิทธิของตัวอ่อนในครรภ์ ในการที่ผ้ หู ญิงตังครรภ์
้
และมีการปฏิสนธิตวั อ่อนในครรภ์
นันตั
้ วอ่อนเหล่านี ้มีภาวะเป็ นบุคคลเช่นเดียวกับมนุษย์ทวั่ ไป ดังนันตั
้ วอ่อนและเด็กจึงมีสิทธิในตนเอง และต้ อง
ได้ รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเช่นเดียวกันกับบุคคลทัว่ ไป ผู้หญิงหรื อแม่ไม่มีสิทธิในการตัดสินใจว่าต้ องการยุติ
การตังครรภ์
้
หรื อไปบังคับไม่ให้ เขาเกิด
กลุ่มสนับสนุนการทาแท้ งหรื อการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ถูกต้ องตามกฎหมาย
กลุม่ สนับสนุนการทาแท้ งให้ เหตุผลเพื่อสนับสนุนการทาแท้ งหลายประการและยังมีความแตกต่า ง
กันในหลักการสาคัญอีกด้ วยกล่าวคือ
กลุ่มหนึ่ง เห็นว่าการทาแท้ งเป็ นสิทธิของบุคคลในการเลือก ในการตัดสินใจของแม่อย่างอิสระ การ
ยุตกิ ารตังครรภ์
้
หรื อการทาแท้ งเป็ นสิทธิของผู้หญิงในการตัดสินใจว่าต้ องการตังครรภ์
้
หรื อต้ องการยุติการ
ตังครรภ์
้
ของตน การยุตกิ ารตังครรภ์
้
เป็ นสิทธิที่ผ้ หู ญิงแต่ละคนพึงมีพงึ เลือกด้ วยตนเองเพราะสาเหตุของการทา
แท้ งนันอาจเกิ
้
ดจากความยากจน การจากัดจานวนประชากร ความผิดพลาดในการคุมกาเนิด แต่กฎหมายยัง
ไม่ได้ ให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ หู ญิงซึง่ ต้ องการทาแท้ ง
กลุ่มสอง เห็นว่าการทาแท้ งเป็ นสิทธิในการมีอานาจในเนื ้อตัว ร่างกาย และการเจริญพันธุ์ ซึง่ ผู้หญิง
ในฐานะเป็ นมนุษย์นนพึ
ั ้ งมีโดยปราศจากการครอบงาทังจากการแพทย์
้
กฎหมาย ศาสนา และอุดมการณ์ใด ๆ
ที่ครอบงาผู้หญิง การสร้ างอุดมการณ์นี ้เกิดจากระบบชายเป็ นใหญ่ในสังคมซึง่ กาหนดให้ ผ้ ูหญิงทุกคนต้ องเป็ น
แม่ที่ดีการเป็ นแม่กลายเป็ นภาวะถูกบังคับและตอบสนองต่อความต้ องการดารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ และระบบ
ทุนนิยมโดยไม่คานึงถึงจิตใจและความต้ องการของแม่ แม้ ตวั อ่อนในครรภ์มารดาก็มิได้ เป็ นบุคคลโดยอิสระแต่
เป็ นส่วนหนึง่ หรื อมีตวั ตนตามมารดาซึง่ เป็ นผู้อ้ มุ ท้ องตัวอ่อนนัน้ ผู้หญิงจึงเป็ นผู้ที่ร้ ูดีที่สดุ ในการตัดสินปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเองดังนันการตั
้
ดสินใจทาแท้ งหรื อไม่ทาแท้ งจึงเป็ นสิทธิที่ผ้ หู ญิงพึงมีอานาจในร่างกายของ
ตนเองโดยปราศจากการควบคุมของสังคม ซึง่ รวมถึงระบบการแพทย์ และกฎหมายหรื อรัฐ
กลุ่มสาม เห็นว่าการทาแท้ งเป็ นความจาเป็ นในสังคม เป็ นความจาเป็ นสาหรับผู้หญิงทุกคนซึง่ ไม่
จากัดอยูเ่ ฉพาะผู้หญิงบางกลุม่ หากแต่ต้องรวมถึงหญิงทุกคนซึง่ ไม่พร้ อมตังครรภ์
้
ซึง่ ในแนวคิดนี ้มีความต่าง
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อย่างมากกับแนวคิดในด้ านสิทธิซงึ่ อาจจะ ”เลือกหรื อไม่เลือก” หรื อ ”มีหรื อไม่มีสิทธิ” การทาแท้ งเป็ นความ
จาเป็ น เป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นและสิทธิสาหรับผู้หญิงเพราะไม่ใช่เฉพาะปั ญหาที่เกิดกับสุขภาพร่างกาย แต่ยงั มีผล
ต่อการทางาน เพศสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น และลูกที่เกิดขึ ้นอีกด้ วย ดังนันผู
้ ้ หญิงจึงต้ องได้ รับ
