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วธิคีดิเรือ่งเพศวถิขีองรฐัไทย 


ง จ

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
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วราภรณ ์แชม่สนทิ 

 

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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วธิคีดิเรือ่งเพศวถิขีองรฐัไทย 


คำนำ 
หัวหน้าชุดโครงการ

ùการสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิีเพศภาวะและสขุภาพทางเพศû



หัวใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศคือการขบัเคล่ือน

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง

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

การดำเนินงานชุดโครงการ ‘การสร้างและจัดการความรู้ด้าน

เพศวิถ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศ’เปน็สว่นหนึง่ของการขบัเคลือ่น
ข้างต้นบนพื้นฐานของการสร้างเสริมต่อเติมองค์ความรู้เรื่องเพศที่เชื่อม
โยงกบัสขุภาวะทางเพศอนัจะนำไปสูข่อ้เสนอในการสรา้งเงือ่นไขทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่ลดความเสี่ยงเรื่องเพศที่ไม่ปลอดภัยและสนับสนุน
เงือ่นไขทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใชช้วีติดา้นเพศ
ของคนในสงัคมชดุโครงการแบง่การดำเนนิงานออกเปน็4ดา้นคอื

1.การสร้างฐานข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างเปìนระบบ

1.1การพฒันาฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยภาคเีครอืขา่ยและผูส้นใจดงันี้
(ก)การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจำนวน5แหง่

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

ฉ ช
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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
ไทยชือ่วา่ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิี:ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศใน
ประวตัศิาสตรไ์ทยโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

ฉ ช
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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.ยาออนไลน์:ประดษิฐกรรมเรือ่งเพศ
 ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

4.เพศวถิี60วนิาทบีนจอแกว้
 ชยานนัท์มโนเกษมสขุ,พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

5.จากคูส่รา้งคูส่มถงึCosmopolitan:วาทกรรมเรือ่งเพศและ
การตอ่รองของผูห้ญงิ
 มลฤดีลาพมิล,อไุรรตัน์หนา้ใหญ่
 และพมิพวลัย์บญุมงคล

6.เบือ้งลกึเบือ้งหลงัอดุมการณเ์รือ่งเพศและสขุภาพในสือ่รณรงค์
ของเอน็จโีอ
 มลฤดีลาพมิลและพมิพวลัย์บญุมงคล

ซ ฌ
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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

ซ ฌ
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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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ของสงัคมไทย”เพราะอำนาจทางวฒันธรรมเปน็กลไกสำคญัในการควบคมุ
วิถีชีวิตทุกด้านของมนุษย์และเป็นอีกหนึ่งก้าวของเพศวิถีศึกษาในสังคม
ไทยทีมุ่ง่หมายถงึการศกึษาในเรือ่งตอ่ไปนี้

กระบวนการต่อเนื่องของชีวิตในการเรียนรู้การปลูกฝังทัศนคติ
ความเชื่อ เรื่องเพศผ่านสถาบันหลักในสังคมฯและหรือสื่อ
ตา่งๆ

คุณค่าของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะบทบาทของเพศภาวะต่างๆ
และความสมัพนัธแ์บบรกัใครเ่ชงิพศิวาส

พัฒนาการทางเพศสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ความปรารถนา
และภาพพจนใ์นรา่งกายตวัเอง

ฯลฯ

เราผู้มีส่วนทุ่มเทกับผลิตผลครั้งนี้หวังว่าหนังสือทุกเล่มคงเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สนบัสนนุใหบ้คุคลมสีขุภาวะทางเพศทีด่ีทัง้ทางกายจติและปญัญารวม
ถึงการขับเคลื่อนให้สังคมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเพศและโครงสร้าง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศดังกล่าวมาแล้วในย่อหน้าแรกหากผู้อ่านพบ
ขอ้บกพรอ่งไมส่มบรูณ์หรอืมคีวามเหน็ตอ่หนงัสอืรายงานวจิยัไมว่า่เรือ่ง
อะไรขอได้โปรดสะท้อนกลับมายังผู้รับผิดชอบเราตั้งใจรับฟังด้วยความ
ยนิดี


กฤตยาอาชวนจิกลุ
21กนัยายน2551

ญ ฎ
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คำนำแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ง

คำนำหัวหน้าชุดโครงการ ©

บทนำ     1

 ความหมายของคำวา่‘รฐั’ 3

 กรอบเวลาในการศกึษา 3

 ความหมายของ“เพศวถิ”ี(sexuality) 4

 วธิกีารศกึษา  5

รัฐความเปìนชาติและเพศวิถี 7

 รฐักบัการกำหนดคณุคา่เรือ่งเพศทีช่อบธรรม 7

 สำนกึเรือ่งเพศกบัสำนกึเรือ่งความเปน็ชาติ 9
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1วราภรณ์แชม่สนทิ

บทนำ 
 

 

 

งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มจากคำถามว่า	“รัฐไทยมีวิธีคิดต่อเรื่องเพศของ
คนในสังคมอย่างไร”	และจะพยายามตอบคำถามโดยอาศัย

การศกึษาวเิคราะหข์า่ว	กฎหมาย	กฎระเบยีบและเอกสารทางการอืน่ๆ	ใน
ช่วงก่อนที่จะเริ่มการวิจัย	ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่ารัฐหรือสถาบัน
ทางการที่มีบทบาทด้านการเมืองการปกครองนั้น	มีโครงสร้างที่ซับซ้อน	
ประกอบด้วยองคาพยพที่แยกย่อยหลายส่วน	ดังนั้น	ท่าทีของรัฐต่อเรื่อง
เพศจึงน่าจะไม่ได้มีความเป็นเอกภาพ	หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมด	แต่น่าจะมีความแตกต่างหลากหลายในตัวเอง	คือมีทั้งความ
พยายามที่จะควบคุมชีวิตทางเพศของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปตาม
บรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ	ขณะเดียวกันก็น่าจะพบท่าทีของรัฐที่เอื้อให	้
เกิดบรรทัดฐานใหม	่ที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด	
รสนยิม	และพฤตกิรรมดา้นเพศของคนในสงัคมดว้ย	
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	จากการประมวลข้อมูลเบื้องต้น	ผู้วิจัยพบว่าโดยภาพรวมแล้ว	
บทบาทที่เด่นชัดที่สุดของรัฐต่อเรื่องเพศ	ยังคงเป็นบทบาทในการพยายาม
ควบคุมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม	 ให้เป็นไปตาม
บรรทัดฐานที่ถูกต้องในสายตาของรัฐ	 แต่ทั้งนี้ ไม่ ได้หมายความว่า		 
ทุกองคาพยพและคนทั้งหมดของรัฐและระบบราชการจะมีความเห็นไปใน
ทางเดียวกันทั้งหมด	แต่ความเห็นต่างในระดับตัวบุคคลเท่าที่ปรากฏผ่าน
สื่อนั้น	มักเป็นความคิดที่เป็นกระแสรอง	ซึ่งต้องเจอกับแรงเสียดทาน		 
ทัง้จากภายในภาครฐัเองและจากภาคสงัคมบางสว่น		

ส่วนความต่างทางความคิดในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ก็พอ
จะปรากฏให้เห็นบ้าง	และความพยายามใดๆ	ที่จะเปิดพื้นที่ให้กับค่านิยม
และพฤติกรรมที่แตกต่างจากบรรทัดฐานก็มักไม่ได้เป็นความริเริ่มจากฝ่าย
รัฐ	แต่เกิดจากความจำเป็นอันเนื่องมาจากแรงบีบของสภาพปัญหา	หรือ
การผลักดันโดยภาคประชาสังคมที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงบาง
อย่าง	และด้วยเหตุนี	้การตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีคิดของรัฐต่อเรื่องเพศจึง
เกอืบจะเทา่กบัเปน็การตัง้คำถามวา่	รฐัมแีรงจงูใจและฐานคดิแบบใดในการ
พยายามสร้างการควบคุมทางเพศในสังคม	แต่นอกจากแง่มุมหลักนี้แล้ว	
รายงานนีจ้ะชีใ้หเ้หน็ความแตกตา่งในวธิคีดิของรฐัเทา่ทีม่ปีรากฏอยูด่ว้ย	

รายงานนี้เป็นเสมือนงานเบื้องต้น	 เพราะมีวัตถุประสงค์เดิมเพื่อ
เปน็การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมาย	กฎระเบยีบ	และนโยบายเรือ่งเพศ	 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	“การสร้างและจัดการความรู้ด้านเพศวิถ	ี
เพศภาวะ	และสขุภาวะทางเพศ”	ตามแผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	และงานเขียนชิ้นนี้จำกัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะเพียงด้านเดียว
ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเพศวิถ	ีนั่นคือ	ศึกษาวิธีคิดและความ
พยายามสรา้งการควบคมุของรฐัทีก่ระทำตอ่เพศวถิขีองคนในสงัคม		

แต่มิได้ตั้งคำถามว่า	 ในทางกลับกัน	เพศวิถีหรือความเป็นไปด้าน
เพศในสังคม	ซึ่งแปรผันใกล้ชิดกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่	 
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ไมเ่คยหยดุนิง่	ทัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลกนัน้	ไดส้รา้งความเปลีย่นแปลง	 
ให้เกิดขึ้นกับรัฐอย่างไรบ้าง	ทั้งในแง่ของโครงสร้าง	อำนาจ	และแนวทาง
การจดัการทางสงัคมของรฐั	พดูอกีอยา่งหนึง่กค็อื	รายงานฉบบันี	้ยงัไมไ่ด้
ศกึษาและวเิคราะหล์กึลงไปถงึความสมัพนัธท์ีเ่ปน็พลวตั	และเปน็ปฏกิริยิา
ต่อกันอย่างซับซ้อนระหว่างรัฐกับเพศวิถี	ซึ่งประเด็นหลังนี้เป็นหัวข้อที่	 
นา่จะมกีารศกึษาใหล้กึซึง้ตอ่ไป	

ความหมายของคำว่า ‘รัฐ’ 

“รฐั”	ในงานวจิยัชิน้นี	้หมายถงึหนว่ยงานราชการและบคุคลซึง่ดำรง
ตำแหน่งในหน่วยงานราชการ	ทั้งที่เป็นตำแหน่งการเมืองและตำแหน่ง
ข้าราชการประจำ	แต่เนื่องจาก	“วิธีคิดของรัฐ”	ซึ่งเป็นเป้าหมายของการ
ศกึษานีม้ลีกัษณะเปน็นามธรรม	การวเิคราะหจ์งึตอ้งกระทำผา่นวตัถทุีม่อง
เห็นหรือจับต้องได	้ ในขอบเขตของงานชิ้นนี้จำกัดอยู่ที่ข่าวหนังสือพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	และกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ	 เป็นหลัก	ด้วยลักษณะของเอกสารที่ถูกเลือกมาเพื่อการศึกษา
วเิคราะหน์ีเ้อง	วธิคีดิของรฐัทีป่รากฏในรายงานฉบบันีจ้งึยงัจำกดัอยูเ่ฉพาะ
เท่าที่ถูกส่งผ่านหรือสะท้อนอยู่ในเอกสารเหล่านี	้และในแง่ตัวบุคคลก็มัก
จำกดัอยูแ่ตเ่ฉพาะผูม้ตีำแหนง่สำคญัทางการเมอืง	หรอืขา้ราชการระดบัสงู
เทา่ทีป่รากฏในขา่ว	

กรอบเวลาในการศึกษา 

ผู้วิจัยเลือกป	ีพ.ศ.2544	ถึง	พ.ศ.2550	เป็นกรอบเวลาของการ
ศกึษา	เนือ่งจากเนือ้หาหลกัของงานชิน้นีค้อืการสำรวจวธิคีดิ	“ของรฐั”	ใน
แง่นี	้การขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลทักษิณเมื่อต้นปีพ.ศ.2544	จึงเป็นจุด
เปลีย่นทางการเมอืงทีน่า่สนใจ	ดงัปรากฏมขีอ้วเิคราะหจ์ดุแขง็และขอ้ดอ้ย	
ตลอดจนความสำเร็จและความผิดพลาดต่างๆ	ของรัฐบาลทักษิณอยู่แล้ว	 

�������.indd   3 10/6/08   8:44:59 AM



� วธิคีดิเรือ่งเพศวถิขีองรฐัไทย

ในที่อื่นๆ	ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับรัฐบาลทักษิณก็คือ		 
การพยายามสถาปนาอำนาจ	และระบบการจัดการประเทศแบบรวมศูนย์	 
ที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตร	ี ในด้านสังคม	เราทราบกันดีว่า	นโยบายจัด
ระเบยีบสงัคมเกดิขึน้ในสมยัรฐับาลทกัษณิ	และกระทรวงวฒันธรรมอนัเปน็
แหล่งผลิตและเฝ้าระวังมาตรฐานทางวัฒนธรรมของรัฐ	ก็ถูกตั้งขึ้นในสมัย
รฐับาลทกัษณิเชน่กนั		

แม้ว่ารัฐบาลทักษิณจะถูกโค่นล้มไปโดยการรัฐประหารเมื่อวันที	่19	
กนัยายน	2549	แตป่รากฏการณท์ีน่า่สนใจตอ่มากค็อื	ทศิทางนโยบายรฐั
ทีเ่นน้การควบคมุทางสงัคมและวฒันธรรม	ซึง่มผีลทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ต่อประเด็นเพศวิถีในสังคมนั้น	 ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการสิ้นอำนาจของ
รัฐบาลทักษิณ	แต่กลับได้รับการสืบทอดต่อมาโดยรัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดย	 
คณะรัฐประหาร	และดูจะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นในบางด้าน	เห็นได้จากการ
ออกกฎหมายใหม	่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิม	 เพื่อควบคุมค่านิยมและ
พฤติกรรมเรื่องเพศในสังคมให้รัดกุมยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในนามของการ
ควบคมุ	“สือ่ลามก”	เชน่	กฎหมายความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร	์กฎหมาย	 
ภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน	์กฎหมายเกีย่วกบักจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทัศน	์กฎหมายการพิมพ	์รวมถึงความพยายามจัดเรตติ้งสื่อประเภท
ตา่งๆ	และการกวาดจบัสือ่สิง่พมิพท์ีท่างการตดัสนิวา่มลีกัษณะไมเ่หมาะสม	
เปน็ตน้	ดว้ยเหตผุลทีย่กมานี	้ผูว้จิยัจงึกำหนดกรอบระยะเวลาการรวบรวม	 
ข้อมูลนับจากต้นพ.ศ.2544	ถึงปลายพ.ศ.2550	รวมระยะเวลาทั้งสิ้น	 
เจด็ป	ี

ความหมายของ “เพศวิถี” (sexuality) 

สำหรับ	“เพศวิถี”	(sexuality)	นั้น	คำนี้เป็นคำใหม่ในสังคมไทย
เชน่เดยีวกบัอกีหลายสงัคม	และดเูหมอืนวา่คำๆ	นีจ้ะยงัไมม่ขีอบเขตความ
หมายที่ชัดเจนตายตัว	 เห็นได้จากการที่งานวิชาการหรือขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่พูดถึงเรื่องเพศวิถ	ีมักเริ่มต้นด้วยการกำหนดนิยาม
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ของคำ	ในบรรดาคำนิยามทั้งหลายที่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดนั้น	
ความเขา้ใจหนึง่ทีด่เูหมอืนผูท้ีใ่ชค้ำนีจ้ะมรีว่มกนักค็อื	เพศวถิไีมไ่ดห้มายถงึ
เฉพาะกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ	์แต่หมายรวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ	หรือ
สำนกึในความเปน็ตวัตน	และการแสดงออกถงึความเปน็คนเพศใดเพศหนึง่	
ตลอดจนความโน้มเอียงที่จะมีคู่เป็นคนเพศใดๆ	ทั้งในมิติของความรู้สึก
เสนห่าผกูพนัและการมคีวามสมัพนัธท์างเพศ		

นอกจากนี	้ เพศวิถียังเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องซ้อนทับอยู่กับมิติเรื่อง
เพศภาวะ	(gender)	หรือความหมายและความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ความเปน็หญงิความเปน็ชาย	โดยทีเ่พศวถินีัน้เกีย่วขอ้งกบัคนทกุเพศ	ไมไ่ด้
เป็นเรื่องเฉพาะของคนที่มีวิถีชีวิตด้านเพศที่แตกต่างจากจารีตของสังคม
อย่างที่มักเข้าใจกัน	ขอบเขตเนื้อหาของเพศวิถีจึงครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ	์สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย	และปัญหาความรุนแรงทางเพศ
ที่มักเกิดกับผู้หญิงด้วย	ที่สำคัญเพศวิถีไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัว	แต่ยัง
สัมพันธ์อย่างเป็นพลวัตกับระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สถาบันทางสังคม
และการเมอืงกำหนดและยดึถอื	

วิธีการศึกษา 

งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาเอกสาร	 เริ่มจากการสำรวจข่าว
หนังสือพิมพ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 โดยใช้ข่าวจากสองแหล่งควบคู่กัน	
ได้แก	่ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องเพศย้อนหลังสิบปี	ซึ่งได้มีการ
รวบรวมและจัดหมวดหมู่ไว้โดย	 “โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะ	 
ทางเพศ”	ภายใตช้ดุโครงการ	“การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิ	ีเพศ
ภาวะ	และสุขภาวะทางเพศ”	และข่าวตัดจากหนังสือพิมพ	์พ.ศ.2547-
2550	ที่รวบรวมโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง	(สคส.)1 

1	 ขา่วตดัของสคส.	รวบรวมจากหนงัสอืพมิพ	์5	ฉบบั	ไดแ้ก	่ไทยรฐั	เดลนิวิส	์มตชิน	คมชดัลกึ		 
และโพสตท์เูดย	์
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โดยผู้วิจัยให้ความสนใจกับข่าวที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของหน่วยงานรัฐ
และคนของภาครฐั	ตอ่เรือ่งเพศและวถิชีวีติดา้นเพศของคนในสงัคม	เพือ่ให้
เห็นภาพรวมว่า	มีหน่วยงานใดบ้างของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการ
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศในสังคม	และหน่วยงานหรือบุคคลจาก
หน่วยงานเหล่านี	้ ให้ความสำคัญกับแง่มุมใดในเรื่องเพศและวิถีชีวิตด้าน
เพศ	และมวีธิคีดิอยา่งไรตอ่เรือ่งเพศในสงัคม2  

นอกจากนี	้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารจำพวกกฎหมาย	กฎระเบียบ	
และรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	มตคิณะรฐัมนตรแีละความเหน็ของหนว่ยงาน
ต่อร่างกฎหมายบางฉบับ	และกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยว
กบัเรือ่งเพศและคำตอบกระทูข้องรฐับาล	

หัวข้อถัดไปของรายงาน	จะเป็นการอภิปรายถึงแนวคิดเรื่องรัฐ		 
ความเป็นชาต	ิ และเพศวิถีเพื่อเป็นฐานในการทำความเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย	จากนั้นจะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเรื่อง
การจัดการเรื่องเพศของรัฐไทย	โดยแบ่งตามประเด็นที่รัฐให้ความสนใจ	
ไดแ้ก	่เรือ่งเพศของเดก็และเยาวชน	เรือ่งเพศในสือ่	ความหลากหลายทาง
เพศ	และอนามัยเจริญพันธุ	์ซึ่งรวมถึงเรื่องความรุนแรงทางเพศด้วย	และ
สุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การจัดการเรื่องเพศของรัฐ	เพื่อหา
คำตอบวา่รฐัมวีธิคีดิอยา่งไรตอ่เรือ่งเพศวถิใีนสงัคมไทย	
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รัฐ  
ความเป็นชาติ และเพศวิถี 

 

 

 

รัฐกับการกำหนดคุณค่าเรื่องเพศที่ชอบธรรม 

การทำความเขา้ใจเรือ่งรฐักบัการควบคมุเรือ่งเพศนัน้	นา่จะเริม่จาก
ความคดิทีว่า่	เรือ่งเพศไมใ่ชเ่ปน็แคเ่รือ่งสว่นตวั	เกล	รบูนิ	(Gayle	Rubin)	
นกัคดิสตรนียิมไดศ้กึษาเรือ่งความขดัแยง้และการควบคมุเรือ่งเพศในสงัคม
อเมรกิาในชว่งตน้ทศวรรษ	1980	และกอ่นหนา้นัน้	และพยายามชีใ้หเ้หน็
ว่า	การที่ชีวิตด้านเพศของคนบางกลุ่มถูกควบคุม	หรือการที่คนบางกลุ่ม
ตอ้งถกูจำกดัโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิ	อนัเนือ่งมาจากเพศวถิขีองตน	
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องเพศวิถีเป็นประเด็นเรื่องความชอบธรรมทาง
สงัคม2  

2		Gayle	Rubin,	1999	[1984],	“Thinking	Sex:	Notes	for	a	Radical	Theory	for	the	
Politics	of	Sexuality”,	In	Culture, Society and Sexuality: A Reader,	2nd	edition.	
Richard	Parker	and	Peter	Aggleton,	eds.,	New	York:	Routledge,	159,	163.	 
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รูบิน	อธิบายว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่มักถูกแทรกแซงโดยรัฐผ่าน	 
การใช้กฎหมายและนโยบาย	และผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆ	 ไม่ว่าจะ
เปน็การแพทย	์ครอบครวั	ศาสนา	และอืน่ๆ	(รวมถงึสถาบนัการศกึษาและ
หน่วยงานให้บริการทางสังคมต่างๆ	ด้วย-ผู้วิจัย)	โดยการควบคุมที่ว่านี้
ทำงานโดยอาศัยระบบการกำหนดลำดับชั้นทางคุณค่าในเรื่องเพศ	(a	
hierarchical	system	of	sexual	value)	ทีด่ำรงอยูใ่นสงัคม	พดูอกีอยา่ง
หนึ่งก็คือ	สังคมให้คุณค่ากับพฤติกรรมทางเพศแบบต่างๆ	ไม่เท่ากัน	โดย
พฤติกรรมทางเพศที่สังคมมักถือว่ามีคุณค่าสูงสุด	คือการมีเพศสัมพันธ	์ 
ในกรอบของการแตง่งานระหวา่งคูต่า่งเพศหญงิชาย		

ขณะที่พฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ทางเพศแบบอื่นๆ	เช่น	การมี
เพศสมัพนัธข์องคูต่า่งเพศทีไ่มไ่ดแ้ตง่งานหรอืเปน็คูช่ัว่คราว	พฤตกิรรมทาง
เพศที่หมิ่นเหม่ต่อข้อกล่าวหาว่าหมกมุ่น	ผิดปกต	ิหรือวิปริต	เช่น	การ
สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง	การใช้สื่อหรืออุปกรณ์กระตุ้นความรู้สึก	เพศ
สัมพันธ์แบบนิยมความเจ็บปวด	(sadomasochistic)	ไปจนถึงการมีเพศ
สัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน	ถึงที่สุดแล้ว	แม้ว่าการกระทำเหล่านี้จะเป็น	 
การประกอบกิจกรรมทางเพศเช่นเดียวกัน	และเป็นกรณีที่ผู้ที่มีส่วนร่วมมี
ความยินยอมพร้อมใจเหมือนกัน	แต่พฤติกรรมทางเพศต่างๆ	 เหล่านี	้	 
มกัถกูสงัคมกำหนดใหม้คีณุคา่สงูตำ่ไมเ่ทา่กนั3 

ในสงัคมไทย	ชลดิาภรณ	์สง่สมัพนัธ	์ไดว้เิคราะหไ์วใ้นการศกึษาฐาน
คตเิรือ่งเพศของรฐัทีป่รากฏในนโยบายเรือ่งโรคเอดสข์องประเทศไทยวา่	รฐั
ไทยมีความพยายามที่จะ	 “ปรับเปลี่ยน/กำกับให้เรื่องเพศของคนไทย
หลายกลุ่มหลายรุ่นอยู่ในกรอบเรื่องเพศกระแสหลัก ที่จำกัดการร่วมเพศ
และความสัมพันธ์ทางเพศไว้ในสถาบันการแต่งงาน”	ประกอบกบัความเชือ่
ว่า	ผู้ชายต้องการการระบายออกซึ่งความต้องการทางเพศมากกว่าผู้หญิง	

3		Rubin,	Thinking Sex,	58-160	&	165-169. 
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และในความสัมพันธ์ทางเพศ	ผู้ชายควรเป็นฝ่ายรุกขณะที่ผู้หญิงควรเป็น
ฝา่ยรองรบั4  

ชลิดาภรณ์ยังได้อภิปรายไว้ในบทความอื่นด้วยว่า	สังคมไทยมีการ
กำหนดลำดับชั้นสูงต่ำในเรื่องเพศเช่นเดียวกันกับที่รูบินนำเสนอ	แต่อาจมี
รายละเอยีดตา่งกนัไปบา้ง	ทัง้นี	้การจดัลำดบัคณุคา่สงูตำ่เรือ่งเพศในสงัคม
ไทยที่เราน่าจะคุ้นเคยกันก็คือ	เพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายที่เป็นคู่สมรส
กัน	โดยเฉพาะเพื่อการมีลูกและสร้างครอบครัว	ถือเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ
และให้คุณค่าสูงสุด	ขณะที่ความสัมพันธ์ต่างเพศของหญิงชายที่อยู่เป็นคู่	 
แตไ่มไ่ดแ้ตง่งานกนันัน้	สงัคมยงัไมใ่หก้ารยอมรบัเตม็ที่	แตก่ระนัน้กย็งัอาจ
ถกูประณามนอ้ยกวา่บคุคล	โดยเฉพาะผูห้ญงิ	ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคนมาก
กว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน	หรือเยาวชน	(โดยเฉพาะเยาวชนหญิง)	ที่มี
เพศสมัพนัธ	์“กอ่นวยัอนัควร”	หรอืผูห้ญงิทีเ่ปลีย่นคูบ่อ่ยครัง้		

ส่วนความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ5	ไม่ว่าจะ
เป็นคู่ถาวรหรือไม่ก็ตาม	 เป็นสิ่งที่พึงปกปิดให้รับรู้ได้เฉพาะในวงแคบ	
เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกประณามว่าเป็นความ	“เบี่ยงเบน”	“ผิดปกติ”	
หรอื	“วปิรติ”	นอกจากนี	้สงัคมไทยยงัใชส้องมาตรฐานในการตดัสนิคณุคา่
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศ	คือยอมรับพฤติกรรมการซื้อ
บริการทางเพศของผู้ชายว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปกติ	แต่มักรังเกียจหรือไม่
ยอมรบัผูค้า้บรกิารทัง้หญงิและชาย6 

4		ชลดิาภรณ	์สง่สมัพนัธ,์	2547,	“ฐานคตเิรือ่งเพศวถิใีนนโยบายเรือ่งโรคเอดสข์องรฐัไทย”,	
รัฐศาสตร์สาร,	ปทีี	่25	ฉบบัที	่3,	3-4.	

5		 “คนขา้มเพศ”	เปน็คำใหมใ่นขบวนการเคลือ่นไหวเรือ่งเพศวถิ	ีหมายถงึ	ชายทีเ่ปลีย่นเพศเปน็
หญงิ	(หรอืเรยีกวา่	“หญงิขา้มเพศ”)	และหญงิทีเ่ปลีย่นเพศเปน็ชาย	(“ชายขา้มเพศ”)	ทัง้ที่
ผา่ตดัแปลงเพศแลว้และไมไ่ดผ้า่ตดั	คำเรยีกอืน่ทีค่นขา้มเพศใชเ้รยีกตวัเอง	เชน่	“ทจี”ี	(TG-
Transgender)	และ	ส่วนหญิงข้ามเพศนั้นมักเรียกตัวเองว่า	“สาวประเภทสอง”	หรือ	
“กะเทย”	ดว้ย	

6		วราภรณ	์แชม่สนทิ,	(กำลงัอยูร่ะหวา่งจดัพมิพ)์,	“หลากหลายคอืเปน็ธรรม:	Politics	of	
Recognition	กบัความเคลือ่นไหวเรือ่งเพศวถิใีนสงัคมไทย”,	วารสารจุดยืน. 
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นักทฤษฏีสตรีนิยมอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเพศวิถีในฐานะที่เป็น
ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม	ได้แก	่แนนซี	่ เฟรเซอร	์(Nancy	
Fraser)	ทีแ่ยกแยะระหวา่งการพจิารณาประเดน็เพศวถิใีนฐานะทีเ่ปน็เรือ่ง
ความถูกต้องดีงามเชิงศีลธรรม	(the	good)	กับการพิจารณาเพศวิถ	ี 
ในฐานะที่เป็นเรื่องความเป็นธรรม	(justice)	โดยเมื่อพิจารณาในแง่ความ
เป็นธรรมทางสังคม	เราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องเพศวิถ	ี โดยเฉพาะกรณีของ
คนที่มีอัตลักษณ์หรือวิถีชีวิตด้านเพศนอกกรอบจารีต	 เช่น	คนรักเพศ
เดียวกันหรือคนข้ามเพศนั้น	 เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่สังคมไม่ให้การ
ยอมรับเพศวิถีของคนเหล่านั้น	 ในแง่นี	้ปัญหาจึงอยู่ที่การจัดวางความ
สัมพันธ์ในสังคม	ที่ทำให้บุคคลไม่ได้รับความเป็นธรรม	ไม่ได้อยู่ที่ลักษณะ
ทางจติวทิยาหรอืพฒันาการทางเพศของบคุคลนัน้ๆ7 

เฟรเซอรอ์ธบิายวา่	ความไมเ่ปน็ธรรมทีเ่กดิขึน้เมือ่คนบางกลุม่ไมไ่ด้
รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมในสังคมเช่นนี	้มีฐานมาจากแบบแผนคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่ถูกทำให้กลายเป็นสถาบัน	(institutionalized	patterns	
of	cultural	value)	ในที่นี	้ เราจะชี้เฉพาะไปที่เป็นแบบแผนคุณค่าทาง
วัฒนธรรมในเรื่องเพศ	ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับข้อวิเคราะห์เรื่องระบบการ
กำหนดลำดบัชัน้ทางคณุคา่สำหรบัพฤตกิรรมทางเพศทีเ่สนอโดยรบูนิขา้งตน้   
ดังนั้น	หนทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่ว่านี	้ จึงต้องเริ่ม	 
จากการกระบวนการที่เฟรเซอร์เรียกว่า	เป็นการรื้อถอนความเป็นสถาบัน
ของแบบแผนคุณค่าทางวัฒนธรรม	 (เรื่องเพศ)	ที่ครอบงำสังคมอยู	่
(deinstitutionalizing	patterns	of	cultural	value)	โดยมเีปา้หมาย	คอื	
การเปิดโอกาสให้คนที่เคยถูกตั้งข้อรังเกียจอันเนื่องมาจากเพศวิถีของตน	
ได้สามารถเข้ามามีพื้นที่หรือมีส่วนร่วมในชีวิตทางสังคมได้อย่างเสมอหน้า
เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ8	โดยการปฏิบัต	ิการรื้อถอนความเป็นสถาบัน

7		Nancy	 Fraser,	 2003,	 “Social	 Justice	 in	 the	 Age	 of	 Identity	 Politics:	
Redistribution,	Recognition,	and	Participation”,	In	Redistribution or Recognition? 
A Political-Philosophical Exchange.	Nancy	Fraser	and	Axel	Honneth,	co-
authors,	New	York:	Verso,	7-109.	

