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บทคัดย่อ 

บทความนีอ้ภิปรายถึงเพศวิถีท่ีกําลังเปลี่ยนไปและไม่เปลี่ยนไปในสังคมไทย ท่ีเปลี่ยนไปมี 4 เร่ืองคือ  (1) 
เพศสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ครัง้แรกของผู้ ชายไทย  (2) เพศวิถีทางเลือกท่ีเปลี่ยนไปในความ
หลากหลายทางเพศ (3) การค้าบริการทางเพศ  ท่ีเปลี่ยนไป และ (4) เพศศึกษาท่ีเปลี่ยนไป ส่วนเพศวิถีท่ียังคงไม่
เปลี่ยนแปลงเลยในรอบคร่ึงศตวรรษท่ีผ่านมา คือ การควบคมุเร่ืองเพศของผู้หญิง ท่ีสะท้อนออกมาในวฒันธรรมทางเพศ  
โดยเฉพาะเร่ืองความรุนแรงทางเพศ ท่ีผู้หญิงยงัเสี่ยงท่ีจะต้องเผชิญกบัความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง  และผู้หญิงท่ี
ท้องไมพ่ร้อมยงัไมส่ามารถเข้าถงึบริการทําแท้งท่ีปลอดภยัได้   การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดเกิดขึน้ภายใต้ข้อสนันิษฐานว่า มา
จากบริบทสงัคมการเมือง 3 เร่ืองคือ (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  นํามาสูเ่สรีภาพ
ทางการเมืองและเสรีภาพเพศวิถี   (2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์และการเติบโตของภาคประชาสงัคม (ประมาณหลงั 
พ.ศ. 2530)  และ (3) การเติบโตของยคุไอทีและสื่อสารสนเทศ ตัง้แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา   ซึ่งแต่ละบริบทได้ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศของปัจเจกบคุคลด้วย 

ค าส าคัญ:  เพศวิถี  เพศวิถีทางเลือก เพศศกึษา และวฒันะรรมทางเพศ 
 

Abstract 

This article examines the four transitions of sexuality in Thai society:  (1) changes in 

the pattern of Thai men’s first sex; (2) changes among sexual minorities in relation to sexual 

diversities;  (3) changes in the sex industry; and  (4) changes in sex education.  Nonetheless, 

there is one aspect of sexuality that has never changed during the last 50 years: ‘the control of 

women sexuality’ under the strong grip of Thai sexual culture. Two concrete examples are 

sexual violence against women and abortion rights.  It is assumed that the sexuality 

transitions have been the result in three social and political events.   Chronologically these 

are:  (1) political freedom leading to sexuality freedom after the 1974 student uprising;        

(2) the AIDS pandemic and an increasing role of civil society in public policy (after 1987);  

and  (3) the growth of information technology and cyberspace (from 1997 onwards).   Each 

event has influenced changes in individual sexuality, rights, and freedom. 

Key words: sexuality, sexual minorities, sex education, sexual culture. 

                                                           
1 รองศาสตราจารย์ ประจําสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
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เพศวถิีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย 
โดย กฤตยา  อาชวนิจกุล 

1. ว่าด้วยความหมายของค าว่า ‘เพศ’ 
บทความนีข้อเปิดฉากว่าด้วยความหมายของคําว่า ‘เพศ’  ซึง่มกัจะมีความหมายอย่างน้อย 3 นยั คือ  (1) เพศ

สรีระ (sex) เป็น ‘เพศ’ ท่ีหมายถึงสรีระร่างกาย หรือเขียนให้ตรงก็คือ อวยัวะท่ีบ่งบอกว่าเป็นเพศอะไร  (2) เพศภาวะ 

(gender) เป็น ‘เพศ’ ท่ีหมายถึงภาวะแห่งเพศท่ีถกูประกอบสร้างทางสงัคม  เพศภาวะท่ีเราคุ้นเคยและถกูขดัเกลาหลอม
สร้างกนัมา  ก็คือ ความเป็นหญิงความเป็นชาย   ดงันัน้ในอีกแง่มมุหนึ่ง เพศภาวะจึงเป็นเร่ืองของบทบาทในเร่ืองต่างๆ ที่
สงัคมกําหนดให้กบัสถานะทางเพศซึง่มกัดจูากเพศสรีระ คือ หญิง ชาย และหากสงัคมเกิดเปลี่ยนการกําหนดสถานะทาง
เพศว่า อาจมาจากองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากเพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมีเพิ่มมากขึน้ เช่น เก ย์ กะเทย ทอม ดี ้

ฯลฯ อนัจะนําไปสูก่ารกําหนดบทบาทของของเพศตา่งๆ มากกวา่หญิงและชาย2   

(3) เพศวถิ ี(sexuality)  หมายถึง  ‘วิถีชีวิตทางเพศทีถู่กหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทดัฐาน และระบบวิธีคิด วิธี
ปฏิบติัทีเ่กีย่วกบัความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ  ความคิดเกี่ยวกบัคู่รัก คู่ชีวิตในอดุมคติ และกามกิจ’   ซึง่เป็น
ระบบความคิดและพฤติกรรมท่ีมีความหมายทางสงัคม สมัพนัธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมท่ี
กําหนดและสร้างความหมายให้แก่เร่ืองเพศในหลากหลายแง่มมุ    

‘เร่ืองเพศ’ ที่ตัง้ใจจะสนทนาในบทความนีอ้ยู่ในความหมายที่สาม   

คําวา่ เพศวถิ ี  มีนกัสตรีนิยมไทยพยายามอธิบายความหมายอยู่หลายคน  และขยายออกไปจากท่ีผู้ เขียนนิยาม
ไว้ข้างต้น ดงัเช่น พริสรา (2547:14)  อธิบายว่า คือ วิธีปฏิบติัทีเ่กี่ยวกบัความปรารถนาทางเพศ หรือท่ีเรียกไว้ในกฎหมาย
ล้านนาดัง้เดิมว่า ‘ตัณหาอาลัย’  โดยในแต่ละระบบสงัคมนัน้ ความปรารถนาทางเพศของปัจเจกบุคคลเป็นมากกว่า
พฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใครมีเพศสมัพนัธ์กบัใคร ท่ีไหน อย่างไร แต่หมายรวมถึงความปรารถนาท่ีดี ท่ีเหมาะสม การ
เกีย้วพาราสี  มโนทศัน์เก่ียวกับคู่ในอุดมคติ ฯลฯ  จึงเป็นทัง้เร่ืองการสร้างความหมายทางสงัคม เป็นเป้าหมายของการ
ควบคมุทางสงัคมและการเมือง และเป็นพืน้ท่ีของการยอมจํานนและการตอ่สู้ในระดบัปัจเจก  

ขณะท่ี วิลาสินี (2547) ให้ความหมายว่า เพศวิถี คือ ระบบความคิด ความเชื่อเร่ืองเพศ เป็นกระบวนการทาง
สงัคมและวฒันธรรมที่ก าหนด จัดการ ก ากบั ควบคุม รวมทัง้การแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ  ความปรารถนา 
ความพงึพอใจในเร่ืองเพศ การแสดงท่าทีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้าง
จินตนาการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ไปจนถงึการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายตา่งๆ ที่มาควบคมุหรือกํากบัดแูลเร่ืองเพศของ
คนในสงัคม  โดยทัว่ไปแล้ว สงัคมจะมีการสร้างบรรทดัฐานชดุหนึ่งท่ียอมรับหรือให้ความชอบธรรมกบัเพศวิถีท่ีกําหนดขึน้

เทา่นัน้   สว่น ชลิดาภรณ์ (2550) ได้ให้รายละเอียดถงึแง่มมุของเพศวิถีวา่มี 6 มิติ ดงันี ้3 

(1) มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบติั และอตัลกัษณ์ (erotic desires, practices and identity) เพศ
วิถีท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ คือ การนิยามตวัเองในทางเพศ ซึ่งเช่ือมโยงกบัเพศภาวะ  (gender) แต่อตั

                                                           
2 ขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ท่ีเพ่ิมคําอธิบายของเพศภาวะในสว่นนี ้
3 ปรับจากการบรรยายของ ชลิดาภรณ์ สง่สมัพนัธ์. การสมัมนาเร่ืองเพศวิถีและการปรบัใชใ้นงานส่งเสริมสขุภาพทางเพศ จดัโดยองค์การแพธ 
UNAIDS และกรมควบคมุโรค เม่ือวนัท่ี 5-9 พฤศจิกายน 2550. 
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ลกัษณ์ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการท่ีนิยามตวัเองเพียงอย่างเดียว ยงัขึน้อยู่กบัการท่ีคนอ่ืนนิยามหรือมองว่าเราเป็น
อยา่งไรในทางเพศด้วย  

(2) มิติการน าเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอ่ืนเห็นเราเป็นอย่างไร เราก็นําเสนอ
ตวัเองอยา่งนัน้ อาจด้วยทรงผม หรือเสือ้ผ้า เพ่ือนําเสอความป็นเพศหญิง เพศชาย หรือเพศทางเลือกอ่ืน ๆ   

(3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นตวัตนในทางเพศ  
ซึ่งการกระทําแบบเดียวกนัแต่อาจถกูตีความไม่เหมือนกนั  ขึน้อยู่กบับริบท ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจ หรือ
ความรู้สกึท่ีเรามีตอ่คนคนนัน้ เป็นความรู้สกึสว่นตวั  

(4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สงัคมวางกฎกติการของความรัก ให้รักเฉพาะเพ่ือนต่างเพศเท่านัน้ 
แต่คนท่ีรักเพศเดียวกนัก็ไม่ได้หลดุออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคนท่ีรักเพศเดียวกนั ก็จะรักกบั
คนท่ีมีเพศภาวะเดียวกบัเราเท่านัน้ ดงันัน้จึงไม่มีใครหลดุจากกรอบนี ้ซึ่งถ้าหลดุจากกรอบนีคื้อ สามารถ
สนใจหรือดึงดดูกบัคนได้ทกุคน ทกุเพศ ทกุวยั นอกจากนีค้วามรักก็ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการท่ีเราต้องรักต่างเพศ
เทา่นัน้ แตเ่ก่ียวข้องกบั เชือ้ชาติ ชนชัน้ และอื่นๆ อีกด้วย 

(5) มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกาว่าด้วยการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างชาย – หญิง 
เปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั และวฒันธรรม ซึง่บางสงัคมไมมี่กติกาของการจบความสมัพนัธ์ 

(6) มิติของเพศสมัพนัธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามวา่อะไร คือ การร่วมเพศ ทําอย่างไรจึงเรียกว่าการร่วม
เพศ  และการร่วมเพศท่ีถกูต้องเป็นอยา่งไร  และท่ีผิดปกติเป็นอยา่งไร 

 

จากคําอธิบายทัง้หมดนีซ้่อนนัยท่ีสําคัญอย่างหนึ่งคือ เพศวิถีมิใช่เร่ืองหยุดน่ิง แต่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคล เพศวิถีจึงเป็นกระบวนการชีวิตท่ียาวนานของคน ๆหนึ่ง มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือท่ีจะตอบโต้หรือยอมตามต่อกรอบกติกาเร่ืองเพศท่ีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน และสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ   ในแง่ระบบสงัคม  เพศวิถีจึงมีท่ีทางอยู่บนกฎเกณฑ์ของการเมือง  ศีลธรรม และแนวปฏิบัติเร่ืองเพศ หรือ
วฒันธรรมทางเพศในแต่ละสงัคม  ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  บทความนีต้ัง้ใจจะเป็นงานนําร่องท่ีทดลองรวบรวม
ข้อมลูและวิเคราะห์ดวู่า ในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี ้เพศวิถีในสังคมไทยที่เปล่ียนแปลงไป มีเร่ืองอะไรบ้าง 
และที่ยังคงไม่เปล่ียนแปลงไปมีอะไรบ้าง     

ท่ีจริงมีตวัอย่างของการเปลี่ยนแปลงเร่ืองเพศวิถีท่ีเห็นได้ชดัมากมายในบ้านเรา ได้แก่  วิธีการคมุกําเนิดท่ีเข้ามา
สอดแทรกในชีวิตคู่  ‘การทํารักโดยไม่ต้องทําลูก’ ได้เป็นแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปชนิดไม่สามารถกู่คืนกลับให้
เหมือนเดิมก่อนหน้านี ้  ‘การอยูก่่อนแตง่’  เป็นเร่ืองที่ไมส่ร้างความแปลกใจอีกต่อไป   รวมถึง ‘การปรากฏตวัชดัเจนขึน้ของ
กลุม่คนท่ีรักเพศเดียวกนั หรือผู้ มีเพศวิถีทางเลือก’   ไม่ว่าจะเป็น เกย์ กะเทย สาวประเภทสอง ทอม ดี ้ตุ๊ด แต๋ว แต๊บ  และ
สดัสว่นของคนท่ีตดัสินใจอยูเ่ป็นโสดเพิ่มสงูขึน้มากกวา่แตก่่อน โดยเฉพาะผู้หญิง เป็นต้น 

