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viiถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

ค�าน�า

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

เช� อ
วา่สงัคมไทยในปัจจบุนัยงัมคีนจ�านวนไมน่อ้ยทีม่อง	“เรือ่งเพศ”	
เปน็เรือ่งนา่อาย	ไมค่วรถูกหยบิยกมาพดูในทีส่าธารณะ	ไมค่วร

น�ามาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้	และเป็นเรื่องกึ่งๆ	“ต้องห้าม”	

คนที่แสดงความสนใจในเรื่องเพศก็มักถูกมองไปในทางลบ	 และแม้แต่
หน่วยงานอย่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	หรือ	สสส.	
เองก็อาจถกูมองว่าไม่น่าเสยีเวลาและงบประมาณมาท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะ	
“ทางเพศ”	

แต่ภารกิจในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนท�าให้	 สสส.	 ต้อง	
“สนใจเรื่องเพศ”	 เพราะความเป็นจริงของสังคมไทย	 คือ	 “การมีเพศสัมพันธ์
ไม่ปลอดภัย”	 เป็นสาเหตุหลักของการเสียสุขภาพและเสียชีวิตโดยไม่จ�าเป็น	
ที่ว่า	“ไม่จ�าเป็น”	นั้นเป็นเพราะเราสามารถป้องกันหรือลดระดับความรุนแรง
ของสถานการณ์นีไ้ด้	เพยีงแต่ต้องระดมสรรพก�าลงัมาช่วยกนั	ทัง้งานวชิาการ	
งานปฏิบัติการในพื้นที่	 งานรณรงค์สังคม	 ไปจนถึงงานนโยบายและการจัด
บริการสาธารณะต่างๆ	ให้ประชาชน	



viii นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

ท้ังหมดนีก็้เพือ่ให้คนมทีศันคตทิีถ่กูต้องต่อเร่ืองเพศ	มีความรูท้ีเ่พียงพอ
และไม่บิดเบือนเพื่อให้เกิด	 “ปัญญา”	 ในการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตทางเพศ
ให้เหมาะแก่สถานการณ์ชีวิตของตน	 ได้รับบริการต่างๆ	 ที่เก้ือหนุนให้เกิด
สวสัดภิาพ	และปลอดภยัจากการถกูล่วงละเมดิทางเพศ	ชดุโครงการ	‘การวจิยั
เพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ’	 จึงมี
ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบชุดโครงการวิจัยดังที่
หัวหน้าโครงการได้กล่าวไว้ในค�าน�า	

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	สสส.	ขอขอบพระคุณการท�างาน
หนกัด้วยความอดทนของ	รศ.ดร.กฤตยา	อาชวนิจกลุ	หวัหน้าชดุโครงการวจิยั	
คุณนิวัตร	 สุวรรณพัฒนา	 และคุณกาญจนา	 แถลงกิจ	 นักวิจัย	 ตลอดจน
คณะนักวิชาการและนักวิจัยทุกคนที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ครบ	ณ	ที่นี้	

และขอเชื้อเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเรื่องเพศ	ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเพศศึกษา	บริการสุขภาพ	บริการด้านสังคม	ประชาสังคม/องค์กรชุมชน
ท้องถิ่น	 ผู้ก�าหนดนโยบายในระดับต่างๆ	 ตลอดจนส่ือมวลชน	 ใช้ประโยชน์
จากฐานความรูเ้หล่าน้ีอย่างเตม็ท่ีเพือ่ร่วมเปลีย่นแปลงสงัคมไทยให้เป็นสงัคม
ทีเ่อ้ือให้ผูค้นทกุเพศ	ทกุวยั	ทกุชาตพินัธุ	์สามารถอยูร่่วมกันอย่างม	ี“สขุภาวะ
ทางเพศ”	

ณัฐยา บุญภักดี 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง	(สคส.)



ixถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

ค�าน�า

หัวหน้าชุดโครงการ

‘การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้

สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ’

หัว
ใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 คือ	 การขับเคลื่อน
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมทีส่นบัสนุนใหบุ้คคลมสีขุภาวะทาง

เพศทีด่ทีัง้ทางกาย	จติ	ปญัญา	และสงัคม	(sexual	wellbeing)	โดยเปา้ประสงค์
ส�าคัญของการศึกษาวิจัยของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 ระยะที่	 2	
คือ	เพื่อเพิ่มชุดความรู้ในประเด็นเพศวิถีและสุขภาวะ	ที่มีการเชื่อมโยงความรู้
สู่การก�าหนดทศิทางนโยบาย	และ/หรอืการพฒันามาตรการเพือ่น�าไปสู่ปฏบิตัิ
การตา่งๆ	(intervention)	เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสุขภาวะทางเพศของประชากร
ทั้งเชิงกลุ่มและเชิงพื้นที่	

ผลการด�าเนินงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศระยะแรก	
ได้ข้อสรุปว่า	 การสร้างเงื่อนไขให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่รอบด้าน	 ต้องมี
หลายปัจจัยมาประกอบเข้าด้วยกัน	นับตั้งแต่ตัวบุคคล	ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ในความสัมพันธ์	 และการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดความปลอดภัยซึ่ง
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ครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ	 เชิงวัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ค่านิยม	
บรรทัดฐานของสังคม	 นโยบายสาธารณะ	 การบริการสุขภาพ	 การสื่อสาร
สาธารณะ	และการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	โดยคานงัดทีส่�าคัญในเรือ่ง
นี้คือ การขยับ/ปรับฐานคิดหรือมุมมองต่อเรื่องเพศของบุคคลและสังคม

ชุดโครงการวิจัยนี้เชื่อมั่นว่า	 กระบวนการวิจัยเรื่องเพศท่ีต้ังใจสร้าง	
องค์ความรู้	 และตั้งใจเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย	 และต้ังใจลงมือปฏิบัติการ	
คือเคร่ืองมือส�าคัญในการช่วยปรับฐานคิดของบุคคลและสังคม	 ที่ส่งผลต่อ	
การปรับมุมมองได้ในระดับทั้งลึกและกว้าง	และสามารถน�าไปรณรงค์สานต่อ
ได้ในอนาคตหลากหลายรูปแบบ	รวมถึงน�าไปปรับใช้ในกลุม่ผู้ท�างานขบัเคลือ่น
เรื่องสุขภาวะทางเพศ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศศึกษา	ความหลากหลายทางเพศ	
เรื่องเพศกับเอดส์	 เรื่องท้องไม่พร้อม	 ความรุนแรงทางเพศ	 และการบริการ
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ	 ฯลฯ	 ความเชื่อม่ันเหล่านี้น�าไปสู	่
ข้อเสนอเพื่อการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้	

(1) ในมิติเก่ียวกับการเรียนรู้เรื่องเพศ	 ข้อเสนอเก่ียวกับการจัดให้มี
เพศศกึษา	นบัเป็นสิง่ทีถ่กูเรยีกร้องมาตลอดนานกว่า	50	ปี	และปัจจบุนัได้เกิด
ขึน้จรงิในหลายระดบั	แต่ในท่ามกลางกระแสวฒันธรรมบรโิภคในปัจจบุนั	มิติ
เรื่องเพศวิถีและเพศภาวะ	 ถูกท�าให้กลายเป็นสินค้าภายใต้ระบบสัญญะที	่
ซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลาย	โดยมิได้มีเป้าหมายอยู่ที่สุขภาวะทางเพศ	
(sexual	 health)	 ของผู ้บริโภค	 ผู ้บริโภคจ�านวนมากจึงตกอยู ่ในฐานะ	
เปราะบางและเสี่ยงต่อการที่จะเลือกบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายกับสุขภาวะ
ทางเพศของตนเอง	ในวัฒนธรรมที่เร่งเร้าการบริโภคเช่นนี้	ข้อเสนอเรื่องเพศ
ศึกษาจึงไม่น่าจะเพียงพอที่จะสร้างให้บุคคลและสังคมมีภูมิคุ้มกันเรื่องเพศ	
ได้มากพอ

การวิจัยเรื่อง	 ‘การสร้างเสริมความฉลาดรู้เรื่องเพศในสังคมไทย’		
ในชุดโครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อขจัดความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจในเรื่อง
เพศในสังคมไทยและสร้างความฉลาดรู้ในเรื่องเพศ (sexual literacy)		
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งานวจิยันีน้�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ อดตีรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ คือ ดร.กิตติกร  
สันคติประภา ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัลย์  
วรรธโนทัย 

(2) ในมิติการถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านนี้ก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ	 คือ		
ส่วนใหญ่มลีกัษณะผกูขาดโดยผูเ้ชีย่วชาญและข้าราชการ	ด้วยวธิกี�าหนดจาก
เบื้องบนลงสู่เบื้องล่างโดยกลุ่มคนที่มีความเชื่อแบบเดียว	 และไม่ฟังเสียงที	่
หลากหลาย	 นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเพศหลายเรื่องจึงวนเวียน	
เป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่รู้จบ	เพราะเกี่ยวพันอย่างซับซ้อนกับค่านิยมและฐานคติ
ที่แตกต่างของผู้คนมากมาย	 แนวนโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามการขึ้นลงของ
ความเช่ือต่างๆ	ประเดน็เหล่านีส้ะท้อนการปะทะของค่านยิมส�าคญัทีเ่ลอืกหรอื
จัดล�าดับความส�าคัญได้ยาก	เพราะหลายแง่มุมของพฤติกรรมและวิถีชีวิตทาง
เพศกระตุ้นเร้าความโกรธและความกลัวส�าหรับคนทีเ่ชือ่มโยงความเป็นระเบียบ
ในทางเพศกับศีลธรรม	 นโยบาย/มาตรการของรัฐในเรื่องเพศจึงมีแนวโน้ม	
ท่ีจะยึดโยงความกลัวเชิงศีลธรรมเป็นหลัก	 มากกว่าจะท�าความเข้าใจฐาน	
ความเชื่อที่แตกต่างของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ	 มาตรการที่ไม่ได้ฟัง
เสียงที่แตกต่างให้รอบด้านได้สร้างปัญหาอื่นๆ	ตามมา

