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คำถามยอดฮติในคอลมันถ์ามตอบเรือ่งเพศ 



คำนำ 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ








แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม2549–กันยายน2551นับเป็นแผนงานแรกของสสส.ที่
ทำความเข้าใจเรื่องเพศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านทั้งในแง่มุมของความ
สัมพันธ์เชิงอำนาจความพึงพอใจทางเพศและโรคในระบบสืบพันธุ์ โดย
ยึดแนวคิดเพศภาวะเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบในการทำงาน
ซึ่งส่งผลให้แผนงานมุ่งเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างสังคมที่
ไม่เอื้อให้บุคคลสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้มากกว่ามุ่งจัดการใน
ระดับตัวบุคคลนิยามของเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจึงครอบคลุมถึงการ
ปลอดภัยจากความรุนแรงการตั้งท้องที่ไม่พร้อมและการติดเชื้อในระบบ
สืบพันธุ์

แผนงานมียุทธศาสตร์การทำงานทีเ่นน้การใชข้อ้มลู ความรู ้เปน

ฐานในการส่ือสารปรับเปลี่ยนวิธีคิดเร่ืองเพศในสังคม มุ่งพัฒนา

นโยบาย มาตรการ และระบบบริการที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะทางเพศ 

รวมทัง้ การสรา้งเครือขา่ยการทำงานสขุภาวะทางเพศทีม่ฐีานคิดเร่ือง

เพศเชิงบวกตลอด2ปของการดำเนินงานภาคีแผนงานได้นำแนวคิด
สุขภาวะทางเพศไปสู่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและหลาก
หลายกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มสาวประเภทสองเยาวชนพลทหารเกณฑ์
ผู้หญิงและผู้ชายมีเชื้อพนักงานบริการและผู้หญิงมุสลิมภาคใต้เป็นต้น

ง จ

������_intro.indd   4 9/29/08   9:44:15 AM



ญาณาธร เจยีรรตันกลุ 

การทำงานที่ผ่านมาสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับวิธีคิดและแนวทาง
การทำงานของภาคแีผนงานในหลายๆดา้นเชน่มกีารปรบัเปลีย่นมมุมอง
เรือ่งเพศจากเดมิทีมุ่ง่เนน้แตม่ติดิา้นโรคและอนัตรายมาสูม่มุมองเชงิบวก
ที่คำนึงถึงความสุขและสัมพันธภาพทางเพศทุกด้านมีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้สู่สุขภาวะทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงผสมผสานกับการใช้มุมมองเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดบัวธิคีดิและพฤตกิรรมจากภายในของบคุคลรวมทัง้เกดิการทำงานใน
ลักษณะเครือข่ายที่มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
บคุลากรและเปน็แหลง่การเรยีนรูร้ะหวา่งภาคแีผนงานดว้ยกนั

อยา่งไรกด็ีกระบวนการทำงานทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะดำเนนิไปอยา่งมี
พลังและถูกทิศทางมากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาฐานความรู้จากการวิจัย
อย่างเป็นระบบแผนงานจึงได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย‘การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวิถ ี

เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ’ โดยหนังสือฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่ง
ภายใตช้ดุโครงการนี้

หวังว่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะอย่างรอบด้านจะได้รับ
ความรู้และความเพลดิเพลนิในระหวา่งทีอ่า่นหนงัสอืเลม่นี้




แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

ดำเนนิงานโดย
มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)

สนบัสนนุโดย
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

กนัยายน2551

ง จ
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คำถามยอดฮติในคอลมันถ์ามตอบเรือ่งเพศ 

คำนำ 
หัวหน้าชุดโครงการ


ùการสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิ
ีเพศภาวะ
และสขุภาพทางเพศû




หัวใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศคือการขบัเคล่ือน

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง

เพศที่ด ีทั้งทางกาย จิต และปญญา รวมถึงการขับเคลื่อนให้สังคมเกิด
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมทางเพศและโครงสรา้งสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเพศ
(เช่นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ)เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะทางเพศ
(sexualwellbeing)

การดำเนินงานชุดโครงการ ‘การสร้างและจัดการความรู้ด้าน

เพศวิถ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศ’เปน็สว่นหนึง่ของการขบัเคลือ่น
ข้างต้นบนพื้นฐานของการสร้างเสริมต่อเติมองค์ความรู้เรื่องเพศที่เชื่อม
โยงกบัสขุภาวะทางเพศอนัจะนำไปสูข่อ้เสนอในการสรา้งเงือ่นไขทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่ลดความเสี่ยงเรื่องเพศที่ไม่ปลอดภัยและสนับสนุน
เงือ่นไขทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใชช้วีติดา้นเพศ
ของคนในสงัคมชดุโครงการแบง่การดำเนนิงานออกเปน็4ดา้นคอื

1.
การสร้าง∞านข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างเปìนระบบ


1.1การพฒันาฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยภาคเีครอืขา่ยและผูส้นใจดงันี้
(ก)การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจำนวน5แหง่

(ข)การสร้างฐานข้อมูลข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ในรอบ10ปที่ผ่านมาฐานข้อมูลก.และข.นี้มีรายงาน
วิจัยที่เป็นผลผลิตออกมาร่วมกันชื่อมี ‘เรือ่ง’ เพศแบบไหน

ฉ ช
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ญาณาธร เจยีรรตันกลุ 

ในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และ  

บทความ ในฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศโดยกลุภาวจนสาระ
พร้อมกับตัวอย่างเอกสารรณรงค์ที่เขียนขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูล
จากขา่วและบทความเรือ่งเพศ

(ค)การสร้างฐานข้อมูลคำถามในคอลัมน์ถามตอบปัญหาเรื่อง
เพศและชีวิตในสื่อสิ่งพิมพ์และในเว็บไซต์รายงานวิจัยจาก
งานส่วนนี้ชื่อคำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ
โดยญาณาธรเจยีรรตันกลุ

1.2การสังเคราะห์นโยบายมาตรการและปฏิบัติการของภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศรายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อวิธีคิดเรื่อง
เพศวถิขีองรฐัไทยโดยวราภรณ์แชม่สนทิ

1.3การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้รยีนเรือ่งเพศจากเอกสารการเรยีนการ
สอนเพศศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ
รายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อ เรื่อง ‘เพศ’ ในคู่มือการเรียน
การสอนเรื่อง ‘เพศศึกษา’ ในสถานศึกษาไทย โดยนันทิยา
สคุนธปฏภิาค

2.
การวิจัยเพื่อค้นหาบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อความเสี่ยง



 และการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ


ศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เรื่องเพศจากความทรงจำร่วมของ
สังคมไทยโดยเน้นที่กระบวนการเลือกรับและผสมผสานระบบความเชื่อ
ความหมายเรื่องเพศวิถีในบริบทที่เมื่อสังคม(หรือชนชั้นนำเพราะหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกจากมุมมองและประสบการณ์ของ
ชนชัน้นำ)เผชญิกบัการทา้ทายในรปูแบบตา่งๆจากภายนอกถอืไดว้า่เปน็
รายงานเรื่องเพศวิถีจากประวัติศาสตร์ความทรงจำเล่มแรกของประเทศ
ไทยชื่อว่าประวัติศาสตร์ของเพศวิถี:ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศใน
ประวตัศิาสตรไ์ทยโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์
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คำถามยอดฮติในคอลมันถ์ามตอบเรือ่งเพศ 

ศึกษาวิเคราะห์ความคิดและทำความเข้าใจระบบความคิด-ความ
เชือ่ความหมายในประเดน็‘เพศวถิ’ีและ‘บรบิทเสีย่งและบรบิททีส่ง่เสรมิ’
ของสื่อนิยม(popularmedia) ได้แก่รายการและโฆษณาทางทีวีสื่อ
สิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ (IEC
Materials)สื่อโฆษณายาและเทคโนโลยีเสริมสร้างอรรถรสทางเพศสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้นงานส่วนนี้นับได้ว่าเป็น
ชดุโครงการยอ่ยอยูใ่นชดุโครงการใหญ่มรีายงานรวม6เรือ่งคอื

1. เพศวถิชีายรกัชายในแคมฟรอ็ก:พืน้ทีไ่ซเบอร์โครงสรา้ง
อำนาจและสขุภาวะทางเพศ
 รณภมูิสามคัคคีารมย,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และวชริาจนัทรท์อง

2.แคมฟรอ็กและเพศวถิขีองวยัรุน่หญงิไทย
 วชริาจนัทรท์อง,พมิพวลัย์บญุมงคล,
 รณภมูิสามคัคคีารมย์และชยานนัท์มโนเกษมสขุ

3.ยาออนไลน:์ประดษิฐกรรมเรือ่งเพศ
 ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

4.เพศวถิี60วนิาทบีนจอแกว้
 ชยานนัท์มโนเกษมสขุ,พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

5.จากคูส่รา้งคูส่มถงึCosmopolitan:วาทกรรมเรือ่งเพศและ
การตอ่รองของผูห้ญงิ
 มลฤดีลาพมิล,อไุรรตัน์หนา้ใหญ่
 และพมิพวลัย์บญุมงคล

6.เบือ้งลกึเบือ้งหลงัอดุมการณเ์รือ่งเพศและสขุภาพในสือ่รณรงค์
ของเอน็จโีอ
 มลฤดีลาพมิลและพมิพวลัย์บญุมงคล
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ญาณาธร เจยีรรตันกลุ 

วิเคราะห์สื่อโป๊ ในฐานะเป็นช่องทางหลักของการเรียนรู้เรื่องเพศ
อย่างไม่เป็นทางการในสังคมไทยที่ถูกมองว่าคือภาพสะท้อนกามารมณ์
ผู้ชายไทยน่าสนใจว่าจินตนาการเรื่องเพศในหนังสือโป๊เหล่านี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศหรือไม่อย่างไรรายงานวิจัย
เรื่องนี้ชื่อว่าหนังสือโป๊ตลาดล่าง:ความรู้มายาคติและจินตนาการใน
เรือ่งเพศโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

3.

การวิจัยเพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากมุมมอง/



 ประสบการณ์ของเจ้าของปัญหา



เพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากกลุ่มประชากรต่างๆที่
องค์กรเครือข่ายของแผนงานฯทำงานอยู่ด้วยดังนี้พนักงานบริการกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่มชนเผ่ากลุ่มผู้พิการ
กลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลาง
กลุม่คูส่ามภีรรยาและคนโสดเปน็ตน้

เป้าหมายของการวิจัยคือรูปธรรมของการเรียนรู้ทักษะเพื่อสร้าง
สุขภาวะทางเพศและสัมพันธภาพทางเพศระดับบุคคลอย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนหลากหลายมากในระยะแรกของแผน
งานฯจึงมีงานวิจัยในส่วนนี้อยู่เพียง2กลุ่มคือผู้หญิงชนชั้นกลาง(ใน
รายงานชื่อ‘ฉัน(ก็)รักนวลสงวนตัว’โดยกนกวรรณธราวรรณ)และ
กลุม่ความหลากหลายทางเพศ(ในรายงานชือ่‘ชวีติตวัตนและเรือ่งเพศ
ของสาวประเภทสอง’โดยสทิธพินัธุ์บญุญาภสิมภารรณภมูิสามคัคคีารมย์
และพมิพวลัย์บญุมงคล)

สำหรับกลุ่มอื่นๆได้แก่พนักงานบริการกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่ม
ผูต้ดิเชือ้กลุม่วยัรุน่และกลุม่คูส่ามภีรรยาฯลฯผลผลติทีไ่ดค้อืรายงาน
กึง่วจิยักึง่พฒันาผา่นกจิกรรมโครงการตามยทุธศาสตร์ที่2‘สือ่สารสงัคม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาวะทางเพศ’ที่มีการนำเสนอใน
การประชมุใหญข่องแผนงานฯในวนัที่13-15ตลุาคม2551ดว้ยเชน่กนั
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คำถามยอดฮติในคอลมันถ์ามตอบเรือ่งเพศ 

4.

การศึกษาแนวทางพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ



 ผ่านระบบเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชน


ระยะแรกของแผนงานฯได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิเคราะห์
ความคิดและผลสะเทือนของการให้ความรู้เรื่องเพศจากโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจในฐานะระบบเฝ้าระวงัปัจจัยเสี่ยงของโครงการป้องกันเอดส์ใน
กลุ่มเยาวชนที่จัดขึ้นทั้งในและนอกระบบโรงเรียนดำเนินงานโดยองค์กร
PATHแห่งประเทศไทยอาจนับได้ว่าเป็นหลักสูตรเพศศึกษารอบด้าน
หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางคือจนถึง
ปัจจุบัน(2550)มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันทั้งสิ้น699
แหง่โดยมคีรผูา่นการอบรมกบัโครงการรวม4,322คน

รายงานวิจัยเรื่องนี้มิได้ประเมินผลสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ
กา้วยา่งแตป่ระเมนิผลสะเทอืนทางความคดิของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ใน
ฐานะผู้สอนและผู้เรียนรายงานวิจัยส่วนนี้ชื่อวาทกรรมเรื่องเพศใน
หลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่:มุมมองการต่อรองและการประยุกต์ใช้
โดยมลฤดีลาพิมล,พิมพวัลย์บุญมงคล,ศรินยาสิงห์ทองวรรณ,
อไุรรตัน์หนา้ใหญ่และรณภมูิสามคัคคีารมย์

สำหรับการดำเนินงานระยะที่สองแผนงานฯจะเน้นการศึกษา
วิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังเดิมว่าระบบใดมีบทบาทเชิงชี้นำระบบอื่นได้แก่
การให้คำปรึกษาในหน่วยงานต่างๆเช่นระบบแนะแนวในโรงเรียนการ
ทำงานแนวpeereducatorsเชน่ศนูยบ์รกิารทีเ่ปน็มติรสำหรบัเยาวชน
เช่นfriendcornerหรือmilkshopการทำงานในชุมชนและศูนย์ให้
คำปรกึษาทางโทรศพัท์ประเภทฮอตไลนส์ายดว่นตา่งๆ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลและจัดการ
ความรู้ผ่านการวิจัยรวม4ด้านข้างต้นจนเกิดผลผลิตเป็นรายงานวิจัย
รวม10เลม่สถาบนัฯหวงัวา่รายงานทัง้หมดนีจ้ะชว่ยในการวางรากฐาน
การมองเรื่องเพศอย่างรอบด้านเพื่อทำความเข้าใจ“วัฒนธรรมทางเพศ
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ญาณาธร เจยีรรตันกลุ 

ของสงัคมไทย”เพราะอำนาจทางวฒันธรรมเปน็กลไกสำคญัในการควบคมุ
วิถีชีวิตทุกด้านของมนุษย์และเป็นอีกหนึ่งก้าวของเพศวิถีศึกษาในสังคม
ไทยทีมุ่ง่หมายถงึการศกึษาในเรือ่งตอ่ไปนี้

กระบวนการต่อเนื่องของชีวิตในการเรียนรู้การปลูกฝังทัศนคติ
ความเชื่อ เรื่องเพศผ่านสถาบันหลักในสังคมฯและหรือสื่อ
ตา่งๆ

คุณค่าของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะบทบาทของเพศภาวะต่างๆ
และความสมัพนัธแ์บบรกัใครเ่ชงิพศิวาส

พัฒนาการทางเพศสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ความปรารถนา
และภาพพจนใ์นรา่งกายตวัเอง

ฯลฯ

เราผู้มีส่วนทุ่มเทกับผลิตผลครั้งนี้หวังว่าหนังสือทุกเล่มคงเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สนบัสนนุใหบ้คุคลมสีขุภาวะทางเพศทีด่ีทัง้ทางกายจติและปญัญารวม
ถึงการขับเคลื่อนให้สังคมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเพศและโครงสร้าง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศดังกล่าวมาแล้วในย่อหน้าแรกหากผู้อ่านพบ
ขอ้บกพรอ่งไมส่มบรูณ์หรอืมคีวามเหน็ตอ่หนงัสอืรายงานวจิยัไมว่า่เรือ่ง
อะไรขอได้โปรดสะท้อนกลับมายังผู้รับผิดชอบเราตั้งใจรับฟังด้วยความ
ยนิดี