8	 Fraser,	Social Justice in the Age of Identity Politics,	27-30. 
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ของแบบแผนคุณค่าทางวัฒนธรรมนี	้อาจเริ่มจากการทำความเข้าใจวิธีคิด	
เครื่องมือ	และกลไกการทำงานของแบบแผนคุณค่าทางวัฒนธรรมกระแส
หลกัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการกดีกนัทางสงัคม	รวมถงึการตัง้คำถาม	ทา้ทาย	หรอื
ปฏเิสธไมย่อมรบัแบบแผนคณุคา่นัน้ๆ		

ข้อวิเคราะห์ของรูบินเรื่องการกำหนดลำดับชั้นทางคุณค่าสำหรับ
สำหรับพฤติกรรมทางเพศแบบต่างๆ	และแนวคิดของเฟรเซอร์ที่ชี้ว่า	
แบบแผนคณุคา่ทางวฒันธรรม	(เรือ่งเพศ)	ทีถ่กูทำใหก้ลายเปน็สถาบนัคอื	
ต้นตอของการกีดกันทางสังคม	แนวคิดเหล่านี้น่าจะทำให้เราพอมองเห็น
ความเชือ่มโยงระหวา่งเพศวถิกีบัรฐัและสงัคม	โดยเฉพาะกลไกทางความคดิ	 
ของรฐัและสงัคมในการควบคมุเรือ่งเพศ	แตท่ัง้นี	้ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐั
กบัเพศวถิดีจูะเปน็ประเดน็ทีย่งัไมม่กีารศกึษาแพรห่ลายมากนกั	ทัง้นี	้อาจ
เปน็เพราะแนวคดิทางวชิาการสว่นหนึง่ทีม่องวา่	เรือ่งของรฐันัน้เปน็ประเดน็		 
“สาธารณะ”	ขณะทีเ่รือ่งเพศเปน็พฤตกิรรรมหรอืทางเลอืก	“สว่นตวั”	

สำนึกเรื่องเพศกับสำนึกเรื่องความเป็นชาติ 

บทนำของหนังสือ	Nationalisms	&	Sexualities	ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่
ปีค.ศ.19929	ได้พูดถึงลักษณะที่สอดคล้องกันบางประการ	ระหว่างสำนึก
เรื่องเพศกับสำนึกเรื่องความเป็นชาติของคนในรัฐชาติสมัยใหม่	ในประการ
แรก	ทัง้เรือ่งเพศและความเปน็ชาตดิเูหมอืนจะทำหนา้ทีเ่ปน็เสน้แบง่ในทาง
อัตลักษณ์พื้นฐาน	ที่ผู้คนในสังคมทั้งหลายต่างก็ให้การยอมรับโดยดุษณ	ี	 
จนดคูลา้ยกบัวา่ทัง้สำนกึความเปน็คนเพศใดเพศหนึง่และความเปน็คนชาติ
ใดชาติหนึ่งนี	้ เป็นเส้นแบ่งตามธรรมชาติที่มีมาช้านาน	และไม่จำเป็นต้อง
ถูกตั้งคำถามใดๆ	นี่คือด้านหนึ่งที่เหมือนกันระหว่างความคิดเรื่องชาติกับ
เรือ่งเพศ		

9		Andrew	Parker	et.	al.,	1992,	“Introduction”,	in	Nationalism & Sexualities,	New	
York:	Routledge,	1-18. 
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ในอีกด้านหนึ่ง	ทั้งสำนึกความเป็นคนชาติใดชาติหนึ่งและความเป็น
คนเพศใดเพศหนึ่งของคนเราแต่ละคน	ล้วนได้รับการตอกย้ำให้หนักแน่น
และขับเน้นให้เด่นชัดขึ้น	ด้วยสำนึกถึงความแตกต่างระหว่างตัวเราและ	
“คนอื่น”	ไม่ว่าคนอื่นนั้นจะเป็นคนต่างชาติหรือคนต่างเพศก็ตาม	พูดอีก
อย่างหนึ่งก็คือ	 เมื่อ	“เรา”	 ในฐานะที่เป็นคนชาติใดชาติหนึ่งหรือเพศใด	 
เพศหนึ่ง	ตระหนักถึงการมีอยู่และความเป็นไปของคนหมู่กลุ่มอื่นที่ต่าง	 
จากเรา	การตระหนักรับรู้นี้จะช่วยขับเน้นสำนึกถึงความแตกต่างที่เป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเราหรอืหมูก่ลุม่ของเรา	ของเพือ่นรว่มชาตขิองเรา
หรอืคนเพศเดยีวกบัเรามากขึน้	นีค่อืความเหมอืนประการทีส่อง10 

แต่แท้ที่จริงแล้ว	ถ้าพูดเฉพาะเรื่องความเป็นชาติ	ผลงานคลาสสิก
ของเบเนดิคต	์แอนเดอร์สัน	(Benedict	Anderson)	ก็ได้แสดงไว้อย่าง
ชัดเจนแล้วว่า	สำนึกเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาต	ิประหนึ่งว่า
ชาตินั้นเป็น	“ชุมชน”	ของเพื่อนร่วมชาติที่รู้จักคุ้นเคยและรักใคร่ปรองดอง
กันโดยปราศจากการแบ่งแยกแข่งขันเช่นนี้	 เป็นผลิตผลทางประวัติศาสตร์
ของการก่อตัวของรัฐชาติสมัยใหม่11	ที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความพยายามที่
จะดดูกลนืหรอืกดทบัความแตกตา่งหลากหลายระหวา่งคนกลุม่ตา่งๆ	ทีอ่ยู่
ภายในรัฐชาติเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางชาติพันธุ์	ศาสนา	
วฒันธรรม	ชนชัน้ทางเศรษฐกจิ	ความนยิมทางการเมอืง	และอืน่ๆ	ซึง่รวม
ถึงความแตกต่างเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีชีวิตด้านเพศด้วย	แม้ว่า	 
แอนเดอรส์นัไมไ่ดพ้ดูถงึทัง้สองประเดน็หลงันีไ้วใ้นหนงัสอืของเขากต็าม	

เพศวิถีก็เช่นกัน	สำนึกเรื่องเพศวิถีของคนในสังคมหนึ่งๆ	ก็เป็นสิ่ง	 
ทีถ่กูกำหนดโดยระบบการใหค้ณุคา่ทางวฒันธรรมของสงัคมนัน้ๆ	เพือ่ใหอ้ยู่
ในกรอบบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับร่วมกันเป็นสำคัญ	โดยบรรทัดฐานที่ว่า
นี้มักทำงานบนหลักของการพยายามควบคุมหรือขจัดความแตกต่างหลาก

10	Parker	et.	al.,	“Introduction”,	2-5.	
11	Benedict	Anderson,	1991,	Imagined Communities.	London:	Verso,	6-7.	
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หลายของค่านิยม	พฤติกรรม	หรืออัตลักษณ์ทางเพศในสังคมด้วย	
ตัวอย่างเช่น	การที่รัฐพยายามส่งเสริมค่านิยมรักนวลสงวนตัวในหมู่
พลเมืองที่เป็นเพศหญิง	และประณามค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่	 
แตกตา่งออกไป	กเ็ทา่กบัเปน็การทีร่ฐักำลงัพยายามสรา้งความเหมอืนและ
ขจดัความแตกตา่งในคา่นยิมและพฤตกิรรมทางเพศของคนในสงัคม		

แต่ในท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
ขนส่งในยุคโลกาภิวัตน	์ที่มีการไหลถ่ายเทข้ามพรมแดนของข้อมูลข่าวสาร	
สนิคา้	ทนุ	ผูค้น	วฒันธรรม	และกระทัง่ความคดิความเชือ่และอดุมการณ์	
ในสภาวการณ์เช่นนี	้ระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งๆ	จึงย่อมมี
ปฏิสัมพันธ์และแปรผันไปตามกระแสการไหลถ่ายเทของวัฒนธรรมข้าม
พรมแดนดังกล่าว	จนเกิดเป็นความแตกต่างหลากหลายในทางความคิด
ความเชื่อ	การให้คุณค่า	รสนิยม	ตลอดจนพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
วิถีในแต่ละสังคม	ซึ่งการดูดกลืนหรือกดทับความแตกต่างเช่นนี้เป็นไปใน
แบบที่คล้ายคลึงกับการสร้างสำนึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความ
เปน็ชาต	ิ

นอกจากนี	้ อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่พบได้บ่อยในความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ	ความเป็นชาต	ิและเพศวิถีก็คือ	การที่รัฐมักพยายามสร้าง
สำนึกร่วมในความเป็นชาติด้วยการอ้างถึง	“วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ”	
จรงิอยูท่ีว่ฒันธรรมอนัดงีามของแตล่ะชาตนิัน้อาจมรีายละเอยีดแตกตา่งกนั
ไป	แตส่ิง่หนึง่ทีเ่ราจะพบไดใ้นหลายสงัคมกค็อื	วฒันธรรมอนัดงีามของชาติ
เหล่านี้มักถูกสร้างขึ้นบนบรรทัดฐานเรื่องคุณค่าความเป็นหญิงความเป็น
ชายทีเ่หมาะสม	และบนบรรทดัฐานของวถิปีฏบิตัทิางเพศบางอยา่งทีถ่อืวา่
ถูกต้องดีงามในสังคม12	นับเป็นการพยายามสร้างมาตรฐานเรื่องเพศร่วม
กนัในสงัคมอกีรปูแบบหนึง่	

12	Parker	et.	al.,	“Introduction”,	6-7. 
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ในรายงานนี	้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิดที่อภิปรายมานี้เป็นฐาน	 
ในการตีความปรากฏการณ์ที่พบในข่าวและเอกสารที่รวบรวมมา	 เพื่อ
ทำความเข้าใจกับวิธีคิดของรัฐต่อเรื่องเพศ	จริงอยู่ที่ว่าในการทำความ
เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเป็นพลวัตซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับ	 
เพศวิถ	ี เช่น	การตั้งคำถามว่า	ความพยายามของรัฐในการจัดการและ
ควบคุมวิถีชีวิตด้านเพศของคนในสังคมนั้น	ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใน	 
คา่นยิมและพฤตกิรรมทางเพศของคนในสงัคมหรอืไม	่อยา่งไร	หรอืคำถาม
ที่ว่า	ปรากฏการณ์เรื่องเพศในสังคมมีผลกระทบต่ออำนาจและความชอบ
ธรรมของรฐัหรอืไม	่อยา่งไร		

การตอบคำถามเหล่านี้ยังต้องอาศัยการศึกษาถึงแนวคิดเรื่องรัฐ	
ความเป็นชาต	ิสภาพสังคมและเศรษฐกิจ	รวมทั้งเรื่องกลไกทางอำนาจ	 
ในการควบคุมและการต่อต้านขัดขืนเรื่องเพศวิถีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่านี	้	 
แตใ่นรายงานฉบบันี	้ผูว้จิยัใหค้วามสำคญัและจำกดัความสนใจอยูท่ีก่ารหา
คำตอบว่า	 รัฐมีแรงจูงใจและฐานคิดแบบใดในการพยายามสร้างการ
ควบคุมทางเพศในสังคม	และในความพยายามนี้เราจะเห็นความแตกต่าง
ในวธิคีดิตอ่เรือ่งเพศขององคาพยพตา่งๆ	ของรฐัอยา่งไรหรอืไม	่
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เรื่องเพศ 
ในความสนใจของรัฐ 

 

 

 

ในการสำรวจภาพรวมความสนใจของรัฐต่อเรื่องเพศวิถีผ่านข่าว
หนังสือพิมพ	์ผู้วิจัยจัดแบ่งประเด็นตามความสนใจของภาครัฐ	

โดยพบว่าหน่วยงานและผู้มีตำแหน่งในภาครัฐมักให้ความสนใจหรือ	
มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเด่นชัดต่อประเด็นเรื่องพฤติกรรมทางเพศของ
เดก็และเยาวชน	และมองวา่เรือ่งดงักลา่วเกีย่วเนือ่งและเปน็ผลมาจากการ
แพร่ระบาดของสื่อที่ถูกเรียกว่า	“สื่อลามก”	ดังนั้น	การควบคุมเรื่องเพศ	
ในสือ่จงึเปน็อกีประเดน็หนึง่ทีภ่าครฐัใหค้วามสนใจคอ่นขา้งมาก	และสำหรบั	
ประเด็นความหลากหลายทางเพศนั้น	ดูเหมือนเป็นประเด็นที่ภาครัฐ	
ไมค่อ่ยใหค้วามสนใจ		
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แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	สื่อมวลชนได้รายงานข่าวเรื่องความหลาก
หลายทางเพศในสังคมไทยในหลายลักษณะ	รวมทั้งกรณีการละเมิดสิทธิ
และการเคลือ่นไหวเรยีกรอ้งสทิธดิา้นความหลากหลายทางเพศ	ทำใหภ้าค
รัฐเองต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวไปโดยปริยาย	และสำหรับ
ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์นั้น	แง่มุมที่รัฐให้ความ
สนใจคอ่นขา้งมากคอืปญัหาการทำแทง้	รวมถงึความรนุแรงทางเพศ	ซึง่มกั
พุง่เปา้ไปทีป่รากฏการณค์วามรนุแรงทางเพศในหมูเ่ยาวชน	

เรื่องเพศของเด็กและเยาวชน 

จากการสำรวจข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ		 
ผู้วิจัยพบว่าประเด็นที่สื่อแขนงนี้ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือพฤติกรรม
ทางเพศของเด็กและเยาวชน	โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ต่างจากบรรทัดฐานที่
สังคมและรัฐถือว่าดีงาม	และข่าวเหล่านี้ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา
ต่อเนื่องในลักษณะของการออกมาให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดง
ความห่วงใยจากผู้ใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะจากภาครัฐด้วย	แต่ก่อนที่จะพูด
ถึงเนื้อหาของข่าว	กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชน	เราน่าจะได้ทำความเข้าใจให้ชัดเสียก่อนว่า	เด็กและเยาวชนใน
สายตาของรัฐไทยคือใคร	 เพราะนิยามที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุและ
สถานภาพของสมาชกิในสงัคมกลุม่นี้	มคีวามเกีย่วขอ้งกบัทศันคตทิีร่ฐัและ
สังคมมีต่อพวกเขาค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะในกรณีความประพฤติที่ถูก
ประเมินว่าไม่สมควรแก่วัยหรือสถานภาพ	เช่น	การมีเพศสัมพันธ	์“ก่อน
วยัอนัควร”	เปน็ตน้	

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ระบุว่า	“เด็ก”	หมายถึง	
“บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์	แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส”	จากนิยามนี	้ เราเห็นเกณฑ์สองอย่างที่ถูกใช้ไขว้ข้ามกันใน
การกำหนดนิยามความเป็นเด็กในสังคมไทย	ได้แก	่ เกณฑ์เรื่องอายุและ
สถานภาพสมรส	กลา่วคอื	เดก็ตามกฎหมายไทยคอืใครกต็ามทีอ่ายตุำ่กวา่
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สบิแปดปแีละยงัไมไ่ดแ้ตง่งาน	(ตามกฎหมาย)	สว่นคนอายตุำ่กวา่สบิแปด
ปีที่แต่งงานแล้ว	(ตามกฎหมาย)	ย่อมพ้นจากความเป็นเด็ก	และถ้าเรา
เข้าใจด้วยว่าการแต่งงานโดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างหนึ่งถึงการมี
ประสบการณก์ารมเีพศสมัพนัธ	์	

ดังนั้น	 นิยามความเป็นเด็กในสังคมไทยจึงมีเรื่องเพศและ
ประสบการณ์ทางเพศเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญ	พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ	
นิยามความเป็นเด็กตามกฎหมายนี้บอกเราว่า	“เด็กคือบุคคลอายุน้อยที	่
(นา่จะ)	ยงัไมม่ปีระสบการณท์างเพศ”	และ	“บคุคลอายนุอ้ยทีม่ปีระสบการณ	์ 
ทางเพศแลว้	(อยา่งเปน็ทางการ)	คอืคนทีพ่น้แลว้จากความเปน็เดก็”	เหน็
ได้ว่าในสายตาของกฎหมายไทย	เด็กกับเรื่องเพศเป็นเรื่องสองเรื่องที่ควร
แยกแยะไม่ให้ปะปนกัน	โดยนัยนี้เด็กจึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ	และ
เด็กที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแล้ว	แม้อายุจะยังอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปของความ
เปน็เดก็	กน็า่จะถอืวา่ไมใ่ชเ่ดก็อกีตอ่ไป	อกีนยัหนึง่	อาจพดูไดว้า่รฐัยอมรบั
การมีเพศสัมพันธ์ของบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้ก็แต่เฉพาะในกรอบ	 
ของการแตง่งานเทา่นัน้		

วิธีคิดของรัฐที่คล้ายคลึงกันยังปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นด้วย	เช่น	
มาตรา	26	ของ	พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551	ว่า
ดว้ยเรือ่งการจดัเรตติง้ภาพยนตร์	ขอ้ยอ่ย	(6)	ระบถุงึภาพยนตรท์ี	่“หา้ม
ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีดู”	 โดยมีข้อยกเว้นไม่บังคับใช้กับ	“ผู้ดูซึ่งบรรลุนิต	ิ 
ภาวะโดยการสมรส”	เป็นต้น	วิธีคิดเช่นนี้สอดรับกับการให้ความหมายต่อ
ความเปน็เดก็และเยาวชนในสงัคมไทย	ทีม่กักำหนดใหเ้ดก็เปน็ภาพตวัแทน
ของความบรสิทุธิไ์รเ้ดยีงสา	โดยมนียัถงึความบรสิทุธิไ์รเ้ดยีงสาในเรือ่งเพศ
เปน็องคป์ระกอบสำคญั	ภาพอดุมคตเิชน่นีเ้ปน็ฐานคดิทีส่ำคญัของทศันคติ	 
ทีร่ฐัมตีอ่เรือ่งเพศของเดก็และเยาวชน	และยงัสะทอ้นอยูใ่นขอ้ถกเถยีงทาง
สังคมอื่นๆ	เกี่ยวกับเรื่องเพศของเด็กและเยาวชน	เช่น	การมีเพศสัมพันธ	์
“ก่อนวัยอันควร”	ของเด็กและเยาวชน	และความรู้เรื่องเพศที่เหมาะสม
สำหรบัเดก็และเยาวชน	เปน็ตน้	
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อย่างไรก็ตาม	การนิยามความเป็นเด็กตามกฎหมายข้างต้น	ไม่ได้
หมายความว่าคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปจะปลอดพ้นจาก
การควบคุมทางสังคมและกฎหมายในเรื่องเพศ	เพราะรัฐไทยยังมีข้อกฎ
หมายอื่นๆ	ที่มีนัยต่อการควบคุมทางสังคมสำหรับกลุ่มคนในวัยรุ่นและวัย
หนุ่มสาวอีก	เช่น	ใน	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546	มีเนื้อหา	 
ในหมวด	7	ว่าด้วย	“การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”		 
ที่ระบุถึงมาตรการควบคุมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาพร้อม
มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน	รวมทั้งให้อำนาจรัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้า
หนา้ทีข่ึน้มาดแูลบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ย	จากนัน้จงึมกีารออก กฎกระทรวง 
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 เพือ่แจกแจง
ความประพฤตติอ้งหา้มสำหรบันกัเรยีนนกัศกึษาทีถ่อืเปน็ความผดิไวเ้กา้ขอ้	
รวมถงึพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเพศ	ไดแ้ก	่การ	“แสดงพฤตกิรรมทาง
ชูส้าวซึง่ไมเ่หมาะสมในทีส่าธารณะ”	และ	“เกีย่วขอ้งกบัการคา้ประเวณ”ี		

นอกจากนี	้ยงัหา้มนกัเรยีนและนกัศกึษา	“ออกนอกสถานทีพ่กัเวลา
กลางคนื	เพือ่เทีย่วเตรห่รอืรวมกลุม่	อนัเปน็การสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
ตนเองหรือผู้อื่น”	ด้วย	และแม้ว่าในการตีความกฎหมายโดยเคร่งครัด	
กฎหมายต่างๆ	ที่ใช้บังคับกับนักเรียนและนักศึกษาที่ออกตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองเด็กนี	้จะบังคับใช้ได้เฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุต่ำ
กว่าสิบแปดปีบริบูรณ	์แต่ในความเป็นจริง	กฎหมายเหล่านี้ได้ถูกใช้เป็น
มาตรการทางสงัคม	โดยมกีารอา้งถงึกฎหมายเหลา่นีอ้ยา่งกวา้งๆ	เพือ่ปราม	 
และควบคุมความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ถูกมองว่ายังอยู่ใน	
“วยัเรยีน”	ทัง้หมด	แมจ้ะมอีายเุกนิสบิแปดปแีลว้กต็าม	

นา่สงัเกตวา่	ทัง้หมวด	7	ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็	และกฎ
กระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว	เป็นการหยิบยืมและ
หยบิยกเนือ้หาของ	ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132	ออกเมือ่พ.ศ.2515	
โดยจอมพลถนอม	กิตติขจร	โดยเฉพาะฐานความผิดที่ระบุในกฎกระทรวง
ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา	ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อป	ี
2548	นี	้เปน็การลอกและดดัแปลงมาจากความผดิทีร่ะบใุน	กฎกระทรวง 
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ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2515) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
132 วา่ดว้ยการควบคมุความประพฤตขิองนกัเรยีนนกัศกึษาเกอืบทัง้หมด	
รวมทั้งข้อที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางชู้สาว	การค้าประเวณ	ีและการห้าม
นกัเรยีนนกัศกึษาออกนอกสถานทีพ่กัในเวลากลางคนืดว้ย	

คำถามที่น่าสนใจก็คือ	ทำไมรัฐบาลไทย ไม่ว่าจะในสมัยเผด็จการ
ทหารหรือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
ต่างก็ให้ความสนใจกับการควบคุมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
จนถึงกับต้องออกเป็นกฎหมายพร้อมบทลงโทษ	ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า	
นอกจากปรากฏการณ์ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นความสับสนทางความคิด
เกีย่วกบั	“การคุม้ครองเดก็”	และ	“การควบคมุเดก็”	ของภาครฐัแลว้	การ
ที่รัฐและสังคมให้ความสนใจควบคุมพฤติกรรมด้านต่างๆ	ของนักเรียนและ
นักศึกษาเป็นพิเศษ	(สังเกตว่าไม่มีกฎหมายกำหนดความประพฤติแบบ
เดียวกันสำหรับเด็กและเยาวชนในวัยเดียวกันที่อยู่นอกสถาบันการศึกษา)	
ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิคีดิแบบสถาบนันยิมทีฝ่งัรากลกึอยูใ่นสงัคมไทยดว้ย		

กล่าวคือ	เด็กและเยาวชนที่อยู่ในขอบข่ายการควบคุมนี้	 ไม่ได้ถูก
ควบคุม	เพียงเพราะรัฐเห็นว่าพวกเขาอายุยังน้อยและอาจไม่มีวุฒิภาวะ
มากพอในการดำเนินชีวิตเท่านั้น	แต่ยังเป็นเพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้
เป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษา	ซึ่งถือกันว่าเป็นสถาบันที่มีเกียรติและ
ศกัดิศ์ร	ีเปน็สถาบนัทางสงัคมทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนนุ	และเปน็พืน้ฐานสำคญั
ในการสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าให้กับประเทศชาติในระยะยาว	
สะท้อนถึงการมองเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับ
ความเป็นชาติอย่างเข้มข้น	กล่าวคือ	นักเรียนและนักศึกษาถูกมองว่าเป็น
ประชากรรุ่นที่กำลังผ่านกระบวนการหล่อหลอมและพัฒนาให้กลายเป็น
อนาคตที่มีคุณภาพของชาติ	ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความพยายามของ
รฐัไทยในการจดัการและควบคมุเรือ่งเพศของเดก็และเยาวชนทีจ่ะอภปิราย
ต่อไปนี	้จะให้ความสำคัญกับค่านิยมและพฤติกรรมของนักเรียนและนัก
ศกึษาเปน็พเิศษ	
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จากการศึกษาข่าวหนังสือพิมพ์นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2544-2550	อาจ
กลา่วไดว้า่	รฐัไทยมทีศันะคอ่นไปในทางลบตอ่เรือ่งเพศของเดก็และเยาวชน	
พดูอยา่งสดุขัว้กค็อื	โดยทศันะพืน้ฐานแลว้	รฐัเหน็วา่เดก็และเยาวชน	โดย
เฉพาะที่อยู่ใน	“วัยเรียน”	ซึ่งกินความถึงผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนจนถึง
สถาบนัอดุมศกึษาระดบัปรญิญาตรี	ไมค่วรยุง่เกีย่วกบัเรือ่งเพศหรอืมคีวาม
สัมพันธ์ทางเพศใดๆ	ดังนั้น	ความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดกับคนวัยเรียนจึง
ถูกมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข	ซึ่งแน่นอนว่าประเด็น	“ปัญหา”	
เรื่องเพศของเด็กและเยาวชน	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนักเรียนและนักศึกษา
นัน้	อยูใ่นความสนใจของภาคการเมอืงมาตัง้แตก่อ่นสมยัรฐับาลทกัษณิแลว้	
เห็นได้จากประกาศคณะปฏิวัติและกฎกระทรวงเมื่อพ.ศ.2515	ที่พูดถึง
แลว้ขา้งตน้		

นอกจากนี	้ยังมีตัวอย่างกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร	เช่น	กระทู้
เรื่อง	“การอยู่ร่วมกันของนักศึกษาชายและหญิง”	และเรื่อง	“การแก้ไข
ปัญหาการขายบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย”	 เมื่อวันที	่ 23	
กมุภาพนัธ	์2542	และ	2	กนัยายน	2542	ตามลำดบั13	ประเดน็ดงักลา่ว
ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถามซ้ำในสมัยต่อๆ	มาด้วย14   
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการค้าบริการทางเพศโดยนักเรียนนักศึกษา		 
ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในมิติเรื่องคุณธรรม	 
และจริยธรรมของนักศึกษา	และความเสื่อมเสียที่เกิดแก่สถาบันการศึกษา	
แตโ่ดยสรปุกค็อื	มมุมองดา้นลบของภาคการเมอืงตอ่เรือ่งเพศของเดก็และ
เยาวชนในลักษณะที่ว่ามานี้	 ได้กลายเป็นที่มาของการเสนอความเห็น	
นโยบาย	หรอืแนวปฏบิตัติา่งๆ	ของรฐั	

13	กระทูถ้ามที	่456	ร.	สภาผูแ้ทนราษฎร	เรือ่ง	การอยูร่ว่มกนัของนกัศกึษาชายและหญงิ	ถาม
โดยนายเปรมศกัดิ	์เพยียรุะ	เมือ่วนัที	่23	กมุภาพนัธ	์2542	และกระทูถ้ามที	่670	ร.	สภา	 
ผูแ้ทนราษฎร	เรือ่ง	การแกไ้ขปญัหาการขายบรกิารทางเพศของนกัศกึษามหาวทิยาลยั	ถาม
โดยนายเปรมศักดิ	์ เพียยุระ	เมื่อวันที	่2	กันยายน	2542,	เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา	
www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm,	สบืคน้เมือ่	1	พ.ค.	2551. 
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	หน่วยงานระดับกระทรวงที่มีส่วนในการให้ความเห็นหรือเสนอ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนบ่อยครั้งได้แก	่กระทรวง
ศกึษาธกิาร	(ศธ.)	กระทรวงสาธารณสขุ	(สธ.	โดยเฉพาะกรมควบคมุโรค	
กรมสุขภาพจิต	กรมอนามัย)	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย	์(พม.)	และกระทรวงวัฒนธรรม	(วธ.)	ซึ่งสองกระทรวงหลังนี	้ 
ตั้งขึ้นใหม่เมื่อเดือนตุลาคม	2545	หลังการปฏิรูประบบราชการในสมัย
รฐับาลทกัษณิ	โดยในชว่งแรกของรฐับาลทกัษณิ	กระทรวงมหาดไทยภายใต้
การนำของร้อยตำรวจเอกปุระชัย	เปี่ยมสมบูรณ	์ได้สร้างบทบาทเด่นด้วย
การประกาศนโยบายจัดระเบียบสังคมและการพานักข่าวออกตรวจสถาน
บนัเทงิยามคำ่คนื	โดยมเียาวชนเปน็เปา้หมายสำคญั		

	เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาต	ิ โดยเฉพาะกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาลและกองกำกบัการสวสัดภิาพเดก็และเยาวชนทีม่บีทบาทใน
การเตือนภัยเรื่องความรุนแรงทางเพศ	และสนองนโยบายของกระทรวง
ต่างๆ	ด้วยการออกตรวจตราพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนใน
เทศกาลและสถานที่ต่างๆ	นอกจากนี	้หน่วยงานวิชาการหลายแห่งที่มี
บทบาทในการรบัทนุทำวจิยั	สำรวจ	และผลติขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมทาง
เพศของเยาวชนเอง	กม็สีว่นไมน่อ้ยในการสรา้งกระแสใหส้ือ่และหนว่ยงาน
ตา่งๆ	หนัใหค้วามสนใจกบัชวีติทางเพศของเยาวชน		

อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของเด็ก
และเยาวชนที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เป็นไปในทางลบแทบจะ
ทั้งหมด	สอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยของรุจน	์ โกมลบุตร	และ	 
มาเรยีม	วสิาสระธนา	ทีร่ะบวุา่หนงัสอืพมิพม์กัรายงานพฤตกิรรมทางเพศ
ของวัยรุ่นอย่างมีอคต	ิและมองว่าเรื่องเพศของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่เกิดจาก

14	กระทู้ถามที	่332	ร.	สภาผู้แทนราษฎร	เรื่อง	มาตรการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของ
นักเรียนและนักศึกษา	ถามโดยนายนพดล	อินนา	วันที	่20	มิถุนายน	2544,	เว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษา	www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm,	สืบค้นเมื่อ		 
1	พ.ค.	2551.	 
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อทิธพิลของวฒันธรรมตะวนัตก	บรโิภคนยิม	และการทีว่ยัรุน่มเีสรภีาพทาง
เพศมากขึ้น15	และนอกจากหนังสือพิมพ์จะให้ความสำคัญกับการรายงาน	 
ข่าวเหตุการณ	์หรือปรากฏการณ์สังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของ
เยาวชนทีข่ดักบับรรทดัฐานสงัคมแลว้	ยงัมขีา่วอกีจำนวนไมน่อ้ยทีเ่ปน็การ
รายงานขอ้มลูจากการสำรวจหรอืวจิยั	ขา่วการประชมุสมัมนาทางวชิาการ
เกี่ยวกับเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนที่จัดโดยหน่วยราชการหรือสถาบัน
วิชาการ	และปฏิกิริยาเชิงความเห็นและข้อวิจารณ์ของนักการเมืองและ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเพศของเยาวชน	โดยมีตัวอย่างพาดหัว
ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนในหนังสือพิมพ์ที่สะท้อนถึง
ปฏกิริยิาของสือ่มวลชนและภาครฐั	ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ไปในทางลบ	เชน่	

แฉค่านิยมใหม่วัยรุ่น แข่ง “เปิดบริสุทธิ์”-“หนอ่ย”	แฉคา่นยิมใหม่
วัยรุ่น	ชิงทำแต้มเปิดบริสุทธิ	์ ผู้ใหญ่ช็อกเด็กสาวๆ	ยุคใหม่ชอบมุดมุ้ง	 
เดก็ชายตอนเขา้คา่ย...16  

รื้อระเบียบ “หอพัก” ทั่วปท. แยก “ชาย-หญิง”-ถลกปัญหา
หอพักปล่อย	“นักเรียน-นักศึกษา”	 เมายา	มั่วเซ็กซ	์กระทรวงพัฒนา
สงัคมฯ	หาทางยกเครือ่งจดัระเบยีบหอ้งพกัใหม.่..17  

ชงกฎไล่ออกนศ. จับคู่ผัวเมีย สส. เฉ่ง “ครูสุวิทย์” ปล่อย
เหลวแหลก-สส.	อุดรเสนอกติกาโหดเชือดนักศึกษามั่วเซ็กซ์จับคู่ผัว-เมีย	
แนะตอ้งไลอ่อกสถานเดยีว	ฐานทำสถาบนัเสือ่มเสยี...18  

ว้าย... หอพักนศ. ถุงยางแน่นส้วม19 

15	รจุน	์โกมลบตุร	และมาเรยีม	วสิาสระธนา,	2547,	เรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยใน
หนังสือพิมพ์ไทย: ประเทศไทย.	Manila:	AIDS	Society	of	the	Philippines,	Inc.,	16.	

