
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารค าสอน มมศท 103 สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย์  
ปัญหาเดก็ วัยรุ่น สตรี และผู้สูงอายุในสังคมไทยและสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
ความเหล่ือมล า้ทางเพศ: สถานการณ์และกรอบแนวคิด 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจนัทร์ ประดบัมขุ เชอร์เรอร์ 
คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ที่มา 
ประเทศไทยมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ผลจากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมส่งผลอย่างส าคญัเกิด

การพฒันาเชิงโครงสร้าง และเศรษฐกิจสงัคมอย่างมาก แต่ยงัคงปรากฎ ความเหล่ือมล า้ หรือความไม่เสมอ
ภาคในหลายๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ การศึกษา  การมีส่วนร่วมทางการเมือง สุขภาพ หรือ
คา่ตอบแทนในตลาดแรงงาน  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมล า้ในประเทศ
ไทย ปี 2555 ของ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (2556)  พบประเด็นความ
เหล่ือมล า้ เชน่  ความเหล่ือมล า้ด้านรายได้หรือการกระจายรายได้  กลุ่มคนรวยท่ีสดุร้อยละ 10 ถือครองรายได้
ถึงร้อยละ 39.3 ของรายได้ทัง้หมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.6 ของ
รายได้ทัง้หมดเท่านัน้ จงึท าให้ความ แตกตา่งของรายได้ระหว่างกล่มคนรวยท่ีสดุกบักลุ่มคนจนท่ีสดุห่างกนัถึง 
25.2 เท่า   ความเหล่ือมล า้ด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคซึ่งจะส่งผลต่อมาตรฐานการด าเนินชีวิต โดย
กลุ่มประชากรร้อยละ 10  ท่ีมีการใช้ จา่ยสงูท่ีสดุมีมาตรฐานการด ารงชีวิตสงูกวา่กลุ่มประชากรร้อยละ 10  ท่ีมี
การใช้จ่ายต ่าท่ีสุด ประมาณ 11.0 เท่า นอกจากนี ้ยงัมีประชากร 8.4 ล้านคน (คนจน) ท่ีได้รับสารอาหารและ
สินค้าอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นสิ่งจ าเป็น พืน้ฐานในปริมาณท่ีไม่เพียงพอตอ่การด ารงชีวิตซึ่งมีมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีแย่
ท่ีสดุในสงัคมไทย   

นอกจากนัน้ ในรายงานฉบบัเดียวกนั ยงัพบความเหล่ือมล า้ด้านการถือครองท่ีดนิ ประเทศไทยมีความ
เหล่ือมล า้ในการถือครองท่ีดินสงูมากคือท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิกระจกุตวัอยู่ในคนกลุ่มเล็ก ๆ โดยกลุ่มผู้ ถือครอง
ท่ีดินร้อยละ 20 ท่ีมีการถือครอง ท่ีดินมากท่ีสดุ   มีสดัส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ ถือครองท่ีดินร้อยละ  
20   ท่ีมีการถือครองท่ีดนิ น้อยท่ีสดุ คิดเป็น 325.7 เทา่ และมีสดัสว่นพืน้ท่ีถือครอง ท่ีดนิสงูถึงร้อยละ 79.9 ของ
พืน้ท่ีทัง้หมด ในขณะท่ีกลุ่มผู้ ถือครองท่ีดินร้อยละ 20 ท่ีถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด มีสัดส่วนพืน้ท่ีถือครองท่ีดิน
เพียงร้อยละ 0.3 ของพืน้ท่ีทัง้หมด เท่านัน้  ในด้านความเหล่ือมล า้ด้านการศกึษา กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ท่ีมี
ฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยท่ีสุด   ประมาณ 16.3 เท่า นกัศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสูงกว่านกัศึกษาในเขตชนบท  
และสุดท้ายคือ ความเหล่ือมล า้หรือความไม่เสมอภาค ผู้หญิงมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงานน้อยกว่าผู้ชาย และ
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ผู้หญิงได้รับคา่จ้างเฉล่ียต ่ากว่า ผู้ชาย รวมทัง้ด้านบทบาทในการตดัสินใจทัง้ทางการเมืองและการบริหารของ
ผู้หญิงจะน้อยกวา่ผู้ชาย 
 
ความเหล่ือมล า้ทางเพศ และแนวคิดการพัฒนาสตรี 

ความเหล่ือมล า้ทางเพศ เป็นภาพปรากฎของปัญหาทางสังคมอีกประการท่ี ได้รับการพูดถึง ความ
เหล่ือมล า้ทางเพศ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น ความไม่เสมอภาคทางเพศภาวะ (Gender Inequality) เป็นความ
เหล่ือมล า้ท่ีเกิดจากความเป็นหญิงชายท่ีถูกก าหนดโดย เง่ือนไขโครงทางทางสังคมและความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในมิติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ในด้านอ่ืน เช่น ด้านความมั่งคัง่และรายได้ ด้านการ
กระจายโอกาส เป็นต้น  องค์การสหประชาชาติได้ก าหนด Gender Inequality index เป็นดชันีวดัความไม่เท่า
เทียมกนัทางเพศ และระบวุา่ความไมเ่ทา่เทียมทางเพศเป็นอปุสรรค์ตอ่การพฒันามนษุย์โดยผลส ารวจเกือบทัว่
โลกพบว่าจ านวนผู้หญิงในทางการเมืองมีน้อยกว่าชาย ผู้หญิงได้คา่ตอบแทนน้อยกวา่ชายในลกัษณะเดียวกนั 
และงานบ้านซึง่สว่นใหญ่งานของผู้หญิงนัน้มีคณุคา่น้อย เป็นต้น 

จากรายงานธนาคารโลก วา่ด้วยความเหล่ือมล า้ทางเพศ  ชีว้า่ ไมมี่ภมูิภาคใดในประเทศก าลงัพฒันา
ท่ีผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกนัในสิทธิด้านกฎหมาย ด้านสงัคม และ ด้านเศรษฐกิจ ยงัมีชอ่งว่างของ
ความเสมอภาคระหวาางเพศ ในการเข้าถึงและการควบคมุ ทรัพยากร ในโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการมีสิทธิมี
เสียงและอ  านาจทางการเมือง ซึง่ผู้หญิงและ เดก็หญิงเป็นผู้ รับผลกระทบจากความไมเ่ทา่เทียมเหลา่นี ้โดยตรง
ท่ีสดุและมากท่ีสดุ ไมเ่พียงเทา่นัน้ยงัสง่ผลกระทบอยา่งกว้างขวางทัว่ทัง้สงัคม และเป็นผลร้ายตอ่คนทกุคนใน
สงัคมในท่ีสดุ ด้วยเหตดุงักล่าว ความเสมอภาคระหวา่งเพศจงึเป็นประเดน็ส าคญัของการพฒันา และเป็นวตัถ ุ
ประสงค์หลกัของการพฒันา ด้วยความส าคญัของตวัปัญหาเอง  และเพราะความเสมอภาค ระหวา่งเพศจะ
ชว่ยเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการสร้างความเจริญเตบิโต ในการ ลดความยากจน ในการ
บริหารอยา่งมีประสิทธิผล การสง่เสริมความเสมอภาคระหวา่งทางเพศ จงึเป็นส่วนส าคญัของกลยทุธการ
พฒันาท่ีมุง่ให้คนทกุคน – ทัง้ผู้หญิงและผู้ชาย หลดุพ้นจากความยากจน และสามารถยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของตนเองได้ 

 
  นาถฤดี เดน่ดวง (2557) ได้ชีใ้ห้เห็นแนวคิดในการพฒันาสตรีเพ่ือมุ่งสู่เสมอภาคทางเพศดงันี ้แนวคิด
การพฒันาสตรีได้เร่ิมต้นขึน้ตัง้แต่ในช่วงหลงัปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั แนวคิดเหล่านีท่ี้เกิดขึน้ใน
ประเทศท่ีพฒันาแล้วและเคล่ือนเข้าสูป่ระเทศด้อยพฒันาทัง้หลายจนกลายเป็นกระแสโลก  ดงันี ้

1. ผู้ หญิงกับการพัฒนา (Women in development หรือ WID) ผู้ หญิงกับการพัฒนานัน้ได้
พฒันาขึน้โดยนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีช่ือ Boserup เม่ือประมาณ ค.ศ. ๑๙๗๐ แนวคิดนีเ้ร่ิมจากการวิพากษ์ว่า ใน
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การพฒันานัน้ผู้หญิงมกัไม่ได้รับการเหลียวแล จ าเป็นต้องให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม  ในกระบวนการพฒันาและเป็น
เป้าหมายในการพฒันา เพ่ือเพิ่มศกัยภาพให้กบัผู้หญิงมากขึน้ โดยยงัคงไว้ซึ่งบทบาท เดิมในสงัคม อาทิ การ
สร้างโครงการท่ีมีผู้หญิงเป็นเป้าหมาย การเพิ่มรายได้และให้ผู้ หญิงมีส่วนร่วมในการผลิตมาก ขึน้ พัฒนา
ศกัยภาพของผู้หญิงในการท าหน้าท่ีในครอบครัว เช่น การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนคุมก าเนิด  แต่
แนวคิดนีไ้ม่ได้พูดถึงสาเหตุของการเลือกปฏิบัติและการกีดกันแบ่งแยกท่ีเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้ผู้ หญิงไม่
สามารถ เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา และแนวคิดดงักล่าวยงัคาดหวังต่อผู้หญิงมากขึน้ ผู้หญิงต้องท างาน
หนกัขึน้ แตผู่้หญิงก็ยงัขาดอ านาจในการควบคมุทรัพยากรและการตดัสินใจ ผู้หญิงยงัเป็นกลุ่มคนชายขอบใน
สังคมหรือเป็นกลุ่มชนชัน้ ท่ี ไม่ไ ด้ รับความเป็นธรรมในสังคม พบว่าแนวคิดการพัฒนา (Women in 
Development – WID) ท่ีผ่านมายังไม่สามารถ เปล่ียนแปลงสถานภาพ บทบาทของผู้หญิง และความเสมอ
ภาคระหวา่งหญิงชายได้  

2. บทบาทความสมัพนัธ์หญิงชายกับการพฒันา (Gender and development หรือ GAD) ในปี 
ค.ศ. ๑๙๘๐  มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกับพฒันา โดยเปล่ียนมาเน้นถึงเร่ืองของความ  เป็นธรรมและ
ความยัง่ยืนในการพฒันา การพฒันาผู้หญิงก็เชน่กนั ได้มีการเปล่ียนจาก WID เป็น GAD คือแทนท่ีจะ เน้นการ
พฒันาประสิทธิภาพและการขจดัความยากจนท่ีตวัผู้หญิงก็หนัมาเน้นการเปล่ียนแปลงสถานภาพ การท าให้ 
ผู้ หญิงมีศักยภาพในการตัดสินใจ และได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเลือกปฏิบัติในสังคมมากขึน้ ซึ่ง
จ าเป็นต้องมี การวิเคราะห์ถึงบทบาทและความต้องการของทัง้หญิงและชาย ดงันัน้แนวคิดนีส้นใจในเร่ือง
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ ท่ีไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงกบัชาย และจึงพยายามให้หญิงและชายมีส่วนร่วมในการ
พฒันา การตดัสินใจ และการ แบง่ปันประโยชน์ท่ีได้รับร่วมกนั 
 
แนวคิดความสัมพันธ์หญิงและชายหรือเพศสภาวะ 

นาถฤดี เดน่ดวง (2557)  ได้กลา่ววา่ ความเป็นหญิงและชาย (Gender) เป็นแนวคิดท่ีนกัวิชาการ
นิยมใช้และศกึษากนัอย่างแพร่หลาย ในเบือ้งแรกนกัจิตวิทยาเป็นนกัวิชาการกลุม่แรกท่ีน ามาใช้ (Young, 
1988) แตน่กัสตรีนิยมนัน้ได้น ามาใช้มากท่ีสดุจนกลายเป็นผู้ครอบง าหรือใช้จนกลายเป็นแนวคดิท่ีผกูตดิกบั
สตรีนิยมซึง่น ามาใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงและชาย (Gender Relations)ในชว่ง พ.ศ.  2513  
ดงันัน้ความเป็นหญิงชายจงึเหล่ือมทบัซ้อนไปกบัแนวคิดสตรีนิยม มีการใช้ถ้อยค าศพัท์แสงท่ีมีความหมาย
คล้ายกนัคือการอธิบายถึงสถานภาพท่ีเป็นรองของผู้หญิง และการขจดัความเป็นรองของสถานภาพของผู้หญิง
ซึง่มีท่ีมาจากความเป็นชายและอ านาจความสมัพนัธ์ท่ีชายกระท าตอ่หญิง นกัสตรีนิยมอธิบายวา่การหนัมาใช้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงชาย (Gender Relations)เป็นศนูย์กลางในการอธิบายการถกูเอาเปรียบของผู้หญิง
นัน้จะท าให้ได้รับการยอมรับและถกูตอ่ต้านน้อยกวา่การใช้แนวคิดชายเป็นใหญ่  นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์หญิง
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ชายยงัสามารถอธิบายร่วมกบัความสมัพนัธ์ในสงัคมมิติอ่ืน ๆอาทิ ชนชัน้ ชาตพินัธุ์ อาย ุและยงัไมจ่ าเป็นต้อง
เน้นหนกัเฉพาะปัญหาของผู้หญิงหรือให้ความส าคญัเฉพาะความเป็นหญิงหรือการถกูเอาเปรียบของผู้หญิง
เพียงด้านเดียว (Pro-female ) เพราะอาจจะแข็งอยูใ่นกฎเกณฑ์มากเกินไป แตเ่ปิดโอกาสให้มีศกึษาผู้ชายหรือ
ความเป็นชายในมิติตา่ง ๆ และความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงและชายด้วย ทัง้นีม้ิตกิารพิจารณา
เร่ืองเพศภาวะ  นาถฤดี เดน่ดวง (2557) ได้สรุปไว้ดงันี ้  

1. ความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender relations) เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงและ
ชาย 

ความสมัพนัธ์หญิงชายและเป็นความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งหญิงชาย (Gender power) ท่ีสงัคม
สร้างขึน้และอยูใ่นทกุสถาบนัทางสงัคม อาทิ ครอบครัว รัฐ เศรษฐกิจ การศกึษาศาสนา 

“บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย” (Gender Relations) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นหญิง 
ความเป็นชาย เป็นบทบาทท่ีถูกก าหนดขึน้ตามความคาดหวงั และตามสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม 
ครอบครัว อีกทัง้ยงัเก่ียวเน่ืองกบัอายุ ชนชัน้ เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ศาสนา ความเช่ือ คา่นิยม สภาพภมูิศาสตร์ อีก
ด้วย กล่าวได้ว่า “บทบาทความสมัพนัธ์หญิงชาย” นัน้ เกิดขึน้ทัง้ในระดบัมหภาคคือในระบบโครงสร้าง สงัคม 
ซึง่หล่อหลอมและก าหนดสร้างขึน้ผา่นสถาบนัตา่งๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ครอบครัว ศาสนา การเมือง กฎหมาย 
นโยบายองค์กร หรือกลุ่มคนต่างๆ และในระดับบุคคลท่ีเป็นการกระท าระหว่างหญิงชาย  ดังนัน้หาก 
ความสัมพันธ์ทัง้สองระดับเป็นไปในลักษณะท่ีปรองดอง  ไม่ละเมิดต่อกัน ไม่เอาเปรียบข่มเหง ก็เป็น
ความสัมพันธ์ท่ี เสมอภาค แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการครอบง า ใช้อ านาจรังแกกระท าเพ่ือ
ละเมิดสิทธิตา่งๆ และ แสวงหาประผลประโยชน์ก็จะเป็นความสมัพนัธ์ท่ีไม่เสมอภาค     อ านาจความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนีถู้กก าหนดผ่านชีวิตและประสบการณ์ ดงันัน้ ทัง้หญิงและชายตา่งเรียนรู้ท่ีจะสร้าง
ความคาดหวงั ปฏิบตัิ และตอบสนองตอ่ความคาดหวงันัน้ ๆ แตกต่างกันไปในแตล่ะช่วงกาลเวลาและสภาพ
ทางสงัคม แบบแผนของอ านาจท่ีชายครอบง าผู้หญิงนีส้ามารถเห็นได้จากรูปธรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม อาทิ 
การท่ีผู้ หญิงต้องท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนและยังถูกสังคมก าหนดว่าเป็นหน้าท่ีซึ่งผู้ หญิงต้อง
รับผิดชอบคา่จ้างของผู้หญิงซึ่งต ่ากว่าผู้ชายในตลาดแรงงาน การได้รับความรุนแรงตา่ง ๆ ทัง้ในบ้านและนอก
บ้าน รวมถึงระบบเพศสมัพนัธ์หรือเพศวิถีท่ีก าหนดให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายตอบสนองต่อความต้องการของชายท่ีไร้
ขีดจ ากดัเป็นต้น 

ความสมัพนัธ์หญิงชายนัน้มิได้จ ากดัอยู่เฉพาะอ านาจความสมัพนัธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในสงัคม
แต่ยงัอาจถกูทบัซ้อนด้วยอ านาจของความแตกตา่งทางชนชัน้  เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ศาสนา อายุ จึงเห็นได้ว่าแม้
สังคมจะสร้างให้ผู้หญิงมีสถานภาพท่ีด้อยกว่าผู้ ชายโดยรวมแต่ในระหว่างกลุ่มผู้หญิง ด้วยกันก็ยังมีความ
แตกตา่งกนั หรือผู้หญิงบางกลุ่มอาจมีสถานทางชนชัน้สงูกว่าผู้ชายบางกลุ่มก็ได้ ดงันัน้ จึงมีตวัอย่างท่ีเห็นได้
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อย่างชัดเจนว่าเด็กหญิงและเด็กชายจากประเทศด้อยพฒันาจ านวนมากถูกค้าเป็นทาสทางกามารมณ์และ
แรงงานในประเทศท่ีพฒันากวา่ 

ดงันัน้โดยสรุปความเป็นหญิงชายจึงเป็นการถกูก าหนดโดยสงัคมและมีความสมัพนัธ์เชิงอ านาจในมิติ
ตา่ง ๆ ท่ีสร้างความเป็นหญิงชายขึน้ 

ส าหรับ“เพศ” (sex) ในยคุท่ีนกัสตรีนิยมเร่ิมใช้แนวคดิความเป็นหญิงและชายนัน้ความคิดเก่ียวกบัเพศ 
(Sex)  ยงัเป็นแนวคิดท่ีครอบง าการจ าแนกมนษุย์ออกเป็นสองเพศคือ หญิง (Female) และชาย (Male) แตน่กั
สตรีนิยมเร่ิมตัง้ค าถามและวิพากษ์การครอบง าเหลา่นี ้

อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นหญิงและชายกบัเพศนัน้ก็ยงัมีข้อถกเถียงกันในระหว่าง
นกัสตรีนิยม ดงันี ้

1. ความเป็นหญิงชายนัน้สามารถแยกขาดออกจากความเป็นเพศ ในความเช่ือของนักวิชาการ
กลุม่นี ้ เพศเป็นสิ่งท่ีเราได้มาโดยก าเนิดเป็นลกัษณะทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นเคร่ืองหมายทาง
ชีววิทยาของความเป็นเพศชาย (Maleness) และเพศหญิง (Femaleness) แตค่วามเป็นหญิงและ
ความเป็นชายนัน้เกิดขึน้จากการสร้างทางสังคมวัฒนธรรมและลักษณะทางจิตใจท าให้มนุษย์
กลายเป็นผู้ ชายหรือผู้หญิงตามลักษณะเฉพาะและช่วงเวลาของสงัคม และก็ไม่ได้เป็นผลผลิต
โดยตรงของเพศโดยสรุปก็คือเพศกับความเป็นหญิงชายนัน้แยกขาดจากกัน (Ann Oakley, 1972 
อ้างในนาถฤดีเดน่ดวง, 2550) 
2. ความเป็นหญิงชายและเพศนัน้เป็นระบบเดียวกัน นักวิชาการกลุ่มนีอ้ธิบายว่าในทุกสังคมมี
ระบบความเป็นหญิงชายและเพศ (Sex-gender System) จงึไม่จ าเป็นต้องแยกเพศและความเป็น
หญิงและชายออกจากกนั แตบ่อกว่าความเป็นหญิงชายเกิดจากการก าหนดทางสงัคมและผู้หญิง
ในแต่ละสังคมมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันจึงมีการก าหนดอัตลักษณ์ความเป็นหญิงชายท่ี
แตกต่างกัน นอกจากนีค้วามเป็นหญิงชายยังถูกก าหนดจากการแบ่งเพศทางชีววิทยาและเป็น
ผลผลิตของระบบเพศสมัพนัธ์ (Gayle Rubin, 1975 อ้างในนาถฤดีเดน่ดวง, 2550) 
แม้นกัสตรีนิยมทัง้สองกลุม่บอกวา่ความเป็นหญิงชายนัน้ถกูก าหนดสร้างโดยสงัคมแตก็่ยงัยอมรับ
วา่เพศทางชีววิทยายงัเป็นฐานท่ีท าให้ความเป็นหญิงชายถกูสร้างขึน้ ซึง่นกัสตรีนิยมหลายคนไม่
เห็นด้วยกบัการอธิบายหรือแยกแยะดงักลา่ว แตเ่ห็นวา่ความเป็นหญิงชายนัน้เป็นความสมัพนัธ์
ทางสงัคมมากกว่าจะอยู่บนฐานคิดแบบเพศทางชีววิทยา และไมเ่ห็นด้วยกบัการก าหนดของสงัคม
ท่ีมีเพียงหญิงและชายเทา่นัน้ แตเ่ช่ือวา่สงัคมอาจมีความหลากหลายเพศ 

2. เพศสภาพหรือเพศภาวะ (Genders) เป็นความหลากหลายทางเพศ 
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โลกเรานีไ้มไ่ด้มีแคค่วามเป็นหญิงและชายแตมี่ความหลากหลายทางเพศ นกัวิชาการกลุม่นีส้ร้างข้อ
โต้แย้งว่าความเป็นหญิงและชายนัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ตามเพศ ดงันัน้ จงึไมมี่เหตผุลใดท่ีจะก าหนดวา่มีเพียงผู้หญิง
และผู้ชาย เพศนัน้เป็นเพียงวาทกรรมหรือการครอบง า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพศจงึเป็นสิ่งท่ีสงัคมสร้างขึน้
เหมือนกบัความเป็นหญิงชายนัน่เอง การแบง่เพศแบบหญิงชายก็เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบัเพศท่ีสงัคม
สร้างขึน้ และสงัคมยงัสร้างอคติตอ่เพศอ่ืน ๆ อีกด้วย ความเป็นหญิงและชายแบบบงัคบัท าให้เพศและความ
เป็นหญิงชายผกูมดัตดิอยูใ่นระบบเพศสมัพนัธ์หรือเพศวิถี ความปรารถนาทางเพศของมนษุย์แบบหญิงชาย
หรือตา่งเพศเทา่นัน้จงึได้รับการยอมรับจากสงัคม ขณะท่ีเพศสมัพนัธ์ระหวา่งเพศเดียวกนัถกูมองวา่เป็นความ
เบี่ยงเบน ดงันัน้การมีความหลากหลายเพศท าให้เราต้องเปล่ียนความเป็นหญิงชายเป็นเพศสภาพหรือเพศ
สภาวะ(Genders)   

โดยสรุปความสมัพนัธ์หญิงชายหรือเพศสภาพหรือเพศสภาวะเป็นปรากฏการณ์ท่ีสงัคมและวฒันธรรม
ได้สร้างขึน้ให้มีลกัษณะเฉพาะในแตล่ะสงัคม และสามารถเปล่ียนแปลงหรือถกูก าหนดใหมไ่ด้ตามการ
เปล่ียนแปลงในสงัคม 

 
ความเหล่ือมล า้ทางเพศ  : สถานการณ์ปัญหา 

ปัญหาความเหล่ือมล า้นัน้มีรากเหง้าจากปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีมาจากปัจจยัหรือเง่ือนไขส าคญั  คือ  
อ านาจท่ี ไม่เท่าเทียมทัง้ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม ซึ่งอ านาจดังกล่าวเกิดจาก
ความสามารถ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ  ทรัพยากรทางสังคม  และทรัพยากรทางการเมืองของกลุ่มประชาชนท่ีแตกต่างกัน และใน
ขณะเดียวกันการท่ี ประชาชนแต่ละกลุ่มมีอ านาจท่ีแตกต่างกันก็ยิ่งท าให้ความสามารถในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก ทรัพยากรของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ   มีความแตกต่างกันมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะความแตกต่าง
ของความเป็นหญิงความเป็นชายท่ีจะสมัพนัธ์ตอ่โอกาสในชีวิต และ การเผชิญปัญหาความเหล่ือมล า้ทางเพศ
ได้ ความเหล่ือมล า้มี 3 ลกัษณะ คือ (สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554)  

 1. ความเหล่ือมล า้ด้านความมัง่คัง่และรายได้ (Wealth & Income Inequality) ซึ่งเกิดจาก การพฒันา
ท่ีมีลกัษณะไม่สมดลุหรือกระจกุตวัในบางพืน้ท่ีหรือบางสาขาการผลิต   สง่ผลให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ จากการ
พฒันากระจายไปไมท่ัว่ถึงทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและกลุม่บคุคล   