กฤตยาอาชวนจิกลุ
21กนัยายน2551
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คำถามยอดฮติในคอลมันถ์ามตอบเรือ่งเพศ 

ถ้อยแถลง 






งานวิจัย“คำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ”นี้อาจจะ
เรียกได้ว่าเป็นงานชิ้นแรกในฐานะนักวิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์
เรื่องเช่นนี้สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่หาไม่ได้ง่ายนักหากไม่ได้รับโอกาส
และความเมตตาจากรศ.ดร.กฤตยาอาชวนจิกลุอาจารยท์ีไ่มเ่คยมโีอกาส
ได้เข้าเรียนด้วยเลยสักครั้งแต่กลับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายตลอดจน
ข้อชี้แนะที่ทรงคุณค่าจากรศ.ดร.ชลิดาภรณ์ส่งสัมพันธ์ผศ.ธเนศ
วงศ์ยานนาวาDr.PeterA.Jacksonคุณอัญชนาสุวรรณนานนท์
คุณวรนุชชินวรโสภาคนพ.ปุณณปารมี และความช่วยเหลือจาก
คณุเบญจมาศรอดภยัรวมทัง้ครอบครวัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเสมอมา

ในสังคมไทยได้มีการศึกษาวิเคราะห์คำถามคำตอบปัญหาเรื่องเพศ
มาเป็นจำนวนไม่น้อยหากแต่การรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลอันเป็น
รากฐานสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคตกลับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อย
ปรากฏมากนกัเปา้หมายหลกัของงานวจิยันีจ้งึเนน้การรวบรวมเพือ่จดัทำ
เป็นฐานข้อมูลให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้นำไปใช้ทำให้ส่วนของ
การวิเคราะห์จึงอ่อนด้อยอยู่มากตลอดจนขาดบริบทของประวัติศาสตร์
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ญาณาธร เจยีรรตันกลุ 

และอำนาจที่แฝงเร้น ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น เพศหรือสถานะของผู้รู้ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยจนกระทั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามา
ครอบครองพืน้ทีด่งักลา่วในการทำหนา้ทีต่อบปญัหาเรือ่งเพศอนัเปน็กลไก
หนึง่ในการกำกบัควบคมุความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเพศในสงัคมไทย

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะมีส่วนในการทำความ
เข้าใจกับสถานะความรู้เรื่องเพศของสังคมไทยอันเป็นรากฐานสำคัญใน
การขบัเคลือ่นนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาวะทางเพศตอ่ไป


ญาณาธรเจยีรรตันกลุ

กนัยายน2551


ฏ ฐ
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1บทนำ 
 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

บทนำ

ขา้พเจา้ไดเ้คยพดูไวห้ลายครัง้หลายหนแลว้วา่ ประโยชนข์องปญัหา

ประจำวนัในหนงัสอืพมิพส์ยามรฐั อยูท่ีต่วัปญัหา ไมไ่ดอ้ยูท่ีค่ำตอบ เพราะ

ปัญหาที่ตั้งมานั้นมาจากคนไทยทั่วประเทศ มีฐานะต่างๆ กัน และอาชีพ

ต่างๆ กัน บางคนก็เป็นเด็ก บางคนก็เป็นผู้ใหญ ่และมีทั้งบุรุษและสตร ี

ตลอดจนผูอ้ยูใ่นเพศสมณะ ปญัหาเหลา่นีจ้งึเทา่กบัเปน็การประมวลความ

เห็น ความสงสัย และความปรารถนาของคนไทยทั่วไป มาลงไว้ในหน้า

หนังสือพิมพ ์นับว่าเป็นความรู้อันสำคัญ หากได้อ่านในระยะเวลาที่มีผู้ตั้ง

ปัญหานั้นๆ มาก็ย่อมจะเป็นประโยชน ์เพราะได้รู้ว่าในขณะนั้นคนไทย

ทั่วไปได้สนใจกิจการอย่างไร และมีความสงสัยกินใจในเรื่องอะไรบ้าง ผู้ที่

ได้อ่านปัญหาก็ย่อมจะทันต่อความเคลื่อนไหวในความคิดเห็นของผู้ที่เป็น

เพือ่นรว่มโชคชาตารว่มชาตอิยูเ่สมอ ... หนงัสอืเลม่นีจ้ะใชเ้ปน็หลกัฐานได้

ว่าในระยะเวลาระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๓ ถึง พ.ศ.๒๔๙๔ นั้นคนไทยเรามี

ปญัหาอยา่งไรอยูใ่นใจ 

ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช (2499 : คำนำ) 
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เรื่องเพศ1 ถูกจัดวางให้เป็นเรื่อง “ส่วนตัว” ของแต่ละบุคคล   
แต่เหตุใดเราจึงต้องมาปรึกษาถามปัญหากับคนที่เสมือนหนึ่งจะรู้จักและ  
คุ้นเคยในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า “สาธารณะ”2 เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร   
อนิเตอรเ์นต็, ฯลฯ ปรากฏการณเ์หลา่นีล้ว้นแตส่ะทอ้นถงึในชว่งเวลาทีเ่ชือ่
กันว่าเรามีเสรีภาพในการเลือกทางเลือกต่างๆ ในชีวิตมากขึ้น เรื่องเพศ
กลบัถกูควบคมุดว้ยวธิกีารทีซ่บัซอ้นและไมส่ามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 
โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินความถูกผิดในเรื่องเพศที่มีความหลากหลายขึ้น 
ไมว่า่จะเปน็ศาสนา สงัคม และรฐั (ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ,์ 2549 : 25-
26, 49)  

การศึกษาเรื่องเพศในสังคมไทย มักจะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางเพศและมิติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
โรคเอดส ์ทำให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแกนหลักในการศึกษาเรื่องนี้
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น โสเภณ ีรวมทั้งบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ   
เนื่องจากมายาคติว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นประชากรที่มีความอ่อนไหวและ
เสีย่งตอ่การตดิเชือ้ ขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งเพศและอนามยัเจรญิพนัธุ ์  
ซึง่ทำใหก้ลายเปน็เหรยีญสองดา้น ทัง้ทางดา้นประชากรทีถ่กูตตีราใหก้ลาย  
เป็นผู้แพร่เชื้อโรคและเป็นภัยต่อสังคม และด้านประชากรที่คิดว่าตัวเอง  
ไม่เสี่ยงจึงไม่ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ ์แล้วกลายเป็นผู้ที่อยู่ในวังวนของ  
ความเสี่ยงและอันตราย (กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ,   
2550 : 140)  

1 นิยามคำว่า “เพศ” ในการศึกษานี้ มีความหมายครอบคลุม ตั้งแต่คำว่า เพศสรีระ เพศ
ภาวะ และเพศวิถี รวมกัน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท ทำให้ความหมายของ
คำว่า “ปัญหาเรื่องเพศ” จึงมีความหมายครอบคลุมรวมไปถึงปัญหาชีวิตและปัญหาหัวใจ
ด้วย โดยความหมายของคำว่า เพศสรีระ เพศภาวะ และเพศวิถี นั้นดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ กฤตยา อาชวนิจกุล และกาญจนา ตั้งชลทิพย์, 2551 : ฌ-ญ 

2  ข้อถกเถียงเรื่องเพศว่าเป็นพื้นที่ “ส่วนตัว” หรือ “สาธารณะ” ในสังคมไทยอ่านเพิ่มเติม
ได้ที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2538 : 193-212 
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ผู้วิจัยจึงขอนำวิธีการศึกษาเรื่องเพศผ่านการตอบคำถามเรื่องเพศ  
ในอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ ์และนิตยสาร มาเป็นแนวทางในการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศของผู้คนในสังคมไทยที่นอกเหนือไปจาก
พฤติกรรมทางเพศและความรู้ทางด้านเอดส์เพียงอย่างเดียว เพื่อให้เข้าใจ
สถานการณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศอีกมิติหนึ่ง แม้ว่าการ
ศกึษาเรือ่งเพศในรายงานนี ้จะมแีนวโนม้การศกึษาทางดา้นปญัหาเรือ่งเพศ
ในมิติอนามัยเจริญพันธุ์เป็นหลัก โดยสังเกตได้จากแหล่งรวบรวมคำถาม 
และผู้ที่ตอบปัญหาส่วนใหญ่เป็นแพทย ์มากกว่าปัญหาทางด้านความ
สมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล หรอืทีน่ยิมเรยีกกนัวา่ “ปญัหาหวัใจ” หรอื “ปญัหา
ชีวิต” เนื่องจากผู้วิจัยเชื่อว่า การตอบปัญหาเรื่องเพศส่วนใหญ ่ยังคงให้
ความสำคัญกับผู้ตอบปัญหาที่มีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า
บคุคลทัว่ไป 

 การตอบปญัหาเรือ่งเพศ ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงเวทสีาธารณะในการปรกึษา
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวางแผนครอบครัว
และอนามัยการเจริญพันธุ ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ภายใต้สถาบันการ
แต่งงานระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้น แต่เวทีแห่งนี้ได้รวมเพศวิถีที่นอก
เหนือไปจากสถาบันการแต่งงาน เช่น การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 
ธุรกิจเรื่องเพศ ตลอดจนความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้
ล้วนแต่สะท้อนความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศของผู้คนในสังคม ที่ไม่ได้จำกัด
แค่ผู้ถามและผู้ตอบปัญหาเหล่านี้เท่านั้น แต่หากรวมไปถึงอำนาจในการ
ชีน้ำความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเพศ ใหแ้กผู่ท้ีต่ดิตามในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  
ดว้ยเชน่กนั อยา่งไรกต็าม ดว้ยขอ้จำกดัทางดา้นระยะเวลา ทำใหร้ายงาน
การวิจัยนี้จำกัดอยู่ที่การศึกษาข้อคำถาม หรือที่เรียกว่า “คำถามทอง”   
เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยเชื่อว่า รายงานวิจัยและฐานข้อมูลคำถามเรื่องเพศ
ที่รวบรวมในครั้งนี ้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลในการศึกษา
เรือ่งเพศในสงัคมไทยตอ่ไป 
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ความเป็นมาของการตอบปัญหาเรื่องเพศในสังคมไทย

ในสังคมไทย สื่อสมัยใหม่ที่เข้ามีบทบาทสำคัญในการนำเสนอเรื่อง
เพศเปน็อนัดบัแรกนัน้ คอื สือ่สิง่พมิพ ์(กอบพงษ ์กณุฑยีะ, 2545 : 6) 
คอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร ่ไม่ปรากฏหลักฐาน
ทีช่ดัเจน รายละเอยีดทีส่ามารถรวบรวมได ้ประกอบดว้ย  

นิตยสารวชิรญาณวิเศษ3 ปีที ่1 ฉบับที ่4 พ.ศ.2429 คอลัมน ์
“อธิบายปัญหาความขัดข้อง” ปัญหาที่ตอบมีแก่นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่างชนชั้น และปัญหาอันเกิดจากประเพณีการแต่งงานแบบ
เก่า ที่พ่อแม่จะถือสิทธิยกลูกให้ใครก็ได้โดยมิได้ถามความสมัครใจดูก่อน 
(พนิจิ ศภุมสัดอุงักรู, 2528 : 5)  

นิตยสารสตรีไทย4 ปีที ่1 ฉบับที ่5 พ.ศ.2468 คอลัมน ์“ตอบ
ปญัหาของแมไ่สวและแมจ่ำนงค”์ โดยรปูแบบการตอบคำถามนัน้ เปน็การ
แทรกไว้ในคอลัมน์อื่นๆ เช่น บทบรรณาธิการิณ ี (อรอนงค ์สวัสดิ์บุรี, 
2533 : 4, 30-31) แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มักจะกล่าวว่าเป็นแหล่งตอบ
ปัญหาเรื่องเพศครั้งแรก ซึ่งผู้วิจัยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการอ้างอิงต่อมาจาก  
อรอนงค ์สวัสดิ์บุร ี (2533) ตามลำดับ หากแต่ผู้วิจัยกลับพบว่าใน
นติยสารสตรไีทย มคีอลมันต์อบปญัหาสองคอลมัน ์คอื ตอบปญัหาของแม่
ไสว และตอบปัญหาข้องใจและปัญหาชีวิต (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 

3 วชิรญาณวิเศษ เป็นนิตยสารรายสัปดาห์โดยหอสมุดวชิรญาณ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นศิลป
วัฒนธรรม นิทานบันเทิงและสารคดี ศาสนา จริยธรรมและศีลธรรม ด้านข่าวราชการก็มี
บ้างแต่เป็นส่วนน้อย (พินิจ ศุภมัสดุอังกูร, 2528 : 24) 

4  สตรีไทย เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่มีความสำคัญในการเป็นต้นแบบของนิตยสารผู้หญิง
เล่มอื่นๆ ในยุคต่อมาทางด้านการจัดรูปเล่ม ภาพประกอบ ตลอดจนการเสนอเนื้อหาที่มี
นวนิยาย คอลัมน์และบทความต่างๆ ที่เน้นให้สาระ ความรู้ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
บทบาทของสตรี เช่น คำอธิบายกฎหมายผัวเมีย สตรีกับการเมืองไทย เปิดอกเปลือยนม
เปนอนาจารหรือไม่? โดยมีคำขวัญว่า “ออกเพื่อให้ความสว่างแก่สตรีทั้งปวง” ขณะ
เดียวกันคณะผู้จัดทำเป็นผู้หญิงทั้งหมด ซึ่งนิตยสารผู้หญิงก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด จะมีผู้จัดทำเป็นผู้ชาย นิตยสารเลิกจำหน่ายใน พ.ศ.2469 (อุบลวรรณ ปิติ
พัฒนะโฆษิต และอวยพร พานิช, 2532 : 17-18, ภาคผนวก) 
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และอวยพร พานชิ, 2532 : 18) ผูว้จิยัจงึไมม่ัน่ใจวา่คอลมันต์อบปญัหา  
ทีอ่รอนงค ์สวสัดิบ์รุ ี(2533) กลา่วถงึนัน้ หมายถงึ คอลมันใ์ด  

นิตยสารนารีนาถ5 พ.ศ.2473 คอลัมน ์ “ปัญหาเรียกความสุข” 
เป็นส่วนหนึ่งของส่วน “ปฏิคมพากษ์” ปรากฏอยู่ท้ายเล่มเหมือน
บทบรรณาธกิาร (อบุลวรรณ ปติพิฒันะโฆษติ และอวยพร พานชิ, 2532 
: 22) แม้ว่าจะมีคอลัมน ์“ตอบจดหมาย โดย แม่ลำดวน” ในนิตยสาร
นารีนิเทศ6 พ.ศ.2469 มาก่อนหน้านี ้(อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และ
อวยพร พานิช, 2532 : 18) แต่ผู้วิจัยไม่ทราบว่าคอลัมน์ดังกล่าว จะมี  
ข้อคำถามที่ปรากฏเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศบ้างหรือไม ่จึงนำ
เสนอคอลมันใ์นนติยสารนารนีาถทีร่ะบวุา่เปน็การตอบปญัหาชวีติโดยตรง 

นติยสารหญงิไทย7 พ.ศ.2475 คอลมัน ์“ตอบปญัหา โดย เพทาย” 
เริ่มในปีที ่ 1 ฉบับที ่ 120 (อรอนงค ์ สวัสดิ์บุรี, 2533 : 30-31; 