16 ไทยโพสต์ 2	ก.พ.	2545.	
17 มติชนออนไลน์ 23	มิ.ย.	2545.	
18 บ้านเมือง 13	ก.ย.	2545.	
19 ไทยรัฐ 11	พ.ค.	2546.	
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เผยสภาพฟอนเฟะน.ศ.ไทย จับคู่มั่วเพศ-จี้ฟันสื่อลามก20 

แฉนศ. ฮิตพฤติกรรมเซ็กซ์เฟรนด์ ชี้เปลี่ยนคู่นอนเสี่ยงติดเอดส์21 

เด็กรุ่นใหม่นับวันยิ่งห่างวัด สถิติมั่วเซ็กซ์แซง “อเมริกา”-จุฬาฯ	
แฉผลวิจัยวัยรุ่นยุคนี้ห่างวัด	ไกลบ้าน	ร้อยละ	45	ไม่เคยทำบุญตักบาตร	
ขณะทีร่อ้ยละ	65	ไมเ่คยเขา้วดัฟงัพระเทศน.์..22 

โจ!๋ ฮติมเีซก็ซบ์นรถเมล ์รบัอทิธพิลสือ่-ศลีเสือ่ม-เปดิโปงพฤตกิรรม	 
โจเ๋มอืงกรงุในวงเสวนา	ระบศุลีธรรมเสือ่มทราม	มเีซก็ซบ์นรถเมลส์าย	12	
ตอนคำ่เปน็ประจำ	ไมส่นสายตาชาวบา้น...23 

แฉเซ็กซ์เยาวชน ฝ่ายหญิงเริ่มก่อน ต้องเนื้อตัวผู้ชาย-แฉ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นล้ำหน้า	ประธานสมัชชาภาคเหนือเผยเด็ก	 
ผูห้ญงิยคุใหมไ่รค้วามรกันวลสงวนตวั...24 

วยัรุน่สาว “เสยีตวั” กอ่นทำบตัรประชาชน-พบเดก็หญงิ	“ใจแตก”		 
มเีพศสมัพนัธก์บัชายมากกวา่หนึง่	ยนัสมคัรใจ25 

ภาวะสังคมไทย เด็กมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ประถม-10-14	ปีแห่
ทำคลอด	สือ่ลามกเกลือ่นเมอืง...26  

ห่วงวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลา นักวิชาการรุกหาทางเร่งการ
แก้ไข27 

วธ. เข้มเฝ้าระวังเน็ตทีวีมือถือ ป้องเด็กมีเซ็กซ์ก่อนวัยอันควร28 

20 มติชน 19	ก.พ.	2547.		
21 ไทยรัฐ 29	พ.ค.	2547.	
22 มติชน 1	ม.ิย.	2547.	
23 มติชน 31	ส.ค.	2547.	
24 ไทยรัฐ 21	ก.ย.	2547.	
25 ไทยรัฐ 30	พ.ย.	2547.	
26 โพสต์ทูเดย์ 18	ม.ีค.	2549.	
27 เดลินิวส์ 16	ม.ิย.	2549.	
28 คมชัดลึก 17	ส.ค.	2549.	
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สลด! ผลวิจัยสวช. เด็กมัธยมแชมป์ตั้งท้องก่อนแต่ง29 

ตะลึงเด็กสาว 13 ปี เล่นเซ็กซ์ยกตำบล30 

ตะลึง! เด็กไทยมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้น ก้าวกระโดดจากเด็กหญิง  
เป็นนาง31 

โจ๋กรุงกว่าครึ่งมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ใช้ถุงยางไม่ถึง 50% 
กทม. จึ้สอนในห้อง32 

รมว. ศึกษาฯ เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่นชิงสุกก่อนห่าม เสนอ ครม.   
ตั้งคณะ กก. ส่งเสริมแก้ปัญหาเด็กในสถานศึกษา33 

ถา้เพยีงแตจ่ะดตูวัอยา่งของพาดหวัขา่วหนงัสอืพมิพข์า้งตน้	กค็งพอ
จะทำให้เราเห็นความคิดชุดหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของเด็กและ
เยาวชน	อย่างน้อยก็ในสายตาของสื่อและหน่วยงานรัฐบางแห่ง	นั่นคือ
ความคิดที่ว่า	พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนรวมถึงนักเรียนและ	 
นักศึกษาไทยปัจจุบันกำลังเสื่อมทรามลงอย่างรุนแรงจนน่าตก	“ตะลึง”	
เต็มไปด้วยพฤติกรรมอื้อฉาวที่ต้องถูก	“แฉ”	หรือ	“เปิดโปง”	เช่น	การมี
เพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย	หรือมีเพศสัมพันธ	์ “ก่อนวัยอันควร”		 
มีพฤติกรรม	“ชิงสุกก่อนห่าม”	และในหมู่นักศึกษาก็มีการอยู่ร่วมกันเป็นคู่
เสมอืนสามภีรรยา		

แต่ในอีกด้านหนึ่งก็กล่าวกันว่า	 เด็กและเยาวชนเปลี่ยนคู่บ่อย		 
มีพฤติกรรม	“มั่วเซ็กซ์”	 โดยพบหลักฐานเป็นถุงยางอนามัยตามหอพัก	
ขณะทีอ่กีดา้นหนึง่กลบัพบดว้ยวา่	เดก็และเยาวชนมกัมพีฤตกิรรมเสีย่งตอ่
การติดโรคและการตั้งครรภ์	 เพราะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สนใจการป้องกัน	 
โดยใชถ้งุยางอนามยั	

 
29  คมชัดลึก	31	ส.ค.	2549.	
30  โพสต์ทูเดย์ 15	ก.ย.	2549.	
31  มติชน 25	ต.ค.	2549.	
32  มติชน 22พ.ย.	2549.	
33	 แนวหน้า 11	ก.พ.	2550. 
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นอกเหนอืจากความสนใจทีส่ือ่และภาครฐัมใีหก้บัเดก็และเยาวชนใน
ฐานะนักเรียนนักศึกษาเป็นพิเศษแล้ว	เรายังจะเห็นได้ว่าวิธีคิดที่สะท้อน
ผา่นพาดหวัขา่วเหลา่นี	้บางครัง้กม็คีวามขดัแยง้กนัเองในแงข่องความคาด
หวงัตอ่พฤตกิรรมทางเพศของเดก็และเยาวชน	เชน่	การตำหนแิละตอ้งการ
ลงโทษนักศึกษาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นคู่เหมือนสามีภรรยา	(หมายถึงการ
อยูก่นัเปน็คูร่ะยะยาว)	ซึง่ดเูหมอืนจะขดักนักบัการประณามพฤตกิรรมการ
เปลี่ยนคู่บ่อยของเยาวชน	และการแสดงความกังวลที่เยาวชนมีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย	ซึ่งดูจะไม่สอดคล้องกับข่าวความตื่นตะลึง	 
ทีพ่บวา่เยาวชนทีพ่กัตามหอพกัมกีารใชถ้งุยางอนามยัเปน็จำนวนมาก		

ทั้งนี	้หากจะถามว่าพฤติกรรมทางเพศอย่างใดกันแน่ที่สื่อและภาค
รฐัมองวา่พงึประสงคส์ำหรบัเดก็และเยาวชน	คำตอบดจูะไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารมคีู่
ระยะยาวแบบรกัเดยีวใจเดยีว	หรอืการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั	แตว่ธิคีดิ
ที่เป็นพื้นฐานของการนำเสนอข่าวเหล่านี้ก็คือ	เด็กและเยาวชนในวัยเรียน
ไมค่วรยุง่เกีย่วกบัเรือ่งเพศหรอืมเีพศสมัพนัธ	์	

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งจากการอ่านพาดหัวข่าวเหล่านี้ก็คือ		 
หวัขา่วจำนวนหนึง่ชีไ้ปทีพ่ฤตกิรรมผดิบรรทดัฐานของเดก็และเยาวชนหญงิ	
“ยุคใหม่”	เป็นการเฉพาะ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ	“แข่งเปิดบริสุทธิ์”	“เสีย
ตัว”	“ไม่รักนวลสงวนตัว”	“ใจแตก”	 เป็นฝ่ายรุกด้วยการ	“ต้องเนื้อตัว	 
ผู้ชาย”	 “ชอบมุดมุ้งเด็กชาย”	 “มีเพศสัมพันธ์กับชายมากกว่าหนึ่ง”		 
“ตัง้ทอ้งกอ่นแตง่”	และ	“กา้วกระโดดจากเดก็หญงิเปน็นาง”	เปน็ตน้		

แสดงใหเ้หน็วา่สือ่และภาครฐัมคีวามกงัวลกบัคา่นยิมและพฤตกิรรม
ทางเพศของเดก็และเยาวชนหญงิมากเปน็พเิศษ	และสะทอ้นความตอ้งการ
ทีจ่ะรกัษาอำนาจในการกำกบัควบคมุเดก็และเยาวชนหญงิมากกวา่เดก็และ
เยาวชนชาย	ซึง่เปน็ไปตามบรรทดัฐานเรือ่งเพศในสงัคมไทย	ทีม่คีวามแตก
ต่างในการกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์และถูกต้อง	 
ดงีามสำหรบัหญงิและชาย	
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ถึงตอนนี	้อาจมีผู้แย้งว่าการอ่านเพียงพาดหัวข่าวอาจทำให้เรารับ
ทราบเพียงทัศนะของสื่อหนังสือพิมพ	์ที่แสดงออกผ่านการใช้ภาษาที่หวือ
หวาเท่านั้น	ดังนั้น	หากเราจะลองร่างภาพวิธีคิดของภาครัฐต่อพฤติกรรม
ทางเพศของเด็กและเยาวชนไทย	 โดยมองผ่านเนื้อข่าวของการประชุม
สัมมนา	การแถลงผลการวิจัย	หรือผลการสำรวจค่านิยมและพฤติกรรม	 
ทางเพศ	และการให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นของนักการเมืองในรัฐสภา	
นักการเมืองฝ่ายบริหาร	และข้าราชการประจำ	เราจะได้ภาพที่สะท้อนถึง
วิธีคิดเช่นไร	 เราจะพบคำตอบส่วนหนึ่งได้ในตัวอย่างรายงานคำพูดของ
คนในภาครฐัตอ่ไปนี	้	

ปัญหาทางเพศที่เด็กจะมีเพศสัมพันธ์เร็วกว่าปกติ	 และไม่ค่อย
ยี่หระว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับใคร	แม้จะเจอกันเพียงครั้งเดียว	ซึ่งนำ
ไปสู่ปัญหาท้องไม่มีพ่อ	การทำแท้ง	ติดเชื้อเอดส์	หรือการค้าประ
เวณีชั่วคราว	

รายงานคำพูดของนายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์	สมาชิกวุฒิสภา	 
และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี	เยาวชน	 

และผู้สูงอายุวุฒิสภา34 

ปัญหาเอดส์แท้จริงแล้วคือปัญหาเรื่องเพศซึ่งมีความรุนแรงมากใน
สังคมไทย	...	โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องของค่านิยมทางเพศที่ทำให้เด็กมี
เพศสัมพันธ์เร็วและบ่อย	ก่อให้เกิดเพศสัมพันธ์สำส่อน	และนำไปสู่
ความต้องการทางวัตถุและเพศพาณิชย์	และปัญหาที่ตามมาก็คือ
เรื่องของโรคเอดส์และกามโรค	การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	รวมถึงการ
ทำแท้ง	 แต่ผลที่น่ากลัวที่สุดคือผลในระยะยาว	ซึ่งจะทำลาย
สถาบันครอบครัวอย่างถึงราก	เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาเรื่องเพศไป
มีครอบครัว	ก็จะ	[ทำ]	ให้ครอบครัวนั้นกลายเป็นครอบครัวที่ไม่

34	 “ตืน่ลอ้มคอกนร.	ทอ้ง	วฒุฯิ	อดัรฐัเมนิปญัหา”	แนวหน้า	5	พ.ค.	2545.	
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สามารถสร้างค่านิยมเรื่องเพศในทางที่ถูกต้องให้แก่ลูกของตัวเองได้	
ดังนั้นปัญหาเรื่องเพศจึงเป็นปัญหาที่รอไม่ได้อีกแล้ว	

รายงานคำพูดของนายแพทย์ยงยุทธ	วงศ์ภิรมย์ศานติ์		 
จิตแพทย์กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข38 

ปัญหาสื่อลามกกำลังลุกลามเข้าสู่เยาวชนไทยในหลายรูปแบบ	
ทำให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	ตั้งครรภ์ในวัย
เรียน	การทำแท้ง	การทิ้งทารกแรกเกิด	รวมไปถึงปัญหาโรคเอดส์-	

รายงานคำพูดของนายเนวิน	ชิดชอบ	 
	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี36  

ปัจจุบันวัยรุ่นมีทั้งคนที่รักนวลสงวนตัวและคนที่ไม่รักนวลสงวนตัว	
...	แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือ	การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์
กอ่นวยัอนัควร	ซึง่ขณะนีม้เีปน็จำนวนมาก	จนทำใหเ้กดิการตัง้ครรภ	์	 
หรือบางคนต้องไปทำแท้ง	หรือคลอดลูกออกมาแต่ไม่มีความ
สามารถจะดูแลได้	สิ่งนี้คือผลพวงที่น่าเป็นห่วง	และเป็นสิ่งที่คนใน
สังคมต้องเร่งดูแลโดยด่วน	

รายงานคำพูดของนายวิจิตร	ศรีสอ้าน	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ37 

ตวัอยา่งเหลา่นี	้เปน็เพยีงไมก่ีต่วัอยา่งของรายงานขา่วจำนวนมากที่
แสดงถึงความเห็นของผู้มีตำแหน่งในภาครัฐต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็ก
และเยาวชน	ทำใหเ้ราไดเ้หน็ภาพพฤตกิรรมทางเพศของเดก็และเยาวชนใน
สายตาของภาครัฐ	ที่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วน	วิกฤต	และ	 
มีลักษณะเป็นวงจรอุบาทว	์คือมีสาเหตุมาจากปัญหาที่เลวร้ายบางอย่าง	

35	“จิตแพทย์จี้ศธ.	สอนห่วงโซ่เรื่องเพศสกัดเอดส์พุ่ง” เดลินิวส์ 16	ก.ย.	2547.	
36	“เปดิเวบ็แจง้เบาะแสสือ่ลามก” แนวหน้า 14	ม.ค.	2549.	
37	“รมว.	ศกึษาฯ	เรง่แกป้ญัหาวยัรุน่ชงิสกุกอ่นหา่ม	เสนอครม.	ตัง้คณะกก.	สง่เสรมิแกป้ญัหา
เดก็ในสถานศกึษา”	แนวหน้า 11	ก.พ.	2550.	 
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และนำไปสูผ่ลทีเ่ลวรา้ยอยา่งอืน่ตามมา	โดยการมเีพศสมัพนัธข์องเดก็และ
เยาวชนในวัยเรียน	มักถูกอธิบายว่ามีสาเหตุมาจากการที่เด็กและเยาวชน
เข้าถึงสื่อยั่วยุกามารมณ์รูปแบบต่างๆ	ได้ง่าย	และพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มี
เวลาเอาใจใสห่รอืไมไ่ดส้รา้งคา่นยิมทางเพศทีถ่กูตอ้งใหแ้กล่กู	และการขาด
ความรู้เรือ่งเพศศึกษา	เปน็ตน้	และเมื่อเดก็และเยาวชนมเีพศสมัพนัธแ์ลว้	
ก็จะนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงอื่นๆ	ตามมาเป็นลูกโซ	่ทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค	์การทำแทง้	หรอืการคลอดลกูแลว้ทิง้	บางรายอาจตดิเชือ้เอชไอวี
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ	และบางรายอาจก้าวเข้าสู่อาชีพค้า	 
ประเวณ	ี

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งของภาครัฐและสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์และเทศกาลลอยกระทงในสมัยของรัฐบาล
ทักษิณเรื่อยมาถึงสมัยรัฐบาลสุรยุทธ	์จนเหมือนจะกลายเป็นประเพณี
ปฏบิตัอิยา่งหนึง่ไปแลว้	คอืการทีค่นของภาครฐัและภาควชิาการมกัออกมา
ให้ข้อมูลและความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และตักเตือนเรื่องค่านิยมและ
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน	ในช่วงเวลานี้ของทุกปีสื่อมวลชน
นิยมรายงานข่าวกระแสค่านิยมเรื่องเพศของวัยรุ่นในลักษณะหวือหวา		 
โดยอ้างถึงคำพูดของนักการเมือง	ข้าราชการระดับสูง	หรือผลการสำรวจ
และงานวิจัยต่างๆ	ดังตัวอย่างการพาดหัวข่าวพร้อมคำโปรยข่าวในวัน
วาเลนไทนป์	ี2545	ของหนงัสอืพมิพฉ์บบัหนึง่วา่		

ม่านรูดคึกคักรับวาเลนไทน์ โพลล์ชี้วัยรุ่นหวังฟันคู่รัก-โรงแรม
ม่านรูดคึกคักรับเทศกาลวาเลนไทน์จนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกันแทบ
ไม่ทัน	ผบ.ตร.	สั่งตำรวจตรวจเข้มจัดระเบียบเยาวชนห้ามจับคู่
เข้าไปจู๋จี๋กันเด็ดขาด	ขณะที่	“สวนดุสิตโพลล์”	ชี้วันแห่งความรักวัย
รุ่นส่วนใหญ่อยากเผด็จศึกคู่รัก	อ้างเป็นเรื่องธรรมดา...38  

38 แนวหน้า 14	ก.พ.	2545. 
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และช่วงเดียวกันของปีถัดมา	หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพาดหัวข่าวว่า	
“แฉวยัรุน่ใจเรว็	กวา่ครึง่เคยมเีซก็ซ”์	พรอ้มเนือ้ขา่วตอนหนึง่วา่	

น.พ.	จรัล	ตฤณวุฒิพงษ์	อธิบดีกรมควบคุมโรค	เปิดเผยว่ามีวัยรุ่น
ไทยจำนวนมากใช้วันวาเลนไทน์ในวันที่	14	ก.พ.	ที่จะถึงนี้ไปใน
ทางที่ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจากแทนที่จะให้ความสำคัญกับวันนี้	ด้วย
การมอบความรักที่บริสุทธิ์ให้กับพ่อแม่	หรือญาติพี่น้อง	กลับถือ
โอกาสมอบความรักที่เจือด้วยความใคร่ให้กับคนรัก	ด้วยการมี	 
เพศสัมพันธ์กัน	ซึ่งสังคมไทยรับไม่ได้กับพฤติกรรมเช่นนี้...39 

และข่าวต่อไปนี้	

เตอืนวาเลนไทนเ์ซน่กามแกง๊หืน่ จบัตาขาโจ ๋จยย. กอ่เหต ุลยุคน้  
โรงแรมม่านรูด-ตำรวจเตรียมรับมือวันแห่งความรัก	“วาเลนไทน์	
2547”	งัดสารพัดมาตรการคุมเข้ม	เน้นตั้งจุดสกัด	เพ่งเล็งโจ๋ซิ่งมา
เป็นกลุ่ม	 รวมทั้งเข้มงวดสอดส่องตามม่านรูด	หวั่นสาวรุ่นถูก
ล่อลวง40 

สั่งเข้มงานลอยกระทง หวั่นวัยรุ่นฉวยโอกาสมั่วเซ็กซ์-สารวัตร
นักเรียนเชียงใหม่	และสด.	[ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก
จังหวัดเชียงใหม่]	คุมเข้มหวั่นวัยรุ่นมั่วสุมช่วงลอยกระทง	จัดออก
ตรวจตามทีส่าธารณะและหอพกัตลอด	24	ชัว่โมง	พรอ้มขอโรงแรม	 
ช่วยสอดส่อง41 

สธ. สกัดเซ็กซ์วาเลนไทน์ พบ 8% ตั้งใจพลีกาย ตะลึงขายตัว  
บนรถตู้-สธ.	เร่งรณรงค์ป้องกันค่านิยมเซ็กซ์แรกวาเลนไทน์	หลัง
สำรวจพบวัยรุ่น	8%	ตั้งใจพลีกายในวันแห่งความรัก	เผยผลวิจัย

 
39 คมชัดลึก 7	ก.พ.	2546.	
40 ไทยรัฐ 14	ก.พ.	2547.	
41 คมชัดลึก 26	พ.ย.	2547.	
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เด็กมัธยม	กทม.	เสียตัวตั้งแต่อายุ	14	ปี	ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทาง
ขายบริการผ่านเว็บไซต์	บนรถไฟ	หรือแม้แต่บนรถตู้42 

จากการสำรวจเอกสาร	ผู้วิจัยพบว่าในช่วงก่อนสมัยรัฐบาลทักษิณ
และชว่งตน้รฐับาลทกัษณินัน้	ประเดน็ปญัหาคา่นยิมและพฤตกิรรมเพศของ
เด็กและเยาวชนยังไม่ถูกพูดถึงในฐานะที่เป็นประเด็นสำคัญระดับชาต	ิ
ประเด็นเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่รัฐ
ใหค้วามสนใจในขณะนัน้	มกัเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งการคา้บรกิารทางเพศ	ซึง่นา่
จะจำกดัอยูเ่ฉพาะนกัศกึษาบางกลุม่เปน็จำนวนไมม่าก		

ตัวอย่างเช่น	 เมื่อย้อนกลับไปในป	ี2542	มีการตั้งกระทู้ในสภา	 
ผู้แทนราษฎร	เรื่องการแก้ไขปัญหาการขายบริการทางเพศของนักศึกษา
มหาวทิยาลยั43	อยา่งทีก่ลา่วถงึไปแลว้	แตไ่มไ่ดม้กีารพดูถงึพฤตกิรรมทาง
เพศอื่นๆ	ของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากการค้าบริการ	และรัฐบาลในยุค
กอ่นหนา้นัน้กม็กัใหค้วามสนใจกบัปญัหาโสเภณเีดก็เสยีมากกวา่	ดงัทีค่ณะ
รัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานผลการดำเนินการเรื่องนี้ของกระทรวง
มหาดไทยในปลายสมัยรัฐบาลชวน	หลีกภัย	และต่อเนื่องมาในช่วงปีแรก
ของรฐับาลทกัษณิ44 

แต่จากรายงานข่าว	 “ม่านรูดคึกคักรับวาเลนไทน์”	 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ	์2545	ข้างต้น	 เราจะสังเกตได้ว่ามีการใช้ภาษาเรื่องการ		 

42  คมชัดลึก 7	ก.พ.	2549.	
43	กระทูถ้ามที	่670	ร.	ของนายเปรมศกัดิ	์เพยียรุะ	สส.จงัหวดัขอนแกน่	เรือ่ง	การแกไ้ขปญัหา
การขายบริการทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย	วันที	่2	กันยายน	2542,	เว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษา	www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index.htm,	สืบค้นเมื่อ		 
1	พ.ค.	2551.	

44	มตคิรม.	เรือ่ง	การรายงานผลการดำเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการแกไ้ขปญัหาโสเภณี
เดก็	หนว่ยราชการเจา้ของเรือ่ง	กระทรวงมหาดไทย	วนัทีม่มีต	ิ16	ม.ค.	2544,	เวบ็ไซต์
สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีwww.cabinet.soc.go.th/soc/program2-2.jsp,	สบืคน้เมือ่	
1	พ.ค.	2551.	
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“จัดระเบียบ”	เยาวชน	ทำให้คาดได้ว่าความสนใจเรื่องปัญหาค่านิยมและ
พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ของภาครฐันา่จะเกดิคูข่นานไปกบัการประกาศ	 
ใช้นโยบายจัดระเบียบสังคมในสมัยที่ร้อยตำรวจเอกปุระชัย	เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	เพราะแม้ว่านโยบายจัดระเบียบสังคมจะมีจุด
เริม่ตน้จากทีเ่ปน็มาตรการสว่นหนึง่ของนโยบายปราบยาเสพตดิของรฐับาล
ทักษิณ	โดยการออกตรวจสถานบริการยามค่ำคืนในสมัยนั้น	มุ่งให้ความ
สำคญักบัการตรวจจบัการใชส้ารเสพตดิของนกัเทีย่วกลางคนืเปน็หลกั45  

แต่เรื่องพฤติกรรมทางเพศของคนที่ไปเที่ยวสถานบริการและวัยรุ่น
ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงตามไปด้วย	ดังที่ในการบรรยายเรื่องการ
บรหิารราชการกบัการจดัระเบยีบสงัคมครัง้หนึง่	รฐัมนตรมีหาดไทยในขณะ
นั้นได้กล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นว่า	“ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่า
เดก็วยัรุน่ไทยใจแตกกนัมาก	โดยเฉพาะการชอบเทีย่วเตรส่นกุสนานไปวนัๆ	
ที่น่ากลัวคือการไปมั่วยา	มั่วเพศ	ทำให้ติดเอดส์ตามมา	ตอนนี้เด็กอาย	ุ
12-15	ป	ีกลายเปน็โสเภณเีดก็มากขึน้”46 

นอกจากทัศนะพื้นฐานของรัฐที่ไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ของเด็ก
และเยาวชนในวัยเรียนแล้ว	ยังมีข้อมูลที่แสดงว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายใหมใ่นกลุม่อาย	ุ15-24	ป	ีมแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ทัว่โลก	โดยในประเทศ
ไทยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นสองเท่าตัวในช่วงป	ี2544-254747	และ
ข้อมูลดังกล่าวน่าจะมีส่วนทำให้ภาครัฐมองว่าปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
เปน็ปญัหารนุแรงทีห่นว่ยงานตา่งๆ	ตอ้งเรง่แกไ้ข	แตท่ัง้นีก้ใ็ชว่า่ภาครฐัจะมี
แนวทางที่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ในหลายกรณ	ีการมอง

45	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย	ที	่0307.1/14184	ลงวันที่19	พฤศจิกายน	2547	เรื่อง		 
ผลการดำเนนิงานตามนโยบายการจดัระเบยีบสงัคมของกระทรวงมหาดไทย,	เวบ็ไซตส์ำนกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตร	ีwww.cabinet.soc.go.th/soc/program2-2.jsp,	สืบค้นเมื่อ		 
1	พ.ค.	2551.	