2. ความเหล่ือมล า้ด้านการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality) ในการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ฐาน
และบริการสาธารณะท่ีมีคณุภาพ ทัง้ในด้านการศกึษา การเข้าถึงสวสัดิการสงัคม และการเข้าถึงแหล่งทนุหรือ
ปัจจยัการผลิต   
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3. ความเหล่ือมล า้ด้านอ านาจ (Power Inequality) ทัง้ด้านสิทธิทางการเมือง อ านาจต่อรอง        ใน
การเข้าถึงทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการพฒันาทัง้ใน ระดบัประเทศ
และระดับท้องถ่ิน ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียม และอาจเกิดการเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination) ตอ่กลุม่ท่ีมีอ านาจในสงัคมน้อย   

รูปธรรมความเหล่ือมล า้ทางเพศภาวะนีส้ามารถวดัให้เห็นได้ชดัเจนโดยผา่นดชันี ดชันีชอ่งวา่งหญิง
ชายโลก (Global Gender Gap Index) ขององค์การสหประชาชาต ิโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเทา่เทียม
ระหวา่งหญิงชายด้วยตวัชีว้ดั 4 มิต ิคือ 1. การมีสว่นร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ 2. การได้รับการศกึษา 3. 
พลงัทางการเมืองและ 4. สขุภาพและการรอดชีพ  

ดัชนีช่องว่างหญิงชายโลก 
          มิตขิองดชันีชอ่งวา่งหญิงชายโลกเน้นท่ีการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งเพศ ดงัตาราง ท่ีได้แสดง
ให้เห็นมิตทิัง้ 4 ด้าน  (อมุาภรณ์ ภทัรวาณิชย์, 2551) 
 

 

ตาราง 1 องค์ประกอบของดชันีชอ่งวา่งหญิงชายโลก 

มิต ิ ตัวชีวั้ด 

การมีส่วนร่วมและ
โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(Economic 
Participation and 
Opportunity) 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายในการมีสว่น
ร่วมในก าลงัแรงงานของหญิงตอ่ชาย 

• ความเทา่เทียมด้านคา่จ้างระหวา่ง
หญิงชายในงานท่ีเหมือนกนั (แล้ว
แปลงเป็นอตัราสว่นหญิงตอ่ชาย) 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายของคา่จ้าง
แรงงาน 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายของผู้บญัญตัิ
กฎหมาย ข้าราชการระดบัอาวโุส และ
ผู้บริหาร ผู้จดัการ 
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• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายของผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านตา่งๆ และวิชาชีพเทคนิค
สาขาตา่งๆ  

การได้รับการศึกษา 
(Educational 
Attainment) 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายในการรู้หนงัสือ 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายในการเข้า
ศกึษาระดบัประถมศกึษา 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายในการเข้า
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายในการเข้า
ศกึษาระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษาขึน้ไป 

พลังทางการเมือง 
(Political 
Empowerment) 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายของท่ีนัง่ใน
รัฐสภา 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายของต าแหนง่
ระดบับริหาร/จดัการทางการเมือง 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายของจ านวนปี
ของการอยูใ่นต าแหนง่ระดบับริหาร
ส าคญัทางการเมือง (50 ปีท่ีผา่นมา) 

สุขภาพและการรอด
ชีพ 
(Health and Survival) 

• อตัราสว่นหญิงตอ่ชายของอายคุาด
เฉล่ีย 

• อตัราสว่นเพศเม่ือแรกเกิด (หญิงตอ่
ชาย ) 

ท่ีมา: Hausman et al. (2007)  
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มิตกิารมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ  
          มิตนีิเ้น้นไปท่ีแนวคิด 3 แนวคือ ความแตกตา่งระหวา่งเพศของการมีสว่นร่วม ความแตกตา่งในเร่ือง
คา่จ้าง และความแตกตา่งในเร่ืองความก้าวหน้าในการท างาน ดงันัน้ตวัวดัของการมีส่วนร่วมจงึวดัด้วยอตัรา
ของความแตกตา่งระหวา่งหญิงตอ่ชายในการมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงาน ความแตกตา่งในคา่จ้างจงึมุง่ไปท่ีตวั
วดัของอตัราสว่นหญิงตอ่ชายของรายได้ และความเทา่เทียมด้านคา่จ้างระหวา่งหญิงชายในงานท่ีเหมือนกนั 
แนวคิดของความแตกตา่งในเร่ืองความก้าวหน้าในการท างานนัน้ พิจารณาจากอตัราส่วนหญิงตอ่ชายของ
ต าแหนง่ในการท างานระดบัการบญัญัตกิฎหมาย ผู้บริหารระดบัสงู-อาวโุส รวมถึงอตัราสว่นหญิงตอ่ชายของ
ต าแหนง่ในการท างานระดบัวิชาชีพตา่งๆ และด้านเทคนิค  

มิตกิารได้รับการศึกษา  
มิตด้ิานการได้รับการศกึษานัน้ดท่ีู ความแตกตา่งระหว่างหญิงและชายในการเข้าถึงการศกึษา โดยใช้

อตัราสว่นของหญิงตอ่ชายในการได้รับการศกึษาระดบัประถม มธัยม และระดบัสงูกว่ามธัยมขึน้ไป สว่นการ
มองภาพในระยะยาวระดบัประเทศของความเท่าเทียมกนัในด้านการศกึษาคือ อตัราการรู้หนงัสือของหญิงตอ่
อตัราการรู้หนงัสือของชาย 

มิตพิลังทางการเมือง  
          มิตนีิไ้ด้รวมตวัวดัของความแตกตา่งระหวา่งหญิงชายในด้านการตดัสินใจทางการเมืองในต าแหนง่
ระดบัสงู โดยพิจารณาจากอตัราสว่นหญิงตอ่ชายในระดบับริหารหรือจดัการทางการเมือง อตัราสว่นหญิงตอ่
ชายของท่ีนัง่ในรัฐสภา นอกจากนีย้งัรวมถึงอตัราสว่นหญิงตอ่ชายในด้านจ านวนปีท่ีด ารงต าแหนง่บริหาร
ส าคญัทางการเมือง เชน่ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี ในชว่ง 50 ปีท่ีผา่นมา ข้อจ ากดัของมิตนีิ ้
คือ การขาดหายไปของตวัวดัท่ีเน้นไปท่ีความแตกตา่งระหวา่งหญิงชายในด้านการมีสว่นร่วมทางการเมืองใน
ระดบัท้องถ่ิน  

มิตสุิขภาพและการรอดชีพ 
          มิตนีิพ้ยายามท่ีจะให้ภาพรวมของความแตกตา่งระหวา่งหญิงชายด้านสขุภาพ โดยใช้ตวัวดั 2 ตวัคือ1. 
ความแตกตา่งหญิงชายของอายคุาดเฉล่ีย และ 2. อตัรส่วนเพศเม่ือแรกเกิด (หญิงตอ่ชาย) ตวัวดัท่ีสองนีมี้
จดุมุง่หมายท่ีจะท าให้เห็นปรากฎการณ์ของ “การหายไปของเพศหญิง” ในประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ีจะชอบลกูชาย
มากกวา่ลกูสาว 

จากการทบทวนองค์ความรู้ของ สุชาดา ทวีสิทธิ (2554) เร่ืองสถานการณ์ด้านความเสมอภาคทาง
สงัคมของผู้หญิง พบประเด็นส าคญัดงันี ้ในด้านสขุภาพทางกาย พบว่า แม้ข้อมลูระดบัประเทศ ชีว้่า อตัราการ
ตายของแม่และเด็กลดลง ผู้หญิงเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึน้ มีอายุเฉล่ียยืนยาวกว่าผู้ชายเกือบ 10 ปี โดย
อายขุยัเฉล่ียของผู้หญิง อยู่ท่ี 74.5 ปี ส่วนผู้ชาย 65.0 ปี (ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2551) 
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แตก่ารมีอายยืุนยาวอาจย่อมท าให้ผู้หญิงต้องตกอยูในฐานะผู้ดแูลสมาชิกในครอบครัว หรือคูส่มรสท่ีเจ็บป่วย
เรือ้รังหรือทุพพลภาพ และผู้ หญิงวัยกลางคน ยังเส่ียงกับปัญหาสุขภาวะท่ี เก่ียวเน่ืองกับภาวะการหมด
ประจ าเดือน  จากรายงานได้ชีอี้กว่า ความเปราะบางของสรีระทางธรรมชาติบวกกบัความเปราะบางทางสงัคม
วฒันธรรม ผู้หญิงถูกคาดหวงั ให้ต้อง อ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นผู้ตาม เป็นผู้ดแูลคนอ่ืน อดทน เช่ือฟัง ไม่ดือ้ 
และต้องไม่เดียงสาในเร่ืองเพศ ในขณะท่ีผู้ชายถูกคาดหวงัให้ต้องเข้มแข็ง เป็นผู้น าในทกุเร่ือง รวมทัง้ในเร่ือง
ความสมัพนัธ์ทางเพศหรือแม้กระทัง่สงัคมหล่อหลอมให้ผู้ชายใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเป็นต้น ท าให้เม่ือ
ผู้หญิงเข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้ ชาย ผู้หญิงจึงมักอยู่ในฐานะด้อยอ านาจกว่าชาย ตวัอย่างของผลกระทบท่ี
เกิดขึน้จากวัฒนธรรมทางเพศและการหล่อหลอมความเป็นหญิง - ชายแบบนี ้ได้แก่ ผู้ หญิงไม่กล้าพูดคุย
ตอ่รองเร่ืองการคมุก าเนิด หรือตอ่รองในการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์กบัคูข่องตน ข้อมลูการวางแผน
ครอบครัวบง่ชีว้่า ผู้หญิงเป็นผู้ รับภาระหลกัในการใช้อปุกรณ์คมุก าเนิด ดงันัน้ผู้หญิงจ านวนหนึ่งต้องเผชิญกับ
ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  น าพาผู้หญิงไปสู่ปัญหาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการท าาแท้งท่ีไม่ปลอดภัย 
เม่ือมีปัญหาการท าแท้ง ผู้หญิงกลายเป็นฝ่ายท่ีถกูสงัคมลงโทษโดยการประณามว่าเป็น แม่ใจยกัษ์หรือแม่ใจ
ร้ายฆ่าลกูตนเอง ในขณะท่ีผู้ชายไม่ต้องถูกตีตราใดๆ จากสงัคมนอกจากนัน้ในด้านการดแูลสขุภาพ ผู้หญิงยงั
ขาดความรู้และข้อมูลเก่ียวกับการดแูลสุขภาพอนามยัของตวัเอง เพราะถูกหล่อหลอมโดยวฒันธรรมท่ีท าให้
เกิดอคติหรือมีทศันะท่ีเป็นลบต่อเนือ้ตวัร่างกายของตวัเองและ ตอ่เร่ืองเพศ ผู้หญิงเกิดความอายไม่กล้าไปรับ
การตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลกู และไมก่ล้าปรึกษา หรือไปตรวจเม่ือมีปัญหาตดิเชือ้ในระบบสืบพนัธุ์  

ในด้านสขุภาพจติ  สชุาดา (2554) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า ความเป็นแม ่เป็นลกูสาว เป็นพ่ีสาว หรือเป็นน้องสาว 
ภาระอันหนักอึง้เหล่านีส้่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้ หญิงอย่างมาก จึงพบว่า โดยเฉล่ียแล้วผู้ หญิงใน
สงัคมไทยในทกุช่วงวยัมีอตัราการเจ็บป่วยทางอารมณ์ เช่น เกิดความเครียด อารมณ์แปรปรวน หดหู่เศร้า และ
วิตกกงัวลในขัน้รุนแรงถึงขัน้รุนแรงมาก สงูกว่าผู้ชาย และ มีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้านจิตใจเพิ่มสงูขึน้ตามช่วง
วยัของผู้หญิงอีกด้วย ข้อมลูการส ารวจสขุภาพจิตของคนไทย ชีช้ดัเจนวา่ผู้หญิงมีสขุภาพจิตด้อยลงเร่ือยๆ เม่ือ
อายมุากขึน้ หรือเม่ือเข้าสู่วัยกลางคนถึงวยัสงูอาย ุนอกจากนีพ้บว่า ผู้หญิงท่ีเป็นหวัหน้าครัวเรือนมีความเส่ียง
ตอ่การมีปัญหาสขุภาพจิตมากกวาผู้หญิงท่ีไมไ่ด้เป็นหวัหน้าครัวเรือนในทกุกลุ่มอาย ุนอกจากนีข้้อมลูจากกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นผู้ ป่วยทางจิตเวช รวมทัง้พยายามฆ่าตวัตายใน
อตัราท่ีสงูกวา่ผู้ชาย 

ในมิติสังคม  สุชาดา (2554) กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่ีสังคมเช่ือว่าผู้ หญิงด้อยกว่าผู้ ชายในเชิง
ความสามารถ สติปัญญา และพละก าลงั ตลอดจน ความเช่ือท่ีว่าผู้หญิงต้องท าบทบาทแม่และภรรยาเท่านัน้ 
ได้ไปสร้างกลไกท่ีกีดกนัผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงได้เติบโต อย่างเต็มศกัยภาพไว้อย่างซบัซ้อนและแนบเนียน ดงันัน้
ถึงแม้มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึน้ แตผู่้หญิง ยงัเข้าสู่ต าแหน่งการงานในระดบับริหารและระดบัการเมือง
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น้อย นอกจากนีท้ าให้ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบตัิในเร่ืองคา่จ้างและเงินเดือน ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงมีรายได้เฉล่ียจาก
การท างานต ่า อีกทัง้มีโอกาสในการหางานท าและ หรือได้รับการว่าจ้างน้อย ทัง้หมดนีส้่งผลต่อฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้หญิง พบวา่ ผู้หญิงในสงัคมไทยก าลงัเผชิญ กบัปัญหาความยากจนสงูกวา่ผู้ชาย และครอบครัว
ท่ีมีผู้หญิงเป็นหวัหน้าครอบครัวเผชิญกับความยากจนท่ีรุนแรง กว่าครอบครัวท่ีมีผู้ชายเป็นหวัหน้าครอบครัว 
ผู้หญิงต้องใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่หมดไปกับการท างานดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน ท าอาหาร ดูแล 
สมาชิก ดแูลสตัว์เลีย้ง โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ชาย พบวา่ ผู้หญิงใช้เวลาไปกบัการท างานบ้านสงูกวา่ผู้ชายถึง 
หนึง่เทา่   

บทบาทและการกระท าของส่ือ ซึ่งเก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์ ของผู้หญิงท่ีส่ือน าเสนอ ท่ีผ่านมาส่ือท าให้
การเลือกปฏิบตัิตลอดจนการละเมิดสิทธิของผู้หญิง กลายเป็นเร่ืองท่ีปฏิบตัิกันได้ เห็นได้จากละครโทรทศัน์
หลายเร่ืองใช้ภาษาและศิลปะการแสดงท่ีสร้างภาพลกัษณ์ผู้หญิงให้ดูอ่อนแอ เจ้ามายา ยัว่ยุอารมณ์ทางเพศ 
งมงายเร่ืองของความรัก เพ้อฝันกับความสมัพนัธ์แนวโรแมนติกและยอมจ านนต่อการถกูกระท าความรุนแรง 
เป็นต้น ผู้ ผลิตสินค้าและนักสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาก าลังแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ หญิงโดยใช้กลยุทธ์
การตลาด และการโฆษณา โดยเห็นผู้หญิงเป็นเพียงผู้บริโภคท่ีต้องการสินค้าใหม่ๆ อย่างไมมี่ท่ีสิน้สดุ มีการใช้
ภาษาและการโฆษณาสินค้าท่ีเกินจริง โดยเฉพาะสินค้าเก่ียวกบัความงาม การโฆษณาสินค้าผู้หญิงได้ไปวาง
มาตรฐาน ความงามเฉพาะบางอย่างท่ีเกินจริงไว้ให้ผู้หญิงคือความงามแบบ อ่อนเยาว์ ผอมบาง และ ขาวใส 
เป็นต้น  

ความเหล่ือมล า้ทางเพศ ส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข และเป็น อุปสรรคต่อการพัฒนา 

ความเหล่ือมล า้ทางเพศ สง่ผลกระทบตอ่ความอยู่ดีมีสขุ และเป็น อปุสรรคตอ่การพฒันา ความไมเ่สมอ
ภาคทางเพศ ท าให้เกิดคา่ใช้จา่ยสงูด้านสขุภาพและความอยูดี่มีสขุของ ผู้ชาย ผู้หญิง และเดก็  และมีผลกระทบ
ตอ่ขีดความสามารถในการยกระดบัชีวิตของ เขาเหล่านัน้  นอกจากคา่ใช้จา่ยสว่นบคุคลเหลา่นีแ้ล้ว ความไม่
เสมอภาคทางเพศยงัลดผลิตภาพในไร่นาและวิสาหกิจ ซึ่งกระทบตอ่ผลสมัฤทธ์ิของการลดความยากจน และ
ความ เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ ความไมเ่สมอภาคระหว่างเพศยงัท าให้ธรรมาภิบาลมีจดุอ่อน ซึง่สง่ ผลกระทบ
ตอ่ประสิทธิผลของนโยบายพฒันา ความอยู่ดีมีสขุ ต้นทนุของความไมเ่สมอภาคระหวา่งเพศ คือ ความเสียหาย
ท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้คน และคณุภาพชีวิตของเขาเหล่านัน้ – หลกัฐานมากมายจากนานาประเทศทัว่โลก แสดงให้
เห็นวา่สงัคมท่ีมีความไมเ่สมอภาคระหวา่งเพศในระดบัสงูอยา่งตอ่เน่ือง จะต้องชดใช้ด้วยความยากจน ภาวะ
ทพุโภชนาการ ความเจ็บป่วย และการขาดแคลนอ่ืนๆ  เชน่ ประเทศจีน  เกาหลี และกลุม่ประเทศเอเชียใต้ มี
อตัราการเสียชีวิตของผู้หญิงในระดบัสงูท่ีเป็นเชน่นี ้ เพราะมาตรฐานทางสงัคมให้ความส าคญัตอ่ลกูชาย
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มากกวา่ลกูสาว ผนวกกบั นโยบายมีลกูคนเดียวของประเทศจีน ได้น าไปสูอ่ตัราการเสียชีวิตของเดก็หญิงท่ีสงู
กวา่เด็กชาย มีการประมาณการวา่จะมีผู้หญิงมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั เป็นจ านวนถึง 60-100 ล้านคน  หาก
มิได้มีการเลือกปฏิบตัทิางเพศ  

 นอกจากนัน้มารดาท่ีไมรู้่หนงัสือ และมีการศกึษาต ่า ส่งผลเสียโดยตรงตอ่ลกูเล็ก การ ศกึษาต ่าได้
น าไปสูก่ารดแูลเดก็ท่ีไมมี่คณุภาพ อตัราการเสียชีวิต และภาวะทพุโภชนาการ ของทารกและเดก็ในระดบัสงู
ตามล าดบั มารดาท่ีมีการศกึษามากกว่าจะสามารถปรับตวัให้มี พฤตกิรรมท่ีมีสขุอนามยัเหมาะสม เช่นการให้
ลกูเล็กๆ ได้รับภมูิคุ้มกนัโรค   หลกัฐานสนบัสนนุข้อสรุปนีคื้อ การวิเคราะห์ข้อมลูการส ารวจภาวะครัวเรือนอย่าง
ละเอียดท่ีแสดงถึงปัจจยัอ่ืนท่ีอาจชว่ยปรับปรุงการดแูลรักษาพยาบาล และผลลพัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุอนามยั 
เชน่เดียวกบัการศกึษาของมารดา รายได้ครัวเรือนท่ีสงูขึน้ก็มีความสมัพนัธ์กบัการรอดชีวิต ของเดก็และภาวะ
โภชนาการท่ีดีขึน้ การวิจยัในประเทศบงัคลาเทศ บราซิล และไอเวอรีโคสต์ แสดงให้เห็นวา่ การท่ีผู้หญิงใน
ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึน้ มีแนวโน้มท่ีจะสง่ผลทางบวก มากกว่าการเพิ่มรายได้ของผู้ชายในครัวเรือน  แต่
มาตรฐานทางสงัคมท่ีตายตวั ไม่ยืดหยุ่นในการแบง่หน้าท่ีบทบาทการท างานระหวา่งผู้หญิง ผู้ชาย ตลอดจน
การจ ากดัการจ้างงานผู้หญิง เป็นอปุสรรคตอ่ขีดความสามารถในการหารายได้ของผู้หญิง 

การลงทนุการศกึษาส าหรับผู้หญิงในระดบัต ่าจะสง่ผลให้ผลผลิตรวมของประเทศลดลง การวิจยัเร่ือง
หนึง่ได้ประมาณการวา่ ถ้าประเทศในเอเชียใต้ ซบัซาฮาราอาฟริกา ตะวนัออกกลาง และอาฟริกาเหนือ เร่ิมต้น
ด้วยการมีชอ่งว่างของความเสมอภาคระหว่างเพศด้านจ านวนปีเฉล่ียของการเข้ารับการศกึษา เช่นเดียวกบั 
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก จะท าให้รายได้เฉล่ียตอ่หวัของประชากรของภมูิภาคนี ้ มีอตัราขยายตวัทางเศรษฐกิจ
สงูเพิ่มขึน้จากท่ีเป็นอยูอี่ก  

รากเหง้าของปัญหา ความเหล่ือมล า้ทางเพศ 

1.อุดมการณ์และปฎิบัตกิารวาทกรรม 

ดวงหทยั บรูณเจริญกิจ (2560)  ได้ทบทวนองค์ความรู้ในทางประวตัศิาสตร์ ชีใ้ห้เห็นแบบปฏิบตัติาม
เพศสภาพ (gender practice) เป็นแบบแผนปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ หรือแบบแผนพฤตกิรรมท่ีถกูก าหนดให้
แตกตา่งกนัด้วยเหตจุากความเป็นชายหรือความเป็นหญิง แม้จะไมใ่ชก่ฎกตกิาทางสงัคมท่ีตายตวั แตเ่ป็น
เหมือนกรอบการปฏิบตัท่ีิ ผู้คนในสงัคมน้อมรับมาสูใ่นวิถิชีวีตปิระจ าวนั แบบปฏิบตัติามเพศสภาพในสงัคมไทย
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสง่ผลตอ่ประเดน็เร่ืองความเสมอภาคระหว่างเพศมาตัง้แตก่่อนการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาสูร่ะบอบประชาธิปไตย  อิทธิพลของลทัธิลา่อาณานิคมสง่ผลให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลงขึน้ แนวปฏิบตัิตามเพศสภาพถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการเร่งสร้างความทนัสมยัเพ่ือรับมือกบัการท้า
ทายของจกัรวรรดนิิยมท่ีเข้ามาคกุคามภมูิภาคนี ้ (สรุเชษ์ฐ สขุลาภกิจ, 2556 อ้างโดย ดวงหทยั บรูณเจริญกิจ
,25607  ) 

งานของดวงหทยั แสดงข้อมลูทางประวตัศิาสต์ว่า นบัแตต้่นทศวรรษท่ี 2410 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ถึง 
รัชกาลท่ี 6 อิทธิพลครอบง าของวาทกรรม “ความ ทนัสมยั” ท่ีชาติยโุรปใช้สร้างความชอบธรรมในยคุลา่อาณา
นิคม ได้สร้างการเปล่ียนแปลงแบบปฏิบตัิตามเพศท่ีท้าท้ายอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ขดัขนบครอบครัวเดมิของ
สงัคม เชน่ การรับอดุมการณ์ผวัเดียวเมียเดียวเข้ามาใช้โดยเร่ิมกบัแวดวงข้าราชบริพาร การเปล่ียนแปลงนี ้ น า
สงัคมไทยเข้าสูก่ารถกเถียง เร่ืองความเสมอภาคระหวา่งเพศอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ (Suwadee T.Patana, 1994 
อ้างโดย ดวงหทยั บรูณเจริญกิจ, 2560)  ) เพราะคา่นิยมดัง้เดมิ ถือวา่การมีเมียมากเป็นสิ่งแสดงความมัง่คัง่และ
อ านาจ วาสนาของชนชัน้สงู ผู้หญิงผู้ ดีลกูขนุนางจะได้รับค าสอนจากวรรณกรรมเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ผู้หญิง 
เชน่ กฤษณาสอนน้อง สวสัดรัิกษา จนถึงสภุาษิตสอนหญิง ของสนุทรภู่ให้รู้จกัปรนนิบตัสามีและบ ารุงตนให้มี
คณุสมบตัเิป็นนางสนมด้วยเหตนุิยมถวายลกูเอาหน้า (ปราณี วงษ์เทศ, 2559 อ้างโดย ดวงหทยั บรูณเจริญกิจ
,2560  ) 