5 นารีนาถ เป็นนิตยสารราย 21 วันที่เน้นให้ความสุขสำราญแก่ครอบครัว บำรุงความรู้
ของสตรีในทางการบ้าน เพื่อช่วยกำลังโรงเรียนสตรีและบิดามารดา เรื่องเพลินใจที่เป็น
นิยายที่มีชื่อเสียง เช่น งานของดอกไม้สดและหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง ระพีพัฒน์ แม้ว่า
จะไม่มีคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างชัดเจน แต่ให้ความรู้ความคิดทางด้านสังคม
และการเมืองอย่างกว้างๆ เช่น บทความเรื่องความสามัคคีของประเทศ ขณะเดียวกัน
โฆษณา “ผ้าคามิเลีย” ผ้าซับระดูที่ลงในนิตยสาร นับว่าเป็นโฆษณาที่ทันสมัย ไม่มี
หนังสือพิมพ์ใดในยุคนั้นที่ลงโฆษณานี้เลย สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้อ่านมีฐานะและการ
ศึกษาดี นิตยสารเลิกจำหน่าย พ.ศ.2475 (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และอวยพร 
พานิช, 2532 : 21-23, ภาคผนวก) 

6  นารีนิเทศ เป็นนิตยสารที่เน้นเพื่อความเริงรมย์ แลเฉลิมเกียรติสตรีไทยทั้งผอง เนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นนิยาย โคลง กลอน และฉันท์ และเกร็ดความรู้อื่นๆ อีกเล็กน้อย (อุบล
วรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และอวยพร พานิช, 2532 : 19-20, ภาคผนวก) 

7  หญิงไทย มีลักษณะกึ่งหนังสือพิมพ์ นำเสนอข่าวและคอลัมน์ต่างๆ เช่น ไขข้อขัดข้อง 
วิชชาแม่เรือน หน้าที่ของภรรยา ตู้ทองของเธอที่นำเสนอประวัติย่อของสตรีที่มีชื่อเสียง
ในอดีต เช่น ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ตลอดจนบทความพิเศษในบางฉบับ เช่น “ความเห็น
ในเรื่องสิทธิของหญิง” นิตยสารหญิงไทยนับว่าเป็นนิตยสารฉบับเดียวที่ให้ความรู้แก่ผู้
หญิงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่งน่าจะเกิดจากพระยามโนปกรณ์
นิติธาดา ยังให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์และนิตยสารอยู่บ้าง จนกระทั่ง พ.ศ.2476 เป็น
ช่วงการรัฐประหารโดยพระยาพหลพยุหเสนา จึงทำให้สื่อต่างๆ ต้องปิดตัวลง (อุบล
วรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และอวยพร พานิช, 2532 : 27-28, ภาคผนวก) 
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จิณณ์นภัส แสงมา, 2545 : 68) เป็นคอลัมน์ตอบปัญหาที่แหล่งข้อมูล
ส่วนใหญ่นับว่าเป็นชิ้นที่สอง ต่อจากคอลัมน์ตอบปัญหาในนิตยสารสตรี
ไทย (อรอนงค ์สวสัดิบ์รุ,ี 2533 : 30-31) 

นติยสารชวีติไทย8 พ.ศ.2484-2487 คอลมัน ์“เรือ่งของชวีติ โดย 
จรญูศร”ี ทีเ่นน้ตอบปญัหาเกีย่วกบัความรกัและชวีติครอบครวั (พนิจิ ศภุ
มสัดอุงักรู, 2528 : 29) 

นติยสารสวนอกัษร9 พ.ศ.2485 คอลมัน ์“ความในใจ โดย จะเดด็” 
(อบุลวรรณ ปติพิฒันะโฆษติ และอวยพร พานชิ, 2532 : 30-31, ภาค
ผนวก) 

นิตยสารปัญหาชีวิตร์10 พ.ศ.2490 ปรากฏเนื้อหาเพศศึกษาใน  
รูปแบบของบทความและตอบปัญหา เช่น บทความเรื่องอัตตกามกิริยาใน
บรุษุ บทความเรือ่งอตัตกามกริยิาในสตร ีการตอบปญัหาชวีติสว่นตวัเรือ่ง
พฤติกรรมของสามี-ภรรยา การคุมกำเนิด เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ
นิตยสารนี ้คือ ระบุว่า “อำนวยการโดยคณะแพทย์” ที่หน้าปกนิตยสาร 
(พินิจ ศุภมัสดุอังกูร, 2528 : 30-31) ตลอดจนปรากฏรายชื่อคณะ
แพทย์และสังคมศาสตร ์เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา โดยส่วนใหญ่เป็นผล
งานทีม่าจากวงการแพทยใ์นสหรฐัอเมรกิา (ธเนศ วงศย์านนาวา, 2549 : 
52-53)  

8 ชีวิตไทย เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ มีการสอดแทรกภาพปลุกอารมณ์เพศตั้งแต่ฉบับที่ 35 
(ตุลาคม พ.ศ.2484) เป็นต้นมา และเรื่องขำขันที่เกี่ยวกับเพศในคอลัมน์ “จับแพะชน
แกะ โดย นายรำคาญ” (พินิจ ศุภมัสดุอังกูร, 2528 : 29) 

9 สวนอักษร เป็นนิตยสารรายปักษ์ที่ออกหลังจากออกวางจำหน่ายครั้งแรกในพ.ศ.2469 
เน้นให้ความบันเทิงและความรู้ต่างๆ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง นักเขียนประจำนิตยสาร 
เช่น แม่อนงค์, ศรีบูรพา, ยาขอบ, ฮิวเมอร์ริสต์ (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และ
อวยพร พานิช, 2532 : 30-31, ภาคผนวก) 

10 ปัญหาชีวิตร์ เป็นนิตยสารรายปักษ์ ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 ไม่
ปรากฏว่าเลิกจำหน่ายในปีใด แต่ฉบับสุดท้ายที่พบในหอสมุดแห่งชาติ คือ พ.ศ.2491 
(พินิจ ศุภมัสดุอังกูร, 2528 : 30-32) 
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นิตยสารวิทยาศาสตร์ทางเพศ (Sex Science Magazine)11 
พ.ศ.2493 นำเสนอเนือ้หาใน 2 รปูแบบ คอื บทความทางวชิาการ และ
การตอบปัญหาทางเพศ โดยนิตยสารได้ให้ขอบเขตในการนิยามคำว่า 
“วิทยาศาสตร์ทางเพศ” ไว้ว่า “วิทยาศาสตร์ทางเพศ (Sexology) นั้น   
เปน็แขนงหนึง่ของวชิาชวีวทิยา ซึง่กลา่วถงึเรือ่งการสบืพนัธุ ์(Reproduction)   
ในสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งมนุษย ์สัตว ์และพืช กล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศของ
มนุษย ์สัตว ์และพืช การผสมพันธุ ์(Artificial Insemination) วิชากาม
พันธุ์วิทยา (Genetics) การสืบเชื้อสาย (Heredity) วิชาสูติศาสตร ์
(Human & Animal Obstetrics) วิชาผดุงครรภ ์(Human & Animal 
Midwifery) วิชากามโรค วิชาเพศจิตวิปลาส (Sex Abnormality) วิชา
จติวทิยา วชิายยูนีนคิวทิยา (Eugenics) วชิาคมัภวทิยา (Embryology) 
ฯลฯ”  

ขณะเดยีวกนัจดุมุง่หมายของนติยสารทีร่ะบวุา่เพือ่ปอ้งกนัความเบือ่
หน่ายและไม่ให้มีการหย่าร้างกัน รวมทั้งการระบุว่า “จำหน่ายเฉพาะผู้ที่
บรรลุนิติภาวะเท่านั้น” (For Adultery) (พินิจ ศุภมัสดุอังกูร, 2528 : 
32-34) รายละเอียดดังกล่าวเหล่านี ้ทำให้เส้นแบ่งการตอบปัญหาเรื่อง
เพศในรูปแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ชัดเจนมากขึ้นจากนิตยสารปัญหา
ชีวิตร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบปัญหาที่มีกติกาว่าผู้ถามต้องเล่าประวัติ
ส่วนตัว เช่น อาย ุความเป็นมาของชีวิตในอดีต ตลอดจนต้องระบุชื่อและ  
ที่อยู่จริง นอกจากนั้นสะท้อนให้เห็นว่าความคิดการแบ่งแยกเรื่อง “ความ
เหมาะสม/ไม่เหมาะสม” ทางด้านวัยวุฒิในการแสวงหาความรู้เรื่องเพศ 
และมายาคติเรื่องสถาบันการแต่งงานที่จำเป็นต้อง “ถือไม้เท้ายอดทอง 
กระบองยอดเพชร” ตลอดไป 

11 วิทยาศาสตร์ทางเพศ ออกจำหน่ายครั้งแรกใน พ.ศ.2493 กำหนดออกเป็นรายเดือน 
จนกระทั่ง พ.ศ.2501 กำหนดออกเป็นรายปักษ์ ไม่ปรากฏว่าเลิกจำหน่ายในปีใด แต่
ฉบับสุดท้ายที่พบในหอสมุดแห่งชาติ คือ พ.ศ.2509 (พินิจ ศุภมัสดุอังกูร, 2528 : 
32-34) 
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นิตยสารสตรีสาร12 พ.ศ.2494 คอลัมน ์“ท่านถาม-เราตอบ โดย 
จินตนา”13 เริ่มตีพิมพ์ในฉบับที ่ 2 ปีที ่ 1 ในช่วง พ.ศ.2500-2507 
คอลัมน์ตอบปัญหาในนิตยสารสตรีสารได้ขาดหายไป เนื่องจากจินตนา  
มีภาระหน้าที่ด้านอื่น ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ตอบปัญหาชีวิตต่อไปได ้  
จนกระทัง่ใน พ.ศ.2508 คอลมัน ์“ตอบปญัหา โดย จนิตนา2”14 จงึกลบั
มาจนถงึปจัจบุนั (อรอนงค ์สวสัดิบ์รุ,ี 2533 : 159, ภาคผนวก) 

นติยสารกลุสตรี15 พ.ศ.2496 คอลมัน ์“ถามพีเ่ลก็” คำถามสว่นใหญ ่ 
จะมีลักษณะความรู้ทั่วไป เช่น การหึงหวงของผู้หญิงดีไหม (อุบลวรรณ 
ปติพิฒันะโฆษติ และอวยพร พานชิ, 2532 : 41) 

นติยสารนารนีาถ16 พ.ศ.2497 คอลมัน ์“ปญัหาหวัใจ โดย นติยา 
นาฎยะสุนทร” และคอลัมน ์“คิดแล้วเขียน” รูปแบบเป็นการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมารยาทระเบียบประเพณีการครองชีวิต และการปรับปรุง
ตวัเองของสตร ี(อบุลวรรณ ปติพิฒันะโฆษติ และอวยพร พานชิ, 2532 : 
42) 

12 สตรีสาร เป็นนิตยสารผู้หญิงที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาส่วนใหญ่เป็น
เรื่องสั้นและนวนิยาย เหตุการณ์สำคัญทางด้านวรรณกรรม อาหารและการฝีมือ เสริมสุข
ภาพและความงาม ตลอดจนทรรศนะหญิงชายที่เน้นคุณค่าของเพศหญิง เช่น สตรี
จำเป็นอย่างไรแก่สังคม, ทำอย่างไรสตรีจะพ้นสภาพถูกเหยียดหยาม (อุบลวรรณ ปิติ
พัฒนะโฆษิต และอวยพร พานิช, 2532 : 36-38, ภาคผนวก; อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 
2533 : ภาคผนวก) 

13 จินตนา เป็นนามปากกาของจำนง รังสิกุล และหลวงเฉลิมสุนทรการ (อรอนงค์ สวัสดิ์
บุรี, 2533 : 159, ภาคผนวก) 

14 จินตนา2 เป็นนามปากกาของคุณหญิงจินตนา ยศสุนทร ซึ่งขณะนั้นประจำอยู่ที่สภาสตรี
แห่งชาติ รับผิดชอบเกี่ยวกับวัยรุ่น และตอบปัญหาในหนังสือพิมพ์ถิ่นไทยอยู่แล้ว ได้รับ
การชักชวนจากคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง บรรณาธิการสตรีสารมาทำหน้าที่ตอบปัญหาใน
นิตยสาร (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2533 : 159) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า “ถิ่นไทย” ได้
กลายเป็น “พิมพ์ไทยวันจันทร์” ในการให้สัมภาษณ์กับสารคดี (กองบรรณาธิการสารคดี, 
2534 : 118) 

15 กุลสตรี เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ เนื้อหาเน้นสำหรับแม่บ้านแม่เรือน เช่น แม่บ้าน  
กับการช่าง การเรือน นอกเหนือจากนวนิยายและคอลัมน์อื่นๆ เช่น กฤษณาสอนน้อง 
ห้องแพทย์ว่าด้วยโรคของผู้หญิง (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และอวยพร พานิช, 
2532 : 41) 
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นิตยสารจักรวาล พ.ศ.2512-2519 คอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศ 
“วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดย นพ.นพพร”17 ซึง่ตอ่มาเปลีย่นเปน็ชือ่ “เสพ
สมบ่มิสม โดย นพ.นพพร” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส ์(นายแพทย์นพพร, 
2522 : คำนำ)  

นิตยสารวิทยสารเพศศึกษาและปรัชญา18 พ.ศ.2515-2519 นำ
เสนอสาระเรื่องเพศศึกษา เพศศาสตร ์ปรัชญา นิยายที่สอดแทรกเนื้อหา
ทางเพศ สขุวทิยาทางเพศ ปกณิกะเกีย่วกบัเพศ ดว้ยรปูแบบการนำเสนอ
เปน็บทความและการตอบปญัหา (พนิจิ ศภุมสัดอุงักรู, 2528 : 34) 

นิตยสารแปลก พ.ศ.2518-2547 คอลัมน ์ “ปัญหาหัวใจเพศ  
ที ่3 โดย โก ๋ปากนำ้” (เทอดศกัดิ ์รม่จำปา, 2545 : 108) 

หนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิส ์พ.ศ.2522-ปจัจบุนั คอลมัน ์“เสพสมบม่สิม 
โดย นพ.นพพร” (นายแพทยน์พพร, 2522 : คำนำ)  

ขณะเดียวกันคอลัมน์ตอบปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้เน้นตอบปัญหาเรื่อง
เพศโดยตรงนัน้ ไดม้บีทบาทในการชีน้ำความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเพศในสงัคม
ไทยดว้ยเชน่กนั เชน่ คอลมัน ์“ไขปญัหาตามประสาศขุเลก็”19 ในหนงัสอืพมิพ ์ 
ไทยรัฐ พ.ศ.2515 นั้น ศุขเล็กมองว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นโรค  
ที่แพร่หลายมาจากสังคมตะวันตกภายหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2 และ
สามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้(เทอดศกัดิ ์รม่จำปา, 2545 : 76-86)  

16 นารีนาถ เป็นนิตยสารบันเทิงที่วางจำหน่ายอีกครั้งภายหลัง พ.ศ.2475 มีคำขวัญว่า 
“นารีนาถมิตรผู้เป็นประทีปทุกยาม คอลัมน์ที่น่าสนใจ เช่น “นารีนาถสงเคราะห์” เป็น
ประกาศย่อย ร้องทุกข์ต่างๆ “นารีนาถสมาคม” เป็นข่าวผู้หญิงเด่นๆ ในสมาคมสตรี นัก
เขียนประจำนิตยสาร เช่น ก. สุรางคนางค์, อมราวดี, กุลทรัพย์ รุ่งฤดี, ม.จ.หญิงพูนพิศ
มัย ดิศกุล (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และอวยพร พานิช, 2532 : 42) 

17 นพ.นพพร เป็นนามปากกาของนายแพทย์นวรัตน์ ไกรฤกษ์ (สุวรรณา ตปนียากรกช, 
2537 : 38; กอบพงษ์ กุณฑียะ, 2545 : 160) 