46	 “‘ป’ุ	จดัระเบยีบขา้ราชการหวัง	ูตัง้กฎเหลก็หา้มอึบ๊เดก็ตำ่	20	ป”ี	แนวหน้า 4	ม.ค.	2545.	
47	 “ไทยทุ่มรณรงค์แก้เอดส์วัยรุ่น	หญิงติดเชื้ออื้อ”	โพสต์ทูเดย์ 2	ธ.ค.	2547.	
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ทิศทางการแก้ไขปัญหามักขึ้นอยู่กับค่านิยมและทัศนคติต่อเรื่องเพศส่วน
บคุคลของผูใ้หค้วามเหน็	หรอืหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของแตล่ะหนว่ยงาน		

ดังตัวอย่างของนางระเบียบรัตน์	พงษ์พานิช	สมาชิกวุฒิสภาในช่วง
รัฐบาลทักษิณ	ที่ได้จัดโครงการฝึกอบรม	“แกนนำเครือข่ายนักเรียนไทย
กลุ่มรักนวลสงวนตัว”	เพื่อเป็นหนทางแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และ
ความรุนแรงทางเพศในหมู่เด็กและเยาวชน48	ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม	
ซึ่งให้ความสนใจกับการรักษาระเบียบสังคม	การควบคุมความเหมาะสม
ของสือ่	และการทะนบุำรงุวฒันธรรมของชาต	ิกใ็หค้วามสำคญักบัการปลกู
ฝงัคา่นยิมเรือ่งเพศตามอดุมคตทิีพ่งึปรารถนาของรฐั	จากตวัอยา่งรายงาน
ข่าวการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งของนางสาวลัดดา	ตั้งสุภาชัย	ผู้อำนวยการ
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	มีการพูดถึงสถานการณ์
และแนวทางแกไ้ขปญัหาเดก็และเยาวชนมเีพศสมัพนัธเ์พิม่มากขึน้	ดงันี	้

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมพบพฤติกรรมของเยาวชน
ไทยวัย	13	ปี	จากตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร	
(กทม.)	 เกือบทั้งตำบลเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	โดยมี
ปัจจัยมาจากการเสพสื่อร้ายที่แพร่กระจายโดยไม่มีการควบคุม	
ไม่มีการขยายสื่อดีให้ครองใจเด็ก	ก่อนนี้กระทรวงวัฒนธรรม
สอบถามเด็กนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประมาณ	40	
โรงเรียนว่าเคยมีโอกาสดูโขนหรือหุ่นกระบอกที่เป็นศิลปวัฒนธรรม
ของไทยหรือไม่	พบว่าเด็กทั้ง	40	 โรงเรียนตอบว่าไม่เคยดูเลย	
ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องทำงานคู่กับกระทรวงวัฒนธรรม
ในการขยายสื่อดีแก่เยาวชนให้มากขึ้น49 

48		“‘เจ๊เบียบ’	อัดสื่อยุเสพติดทางเพศ	ทำให้เด็กใจแตก”	โพสต์ทูเดย์ 29	พ.ค.	2548.	
49		“ตะลึกเด็กสาว	13	ปี	เล่นเซ็กซ์ยกตำบล”	โพสต์ทูเดย์ 15	ก.ย.	2549.	
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ขณะทีค่ณุหญงิไขศร	ีศรอีรณุ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมใน
สมัยรัฐบาลสุรยุทธ	์ ได้เสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนมีเพศ
สัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมเรื่อง
วนัวาเลนไทน	์และเนน้ใหเ้ดก็และเยาวชนมสีตยิบัยัง้ชัง่ใจโดยใหบ้ญัญตั	ิ10	
ประการเรื่องความรัก	ได้แก	่1)	รักอย่างมีขันต	ิหลีกเลี่ยงการเป็นพ่อแม่
ตั้งแต่วัยรุ่น	2)	รักอย่างมีสัจจะ	รักเดียวใจเดียว	3)	รักอย่างมีเมตตา	
ทะนุถนอม	ไม่ทำร้ายคนที่เรารัก	4)	รักอย่างไม่ประมาท	หลีกเลี่ยงความ
เสีย่งตอ่โรคตดิตอ่	5)	รกัอยา่งใหเ้กยีรตกินั	รกัแทต้อ้งรอคอย	6)	รกัอยา่ง
ถกูจารตี	รกัจรงิตอ้งหวงัแตง่	7)	รกัอยา่งมเีหตผุล	ไมฉ่กฉวยโอกาสมเีพศ
สมัพนัธก์บัคนรกั	8)	รกัอยา่งมัน่คง	ไมท่ำลายชือ่เสยีงคนทีเ่รารกั	9)	รกั
อย่างซื่อสัตย	์มีความศรัทธาในคนรัก	10)	รักอย่างเข้าใจ	ให้อภัย	ไม่ถือ
โทษโกรธคนรกั50 

ในอกีดา้นหนึง่	กระทรวงศกึษาซึง่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นการจดัการ
ศึกษา	ก็เน้นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน	ดังตัวอย่างที่ปรากฏในรายงานข่าวเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน	 โดยคุณหญิงกษมา	วรวรรณ		 
ณ	อยธุยา	เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กลา่ววา่		

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ตระหนักถึง
ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรว่าเป็นปัญหาที่รุนแรง	 ใน
ขณะนี้ถือว่าร้ายแรงยิ่งกว่าปัญหายาเสพติด	...	ดังนั้น	สพฐ.	จึงได้
จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา	เพื่อให้ครู
นำไปใช้กับนักเรียนชั้น	ป.1-ม.6	โดยเนื้อหาจะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้
ทัศนคติที่ดีระหว่างหญิง-ชาย	พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์
บุคคล	การวางตัวให้เหมาะสม51 

50		“เผยวาเลนไทน	์ม.	ตน้เมนิถงุยาง” ข่าวสด	12	ก.พ.	2550.	
51		“สพฐ.	ปรับแนวสอนเพศศึกษาป.1-ม.6”	มติชน 7	มิ.ย.	2550.	
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และนอกจากจะมีความพยายามปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้แล้ว	
ก่อนหน้านั้น	นางจรวยพร	ธรณินทร	์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้ออก
มาใหส้มัภาษณถ์งึคณุสมบตัทิีพ่งึประสงคข์องครผููส้อนเพศศกึษาวา่	“ตอ้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อการสอนเพศศึกษา	คือเชื่อว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต	
ไม่ใช่เรื่องสกปรก	ควรปกปิด	หรือเขินอาย	และการสอนเพศศึกษาแก่เด็ก
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพเด็ก”52	คำให้สัมภาษณ์เหล่านี้น่าจะ
แสดงให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนค่า
นยิมและทศันคตติอ่เรือ่งเพศใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จรงิในสงัคม	

อย่างไรก็ตาม	รัฐเองก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพหรือเป็นหนึ่งเดียว	
ทัง้ในแงห่นว่ยงาน	ขา้ราชการ	และผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงทีป่ระกอบ
กันขึ้นเป็นภาครัฐ	และในเรื่องแนวทางการจัดการกับปัญหาต่างๆ	ดังนั้น	
แม้ว่าจากตัวอย่างข้างต้นเราจะเห็นภาพกระทรวงศึกษาที่พยายามเปิด
กว้างและปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงทางสังคมในเรื่องเพศของเด็กและ
เยาวชน	แต่เราต้องไม่ลืมว่ากระทรวงศึกษาในยุครัฐบาลทักษิณนี่เอง	คือ
หน่วยงานที่พยายามเสนอมาตรการ	“เคอร์ฟิวเด็ก”	หรือการห้ามเด็กอายุ
ต่ำกว่าสิบแปดปีออกจากบ้านหลังเวลา	22.00	น.	เมื่อต้นป	ี2547	โดย
ให้เหตุผลว่าเพื่อแก้ปัญหาการมั่วสุมและความรุนแรงทางเพศในวัยรุ่น53 
แตไ่ดถ้กูกระแสสงัคมทดัทาน		

แต่แล้วในปีถัดมานั้นเอง	ทางกระทรวงก็ได้ออก	กฎกระทรวง 
กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548	กำหนด	 
ข้อห้ามตามความผิดย้อนไปถึงยุคจอมพลถนอม	กิตติขจร	 รวมถึง	 
ข้อห้ามนักเรียนและนักศึกษาออกจากที่พักในเวลากลางคืนตามที่ได้พูดถึง
แล้วข้างต้น	แสดงให้เห็นความลักลั่นในท่าทีของรัฐที่มีต่อเรื่องเพศของเด็ก
และเยาวชน		

52		“ศธ.	ยกเครื่องเพศศึกษา”	มติชน 7	ธ.ค.	2549.	
53		“‘อดิศัย’	ถอยเคอร์ฟิวเด็ก	ล้าสมัย-‘หยุย’	ชี้ขัด	‘รธน.’”	มติชน 13	ก.พ.	2547.	
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อีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่เป็นเอกภาพของรัฐในการจัดการกับ
เรื่องเพศของเด็กและเยาวชน	ปรากฏในกรณีความขัดแย้งเรื่องการติดตั้งตู้
ขายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญในสถานศึกษา	ในกรณีนี้หน่วยงาน
สาธารณสขุมแีนวโนม้ทีจ่ะยอมรบัวา่	เพศสมัพนัธใ์นเดก็และเยาวชนเปน็สิง่
ทีห่า้มไมไ่ด	้วธิแีกป้ญัหาจงึตอ้งมุง่ทีก่ารปอ้งกนัการตัง้ครรภ	์ลดการระบาด
ของโรคติดต่อ	และสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ	และวิธีการเฉพาะ
หน้าที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่สุดก็คือ	การส่งเสริมให้เยาวชนใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ	์ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนิน
กิจกรรมในลักษณะนี	้ เช่น	การรณรงค์แจกถุงยางอนามัยในโอกาสต่างๆ	
หรอืการปรบัปรงุรปูแบบหอ่ถงุยางใหถ้กูกบัรสนยิมของวยัรุน่54	เปน็ตน้		

เมื่อปลายปีพ.ศ.2546	นายแพทย์จรัล	ตฤณวุฒิพงษ	์อธิบดีกรม
ควบคมุโรคไดเ้สนอความเหน็ผา่นสือ่มวลชน	ถงึแนวทางทีจ่ะใหม้กีารตดิตัง้
ตู้จำหน่ายถุงยางอนามัยตามสถานที่ต่างๆ	รวมทั้งในสถาบันอุดมศึกษา	
โดยได้ประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้ว	ทั้งยังระบุด้วยว่า	 
ข้อเสนอนี้อาจถูกวิพากษ์วิจารณ	์แต่กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องทำ
เพื่อแก้ปัญหา	และสังคมควรยอมรับความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ		 
ของเดก็และเยาวชน	อยา่งไรกต็าม	นายอดศิยั	โพธารามกิ	รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิารในขณะนัน้	มทีา่ทแีบ่งรบัแบง่สู้	โดยระบวุา่เรือ่งนี้ต้อง
มกีารพดูคยุกนัทัง้ในระดบัผูใ้หญแ่ละนกัศกึษา	และการดำเนนิการใดๆ	ตอ้ง
มคีวามพอด	ีไมล่ำ้เสน้		

ขณะทีร่ฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร	นางสริกิร	มณรีนิทร	์	 
กล่าวชัดเจนว่า	 ไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งตู้จำหน่ายถุงยางในสถาบันการ
ศึกษา	โดยให้เหตุผลว่า	สถาบันการศึกษาควรเป็นแหล่งประเทืองปัญญา
มากกว่าเป็นแหล่งส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ55	 นอกจากนี้ยังมีรอง

54		“สธ.	ออกถงุยางใหมเ่อาใจ	‘วยัรุน่’”	ผู้จัดการรายวัน	23	พ.ย.	2550.	
55		“รัฐมนตรีตอกสธ.	ตั้งตู้ขายถุงยางบริการนักศึกษา”	โพสต์ทูเดย์ 26	พ.ย.	2546.	
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อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเก้าแห่งร่วมลงชื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าว		 
โดยให้เหตุผลว่า	 “สถานศึกษาเป็นแหล่งของการศึกษา	 เรียนรู	้ฝึกฝน	
ขดัเกลาใหบ้ตุรหลานเยาวชนเปน็คนดี	เปน็บณัฑติทีม่คีณุภาพออกไปรบัใช้
สังคม	 ไม่ควรที่สถานศึกษาจะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ”56 
แนวคดิดงักลา่วจงึตอ้งถกูพบัเกบ็ไป	

กระทัง่เดอืนมกราคม	2549	เมือ่นายพนิจิ	จารสุมบตัเิปน็รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ก็ได้มีการรื้อฟื้นเรื่องการติดตั้งตู้จำหน่ายถุง
ยางในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง	โดยนายพินิจให้สัมภาษณ์
สื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้	สังคมจึงต้อง
ยอมรับความจริงและพิจารณาว่า	ทำอย่างไรเยาวชนจึงจะมีเพศสัมพันธ์ที่
ถกูศลีธรรมและรูจ้กัปอ้งกนัตวัเอง57	ขณะทีน่ายจาตรุนต	์ฉายแสง	ซึง่ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ก็มีท่าทียอมรับและเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวเคยมีผู้เสนอมาก่อนแล้วแต่ถูกวิจารณ์มาก	ดังนั้นการติดตั้ง	 
ตู้จำหน่ายถุงยางอนามัยจึงต้องทำควบคู่ไปกับกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
เพศศกึษาดว้ย58  

แต่ล่าสุดในป	ี2550	ความคิดดังกล่าวก็ยังคงมีสถานะเป็นเพียง	 
ข้อเสนออยู่เช่นเดิม	โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิง	 
ศิริพร	กันชนะ	ได้พูดผ่านสื่อว่า	ที่ผ่านมาข้อเสนอนี้ถูกหลายฝ่าย	 โดย
เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมต่อต้านว่า	 เป็นการ
สนบัสนนุใหเ้ดก็มเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน	อยา่งไรกต็าม	หากสงัคมตอ้งการ
ให้ปัญหาต่างๆ	อันเนื่องมาจากการที่เยาวชนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
ลดน้อยลง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรที่จะต่อต้านหรือผลักภาระให้
กระทรวงสาธารณสขุเพยีงหนว่ยเดยีว59 

56	“9	รองอธิการลงชื่อค้านสธ.	ตั้งตู้ขายถุงยางในสถาบัน”	มติชน 27	พ.ย.	2546.	
57	“‘จาตุรนต์’	ไฟเขียว	วาง	‘ตู้ขายถุงยาง’	ภายในสถานศึกษา”	มติชน 28	ม.ค.	2549.	
58	“ยันไม่บังคับรร.	ตั้งเครื่องขายถุงยาง”	มติชน 31	ม.ค.	2549.	
59	“สธ.	เผยนร.-นศ.	เสีย่งตดิเอดสส์งู	วอนอยา่งกดีกนัตัง้ตูถ้งุยางหยอดเหรยีญ”	พิมพ์ไทย 30	
ก.ค.	2550. 
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นอกจากความแตกตา่งทางความคดิในระหวา่งหนว่ยงานของรฐัดว้ย
กันเองแล้ว	บางครั้งเมื่อหน่วยงานรัฐเลือกใช้แนวทางที่ฉีกออกไปจาก
บรรทัดฐานที่สังคมส่วนใหญ่ยึดถือ	หน่วยงานเหล่านี้ก็อาจต้องเจอกับแรง
เสียดทานจากภาคสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนั้นๆ	และถูกจำกัดกรอบ
ด้วยความเห็นหรือการตัดสินใจจากภาคการเมืองที่ไม่ต้องการทวนกระแส
สังคมด้วย	ตัวอย่างแรกของแรงเสียดทานในลักษณะนี้คือกรณ	ีคู่มือวัยใส 
ซึ่งเป็นหนังสือความรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชน	จัดทำโดยองค์กรพัฒนา
เอกชนและมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการแจกจ่ายให้กับ
โรงเรยีนตา่งๆ	ในชว่งปลายป	ี2544-2545		

ต่อมาหนังสือเล่มนี้ถูกวิจารณ์ว่า	เป็นหนังสือเพศศึกษาที่เน้นเรื่อง
เพศมากเกินไป	มีเนื้อหาล่อแหลมไม่เหมาะกับเยาวชน	และอาจไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคมและวัฒนธรรมไทย60	แม้จะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยกับคำวิจารณ์นี	้และมีการแสดงความเห็นที่แตกต่างผ่านสื่อมวลชน	
แตใ่นทีส่ดุกด็เูหมอืนวา่การเผยแพรห่นงัสอืดงักลา่วตอ้งยตุลิงในทีส่ดุ		

ตัวอย่างของแรงเสียดทานจากสังคมอีกกรณีหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ
เดือนกันยายนป	ี2550	เมื่อมีกลุ่มบุคคลในนามสมาพันธ์ประชาชนตรวจ
สอบรัฐไทย	ได้ยื่นหนังสือถึงนายแพทย์มงคล	ณ	สงขลา	รัฐมนตรีว่าการ
ทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์	 ให้ยกเลิกการโฆษณารณรงค์ทาง
โทรทัศน์ชุด	“ยืดอกพกถุง”	ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและคนทั่วไปยอมรับ
การใชถ้งุยางอนามยัเพือ่เพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั	แตอ่งคก์รทีท่ำงานรณรงค์
เรื่องโรคเอดส์ออกมาสนับสนุนโฆษณาชุดนี้	อย่างไรก็ตาม	ในท้ายที่สุด
กระทรวงสาธารณสขุกไ็ดอ้อกมาชีแ้จงดว้ยทา่ทปีระนปีระนอมวา่	โครงการ
รณรงค์ดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลก	สหประชาชาต	ิ โดย
กองทุนโลกเป็นหน่วยงานดำเนินการเองทั้งหมด	และโฆษณาชุดดังกล่าว
ใกลจ้ะหมดสญัญาแลว้	พอ่แมผู่ป้กครองจงึไมต่อ้งเปน็หว่ง61 

60	“เก็บหนังสือวัยใสล่อแหลมทางเพศ”	เดลินิวส์ 30	ม.ค.	2545.	
61	“สธ.	แจง	‘ยดือกพกถงุ’	ไดง้บฯ	ยเูอน็”	มตชิน 15	ก.ย.	2550	และ	“วยัรุน่หญงิไมใ่สก่างเกง
ใน	เลยีนแบบ	‘ดารา’	‘นกัรอ้ง’	ตา่งแดน	หวัน่อาชญากรรม” เดลนิวิส ์25	ก.ย.	2550.	
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การควบคุมเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยนั้น	 ไม่ได้
จำกัดอยู่แต่เฉพาะเรื่องกิจกรรมทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น	แต่
ยังก้าวล่วงไปถึงเรื่องการแต่งกายทั้งในและนอกสถานศึกษา	 โดยมีเป้า
หมายทีส่ำคญัคอืเดก็หญงิวยัรุน่และผูห้ญงิในวยัสาว	ขา่วความสนใจของรฐั
ในเรือ่งการแตง่กายของผูห้ญงิดจูะเริม่จากเทศกาลสงกรานตป์ี	2547	เมือ่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	(กทม.)	ประกาศไม่อนุญาตให้ผู้หญิงที่ใส่เสื้อ
สายเดี่ยวเข้าร่วมงานสงกรานต์ที่ทางกทม.จัดขึ้น	ซึ่งรวมถึงบริเวณถนน
ข้าวสารที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและวัยรุ่นไทยนิยมไปเที่ยวกันมาก	
แนวคดินีม้ทีัง้ผูท้ีเ่หน็ดว้ยและคดัคา้น	โดยผูท้ีค่ดัคา้นสว่นหนึง่เหน็วา่เรือ่งนี้
เปน็สทิธสิว่นบคุคล62  

หลังจากนั้นก็มีข่าวประปรายเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและการแต่งกาย
ของผู้หญิง	เช่น	ข่าวเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเชิญผู้
จัดและผู้สมัครเข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์ป	ี2547	เข้าพบ	เพื่อกำชับ
เรื่องความเหมาะสมของการแต่งกายบนเวทีประกวด63	และความเห็นต่อ
การแต่งชุดว่ายน้ำของข้าราชการและนักศึกษาหญิงที่เข้าประกวดมิสไทย
แลนดย์นูเิวริส์64	เปน็ตน้		

กระทัง่เดอืนเมษายน	2548	เมือ่กระทรวงวฒันธรรม	โดยศนูยเ์ฝา้
ระวังทางวัฒนธรรม	ได้เริ่มออกมาแสดงความห่วงใยเรื่องแฟชั่นการแต่ง
กายชุดนักศึกษาหญิงของสถาบันต่างๆ	 เนื่องจาก	 “วันรุ่นชายมีการ
เปลี่ยนแปลงฮอร์โมน	จึงทำให้มีความรู้สึกไวทางเพศ”	การแต่งกายที่ล่อ
แหลมของนักศึกษาหญิงจึง	 “อาจกระตุ้นให้เกิดปัญหาทางเพศได้”	
กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำ
รายงานสถานการณ์เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม	“เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ถึง

62		“หวั่นตร.	ทำสงกรานต์กร่อย	คุมเข้ม	‘สายเดี่ยว’	เล่นน้ำ” มติชน	7	เม.ย.	2547.	
63		“เลขาฯ	รมต.	เรียกมิสทีนเตือนแต่งหวิว”	มติชน 20	ต.ค.	2547.	
64		“ไม่ห้ามนิสิต-รต.	หญิงใส่ชุดว่ายน้ำโชว์เวทีมิสยูนิเวิร์ส-บอกโตกันแล้ว”	มติชน 7	มี.ค.	
2548.	
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ความเบี่ยงเบนในเยาวชน”65	หลังจากนั้นหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ได้ตี
พิมพ์บทความรายงานเรื่องแฟชั่นการแต่งกายของนักศึกษาหญิงในสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นระยะ	จนเมื่อปลายป	ี2549	ถึงต้นป	ี2550	ก็ได้มีข่าว
กระทรวงวัฒนธรรมออกมาเน้นย้ำว่า	มหาวิทยาลัยต่างๆ	ควรทบทวนกฎ
ระเบยีบการแต่งกายของนิสตินกัศกึษา	โดยเฉพาะเพศหญงิที่นยิมสวมเสือ้
ตัวเล็กและกระโปรงสั้น66	ตามด้วยรายงานข่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้
สำรวจความเห็นคนไทย	พบว่าปรากฏการณ์ด้านวัฒนธรรมที่คนไทยเห็น
ว่าเป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งและต้องการให้กระทรวงฯ	ดำเนินการแก้ไข	
ไดแ้กเ่รือ่ง	“การแตง่กายไมส่ภุาพ	สอ่ไปในทางยัว่ยขุองวยัรุน่หรอืดารา	รปู
แบบชดุนกัเรยีน-นกัศกึษาทีไ่มเ่หมาะสม”67 

ในช่วงต้นป	ี2550	มีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ทำให้ประเด็นเรื่อง
การแต่งกายของนักศึกษาหญิงกลายเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง	
เหตุการณ์แรก	คือ	กรณีของนักแสดงหญิงรายหนึ่งที่เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งชุดราตรีในรูปแบบที่สื่อบรรยายว่าเป็นการ	
“แต่งหวิว”	ไปร่วมงานราตรีประกาศผลรางวัลของแวดวงบันเทิงในเดือน
กุมภาพันธ	์ 2550	จนตกเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ	หลายแขนงและถูก	 
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเรยีกเขา้ไปชีแ้จงและมมีาตรการลงโทษ66 

จากนั้นเพียงไม่ถึงสองสัปดาห	์ ก็มีข่าวคุณหญิงไขศร	ี ศรีอรุณ	
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม	ไดบ้งัเอญิมโีอกาสพบเหน็กลุม่นกัศกึษา	 
หญิงแต่งกายชุดนักศึกษาโดยสวมเสื้อตัวเล็กและกระโปรงสั้นนั่งคุยกับชาว
ตา่งชาตใินบรเิวณวดัแหง่หนึง่ในกรงุเทพฯ	รฐัมนตรจีงึเขา้ไปสอบถามถงึชือ่
สถาบันของเยาวชนกลุ่มนั้น	พร้อมทั้งมีผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งตามไปบันทึก

65		“เตือนนศ.	แต่งตัวโป๊”	ไทยรัฐ 22	เม.ย.	2548.	
66		“แฟชัน่	‘รดัติว้-สัน้เตอ่’	‘ชดุนกัศกึษา’	หววิไมห่ยดุ-ฉดุไมอ่ยู?่”	เดลนิวิส ์16	ธ.ค.	2549. 
67		“โพลชี้สังคมไทยห่วงวัยรุ่นแต่งตัวยั่วยุ” ไทยรัฐ 23	ม.ค.	2550.	
68		“มธ.	เฉ่งเอมี่แต่งหวิว” คมชัดลึก 13	ก.พ.	2550,	น.	1	และ	“อธิการมธ.	กรี๊ด	‘เอมี่-	 
โชติรส’	แต่งโป๊” โพสต์ทูเดย์ 13	ก.พ.	2550.	
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ภาพไว	้จนกลายเป็นข่าวและภาพลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ในวันรุ่งขึ้น	 โดยมีประเด็นข่าวสำคัญคือการแต่งกายและการแสดงกิริยา	 
ไมเ่หมาะสมของนกัศกึษาตอ่รฐัมนตรี69  

และในช่วงใกล้เปิดการศึกษาใหม่ในปีนั้นเอง	หน่วยงานรัฐได้แก่
กระทรวงวัฒนธรรม	กระทรวงศึกษาธิการ	และผู้บริหารจากสถาบัน
อดุมศกึษาของรฐัและเอกชนกวา่	30	สถาบนักไ็ดม้กีารประชมุหาแนวทาง
จัดการเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา	(หญิง)	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ	รองศาสตราจารย์วรากรณ์	สามโกเศศ	ได้แถลงข่าว
วา่จะมกีารผลกัดนัใหป้ระเดน็เรือ่งการแตง่กายของนกัศกึษาเปน็วาระระดบั
ชาตทิีต่อ้งเรง่แกไ้ข70	อยา่งไรกต็าม	ผลการประชมุครัง้นัน้สรปุวา่	ระเบยีบ
เรือ่งการแตง่กายของนกัศกึษานัน้	ควรขึน้อยูก่บัแตล่ะสถาบนัเปน็ผูก้ำหนด
โดยให้มีแนวทางสอดคล้องกันในเรื่องความเหมาะสม	ขณะเดียวกันก็ม	ี 
การให้ความเห็นด้วยว่า	แฟชั่นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา	 
มหาวทิยาลยัอาจมอีทิธพิลลามไปถงึนกัเรยีนระดบัมธัยมได	้	

ในเดือนถัดมาจากการประชุมครั้งนั้นเอง	กระทรวงศึกษาธิการก็ได้
ริเริ่มกระบวนการร่าง	พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ....	เพื่อ
บังคับใช้แทนกฎหมายเก่าที่ถูกยกเลิกไปแล้ว	และในเดือนกุมภาพันธ์	ป	ี
2551	พระราชบัญญัติดังกล่าวก็มีผลบังคับใช	้ โดยมีสาระสำคัญคือการ
กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามที่กระทรวง
กำหนด	ผู้ฝ่าฝืนอาจมีโทษทางวินัย	และหากโรงเรียนใดต้องการกำหนด
เครื่องแบบที่แตกต่างออกไปจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงฯ	รวมทั้ง	 
มีบทลงโทษผู้ที่แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายเลียนแบบนักเรียน	 
โดยไมม่สีทิธ	ิ

69		“อึ้งสาวแต่นศ.	นุ่งสั้น-สูบบุหรี่คุยฝรั่งวัดโพธิ์”	คมชัดลึก 1	มี.ค.	2550	และ	“‘ไขศรี’	
อึ้งนศ.	หญิงราชภัฏ	‘นุ่งสั้น-สูบบุหรี่’	ในวัดโพธิ์”	มติชน 1	มี.ค.	2550.	

70		“ดันวาระแห่งชาติ	นร.-นศ.	แต่งสยิว”	คมชัดลึก 8	มิ.ย.	2550.	
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เรื่องเพศในสื่อ 

เมื่อคนของรัฐพูดถึงปัญหาค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
ในปัจจุบัน	อีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกพูดถึงควบคู่ไปด้วยเสมอคือความแพร่หลาย
ของสื่อกระตุ้นกามารมณ	์หรือที่เรียกในภาษาทั่วไปว่า	“สื่อลามก”	โดย	 
สื่อประเภทนี้ถูกมองว่าเป็นตัวการสำคัญที่ผลักดันให้วัยรุ่นมีค่านิยมและ
พฤตกิรรมทางเพศตา่งไปจากมาตรฐานทางศลีธรรมและวฒันธรรมทีส่งัคม
คาดหวัง	และอาจพูดได้ว่าสมัยของรัฐบาลทักษิณจนถึงรัฐบาลสุรยุทธ์	 
เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง	ทั้งสถานการณ์ด้านสื่อและมาตรการ	 
ของรฐัในการจดัการสือ่		

โดยในช่วง	1-2	ปีแรกของรัฐบาลทักษิณ	คือระหว่างป	ี2544	ถึง
ราวป	ี2546	ขอ้วจิารณเ์รือ่งเพศในสือ่มกัเปน็ประเดน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์
ของผูห้ญงิ	เชน่	การนำเสนอภาพผูห้ญงิในลกัษณะทีเ่ปน็วตัถทุางเพศ	การ
ที่หนังสือพิมพ์มักนำภาพดาราหญิงนุ่งน้อยห่มน้อยขึ้นปก	 เรื่อยไปถึง
เนื้อหาละครโทรทัศน์ที่ขาดสาระประเทืองปัญญา	ขณะที่ปัญหาเรื่องเพศใน
อนิเตอรเ์นต็ซึง่ถกูพดูถงึในการประชมุคณะรฐัมนตรใีนชว่งเวลานัน้	กจ็ำกดั
อยู่เฉพาะเรื่องการโฆษณาขายบริการทางเพศและการพนันทางอินเตอร์
เนต็71	และรฐัในขณะนัน้กย็งัเนน้มาตรการดา้นบวก	คอืการปรบัปรงุเนือ้หา
ของสือ่กระแสหลกัทีม่อียู	่เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูข้องเยาวชนเพิม่มากขึน้72 

แต่เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปมาก	โดยเฉพาะในช่วงราว	 
สิบปีที่ผ่านมาได้เกิดความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร	 

71		มตคิณะรฐัมนตร	ีเรือ่ง	ปญัหาการโฆษณาขายบรกิารทางเพศและการพนนัทางอนิเตอรเ์นต็	
วนัทีม่มีต	ิ7	พ.ค.	2545,	สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีwww.cabinet.soc.go.th/soc/
program2-2.jsp,	สบืคน้เมือ่	1	พ.ค.	2551.	

