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ปลอด ภัยเพศ

ผจญ ภัย เพศ

ท�ำแท้งปลอดภัย ประสบกำรณ์ไทย-อำเซียน

5 เรื่องควรรู้ เลี่ยงภัยเพศบนรถสำธำรณะ

สัญญำณรัก อันตรำย

สคส.จดหมายข่าว
เรื่อง: จารุทรรศน์ สิทธิสมบูรณ์

มิน้ท์ มณฑล กสานติคุณ
หญิงเดี่ยว เที่ยวรอบโลก

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
2อ่ำนต่อหน้ำ

การเดินทางไกลเพียงล�าพัง เป็นสิ่งที่หลายคนอยาก

สัมผัสสักครั้งในชีวิต ทว่า “ความเป็นผู้หญิง” ดับ

ฝันของคนจ�านวนไม่น้อยด้วยเช่นกัน แต่ไม่ใช่ มิ้นท์ 

มณฑล กสานติคุณ สาวเก่งวัย 28 ปี นักเดินทาง

เจ้าของบล็อกดัง I Roam Alone เธอท่องเที่ยวคน

เดยีวมาเกอืบ 70 ประเทศทัว่โลก จนวนันีช้ือ่เสยีงของ

เธอเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง ผ่านสือ่ทีม่าสมัภาษณ์ 

ได้รับเชิญร่วมงานอีเว้นต์ และงานโฆษณาต่างๆ 

“การท่องเทีย่วคนเดยีวท�าให้ได้เรียนรู้และเติบโต

จากภายใน ตวัตนของเราในวันน้ีท่ีส�าคญัส่วนหน่ึง

ได้มาจากการเดนิทาง ถ้าตดัสิง่นีอ้อกไป ชวีติคงจะ

เคว้งคว้าง เหมือนไม่เต็มชีวิต” 

โจทย์ใหญ่ของการท่ีผูห้ญงิสกัคนจะเดนิทางเพยีงคน

เดียว คงไม่พ้นเรือ่งความปลอดภยั มิน้ท์ มณฑล เอา

ตัวรอดได้อย่างไร ความรอบรู้เท่าทันภยันอันตราย

รอบด้าน โดยเฉพาะภัยทางเพศส�าหรับผู้หญิง เธอ

สร้างขึ้นได้อย่างไร?

หลงัเรยีนจบระดบัปรญิญาตรจีากคณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มิน้ท์เดนิทางไปยงัประเทศ

สเปน เพื่อเรียนต่อในสาขาวรรณกรรม การเดินทาง

“คนชอบถามว่าเดินทางคนเดียว

ไม่อันตรายหรือ มิ้นท์ว่าเรา

ก็ดูแลตัวเองเหมือนตอนอยู่

กรุงเทพฯ ที่จริง เมืองที่เราอยู่

ก็ไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไร”



สคส.2 จดหมายข่าว

ของเธอเริ่มต้นขึ้นจากการท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ ก่อนจะพัฒนาสู่การ

ท�างานพิเศษเป็นไกด์ มิ้นท์ได้รู้ว่า แท้จริงแล้ว การท่องเที่ยวไม่ใช่แค่

สนกุเพลดิเพลนิ แต่ประสบการณ์การเดนิทางสร้างการเรยีนรูม้หาศาล 

และเป็นจุดเริ่มของการออกเดินทางด้วยตัวเอง

ความระมัดระวังตัวถูกจุดประกายเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาต่างชาติและ

มัคคุเทศน์มือใหม่

“ลูกทัวร์จะขึ้นไปเอาแจ็กเก็ตบนห้อง ขอให้ไปเป็นเพื่อน บอกว่าเดี๋ยว

จะเดินไปส่งที่บ้าน ความรู้สึกบอกว่าไม่ควรขึ้นไปสองต่อสอง แต่ตอน

นัน้คดิว่า ‘คงไมเ่ป็นไรมัง้’ ท�าให้เกอืบถกูลวนลาม แตร่อดมาไดเ้พราะ

มีสติ ตะโกนใส่หน้าเขาว่า ถ้าท�าอะไร ฉันจะไปแจ้งสถานทูต และนาย

จะไม่ได้เข้าประเทศนี้อีกเลย” 

บทเรยีนครัง้นัน้ บอกกบัเธอว่า ค�าว่า “คงไม่เป็นไรม้ัง” ใช้ไม่ได้ เมือ่

ใดที่สัญชาตญาณบอกว่า ไม่ปลอดภัย หรือไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัย 

จงเชื่อตัวเอง และถอยออกจากจุดนั้น 

“สญัชาตญาณของเราถกูสร้างขึน้จากประสบการณ์ชวีติ มนัจะแยกแยะ

และส่งสญัญาณบอกเราว่าสถานการณ์แบบไหนที่ไม่น่าไว้วางใจ” จาก

ประสบการณ์ มิ้นท์พบว่า “ถ้าเมื่อไรคิดว่า ‘ไม่เป็นไรมั้ง’ ส่วนใหญ่จะ 

‘เป็นไร’ ทั้งนั้น”

สคส.คุยกับ 1ต่อจำกหน้ำ

บรรณาธิการบริหาร  จิตติมา ภาณุเตชะ

บรรณาธิการ รัชดา ธราภาค

กองบรรณาธิการ พงศธร สโรจธนาวุฒิ, 
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ที่ปรึกษา-สนับสนุน สุมาลี โตกทอง, ปิยภา เมืองแมน,
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  ปัทมาพร พูนมีทรัพย์, อัญชลี ศรีบุญเรือง,
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มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 

เลขที่ 86/58 โครงการวิชั่น สมาร์ท ซิตี 

ถนนนครอินทร์ ต�าบลตลาดขวัญ
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โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภยัทางเพศเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ ดงันัน้ ทกุคน 

จ�าเป็นต้องเรยีนรูทั้กษะท่ีจะระมดัระวังตนเอง 

เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

 จดหมายข่าว สคส.เล่มทีส่อง “ปลอด ภัยเพศ” 

รวบรวมประสบการณ์และข้อเรยีนรูห้ลากหลาย 

แง่มุม หวังจุดประกายความคิดในประเด็นที่ว่า บุคคลจะต้องไม่

ถกูปิดกัน้โอกาสทีจ่ะใช้ชวีติอย่างเป็นปกตสิขุ และเรยีนรู้ โลกกว้าง 

เพียงเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย

 ด้านหนึ่ง ความรอบรู้เท่าทันภัยอันตรายและทักษะใน

การระวังป้องกันตนเองเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงเรียนรู้ กระนั้น หาก

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน นั่นต้องไม่เป็นมุมกลับที่ผู้ตกเป็นเหยื่อ