บทความทดลองนีจ้ะจบัประเด็น เพศวิถีที่ก าลังเปล่ียนไป 4 เร่ืองคือ  (1) เพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะเพศสมัพนัธ์
ก่อนการแต่งงาน  (2) เพศวิถีทางเลือกกบัความหลากหลายทางเพศ (3) การค้าบริการทางเพศ  และ (4) เพศศึกษารอบ
ด้าน (sexuality education) และ เพศวิถีที่ยังไม่เปล่ียนแปลง ที่ส าคัญที่สุดคือ การควบคมุเร่ืองเพศของผู้หญิง ท่ี
สะท้อนออกมาในวฒันธรรมทางเพศ  โดยเฉพาะเร่ืองความรุนแรงทางเพศ  และการทําแท้ง  โดยตอนท้ายสดุจะวิเคราะห์
เชิงแนวคิดว่า สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนีเ้ช่ือมโยงกบัเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และประเด็นสิทธิ เสรีภาพ 
ของปัจเจกบคุคลอย่างไร  
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2. เพศวิถีที่เปล่ียนแปลงไป 

2.1 เพศสัมพันธ์ที่เปล่ียนไป   
ในท่ีนีเ้สนอการมองจากเพศสมัพันธ์ครัง้แรกของชายไทย โดยเปรียบเทียบจากการวิจัยระดับชาติหลายชิน้ท่ี

รวบรวมโดยน่ิมอนงค์ งามประภาสม (Ngamprapasom 2001) ท่ีมีคําถามว่า คู่นอนคนแรกของคณุคือใคร คําตอบท่ีให้
เลือกคือ ภรรยา พนกังานหญิงบริการ  เพ่ือนสนิท และคนอ่ืน ๆ   การอา่นผลครัง้นีผู้้ เขียนคํานวณอายผุู้ตอบ ณ พ.ศ. 2553 
เพ่ือให้ความรู้สกึเป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ พบแบบแผนท่ีน่าสนใจดงันี ้(ดรููป 1)   

ในรุ่นของชายสงูอายมุากกว่า 60 ปีขึน้ไป คือสองกลุ่มซ้ายสดุในรูป สดัส่วนมากกว่าคร่ึงหนึ่งมีเพศสมัพนัธ์ครัง้
แรกกบัภรรยาตนเอง  แม้สดัสว่นของชายรุ่นถดัมาคืออาย ุ46-60 ปี ยงัคงมีสดัสว่นการมีเซ็กส์ครัง้แรกกบัคู่ตนเองมากท่ีสดุ 
แต่จํานวนเปอร์เซ็นต์ลดลงไปมากคือ เหลือเพียงประมาณหนึ่งในสาม ขณะท่ีสดัส่วนของผู้ตอบว่าคู่นอนคนแรกคือหญิง
บริการก็เพิ่มตามมาติดๆ ในสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกนั  แต่ในรุ่นอาย ุ41-45 ปี กลบัมีประสบการณ์ทางเพศครัง้แรกกบัหญิง
บริการมากท่ีสดุคือ 43%  และรุ่นน้องถดัมาคืออาย ุ36-40 ปี ซึง่เกิดในช่วง พ.ศ. 2513-2517 เป็นรุ่นท่ีเร่ิมมีเซ็กส์ครัง้แรก
กบัเพ่ือนสนิทเป็นสดัสว่นสงูสดุ (43%)  และรุ่นท่ีอายนุ้อยท่ีสดุในรูป (อาย ุ31-35 ปี)  สองในสาม (62%) มีประสบการณ์
ทางเพศครัง้แรกกบัเพ่ือน  14% กบัหญิงบริการ และ 2% กบัคูส่มรสของตนเอง 

 
รูปที่ 1 ผู้ชายไทยรุ่นต่าง ๆ มีเพศสัมพันธ์ครัง้แรกกับใคร ? 

ที่มา: กฤตยา และกนกวรรณ. 2550. (ปรับจาก Ngamprapasom. 2001. รูปท่ี 2 หน้า 70) 
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น่าสงัเกตว่า คําตอบ ‘คนอ่ืนๆ’ เพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ ตามรุ่นอาย ุโดยเฉพาะคนท่ีเกิดช่วงระหว่างพ.ศ.2513-2517 
และ พ.ศ. 2518-2522  ตอบวา่มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกกบั ‚คนอ่ืนๆ‛ สงูถึง 27% และ 22%  ตามลําดบั   คําถามก็คือ เราจะ
ตีความคนอ่ืนๆ หรือแม้แต่ ‘เพ่ือนสนิท’ 62%) อยา่งไร?  เช่น เป็นการมีเพศสมัพนัธ์กบัคนเพศเดียวกนั หรือต่างเพศ  นัน่คือ  
การสํารวจในลกัษณะนีย้งัคงวางอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบรักต่างเพศอยู่    ทําให้ผลการศึกษาโน้มเอียงไปในทางการตอกยํา้
บรรทดัฐานของรักต่างเพศค่อนข้างมาก  และชีว้่าการสํารวจเร่ืองเพศท่ีผ่านมายงัขาดความละเอียดอ่อนเร่ืองการรักเพศ

เดียวกนั ขณะเดียวกนัก็ไมอ่าจให้ภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีสะท้อนเร่ืองความหลากหลายทางเพศ4 

ในช่วงสองทศวรรษล่าสดุ (พ.ศ. 2534-2553)  หรือเร่ิมนบัแต่มีการระบาดของเอดส์เป็นต้นมา มีงานวิจยัสํารวจ
จํานวนมากท่ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมทางเพศกลุ่มวัยรุ่น เน่ืองจากถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  พบผล
สอดคล้องกนัวา่ สดัสว่นของวยัรุ่นมีเพศสมัพนัธ์กนัตัง้แต่วยัเรียนมีสงูขึน้กว่าแต่ก่อนมาก และมีแนวโน้มท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์
ครัง้แรกเม่ืออายนุ้อยลงเร่ือยๆ  การสํารวจระดบัชาติก่อน พ.ศ. 2543 พบอายท่ีุเร่ิมมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกเฉลี่ยท่ีอายุ
ประมาณ 14 – 17 ปี (Ngamprapasom 2001)  แต่ผลการสํารวจพฤติกรรมทางเพศระดบัชาติลา่สดุ ของสถาบนัวิจยั
ประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือ พ.ศ. 2549  พบว่าอายุท่ีเร่ิมมีเซ็กส์ในกลุ่มผู้ ถูกสมัภาษณ์อายุ 18-24 ปี 
ผู้ชายอยูท่ี่ช่วงอาย ุ10-13 ปี  และผู้หญิงอยูท่ี่ 11-14 ปี (Sabaiying 2009:83)  

งานสํารวจพฤติกรรมทางเพศระดบัชาติล่าสดุดงักล่าว ยงัพบว่า  สดัส่วนของวยัรุ่นชายไทยอาย ุ15-18 ปี ท่ีมี
ประสบการณ์ทางเพศแล้วมีสูงถึง 61% โดยเกือบทัง้หมดเป็นเซ็กส์นอกการแต่งงาน  ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัวยัรุ่นฟิลิปปินส์ (45%) และเวียดนาม (10%)  (Phodhisiha and Xenos 2009:65-66)  ข้อมลูชดุนีเ้ม่ือ
วิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ผู้ชายอาย ุ20-24 ปี และ อาย ุ18-19 ปี เรียนรู้เร่ืองเพศครัง้แรกจากหญิงบริการมีเพียง 4% 
และ 2% ตามลําดบัเท่านัน้  และมากกว่าคร่ึงหนึ่งมีทศันคติทางบวกต่อการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงาน  ทัง้นีว้ยัรุ่นไทย
รายงานวา่พอ่แมต่นเองยอมรับการมีเพศสมัพนัธ์นอกการแตง่งานของลกูชายมากกว่าลกูสาว (Sabaiying 2009: 73-76) 

กล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนในเร่ืองนีก้็คือ ชายไทยเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครัง้แรกกับหญิง
บริการและคูส่มรสของตนเองน้อยลงเร่ือยๆ  โดยท่ีสว่นใหญ่มีเซก็ส์ครัง้แรกกบัเพ่ือนหรือก๊ิก  เพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน และ
การอยูก่่อนแต่งมีแนวโน้มจะเป็นบรรทดัฐานของคนวยัทํางาน และหนุ่มสาวในวยัเรียนหนงัสือ (Yamarat 2010)   สะท้อน
ว่าความคิดเร่ืองการรักษาพรหมจารีของหญิงไทยไว้จนกว่าจะแต่งงานผ่อนคลายลงมาก  และคาถา ‘รักนวลสงวนตวั’ ท่ีมี
ความหมายถึงให้มีเซก็ส์เม่ือแตง่งาน ก็คลายมนต์ในทางปฏิบตัิลงมากเช่นกนั   

2.2 เพศวถิีทางเลือกที่เปล่ียนไปในความหลากหลายทางเพศ    

ก่อนอ่ืนขออธิบายถึงศพัท์ ‘ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversities)’  ซึง่ถกูใช้เป็นช่ือเครือข่ายคนทํางาน

เก่ียวกบัสิทธิของคนรักเพศเดียวกนัเม่ือกลางปี 25485  เพ่ือให้หมายรวมถึงผู้ มีเพศวิถีทางเลือกทกุแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชาย

รักชาย หญิงรักหญิง เกย์คิง เกย์ควีน ควิง ทอม ดี ้กะเทย สาวประเภทสอง คนข้ามเพศ  ตุ๊ด แต๊บ และ ฯลฯ  รวมถึงผู้ ท่ีรัก

                                                           
4
 ขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ท่ีกระตุ้นให้มองประเด็นนี ้

5 ผู้ เขียนเป็นผู้ เสนอให้ใช้ศพัท์นีค้รัง้แรกในการประชมุวิชาการนานาชาติเร่ือง ‘เพศวิถี เพศภาวะ และสิทธิในเอเชีย : ว่าด้วยเร่ืองเควียร์ศกึษา’  
จดัโดยสํานกังานสิทธิมนษุยชนศกึษาและพฒันาสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล และเครือข่ายเควียร์แห่งภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 7-9 กรกฎาคม 2548   
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ต่างเพศด้วย  แต่ภายหลงัเครือข่ายดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะใช้ศพัท์นีเ้รียกกลุ่ม LGBTI (lesbian, gay, bisexual, 

transgender, intersex6) วา่คือ กลุม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ 

สําหรับคําว่า ‘เพศวิถีทางเลือก’ ผู้ เขียนตัง้ใจให้มีความหมายถึง เพศวิถีของคนส่วนน้อย (sexual minorities) 
หรือหลายคนเรียกว่า ‘เพศท่ีสาม’  ซึง่ดํารงอยู่ในสงัคมไทยมาเน่ินนาน  ดงัปรากฏมีรูปจิตกรรมฝาผนงัของหญิงรักหญิงใน

วดัคงคาราม จงัหวดัราชบรีุ7  และในตํานานไทยเก่าแก่เร่ืองกําเนิดมนษุย์ท่ีกล่าวว่า ‘โลกประกอบด้วยสามเพศ : ผู้ชาย 

ผู้หญิง และกะเทย  กะเทยในตํานานมิใช่ชายหรือหญิงท่ีผิดปกติ กะเทยเป็นมนษุย์จําพวกหนึ่งท่ีแตกต่างซึง่อาจมีร่างกาย

เป็นชายหรือหญิง’8  แต่ด้วยเหตท่ีุสงัคมไทยในอดีตหมาด ๆ ยงัคงจดักลุ่มคนเหล่านีว้่า ‘มีความผิดปกติทางเพศ’ หรือ 

‘เบ่ียงเบนทางเพศ’  ทําให้ในอดีตคนกลุม่นีม้กัต้องอยูอ่ยา่งปกปิด ไมมี่กลุม่องค์กรท่ีเป็นปากเสียงของตนเอง  
จากการศกึษาของปีเตอร์ แจ็คสนั เร่ือง ‘การระเบิดข้ึนของอตัลกัษณ์ทางเพศในสงัคมไทย’ (Jackson 2000) ท่ี

ระบุว่า นบัตัง้แต่คริสต์ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ได้เกิดการจําแนกเพศใหม่ ๆ ขึน้ในสงัคมไทย (รูปท่ี 2)  เห็นได้ว่าศพัท์
ประดิษฐ์ใหม่ท่ีเรียกผู้ มีเพศวิถีทางเลือก บางคําก็ตายหายไป (เช่น กระเทียม)  หลายคําก็ยงัคงใช้อยู่จนถึงปัจจบุนั และมี
ศพัท์ใหม ่ๆ เพิ่มขึน้เช่นกนั  ทัง้หมดนีแ้สดงให้เหน็ถงึความหลากหลายของเพศวิถีในกลุม่ LGBTI 

รูปที่ 2: การเปล่ียนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ประเภทของเพศภาวะ/เพศสรีระ จําแนกโดยเส้นตรงความต่อเนื่องทางเพศในสงัคมไทย จากเป็นชายมากท่ีสดุ ถึงเป็น 
                  หญิงมากท่ีสดุ โดยใช้ลกูศรแสดงสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลง 
ที่มา : Jackson. 2000. 