72		โครงการตดิตามสภาวการณเ์ดก็และเยาวชนรายจงัหวดั,	“โครงการวจิยัและพฒันา”,	http://
childwatchthai.com/research1.asp,	สบืคน้เมือ่	1	ก.ย.	2551.	ขอ้มลูในสว่นนีอ้า้งถงึมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่5	พฤศจกิายน	2546	เหน็ชอบแนวทางและมาตรการใชส้ือ่ของรฐัเพือ่
การศกึษาและการเรยีนรูข้องเดก็	เยาวชนและครอบครวั	โดยเฉพาะการจดัสรรเวลาของสือ่
โทรทศันเ์พือ่การดงักลา่ว 
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อย่างก้าวกระโดด	ทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แตกขยาย
ออกไปหลายรูปแบบ	และอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารต่างๆ	มีราคาถูกลง
และเข้าถึงคนจำนวนมากขึ้น	ในกลุ่มคนรุ่นใหม่	ความนิยมใช้สื่อเพื่อความ
บนัเทงิไดเ้ปลีย่นฐานไปจากสือ่สิง่พมิพ	์ภาพยนตร	์และวดิทีศัน	์ไปสูค่วาม
บนัเทงิรปูแบบตา่งๆ	บนแผน่ซดี	ีการใชอ้นิเตอรเ์นต็เพือ่การทอ่งเวบ็	อเีมล	์
พดูคยุผา่นระบบออนไลนแ์บบขอ้ความ	เสยีง	หรอืเสยีงพรอ้มภาพผา่นเวบ็
แคม	เกมส์คอมพิวเตอร	์ เกมส์ออนไลน	์การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ
หรอืคลปิวดิโีอแลว้สง่ตอ่กนั	เปน็ตน้		

ขณะเดียวกัน	กฎหมาย	มาตรการสอดส่องตรวจตรา	 รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่จำเป็นในปฏิบัติการของภาครัฐที่มีอยู่เดิมนั้นไล่ไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้	ทำให้การใช้กฎหมายและอำนาจรัฐในการควบคุมสื่อ
เหลา่นีไ้มค่รอบคลมุและเปน็ไปไดย้าก	ประกอบกบัขอ้มลูทีแ่สดงวา่เดก็และ
เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐมากขึ้น	สภาพ
การณเ์ชน่นีย้ิง่สรา้งความกงัวลใหก้บัภาครฐัและสงัคม	

ดูเหมือนว่า	ข่าวชิ้นหนึ่งที่จุดประกายให้สังคมหันมาสนใจบทบาท
ของสือ่คอมพวิเตอรแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนกิส	์ในฐานะสือ่กระตุน้กามารมณท์ีม่ี
ผลตอ่เดก็และเยาวชน	คอืขา่วงานสมัมนาทีจ่ดัโดยกระทรวงวฒันธรรมเมือ่
เดือนมกราคม	2547	 ในการสัมมนาครั้งนั้นมีการพูดถึงรายงานการ
ประมวลสถานการณ์เด็กของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน	
(Child	 Watch)	 โดยนายอมรวิชช	์ นาครทรรพ	 นักวิชาการจาก
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ทีร่ะบวุา่	เดก็ไทยมแีนวโนม้เสพสือ่ลามกทัง้จาก
วีซีดีและอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น	 เพราะสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย	
นอกจากนี้การถ่ายภาพและโหลดภาพผ่านโทรศัพท์มือถือยังเป็นอีก	 
ชอ่งทางหนึง่ทีเ่ดก็และเยาวชนจะเขา้ถงึสือ่ลามกไดอ้ยา่งกวา้งขวาง	ในการ	 
นำเสนอครั้งนั้นมีการเชื่อมโยงพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ากับ
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชน	และมีการพูดถึงปรากฏการณ	์
“กิ๊ก”	และ	“เซ็กซ์เอื้ออาทร”	ในหมู่เด็กและเยาวชน	รวมทั้งมีการพูดถึง
การจดัระดบัความเหมาะสมหรอืเรตติง้ของสือ่ดว้ย73  
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ในชว่งปดีงักลา่ว	กระทรวงวฒันธรรมเริม่แสดงบทบาทเชงิรกุในการ
จัดการสื่อกระตุ้นกามารมณ	์ทั้งโดยการจัดประชุมสัมมนาและแถลงข่าว
เป็นระยะ	ตัวอย่างจากพาดหัวข่าวเช่น	“วธ.	แจ้งตร.	กวาดจับหนังแผ่น
เรตอาร	์“อีโล้นซ่า-พระอภัย”	เข้าข่ายโจ๋งครึ่ม”74	“วธ.	เอาจริงเดินหน้า
ปราบสื่อลามก”75	 “‘วัฒนธรรม’	 รุกครม.	ออกแรงลุยสื่อลามกเต็ม	 
รปูแบบ”76	“วธ.	ชงแกค้วามรนุแรงทางสือ่	ดนัพรบ.	คุม้ครองวฒันธรรม”77 
และ	“ฝากฝงัปลดัวธ.	คมุเขม้สือ่ลามก”78 

ในระหว่างนั้น	ดูเหมือนว่านายวีระศักดิ์	 โค้วสุรัตน	์ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงวัฒนธรรม	จะเป็นผู้ที่มีบทบาทค่อนข้างมากในการนำ
เสนอแนวคิดเรื่อง	“สื่ออันตราย”	 โดยโยงเข้ากับมุมมองทางวัฒนธรรม		 
โดยเน้นสื่อที่แสดงพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ทางเพศรูปแบบต่างๆ	ที	่
“ขัดกับศีลธรรมของสังคมไทย”79	ต่อมาความคิดนี้ได้พัฒนามาสู่การนิยาม	
“การกระทำวิปริตทางเพศ”	 ในร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งจะพูดถึงต่อไป	
จากการผลักดันของกระทรวงวัฒนธรรมนี้เอง	 ในเดือนตุลาคม	2547		 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา	“วิกฤตการณ์นำเสนอ
ความรุนแรงทางสื่อ”	ซึ่งเน้นที่การกำจัดสื่อลามกและแหล่งจำหน่าย	 
สื่อลามกทุกรูปแบบทุกประเภท	รวมทั้งเสนอให้มีการจัดเรตติ้งสำหรับ	 
สือ่ตา่งๆ	ดว้ย80 

73		“Hit	Hot	Hit	สื่อลามก”	สยามรัฐ 4	ก.ค.	2547.	
74  มติชน 10	ม.ค.	2547.	
75  ไทยรัฐ 19	พ.ค.	2547.	
76  ไทยรัฐ 26	ก.ค.	2547.	
77  มติชน 19	ส.ค.	2547.	
78  ไทยรัฐ 3	ก.ย.	2547.	
79		“5	สือ่ลามกสดุอนัตราย	ตอ้งกำจดั!!” มติชน 18	ส.ค.	2547.	
80	มตคิณะรฐัมนตร	ีเรือ่ง	การแกไ้ขปญัหาวกิฤตการณน์ำเสนอความรนุแรงทางสือ่	วนัทีม่มีต	ิ5	
ต.ค.	2547,	 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ีwww.cabinet.soc.go.th/soc/
program2-2.jsp,	สบืคน้เมือ่	1	พ.ค.	2551.	
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ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2548	
นายกรัฐมนตรีทักษิณ	ชินวัตร	 ได้เสนอให้การแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน	โดยมีการระบุ
ประเภทของปญัหาวา่ไดแ้ก	่“ตูเ้กม	สือ่ลามกในลกัษณะตา่งๆ	เชน่	เวบ็ไซต์
ทีม่กีารดาวนโ์หลดขอ้มลูทีน่ำไปสูก่ารคกุคามทางเพศ	การโฆษณา	การต์นู
ที่ไม่เหมาะสม”81	นำไปสู่การจัดตั้ง	คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ  
ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่	“สง่เสรมิสือ่สรา้งสรรคส์งัคมไทย	และขจดัสือ่ลามกตา่งๆ	
ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยโดยเด็ดขาด”82	 โดยมีวิธีการสั่งการที่เป็น
เอกลกัษณข์องรฐับาลสมยันัน้	คอื	กำหนดระยะเวลาหนึง่เดอืน	ระหวา่งวนั
ที	่1-31	ธนัวาคม	2548	เปน็ชว่งเวลาของการ	“ขจดัสือ่ลามกใหห้มดสิน้
ไป”	และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินการ	x-ray	สื่อลามกทุกประเภทให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์
ทีไ่มเ่หมาะสมทัง้ในและตา่งประเทศใหห้มดสิน้ไป	และใหก้ระทรวงวฒันธรรม	 
พจิารณการจดัระดบัความเหมาะสม	(เรตติง้)	ของสือ่แตล่ะประเภท83 

	ความคิดเรื่องการขจัดสื่อกระตุ้นกามารมณ์ให้หมดสิ้นไปจากสังคม
ไทยยังส่งผลให้ในป	ี2549	รัฐบาลทักษิณโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย	์ไดเ้สนอใหม้กีารออกกฎหมายเฉพาะสำหรบัการนีข้ึน้		 

81		หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีที	่นร	0504/ว(ล)16473	ลงวนัที	่9	พฤศจกิายน	
2548	เรือ่ง	การแกไ้ขปญัหาสงัคม,	เวบ็ไซตส์ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีwww.cabinet.	 
soc.go.th/soc/program2-2.jsp,	สบืคน้เมือ่	1	พ.ค.	2551.	

82		บนัทกึขอ้ความสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีลงวนัที	่21	ตลุาคม	2548	เรือ่ง	แตง่ตัง้คณะ
กรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการสง่เสรมิสือ่สรา้งสรรคส์งัคมไทย,	เวบ็ไซตส์ำนกัเลขาธกิารคณะ
รฐัมนตร	ีwww.cabinet.soc.go.th/soc/program2-2.jsp,	สบืคน้เมือ่	1	พ.ค.	2551.	

83		บันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ลงวันที	่23	
ธนัวาคม	2548	เรือ่ง	ความกา้วหนา้การดำเนนิงานของคณะกรรมการแหง่ชาต	ิวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย,	เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ีwww.cabinet.	 
soc.go.th/soc/program2-2.jsp,	สบืคน้เมือ่	1	พ.ค.	2551.	
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มีชื่อเรียกว่า	ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
พ.ศ.... กำหนดมาตรการลงโทษผูผ้ลติ	จำหนา่ย	เผยแพร	่และครอบครอง
วัตถุที่ยั่วยุให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดพฤติกรรมอันตรายด้านต่างๆ	 โดย
เฉพาะดา้นเพศ	(สว่นพฤตกิรรมอนัตรายอืน่ซึง่ไมเ่กีย่วกบัเรือ่งเพศทีร่ะบใุน
ร่างพระราชบัญญัตินี	้ ได้แก	่การทารุณกรรมเด็ก	การฆ่าตัวตาย	การใช้ยา
เสพติด	การกระทำผิดต่อความมั่นคงของชาต	ิการก่อการร้าย	ความผิด
เกี่ยวกับศาสนา	ความผิดเกี่ยวกับเพศตามกฎหมายอาญา	และการใช้
ความรนุแรงทีอ่าจทำใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติ)		

โดยวตัถยุัว่ยพุฤตกิรรมอนัตรายดา้นเพศ	หมายถงึวตัถแุละขอ้มลูใน
รปูแบบตา่งๆ	ทีก่ระตุน้หรอืยัว่ยใุหเ้กดิหรอืนา่จะเกดิพฤตกิรรมสองลกัษณะ
ใหญ่ๆ 	คอื	“การกระทำวปิรติทางเพศ”	และ	“กจิกรรม	ความสมัพนัธห์รอื
การกระทำทางเพศกับเด็ก	หรือการกระทำทางเพศของเด็ก”	และเฉพาะ	 
ในสว่นการกระทำวปิรติทางเพศ		

	ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดรูปแบบการกระทำหรือความสัมพันธ์
ทางเพศที่เข้าข่ายวิปริตไว	้6	ลักษณะด้วยกัน	คือ	1)	ระหว่างบุพการีกับ	 
ผูส้บืสนัดาน	หรอืระหวา่งพีน่อ้ง	2)	โดยใชค้วามรนุแรงหรอือปุกรณท์ีน่า่จะ
เปน็อนัตรายตอ่รา่งกาย	3)	โดยบงัคบัขูเ่ขญ็หรอืขม่ขนื	4)	ระหวา่งบคุคล
ตัง้แตส่ามคนขึน้ไป	5)	การชำเราสตัวห์รอืศพ	และ	6)	ลกัษณะอืน่ใดทีก่ฎ
กระทรวงกำหนด		

	อยา่งไรกต็าม	เมือ่มกีารเสนอรา่งพระราชบญัญตันิีใ้หค้ณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา	คณะกรรมการที่พิจารณามีความเห็นว่าไม่มีความ
จำเป็นที่จะต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัตินี	้ด้วยเหตุผลหลักว่าเนื้อหาของ
ร่างฯ	มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว	โดยเฉพาะมาตรา	287	
ของประมวลกฎหมายอาญาที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการค้าหรือเผยแพร่
วตัถลุามก	และกฎหมายควบคมุสือ่ประเภทตา่งๆ	ไดแ้ก	่สิง่พมิพ	์ภาพยนตร	์ 
และวีดิทัศน	์เทปและวัสดุโทรทัศน	์การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน	์และร่างพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 
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ในขณะนั้น	ที่สำคัญ	คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า	การเอาผิด	 
กับผู	้ “ครอบครอง”	สื่อที่เข้าข่ายเป็นวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตาม	 
รา่งกฎหมายฉบบันีแ้มเ้พยีงเพือ่ความบนัเทงิ	โดยมไิดม้เีจตนาใชเ้ปน็เครือ่ง
มือหรือก่อให้เกิดอันตราย	จะเท่ากับ	“เป็นการก้าวล่วงต่อสิทธ	ิเสรีภาพ
ของบคุคลในทรพัยส์นิโดยไมส่มควร”84  

ตอ่มาภายหลงัรฐัประหาร	19	กนัยายน	2549	ไดม้คีวามพยายาม
ที่จะเสนอกฎหมายนี้อีกสองครั้ง	 ครั้งแรกในเดือนมีนาคม	 2550		 
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	นางสาวกัญจนา	ศิลปอาชา	และคณะ		 
แต่คณะรัฐมนตรีได้รับร่างดังกล่าวมาพิจารณา	และให้ข้อสังเกตกลับไปใน
ทำนองคลา้ยกบัขอ้สงัเกตของสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา85	และครัง้
ที่สอง	ในเดือนกรกฎาคม	2550	นายจรัญ	ภักดีธนากุล	ประธานคณะ
อนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค	์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุยข์ณะนัน้แตง่ตัง้ขึน้	ไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วผา่นกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปยังคณะรัฐมนตร	ี เพื่อเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น	และครั้งนี	้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	 
ในหลักการและให้ส่งร่างดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเหน็ตอ่ไป86 

84		หนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	ที	่นร	0901/295	ลงวนัที	่14	กนัยายน	2549	
เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย	พ.ศ....,	เว็บไซต์สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร	ีwww.cabinet.soc.go.th/soc/program2-2.jsp,	สืบค้นเมื่อ		 
1	พ.ค.	2551.	

85		หนงัสอืคณะอนกุรรมการบรูณาการและปรบัปรงุกฎหมายดา้นสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค	์ที	่
ศธ	05172	ลงวนัที	่2	กรกฎาคม	2550	เรือ่ง	เสนอใหม้กีารจดัทำรา่งพระราชบญัญตัปิราบ
ปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย	พ.ศ....,	 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี
www.cabinet.soc.go.th/soc/program2-2.jsp,	สบืคน้เมือ่	1	พ.ค.	2551.		

86		 “รุมยำพม.	คุมวัตถุยั่วยุ” โพสต์ทูเดย์ 11	ก.ค.	2550.	
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แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
ฉบับนี้จะยังไม่ผ่านรัฐสภา	และยังไม่มีผลบังคับใช	้ แต่เนื้อหาของร่าง
ประกอบกบัความพยายามของหลายฝา่ยในการผลกัดนัรา่งกฎหมายฉบบันี้	
ชี้ให้เห็นถึงความพยายามของรัฐในการควบคุมกับพฤติกรรมทางเพศของ
คนในสงัคมทีเ่ขม้ขน้และกา้วเขา้ในพืน้ทีส่ว่นตวัมากขึน้	ประเดน็ทีน่า่สงัเกต
ในรา่งกฎหมายฉบบันี	้คอื	ประการแรก	มกีารยกระดบัความหมายของสือ่	 
ทีไ่มพ่งึประสงคใ์นดา้นเพศใหม้นียิามชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึน้	จาก
เดิมที่กฎหมายฉบับต่างๆ	มักใช้ถ้อยคำกว้างๆ	ในการบรรยายถึงลักษณะ
ของสื่อที่ไม่พึงประสงค์ด้านเพศ	เช่น	“ลามกอนาจาร”	“ยั่วยุกามารมณ์”	
หรือ	“ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”	ซึ่งหาก
มองให้แง่ร้าย	คำเหล่านี้อาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
สามารถตคีวามอยา่งหละหลวมหรอืเครง่ครดัตามอำเภอใจ		

แต่หากจะมองในแง่ด	ีคำที่มีความหมายกว้างๆ	 เหล่านี้ให้พื้นที	่ 
กับการตีความตามบริบทและค่านิยมของสังคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป	 
ในแต่ละยุคสมัย	ขณะที่การใช้คำว่า	“การกระทำวิปริตทางเพศ”	พร้อม
นยิามชดัเจนนัน้	ในดา้นหนึง่จะชว่ยใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมคีวามชดัเจน
มากขึน้	ขณะเดยีวกนักเ็ปน็การยนืยนัอำนาจของรฐัในการกำหนดลำดบัชัน้
ทางคุณค่าของพฤติกรรมทางเพศแบบต่างๆ	ในสังคม	และกำหนดอย่าง
เฉพาะเจาะจงว่า	สื่อที่แสดงพฤติกรรมทางเพศแบบใดบ้างที่เป็นความผิด
ตามกฎหมาย	แม้สื่อนั้นจะแสดงให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องยินยอมพร้อมใจและ
พฤติกรรมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น	เช่น	ความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหวา่งบคุคลตัง้แตส่ามคนขึน้ไป	เปน็ตน้		

อีกประการหนึ่ง	ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งลงโทษไม่เพียงเฉพาะผู้ผลิต	
ผู้จำหน่าย	หรือผู้เผยแพร่สื่อที่เข้าข่ายความผิดเท่านั้น	แต่ยังสามารถ
เอาผดิกบัผูท้ีม่สีือ่เหลา่นีไ้วใ้นครอบครองเพือ่การเสพหรอืความบนัเทงิเปน็	 
การสว่นตวัดว้ย	ดงัทีแ่สดงในความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาขา้งตน้	

ผลพวงอื่นๆ	ของการที่ภาครัฐให้ความสนใจกับการขจัดสื่อลามก	
นอกเหนือจากปฏิบัติการกวาดจับสื่อที่รัฐถือว่าเข้าข่ายลามกตามที่ปรากฏ
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เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้ว87	ยังมีการออกพระราชบัญญัติใหม่	 
และปรับปรุงพระราชบัญญัติเดิมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมสื่อประเภท
ต่างๆ	 ได้แก	่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550	มาตรา	14	ที่ระบุเรื่องการห้ามสื่อลามกควบคู่
ไปกับสื่อที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	พระราชบัญญัติจดแจ้ง
การพิมพ์ พ.ศ.2550 ที่แม้จะไม่ได้ระบุเรื่องสื่อลามกไว้โดยตรง	แต่ก็มี
มาตรการเอาผิดกับสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่จะกระทบ
ต่อ	“ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”	และพระราช
บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551	ที่ระบุความผิดเดียวกัน	และ
ระบุถึงเกณฑ์การเซ็นเซอร์และการจัดเรตติ้งภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วย	
และม	ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.2551	มาตรา	37	ทีห่า้มมใิหอ้อกอากาศรายการทีม่เีนือ้หา
สาระเป็นการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร	และการจัดเรตติ้ง
รายการโทรทศันก์เ็ริม่มผีลบงัคบัใชแ้ลว้		

นอกจากนี	้ยังม	ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธี
การตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเทปหรือวัสดุ โทรทัศน์ 
พ.ศ.2543	ที่ออกตามความใน	พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530	ระบุถึงเนื้อหาต้องห้ามประเภทต่างๆ	หลาย
ประเภท	ตั้งแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน	ความสามัคค	ี	 
ศีลธรรม	วัฒนธรรมอันดีงาม	ศาสนา	พระมหากษัตริย์และพระบรมวง	 
ศานุวงศ	์ความมั่นคง	ความทารุณโหดร้าย	อาชญากรรม	จนถึงการยั่วยุ
กามารมณ์หรือลักษณะอันลามกอนาจาร	และได้มีการออกกฎกระทรวง
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมในปีพ.ศ.2549	เพื่อควบคุมร้าน
เกมส	์โดยมขีอ้ทีร่ะบถุงึสือ่ลามกอนาจารเปน็การเฉพาะดว้ย	

87  “การต์นูลามกโผลง่านหนงัสอืแหง่ชาต	ิ‘ไพบลูย’์	รดุตรวจพบอือ้”	คมชดัลกึ	5	เม.ย.	50,	
“สันติบาลรวบนักเขียนหวิว-เตือนนสพ.	ลงภาพวาบหวิว”	คมชัดลึก	28	ส.ค.	50	และ	
“สนัตบิาลเอาจรงิ	ยดึหนงัสอืลามก” ไทยรัฐ 19	ก.ย.	2550.	

 

�������.indd   48 10/6/08   8:45:05 AM



��วราภรณ์แชม่สนทิ

วิธีคิดและมาตรการของรัฐเกี่ยวกับเรื่องสื่อกระตุ้นกามารมณ์ที่	 
นำเสนอข้างต้น	สะท้อนให้เห็นฐานความคิดที่รัฐมีต่อวิถีชีวิตด้านเพศของ
คนในสงัคมไดใ้นระดบัหนึง่	ทัง้นีเ้ปน็ทีเ่ขา้ใจไดว้า่	มาตรการตา่งๆ	ของภาค
รัฐมีจุดเริ่มต้นจากความห่วงใยผลกระทบที่สื่อลักษณะนี้จะมีต่อเด็กและ
เยาวชน	ข้อกังวลนี้ยังถูกตอกย้ำด้วยปรากฏการณ์ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	ทำให้เกิด
ช่องทางที่เด็กและเยาวชนจะเข้าถึงสื่อรูปแบบใหม่ๆ	 ได้อย่างกว้างขวาง	 
ยิง่ขึน้		

อย่างไรก็ตาม	วิธีคิดของรัฐที่มุ่งขจัดให้สื่อเหล่านี้หมดไปจากสังคม
โดยสิน้เชงิ	ยอ่มเทา่กบัเปน็การปดิโอกาสในการเขา้ถงึและบรโิภคสือ่กระตุน้
กามารมณ์ของประชากรในวัยผู้ใหญ่ที่ถือว่ามีวุฒิภาวะแล้วด้วย	และยัง	 
เป็นแนวทางที่ก้ำกึ่งต่อการล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล	และตลอดการ
ดำเนนิมาตรการขจดัสือ่กระตุน้กามารมณน์ี้	เราแทบไมไ่ดย้นิขอ้โตแ้ยง้เรือ่ง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มาจากหน่วยงานของรัฐ	ยกเว้นแต่ความเห็น	 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายที่กล่าวถึงข้างต้น	สภาพการณ์เช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าแนว
ความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลยังเป็นแนวความคิดที่มีน้ำหนักน้อย
ในกรอบฐานคดิเรือ่งเพศของรฐั		

ความหลากหลายทางเพศ 

เรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยถูกหยิบยกขึ้นเป็น
ประเด็นสาธารณะในสองด้านที่เด่นๆ	ด้านหนึ่งเกี่ยวกับกับการแพทย	์
ตัวอย่างของข่าวที่ปรากฏในบริบททางการแพทย	์เช่น	ข่าวชายรักชายกับ
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	ข่าวการเปิดคลินิกพิเศษสำหรับชายรัก
ชาย	ข่าวเรื่องผลกระทบและข้อควรคำนึงในการตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศ	
เปน็ตน้	แตก่ระนัน้ขา่วทางการแพทยเ์กีย่วกบักลุม่ประชากรทีม่เีพศวถินีอก
กระแสหลกั	หรอืทีข่บวนการเคลือ่นไหวเรือ่งเพศวถิมีกัเรยีกกนัในระยะหลงั
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ว่ากลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ	ยังถือว่ามีจำนวนน้อยเมื่อเทียบ	 
กบัขา่วเรือ่งเพศอืน่ๆ		

ในอีกด้านหนึ่ง	ประเด็นสาธารณะเรื่องความหลากหลายทางเพศ	 
ในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา	ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนไหว
เรียกร้องสิทธิและความเสมอภาค	 โดยกลุ่มภาคประชาสังคมที่ทำงาน
เคลื่อนไหวเรื่องความหลากหลายทางเพศ	และดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหว
เรื่องความหลากหลายทางเพศจะมีลักษณะเป็นขบวนการและมีบทบาท
เดน่ชดัขึน้ในชว่งเวลา	3-4	ปทีีผ่า่นมา	ดงักรณตีอ่ไปนี้88 

ในปีพ.ศ.2548	เครือข่ายความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย	
ซึ่งประกอบด้วยองค์กรสมาชิกที่ทำงานในประเด็นความหลากหลายทาง
เพศมากกว่าสิบองค์กร	 โดยการสนับสนุนของคณะอนุกรรมการด้าน	 
ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค	ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาต	ิได้รณรงค์ให้กระทรวงกลาโหมเปลี่ยนแปลงวิธีการระบุผลการเกณฑ์
ทหารสำหรบัหญงิขา้มเพศ	(กะเทยหรอืสาวประเภทสอง)	ในเอกสาร	สด.	
43	และเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	จากเดิมที่ระบุให้คนกลุ่มดังกล่าวได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองเกินด้วยเหตุว่าป่วย	“เป็น
โรคจติถาวร”89 

ทั้งนี	้กฎกระทรวง	ฉบับที	่74	(พ.ศ.2540)	ออกตามความใน	 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร	พ.ศ.2497	โดยกระทรวงกลาโหม	ได้
กำหนดให	้“โรคทางจติเวช”	ซึง่หมายถงึ	“โรคจติหรอืโรคทีท่ำใหจ้ติผดิปกติ

88	 เนือ้หาสว่นใหญข่องเรือ่งความเคลือ่นไหวเรือ่งความหลากหลายทางเพศในบทความนีม้าจาก	
วราภรณ	์แชม่สนทิ,	“หลากหลายคอืเปน็ธรรม”.	

89 	“สาวประเภทสองได้เฮ	แก้สด.	43	เกณฑ์ทหาร”	 เดลินิวส ์31	มี.ค.	2549,	“ใบสด.	 
ระบ‘ุโรคจติถาวร’	นอ้งนำ้หวาน	นศ.นะยะฟอ้งกลาโหมใหแ้กไ้ข” ไทยรฐั	30	พ.ย.	2549,	
“หนุม่สวยฟอ้งกห.	ระบ	ุ‘โรคจติ’	ในสด.	9”	มตชิน	30	พ.ย.	2549	และ	“ผูช้ายนะยะ	 
รอ้งศาลปกครองฟอ้งกห.”	โพสตท์เูดย ์2	พ.ย.	2549.	
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อย่างรุนแรงและถาวร”	และความเป็น	“กะเทย”	ที่หมายถึงผู้ที่มีอวัยวะ
เพศสองเพศในคนเดียวกัน	(hermaphrodism)	เป็น	“โรค”	ที่ทำให้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร90	อย่างไรก็ตาม	วิธีปฏิบัติในการ	 
คัดเลือกทหารของแต่ละหน่วยอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป	ขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจและดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ซึ่งการระบุเรื่องโรคจิต
เชน่นี	้ทำใหห้ญงิขา้มเพศตอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้น	โดยเฉพาะในการสมคัร
งานทั่วไปที่มักมีเงื่อนไขให้ผู้สมัครเพศชาย	(โดยทางการ)	ต้องแสดง
เอกสารรับรองผลการเกณฑ์ทหาร	ทำให้ว่าที่นายจ้างที่ได้เห็นเอกสาร	 
ดงักลา่วเกดิความลงัเลและมกัปฏเิสธไมร่บัคนเหลา่นีเ้ขา้ทำงาน91 

การรณรงค์ของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศฯ	 ในเรื่องนี้
ประสบความสำเร็จในยกแรก	 เพราะนับจากการเกณฑ์ทหารประจำ
ปีพ.ศ.2549	เป็นต้นมา	กระทรวงกลาโหมยอมยกเลิกการใช้คำว่า	“เป็น
โรคจิตถาวร”	และหันไปใช้ข้อความบรรยายถึงลักษณะทางร่างกายแทน	
เช่น	“ทรวงอกผิดปกต	ิลักษณะไม่พึงประสงค์ทางทหาร”	เป็นต้น92	ซึ่งวิธี
การเชน่นีเ้ปน็เพยีงการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้	เพราะขณะนีก้ฎกระทรวงฉบบั
ทีเ่ปน็ปญัหายงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขและยงัคงมผีลบงัคบัใช	้จงึไมม่หีลกัประกนั
ว่าทางกระทรวงกลาโหมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะไม่หวนกลับไปใช้
ถอ้ยคำทีเ่ปน็การละเมดิและสรา้งความเสยีหายแกห่ญงิขา้มเพศไดอ้กี		

นอกจากนี	้ทางกระทรวงกลาโหมยังได้ปฏิเสธที่จะแก้ไขข้อความ	 
ในเอกสาร	สด.43	และเอกสารอื่นๆ	ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี	้ด้วยเหตุผล	 

90	กฎกระทรวงฉบบันีแ้มจ้ะเพิง่ประกาศใชเ้มือ่พ.ศ.2540	แตเ่นือ้หาเปน็การปรบัปรงุขอ้กำหนด
เรือ่งความพกิารทพุพลภาพและโรคซึง่ทำใหไ้มส่ามารถรบัราชการทหารได	้โดยรายการทีร่ะบุ
ถงึโรคจติและกะเทยนัน้มมีากอ่นหนา้นีแ้ลว้	

91	คำฟอ้งของนายสามารถ	มเีจรญิ	ยืน่ตอ่ศาลปกครองกลาง	คดหีมายเลขดำที	่2118/2549	
วนัที	่29	พฤศจกิายน	2549.	