เพื่อฝ่าขวากหนามดังกล่าว	 ชุดโครงการวิจัยนี้จึงต้องการตรวจสอบ
การโต้เถยีงสาธารณะในประเด็นทีเ่ก่ียวกับเร่ืองเพศทีม่กัถูกน�าไปเชือ่มโยง
กับมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมไทย 2 หัวข้อวิจัยคือ เรื่อง ‘ท้อง 
ไม่พร้อม’ และ ‘การค้าบริการทางเพศ’	 เพื่อท�าความเข้าใจและแยกแยะ	
การมองประเด็นและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถูกน�าเสนอ	 โดยเชื่อมโยงกับฐาน
ความเช่ือทีแ่ตกต่าง	เพือ่ให้ได้ภาพรวมของการเรียกร้องเชงินโยบายทีจ่ะท�าให้
ผู้ตดัสนิใจทางการเมอืงได้เห็นความหลากหลายและทางเลอืกต่างๆ	ทางเลอืก
เหล่านีน่้าจะเป็นประโยชน์ในการพจิารณาก�าหนดหรอืการเปลีย่นแปลงกตกิา
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และนโยบายสาธารณะใน	2	ประเดน็นี	้เพือ่ลดความทกุข์ยากของผูค้นทีเ่กีย่วข้อง
และสะท้อนความเห็นหลักของคนกลุ่มต่างๆ	 ในสังคม	 งานวิจัยสองหัวข้อนี้ 
ผูร้บัผดิชอบ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดิาภรณ์ ส่งสมัพันธ์ แห่งคณะรฐัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(3) ในมิติเรื่องความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงบนฐานของ
เพศภาวะ (gender − based violence)	จากฐานข้อมูลข่าวเรื่องเพศในรอบ	
10	 ปี	 (พ.ศ.	 	2541	−	2550)	 และหนังสือและรายงานวิจัยเรื่องเพศในห้องสมุด	
(กุลภา	 2551)	 ชี้สอดคล้องกันว่า	หนึ่ง	 ขนาดของการกระท�ารุนแรงทางเพศ	
มสีงูมาก	และ	สอง	สดัส่วนของความรนุแรงในชวีติคู่และในครอบครัวก็สูงมาก
เช่นกนั	ในเรือ่งแรกพบว่า	จ�านวนหนงัสอืและรายงานวจิยัทัง้หมดนีไ้ม่มตี�ารา
เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศเลยสักเล่มเดียว	ขณะที่ความรุนแรงบนฐาน
ของเพศภาวะที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างคู่ชาย	−	หญิง	 ได้รับ
ความสนใจเชิงนโยบายจากรัฐบาลมาตั้งแต่		 พ.ศ.	 	2542	 น�าไปสู่การเปิด		
‘ศูนย์พึ่งได้’	 เพื่อให้บริการผู้ถูกกระท�ารุนแรงที่จุดเดียวครบวงจร	 (One	 Stop	
Crisis	Center	−	OSCC)	โดยปัจจุบนัได้ขยายไปสู่โรงพยาบาลจังหวดัทัว่ประเทศ	
ใน		 พ.ศ.	 	2550	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วย 
ความรุนแรงในครอบครัว	มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม	2550	ซึ่งเป็นหนึ่ง
ใน	 ‘กฎหมายรุ่นใหม่’	 ที่เป็นผลพวงของกระแสความคิดและการผลักดัน	
เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อขจัดความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ	
(gender	−	based	violence)

เพ่ือให้เห็นความคบืหน้าในทางปฏบิตัขิองการเกดิกฎหมายใหม่ข้างต้น
นี	้ชดุโครงการนีจ้งึเสนองานวจิยัเพือ่ศกึษาฐานความคดิ โอกาส และอปุสรรค 
ในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว  
โดยมุ่งหวังท่ีจะสร้างข้อวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเรื่องฐานความคิดด้านเพศภาวะ	
กับความรุนแรงในสังคมไทยโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ข้างต้น	 ในงานวิจัย
เรื่อง	 กฎหมายคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว:  
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ฐานความคิด โอกาส และอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ คือ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท 
แห่งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ  
คือ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล และพิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ

อีกหน่ึงข้อเสนอคือ	 การวิจัยเพ่ือเขียนหนังสือในลักษณะต�าราเรื่อง 
‘ความรนุแรงทางเพศในสงัคมไทย’	เพือ่จดัการความรูใ้นเรือ่งนีท้ีก่ระจดักระจาย
ให้เป็นระบบ	 และเป็นการสร้างความรู้ที่เน้นมุมมองใหม่ต่อผู้ถูกกระท�าความ
รนุแรงทางเพศ	คอื	ไม่ตตีรา	แต่ต้องสร้างเสรมิพลงัอ�านาจให้ผูถู้กกระท�าสามารถ
ก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ และเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและตระหนักถึง	
รากเหง้าของความรุนแรง/การละเมิดทางเพศว่า	 มาจากความสัมพันธ์เชิง
อ�านาจระหว่างผู้กระท�ากับผู้ถูกกระท�า	 ที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับเร่ืองความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ	 ที่เป็นแนวทาง	
ในการแก้ไขปัญหาน้ีในระยะยาวอย่างยัง่ยนื	ผูร้บัผดิชอบ คอื รองศาสตราจารย์ 
ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล แห่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล

(4) ในมิติเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถี	 แม้สังคมไทยจะเริ่มเปิดใจ
ยอมรับเร่ืองเพศที่สาม	 เพศที่สี่มากขึ้น	 แต่ก็ยังคงมีความเชื่อฝังแน่นเรื่องของ	
‘ชายจริงหญิงแท้’	 อยู่	 เนื่องจากความคิดเรื่องเพศที่ผ่านมาตกอยู่ใต้ความคิด
ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	 ท�าให้คนส่วนใหญ่ยังมองเพศบนฐานการ
ตัดสินเชิงสรีระ	 และน�าไปเช่ือมโยงกับการให้ความหมายว่าปกติหรือผิดปกติ	
กล่าวคือ	 เพศชายและเพศหญิงเป็นเพศที่สังคมยอมรับและมองเป็นเรื่องปกติ	
เป็นความถูกต้อง	 ส่วนเพศอื่นๆ	 ได้แก่	 กะเทย	 เกย์	 เลสเบี้ยน	 ไบเซ็กส์ชวล		
คนข้ามเพศ	และคนสองเพศ	เป็นต้น	จะถกูมองว่าแปลกประหลาดและผิดปกติ	
ด้วยความคิดดังกล่าวนี้ท�าให้แนวคิดเรื่อง	 ‘ความหลากหลายทางเพศ’		
น่าสนใจยิ่ง	 เพราะเป็นแนวคิดที่ต้องการลบการแบ่งแยกกีดกัน	 โดยชูคุณค่า
เรื่องเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน	
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ด้วยช่องว่างของความรู้เกี่ยวกับความเป็นเพศของมนุษย์น้ีเอง	 ท�าให้
เพศที่เป็นอื่น	 หรือเราคุ้นเคยกันว่า	 คือ	 ‘เพศที่สาม’	 ยังขาดการดูแลในเรื่อง	
สขุภาวะทางเพศอย่างจรงิจงั	ทัง้ในระดบัปัจเจกและระดับสังคม	เพ่ือเปิดพ้ืนที่
และมุมมองใหม่เก่ียวกับ	 ‘ความหลากหลายทางเพศ’	 ชุดโครงการวิจัยนี้	
เสนอให้สร้างความรู้เร่ือง	 ‘ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย’	 ขึ้น		
โดยการทบทวนองค์ความรูแ้ละงานวจัิยในแนวทางต่างๆ	ว่ามีความครอบคลุม
อย่างไร	 ความรู้เหล่าน้ันได้สะท้อนถึงสถานการณ์ในสังคมเก่ียวกับสุขภาวะ
ทางเพศที่หลากหลายอย่างไร	และมีนัยอย่างไรต่อสุขภาวะทางเพศ	ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์	พฤติกรรม	เพศสัมพันธ์	วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	
ขณะเดียวกนักน็�าเสนอให้เหน็ถงึการเปล่ียนแปลงวธิคีดิ	การขับเคลือ่นแนวคดิ
สูก่ารต่อสูแ้ละการเคล่ือนไหวทางสงัคมในการเปิดพืน้ทีท่างสงัคม	ปกป้องสทิธิ
และศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์	 เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาประเด็นของสุขภาวะ
ทางเพศในสงัคมไทยให้ครอบคลมุกว้างขวางกว่าเพศกระแสหลัก	ชาย	−	หญงิ	
ซึ่งจะน�าสู่การให้ความหมายอย่างครอบคลุมต่อสุขภาวะทางเพศ	บนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางเพศ	 ผู้รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มน้ี  
ซึ่งมีหน้าที่ร้อยเรียงและประมวลแนวคิดและข้อเท็จจริงจากบทความต่างๆ 
มากกว่า 10 บทความ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ แห่ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

(5) ในมิติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 ‘ถุงยางอนามัย’	 ถูกมองว่า
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการช่วยให้เกิดความปลอดภัยเม่ือมีเพศสัมพันธ	์	
โดยเฉพาะการลดโอกาสเส่ียงท่ีจะติดเชือ้กามโรคและเอชไอวี/เอดส์	ตลอดระยะ
เวลาที่เกิดการระบาดของเอดส์ต้ังแต่ประมาณ		 พ.ศ.	 	2530	 เป็นต้นมา	 ได้มี
ความพยายามในการส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามัยของทัง้องค์กรพฒันาเอกชน
และหน่วยงานราชการ	 ผ่านการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกัน	
การได้รับเชื้อเอชไอวี	อาทิ	การด�าเนินงานโครงการเพศศึกษาในกลุ่มเยาวชน
ในระบบโรงเรียนและเยาวชนในชุมชน	 รวมทั้งเยาวชนในสถานประกอบการ	
ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่	 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน
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กองทุนโลก	 และมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2546	 มาจนถึง
ปัจจุบนั	(2554)	กย็งัคงมคีวามพยายามในการพัฒนามาตรการการด�าเนนิงาน
เพือ่ส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามยัให้เป็นมาตรการส�าคญัหนึง่ในหลายๆ	มาตรการ	
ผ่านรูปแบบการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 วิธีการใช้ถุงยางอนามัย		
การส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยทั้งผ่านรูปแบบเพื่อนช่วยเพ่ือนและ	
ตู้จ�าหน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ	แต่ก็พบว่าการใช้ถุงยางอนามยัยังคงไมไ่ด้
เป็นบรรทัดฐานในชีวิตทางเพศของคนไทยแต่อย่างใด	

การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตทางเพศในสังคมไทย	 จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง	 และ	
เป็นท่ีมาของงานวจิยัเรือ่ง	การวิจยัเชงิปฏิบัตกิารเพือ่สร้างความจรงิชดุใหม่ 
เรื่องถุงยางอนามัยในการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย โดยมีคณะ 
นักวิจัยที่รับผิดชอบคือ นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ ซึ่งเป็น
ทั้งนักวิจัยอิสระและนักกิจกรรมที่ท�างานด้านเอดส์มายาวนาน

(6) ในมิติการสร้างฐานข้อมูลเรื่องเพศ เพื่อเป็นสร้างความต่อเนื่อง
ของงานฐานข้อมลูจากแผนงานระยะแรก	ชดุโครงการวจิยันีไ้ด้รวบรวมข้อมลู
ข่าวเรื่องเพศต่อเนื่องจากปี	2550	ออกไปอีก	3	ปี	คือ		พ.ศ.		2551	−	2553	ใน
ส่ีหัวข้อข่าว	 คือ	 ข่มขืน	 ความรุนแรงทางเพศ	 อนามัยเจริญพันธุ์	 และท้อง	
ไม่พร้อม	รวมจ�านวนทัง้สิน้	6,574	รายการ	ได้ผลออกมาเป็นหนงัสอืชือ่	“เรือ่ง” 
เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วย 
เจริญพันธ์ุ นักวจัิยทีเ่ขยีนหนงัสือ คอื กลุภา วจนสาระ ซึง่เป็นนกัวจิยัประจ�า
ชุดโครงการวิจัยนี้

จากเป้าหมายหลักของชุดโครงการวิจัยที่ระบุว่า	 เพื่อช่วยเสริม	
การบรรลุเป้าหมายของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่มุ่งเปลี่ยนแปลง
ฐานคิดหรือมุมมองต่อเรื่องเพศของบุคคลและสังคม	 ได้แยกเป็นวัตถุประสงค์
ย่อยดังนี้
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(1)	 วิเคราะห์ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในลักษณะต่างๆ	 ว่ารู้หรือรู้
ไม่เท่าทนัในเรือ่งเพศทีแ่ตกต่างและหลากหลายอย่างไร	เพ่ือน�าไป
สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดความไม่รู้	ไม่เห็น	ไม่เข้าใจ
ในเรื่องเพศในสังคมไทย	และสร้างความฉลาดรู้ในเรื่องเพศ

(2)	 วิเคราะห์ให้เห็นภาพที่สลับซับซ้อนของการโต้เถียงสาธารณะว่า
ด้วยปรากฏการณ์ท้องไม่พร้อม	 และทางเลือกนโยบายที่รวม	
เอาเสียงต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องไว้

(3)	 วเิคราะห์ตรวจสอบการโต้เถยีงสาธารณะในประเดน็การค้าบรกิาร
ทางเพศ	 เพื่อท�าความเข้าใจและแยกแยะการมองประเด็นและ	
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถูกน�าเสนอ	โดยเชื่อมโยงกับฐานความเชื่อ
ที่แตกต่างเพื่อให้ได้ภาพรวมของการเรียกร้องเชิงนโยบายที่จะ
ท�าให้ผู ้ตัดสินใจทางการเมืองได้เห็นความหลากหลายและ	
ทางเลือกต่างๆ	เหล่านี้

(4)	 วเิคราะห์เชงิทฤษฎเีรือ่งฐานความคดิด้านเพศภาวะกบัความรนุแรง
ในสงัคมไทย	โดยใช้ข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัปรากฏการณ์
ท่ีเป็นจริงในสังคมไทย	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง	
การจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยมาตรการ	
ทางกฎหมาย

(5)	 วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎี	 และสถานการณ์ความรุนแรง	
ทางเพศในสังคมไทยแบบต่างๆ	 การให้บริการต่อผู้ถูกละเมิดจาก
ภาครัฐและเอกชน	 และกระบวนการนิติรัฐที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึง
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศ	 เพื่อ
น�าไปสู ่การเขียนหนังสือต�าราความรุนแรงทางเพศเล่มแรก	
ในประเทศไทย

(6)	 วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีและกระบวนทัศน์ที่ใช้ศึกษาเรื่อง	
เพศภาวะและเพศวถีิ	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายทาง
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เพศในสังคมไทย	 และขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเรื่อง	
ความหลากหลายทางเพศ	เพือ่น�าไปสู่การเขยีนหนงัสอืรวมบทความ
ความหลากหลายทางเพศเล่มแรกในประเทศไทย

(7)	 วิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย	การรับรู้	และความเข้าใจ
เร่ืองถุงยางอนามัยในกลุ่มคนที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ	
แบบต่างๆ	 ในการด�าเนินวิถีชีวิตทางเพศของตน	 เพื่อหาแนวทาง
ในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต	
ทางเพศในสังคมไทย

(8)	 เพ่ือสร้างฐานข้อมลูสขุภาวะทางเพศอย่างต่อเนือ่งและเป็นปัจจบุนั	

คณะนักวิจัยทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างงานในชุดโครงการนี้คาดหวังว่า	
หนังสือรายงานวิจัยทุกเล่มคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อน	
ทางความคิด	ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมทีส่นบัสนนุ
ทกุผูค้นมชีวีติทางเพศทีม่สีขุภาวะ	และการปรบัเปล่ียนวฒันธรรมทางเพศและ
โครงสร้างค่านยิมของสงัคมให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ทีถ่กูเลอืกปฏบิติัในทาง
เพศดงักล่าวมาแล้ว	เพือ่ให้อคติทางเพศและประเดน็ปัญหาต่างๆ	นานาอนัเกดิ
จากทัศนะทางเพศสองมาตรฐาน	 ที่ให้ความส�าคัญและนิยมความเป็นชาย
มากกว่าหญิงในสังคมไทยบรรเทาเบาบางลง	

หากผูอ่้านพบข้อบกพร่องไม่สมบรูณ์หรอืมคีวามเหน็ต่อหนงัสอืรายงาน
วิจัย	 ไม่ว่าในทางใด	 ขออย่าได้ลังเลที่จะสะท้อนกลับมายังผู้รับผิดชอบ		
เราน้อมใจรับฟังด้วยความยินดียิ่ง

กฤตยา อาชวนิจกุล
ตุลาคม	2555
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ค�าน�า

จากผู้เขียน

เปา
หมายหลักของโครงการวิจัยชิ้นนี้คือ	 การหาแนวทางส่งเสริม
การใชถ้งุยางอนามัยให้เปน็สว่นหนึง่ในวถิชีวีติทางเพศของคนใน

สังคมไทย	 ปัญหาพื้นฐานหน่ึงคือการที่คนไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย	 และ
สมมตฐิานหนึง่คอืการใช้/หรอืไมใ่ชถ้งุยางอนามยันัน้เกีย่วขอ้งกบัการก�าหนด
ความหมายและคุณค่าเรื่องเพศวิถีของผู้คนในสังคม	 จึงหลีกเล่ียงไม่ได้
ที่งานชิ้นนี้ต้องให้ความสนใจกับฐานความคิดความเชื่อเรื่องเพศในสังคมไทย
ว่า	 ผู้คนนิยามเรื่องเพศสัมพันธ์กับเพศวิถีต่างๆ	 ที่มีอยู่อย่างไร	 สัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกใช้	หรือไม่ใช้	ถุงยางอนามัยอย่างไร	

ที่ผ่านมา	 การพูดคุยสื่อสารเร่ืองเพศมีแต่เรื่องอันตราย	 ความเสี่ยง	
เชือ้โรค	และความตาย	เรือ่งเพศของเรากลายเป็นเรือ่งความกงัวล	ไม่ไว้วางใจ	
การส่ือสารเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเน้นไปที่การเป็นเครื่องมือ
ป้องกนัโรคและการท้องไม่พร้อม	เป็นเครือ่งมอืในการมเีพศสัมพันธ์ทีป่ลอดภยั
กว่า	 (safer	 sex)	 แต่คนก็ไม่พร้อมที่จะท�าให้ถุงยางอนามัยเป็นส่วนหนึ่งใน
การด�าเนินชีวิตทางเพศของตน
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ทีผ่่านมาเราถกูท�าให้รับรูแ้ละเชือ่ว่า	เพศสมัพนัธ์ทีด่	ีปกต	ิและปลอดภยั
มีเพียงรูปแบบเดียวคือ	 เพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในสถาบันการแต่งงาน	
เพ่ือสร้างสถาบันครอบครัวสืบลูกสืบหลานต่อไป	 ขณะที่ความสัมพันธ์และ	
เพศวิถีอื่นๆ	 กลายเป็นเรื่องอันตรายและความเสี่ยง	 แล้วถุงยางฯ	 ก็ถูกจัดวาง
ให้อยู่กับเพศสัมพันธ์ที่อันตรายและเสี่ยงเหล่าน้ี	 ท�าให้การส่งเสริมการใช	้
ถุงยางอนามัยที่ผ ่านมาไม่ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตทางเพศที	่
หลากหลายในสังคมไทย

หลายผู้คนหลากกลุ่มที่ทีมวิจัยได้เข้าไปพูดคุยด้วย	มองถุงยางอนามัย
และเพศวิถีจากความคิดและความเชื่อแบบที่ถูกบอกต่อๆ	 กันมาว่า	 “ปกติ”		
และ	 “ไม่ปกติ”	 จนน�าไปสู่การตัดสินและให้คุณค่าเพศวีถีและถุงยางอนามัย
ด้วยการ	“ยอมรับ”	และ	“ไม่ยอมรับ”	น่าสนใจว่าในหลายกรณีพวกเขาเลือก	
“ไม่ใช้ถงุยางอนามยั”	เพยีงเพือ่ต้องการการยอมรบัจากสงัคม	และไม่ต้องการ
ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์	 มีเพศวิถี	 ที่ผิดปกติ	 ผิดธรรมชาติตามที่
สังคมให้ความหมาย

เม่ือคิดไปคดิมาแล้ว	จากเดมิทีเ่ริม่ต้นมองเหน็ปัญหาคนไม่ใช้ถงุยางอนามยั		
กลับกลายเป็นว่า...จุดเปลี่ยนส�าคัญที่น�าเราไปสู่สังคมท่ีมีสุขภาวะทางเพศ	
ได้ในท้ายที่สุดคือ	 การท�าให้สังคมไทยมองเห็นและยอมรับเพศวิถีที่มีอยู่ว่า	
มีความแตกต่าง	หลากหลาย	และลื่นไหล	เมื่อถึงเวลานั้นถุงยางอนามัยน่าจะ
เป็นค�าตอบส�าหรบัทกุคนได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ	 และไม่สร้างความอึดอดัใจ	
ให้ใครต่อใครอีกต่อไป

นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ 
พฤศจิกายน	2555
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เริ่มจากจุดที่มองเห็นและคุ้นเคย	

และเรื่องถุงยางอนามัย

จ
ากสภาวะการเผชญิปญัหาเรือ่งทอ้งทีไ่มไ่ดว้างแผน	
การท�าแท้งและอันตรายเนื่องจากการท�าแท้ง	

และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสุขภาวะทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์	 โดยเฉพาะการท�าแท้งน้ันยังคง
ถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมายในสังคมไทย	 ส่งผลให้มี
ความพยายามส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 ที่นับว่า
เปน็เครือ่งมอืประเภทหนึง่ในการคมุก�าเนิดในสังคมไทย
อย่างกว้างขวาง
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ขณะเดียวกัน	 สังคมไทยยังเผชิญกับปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของ	
เชื้อเอชไอวี	ที่ช่องทางหลักยังคงเป็นการแพร่ระบาดผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับ
ผูท้ีม่เีชือ้เอชไอวโีดยไม่ได้ป้องกนั	ท�าให้มกีารพฒันาการด�าเนนิงานเพือ่ป้องกนั
การแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีโดยส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 ซึ่งถือว่า	
เป็นวิธีป้องกันที่ส�าคัญมากวิธีหนึ่ง	 ถุงยางอนามัยจึงกลายมาเป็นส่วนส�าคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี	

แม้ข้อเท็จจริงข้างต้นจะส่งผลให้มีการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยใน
สงัคมไทยอย่างกว้างขวาง	และต่อเนือ่งมานานกว่า	20	ปีแล้วก็ตาม	แต่ถงุยาง
อนามัยยังไม่เป็นที่นิยมใช้กัน	 ดังจะเห็นได้จากสภาพปัญหาการท้องไม่ได้
วางแผน	การท�าแท้ง	และการได้รบัเชือ้เอชไอวขีองคนกลุม่ต่างๆ	ในสงัคมไทย
ที่ยังคงมีอยู่สูง	 ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในเพศสัมพันธ์ของ
คนกลุ่มต่างๆ	ในสังคมไทย	กลายเป็นประเด็นท้าทาย	และเป็นค�าถามส�าคัญ
ว่า	ต้องคดิและท�าอะไรอย่างไรจงึจะท�าให้เกดิการยอมรบั	และมกีารใช้ถงุยาง
อนามัยในสังคมไทยได้ในที่สุด	

มีงานวิจัยท่ีกล่าวถึงการสร้างค่านิยมใหม่เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย	
ในสังคมไทยไว้ว่า	 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี	 และปัญหา
ความเจ็บป่วยด้วยอาการที่สัมพันธ์กับเอดส์	 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากมาย	
ในสังคมไทยนั้น	 ได้มีการจัดท�ารายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอดส์ใน	
สาขาวิชาต่างๆ	มากกว่าหนึ่งหมื่นเรื่อง	(กฤตยา	และกนกวรรณ,	2550)	จนมี
รายงานที่ประมวลและสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยเอดส์ที่เก่ียวกับเรื่องเพศและ
การใช้ถุงยางอนามัยหลายฉบับ	ที่ส�าคัญได้แก่	องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์
ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์	 (พิมพวัลย์,	 เพ็ญจันทร์	 และศันสนีย์,	
2541)	 การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส	์
ในประเทศไทย:	กรณกีารเฝ้าระวังโรค	(ค�านวณ	และคณะ,	2541)	และ	Gender,	
Sexuality	and	Reproductive	Health	in	Thailand	(Gray&Punpuing,	1999)	
เป็นต้น	 งานวิจัยเหล่านี้มีข้อสรุปตรงกันในเรื่องถุงยางอนามัยว่า	 มาตรการ	
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เชิงนโยบายที่ส�าคัญคือ	 ต้องสร้างค่านิยมให้สังคมไทยยอมรับการใช้ถุงยาง
อนามัยเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

แม้จะมีการกล่าวถึงข้อสรุปที่ชัดเจนไว้เช่นนี้แล้ว	 แต่ท้ายสุดก็ยังพบว่า	
การใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทยยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย	 และสังคมไทย	
ยังคงเผชิญกับปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน	 และการแพร่ระบาดของ	
เชื้อเอชไอวีอย่างต่อเน่ือง	 อันเป็นภาพสะท้อนความไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่
ควรของการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 จึงควรมีการศึกษาวิจัยว่า	 การใช้
หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยของคนกลุ่มต่างๆ	ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์
ส่งเสรมิเรือ่งการใช้ถงุยางอนามยัในสงัคมไทยน้ันสมัพนัธ์กบัเงือ่นไขและปัจจยั
ใดบ้าง	รวมทัง้มคีวามคิดและการรบัรูต่้อถงุยางอนามยัอย่างไรบ้าง	เพือ่น�าไป
สู่การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้มีการใช้ถุงยางอนามัยในชีวิตทางเพศ	
ของสังคมไทย

ข้างต้นเป็นข้อความทีเ่ขยีนไว้ใน	“นัยส�าคญัของเรือ่ง”	เมือ่ตอนเริม่ต้น
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในแบบการท�าวิจัยไป	−	เรียนรู้ไป	−	ท�าวิจัยต่อของ	
ผู้เขียน1	 เมื่อย้อนกลับไปอ่านทั้งในส่วนสมมติฐานและข้อมูลสนับสนุนที่ใช	้	
ก็จะเห็นวิธีคิดวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการท�างานวิจัยชิ้นนี้	 คือเริ่มต้นจาก	
การยกสภาพปัญหาท่ีคดิว่าเป็นผลกระทบท่ีน่ากงัวลจากการไม่ใช้ถงุยางอนามยั
มาเสนอ	 ทั้งปัญหาการท้องไม่พร้อม	 ที่ส่งผลเรื่อยไปจนถึงการหาทางยุติ	
การต้ังครรภ์หรอืท�าแท้งทีย่งัถอืว่าผดิกฎหมาย	และปัญหาการได้รบั	−	ถ่ายทอด
เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	รวมทั้งเชื้อไวรัสเอชไอวี	ที่น�าไปสู่การเจ็บป่วย
ด้วยอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือที่รู้จักกันว่า	“เอดส์”	ด้วย

1	ในที่นี้หมายถึงทีมวิจัย	คือ	นิวัตร	สุวรรณพัฒนา	และกาญจนา	แถลงกิจ
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การเข้าไปคลกุคลีกบัสภาพปัญหาและหาแนวทางด�าเนนิงานเพือ่แก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพของผู้เขียน	 อาจใช้วิธีการมองสภาพปัญหาหลักๆ	 ไม่ต่าง
จากบุคลากรที่ท�างานในสายแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนๆ	 ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ	
สภาพปัญหาและผลกระทบที่ระบุไว้ก็เป็นข้อเท็จจริงและความจริงที่เห็นได้
ทั่วไป	 แต่เมื่อเริ่มท�าไปเรียนรู้ไป	 ก็ท�าให้แง่มุมต่างๆ	 ที่เคยคิดไว้ปรากฏชัด	
ขึ้นมาทีละเล็กละน้อย	

แง่มมุทีว่่านี	้ต้องอาศยัการพยายามมองทะลอุอกไปนอกกรอบการแพทย์
และการสาธารณสุข	 เพ่ือเข้าถึงพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ	 มีอารมณ์	
ความรู้สึก	 เพราะเรื่องที่ก�าลังเขียนต่อไปนี้เป็นเรื่องเพศสัมพันธ์	สัมพันธภาพ
ทางเพศ	การด�าเนนิชวีติทางเพศ	การก�าหนดตวัตน	อัตลกัษณ์	และวถิทีางเพศ
หรือการด�ารงชีวิตในฐานะเพศ/เพศภาวะหนึ่งๆ	

อย่างไรก็ตาม	 แม้จะพยายามมองทะลุกรอบที่ว่านี้ออกไป	 แต่ไม่ได้ถึง
กบัทะลทุะลวงหลดุออกไปอย่างสิน้เชิง	เพราะท้ายสดุแล้ว	ผูเ้ขยีนกไ็ม่สามารถ
ละทิ้งกรอบคิดทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้	 ไม่ว่าจะเป็นเพราะ	
การพัฒนาวิธีคิดท่ีต้องมองเช่ือมโยงหลายๆ	กรอบคดิด้วยกนั	หรอืเพราะอทิธพิล
ของวิธีคิดทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สลัดหลุดได้ยาก	 หรือเพราะ	
ความอ่อนด้อยของประสบการณ์ในการพัฒนาวิธีคิดวิธีมองของผู้เขียนเอง
ก็ตาม	ดังนั้น	ผู้เขียนจึงขอเริ่มต้นจากจุดที่มองเห็นและคุ้นเคย	นั่นคือ	สถานะ
และความหมายของถุงยางอนามัย	

1.1	สถานะและความหมายของถุงยางอนามัย

งานวิจัยจ�านวนไม่น ้อยได้ศึกษาถุงยางอนามัยในหัวข ้อต ่างๆ		
หลากหลาย	อาทิ	ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
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ผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้ถุงยางอนามัย	 (วิศิษฐ,	 2546)	 หรือปัจจัย	
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้ถงุยางอนามัยของนกัเรยีนชาย	ในวทิยาลยัอาชวีศกึษา	
จังหวัดตาก	 (บุณยานุช,	 2544)	 ฯลฯ	 ซึ่งถือเป็นประเด็นที่งานวิจัยชิ้นนี้	
ให้ความสนใจเช่นกัน	 แต่ส่ิงที่แตกต่างกันก็คือ	 งานวิจัยเหล่านั้นส่วนใหญ	่
ไม่ได้ตั้งค�าถามถึงสถานะและความหมายของถุงยางอนามัยในสังคมไทย		
ในแง่ทีว่่า	ถงุยางอนามยัด�ารงคงอยูใ่นสถานะความหมายใด	และความหมาย
นั้นๆ	ถูกสร้าง	ถูกเสริมขึ้นมาจนปรากฏเป็นที่รับรู้จนเคยชินได้อย่างไร