กระบวนการสร้างความมีอารยะด้านหนึง่ได้สร้างภาพลกัษณ์และแบบแผนปฏิบตัติามเพศท่ีก าหนด 
บทบาทของผู้หญิงไว้ในบ้านหรือพืน้ท่ีสว่นตวั ในขณะท่ี พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีทางการเมืองเป็นของเพศชาย 
ซึง่ประเดน็นีจ้ะกลา่วถึงตอ่ไป แตอี่กด้านหนึง่ก็ท าให้ข้อถกเถียงเร่ืองผู้หญิงไมใ่ชส่มบตัขิองผู้ชาย หากเป็น 
มนษุย์เทา่กนั เร่ิมก่อตวัขึน้ในสงัคมไทย เม่ืออ าแดงเหมือนหญิงสามญัชนได้ร้องทกุข์ตอ่พระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 สง่ผลให้มีการ ประกาศห้ามบงัคบัซือ้ขายบตุรหญิงและภรรยา การเปล่ียน
กฎหมายให้ผู้หญิงท่ีบรรลนุิติภาวะได้รับ สิทธิในเนือ้ตวัร่างกายและการก าหนดอนาคตของ ตนเองโดยสามารถ
เลือกคูค่รองด้วยตนเองได้ฎีกาของอ าแดงเหมือนท่ีทลูถวายตอ่รัชกาลท่ี 4 นบัเป็น กรณีท่ีอ้างถึงกนัมาก ท่ีผู้หญิง
ลกุขึน้มาสู้ เพ่ือสิทธิของตน แตก็่มีข้อสงัเกตว่าในสมยันัน้ หลงัจากท่ีมีประกาศฯแล้วจะมีหญิงชาวบ้านจ านวน
เทา่ใดท่ีรับรู้และสามารถอ่านกฎหมายนีแ้ละน ามาใช้เพ่ือปกป้องสิทธิของตน นอกจากนี ้ รัชกาลท่ี 4 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯเปิดโอกาสให้นางในของท่านมีโอกาสเลือกท่ีจะออกไปใช้ชีวิตอิสระนอกวงัได้โดยอาจเลือก 
กลบัไปอยูก่บัครอบครัวเดมิหรือมีคูค่รองใหมก็่ย่อมท าได้แตก็่พบวา่โดยมากแล้วนางในก็ยงัมีความลงัเลไมก่ล้า 
ท่ีจะใช้สิทธท่ีได้รับ (Nitaya Onozawa, 1999 อ้างโดย ดวงหทยั บรูณเจริญกิจ,2560  )   

กระบวนการสร้างความมีอารยะถกูส าทบัด้วยการปฏิรูปประเทศหลายด้านในสมยัรัชกาลท่ี 5 ด้วย 
จ าเป็นต้องพฒันาคนให้มีความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าระบบการบริหารประเทศสมยัใหม่ การปฏิรูปการ 
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ศกึษาเปิดโอกาสให้หญิงกลุ่มอ่ืนๆนอกจากลุม่ชนชัน้น าได้รับสิทธิทางการศกึษาเป็นครัง้แรก แม้หลกัสตูรใน
เวลานัน้มุง่เน้นไปท่ีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแมแ่ละเมียท่ีดี ซึง่ Nitaya Onozawa (1999) การปฏิรูป
การศกึษาระยะแรก หลกัสตูรการศกึษาไมไ่ด้มุง่พฒันาศกัยภาพผู้หญิงเข้าสูก่ารประกอบอาชีพเพ่ือเป็น
ทรัพยากรในการพฒันาประเทศดงัท่ีนิยมสง่เสริมให้ผู้ชายได้เลา่เรียน ระบบการศกึษาท่ีเดมิเคยจดัอยูใ่นวดัท า
ให้ผู้หญิงไมมี่สิทธิได้เรียน เพราะด้วยประเพณีจ ากดัเร่ืองความใกล้ชิดกบัพระ การเปล่ียนมาจดัการศกึษานอก
วดัท าให้เปิดโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้หญิง  ตอ่มาเม่ือเด็กผู้หญิงชาวบ้านได้รับการศกึษา อดุมคต ิคา่นิยมเก่ียว 
กบัภาพลกัษณ์ผู้หญิงของสงัคมชัน้สงูท่ีแฝงอยูใ่นวรรณกรรมตา่งๆ ตลอดจนถึงนิทานชาดกท่ีน ามาท าเป็นละคร 
เชน่ ไชยเชษฐ์ ไกรทอง สงัข์ทอง คาวี มณีพิชยั ฯลฯ ท่ีเน้นบทบาทสตรีท่ีซ่ือสตัย์ จงรัก ภกัดีตอ่สามี ให้ผู้หญิงท า
หน้าท่ีเป็นแมบ้่านแมเ่รือน และดแูลลกูเป็นส าคญั (แม้หญิงชาวบ้านจะต้องชว่ย ผู้ชายท านาท าสวน แตผู่้หญิง
ชนชัน้สงูไมต้่องชว่ยหาเลีย้ง) ก็ยิ่งได้รับการตอกย า้ ถ่ายทอดสูช่าวบ้านทัว่ไป (ปราณี วงษ์เทศ, 2559) 

กระบวนการท าให้วาทกรรมชายเป็นใหญ่กลายเป็น “ความเช่ือ” และ “ความจริง” ปรากฎในรูปของ ค า
สอน ความดีงามท่ีดเูป็นความถกูต้องเหมาะสมเป็นสิ่งท่ีควรปฏิบตัทิ าให้ “ชายเป็นใหญ่” กลายเป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดา แปรสภาพจากสิ่งท่ีสร้างขึน้สู่การเป็นความเช่ือ ความจริง เป็นธรรมชาติ หรือเป็นจารีตปฏิบตัขิองคนใน
สงัคม ส าหรับเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการท่ีวาทกรรมหลกัชายเป็นใหญ่น ามาใช้ในการจดัระเบียบสงัคม ให้
กลายเป็นเร่ืองปกตธิรรมดา หรือบางคนอาจเข้าใจว่าเป็นธรรมชาต ิ ประกอบไปด้วยการสง่วาทกรรมผ่าน
สถาบนัทางสงัคม เชน่ ครอบครัว โรงเรียน สถาบนั ทางศาสนา เช่น วดั สถาบนัทางเศรษฐกิจ/อาชีพ  และ
สถาบนัการเมือง ซึง่สถาบนัเหลา่นีล้้วนถกูก าหนดและควบคมุโดยผู้ชายทัง้สิน้ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ จารีต 
พิธีกรรมตา่ง ๆ เพ่ือก ากบัควบคมุผู้หญิงและท่ีส าคญัยิ่งไปกวา่นัน้ในการท าให้ระบบชายเป็นใหญ่นีก้ลายเป็น
เร่ืองปกตหิรือธรรมดานัน้ สงัคมได้มีการสร้างผู้หญิงขึน้มาควบคมุผู้หญิงเอง จะเห็นได้วา่หลายพิธีกรรมท่ีท า
ร้าย เพ่ือควบคมุผู้หญิง เชน่ การมดัเท้าผู้หญิงจีน การฝึกอบรมกริยามารยาทท่ีเข้มงวด แตผู่้ชายจะอยู ่ในพิธีท่ีดู
ศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีผู้หญิงไมมี่โอกาสเข้าถึงได้ เชน่พิธีกรรมทางศาสนาตา่ง ๆ เป็นต้น   ดงันัน้ผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม
ตอ่ผู้หญิงจากกระบวนการก าหนดวาทกรรมเพศภาวะดงักลา่ว ได้แก่ การเปล่ียนสถานะของผู้หญิงจากการเป็น
มนษุย์ท่ีมีสิทธ์ิมีเสียง สูก่ารเป็นวตัถท่ีุไร้ชีวิตวิญญาณ โดยวาทกรรมชายเป็นใหญ่ท่ีเป็นวาทกรรมหลกัจะตอก
ย า้ให้เห็นว่า “ผู้หญิง” นัน้อ่อนแอ ไม่มีศกัยภาพ และไมมี่เหตผุล มกัใช้อารมณ์ จ าเป็นต้องได้รับ “การดแูล” นัน่
ก็คือการควบคมุ/จดัระเบียบผา่นเทคนิควิธีการตา่ง ๆ ภายใต้ฉลากหรือป้ายท่ีสวยหรู เชน่ การแตง่งาน ความ
เป็นแม ่ การท างานบ้านท่ีเรียบร้อย ความสวย โดยมีสถาบนัตา่ง ๆ ท าหน้าท่ีนี ้ เชน่ สถาบนัอบรมผู้หญิงใน
รูปแบบตา่ง ๆ รวมถึง สถาบนัความงามให้ผู้หญิงกลายสภาพเป็น “วตัถ”ุ ในลกัษณะท่ีผู้ชายต้องการ เชน่ การ
เป็นผู้หญิงท่ี สวยในสายตาของผู้ชาย การเป็นเมียท่ีดี การเป็นแมท่ี่ดี สิ่งเหลา่นีน้บัเป็นการตอกย า้ความสมัพนัธ์
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เชิงอ านาจท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ และความส าคญัของเทคนิค/กระบวนการจดัระเบียบ “ผู้หญิง” 
ของวาทกรรมหลกัชายเป็นใหญ่อยูท่ี่การเบ่ียงเบนปัญหาตา่ง ๆ ท่ีผู้หญิงเผชิญ เชน่ ปัญหา การกระท ารุนแรงตอ่
ผู้หญิง จากค าอธิบายเชิงโครงสร้างสูก่ารอธิบายไปท่ีระดบับคุคลคือตวัผู้หญิงเอง (Blaming the Victims)  ด้วย
การชีใ้ห้เห็นวา่ปัญหาท่ีผู้หญิงเผชิญนัน้ เป็นปัญหาส่วนตวั/เป็นเร่ืองสว่นบคุคล  เน่ืองจากผู้หญิงเป็นตวัสร้าง
ปัญหาเอง  เชน่ ผู้หญิงแตง่ตวัโป๊จงึถกูขม่ขืน ผู้หญิงไมไ่ด้ท าหน้าท่ีภรรยาท่ีดีสามีจงึมีเมียน้อย  ผู้หญิงท่ีท า
อาชีพขายบริการเพราะอยากได้เงิน ดงันัน้หนทางพฒันาจงึเน้นให้ผู้หญิงหางานท าเพ่ือมีเงิน การพฒันาเหลา่นี ้
มุง่เน้นให้ผู้หญิงมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจ มีงานท า ซึง่เป็นการแก้ปัญหาด้วยมิตทิางเศรษฐกิจเพียง มิตเิดียว ซึง่
ไมช่ว่ยแก้ปัญหาได้อยา่งแท้จริง ยงัมีผู้หญิงท่ีด้อยโอกาสอยูเ่ป็นจ านวนมาก ด้วยปัจจยัระบบโครงสร้าง ทาง
สงัคมท่ีด ารงอยูใ่นปัจจบุนั ทัง้ผู้หญิงท่ีขาดการศกึษาอนัเน่ืองจากความยากจน อีกทัง้ผู้หญิงตา่งด้าวในไทยท่ี
ถกูเลือกปฏิบตัอินัเน่ืองมาจากการกีดกนัทางชนชัน้/ชาตพินัธุ์เป็นต้น  การมองปัญหาท่ีไปท่ีปัญหาสว่นตวั หรือ
สว่นบคุคล ได้ลดทอนวิธีการแก้ปัญหาผู้หญิงจากระดบัของสงัคมการเมือง สูเ่ร่ืองของเทคนิควิธีการ  กล่าวอีก
นยัหนึง่ เพศภาวะจงึถกูท าให้กลายเป็นเร่ืองของเทคนิค วิธีการแทนท่ีจะเป็นเร่ืองของอ านาจ  การแก้ปัญหาเชิง
โครงสร้างอดุมการณ์ และการครอบง าอยา่งท่ีการวิเคราะห์วาทกรรมพยายามจะชีใ้ห้เห็น 

 
2.มายาคตเิร่ืองเพศและเพศภาวะ 

ค าวา่ มายาคติ ในท่ีนี ้ หมายถึง ความคิดความเช่ือท่ีตายตวั เป็นภาพเหมารวมเร่ืองเพศ (Gender 
Stereotypes) บางอยา่งเก่ียวกบัความเป็นหญิงของสมาชิกในสงัคม ซึง่ไปก าหนดสิ่งท่ีถือ กนัวา่เป็น ‘ความจริง’ 
หรือ กลายเป็นมาตรฐานก าหนดสิ่งท่ีคดิกนัวา่ ‘ถกูต้อง’ แตจ่ริงๆ แล้ว เป็นเพียงเร่ืองท่ี พดูและเช่ือตามๆ กนัมา
จากในอดีตถึงปัจจบุนั จนท้ายท่ีสดุมายาคตเิหลา่นัน้มีอิทธิพลไปก าาหนดภาพลกัษณ์ ความรู้สกึนึกคิด 
ตลอดจนข้อปฏิบตัติา่งๆ ท่ีตายตวัเก่ียวกบัผู้หญิง ท าให้ตวัผู้หญิงเองและสมาชิกในสงัคมน ามายึดมัน่ถือมัน่วา่
เป็นเร่ืองจริง มายาคตเิหลา่นัน้สะท้อนให้เห็นอคตแิละละวิธีการเลือกปฏิบิตตอ่ผู้หญิงในสงัคม นัน่เอง  

ภาพเหมารวมในเร่ืองเพศ (Gender Stereotypes) ซึง่คือความคดิตายตวั ตดิยดึ ตอกย า้ความเช่ือ
ดัง้เดมิของผู้คนในสงัคม ท่ีเห็นวา่อะไรเหมาะสมกบัหญิง อะไรเหมาะสมกบัชาย หรือ ความคดิท่ีวา่เด็กหญิง
หรือผู้หญิง เดก็ชายหรือผู้ชายสามารถท าอะไรได้ดีกว่าหรืออะไรท าไมไ่ด้ เชน่ ผู้หญิงเป็น แม่บ้านแมเ่รือน ดแูล
ผู้ ป่วย คนชราได้ดีกวา่ ผู้ชายท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลได้ดีกว่า เป็นต้น ซึง่เหลา่นีเ้ป็นท่ีมา ของปัญหาอคติ
ทางเพศ (Gender bias) ภาพเหมารวมในเร่ืองเพศน าไปสูค่วามเช่ือท่ีวา่บทบาทเหลา่นีเ้ปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ท าให้
มีการจ ากดัโอกาสการพฒันาศกัยภาพของทัง้หญิงและชาย มีการกีดกนั มีอคติ และอาจน าไปสูก่ารเลือกปฏิบตัิ
ท่ีไมเ่ป็นธรรม ทางเพศ (Gender Discrimination) เห็นได้จากอาชีพหรือการเรียนบางสาขายงัรับเฉพาะเพศใด
เพศหนึง่    การออกนอกกรอบภาพเหมารวมหรือบรรทดัฐานของสงัคมอาจถกูประณาม ต าหนิ เป็นตราบาป 
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(Stigma) จาก สงัคมหรือคนรอบข้าง เชน่ มีผู้หญิงจ านวนมากท่ียอมทนทกุข์จากความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือ
ลกูและความสงบสขุ ของครอบครัว ไมก่ล้าเลิกกบัสามี เพราะพนัธนาการในเร่ือง “แมแ่ละเมียท่ีดี” ต้องเสียสละ
เพ่ือครอบครัว นัน่เอง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, มปพ) 

 กระบวนการสร้างมายาคตเิก่ียวกบัผู้หญิงเร่ิมต้นตัง้แตก่ารอบรมสัง่สอน จากพอ่แม่ท่ีบ้าน พบในหลกั
ค าสอนของศาสนาหรือวฒันธรรมดัง้เดมิบางสว่น ค าสอนของครูท่ีโรงเรียน การพดูคยุแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนใน
ท่ีท าางาน ท่ีโรงเรียน เรียนรู้จากส่ือ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และ กฎหมายตา่งๆ ผู้หญิงจงึถกูคาดหวงัให้
อยูใ่นกรอบคิดของสงัคมท่ีคอ่นข้างตายตวั วิธีการหลอ่หลอมความเป็นหญิงแยบยลและลกึซึง้ จนท าให้ผู้หญิง
เอง ก็ตามไมท่นัมายาคติ หรือความลวงเก่ียวกบัตวัเอง  และผู้หญิงจ านวนหนึง่ ยงัรักษากรอบท่ีกกัขงัหนว่ง
เหน่ียวความก้าวหน้าของตวัเองไว้อยา่งมัน่คงด้วยซ า้ไป จงึไมน่า่แปลกใจ เม่ือมี การเคล่ือนไหวเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมให้ผู้หญิงในประเด็นตา่งๆ คนสว่นใหญ่มกัมีทา่ทีวางเฉยไมส่นใจ  

สงัคมยงัมีมายาคตท่ีิเก่ียวกบัอดุมการณ์ครอบครัว ท าให้ผู้หญิงภาคภมูิใจกบัภาพลกัษณ์ของ การได้
เป็ยเมียและแมท่ี่มีหน้าท่ีรักษาความความมัน่คงและความสมานฉนัท์ในครอบครัวไว้ให้ได้ถึงแม้ผู้ หญิง จะถกู
กระท าความรุนแรง หรือ ถกูท าร้ายทางร่างกายและจิตใจจากสามี ผู้หญิงสว่นใหญ่จงึยงัอดทนอยู่กบัสามี ท่ีท า
ร้ายตนเพื่อลกู เพ่ือรักษาช่ือเสียงของครอบครัว หรือเพราะกลวัถกูคกุคามเอาชีวิตจากสามี การขอหยา่ หรือแยก
ทางเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีผู้หญิงจะเลือกท า ปัจจบุนักฎหมายเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวยงัป้องกนั ไมใ่ห้การหยา่
ร้างเกิดขึน้ได้ง่ายนกั จะเห็นได้จากการบญัญัตข้ิอความเร่ืองการให้รอมชอมกนัก่อนเอาไว้ด้วย ซึง่อนันีมี้มายา
คติอีกชดุหนึง่รองรับเชน่กนั เพราะเช่ือวา่หากมีการหยา่ร้างสงู สถาบนัครอบครัวจะล่มสลาย  ลกูจะขาดความ
อบอุน่ และจะเกิดปัญหาสงัคมตามมามากมาย ซึง่ในมายาคตชิดุนี ้ พบวา่ ความต้องการของผู้หญิงและความ
ปลอดภยัในชีวิตของผู้หญิงไมไ่ด้รับความส าคญัเทา่เทียมกบัความมัน่คงของสถาบนัครอบครัว เรายงัพบมายา
คตขิองสงัคมในเร่ืองการขม่ขืนและการคกุคามทางเพศ เพราะเม่ือเหตกาุรณ์เกิดขึน้ในสงัคม มกักลา่วโทษ
ผู้หญิงก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยมองว่าเป็นความผิดของผู้หญิงท่ีไมร่ะมดัระวงัตนเอง แตง่ตวัโป๊ ออกนอกบ้านใน
เวลาค ่ามืด ไปยงัสถานท่ีเปล่ียวหรืออนัตราย หรือมีการตดัสินผู้หญิงในท านองท่ีวา่หญิงเชือ้เชิญผู้ชายก่อน 
โดยเฉพาะถ้าหากผู้หญิงไมไ่ด้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถกูขม่ขืนในครัง้นัน้ ก็มกัถกู ตัง้ข้อสงสยัไว้ก่อนวา่
สมยอมผู้ชาย อีกทัง้สงัคมตดัสินผู้หญิงท่ีถกูขม่ขืนหรือถกูลวนลามทางเพศวา่เป็นหญิงท่ีมีมลทิน เป็นต้น เม่ือ
เกิดเหตกุารณ์เหล่านีก้บัตน ผู้หญิงจงึเลือกท่ีจะไมแ่จ้งความกบัต ารวจ เพราะถ้าแจ้งความก็ต้องเผชิญกบั
กระบวนการสอบสวนท่ีไมล่ะเอียดออ่นและไมเ่คารพตอ่ศกัดิ์ศรีของผู้หญิง ตลอดจนบคุลากรในกระบวนการ
ยตุธิรรมเอง มีภาพประทบัความเป็นหญิงบางอย่างท่ีตายตวัตดิอยูใ่นระบบคิดแล้วโดยอาจไมรู้่ตวั ซึง่สง่ผลตอ่
กระบวนการซกัพยาน การรวบรวมหลกัฐาน และการพิจารณาตดัสินคดีท่ีท าให้ผู้หญิงไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
สงัคมไทยมีมายาคตท่ีิเห็นวา่หญิงขายบริการทางเพศเป็นคนไมดี่ ท าให้มีการเอาโทษทางกฎหมายกบั คนท่ีอยู่
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ในอาชีพค้าบริการ และท าให้ผู้หญิงท่ีอยูใ่นอาชีพนีไ้มไ่ด้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ จาก
กฎหมายแรงงาน มายาคติท่ีเช่ือวา่ ถ้ากฎหมายจะอนญุาตให้ผู้หญิงท าแท้งด้วยเง่ือนไขท่ีครอบคลมุกว้างขึน้
กวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั  จะท าให้ผู้หญิง “ไมรั่กนวลสงวนตวั” และมีการท าแท้งกนัมากขึน้ มายาคตท่ีิ เช่ือวา่การ
ท าแท้งเป็นเร่ืองเส่ือมเสียด้านศีลธรรมเหลา่นีท้ าให้ผู้หญิงต้องลกัลอบท าแท้ง และรับบริการท าแท้ง ท่ีไมไ่ด้
มาตรฐาน ซึง่เป็นอนัตรายตอ่ชีวิตของผู้หญิงเอง เรามีมายาคตท่ีิเช่ือวา่การให้ความรู้เร่ืองการคมุก าเนิดและการ
ให้ข้อมลูในเร่ืองเพศศกึษาแก่เยาวชนจะชีโ้พรงให้เยาวชนมีเพศสมัพนัธ์กนัมากขึน้ สง่ผลให้วยัรุ่นเข้าถึงบริการ
และข้อมลูท่ีจ าเป็นเหลา่นีอ้ย่างจ ากดั จนเกิดปัญหาเร่ืองท้องไมพ่ร้อม การท าแท้งและการเพิ่มขึน้ของจ านวนแม่
วยัรุ่นตามมา ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ สขุภาวะของเด็กหญิงและวยัรุ่น ตลอดจนมายาคติ ท าให้ผู้หญิงเช่ือว่าอวยัวะ
เพศและเร่ืองเพศของตวัเองนัน้สกปรก ท าให้ผู้หญิงไมด่แูลเนือ้ตวัร่างกาย รวมทัง้ไมเ่อาใจใสก่บัความสขุทาง
เพศของตวัเอง มายาคตเิหล่านีไ้ด้รับการพฒันาไปสู่ความเช่ือหลายอยา่งเก่ียวกบัผู้หญิงท่ีไมเ่ป็นความจริง ซึง่
น ามาสู ่ การเลือกปฏิบตัติอ่ผู้หญิง ถึงแม้วา่โดยกฎหมายรัฐธรรมนญูไทยนัน้ ผู้หญิงและผู้ชายได้รับการยอมรับ
อยา่งเสมอกนั แตต่ามจารีตประเพณีและข้อเท็จจริงทางสงัคมกลบั พบว่าผู้หญิงถกูเลือกปฏิบตัจิากสงัคม และ
ยงัมี การใช้สองมาตรฐานในเร่ืองหญิงชายอยา่งกว้างขวางในชีวิตจริง กลา่วคือ ในเร่ืองเดียวกนัจะมีการปฏิบตัิ
กบั ผู้ชายอย่างหนึง่และปฏิบตักิบัผู้หญิงอีกอยา่งหนึง่  

ผลกระทบท่ีตามจากการสร้างมายาคตเิชิงลบเหลา่นัน้ท าให้ผู้หญิงจ านวนมากถกูเลือกปฏิบตัจินต้อง 
ประสบกบัความยากจน ขาดทรัพยากร เชน่ ท่ีดนิท ากินและเงินทนุของตนเอง ไม่มีท่ีพกัอาศยั ไมมี่อาหาร 
เพียงพอ และไมมี่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีคณุภาพ ตลอดจนเข้าไมถ่ึงบริการสาธารณะตา่งๆ เชน่ การศกึษา  
 การบริการสขุภาพ เป็นตย่ การคลอดลกูและเลีย้งดลูกู ท าให้ร่างกายของผู้หญิงออ่นแอ เผชิญกบัปัญหา
สขุภาพ เจ็บป่วยเรือ้รังยาวนาน อายคุาดเฉล่ียสัน้ หรือเข้าสูว่ยัชราเร็วกวา่ปกต ิเพราะไมไ่ด้รับการดแูลเอาใจใส่
ด้าน สขุภาพเน่ืองจากความยากจนและไมไ่ด้รับการคุ้มครองสิทธิ ไมส่ามารถดแูลตวัเองหรือ พึง่ตนเองได้ เม่ือ
เจ็บ ป่วยพิการ ประสบกบัการกระท าาความรุนแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ ไมมี่อ านาจตอ่รองในครอบครัวและ
ชมุชน ไมมี่ทางเลือกในการท่ีจะมีชีวิตทางสงัคม ชีวิตครอบครัว ชีวิตชมุชน ไมมี่ความภาคภมูิใจในตนเอง 
รังเกียจเนือ้ตวัร่างกายของตวัเอง ไมไ่ด้รับการเคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ เป็นต้น 
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เพศสภาพ และ เพศวิถี กับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจนัทร์ ประดบัมขุ เชอร์เรอร์ 
คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 สถานการณ์ปัญหาสขุภาพทางเพศของวยัรุ่นหญิงยงัคงเป็นปัญหาส าคญัท่ีมีความรุนแรงและซบัซ้อน
มากขึน้ จากการพิจารณาข้อมลูการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการติดเชือ้เอชไอวีในประชากรกลุม่ตา่งๆ 
ของประเทศไทย ซึง่เป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ศกึษาซึง่ปฏิบตังิานอยูท่ี่กรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา พบวา่ยงัคงเห็นภาพของสถิติตวัเลขท่ีได้จากการเฝ้าระวงั
พฤตกิรรมท่ีเส่ียงตอ่การตดิเชือ้เอชไอวีในประเดน็ของอตัราการใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธ์ของทกุๆ
กลุม่ประชากรท่ีด าเนินการเฝ้าระวงั ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่าโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุม่วยัรุ่นท่ีมีการใช้ถงุยางอนามยั
ในการมีเพศสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ประชากรกลุม่อ่ืนๆ มีอตัราการติดเชือ้เอชไอวี อตัราป่วยด้วยโรคเอดส์ 
และอตัราการตดิเชือ้โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ท่ีเพิ่มสงูขึน้ในทกุๆปี(กรมควบคมุโรค, 2555) รวมทัง้ปัญหาด้าน
สขุภาพอ่ืนๆท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีพฤตกิรรมทางเพศท่ีมีความเส่ียง อาทิเชน่ สถานการณ์การกระท าความ
รุนแรงทางเพศอตัราการตัง้ครรภ์ของแมท่ี่มีอายนุ้อย การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของวยัรุ่นหญิงจากการยตุิ
การตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ จ านวนเดก็และสตรีท่ีเข้ารับบริการในศนูย์พึง่พิงท่ีเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ (องค์การทนุ
เพ่ือเดก็แหง่สหประชาชาต ิ (ยนูิเซฟ) ประเทศไทย, 2554; กรมอนามยั,2554) ค าถามส าคญัท่ีเกิดขึน้จาก
ปรากฏการณ์ข้างต้น คือ “ท าไมปัญหาสขุภาพทางเพศในกลุม่วยัรุ่นหญิง จงึยงัคงเป็นปัญหาส าคญัและมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ”แม้วา่รัฐจะทุม่เทงบประมาณในการรณรงค์ การให้ความรู้และการสนบัสนนุการใช้
ถงุยางอนามยัในสงัคมไทยอยา่งกว้างขวางและตอ่เน่ืองมากวา่เกือบสามทศวรรษ 