92	 จากตัวอย่างเอกสารแสดงผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน	พ.ศ.2549	รวบรวมโดยคณะ
อนกุรรมการดา้นสง่เสรมิโอกาสและความเสมอภาค	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิ
และ	“แกตุ้ด๊เกณฑท์หารไมถ่กูละเมดิสทิธ”ิ	ข่าวสด 31	ม.ีค.	2549.	
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ว่าคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน	ซึ่งเป็นผู้กรอกและลงนามใน
เอกสารแสดงผลการตรวจเลือกนั้น	เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
เฉพาะคราวให้ทำหน้าที่ในแต่ละป	ีเมื่อหมดภารกิจแล้วจึงได้กลับไปปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยงานเดิมของตน	จึงไม่สามารถแก้ไขเอกสารย้อนหลังได	้
ทำให้บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นโรคจิตถาวรก่อนปีพ.ศ.2549	ยังคงได้รับ	 
ผลกระทบอยูเ่ชน่เดมิ		

เป็นเหตุให้ตัวแทนหญิงข้ามเพศ	โดยการสนับสนุนของเครือข่าย
ความหลากหลายทางเพศฯ	ตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที	่29	
พฤศจกิายน	พ.ศ.2549	กลา่วหาวา่รฐัมนตรแีละเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของ
กระทรวงกลาโหม	ใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบและละเมดิศกัดิ์ศรคีวามเปน็มนษุย์	
และยังละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ปฏิเสธไม่ยอมแก้ไขเอกสารแสดง	 
ผลการเกณฑท์หารทีไ่มเ่ปน็ธรรมตามทีม่ผีูร้อ้งขอ	และขอใหศ้าลปกครองมี
คำสั่งให้มีการแก้ไขเอกสารดังกล่าว	โดยมีข้อความในคำฟ้องตอนหนึ่งระบุ
ว่า	“การกำหนดคุณค่าของผู้ที่มีวิถีทางเพศที่หลากหลายว่าเป็น	“โรคจิต
ถาวร”	ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกตีตราหรือถูกลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์	
จงึเปน็การใชด้ลุพนิจิทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	และเปน็การละเมดิตอ่ศกัดิศ์รี	 
ความเปน็มนษุยข์องผูฟ้อ้งคด”ี93  

อย่างไรก็ตาม	ในระหว่างการพิจารณาคด	ีตัวแทนของกระทรวง
กลาโหมยงัไดท้ำคำใหก้ารเพิม่เตมิ	ยนืยนัตามความเหน็ของกรมการแพทย์
ทหารบกว่า	 “บุคคลที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงเป็นหญิง		 
จัดอยู่ในกลุ่มโรค	Gender	Identity	Disorder	ถือเป็นโรคทางจิตเวช”94 
โดยถอืตามบญัชจีำแนกโรคระหวา่งประเทศขององคก์ารอนามยัโลก	(ICD-

93		คำฟอ้งของนายสามารถ	มเีจรญิ	ยืน่ตอ่ศาลปกครองกลาง	คดหีมายเลขดำที	่2118/2549	
วนัที	่29	พฤศจกิายน	2549.	

94		คำใหก้ารเพิม่เตมิของผูถ้กูฟอ้งคดทีี	่2	ยืน่ตอ่ศาลปกครองกลาง	คดหีมายเลขดำที	่2118/
2549	วนัที	่29	กมุภาพนัธ	์2551.	
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10)95	ขณะนีเ้วลาผา่นไปเกอืบสองปแีลว้นบัแตว่นัยืน่ฟอ้ง	คดนีีย้งัคงอยูใ่น	 
ระหวา่งการพจิารณาของศาล	

และหลงัการรฐัประหาร	19	กนัยายน	พ.ศ.2549	ระหวา่งทีม่กีาร
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของประเทศไทย	ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม	
พ.ศ.2550	หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวว่า	เครือข่ายความหลากหลาย
ทางเพศฯ	ได้ยื่นข้อเสนอต่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขอให้เพิ่มข้อความ
ในมาตรา	30	วรรค	2	ของรฐัธรรมนญู	จากเดมิทีร่ะบวุา่	“ชายและหญงิ	 
มีสิทธิเท่าเทียมกัน”	ให้เป็น	“ชาย	หญิง	และบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศมสีทิธเิทา่เทยีมกนั”96 

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จระดับหนึ่ง	แม้จะไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด	เพราะในที่สุด	เสียงส่วนใหญ่ของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญก็มีมติไม่รับข้อเสนอให้บรรจุคำว่าบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศไวใ้นรฐัธรรมนญู	ดว้ยเหตผุลตา่งๆ	เชน่	วลดีงักลา่วมคีวามหมาย
คลุมเครือเข้าใจยาก	สังคมยอมรับเพศวิถีที่แตกต่างหลากหลายในทาง
พฤตินัยได้แต่ยังไม่อาจยอมรับในทางนิตินัย	หรือการบรรจุถ้อยคำดังกลา่ว

95		องคก์ารอนามยัโลกไดถ้อด	“การรกัเพศเดยีวกนั”	(homosexuality)	ออกจากหมวดวา่ดว้ย
ความผดิปกตทิางเพศในบญัชจีำแนกโรคระหวา่งประเทศทีป่ระกาศใชเ้มือ่	พ.ศ.2536	แตย่งั
คง	“การขา้มเพศ”	(transsexualism)	ไวใ้นฐานะทีเ่ปน็ความผดิปกตทิางเพศ	โดยมกีารให้
เหตผุลวา่	เพือ่เอือ้ประโยชนใ์นทางสวสัดกิารรกัษาพยาบาลใหแ้กค่นขา้มเพศ	โดยเฉพาะใน
เรื่องการผ่าตัดและการใช้ฮอร์โมน	ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ถูกวิจารณ์ว่า	มีเฉพาะคนข้ามเพศใน
ประเทศพฒันาแลว้เพยีงไมก่ีป่ระเทศเทา่นัน้	ทีไ่ดร้บัประโยชนด์งักลา่ว	ขณะทีผ่ลรา้ยของการ
ถกูตตีราวา่เปน็โรคจติไดต้กอยูก่บัคนขา้มเพศทัง้หมด	ดเูพิม่เตมิใน	แซม	วนิเทอร,์	“การจดั
ภาวะข้ามเพศให้เป็น	‘ความผิดปกติด้านอัตลักษณ์ทางเพศ’	คุ้มค่าต่อการทำให้เกิดความ
รงัเกยีจตอ่คนขา้มเพศหรอืไม?่”	แปลโดย	ไพศาล	ลขิติปรชีากลุ,	เวบ็ไซตส์ะพาน	http://
www.sapaan.org,	สบืคน้เมือ่	1	ก.ย.	2551.	

96		“เกย์จี้แก้	รธน.	ขอเท่าเทียม”	มติชน 25	พ.ค.	2550,	“ภารกิจแรกมิสทิฟฟานี่	2007	
หนุนแก้	ม.	30	เพิ่ม	‘เพศที่	3’	เพื่อความเท่าเทียม”	มติชน	28	พ.ค.	2550,	“องค์กร
เกย์ขอสิทธิในรธน.	ต้อง	‘เท่าเทียม’	ชาย-หญิง”	มติชน	4	มิ.ย.50,	“นที	นำเกย์จี้กมธ.	
ยกร่างบัญญัติสิทธิเท่าเทียมช.-ญ.”	พิมพ์ไทย 5	มิ.ย.	2550	และ	“กลุ่มเพศที่	3	รุก
เพิ่มข้อความ	ม.	30”	ไทยโพสต์ 5-6	มิ.ย.	2550.	
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จะทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมา	เพราะจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
อกีหลายฉบบั	เปน็ตน้97 

แตอ่ยา่งนอ้ย	การยืน่ขอ้เสนอดงักลา่วกเ็ปน็การวางเงือ่นไขใหส้มาชกิ	 
สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องอภิปราย	และพิจารณาประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศอย่างจริงจัง	นับเป็นครั้งแรกที่วาทกรรมเรื่องความแตกต่างหลาก
หลายดา้นเพศวถิสีามารถเบยีดแทรกเขา้ไปมพีืน้ทีใ่นสถาบนัการเมอืงระดบั
ชาติได	้ในฐานะที่เป็นประเด็นเรื่องสิทธิและความเสมอภาค	และแม้คำดัง
กลา่วจะไมป่รากฏในรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั	แตส่ภารา่งรฐัธรรมนญู	กไ็ด้
ยินยอมให้มีการขยายความคำว่า	“เพศ”	ที่ปรากฏในมาตรา	30	วรรค	3	
ไวใ้นบนัทกึเจตนารมณร์ฐัธรรมนญู	ดงันี	้	

ความแตกตา่งเรือ่ง	“เพศ”	นอกจากหมายถงึความแตกตา่งระหวา่ง	 
ชายหรือหญิงแล้ว	ยังหมายรวมถึงความแตกต่างของบุคคลที่มีอัต
ลักษณ์ทางเพศ	(Sexual	 Identity)	หรือเพศสภาพ	(Gender)	
หรือความหลากหลายทางเพศ	(Sexual	Diversity)	แตกต่างจาก
เพศที่ผู้นั้นถือกำเนิดอยู่ด้วย	จึงไม่ได้บัญญัติคำดังกล่าวข้างต้นไว้ใน
มาตรา	30	เนือ่งจากคำวา่	“เพศ”	ไดห้มายความรวมถงึคำดงักลา่ว	 
อยู่แล้ว	และจะต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ98 

ความเคลือ่นไหวเรือ่งเพศวถิอีกีประเดน็หนึง่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาใกล้
เคยีงกนัคอื	การเคลือ่นไหวใหม้กีารแกม้าตรา	276	ของประมวลกฎหมาย
อาญา	เรื่องความผิดฐานข่มขืน	 เริ่มจากข้อวิจารณ์ที่มีมายาวนานของ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิงที่ว่า	ข้อความ	“ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเรา
หญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน…”	ในมาตราดังกล่าว	เท่ากับเป็นการยินยอมให้

97		คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิและสมาคมฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย,	สิทธิมนุษยชน  
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ,	กรงุเทพฯ:	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิ
และสมาคมฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย,	171.	

98		คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ	์จดหมายเหต	ุและตรวจรายงานการประชุม		 
สภารา่งรฐัธรรมนญู,	เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 
กรงุเทพฯ:	พมิพลกัษณ,์	22-23.	
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สามีข่มขืนภรรยาได	้โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย	เป็นการเลือกปฏิบัติ
ทางกฎหมายโดยใหก้ารคุม้ครองกบัหญงิทัว่ไป	แตล่ะเวน้ไมใ่หก้ารคุม้ครอง
กบัหญงิทีแ่ตง่งานและถกูขม่ขนืโดยสาม	ีและในชว่งปลายปพี.ศ.2550	กไ็ด้
มคีวามพยายามทีจ่ะผลกัดนัใหม้กีารแกไ้ขกฎหมายอาญามาตรา	276	อกี
ครัง้	โดยความเคลือ่นไหวครัง้นีน้ำโดยกลุม่องคก์รและนกักจิกรรมทีท่ำงาน
เรื่องผู้หญิงร่วมกับองค์กรด้านเด็ก	(กลุ่มหลังเน้นมาตรา	277	ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับเด็ก)	โดยมีสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายความหลากหลาย
ทางเพศฯ	เขา้รว่มดว้ย	

ในการเคลื่อนไหวครั้งนี	้ มีฝ่ายที่เสนอความเห็นว่าในปัจจุบัน	 
ผู้เสียหายจากการข่มขืนไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะแต่ผู้หญิงเท่านั้น	สังคมได้
รบัทราบขา่วการขม่ขนืบคุคลเพศอืน่	ไมว่า่จะเปน็เดก็ผูช้าย	ผูช้าย	และคน
ข้ามเพศ	 เช่น	กะเทย	 เป็นต้น	ที่ผ่านมากฎหมายไทยไม่เคยคุ้มครอง	 
คนเหล่านี้ในกรณีที่ถูกข่มขืน	กฎหมายที่จะแก้ไขใหม่นี้จึงต้องให้การ
คุ้มครองคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน	แม้ว่าจำนวนผู้เสียหายที่เป็นบุคคล
เพศอืน่จะยงัเปน็สว่นนอ้ยกต็าม	และในทีส่ดุ	กฎหมายอาญามาตรา	276	
ก็ได้รับการแก้ไขโดยมีข้อความในวรรคแรกว่า	“ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเรา	 
ผู้อื่น...”	เท่ากับเป็นการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมคนทุกเพศ	และ
ยงัมกีารระบนุยิามของ	“การกระทำชำเรา”	ใหค้รอบคลมุการกระทำชำเรา
ในรปูแบบอืน่	นอกเหนอืจากกรณชีายขม่ขนืหญงิตามทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไป	

ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอีกเรื่องหนึ่ง	คือการ
แก้ไขกฎหมายเรื่องคำนำหน้านาม	(นาย	นาง	นางสาว)	ซึ่งเริ่มปรากฏ
เป็นข่าวในช่วงเดือนสิงหาคม	พ.ศ.2550	เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติบางส่วนพยายามผลักดันร่างกฎหมายในประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การ
พจิารณาของสภานติบิญัญตัฯิ	โดยเหตผุลทีม่าของการเสนอรา่งกฎหมายนี้
แยกออกไดเ้ปน็สองประเดน็	ประเดน็แรกเกีย่วเนือ่งกบัหลกัความเสมอภาค	 
ระหว่างหญิงและชายซึ่งเป็นประเด็นเพศภาวะ	เพราะในกฎหมายเดิมระบุ	 
ให้หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากนางสาวเป็นนาง	
ทัง้ในระหวา่งทีย่งัมสีถานภาพสมรสอยูห่รอืภายหลงัเมือ่มกีารหยา่รา้งแลว้		
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ขณะที่ผู้ชายไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรสแบบใดก็ให้ใช้คำนำหน้าชื่อ	 
ว่านายตลอดไป	ข้อกฎหมายเช่นนี้นำไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ	เช่น	ในการทำนิติกรรม	ผู้หญิงที่มีคำนำหน้าชื่อว่านางจะถูกขอ
ใหแ้สดงหลกัฐานทะเบยีนสมรสหรอืทะเบยีนหยา่แลว้แตก่รณี	ขณะทีผู่ช้าย
ที่ทำนิติกรรมมักไม่ถูกขอให้แสดงหลักฐานอย่างเดียวกัน	นอกจากนี	้หญิง	 
ทีม่บีตุรโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสและใชค้ำนำหนา้วา่นางสาว	กม็กัประสบ
ปัญหาข้อติดขัดในการขอรับบริการหรือสวัสดกิารจากหน่วยงานต่างๆ	เช่น	
การนำบตุรสมคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีน	หรอืการยืน่ขอหนงัสอืเดนิทางใหบ้ตุร
ทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	เปน็ตน้	

เหตผุลในการเสนอกฎหมายประเดน็ทีส่องเกีย่วเนือ่งกบัเรือ่งเพศวถิ	ี
เป็นปัญหาเฉพาะที่เกิดกับคนข้ามเพศ	ที่พบบ่อยคือ	การที่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ	มักเลือกปฏิบัติหรือจำกัดสิทธิ
บางอย่างของคนข้ามเพศ	ด้วยข้ออ้างว่าคนเหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่ปรากฏไม่
ตรงกบัเอกสารระบตุวับคุคลของทางราชการ		

กรณีปัญหาที่พบมากมักเกิดกับหญิงข้ามเพศ	คือบุคคลมีรูปลักษณ์
เปน็หญงิแตค่ำนำหนา้นามในเอกสารตา่งๆ	ระบวุา่เปน็นาย	ทำใหห้ญงิขา้ม
เพศเหล่านี้ต้องประสบปัญหายุ่งยากในการทำกิจกรรมต่างๆ	ในชีวิต	หรือ
อาจถูกล่วงละเมิดในลักษณะต่างๆ	เช่น	ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการ
สมัครงาน	ไม่ได้รับความเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร	
ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องขอสินเชื่อต่างๆ	ไปจนถึงเรื่องปลีกย่อย	เช่น	การ
ขออายัดบัตรเงินสดที่สูญหาย	ถูกบริษัทประกันปฏิเสธไม่รับทำประกัน	มี
ปัญหายุ่งยากในการทำบัตรประชาชน	หนังสือเดินทาง	และการผ่านด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศตา่งๆ	ตลอดจนประสบปญัหาจากการเขา้รบั
บริการทางการแพทย	์เช่น	หญิงข้ามเพศที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มักถูกจัดให้พักรวมกับผู้ป่วยชายเพราะมีคำนำหน้าชื่อเป็นนาย	หรือใน
กรณทีีต่กเปน็ผูต้อ้งหากม็กัตอ้งถกูจำขงัรว่มกบัผูต้อ้งหาชาย	เปน็ตน้99 

99		เอกสารประกอบการเสวนาเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็เรือ่ง	“คำนำหนา้นามบคุคล”	โดยคณะ	 
อนกุรรมาธกิารดา้นสตร	ีในคณะกรรมาธกิารกจิการเดก็	เยาวชน	สตร	ีผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	และ
ความมัน่คงของมนษุย	์วนัศกุรท์ี	่14	กนัยายน	2550	ณ	โรงแรมเวยีงใต	้กรงุเทพฯ	(เอกสาร
ถา่ยสำเนา).	
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ปัญหาเฉพาะที่เกิดกับคนข้ามเพศเช่นนี	้ เป็นเหตุผลให้กลุ่มองค์กร
ด้านความหลากหลายทางเพศต้องเข้าร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย
เรื่องคำนำหน้านาม	แต่ทั้งนี	้ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศฯ	ม	ี 
ข้อเสนอที่แตกต่างและครอบคลุมกว้างขวางกว่าร่างกฎหมายของสมาชิก
สภานิติบัญญัต	ิ เพราะในร่างกฎหมายที่ได้รับการจัดทำขึ้นนั้น	แม้จะ
พยายามเปิดกว้างให้บุคคลข้ามเพศทั้งจากชายเป็นหญิงและหญิงเป็นชาย	
สามารถใช้คำนำหน้าชื่อตามอัตลักษณ์ทางเพศที่ตนเลือกได้ก็ตาม	แต่มี
ข้อแม้ว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถใช้
สิทธิตามกฎหมายนี้ได	้ซึ่งเครือข่ายความหลากหลายทางเพศฯ	เห็นว่า	 
ข้อกำหนดเช่นนี้เป็นเงื่อนไขที่แคบเกินไป	และไม่ครอบคลุมคนข้ามเพศ	 
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศด้วยเหตุผลและ	 
ขอ้จำกดัหลายดา้น		

นอกจากนี	้ ปัญหาส่วนใหญ่ที่ เกิดกับคนข้ามเพศนั้น	 มักเกิด
เนือ่งจากคนเหลา่นีม้รีปูรา่งหนา้ตา	การแตง่กาย	และบคุลกิลกัษณะทีเ่หน็
ได้จากภายนอกไม่ตรงกับเพศและคำหน้าชื่อที่ปรากฏในเอกสารราชการ	
ปัญหาที่แท้จริงในกรณีนี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า	บุคคลผู้นั้นได้รับการผ่าตัด
แปลงเพศแล้วหรือไม	่การเสนอกฎหมายในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ช่วยแก้
ปัญหาให้กับคนข้ามเพศส่วนใหญ่ในสังคมไทย	และยังจะสร้างแรงกดดัน	 
ให้คนข้ามเพศต้องพยายามดิ้นรนเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศท่ามกลาง	 
ขอ้จำกดัตา่งๆ	เชน่	ขอ้จำกดัดา้นการเงนิ	อาจทำใหเ้กดิปญัหาการขยายตวั
ของธุรกิจการแพทย์ด้านการผ่าตัดแปลงเพศที่ไม่ได้มาตรฐานหรือขาด
จรรยาบรรณ100 

100	ฉนัทลกัษณ	์รกัษาอยู,่	“แกค้ำนำหนา้นามใหค้นขา้มเพศ	อยากสกัแตว่า่เรว็และงา่ย”,	เวบ็ไซต์
สะพาน	www.sapaan.org,	สบืคน้เมือ่	1	ก.ย.	2551.	
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ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.	ดังกล่าวในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 
เมื่อวันที	่24	ตุลาคม	พ.ศ.2550101	สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ	 ได้มีการ
อภปิรายถงึเรือ่งนีอ้ยา่งกวา้งขวาง	โดยผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัมาตราเกีย่วกบัคน
ข้ามเพศได้อ้างถึงเหตุผลต่างๆ	เช่น	เนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าวขัด	 
กับธรรมเนียมปฏิบัต	ิกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ของสังคม	
และมีการอภิปรายว่า	การอนุญาตให้ชายแปลงเพศเป็นหญิงใช้คำนำหน้า
ว่านางสาวได	้อาจนำไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ	เช่น	การแต่งงานโดยที่ฝ่าย
ชายไม่ทราบว่าคู่ของตนเป็นบุคคลแปลงเพศและไม่สามารถมีบุตรได	้	 
หรือชายอาศัยการผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร	
หรอืบคุคลแปลงเพศและเปลีย่นคำนำหนา้ชือ่เพือ่หลบหนคีวามผดิจากการ
ประกอบอาชญากรรม	หรอืทำใหเ้กดิความสบัสนเกีย่วกบัการบวชเปน็พระ	
เปน็ตน้102  

ในที่สุด	 ได้มีการส่งร่างพ.ร.บ.	ดังกล่าวไปให้คณะกรรมาธิการ	 
วิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิพิจารณาอีกครั้ง	 สุดท้าย	คณะ
กรรมาธิการฯ	ก็ได้มีมติให้ตัดมาตราที่เกี่ยวกับคนข้ามเพศทั้งหมดออก	
เหลือเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง	และมีการเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติ
จาก	“คำนำหน้านามบุคคล”	เป็น	“คำนำหน้านามหญิง”	แทน	โดยให้
เหตุผลอย่างเป็นทางการเพียงว่า	การรวมเรื่องคนข้ามเพศไว้ในพระราช
บญัญตัดิงักลา่วจะทำใหม้ปีญัหากระทบตอ่กฎหมายอืน่อกีหลายฉบบั103 

ลา่สดุ	พฒันาการทางกฎหมายทีแ่สดงถงึทศันะทางบวกของภาครฐั
ต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศปรากฏใน	 ร่างพระราชบัญญัติ  
สง่เสรมิโอกาสและความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ....	ทีเ่สนอโดยกระทรวง	 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการ

101 “39	สนช.	เสนอกม.	กะเทยแปลงเพศใช้นางหรือน.ส.	ได้” ไทยรัฐ 21	ต.ค.	2550.	
102	ร่าง	รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	ป	ี2547-2550	ด้านความหลากหลาย	 
ทางเพศ	จดัทำโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิ(เอกสารถา่ยสำเนา).		

103	“เพศที	่3	กนิแหว้	สว่น	‘ผูห้ญงิหยา่’	เฮ!	ขอใช	้‘น.ส.’	ได”้	โพสตท์เูดย ์13	ธ.ค.	2550.	
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พิจารณาของคณะกรรมการรกฤษฎีกา	 ในร่างล่าสุดของกฎหมายฉบับนี	้ 
มีการกำหนดนิยาม	“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”	 ให้
ครอบคลมุเรือ่งความหลากหลายทางเพศดว้ย	โดยมขีอ้ความดงันี	้

“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”	หมายความว่า	การ
กระทำหรือไม่กระทำการใดอันเป็นการแบ่งแยก	กีดกัน	หรือจำกัด
สิทธิประโยชน์ใดๆ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	โดยปราศจากความ
ชอบธรรม	เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง	หรือ  
มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด...104 

ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ
ระหวา่งเพศ	ทัง้ทีเ่ปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยหนว่ยงานรฐั	องคก์รเอกชน	หรอื
บคุคล	และเปดิโอกาสใหม้กีารรอ้งเรยีน	ตรวจสอบ	แกไ้ข	และใหผู้เ้สยีหาย
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ	 เพื่อทดแทนความความเสียที่เกิดจากการ	 
ถูกเลือกปฏิบัติด้วย	หากร่างพระราชบัญญัตินี้ถูกประกาศใช้โดยคงเนื้อหา	 
ที่คุ้มครองบุคคลเพศอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากเพศหญิงและเพศชาย	ก็จะถือ
เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกๆ	ที่แสดงว่ารัฐยอมรับสิทธิด้านความหลาก
หลายทางเพศอยา่งตรงไปตรงมาและเปดิเผย	

จากสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเรื่องการยอมรับทางสังคมและ
สิทธิด้านความหลากหลายทางเพศที่กล่าวมา	จะเห็นได้ว่ากลุ่มเคลื่อนไหว
ทางสังคมในประเด็นดังกล่าวได้มีพัฒนาการมาสู่จุดที่กลายเป็นกลุ่มพลัง
ทางสังคมที่มีบทบาทในการนำเสนอประเด็นสาธารณะที่รัฐไม่อาจมองข้าม
ได	้และในส่วนของรัฐเอง	เราจะเห็นว่าท่าทีและความเห็นของหน่วยงาน
ต่างๆ	ของรัฐต่อเรื่องความหลากหลายทางเพศไม่ได้มีความเป็นเอกภาพ	
ดังจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานรัฐที่รับมือกับแรงกดดันด้วยการแสดงท่าท	ี 

104	รา่งทีจ่ดัทำโดยสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั	กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย	์ณ	เดอืนกรกฎาคม	2551	(เอกสารถา่ยสำเนา	ตวัเนน้โดยผูว้จิยั).	
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ไม่ยอมรับสิทธิของบุคคลข้ามเพศ	ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานที่พยายาม
ผลักดันให้มีการคุ้มครองสิทธิบนฐานของความหลากหลายทางเพศตาม
กฎหมายดว้ย	สิง่มอีทิธพิลตอ่ทา่ทแีละความเหน็ของหนว่ยงานรฐันัน้	มทีัง้	 
การอ้างอิงระเบียบราชการ	ความเห็นทางวิชาการการแพทย	์บรรทัดฐาน
และการยอมรับของสังคม	รวมถึงการอ้างถึงแนวคิดเรื่องสิทธิและความ
เสมอภาคของคนในสังคม	ซึ่งหลักการหรือแนวคิดเหล่านี้มีที่มาจากหลาย
แหล่งและอาจขัดแย้งกันเอง	ทำให้รัฐต้องหาช่องทางทั้งในการปรับตัวเพื่อ
รับการเปลี่ยนแปลง	และในการพยายามรักษาไว้ซึ่งบรรทัดฐานที่รัฐและ
สงัคมสว่นใหญย่ดึถอื	

อนามัยเจริญพันธุ์ 

ประเด็นเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ	 เป็น
ประเด็นที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายด้าน	ทั้งที่เป็นเรื่องทางการแพทย์และ
สังคม	จากการสำรวจข่าวเรื่องเพศพบว่า	ข่าวเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ
พนัธุข์องประชากรกลุม่อืน่ทีถ่กูนำเสนอผา่นสือ่	นอกเหนอืจากขา่วเกีย่วกบั
เด็กและเยาวชนและคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่กล่าวถึงไปแล้ว		 
เช่น	 การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์ 
ในประชากรกลุ่มต่างๆ	โรคของระบบสืบพันธุ	์ เช่น	มะเร็งปากมดลูก	ข่าว
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรืออันตรายจากยาหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง	
เช่น	อันตรายของยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	การควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย	
นอกจากนี	้ ยังมีเรื่องการคุมกำเนิด	 การจัดการเทคโนโลยีด้านการ	 
เจริญพันธุ	์ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาวะของคนวัยทอง	ปัญหาสมรรถภาพ	 
ทางเพศของผูช้าย		

นอกจากประเด็นเหล่านี้ที่มีเนื้อหาโน้มเอียงไปในทางการแพทย์แล้ว	
เรายังพบข่าวเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
อนามยัการเจรญิพนัธุ	์ เชน่	กฎหมายคุม้ครองแรงงานหญงิทีต่ัง้ครรภ	์การ
ดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ	์รวมทั้งเรื่องความพยายามแก้ไขกฎหมาย
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เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์	การผลักดันกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์	
เปน็ตน้	