หากเริ่มต้นด้วยค�าถามว่า	 ถุงยางอนามัยคืออะไร	 เชื่อว่าหลายท่าน	
คงเดาค�าตอบได้ว่าคือ	 “เครื่องมือป้องกันการตั้งท้อง”	 และ	 “เครื่องมือ	
ป้องกนัโรค”	แม้ค�าตอบเบ้ืองต้นท่ีได้อาจแตกต่างไปบ้างในแง่ของค�าทีใ่ช้เรยีก	
แต่เชื่อได้ว่า	ความหมายของถุงยางอนามัยไม่น่าจะแตกต่างไปจากนี้มากนัก

กิจกรรมหนึ่งในงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ทดลองท�ากับเพื่อนในกลุ่มท�างาน
ด้านเอชไอวี/เอดส์	 และงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและอนามัย	
เจริญพันธุ ์กับกลุ ่มเยาวชนและคนกลุ ่มต่างๆ	 (พร้อมพนักงานโรงแรมที่	
เฝ้าสังเกตการณ์แบบถูกชวนให้เข้ามามีส่วนร่วม)	คือการระดมค�าเรียก	 3	ค�า	
คือ	“อวัยวะเพศชาย”	“อวัยวะเพศหญิง”	และ	“ถุงยางอนามัย”	เห็นได้ชัดว่า	
จ�านวนค�าเรียกถุงยางอนามัยนั้นมีอยู่น้อยถึงน้อยมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	
ค�าเรียกอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิง	

นอกจากนัน้	เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกนัในมติขิองความหมายแล้วพบว่า	
ค�าเรียกถุงยางอนามัยนั้นไม่หลากหลายนัก	 อาทิ	 ถุง	 ปลอก	 ขาดอารมณ์
และไร้ซึ่งจินตนาการ	ไม่สนุก ไม่เร้าใจ อาทิ	อุปกรณ์ป้องกัน	จนมีการสรุป
กันทีเล่นทีจริงในท้ายกิจกรรมว่า	ถุงยางอนามัยขาดอนาคตด้วย
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ตัวอย่างค�าเรียก 
อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างค�าเรียก 
อวัยวะเพศหญิง

ตัวอย่างค�าเรียก 
ถุงยางอนามัย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างหน่ึงที่ท�าให้คนท�างานส่งเสริมการใช้	
ถุงยางอนามัยได้ฉุกคิดถึงสถานะและความหมายของถุงยางอนามัยใน	
สังคมไทย	 ว่าผูกยึดติดโยงอยู่กับลักษณะแข็งทื่อตายตัว	 ในแง่ที่เป็นอุปกรณ์
หรือเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการตั้งท้องและการรับ	−	ถ่ายทอด	
เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเชื้อเอชไอวีเท่านั้น	 ความหมายดังกล่าว
ชดัเจนมากเสยีจนท�าให้สถานะของถงุยางอนามยัถกูตรงึเอาไว้อย่างแน่นหนา
ในการรับรู้ของคนในสังคม	 และสัมพันธ์ต่อเน่ืองไปถึงการตัดสินใจใช้หรือไม่
ใช้ถุงยางอนามัยในการด�าเนินชีวิตทางเพศในชีวิตประจ�าวันของคนใน	
สังคมไทย

หากถามต่อว่า	 ระหว่างการป้องกันการตั้งท้องกับการป้องกันโรคน้ัน	
คนไทยมองและรับรู้ว่าถุงยางอนามัยเป็นอะไรมากกว่ากัน	ซึ่งยากจะคาดเดา
ด้วยเหตุที่ขึ้นอยู่กับว่าไปถามใคร	คนกลุ่มไหน	และในช่วงระยะเวลาไหน	กี่ปี
ที่ผ่านมา	หรือปัจจุบัน

ทีก่ล่าวเช่นน้ีเป็นเพราะหากย้อนหลงัไปหลายสบิปีก่อน	ถงุยางอนามยั
ถูกมองและรับรู้ว่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ใช้ในการคุมก�าเนิดเพื่อป้องกัน	
การต้ังท้อง	 มากกว่าเป็นการใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ถึงแม้
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จะมีการกล่าวถึงสถานะของถุงยางอนามัยในเร่ืองน้ีอยู่บ้างก็ตาม	 แต่ไม่	
โดดเด่นมากเท่ากับการป้องกันการตั้งท้อง

ข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี2	ระบุว่า 

“ถุงยางอนามัย	 เป็นอุปกรณ์คุมก�าเนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดใน
ขณะร่วมเพศ	ท�าด้วยวัสดุจากยางพารา	หรือโพลียูรีเทน	โดยมี
ทัง้แบบส�าหรบัผู้ชายและผูห้ญิง	 ส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายใช้		
โดยใช้สวมครอบอวัยวะเพศชายที่ก�าลังแข็งตัวในขณะร่วมเพศ	
เมือ่ฝ่ายชายหลัง่น�า้อสจุแิล้ว	น�า้อสจุจิะถกูเกบ็ไว้ในถุงยางอนามยั	
ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์	 และยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์	เช่น	ซิฟิลิส	หนองใน	และเอดส์ได้ด้วย

ถุงยางอนามัยถูกน�ามาใช้งานในรูปแบบอ่ืนๆ	 มากมายเพราะ
คุณสมบัติที่ทนทาน	กันน�้า	และยืดหยุ่นได้ดี	โดยน�ามาใช้ผลิต
ไมโครโฟนกันน�้า	เรื่อยไปจนใช้กันปืนไรเฟิลติดขัด

ถงุยางอนามยัสมัยใหม่ส่วนมากผลติจากยางพารา	แต่กม็บ้ีางที่
ผลิตจากวัสดุอื่น	เช่น	โพลียูรีเทน	หรือล�าไส้ของลูกแกะ	ถุงยาง
อนามัยส�าหรับสตรีมักจะผลิตจากโพลียูรีเทน	 ถุงยางอนามัย
ส�าหรับชายเป็นอุปกรณ์คุมก�าเนิดที่ราคาไม่แพง	 ใช้งานง่าย		
ผลข้างเคียงน้อย	 และใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได	้	
ถ้าใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ	์
จะท�าให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้เพียง	2%	ต่อปี	

2	ค้นจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/ถุงยางอนามัย
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มีหลักฐานการใช้ถุงยางอนามัยคร้ังแรกสุดในประวัติศาสตร	์	
อย่างน้อย	400	ปีทีแ่ล้ว	การใช้ถุงยางอนามยัเป็นวธิกีารคมุก�าเนดิ	
ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	 19	 แต่ในขณะ
เดียวกันก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นปัญหา	 เช่น	 การทิ้งถุงยาง
อนามัยอย่างไม่เหมาะสมท�าให้เกิดปัญหาขยะ	 และศาสนจักร
โรมันคาทอลิกต่อต้านการใช้ถุงยางอนามัย

ในประเทศไทย	นายมีชัย	 วีระไวทยะ	 เคยเป็นผู้น�าการรณรงค์
ให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการคุมก�าเนิด	 จนชาวบ้านเรียกว่า		
ถงุมชียั	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2550	กระทรวงสาธารณสุขใช้โครงการ	
“ยืดอก	 พกถุง”	 สร้างค่านิยมคนไทยและวัยรุ่น	 กล้าซื้อถุงยาง
อนามยั	เพือ่ป้องกนัโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์อ่ืนๆ	
เนื่องจากวัยรุ ่นใช้ถุงยางอนามัยป้องกันน้อย	 โดยมีสาเหตุ	
ส่วนหนึง่เป็นเพราะอายผูข้าย	ไม่กล้าซือ้	ไม่กล้าพกพา	และกลวั
ถูกมองว่าเซ็กส์จัด”

ข้อความทีย่กมาข้างต้นน้ีท�าให้เหน็และยนืยนัได้เบือ้งต้นว่า	 ในการรบัรู้	
ของสังคมไทย	 ถุงยางอนามัยมีสถานะและความหมายที่ชัดเจนว่าเป็นเพียง
เคร่ืองมอื/อปุกรณ์ชนดิหนึง่เพือ่การคมุก�าเนดิและการป้องกนัการรบั	−	ถ่ายทอด
เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเชื้อเอชไอวี

1.2	สถานะและความหมายของถุงยางอนามัย	ในยุคสมัย	

แห่งเอดส์

กว่า	 30	 ปีที่ผ่านมา	 เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวี		
ท่ีน�าไปสู่ความเจ็บป่วยและหรือเสียชีวิตด้วยอาการสัมพันธ์กับเอดส์	 ถุงยาง
อนามัยได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในฐานะเครื่องมือป้องกัน	
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์	 โดยเฉพาะในช่วง		
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15	−	10	ปีหลงันี	้มกีารรณรงค์ส่งเสริมและกระตุน้กนัมากขึน้	ทัง้ในระดบันานาชาติ
และระดับประเทศ

ที่กล่าวเช่นน้ีเน่ืองจากในช่วงแรกๆ	 ของการเผชิญปัญหาเอดส์นั้น		
หลายชาต	ิหลายประเทศ	รวมทัง้หน่วยงานระดับนานาชาตหิลายแห่ง	ยังรูสึ้ก
ไม่สะดวกใจที่จะออกมาพูดเสียงดังๆ	 ถึงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	
เพื่อป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์	 เพราะอาจเท่ากับ
เป็นการยอมรับว่า	 ประชากรในประเทศของตนเองมีปัญหาเรื่องการม	ี
เพศสัมพันธ์	 อันเป็นเรื่องที่หลายสังคมไม่อยากยอมรับและกล่าวถึงโดยตรง	
เช่นหลายประเทศในทวปีแอฟริกา	รวมท้ังประเทศไทยทีพ่ยายามชภูาพลกัษณ์
ของการเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาและมีวิถีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
ท�าให้การออกมายอมรับเรื่องเอดส์ที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์และการใช้	
ยาเสพติดเป็นไปได้ยาก	เพราะกังวลว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

อย่างไรกต็าม	นบัตัง้แต่มกีารจดัประชมุสหประชาชาตวิาระพเิศษว่าด้วย
เรื่องเอชไอวี/เอดส์	(UNGASS)	ขึ้นในปี	2544	ปัญหาเอชไอวี/เอดส์ถูกหยิบขึ้น
มากล่าวถึงและกระตุ้นให้มีการด�าเนินการตอบสนองต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามากขึ้น	 ท�าให้การกล่าวถึงถุงยางอนามัยในฐานะเครื่องมือป้องกัน	
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เร่ิมมีเสียงดังและชัดเจนมากขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจาก	
ยังไม่มีวิธีการหรือเครื่องมือใดๆ	ที่จะมีประสิทธิภาพสูงเท่ากับถุงยางอนามัย