กลายเป็นฝ่ายถกูต�าหนปิระณามว่าเป็นผูเ้ชือ้เชญิให้เกดิเหตกุารณ์

เลวร้าย โดยเฉพาะเมื่อเหยื่อเป็นผู้หญิง

 ประสบการณ์ทีส่ะท้อนถงึการปลกูฝังทางสงัคม คอืการที ่

ผู้หญิงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ถูกคุกคามหรือล่วงเกินทางเพศ  

น้อยคนนกัจะลกุขึน้ตอบโต้อย่างทนัท่วงท ีต่างจากการถกูเอารดั 

เอาเปรียบในเร่ืองอืน่ เพราะขึน้ชือ่ว่าเรือ่งเพศ ย่อมเกีย่วพนักบัความรูส้กึ 

อับอายและเส่ือมเสยี ผูห้ญงิจ�านวนมาก “เงยีบเสยีง” ก่อนจะเรยีก 

สติและคิดได้ว่า ไม่ควรยินยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น และ

ควรลงมือท�าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขสถานการณ์

 ยิง่หากเป็นกรณกีารละเมดิทางเพศทีรุ่นแรงด้วยแล้ว ความรูส้กึ 

อับอาย ไม่มัน่ใจว่าสงัคมรอบข้างจะเข้าใจ และให้การสนบัสนนุ อาจ

รวมไปถงึความรูส้กึผดิทีโ่ทษตวัเองว่าไม่ระมดัระวงัตวัอย่างเพยีงพอ 

ยิง่ท�าให้ผูห้ญงิส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเงียบและทนทุกข์ แทนท่ีจะลกุขึน้ 

ทวงสิทธิของตนอย่างองอาจ

 การทีผู่ห้ญงิต้องเรยีนรูท้ีจ่ะดแูลและปกป้องตนเองให้ปลอดภยั 

เป็นเรือ่งหนึง่ แต่ต้องไม่เชือ่มโยงกบัเหตผุลทีว่่า “เพราะผูช้ายก็

เป็นแบบนี้” ซึ่งเท่ากับการผลักภาระรับผิดชอบไปที่ผู้หญิง และ

กลายเป็นการให้ความชอบธรรมต่อผู้ชายที่จะกระท�าการละเมิด

สิทธิของผู้อื่น

 การท่ีผูห้ญงิเรียนรู้ทีจ่ะเท่าทนัต่อสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ 

ตลอดจนสั่งสมประสบการณ์และทักษะเพื่อที่จะรักษาตัวให้รอด

ปลอดภยั ต้องไม่ใช่การเอาตวัรอดแบบ “ตวัใครตวัมนั” ท่ามกลาง

ภัยอันตรายที่สังคมยอมรับโดยดุษฎี แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ

สิทธิที่ยอมรับร่วมกัน ในการที่ทุกคนพึงใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

และเป็นสุข โดยไม่ถูกล่วงละเมิดจากผู้ ใดทั้งสิ้น 

อีกวิธีการส�าคัญส�าหรับผู้หญิงเดินทางคนเดียว คือข้อมูล และแหล่ง

ข้อมูลส�าคัญก็คือคนในพื้นที่

“จะสอบถามพนักงานโรงแรม ว่าย่านไหนเดินได้ ย่านไหนไม่ควรเดิน 

ถ้าออกมาเดินตอนกลางคืนจะอันตรายไหม ถ้าอยากไปเดินถ่ายรูป

ที่นั่นที่นี่จะปลอดภัยหรือเปล่า คนในพื้นที่จะรู้และให้ค�าแนะน�าได้”

กระนั้น สิ่งที่ต้องบอกตัวเองเสมอในการเดินทางต่างแดนตามล�าพัง 

คือ อย่าไว้ ใจใครทั้งสิ้น

“มีครัง้หนึง่ แทก็ซีท่ยอยส่งผู้ โดยสารทลีะจดุ เหลอืเราเป็นคนสดุท้าย 

เมือ่ถงึโรงแรม แอบได้ยนิคนขบัถามพนกังานต้อนรบัว่าเราพกัอยูห้่อง

ไหน พนักงานก็บอกเบอร์ห้องเราด้วย พอคนขับแท็กซี่ออกไป เรา

ห้ามเมา “เมาเบาๆ อาจแค่ของหาย แต่เมาหนัก ..ไม่อยากจะคดิ”

อย่าเดินคนเดียวตอนดึกๆ

ฟังสัญชาตญาณตัวเอง เห็นท่าไม่ดี ให้ปฏิเสธทันที ไม่ต้องกลัว

เสียมารยาท

ถ้าถกูถามว่ามากบัใคร ให้บอกว่าจะไปหาเพือ่น เพือ่นรออยู ่เดีย๋ว

เพื่อนมารับ ฯลฯ

อย่าใส่ของแพง อย่าท�าตัวเป็นจุดสนใจ ท�าตัวกลมกลืนกับคนใน

ท้องถิ่นมากที่สุด

อย่าไว้ ใจใคร ไม่ว่าหญิงหรือชาย

ปฏิเสธค�าชวน อย่าขี้เกรงใจ อย่ากลัวไม่ได้เที่ยว

อย่าบอกที่พัก หรือจุดหมายปลายทาง กับคนแปลกหน้า

มีสติตลอดเวลา อย่าเหม่อ อย่ามัวเล่นมือถือ ถ่ายรูป ฟังเพลง ฯลฯ

ผู้หญิงเที่ยวคนเดียว
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บอกพนักงานว่า ถ้าเห็นคนขับแท็กซี่มาแถวห้องพัก ฉันเอาเรื่องคุณ

แน่ เพราะบริเวณห้องพักคือพื้นที่ส่วนตัว” 

ทศันคตแิละการประพฤตปิฏบิตัทิีแ่ตกต่างของผูค้นในแต่ละสังคม เป็น

สิ่งที่ต้องท�าความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือด้วยเช่นกัน

“มีบางวัฒนธรรมที่รู้สึกเลยว่าเขาดูถูกผู้หญิง เช่น ชอบมอง พูดแซว 

หรือแม้แต่แกล้งเดินมาถู โดนตัวเรา ไม่ชอบ แต่พยายามจะไม่หัว

เสีย ไม่ใช่ยอมรับ แต่พยายามเข้าใจว่าคนในสังคมเขาเป็นแบบนั้น ก็

จะเลี่ยงๆ ก่อน คงต้องรออีกสักช่วงอายุหนึ่งที่เราจะรู้วิธีรับมือกับสิ่ง

เหล่านี้ได้ โดยไม่รู้สึกแย่จนเกินไป เพราะเราก็ยังอยากเดินทางเพื่อไป

เรียนรู้สิ่งดีที่เขามีอยู่” 

ตอ้งมมีาตรการรกัษาความปลอดภยัข้ันสงูสุด อย่างการพกปืนผาหน้า

ไม้ไว้ป้องกันตัวบ้างหรือไม่?