การท าความเข้าใจสขุภาพของวยัรุ่นอย่างถ่องแท้รอบด้าน เป็นสิ่งส าคญัตอ่การแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศท่ีไม่ปลอดภัยของวยัรุ่น รวมทัง้การลดจ านวนผู้ติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มวยัรุ่นด้วย หัวข้อการ
บรรยายและเอกสารประกอบค าสอนนี ้ต้องการชีใ้ห้นกัศกึษาเห็นถึงปัจจยัเชิงโครงสร้างและวฒันธรรมท่ีส่งผล
ต่อความเป็นหญิง และความเป็นชายในสังคม รวมทัง้พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โดยใช้แนวคิดเร่ือง เพศ
สภาพ เพศวิถี และความเป็นวยัรุ่นในการอธิบายพฤตกิรรมทางเพศท่ีไม่ปลอดภัยของวยัรุ่น โดยส่วนสดุท้ายจะ
กลา่วถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดดงักลา่ว 
 ประเดน็ท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไปนีน้ัน้ประกอบด้วย หวัข้อ คือ 

1. แนวคิดเร่ือง เพศ และเพศสภาพ  

2. แนวคิดเร่ืองเพศวิถี 

3. เพศวิถีท่ีเปล่ียนแปลงไปในสงัคมไทย 
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 4. เพศภาวะ และเพศวิถีของวยัรุ่น ตวัแบบค าอธิบายพฤตกิรรมทางเพศท่ีไมป่ลอดภยัของวยัรุ่น 
 5. ความเช่ือเก่ียวกบัการใช้ถงุยางอนามยัในวยัรุ่น   :  บทสะท้อนเพศวิถีและเพศภาวะ 
1) แนวคิดเร่ืองเพศ และ เพศสภาพ   

“เพศภาวะ” (gender) และค าวา่ “เพศสรีระ” (sex) นัน้ มีความแตกตา่งกนั ดงันี ้
   เพศสรีระ ( Sex)  หมายถึง เป็นความแตกต่างของหญิงและชายอันเน่ืองมาจากองค์ประกอบทาง
ชีวภาพเทา่นัน้ (พิมพวลัย์ บญุมงคล, 2542) ได้แก่ 

1. ความแตกตา่งของอวยัวะเพศ ทัง้ภายในและภายนอกของทัง้หญิงและชาย ซึง่มีรูปร่างลกัษณะ
ตลอดจนการท างานท่ีแตกตา่งกนั เชน่ อวยัวะเพศ หน้าอก การกระจายตวัของไขมนั 

2. ความแตกตา่งทางฮอร์โมน โดยฮอร์โมนของเพศหญิงประกอบด้วย เอสโตรเจนและโปรเจสโต
โรน สว่นฮอร์โมนของเพศชายจะประกอบด้วย เทสโทสเตอโรน 

3. ความแตกตา่งทางโครโมโซม เพศหญิงจะมีโครโมนโซมเป็น XX ในขณะท่ีผู้ชายจะมีโครโมโซม
เป็น XY 

“เพศภาวะ” (gender) นัน้ ได้มีผู้ ให้ความหมายตา่งๆ ดงันี ้เช่น Alan Gray (อ้างถึงในสชุาดา ทวีสิทธ์ิ, 
2547) ให้ความหมายของเพศภาวะ ว่าหมายถึง บทบาททางสงัคมท่ีลงความเห็นว่าเป็นบทบาทของผู้ชายและ
ผู้หญิงภายในกลุ่มสงัคมนัน้ และเป็นภาวะท่ีแตกตา่งกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เป็นการถกูสร้างโดยสงัคม
และวฒันธรรม หรือการรับรู้ของสงัคม และสามารถเปล่ียนแปลงได้ ผนัแปรไปตามบริบททางวฒันธรรม และ
เง่ือนไขทางประวัติศาสตร์ พิมพวัลย์ บุญมงคล (2542) ให้ความหมายว่า เพศภาวะเป็นบทบาทท่ีถูกสังคม
คาดหวงัว่าหญิงและชายควรจะมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมอย่างไร โดยเด็กชายและเด็กหญิงจะถกูอบรมสัง่สอน
ให้มีบทบาทพฤติกรรม ความคาดหวงัในชีวิต พฒันาการทางอารมณ์และสติปัญญาในลกัษณะท่ีแตกต่างกัน 
บทบาทหญิงชาย (gender roles) ซึ่งถกูก าหนดจากสงัคมวฒันธรรมเป็นบทบาทท่ีไม่ตายตวัมกัเปล่ียนแปลง
และพฒันาได้ โดยเฉพาะภายใต้อิทธิพลของความเป็นเมืองและการพฒันาประเทศเป็นอตุสาหกรรมมากขึน้   

ด้วยเหตนีุเ้พศหญิงเพศชายจึงไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงทางสรีระ แต่การจะกลายเป็นผู้หญิงหรือเป็น
ผู้ชายจะเป็นกระบวนการทางวฒันธรรม กลา่วอีกนยัหนึ่งคือ วฒันธรรมสร้างเพศภาวะในสงัคมขึน้ โดยเป็นสิ่ง
ท่ีก าหนดว่าผู้หญิงและผู้ชายควรปฏิบตัิตนอย่างไร คิดอย่างไร และจะถูกคาดหวงัอะไรจากบุคคลอ่ืนในสงัคม 
เช่น ผู้หญิง (ในวฒันธรรมไทย) ต้องเป็นคนเรียบร้อย ไม่พดูเสียงดงั ไม่สบถ ในขณะท่ีผู้ชายไม่ถกูคาดหวงัให้
เป็นเช่นนัน้ หรือภรรยาต้องเช่ือฟังสามี สามีต้องเป็นผู้น าในครอบครัว หรือผู้หญิงต้องให้ความส าคญักบัหน้าท่ี
ของภรรยาและแม่มากกว่าการประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ในขณะท่ีผู้ชายต้องท างานเพ่ือประสบ
ความส าเร็จซึ่งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุ หรือผู้ชายต้องเป็นผู้ เกีย้วพาราสี ถ้าผู้หญิงคนใดเป็นผู้ เกีย้วพาราสีผู้ชาย
ก่อนผู้หญิง  คนนัน้จะถกูต าหนิจากสงัคม สิ่งเหลา่นีเ้ป็นความคาดหวงัท่ีสงัคมมีตอ่เพศภาวะ และถ้าใคร  ไมท่ า
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ตามท่ีสงัคมคาดหวงั จะถกูสงัคมต าหนิในเชิงลบ เชน่ การตฉิินนินทา หรือเยาะเย้ย ถากถาง    สิ่งตา่งๆ เป็นต้น 
ท าให้ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายในสงัคมต้องปฏิบตัติามท่ีวฒันธรรมในสงัคมก าหนด และเน่ืองจากเพศภาวะในสงัคม
ถกูก าหนดจากวฒันธรรม ดงันัน้จึงแปรเปล่ียนไปตามเวลาและสถานท่ี กล่าวคือ เพศภาวะในยคุสมยัหนึ่งอาจ
ไม่เป็นเพศภาวะในอีกยคุสมยัหนึ่ง เช่น สงัคมไทยในอดีต ผู้หญิงในชนชัน้กลางหรือชนชัน้สงูถกูคาดหวงัให้อยู่
กบับ้าน ดแูลครอบครัว การท างานนอกบ้าน ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่มีเกียรติ แตใ่นปัจจบุนัการท างานนอกบ้านของ
ผู้หญิงเป็นเร่ืองปกติ และในบางส่วนเป็นความจ าเป็นของครอบครัว  เพศภาวะจึงไม่ใช่เป็นเพียงบทบาทของ
ผู้หญิงและผู้ชาย แตเ่พศภาวะคือสถานะแห่งเพศ     ท่ีมีพลวตักับระบบอ านาจในชนชัน้ ชาติพนัธุ์ และความ
แตกตา่งอ่ืนๆ ท่ีมีนยัส าคญัภายใต้เง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ/หรือประวตัิศาสตร์ใน
ระยะเวลาช่วงหนึ่ง ท่ีมีผลต่อการจดัสรร การเข้าถึงอ านาจ และทรัพยากรในสงัคมในแตล่ะห้วงเวลา (พริศรา 
แซ่ก้วย, 2545) การแบ่ง Gender เป็นชายและหญิงในสงัคมไทยเป็นสิ่งท่ีมิได้ตัง้อยู่บนความเท่าเทียมกัน แต่
ต้องอยู่บนกรอบคิดของระบบ “นิยมชาย” ให้คณุคา่กบัความเป็นชาย อะไรท่ีเช่ือมโยงกบัความเป็นชายเป็นสิ่ง
ท่ีสงูกว่าความเป็นหญิง เชน่ ผ้าขาวม้าสงูกว่าผ้านุ่ง ส่งผลให้ผู้หญิงไม่สามารถพดูเร่ืองเพศวิถีได้มากเท่าผู้ชาย 
หรือมีความฉลาดและเป็นปัญญาชนได้ดีเทา่ผู้ชาย 
 
2) แนวคิดเร่ืองเพศวิถี 

เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศท่ีถกูหลอมสร้างจากคา่นิยม บรรทดัฐาน และระบบ วิธี
คดิ วิธีปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเก่ียวกบัคูรั่ก คูชี่วิตในอดุมคต ิและ
กามกิจ’ ซึง่เป็นระบบความคิดและพฤติกรรมท่ีมีความหมายทางสงัคม สมัพนัธ์กบัมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรมท่ีก าาหนดและสร้างความหมายให้แก่เร่ืองเพศในหลากหลายแง่มมุ พริสรา แซก้่วย 
(2547:14) อธิบายวา่ คือ วิธีปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัความปรารถนาทางเพศ หรือท่ีเรียกไว้ในกฎหมายล้านนาดัง้เดมิ
วา่ ‘ตณัหาอาลยั’ โดยในแตล่ะระบบสงัคมนัน้ ความปรารถนาทางเพศ ของปัจเจกบคุคลเป็นมากกว่า
พฤตกิรรมตามธรรมชาต ิว่าใครมีเพศสมัพนัธ์กบัใคร ท่ีไหน อย่างไร แตห่มาย รวมถึงความปรารถนาท่ีดี ท่ี
เหมาะสม การเกีย้วพาราสี มโนทศัน์เก่ียวกบัคูใ่นอดุมคติ ฯลฯ จงึเป็นทัง้เร่ือง การสร้างความหมายทางสงัคม 
เป็นเป้าหมายของการควบคมุทางสงัคมและการเมือง และเป็นพืน้ท่ีของ การยอมจ าานนและการตอ่สู้ในระดบั
ปัจเจก ขณะท่ี วิลาสินี พิพิธกลุ (2547) ให้ความหมายวา่ เพศวิถี คือ ระบบความคิด ความเช่ือเร่ืองเพศ เปน็ก
ระบวนการทางสงคัมและวฒนัธรรมทก ี่าาหนด จดกัาร ก าากบ ัควบคม ุรวมทงัก้ารแสดงออกเกย่ีวกบรัสนยิม 
ทางเพศ ความปรารถนา ความพงึพอใจในเร่ืองเพศ การแสดงทา่ทีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การแตง่กาย เป้าหมาย 
ในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ระเบียบ
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กฎหมาย ตา่งๆ ท่ีมาควบคมุหรือก ากบัดแูลเร่ืองเพศของคนในสงัคม โดยทัว่ไปแล้ว สงัคมจะมีการสร้างบรรทดั
ฐาน ชดุหนึง่ท่ียอมรับหรือให้ความชอบธรรมกบัเพศวิถีท่ีก าาหนดขึน้เทา่นัน้  

จากแนวคิดข้างต้น  หากอธิบายเร่ืองพฤติกรรมทางเพศของมนษุย์อาจกล่าวได้ว่า เร่ืองเพศเป็นเร่ือง
ธรรมชาติท่ีไม่ใช่เร่ืองธรรมชาติ เพราะเร่ืองเพศไม่ใช่เร่ืองของการสืบพนัธุ์เท่านัน้  หากแต่เร่ืองเพศเป็นความ
เก่ียวข้องกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งก าหนด หรือคาดหวงัให้เพศหญิงและชายแสดงออกเร่ืองเพศ
แตกตา่งกันด้วย เร่ืองเพศจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความซบัซ้อน  เป็นวิถีทางเพศท่ีสงัคมและวฒันธรรมก าหนด เพศวิถี 
(sexuality) จึงมีความหมายท่ีมากเกินกว่าเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ แตห่มายรวมถึงความต้องการและความ
พงึพอใจในเร่ืองเพศของบคุคล อตัลกัษณ์ทางเพศ และความเป็นหญิงเป็นชาย ซึง่ทัง้หมดเป็นผลลพัธ์ของสงัคม 
(social product) ท่ีถูกประกอบสร้างภายใต้สังคมวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ  ซึ่งมีหลากหลายมิติและเป็นพลวัตร 
พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในแต่ละสงัคมจึงเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา ตามลักษณะของแต่ละบุคคล  
คา่นิยม และสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ตวัอย่างเช่น ความคาดหวงัและแบบแผนพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น ได้
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามสงัคมแห่งความทนัสมยัและความเป็นเมือง นอกจากนัน้ความหมายและความ
เข้าใจเก่ียวกบัความบริสทุธ์ิในวยัรุ่นกลุม่ตา่ง ๆ ก็อาจมีความแตกตา่งด้วย   

Dixon_ Mueller, R. (1996) ได้กลา่วถึงเพศวิถีวา่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกนัคือ 
1. คู่สมัพนัธ์ทางเพศ (Sexual Partner) อนัหมายถึงจ านวนคู่ของความสมัพนัธ์ทางเพศทัง้ในอดีต 

และปัจจุบัน ช่วงเวลาแห่งการมีคู่ เพศภาวะของคู่ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม แบบแผน
ความสมัพนัธ์กับคูส่มัพนัธ์ทางเพศ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามช่วงวยั และลกัษณะของคู่
ของคู่ความสมัพนัธ์ทางเพศ มีผลอย่างยิ่งกับผลลัพธ์ของการมีเพศสมัพันธ์ ได้แก่ การป้องกัน
หรือไม่ป้องกนั การติดโรคทางเพศสมัพนัธ์ หรือโรคเอดส์ ปัจจยัตา่งๆท่ีสนบัสนนุเร่ิมต้นอของการ
มีกิจกรรมทางเพศในครัง้แรกอนัมีผลตอ่การก าหนด ทศันคตแิละพฤติกรรม รวมถึงการเจริญพนัธ์
และสขุภาวะทางเพศระยะยาว 

2. กิจกรรมทางเพศ(Sexual Acts)  เป็นการปฏิบตัิทางเพศ ทัง้ในเร่ืองของความถ่ี เง่ือนไขการเลือก
ปฏิบตัิกิจกรรมทางเพศอย่างเฉพาะเจาะจง หรือรูปแบบของการมีเพศสมัพนัธ์ของแต่ละคู่หรือ
บคุคล จ านวนความถ่ีของการแสดงออกทางเพศ  

3. การให้ความหมายของเพศสัมพันธ์ (Sexual Meaning) หมายถึงกระบวนการทางความคิด 
พฤติกรรม และเง่ือนไขในเร่ืองเพศ  ซึ่งถูกตีความและให้ความหมายตามบริบทของสังคม
วฒันธรรม อนัรวมถึงความเช่ือระดบับคุคลกลุม่คนท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาติร่างกาย และสิ่งตา่งๆ
ท่ีเก่ียวข้องกบักามารมณ์ หรือการละเมิดกฎเกณฑ์ การกระท าในเร่ืองเพศของผู้หญิงและผู้ชาย
ท่ีวา่ด้วควมเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม 
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4. แรงขบั และความพึงพอใจทางเพศ(Sexual Drive and Enjoyment) หมายถึง ความหลากหลาย
ของการสร้างความเร้าใจ และการบรรลุถึงความสขสุดทางเพศ ท่ีมีมุมองเก่ียวกับสรีระ และ
จิตวิทยาสังคม ความสามารถทางเพศ การกระตนัความรู่สึก และอารมณ์ ความสุขและการ
ตอบสนองทางเพศ การรับรู่ในแรงขบัของคูค่วามสมัพนัธ์ทางเพศและของตนเอง 

ในขณะท่ี  ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์ (2550) ได้ให้รายละเอียดถึงแง่มมุของเพศวิถีว่ามี 6 มิติ ดงันี ้(1)มิติ
ของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบตัิ และอัตลักษณ์ (erotic desires, practices and identity) เพศวิถีท่ี
เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์คือ การนิยามตวัเองในทางเพศ ซึ่งเช่ือมโยงกับเพศภาวะ (gender) แต่อตัลกัษณ์ไม่ได้
ขึน้อยู่กับการท่ีนิยามตวัเองเพียงอย่างเดียว ยงัขึน้อยู่กับการท่ีคนอ่ืนนิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทาง
เพศด้วย (2) มิติการน าาเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอ่ืนเห็นเราเป็นอยา่งไร เรา
ก็น าเสนอตวัเองอย่างนัน้ อาจด้วยทรงผมหรือเสือ้ผ้า เพ่ือความเป็นเพศหญิง เพศชาย หรือ เพศทางเลือกอ่ืนๆ 
(3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นตวัตน ในทาง
เพศ ซึ่งการกระท าแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึน้อยู่กับบริบท ขึน้อยู่กับความพึงพอใจ หรือ
ความรู้สึกท่ีเรามีต่อคนคนนัน้ เป็นความรู้สึกส่วนตวั (4) มิติของการดงึดดูทางเพศ (attraction) สงัคมวางกฎ
กติกาของความรัก ให้รักเฉพาะเพ่ือนตา่งเพศ เท่านัน้นอกจากนีค้วามรัก ก็ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการท่ีเราต้องรักตา่ง
เพศเท่านัน้ แตเ่ก่ียวข้องกบั เชือ้ชาต ิชนชัน้ และอ่ืนๆ อีกด้วย (5) มิตขิองความสมัพนัธ์ (relationship) กฎกตกิา
วา่ด้วยการด าาเนินความสมัพนัธ์ระหว่างชาย - หญิง เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั และวฒันธรรม ซึ่งบางสงัคม
ไม่มีกติกาของการจบความสมัพนัธ์ (6) มิติของเพศสมัพนัธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการ
ร่วมเพศ ท าอยา่งไรจงึ เรียกวา่การร่วมเพศและการร่วมเพศท่ีถกูต้องเป็นอยา่งไร และท่ีผิดปกตเิป็นอยา่งไร 

เพศวิถี (sexuality) จึงมีความหมายท่ีมากเกินกว่าเร่ืองพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ การท าความ
เข้าใจพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น ต้องเข้าใจเป็นเบือ้งต้นก่อนว่า พฤติกรรมทางเพศ เป็นเพียงองค์ประกอบ
หนึง่ของเพศวิถีวยัรุ่น   นอกจากนัน้ เพศวิถียงัเก่ียวพนักบัประกอบสร้างทางสงัคมวฒันธรรม  เพศวิถี  เก่ียวพนั
กับเพศภาวะ (gender) ความเป็นชายและความเป็นหญิงท่ีได้ถูกสร้างถูกขัดเกลา (socialize) ในเร่ืองเพศ
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ความหมายของเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกัน มีความคาดหวงัในพฤติกรรมของ
เพศตรงข้ามตา่งกนั รวมทัง้แสดงพฤตกิรรมทางเพศท่ีแตกตา่งกนัด้วย  
เร่ืองเพศวิถี ยงัเก่ียวพนักบัมิตทิางสงัคมวฒันธรรมของสงัคม  เป็นเร่ือง ต้องห้ามในสงัคม เพราะถกูจดัเป็นเร่ือง
ส่วนตัว และเก่ียวพันกับระบบคุณค่า ศีลธรรม ของสังคม   ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเช่ือและค าสอนของ
ศาสนา กฎหมายและนโยบายสาธารณะ วิถีปฏิบตัิของคนในสังคม รวมทัง้อ านาจของระบบการแพทย์  ซึ่ง
ทัง้หมดต่างก็ร่วมมือหรือแย่งชิงกันนิยามความหมาย และวางกฎกติกาในเร่ืองเพศ รัฐควบคุมเร่ืองเพศของ
พลเมืองด้วยการออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายสาธารณะ   รัฐรับรองการกระท าทางเพศบางประการว่า
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ถกูต้องตามกฎหมาย และจดัวา่วิถีปฏิบตับิางอย่างเป็นความผิดหรืออาชญากรรมท่ีต้องมีการลงโทษ  กฎหมาย
จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก ากับเร่ืองเพศ หรือบงัคบัให้พลเมืองยอมตามในเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวั  ประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศหลาย ประการ เช่นความลามกอนาจาร การซือ้ขายบริการทางเพศ เร่ืองเพศของเด็กหรือท่ี
เก่ียวข้องกับเด็ก และการมีความสัมพนัธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน ถูกก าหนดว่าเป็นเร่ืองผิดกฎหมายใน 
ระดบัตา่ง ๆ กนัและมีบทลงโทษ 

แม้เร่ืองเพศเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะทางชีวภาพของมนุษย์ แต่เพศวิถีได้ถูกให้ความหมาย ถูก
ประกอบสร้างโดยสงัคมวฒันธรรม ท่ีไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนในสงัคมจะสามารถแสดงออก รู้สึก ยอมรับ หรือให้
คณุค่าต่อเร่ืองเพศเหมือนกัน  กล่าวให้ชดัชายและหญิงได้ถูกสร้าง ถูกขดัเกลา (socialize)ในเร่ืองความเป็น
เพศชายและความเป็นเพศหญิงแตกตา่งกนั ถกูคาดหวงั ตีกรอบในการแสดงออกซึ่งวิถีทางเพศ แตกตา่งกนั ให้
ผู้ชายเป็นฝ่ายรุก เป็นผู้ มีประสบการณ์ ผู้หญิงต้องเป็นผู้ รับเป็นตอบสนองในเร่ืองเพศ  เร่ืองเพศเป็นเร่ืองของ
ผู้ ใหญ่ควรผูกกับสถาบันครอบครัว การเจริญพันธ์ ไม่ใช่เร่ืองของเด็ก เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น จึงเป็นเร่ือง
ต้องห้าม ไมย่อมรับ เพราะค้านกบัอดุมการณ์หลกัของสงัคม เป็นต้น  

กล่าวให้ถึงท่ีสดุ เร่ืองเพศ ได้ถกูผกูโยงกบัเง่ือนไขทางสงัคมวฒันธรรม อ านาจ นโยบาย และมาตรการ
ของรัฐ    ให้เร่ืองท่ีมีนยัว่าเป็นเร่ืองส่วนตวัเป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่เร่ืองส่วนตวัอย่างท่ีเข้าใจ อดุมการณ์ทางวฒันธรรม
ในเร่ืองเพศ เป็นอ านาจของสงัคมท่ีสร้างความชอบธรรมในการตดัสิน และปฏิบตักิารแบง่แยก  ก าหนดให้วยัรุ่น
แสดงออกอย่างไรหรือรับข้อมลูและบริการอะไรในเร่ืองเพศ เช่นการบริการวางแผนครอบครัว เพศศกึษา หรือ
สขุภาพทางเพศ เพราะได้โน้มน าท าให้เห็นว่าระบบความสมัพนัธ์ทางเพศที่เป็นปกติ เป็นธรรมชาติ ยอมรับ
อย่างแพร่หลายทัว่ไป นัน่ก็คือวิถีชีวิต วิถีปฏิบติั ความคิด ของผู้ใหญ่ ผู้ที่แต่งงาน หรือมีคู่สมัพนัธ์ที่แน่นอน 
เป็น”บรรทดัฐาน” (norms) ของสงัคม และในทางกลบักนัวิถีปฏิบติัในเร่ืองเพศของวยัรุ่นเป็นส่ิงที่ ไม่ยอมรับ 
และไม่พึงปรารถนา  ซ่ึงปรากฎได้จากมาตรการด้านสขุภาพทางเพศส าหรับวยัรุ่น มุ่งเน้นมาตราการทีใ่ช้กรอบ
ทางกฎหมายและศีลธรรมเป็นฐาน ( Legal Moral Mechanisms)  