ประเดน็เรือ่งสทิธอินามยัเจรญิพนัธุข์อ้หนึง่ซึง่เปน็ทีถ่กเถยีงในสงัคม
มายาวนาน	คือ	ปัญหาการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย
และไม่ปลอดภัย	ที่ผ่านมามีหน่วยงาน	องค์กรและบุคคลให้ความสนใจ
ทำการศึกษาวิจัยถึงสภาพปัญหาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 
มาอยา่งตอ่เนือ่ง	แตด่เูหมอืนวา่ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จะเปน็ไปอยา่ง
เชื่องช้าไม่ทันกับสภาพปัญหา105	ในกรอบกฎหมายของไทย	การทำแท้ง	 
ถือเป็น	 “ความผิดฐานทำให้แท้งลูก”	 เป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกายและมีโทษทางอาญา	ดังปรากฏอยู่ในมาตรา	301-305	ของ
ประมวลกฎหมายอาญา	โดยมขีอ้ยกเวน้ใหแ้พทยท์ำแทง้ใหห้ญงิตัง้ครรภไ์ด้
โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงสองกรณีตามที่ระบุไว้ในมาตรา	305	คือ	 เป็น
ความจำเป็นด้านสุขภาพของหญิงที่ตั้งครรภ	์หรือในกรณีหญิงตั้งครรภ์
เพราะถกูขม่ขนื		

การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผ่านมา	ส่วนใหญ่จึงมุ่งที่จะขยายโอกาส
ทางกฎหมายที่จะช่วยให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สามารถยุติการ	 
ตั้งครรภ์ได้โดยปลอดภัย	แต่ประเด็นเรื่องการทำแท้งนั้นมีความซับซ้อน
มากกว่าประเด็นเรื่องอันตรายเชิงกายภาพ	และข้อเสนอเรื่องการขยาย
โอกาสการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โดยอ้างถึงเหตุผลทางการแพทย	์
มักถูกคัดค้านด้วยเหตุผลในเชิงศีลธรรม	ความเชื่อทางศาสนา	และการ
ยอมรบัของสงัคม	

ป	ีพ.ศ.2544	 เป็นปีที่ประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุคนใหมท่ีช่ือ่	นางสดุารตัน	์เกยรุาพนัธุ	์(ขณะนัน้ยงัไมไ่ดร้บัการ
แต่งตั้งเป็นคุณหญิง)	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่อ		 

105	กฤตยา	อาชวนิจกุล	และกนกวรรณ	ธราวรรณ,	2545,	“ขบวนการทางสังคม	บนมิติ
การเมอืงเรือ่งเพศและรา่งกายผูห้ญงิ”,	ใน	วิถีชีวิต วิธีสู้ ขบวนการประชาชนร่วมสมัย, 
ผาสกุ	พงษไ์พจติร,	บก.,	เชยีงใหม:่	ซลิเวอรม์บุค๊,	34-129.		
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นายแพทยส์รุพงษ	์สบืวงศล์	ีและปนีัน้เองกเ็ปน็ปทีีป่ระเดน็เรือ่งการทำแทง้
กลายเป็นข่าวต่อเนื่องอยู่เกือบตลอดทั้งป	ี เริ่มด้วยความหวังของแพทย์
และผูท้ีท่ำงานในประเดน็สทิธอินามยัเจรญิพนัธุห์ลายคนในเวลานัน้	ทีค่าด
วา่รฐัมนตรสีาธารณสขุจากพรรครฐับาลเสยีงขา้งมากจะใหก้ารสนบัสนนุและ	 
ช่วยผลักดันข้อเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายการทำแท้ง	ซึ่งเป็นกฎหมาย	 
ที่สร้างปัญหาด้านสุขภาพและสังคมให้ผู้หญิงจำนวนมากในสังคมไทยมา
เปน็เวลานาน	

เริ่มตั้งแตป่ลายสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรชีวน	หลีกภัย	เมื่อแพทย์
หญิงพรทิพย	์โรจน์สุนันท	์(ขณะนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคุณหญิงเช่น
กัน)	 ในฐานะโฆษกของแพทยสภา	 ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนในเดือน
มกราคม	2544	ถึงเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอหารือกับแพทยสภา
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีผู้หญิงลอบทำแท้งผิดกฎหมายเป็นจำนวน
มากในแต่ละป	ีและมีจำนวนไม่น้อยที่ประสบอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน
จากการทำแท้ง	โดยที่แพทย์ไม่สามารถช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้ให้สามารถ
ยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย	แพทยสภาจึงตั้งคณะ
อนุกรรมการขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้106	และในปลายเดือน
พฤษภาคมปีนั้น	คณะอนุกรรมการฯ	ของแพทยสภาก็ได้จัดทำร่างแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	305	แล้วเสร็จ	โดยเพิ่มเงื่อนไขให้แพทย์
สามารถทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายในกรณีที่ทารกในครรภ์มีปัญหา
สุขภาพ	เช่นเป็นโรคร้ายหรือพิการ	และให้ขยายความหมายของความ
จำเปน็ดา้นสขุภาพของหญงิใหค้รอบคลมุทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจติ107  

106	“สาธารณสขุ-รือ้ฟืน้แกก้ฎหมายทำแทง้	กระทรวงสาธารณสขุอา้งตวัเลขหญงิทำแทง้เถือ่น	 
พุง่สงูลิว่”	ไทยโพสต	์12	ม.ค.	2544.	

107	“แก้ไขกฎหมายทำแท้งเสร็จแล้ว	เปิดให้ทำได้ในกรณีเพื่อสุขภาพของทารกนอกเหนือจาก
สขุภาพแมแ่ละถกูขม่ขนื	หวัน่ประชาชนตอ่ตา้น	เตรยีมทำประชาพจิารณก์อ่นเสนอครม.”	
ไทยโพสต์ 28	พ.ค.	2544.	
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ในระหว่างนี	้ท่าทีของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องออกไปในทางแบ่งรับแบ่ง
สู	้ โดยทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้	 
ออกมาให้ความเห็นกับสื่อมวลชนในทำนองว่า	เรื่องการทำแท้งเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนและกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม	และนางสุดารัตน	์	 
รัฐมนตรีว่าการฯ	ยังได้กล่าวด้วยว่าแม้ส่วนตัวจะเห็นด้วยกับการแก้ไข
กฎหมาย	แตก่ม็คีวามกงัวลวา่การแกก้ฎหมายดงักลา่วจะ	“ทำใหว้ยัรุน่คดิ
ทำอะไรง่ายขึ้น	ไม่ระมัดระวัง”	พร้อมทั้งกล่าวว่า	สังคมควรหันกลับไปให้
ความสำคัญกับเรื่องการรักนวลสงวนตัว	ศีลธรรมและจริยธรรม	การให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษา	การวางแผนครอบครัว	และการคุมกำเนิดที่มี
ประสทิธภิาพจะดกีวา่108  

สว่นนายแพทยส์รุพงษ	์รฐัมนตรชีว่ยวา่การฯ	กลา่ววา่ทางกระทรวง
สาธารณสุขจะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	พร้อม
ทั้งจะจัดให้มีการสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ	สำทับอีก	 
ชั้นหนึ่ง	ก่อนที่จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณา	โดยคาด
การณว์า่จะทำประชาพจิารณใ์หแ้ลว้เสรจ็ไดใ้นชว่งปลายเดอืนสงิหาคมหรอื
ตน้เดอืนกนัยายน	2544109 

แต่แล้วในวันที	่2	กันยายนนั้นเอง	ก็ปรากฏข่าวการจับกุมแพทย	์ 
ที่รับทำแท้งให้หญิงที่มีอายุครรภ์แปดเดือนที่คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัด
อยุธยา	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประณามแพทย์
ที่ถูกจับกุมตัวว่าไร้จรรยาบรรณ	และยืนยันว่าทางกระทรวงฯ	จะเป็นเจ้า
ทกุขแ์จง้ความดำเนนิคดเีอาผดิกบัผูเ้กีย่วขอ้งใหถ้งึทีส่ดุ	ในชว่งนีเ้องทีเ่ริม่มี
ข้อเสนอให้บรรจุมาตรการตรวจจับคลินิกทำแท้งให้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายจดัระเบยีบสงัคมซึง่กำลงัเปน็นโยบายเดน่ของรฐับาลในขณะนัน้110 

108	“ตัง้คณะทำงานถกกม.	ทำแทง้” ไทยโพสต์ 16	ส.ค.	2544.	
109	“ประชาพจิารณท์ำแทง้	หวัน่กม.	เปดิชอ่งคลนีกิ” ไทยโพสต์ 15	ส.ค.	2544.	
110	“‘หนอ่ย-สรุพงษ’์”	มองคนละทาง!	แกท้ำแทง้เถือ่น” ไทยโพสต์ 2	ก.ย.	2544.	
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ไม่กี่วันหลังจากนั้น	กระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศเลื่อนการทำประชา
พิจารณ์กฎหมายทำแท้งออกไปอย่างไม่มีกำหนด	และนายแพทย์สุรพงษ	์ 
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า	ข้อเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายทำแท้งนี	้ เป็น
ความรเิริม่ของแพทยสภาไมใ่ชข่องกระทรวงสาธารณสขุ	และเมือ่กระทรวงฯ	
ไดร้บัเรือ่งทีเ่สนอมาแลว้	จงึจำเปน็ตอ้งหาจดุยนือยา่งรอบคอบ111  

ในช่วงนั้น	การรายงานข่าวของสื่อมวลชนก็เริ่มมีการย้อนกลับไปใช้
ภาษาในลักษณะที่เชื่อมโยงการแก้ไขกฎหมายทำแท้งเข้ากับ	“การทำแท้ง
เสรี”112	ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเน้นย้ำอย่าง	 
ต่อเนื่องเรื่องการเอาผิดกับคลินิกรับทำแท้ง	โดยเสนอให้หาช่องเอาผิดกับ
ผู้รับทำแท้งได้ง่ายขึ้น	เช่น	จำกัดให้มีเครื่องมือการทำแท้งได้เฉพาะในโรง
พยาบาล	และหากตรวจพบเครื่องมือชนิดเดียวกันในที่อื่นให้ถือเป็นความ
ผิด113	และเสนอให้มีการเพิ่มโทษความผิดฐานทำแท้งเป็นสองเท่าจาก
เดิม114	ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปการ
แก้ไขกฎหมายทำแท้งขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี	้ และได้ข้อสรุปว่าการแก้ไข
กฎหมายไมใ่ชท่างออกของปญัหาทัง้หมด	โดยนายแพทยส์รุพงษ	์รฐัมนตรี
ชว่ยวา่การฯ	ไดอ้อกมาสนบัสนนุขอ้สรปุนี	้และเสนอใหม้กีารสง่เสรมิการใช้
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเป็นทางออกเฉพาะหน้า	ขณะที่ยังไม่มีการแก้ไข
กฎหมาย115  

เมื่อความหวังที่จะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา	305	
ว่าด้วยเงื่อนไขการทำแท้งทำท่าว่าริบหรี่จะลงอีกรอบหนึ่ง	แพทยสภาจึง
พยายามหาทางออกด้วยการจัดทำร่างข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการ
ทำแท้ง	ที่จะเปิดช่องให้มีการตีความเงื่อนไขที่ปรากฏในมาตรา	305	ให้

111 “สธ.	ซือ้เวลาแกก้ฎหมายทำแทง้”	ไทยโพสต์ 5	ก.ย.	2544.		
112	“หมอสุรพงษ์พลิกกลับลำทำแท้งจบ”	เดลินิวส ์5 ก.ย.	2544.	
113	“เจ๊หน่อยรื้อกม.	ทำแท้ง”	เดลินิวส ์9 ก.ย.	2544. 
114	“คลินิกทำแท้งเถื่อนเพิ่มโทษ	2	เท่า”	เดลินิวส ์26	พ.ย.	2544.	
115	“แกก้ม.	ทำแทง้สอ่วดืแน	่สธ.	เชยีรย์าคมุฉกุเฉนิ”	ไทยโพสต์ 26	ก.ย.	2544.	
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เปิดกว้างขึ้นกว่าเดิม	 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการทำแท้ง	 
ในประเทศไทย	กระทั่งเดือนธันวาคม	2548	ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตาม
มาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2548	กม็ผีลบงัคบัใช	้	

ประเด็นสำคัญของข้อบังคับนี้คือการตีความเพื่อขยายเงื่อนไขการ
ทำแท้งโดยไม่ผิดกฎหมาย	จากที่ระบุไว้ในมาตรา	305	ว่า	“จำเป็นต้อง
กระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น”	ซึ่งเดิมหมายความเพียงปัญหา
สุขภาพทางกาย	 ในข้อบังคับแพทยสภามีการขยายความให้ข้อความนี้
หมายรวมถึงปัญหาสุขภาพทางจิตของหญิงที่ตั้งครรภ์ด้วย	รวมทั้งกรณ	ี 
ที่หญิงมีความเครียดรุนแรง	เนื่องจากทราบว่าทารกในครรภ์มีความพิการ
หรือเป็นโรคร้าย	หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดกรณีดังกล่าว	ก็ให้ถือเป็น
ปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน	และมีข้อความระบุปิดท้ายว่า	การกระทำ
ตามข้อบังคับนี	้ ให้ถือเป็นการกระทำตามมาตรา	305	ด้วย	เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แพทย์ผู้ดำเนินการ117	นับเป็นความพยายามใช้บทบาทและ
อำนาจขององค์กรวิชาชีพแพทย์เข้ามาแก้ไขปัญหาข้อติดขัดทางกฎหมาย	 
ทีภ่าคการเมอืงไมส่ามารถหรอืไมเ่ตม็ใจผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง		

ขอ้ทีน่า่สงัเกตประการหนึง่เกีย่วกบัขอ้บงัคบัแพทยสภานีค้อื	การใช้
ภาษาที่เปลี่ยนไป	จากเดิมที่ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	301-305	
เรียกความผิดฐานนี้ว่า	“ความผิดฐานทำให้แท้งลูก”	แต่ในข้อบังคับของ
แพทยสภาได้ใช้คำว่า	 “การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการ
แพทย์”	ซึ่งอาจตีความได้ว่าการใช้ภาษาที่เปลี่ยนไปนี	้นอกจากจะเป็นการ
เปลีย่นแปลงตามความนยิมของยคุสมยัแลว้	ยงัเปน็การเลีย่งคำวา่	“ทำให้
แท้งลูก”	หันมาใช้คำว่า	“ยุติการตั้งครรภ์”	ซึ่งฟังดูเป็นทางการมากกว่า	

116	“กม.	‘ทำแทง้’	ไมแ่จง้เกดิ	เลีย่งแพทยสภาออกกฎ”	ไทยโพสต์ 27	ส.ค.	2545.	
117	สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม	มหาวทิยาลยัมหดิล.	“ถงึเวลาตอ้งปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ทำแท้งเถื่อนให้ได้ผล”	ใน	สุขภาพคนไทย 2551.	นครปฐม:	สถาบันวิจัยประชากรและ
สงัคม	มหาวทิยาลยัมหดิล	และสสส.	หนา้	46-50.	
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เพื่อลดทอนความหมายด้านลบของการทำแท้ง	และการเติมวล	ี“ทางการ
แพทย์”	ต่อท้ายยังสะท้อนความพยายามของผู้ร่างที่จะอ้างถึงอำนาจทาง
ความรูแ้ละวชิาชพีแพทย	์เพือ่คานกบัอำนาจของกฎหมายและบรรทดัฐาน
ด้านจริยธรรมของสังคม	ที่สร้างปัญหาไม่เฉพาะแต่กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์	 
โดยไมพ่รอ้ม	แตย่งัสรา้งปญัหาในการประกอบวชิาชพีของแพทยด์ว้ย		

แต่กระนั้นก็ตาม	รายงานฉบับหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาการทำแท้งใน
ประเทศไทยยังแสดงให้เห็นว่า	การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยดีใน
ช่วงปีแรกหลังการออกข้อบังคับ	แต่หลังการรัฐประหาร	19	กันยายน	
2549	กลับปรากฏว่ามีการจับกุมแพทย์ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว	
และมีการให้ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทำนองที่ว่า	การทำแท้ง
เปน็เรือ่งผดิกฎหมาย	และแพทยผ์ูก้ระทำไมส่ามารถอา้งถงึขอ้บงัคบัแพทย
สภาเพื่อให้พ้นผิดได้118	ทำให้ปัญหาการทำแท้งในสังคมไทยต้องวนกลับไป
สูจ่ดุเดมิอกีครัง้หนึง่	

อยา่งไรกต็าม	นอกจากทางเลอืกระหวา่งการแกห้รอืไมแ่กก้ฎหมาย
ทำแท้งแล้ว	ในระหว่างการถกเถียงดังกล่าว	ยังมีผู้ที่เสนอทางเลือกที่สาม	
คือการออกพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์	ซึ่งจะเป็นกฎหมายใหม่ที่จะ
ครอบคลุมเรื่องสุขภาวะทางเพศและการเจริญพันธุ์ของบุคคลอย่างรอบ
ดา้น	รวมถงึเรือ่งการทำแทง้ดว้ย	ตอ่มาคณะรฐัมนตรใีนสมยัรฐับาลสรุยทุธ์
ก็ได้มีมติเห็นชอบ	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ 
พ.ศ....119	ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอ	และได้ส่งต่อให้คณะ
กรรมการกฤษฎกีาพจิารณา		

แต่เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างดังกล่าว
แลว้	กลบัมขีอ้สงัเกตวา่รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วมเีนือ้หาเปน็การสง่เสรมิ	 

118	เพิง่อา้ง.	
119	หนงัสอืสำนกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีที	่นร	0503/12620	ลงวนัที	่28	กรกฎาคม	
2550	อา้งถงึในบนัทกึขอ้สงัเกตของสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเกีย่วกบัรา่งพระราช
บญัญตัคิุม้ครองอนามยัเจรญิพนัธุ	์พ.ศ....	(เอกสารถา่ยสำเนา)	
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และรับรองสิทธิของบุคคลและไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย	ประกอบ	 
กับมีกฎหมายอื่นที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนต่างๆ	ของร่างฉบับนี้อยู่แล้ว		 
โดยเฉพาะมาตรา	6	วรรคแรกของ	พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550	ทีร่ะบวุา่	“สขุภาพของหญงิในดา้นสขุภาพทางเพศและสขุภาพ
ของระบบเจริญพันธุ์ซึ่งมีความจำเพาะ	ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพ
หญงิตลอดชว่งชวีติ	ตอ้งไดร้บัการสรา้งเสรมิ	และคุม้ครองอยา่งสอดคลอ้ง
และเหมาะสม”	ทั้งยังสามารถกำหนดประเด็นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ไว	้ 
ใน	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาต	ิซึ่งจะออกตามที่ระบุในพระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติด้วย	คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่า	“ยังไม่มี
ความจำเปน็ในการตราพระราชบญัญตันิี”้120 

เรื่องเพศที่เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมักถูกเชื่อมโยงกับ
เรื่องภาวะอนามัยเจริญพันธุ์คือ	 เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและความ
รนุแรงทางเพศ		

ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงเป็นข่าวประจำของหน้าหนังสือพิมพ์
ไทยมาช้านาน	ที่ผ่านมา	ความพยายามของรัฐในการแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงทางเพศส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับมาตรการทางนิติบัญญัต	ิคือการ
แก้ไขหรือออกกฎหมายต่างๆ	โดยไม่ได้พูดถึงผลสัมฤทธิ์ในการขจัดหรือ	 
ลดปัญหาความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นจริง	ตัวอย่างของมาตรการทาง
นิติบัญญัติเหล่านี	้ ได้แก	่มาตรา	53	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	พ.ศ.2540	และมาตรา	52	วรรคสองของรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั	มี
ขอ้ความทีมุ่ง่ประกนัวา่	เดก็	เยาวชน	สตร	ีและบคุคลในครอบครวั	มสีทิธิ
ไดร้บัความคุม้ครองจากรฐัใหพ้น้จากการใชค้วามรนุแรงและการปฏบิตัทิีไ่ม่
เปน็ธรรม	และมสีทิธไิดร้บัการบำบดัฟืน้ฟใูนกรณทีีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
ใช้ความรุนแรง	และมาตรา	40	(6)	ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกัน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	โดยระบุว่า	“เด็ก	 เยาวชน	สตร	ีผู้สูงอาย	ุ	 

120	บนัทกึขอ้สงัเกตของสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
อนามยัเจรญิพนัธุ	์พ.ศ....	(เอกสารถา่ยสำเนา) 
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หรอืผูพ้กิาร	หรอืทพุพลภาพ	ยอ่มมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองในการดำเนนิ	 
กระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ	 
ทีเ่หมาะสมในคดทีีเ่กีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ”	

นอกจากนี	้ ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ยังได้มีการผลักดันการแก้ไข
กฎหมายอาญามาตารา	276	กรณีสามีข่มขืนภรรยาให้เป็นความผิดตาม
กฎหมาย	และขยายความคุ้มครองถึงผู้เสียหายทุกเพศตามที่ได้พูดแล้วใน
ส่วนความหลากหลายทางเพศข้างต้น	แต่ทั้งนี	้กฎหมายยังมีข้อยกเว้น	 
ในกรณีความผิดระหว่างคู่สมรส	กล่าวคือ	ถ้าคู่สมรสประสงค์จะอยู่กินกัน
ฉนัสามภีรรยาตอ่ไป	กใ็หศ้าลลดโทษใหผู้ก้ระทำผดิเทา่ใดกไ็ด	้

ในส่วนของผู้เสียหายที่เป็นหญิงในคดีความผิดทางเพศ	ช่วงที่ผ่าน
มาได้มีการผลักดัน	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551	ให้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาต	ิ โดยมาตรา	9	ของพระราชบัญญัตินี	้ซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่รองรับ
มาตรา	40	(6)	ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	ระบุว่าในคดีความผิดเกี่ยว
กับเพศและผู้เสียหายเป็นหญิง	ต้องให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบ	 
ปากคำผู้เสียหาย	และให้มีกระบวนการปกป้องผู้เสียหายในขั้นตอนการ
ชีต้วัผูก้ระทำผดิ	และมาตรา	10	ระบวุา่	ในคดคีวามผดิเกีย่วกบัเพศ	หา้ม
ไม่ให้จำเลยนำสืบเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอื่น
นอกจากจำเลย	เว้นแต่ศาลจะอนุญาต	เพื่อป้องกันจำเลยขุดคุ้ยเรื่องราว
ชีวิตทางเพศที่ไม่เกี่ยวกับคดีมาใช้ทำลายความน่าเชื่อถือหรือทำลาย	 
ชือ่เสยีงของผูเ้สยีหาย		

นอกจากนี	้ใน	พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบั 2) พ.ศ.2551   
ยังมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของมาตรา	16	ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบบัเดมิ	จากทีเ่คยหา้มนายจา้งหรอืหวัหนา้งาน	“ลว่งเกนิทางเพศ
ต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงหรือเด็ก”	เปลี่ยนเป็นการห้ามการ	“ล่วงเกินคุกคาม	
หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง”	ซึ่งเป็นการขยาย
ขอบเขตพฤตกิรรมทีเ่ปน็ความผดิใหห้มายถงึไมเ่ฉพาะการลว่งเกนิทางกาย
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อยา่งชดัแจง้	แตร่วมถงึการลว่งเกนิหรอืคกุคามดว้ยวาจา	ทา่ทางหรอือืน่ๆ	
ที่มีนัยทางเพศ	อีกทั้งยังเป็นการขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุมลูกจ้าง	 
ทกุเพศและทกุวยัโดยไมเ่ฉพาะผูห้ญงิและเดก็อกีดว้ย	

กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งที่ผ่านสภา
นิติบัญญัติในป	ี2550	ได้แก	่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550	แม้เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะ	 
ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นการเฉพาะ	แต่ก็มีนัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีคิดของ
รัฐต่อสถาบันครอบครัว	ประการแรก	กฎหมายฉบับนี้คุ้มครอง	“บุคคลใน
ครอบครวั”	ซึง่หมายถงึ	“คูส่มรส	คูส่มรสเดมิ	ผูท้ีอ่ยูก่นิหรอืเคยอยูก่นิกนั
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส	บุตร	บุตรบุญธรรม	สมาชิกใน
ครอบครัว	 รวมทั้งบุคคลใดๆ	ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ ในครัวเรือน
เดียวกัน”	ซึ่งเป็นการนิยามความเป็นครอบครัวอย่างกว้าง	โดยยอมรับคู	่ 
ที่ร่วมอยู่กินฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส	 ให้ได้รับความ
คุ้มครองด้วย	และอาจกล่าวได้ด้วยว่านิยามเช่นนี้เปิดช่องสำหรับคำถามที่
ว่า	กฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองกรณีความรุนแรงที่เกิดกับบุคคลที่มีความ
สมัพนัธก์บัเพศเดยีวกนัทีอ่ยูร่ว่มครวัเรอืนเดยีวกนัดว้ยหรอืไม	่	

ประการต่อมา	มีผู้วิจารณ์ว่ากฎหมายฉบับนี	้แม้จะแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าของมาตรการคุ้มครองผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว	แต่เนื้อหาบางส่วนของกฎหมายนี้ยังสะท้อนระบบวิธีคิดที	่ 
ให้คุณค่ากับการผดุงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวเหนืออื่น
ใด	ดังในมาตรา	15	ที่ระบุว่า	 “ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระทำความ
รนุแรงในครอบครวัจะไดด้ำเนนิไปแลว้เพยีงใด	ใหศ้าลพยายามเปรยีบเทยีบ
ให้คู่ความได้ยอมความกัน	 โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวเป็นสำคัญ”	และนอกจากหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำ
รุนแรงแล้ว	มาตราเดียวกันนี้ยังระบุให้ศาลต้องคำนึงถึง	“การสงวนและ
คุม้ครองสถานภาพของการสมรส	ในฐานะทีเ่ปน็ศนูยร์วมของชายและหญงิ	 
ทีส่มคัรใจเขา้มาอยูก่นิฉนัทส์ามภีรยิา”	ดว้ย	
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สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่องความรุนแรงทางเพศ	 เป็นเรื่องของ
มาตรการทางนติบิญัญตัเิพือ่จดัการกบัปญัหาความรนุแรง	มาตรการเหลา่นี	้ 
แสดงถึงการปรับตัวของภาครัฐ	เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดทางสังคมใหม่ๆ	
โดยเฉพาะแนวคิดการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคระหว่างเพศ	แต่
เมื่อเราลองสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศที่สะท้อนผ่านข่าว
หนังสือพิมพ	์ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมา	สังคมไทยจะต้องเผชิญกับข่าว
รา้ยอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง	โดยพฤตกิารณก์ารกระทำรนุแรงทางเพศของเยาวชน
ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้น	โดยเฉพาะตั้งแต่ป	ี2547-2548	เป็นต้นมา	และม	ี 
นกัวชิาการใหค้วามเหน็วา่สงัคมไทยกำลงัปว่ยหนกั	เพราะเดก็และเยาวชน
กำลงักลายเปน็อาชญากร	และเดก็ผูห้ญงิกลายเปน็เหยือ่121  

ตวัอยา่งพาดหวัขา่วหนงัสอืพมิพ	์เชน่	“แฟชัน่ขม่ขนืเกลือ่น	อนรุกัษ	์ 
จีล้งโทษหนกั	ศาลยกกฎหมายเดก็คา้น”122	“พอ่แมผ่วา...	อนัตรายรายวนั	
“รุมโทรมหญิง”	วิกฤตสังคมไทยที่ต้องหาทางหยุดยั้ง”123	“สังคมเฟะหนัก	
โทรมหญงิพรวดรอ้ยเทา่”124	และ	“รฐัเรง่คมุ	‘สือ่ลามก’	สกดัแฟชัน่โทรม
หญิง”125	สภาพการณ์เช่นนี้ยิ่งตอกย้ำภาพลบเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชน	โดยมีการเชื่อมโยงปัญหาความรุนแรงทางเพศในเด็กและ
เยาวชน	ว่ามีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของสื่อลามก	และแม้คนของ
ภาครัฐและนักวิชาการจะได้พูดถึงสภาพปัญหาความรุนแรงทางเพศ	 
ในเยาวชนกนัอยา่งกวา้งขวาง		

121 คำให้สัมภาษณ์ของนายสมพงษ์	จิตระดับ	ใน	“รัฐเร่งคุม	‘สื่อลามก’	สกัดแฟชั่นโทรม
หญิง” สยามรัฐ 6	ก.พ.	2544.	

122 กรงุเทพธรุกจิ	5	ก.พ.	2547.	
123 มติชน 6	ก.พ.	2548.	
124 ไทยรัฐ 24	พ.ค.	2548.	
125 “รัฐเร่งคุม	‘สื่อลามก’	สกัดแฟชั่นโทรมหญิง” สยามรัฐ 6	ก.พ.	2544.	
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แต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ออกมา
จากภาครฐั	สว่นใหญม่กัเปน็มาตรการเฉพาะหนา้และเปน็มาตรการทางลบ	
เชน่	การเสนอใหล้งโทษขัน้สงูสดุตามกฎหมายกบัเยาวชนทีท่ำกระทำผดิ126 
ข้อเสนอให้มีการหยิบ	กฎกระทรวง (พ.ศ.2515) ออกตามความใน
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294	ทีป่ระกาศใชใ้นสมยัจอมพลถนอมมาปดั
ฝุ่นบังคับใช้ใหม	่โดยเฉพาะข้อที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า	18	ปีออกนอกบ้าน
หลังเวลา	22.00	น.	หรือที่สื่อเรียกว่าเป็น	“เคอร์ฟิวเด็ก”127	ที่ได้พูดถึง
แล้วข้างต้น	หรือการที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นออกมาให้
ข้อคิด	“10	อย่า”	กับเด็กและเยาวชนหญิงเพื่อให้รู้จักป้องกันตนเองจาก
ความรุนแรงทางเพศ	ข้อคิดนี้รวมข้อห้าม	เช่น	ไม่นุ่งกระโปรงสั้น	 ใช้ยา	 
เสพตดิ	คบเพือ่นไมด่	ีฟุม่เฟอืย	เทีย่วเตร	่ผลาญเงนิ	และสนใจมองผูช้าย	
เป็นต้น128	เหล่านี้เป็นข้อห้ามที่มุ่งควบคุมความประพฤติส่วนตัวของเด็ก
และเยาวชนหญงิมากกวา่ทีจ่ะปอ้งปรามผูก้ระทำรนุแรง	สะทอ้นวธิคีดิทีว่า่
พฤตกิรรมของเยาวชนหญงิเปน็สาเหตหุลกัของปญัหาความรนุแรงทางเพศ	
ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ตอกย้ำบรรทัดฐานเรื่องเพศที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากใน	 
สงัคมไทย	

 
126	“แฟชัน่ขม่ขนืเกลือ่น	อนรุกัษจ์ีล้งโทษหนกั	ศาลยกกฎหมายเดก็คา้น”	กรุงเทพธุรกิจ 5	ก.พ.	
2547.	