“ถ้าจะมอียูบ้่างกเ็ครือ่งกรีด๊ (Personal alarm) ทีเ่อาไว้ติดตัวถ้าไปไหน

ตอนกลางคืน ถึงจะมีอาวุธ แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้น เราคงสู้แรงอีกฝ่ายไม่

ได้ อาวุธนั้นอาจกลับมาท�าร้ายเราเสียเองมากกว่า”

แล้วถุงยางอนามัยล่ะ พกไว้เพื่อความปลอดภัยจะดีหรือไม่?

“ผู้หญิงพกถุงยางอาจจะสร้างปัญหาก็ได้นะ สมมติว่ามีคนมาเจอว่า

เรามีถุงยางอนามัย เขาอาจคิดว่าเราส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วนะที่

จะมีอะไรด้วยก็ได้” 

มิ้นท์ยืนยันจากประสบการณ์เดินทางทั่วโลกว่า ทุกคนสามารถหลีก

เลีย่งทีจ่ะไม่พาตวัเองไปเผชิญความเสีย่ง ด้วยการประเมนิสถานการณ์

อย่างรอบด้าน ระมัดระวังตัว และมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉพาะตอน

เดินทางไกล แต่เธอเชื่อว่า ความรอบคอบระแวดระวังตัวเช่นนี้ ควร

อยู่ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน

“คนชอบถามว่าเดินทางคนเดียวไม่อันตรายหรือ จริงๆ มิ้นท์ว่าเราก็

ดูแลตัวเองเหมือนตอนอยู่กรุงเทพฯ นะคะ (หัวเราะ) ที่จริง เมืองที่

เราอยู่ก็ไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไร ข้อดีคือท�าให้เราเรียนรู้ที่จะระวังตัว

มาตลอด” บล็อกเกอร์สาวกล่าวทิ้งท้ายเสียงสดใส 

ชวนคิดชวนคุย

ภยัคุกคามทางเพศ อาจเป็นเร่ืองใกล้ตัวกว่าทีท่กุคนคาดคิด สุม่ถาม

หลายคน พบว่าต่างก็มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ พวกเขาเรียนรู้

อย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ณิชาภา สโรจธนาวุฒิ

อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว

“ตอนเรียนมัธยม นั่งรถเมล์ไปร้านแม่ที่ส�าเพ็ง ผู้ชาย

มายนืข้างที่นั่ง ทัง้ทีร่ถโลง่ ทุกครัง้ทีร่ถเลีย้วหรอืเบรก 

จะแอ่นเป้ามาเกือบโดนหน้า ใกล้ถึงแล้วเลยรีบลงรถ 

เขาก็เดินตาม เราพยายามเดินเข้าในตรอกที่คนเยอะ 

แล้วไปหาคนรูจ้กั พอผูช้ายคนนัน้เหน็เราไปคยุกับคนอ่ืน

กร็บีเดนิกลบั เราต้องมสีตติลอด อย่าไปกลวัคนแบบนี”้

จันทิมา ตรีเลิศ

อาชีพ: องค์กรพัฒนาเอกชน

“ตอนเด็กๆ อาบน�้ากับพี่สาว ห้องน�้าอยู่นอกบ้าน วัน

หนึง่อาบน�า้อยู ่รูส้กึว่ามคีนแอบมองตรงช่องลม เลย

ตะโกนเรียกพ่อ เขารีบหนี พ่อวิง่ไล่ตามแต่ไม่ทัน คิด

ว่าถ้าเด็กๆ เจอเรื่องแบบนี้ต้องบอกผู้ ใหญ่ให้ช่วย 

หลังจากนั้นพ่อก็ซ่อมห้องน�้าใหม่ให้มิดชิดกว่าเดิม”

เอกกร กิตติมงคลเลิศ

อาชีพ: ธุรกิจส่วนตัว/นักบัญชี

“สมยัเรยีนหนงัสอื เคยเผลอหลบับนรถเมล์ แต่สะดุง้

ตืน่เพราะมมีอืมาจบัอวยัวะเพศ ตกใจมากทีเ่ขากล้าท�า

ทั้งที่คนเต็มรถ เลยหันไปมองหน้าแบบไม่พอใจ แล้ว

ปัดมอืออก ผูช้ายคนนัน้รบีลงรถไปเลย ท�าให้ต้องระวงั

ตัวมากขึ้น ถ้าหลับก็ต้องหาอะไรมาปิดร่างกายไว้” 

อโณทัย อรุณโชคชัย

อาชีพ: พนักงานบริษัทเอกชน 

“ตอนอยู่มัธยมต้น เดินบนสะพานลอย แล้วมีผู้ชาย

จับแก้ม ตกใจมาก ได้แต่วิ่งหนี แล้วตะโกนบอกน้อง

ชาย อยากบอกทุกคนว่า เวลาไปไหนให้มีสติตลอด

เวลา อย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ แต่ต้องหัดสังเกตส่ิง

รอบตัว โดยเฉพาะถ้าไปในที่ไม่ปลอดภัยต้องมอง

หาทางหนีทีไล่ให้ดี”

ชานนท์ สัมโภชานนท์

อาชีพ: งานอิสระ

“ตอนไปเข้าห้องน�า้ ก�าลงัยนืฉี ่คนโถข้างๆ ชะโงกมอง 

ครั้งแรกคิดว่าคงไม่ได้ตั้งใจ แต่ชักจะมองหลายครั้ง 

แล้วเริม่ช่วยตวัเอง เลยหนัไปถามว่า ‘มองอะไร (วะ)’ 

แล้วท�าหน้าเอาเรือ่ง ผมว่าถ้าเจอแบบนี ้เราควรแสดงออก 

ว่าไม่พอใจ อย่ายอมให้มีคนมาท�าแบบนี้กับเรา”

ธันยธร บุตรยี่ 

อาชีพ: งานอิสระ

“เคยนั่งรถเมล์กลางคืน คนไม่เยอะ แต่ผู้ชายมานั่ง

เบยีด รู้สกึว่าเขาขยุกขยิก กรี็บกอดอก เลยรู้ว่าเขาจะ

จับหน้าอก ไม่กล้าร้อง แต่รบีย้ายไปนัง่กบัพีผู่ห้ญงิข้าง

หน้าแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น พอรถจอดป้าย ผู้ชายคน

นั้นรีบลง ถ้าเจออีก จะร้องดังๆ ให้เขาอาย ไม่อยาก

เงียบ ปล่อยให้คนพวกนี้ลอยนวล”