18 วิทยสารเพศศึกษาและปรัชญา เป็นนิตยสารรายเดือน วัตถุประสงค์ของนิตยสารเพื่อให้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา เพศศาสตร์ สุขภาพในชีวิตสมรส ปัญหาทางจิตเกี่ยวกับ
เพศ ส่งเสริมความเจริญทางอารมณ์ ครอบครัวสังคม ปลูกฝังการเข้าใจอันดีของผู้ครอง
เรอืน หนุม่สาว นกัศกึษา และใหค้วามรูท้างปรชัญา (พนิจิ ศภุมสัดอุงักรู, 2528 : 34) 
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นอกจากนั้น การสำรวจและรวบรวมคอลัมน์ที่ตอบปัญหาในสื่อ  
สิ่งพิมพ์ของพินิจ ศุภมัสดุอังกูร (2528 : 272, 278-283) ได้สะท้อน  
ให้เห็นถึงปริมาณคอลัมน์ตอบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาทาง
แพทย ์ปัญหาทางเพศ และปัญหาชีวิต จำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก) แต่ในช่วงระยะ
เวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล (ก.ย. 2550-พ.ค. 2551) กลับพบว่า 
ปริมาณคอลัมน์ตอบปัญหาต่างๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายมิต ิ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทอื่นที่เข้ามามีบทบาทในการตอบ
ปญัหาเรือ่งเพศ นอกเหนอืจากสือ่สิง่พมิพ ์เชน่ วทิย,ุ โทรศพัท,์ โทรทศัน,์ 
อินเตอร์เน็ต มากยิ่งขึ้น ตลอดจนรูปแบบคอลัมน์ตอบปัญหาบางส่วนเป็น  
การแปลบทความมาจากตา่งประเทศ นอกจากนัน้มาตรการปราบปรามสือ่
ทางเพศของภาครัฐส่งผลกระทบต่อคอลัมน์ตอบปัญหาและนิตยสารต่างๆ 
ดว้ยเชน่กนั  

แม้ว่าคอลัมน์ตอบปัญหาเรื่องเพศเหล่านี ้จะสะท้อนให้เห็นว่าการ
แพทย์สมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการกำหนดชีวิตประจำวัน
และพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคซิฟิลิสจากผลงานของ 
Alfred Fournier, Syphilis and Marriage ที่แปลจากภาษาฝรั่งเศสมา
เปน็ภาษาองักฤษใน ค.ศ. 1880 แมก้ระทัง่ปญัหาเพศสมัพนัธน์อกสถาบนั
การแต่งงาน ถูกนำไปเชื่อมโยงกับปัญหากามโรคมากกว่าปัญหาทางด้าน
ศีลธรรมในสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นปัญหา
กามโรคไมไ่ดม้สีถานะทีร่า้ยแรงเทา่ไหรน่กั จงึไดม้กีารสรา้งภาพลกัษณใ์หม่
ให้กับกามโรค เพื่อทำให้สถาบันครอบครัวดำรงอยู่โดยปราศจากการหย่า
รา้ง จนกระทัง่การแพทยแ์ละเภสชักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้กส็ามารถ
จัดการปัญหากามโรคได้ดีขึ้น มะเร็งจึงกลายเป็นความรู้ทางการแพทย์  
อันใหม่ที่จะห้ามปรามการร่วมเพศนอกสถาบันการแต่งงาน และโรคเอดส์  
ในทีส่ดุ (ธเนศ วงศย์านนาวา, 2549 : 2-13, 34-35)  
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นอกจากนั้น วิทยาศาสตร์การแพทย์ได ้ “สร้าง” หรือจัดให้
พฤติกรรมหรือวิถีปฏิบัติทางเพศที ่ “ไม่สมบูรณ์” เป็นความผิดปกติหรือ  
โรคภัย ท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นการเปิดเสรีในเรื่องเพศอย่าง
รวดเร็ว กรอบเรื่องเพศยังให้ความสำคัญสูงสุดกับรูปแบบความสัมพันธ์
ทางเพศระหวา่งชายหญงิ วา่เปน็รปูแบบทีถ่กูตอ้งและเปน็การรกัษาสถาบนั  
ครอบครัวและการสร้างความผูกพันทางสังคม กรอบเรื่องเพศตามการ  
จัดความหมายแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงกลายเป็นการรับรองและ  
นำเสนอความเชื่อทางศีลธรรมและความกลัวดั้งเดิมทั้งหลาย มากกว่า  
จะเป็นการ “ค้นพบ” แง่มุมใหม่ในเรื่องเพศของมนุษย ์ (ชลิดาภรณ ์  
สง่สมัพนัธ,์ 2547 : 16-17) 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ์ทางเพศที ่ “ปกติ” 
และ “ผิดปกติ” ตามแนวคิดของเกล รูบิน (Gayle Rubin) ที่ได้อธิบาย
ความคิดเรื่องเพศนี้ไว้ในทฤษฏีที่เรียกว่า “ชนชั้นทางเพศ” (The Sex 
Hierarchy) โดยสรปุออกมาเปน็ตารางไดด้งันี ้(กฤตยา อาชวนจิกลุ และ
กนกวรรณ ธราวรรณ, 2550 : 92) 

เพศสมัพนัธท์ี ่“ปกติ”  เพศสมัพนัธท์ี ่“ผิดปกติ” 

ระหวา่งชายกบัหญงิ 

ชายหญงิตอ้งแตง่งานกนัแลว้ 

ผวัเดยีวเมยีเดยีว 

เปน็ไปเพือ่การสบืสกลุ 

ไมใ่ชเ่พศสมัพนัธท์ีท่ำไปเพือ่เงนิ 

คูน่อนยงัไมไ่ดเ้ลกิกนั 

คูน่อนอายรุุน่ราวคราวเดยีวกนั 

เพศสมัพนัธเ์กดิทีบ่า้น  
 

ไมใ่ชส้ือ่ทางเพศและอปุกรณเ์สรมิ  
เพือ่กระตุน้อารมณ ์

ระหวา่งคนเพศเดยีวกนั  

เพศสมัพนัธก์อ่นสมรส 

เพศสมัพนัธน์อกสมรส  

เพือ่เหตผุลอืน่ทีไ่มใ่ชก่ารสบืสกลุ 

ซือ้/ขายบรกิารทางเพศ 

ชว่ยตวัเอง (Masturbation)/ไมจ่รงิจงั 

คูน่อนตา่งอายกุนัมาก 

เพศสมัพนัธใ์นทีส่าธารณะตามพุม่ไม ้  
ในหอ้งนำ้ 

ใชส้ือ่ทางเพศและอปุกรณเ์สรมิ  
เพือ่กระตุน้อารมณ ์
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 คำถามเรื่องเพศ นอกจากจะเป็นการสะท้อนความรู้ความเชื่อเรื่อง
เพศที่ถูกหล่อหลอมมาในวัฒนธรรมการควบคุมเรื่องเพศแล้ว ยังได้ทำ  
หน้าที่ในการตั้งคำถามกับความเชื่อว่า ความรู้และสิ่งที่ได้จากการค้นคว้า
โดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์“เปน็กลาง” ทำใหข้าดความตระหนกัวา่ แทท้ี่
จริงกระบวนการหาความรู้เช่นนี้ไม่ได้เป็นกลาง แต่ถูกรองรับโดยกรอบ
ความเชื่อความหมายเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม และสถานะของผู้เชี่ยวชาญ  
ในฐานะ “ผู้รู้” ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์บางเรื่องมากกว่าคน
ทั่วไป สิ่งที่ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถูกต้องหรือถูกมองว่าเป็นความจริง   
แต่ความรู้/ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ในกรอบความหมายที่กำกับการ
มองเห็นโลกและตีความประเด็นของผู้เชี่ยวชาญเอง สิ่งที่ถูกจัดว่าเป็น  
ความจรงิ/ความรูท้ีผู่เ้ชีย่วชาญผลติ จงึเปน็การสนบัสนนุทา่ทหีรอืวถิปีฏบิตัิ  
บางรปูแบบเทา่นัน้ในชวีติทางสงัคม (ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ,์ 2547 : 8)  

บทบาทและหน้าที่ของการตอบปัญหาเรื่องเพศในสังคมไทย

อรอนงค ์สวสัดิบ์รุ ี(2533 : 152-159) เสนอบทบาทและหนา้ที่
ของคอลมันต์อบปญัหาชวีติในสงัคมไทย แบง่ออกเปน็ 

1. บทบาทหน้าที่โดยตรง ได้แก ่การให้คำปรึกษาแนะนำ, การให้
ความรู้และประสบการณ์ในชีวิต, การให้ความเพลิดเพลิน, และการเป็น
แหลง่ระบายความอดัอัน้ตนัใจ 

2. บทบาทหน้าที่โดยอ้อม ได้แก ่การสอนบทบาทของลูกสาวให้  
เป็นภรรยาและมารดาที่ดี, การให้กำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาชีวิต,   
การสร้างค่านิยม, การสร้างทัศนคติ, การชี้แนะการตอบโต้ทางอารมณ์, 
และการกำหนดปทสัถานของพฤตกิรรม 

สิง่ทีน่า่สนใจ คอื บทบาทและหนา้ทีข่องการตอบปญัหาเรือ่งเพศใน
สังคมไทยนั้น ได้สะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ทางด้าน
การแพทย ์บางสว่นจะทำหนา้ทีใ่นการสอนหรอืใหข้อ้คดิ รวมถงึแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องในเรื่องเพศตามกรอบของวัฒนธรรมและ
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ค่านิยมของไทย (จิณณ์นภัส แสงมา, 2545:77) ผ่านการกำกับควบคุม
ให้เรื่องเพศอยู่ในกรอบความเชื่อว่า ผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงและ
ตอ้งมกีารระบายออก จงึใหท้ีท่างกบัผูช้ายมพีฤตกิรรมทางเพศหลากหลาย
รูปแบบนอกการสมรส แต่จำกัดเรื่องเพศของผู้หญิงไว้ในสถาบันการ
แตง่งานแบบผวัเดยีวอยา่งเครง่ครดั (ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ,์ 2547 : 4) 
ทำให้การศึกษาการตอบปัญหาเรื่องเพศ จึงสามารถเป็นภาพสะท้อน
บทบาทและสถานภาพของผู้หญิงในสังคมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย  
เชน่กนั (อรอนงค ์สวสัดิบ์รุ,ี 2533 : 4)  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการตอบปัญหาเรื่องเพศ
ในสังคมไทย

 ไศลทิพย ์จารุภูม ิและอรอนงค ์สวัสดิ์บุร ี(2532) ทำการศึกษา
เรื่อง การศึกษาคอลัมน์ปัญหาของสตรีในสื่อสิ่งพิมพ ์ ในคอลัมน์ตอบ
ปญัหา “แลว้เรากป็รกึษากนั โดย รงัรอง” ในนติยสารแพรว พ.ศ.2529-
2531 “ตอบปัญหา โดย จินตนา2” ในนิตยสารสตรีสาร พ.ศ.2525-
2530 และ “พี่ศิราณีที่รัก โดย ศิราณี” ในนิตยสารดาราภาพยนตร ์
พ.ศ.2528, 2531  

อรอนงค ์สวสัดิบ์รุ ี(2533) ทำการศกึษาเรือ่ง คอลมันต์อบปญัหา

ชีวิตในนิตยสารในการสะท้อนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย ใน
คอลมันต์อบปญัหา “ทา่นถาม-เราตอบ โดย จนิตนา” พ.ศ.2494-2499 
และคอลมัน ์“ตอบปญัหา โดย จนิตนา2” พ.ศ.2508-2530 ในนติยสาร
สตรสีาร  

Peter A. Jackson (1995) ทำการศกึษาเรือ่ง Dear Uncle Go 

: Male Homosexuality in Thailand ในคอลัมน์ตอบปัญหาของโก ๋
ปากนำ้ ในนติยสารแปลก  

วิจิตร ว่องวารีทิพย ์(2542) ทำการศึกษาเรื่อง เซ็กซ์ชวลลิตี ้ :   

บททดลองอ่านผ่านคอลัมน์ตอบปัญหาหัวใจ ในคอลัมน์ตอบปัญหาหัวใจ
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สามคอลัมน ์ ได้แก ่ “สาวเอยจะบอกให ้ โดย นเรศ นโรปกรณ์” ใน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ พ.ศ.2515 “ศศิวิมลตอบปัญหา โดย ศศิวิมล” ใน
ลลนา พ.ศ.2519 และ “แล้วเราก็ปรึกษากัน โดย รังรอง” ในแพรวสุด
สปัดาห ์พ.ศ.2531  

กอบพงษ ์กุณฑียะ (2545) ทำการศึกษาเรื่อง การตอบปัญหา

เรื่องเพศศึกษาของสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นเวทีสาธารณะ ในสื่อโทรทัศน์
รายการ “ชูรัก ชูรส” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. สื่อ
หนงัสอืพมิพ ์“เสพสมอารมณห์มาย” และ “เสพสมบม่สิม” หนงัสอืพมิพ์
เดลนิวิส ์สือ่อนิเตอรเ์นต็ “www.clinicrak.com”  

  จิณณ์นภัส แสงมา (2545) ทำการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห ์ 

วาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศในการตอบปัญหาทางเพศของสื่อมวลชน

ไทย ในสือ่สิง่พมิพ ์คอื คอลมัน ์“ปญัหา X วยั Sex Teen” หนงัสอืพมิพ์
ไทยโพสต ์และคอลัมน ์“รอบรู้เรื่องเพศ” หนังสือพิมพ์อาทิตย์วิเคราะห์
รายวนั คอลมัน ์“ปจุฉาประสาหญงิ” นติยสารหญงิไทย และคอลมัน ์“Q&
A Sex” นิตยสาร CLEO สื่อกระจายเสียง คือ รายการ “เปิดประเด็น”   
ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) F.M. 
96.5 MHz และรายการ “ชูรัก ชูรส” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
อ.ส.ม.ท. สือ่อนิเตอรเ์นต็ คอื เวบ็ไซต ์“www.clinicrak.com” 

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวเหล่านี ้ผู้วิจัยไม่ได้นำมาทำการ
วิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับรายงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไร เนื่องจากแหล่งข้อมูล
และระยะเวลาทีแ่ตกตา่งกนั ตลอดจนรปูแบบการแบง่หวัขอ้คำถาม อนัเนือ่ง  
มาจากนยิามความหมายทีแ่ตกตา่ง แตร่ายงานวจิยัเหลา่นีจ้ะเปน็สว่นหนึง่
ในการวิเคราะห์คำตอบของคำถามทองได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียด
ตา่งๆ ทางดา้นนเิทศศาสตร ์เชน่ แบบตวัอกัษร (ตวัเอยีง, ตวัหนา) ภาษา
ที่ใช ้ (ศัพท์ทางการแพทย์, ภาษาเฉพาะกลุ่ม) รูปภาพที่นำมาประกอบ 
(ภาพวาด, ภาพทางการแพทย์) ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาในการนำ
เสนอ (การแบ่งช่วงรายการ, โฆษณาประกอบ) การเปิดโอกาสในการมี
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ส่วนร่วม (สนทนาเข้ามาในรายการ) ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงองค์
ความรู ้(รายงานวจิยัทางการแพทย,์ บทความ) สิง่ตา่งๆ เหลา่นีล้ว้นแตม่ี
ความละเอียดอ่อนและนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ติดตาม และ
เสริมอำนาจในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศให้กับสังคมไทย  
ตอ่ไป   
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2แหลงในการรวบรวม 
 และวิเคราะห์คำถามเรื่องเพศ 

 

 

 

การศึกษาคำถามเรื่องเพศ เป็นการศึกษาคำถามย้อนหลัง 5 ป ี
(พ.ศ.2546-2550) ผ่านสื่อสามประเภท ประกอบด้วย  

อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์รายวัน และนิตยสาร เพื่อกระจายความหลาก
หลายของหัวข้อคำถาม และผู้อ่าน โดยการศึกษาคำถามเรื่องเพศนี ้ ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงเพยีงแคเ่รือ่งสรรีวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ ์โรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ ์ในมติคิวามสมัพนัธร์ะหวา่งผูช้ายและผูห้ญงิเทา่นัน้ แตร่วมถงึ
ความสมัพนัธข์องบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศดว้ย 