ดังที่ได้ตั้งค�าถามไว้ตอนต้นว่า	 ความหมายของถุงยางอนามัย	
อยู่ตรงไหน	ระหว่างการเป็นเคร่ืองมอืป้องกนัโรคกบัการเป็นเครือ่งมอืป้องกนั
การตั้งท้อง	 แม้ในยุคสมัยนี้	 ผู้เขียนก็ไม่สามารถฟันธงได้	 เพราะขึ้นอยู่กับว่า
ถามใครในช่วงเวลาใด	 อาทิ	 หากไปถามวัยรุ ่น	 ค�าตอบที่ได้ก็อาจเป็น	
เครือ่งมอืป้องกนัการต้ังท้อง	เนือ่งจากความกงัวลของวยัรุน่ต่อการมเีพศสมัพนัธ์
นั้นยังคงเป็นเรื่องการตั้งท้องมากกว่าการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีหรือ	
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อืน่ๆ	แต่หากไปถามวยัรุน่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย	
ถุงยางอนามัยก็อาจมีความหมายในฐานะเครื่องมือป้องกันเชื้อโรคติดต่อ	
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ทางเพศสมัพนัธ์รวมเอชไอว	ีเพราะพวกเขาไม่ได้มคีวามกงัวลเรือ่งการตัง้ท้อง
จากการมีเพศสัมพันธ์ในวิถีเพศของตนเอง

หากพิจารณาถึงสถานะของถุงยางอนามัยในยุคสมัยแห่งเอดส	์	
โดยเฉพาะในช่วง	 10	−	15	 ปีหลังนี้	 จะเห็นได้ว่า	 มีการกล่าวถึงและส่งเสริม	
การใช้ถงุยางอนามยัไว้อย่างชัดเจนในฐานะเครือ่งมอืป้องกนัการรบั	−	ถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวี	

จากเอกสารของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาต	ิ(UNAIDS)	องค์การ
อนามัยโลก	 (WHO)	 และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	 (UNFPA)	 ในปี	
2552	 เรื่องสถานะของถุงยางอนามัย	 ได้กล่าวถึงถุงยางอนามัยชายไว้ว่า		
เป็นเครื่องมือในการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี	 และควรมีการส่ง
เสริมการใช้ถงุยางอนามัย	ทัง้ในงานด้านการป้องกนัและการดแูลรกัษาพร้อมๆ	
กันไปด้วย	(UNAIDS,	2009)

เอกสารชิน้นีแ้สดงให้เหน็ว่า	UNAIDS,	WHO	และ	UNFPA	ให้ความส�าคญั
กับถุงยางอนามัยชาย	 ในฐานะที่เป็นส่วนส�าคัญของการด�าเนินงานป้องกัน
และการดูแลรักษาเอชไอวีที่รอบด้าน	 มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 โดยระบุว่า		
ถุงยางอนามัยเป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน	
การรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	และเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นๆ

ท้ังสามหน่วยงานออกมายืนยันว่า	 ในช่วงกว่า	 30	 ปีที่ผ่านมา	 ได้ม	ี
ความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อ่ืนๆ	 เพื่อการป้องกัน	
การรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 อาทิ	 การพัฒนาคิดค้นวัคซีนไมโครบิไซด์		
(สารหล่อลืน่ส�าหรบัเคลอืบช่องคลอดและรูทวาร	เพือ่ป้องกนัการรบั	−	ถ่ายทอด
เชื้อฯ)	การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ	ล่าสุดคือการทดลองวิจัยที่ใช้วิธีการ
ให้กนิยาต้านไวรสัชือ่ทรวูาด้า	(TDF/FTC)	เพือ่ป้องกนัก่อนมโีอกาสสมัผสัเชือ้ฯ	
(PrEP	−	Pre	 Exposure	 Prophylaxis)	 ซึ่งได้ประกาศประสิทธิผลไปเมื่อ	
ช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน	2553	และพอเป็นความหวงัในการป้องกนัได้บ้าง	
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แต่เทคโนโลยีทางการแพทย์เหล่านี้	 ยังต้องมีการวิจัยและพัฒนากันอย่าง	
ต่อเนื่องต่อไปอีก	 โดยไม่อาจคาดเดาเวลาได้ว่าเม่ือไหร่จึงจะน�ามาขยายผล	
ใช้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมได้ในสังคม

ถงุยางอนามยัจึงยงัคงเป็นเครือ่งมือด้านการป้องกนัการรบั − ถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีที่คงสถานะความส�าคัญในอีกหลายๆ ปีข้างหน้าต่อจากนี้ไป  
ดังที่เห็นได้จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือส�าคัญ	
ที่มีบทบาทอย่างชัดเจนในการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีใน	
หลายประเทศ	ทั้งในประเทศที่เกิดปัญหาแล้ว	และในประเทศที่ยังคงมีปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีเกิดขึ้นในประชากรเฉพาะบางกลุ่มอยู่

ต่อค�าถามว่า	 ท�าไมถุงยางอนามัยจึงได้รับการระบุว่าเป็นเครื่องมือ	
ที่ส�าคัญมากด้านการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีนั้น	 มีค�าอธิบาย
ขยายความดังนี้	

“มีหลักฐานที่รวบรวมจากงานวิจัยไว้อย่างชัดเจนว่า ในคู่รัก 
ต่างเพศทีฝ่่ายหนึง่มเีชือ้เอชไอวี หากมกีารใช้ถงุยางอนามยัอย่าง
ถกูต้องและสม�า่เสมอ จะช่วยลดความเสีย่งในการรบั − ถ่ายทอด
เช้ือจากชายไปยังหญิงหรือหญิงไปยังชายได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยการศกึษาทางห้องทดลองปฏบิตักิารยนืยันว่า ถงุยางอนามัย
ชายช่วยป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุ์ซึมผ่าน 
ไปได้” (UNAIDS,	2009)

นอกจากคณุสมบตัข้ิางต้นแล้ว	ถงุยางอนามยัยงัถกูนบัเป็นองค์ประกอบ
ส�าคญัของยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัแบบผสมผสานทีร่อบด้าน	 เป็นเครือ่งมอื	
ส�าคญัทีบุ่คคลสามารถเลอืกใช้ได้สะดวกในแต่ละช่วงเวลาของการด�าเนนิชวีติ	
เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อเอชไอวี	โดยทางเลือกต่างๆ	ประกอบด้วย	
“การชะลอการมีเพศสัมพันธ์ การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ การสร้าง 
ความปลอดภัยโดยการซ่ือสัตย์กับคู่คนเดียว (ทั้งน้ีทั้งน้ัน ทั้งคู่จะต้องไม่มี 
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เชื้อเอชไอวีและมีความซ่ือสัตย์ต่อกันอย่างต่อเน่ือง) การลดจ�านวนคู่นอน  
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ และการขลิบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชาย”	(UNAIDS,	2009)

ค�าอธิบายข้างต้นคงพอสะท้อนให้เห็นว่า	 ถุงยางอนามัยถูกวางไว้	
ในสถานะของ

หน่ึง	การเป็นเครือ่งมือทางการแพทย์ พร้อมขยายความคณุสมบตัเิร่ือง
การป้องกนัการซมึผ่านของเชือ้ฯ	ทีอ่ยูใ่นสารคดัหลัง่จากอวัยวะเพศทีใ่ช้สบืพันธุ์

สอง	การเป็นองค์ประกอบส�าคญัของยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัแบบ
ผสมผสาน	ร่วมกับวิธีการหรือทางเลือกอื่นๆ	และยังสามารถเลือกใช้ได้อย่าง
สะดวกในแต่ละช่วงเวลาของการด�าเนนิชวีติ	ทีบ่างคร้ังอาจเลอืกวธีิการป้องกนั
ที่แตกต่างกันไป

เอกสารชิ้นน้ีเป็นเอกสารที่	 UNAIDS	 และภาคีได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม	่
จากเอกสารชิ้นเดิมที่เคยเผยแพร่ในปี	 พ.ศ.	 2547	 โดยเพิ่มเติมให้เห็นว่า		
ในยุคปัจจบัุนการดแูลรกัษามีความเปลีย่นแปลงก้าวหน้าไปมาก	ผูม้เีชือ้เอชไอว	ี
และผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกเข้าถึงและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้มชีวิีตอยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวียนืยาวขึน้	ลดความเจบ็ป่วย
และการเสียชีวิตลง	 สามารถกลับมาใช้ชีวิตด้วยสุขภาพที่แข็งแรงตามปกติ	
ในสังคมเช่นคนอื่นๆ	

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยิ่งย�้าให้เห็นความส�าคัญและจ�าเป็นของ	
การใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเช้ือฯ	 ทั้งที่เป็นการรับ
เชื้อฯ	ใหม่	และการรับเชื้อฯ	เพิ่ม	

การป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจึงนับว่าเป็นส่วนที่มี	
ความส�าคญัในการป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดส์	และถงุยางอนามยัควรถกูนับเป็น
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ส่วนส�าคญัทีต้่องผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ของโปรแกรมด้านการป้องกนัและ
ดูแลรักษาด้วย	โดยต้องมีการเร่งส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เพิ่มมากขึ้น

ผู้เขียนใคร่ขอตั้งข้อสังเกตเบ้ืองต้นไว้ตรงนี้ว่า	 ภาษาที่ใช้ในเอกสาร	
ชิ้นนี้	อาทิ	ค�าว่า	“การป้องกันการซึมผ่านของเชื้อฯ	ที่อยู่ในสารคัดหลั่งจาก
อวัยวะเพศที่ใช้สืบพันธุ์”	และค�าอื่นๆ	อาทิ	“การซื่อสัตย์กับคู่คนเดียว”	หรือ	
“การซ่ือสัตย์ต่อกันอย่างต่อเนื่อง”	 น้ัน	 เป็นศัพท์ภาษาที่มีทั้งความเป็น
วิทยาศาสตร์และศาสนา	มีระบบคุณค่าก�ากับ	ส่งผลให้เกิดการมองและตัดสิน
ความผดิถกูจากอคตขิองผูม้อง	ทัง้ยงัเป็นประเดน็การเมอืงในการก�าหนดคณุค่า
และความสัมพันธ์อยู่เบือ้งหลงัอกีด้วย	โดยเฉพาะการเมอืงเรือ่งเพศท่ีเก่ียวข้อง
กับเรื่องถุงยางอนามัย