ผจญ ภัย เพศ



สคส.4 จดหมายข่าว

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยการสนับสนุนจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Pro-Voice 

2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ร้านอาหารเพื่อนรัก เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีการจัดเวทีร่วม

แลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างาน เพือ่การพฒันาการยุตกิารตัง้ครรภ์อย่าง

ปลอดภัย โดยตัวแทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กร

ต่างประเทศ

 นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ รองผู้อ�านวยการส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย กล่าวถึงการท�างานด้านการยติุการตัง้ครรภ์ของไทยว่า “อยู่ใน

ทศิทางทีดี่” เพราะมกีฎหมายและข้อบงัคบัแพทยสภาทีอ่นญุาต

ให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ ในบางกรณี และมีความคืบหน้าเรื่อง

การยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ยา

 โดยในปี 2557 ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนยายุติการตั้งครรภ์ (มิฟิ

พริสโตน และไมโซโพรสตอล) โดยมอบให้ส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรม

อนามัย เป็นผู้บริหารและควบคุมก�ากับการใช้ยา 

เพื่อติดตามความปลอดภัยของยาใหม่ 2 ปี พร้อม

เตรียมบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ และใช้ ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป 

	 “เราไม่สามารถบังคับให้คนไม่เห็นด้วยเปลี่ยนใจ

ได้	เราจึงควรสนับสนุนคนที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ	เพื่อผู้ที่

ประสบปัญหาจะได้รับบริการที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน” นพ.บุญ

ฤทธิ์ กล่าว 

 Dr.Shilpa Desai Shroff จาก Asia Safe Abortion Partnership 

(ASAP) เล่าถึงการยุติการตั้งครรภ์ในอินเดียว่า มีกฎหมายรองรับตั้งแต่ปี 

1971 แต่การให้บริการยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะแพทย์ส่วนใหญ่ขาด

ความรู้ ในการให้บริการ ขณะที่ภาครัฐไม่จัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนยายุติ

การตั้งครรภ์ ส่งผลให้ผู้หญิงในชนบทไม่สามารถรับบริการยุติตั้งครรภ์ และ

ยังต้องพึ่งยาจากตลาดมืดซึ่งมีความเสี่ยงสูง

 Kinga Jelinska จาก Women Help Women กล่าวว่า สถิติทั่วโลก

พบว่า โดยเฉลี่ยผู้หญิง 1 ใน 3 รายเคยผ่านประสบการณ์ยุติการตั้งครรภ์ 

แม้ในประเทศทีม่กีฎหมายห้ามยตุกิารตัง้ครรภ์เข้มงวด ก็ไม่ท�าให้การท�าแท้ง

ลดลง แต่กลับท�าให้ผู้หญิงต้องแสวงหาวิธีการที่ผิดกฎหมาย และเสี่ยงที่จะ

ได้รับอันตรายถึงชีวิต

	 “ดฉินัคดิว่าการท�าแท้งเป็นเรือ่งของความเหน็อกเหน็ใจผูห้ญงิทีท้่อง

ไม่พร้อม	เพราะเป็นการเข้าใจในสถานการณ์ชีวิตของคนๆ	หนึ่ง

โดยไม่ตัดสินคุณค่าของเธอ” 

 Dr.Sim-Poey Choong แพทย์ผู้เปิดคลินิกให้บริการ

ยุติการตั้งครรภ์ในประเทศมาเลเซีย ระบุว่า มาเลเซีย

มีกฎหมายให้ท�าแท้งได้ ในกรณีเป็นภัยคุกคามต่อ

สุขภาพมารดา แต่มักมีค�าถามในเรื่องดังกล่าว 

	 “คูม่อืสขุภาพระหว่างประเทศ	ระบวุ่า	สขุภาพ

หมายถงึภาวะทีส่มบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจติใจ	ดงั

นั้นหากผู้หญิงมีภาวะเครียด	วิตกกังวล	ถูกข่มขืน	ก็

หมายถึงการถูกคุมคามทางสุขภาพด้วย”

 Inna Hudaya จากองค์กร Samsara ประเทศ

อนิโดนเีซยี ท�างานให้ค�าปรกึษาทางโทรศพัท์ กล่าวว่า ข้อมลู

เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัย องค์กร Samsara 

จึงมีโครงการจัดท�าแอพพลิเคชั่นในมือถือเพื่อให้ข้อมูลด้านอนามัย

เจริญพันธุ์ รวมถึงการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากปัจจุบัน บริการยุติการ

ตั้งครรภ์ของอินโดนีเซียมีราคาแพง และมีบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้หญิง 

 ขณะเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท่ีประสบปัญหาก็จ�าเป็นส�าหรับคน

ท�างาน เพราะจะช่วยให้รู้ว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นใคร ต้องการอะไร และน�าไป

สู่การปรับปรุงระบบบริการให้ดีขึ้น 

ปลอดภัย

แพทย์ R-SA เครือข่ายยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย แพทย์ R-SA เครือข่ายยุติตั้งครรภ์ปลอดภัย 

แพทย์รวมตัว	 ตั้งเครือข่าย	 R-SA	 รับ-ส่งต่อ	 ช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่

พร้อม	กรณีจ�าเป็นต้องยุติตั้งครรภ์	หวังลดอัตราบาดเจ็บ-เสียชีวิต	จาก

การท�าแท้งผิดกฎหมาย

 นพ.อมร แก้วใส ผู้อ�านวยการศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี และผู้

ประสานงานเครือข่ายแพทย์อาสา(Referral System for Safe Abortion 

หรือ R-SA) กล่าวในการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง

ที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 38 ว่าเครือข่าย R-SA เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม

แพทย์ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการท�าแท้งผิดกฎหมายซึ่งเป็นเหตุให้ผู้หญิง

จ�านวนมากต้องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในแต่ละปี ทั้งที่หลายกรณีการ

ยตุกิารตัง้ครรภ์มคีวามจ�าเป็นและกระท�าได้ตามกฎหมาย และเป็นไปตาม

ข้อบงัคบัของแพทยสภา แตก่ลบัถกูปฏเิสธการให้บรกิารจากหน่วยบรกิาร

สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน

	 เครอืข่ายฯ	นีเ้กดิจากความสมคัรใจ	โดยแพทย์ทีต้่องการช่วยเหลอื

ผู้หญิง” นพ.อมร ระบุ 

 ทัง้นี ้เครอืข่าย R-SA มกีารท�างานร่วมกบัเครอืข่ายด้านอืน่ๆ อาทิ 

สายด่วนให้ค�าปรึกษาท้องไม่พร้อม และได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วย

งานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2557 ปัจจุบัน

มีสมาชิกทั้งสิ้น 49 ราย และยังเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่

สนใจเข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ส�านักอนามัยการ

เจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ประสบการณ์ไทย-อาเซียน

ท�าแท้ง
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ออกบู้ธ – สคส.ร่วม

จดับูธ้นทิรรศการและ

ร่วมเวทีเสวนา ในงาน 

“คนไทยขอมอืหน่อย” 

งาน Social Expo รวม

พลจติอาสา ซึง่จดัขึน้

เป็นปีที่ 3 โดยมูลนิธิ

เพื่อคนไทย บริเวณ

ลานหน้าศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์

สคส.ความเคลื่อนไหว 

อบรม อปท. - สคส.ร่วม

กับกองคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน กระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ จัดการประชุม

ช้ีแจงแนวทางการด�าเนิน

งานป้องกันปัญหาการตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่นแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ค่ายพ่อแม ่–  แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ รับเชิญ 

เป็นวิทยากรหัวข้อ “สุขภาวะทางเพศในมิติวัฒนธรรม

ส�าหรับครอบครัว” 

ในกิจกรรมค ่าย

ครอบครัว ชุมชน 

สงัคมเป็นสขุ จดัโดย

ส�านักเฝา้ระวงัทาง

วฒันธรรม ส�านกังาน

ป ลั ดก ร ะท ร ว ง

วฒันธรรม ทีจ่งัหวดั

นครปฐม

ประชุมวางแผน - สคส.ประชุมร่วมกับส�านักอนามัยการ

เจริญพันธุ์ กรม

อนามยั กระทรวง

สาธารณสขุ และ

กรมปกครองส่วน

ท้องถิน่ กระทรวง

มหาดไทย ก�าหนด

แนวทา งก า ร

สนับสนุนองค์กร

ปกครองส ่วน 

ท้องถิน่ ในการท�างานเพือ่ป้องกนัและแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวัยรุ่น หลังร่วมกันจัดท�าหนังสือท้องถิ่นเข้มแข็ง 

เข้าใจวัยรุ่นฯ แล้วเสร็จ

เวิร์กช็อป – สคส. ร่วม

กบักลุ่มแบ่งฝันปันใจ โดย

การสนบัสนนุจากส�านกังาน

กองทุนสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.)  

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ผูอ้�านวยการเรยีนรู ้หลักสูตร

พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุย

กับลูกเชิงบวก ที่โรงแรม

บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์

ไซด์ ปากเกร็ด

จดัวิทย ุ- จติตมิา ภาณุ

เตชะ ผู ้อ�านวยการ 

สคส. ร่วมจัดรายการ 

“ที่นี่มีลมหายใจ” ทาง

วิทยุออนไลน์ ไทยพี

บีเอส เป็นประจ�าทุก

เดือน ด�าเนินรายการ

โดย กรรณจริยา สขุรุ่ง

ผ้ำพันคอเพื่อเด็กผู้หญิง

 มาลาลา ยูซาฟไซ เด็กหญงิชาว

ปากีวัย 18 เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา

สนัตภิาพประจ�าปี 2557 จับมือกบัแบรนด์

เสื้อผ้าชื่อดัง TOMS ร่วมกันออกแบบ

ผ้าพันคอ “MALALA FUND X TOMS 

SCARF” โดยรายได้ทั้งหมดจะน�าเข้า

กองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กหญิง

กว่า 60 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้รับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากต้องท�างาน 

หรือถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่เด็ก

‘ครูฟิสิกส์’ กดเกรดนักเรียนหญิง

 นกัวจิยัจากสถาบนัเทคโนโลยีสวิส ซรูคิ (ETH 

Zurich) เปิดเผยผลการวจิยัทีพ่บว่า ครชูัน้มธัยมปลาย

ในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์ 

มีแนวโน้มจะให้เกรดวิชาฟิสิกส์กับนักเรียนหญิง 

น้อยกว่านักเรียนชาย แม้ว่าจะตอบข้อสอบเหมือนกัน 

เนื่องจากครูมีความเชื่อฝังหัวว่าผู้หญิงไม่เก่งค�านวณ 

และท�าให้นักเรียนหญิงมีปัญหาในการยื่นคะแนนเข้า

คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมเทคโนโลยีในระดับ

อุดมศึกษา

เด็กรวยถูกหลอกค้ำประเวณี 

 ส�านักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) 

เปิดเผยว่าปัจจบุนั มเีหย่ือราว 100,000 ราย

ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ในประเทศ 

เหยือ่มกัมอีายรุะหว่าง 9–19 ปี และมพีืน้ฐาน

ครอบครวัด ีโดยเฉพาะรายทีห่ลอกได้ง่าย มกั

จะถกูล่อลวงและบีบบังคับ ก่อนถูกลักพาตัว

และบังคบัให้ท�างานในธรุกจิค้าประเวณ ีโดย

สถานทีท่ีว่ยัรุน่มกัถกูลกัพาตวัมากทีสุ่ด ได้แก่ 

ห้างสรรพสินค้า ลานสกี และชายหาด

ประเทศต่าง
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5 เรื่องควรรู ้เลี่ยงภัยเพศบนรถสาธารณะ

ตั้งแต่ปี 2010 ในอียิปต์มีการคิดค้นแอพพลิเคชั่น HARASSmap เพื่อ

แจ้งเตือนถึงสถานที่ซึ่งมีการละเมิดทางเพศในกรุงไคโร โดยอาศัยการ

รายงานจากคนที่เจอปัญหา จากนั้นจะประมวลผลเป็นตัวเลข และแยก

ประเภทของการละเมดิ ได้แก่ การโทรศพัท์คกุคาม การถกูสะกดรอยตาม 

ถูกลวนลามจากการสัมผสั รวมถงึการถกูข่มขนื ถงึวนันี ้มผีูแ้จ้งเหตผุ่าน

แอพฯ มากกว่า 1,000 ราย เป็นผู้หญิงเกือบทุกวัย 

 ข้อมลูจากองค์กรสหประชาชาตริะบวุ่าผูห้ญงิกว่า 99 เปอร์เซน็ต์ใน

อียิปต์เคยผ่านประสบการณ์การถกูล่วงละเมดิทางเพศอย่างน้อยหนึง่คร้ัง 

ในชีวิต ผู้หญิงกว่า 91 เปอร์เซ็นต์บอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาเดินอยู่