                                                           
6 บคุคลท่ีมีอวยัวะเพศท่ีไม่สามารถตดัสินได้ว่าเป็นหญิงหรือชาย ซึง่อาจเกิดขึน้ตัง้แตแ่รกคลอด หรือพฒันาเม่ือร่างกายเติบโตขึน้ เช่น  มี
ลกัษณะภายนอกเป็นผู้หญิง แตมี่ลกัษณะอวยัวะเพศใกล้เคียงเพศชาย หรือเดก็หญิงที่เกิดมาพร้อมปุ่ มกระสนั (clitoris) ใหญ่ หรือเด็กชายท่ี
เกิดมามีลงึค์เลก็จ๋ิว  หรือผู้ ท่ีเกิดมาท่ีมีทัง้โครโมโซม XX และ  XY เป็นต้น  (http://www.isna.org/faq/what_is_intersex) 
7  เป็นวดัมอญมีอายมุากกวา่ 200  ปี ภายในวดัมีสิ่งสําคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมต่างๆ  หอนอน  หอฉนั  และตวัโบสถ์วดัได้รับการ
ขึน้ทะเบียนเป็นสิ่งอนรัุกษ์ของกรมศิลปากร 
8  คํากลา่วเปิดของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในงานประชมุท่ีอ้างถึงในฟตุโน้ต 2  ทัง้นีต้ํานานโบราณท่ีว่าคือ คมัภีร์
ปฐมมลูมลุีของอาณาจกัรล้านนา คมัภีร์นีมิ้ได้ระบวุ่า ผู้ ท่ีรักเพศเดียวกนัมีความเป็นมนษุยน้อยกวา่หรือมีคณุคา่น้อยกวา่ชายและหญิง 

ก่อนคริสต์
ทศวรรษ 1960

กลางคริสต์
ทศวรรษ 1960

ต้นคริสต์
ทศวรรษ 1970

ตัง้แต่กลางคริสต์
ทศวรรษ 1980

ผู้ชาย ผู้ชาย ผู้ชาย ผู้ชาย
เสือใบกะเทยผู้ชาย

กะเทยหนุ่ม
กะเทย ประเภทสอง 
กระเทียม

   เกย์คงิ          
   เกย์ควีน

เกย์คงิ      
เกย์ควีน

กะเทยเทียม
กะเทยแท้

กะเทยเทียม
กะเทยแท้

กะเทย (ชายแต่ง 
     ตัวเป็นหญิง)
กะเทยแปลงเพศ
คนสองเพศ

กะเทยสาว
สาวลักเพศ

เลสเบีย้น   ไดก์ ทอม

 ผู้หญิง ผู้หญิง ผู้หญิง
ดี ้         
ผู้หญิง

กะเทย
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ปัจจบุนัการปรากฏตวัของกลุม่คนรักเพศเดียวกนั หรือผู้ มีเพศวิถีทางเลือก ทัง้ในระดบับคุคลและกลุม่องค์กรเห็น
ได้ชดัเจนมากขึน้มาก  ดงัข้อค้นพบจากฐานข้อมลูเร่ืองเพศในข่าวออนไลน์ของแผนงานสร้างเสริมสขุภาวะทางเพศ ท่ี
พบว่าตัง้แต่ พ.ศ. 2540 ถึง 2550  มีข่าวในประเด็นของผู้ มีเพศวิถีทางเลือกทัง้ข่าวบุคคลและข่าวเคลื่อนไหวรณรงค์
เก่ียวกบั LGBTI รวม 1,345 ชิน้  ในจํานวนนีเ้ป็นข่าวรณรงค์จํานวน 288 ชิน้  (21%)  โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวรณรงค์มี
หลากหลาย ได้แก่  การตอบโต้นโยบายของภาครัฐท่ีละเมิดสิทธิ หรือกีดกันผู้ มีเพศวิถีทางเลือก  การเรียกร้องสิทธิใน
ประเด็นต่างๆ ทัง้การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายทํางาน จนถึงผู้ประสบปัญหาละเมิดสิทธิออกมาเรียกร้องผ่านสื่อรายบคุคล   
การจดัประชมุสมัมนาเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ความหลากหลายทางเพศ  การให้ข้อมลูความรู้
ท่ีเก่ียวข้องกบัคนรักเพศเดียวกนัในแง่มมุหลากหลาย โดยกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ  และการเปิดเผยและแสดงตวัตน
ของชมุชนคนรักเพศเดียวกนั เช่น งานชมุนมุสงัสรรค์ (จิตติมา 2551)   

ตัง้แต่ พ.ศ. 2545  กลุ่มอญัจารี (องค์กรหญิงรักหญิงท่ีทํางานสนบัสนนุและปกป้องสิทธิคนรักเพศเดียวกนั) ได้
ขบัเคลื่อนผลกัดนัจนกระทรวงสาธารณสขุของไทย ได้ยอมรับว่าการรักเพศเดียวกนัมิได้เป็นเร่ืองผิดปกติ วิปริต หรือ เป็น

โรคจิตแต่อย่างใด9   ปัจจุบันมีกลุ่มองค์กรท่ีทํางานเก่ียวกับสิทธิของกลุ่มเพศวิถีทางเลือกเพิ่มขึน้จํานวนมากทัง้ใน

สว่นกลางและภมูิภาค  โดยเฉพาะในประเดน็เร่ืองสทิธิทางเพศและสทิธิด้านเอดส์   ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา องค์กรเหลา่นีไ้ด้
ร่วมทํางานด้านสิทธิและสขุภาพกบักระทรวงสาธารณสขุ  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ และองค์กรทนุใหญ่อย่าง
สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)    

การผลกัดันท่ีสําคัญเร่ืองหนึ่งคือ การต่อสู้ ให้การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน มิติ
ต่างๆ ในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 เพิ่มคําว่า ‘อตัลกัษณ์ทางเพศ’ ท่ีหมายถึงเพศท่ีสามเข้าไปด้วย  แม้การ

แก้ไขจะแพ้ไปอย่างกํา้กึ่ง10   แต่ในรายละเอียดสว่นท่ีเป็นเจตนารมณ์ของบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญูว่าด้วยเร่ืองการห้าม

เลือกปฏิบตัิทางเพศ  ก็ระบวุ่าให้ปกป้องคุ้มครองครอบคลมุถึงบคุคลที่มี ‘อตัลกัษณ์ทางเพศ’  ต่างไปจากเพศชายและเพศ
หญิงไว้ด้วย (เจิมศกัด์ิ 2550) 

ในด้านของผลกระทบในเชิงประชากร  การปรากฏตวัชดัเจนมากขึน้ของกะเทย สาวประเภทสอง หรือชายแต่ง
หญิง ก่อให้เกิดความกงัวลใจต่อนกัประชากรศาสตร์ว่า จะลดจํานวนผู้ชายท่ีจะเป็นคู่เจริญพนัธุ์ของผู้หญิงน้อยลงไปอีก 
เพราะอตัราส่วนทางเพศของประชากรไทย ชายต่อหญิง เท่ากบั 97 ต่อ 100  ดงันัน้ ‘ถ้าผูช้ายจ านวนหน่ึง เช่น ร้อยละ 5 
หรือ 10 เปลีย่นข้างกลายไปอยู่กบัฝ่ายหญิงเสียแลว้ อตัราส่วนเพศก็จะย่ิงลดลงไปอีก จนเหลือ 92 หรือ 87 ได ้ถา้เป็น

                                                           
9
 เป็นการตอบ ‘กลุม่อญัจารี’ ท่ีย่ืนจดหมายให้กรมสขุภาพจิตออกหนงัสือรับรองทางวิชาการว่า คนรักเพศเดียวกนัมิได้มีความผิดปกติทางจิต

หรือเป็นโรคแตอ่ย่างใด  กรมสขุภาพจิต ได้สง่หนงัสือตอบเลขท่ีสธ. 0605/375 ลงวนัท่ี มกราคม 2545 รับรองวา่ไม่ผิดปกติ โดยอ้างตาม
องค์การอนามยัโลกที่ได้ถอนการจําแนกโรควา่ คนรักเพศเดียวกนัผิดปกติทางจิตออกไปแล้วเม่ือ พ.ศ. 2535  ซึง่ก่อนหน้านัน้สมาคมสขุวิทยา
จิตแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ถอนออกไปตัง้แต ่พ.ศ. 2516 [http://www.sapaan.org/article/39.html] 
10

 เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2550) ในฐานะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญู (สสร.) เขียนเลา่เร่ืองนีว้่า ‘...โดยเฉพาะในวนัก่อนสดุทา้ยของการประชมุ ถึง

ขนาดไดมี้การลงมติผ่านไปแลว้ดว้ยซ ้าว่า ใหแ้ก้ไขเพ่ิมเติมโดยบญัญติัหา้มมิใหเ้ลือกปฏิบติัต่อมีอตัตลกัษณ์ทางเพศไวใ้นรฐัธรรมนูญดว้ย 
เพียงแต่ในภายหลงั เมือ่นายการุณ ใสงาม สมาชิกสภาร่างรฐัธรรมนูญ ไดเ้สนอใหส้ภาร่างรฐัธรรมนูญทบทวนว่า เร่ืองใดหากเป็นการแปร
ญตัติแก้ไขหลกัการเดิม จะท าไม่ได ้จะท าไดต้อ้งเป็นการเปลีย่นแปลงถอ้ยค าเท่านัน้ จึงน ามาซ่ึงการพิจารณาร้ือดูว่า การเพ่ิมค าว่า ‘อตัต
ลกัษณ์ทางเพศ’ เขา้ไวใ้นหลกัการเร่ือง ’การไม่เลือกปฏบิัติ’ เป็นการแก้ไขหลกัการหรือเป็นเพียงเพ่ิมเติมรายละเอียดเขา้ไปในหลกัการเร่ือง ’
การไม่เลือกปฏบิัติ’ อนัเดิม แต่ในทา้ยทีส่ดุ สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ลงมติว่า เป็นการแก้ไขหลกัการ ดว้ยมติ 29 ต่อ 29 กระทัง่ประธาน สสร. 
ตอ้งลงมติชีข้าด โดยชีว่้า เป็นการแก้ไขหลกัการ และน ามาซ่ึงการลงมติอีกครัง้ ท าใหค้ าว่า ‘อตัตลกัษณ์ทางเพศ’ ตอ้งถูกตดัออกในทีส่ดุ’ 
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เช่นนัน้ ตลาดการจบัคู่แต่งงาน เพือ่มีลูกสืบทอดพนัธุ์ ต่อไปก็ย่ิงบีบรัด จนน่าจะมีผลให้อตัราการครองโสดของสตรีเพ่ิม
สูงข้ึน และส่งผลใหอ้ตัราเจริญพนัธุ์รวมของประชากรลดต ่าลงไปอีก’ (ปราโมทย์ และปัทมา 2551:13)  

สิ่งท่ีน่าสนใจในความเปลี่ยนแปลงก็คือ แม้ทศันะทัว่ไปของสงัคมไทยต่อเพศท่ีสาม ท่ีนักวิชาการต่างประเทศ
วิเคราะห์ว่ามีลกัษณะ ‘ทนได้ แต่ยอมรับไม่ได้’ (Jackson and Cook 1999)  และการดําเนินชีวิตของชนกลุม่น้อยทางเพศ
ยงัคงถกูเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมในหลากหลายแง่มมุ  ดงัเร่ืองจริงท่ีปรากฏในหนงัสือ ‘ชีวิตท่ีถกูละเมิด: เร่ืองเล่า
กะเทย ทอม ดี ้หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนษุยขนระหวา่งประเทศ’ (จนัทร์จิรา 2554)   

แต่กล่าวได้ว่ามมุมองต่อกลุ่มผู้ มีเพศวิถีทางเลือกโดยรวมของสงัคมไทยเปลี่ยนไปในทางบวก คือ สงัคมมีการ
ยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการยอมรับร่วมทํางานกบัภาคราชการดงักลา่วแล้ว หรือ
การต่อสู้ผลกัดนัเร่ืองสิทธิของตนเองในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีสําคญัคือ การท่ีสถาบนัราชภฏัออกระเบียบห้ามนกัศกึษาทัง้ท่ีแปลง
เพศ เกย์ และหญิงรักหญิงไม่ให้เรียนในวิทยาลยัครู 36 แห่งทัว่ประเทศ เม่ือ พ.ศ. 2539-2540  แต่ข้อห้ามดงักล่าวก็ถกู
ยกเลิกไปในท่ีสดุ ซึ่งเป็นผลการรณรงค์ของภาคประชาสงัคมท่ีทํางานเร่ืองสิทธิของเพศท่ีสาม และสื่อหนงัสือพิมพ์ท่ีเสียง
สว่นใหญ่ไมเ่หน็ด้วย  

อีกตวัอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจก็คือ แม้ปรากฏการณ์ท่ีมีพืน้ท่ีของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร และภาพยนตร์ได้
เปิดเร่ืองราวของเกย์ สาวประเภทสอง และชายรักชายมานานร่วม 20 ปีแล้ว  แต่พืน้ท่ีดงักล่าวนีเ้พิ่งเร่ิมเปิดเร่ืองราวของ
หญิงรักหญิงสูส่าธารณะไมน่านปีนกั (ก่อนหน้านีมี้บ้างประปราย แต่มกักระจายเพียงในวงแคบ ๆ เท่านัน้) ได้แก่ นิตยสาร 
Tom Act ท่ีเร่ิมในพ.ศ. 2551 ด้วยจํานวนพิมพ์ฉบบัแรกเพียง 1,000 เลม่ ปัจจบุนั (2554) มียอดพิมพ์ครัง้ละ 50,000 ฉบบั 
และในปี 2553 เกิดหนงัรักของเลสเบียนเร่ืองแรกในประเทศไทยช่ือ  ‘Yes or No อยากรักก็รักเลย’ ท่ีได้รับการกลา่วขาน 
จนผู้ กํากบัหญิงของภาพยนต์เร่ืองนีต้ิดหนึง่ในห้าผู้ถกูเสนอช่ือรับรางวลัผู้ กํากบัยอดเย่ียมในปีท่ีผ่านมา (Doksone 2011) 

ควรกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในประเทศอ่ืน ๆ ก็พบแนวโน้มทางบวกเช่นเดียวกนั ดงัผลการสํารวจเร่ืองสงัคมทัว่ไป 
(General Social Survey) ท่ีศนูย์วิจยัแห่งชาติด้านความคิดเห็นของมหาวิทยาลยัชิคาโก ท่ีทําการสํารวจปีละสองครัง้
ต่อเน่ืองเป็นเวลา 22 ปีแล้ว   ผลการสํารวจเม่ือปลายปี 2553 พบเป็นครัง้แรกว่า สดัส่วนคนอเมริกันท่ีสนับสนุนการ
แต่งงานของคนเพศเดียวกนัมีสงูกว่ากลุ่มผู้คดัค้าน คือ 46% ต่อ 40% (Daly 2011) และลา่สดุข่าวของบีบีซีเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2554  รายงานว่าศาลสงูของประเทศปากีสถานได้เร่งให้หน่วยงานรัฐเก่ียวกบัฐานข้อมลูระดบัชาติและทะเบียน
ราษฎร์ออกบตัรประจําตวัของเพศท่ีสาม เป็น she-male หรือ he-male เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่านีย้งัขาดสิทธิขัน้พืน้ฐาน

เพราะไมมี่บตัรประจําตวัตรงกบัเพศตนเอง11  

2.3 การค้าบริการทางเพศที่เปล่ียนไป   

การมีเซ็กส์เพ่ือแลกเงิน สิ่งของ และทําเป็นอาชีพ ประเทศส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเพศวิถีต้องห้าม เป็นอาชญากรรม 
ท่ีมีบทลงโทษถึงจําคกุ   ขณะท่ีผู้ประกอบอาชีพนี ้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มกัถกูประนามว่าเป็นผู้หญิงชัว่ หรือนางกลาง
เมือง   สําหรับสงัคมไทยมองว่า ‘โสเภณี’ เป็นสิ่งชัว่ร้ายท่ีจําเป็นของสงัคม  การซือ้ขายบริการทางเพศจึงมีสถานะกึ่งผิด

กฎหมายในบ้านเรา ดงัตวักฎหมายท่ีใช้กนัมาฉบบัเดิมเม่ือพ.ศ. 2503 และกฎหมายปัจจบุนั (พระราชบญัญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539)  เน้นการ ‘ปราม’ การค้าประเวณีมากกว่าการ ‘ปราบ’   ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

โดยเฉพาะตํารวจก็ยงัถกูมองวา่ รีดไถและรับสว่ยจากสถานค้าบริการทางเพศ  ดงังานวิจยัของ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร ท่ีศกึษา

                                                           
11

 จาก http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13192077 สืบค้นเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2554 
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เร่ืองภาษีเถ่ือนของโสเภณี เม่ือ พ.ศ. 2538 พบว่ามีมลูค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี  (ผู้จดัการ 16 กรกฎาคม 2546)    มิติ
ของการค้าบริการทางเพศในสงัคมไทยข้างต้นนี ้ดจูะเป็นสิ่งท่ีไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงไปมากนกัในช่วงคร่ึงศตวรรษท่ีผ่านมา 

แตส่ิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากมหาศาลคือ รูปแบบของธุรกิจการค้าบริการทางเพศ ท่ีจริง ๆ แล้ว มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  สถานการณ์ปัจจุบนั (2554) ก็เปลี่ยนไปมากหากเปรียบเทียบกับเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว  ถ้าดูจากข้อมูลการ
สํารวจเฝ้าระวงัสถานการค้าบริการ โดยกรมควบคมุโรคท่ีทําในทกุเดือนมกราคมอย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่ปี 2514 มีแนวโน้ม
ชดัเจนว่า สถานบริการมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบดัง้เดิม ท่ีเป็นสํานกัหรือซ่องขายบริการทางเพศอย่างเดียวล้วนๆ  มา
อยู่ในรูปแบบท่ีมีการให้บริการเสริมและการชักจูงใจด้านอ่ืนๆเพิ่มขึน้   และมีลกัษณะฝังตวัอยู่กับสถานบริการบนัเทิงใน
รูปแบบตา่ง ๆ (บาร์ คาราโอเกะ ผบั คอกเทลเลาจ์ สวนอาหาร ฯลฯ)  หรือสถานบริการอ่ืนๆมากขึน้ (อาบอบนวด นวดแผน
โบราณ หอพกั ร้านตดัผม ฯลฯ)  มีรูปแบบการบริการเคลื่อนท่ีมากขึน้ และมีกลุ่มค้าบริการอิสระไม่ขึน้กบัตวัสถานบริการ
มากขึน้ ขณะที่ผู้ ค้าบริการแม้สว่นใหญ่เป็นผู้หญิง แตก่็มีผู้ชายขายบริการมากขึน้อยา่งชดัเจน  (กฤตยา 2541) 

ขบวนการจดัหาผู้หญิงเข้าสูอ่าชีพนีก้็เปลี่ยนแปลงชดัเจนเช่นกนั คือ จากยคุต้น ๆ  ท่ีหญิงสาวเข้าเมืองมาทํางาน
แล้วถกูหลอกให้ค้าประเวณี  ปรับเปลี่ยนเป็นยคุตกเขียว ท่ีนายหน้ารุกเข้าชนบทเพ่ือหลอกเด็กมาค้าประเวณี และหรือพ่อ
แม่เป็นนายหน้าขายลกูสาวค้าประเวณีเสียเอง  ถดัมาคือ ยคุจดัหาเด็กชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เข้ามาค้าบริการในเมือง  และ
ตามด้วยการหาหญิงสาวจากประเทศข้างเคียง  เช่น  เขมร ลาว พม่า และจีนตอนใต้  มาค้าบริการทางเพศ  จนถึงยคุไซ
เบอร์ท่ีเด็กและเยาวชนเสนอตวัขายบริการทางเพศแบบ ‘กึ่งสมคัรใจ’  มีรูปแบบการให้บริการหลากหลาย  (กฤตยา 2537; 
กฤตยา และพรสขุ 2540; พรพรรณ 2548) 

จากฐานข้อมลูข่าวหนงัสือพิมพ์เร่ืองเพศในช่วง พ.ศ. 2540 - 2550  ยืนยนัและให้ภาพชดัเจนต่อข้อสรุปข้างต้น
ว่า  ข่าวผู้ ค้าบริการอิสระโดยเฉพาะในรูปชัว่คราวมากขึน้ (กลุภา 2551)  ดงัข่าวเก่ียวกบันกัเรียนนกัศกึษาขายบริการ เร่ิม
มีข่าวมาตัง้แต่ พ.ศ. 2540 แต่เป็นข่าวมากขึน้ในช่วงปี 2544-2545  จนนํามาสู่การจดัระเบียบสงัคมรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเข้าตรวจค้นสถานบันเทิง และหอพัก พอช่วงปี 2545-2546 จํานวนข่าวในหัวข้อนีข้ยายตัวเพิ่มขึน้เกือบ 3 เท่า 
เน่ืองจากมีข่าวจบัเอเยน่ต์ค้าบริการท่ีเป็นนกัศกึษา ข่าวนกัศกึษาค้าบริการเป็นอาชีพเสริมมีมากขึน้ เร่ิมมีข่าวนกัเรียนขาย
บริการและเป็นเอเยน่ต์เอง เช่น จบัแม่เลา้คาชดุนร. ดึงเพือ่นคา้กามส่งบ าเรอเสีย่ (2545) แฉแหลก นศ. ขายตวั ตร. แชมป์
ใชบ้ริการฮิตมธัยม (2544) ซมัเมอร์เซ็กซ์ นร.ขายตวั แห่ยึดเสาไฟ ‘สวนลมุ’ (2545) ล่อซ้ือ-จบั 'ยู สายเดีย่ว' แม่เลา้นศ.เร่
คา้กามสาวปวช. (2545) แฉนศ.กลายพนัธ์เป็นไอต้วั หล่อๆฟาดเป็นแสน (2544) ชายขายตวัเฟ่ือง เดือนละแสนล่อใจหนุ่ม
วยัแตกพาน (2546)  

รูปแบบและสถานท่ีขายบริการทางเพศมีลกัษณะหลากหลายมากขึน้เช่นกนั เช่น ร้านตดัผม สวนสาธารณะ ร้าน
คาราโอเกะ ซาวน่า โรงภาพยนตร์ ในรถ ตู้ รถไฟ ในเรือกลางทะเล ในห้องนํา้สาธารณะ ฯลฯ ดงัข่าว ลยุร้านตดัผมกามมี
หอ้งซอย 'นศ.กลับก' ล่อนจ้อน (2545) จบัคา้กามตลาดววัแก้ผา้โชว์ 30 - อ้ึบ 100 (2545) ลวงขายกามกลางทะเลบ าเรอ
สวาทตงัเก (2545) คา้กามในตูร้ถไฟอา้งเร้าใจใชที้แ่คบ (2546) แฉขายตวัพิสดาร-ใหบ้ริการบนรถตู ้(2549) เป็นต้น  

นอกจากนี ้บนพืน้ท่ีอินเตอร์เน็ตและสื่อสมยัใหม่ก็ถกูนํามาใช้เป็นช่องทางการค้าบริการทางเพศ  เช่น การซือ้ขาย
บริการทางเพศผ่านห้องสนทนา  ผ่านเวบ็แคม  ผ่านบริการของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีได้ด้วย เรียกวา่ เซก็ซ์เอม็เอม็เอส (Sex Multi-
Media Service)  หรือ ผา่นสื่อเครือข่ายทางสงัคม (hi5, facebook, multiply)  รวมถงึตามเวบ็บอร์ดต่างๆ ก็มีการโพสขาย
บริการ หรือนําเสนอรูปภาพสว่นตวัของตนเองหรือผู้ อ่ืนเพ่ือขายบริการ (อิทธิพล 2546) 

อย่างไรก็ตาม ทศันะสงัคมไทยท่ีมองผู้ ค้าบริการ โดยเฉพาะผู้หญิงว่าคือ ‘หญิงคนชัว่’ อย่างช่ือเร่ืองนิยายของ ก. 
สรุางคนางค์ ท่ีตีพิมพ์ครัง้แรกเม่ือพ.ศ. 2480 ก็ยงัคงดํารงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และน่าสงัเกตว่า แม้ส่วนใหญ่ของผู้ชายไทย
ไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครัง้แรกจากการซือ้บริการ หลงัยคุเอดส์ระบาดชดัเจนแล้ว (หลงั พ.ศ. 2530) แต่มิได้
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หมายความว่า การขายบริการทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่แฝงฝังอยู่ในธุรกิจบนัเทิงและบริการรูปแบบต่าง ๆ จะหดตัวลดลง   
กลบัปรากฏว่าธุรกิจเซ็กส์ต้องห้ามกลบัขยายตวัเป็นอตุสาหกรรมบริการท่ีใหญ่โต12   ดงัตวัเลขท่ี ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีต
เจ้าของสถานอาบอบนวดขนาดใหญ่ ประมาณการว่า ยอดรวมรายได้ท่ีเกิดจากธุรกิจให้บริการทางเพศทัว่ประเทศในปี 
พ.ศ. 2550 มีประมาณ 163,839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของจีดีพี  (ประชาชาติธุรกิจ 15 สิงหาคม 2551) 

 
2.4 เพศศึกษาที่เปล่ียนไป   

เสียงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอน ‘เพศศึกษา’ มักดังขึน้เป็นระยะ ๆ เม่ือเกิดปัญหา
เก่ียวกบัเร่ืองเพศในสงัคมไทย  ดงัตวัอย่างจากข่าวสัน่สะเทือนสงัคมไทยท่ีสดุในรอบปี 2553 เร่ืองการทําแท้งเถ่ือนท่ีถกู
เปิดโปง เม่ือมีการพบซากตัวอ่อนของมนุษย์จากการทําแท้งจํานวน 2,002 ซากในวดัใจกลางเมืองกรุง พร้อม ๆ กับ 
‘เพศศกึษา’  (sex education) ก็เป็นทางทางออกท่ีสื่อหนงัสือพิมพ์นํามาพาดหวั เช่น  

‘ผูป้กครองเห็นดว้ยกว่า 90% สอนเพศศึกษาสกดัท าแทง้’ (มติชนกรอบบา่ย. 26 พฤศจิกายน 2553 หน้า 10)  
‘สะกิด รร. ‘เลิกอ ้าอ้ึง’ สอนเร่ืองเพศ’ (ไทยโพสต์. 27 พฤศจิกายน 2553. หน้า 8) 
‘ชีพ้่อแม่-ครูร่วมสอนเซ็กส์ปลอดภยั’ (ข่าวสดกรอบบา่ย. 7 ธนัวาคม 2553. หน้า 26) 

ข้อเสนอให้จดัการเรียนการสอนเพศศกึษาท่ีดเูป็นจริงเป็นจงั ก่อนข่าวข้างต้นจะเกิดขึน้ คือ ข้อเสนอจากผลการ
ประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาติครัง้ท่ีหนึ่ง พ.ศ. 2551 ในมติเร่ืองสขุภาวะทางเพศ สืบเน่ืองมาจากปัญหาความรุนแรงทาง
เพศ การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม และเร่ืองเพศกบัเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ซึง่เป็นข้อเสนอลําดบัแรกมีรายละเอียดดงันี ้
(กฤตยา 2552:107) 