กรอบการศึกษาในรายงานการรวบรวมและวิเคราะห์คำถามทอง
เรือ่งเพศ ประกอบดว้ย สือ่สามประเภท ไดแ้ก ่

1. แหลง่ขอ้มลูทางอินเตอรเ์นต็  

 (ก) h t tp ://www.pan t i p . com/ca fe/ lump in i / โต๊ ะ 
  สวนลมุพนิ ีเวบ็ไซตพ์นัทปิดอทคอม  

2
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 (ข) http://www.manager.co.th/lady/love_sex.aspx   
  ตอบปัญหาสุขภาพ สุขเพศ โดย หมอวันชัย เว็บไซต ์ 
  ผูจ้ดัการออนไลน ์ 

2. แหลง่ขอ้มลูทางหนงัสือพิมพร์ายวนั 

 (ก) เสพสมบมิ่สม โดย นพ.นพพร และดร.โอ ในหนงัสอืพมิพ ์ 
  เดลนิวิส ์ 
 (ข) ฮอตไลน ์สายรกั โดย นพ.พนัธศ์กัดิ ์ศกุระฤกษ ์และหมอ  
  ศลิา ในหนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ  

3. แหลง่ขอ้มลูทางนิตยสาร 

 (ก) สมรสไมส่มรกั โดย นพ.ปณุณ ปารม ีในนติยสารชวีติจรงิ  
 (ข) โก ๋ปากนำ้ซะอยา่ง และระเบยีงรกัสมีว่ง โดยนนทร ีนทนีนท ์  
  ในนติยสารแปลก  

โต๊ะสวนลุมพินีเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

การเก็บข้อมูลจากโต๊ะสวนลุมพิน ีเว็บไซต์พันทิปดอทคอม เปลี่ยน
แปลงจากเว็บไซต์คลินิกรักดอทคอม http://www.clinicrak.com/
faq.html#sex เนื่องจากรายละเอียดในเว็บไซต์ในระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้นเป็นแหล่งรวบรวมบทความให้ความรู ้ ไม่ใช่กระดาน
สนทนาถามตอบแตอ่ยา่งใด 

โต๊ะสวนลุมพินีเป็นห้องรวบรวมกระทู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย ปัญหา
สุขภาพจิต คลินิกหมออาสา และโภชนาการและความงาม โดยผู้ที่ถาม-
ตอบกระทู ้คอื บคุคลทัว่ไปทีล่งทะเบยีนกบัเวบ็ไซต ์

รายละเอยีดเวบ็ไซต ์

พันทิปดอตคอม เป็นเว็บไซต์ไทยที่ให้บริการเว็บบอร์ดที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่นิยมแห่งหนึ่ง มีห้องสนทนาครอบคลุมแทบทุกหัวข้อที่ตั้งแต่
เรือ่ง การเมอืง ความรู ้กฬีา บนัเทงิ พนัทปิถอืเปน็เวบ็ไซตร์ุน่แรกๆ ของ
ประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ และยังคงดำเนินการมาจนทุกวันนี ้
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ปัจจุบันพันทิปเป็นพันธมิตรกับเนชั่นกรุ๊ป โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ป้อนข่าวประจำชั่วโมงให้พันทิป และเนชั่นมัลติมีเดียบริหารโฆษณาให ้ซึ่ง
ในป ี2550 เวบ็พนัทปิเปน็ 1 ใน 10 เวบ็ทีม่คีนนยิมมากทีส่ดุในประเทศ
ไทย รองลงมาจากสนกุ.คอม และไดร้บัการจดัอนัดบัยอดนยิมของประเทศ
ไทย โดย ทรฮูติส ์โดยสว่นเกีย่วกบัคอมพวิเตอรอ์ยูอ่นัดบั 1 ใน 50  

พนัทปิดอตคอม กอ่ตัง้โดยนายวนัฉตัร ผดงุรตัน ์แรกเริม่สะกดดว้ย
ชื่อ พันธุ์ทิพย์ดอตคอม เหมือนห้างพันธุ์ทิพย์ซึ่งเป็นแหล่งรวมการค้า
คอมพวิเตอรใ์หญท่ีส่ดุในประเทศไทย เพราะเจตนาจะดงึดดูกลุม่ผูส้นใจซือ้
ขายคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจว่าเป็นเว็บไซต์ของห้างพันธุ์ทิพย ์แต่ผลตอบรับ
จากผู้เยี่ยมชมกลับชื่นชอบที่จะใช้กระดานข่าวสาธารณะในการออกความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ ทำให้พันทิปดอตคอมขยายรูปแบบการทำงานเป็น
กระดานข่าวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามลำดับ (http://
th.wikipedia.org/) 

วธิเีกบ็ขอ้มลู 

1. บนัทกึรายละเอยีดในกระทูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
2. นำมารวบรวมรายละเอยีดเพือ่จดัหมวดหมู ่

ปญัหาในการเกบ็ขอ้มลู 

 เนื่องจากโต๊ะสวนลุมพินีเป็นแหล่งรวบรวมคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต คลินิกหมออาสา และโภชนาการและความงาม ทำให้
จำนวนกระทู้มีจำนวนมาก ตลอดจนการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้อง (เช่น “น้อง
สาว”20 “จิ๊มิ๊”21) การเก็บข้อมูลจึงต้องอ่านรายละเอียดภายในกระทู ้นอก
เหนือจากชื่อ หรือการแบ่งกลุ่มตามผู้ที่ตั้งกระทู้เหล่านั้น ขณะเดียวกัน

20 กังวลเรื่องน้องสาว “น้องสาวมีกลิ่นค่ะ กังวลมากๆ น่าจะมาจากตกขาว ไม่มีสี แต่มีกลิ่น 
แฟนบอกว่าไม่เหม็น แต่ค่อนข้างฉุน อย่างนี้เป็นอะไรรึเปล่าคะ” โดย honey (16 มี.ค. 
51) คลินิกหมออาสา โต๊ะสวนลุมพินี http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/
L6427955/L6427955.html  

������.indd   18 9/29/08   9:44:56 AM



1�ญาณาธรเจยีรรตันกลุ

กระทู้ที่มีจำนวนมากนั้น บางครั้งเป็นกระทู้ต่อเนื่องจากกระทู้อื่น (เช่น   
มีจำนวนผู้ตอบกระทู้เป็นจำนวนมาก, แตกประเด็นย่อยไปขึ้นกระทู้ใหม่, 
เอดส์ไดอารี่, ฯลฯ) หากแต่ไม่สามารถเปิดลิ้งค์การเชื่อมต่อไปยังปัญหา  
ตัง้ตน้ของกระทูน้ัน้ได ้

ตอบปัญหาสุขภาพสุขเพศโดยหมอวันชัย
เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

ตอบปัญหาสุขภาพ สุขเพศ เป็นกระดานสนทนาถามตอบ ผู้ตอบ
ปัญหาหลัก คือ หมอวันชัย และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้ โดยผู้ถามตอบนั้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือ
เป็นสมาชิกของเว็บไซต ์ซึ่งขณะเดียวกันทำให้รูปแบบการใช้ภาษาจึงแตก
ตา่งจากเวบ็ไซตพ์นัทปิดอทคอม 

รายละเอยีดเวบ็ไซต ์

ผูจ้ดัการออนไลน ์หรอืหนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการฉบบัออนไลน ์เปน็หนึง่
ในเว็บไซต์ข่าวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนไทย ทั้งในและต่าง
ประเทศ เพราะมกีารรายงานขา่วทีร่วดเรว็ และการลอกบทความทีร่วดเรว็ 
ตลอด 24 ชั่วโมง ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 จากการจัดอันดับโดย  
อเล็กซา ผู้จัดการออนไลน์เป็นเว็บไซต์ข่าว ที่ผู้ใช้จากประเทศไทยเข้าชม
มากที่สุดเป็นอันดับที ่1 และเป็นอันดับ 10 จากเว็บไซต์รวมทุกประเภท 
และจากการจัดอันดับโดย ทรูฮิตส ์ เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
เปน็อนัดบั 1 ของประเทศไทย และมากเปน็อนัดบั 3 หากรวมทกุประเภท 
(http://th.wikipedia.org/wiki/) 

21 ฉี่เสร็จแล้ว คุณผู้หญิงทำไงกะจิ๊มิ๊คะ “ล้างน้ำ หรือใช้ทิชชู่เช็ดกันคะ แล้วผู้ชายเค้าจะคิด
ไงกันคะ ถ้าแค่เช็ดเฉยๆแต่ไม่ได้ล้างน้ำ จะดูไม่สะอาดรึป่าว” โดย จิมิโกะ (9 มี.ค. 51) 
สุขภาพกาย โต๊ะสวนลุมพินี http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/
L6406724/L6406724.html  
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วธิเีกบ็ขอ้มลู 

1. บนัทกึรายละเอยีดในกระทูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. นำมารวบรวมรายละเอยีดเพือ่จดัหมวดหมู ่

คอลัมน์เสพสมบ่มิสมโดยนพ.นพพรและดร.โอ
ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 คอลมัน ์“เสพสมบม่สิม โดย นพ.นพพร”22 ทกุวนัอาทติย,์ จนัทร,์ 
พธุ, และศกุร ์คอลมัน ์“เสพสมบม่สิม โดย ดร.โอ”23 ทกุวนัองัคารและวนั
พฤหัสบด ีและคอลัมน ์“เสพสมอารมณ์หมาย โดย ดร.อุ๋มอิ๋ม”24 ทุกวัน
เสาร ์คอลัมน ์“เสพสมบ่มิสม” เป็นคอลัมน์ที่มีลักษณะถามตอบ ส่วน
คอลมัน ์“เสพสมอารมณห์มาย” มลีกัษณะเปน็บทความใหค้วามรู ้  

รายละเอยีดหนงัสอืพมิพ ์

 หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ของบริษัท สี่พระยาการพิมพ ์จำกัด วาง
จำหน่ายครั้งแรกเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ.2507 มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ
สองรองจากหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั (http://th.wikipedia.org/) 

วธิเีกบ็ขอ้มลู 

1. ถา่ยสำเนาจากหอสมดุปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจนัทร ์และสำนกัหอสมดุแหง่ชาต ิเทเวศน ์

22 นพ.นพพร เป็นนามปากกาของนายแพทย์นวรัตน์ ไกรฤกษ์ (สุวรรณา ตปนียากรกช, 
2537 : 38; กอบพงษ์ กุณฑียะ, 2545 : 160) อย่างไรก็ตาม นพ.นวรัตน์ ไกรฤกษ์
ได้ให้สัมภาษณ์ในพ.ศ.2537 ว่า ตนเองไม่ได้ตอบจดหมายแล้วเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
และอายุใกล้จะ 80 ปีแล้ว โดยให้หมอที่เป็นอาจารย์ที่เกษตรศาสตร์เป็นผู้ตอบแล้วส่งมา
ให้ตรวจทานก่อนส่งตีพิมพ์ (สุวรรณา ตปนียากรกช, 2537 : 39) นามปากกา 
“นพ.นพพร” ในปัจจุบันจึงอาจจะเป็นนามปากกาของนพ.ออมสิน บูลภักดิ์ 

23 ดร.โอ เป็นนามปากกาของนายแพทย์ออมสิน บูลภักดิ์ (กอบพงษ์ กุณฑียะ, 2545 : 
129) 

24 ดร.อุ๋มอิ๋ม เป็นนามปากกาของนายแพทย์ออมสิน บูลภักดิ์ (กอบพงษ์ กุณฑียะ, 2545 
: 129) 
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2. ถา่ยสำเนาไมโครฟลิม์25 จากสำนกัหอสมดุแหง่ชาต ิ 

3. บนัทกึขอ้มลูจากฐานขอ้มลู News Center  

ปญัหาในการเกบ็ขอ้มลู 

เนื่องจากคอลัมน์นี้ไม่มีหน้าประจำที่แน่นอน แต่อาจจะกระจายอยู่
ตามส่วนต่างๆ ของหนังสือพิมพ ์ทำให้การเก็บข้อมูลจำเป็นต้องอ่านทุก
หนา้ในฉบบัอยา่งครา่วๆ เพือ่คน้หาตำแหนง่ของคอลมัน ์

หอสมุดปรีด ีพนมยงค์เก็บหนังสือพิมพ์ย้อนหลังสามป ี (พ.ศ.  
2548-2550) ด้วยการมัดเชือกหนังสือพิมพ์เป็นรายเดือน และให้ผู้ใช้
ค้นหาจากหนังสือพิมพ์เหล่านั้นด้วยตนเอง เมื่อรับคืนก็ไม่ได้มีการตรวจ
สอบว่ามีจำนวนครบถ้วนหรือไม ่ทำให้หนังสือพิมพ์มีจำนวนไม่ครบแต่ละ
เดือน แต่ด้วยคอลัมน์ที่มีลงเป็นประจำทุกวัน จึงทำให้สามารถตรวจสอบ
วันที่ขาดหายไปแล้วเพิ่มเติมด้วยการถ่ายสำเนาไมโครฟิล์มจากสำนัก
หอสมดุแหง่ชาต ิตลอดจนการใชฐ้านขอ้มลู News Center 

การถ่ายสำเนาไมโครฟิล์มราคาแผ่นละ 10 บาท และตัวอักษร  
เล็กมาก แต่ใช้เวลาในการถ่ายสำเนาน้อยกว่าการถ่ายสำเนาจากตัวเล่ม 
ขณะเดยีวกนัเนือ่งจากมกีารใหบ้รกิารไมโครฟลิม์ ทางสำนกัหอสมดุแหง่ชาต ิ 
จึงไม่มีการให้บริการตัวเล่ม แต่คุณภาพฟิล์ม (เช่น บางหน้าขาดหายไป 
อ่านไม่ออก) และประสิทธิภาพของเครื่องอ่านและถ่ายสำเนาไมโครฟิล์ม 
(เชน่ จำนวนเครือ่งไมเ่พยีงพอตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร หนา้จอไมค่มชดั) ทำใหต้อ้ง
ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิจาก News Center จนไดร้ายละเอยีดของ
วนัตา่งๆ ทีม่ปีญัหาไดค้รบถว้น 

25 เนื่องจากงบประมาณของสำนักหอสมุดแห่งชาติในการทำไมโครฟิล์มมีจำนวนจำกัด 
ทำให้ไม่สามารถทำไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างต่อเนื่องได้ หากแต่เดลินิวส์เป็น
ผู้ออกงบประมาณในการถ่ายไมโครฟิล์มให้กับหอสมุดแห่งชาติย้อนหลังทั้งหมด ตั้งแต่  
วันที่ 28 มีนาคม 2507 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จึงนับว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับ
เดียวที่มีไมโครฟิล์มต่อเนื่อง (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไมโครฟิล์ม สำนักหอสมุด  
แห่งชาติ, 29 มกราคม 2551) 
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หมายเหต ุ

 เนื่องจากรายงานนี้เป็นการรวบรวมคำถามทองเรื่องเพศ ดังนั้น
บทความ “เสพสมอารมณ์หมาย” นั้น จึงไม่ได้นับเป็นส่วนหนึ่งของข้อ
คำถามด้วย แต่อย่างไรก็ตามได้รวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถสบืคน้ตอ่ไปได ้

คอลัมน์ฮอตไลน์สายรักโดยนพ.พันธ์ศักดิ์ศุกระฤกษ์
และหมอศิลาในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

คอลัมน์ฮอตไลน์สายรัก ปรากฏครั้งแรกวันจันทร์ที ่17 มกราคม 
พ.ศ.2546 และเปลี่ยนแปลงผู้ตอบปัญหาจาก นพ.พันธ์ศักดิ ์ศุกระฤกษ ์
ในช่วงมิถุนายน พ.ศ.2547 จึงมีการลงเนื้อหาในรูปแบบบทความแทนใน
ชว่งระยะเวลาดงักลา่ว จนกระทัง่เปลีย่นผูต้อบเปน็หมอศลิาจนถงึปจัจบุนั  