เพศวิถียงัสมัพนัธ์กบัระบบคณุค่า ศีลธรรม และบรรทดัฐานของสงัคมที่สมัพนัธ์กบัเพศภาวะที่ก าหนด
ว่าอะไรดี อะไรคือความเหมาะสม สงัคมไทยให้เสรีภาพเร่ืองเพศแก่ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในขณะท่ีผู้หญิงมี
ความเส่ียงสงูตอ่การถกูสงัคมประณามเม่ือท าผิดบรรทดัฐานเร่ืองเพศ มีความเส่ียงตอ่การตัง้ท้องท่ีฝ่ายชายหนี
ความรับผิดชอบ และมีความเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะฝ่ายชายไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
สถานการณ์เช่นนีด้ าเนินตอ่ไปเร่ือย ๆ เพราะสงัคมไทยไม่รู้ว่าการมีทศันคติว่า “ เร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมดาของ
ผู้ชายแตเ่ป็นเร่ืองเสียหายส าหรับผู้หญิง”นัน้ มีผลตอ่รูปแบบการเลีย้งดอูบรมเดก็หญิงเดก็ชาย เพราะเดก็ผู้ชาย
จะสามารถแสวงหาข้อมูลความรู้เร่ืองเพศตามท่ีตนเองสนใจได้อย่างอิสระมากกว่าเด็กผู้ หญิง ในขณะท่ี
เด็กผู้หญิงถูกปิดกัน้ไม่ให้แสวงหาหรือแม้แต่พดูถึงเร่ืองเพศ  กล่าวอีกนยัหนึ่งสงัคมคาดหวงัต่อชายและหญิง 
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ในการเป็นฝ่ายรับและฝ่ายรุกในเร่ืองเพศแตกตา่งกนั ผู้หญิงจะถกูตีกรอบทางวฒันธรรมไม่ให้เป็นฝ่ายริเร่ิมใน
เร่ืองเพศสัมพันธ์ ดังนัน้แม้ว่าผู้ หญิงจะรู้ว่าควรป้องกันการติดเชือ้อย่างไรแต่ก็ถูกบรรทัดฐานทางสังคม
วฒันธรรมฉุดรัง้ไม่ให้เป็นฝ่ายเร่ิมป้องกันตนเอง และกลายเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชายเป็นฝ่ายรุก เป็นฝ่ายเปิด
ฉากก าหนดรูปแบบวิธีการและช่วงเวลาของการมีเพศสัมพันธ์โดยท่ีผู้หญิงไม่อาจต่อรองได้ ในแง่ของสงัคม
วฒันธรรมนัน้ คนส่วนใหญ่คิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ท่ียงัไม่สมรสไม่ควรมีเพศสมัพนัธ์ ดงันัน้การแสดงตวัว่าใคร่รู้
ในเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยจึงไม่ง่ายนัก  พรหมจรรย์เป็นเร่ืองความคาดหวังของสังคมท่ีท าให้
ผู้หญิงจ านวนมากไม่ต้องการให้คนเห็นภาพว่าตนมีกิจกรรมทางเพศจึงไม่สะดวกใจท่ีจะหาข้อมูล ในขณะท่ี
ผู้ชายและเดก็ชายมีโอกาสเข้าถึงข้อมลูมากกวา่   

เพศวิถี ยงัสมัพนัธ์กบัอดุมการณ์เร่ืองเพศในสงัคม  กรอบเร่ืองเพศของสงัคมไทย ใหค้วามส าคญัสูงสดุ
กบัรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างชายและหญิงว่าเป็นส่ิงที่ถูกต้องและเป็นการรักษาสถาบนัครอบครัวและเร่ือง
เพศเพือ่การสร้างความผูกพนัทางสงัคม (ชลิดาภรณ์, 2547)  เร่ืองเพศ จึงมุ่งใช้เพือ่การเจริญพนัธุ์ในสถาบนั
การแต่งงาน รูปแบบของเร่ืองเพศทีส่งัคมเห็นว่าถูกต้องชอบธรรม จึงจ ากดัอยู่เฉพาะการมีเพศสมัพนัธ์ระหว่าง
เพศชายกบัเพศหญิงในสถาบนัการแต่งงานในระบบผวัเดียว โดยนยันี ้เพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น จงึเป็น “เพศนอก
กรอบ” เร่ืองต้องห้าม ไม่เป็นท่ียอมรับ เพราะค้านกับอุดมการณ์หลกัของสงัคม  ส่งผลต่อการวิธีการมอง และ
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นในสงัคม   อดุมการณ์เร่ืองเพศ ท่ีเน้นการเจริญพันธุ์ยงัถกูนิยาม
อย่างเฉพาะเจาะจงวา่เป็นเร่ืองของการ ‘ร่วมเพศ’ ระหวา่งอวยัวะเพศของชายและหญิง โดยให้ความส าคญักบั
อวยัวะเพศชายและความพึงพอใจทางเพศของผู้ชายเป็นศนูย์กลาง  ความสมัพนัธ์ทางเพศในลกัษณะนีไ้ด้รับ
การยอมรับว่าเป็นเร่ืองธรรมชาติและปกติ อิทธิพลของกรอบเร่ืองเพศนีท้ าให้เร่ืองเพศรูปแบบอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
การสนองความต้องการหรือการมีกิจกรรมทางเพศด้วยตนเอง การกระท าทางเพศระหว่างคนเพศเดียวกัน
หรือไม่เก่ียวข้องกบัอวยัวะเพศชายหญิง รวมทัง้เร่ืองเพศท่ีอยู่นอกการแตง่งานถกูมองว่าเป็นปัญหาสงัคม  และ
ความสมัพนัธ์ทางเพศท่ีไม่ได้เป็นเร่ืองของชายหญิงและเพ่ือการเจริญพนัธุ์  เช่นการมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบั
คนท่ีมีเพศสภาพเดียวกนัถกูจดัว่าเป็นความเบี่ยงเบน ผิดศีลธรรมและ/หรือผิดธรรมชาติ การตีกรอบเร่ืองเพศท่ี
เป็นท่ียอมรับว่าถูกต้องชอบธรรมในลักษณะนีจ้ ากัดรูปแบบความปรารถนาและพฤติกรรมทางเพศ และมี
อ านาจตอ่การความเข้าใจเร่ืองเพศของคนในสงัคม ซึ่งส่งผลอย่างมากตอ่การแสดงออกทางเพศของวยัรุ่นใน
ความสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ 

จากค าอธิบายทัง้หมดนีซ้อ่นนยัท่ีส าคญัอยา่งหนึง่คือ เพศวิถีมิใชเ่ร่ืองหยดุนิ่ง แตมี่การเปล่ียนแปลง 
ตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบคุคล เพศวิถีจงึเป็นกระบวนการชีวิตท่ียาวนานของคนๆหนึง่ มีการเตบิโตและ 
เปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีจะตอบโต้หรือยอมตามตอ่กรอบกตกิาเร่ืองเพศท่ีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน และสมัพนัธ์กบั 
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เหตกุารณ์ตา่งๆ ในชว่งเวลาหนึง่ๆ ในแง่ระบบสงัคม เพศวิถีจงึมีท่ีทางอยูบ่นกฎเกณฑ์ของการเมือง ศีลธรรม 
และแนวปฏิบตัเิร่ืองเพศ หรือวฒันธรรมทางเพศในแตล่ะสงัคม ซึง่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
 
3) สถานการณ์เพศวิถีที่เปล่ียนแปลงไป  

กฤตยา อาชวนิจกลุ (2554) ได้ทบทวนองค์ความรู้และชีใ้ห้เห็นเพศวิถีท่ีเปล่ียนแปลงไปในสงัคมไทย 4 
เร่ืองคือ (1) เพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะ เพศสมัพนัธ์ก่อนการแตง่งาน (2) เพศวิถีทางเลือกกบัความหลากหลายทาง
เพศ (3) การค้าบริการทางเพศ และ (4) เพศศกึษารอบด้าน (sexuality education) และ เพศวิถีท่ียงัไม่
เปล่ียนแปลง ท่ีส าคญัท่ีสดุคือการควบคมุเร่ืองเพศของผู้หญิง ท่ีสะท้อนออกมาในวฒันธรรมทางเพศ โดยเฉพาะ
เร่ืองความรุนแรงทางเพศ และการท าแท้ง 

 จาการงานส ารวจพฤตกิรรมทางเพศระดบัชาตลิ่าสดุพบว่าสดัสว่นของวยัรุ่นชายไทยอายุ15 - 18 ปี  
 ท่ีมีประสบการณ์ทางเพศแล้วมีสงูถึงร้อยละ 61 โดยเกือบทัง้หมดเป็นเซ็กส์นอกการแตง่งาน ซึง่เป็นสดัสว่นท่ี 
สงูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวยัรุ่นฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 45) และเวียดนาม (ร้อยละ 10) (Phodhisiha & Xenos, 
2009:65 - 66) โดยพบอีกวา่ผู้ชายอาย ุ20 - 24 ปี และอาย ุ18 - 19 ปี  เรียนรู้เร่ืองเพศครัง้แรกจากหญิงบริการ
เพียงร้อยละ 4 และร้อยละ 2 ตามล าดบั และมากกว่าคร่ึง มีทศันคตทิางบวกตอ่การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการ
แตง่งาน ทัง้นีว้ยัรุ่นไทยรายงานวา่พอ่แม่ตนเองยอมรับการมี เพศสมัพนัธ์นอกการแตง่งานของลกูชายมากกวา่
ลกูสาว (Sabaiying, 2009: 73 - 76) กลา่วได้วา่ ชายไทยเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครัง้แรกกบั หญิงบริการ
และคูส่มรสของตนเองน้อยลงเร่ือยๆ โดยท่ีสว่นใหญ่มีเซ็กส์ครัง้แรกกบัเพ่ือนหรือก๊ิก เพศสมัพนัธ์ ก่อนแตง่งาน 
และการอยูก่่อนแตง่มีแนวโน้มจะเป็นบรรทดัฐานของคนวยัท าางาน และหนุม่สาวในวยัเรียนหนงัสือ (Yamarat, 
2010) สะท้อนวา่ความคดิเร่ืองการรักษาพรหมจารีของหญิงไทยไว้จนกวา่จะแตง่งานผอ่นคลาย ลงมาก และ
คาถา ‘รักนวลสงวนตวั’ ท่ีมีความหมายถึงให้มีเซ็กส์เม่ือแตง่งาน ก็คลายมนต์ในทางปฏิบตัลิงมาก เชน่กนั
(กฤตยา อาชวนิจกลุ ,2554) 

เพศวิถีท่ีเปล่ียนแปลงอีกประการ คือ สงัคมไทยมีมมุมองตอ่กลุม่ผู้ มีเพศวิถีทางเลือกโดยรวมของ
สงัคมไทยเปล่ียนไปในทางบวก คือ สงัคมมีการยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากขึน้ ไมว่า่จะ
เป็นการยอมรับร่วมท างานกบัภาคราชการ หรือการตอ่สู้ผลกัดนัเร่ืองสิทธิของตนเองในเร่ืองตา่งๆ (กฤตยา 
อาชวนิจกลุ ,2554) ท่ีส าคญัคือ การท่ีสถาบนัราชภฏัออกระเบียบ ห้ามนกัศกึษาทัง้ท่ีแปลงเพศ เกย์ และหญิงรัก
หญิงไมใ่ห้เรียนในวิทยาลยัครู 36 แหง่ทัว่ประเทศ เม่ือ  พ.ศ. 2539 - 2540 แตข้่อห้ามดงักลา่วก็ถกูยกเลิกไปใน
ท่ีสดุ ซึง่เป็นผลการรณรงค์ของภาคประชาสงัคม ท่ีท างานเร่ืองสิทธิของเพศท่ีสาม และส่ือหนงัสือพิมพ์ท่ีไมเ่ห็น
ด้วยเป็นสว่นใหญ่ สิ่งท่ีนา่สนใจในความเปล่ียนแปลงก็คือ แม้ทศันะทัว่ไปของสงัคมไทยตอ่เพศท่ีสาม ท่ี
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นกัวิชาการ ตา่งประเทศวิเคราะห์วา่มีลกัษณะ ‘ทนได้ แตย่อมรับไมไ่ด้’ (Jackson & Cook, 1999) และการ
ด าเนินชีวิต ของชนกลุม่น้อยทางเพศยงัคงถกูเลือกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม (จนัทร์จิรา บญุประเสริฐ, 2554)  

ส าหรับเพศศกึษาในประเทศไทย พบวา่มีความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงหลายๆด้าน  การสอน
เพศศกึษาในระดบัโรงเรียนสายสามญัทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการเอง หรือหลกัสตูร
ท่ีพฒันาโดยองคก์รพฒันาเอกชน ยงัคงใช้วิธีบรูณาการเนือ้หาลงไปในวิชาอ่ืนๆ หรือจดัเป็นกิจกรรมตา่งหาก
ออกมา ไมมี่วิชาท่ีถกูเรียกวา่ ‘เพศศกึษา’ ให้นกัเรียน ต้องเรียนหรือเลือกเรียน  อยา่งไรก็ตาม กระบวนการเรียน
การสอนท่ีกระทรวงศกึษาธิการจดัเองนัน้ ถกูองค์การพฒันา เอกชนวิพากษ์วา่ ไม่ได้สอนสาระของเพศศกึษา
อยา่งท่ีควรจะเป็น แตเน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ในวยัเจริญพนัธุ์ และมุง่ควบคมุ ‘ก าาหนดั’ และคมุ 
‘ก าาเนิด’ ภายใต้กรอบ ‘วฒันธรรมไทย’ และ ‘ศีลธรรมอนัดี งาม’ ท าาให้การเรียนการสอนมีแตเ่นือ้หาท่ีมุง่ ‘สัง่
สอน’ และ ‘ห้ามปราม’ เน่ืองจากความเช่ือวา่ การสอน เพศศกึษาตรงไปตรงมา คือ ‘การชีโ้พรงให้กระรอก’ หรือ 
‘การสอนให้มีเพศสมัพนัธ์’ (องค์การแพธ, 2550:9) กระบวนการเรียนการสอนยงัคงถกูครอบง าาด้วยมายาคติ
ตา่งๆ ท่ี เก่ียวกบัเพศวิถี เชน่ ผู้หญิงกบัการเป็นแมท่ี่ดี  ผู้หญิงกบัการไมค่วรรู้เร่ืองเพศ เน้นความรักความสมัพนัธ์
ของ รักตา่งเพศ ไมมี่ภาพของความเป็นพ่อ (fatherhood) ปรากฏในเนือ้หาหลกัสตูร และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ส าหรับการควบคมุเร่ืองเพศวิถีในสงัคมไทย  กฤตยา(2554) ชีว้า่ภาคปฏิบตักิารของค าสอนตา่งๆ ท่ี
ควบคมุเร่ืองเพศ โดยใช้อ านาจ ทางวฒันธรรมเป็นกลไกควบคมุผา่นความคิดเชิงจารีต ประเพณี หรือชดุ
ความคดิตา่งๆ ท่ีสง่ผา่นวาทกรรมหลากหลายแบบ หลากหลายช่องทาง และ สร้างวฒันธรรมทางเพศสอง
มาตรฐาน ขึน้มา นัน่คือ การใช้ความรู้ ความเข้าใจ และคา่นิยมตอ่เร่ืองเพศวิถีตา่งชดุกนัในการสัง่สอนผู้หญิง
กบัผู้ชาย โดยผู้ชายจะได้รับ การปลกูฝังเร่ืองเพศแบบหนึ่ง และผู้หญิงจะถกูปลกูฝังอีกแบบหนึง่ สงัคมไทยขดั
เกลาผู้ชายว่า ควรจะมีประสบการณ์เร่ืองเพศก่อนการแตง่งาน ได้รับการยอมรับเป็นบรรทดัฐานในกลุม่ผู้ชาย 
ดงันัน้ ชายไทยแท้ในกรอบเพศภาวะ ท่ีวา่นีจ้งึ ‘ต้องเป็นผู้ชายท่ีเจนโลกโลกีย์ มีทัง้ทกัษะและความรู้ ท่ีอาจสัง่สม
ได้จากเพศสมัพนัธ์ชัว่ครัง้ชัว่คราว จากการซือ้ประเวณี และจากผู้หญิงสาวท่ี “ไมรั่กนวลสงวนตวั” การเป็นชาย
แตข่าดประสบการณ์เร่ืองเพศ  ก็เป็นเหมือนกบัอศัวินท่ีมีอาวธุเป็นเพียงดาบด้วนท่ีขาดการลบัคม’ (กฤตยา 
อาชวนิจกลุ และพริศรา แซ่ก้วย, 2551:83) ส าหรับผู้หญิงไทยควรต้อง “รักนวลสงวนตวั” ไมมี่เซ็กส์ก่อนการ
แตง่งาน สิ่งท่ีสงัคมไทยต้องการในเชิง อดุมคติ ก็คือ ‘การผลิตมโนทศัน์เก่ียวกบัผู้หญิงไทยท่ีดี เพ่ือเป็น “กลุสตรี” 
มีคณุสมบตัเิป็นแม่บ้าน แมเ่รือนอยา่งสมบูรณ์ สามารถท าหน้าท่ีในการดแูลสมาชิกในครอบครัว ตัง้แตพ่อ่ แม ่
สามี ลกู และพี่น้อง ให้ได้สขุกายสบายใจ และไมรู้่เดียงสาเร่ืองเพศ’ (กฤตยา อาชวนิจกลุ และพริศรา แซก้่วย, 
2551: 82)  กฤตยา (2554) ชีว้า่วฒัธรรมทางเพศของไทยหลอ่เลีย้งการมีเพศสมัพนัธ์นอกสมรสของผู้ชาย ไมไ่ด้
เปล่ียนแปลง เลยจากอดีตถึงปัจจบุนั ขณะท่ีผู้หญิงถกูสอนให้ไมค่วรสนใจเร่ืองเพศ จนถึงท าให้กลวัเร่ืองเพศ 
สง่ผลให้ขาดภมูิคุ้มกนัในการสร้างความสมัพนัธ์เชิงพิศวาสกบัเพศตรงข้าม การขดัเกลาหลอมสร้างชายไทย
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และ หญิงไทยด้วยอดุมคตข้ิางต้น จงึเป็นการเรียนรู้หล่อหลอมและขดัเกลาใหเพศชายท าร้ายเพศหญิงอยา่งไม่
รู้ตวั และเป็นกระบวนการท่ีมุง่ควบคมุเพศวิถีของผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย มีการศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ะระหว่าง
เพศและเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งานของวยัรุ่น ท่ีระบวุ่า ลกูผู้หญิงจะถกูพอ่แมข่ดัเกลาให้รับรู้และเกรงกลวัอ านาจ
ทางเพศของผู้ชาย ผู้หญิง เกิดความรู้สกึด้อยกว่าผู้ชายในเร่ือง ความสมัพนัธ์ทางเพศ รวมถึงเกิดความรู้สกึว่า
ตวัเองไมส่ามารถปกป้อง คุ้มครองตวัเองในเร่ืองเพศได้ (นิมิต มัง่มีทรัพย์, 2542) อยา่งไรก็ตามพลงัอ านาจของ
วาทกรรมเชิงจารีตนก็ออ่นก าลงัลงทกุวนั การมีเพศสมัพนัธ์ ของเยาวชนหนุม่สาวก่อนการแตง่งาน ได้กลายเป็น
บรรทดัฐานใหมข่องคนหนุม่สาวสว่นใหญ่ในยคุนีไ้ปแล้ว สะท้อนว่า ทศันคตท่ีิว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองสกปรก เป็น
เร่ืองไมค่วรพดู และไมค่วรเรียนรู้ก่อนการแตง่งาน ก็ไม ่เป็นจริงนกัในปัจจบุนั (2554) ปรากฏการณ์ท่ีว่านีท้ าให้
เยาวชนยคุปัจจบุนัเหมือนเดินทางอยูร่ะหวา่ง โลกสองโลก คือโลกท่ียงัสอนเร่ืองเพศแบบจารีต และโลกท่ี
สมัพนัธ์จากเพ่ือนฝงู จากการโฆษณาและสือบนัเทิง เริงรมย์ ท่ีเร่งกระตุ้นให้แสดงและเสพเร่ืองเพศ ไมว่า่จะเป็น
การปรุงแตง่เนือ้ตวั จริตกิริยา และทกัษะในเร่ืองเพศอย่างเตม็ท่ี (กฤตยา อาชวนิจกลุ และพริศรา แซก้่วย, 
2551:89) 

สถานการณ์ท่ีด ารงอยู่ตอ่เน่ืองไม่เปล่ียนแปลงคือปัญหาความรุนแรง และการท าแท้ง  ซึง่ผู้หญิงยงัตก
อยูใ่นสถานะท่ีได้รับความทกุข์อยา่งแสนสาหสั ผู้หญิงต้องกลายเป็นผู้ รับผิดชอบและแบกผลลพัธ์ตา่งๆท่ีเป็น
ความเจ็บปวดทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม สืบเน่ืองมาจากการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม โดยปราศจากการ
ชว่ยเหลือและสนบัสนนุทางสงัคมอยา่งเป็นระบบ และยงัถกูนิยามตามกฎหมายวา่ เป็นผู้ประกอบอาชญากรรม
อีกด้วยหากตดัสินใจยตุิการตัง้ครรภ์ 
 ผู้ เขียน มองเห็นการเปล่ียนแปลงเร่ืองเพศวิถีในสงัคมไทยอีกประการคือ เพศวิถีในพืน้ท่ีออนไลน์ ด้วย 
ในปัจจบุนักระแสทางเทคโนโลยีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้คน ในสงัคมสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีส่ือออนไลน์ และอินเทอร์เน็ตกนัเป็นจ านวนมาก อีกทัง้ โทรศพัท์มือถือท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนัก็ยงัถกู
พฒันาให้กลายเป็นโทรศพัท์มือถือในรูปแบบสมาร์ทโฟน ท่ีสามารถท าได้หลายๆ อย่างในเคร่ืองเดียวกนั ไมว่า่
จะเป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การหาเพ่ือนผา่น โปรแกรมประยกุต์ตา่งๆ บนไอโฟน การเลน่เกม การพดูคยุกนั
ผา่นแบล็คเบอร์ร่ี การถ่ายรูปและคลิป วิดีโอ รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพและวิดีโอตา่งๆ ได้อยา่งไร้ขีดจ ากัด 
ทรศพัท์มือถือและส่ือออนไลน์ถกูพฒันาให้อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่ายและมากขึน้ 
โทรศพัท์มือถือในฐานะส่ือออนไลน์ประเภทหนึง่ จงึกลายเป็นเคร่ืองมือให้วยัรุ่น ได้สร้างและแสดงอตัลกัษณ์ 
ตวัตน ตลอดจนการพฒันาความสมัพนัธ์ทางเพศ การใช้โทรศพัท์มือถือและส่ือ ออนไลน์ตา่งๆ ในรอบสิบปีท่ี
ผา่นมา จงึเปล่ียนแปลงปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของวยัรุ่น รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบทางเลือกความบนัเทิง 
โดยเฉพาะการเกิดเครือขา่ยทางสงัคมและการด ารงเครือขา่ยทางสงัคมผา่นการใช้อีเมล์ เว็บไซต์ การสง่
ข้อความ เว็บแคม และผา่นแอพพลิเคชัน่ตา่งๆ บนสมาร์ทโฟน (พิมพ์วลัย์ บญุมงคลและคณะ, 2555) ท าให้ใน
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กลุม่วยัรุ่นมีการรับเทคโนโลยีเหลา่นีเ้ข้ามาผสมผสาน กบัวิถีชีวิต พฤติกรรม ตวัตน รวมทัง้วิธีคิดของตน จนทกุ
วนันีค้งไมผ่ิดมากนกั หากจะกลา่ววา่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและส่ือออนไลน์เป็นวฒันธรรมท่ีมี
อิทธิพลยิ่งของเยาวชน เพราะวยัดงักลา่วเป็นวยัท่ีมีความสนใจตอ่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ  สง่ผลให้วยัรุ่นต้องมีการเสพเทคโนโลยีเหลา่นีใ้นการตดิตอ่ส่ือสารกนัอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้
รูปแบบ วิถีชีวิตของเยาวชนท่ีต้องการเวลาและพืน้ท่ีในการแสวงหาตวัตนและประสบการณ์ชีวิต ก็เป็นปัจจยั ท่ี
เอือ้ตอ่การเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีดงักลา่วอีกด้วย (รณภมูิ สามคัคีคารมย์และคณะ, 2551) 
 