จัดให้มีการสอนเพศศึกษารอบด้านให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนทุกชัน้  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านสขุภาวะทางเพศ เนือ้หาหลกัสตูรต้องสอดแทรกการเรียนรู้เร่ืองเนือ้ตวัร่างกายตนเอง เร่ืองเพศกบัเอดส์  เร่ือง
อนามยัเจริญพนัธุ์ และทกัษะการจดัการความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ครูผู้สอนทกุคนต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรการ
สอนเร่ืองเพศศกึษารอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการนําครูที่ไม่มีทกัษะและไม่มีความเข้าใจเร่ืองเพศศกึษารอบด้านมา
สอน และกําหนดให้การจัดการเรียนการสอนเร่ืองเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน เป็นตัวชีว้ดัตัวหนึ่งของการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของทกุโรงเรียน 

เม่ือลองสอบทวนความเป็นมาของข้อเสนอให้เกิด ‘เพศศึกษา’ ในประเทศไทย  พบว่าเร่ิมขึน้ตัง้แต่ 69 ปีที่

แล้ว!!!  คือ เม่ือ พ.ศ. 2485 สภาวฒันธรรมแห่งชาติได้ตัง้คณะอนุกรรมการวางหลกัสตูรเพศศึกษา  เพ่ือศึกษาค้นคว้า
หลกัสตูรในเร่ืองเพศศกึษา  ได้ผลออกมาเป็น ‘แนวการสอนเพศศกึษา’  สําหรับชัน้อนบุาล ชัน้ประถม ชัน้มธัยมและเตรียม
อุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501  แต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
เพราะเหตผุลว่าสภาพการศึกษาของไทยยงัไม่พร้อมท่ีจะรับการศกึษาเร่ืองเพศศกึษา (สภาวฒันธรรมแห่งชาติ 2501 อ้าง
ใน ระวิวรรณ  2538:53-56)   

ถดัมาอีก 20 ปี จงึมีการบรรจเุนือ้หาเร่ืองเพศศกึษาอยา่งเป็นทางการครัง้แรกไว้ใน พ.ศ. 2521 แต่เพราะเร่ืองเพศ
ยงัถกูมองว่า เป็นเร่ืองต้องห้ามท่ีจะนํามาสอนในโรงเรียน จึงเลี่ยงไปใช้คําอ่ืน ๆ แทน  เช่น ธรรมชาติแห่งชีวิต บคุคลและ
ชีวิตครอบครัว  ชีวิตและครอบครัวศกึษา เป็นต้น และบรูณาการเนือ้หาไว้ในวิชาต่างๆ เช่น วิชาส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต 

                                                           
12

 ครัง้หนึง่ดิกชัน่นารีลองแมนเคยให้คําจํากดัความ ‘กรุงเทพฯ’ ว่า ‘เป็นสถานท่ีท่ีมีโสเภณีจํานวนมาก’  จนคนไทยหลายวงการลกุมาประท้วง

เป็นข่าวใหญ่โตใน พ.ศ. 2536 
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วิทยาศาสตร์ สขุศกึษา ฯลฯ (ยพุา และกอบกาญจน์ 2544)   หลงัจากนัน้ กระทรวงศกึษาธิการ รวมถึงหน่วยงานระดบักรม
ของกระทรวงเอง ก็ออกโรงมาสง่เสริมให้จดัการเรียนการสอน ‘เพศศกึษา’ ทัง้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  อีกหลายระลอก 
ดงันี ้(นนัทิยา 2552)  

- ใน พ.ศ. 2525 สอดแทรก ‘เพศศกึษา’ ในหมวดวิชาสขุศกึษา สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ลกูเสือ 
อนกุาชาด หรือกิจกรรมแนะแนว และมีการอบรมครูผู้สอนเร่ืองเพศศกึษา   

- ใน พ.ศ. 2530 ร่วมมือกบัสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) จดัทําหนงัสือคู่มือการสอนเร่ือง
ครอบครัวศึกษา และผลิตสื่อการเรียนการสอนเร่ืองชีวิตครอบครัวศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในโรงเรียนสงักัดของกรมสามัญ
ศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาทัว่ประเทศ 

- ใน พ.ศ. 2543  ร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมอนามยั และกรมสขุภาพจิต จดัทําโครงสร้างหลกัสตูร
เพศศึกษา แต่เม่ือกระทรวงศึกษาธิการนําไปใช้จริง ก็เปลี่ยนช่ือหลกัสตูรจากเพศศึกษา เป็น ‘ชีวิตและครอบครัวศึกษา’ 
นําไปบรรจุไว้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยจัดทําคู่มือชุด ‘แนวทางให้การศึกษาเร่ืองชีวิตและครอบครัวศึกษา : 
ขอบข่ายสาระตามระดบัชัน้’ ขึน้  และมีการประกาศใช้หลกัสตูรนีอ้ยา่งเป็นทางการใน พ.ศ. 2545 

เอดส์กับเพศศึกษา  เม่ือสถิติจํานวนผู้ติดเชือ้เอดส์รายใหม่ในต้นทศวรรษ 2540 ชีว้่าเพิ่มสงูขึน้ในกลุม่อายุ 15-
24 ปี  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการมีเซ็กส์ท่ีไม่ได้ป้องกนั (ช่ืนฤทยั และคณะ 2546: 62-65) ‘เพศศกึษา’ ก็ถกูเสนอให้เป็น
อีกหนึ่งทางออกในการช่วยป้องกนัปัญหานี ้ ในพ.ศ. 2554 กองทนุโลกด้านเอดส์ วณัโรค และมาลาเรีย (Global Fund To 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -GFATM) สนบัสนนุให้สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ร่วมมือกบั
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  จดัทําหนงัสือ ‘แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพศศกึษา’  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
– ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ใช้เป็นคู่มือสําหรับครูผู้สอนนําไปบรูณาการเนือ้หาเพศศึกษาในสาระวิชาท่ี
เก่ียวข้อง  

เพ่ือหวงัจะปลกูฝังความเช่ือและทศันคติท่ีเหมาะสมในเร่ืองเพศให้สอดคล้องกับวฒันธรรมในสงัคมไทย และ
เพ่ือให้นกัเรียนมีภมูิคุ้มกนั ไม่เกิดปัญหาพฤติกรรมในเร่ืองเพศ เช่น การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ การมีค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมในเร่ืองเพศ เป็นต้น  หลงัจากคู่มือดงักล่าวถกูนําไปทดลองใช้ และมีการปรับปรุงให้
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ก็ถกูจดัพิมพ์ขึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2549 (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2550) 

 ขณะท่ีใน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมมือกบัองค์การแพธ (PATH) ภายใต้
การสนับสนุนของกองทุนโลกฯ เช่นกัน จัดโครงการ ‘ก้าวย่างอย่างเข้าใจ’ เพ่ือส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เร่ือง
เพศศกึษาและป้องกนัเอดส์ในกลุม่เยาวชนในสถานศกึษา มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (1 ตลุาคม 2546 - 30 กนัยายน 
2551) มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 699 แห่ง  และโครงการนีย้งัคงดําเนินการต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนัฯ (2554) เพ่ือ

เผยแพร่เพศศกึษาในกลุม่เยาวชนท่ีหลากหลายรูปแบบมากขึน้  นอกเหนือจากการจดักิจกรรมในโรงเรียน13 

นอกจากนี ้ใน พ.ศ. 2545 – 2546  สํานกัอนามยั กรุงเทพมหานคร สนบัสนนุให้สมาคมสง่เสริมสถานสภาพสตรี
พัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ภายใต้หลกัสตูรเสริมสร้างทกัษะชีวิตและเพศศกึษาช่ือ ‘โลกหมนุได้ด้วยมือฉนั’  ซึง่ปรับมาจากหลกัสตูร 
The World Starts With Me -WSWM ของ World Population Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์  ต่อมา 
กรุงเทพมหานครได้บรรจุหลักสูตรนีใ้นแผนยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้ มครองเด็กในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  และในปี

                                                           
13 http://www.thaipr.net/keywordnews.aspx?keyword= ‘โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ’ [สืบค้นเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554] 
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การศกึษา 2550  ได้ดําเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรนี ้ในโรงเรียนขยายโอกาสของกรุงเทพมหานคร เพิ่มจาก
เดิมอีก 14 แหง่ และมีแผนจะขยายให้ครอบคลมุทัง้หมดในปีตอ่ ๆ ไป(ทิพวลัย์ และ เมทินี  ม.ป.ป. อ้างใน นนัทิยา 2551) 

น่าสัง เกตว่า  การสอนเพศศึกษาในระดับโรง เ รียนสายสามัญทั ง้หมด ไม่ว่ าจะเ ป็นหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธิการเองก็ดี หรือหลกัสตูรท่ีพฒันาโดยองค์กรพฒันาเอกชน  ยงัคงใช้วิธีบรูณาการเนือ้หาลงไปในวิชาอ่ืน ๆ 
หรือจดัเป็นกิจกรรมตา่งหากออกมา  ไมมี่วิชาที่ถกูเรียกวา่ ‘เพศศกึษา’ ให้นกัเรียน ต้องเรียน หรือ เลือกเรียน แต่ประการใด  
อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนการสอนท่ีกระทรวงศึกษาธิการจดัเองนัน้  ถกูองค์การพฒันาเอกชนวิพากษ์ว่า มิได้สอน
สาระของเพศศึกษาอย่างท่ีควรจะเป็น  แต่เน้นไปท่ีเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวยัเจริญพันธุ์  และมุ่งควบคุม 
‘กําหนดั’ และ คมุ ‘กําเนิด’ ภายใต้กรอบ ‘วฒันธรรมไทย’ และ ‘ศีลธรรมอนัดีงาม’  ทําให้การเรียนการสอนมีแต่เนือ้หาท่ีมุ่ง 
‘สัง่สอน’ และ ‘ห้ามปราม’  เน่ืองจากความเช่ือว่า การสอนเพศศึกษาตรงไปตรงมา คือ ‘การชีโ้พรงให้กระรอก’ หรือ ‘การ
สอนให้มีเพศสมัพนัธ์’ (องค์การแพธ 2550:9)  

องค์กรพฒันาเอกชนเช่ือว่า หลกัการท่ีควรนํามาสอนคือ เพศศึกษารอบด้าน  แต่เพศศกึษาท่ีพฒันาโดยหน่วย
ราชการไทยมกัเน้น เพศศกึษาที่ห้ามการมีเพศสมัพนัธ์จนกวา่จะแต่งงาน หรือก็คือ ห้ามการมีเซ็กส์นอกการแต่งงานนัน่เอง 
ซึ่งในท่ีนีข้อเรียกว่า ‘เพศศึกษาแบบจารีต ’ โดยองค์การแพธท่ีเป็นผู้ นําในเร่ืองนีไ้ด้เปรียบเทียบเนือ้หาการสอนของ
เพศศกึษาสองแบบตามตารางข้างลา่งนี ้

ตาราง 1 เปรียบเทียบเนือ้หาของเพศศกึษาแบบจารีตและเพศศึกษารอบด้าน 
เพศศกึษาแบบจารีต เพศศกึษารอบด้าน   

 เพศสมัพนัธ์ที่อยูน่อกการแตง่งานเป็นอนัตรายต่อชีวติ 
จิตใจ และความผาสกุของสงัคม 

 เร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมชาติ ความต้องการทางเพศเป็นเร่ือง
ปกติ และเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตที่มีสขุภาวะ 

 การละเว้นไมม่ีเพศสมัพนัธ์จนกวา่จะแตง่งาน คอื 
พฤติกรรมทางเพศอย่างเดียวท่ีเป็นที่ยอมรับ 

 การไมม่ีเพศสมัพนัธ์คือ วิธีที่ดีท่ีสดุตอ่การป้องกนัตัง้ครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์รวมทัง้โรคเอดส์ 

 ควรให้คณุค่าแก่สิ่งที่ถกูต้องดีงาม ที่มีได้เพียงอย่างเดียว
เทา่นัน้  สําหรับทกุคน  

 การให้คณุค่า และตระหนกัถึงสิ่งทีต่นเองให้คณุค่า ควบคู่
ไปกบัความเข้าใจวา่ครอบครัวและชมุชนที่เราอยู่ให้คณุค่า
ต่อสิ่งนัน้อย่างไร 

 ตอกยํา้ประเด็นการรักษาพรหมจรรย์ และผลร้ายต่างๆ 
ของการมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่แตง่งาน  

 ให้สาระที่หลากหลายที่เก่ียวกบัเร่ืองเพศ ไม่วา่จะเป็น
พฒันาการธรรมชาติในเร่ืองเพศของมนษุย์ สมัพนัธภาพ 
ทกัษะสว่นบคุคล การแสดงออกในเร่ืองเพศ  

 พยายามหลีกเลีย่งที่จะพดูถึงเร่ืองการสําเร็จความใคร่ด้วย
ตวัเอง ความพงึใจในเพศรส การทําแท้ง และรสนิยมทาง
เพศแบบต่างๆ  

 ให้ข้อเทจ็จริง ตรงไปตรงมาเก่ียวกบัเร่ือง การสําเร็จความ
ใคร่ด้วยตวัเอง ความพงึใจในเพศรส การทําแท้ง และ
รสนิยมทางเพศแบบต่างๆ  

 ให้ข้อมลูเชิงตําหนิ ป้องปราม เพ่ือมุง่ให้รักษาพรหมจรรย์ 
และไมส่ง่เสริมการแสดงออก หรือการแสดงความรู้สกึที่
เก่ียวกบัเร่ืองเพศ  