รายละเอยีดหนงัสอืพมิพ ์

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ของบริษัท เอ็นเอสท ีนิวส ์จำกัด วาง
จำหน่ายครั้งแรกเมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ.2544 เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับ
เดียวที่ได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์โลก พุทธศักราช 2548 จากสมาคม
หนงัสอืพมิพโ์ลก (http://th.wikipedia.org/) 

การเกบ็ขอ้มลู 

1. ถา่ยสำเนาจากหอสมดุปรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ทา่พระจนัทร ์และสำนกัหอสมดุแหง่ชาต ิเทเวศน ์

2. บนัทกึขอ้มลูจากฐานขอ้มลู News Center  

ปญัหาในการเกบ็ขอ้มลู 

 เนื่องจากคอลัมน์ไม่มีวันที่ลงแน่นอนในแต่ละสัปดาห ์และหอสมุด
ปรดี ีพนมยงคเ์กบ็หนงัสอืพมิพย์อ้นหลงัสามป ี(พ.ศ.2548-2550) ดว้ย
การมัดเชือกหนังสือพิมพ์เป็นรายเดือน และให้ผู้ใช้ค้นหาจากหนังสือพิมพ์
ด้วยมัดเชือกเหล่านั้นด้วยตนเอง เมื่อรับคืนก็ไม่ได้มีการตรวจสอบว่ามี
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จำนวนหรือรูปเล่มที่สมบูรณ์หรือไม ่ทำให้หนังสือพิมพ์มีจำนวนไม่ครบ
แต่ละเดือน ทำให้ต้องตรวจสอบคอลัมน์นั้นด้วยหนังสือพิมพ์เย็บเล่มที่
สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมด้วย อย่างไรก็ด ีผู้วิจัยพบว่ามีหนังสือพิมพ ์ 
บางฉบบัขาดหายไป ทำใหไ้มส่ามารถเกบ็ไดค้รบทกุเลม่ 

คอลัมน์สมรสไม่สมรักโดยนพ.ปุณณปารมีในนิตยสารชีวิตจริง

คอลัมน์สมรสไม่สมรัก เป็นคอลัมน์ที่อยู่กับนิตยสารชีวิตจริงมา  
ตัง้แตฉ่บบัแรกจนถงึปจัจบุนั (สมัภาษณผ์ูเ้ขยีนคอลมัน ์: 15 พฤศจกิายน 
2550)  

รายละเอยีดนติยสาร 

นติยสารชวีติจรงิ ของ บรษิทั โรงพมิพป์ระชาชา่ง จำกดั เปน็นติยสาร  
รายทศวาร ออกทกุวนัที ่1, 11, 21 ของเดอืน ราคา 20 บาท กลุม่เปา้
หมายหลัก คือ ผู้หญิงในต่างจังหวัด หรือสาวโรงงานที่มาทำงานใน
กรุงเทพฯ เนื้อหาของนิตยสารเน้นประสบการณ์ของผู้เขียนทางบ้านทาง
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ (ใบลานสานชีวิต สู้ด้วยเศรษฐกิจแบบ  
พอเพียง26) ความรัก (หญิง 3 ผัวท้อ ถูกประณามใช้ผัวเปลือง27) และ
หนา้ปกจะเปน็คูพ่ระนางจากละครหลงัขา่วทางสถานโีทรทศันต์า่งๆ 

การเกบ็ขอ้มลู เริม่ตน้ทีฉ่บบั 760 (1-10 มกราคม 2546) จนถงึฉบบัที ่
939 (21-31 ธ.ค. 50) รวมทัง้สิน้ 117 ฉบบั 

1. ถา่ยสำเนาทีส่ำนกัหอสมดุแหง่ชาต ิเทเวศน ์

2.  ตดิตามซือ้จากรา้นขายนติยสารเกา่บรเิวณผา่นฟา้ 

3. ตดิตามซือ้ฉบบัปจัจบุนัจากรา้นคา้ทีจ่ำหนา่ย 

4. สมัภาษณผ์ูเ้ขยีนคอลมัน ์เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2550  

26 ชีวิตจริง ฉบับที่ 929 (11-20 ก.ย. 50) 
27 ชีวิตจริง ฉบับที่ 937 (1-10 ธ.ค. 50) 
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ปญัหาในการเกบ็ขอ้มลู 

ตัวเล่มนิตยสารที่สำนักหอสมุดแห่งชาติไม่ครบถ้วนทุกฉบับและ  
ไมส่มบรูณท์กุหนา้ ทำใหจ้ำนวนคอลมันม์นีอ้ยกวา่จำนวนทัง้หมด 

หมายเหต ุ

ปัญหาของผู้ที่ใช้นามแฝงว่า “คนที่มีปมด้อย” ในนิตยสารชีวิตจริง 
ฉบับที ่895 (1-10 ต.ค. 49) ซ้ำกับฉบับที ่900 (21-30 พ.ย. 49) 
ทางผูว้จิยัจงึไดต้ดัออกจากฐานขอ้มลู 

แม้ว่าจะชื่อคอลัมน์จะเน้นปัญหาในชีวิตสมรส แต่หัวข้อคำถามที่
เขียนเข้ามานั้น มีหัวข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอายุรกรรมจำนวน
มาก เช่น ปวดไมเกรน, ปวดหลัง, ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ซึ่งปัญหาดัง
กลา่วเหลา่นี ้ผูว้จิยัไมไ่ดร้วบรวมหวัขอ้คำถามเหลา่นีไ้วใ้นฐานขอ้มลู 

คอลัมน์โก๋ปากน้ำซะอย่างและระเบียงรักสีม่วง
โดยนนทรีนทีนนท์ในนิตยสารแปลก

คอลมัน ์“โกป๋ากนำ้ซะอยา่ง โดย โก ๋ปากนำ้” (ความสมัพนัธร์ะหวา่ง  
หญงิกบัหญงิ) และ “ระเบยีงรกัสมีว่ง โดย นนทร ีนทนีนท”์ (ความสมัพนัธ ์ 
ระหวา่งชายกบัชาย) ในนติยสารแปลก 

 นิตยสารแปลกเป็นเวทีสาธารณะแห่งแรกสำหรับผู้ที่มีความหลาก
หลายทางเพศได้ติดต่อทำความรู้จักกัน บอกเล่าเรื่องราว ความขมขื่น 
ความหวาดระแวง ความทุกข์ระทมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
(เทอดศกัดิ ์รม่จำปา, 2545 : 106) 

รายละเอยีดนติยสาร 

 นิตยสารแปลก เป็นนิตยสารรายปักษ ์ที่มีคำขวัญว่า “แปลก  
แต่จริง” (Jackson, 1995 : 17) แต่ในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล (พ.ศ.  
2546-2547) นติยสารไดใ้ชค้ำขวญัวา่ “เปน็เรือ่งจรงิทัง้สิน้ในนติยสารนี”้ 
เพื่อต้องการนำเสนอจุดขายที่แตกต่างด้วยคอลัมน์เกี่ยวกับกะเทย ทำให้มี
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จดหมายเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องเกย ์จึงทำให้มีการนำเสนอในรูปแบบ
บทความต่อเนื่อง และคอลัมน์ตอบปัญหาในที่สุด (เทอดศักดิ ์ร่มจำปา, 
2545 : 105-106; สมัภาษณ ์Jackson : 7 มกราคม 2551) 

 คอลัมน์ตอบปัญหาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็น 
“ปัญหาหัวใจเพศที่3”, “ชีวิตเศร้าชาวเกย์” คอลัมน์ตอบปัญหาเริ่มต้นขึ้น
ในฉบบัที ่10 ปทีี ่1 เดอืน ต.ค. 2518 (Jackson, 1995 : 28) และ
สิ้นสุดลงในฉบับที ่1493 ปีที ่31 (ศุกร์ที ่1 ตุลาคม 2547) โดยทาง
นิตยสารไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการยุติลงคอลัมน์ตอบปัญหาและนิยายที่มี
เนื้อหาทางเพศแต่อย่างใด ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเกิดจากนโยบายการปราบ
ปรามสือ่ลามกของภาครฐัทีด่ำเนนิการอยา่งเขม้งวด  

ขณะเดยีวกนัในชว่งระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลู ฉบบัที ่1415 ปทีี ่29 
(ศุกร์ที ่ 4 เมษายน 2546) จนถึงฉบับที ่1493 ปีที ่ 31 (ศุกร์ที ่ 1 
ตุลาคม 2547) นั้น คอลัมน์ตอบปัญหาในส่วนของชายรักชาย ระบุชื่อ
เปน็ “ระเบยีงรกัสมีว่ง คลีค่ลายโดย นนทร ีนทนีนท”์ นอกจากนัน้ภายใน
นิตยสารได้มีคอลัมน์อื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ “เพศรสที่ปรารถนา/ปัญหารักที่
น่ารู ้ โดย พ.ภูธเรศ” โดยมีรูปแบบเป็นการนำเอาข่าวต่างๆ มาวิเคราะห ์
เช่น สถานการณ์โรคเอดส์, การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และการตอบ
จดหมายในฐานะนักจิตวิทยา “Love Square โดย กันลอง/นีรนาท” ผู้
วิจัยเข้าใจว่าเป็นคอลัมน์ที่ปรับเปลี่ยนมาจากชื่อ “กันลองคลายอารมณ์” 
ที่มีลักษณะเป็นการเล่าประสบการณ์หรือปรึกษาปัญหาเหมือนคอลัมน์ของ
โก ๋ปากนำ้ แตเ่ปน็พืน้ทีข่องความสมัพนัธแ์บบชายหญงิ    

 คอลัมน์ตอบปัญหาของโก ๋ปากน้ำ28 ในระยะแรกมีเพียงความ
สัมพันธ์ระหว่างชายรักชายเท่านั้น จนกระทั่งกรกฏาคม 2536 อัญชนา 
สุวรรณานนท ์หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มอัญจารี29 ได้เขียนจดหมายไปลงใน

28 โก๋ ปากน้ำ เป็นนามปากกาของ ปรัชญา ภัณฑาธร (Jackson, 1995 : 25; เทอดศักดิ์ 
ร่มจำปา, 2545 หน้า 106) 
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คอลัมน ์อาโก ๋ปากน้ำ จนก่อให้เกิดคอลัมน์หญิงรักหญิงในเวลาต่อมา 
(มัทนา เชตมี, 2539 : 53-54; กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ   
ธราวรรณ, 2548 : 301-302; สัมภาษณ์อัญชนา สุวรรณานนท ์: 7 
มกราคม 2551) 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคอลัมน์ตอบปัญหาของโก ๋
ปากนำ้ คอื งานของปเีตอร ์เอ แจค็สนั (1995) และเทอดศกัดิ ์รม่จำปา 
(2545) ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าการศึกษาทั้งสองชิ้นยังจำกัดอยู่ที่การศึกษา
คอลัมน์ตอบปัญหาในส่วนของชายรักชายเท่านั้น เท่าที่สำรวจยังไม่ได้พบ
การศกึษาคอลมันต์อบปญัหาในสว่นของพืน้ทีข่องหญงิรกัหญงิแตอ่ยา่งใด  

ปัญหาส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องผิดหวังในความรัก ต้องการเพื่อน
หรือคู่ปรับทุกข ์ตลอดจนความรู้สึกเป็นทุกข์ที่ความต้องการทางเพศของ
ตนแตกตา่งไปจากทีส่งัคมกำหนด (มทันา เชตม,ี 2539 : 46) คอลมัน์
ตอบปัญหาเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรและคัดสรรแล้วว่าเรื่องใดควรจะนำ
เสนอ โดยมโีก ๋ปากนำ้เปน็ผูจ้ดัการ  

นอกจากจะไดเ้หน็ประสบการณช์วีติของบคุคลทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นของโก ๋ปากน้ำต่อ
ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งโก ๋ปากน้ำได้เคยออกตัวไว้ว่า “ตนไม่ได้มี
พฤติกรรมรักร่วมเพศ แต่รู้สึกเห็นใจผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ” (เทอด
ศกัดิ ์รม่จำปา, 2545 : 106) ขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมเหลา่นีใ้นทศันคติ
ของโก ๋ปากน้ำ คือ ยอมรับได ้แต่ไม่ควรเพิ่มปริมาณมากขึ้น (เทอดศักดิ ์
ร่มจำปา, 2545 : 126) ภาพตัวแทนของความหลากหลายทางเพศที่
ปรากฏในคอลัมน์ตอบปัญหาของโก ๋ปากน้ำ จึงเป็นความหลากหลายทาง

29 อัญจารี มาจากคำสนธิว่า อัญญะ และ จารี หมายความว่า แนวทางปฎิบัติที่แตกต่าง
หลากหลาย เป็นองค์กรเปิดต่อสาธารณะและทำงานเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของผู้หญิงที่รัก
เพศเดียวกัน ก่อตั้งประมาณ พ.ศ.2529 โดยมีแกนนำสำคัญตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 
คือ อัญชนา สุวรรณานนท์ (มัทนา เชตมี, 2539 หน้า 51-53; กฤตยา อาชวนิจกุล 
และกนกวรรณ ธาราวรรณ, 2548 หน้า 300, 338 เชิงอรรถที่ 26)  
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เพศในมุมมองของโก ๋ปากน้ำ มากกว่าที่จะเป็นภาพสะท้อนความเข้าใจ
ความหลากหลายทางเพศโดยผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเอง (เทอด
ศกัดิ ์รม่จำปา, 2545 : 106)  

การเกบ็ขอ้มลู 

1. ถา่ยสำเนาจากสำนกัหอสมดุแหง่ชาต ิเทเวศน ์

ปญัหาในการเกบ็ขอ้มลู 

ตัวเล่มนิตยสารที่สำนักหอสมุดแห่งชาติไม่ครบถ้วนทุกฉบับและไม่
สมบรูณท์กุหนา้ ทำใหจ้ำนวนคอลมันม์นีอ้ยกวา่จำนวนทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 คอลัมน ์“ระเบียงรักสีม่วง คลี่คลายโดย นนทร ีนทีนนท์” ฉบับที ่
1469 ปทีี ่31 ศกุรท์ี ่16 เมษายน 2547 เปน็การลงบทความและคำให้
สมัภาษณ ์เปดิเวทแีหง่ฝนัประชนัโฉม “มสิอลัคาซาร ์2004” ปทีี ่9 ไมไ่ด้
มลีกัษณะเปน็การตอบปญัหา ทางผูว้จิยัจงึไมไ่ดร้วบรวมอยูใ่นฐานขอ้มลู 

 คอลัมน ์“ระเบียงรักสีม่วง คลี่คลายโดย นนทร ีนทีนนท์” ฉบับที ่
1470 ปทีี ่31 ศกุรท์ี ่23 เมษายน 2547 มเีนือ้หาซำ้กบัฉบบัที ่1447 
ปทีี ่30 ศกุรท์ี ่14 พฤศจกิายน 2546 และ ฉบบัที ่1471 ปทีี ่31 ศกุร์
ที ่30 เมษายน 2547 มเีนือ้หาซำ้กบัฉบบัที ่1425 ปทีี ่30 ศกุรท์ี ่13 
มถินุายน 2546 ทางผูว้จิยัจงึไมไ่ดร้วบรวมอยูใ่นฐานขอ้มลู 
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กลุม่คำสำคญั คำยอ่ยในกลุม่คำสำคญั 

1. อวยัวะเพศหญงิ 1.1 ประจำเดอืน 
1.4 สทีีอ่วยัวะเพศ 
1.7 คนั อกัเสบ 

1.2 ตกขาว 
1.5 กลิน่ 
1.8 มะเรง็/พงัผดื/
ซสีต ์(ถงุนำ้)/เนือ้
งอก/ฮอรโ์มน
ทดแทน 

1.3 ลกัษณะ
ภายนอก เชน่ แคม
ในยืน่ออกมา 
1.6 ความกระชบั/
หยอ่นยาน 
1.9 การตรวจ
ภายใน/การ  
ทำความสะอาด 