บนท้องถนน ตรงกับข้อมูลของ HARASSmap ซึ่งพบว่าเหตุลวนลาม 

มักเกิดขึ้นกลางวันแสกๆ บนถนน และในรถขนส่งสาธารณะ 

 หลายฝ่ายพยายามหามาตรการเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งบริษัท

แทก็ซีเ่อกชนชือ่ดงั “อเูบอร์” มกีารจดัอบรมคนขบัให้เข้าใจถงึปัญหาการ 

ล่วงละเมิดทางเพศ ตั้งแต่ความหมาย ประเภท ผลเสียและผลกระทบ 

รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อพบคนถูกละเมิดทางเพศ

 รีม ฟาวซี เจ้าของธุรกิจแท็กซี่ท้องถิ่นในอียิปต์ ร่วมแคมเปญ  

โดยการเปิดแท็กซี่ “สีชมพู” มีคนขับเป็นผู้หญิง ภายในรถมีกล้อง

วงจรปิดและไมโครโฟนเพื่อบันทึกการสนทนา มีปุ่มหยุดรถฉุกเฉิน เช่น 

ผู้ โดยสารชายท�ามิดีมิร้ายคนขับ อย่างไรก็ตาม รถแท็กซี่สีชมพูเน้นให้

บริการแก่ผู้หญิง

 มาราม ฮารี คนขับแท็กซี่สีชมพู บอกว่า เธอมักถูกคนขับแท็กซี่

ชายของบริษัทอื่น และผู้ โดยสารชายลวนลาม พูดจาลามก แซวแรงๆ 

วิธีโต้ตอบที่เธอเรียนรู้มาคือต้องทนขับต่อไปให้ถึงที่หมาย

 มีคนไม่เห็นด้วยกับแท็กซี่ผู้หญิง นักสิทธิสตรีชาวอียิปต์อย่าง  

บาสมา โมฮาเมด บอกว่าแท็กซีสี่ชมพเูป็นการใช้ประโยชน์จากความกลวั 

ของผูห้ญงิ และไม่ได้แก้ปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศทีเ่กดิขึน้อย่างตรงจดุ 

และท�าให้ผู้หญิงดูเป็นเพศที่อ่อนแอและต้องการการดูแลคุ้มครอง 

เป็นพิเศษ

 อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนแนวคิดรถแท็กซี่ลดปัญหาลวนลาม

ก็เห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหา เพราะเป็นการสร้าง “พื้นที่

ปลอดภัย” ให้กับผู้หญิง แต่ในระยะยาว คงต้องมีการท�างานในวงกว้าง

และต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น 

รอบโลกส่องเซ็กซ์ 

แท็กซีช่มพู

เพื่อผู้หญิง

รถโดยสารสาธารณะ เป็นวิธีเดินทางที่คนไทยนิยมใช้ เพราะทั้งสะดวกและ

ประหยดั แต่รถโดยสารสาธารณะกลบัเป็นแหล่งส�าคญัในการละเมดิทางเพศ 

จดหมายข่าว สคส.น�าเสนอ 5 เรื่องควรรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดทางเพศ

เมื่อจ�าเป็นต้องใช้รถสาธารณะ

รถโดยสารที่มีผู้ โดยสารแน่นขนัด จะเกิดการเบียดเสียด 

และอาจมีผู้ไม่หวังดีปะปนมาลูบ คล�า ถู ไถ กับร่างกาย

ของเรา หากไม่สามารถเลี่ยงรถแน่นได้ ควรน�ากระเป๋าถือ

บังตัวเองด้านหน้าไว้ 

อย่าแต่งตัวสะดดุตา หรอืเป็นจดุสนใจแก่ผู้ไม่หวงัด ีบนรถเมล์ 

ที่มีคนเยอะ 

รถโดยสารทีม่เีบาะทีน่ัง่สงู ถ้าเกดิการกระท�ามดิมีร้ิาย คนอ่ืนจะ

มองเหน็ได้ยาก ถ้าเป็นไปได้ พยายามนัง่ด้านนอก ตดิทางเดิน 

เพื่อหาทางหนีทีไล่ได้สะดวก

พนกังานเกบ็ค่าโดยสารและคนขบัรถ เป็นคนทีผู่ถ้กูล่วงละเมิด

ทางเพศควรแจ้งเรือ่ง หรอืขอความช่วยเหลอื ไม่ควรจัดการ

กับผู้กระท�าด้วยตัวเอง เพราะอาจได้รับอันตราย 

การละเมิดทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ ไม่ถือเป็น 

ความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการ ถ้าต้องการให้มีการลงโทษ

เอาผดิ จ�าเป็นต้องแจ้งความด�าเนนิคดี หรอืลงบนัทกึประจ�าวนั 

ที่สถานีต�ารวจ 

1.

2.

3.

4.

5.

ข้อมูล:	ศิริวรรณ	แก้วน้อย	

พนกังานเกบ็ค่าโดยสาร	และ

ผู้ประสานงานวิจัย	“ส�ารวจ

สถานะสขุภาพของพนกังาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ”	แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรม

ทางเพศ	สมาคมเพศวิถีศึกษา
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เซ็กซ์สุขกับ (เพราะ)รักคนท�า 
ในยามรกั คงไม่มีใครคาดคดิ 

ว่าตัวเองอาจต้องตกอยู่ใน

สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่

ถูกทารุณท�าร้าย ไม่ว่าจะทาง

ร่างกายหรือจิตใจ 

 ข่าวร้ายกค็อื กว่าจะรูต้วั 

เรื่องราวก็มักจะบานปลาย จนการแก้ไขท�าได้ไม่ง่ายนัก ดังนั้น ก่อน

ทีเ่หตกุารณ์จะลกุลามจนยากจะเยยีวยา เรามาลองส�ารวจอาการกนั

เสียตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าบุคลิกลักษณะแบบไหนที่ส่อเค้าว่า เขาหรือเธอ

คนนั้นอาจเป็นคนที่ชอบกดขี่ข่มเหง หรือท�าร้ายรังแกผู้อื่น

  รกัแรกพบ/ บพุเพสนันวิาส ถ้าใครบอกว่า คณุคอืรักแรกพบ 

คือคนที่ใช่ตั้งแต่แรกเจอ ไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อน รวมทั้ง 

ค�าอภิมหาโรแมนตกิต่างๆ และมกีารพฒันาความสมัพนัธ์ทีร่วดเรว็ราว

สายฟ้าแลบ จนคณุกอ็าจรูส้กึอยูล่กึๆ ว่ามนัดเูหมอืนจะเรว็เกนิไป ให้

ใช้ความระมดัระวงัเพิม่ขึน้ อยา่เอาแตเ่คลิ้มคลอ้ยตามโดยง่ายดาย

  คาดหวงัสงูจนเกนิจรงิ เขาหรอืเธอคนนัน้ มักจะคาดหวงั

ให้คณุเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้อย่างทีเ่ขาต้องการอยูต่ลอดเวลา และมี