 ให้ข้อมลูทางบวกเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การแสดงออกทางเพศ 
ควบคูไ่ปกบัผลดีของการรักษาพรหมจรรย์  

 ไม่พยายามพดูถึงวิธีการคมุกําเนิดให้รู้วา่จะปฏิบตัิได้
อย่างไร ยกเว้นเร่ืองถงุยางและความไม่ปลอดภยัของ
ถงุยาง  

 สอนให้รู้วา่การใช้วิธีคมุกําเนิดสมยัใหม่สามารถป้องกนั
การตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ได้อย่างไร  

 ให้ข้อมลูโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และเอดส์ไม่ชดัเจน มกั  ให้ข้อมลูทีถ่กูต้องชดัเจน เก่ียวกบัโรคติดต่อทาง
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ขยายความเร่ืองการติดเชือ้เอดส์ด้วยข้อมลูที่เกินจริง และ
พยายามชกัจงูวา่ถ้ามีเพศสมัพนัธ์โดยไม่แตง่งานจะได้รับ
ผลจากโรคร้ายเหลา่นัน้อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

เพศสมัพนัธ์และเอดส์ รวมทัง้การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงวา่ 
สามารถทําได้อย่างไรบ้าง  

 มกัจะนําคําสอนมาใช้เป็นเคร่ืองตอกยํา้ จงูใจให้เช่ือถือ 
และปฏิบตั ิและสร้างความรู้สกึเป็นบาปผิด เมือ่ไมป่ฏิบตัิ 
ตาม  

 สอนให้ตระหนกัวา่ คําสอนและคณุค่าทางศาสนาท่ีบคุคล
ยดึถือจะมสีว่นกําหนดการดําเนินชีวิต และการแสดงออก
ทางเพศของบคุคลอย่างไร และให้โอกาสผู้ เรียนได้สํารวจ
ความคิด ความเช่ือของตน และครอบครัวตอ่เร่ืองนี ้ 

 หากเด็ก/วยัรุ่นหญิงตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีเพียงหนทาง
เดียวคือต้องอุ้มครรภ์จนคลอดและต้องเลีย้งดบูตุรหรือหาผู้
อปุถมัภ์ ทางเลือกของการทําแท้งเป็นบาปผิดร้ายแรง และ
ยอมรับไม่ได้ 

 เมื่อเด็ก/วยัรุ่นหญิงตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม มีทางเลือกไม่ว่าจะ
เป็นการอุ้ มครรภ์จนครบกําหนดคลอดและเลีย้งดูทารก 
หรือเมื่อคลอดแล้วอาจหาทางผู้อปุถมัภ์ทารก หรืออาจยุติ
การตัง้ครรภ์ด้วยการทําแท้งหากไมพ่ร้อมจริงๆ 

ที่มา: ปรับจากสไลด์ ‘เราสอนเพศศกึษาแบบไหน’ ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ [hpc3.anamai.moph.go.th/hpc/activity/280653/4.ppt] 

 อย่างไรก็ตาม แม้เนือ้หาและกระบวนการเรียนการสอนของเพศศึกษารอบด้าน จะเน้นการแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ การรับฟังผู้ อ่ืน การไม่ตดัสินพฤติกรรม  และไม่ตีตราเพศวิถีส่วนน้อย รวมถึงพยายามเน้นให้ผู้ เรียนได้ครบ
ทัง้ความรู้ ทศันคติ และโอกาสในการฝึกฝนทกัษะต่างๆ ก็ตาม  แต่ วิจิตร ว่องวารีทิพย์ ในฐานะครูท่ีได้นํากระบวนการ
เหลา่นีไ้ปใช้ก็สะท้อนปัญหาสําคญั 3 ประการคือ (1) ครูต้องสร้างบรรยากาศท่ีปลอดภยัในการเรียนรู้เร่ืองเพศ  (2) ครูต้อง
เปิดเผยและให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน  และ (3) หลกัสตูรต้องเน้นความสมัฤทธ์ิผลในการถอดถอนมายาคติในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับเพศวิถี เอชไอวี/เอดส์ และถุงยาง โดยเฉพาะในประเด็นสุดท้ายวิจิตรพบว่า ‘เพศศึกษาทัง้กระบวนการ 
(หลกัสูตร การอบรมครู การเรียนการสอนในชัน้เรียนเพศศึกษา) แทบไม่เคยได้ท้าทาย/ ตัง้ค าถามเอากับสถานะอนั

ไดเ้ปรียบและความไม่รบัผิดชอบของคู่สมัพนัธ์เพศชาย (เน้นโดยผู้ เขียน)’ (วิจิตร 255414) 

 นัน่คือ กระบวนการเรียนการสอนของเพศศกึษารอบด้าน ก็ยังคงถกูครอบงําด้วยมายาคติต่างๆท่ีเก่ียวกบัเพศวิถี 
เช่น ผู้หญิงดีกบัการเป็นแม่ท่ีดี ผู้หญิงดีกบัการไม่ควรรู้เร่ืองเพศ เน้นความรักความสมัพนัธ์ของรักต่างเพศ ไม่มีภาพของ
ความเป็นพอ่ (fatherhood)  ปรากฏในเนือ้หาหลกัสตูร และอื่นๆอีกมากมาย                                                                  
 

3.1 การควบคุมเร่ืองเพศวิถใึนสังคมไทย 
ในการพิจารณาดวู่าสงัคมไทยมีวิธีการควบคมุเร่ืองเพศวิถีอย่างไร  เราสามารถวิเคราะห์ผ่านคําสอนท่ีเป็นข้อ

ห้ามปฏิบตัิและข้อสนบัสนนุให้ทําโน่นทําน่ีเร่ืองเพศ หรือคือ don’t and do ในภาษาองักฤษ ดงัตวัอย่างท่ีได้มาจากการท่ี
ผู้ เขียนทดลองนําเร่ืองนีแ้ลกเปลี่ยนความเหน็กบัคนทํางานในสถานศกึษาเร่ืองเพศศกึษา และผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรพฒันา
เอกชนท่ีทํางานด้านเอดส์  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยให้ช่วยกนัคิดว่า มีเร่ืองเพศอะไรบ้างท่ีสงัคมบอกว่า ‚จงทํา‛ 
และ ‚อยา่ทํา‛  ซึง่ได้ข้อห้ามและข้อสนบัสนนุมากกวา่ 100 ข้อ  ในที่นีย้กมาเพียงอยา่งละ 10 ตวัอยา่ง ดงันี ้

จงท า (do) รกันวลสงวนตวั รกัเดียวใจเดียว  อดเปร้ียวไวกิ้นหวาน มี Sex เมื่อพร้อม  ท าตวัใหเ้รียบร้อย แต่งตวั
มิดชิด แต่งตวัใหต้รงเพศ  เข้าตามตรอกออกตามประตู  เร่ืองเพศเป็นเร่ืองส่วนตวั  จงพดูคยุกบัเพศตรงข้ามในทีเ่ปิดเผย 

                                                           
14 ไม่สามารถอ้างเลขหน้าได้ เพราะบทความอยู่ระหวา่งจดัพิมพ์ในวารสารจดุยืน ของศนูย์สตรีศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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อย่าท า (don’t)  อย่าริรักในวยัเรียน  อย่ามีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  อย่ามีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน  อย่า
หมกมุ่นในเร่ืองเพศ  อย่าแสดงออกว่ามีความตอ้งการทางเพศ  อย่าชิงสกุก่อนห่าม อย่าใหใ้ครถูกเนือ้ตอ้งตวั  อย่าพูดคยุ
เร่ืองเพศ  เด็กไม่ควรรู้เร่ืองเพศ  อย่ามีเพศสมัพนัธ์กบัเพศเดียวกนั 

 ตวัอย่างทัง้หมดนีชี้ใ้ห้เห็นถึงภาคปฏิบตัิการของคําสอนต่าง ๆ ท่ีควบคมุเร่ืองเพศ  โดยใช้อํานาจทางวฒันธรรม
เป็นกลไกควบคมุผ่านความคิดเชิงจารีต ประเพณี หรือชดุความคิดต่างๆ ที่สง่ผ่านวาทกรรมหลากหลายแบบ  หลากหลาย
ช่องทาง และ สร้างวัฒนธรรมทางเพศสองมาตรฐาน ขึน้มา นัน่คือ การใช้ความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมต่อเร่ืองเพศ
วิถีต่างชดุกนัในการสัง่สอนผู้หญิงกบัผู้ชาย  โดยผู้ชายจะได้รับการปลกูฝังเร่ืองเพศแบบหนึ่ง  และผู้หญิงจะถกูปลกูฝังอีก
แบบหนึง่  

สงัคมไทยขดัเกลาผู้ชายวา่ ควรจะมีประสบการณ์เร่ืองเพศก่อนการแต่งงาน  การสะสมประสบการณ์แบบท่ีเรียก
กนัว่า ‘ฟันผู้หญิง’ ได้รับการยอมรับเป็นบรรทดัฐานในกลุม่ผู้ชาย  ดงันัน้ ชายไทยแท้ในกรอบเพศภาวะท่ีว่านีจ้ึง  ‘ตอ้งเป็น
ผูช้ายที่เจนโลกโลกีย์ มีทัง้ทกัษะและความรู้ ที่อาจสัง่สมไดจ้ากเพศสมัพนัธ์ชัว่ครั้งชัว่คราวจากการซ้ือประเวณี และจาก
ผูห้ญิงสาวที ่‚ไม่รกันวลสงวนตวั‛ การเป็นชายแต่ขาดประสบการณ์เร่ืองเพศ ก็เป็นเหมือนกบัอศัวินทีมี่อาวธุเป็นเพียงดาบ
ดว้นทีข่าดการลบัคม’ (กฤตยา และพริสรา 2551:83)  

สําหรับผู้หญิงไทยควรต้อง ‚รักนวลสงวนตวั‛ ไม่มีเซ็กส์ก่อนการแต่งงาน สิ่งท่ีสงัคมไทยต้องการในเชิงอดุมคติ ก็
คือ ‘การผลิตมโนทัศน์เก่ียวกับผู้หญิงไทยที่ดี เพ่ือเป็น “กุลสตรี”  มีคุณสมบติัเป็นแม่บ้านแม่เรือนอย่างสมบูรณ์  
สามารถท าหนา้ทีใ่นการดูแลสมาชิกในครอบครัว ตัง้แต่พ่อ แม่ สามี ลูก และพีน่อ้งใหไ้ดส้ขุกายสบายใจ และไม่รู้เดียงสา
เร่ืองเพศ’ (กฤตยา และพริสรา 2551: 82)   

เทา่กบัวา่ วฒันธรรมทางเพศของไทยหลอ่เลีย้งการมีเพศสมัพนัธ์นอกสมรสของผู้ชาย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยจาก
อดีตถึงปัจจุบนั ขณะท่ีผู้หญิงถูกสอนให้ไม่ควรสนใจเร่ืองเพศ  จนถึงทําให้กลวัเร่ืองเพศ  ส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันในการ
สร้างความสมัพนัธ์เชิงพิศวาทกบัเพศตรงข้าม  การขดัเกลาหลอมสร้างชายไทยและหญิงไทยด้วยอดุมคติข้างต้นนี ้ จึงเป็น
การเรียนรู้หล่อหลอมและขดัเกลาให้เพศชายทําร้ายเพศหญิงอย่างไม่รู้ตวั   และเป็นกระบวนการที่ มุ่งควบคุมเพศวิถึ
ของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  

ข้อสรุปข้างต้นนี ้ยืนยันได้จากผลการศึกษาเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างเพศและเพศสมัพันธ์ก่อนแต่งงานของ
วยัรุ่น ท่ีระบวุา่ ลกูผู้หญิงจะถกูพอ่แมข่ดัเกลาให้รับรู้และเกรงกลวัอํานาจทางเพศของผู้ชาย  ผู้หญิงเกิดความรู้สกึด้อยกว่า
ผู้ ชายความสมัพนัธ์ทางเพศ   รวมถึงเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองในเร่ืองเพศได้  (นิมิตร 
2542) 

แต่พลงัอํานาจของวาทกรรมเชิงจารีตนีก้็อ่อนกําลงัลงทกุวนั ดงัท่ีกล่าวในข้างต้นแล้วว่า การมีเพศสมัพนัธ์ของ
เยาวชนหนุ่มสาวก่อนการแต่งงาน ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในยุคนีไ้ปแล้ว  สะท้อนว่า 
ทศันคติท่ีว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองสกปรก เป็นเร่ืองไม่ควรพดู และไม่ควรเรียนรู้ก่อนการแต่งงาน ก็ไม่เป็นจริงนกัในปัจจุบนั 
(2554)  ปรากฏการณ์ที่ว่านีท้ าให้เยาวชนยุคปัจจุบันเหมือนเดนิทางอยู่ระหว่างโลกสองโลก คือ โลกท่ียงัสอนเร่ือง
เพศแบบจารีต และโลกท่ีสมัผสัจากเพ่ือนฝงู จากการโฆษณาและสื่อบนัเทิงเริงรมย์  ที่เร่งกระตุ้นให้แสดงและเสพเร่ืองเพศ  ไม่
วา่จะเป็นการปรุงแตง่เนือ้ตวั จริตกิริยา และทกัษะในเร่ืองเพศอย่างเต็มที่ (กฤตยา และพริสรา 2551:89) 