คงพอเห็นแล้วว่า	 ความหมายและสถานะของถุงยางอนามัยตั้งแต	่
ต้นยุคสมัยของเอดส์เมื่อร่วม	 30	 ปีก่อน	 ปรับเปล่ียนไปด้วยการสร้างซ�้า	
ความหมายเดิมที่มีอยู่ให้ปรากฏเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในสถานะ
เครื่องมือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แม้หลายคนอาจมองว่า	 ความหมายและสถานะของถุงยางอนามัย	
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 การระบุว่าถุงยางปรับเปล่ียนความหมายใหม่	
จากที่เป็นอุปกรณ์คุมก�าเนิดไปสู่การเป็นเครื่องมือป้องกันโรคฯ	 ซึ่งเป็นความ
หมายทีถ่กูให้ความส�าคัญมากกว่านัน้	เป็นเพียงแค่การตีหรอืเล่นส�านวนเฉยๆ

ผูเ้ขยีนจงึอยากชวนให้มองต่อไปอกีว่า	ในกระบวนการสร้างและสถาปนา
ความหมายและสถานะของถงุยางอนามยัในยคุสมยัของเอดส์นัน้	มรีายละเอยีด
ที่น่าสนใจ	 โดยเฉพาะในแง่ของกระบวนการสร้างความรู้ความจริงเกี่ยวกับ	
ถุงยางอนามัย	ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสัมพันธ์	อ�านาจ	และการเมือง
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1.3	การรบัรูแ้ละความเข้าใจเรือ่งถงุยางอนามัยในสงัคมไทย

หากจัดแบ่งช่วงเวลาในการรับรู้และความเข้าใจเรื่องถุงยางอนามัย	
ในสังคมไทย	 ผ่านการด�าเนินงานส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 อาจจัดแบ่ง
ออกได้ตามล�าดับดังนี้

1.	ช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2530

ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอว	ีถงุยางอนามัยไม่เคยปรากฏ
ตัวอยู่ในปริมณฑลเรื่องเพศของสังคมไทยมาก่อน	 หรือหากเคย	 ก็น่าจะเป็น	
ไปในลักษณะที่ไม่มีหรือแทบไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยในอาณาบริเวณเรื่อง
เพศเลย	ในงานวิเคราะห์วิธคิีดวิทยาในงานวิจยัเรือ่งเพศภาวะ	และเพศวถิ	ีกบั
เอดส์ศึกษาของกฤตยาและกนกวรรณ	(2550)	ได้ระบุถึงงานวิจัยของ	อภิชาติ
และคณะ	เรือ่งการส�ารวจภาวะคมุก�าเนิดในประเทศไทย	พ.ศ.	2539	ทีร่ายงาน
ผลการส�ารวจว่า	 “คนไทยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่ก่อน 
ที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ได้มีการเรียนรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ ์
โดยไม่เคยคิดถึงเรื่องถุงยางอนามัย ท�าให้ไม่คุ้นเคยและรู้สึกว่าการใช้ถุงยาง
อนามัยลดทอนอรรถรสของการมีเพศสัมพันธ์ไปอักโข ซึ่งความไม่ชอบใช้ 
ถงุยางอนามยันี ้ไม่ใช่เกดิขึน้เฉพาะกบัผูช้ายเท่านัน้ แต่เป็นทัง้ผูห้ญิงและผูช้าย
ที่ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย”	 (อภิชาติ	 และคณะ,	 2540	 อ้างใน	 กฤตยา	 และ	
กนกวรรณ,	2550:	123	−	124)

แม้จะมีความพยายามส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยก่อนที่จะมี
ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในสังคมไทยตั้งแต่ก่อนหน้า	
ปี	 2528	 ที่มีรายงานการได้รับเชื้อเอชไอวีรายแรกของคนไทยก็ตาม	 แต่ภาพ
ของถุงยางอนามัยที่ถูกน�าเสนอและแสดงให้เห็นนั้น	 เป็นภาพของการเป็น	
เครื่องมือทางการแพทย์	 ที่ถูกส่งเสริมให้น�าไปใช้เพื่อป้องกันการรับเชื้อโรค
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ตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์	และใช้เมือ่มเีพศสมัพนัธ์กบัหญงิบรกิารในสถานบรกิาร
ทางเพศ	 โดยนัยว่า	 การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการท�าให้มีความเสี่ยงต่อ	
การได้รบัเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	ท�าให้ถงุยางอนามยัเริม่ถกูน�ามาสือ่สาร
กับสังคมไทยภายในปริมณฑลเรื่องเพศนอกกรอบศีลธรรมและจริยธรรม		
ซึ่งเกี่ยวโยงผูกติดอยู่กับภาพของเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตราย	

ต่อมามีความพยายามส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 ด้วยการสื่อสาร	
กับสังคมสาธารณะว่าเป็นหน่ึงในเครื่องมือคุมก�าเนิด	 เช่นที่คนในสังคมช่วง		
30	กว่าปีก่อนรับรู้และรู้จัก	 “มีชัย	 วีระไวทยะ”	 ในฐานะนายกสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน	 ที่ออกมารณรงค์ให้มีการคุมก�าเนิดด้วยการใช้ถุงยาง
อนามัย	จนเป็นภาพติดตาเรียกขานนายมีชัยว่าเป็น	“มิสเตอร์คอนดอม”	และ	
เรียกถุงยางอนามัยหลากสีที่ใช้ในการรณรงค์ครั้งนั้นว่า	 “ถุงมีชัยสายรุ้ง”		
แต่ภาพของถงุยางอนามยัทีถ่กูน�าเสนอยงัคงสะท้อนภาพถุงยางอนามัยในมิติ
หรือฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการคุมก�าเนิดเป็นหลัก

การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในลักษณะนี้ท�าให้เริ่มเห็นภาพ
กระบวนการที่ถุงยางอนามัยถูกสร้างความหมาย	 และอยู่ภายใต้การรับรู้ของ
สงัคมไทยว่าเป็นเครือ่งมอืแพทย์ทีใ่ช้ป้องกนัเวลาทีม่เีพศสมัพนัธ์	ไม่ว่าจะเจตนา
หรือไม่ก็ตาม	 ได้สะท้อนความหมายแฝงว่าถุงยางอนามัยใช้ส�าหรับป้องกัน
เวลามีเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตราย	 อันหมายถึง	 การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส	
นอกกรอบศีลธรรมและจริยธรรม	 และผลพวงของการกระท�าดังกล่าวอาจน�า
ไปสู่การได้รับเชื้อโรคและความเจ็บป่วย	 รวมทั้งการต้ังครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน	
และการท�าแท้ง	
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2.	ช่วงหลังปี	พ.ศ.	2530	ถึงปัจจุบัน

เป็นช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอว	ีอาจแบ่งคร่าวๆ	ได้ออกเป็น	
2	 ช่วงใหญ่	 คือช่วงปี	 2530	−	2540	 หรือทศวรรษแรกของการแพร่ระบาด		
และช่วงปี	 2540	−	ปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นทศวรรษที่สองของการเผชิญปัญหาเอดส์	
ในสังคมไทย

ช่วงทศวรรษแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี	 รายงาน	
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพบอัตราการได้รับเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิง	
บริการทางเพศและทหารเกณฑ์ในสัดส่วนที่สูง	 ท�าให้รัฐบาลไทยในยุคนั้น		
โดยกระทรวงสาธารณสุข	 ด�าเนินนโยบายและโครงการถุงยางอนามัย	 100%	
กล่าวคือ	 ด�าเนินมาตรการส่งเสริมแกมบังคับในรูปการขอความร่วมมือให	้
สถานบริการทางเพศทุกแห่ง	 โดยเฉพาะในสถานบริการทางเพศระบบปิด		
หรือที่เรียกกันว่า	“ซ่อง”	ต้องให้ชายนักเที่ยวทุกคนใช้ถุงยางอนามัย	

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขในระดับพ้ืนทีไ่ด้แจกจ่ายถงุยางอนามยัให้สถาน
บรกิารและเฝ้าติดตามผลการใช้	โดยเจรจาขอความร่วมมอือย่างเคร่งครดัจาก
เจ้าของสถานบรกิาร	และมเีจ้าหน้าทีต่�ารวจเข้ามาร่วมติดตามก�ากบัเรือ่งนีด้้วย	
เพื่อให้เกิดมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี	
ผ่านกลุ่มหญิงบริการทางเพศในสถานบริการทางเพศแบบปิด	 (กฤตยา	 และ
กนกวรรณ,	2550:	124)

ผลของการด�าเนินนโยบายและโครงการดังกล่าวท�าให้การได้รับเชื้อ	
เอชไอวใีนกลุม่ประชากรหญิงบรกิารและชายนกัเทีย่วลดปรมิาณลง	ประเทศไทย
ได้รับเสียงช่ืนชมและการยอมรับจากนานาประเทศว่าประสบผลส�าเร็จ	
ในการด�าเนินงานป้องกัน	 และได้น�าไปพัฒนาและส่งเสริมโครงการในอีก	
หลายประเทศ	ทัง้ในแถบเอเชยีและแอฟรกิาใต้	โดยในช่วงก้าวเข้าสูท่ศวรรษที่
สองของการต่อสู้และตอบสนองกับปัญหาเอดส์	 รัฐบาลไทยสามารถลดอัตรา
การได้รับเชื้อรายใหม่ในแต่ละปีลงได้อย่างน่าชื่นชม	จากที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในแต่ละปีเป็นจ�านวนเรือนแสนลดลงเหลือเพียงหลักหมื่น	
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แต่ภายใต้การยกย่องความส�าเร็จดังกล่าวยังคงมีข้อถกเถียงและสงสัย
หลายประการ	อาท	ิความถกูต้องของตัวเลขการเฝ้าระวังและการคาดประมาณ	
ผนวกด้วยความห่วงกงัวลเร่ืองอตัราการได้รับเชือ้เอชไอวรีายใหม่ทีเ่ริม่กลบัมา
เพิ่มสูงขึ้นอยู่อย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยรุ่น	 แม้ว่าจะไม่สูง
มากและเร็วเช่นทศวรรษแรก	