4) เพศภาวะและเพศวิถีของวัยรุ่น  
ตัวแบบค าอธิบายพฤตกิรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่น  
 มาตรการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ียงทางเพศท่ีผ่านมา (Parker, 2001) 
โดยเฉพาะในปัญหาการแพร่ระบาดของเอดส์ มักใช้กระบวนทัศน์เดิมท่ีให้ความส าคัญกับแนวคิดทางชีว
การแพทย์ ระบาดวิทยา และจิตวิทยา แม้วา่ในระยะตอ่ๆมา นโยบายทางการแพทย์และสาธารณสขุในด้านการ
ป้องกันความเส่ียงทางเพศจะยกระดบัไปสู่การให้ความส าคญักับความเส่ียงในระดบัปัจเจกบุคคล และให้
ความสนใจกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงมากขึน้ แต่ก็ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างการ
ครอบง าด้วยจารีตกระแสหลกัของสงัคม ท่ีเก่ียวข้องกบัเชือ้ชาติ ชนชัน้ เพศภาวะ เพศวิถี ซึ่งล้วนเป็นอคติทาง
สงัคมท่ีซ้อนอยูภ่ายใต้บริบททางสงัคมดงักล่าวท่ีให้ความส าคญักบัความเป็นผู้ชายผ่านระบบผู้ เช่ียวชาญ สร้าง
สถานะท่ีด้อยกว่าให้กับผู้หญิงโดยสร้างความคาดหวงัและจบัจ้องกับกลุ่มผู้หญิงและวยัรุ่น (Ahlberg, et al., 
2001; ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์, 2547; Saleh, et al., 2009) มมุมองดงักล่าวจึงยงัมีความห่างไกลอย่างมากจาก
ชดุความซบัซ้อนของปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม และโครงสร้างท่ีมีความเก่ียวข้องกบัโครงสร้างความเส่ียงใน
ประชากรกลุ่มต่างๆ (Schoepf, 2001) รวมไปถึงแนวคิดจิตวิทยาบุคคลท่ีไม่สามารถอธิบายชุดความซบัซ้อน
ดงักล่าวได้ ในสังคมไทยก็เช่นเดียวกันพบว่าแม้จะมีการส่งเสริมการให้ความรู้และการใช้ถุงยางอนามัยใน
สงัคมไทยอย่างกว้างขวางและตอ่เน่ืองมานานกว่า 20 ปีแล้วก็ตาม แตก็่พบว่าการใช้ถงุยางอนามยัยงัคงไม่ได้
เป็นบรรทดัฐานในชีวิตทางเพศของคนไทยแตอ่ย่างใด (นิวตัร  สุวรรณพฒันา และคณะ,  2555; นภาภรณ์ หะ
วานนท์ และคณะ, 2555) นโยบายจากภาครัฐในการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการติดเชือ้
เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตัง้ครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ มาจากองค์ความรู้ท่ีถูกครอบง าโดย
การแพทย์และระบาดวิทยาเป็นหลกัไม่ได้ให้ความสนใจในความส าคญัของบทบาททางเพศภาวะและการให้
ความหมาย หรือพฤติกรรมทางเพศและการให้ความหมายท่ีถูกก่อรูปโดยปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ปฏิบตักิารทางเพศเป็นผลมาจากปัจจยัท่ีมีความซบัซ้อนลึกซึง้และมีความหลากหลาย
มากกวา่ท่ีจะใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์ในการท าความเข้าใจ (Schoepf, 2001) 
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 กลา่วให้เฉพาะเจาะจง มาตรการการป้องกนัความเส่ียงทางเพศกระแสหลกัท่ีผา่นมา คือ การให้ความรู้ 
การสร้างการตระหนกัรู้ ซึ่งมีฐานคิดท่ีว่าบุคคลมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภัยเน่ืองจากไม่มีความรู้โดยมุ่งแก้ไข
ปัญหาผ่านปัจเจก และการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามยัท่ีใช้แนวคิดทางการแพทย์และระบาดวิทยาในการ
ป้องกนัความเส่ียงโดยการใช้ถงุยางอนามยัตดัชอ่งทางในการรับและการถ่ายทอดโรค ท่ีมีความพยายามของทัง้
ภาครัฐและองค์กรเอกชนผา่นมาตรการการด าเนินงานในหลากหลายรูปแบบ และยงัคงมีความพยายามในการ
พฒันามาตรการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามยัอย่างต่อเน่ืองและยาวนานทัง้ผ่านรูปแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน และตู้ จ าหน่ายถุงยางอัตโนมัติ การสร้างการยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยผ่านส่ือต่างๆ (นิวัตร  
สวุรรณพฒันา และคณะ, 2555; นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555) 
 จากแนวคิดเร่ืองเพศสภาพ เพศวิถี และภาพตวัแทนความหมายของวยัรุ่น ท่ีกลา่วมาข้างต้น  ชีใ้ห้เห็น
ได้ว่าค าอธิบายปัญหาพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ปลอดภัยของวัยรุ่น  มีมากกว่าการมองเป็นเพียงปัจจยัระดบั
บคุคล หรือการขาดความรู้  แต่เป็นเร่ืองระบบความคิด ความเช่ือเร่ืองเพศในบริบทสงัคมท่ีวยัรุ่นด ารงอยู่ ซึ่ง
ส่งผลต่อรูปแบบการแสดงออกเร่ืองเพศ แบบแผนพฤติกรรทางเพศ บทบาทและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหวา่งหญิงชาย ในเร่ืองเพศ   

ข้อเท็จจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ คือสงัคมไทยมีลกัษณะสังคมชายเป็นใหญ่ (patriarchy society) ท่ีได้
ก าหนดกฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน และให้อ านาจ และอภิสิทธ์ิ เร่ืองเพศ แก่เพศชาย มากกว่าเพศหญิง  หรือกล่าว
อีกอยา่งเร่ืองเพศเป็นมาตรฐานเชิงซ้อน (double standard) กล่าวคือ เร่ิมจากผู้ชายได้รับการเลีย้งดท่ีูแตกตา่ง
จากผู้หญิง ผู้ชายจะถูกสอนให้เป็นผู้น าตัง้แต่เล็ก เด็กชายไม่ต้องอยู่กับบ้าน แต่จะสามารถออกไปแสวงหา
ประสบการณ์ต่างๆนอกบ้านได้โดยไม่ถือว่าเป็นเร่ืองเสียหาย ดงันัน้ เม่ือย่าง เข้าสู่วยัรุ่นซึ่งเป็นวยัเจริญพนัธ์ 
ผู้ชายมีอิสระท่ีจะเรียนรู้เร่ืองเพศสมัพนัธ์โดยไม่ได้รับการต าหนิซึ่งจะตรงข้ามกบัเพศหญิง   กิจกรรมทางเพศจึง
เป็นเร่ืองของผู้ ชาย เน่ืองจากผู้ ชายต้องเป็นผู้น า เป็นผู้ สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผย ผู้ หญิงไม่ควรมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งานเพราะเป็นความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม แสดงถึงการเป็นผู้หญิงไม่ดี และเป็นจะเป็น
แม่ท่ีไม่ดีต่อไป  กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมนี ้ส่งผลอย่างส าคญัต่อพฤติกรรทางเพศของวัยรุ่นไทย และ
สง่ผลตอ่การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไมป่ลอดภยัของทัง้หญิงและชาย   

ความคาดหวงัการแสดงออกทางเพศ ท่ีสง่เสริมให้ผู้ชายแสวงหาคูน่อนได้หลายคน อนัเป็นการบง่บอก
ถึงความเป็นชายแท้  หรือเป็นธรรมชาตขิองชาย เป็นเง่ือนไขส าคญัของการแพร่ระบาดโรคเอดส์  กิจกรรมเพศจงึ
พบในวยัรุ่นชายมากกวา่วยัรุ่นหญิงอยา่งชดัเจน เชน่ อายเุร่ิมต้นของการมีเพศสมัพนัธ์ ประสบการณ์ทางเพศ 
และความถ่ีทางเพศ  ภายใต้วฒันธรรมทางเพศท่ีวา่ ผู้ชายท่ีแท้ต้องสามารถหาประสบการณ์ทางเพศก่อนการ
แตง่งาน ต้องมีประสบการณ์ ต้องมีความสามารถในเร่ืองเพศ และเป็นธรรมชาตท่ีิผู้ชายมีความต้องการทางเพศ
มากกวา่หญิง ดงันัน้ผู้ชายจงึสามารถแสดงพฤตกิรรทางเพศได้อยา่งเปิดเผยโดยอิสระและมีอ านาจควบคมุใน
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เร่ืองเพศ โดยพบวา่ชายไทยมกัมีเพศสมัพนัธ์กบัโสเภณีหรือท่ีเรียกวา่ ขึน้ครู เพ่ือท่ีจะเรียนรู้เร่ืองเพศ ซึง่จะ
สง่เสริมความเป็นชาย ในขณะเดียวกนั เม่ือเร่ิมคบหาเป็นแฟน ผู้ชายถกูคาดหวงัให้เป็นผู้ เร่ิมความสมัพนัธ์ เป็น
ต้น แนวคิดเชน่นีใ้นขณะเดียวกนั อาจท าให้ทัง้ผู้หญิงเกิดความเส่ียงขึน้ได้ เพ่ือรักษาพรหมจรรย์ผู้หญิงอาจเล่ียง
ไปมีเพศสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนเชน่ทางปาก หรือทางทวารหนกั ซึง่มีความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้โรคอยา่งมาก 

บทบาทหญิงชายตามเพศภาวะและความคาดหวงัจากเพศภาวะท าให้การใช้ความรู้เป็นเร่ืองยาก หาก
ผู้หญิงไปแสดงทา่ทีวา่มีความรู้เร่ืองเพศ แสดงวา่เป็นผู้หญิงไมเ่รียบร้อยเป็นผู้หญิงก๋ากัน่ แม้มีความรู้เร่ืองการ
ป้องกนัไมใ่ห้ตดิเชือ้เอดส์ก็อาจไมก่ล้าพดูคยุกบัสามีหรือคูรั่ก วิธีการป้องกนัตา่ง ๆ ท่ีผู้หญิงรับถ่ายทอดมาไมว่า่
จะเป็นการละเว้นการมีเพศสมัพนัธ์ ความซ่ือสตัย์ตอ่คูข่องตนไมไ่ปหาเศษหาเลยหรือมีเพศสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน 
หรือการใช้ถงุยางอนามยั ผู้หญิงอาจไมมี่อ านาจควบคมุเร่ืองเหลา่นีไ้ด้เลย เดก็ผู้หญิงถกูคาดหวงัว่าต้องไมมี่
เพศสมัพนัธ์ในวยัเยาว์ดงันัน้จงึล าบากท่ีจะเข้าถึงข้อมลูเร่ืองเอดส์  ไมค่วรพดูคยุในเร่ืองเพศ  ท าให้ผู้หญิงรู้สกึวา่
เป็นเร่ืองนา่อายถ้าจะพดูเร่ืองนี ้เม่ือทัง้สองเพศถกูหล่อหลอมให้รับรู้ในเร่ืองเพศแตกตา่งกนั จงึก่อให้เกิดปัญหา
ตา่งๆตามมาไมว่า่จะเป็นการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแตง่งานในวยัรุ่นและการตัง้ครรภ์ ท่ีมกัลงเอยด้วยการท าแท้ง 
ในทางกลบักนั การท่ีผู้ชายถกูคาดหวงัให้รู้เร่ืองเพศก็อาจเป็นปัญหา “การเป็นลกูผู้ชาย” คือต้องรู้วิธีการร่วม
ประเวณีวา่จะท าอย่างไร ซึง่อาจท าให้ผู้ชายอึดอดัหรืออายในการท่ีจะบอกวา่เขาไม่รู้อะไรบ้าง ท าให้เป็น
ข้อจ ากดัในการเข้าถึงข้อมลูท่ีถกูต้องในเร่ืองโรคเอดส์ 
 นอกจากนัน้รากฐานปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นหญิงเป็นประเด็นท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับเร่ืองความเส่ียงอันเน่ืองจากความเปราะบางทางเพศ และพฤติกรรมความเส่ียงเร่ืองเพศ 
เพศสมัพนัธ์ และการมีความสมัพนัธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทัง้ในระดบับคุคล
และสงัคมในระดบัโครงสร้างสงัคม ความเส่ียง และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่นหญิงมีความเก่ียวข้องกบั
เพศภาวะและเพศวิถีซึ่งถูกสร้างขึน้ทางสังคม ซึ่งเกิดจากการครอบง าของระบบล าดบัชัน้ท่ีเพศชายเป็นผู้
ก าหนดท าให้เกิดโครงสร้างความไม่เท่าเทียมของเพศหญิง ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการมีความสมัพนัธ์ทางเพศ
และอ านาจ การครอบง าวัยรุ่นหญิงและผู้หญิงโดยน าลงสู่วาทกรรมทางศีลธรรม ท าให้ผู้หญิงขาดอิสระและ
เสรีภาพในการเลือกและการตดัสินใจในการมีความสัมพันธ์ทางเพศ โดยเฉพาะในผู้หญิงท่ีมีอายุน้อยจะมี
ทางเลือกในการตดัสินใจในเร่ืองการมีความสมัพนัธ์ทางเพศน้อยลง เน่ืองจากการตดัสินใจในเร่ืองของการมี
ปฏิบตัิการทางเพศมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัวฒันธรรม บรรทดัฐาน และบทบาททางเพศท่ีถกูก าหนดขึน้ ซึ่ง
มีความเก่ียวข้องกับการมีความสมัพนัธ์ทางเพศและอ านาจ เน่ืองจากเพศวิถีถูกสร้างขึน้โดยสงัคมวัฒนธรรม 
เป็นผลผลิตท่ีมีความซับซ้อนท่ีเกิดจากการโต้ตอบท่ีเป็นพลวัตรระหว่างความปรารถนา ความพึงพอใจ 
จินตนาการและการส่ือสาร และขนบธรรมเนียมของสงัคมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ ท่ีได้รับอิทธิพลและถกูก่อรูปโดย
ความคาดหวงัทางเพศภาวะท่ีมีความแตกตา่งหลากหลาย เป็นขบวนการท่ีต่อเน่ือง วยัรุ่นหญิงถูกกระท าเป็น
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วตัถขุองการเปล่ียนแปลงและในเวลาเดียวกนัวยัรุ่นหญิงก็เป็นผู้กระท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้วยเช่นเดียวกนั 
(Few, 1997) 

ในระบบวฒันธรรมแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีอดุมไปด้วยระบบการให้คณุคา่และการให้ความหมายเชิง
สญัลกัษณ์ส่งผลต่อความเส่ียงและพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นหญิง  อุดมการณ์เร่ืองเพศภาวะและเพศวิถี 
ปัจจยัทางสงัคม เช่น ความยากจน อ านาจทางเพศภาวะ อคตทิางชาตพินัธุ์ การกดข่ีทางเพศ ท่ีน ามาซึง่รูปแบบ
ของ “ความรุนแรงทางโครงสร้าง” และปฏิบตัิการท่ีเป็นผลลพัธ์จากปฏิสมัพนัธ์ของวยัรุ่นในฐานะผู้กระท าการ
กบัรูปแบบโครงสร้างทางสงัคมวฒันธรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท่ีน ามาซึ่งบริบทความเส่ียงท่ีอยู่รายรอบตวั
พวก เขา  (Schoepf, 1995; Farmer, 1995; Kaufman et al, 2007; Barrow, 2007) ดัง เ ช่นตัวอย่ า งของ
การศึกษาในกลุ่มวยัรุ่นชนเผ่าอเมริกนัอินเดียนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีราบตอนเหนือของอเมริกาเพ่ือท าความ
เข้าใจองค์ประกอบของบริบทความเส่ียงส าหรับปฏิบตัิการทางเพศและผลลพัธ์ทางสขุภาพท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
วัฒนธรรม จากการสูญหายไปของประเพณีการหาคู่แบบดั่งเดิมและพิธีการการเร่ิมต้นของวัยหนุ่มสาว ท่ี
เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายไม่ได้มีการนดัพบกันในรูปแบบเดิม เช่น การออกไปชมภาพยนตร์ แตเ่ป็นรูปแบบของ
การจดังานปาร์ตีท่ี้มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสารเสพติด และการเร่ิมมีประสบการณ์ทางเพศตัง้แตอ่ายนุ้อย 
(ก่อนอายุ 13 ปี) ท่ีถือว่าการมีปฏิบตัิการทางเพศเป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทเข้าสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ซึ่งใน
ประวตัิศาสตร์ของชนเผ่าจะเร่ิมในช่วงอายุ 16-17 ปี วยัรุ่นท่ีมีอายุน้อยจะมีความเปราะบางอย่างมากตอ่แรง
กดดนัจากเพ่ือนของ “การเป็นเหมือนคนอ่ืนๆ” และ “การพิสจูน์ถึงความเป็นผู้ใหญ่” ท่ีพบเห็นได้ในกลุ่มวยัรุ่นท่ี
มีชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของการสญูเสียความสมัพนัธ์กบัครอบครัว วฒันธรรม และชมุชนของพวกเขา ท่ีน ามาซึ่ง
การสร้างอัตลักษณ์ท่ีท าให้เกิดความภาคภูมิใจและความเช่ือมั่นในตนเองของพวกเขา ซึ่งน าพวกเขาไปสู่
สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงทางเพศจ านวนมากจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดท่ี
สร้างโอกาสส าหรับการข่มขืนท่ีรวมไปถึงการข่มขืนกลุ่มและการกระท าทารุณทางเพศ การสร้าง “กฎ” ส าหรับ
เด็กผู้หญิงของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และตามมาด้วยการมีปฏิบตัิการทางเพศ และการมีปฏิบตัิการ
ทางเพศของเด็กผู้หญิงเพ่ือแสดงถึงความเป็นหญิงสาวไม่ใช่เด็กผู้หญิงเล็กๆ ในประเด็นของการใช้ถุงยาง
อนามยัท่ีอยูบ่นหลกัการของความสะดวกใช้ และการมองว่าความสมัพนัธ์ในงานปาร์ตีเ้ป็นการมีความสมัพนัธ์
แบบ “one-night hook-up” ท าให้มีการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ในระดบัต ่า น ามาซึ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีเป็น
อนัตราย อาทิเช่น โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์โรคเอดส์ รวมถึงการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นในสดัส่วนท่ีสงูเม่ือเทียบกับ
วัยรุ่นผิวขาว (Kaufman et al, 2007) การส่งเสริมการศึกษาวิจัยในแง่มุมทางวัฒนธรรมท่ียกระดับไปสู่
วฒันธรรมทางเพศและสิ่งแวดล้อมทางสงัคมและเศรษฐกิจ เพ่ือค้นหาสาเหตแุละสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมี
ปฏิบตัิการทางเพศท่ีมีความเส่ียงซึ่งขับเคล่ือนการแพร่ระบาดของโรคเอดส์จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุ
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ของปัญหาสุขภาพทางเพศจากการมีเพศสัมพันธ์ท่ีมีความเส่ียงท่ียังคงพบสูงในกลุ่มวัยรุ่น เพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงส าหรับการออกแบบนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป (Barrow, 2007) 
6) ความเช่ือเก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น: ภาพสะท้อนเพศสภาพและเพศวิถีวัยรุ่น 

ถงุยางอนามยัยงัคงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการป้องกนัผลกระทบของการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไมป่ลอดภยั  
ในขณะท่ีการพดูคยุส่ือสารระหวา่งกนัในเร่ืองเพศของหญิงชายมีน้อย  การใช้ถงุยางอนามยัในกลุม่วยัรุ่นด้วย
กนัเองพบในอตัราต ่า เม่ือเทียบกบัการใช้กบัหญิงบริการทางเพศโดยพบปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการไมใ่ช้ถงุยาง
อนามยัในวยัรุ่นคือ 

1. วยัรุ่นมองว่าการใช้ถงุยางอนามยัไมเ่หมาะสมในความสมัพนัธ์ฉนัท์คูรั่ก เพราะท าให้เกิดความไม่
ไว้ใจและขาดความใกล้ชิด เพราะถงุยางอนามยัถกูรับรู้ว่าเป็นสิ่งท่ีใช้กบัหญิงบริการทางเพศ “ผมว่ามี
เพศสมัพนัธ์กบัแฟนไม่เสีย่งครับ เพราะมัน่ใจทัง้แฟนผมและผม ก็ไม่ไดป้ระพฤตินอกลู่นอกทาง คือผมกบัแฟน
คบกนัมา 2 ปีแลว้ แฟนอยู่กบัเราตลอด จะไปมีคนอืน่เป็นไปไม่ได”้ 
 

2. การขาดการรับรู้ถึงความเส่ียงตอ่การตดิโรคเอดส์จากคูน่อน วยัรุ่นรับรู้วา่ เส่ียงคือการเพศสมัพนัธ์
กบัคนท่ีจดัได้วา่ส ่าส่อน แตก่บัแฟนหรือคูรั่กไม่คดิวา่เส่ียง  

 “ไม่เสีย่งครับ เพราะผมเลือกคบผู้หญิงดีครับ ผูห้ญิงดีๆคือพวกทีจี่บยาก ตัง้ใจเรียน ไม่เทีย่ว คิดว่า
ผูห้ญิงทีมี่ลกัษณะนีไ้ม่เสีย่งครับ พวกเด็กเที่ยวเสีย่งครับ   ดูไดจ้ากร่างกายว่ามีตุ่มหรือไม่ ดูจากการ
แต่งตวัแบบแต่งตวัโป๊เกินไป ขอบปากถา้ปากซีด แสดงว่าเทีย่วเก่ง กินเหลา้ สูบบหุร่ีจดั” 

3. ความเช่ือเก่ียวกบัผลเสียของการใช้ถงุยางอนามยั โดยท่ีรับรู้วา่ถงุยางอนามยัลดความรู้สกึพงึพอใจ
ทางเพศ   
เพราะขดัจงัหวะ บัน่ทอนรสสมัผสัทางเพศ ไมเ่ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั   

“ถงุยางอนามยัมนัมีสารอะไรลืน่ๆ ท าใหไ้ม่สนกุ มนัไหลไปไหลมา มนัไม่สมัผสัโดยตรง มนัเหมือนมี
อะไรมากัน้ มนัไม่เหมือนเนื้อกบัเนื้อครับ มนัท าใหค้วามสขุลดลงไปหน่อย และถา้แฟนมาใช้ถงุยาง
อนามยักบัผม ผมถือว่าผูห้ญิงคนนีต้้องไปมีอะไรกบัผูช้ายคนอืน่มาแน่นอน” (นกัเรียนอาชีวศึกษา
อาย ุ19 ปี) 
“ผมว่า มนัไม่สนกุ ไม่เหมือนเดิม คือมนัหลัง่ช้า มนัไม่เหมือนของปกติ” (นกัเรียนชัน้ม. 6 อาย ุ18 ปี) 

4. วยัรุ่นหญิงถกูคาดหวงัว่าต้องไมรู้่จกัเร่ืองเพศ การท่ีตนเองจะเป็นผู้ เอ่ยถึงการใช้ถงุยางอนามยัท าให้
เป็น 
สถานการณ์ท่ียากล าบาก ด้วยเหตท่ีุถงุยางอนามยั ถกูใช้กบัพฤติกรรมส ่าส่อนในสงัคมไทย  
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“หนูไม่กลา้บอกใหแ้ฟนใช้ถงุยางอนามยัหรอก เพราะเท่ากบับอกว่า หนูไม่ใช่คนแรกของเขา หรือ ไม่เชื่อใจเขา 
เร่ืองถงุยางเป็นเร่ืองของผูช้าย กงัวลว่าเขาจะหมดรัก ถ้าเราไม่ยอมตามใจเขา” ( ม. 6 อาย ุ18 ปี)  
 นอกจากนัน้วยัรุ่นจ านวนหนึ่งก็มีพฤตกิรรมทางเพศกบัเพศเดียวกนั กรณีชายรักร่วมเพศ พบวา่
พฤตกิรรมทางเพศท่ีเส่ียงตอ่การติดเชือ้เอดส์ ได้แก่  การมีคูน่อนหลายคน เน่ืองจากชายรักร่วมเพศมกัไม่
เปิดเผยตวัเอง จงึมกัไมมี่คูน่อนท่ีถาวร เพราะจะท าให้ครอบครัวและสงัคมมีพฤตกิรรมเชน่นี ้ ในกรณีท่ีเป็น 
bisexual ก็อาจแสดงพฤตกิรรมแบบปกปิดจากการศกึษาของวิภาและคณะ (2547) ศกึษาประสบการณ์ทาง
เพศกบัชายรักชายจ านวน 259 ราย พบวา่ร้อยละ 40 เทา่นัน้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัแฟนเพียงคนเดียว ท่ีเหลือมีคู่
นอนหลายคน เชน่ คนแปลกหน้า คูข่า  แฟนเก่า  นอกจากนัน้ แบบแผนพฤตกิรรมทางเพศและการใช้ถงุยาง
อนามยั ลกัษณะการร่วมเพศในกลุม่ชายรักชายก็เป็นปัจจยัเส่ียงตอ่โรคเอดส์ ได้แก่ การใช้ปากและสอดใส่ ซึ่งมี
โอกาสสงูในการตดิเชือ้โรคเอดส์  โดยทศันคตติอ่ถงุยางอนามยั มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจไมใ่ช้ เชน่  “ไม่
ชินและจะไม่ใช้ปากกบัคนที่สวมถงุ” “คิดว่าใช้ปากไม่น่าจะติดเอดส์ได้ “ “ไม่เป็นธรรมชาติ แพส้ารทีเ่คลือบท า
ใหป้ากเป็นแผล”  “ ถงุยางมีรสขม ถ้าใส่แลว้มีคนใช้ปากจะไม่เกิดอารมณ์ และคิดว่าติดโรคนอ้ย “ นอกจากนัน้
ยงัมีปัจจยัเก่ียวกบัการรับรู้ว่าเส่ียงหรือไมเ่ส่ียงกบัคูค่วามสมัพนัธ์ก็สง่ผลตอ่การตดัสินใจไมใ่ช้ เชน่ “ ไม่ใช้
เพราะพาแฟนไปตรวจแลว้จึงมัน่ใจ” “ไวใ้จ เพราะแฟนยงัเด็ก เราเปิดบริสทุธ์ิแฟนเอง” “อยู่กบัแฟนมานานแลว้ 
เชื่อใจกนั” 
 