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีผู้ เขียนทํางานและเคลื่อนไหวเร่ืองสขุภาวะทางเพศมามากกว่า 20 ปี ก็ได้ข้อสรุปว่า การ
ควบคมุเพศวิถีอยา่งเข้มข้นตอ่ผู้หญิงในสงัคมไทย ยงัคงมีบางมิติท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย อย่างน้อยก็ในรอบคร่ึงศตวรรษ
นี ้ ปรากฏการณ์รูปธรรมท่ีจะขอยกมาอยา่งสงัเขป ณ ท่ีนี ้มีสองเร่ืองคือ ความรุนแรงทางเพศ และการทําแท้ง 
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3.2 ผู้หญิงยังเส่ียงที่จะต้องเผชญิกับความรุนแรงทางเพศไม่เปล่ียนแปลง 
จากแหล่งข้อมลูสําคญัสามแหล่ง ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในสงัคมไทย คือ  หน่ึง  จาก

ฐานข้อมลูข่าวและบทความเร่ืองเพศในประเทศไทยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2541 – 2550) รวม 17,529 ชิน้ (กุลภา 2551)   
สอง  ขนาดของความรุนแรงทางเพศท่ีชีจ้ากรายงานวิจยั ได้แก่ เร่ืองเซ็กส์ครั้งแรกกบัความรุนแรงทางเพศ   (กฤตยา และ
คณะ 2551)  และ ความรุนแรงต่อผูห้ญิงในชีวิตคู่ (กฤตยา และคณะ 2546)  และ  สาม จากสถิติความรุนแรงทางเพศ
จากหน่วยงานของรัฐ  ได้แก่ จํานวนคดีอาชญากรรมทางเพศ  จํานวนเยาวชนท่ีกระทําความผิดละเมิดทางเพศ   และ
จํานวนผู้หญิงและเด็กท่ีมารับบริการจากศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ (กฤตยา 2552) สรุปสถานการณ์
ภาพรวมได้วา่  

ข่าวเร่ืองความรุนแรงทางเพศถกูตีพิมพ์ในหน้าหนงัสือพิมพ์ทกุวนั  โดยข่าวข่มขืนมีสดัสว่นสงูสดุ คือ สงูถึง 38% 
และข่าวการกระทํารุนแรงทางเพศในประเดน็อ่ืน ๆ  (การค้าประเวณี การลวนลามทางเพศ การตดัอวยัวะเพศ ทศันคติและ
ความเช่ือ การทําร้ายหรือการฆ่ากันตายเพราะความหึงหวง) ตามมาเป็นลําดับสองคือ 26%  ซึ่งรวมกันแล้วข่าวและ
บทความเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศมีสดัสว่นสงูถงึเกือบสองในสาม (64%) ของจํานวนข่าวทัง้หมด    

โดยพบจํานวนผู้ถกูกระทํารุนแรงทางเพศเพิ่มขึน้ทกุปี เกือบทัง้หมดเป็นการกระทําของผู้ชายท่ีละเมิดทางเพศต่อ
ผู้หญิง (98.3%)  ท่ีเหลือเป็นการกระทําระหว่างชายต่อชาย (1.5%) และหญิงกระทําต่อชาย (0.3%)  ผู้กระทําสว่นใหญ่
เป็นคนสนิท หรือคุ้นเคย จํานวนหนึ่งคือมีความสมัพนัธ์ทางสายเลือดกบัผู้ถกูกระทํา  ท่ีสําคญัคือ เด็กผูห้ญิงอายุต ่ากว่า 
15 ปีเป็นคนกลุ่มใหญ่ทีส่ดุในบรรดาผูถู้กละเมิดทางเพศ  ขณะที่ผู้กระทําการละเมิดทางเพศก็มีอายนุ้อยลงเร่ือย ๆ     

ดงักล่าวแล้วว่า ฐานข้อมลูเร่ืองเพศจากข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ มีการตีพิมพ์ข่าวความรุนแรงทางเพศเฉลี่ยวนัละ 3 ข่าว 
โดยมีสดัสว่นสงูถึง 64% จากข่าวเร่ืองเพศทัง้หมด ในทางตรงข้ามสดัสว่นของหนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความรุนแรง
ทางเพศในห้องสมดุมหาวิทยาลยัชัน้นําของประเทศ 5 แห่ง มีอยู่เพียง 8% เท่านัน้ (ดตูาราง 2) โดยส่วนใหญ่เป็นงานท่ี
ผลติในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา โดยจํานวนหนงัสือและรายงานวิจยัทัง้หมดนีไ้มมี่ตําราเก่ียวกบัเร่ืองความรุนแรงทางเพศเลยสกั
เลม่เดียว  ซึง่ชีถ้งึความขาดแคลนองค์ความรู้ด้านนีใ้นสงัคมไทยอยา่งยิ่ง 

ตาราง 2 แสดงการกระจายร้อยละของหวัข้อในฐานข้อมูลเร่ืองเพศ  
เปรียบเทยีบระหว่างฐานข้อมูลฯในส่วนที่เป็นหนังสือและข่าว 

กลุ่มค าส าคัญ 
ที่จดัเกบ็ 

ฐานข้อมูลฯ ส่วนหนังสือ
และวทิยานิพนธ์ 

ฐานข้อมูลฯ 
ข่าว 

อนามยัเจริญพนัธุ์ 63 17 
ความรุนแรงทางเพศ 8 64 
การเรียนรู้เร่ืองเพศ 16 9 
ความหลากหลายทางเพศ 5 7 
เพศภาวะ 4 2 
หวัข้ออื่น ๆ  4 1 
                  รวม: ร้อยละ 
                         จ านวน 

100 
3,367 

100 
17,529 

  ท่ีมา: กลุภา วจนสาระ. 2551. (ตาราง 3 หน้า 72). 

ท่ีสําคญัคือ มมุมองของสงัคมไทยยงัคงมีอคติต่อผู้หญิงท่ีถกูละเมิดไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความเช่ือท่ีว่าผู้หญิงมี
สว่นทําให้เกิดความรุนแรงขึน้ ขณะท่ีผู้หญิงเองที่เป็นผู้ถกูกระทําก็มกัลงโทษตนเองและรู้สกึวา่ตนเองผิดและสกปรก    หรือ
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ความเช่ือท่ีว่าความรุนแรงทางเพศต้องมากับบาดแผลและร่องรอยการต่อสู้   เพราะ สังคมไทยยังขาดความเข้าใจถึง 
รากเหง้าของการละเมิดทางเพศว่า มาจากความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้กระท ากบัผู้ถูกกระท า  หรือ ความคิดท่ีว่า
ผู้กระทํารุนแรงทางเพศมกัเป็นคนผิดปกติ คนจน หรือคนติดยา เป็นต้น  อคติต่าง ๆ เหล่านีย้งัฝังอยู่กระบวนการยตุิธรรม
ด้วย ทัง้ในเชิงตวับทกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ และทศันคติของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องต่อประเด็นความรุนแรงทาง
เพศ  ทัง้หมดนีจ้ึงทําให้ผู้ถกูละเมิดจํานวนมากไม่ได้แจ้งความต่อตํารวจ จํานวนคดีอาชญากรรมทางเพศปีละห้าพนักว่า
คดี จึงเป็นเพียงยอดของปลายภเูขานํา้แข็งเทา่นัน้ 

3.2 ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถงึบริการท าแท้งที่ปลอดภัยได้ 
 จนถึงทกุวนันีก็้ยงัมีผู้หญิงท่ีบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการทําแท้งท่ีไม่ปลอดภยัในทกุจงัหวดัของประเทศ
ไทย  ทัง้ ๆ ท่ีเทคโนโลยี่ท่ีใช้เพ่ือยตุิการตัง้ครรภ์  ได้พฒันามาอย่างต่อเน่ืองและก้าวหน้ามากขึน้เร่ือย ๆ ในช่วง 20 ปีท่ีผ่าน
มา จนเกิดเคร่ืองมือหรือตวัยาใหม่ ๆ ท่ีใช้ง่าย ปลอดภยั ราคาถกู และมีประสิทธิภาพในการยตุิการตัง้ครรภ์สงูถึง 95-99%  
ได้แก่ เคร่ืองดดูมือถือ (Manual Vaccum Aspirator -MVA) ซึง่ผู้ให้บริการไมจํ่าเป็นต้องเป็นสตูินรีแพทย์  แพทย์ทัว่ไป หรือ 
พยาบาลก็สามารถทําได้ และการยตุิการตัง้ครรภ์โดยใช้ยา (Medical Termination – MTOP) ซึง่ผู้หญิงสามารถใช้เองได้ 
หากสามารถเข้าถึงยาได้ (กําแหง 2554) แต่ประเทศไทยยงัห้ามการนําเข้ายาเหล่านี ้นอกจากเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษา
วิจยัเทา่นัน้ 

เหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะการทําแท้งยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเรา กฎหมายเก่ียวกับการทําแท้งท่ีระบุไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302-305  บงัคบัใช้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2500 หรือ 54 ปีมาแล้ว โดย 3 มาตราแรก (มาตรา 
301-303) มีสาระสําคญัเก่ียวกบัโทษของการทําแท้ง ไม่ว่าผู้หญิงท่ีท้องแล้วทําแท้งด้วยตนเอง หรือยอมให้ผู้ อ่ืนทําแท้งให้  
มาตรา 304  เป็นเร่ืองความพยายามจะทําแท้งแล้วทําไม่สําเร็จ ไม่ว่าหญิงจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การกระทํานัน้ก็ไม่มี
ความผิด   

สว่นมาตรา 305  เป็นข้อยกเว้นว่า ถ้าการทําแท้งนัน้เป็นการกระทําของนายแพทย์ โดยผู้หญิงยินยอม บนความ
จําเป็น ‛ต้องกระท าเนื่องจากสุขภาพของหญิงนัน้  หรือ หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดทางอาญา  ตามที่
บญัญติัไวใ้นมาตรา 276  มาตรา  277  มาตรา 282  มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผูก้ระท าไม่มีความผิด‛ 

ตลอดระยะเวลากว่า 54 ปีท่ีมีการบงัคบัใช้กฎหมายฉบบันี ้และมีการปราบปรามจบักมุผู้กระทําผิดกฎหมายอยู่
ตลอด แต่ปรากฏว่ามีคดีขึน้สูก่ารพิจารณาของศาลเป็นจํานวนน้อยมาก  นายแพทย์วิฑรูย์ อึง้ประพนัธ์ (2537: 21-42) ตัง้
ข้อสงัเกตว่า  เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในมาตรา 305 ซึง่เปิดให้แพทย์ทําแท้งให้แก่ผู้หญิงได้ถ้าตัง้ครรภ์แล้วเกิดปัญหาสขุภาพ หรือ
เพราะถกูข่มขืนนัน้ ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่มีปัญหาอย่างมากในการตีความและการปฏิบัติ ดังนัน้แพทย์ส่วนใหญ่
จงึปฏเิสธที่จะท าแท้ง  หรือถ้าท ากจ็ะตีความกฎหมายอย่างแคบที่สุด เพ่ือไม่ให้ตนเองถูกตัง้ข้อกล่าวหา  
 สถิติจากกระทรวงสาธารณสขุชีว้่า การมีกฎหมายห้ามทําแท้งไม่ช่วยให้การลกัลอบทําแท้งลดลง  เพราะยงัมี
ผู้ ป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการทําแท้งท่ีผิดกฎหมาย  เข้ารักษาตวัตามสถานพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศเป็นจํานวน
หลายหม่ืนคนต่อปี  ดงัผลการสํารวจสถานการณ์การทําแท้งในประเทศไทย พ.ศ. 2542 จากผู้ ป่วยแท้งทัว่ประเทศจํานวน 
45,990 คน ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า อตัราตายของผู้หญิงจากการทําแท้งสงูถึง 300 ต่อแสน ขณะท่ี
อตัราตายของผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์แล้วคลอดทารกมีชีพมีเพียง 20 ต่อแสนเท่านัน้ จนแม้แต่แพทย์เองยงัยอมรับว่า อันตราย
จากการท าแท้งที่ไม่ได้มาตรฐานนัน้เป็นปัญหาสาธารณสุขล าดับต้นของประเทศมาโดยตลอด  (Boonthai et al. 
2003) 
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สถานการณ์ท่ีดํารงอยู่ต่อเน่ืองไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี เ้ป็นเร่ืองน่าเศร้า เพราะขณะท่ีประเทศไทยประสบ

ความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทัว่โลกในงานวางแผนครอบครัว และอนามยัการเจริญพนัธุ์   แต่เรายงัคงปลอ่ยให้ผู้หญิงไทยต้อง

ล้มตายและพิการจากปัญหาทางสขุภาพท่ีรักษาได้ง่ายๆ นีต้่อไป  เป็นท่ีมาของคําถามสําคญัสองข้อท่ีเป็นคนละด้านของ

เหรียญเดียวกนั คือ หน่ึง เหตุใดสังคมไทยไม่เห็นว่าชีวิตของผู้หญิงเหล่านีมี้คุณค่าพอที่จะได้รับการดูแลรักษา?  

และ สอง ท าไมการตายและบาดเจ็บของผู้หญิงจากการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย จึงยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่

แก้ไขไม่ส าเร็จ ? 