ท่าทีไม่พอใจเมื่อไม่ได้ดังใจ

  ขีห้งึ/ ชอบควบคมุ เขาหรอืเธอคนนัน้ หวาดระแวงความสมัพนัธ์ 

ของคุณกับคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา คอยคุมแจ ไม่อยากให้คุณ

คบหากับคนอื่นๆ แม้แต่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท

  สนัโดษ/ เกบ็ตวั สาเหตหุนึง่ทีเ่ขาหรอืเธอ ไม่อยากให้คณุ

ไปคบหาสนิทสนมกับคนอื่นๆ อาจเป็นเพราะเขาเองไม่ค่อยมีเพื่อน

หรือคนอื่นในชีวิต จึงคิดอยากให้คุณเป็นของเขาเพียงคนเดียว

  ชอบพูดจาท�าร้ายจิตใจ เขาหรือเธอมักจะพูดจาให้คุณ 

เจ็บช�้าน�้าใจ ท�าให้คุณรู้สึกตัวว่าไม่มีคุณค่า ด้อยความสามารถ  

ชอบหยิบยกเรื่องแย่ๆ มาพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีซ�้าๆ ซากๆ

  คดิมาก/ ชอบโทษคนอืน่ อ่อนไหวสดุๆ กบัค�าพดูและการกระท�า 

ของคนรอบข้าง มักจะพดูว่า คนนีค้นนัน้ท�าให้ฉันโกรธ แทนทีจ่ะบอกว่า 

ตัวเองโกรธ แสดงให้เห็นว่าชอบโยนความผิดให้คนอื่น

  ทุม่สดุตวั เพิง่รูจ้กักนัไม่นาน แต่ให้สิง่ของหรอืการกระท�า

ที่มากผิดสังเกต ให้ระวังว่าอาจเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง เมื่ออยาก

ได้สิ่งใดก็ยอมแลกจนสุดตัว คนลักษณะนี้ยากจะให้โดยไม่หวังผล

  มีปัญหากับคนรอบข้าง อย่าดูแค่ความสัมพันธ์ระหว่าง

กัน แต่ดูด้วยว่า เขาหรือเธอคนนั้นสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างไร 

 หากสัมผัสได้ถึงสัญญาณอันตรายเหล่านี้ อย่ามองข้าม แต่

ควรระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่ส่อเค้าว่า

อาจเป็นผูท่ี้ใช้ความรนุแรง เพือ่จะไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ทีย่าก

จะแก้ไขในภายภาคหน้า 

ความเข้าใจผิดในเรื่องเพศเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ

กลุม่วยัรุน่ และเมือ่มข้ีอสงสยั วยัรุน่วนันีก้ส็ามารถหาค�าตอบได้เอง

จากหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต แต่มีไม่น้อยที่

ได้รับข้อมูลผิดๆ ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ตนเองก�าลังเผชิญ

อยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ศรินยา สิงห์ทองวรรณ นักขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ 

ทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ กลุ่มฅนวัยใส 

ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ท�ากจิกรรมสนทนากลุม่ย่อยประเดน็เรือ่งเพศ กบั

กลุม่เดก็และเยาวชน โดยเริม่จากการปรบัเปลีย่น 

ทัศนคติเรื่องเพศให้เป็นเชิงบวก ให้เรื่องเพศ

เปน็เรือ่งสขุภาพที่ทกุคนสามารถหาความรูเ้พื่อ

จะดูแลตัวเอง แทนที่จะเป็นเรื่องทะลึ่งลามกไว้

ข�าขันกันตลอดเวลา พร้อมกับน�าข้อกังวลของ

กลุ่มเป้าหมาย มาไขข้อข้องใจและหาข้อมูลที่

ถูกต้องร่วมกัน 

 กลุม่ฅนวยัใสเน้นการแบ่งปันแลกเปลีย่น

ความรู้และประสบการณ์ ชี้ช่องทางให้กลุ่ม 

เป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ด้วย

ตนเอง รวมทั้งแนะน�าบริการสุขภาพทางเพศที่

เป็นมิตร ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นแรกที่ช่วยเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่อง

เพศให้กบัเดก็และเยาวชน เพือ่เขาจะได้มเีกราะป้องกนัและเท่าทนั

ภัยทางเพศได้อย่างรอบด้าน

 “สิ่งส�าคัญอันดับแรก เราต้องสร้างให้เขาเห็นคุณค่า 

ในตัวเองก่อน เมื่อรู้สึกดีกับตัวเองแล้ว เขาจะสามารถดูแลตัวเอง  

และด�าเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและเท่าทัน” ศรินยา กล่าว

ทิ้งท้าย 

ศรินยำ สิงห์ทองวรรณ

อายุ 43 ปี

การศึกษา: มหาวิทยาลัยชีวิต (เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต)

ประสบการณ์ท�างาน 

1. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

2. ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

3. ขับเคลื่อนการท�างานสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในครอบครัว

สัญญำณรกั อนัตรำย

เด็กวันนีเ้อาตัวรอดล�าบากกว่ารุ่นก่อน เพรำะมีสิ่งเร้ำมำกมำย 

ดังนั้นผู้ใหญ่ต้องเปิดใจ บ้ำนและโรงเรียนจะต้องไม่ ใช่ที่พึ่งสุดท้ำย 

แต่ต้องเป็นที่แรกที่จะสร้างความรู้เรื่องเพศ

อย่างถูกต้องให้กับเด็กๆ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล 

นักวิชาการอิสระ กล่าวในการเสวนา 

“พลิกมุมมองเรื่องเพศ เติมพลังชุมชน ปกป้องเด็กและเยาวชน”

คิดพูดให้

ศรินยำ สิงห์ทองวรรณ 



สคส.8 จดหมายข่าว

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุออนไลน์ “พิกัดเพศ” 

รายการที่จะชวนผู้ฟังเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล มองเรื่อง

เพศทัง้ในและต่างประเทศในหลาก

หลายมติ ิทัง้ด้านสงัคม วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ด�าเนิน

รายการโดย จิตติมา ภาณุเตชะ  

ผู้อ�านวยการ สคส. และ รัชดา 

ธราภาค หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและ

รณรงค์ สคส. 

 ติดตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์ 

thaipbsonline.net เป็นประจ�า

ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น. หรือรับฟังรายการ

ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์เดียวกัน

shopSex

“เวลาท่ีเราจัดกิจกรรม	 วาดหน้า	 วาดจิ๋ม	 ผู้หญิงทุกคนจะ

กระอักกระอ่วน	วาดหน้าตัวเองได้	แต่วาดจิ๋มไม่ได้” 

 จติตมิา ภาณุเตชะ ผูอ้�านวยการมลูนธิสิร้างความเข้าใจ

เรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เล่าถึงกระบวนการทดสอบทัศนคติ

เรื่องเพศ ผ่านกิจกรรม “วาดหน้า วาดจิ๋ม” ที่ผู้เข้าร่วมจะต้อง

วาดหน้าของตนเอง และอวัยวะเพศของตนเองให้เหมือนกับ

ของจรงิมากทีส่ดุ กจิกรรมนี้ 

สคส.มักใช้เพื่อเปิดประเด็น

สื่อสารเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ในเวทีต่างๆ 

 สิง่ท่ีเกดิขึน้กค็อื ผูห้ญงิ 

ส่วนใหญ่วาดภาพอวยัวะเพศ

ตัวเองไม่ได้ 

 “ไม่ใช่เรื่องแปลก” 

จิตติมาระบุ เพราะที่ผ่านมา

สังคมไทยสอนว่าเรื่องเพศ

เป็นสิ่งที่น่าอาย เมื่อเด็กหญิงเข้าสู่วัยอยากรู้จักร่างกายตนเอง 

มีการจับต้องอวัยวะเพศตัวเอง ก็จะถูกผู้ ใหญ่ดุว่าห้ามปรามว่า 

เป็นเด็กผู้หญิงต้องไม่พูดเรื่องแบบนี้ สกปรก น่าเกลียด 

 เมื่อเด็กหญิงเติบโตขึ้น จึงขาดทักษะที่จะดูแลร่างกาย

ของตนเอง เน่ืองจากความอาย ไม่กล้าพูดคุยและหาข้อมูล 

ความรู้เร่ืองเพศ น�ามาซึ่งปัญหาต่างๆ เช่น การท้องไม่พร้อม 

การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ และปัญหาความรุนแรงทางเพศ 

 ในทางกลับกัน ทัศนคติเร่ืองเพศของผู้ชายมีแนวโน้ม

เป็นการเสรมิสร้างปมเด่น การโออ้วดถงึการมปีระสบการณท์าง

เพศที่เหนือกว่า เก่งกว่า แพ้ไม่ได้ ก็ย้อนกลับมาท�าร้ายฝ่ายชาย

ที่เติบโตท่ามกลางความไม่รู้ หรือรู้ไม่จริง จนน�าพาตนเองไปสู่

ภัยอันตรายจนถึงแก่ชีวิต และสร้างความเสียหายทุกข์ยากแก่

คนรอบข้างในหลากหลายกรณีด้วยเช่นกัน

‘พิกัดเพศ’ รำยกำรใหม่ทำงไทยพีบีเอส

น้องมดลูก ตัวแทนสุขภำพผู้หญิง
 “ต้องเริม่ทีก่ารรูส้กึดกีบัร่างกายของตวัเอง” คอืสิง่ที ่ผูอ้�านวยการ 

สคส.ย�า้ว่า เป็นพืน้ฐานส�าคญัของการมสีขุภาพทางเพศทีด่ขีองผูห้ญงิ 

ทุกช่วงวัย 

 ผลิตภัณฑ์ “น้องมดลูก” ได้รับการออกแบบจากสิ่งที่เป็น

เสมือนสัญลักษณ์ของสุขภาพผู้หญิง โดยเติมความน่ารักเป็นมิตร 

ขณะเดียวกันก็มีบุคลิกที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเอง เพ่ือเป็น

ตัวแทนของผูห้ญงิในการสือ่สารประเดน็สทิธอินามยัเจรญิพนัธุแ์ละ

สุขภาพทางเพศแก่สังคม

 “ตัวการ์ตูนมดลูกจะร่วมเปิดประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

และสุขภาพทางเพศ ให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ที่จะต้องมีการสื่อสารเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา โดยที่ความอับอาย 

ความรูส้กึผดิ หรอืการท�าให้สญูเสยีคณุค่าในตนเอง จะต้องไมถ่กูน�า

มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อกีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากการแสวงหา

ความรู ้การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ รวมถงึการยนืยนัถงึสทิธขิองตนเอง

เหมือนเช่นที่ผ่านมา”

 ด้วยแนวความคดิเช่นนี ้สคส.จงึหวงัให้ผลติภณัฑ์ชดุน้องมดลกู 

ซึ่งขณะนี้ประกอบไปด้วยกระเป๋าผ้า พวงกุญแจ และแพลนเนอร์ 

ปี 2559 ได้เป็นสญัลกัษณ์ของการเปิดประเดน็พดูคยุและสือ่สารเรือ่ง

เพศซึง่สงัคมเคยเหมารวมว่าเป็นเรือ่งส่วนตวัทีน่่าอบัอาย จ�าเป็นต้อง

ปกปิดไว้เป็นความลับ ให้เปลี่ยนเป็นการสื่อสารระหว่างกันในแง่มุม

ความรู้ ให้เกียรติคนทุกเพศวัย และหยิบยื่นความช่วยเหลืออย่าง

เหมาะสมแก่ผู้ที่เผชิญปัญหา แทนที่จะเป็นการซ�้าเติม หรือทอดทิ้ง

ให้ต้องเผชิญปัญหาเพียงล�าพัง 

 ทัง้น้ี โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของทุกคน 

ในอันที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมซึ่งเอื้อต่อการด�าเนินชีวิต

ที่เป็นสุขและปลอดภัยส�าหรับสมาชิกทุกเพศวัยเป็นส�าคัญ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เชิญชวนสมัคร

เป็นสมาชิกรายปี สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย

	 จดหมายข่าว ราย 3 เดือน รวม 4 ฉบบั,
 ผลติภณัฑ์ “มดลูกน้อย”	ครบชดุ,

	 ข่าวสาร รับแจ้งขา่วกิจกรรมของ สคส.ผา่นทางอีเมล
	 และรับส่วนลด	20% ส�าหรับทกุผลติภณัฑ์ของ สคส.

 ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท/ ปี 

ผ่านบัญชี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชานิเวศน์ 1 

 บัญชีเลขที่ 280-1-24116-4 

 ส�าเนาเอกสารการโอน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ ส�าหรับการจัดส่งจดหมาย

ข่าว สคส.มายังอีเมล whafbook@gmail.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 09-4249-2455

‘มดลูกน้อย’

นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับกระเป๋ามดลูกน้อย

สมัครเป็นสมำชิกครอบครัว สคส.

mailto:whafbook@gmail.com