2. อวยัวะเพศชาย 2.1 การขลบิ 
2.4 ขนาด/การฝงั
มกุ 

2.2 เสน้สองสลงึ 
2.5 กลิน่ 

2.3 รปูรา่ง 
 

3. การชว่ยตวัเอง 3.1 วธิกีาร 3.2 ปรมิาณที่
เหมาะสม 
 

3.3 ผลกระทบ 

4. เพศสมัพนัธ ์ 4.1 ความตอ้งการ  
4.4 ผลขา้งเคยีง 
 

4.2 สมรรถภาพ 
4.5 การผกูใจคู ่
 

4.3 จดุสดุยอด 
4.6 ทา่ในการรว่ม
เพศ 

5. อนามยัเจรญิ
พนัธุ ์

5.1 การตัง้ครรภ์
และการคลอด 
5.4 ภาวะมบีตุร
ยาก 

5.2 แทง้ 
5.5 การเลอืกเพศ
บตุร 

5.3 วธิกีารคมุ
กำเนดิ 
5.6 พฒันาการทาง
เพศ 

6. โรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ ์

6.1 HIV 6.2 โรคตดิตอ่อืน่ๆ  

7. อตัลกัษณท์าง
เพศ 

7.1 หญงิรกัหญงิ  
7.4 รกัสองเพศ 
(Bisexual) 

7.2 ชายรกัชาย 7.3 กะเทย 

การกำหนดคำสำคัญ

หลังจากการรวบรวมสำเนาและไฟล์ต่างๆ แล้วจึงนำมากำหนดคำ
สำคญัใหแ้ตล่ะรายการ โดยจดักลุม่ออกเปน็ 10 หวัขอ้ใหญ ่ประกอบดว้ย 
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การกำหนดหวัขอ้เหลา่นีจ้ดัทำขึน้ในรปูแบบ MS-Excel เพือ่รองรบั
การจัดทำเป็นฐานข้อมูลต่อไป ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจะจัดเก็บในรูปแบบ
ของ Notepad ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสารได้นำมาจัดพิมพ์ลงในตาราง
ฐานข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อสามารถนำมาแบ่งประเภทและจัดหมวดหมู่
คำถามไดต้อ่เนือ่ง 

ข้อจำกัดของการศึกษา

ข้อจำกัดของการรวบรวมแนวคำถาม ผู้วิจัยไม่สามารถรวบรวม
คำถามจากแหล่งข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งหมด แม้ว่าจะเป็นการศึกษาย้อน
หลังเพียง 5 ป ีขณะเดียวกันแนวโน้มของผู้ตอบปัญหาในแต่คอลัมน์ที่คัด
เลอืกมานัน้ เปน็บคุลากรทางการแพทย ์จงึทำใหป้รมิาณคำถามจงึมคีวาม
โนม้เอยีงไปทีป่ระเดน็ทางดา้นสรรีวทิยาและอนามยัการเจรญิพนัธุม์ากกวา่
มติอิืน่ๆ 

กลุม่คำสำคญั คำยอ่ยในกลุม่คำสำคญั 

8. สงัคมและ
วฒันธรรม 

8.1 พรหมจรรย ์
8.4 เลอืกใครด ี
8.7 การผกูมดัให้
เขาอยูก่บัเรา/การ
บรหิารเสนห่ ์
 

8.2 ความเหมาะ
สม/ดอกฟา้กบัหมา
วดั 
8.5 หงึ/ระแวง 
8.8 การปฏเิสธการ
มเีพศสมัพนัธ ์

8.3 เขารกัเราไหม 
8.6 การมคีูม่ากกวา่ 
1 คน 
 

9. ความรนุแรง 9.1 ขม่ขนื 9.2 การใชก้ำลงั
ทำรา้ย 

9.3 เพศพาณชิย ์

10. ความสวยงาม 10.1 ความอว้น/
ผอม 
10.4 สวิ/ฝา้/  
หนา้มนั 
10.7 กลิน่ตวั/  
กลิน่เตา่ 

10.2 ความขาว 
10.5 ศลัยกรรม
ตกแตง่ 
10.8 ขนตาม
รา่งกาย 

10.3 ไมพ่อใจรปู
รา่ง เชน่ หนา้อก 
สะโพก หนา้ทอ้ง 
ฯลฯ 
10.6 ความสงู 
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ข้อจำกัดของการกำหนดคำสำคัญ เนื่องจากบางคำถามมีลักษณะ
ก้ำกึ่งระหว่างมากกว่า 1 ประเด็น หากแต่ผู้วิจัยได้จำกัดคำถามนั้นเหลือ
เพยีงประเดน็เดยีว เพือ่ไมใ่หเ้กดิความซำ้ซอ้น  
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3การวิเคราะห์ 
 คำถามเรื่องเพศ 

 

 

 

เนือ่งจากการวเิคราะหค์ำถามเรือ่งเพศ ไมไ่ดเ้ปน็การวเิคราะห์
ถึงคำตอบ จึงไม่ได้เป็นการศึกษาผลกระทบของการชี้นำ

ความรู้เรื่องเพศที่มีต่อสังคมไทย แต่เน้นถึงคำถามที่เป็นภาพสะท้อนว่า
ความรูใ้นเรือ่งเพศทางดา้นใดทีย่งัคงเปน็ปญัหาทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจอยู่
บา้งในปจัจบุนั อนัจะนำไปสูก่ารปรบัปรงุการพฒันาความรูใ้นการเรยีนการ
สอนเพศศกึษาตอ่ไป การวเิคราะหใ์นทีน่ีป้รากฎผลดงันี ้

ภาพรวมของการสื่อสารผ่านคอลัมน์ตอบปัญหา

คำถามเร่ืองเพศ สรุปรวมคำถามทั้งหมด ปัญหาที่พบมากที่สุด 
คือ เพศสัมพันธ ์(25%), อนามัยเจริญพันธุ ์ (18%), อวัยวะเพศหญิง 
(18%), และความสวยงาม (16%) ตามลำดับ จากจำนวนข้อคำถาม
ทัง้หมด 4,409 ขอ้  
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เม่ือเปรียบเทียบเพศหญิงและเพศชายที่เข้ามาส่ือสารใน

คอลัมน์ตอบปัญหา พบว่าเพศหญิงเข้ามาสื่อสารมากกว่าเพศชายใน
หัวข้ออวัยวะเพศหญิง (1) อนามัยเจริญพันธุ ์(5) สังคมและวัฒนธรรม 
(8) ความรุนแรง (9) และความสวยงาม (10) โดยจำนวนหัวข้อน้อย
กว่าจำนวนหัวข้อของเพศชาย แต่เมื่อรวมทุกหัวข้อ เพศหญิงเข้ามา
สื่อสารมีจำนวนมากกว่าเพศชาย อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ในการ
สื่อสารเรื่องเพศนั้น ยังคงมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ของเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย  

0
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 โดยหัวข้อที่เพศหญิงเข้ามาสื่อสารมากที่สุด คือเรื่องอวัยวะเพศ
หญงิ (26%) อนามยัเจรญิพนัธุ ์(22%) ความสวยงาม (22%) และเพศ
สมัพนัธ ์(16%) ตามลำดบั  

และหัวข้อที่เพศชายเข้ามาสื่อสารมากที่สุด คือ เพศสัมพันธ ์
(47%) อวัยวะเพศชาย (12%) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์(10%) 
ตามลำดบั 
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คำถามยอดฮิตในแต่ละคอลัมน์ตอบปัญหา

โต๊ะสวนลุมพิน ีเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ปัญหาที่พบมากที่สุด 
คอื อนามยัเจรญิพนัธุ ์(20%) อวยัวะเพศหญงิ (19%) และเพศสมัพนัธ ์
(16%) ตามลำดบั จากจำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 235 ขอ้ 

ตอบปญัหาสขุภาพ สขุเพศ ปญัหาทีพ่บมากทีส่ดุ คอื เพศสมัพนัธ ์  
(42%) อนามัยเจริญพันธุ ์ (14%) และอวัยวะเพศหญิง (13%) ตาม
ลำดบั จากจำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 152 ขอ้ 
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เสพสมบ่มิสม ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ เพศสัมพันธ ์ (4) 
อนามยัเจรญิพนัธุ ์(5) และอวยัวะเพศหญงิ (1) ตามลำดบั จากจำนวน
ขอ้คำถามทัง้หมด 1,527 ขอ้  

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจว่าอาจจะมีส่วนในการทำให้ข้อ
คำถามเรื่องเพศสัมพันธ์มีจำนวนมาก คือ ปัญหาทางด้านความต้องการ 
(5.1) และสมรรถภาพ (5.2) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการรักษาพยาบาล
ของคลินิก ดร.โอ ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต ่พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน 
(http://www.meetdoctoro.com) 

ฮอตไลน์สายรัก ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ เพศสัมพันธ ์(35%) 
อนามัยเจริญพันธุ ์(17%) และอวัยวะเพศหญิง (13%) ตามลำดับ จาก
จำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 919 ขอ้  

สมรสไมส่มรกั ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ความสวยงาม (40%) 
อวัยวะเพศหญิง (22%) และอนามัยเจริญพันธุ ์(21%) ตามลำดับ จาก
จำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 1,381 ขอ้ ปญัหาทีไ่มพ่บขอ้มลู คอื ปญัหาทาง
ดา้นความรนุแรง  
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โก ๋ปากน้ำซะอย่าง/ระเบียงรักสีม่วง ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
อตัลกัษณท์างเพศ (81%) สงัคมและวฒันธรรม (7%) และความสวยงาม 
(4%) ตามลำดับ จากจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 194 ข้อ ปัญหาที่ไม่พบ
ขอ้มลู คอื ปญัหาทางดา้นอวยัวะเพศหญงิ และความรนุแรง  

สิ่งที่น่าสนใจ คือ แม้ว่าพื้นที่ทั้งสองส่วนนี้จะเป็นพื้นที่มีลักษณะ
เฉพาะทางดา้นเพศวถิ ีคอื หญงิรกัหญงิ และชายรกัชาย แตป่ญัหาทางดา้น  
อตัลกัษณท์างเพศกลบัเปน็ปญัหาทีม่จีำนวนมากทีส่ดุ โดย รปูแบบคำถาม
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นั้น มักจะเป็นความต้องการให้ชี้ชัดระบุอัตลักษณ์ที่มีความละเอียดมาก  
ยิง่ขึน้ เชน่ เกยค์งิ เกยค์วนี ฯลฯ  

ขณะเดียวกันมีข้อคำถามเกี่ยวกับอวัยวะเพศชาย แต่ที่ไม่พบข้อ
คำถามเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง ทั้งที่มีพื้นที่สำหรับหญิงรักหญิงเช่น
เดียวกันกับเพศชายนั้น อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ปรมิาณขอ้คำถาม, ขนาดพืน้ทีก่ารนำเสนอในนติยสารทีแ่ตกตา่งกนั ฯลฯ 

นอกจากนัน้ ปญัหาทางดา้นความรนุแรงทีไ่มค่น้พบนัน้ ผูว้จิยัไมไ่ด้
จดัประเดน็ทางดา้นประสบการณท์างเพศครัง้แรกทีม่ผีลตอ่รสนยิมทางเพศ
ในเวลาต่อมา เช่น ถูกลวนลามมาในตอนเด็ก เป็นหัวข้อทางด้านความ
รุนแรงด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนสูงในการทำความเข้าใจ
เรือ่งดงักลา่ว  

คนอยากรู้อะไรในแต่ละคำถามยอดฮิต

อวยัวะเพศหญิง คำถามที่พบมากที่สุด คือ ประจำเดือน (34%) 
ตกขาว (20%) และมะเร็ง/พังผืด/ซีสต ์ (ถุงน้ำ)/เนื้องอก/ฮอร์โมน
ทดแทน (16%) ตามลำดบั จากจำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 792 ขอ้ โดย
สว่นใหญม่าจากคอลมันส์มรสไมส่มรสถงึรอ้ยละ 38.76 
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สิ่งที่น่าสนใจ คือ ในพื้นที่ของโก ๋ปากน้ำซะอย่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ของ
หญงิรกัหญงิ กลบัไมพ่บขอ้คำถามเกีย่วกบัอวยัวะเพศหญงิ  

อวัยวะเพศชาย ประเด็นที่พบมากที่สุด คือ ขนาด/การฝังมุก 
(38%) การขลิบ (33%) และรูปร่าง (19%) ตามลำดับ จากจำนวนข้อ
คำถามทั้งหมด 207 ข้อ โดยข้อคำถามส่วนใหญ่มาจากคอลัมน์เสพสม  
บม่สิมถงึรอ้ยละ 56.04 
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การชว่ยตวัเอง ประเดน็ทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ผลกระทบ (82%) วธิี
การ (11%) และปริมาณที่เหมาะสม (7%) ตามลำดับ จากจำนวนข้อ
คำถามทั้งหมด 88 ข้อ โดยข้อคำถามส่วนใหญ่มาจากคอลัมน์ฮอตไลน์
สายรกัถงึรอ้ยละ 44.32 

เพศสมัพนัธ ์คำถามที่พบมากที่สุด คือ สมรรถภาพ (43%) ผล
ข้างเคียง (22%) และความต้องการ (14%) ตามลำดับ จากจำนวนข้อ
คำถามทัง้หมด 1,120 ขอ้ โดยขอ้คำถามสว่นใหญม่าจากคอลมันเ์สพสม
บม่สิมถงึรอ้ยละ 49.55 
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อนามัยเจริญพันธุ ์ เรื่องที่พบมากที่สุด คือ วิธีการคุมกำเนิด 
(43%) การตั้งครรภ์และการคลอด (25%) และภาวะมีบุตรยาก (19%) 
ตามลำดับ จากจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 790 ข้อ โดยข้อคำถามส่วน
ใหญม่าจากคอลมันส์มรสไมส่มรกัถงึรอ้ยละ 36.96 

โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ โรคติดต่อ
อื่นๆ (52%) และโรคเอดส ์(48%) ตามลำดับ จากจำนวนข้อคำถาม
ทั้งหมด 239 ข้อ โดยข้อคำถามส่วนใหญ่มาจากคอลัมน์เสพสมบ่มิสม  
ถงึรอ้ยละ 43.51 

HIV
48%
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อตัลกัษณท์างเพศ ประเดน็คำถามทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ชายรกัชาย 
(52%) หญิงรักหญิง (32%) และรักสองเพศ (13%) ตามลำดับ จาก
จำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 207 ขอ้ โดยขอ้คำถามสว่นใหญม่าจากคอลมัน์
โก ๋ปากนำ้ซะอยา่งและระเบยีงรกัสมีว่งถงึรอ้ยละ 76.81 

สังคมและวัฒนธรรม เรื่องที่ถูกถามมากที่สุด คือ ความเหมาะ
สม/ดอกฟ้ากับหมาวัด (24%) การมีคู่มากกว่า 1 คน (21%) พรหม
จรรย ์ (15%) และเขารักเราไหม (15%) ตามลำดับ จากจำนวนข้อ
คำถามทั้งหมด 204 ข้อ โดยข้อคำถามส่วนใหญ่มาจากคอลัมน์ฮอตไลน์
สายรกัถงึรอ้ยละ 34.31 
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ความรุนแรง ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การข่มขืน (62%) เพศ
พาณิชย ์(23%) และการใช้กำลังทำร้าย (15%) ตามลำดับ จากจำนวน
ขอ้คำถามทัง้หมด 48 ขอ้ โดยขอ้คำถามสว่นใหญม่าจากคอลมันฮ์อตไลน์
สายรกัถงึรอ้ยละ 58.33 

สิ่งที่น่าสนใจ คือ คอลัมน์สมรสไม่สมรัก โก ๋ปากน้ำซะอย่าง และ
ระเบยีงรกัสมีว่ง ไมพ่บคำถามทางดา้นความรนุแรง 