127	“วัยรุ่นไม่สน	‘ปว.	294’	เฮเที่ยวอาร์ซีเอตรึม”	สยามรัฐ	1	เม.ย.	2544.	
128	“ตร.	แนะ	’10	อย่า’	ป้องภัยข่มขืน	ไทยรัฐ	8	มี.ค.	2547.	
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รัฐไทยคิดอะไรในเรื่องเพศ 
 

 

 

ยอ้นกลับมาสู่ประเด็นที่ว่า	รัฐไทยมีวิธีคิดต่อเรื่องเพศของคน	
ในสังคมอย่างไร	ในกรณีของเด็กและเยาวชน	ก่อนอื่นเรา

นา่จะพยายามตอบคำถามกอ่นวา่	ทำไมรฐั	(และสือ่)	จงึใหค้วามสนใจกบั
การควบคมุพฤตกิรรมทางเพศของเดก็และเยาวชนคอ่นขา้งมาก	คำอธบิาย
ที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือ	ข้อมูลเรื่องชีวิตทางเพศของเด็กและเยาวชนที	่
ถูกนำเสนอผ่านสื่อนั้น	สะท้อนความเปลี่ยนแปลงแตกต่างไม่ใช่แต่ในระดับ
ของพฤติกรรมชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นพฤติกรรมของเด็ก	“ใจแตก”	ที	่
หลงผิดเพียงบางกลุ่มเท่านั้น	แต่ดูเหมือนปรากฏการณ์เรื่องเพศของเด็ก
และเยาวชนในขณะนี	้จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างและช่องว่างใน
ระดับคุณค่าพื้นฐานเรื่องเพศของคนต่างรุ่นในสังคมเลยทีเดียว	ตัวอย่าง
เชน่	ขอ้มลูเรือ่งอายกุารมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกทีล่ดนอ้ยลงของทัง้หญงิและ
ชาย	การที่คนรุ่นอายุน้อยมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบชั่วคราว	(casual	
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sex)	มากขึ้น	และเปลี่ยนคู่ความสัมพันธ์ทางเพศบ่อยขึ้น	 โดยเฉพาะ	 
แนวโน้มในปัจจุบันที่ผู้หญิงอายุน้อยเริ่มมีแนวโน้มที่จะยอมรับการมีเพศ
สมัพนัธก์อ่นแตง่งานวา่เปน็เรือ่งธรรมดา	เหน็วา่เปน็เรือ่งปกตทิีผู่ห้ญงิเปน็
ฝ่ายเริ่มต้นในความสัมพันธ์	และเห็นว่าผู้หญิงอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศ
แบบชัว่คราว	และเปลีย่นคูค่วามสมัพนัธไ์ดเ้ชน่เดยีวกนักบัผูช้าย		

ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับค่านิยมพื้นฐานเรื่องเพศ	
จากเดิมที่ค่านิยมของสังคมเคยยอมรับให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนการแต่งงานโดยไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องเสียหาย	และผู้ชาย
เทา่นัน้ทีอ่าจเปลีย่นคูไ่ดบ้อ่ย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรอบการซือ้บรกิารทาง
เพศ	และสังคมยังเคยคาดหวังให้ผู้ชายเป็นฝ่ายรุกในความสัมพันธ์และ
แสวงหาประสบการณ์ทางเพศได	้ขณะที่ผู้หญิง	(ดี)	ควรพยายามรักษา
ความบริสุทธิ์ไว้จนวันแต่งงาน	ควรเป็นฝ่ายรับในความสัมพันธ์	 ไม่ควร
แสดงออกถึงความต้องการทางเพศ	ควรถือว่าเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
เป็นความเสียหาย	และผู้หญิงมักถูกตำหนิหรือตั้งคำถามเมื่อเปลี่ยนคู่
ความสมัพนัธ	์	

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับบรรทัดฐานทางเพศของคนต่างรุ่น
โดยเฉพาะในหมูเ่ดก็และเยาวชนหญงิเชน่นี	้ไดส้ง่ผลสะเทอืนตอ่บรรทดัฐาน
เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศแบบเดิมที่เคยเป็นที่ยอมรับในสังคม	เป็นการ
สั่นคลอนระเบียบสังคมที่เคยมีมา	นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ค่านิยมและ
พฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันถูกมองว่าเป็น
ปญัหาใหญใ่นสายตาของรฐั	

ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับมาดูว่า	รัฐมีความคาดหวังต่อเรื่องเพศของเด็ก
และเยาวชนอย่างไร	คำตอบที่สังเคราะห์ได้จากข้อมูลที่นำเสนอมาข้างต้น
น่าจะเป็นดังนี้คือ	 ในภาพรวมรัฐยังให้คุณค่าและยึดมั่นกับภาพอุดมคติ
ของเด็กและเยาวชนใน “วัยเรียน” ที่ปลอดพ้นจากเรื่องเพศ	ในทีน่ี	้ภาพ
รวมของเด็กและเยาวชนในสายตาของรัฐดูจะซ้อนทับอยู่กับภาพของความ
เปน็นกัเรยีนและนกัศกึษาคอ่นขา้งมาก	ดงันัน้	เราจงึไมค่อ่ยไดย้นิขา่วเกีย่ว
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กับความเห็น	นโยบาย	หรือมาตรการโดยเฉพาะเรื่องเพศสำหรับเด็กและ
เยาวชนที่อยู่นอกสถาบันการศึกษา	ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กและเยาวชน	
เด็กและเยาวชนที่เป็นลูกหลานของแรงงานข้ามชาต	ิ เด็กไร้บ้าน	 เด็ก
ขอทาน	เดก็ทีถ่กูบงัคบัใชแ้รงงาน	เดก็ในสถานพนิจิ	ฯลฯ	เมือ่ยอ้นกลบัมาที ่ 
นักเรียนนักศึกษา	ภาพที่รัฐคาดหวังโดยรวมก็คือภาพของเด็กและเยาวชน
ที่มีชีวิตปลอดพ้นจากเรื่องเพศ	(asexual)	 เพราะเด็กและเยาวชนที่มี
ลกัษณะเชน่นีย้อ่มจะไมเ่สพสือ่ลามก	ไมช่งิสกุกอ่นหา่ม	ไมม่คีวามสมัพนัธ์
ทางเพศก่อนวัยอันควร	 ไม่ตั้งท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม	 ไม่ต้องทำแท้งผิด
กฎหมาย	และไมเ่สีย่งตอ่การตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคทางเพศสมัพนัธอ์ืน่ๆ		

รัฐอยากเห็นนักเรียนและนักศึกษาที่เคารพศักดิ์ศรีของสถาบันการ
ศึกษา	รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย	และแสดงออกโดยการไม่ยุ่งเกี่ยว
กบัเรือ่งเพศ	ไมอ่ยูร่ว่มกนัเปน็คู	่แตง่กายมดิชดิและถกูตอ้งในสายตาผูใ้หญ	่
ไม่เที่ยวกลางคืน	 ไม่ขายบริการในกรณีของนักเรียนนักศึกษาหญิง	และ	 
ไม่กระทำรุนแรงทางเพศในกรณีของนักเรียนนักศึกษาชาย	กล่าวโดยสรุป	 
กค็อื	องคาพยพสว่นใหญข่องรฐัยงัมองวา่	การยุง่เกีย่วกบัเรือ่งเพศเปน็ตน้
ตอของปัญหาหลายๆ	ด้านที่เกิดกับเด็กและเยาวชน	และหากสามารถ
ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศได	้ปัญหาทั้งหลายก็จะได้รับ
การแกไ้ขไปโดยปรยิาย	

ด้วยวิธีคิดเช่นนี้เอง	เมื่อภาครัฐต้องเผชิญกับสภาพความเป็นจริง	 
ที่ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งกำลังเดิน
สวนทางกับระบบคุณค่าพื้นฐานเรื่องเพศของรัฐ	คนของรัฐส่วนหนึ่งจึงยัง
คงเสนอทางออกตามวธิคีดิทีต่นเองคุน้เคย	คอืพยายามตดัวงจรของปญัหา
ด้วยการห้ามหรือยับยั้งไม่ให้เด็กและเยาวชนให้ความสนใจหรือยุ่งเกี่ยวกับ
เรือ่งเพศ	โดยมกัอา้งองิวธิคีดิเชน่นีก้บักรอบวฒันธรรมและคา่นยิมทางเพศ	
“ที่ดีงาม”	ของสังคมไทย	เช่น	ค่านิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัว	ไม่ชิงสุก
ก่อนห่าม	รักเดียวใจเดียว	รักจริงหวังแต่ง	เป็นต้น	รวมทั้งพยายามเร่ง
ขจัดสื่อลามกที่เป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมที่แพร่กระจายเข้ามาในสังคม	 
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ทำใหเ้ดก็และเยาวชนหนัมาสนใจเรือ่งเพศ	และพยายามถอดความเปน็เพศ
ออกจากตวัเดก็และเยาวชน	(desexualize)	เชน่ในกรณกีารหา้มนกัศกึษา
หญงิสวมเสือ้รดัรปูและกระโปรงสัน้เปน็ตน้	

แต่อย่างที่กล่าวแล้วว่า	ความเป็นรัฐนั้นประกอบขึ้นด้วยองคาพยพ
ตา่งๆ	ซึง่ไมไ่ดม้คีวามเปน็หนึง่เดยีวกนัทัง้หมด	ดงันัน้จงึมบีคุคลหรอืหนว่ย
งานของภาครัฐที่พยายามเสนอทางออกอื่นที่อยู่นอกกรอบวิธีคิดเรื่องเพศ
ของเด็กและเยาวชนที่เป็นกระแสหลักของรัฐด้วย	โดยเริ่มจากการยอมรับ
ว่า	ความสนใจในเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนเป็นสิ่ง
ที่ห้ามหรือยับยั้งได้ยาก	และการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนเท่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน	ส่วนใหญ่เป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันและไม่
ปลอดภยั	จงึทำใหเ้กดิปญัหาอืน่ๆ	ตดิตามมาอกีหลายดา้น		

นี่คือวิธีคิดที่ไม่ได้อิงอยู่กับมาตรฐานทางศีลธรรม	แต่อิงอยู่กับ
ประเด็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย	 เป็นวิธีคิดที่มองว่าการมีเพศ
สัมพันธ์โดยตัวมันเองไม่ได้เป็นปัญหา	แต่ปัญหาเกิดจากเพศสัมพันธ์ที	่	 
“ไม่ปลอดภัย”	ต่างหาก	ดังนั้นจึงควรแก้ปัญหาด้วยการพยายามยุติเพศ
สมัพนัธท์ีไ่มป่ลอดภยั	และยอมรบัเพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั	โดยการใหค้วาม
รูเ้รือ่งเพศทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพในระบบการศกึษา	และการสง่เสรมิ
ให้เด็กและเยาวชนใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ	์แต่วิธีคิดเช่นนี	้	 
ยงัเปน็กระแสรองเมือ่เทยีบกบัวธิคีดิเรือ่งเพศโดยรวมของรฐั		

ดังนั้น	ในเรื่องการจัดการกับชีวิตทางเพศของเด็กและเยาวชน	จึงดู
เหมือนว่า	รัฐไทยยังวิ่งวนไปมาอยู่ระหว่างเป้าหมายหรือทางเลือกวิธีการ	 
แก้ปัญหาสองทางที่แตกต่างกัน	ทางหนึ่งคือการยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่ง
บรรทดัฐานเรือ่งเพศตามกรอบวฒันธรรมเดมิ	และอกีทางหนึง่คอืการแกไ้ข
ปัญหาที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน	
โดยการสง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั	

สำหรับเรื่องเพศในสื่อนั้น	เราอาจถามคำถามในทำนองเดียวกันว่า	
ทำไมรัฐไทยทั้งในสมัยรัฐบาลทักษิณและรัฐบาลสุรยุทธ์จึงให้ความสนใจ
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และแสดงความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามสื่อกระตุ้นกามารมณ์ให้หมดไปโดย
สิ้นเชิง	คำตอบแบบอ้อมๆ	ประการหนึ่งปรากฏอยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่า	 ใน
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสื่อเกือบทุกฉบับ	ความผิดเกี่ยวกับสื่อยั่วยุ
กามารมณห์รอืสือ่ลามกอนาจาร	มกัถกูจดัใหอ้ยูใ่นหมวดทีใ่กลเ้คยีงหรอือยู่
ภายใตฐ้านความผดิเดยีวกบัการกระทำการทีข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาต	ิ	 
ในมมุหนึง่	เราอาจอธบิายวา่	นีเ่ปน็ความบงัเอญิหรอืเปน็เหตผุลของความ
สะดวกในการเขยีนกฎหมาย		

แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง	 เราจะพบว่าข้อกฎหมายเหล่านี้สะท้อน	 
ให้เห็นว่าในสายตาของรัฐ	ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารนั้นมีผลร้าย
ไม่เพียงแต่ในระดับคุณธรรมจริยธรรมส่วนบุคคล	แต่มีผลกระทบต่อ
มาตรฐานศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคมโดยรวมด้วย	พูดอีกอย่าง
หนึ่งก็คือ	ข้อกฎหมายเหล่านี้แสดงให้เราเห็นถึงสถานะอันเลวร้ายของสื่อ
กระตุ้นกามารมณ์ในสายตาของรัฐไทย

นอกจากนี	้รฐัอาจใหเ้หตผุลวา่การขจดัสือ่ลามกนัน้มเีปา้หมายเพือ่
ปกป้องเด็กและเยาวชนในสังคมไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสื่อเหล่านี้ซึ่งจะนำไป
สู่ปัญหาเรื่องเพศอื่นๆ	ตามมา	แต่ในความเป็นจริงการตั้งเป้าที่จะขจัดสื่อ
กระตุน้กามารมณใ์หห้มดไปโดยสิน้เชงิ	มากกวา่ทีจ่ะหามาตรการปอ้งกนัไม่
ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้โดยง่าย	สะท้อนสภาพการณ์ที่รัฐเอง
ต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับกับสื่อเหล่านี	้ที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและรูป
แบบ	และมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา		 
ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารที	่ 
อยูน่อกเหนอือำนาจควบคมุของรฐั		

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี	้ประกอบกับทัศนคติด้านลบที่มีต่อสื่อ
กระตุ้นกามารมณ	์รัฐจึงมีปฏิกิริยาโต้กลับด้วยการพยายามเพิ่มมาตรการ
ควบคุมให้เข้มข้นและรัดกุมยิ่งขึ้น	โดยอาศัยเครื่องมือที่รัฐมีอยู่แล้ว	เช่น	
การใชก้ำลงัเจา้หนา้ทีห่รอืนกัการเมอืงออกกวาดจบัและทำใหเ้ปน็ขา่ว	และ
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การออกกฎหมายเพือ่ควบคมุการผลติ	จำหนา่ย	เผยแพร	่หรอืกระทัง่การ
พยายามออกมาตรการเอาผดิกบัการครอบครองสือ่เหลา่นีเ้พือ่การเสพเปน็
ส่วนตัวด้วย	มาตรการเหล่านี	้ ไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที	่ 
ตัง้ไวห้รอืไม	่แตอ่ยา่งนอ้ยกช็ว่ยใหร้ฐัไดแ้สดงออกซึง่มาตรฐานทางศลีธรรม
ของรัฐต่อสาธารณชน	ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความชอบธรรมทางการ
เมืองให้แก่รัฐได้ทางหนึ่ง	ขณะที่แนวคิดเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลในการเสพ
และแสวงหาความสุขทางเพศจากสื่อกระตุ้นกามารมณ์นั้น	แทบจะไม่มี
พืน้ทีอ่ยูใ่นกรอบวธิคีดิของรฐัในเรือ่งนีเ้ลย	

สำหรับวิธีคิดของรัฐต่อเรื่องความหลากหลายทางเพศนั้น		 
ในอดีตมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่ารัฐไม่เคยมองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็น
สาธารณะที่รัฐต้องให้ความสนใจ	เพราะในทัศนะโดยรวมของสังคมไทยใน
อดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน	ประเด็นดังกล่าวนี	้ ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็น
ประเด็นเพศที่สาม	เพศนอกกระแสหลัก	คนกลุ่มน้อยในทางเพศ	หรือ
ความหลากหลายทางเพศก็ตาม	ถูกถือว่าเป็น	“ความเบี่ยงเบน”	หรือ	
“ความผดิปกต”ิ	สว่นตวัของบคุคล	หรอืกระทัง่อาจถอืวา่เปน็ผลกรรมตาม
กรอบความเชื่อทางศาสนา	ซึ่งรัฐไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะในทาง
บวกหรอืทางลบ		

ดังนั้น	เราจึงจะเห็นว่ารัฐไทยในปัจจุบันไม่มีกฎหมายทั้งที่จะเอาผิด
หรือคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ	หรือพูดอีก
อยา่งหนึง่กค็อื	คนเหล่านี้ไม่เคยมีตัวตนในฐานะกลุ่มคนที่มีเพศวิถีเฉพาะ
ในทางกฎหมายหรือในทางการเมืองในขอบเขตของรัฐไทยข้อยกเว้น
เพียงแบบเดียวที่ทำให้คนที่มีเพศวิถีที่แตกต่างปรากฏมีตัวตนอยู่ใน
กฎหมายไทย	คอืขอ้ยกเวน้ในทางลบ	ดงัเชน่ในกรณกีารคดัเลอืกทหารกอง
เกินหรือการเกณฑ์ทหาร	ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
บุคคลที่เป็นกะเทยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎกระทรวง	เพื่อเป็นหลัก
ประกันว่า	รัฐจะคัดเฉพาะคนที่มีคุณลักษณะต้องประสงค์เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันทหาร	และขณะเดียวกันก็จะได้กันเอาคนที่ไม่ได้ลักษณะพึง
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ประสงค	์ในกรณนีีค้อืกะเทยหรอืหญงิขา้มเพศ	ใหพ้น้ไปจากกระบวนการดงั
กล่าว	เพื่อรักษาประโยชน์และสถานภาพของกองทัพ	ทั้งนี้โดยไม่ได้คำนึง
ถงึความเสยีหายทีเ่กดิกบับคุคลเหลา่นี	้

อาจพดูไดว้า่	ปรากฏการณก์ารเคลือ่นไหวเพือ่สทิธ	ิความเสมอภาค
และการไม่ถูกเลือกปฏิบัติของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในช่วง
สามสี่ปีที่ผ่านมานี	้ เป็นปรากฏการณ์ที่รัฐเองก็ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า	
ทำใหร้ฐัตกเปน็ฝา่ยตัง้รบัในหลายกรณี	เชน่ในกรณกีารเกณฑท์หารทีพ่ดูถงึ
ข้างต้น	ที่รัฐโดยกระทรวงกลาโหมต้องยอมแก้ไขวิธีการปฏิบัติของ	 
เจา้หนา้ทีร่ฐัทีส่รา้งความเสยีหายตอ่หญงิขา้มเพศ	อยา่งไรกต็าม	การเรยีก
รอ้งใหร้ฐัยตุกิารละเมดิสทิธิ	หรอืการเรยีกรอ้งหลกัประกนัเรือ่งความเสมอ
ภาคและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐนั้น	 ไม่ได้เป็นไปโดยง่ายดายหรือ
ประสบผลสำเรจ็เสมอไป		

ตวัอยา่งจากกรณกีารเรยีกรอ้งใหบ้รรจคุำวา่	‘ความหลากหลายทาง
เพศ’	ไว้ในรัฐธรรมนูญ	หรือเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้านามของคนข้ามเพศ
เป็นต้น	ชี้ให้เห็นความยากลำบากในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือรื้อถอนวิธีคิด
และกระบวนการจัดการทางสังคมของรัฐและของสังคม	ที่ยึดโยงอยู่กับ	 
เส้นแบ่งทางเพศที่แบ่งคนออกเป็นเพียงสองเพศตรงข้าม	คือเพศหญิงและ
เพศชาย	มาโดยตลอด	แต่อย่างน้อยความสำเร็จในการผลักดันเรื่องความ
หลากหลายทางเพศใหเ้ปน็ประเดน็สาธารณะและเปน็ประเดน็ทางการเมอืง
ได้ในช่วงที่ผ่านมา	ก็แสดงให้เห็นว่า	รัฐได้เริ่มถูกท้าทายด้วยหลักการสิทธิ
เสรีภาพ	ความเสมอภาค	และการไม่เลือกปฏิบัติต่อพลเมืองที่เป็นสมาชิก
ของรฐัทกุกลุม่	ไมว่า่จะเปน็คนทีม่เีพศวถิแีบบใด	และอำนาจของรฐัในการ
กำหนดและรับรองสถานะทางเพศของบุคคลซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยถูกตั้ง
คำถาม	ก็กำลังเริ่มถูกกลุ่มทางสังคมทวงถามเพื่อขอเข้าไปมีส่วนร่วม
กำหนดและเปลีย่นแปลงดว้ย	

สุดท้ายในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ	์ เราเห็นภาพทั้งความก้าวหน้า
และอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและแนวปฏิบัติของรัฐ	ในด้าน
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หนึ่ง	 เราได้เห็นความก้าวหน้าของกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความ
รุนแรงทางเพศ	ความรุนแรงในครอบครัว	และร่างกฎหมายเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างเพศ	ที่กล่าวได้ว่าเป็นผลพวงของขบวนการเคลื่อนไหว
เรือ่งผูห้ญงิและอทิธพิลของแนวคดิเรือ่งความเสมอภาคระหวา่งเพศ	ตลอด
จนพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่รัฐเป็นภาค	ี เช่น	อนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก  
รูปแบบ  

แต่ความก้าวหน้าทางด้านกฎหมายนี้อาจไม่ใช่หลักประกันว่าจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขหรือขจัดปัญหาได้อย่างแท้จริงเสมอไป	เพราะใน
หลายกรณ	ีแนวคิดอื่นในสังคมที่เป็นอุปสรรคของการแก้ไขปัญหาอาจมี
อิทธิพลอยู่มาก	ตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้คือความพยายามในการแก้ไข
กฎหมายทำแท้งที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ	แม้จะมีความพยายามผลักดัน
จากหลายฝ่ายมาเป็นระยะๆ	ทั้งนี้เพราะประเด็นเรื่องการทำแท้งเกี่ยวข้อง
กับความคิดเรื่องศีลธรรมและศาสนา	และบรรทัดฐานเรื่องพฤติกรรมทาง
เพศของผู้หญิงด้วย	ในหลายกรณีปัญหาการทำแท้งถูกมองว่าเป็นปัญหาที่
เกิดกับเฉพาะผู้หญิงที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม	หรือบกพร่องใน
การป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์	จึงเท่ากับเป็นปัญหาที่ผู้หญิงจำนวน
หนึ่งที่ละเมิดบรรทัดฐานทางเพศและบรรทัดฐานทางศีลธรรมของสังคมได้
สรา้งใหก้บัตวัเอง		

การผลักดันให้สังคมยอมรับข้อเสนอที่จะให้มีการขยายเงื่อนไขและ
โอกาสในการทำแท้งให้มากขึ้น	ทั้งนี้โดยอ้างถึงสิทธิหรือแม้กระทั่งสภาพ
ปัญหาต่างๆ	ที่ผู้หญิงต้องเผชิญ	จึงยังคงเป็นเรื่องยาก	และแม้ว่าบุคลากร
บางส่วนหรือหน่วยงานบางหน่วยของรัฐจะเข้าใจปัญหาและต้องการผลัก
ดันให้เกิดการแก้ไข	ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีคิดที่แตกต่างกันเองในภาครัฐ	แต่
ตราบใดทีป่ญัหาการทำแทง้ยงัถกูผกูตดิอยูก่บัเรือ่งศลีธรรมและการยอมรบั
ของสงัคม	และตราบใดทีก่ารตดัสนิใจเรือ่งการแกไ้ขกฎหมายยงัเปน็อำนาจ
ของฝ่ายการเมืองและนิติบัญญัติที่ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาสถานะ
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และภาพลกัษณใ์นทางศลีธรรม	ความหวงัทีน่กัการเมอืงจะหนัมาสนบัสนนุ
และร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้จึงเป็นไปได้ยาก	และสภาพ
การณ์ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือ	รัฐโดยเฉพาะในภาคการเมืองยังคงปล่อยให	้ 
ผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ต้องเผชิญชะตากรรมและหา
ทางออกให้ตัวเองอยู่ต่อไป	แม้จะเป็นทางออกที่ผิดกฎหมาย	ยากลำบาก
และเสีย่งอนัตรายกต็าม	
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บทสรุป: 
เราไดอ้ะไรจากการทำความเขา้ใจวธิคีดิของรฐั 

 

 

 

ทา้ยที่สุด	เมื่อเราพอจะเข้าใจวิธีคิดของรัฐต่อเรื่องเพศของคน	
ในสังคมแล้ว	คำถามต่อไปก็คือ	ความเข้าใจนี้จะนำพาเรา

ไปสูอ่ะไร		

ประการแรก	ผู้วิจัยเห็นว่าการรับรู้และเข้าใจวิธีคิดต่อเรื่องเพศที่
แตกต่างหลากหลายและบางครั้งขัดแย้งกันไปคนละทาง	ทั้งภายในหน่วย
ของรฐัเองและระหวา่งรฐักบัคนตา่งกลุม่ในสงัคม	อยา่งนอ้ยกท็ำใหเ้รามอง
เห็นว่าขณะนี้สังคมมีทางเลือกอะไรบ้าง	ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับทางเลือก
แตล่ะทางเหลา่นัน้หรอืไมก่ต็าม	และหากเราตอ้งการทีจ่ะปรบัเปลีย่นระบบ
วธิคีดิใดๆ	การเขา้ใจพืน้ฐานทีม่าทางความคดินัน้ๆ	นา่จะเปน็จดุเริม่ตน้ทีด่	ี
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ประการที่สอง	แม้ในภาพรวมเราจะมองเห็นว่า	รัฐมีแนวโน้มที่จะ
พยายามเขา้มาจดัการและควบคมุชวีติดา้นเพศของคนในสงัคม	แตเ่รากไ็ด้
เหน็ดว้ยวา่องคาพยพของรฐัไมไ่ดม้คีวามเปน็หนึง่เดยีว	เพราะแตล่ะหนว่ย
งานแต่ละส่วนอาจมีวิธีคิดและทิศทางการทำงานแตกต่างกันไปตามปัจจัย
แวดล้อม	ซึ่งผู้ที่ทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมมักเข้าใจดีอยู่แล้วว่า	สภาพ
เช่นนี้เป็นโอกาสสำหรับการหาช่องประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง
กลุ่ม	หรือองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมกับหน่วยย่อยของรัฐที่มีวิธีคิด	 
หรือทิศทางทำงานสอดคล้องกัน	เพื่อร่วมกันผลักดันประเด็นทางสังคม	 
บางประเด็น	แม้ในบางกรณีอาจจะเป็นช่องทางที่มีข้อจำกัด	 เนื่องจาก
โครงสร้างโดยรวมของรัฐไม่ได้สนับสนุนทิศทางการทำงานหรือประเด็น	 
ดงักลา่ว	

ประการที่สาม	การมีช่องทางให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาค
รัฐและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม	นับเป็นการขยายพื้นที่ทางสังคมสำหรับ
การปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นความเหน็ระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ	ของสงัคมได้
อีกทางหนึ่ง	 เพราะถึงที่สุดแล้วรัฐเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	และใน
หลายกรณีวิธีคิดของรัฐก็สะท้อนความคิดที่มีอิทธิพลหรือฝังรากลึกอยู่ใน
สังคมนั่นเอง	ดังนั้น	การพยายามเปิดพื้นที่เพื่อการปรึกษาหารือแลก
เปลี่ยนความเห็น	โดยเน้นให้คนกลุ่มต่างๆ	สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกัน	น่าจะเป็นหนทางที่จะช่วยสรรค์สร้างความสามารถทั้งของ
ภาครัฐและคนกลุ่มต่างๆ	ในสังคม	ในอันที่จะเปิดรับฟังและอดทนอยู่ร่วม
กับกลุ่มหรือฝ่ายต่างๆ	 ในสังคมที่มีความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยม	และ
แบบแผนพฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนัทัง้ในเรือ่งเพศและเรือ่งอืน่ๆ	

คำขอบคุณ 

ผูเ้ขยีนขอขอบคณุ	“โครงการจดัทำฐานขอ้มลูดา้นสขุภาวะทางเพศ”	ภายใตช้ดุโครงการ	
“การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิ	ีเพศภาวะ	และสขุภาพทางเพศ”	มลูนธิสิรา้ง
ความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ	(สคส.)	คณะอนกุรรมการสง่เสรมิโอกาสและความเสมอ
ภาค	ในคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิและคณุคณุดนยั	ลนิจงรตัน	์จากสมาคม
ฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย	ทีไ่ดเ้อือ้เฟือ้ขอ้มลูตา่งๆ	สำหรบัการเขยีนรายงานฉบบันี	้	
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