 กลา่วโดยสรุป  วยัรุ่นไทยเผชิญปัญหาพฤตกิรรมทางเพศท่ีไมป่ลอดภยัในหลายมิต ิไม่จ ากดัเฉพาะโรค
ทางเพศ แตเ่ป็นการมองเพศโดยเช่ือมโยงกบัชีวิตและสขุภาพแบบองค์รวมการเสริมสร้างสขุภาวะทางเพศ และ
เพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัในวยัรุ่น ต้องค านงึถึงบริบท ระบบความคดิความเช่ือและคณุคา่ของสงัคม อ านาจนิยม
ในเร่ืองเพศ โดยเฉพาะระบบความเช่ือและคณุคา่ท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะความเป็นหญิงเป็นชาย ซึง่เป็นปัจจยัทบั
ซ้อนกนัอยูใ่นสงัคม และเป็นก าหนดเพศวิถีและสขุภาวะทางเพศของวยัรุ่นดงักล่าว ท่ีส าคญัพฤตกิรรมทางเพศ
มิได้หมายถึงการเสพสงัวาสเพียงอยา่งเดียว และพฤตกิรรมทางเพศท่ีไมป่ลอดภยั ก็มิได้หมายถึงพฤตกิรรมทาง
เพศท่ีปลอดจากโรคเทา่นัน้ แตห่มายรวมถึงการจดัระบบความสมัพนัธ์บนความรับผิดชอบการเคารพสิทธิทาง
เพศระหวา่งกนัและการท าความเข้าใจกบัเพศวิถี (Sexuality) ซึง่เป็นภาพรวมของความสมัพนัธ์ทางเพศ ระบบ
ความคดิความเช่ือเร่ืองเพศ รสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพงึพอใจในเร่ืองเพศ การแสดงท่าทีท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองเพศด้วย   ประการส าคญัแนวคดิเร่ืองการการใช้ถงุยางอนามยัไมใ่ชเ่ป็นเพียงการมองเพียง
เคร่ืองมือหน่ีงในการป้องกนัโรคเทา่นัน้  หรือให้ความหมายโดยผกูตดิกบักลุม่หญิงบริการ แตถ่งุยางอนามยั
เป็นเร่ืองของทกุคน ซึง่เป็นการแสดงออกถึงคูรั่กปรารถนาดีตอ่กนั "ถ้าบงัเอิญฉันเป็นโรคเธอจะได้ไมเ่ป็น ฉนัไม่
ต้องการท่ีจะแพร่เชือ้ให้เธอ" และในขณะเดียวกนัเป็นการแสดงออกถึงความหว่งใยตนเอง "ฉนัไมอ่ยากรับเชือ้
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จากเธอ" ด้วย 
  
สรุปและข้อเสนอ  
 การแก้ไขปัญหาพฤตกิรรทางเพศท่ีไมป่ลอดภยัและการติดเชือ้โรคเอดส์ในกลุม่วยัรุ่น นัน้จ าต้อง
พิจารณาถึงประเด็นเก่ียวข้องกบัเพศภาวะและเพศวิถีมาเป็นประเดน็ส าคญั   ทัง้นีไ้มใ่ชเ่พราะเป็นโรคระบาดท่ี
อาจติดตอ่กนัได้ทัว่ไปไมว่า่หญิงไมว่า่ชาย ไมใ่ชเ่พียงเพราะสภาวะทางสรีระของผู้หญิงท่ีตดิเชือ้ได้ง่าย หากแต่
เป็นเพราะบริบทส าคญัด้านเพศภาวะท่ีสงัคมประกอบสร้างขึน้ได้ท าให้ทัง้หญิงและชายมีพฤตกิรรมทางเพศท่ี
ไมป่ลอดภยั และ ผู้หญิงจะมีความเส่ียงสงู และเปราะบางในการถกูกระท าและแบกรับปัญหาเร่ืองเพศมากกวา่ 
เพราะความเป็นผู้หญิงและเพศภาวะท่ีสงัคมก าหนดขึน้ท าให้ท าให้ผู้หญิงอยูใ่นสถานะท่ีมีอ านาจในการ
ตดัสินใจ มีบทบาท มีทรัพยากร ท่ีจะปกป้องตวัเอง ได้น้อยกวา่ผู้ชาย  ผู้หญิงหลายแสนคนนัน้ติดเชือ้และผู้หญิง
อีกหลายแสนคนต้องรับภาระดแูลสมาชิกทัง้ผู้หญิงและผู้ชายในครอบครัวท่ีติดเชือ้ 
 ปัจจยัก าหนดพฤตกิรรมทางเพศท่ีไมป่ลอดภยัมีเง่ือนไขหลากหลายมิต ิ ทัง้จากมิตริะดบับคุคล ในด้าน
การมีทศันคตเิชิงลบตอ่เร่ืองเพศและการเรียนรู้เร่ืองเพศท่ีไมเ่กิดการเรียนรู้สูส่ขุภาวะทางเพศ คา่นิยมความเช่ือ
บางประการท่ีน าไปสู่ความไมป่ลอดภยั ความเข้าใจผิดเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ความไมส่ามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูสขุภาพทางเพศและเคร่ืองมือ/อปุกรณ์ เชน่ ถงุยางอนามยั (หญิง/ชาย) การเข้าไมถ่ึงบริการสขุภาพเพราะ
ความยากจนหรือความอายท่ีจะรับการตรวจหรือซกัถามเร่ืองเพศ จากมิตสิงัคมวฒันธรรม ในเร่ืองบรรทดัฐาน
ของสงัคมบางสว่นท่ีมองเร่ืองเพศตดิลบจงึปิดกัน้การเรียนรู้ท่ีถกูต้อง คา่นิยมสองมาตรฐาน (double standard) 
ในเร่ืองเพศท่ีท าให้ผู้ชายและผู้หญิงตา่งเผชิญความเส่ียงเร่ืองเพศ ผู้หญิงเส่ียงเพราะความไมรู้่ ขณะท่ีผู้ชาย
เส่ียงเพราะความรู้ท่ีไมถ่กูต้อง ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศท่ีตัง้อยูบ่นฐานของการควบคมุ น าไปสู่ปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนการไมต่ระหนกัและเคารพสิทธิทางเพศและสิทธิมนษุยชนของบคุคล เชน่ คนท่ีรัก
เพศเดียวกนั คนท่ีรักทัง้สองเพศ และสดุท้ายมิติทางโครงสร้างทางสงัคม  เชน่ การขาดนโยบายสาธารณะท่ีใสใ่จ
สขุภาพทางเพศ ขาดระบบบริการสขุภาพทางเพศท่ีมีความละเอียดออ่นตอ่ผู้ รับบริการ มีกฎหมาย/นโยบายท่ี
เอือ้ให้ปัญหาเพศสมัพนัธ์ท่ีไมป่ลอดภยัด าเนินตอ่ไป มีการส่ือสารเร่ืองเพศตอ่สงัคมท่ีไมล่ะเอียดอ่อนและไม่
น าไปสูส่ขุภาวะทางเพศ  
 พฤตกิรรมทางเพศทางเพศท่ีปลอดภยั ต้องเป็นไปเพ่ือความปลอดภยัจากการตดิเชือ้โรค ปลอดภยัจาก
การตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่ร้อม และปลอดภยัจากความรุนแรง  ไมถ่กูบงัคบั ไมถ่กูละเมิดและท าร้าย อนัเน่ืองมาจาก
ความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัระหวา่งชายและหญิง  

การแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมทางเพศท่ีไมป่ลอดภยั มาตรการการตอ่สู้การขยายตวัของเอดส์ และการ
ป้องกนัรักษาผู้ติดเชือ้ไมส่ามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายหากมิได้มีการพิจารณาเร่ือง
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ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งหญิงชายซึง่เป็นรากเหง้าของการประกอบสร้างเพศภาวะในสงัคม การใช้
ถงุยางอนามยั ต้องเป็นเร่ืองของคนสองคน ทัง้ชายและหญิงท่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบ  การมีเพศสมัพนัธ์ต้อง
ตระหนกัถึงความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ไมใ่ชเ่ร่ืองของความสขุของผ่ายใดฝ่ายหนึง่เทา่นัน้ 
 การปรับเปล่ียนทศันะท่ีถกูต้องตอ่การมองศกัยภาพและตวัตนของวยัรุ่นในยคุสมยัใหมเ่ป็นเร่ืองส าคญั 
ระบบบริการสาธารณสขุ ควรมีการขยายขอบเขตการให้บริการวางแผนครอบครัว ให้กว้างไมจ่ ากดัเฉพาะใน
กลุม่ผู้ ท่ีสมรสแล้ว เชน่ วยัรุ่น คนโสด   การให้บริการควรขยายขอบเขตจากการเน้นการให้บริการการคมุก าเนิด
เป็นหลกัไปสู่การให้บริการความรู้ทางด้านเพศศกึษาในด้านตา่งๆอยา่งกว้างขวางในกลุม่บคุคลตา่งๆ เชน่ใน
วยัรุ่นควรให้ความรู้อยา่งลึกซึง้ การให้ค าปรึกษาและบริการแก่วยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค์  ให้ความรู้การมี
เพศสมัพนัธ์อยา่งปลอดภยั  ควรมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดแูลเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั   
 ทางด้านระบบการศกึษา ควรบรรจคุวามรู้เก่ียวกบัเพศศกึษาในหลกัสตูรการเรียนการสอน ซึง่ควรเร่ิม
สอนตัง้แตเ่ด็กประถมเน่ืองจากในยคุปัจจบุนั เด็กวยัรุ่นมีพฒันาการเร็วสง่ผลให้มีเพศสมัพนัธ์เร็ว ควรสอนใน
เนือ้หาของวิธีการหลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธ์ การเจรจาตอ่รอง  การมีเพศสมัพนัธ์อยา่งปลอดภยั  การใช้ถงุยาง
อนามยัอยา่งถกูต้อง  ลบล้างมายาคตท่ีิไมดี่ตอ่การใช้ถงุยางอนามยัในเดก็วยัรุ่น 
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การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น : ภาพสะท้อนความเหล่ือมล า้ทางเพศ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจนัทร์ ประดบัมขุ เชอร์เรอร์ 
คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

   
  ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเป็นเร่ืองท่ีทัว่โลกให้ความส าคญั องค์การสหประชาชาต ิ     ได้ก าหนดให้

การลดอตัราคลอดในวยัรุ่นอาย ุ 15-19 ปี เป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัของเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (MDGs) 
และเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) ก าหนดให้การลดอตัราคลอดในวยัรุ่นอาย ุ10-14 ปีและอาย ุ15-19 ปี  
เป็นสว่นหนึง่ของตวัชีว้ดัในการบรรลเุป้าหมายท่ี 3 ว่าด้วยการสร้างหลกัประกนัให้คนมีชีวิตท่ีมีคณุภาพและ
สง่เสริมสขุภาวะท่ีดีของคนทกุเพศทกุวยัท่ีนานาชาตต้ิองการบรรลใุห้ได้ภายในปี พ.ศ.2573  ส าหรับประเทศ
ไทย การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นไมเ่พียงแตเ่ป็นปัญหาด้านสขุภาพ แตย่งัเป็นปัญหาด้านประชากรท่ีสง่ผลตอ่การ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอีกด้วย เน่ืองจากปัจจบุนัประเทศไทยมีอตัราเจริญพนัธุ์รวมอยูใ่นระดบั
ต ่าโดยผู้หญิงวยัเจริญพนัธุ์อาย ุ 15-49 ปี มีบตุรเฉล่ียเพียง 1.6 คน ซึง่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่อตัราทดแทนทาง
ประชากร อตัราการเกิดโดยรวมของประเทศไทยลดลงอย่างตอ่เน่ือง       ขณะเดียวกนัประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคม
สงูวยัอยา่งสมบรูณ์คือ มีสดัสว่นประชากรท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป มากกวา่ร้อยละ 20 ในอีก 5 ปีข้างหน้า การ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นและการให้ความชว่ยเหลือแก่วยัรุ่นท่ีคลอดบตุรและครอบครัว จงึเป็นสิ่งส าคญัยิ่งในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัคณุภาพของประชากรท่ีเกิดใหม ่อีกทัง้เป็นการวางรากฐานท่ีส าคญัให้กบัเดก็   และวยัรุ่นท่ี
จะเข้าสูว่ยัแรงงานในอนาคตได้อยา่งมีคณุภาพ เพ่ือรองรับโครงสร้างทางประชากรในประเทศ  ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  
 
สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ 

 จากรายงานสถิตสิขุภาพโลกขององค์การอนามยัโลก พบวา่ประเทศไทยมีอตัราการคลอดบตรุ ของ
วยัรุ่นอยูใ่นล าดบัท่ี 5 ของกลุม่ประเทศอาเซียน โดยมีอตัราการคลอดบตุรจ านวน 47 คน  ตอ่ผู้หญิงในรุ่นอายุ
เดียวกนัหนึง่พนัคน (World Health Organization 2013: 155 - 165) ประกอบกบัข้อมลูของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตท่ีิได้ระบวุ่า จ านวนการคลอดบตุรในผู้หญิงไทยอาย ุ10 - 
19 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 (โครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสขภุาพ 
2556: 22) ข้อมลูดงักล่าวสามารถสะท้อนถึงความเส่ียงในด้านการ ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของไทยได้อยา่งชดัเจน อีก
ทัง้ความรุนแรงของปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของไทยยงัเป็นสิ่งท่ีนา่กงัวลใจเพิ่มมากขึน้ อนัเน่ืองมาจาก
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ข้อมลูของกรมอนามยั พบวา่การมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2544 เป็น
ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2552 และพบวา่อายท่ีุเร่ิมมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกได้ลดลงอย่างตอ่เน่ือง (คณะกรรมาธิการ
สาธารณสขุวฒุิสภา 2554: 4-5, 15-29)  

นอกจากนัน้ วยัรุ่นอาย ุ 10-19 ปี ท่ีคลอดบตุรซ า้หรือคลอดเป็นครัง้ท่ีสองขึน้ไปมีมากถึง 12,700  คน 
หรือเทา่กบัร้อยละ 12.2 ของการคลอดในวยัรุ่นอาย ุ 10-19 ปีทัง้หมด การส ารวจสถานการณ์เดก็และสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ.2555 โดยส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิพบว่าวยัรุ่นอาย ุ15-19 ปีท่ีมีบตุรแล้วเกือบคร่ึงหนึง่เป็นการ
ตัง้ครรภ์โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ สว่นใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในระดบัยากจนมาก สว่นใหญ่จบการศกึษา
ระดบัประถมศกึษา และพืน้ท่ีนอกเขต เทศบาลมีอตัราการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นสงูกวา่พืน้ท่ีในเขตเทศบาล   
  ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นสง่ผลกระทบเชิงลบทางสขุภาพตอ่ตวัแม่
วยัรุ่นและทารก เน่ืองจากวยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์มีความเส่ียงตอ่ภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์สงูกวา่หญิงตัง้ครรภ์
ท่ีมีอายมุากกว่า เชน่ การเสียชีวิตของมารดา การเสียชีวิตของทารก  ทารกน า้หนกัต ่ากวา่เกณฑ์   โดยสถิตพิบวา่
ในปี 2555 เด็กแรกเกิดน า้หนกัต ่ากวา่เกณฑ์ (ต ่ากวา่ 2,500 กรัม ) ในกลุม่มารดาวยัรุ่นอาย ุ15 ปี และ 15-19 ปี 
มีถึงร้อยละ 18.2 และ 13.7 ตามล าดบั ยิ่งไปกว่านัน้ แมว่ยัรุ่นยงัมีความเส่ียงตอ่การท าแท้งท่ีไมป่ลอดภัยซึง่อาจ
เป็นอนัตรายตอ่ชีวิต  ข้อมลูจากการศกึษาสถานการณ์การแท้งในประเทศไทย พ. ศ. 2558 พบวา่ ประมาณหนึง่
ในส่ีของผู้ ป่วยท าแท้งท่ีมีภาวะแทรกซ้อนและเข้ามารับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลเป็นวยัรุ่นท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี 
การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นยงัสง่ผลตอ่โอกาสทางการศกึษาหน้าท่ีการงาน รวมทัง้รายได้ในอนาคต จากการส ารวจ
ของส านกังานสถิตแิหง่ชาติ พ.ศ.2556 พบวา่ร้อยละ 32 ของวยัรุ่นอาย ุ15-19 ปี ต้องออกจาก การศกึษา ซึง่การ
ตัง้ครรภ์เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้ต้องหยดุเรียน และข้อมลูจากส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา รายงานการ
เพิ่มขึน้ของอตัราการออกจากโรงเรียนกลางคนัของนกัเรียนด้วยเหตสุมรสในระหวา่ง 

การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเป็นการสะท้อนความเหล่ือมล า้ทางด้านโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขัน้พืน้ฐาน อย่าง
หนึง่ อยา่งเชน่ การท่ีเดก็หรือวยัรุ่นบางกลุม่ไมไ่ด้รับการศกึษาเร่ืองเพศศกึษาท่ีเหมาะสมกบัวยั เป็นการถกู
ปฏิเสธสิทธิในการได้รับความรู้และการพฒันาตนเอง การท่ีเดก็วยัรุ่นบางสว่นตัง้ครรภ์ เน่ืองจากถกูลว่งละเมิด
ทางเพศเป็นการละเมิดสิทฺธิของเดก็ท่ีจะได้รับความคุ้มครอง นอกจากนีถื้อได้วา่แมว่ยัรุ่นบางคนท่ีมีอาการ
แทรกซ้อนจากการคลอดก่อนวยัอนัควรถกูละเมิดสิทธิในการดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐาน  
 
ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    
  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเพิ่มหรือลดการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นนัน้มีความซบัซ้อนและเก่ียว
โยงกบัหลายมิต ิ สภาพสงัคมปัจจบุนัสง่ผลให้การด ารงชีพของครอบครัวไทยจ านวนมากต้องดิน้รน พอ่แม่
ผู้ปกครองต้องท ามาหากินเลีย้งชีพเป็นผลให้ครอบครัวส่วนหนึง่ไม่สามารถดแูลบตุรหลานให้เติบโตอยา่งมี
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คณุภาพ เดก็จ านวนมากไมส่ามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงของตนเองเม่ือก้าวเข้าสูว่ยัรุ่น และไมอ่าจ
ปรับตวัให้เท่าทนัสภาพแวดล้อมรอบตวัได้     ประกอบกบัการพฒันาด้านสาธารณสขุและการกินอยูท่ี่ดีขึน้ ท า
ให้เดก็เตบิโตสูว่ยัเจริญพนัธุ์ได้เร็วขึน้ การขาดโอกาสเรียนรู้เร่ืองเพศวิถีศกึษา การไมส่ามารถเข้าถึงบริการ
สขุภาพท่ีเป็นมิตร การเข้าถึงส่ือทกุรูปแบบได้ โดยไร้ขีดจ ากดั สง่ผลให้เดก็มีพฤติกรรมทางเพศเร็วขึน้โดยขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ขาดการฝึกฝนทกัษะชีวิต 

บทบาทเพศ  ข้อมลูท่ีมกัจะไมมี่การกลา่วถึงเม่ือพดูถึงเร่ืองการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นคือ ผู้ชายหายไปไหน 
พอ่ของเด็กท่ีเกิดจากแมว่ยัรุ่นเป็นใคร ผู้ชายท่ีเป็นพ่อมีสว่นร่วมเลีย้งดลูกูท่ีเกิดจากแมว่ยัรุ่นอยา่งไร แม้วา่
ข้อมลู เหลา่นีมี้ความส าคญัท่ีจะชว่ยให้ผู้ก าหนดนโยบายและผู้ เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงการป้องกันและแก้ 
ปัญหาการตัง้ครรภ์และการคลอดในวยัรุ่นได้อย่างรอบด้าน ในความเป็นจริงกลบัพบข้อมลูเก่ียวกบัพอ่ของเด็ก
ท่ีเกิดจากวยัรุ่นน้อยมาก  ข้อมลูการส ารวจส ามะโนและการเคหะแหง่ชาติปี พ.ศ. 2553 ชีว้า่ร้อยละ 13.3 ของ
ผู้หญิงอาย ุ 1519 ปีสมรสหรือเคยสมรสแล้ว  แตข้่อมลูท่ีไมป่รากฏแนช่ดัคือคูส่มรสของหญิงวยัรุ่นเหล่านีเ้ป็น
ใคร  มีจ านวนมากน้อยเพียงใดท่ีเป็นผู้ชายอายมุากกวา่ผู้หญิงมาก หรืออาจกล่าวได้วา่เป็นการใช้ชีวิต คูแ่บบ
ความสมัพนัธ์ตา่งตอบแทน (Transactional sex) อาทิ ฝ่ายชายให้การเกือ้กลู เลีย้งด ูสง่เสีย ให้เรียนหนงัสือ  มี
เดก็หญิงวยัเรียนจ านวนมากน้อยเพียงใดท่ีต้องอยู่กินใช้ชีวิตคูก่บัชายท่ีมีอายมุากกวา่ด้วยเหตผุลทางสงัคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม มีวยัรุ่นหญิงชายจ านวนมากน้อยเพียงใดท่ี พฒันาความสมัพนัธ์จากเพ่ือนเป็นคูชี่วิต แต่
สดุท้ายเม่ือผู้หญิงตัง้ท้อง ผู้ชายหายไปปล่อยให้หญิงวยัรุ่นเลีย้งลกูตามล าพงั กลายเป็น ”แมเ่ลีย้งเดี่ยววยัใส”  

โลกยคุสมยัใหม่ จากรายงานวิจยัของ ศริิพร จิรวฒัน์กลุ ได้รวบรวมข้อมลูจากผู้ให้สมัภาษณ์ สรุป
รูปแบบหนึง่สูก่ารตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นได้ดงันี ้ 1) มือถือส่ือสมัพนัธ์ - ด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี ท าให้โลกไร้พรมแดน เดก็สามารถเข้าถึงทัง้โทรศพัท์ มือถือท่ีกลายเป็นห้องแชทเคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต 
ชอ่งทางการแลกเปล่ียนสง่คลิปวิดีโอ ทัง้นีเ้ม่ือได้เบอร์โทรศพัท์มือถือแล้วก็คยุกนัทางโทรศพัท์ จงึยากแก่การ
ป้องกนั 2)เป็นแฟนกนันะ - เม่ือได้คยุกนัแล้วก็เข้าสูก่ารขอเป็นแฟน มีทัง้ผู้ชายเป็นผู้ขอและผู้หญิงเป็นผู้ขอ 
ระยะเวลาท่ีขอมีตัง้แตเ่ร่ิมคยุกนั ครัง้แรกไปจนถึงเป็นสปัดาห์ ในระหวา่งนัน้ก็นดัพบ และไปเท่ียวสถานท่ีตา่งๆ 
ด้วยกนั 3) การมีเพศสมัพนัธ์กนัครัง้แรกของคูว่ยัรุ่นหญิงชายอาจไมใ่ชเ่พศสมัพนัธ์ครัง้แรกของแตล่ะคน เกิดขึน้
ได้ตัง้แตว่นัแรกท่ีท าความ รู้จกักนัไปจนถึงคบกนัเป็นปี ทัง้นีก้ลุม่ท่ีมีเพศสมัพนัธ์กนัในสปัดาห์แรกท่ีรู้จกักนันัน้
สว่นใหญ่ไมไ่ด้ผา่นการเป็นแฟน แตม่าจากการมาสนกุกนั หรือการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น คิดไมท่นั 
4) ไมท่นัคดิ  - เหตผุลท่ีไมป้่องกนัขณะมีเพศสมัพนัธ์ พบเหตผุลอาทิเชน่ ไมไ่ด้เตรียมถงุยางไว้ เวลาจ ากดั ไมค่ดิ
วา่จะมีเพศสมัพนัธ์  คิดวา่ไมท้่อง เพราะครัง้ก่อนๆ ก็ไมท้่อง คิดวา่ไมเ่ป็นไร ครัง้เดียวเทา่นัน้ ใสแ่ล้วไมส่นกุ ถกู
บงัคบั  ปฏิเสธไมไ่ด้ เป็นต้น 5) เลยตามเลย - เม่ือมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกแล้ว มกัจะมีครัง้ตอ่ไป โดยใช้โอกาส 
เทศกาล การหนีเรียน หรือช่วงเวลาท่ีไมมี่ใครอยูบ้่าน 
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การศกึษาของวยัรุ่นหญิง การศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น เดก็หญิงท่ี
ไมไ่ด้อยูใ่นโรงเรียนมีโอกาสท่ีจะเป็น คณุแมว่ยัรุ่นมากกวา่เด็กหญิงวยัเดียวกนัท่ีได้เรียนหนงัสือ หญิงวยัรุ่นท่ี
แตง่งานก่อนอาย ุ 18 ปีจ านวนมาก เป็นเดก็ท่ีไมไ่ด้เรียนหนงัสือก่อนหน้านัน้ แม้จะมีนโยบายท่ีต้องการให้
เดก็ไทยได้รับการศกึษาอยา่งถ้วนหน้า เด็กไทยทกุคนได้เรียนฟรีจนจบการศกึษา ภาคบงัคบัเป็นเวลา 9 ปี หรือ
อยูใ่นชว่งอาย ุ 5-17 ปีโดยประมาณ กลบัพบวา่มีเดก็นกัเรียนท่ีต้องออกจาก โรงเรียนกลางคนัจ านวนมากในแต่
ละปีโดยอตัราคงอยู่ของนกัเรียนในระดบัมธัยมต้นและมธัยมปลายอยูใ่นระดบัท่ีนา่เป็นหว่ง 

การมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรก แม้วา่พอ่แม ่ ผู้ปกครอง หรือครูบางคนจะบอกกลา่วสัง่สอนให้ลกูหลานและ
นกัเรียนมีเพศสมัพนัธ์ครัง้ แรกหลงัแตง่งาน แตใ่นความเป็นจริงแล้ว คนไทยจ านวนมากมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรก
ก่อนแตง่งานและ ตัง้แตย่งัเป็นวยัรุ่นข้อมลูจากการส ารวจอนามยัการเจริญพนัธุ์แหง่ชาตปีิ 2552 โดยส านกังาน
สถิตแิหง่ชาตซิึง่สุม่ ตวัอย่างประชากรทัว่ประเทศ พบว่าร้อยละ 41.4 ของประชากรอาย ุ 15-24 ปีเคยมี
เพศสมัพนัธ์ โดย เป็นผู้ ท่ีสมรสแล้วร้อยละ 29 (ร้อยละ 19.5 ในชาย ร้อยละ 39 ในหญิง) และเป็นคนโสดท่ีเคยมี
เพศสมัพนัธ์ร้อยละ 12.4 (ร้อยละ 21.1 ในชาย ร้อยละ 3.4 ในหญิง) และอีกร้อยละ 7.5 ปฏิเสธไมต่อบว่า ตน
เคยมีเพศสมัพนัธ์หรือไม ่ 

สถานท่ีท่ีวยัรุ่นมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกนัน้ มากกวา่คร่ึงหนึ่งเกิดท่ีบ้าน ตามด้วยโรงแรม ห้องเชา่ และ 
หอพกั ท าให้เกิดค าถามว่าผู้ปกครองได้มีการสนทนาเร่ืองเพศสมัพนัธ์กบัวยัรุ่นมากน้อยแคไ่หน รายงานชิน้หนึง่
เม่ือปี พ.ศ. 2549 แสดงให้เห็นวา่ผู้ปกครองจ านวนเพียงร้อยละ 59 รับทราบ “ตลอดเวลา” หรือ “เป็นสว่นใหญ่” 
วา่ลกูวยัรุ่นของพวกเขานัน้อยูท่ี่ไหน สว่นใหญ่แล้วภาระจากพฤติกรรมด้านเพศสัมพนัธ์นัน้จะตกอยูก่บัวยัรุ่น
โดยเฉพาะวยัรุ่นหญิง โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีผู้ปกครองไมไ่ด้มีการสนทนาหรือให้ความรู้ความเข้าใจ กบัลกู
เร่ืองอนามยัการเจริญพนัธ์อยา่งเพียงพอและเป็นท่ีน่าสนใจวา่ในขณะท่ีบ้านเป็นสถานท่ีซึง่วยัรุ่นมีเพศสมัพนัธ์ 
แตก็่มีจ านวนมากท่ีเปล่ียนจากการมีเพศสมัพนัธ์ในหอพกัไปมีเพศสมัพนัธ์ในโรงแรม/อพาทเมนท์/ห้องเช่า ซึง่
เป็นไปตามรายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้ของประชากรโดยรวม ซึ่งสว่นหนึง่อาจจะบง่ชีไ้ด้ถึงศกัยภาพของผู้หญิงและ
วยัรุ่นหญิงท่ีจะเจรจาเพ่ือให้มีเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยัได้   

การใช้ถงุยางในวยัรุ่น ผลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการติดเชือ้เอชไอวี กลุม่นกัเรียนประเทศ
ไทย พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นวา่จ านวนการใช้ถงุยางอนามยัของนกัเรียนเพิ่มขึน้ทกุปี อยา่งไรมีข้อสงัเกตวา่  
พฤตกิรรมการใช้ถงุยางอนามยัระหวา่งการมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกและการมีเพศสมัพนัธ์ครัง้ลา่สดุ จ านวน
นกัเรียนหญิงท่ีตอบวา่คูข่องเธอท่ีใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธ์ ครัง้ลา่สดุนัน้ต ่ากวา่การมีเพศสมัพนัธ์
ครัง้แรกมากโดยเฉพาะนกัเรียนปวชปีท่ี 2 ซึง่สว่นหนึง่อาจสืบเน่ืองจากนกัเรียนหญิงใช้วิธีการคมุก าเนิดชนิดอ่ืน
อยา่งเชน่ ยาเม็ดคมุก าเนิด การนบัวนัมีประจ าเดือน หรือยาคมุฉกุเฉิน เพราะวยัรุ่นห่วงท้อง มากกวา่หว่งการติด
โรค และมีความเช่ือใจกนั 
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ความเข้าใจเร่ืองเพศของวยัรุ่น เดก็วยัรุ่นอาย ุ 15-24 ปีได้รับการสอนเร่ืองเพศศกึษาในระดบั
ประถมศกึษาหรือระดบัมธัยมตอน ต้นเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวและการติดเชือ้จากเพศสมัพนัธ์ โดยได้รับ
การสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นมากท่ีสดุ (ร้อยละ 65.4) รองลงมาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 12.5) และ
มีผู้ ท่ีไมเ่คยได้รับการสอนเร่ืองดงักลา่วร้อยละ 11.2 นอกจากนีย้งัมีอีกกลุม่ท่ีจ าไมไ่ด้หรือไมแ่นใ่จวา่ได้รับ การ
สอนร้อยละ 3.6 (ส ารวจอนามยัการเจริญพนัธ์ พ.ศ. 2552)   

แม้วา่เดก็วยัรุ่นจ านวนมากจะได้รับการสอนเพศศกึษาในโรงเรียน แตเ่ดก็นกัเรียนจ านวนมากยงัขาด 
ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเร่ืองเพศสมัพนัธ์  การเรียนการสอนเร่ืองเพศศกึษายงัมีข้อจ ากดั  ยงัไมเ่ป็นการให้
ความรู้เร่ืองเพศศกึษาอยา่งรอบด้าน (Comprehensive sexuality and reproductive health education) ยงั
ขาดการส่ือสารทางบวกเร่ืองเพศ  ทศันคตขิองครูผู้สอนส่วนหนึง่ยงัอนรัุกษ์นิยม ไมก่ล้าพดูคยุเร่ืองเพศ 

บรรทดัฐานเร่ืองเพศ ท่ีก ากบัควบคมุพฤตกิรรมทางเพศของผู้หญิงให้อยูใ่นกรอบด้วยการให้คณุคา่ 
และการตีตรา หรือประณามด้วยค าพดูดถูกูรังเกียจ เชน่ ส าสอ่น ใจแตก แรด ล้วนมีนยัยะถึงการห้ามปรามไม่ให้
ผู้หญิงยุง่เก่ียวหรือรู้ดีเร่ืองเพศมากนกั และล้วนถกูผลิตซ า้ผา่นสถาบนัครอบครัว ชมุชน และการศกึษา สง่ผลท า
ให้เดก็ผู้หญิงไมมี่โอกาสเข้าถึงความรู้เร่ืองเพศท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัวยัของตวัเอง  กลา่วอีกอยา่งคือ ผู้หญิง
ถกูปิดกัน้ไมใ่ห้ได้พฒันาศกัยภาพเพ่ือท่ีจะเป็นคนท่ีฉลาดรู้เร่ืองเพศ อนัน าไปสู่การรู้จกัป้องการท้องไมพ่ร้อม
รวมถึงโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ 

การควบคมุทางเร่ืองเพศ วยัรุ่นหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมได้รับผลกระทบมากแตผู่้ชายไมไ่ด้รับผลกระทบ 
สะท้อนวิธีคดิการการควบคมุเร่ืองเพศตอ่ผู้หญิงฝ่ายเดียว การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม สะท้อนความไมเ่ป็นธรรมทาง
เพศ  ท่ีบรรทดัฐานทางเพศคอยก ากบัควบคมุพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงฝ่ายเดียว ด้วยการสัง่สอนให้ผู้หญิง
รักนวลสงวนตวั เร่ืองเพศต้องให้ผู้ชายเป็นคนก าหนด ในขณะท่ีผู้ชายสามารถแสดงพฤตกิรรมทางเพศได้และ
ถกูมองเป็นเร่ืองปกติ เม่ือเกิดปัญหาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม ผู้หญิงได้รับผลกระทบมาก แตผู่้ชายท่ีมีสว่นท าให้เกิด
การตัง้ครรภ์ ไมถ่กูพดูถึง หรือถกูลงโทษ ท าให้ผู้ชายไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆเลย  และผู้หญิงก็ยงัต้องเผชิญกบั
แรงกดดนัจากโรงเรียน ครอบครัว หรือสงัคม จนอาจต้องออกจากโรงเรียน นัน่หมายความวา่โอกาสของชีวิต
ผู้หญิงท่ีจะมีงานท่ีดี มีรายได้ก็เลือนหายไป พวกเธออาจต้องเข้าตลาดแรงงานราคาถกู เพ่ือเลีย้งลกูน้อยและ
ตวัเอง   
สังคมไทยกับการท าแท้งของผู้หญิงเม่ือผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
 นาถฤดี เดน่ดวง (2554) กลา่ววา่ องค์กรสตรีตา่งๆพยายามเรียกร้องให้รัฐเข้ามารับผิดชอบการ
แก้ไขกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การท าแท้งถกูกฎหมาย ผู้หญิงจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ สามารถ
ตดัสินใจเก่ียวกบัเนือ้ตวัร่างกายของตนเองอยา่งจริงจงัไมต้่องทนทกุข์ทรมานกบัปัญหาการยตุกิารตัง้ครรภ์ 
หรือการท าแท้งเถ่ือนหรือการท าแท้งไมป่ลอดภยัซึง่เป็นปัญหาท่ีสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพตอ่ผู้หญิงอยา่งมาก 
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ขณะเดียวกนัสงัคมอีกด้านก็มองเห็นปัญหานีเ้ป็นความไมรั่บผิดชอบในการมีเพศสมัพนัธ์ของผู้หญิง และเป็น
ประเดน็ของการฆ่าและท าลายชีวิต และการมีสิทธิของเดก็และตวัอ่อนในครรภ์มารดา สังคมมีแนวคิดและ
มมุมองท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง อาจกลา่วได้วา่ การท าแท้งเป็นประเดน็ท่ีมีการโต้แย้งกนัอย่างรุนแรงมากท่ีสดุ
ประเดน็หนึง่ทัว่โลกไมเ่ฉพาะในประเทศไทยแตก็่ยงัไมไ่ด้ข้อยตุิหรือสามารถประนีประนอมได้ 
 นาถฤดี เดน่ดวง (2554) ในสงัคมไทยมีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยให้มีการท าแท้งหรือยตุกิารตัง้ครรภ์ดัง้โดยไม่
ผิดกฎหมาย และกลุม่ท่ีตอ่ต้านการท าแท้ง รวมถึงกลุม่ท่ียงัตดัสินใจไมไ่ด้วา่จะเลือกทางใด โดยมีสองกลุม่ใหญ่
ได้แก่กลุม่ท่ีเห็นด้วยให้มีการท าแท้งหรือยตุิการตัง้ครรภ์อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และกลุม่ท่ีตอ่ต้านการยตุิ
การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมหรือการท าแท้ง 
 กลุ่มต่อต้านการยุตกิารตัง้ครรภ์ไม่พร้อมหรือท าแท้ง 
 กลุม่ตอ่ต้านการท าแท้งในประเทศไทยนัน้สามารถจ าแนกเป็นกลุม่ใหญ่ได้สามกลุม่ตามเหตผุลท่ี
อ้าง  ได้แก่ กลุ่มหน่ึง เห็นวา่การท าแท้งเป็นบาป เป็นการฆา่หรือท าลายตวัอ่อนท่ีเป็นผู้บริสทุธ์ิ มีความเก่ียวพนั
กบัศีลข้อหนึง่ตามหลกัพทุธศาสนาคือปาณาติปาตาเวรมณี ซึง่พระธรรมปิฎกได้กลา่วถึงเกณฑ์ในการวินิจฉยั
เก่ียวกบัฆา่ตามหลกัพระพทุธศาสนาว่าการกระท าแบบใดจะมีโทษมากหรือโทษน้อยมีบาปมากหรือมีบาปน้อย
มีหลกัเกณฑ์ควรพิจารณาดงันี ้
 ประการแรก ดท่ีูสตัว์นัน้เองว่ามีคณุมากหรือคณุน้อย มีโทษมากหรือโทษน้อย ถ้ามีคณุความดีมาก
เชน่บดิามารดาเมื่อฆา่ก็เป็นบาปมาก ผู้ใดมีคณุประโยชน์ตอ่สงัคมมากมีคณุธรรมมากเราไปฆา่ก็เป็นบาปมาก 
ถ้ามนษุย์เป็นสตัว์ท่ีมีศกัยภาพในการท าความดีมากก็เป็นบาปมากกว่าสตัว์เดรัจฉานซึ่งเป็นสตัว์ท่ีมีศกัยภาพ
ในการท าความดีได้น้อยกวา่สตัว์เดียรัจฉานด้วยกนั ถ้าเป็นสตัว์ท่ีมีคณุคา่น้อยการฆ่าก็เป็นบาปน้อย แตไ่มว่า่
กรณีใดก็คือการท าลายชีวิตทัง้นัน้ อนันีต้้องยอมรับความจริงขัน้หนึง่วา่เป็นการฆา่ 
 ประการท่ีสอง ดท่ีูเจตนาของผู้ ท่ีกระท าว่าท าด้วยเจตนาหรือความรู้สกึอยา่งไร ถ้าท าด้วยกิเลสแรงมี
ความรู้สกึเกลียดชงัเคียดแค้น มุง่ร้าย กลัน่แกล้ง รังแก ข่มเหง เบียดเบียน อย่างนีถื้อว่าเป็นบาปมีโทษอยา่งมาก 
แตถ้่ามีเจตนาไมรุ่นแรงหรือมีเจตนาในทางท่ีดีก็มีโทษน้อย 
 ประการท่ีสาม ดท่ีูความพยายาม ถ้ามีการตระเตรียม มีการวางแผนอยา่งจริงจงั ท าด้วยความหมาย
มัน่อยา่งรุนแรงจองล้างจองผลาญเตม็ท่ี ไมย่อมหยดุยอมเลิกราก็บาปมาก แตถ้่าท าด้วยอารมณ์วบู แม้มีกิเลส
มากเชน่โกรธรุนแรงก็บาปเบากวา่ (ป.อ. ปยตุโต, 2538 หน้า 25-26 อ้างใน ยวุนาถ ทิฐิค าฉาย, 2552) 
 ตามหลกัพทุธศาสนาการท าแท้งเป็นการท าลายชีวิตมนษุย์ ดงันัน้ไมว่า่แมห่รือผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์จะมี
ปัญหาอยา่งไรหรือตัง้ครรภ์เพราะสาเหตใุดอาทิความยากดีมีจน การได้รับการกระท ารุนแรง การถกูขม่ขืน หรือ
ละเมิดทางเพศ หรือแม้แตมี่ปัญหาด้านสขุภาพตอ่ตวัแม่หรือทารกในครรภ์ การท าแท้งก็เป็นสิ่งต้องห้าม 
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 กลุ่มสอง เห็นวา่การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมเป็นการสร้างปัญหาให้กบัสงัคม เป็นตวัอยา่งท่ีไมดี่ส าหรับ
เยาวชน และอาจท าให้เกิดคา่นิยมใหม ่ ท าให้เดก็สาวหนัมามีเพศมีสมัพนัธ์ผิดประเพณีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่
เหมาะสมก่อนวยัอนัควร  เพราะไมผ่า่นการสมรสหรือการยอมรับของสงัคม ผลแหง่การไมรั่กนวลสงวนตวัของ
เดก็สาวเหลา่นีจ้ะท าให้เกิดการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมจ านวนมาก ดงันัน้ ผู้หญิงซึ่งตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมจะต้อง
รับผิดชอบ รับโทษในการไมรู้่จกัควบคมุความปรารถนาและความไมรู้่จกัยบัยัง้ชัง่ใจในความต้องการทางเพศ
ของตนเอง ความสขุจากการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีผิดจากบรรทดัฐานทางสงัคมเป็นสิ่งท่ีผู้หญิงต้องรับผิดชอบ 
 กลุ่มสาม อ้างสิทธิของตวัอ่อนในครรภ์ ในการท่ีผู้หญิงตัง้ครรภ์และมีการปฏิสนธิตวัออ่นในครรภ์
นัน้ตวัออ่นเหลา่นีมี้ภาวะเป็นบคุคลเชน่เดียวกบัมนษุย์ทัว่ไป ดงันัน้ตวัอ่อนและเดก็จงึมีสิทธิในตนเอง และต้อง
ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเชน่เดียวกนักบับคุคลทัว่ไป ผู้หญิงหรือแมไ่มมี่สิทธิในการตดัสินใจวา่ต้องการยตุิ
การตัง้ครรภ์หรือไปบงัคบัไมใ่ห้เขาเกิด 
  
 กลุ่มสนับสนุนการท าแท้งหรือการยุตกิารตัง้ครรภ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 กลุม่สนบัสนนุการท าแท้งให้เหตผุลเพ่ือสนบัสนนุการท าแท้งหลายประการและยงัมีความแตกตา่ง
กนัในหลกัการส าคญัอีกด้วยกลา่วคือ 

 กลุ่มหน่ึง เห็นวา่การท าแท้งเป็นสิทธิของบคุคลในการเลือก ในการตดัสินใจของแม่อยา่งอิสระ การ
ยตุกิารตัง้ครรภ์หรือการท าแท้งเป็นสิทธิของผู้หญิงในการตดัสินใจวา่ต้องการตัง้ครรภ์หรือต้องการยตุิการ
ตัง้ครรภ์ของตน การยตุกิารตัง้ครรภ์เป็นสิทธิท่ีผู้หญิงแตล่ะคนพงึมีพงึเลือกด้วยตนเองเพราะสาเหตขุองการท า
แท้งนัน้อาจเกิดจากความยากจน การจ ากดัจ านวนประชากร ความผิดพลาดในการคมุก าเนิด แตก่ฎหมายยงั
ไมไ่ด้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้หญิงซึง่ต้องการท าแท้ง 
 กลุ่มสอง เห็นวา่การท าแท้งเป็นสิทธิในการมีอ านาจในเนือ้ตวั ร่างกาย และการเจริญพนัธุ์ ซึง่ผู้หญิง
ในฐานะเป็นมนษุย์นัน้พงึมีโดยปราศจากการครอบง าทัง้จากการแพทย์ กฎหมาย ศาสนา และอดุมการณ์ใด ๆ 
ท่ีครอบง าผู้หญิง การสร้างอดุมการณ์นีเ้กิดจากระบบชายเป็นใหญ่ในสงัคมซึง่ก าหนดให้ผู้ หญิงทกุคนต้องเป็น
แมท่ี่ดีการเป็นแมก่ลายเป็นภาวะถกูบงัคบัและตอบสนองตอ่ความต้องการด ารงเผา่พนัธุ์ของมนษุย์ และระบบ
ทนุนิยมโดยไมค่ านงึถึงจิตใจและความต้องการของแม่ แม้ตวัอ่อนในครรภ์มารดาก็มิได้เป็นบคุคลโดยอิสระแต่
เป็นสว่นหนึง่หรือมีตวัตนตามมารดาซึง่เป็นผู้อุ้มท้องตวัอ่อนนัน้ ผู้หญิงจงึเป็นผู้ ท่ีรู้ดีท่ีสดุในการตดัสินปัญหา
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตนเองดงันัน้การตดัสินใจท าแท้งหรือไมท่ าแท้งจงึเป็นสิทธิท่ีผู้หญิงพงึมีอ านาจในร่างกายของ
ตนเองโดยปราศจากการควบคมุของสงัคม ซึง่รวมถึงระบบการแพทย์ และกฎหมายหรือรัฐ 
 กลุ่มสาม เห็นวา่การท าแท้งเป็นความจ าเป็นในสงัคม เป็นความจ าเป็นส าหรับผู้หญิงทกุคนซึง่ไม่
จ ากดัอยูเ่ฉพาะผู้หญิงบางกลุม่ หากแตต้่องรวมถึงหญิงทกุคนซึง่ไมพ่ร้อมตัง้ครรภ์  ซึง่ในแนวคิดนีมี้ความตา่ง
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อยา่งมากกบัแนวคิดในด้านสิทธิซึง่อาจจะ ”เลือกหรือไมเ่ลือก” หรือ ”มีหรือไมมี่สิทธิ” การท าแท้งเป็นความ
จ าเป็น เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นและสิทธิส าหรับผู้หญิงเพราะไมใ่ชเ่ฉพาะปัญหาท่ีเกิดกบัสขุภาพร่างกาย แตย่งัมีผล
ตอ่การท างาน เพศสมัพนัธ์ และความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน และลกูท่ีเกิดขึน้อีกด้วย ดงันัน้ผู้หญิงจงึต้องได้รับ
บริการท าแท้งท่ีปลอดภยั สามารถเข้าถึงบริการนีไ้ด้ และปราศจากการตีตรา (Petchesky, 1990) 
 กลุ่มส่ี เห็นวา่การท าแท้งผิดกฎหมายหรือท าแท้งเถ่ือนท าให้ผู้หญิงต้องเสียชีวิต บาดเจ็บ ตกเลือด 
และเม่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลก็ต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลสงูในแตล่ะปี 
 กลุ่มห้า เห็นวา่ การท าแท้งโดยถกูกฎหมายจะเป็นประโยชน์แก่เดก็เอง เน่ืองจากหากเขาเกิดจาก
ความไมต้่องการเขาก็จะถกูทอดทิง้ ไมไ่ด้รับความรักความเอาใจใสชี่วิตก็จะประสบแตค่วามทกุข์ทรมานนบัแต่
เกิดจนโต นอกจากนีส้งัคมยงัอาจต้องรับภาระดแูล และหากเดก็ไมไ่ด้รับการดแูลอยา่งเอาใจใสท่ัง้จาก
ครอบครัวและสงัคมก็อาจเกิดปัญหาซ า้ซ้อนอ่ืนๆตามมา 
สรุป 
  ผู้หญิงและผู้ชายจะต้องตระหนกัวา่เพศสมัพนัธ์นัน้แม้วา่จะเป็นความสขุ แตก่ารมีเพศสมัพนัธ์ต้อง
มีความรับผิดชอบและต้องรับผิดชอบร่วมกนัทัง้หญิงและชาย ดงันัน้หากไมต้่องการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมก็ต้อง
หลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธ์ไมพ่ร้อมให้มากท่ีสดุ 
 หากไมส่ามารถหลีกเล่ียงหรือควบคมุสถานการณ์ได้การเรียนรู้และรู้จกัเลือกใช้วิธีการคมุก าเนิด
อยา่งถกูต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถงุยางอนามยัเป็นทางเลือกท่ีผู้หญิงต้องท าให้ได้และผู้ชายต้องเตม็ใจท่ี
จะมีสว่นร่วมรับผิดชอบ 
 การด ารงครรภ์อาจเป็นทางเลือกท่ีสงัคมและสถาบนัตา่งๆอาทิโรงพยาบาล โรงเรียน ครอบครัว 
ชมุชน และตวัผู้หญิงเองต้องชว่ยกนัก าจดัชดุวาทกรรมผู้หญิงใจง่าย อาทิ แม่วยัรุ่นไม่สามารถเลีย้งดลูกูได้ดี แม่
วยัรุ่นเป็นผู้หญิงมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร พ่อแมต้่องอบัอายและต้องผิดหวงั เราทนไมไ่ด้ให้ใครรู้วา่เคยมีลกู
มาแล้ว  เพ่ือท่ีผู้หญิงจะมีทางเลือกไมต้่องถกูบงัคบัเลือกการท าแท้งหรือยตุิการตัง้ครรภ์ หรือเลือกในสิ่งท่ีไมมี่
ทางเลือก 
 และรัฐต้องมีนโยบายท่ีชดัเจนในการให้การสนบัสนนุ ให้การชว่ยเหลือวยัรุ่นหญิงในการท่ีจะด ารง
ครรภ์อย่างจริงจงั เชน่ สนบัสนนุทางการศกึษา สนบัสนนุทางด้านเศรษฐกิจ เชน่ การหางาน อาชีพเสริม การให้
เงินสวสัดกิาร การให้การสนบัสนนุอาหาร การดแูลระหว่างการตัง้ครรภ์และหลงัคลอดโดยปราศจากอคต ิ การ
เลือกปฏิบตัหิรือตีตรา  รวมถึงตวัวยัรุ่นหญิงเองท่ีจะต้องได้รับการสร้างเสริมศกัยภาพ และลดการต าหนิหรือกด
ทบัตนเอง  เน่ืองการมีลกูเป็นภาวะธรรมดาท่ีอาจเกิดขึน้ได้กบัผู้หญิงทกุคน เพราะผู้หญิงนัน้มีมดลกู   แตห่าก
ผู้หญิงไมต้่องการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ผู้หญิงจะต้องเข้าใจกลไกอ านาจและการควบคมุร่างกายทางสงัคม สร้าง
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ความรู้และถอดสลกัการกดทบัตา่งๆให้ตนเองได้มีอ านาจในการตดัสินใจในเนือ้ตวั ร่างกายจิตใจ ของตนเอง
อยา่งแท้จริง 
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