ความสวยงาม ปญัหาทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ความอว้น/ผอม (50%) 
ไม่พอใจรูปร่าง (24%) และสิว/ฝ้า/หน้ามัน (11%) ตามลำดับ จาก
จำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 713 ขอ้ โดยขอ้คำถามสว่นใหญม่าจากคอลมัน์
สมรสไมส่มรกัถงึรอ้ยละ 77.42 
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4ข้อเสนอแนะ  

 

 

 

การรวบรวมแหล่งคำถามทองเรื่องเพศนั้น ควรจะมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นระยะ ในสื่อประเภทเดียวกัน เพื่อให้เกิด

ความต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกันประเภทของสื่อที่นำมาเก็บ
รวบรวมขอ้มลูควรจะมรีปูแบบทีห่ลากหลายมากกวา่นี ้เชน่ โทรทศัน ์วทิย ุ
สือ่ทางเพศ และการใหบ้รกิารตอบปญัหาทางโทรศพัทข์องหนว่ยงานตา่งๆ  

 แหลง่ขอ้มลูคำถามทองเรือ่งเพศ ควรจะเปดิกวา้งมติทิางดา้นความ
สัมพันธ์ให้ไม่น้อยกว่ามิติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์โดยรูปแบบของ
การตอบปญัหาเรือ่งความสมัพนัธส์ว่นใหญม่กัจะปรากฏในรปูแบบการตอบ
ปญัหาหวัใจ ตอบปญัหาชวีติ หรอืแมก้ระทัง่ปญัหาทางดา้นกฎหมาย 

4
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แม้ว่าการเก็บรวบรวมคำถามเรื่องเพศ จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สะท้อนการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับการวางแผนหลักสูตรการศึกษาเรื่องเพศต่อไปได ้อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
เสนอว่า ควรมีการศึกษาคำตอบของคำถามเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก
คำตอบเหล่านั้น สามารถก่อให้เกิดกระบวนการผลิตซ้ำความรู้ความเชื่อ
เรือ่งเพศตอ่ไปในสงัคมไทย 

นอกจากนัน้ผูว้จิยัไดพ้ยายามรวบรวมเอกสารอกีจำนวนหนึง่ แตไ่ม่
สามารถนำมาเพิ่มเติมลงในส่วนของความเป็นมาของการตอบปัญหาเรื่อง
เพศได ้ เช่น “ปัญหาเพศศาสตร์30” “ปรึกษาหมอ โดย แพทย์ประจำ  
เดลนิวิส์31” อนัเนือ่งมาจากขาดรายละเอยีดขอ้มลูบางดา้น 

 

30 ปัญหาเพศศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นาย
แพทย์ดุสิต โชตินันทน์ และฌาปนกิจศพนางเกษร โชตินันทน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยา
ราม วันที่ 29 มกราคม 2512 โดยสงัด เปล่งวานิชได้กล่าวถึงรายละเอียดว่า ส่วนใหญ่
เป็นการแปลมาจากวารสาร Sexology เพื่อตีพิมพ์ใน “ข่าวการแพทย์” แต่เนื้อหาในเล่ม
นี้ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือดังกล่าว เนื่องจากต้องการที่จะรวบรวมไว้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ต่างหาก ภายในเล่มแบ่งปัญหาออกเป็นด้านอวัยวะเพศ ด้านจิตใจ ด้านไม่ปกติ ด้าน
ความเจ็บไข้ และด้านการอนามัยและครอบครัว 

31 ปรึกษาหมอ โดย แพทย์ประจำเดลินิวส์ ปรากฏในฐานข้อมูลของหอสมุดปรีดี พนมยงค์ 
2 เล่ม แต่ผู้วิจัยพบเพียง 1 เล่ม ไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์นี้ 
นอกจากจะสันนิษฐานว่าคอลัมน์น่าจะลงตีพิมพ์ในช่วง พ.ศ. 2518 จากวันเดือนปีของ
จดหมายเหล่านั้น ตัวอย่างหัวข้อคำถาม เช่น สาวชอบเพศเดียวกัน, ไอ้หนูไม่สู้และตัว
เล็กลง 
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ตาราง 14 แสดงรายช่ือจากการสำรวจและรวบรวมคอลมันต์อบปญัหาทางเพศ  

ในส่ือส่ิงพิมพ ์ของพินิจ ศภุมสัดอุงักรู (2528 : 278-283) 

  ชือ่สิง่พมิพ ์           ชือ่คอลมัน ์ ผูต้อบปญัหา 

หนงัสอืพมิพ ์  

สยามรฐั หอ้งแพทยส์ยามรฐั นพ.ชมุศกัดิ ์พฤกษาพงษ ์
  และคณะแพทย ์รพ. ตำรวจ 

แนวหนา้ ไขปญัหาประแจใจ มานติ เพศยนาวนิ 

แนวหนา้ เพศสมัพนัธ ์ ดร.ทมิ 

ดาวสยาม เสพสมเสวนา หนุม่ วรานนท ์

ดาวสยาม สบายอารมณ ์ นริตัศิยั 

ดาวสยาม คลนีคิ หนา้ 9 พญ. สมฤด ีเอือ้สดุกจิ 

ตาราง 13 แสดงความถีข่องคอลมันต์อบปญัหาทีป่รากฏในหนงัสือพิมพ ์  

ของพินิจ ศภุมสัดอุงักรู (2528 : 272) 

ชือ่หนงัสอืพมิพ ์

ลกัษณะการนำเสนอ

เนือ้หา 

สยาม

รฐั 

แนว

หนา้ 

ดาว

สยาม 

ขา่ว  

สด 

ไทยรฐั เดลิ

นวิส ์

หญงิ

ยคุใหม ่

รวม 

การตอบปญัหา  

ทางแพทย ์
12 - 3 9 9 - 1 34 

การตอบปญัหา  

ทางเพศ 
- 1 78 66 - 80 - 225 

การตอบปญัหาชวีติ - 74 30 - 48 - - 152 

รวม 12 75 111 75 57 80 1 411 

  การตอบปญัหาทางแพทย ์มจีำนวน 34 จาก 734 (รอ้ยละ 4.632) การตอบ
ปญัหาทางเพศ มจีำนวน 225 จาก 734 (รอ้ยละ 30.654) การตอบปญัหาชวีติมจีำนวน 
152 จาก 734 (รอ้ยละ 20.708) ดงันัน้ คอลมันต์อบปญัหามจีำนวนทัง้สิน้ 411 จาก 
734 (รอ้ยละ 55.994) ของปรมิาณการนำเสนอเนือ้หาทางเพศในสือ่สิง่พมิพท์ัง้หมดในชว่ง
ระยะเวลาดงักลา่ว 
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 ชือ่สิง่พมิพ ์           ชือ่คอลมัน ์ ผูต้อบปญัหา 

หนงัสอืพมิพ ์  

ขา่วสด หอ้งหมอขา่วสด นพ.มนตร ี

ขา่วสด เนยีนแนบเนือ้ กระดิง่ กิง่ทอง 

ไทยรฐั ปญัหาแพทย ์ปญัหาเพศ รจุน ์รมณยี ์

ไทยรฐั เบญจกลัยาณ ี สมศร ีสกุมุลนนัท ์

ไทยรฐั ตอบปญัหาหวัใจ ศริาณ ี

เดลนิวิส ์ เสพสมบม่สิม หมอนพพร 

หญงิยคุใหม ่ คณุหมอขา หมอลำยอง 

นติยสาร  

ใกลศ้าล เพศศกึษา หมอศาล  

ใกลห้มอ ปญัหาสขุภาพ คณะแพทย ์  

คณุและหมอ ไขปญัหาจติและเพศ ผศ. นพ.โกวทิย ์นพพร 

หมอชาวบา้น ถาม ? ตอบ หมอชาวบา้น คณะแพทย ์อาท ิ 
  นพ.สวุชยั อนิทรประเสรฐิ 
  นพ.สาธติ วรรณแสง 
  นพ.อมร ลลีารศัม ี
  อาจารยป์ราโมทย ์บญุสนิสขุ 

ทอ๊ปซเีครท็ ตอบปญัหา “คอนทเิดนเชยีล” แพทยช์าลแีละคณะ 

คูบ่า้น หมอคูบ่า้น คณะแพทย ์ร.พ. เพชรเวช 

รกัลกู ไปหาหมอสตู ิ นพ.จริศกัดิ ์มนสัสากร 

รกัลกู ปรกึษาคณุหมอชนกิา พญ. ชนกิา ตูจ้นิดา 

ดว้ยรกั เพศศกึษาวยัรุน่ นพ.วชิยั ชยัชชนะภยั 

เธอกบัฉนั นสุราตอบปญัหาวยัรุน่ นสุรา 

บงกช เพือ่นใจวยัรุน่ นพ.มนตร ีประเสรฐิวทิยาการ 

แรกรุน่ วยัแตกเปลีย่ว ดรณุ ีอรโุนทยั  

วรา เหตเุกดิทีค่ลนีคิของขา้พเจา้ หมอวรา 84 

วยัระเรงิ ตอบคำถามปญัหาใจ วยิะดา ตามตรงจติ 
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 ชือ่สิง่พมิพ ์           ชือ่คอลมัน ์ ผูต้อบปญัหา 

หนงัสอืพมิพ ์  

วยัหวาน อ. สมศร ีสกุมุลนนัทน ์ อ. สมศร ีสกุมุลนนัทน ์ 
 ไขขอ้งประตใูจ 

จแีอล โก ๋ปากนำ้ตอบปญัหา โก ๋ปากนำ้ 

จแีอล โก ๋ปากนำ้คลายปญัหาเธอ โก ๋ปากนำ้ 

จแีอล เพศรสนีม้ปีญัหา กนัลอง 

ฉกรรจ ์ เซก็สม์ปีญัหา ดอน ทา่พระ 

ฉกรรจ ์ แพทยฉ์กรรจ ์ นพ.นพพร  

ฉกรรจ ์ 100 อารมณเ์สพสมรกั เมถนุ 

เฉยีบ คนเรากเ็ทา่นี ้ จติพร 

ทเีดด็ ปญัหาใตห้ลงัคามุง้ คณุพชั 

เฟีย้ว เฟีย้วคลนีคิ นพ.ว.ี ด.ี 

ระทกึ เสพสขุ ทกุขค์ลาย กอ้ง เบอรเ์กา้ 

ระทกึ คลนีคิระทกึ หมอ 5024 

สยามหนุม่ เปดิประตสูวรรค ์ มธสุรณ ์คลุกีาร 

หนุม่สาว คลนีคิหนุม่สาว ผอ : นพ.ปรชีา สนุทรานนัท ์
  แพทยป์ระจำ :  
  นพ.เกษม ชยัแนตร 
  นพ.สนุทร ฮอ้เผา่พนัธ ์
  นพ.วชิยั ชยัชชูนะภยั 
  นพ.สมพงษ ์ดอีนนัตล์าภ 
  นพ.สขุา จนัทวบิลูย ์

HUSLTER จดหมายถงึแกรนนี ่ แกรนนี ่

PLAYBOY สารพนัปญัหา เพลยบ์อย 

Q บางท ีฉนัจะ... เฮอ้! ฉนัจะ... วภิาพร 

กะรตั ทีน่ีม่ปีญัหา คดิ คนงึหา 

กลุสตร ี ถามหมอ อนพุงศ ์เทพบนิการ 

ขวญัเรอืน ครองรกั ครองเรอืน นพ.รจุน ์รมณยี ์
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  ชือ่สิง่พมิพ ์           ชือ่คอลมัน ์ ผูต้อบปญัหา 

หนงัสอืพมิพ ์  

ขวญัเรอืน คยุกบัจติแพทย ์ นพ.วทิยา นาควชัระ 

ดฉินั ชว่ยฉนัดว้ย สวุรรณมาล ี

เปรยีว ปญัหาชวีติและสขุภาพ ดอน 

ผูห้ญงิ 24 คลนีคิผูห้ญงิ นพ.ทวปี ถกูจติร 

เพือ่หญงิ คลนีคิเพือ่หญงิ นพ.มนตร ีประเสรฐิวทิยาการ 

แพรว คยุกบัจติแพทย ์ นพ.วทิยา นาควชัระ 

แมแ่ละเดก็ คลนีคิแมแ่ละเดก็ นพ.พนติย ์จวิะนนัทะประวตั ิ 
 นพ.เสนอ อนิทรสขุศร ี 
  และคณะแพทย ์

ลลนา กฤตกิาไขปญัหา กฤตกิา 

สาวสวย คลนีคิเพศ นพ.นพพร 

สาวสยาม แนะนำทางสวา่ง หมอสยาม 

เสรมิสวย แสงดาวยงัไมส่ิน้ ศริาณ ี

หญงิไทย โรคภยัไขเ้จบ็ ศจ. นพ.เสนอ อนิทรสขุศร ี

หญงิไทย ปลอบขวญับำรงุจติ ชอ้งนาง 

หญงิไทย มปีญัหาปรกึษา “ชยัวฒัน”์ พีห่มอ 

ดาราภาพยนตร ์ เมือ่มปีญัหาเพศถามซฮิะ๊  หมอนพพร  
 หมอนพพรจะตอบ 

ดาราภาพยนตร ์ ศริาณสีอนนอ้ง ศริาณ ี

ดาราภาพยนตร ์ ศริาณทีีร่กั ศริาณ ี

ดาวอสีาน รกันีม้ปีญัหา ตุย่ ต.ช.ด. 

ดาวอสีาน ปญัหาหวัใจ อาจารยอ์คัรเดช 

ภาพยนตรบ์นัเทงิ ความรกัและตณัหา กระดิง่ กิง่ทอง 

ภาพยนตรบ์นัเทงิ คลนีคิบนัเทงิ นพ.ประเสรฐิ ทองเจรญิ 

TOP-POP ปญัหาเพศกบัวยัรุน่ หมอนอ้ย 

คูส่รา้ง-คูส่ม คลนีคิคนยาก ดอ๊กเตอรม์นตร ี  
  ประเสรฐิวทิยาการ 
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 ชือ่สิง่พมิพ ์           ชือ่คอลมัน ์ ผูต้อบปญัหา 

หนงัสอืพมิพ ์  

ชวีติรกั ลลีาชวีติ ลลีารกั ดร.มธรุนิทร ์

ชวีติรกั สาวเอย อยา่รอ้งไห ้ ฤด ีเรยีงกล 

ชวีติแรงงาน โรงซอ่มสขุเพศ บพชิ เฟือ่งนคร 

ศาลาชวีติ เพศสมัพนัธฉ์นัชู ้ มาดามเซก็ซี ่

หลายชวีติ มาลกีลบีซำ้ ยาหย ี

หลายชวีติ หอมกลิน่กาเมศ นพ.รตันะ 

หลายชวีติ รกัษช์วีติ นพ.มรว. สวุรรณ วรวรรณ 

ฉงน ฉงนเพศ บพธิ เฟือ่งนคร 

ฉงน ทำไมตอ้งเปน็เกย ์ กระดงังานรนไฟ 

แปลก โก ๋ปากนำ้ซะอยา่ง โก ๋ปากนำ้ 

แปลก ชวีติเศรา้ชาวเกย ์ โก ๋ปากนำ้ 

มหศัจรรย ์ คอลมันพ์เิศษของโก ๋ปากนำ้ โก ๋ปากนำ้ 

จกัรวาลปนื คลีค่ลายปญัหาเพศ หมอนพพร  
เพชรพระอมุา ภาค๓  

เดลเิมล ์ ธารนำ้ใจ สายฝน  

บางกอก คยุกบัสนีำ้ สนีำ้ 

บางกอก ตอบปญัหาสารทศิ ตะวนั 71 

บางกอก ตอบจดหมายโดยขนษิฐา ขนษิฐา 

บางกอก แพทยบ์างกอก ดร.บางกอก 

ทานตะวนั หอ้งแพทยท์านตะวนั หมอเวทย ์

ทานตะวนั ไขปญัหาชวีติ เชือ้ อรทยั 
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