สถานการณ์ข้างต้นนีส้ะท้อนอะไรบ้าง? (กฤตยา และนภาภรณ์ 2537) 
(1)  สะท้อนความล้มเหลวของสงัคมไทย ในการปรับเปลี่ยนบรรทดัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ชายกบัผู้หญิงให้

สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง   
(2)  สะท้อนความไร้ประสทิธิภาพในการให้ความรู้เร่ืองเพศศกึษาแก่ประชาชนทกุกลุม่วยั 
(3)  สะท้อนความล้มเหลวของการให้บริการคมุกําเนิดท่ีไมส่ามารถบริการได้อยา่งทัว่ถงึในทกุกลุม่    
(4)  สะท้อนความอยตุิธรรมของสงัคม ท่ีสร้างเง่ือนไขทําให้ผู้หญิงต้องกลายเป็นผู้ รับผิดชอบและแบกผลลพัธ์

ต่างๆ ท่ีเป็นความเจ็บปวดทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม อนัสืบเน่ืองมาจากการตัง้ครรภ์ไม่
พร้อม  โดยปราศจากการช่วยเหลือและสนบัสนนุจากสงัคมอย่างเป็นระบบ และยงัถกูนิยามตามกฎหมาย
วา่เป็นผู้ประกอบอาชญากรรมอีกด้วย 

 

4. วิเคราะห์บริบทสังคมไทยกับเพศวิถีที่ (ไม่) เปล่ียนไป 

บริบทท่ีสง่ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเร่ืองเพศวิถีในสงัคมไทย น่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงสามเร่ือง คือ 
(1) เสรีภาพทางการเมืองน ามาสู่เสรีภาพเพศวิถี กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  ท่ีสามารถขบัไลผู่้ นําเผด็จการทาง
ทหารออกจากประเทศไปได้  และเปิดบรรยากาศของเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ หลงัถกูปิดกัน้มา
นานมากกวา่ 10 ปี  ถ้าพดูภาษา postmodernism ก็คือเร่ืองที่เคยถกูกดทบัไว้ ถกูเบียดทบัไว้ ก็คอ่ย ๆ เผยตวัมนัออกมา   

หลงัปี 2516 ได้เกิดการเคลื่อนไหวจากประชาชนกลุม่ต่าง ๆ   ท่ีเห็นชดัเจนคือ ผู้ใช้แรงงานออกมาเคลื่อนไหวขอ
เพิ่มค่าแรงท่ีถกูกดตลอดมาในยคุรัฐบาลเผด็จการทหาร  มีการประท้วงท่ีเรียกกนัว่าประท้วงรายวนัเกิดขึน้บ่อยครัง้มาก 
เกิดขบวนการชาวไร่ชาวนาเรียกร้องการปฏิรูปท่ีดิน และขอขึน้ราคาพืชผลการเกษตร  หลงัจากนัน้มีการจดัตัง้สหพนัธ์
ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย   และเกิดหนงัสือพิมพ์รายวนัและนิตยสารท่ีออกใหม่ท่ีสนใจปัญหาสงัคม หรือท่ีเรียกกนัว่า 
‘hard news’ มากขึน้  รวมถึงการเกิดโครงการประชาธิปไตยสูช่นบท และการปฏิรูปการศกึษา เป็นต้น 

เร่ืองเพศวิถีท่ีมีข้อโต้เถียงในหนงัสือพิมพ์ชดัเจนก็คือเร่ืองการทําแท้ง  ดงัตวัอย่างข่าวท่ีปรากฏในช่วงปี พ.ศ. 
2517-2518 ดงัต่อไปนี ้ (รังสรรค์ 2523:55) แพทย์ 14 ประเทศว่าควรเลิกกฎหมายทําแท้ง’ (ประชาธิปไตย 4 กมุภาพนัธ์ 
2517); ‘ร.ม.ต. อดุม เห็นควรแก้กฎหมายห้ามทําแท้ง’ (ประชาธิปไตย 8 กมุภาพนัธ์ 2517); สรรใจ แสงวิเชียร ‘การทําแท้ง
เสรี’ (สยามรัฐ 27 กมุภาพนัธ์ 2517); สมมาตร แก้วโรจน์ ‘การทําแท้งควรแก้ท่ีปลายเหตหุรือ’ (สยามรัฐ 26 สิงหาคม 
2516); จนัอบั ‘อนัตรายจากการทําแท้ง’ (สยามรัฐ 30 กนัยายน 2518); สนัติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ ‘เมืองไทยควรออก
กฎหมายการทําแท้งได้แล้ว’ (ประชาชาติ 6 มกราคม 2518) 
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ขณะเดียวกนัเยาวชนในช่วงนีแ้ละคนท่ีเกิดหลงั 14 ต.ค. ล้วนเติบโตมากบับรรยากาศทางการเมืองท่ีคนหนุ่มสาว
ในมหาวิทยาลยั และในระดบัโรงเรียนทัง้สายสามญัและสายอาชีวศกึษา ต่างออกมาทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือผู้ อ่ืน  การ
เรียนรู้เร่ืองเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ กระจายไปอย่างรวดเร็ว และหนึ่งในนัน้คือเร่ือง
เพศวิถี  แม้ในอีก 3 ปีต่อมาจะเกิดรัฐประหารในวนัท่ี 6 ตลุาคม 2519 หลงัเหตกุารณ์สงัหารนกัศกึษาอย่างป่าเถ่ือนทัง้ใน
และนอกรัว้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  แต่รัฐประหารครัง้นีก้็ไม่สามารถสะกดักัน้วิญญาณประชาธิปไตยท่ีเติบโตให้แคระ
แกรนได้ เพราะเม่ือปัจเจกต่ืนรู้ เข้าใจสทิธิและเสรีภาพทางการเมืองแล้ว ความต่ืนรู้ก็มีโอกาสท่ีจะคงอยูต่ลอดไป 
 (2)  การระบาดของเอชไอวี เอดส์และการเตบิโตของภาคประชาสังคม (ประมาณหลัง พ.ศ. 2530)  เป็น
จดุเปลี่ยนเร่ืองเพศวิถีท่ีสําคญัเช่นกนั เพราะการระบาดของเอดส์ในประเทศไทยท่ีมีสถิติชีช้ดัว่า มีสาเหตหุลกัมาจากการมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ทําให้มีเม็ดเงินมาสนบัสนนุการวิจยัเร่ืองเพศมากขึน้มาก ก่อนหน้านี ้ไม่เคยมีงานวิจยัสํารวจ
ระดบัชาติเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ  ก็เกิดมีขึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2533 จนมีรายงานออกมาช่ือ ‘Thai Sexual Behavior 
and Risk of HIV Infection: A Report of the 1990 Survey of Partner Relations and Risk of HIV Infection’ 
(Sittitrai et al. 1992) 

ประกอบกบัในช่วงใกล้เคียงกนันี ้มีนกัเรียนนกัศกึษาท่ีเข้าป่า ไปร่วมต่อสู่กบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  
เร่ิมทยอยเดินทางออกจากป่า  คนกลุม่นีจํ้านวนมากได้หนัมาทํางานในองค์กรพฒันาเอกชน (อพช.)  กลา่วได้ว่างานภาค
ประชาสงัคมในประเทศไทยเติบโตขึน้มากหลงัจากท่ีคนออกจากป่า เพราะทางเลือกหนึ่งของคนหนุ่สาวกลุม่นีท่ี้ยงัต้องการ
ทํางานเพ่ือสงัคมต่อไปในความเช่ือของตวัเอง  ก็คือการเข้าร่วมงานกบัองค์กรในภาคประชาสงัคม  

อพช. ได้กลายเป็นพลงัขบัเคลื่อนเร่ืองสาธารณะท่ีสําคญัตัง้แต่ในยคุนีเ้ป็นต้นมา  หนึ่งในประเด็นท่ีขบัเคลื่อนคือ
เร่ืองเพศวิถีท่ีเร่ิมจากงานเอดส์ และเกิดการปรากฏตวัของเกย์และกะเทยท่ีทํางานต้านเอดส์  และเรียกร้องสิทธิของผู้ติด
เชือ้   ขณะท่ีงานเก่ียวกบัสิทธิผู้หญิงและสิทธิเด็กก็เติบโตชดัเจนอย่างรวดเร็ว  ได้แก่  การเคลื่อนไหวเพ่ือยตุิความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็ก  ซึ่งอพช.ด้านผู้หญิงและด้านเด็ก ได้ร่วมกันทํางานเป็นเครือข่ายตัง้แต่ช่วงนีจ้นถึงปัจจุบัน และ
คณะทํางานเพ่ือยตุิการเอาเปรียบเด็กทางเพศ (พปพ.) ท่ีมุ่งทํางานเร่ืองยตุิปัญหาโสเภณีเด็กในช่วงปี พ.ศ. 2533-2536  
รวมถึงการเกิดขององค์กรท่ีทํางานด้านสิทธิของคนรักเพศเดียวองค์กรแรกในประเทศไทย คื อ อญัจารี  ท่ีตัง้ขึน้ในพ.ศ. 
2529 แตม่ามีช่ือกลุม่ ใน พ.ศ. 2531 (กฤตยา และกนกวรรณ 2545)  

(3)  การเตบิโตของยุคไอทีและส่ือสารสนเทศ  การเกิดขึน้ของสื่อสมยัใหม่ประมาณปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 
ไมว่า่จะเป็นอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายสงัคมบนพืน้ท่ีไซเบอร์  โทรศพัท์มือถือ ไอโฟน และไอแพด คือ การเปิดพืน้ท่ีใหม่อีก
พืน้ท่ีหนึ่งในการเรียนรู้เร่ืองเพศ  ซึ่งต่างจากบริบทข้างต้น คือมีลกัษณะเป็นเร่ืองของปัจเจกมากขึน้ เพราะสามารถท่ีจะ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเลือกท่ีจะเข้าถึงเร่ืองเพศแบบใดก็ได้ นานเท่าไรก็ได้ตามท่ีตนเองต้องการ  ยกเว้นเยาวชนวยัเรียน
ท่ีอาจถกูควบคมุเวลาจากผู้ปกครองบ้าง 

ไอทีคือลมหายใจใหม่ท่ีขาดไม่ได้ของเยาวชนและคนท่ีติดสื่อบนพืน้ท่ีไซเบอร์   เดิมวยัรุ่นไทยสามารถเข้าถึงและ
เรียนรู้เร่ืองเพศจาก 3 ช่องทางหลกั คือ จากเพ่ือน  จากการอ่านหนงัสือ  และจากการดวูิดีทศัน์   โดยวยัรุ่นมกัอ่านหนงัสือ
หรือดหูนงัโป๊แล้วก็คยุกบัเพ่ือน  ‘อินเตอร์เน็ต’ คือ ช่องทางเรียนรู้เร่ืองเพศท่ีสําคญัในปัจจบุนั  ซึง่ผู้ เขียนเข้าใจว่าน่าจะมา
แรงแฃงหน้าช่องทางอ่ืน ๆ  เพราะมาพร้อมกบัรูป เสียง ท่าทาง และการสนทนาได้ในเวลาเดียวกนั  ผู้ เขียนสนันิษฐานว่า  
คนท่ีเติบโตมากบัสงัคมไซเบอร์นี ้น่าจะมีวิถีทางเพศแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้านีอ้ย่างชดัเจน แต่จะแตกต่างอย่างไร 
ในด้านไหน  ด้วยเหตอุะไร  น่าจะมีการศกึษาวิจยัต่อไปในอนาคต 
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ควรกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า  บริบทข้างต้นนีย้ังนํากระแสสิทธิมนุษยชนเข้ามาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  เพราะเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ท่ีประเทศไทยไม่สามรถจะปฏิเสธได้ ดังกล่าวแล้วว่า 
เสรีภาพทางการเมืองก็คือเสรีภาพและสิทธิทางเพศ  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีจะมีชีวิตท่ีปลอดภัยทางเพศ หรือปลอดความ
รุนแรงทางเพศทกุรูปแบบ  ซึ่งในภาคปฏิบตัิแล้วก็รวมทกุเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเพศวิถีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น การแต่งงาน การมีลกู  
การหย่า การทําแท้ง การรักเพศเดียวกนั การอยูเ่ป็นโสด และเร่ืองเพศอื่น ๆ อีกมากมาย 
 
5. สรุป 

วิถีทางเพศของคนไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และท่ียงัไม่เปลี่ยนแปลงท่ีบรรยายมาทัง้หมดนี ้มีทัง้ท่ีเป็นเร่ือง
ด้านบวกและด้านลบ  ผู้ เขียนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองท่ีทํางานขบัเคลื่อนเร่ืองเพศวิถี เพศภาวะ และสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ มา
นานหลายสิบปี  ปัจจุบนัได้เข้าร่วมกระแสสร้างสงัคมท่ีมีสขุภาวะทางเพศ และอยากชักชวนผู้อ่านได้เข้าร่วมด้วย   เพ่ือ
ช่วยกนัผลกัดนัให้เกิด...  

(1) รัฐบาลท่ีตระหนกัวา่สขุภาวะทางเพศเป็นสิทธิพืน้ฐาน 

(2) นโยบายและกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิทางเพศ 

(3) การให้การศกึษาเร่ืองเพศศกึษารอบด้านท่ีเหมาะสมตลอดช่วงอาย ุ 
(4) โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพียงพอต่อการให้บริการอนามยัเจริญพนัธุ์และสขุภาพทางเพศท่ีละเอียดอ่อนและ

เป็นมิตร 

(5) การวิจยัและระบบเฝ้าระวงัสขุภาวะทางเพศท่ีรอบด้าน  
(6) สงัคมท่ีให้ความสําคญัตอ่ความหลากหลายทางเพศ 
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