บริการทาแท้ งที่ปลอดภัย สามารถเข้ าถึงบริการนี ้ได้ และปราศจากการตีตรา (Petchesky, 1990)
กลุ่มสี่ เห็นว่าการทาแท้ งผิดกฎหมายหรื อทาแท้ งเถื่อนทาให้ ผ้ หู ญิงต้ องเสียชีวิต บาดเจ็บ ตกเลือด
และเมื่อเข้ ารับการรักษาพยาบาลก็ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาลสูงในแต่ละปี
กลุ่มห้ า เห็นว่า การทาแท้ งโดยถูกกฎหมายจะเป็ นประโยชน์แก่เด็กเอง เนื่องจากหากเขาเกิดจาก
ความไม่ต้องการเขาก็จะถูกทอดทิ ้ง ไม่ได้ รับความรักความเอาใจใส่ชีวิตก็จะประสบแต่ความทุกข์ทรมานนับแต่
เกิดจนโต นอกจากนี ้สังคมยังอาจต้ องรับภาระดูแล และหากเด็กไม่ได้ รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ทงจาก
ั้
ครอบครัวและสังคมก็อาจเกิดปั ญหาซ ้าซ้ อนอื่นๆตามมา
สรุป
ผู้หญิงและผู้ชายจะต้ องตระหนักว่าเพศสัมพันธ์นนแม้
ั ้ วา่ จะเป็ นความสุข แต่การมีเพศสัมพันธ์ต้อง
มีความรับผิดชอบและต้ องรับผิดชอบร่วมกันทังหญิ
้ งและชาย
ดังนันหากไม่
้
ต้องการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อมก็ต้อง
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้ อมให้ มากที่สดุ
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรื อควบคุมสถานการณ์ได้ การเรี ยนรู้และรู้จกั เลือกใช้ วิธีการคุมกาเนิด
อย่างถูกต้ องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ถงุ ยางอนามัยเป็ นทางเลือกที่ผ้ หู ญิงต้ องทาให้ ได้ และผู้ชายต้ องเต็มใจที่
จะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
การดารงครรภ์อาจเป็ นทางเลือกที่สงั คมและสถาบันต่างๆอาทิโรงพยาบาล โรงเรี ยน ครอบครัว
ชุมชน และตัวผู้หญิงเองต้ องช่วยกันกาจัดชุดวาทกรรมผู้หญิงใจง่าย อาทิ แม่วยั รุ่นไม่สามารถเลี ้ยงดูลกู ได้ ดี แม่
วัยรุ่นเป็ นผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พ่อแม่ต้องอับอายและต้ องผิดหวัง เราทนไม่ได้ ให้ ใครรู้วา่ เคยมีลกู
มาแล้ ว เพื่อที่ผ้ หู ญิงจะมีทางเลือกไม่ต้องถูกบังคับเลือกการทาแท้ งหรื อยุติการตังครรภ์
้
หรื อเลือกในสิ่งที่ไม่มี
ทางเลือก
และรัฐต้ องมีนโยบายที่ชดั เจนในการให้ การสนับสนุน ให้ การช่วยเหลือวัยรุ่นหญิงในการที่จะดารง
ครรภ์อย่างจริ งจัง เช่น สนับสนุนทางการศึกษา สนับสนุนทางด้ านเศรษฐกิจ เช่น การหางาน อาชีพเสริม การให้
เงินสวัสดิการ การให้ การสนับสนุนอาหาร การดูแลระหว่างการตังครรภ์
้
และหลังคลอดโดยปราศจากอคติ การ
เลือกปฏิบตั หิ รื อตีตรา รวมถึงตัววัยรุ่นหญิงเองที่จะต้ องได้ รับการสร้ างเสริมศักยภาพ และลดการตาหนิหรื อกด
ทับตนเอง เนื่องการมีลกู เป็ นภาวะธรรมดาที่อาจเกิดขึ ้นได้ กบั ผู้หญิงทุกคน เพราะผู้หญิงนันมี
้ มดลูก แต่หาก
ผู้หญิงไม่ต้องการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ผู้หญิงจะต้ องเข้ าใจกลไกอานาจและการควบคุมร่ างกายทางสังคม สร้ าง
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ความรู้และถอดสลักการกดทับต่างๆให้ ตนเองได้ มีอานาจในการตัดสินใจในเนื ้อตัว ร่างกายจิตใจ ของตนเอง
อย่างแท้ จริง
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