ภายหลังผลส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายและโครงการถุงยางอนามัย	
100%	ในสถานบรกิารทางเพศแบบปิด	กระทรวงสาธารณสขุได้พยายามด�าเนิน
นโยบายส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัในกลุม่ประชากรทัว่ไป	อาท	ิกลุ่มแม่บ้าน	
และกลุ่มเยาวชน	 แต่ไม่ส�าเร็จในระดับที่จะน�ามากล่าวอ้างได้	 เนื่องจาก	
ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยในเพศสัมพันธ์ของแม่บ้าน	 กลุ่มเยาวชน	
และกลุ่มประชากรอื่นๆ	 ที่อยู ่นอกบริบทของเพศสัมพันธ์ในสถานบริการ	
ทางเพศแบบปิด	ท�าให้มข้ีอสงัเกตเรือ่งผลส�าเรจ็ของการด�าเนินโครงการถงุยาง
อนามัย	 100%	 ว่าอาจสัมพันธ์อย่างยิ่งกับปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ
ระหว่างต�ารวจกบัเจ้าของ	“ซ่อง”	และระหว่าง	เจ้าของ	“ซ่อง”	กบัหญงิบรกิาร	

ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่น่าสนใจคือ	 การด�าเนินโครงการถุงยางอนามัย	
100%	 ส่งผลกระทบหลายด้าน	 ประเด็นหนึ่งที่มักถูกหยิบมากล่าวถึงคือ		
การด�าเนินโครงการน้ีส่งผลให้เกิดการตีตราว่าหญิงบริการเป็นต้นเหตุของ	
การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี	 ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเป็นการสร้าง	
ความเข้าใจที่เป็นมายาคติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวีว่าเป็น
เรื่องของ	 “กลุ่มเสี่ยง”	 มากกว่าจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจและ	
ความตระหนักเรื่อง	“พฤติกรรมเสี่ยง”	

นอกจากนี	้ยงัมีผลกระทบต่อเนือ่งอืน่ๆ	แต่มักไม่ได้ถูกหยิบยกมาวิพากษ์
วิจารณ์กันมากนัก	คือ	ผลกระทบต่อการตีตรา	ตอกย�้า	และกักขังความหมาย
ของการรับรู้เรื่องถุงยางอนามัยในสังคมไทยว่า	 เป็นเครื่องมือทางการแพทย์	
ที่ใช้เวลามีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับกลุ่มเสี่ยง	 ซึ่งถือว่าเป็นเพศสัมพันธ์ที่เป็น
อันตราย	 ดังเช่นงานวิจัยที่สรุปว่า	 “การรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยกับหญิง
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บริการในยุคเอดส์ระบาดช่วง 10 ปีแรก ได้สถาปนาความเข้าใจในประชาชน
ทัว่ไปออกมาเป็นสมการได้ว่า ถงุยางอนามยั=ผูห้ญิงบรกิารทางเพศ”	(กฤตยา	
และกนกวรรณ,	 2550:	 125)	 เป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งของกระบวนการที่	
คนจ�านวนหนึ่งในสังคมไทยถูกท�าให้เชื่อหรือถูกท�าให้คิดเรื่องเกี่ยวกับถุงยาง
อนามัย

ทศวรรษทีส่องของการแพร่ระบาดและการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์
ในประเทศไทย	เป็นช่วงท่ีได้รบัผลกระทบจากอทิธพิลของประเทศสหรฐัอเมรกิา	
ที่ให้เงินอุดหนุนการด�าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์มากที่สุดในโลก		
ด้วยเสยีงวพิากษ์วิจารณ์ว่า	นโยบายและมาตรการด้านการป้องกนัของสหรฐัฯ	
นั้นพัฒนาขึ้นมาจากการน�าเอาความรู้ความจริงบางด้านของฐานคิดทาง	
ระบาดวิทยา	มาผนวกเข้ากบัการเมอืงเรือ่งเพศและความพยายามก�ากบัควบคมุ
ศีลธรรมของกลุ่มคริสต์ศาสนาขวาจัด	 เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายพร้อมกับระบุ
กรอบเงือ่นไขในการสนบัสนนุงบประมาณให้กบัองค์กร/หน่วยงาน	และประเทศ
ต่างๆ	ที่ต้องการรับการสนับสนุนทุนช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์จากประเทศสหรัฐฯ	 ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการด�าเนิน	
แนวนโยบายดังกล่าวนี้เช่นกัน	

ภายใต้การด�าเนนิงานของ	PEPFAR	(President	Emergency	Plan	for	
AIDS	 Relief)	 หรือแผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีเพื่อการบรรเทาปัญหาเอดส์	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้ก�าหนดกรอบการพจิารณาให้เงนิงบประมาณอดุหนนุ
ว่า	 จะต้องมีการด�าเนินนโยบายการป้องกันตามแนวทางที่เรียกว่า	 ABC	 ซึ่ง	
A=Abstinent	 หรือการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์	 ที่มีนัยหมายถึงการชะลอ	
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน	B=Be	faithful	หรือการสัตย์ซื่อ
กับคู่	 ที่มีนัยหมายถึงการซื่อสัตย์กับคู่สัมพันธ์ทางเพศคนเดียวภายใต้สถาบัน
การแต่งงาน	และ	C=Condom	use	หรอืการใช้ถงุยางอนามยั	ทีม่นัียหมายถงึ	
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การใช้ถงุยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์	(นอกสมรส)	ของกลุม่คนทีม่คีวามเสีย่งสงู		
เช่น	หญงิบรกิาร	ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย	และผูใ้ช้ยาเสพตดิชนดิฉดี	(นวิตัร	
และคณะ,	2547)

ABC	 กลายมาเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวี	 ที่ถูก
ก�าหนดให้เป็นแนวทางที่ต้องน�าไปปฏิบัติส่งเสริมในประเทศต่างๆ	 รวมถึง	
บางส่วนของประเทศไทย	ขณะเดียวกนั	กไ็ด้มกีารน�าเสนอแนวคดิการก�าหนด
หรอืระบกุลุม่ประชากรส�าคญั	ทีถ่กูมองว่าเป็นกลุม่ประชากรทีมี่ความเสีย่งสงูสุด
ต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี	 (Most	At	Risk	Populations/MARPs)	ควบคู่กันไป
กับการด�าเนินนโยบายเรื่อง	 ABC	 ด้วย	 ท�าให้เป็นการตอกย�้าและตีตราภาพ
เรื่อง	 “กลุ่มเสี่ยง”	อีกครั้ง	พร้อมๆ	กับการขีดเส้นแบ่งระหว่างเพศสัมพันธ์ที่ดี
กับการป้องกันในกลุ่มคนดีๆ	 กับเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ดีหรือเพศสัมพันธ์อันตราย
กับมาตรการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงสูงสุด

ในบทความชือ่	ABC	Program	for	HIV	Prevention	in	Thailand:	Empirical		
Evidences	 and	 Policy	 Implications	 ของ	อภิชาติ	 จ�ารัสฤทธิรงค์	 ได้ระบุ	
ถึงการด�าเนินมาตรการ	 ABC	ของสหรัฐอเมริกา	ภายใต้	 PEPFAR	ที่ก�าหนด	
ให้ใช้	 “A”	 ส�าหรับเยาวชน	 และ	 “C”	 ส�าหรับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง	
ในการรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี	 (Chamratrithirong,	 2009:	 182)	 ท�าให	้
เหน็ภาพว่า	ตวัถงุยางอนามยัเองก็ได้รบัผลกระทบทาง	“การเมอืงเรือ่งเพศและ
ศลีธรรม”	ในสหรฐัอเมรกิา	ผ่านการถกูก�าหนดว่าเป็นเครือ่งมอืในการป้องกนั
ที่เหมาะกับคนบางกลุ่มและไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม	

PWP	 (Prevention	with	Positive)	หรือการด�าเนินการป้องกันการรับ
และถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี	 ด้วยการส่งเสริมการละเว้น
การมีเพศสัมพันธ์	 และหากละเว้นไม่ได้ก็ให้มีการใช้ถุงยางอนามัย	 เป็นอีก
มาตรการหนึ่งที่เกิดขึ้นไล่หลังมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันคือ	ปี	2547	



22 นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

ความกงัวลเรือ่งการรบัและถ่ายทอดเชือ้เพิม่	(Re	−	infection)	จากกลุม่
ผู ้ที่มีเช้ือเอชไอวี	 ที่เริ่มเข้าถึงและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่าง	
กว้างขวางมากขึ้น	ท�าให้มีการส่งเสริมการพัฒนานโยบายและมาตรการด้าน
การป้องกนัขึน้ในหลายประเทศรวมถงึประเทศไทย	และถงุยางอนามยักไ็ด้ถกู
กล่าวถงึอกีครัง้	ในฐานะของเครือ่งมอืป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและป้องกนั
การตั้งครรภ์ของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี	

นอกจากนี้	 แม้จะมีความพยายามส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของทั้ง
องค์กรพฒันาเอกชนและหน่วยงานราชการ	ผ่านโครงการส่งเสรมิการป้องกนั
การได้รับเช้ือเอชไอวใีนช่วงหลายปีทีผ่่านมา	อาท	ิโครงการเพศศกึษาในกลุม่
เยาวชนในระบบโรงเรยีน	เยาวชนในชมุชน	รวมทัง้เยาวชนในสถานประกอบการ		
ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน	
กองทุนโลก	 และด�าเนินงานต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี	 2546	 จนถึงปัจจุบัน	 ก็ได้
พยายามพัฒนามาตรการด�าเนินงาน	เพือ่ส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามยัให้เป็น
มาตรการส�าคญัหนึง่	ผ่านรปูแบบการสอนเรือ่งเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	วธิกีาร
ใช้ถงุยางอนามยั	ส่งเสรมิการเข้าถงึถงุยางอนามยั	ทัง้ในรปูแบบเพือ่นช่วยเพือ่น	
และการจ�าหน่ายถุงยางอนามัยในราคาถูกผ่านตู้จ�าหน่ายอัตโนมัติ	 ซึ่งแม	้
จะเกิดการกระตุ้นการใช้ถุงยางอนามัยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น	แต่ก็ยังพบว่า	
การใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลาย

การด�าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ	 ข้างต้น	 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ช่วงหลังปี	 2540	 เป็นต้นมาน้ัน	 ได้ตอกย�้าภาพ	
ของถุงยางอนามัยให้ตกอยู ่ในวังวนเดิมของการรับรู ้ของสังคมไทยว่า		
เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรค	 และใช้กับประชากรกลุ่มที่มี	
ความเสี่ยงสูงสุด	 ท่ีด�าเนินชีวิตทางเพศคาบเกี่ยวหมิ่นเหม่กับศีลธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม	 และอาจเป็นสาเหตุส�าคัญของการไม่ยอมรับ	 และไม่ใช	้
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ถงุยางอนามยัให้เป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินชีวิตทางเพศของคนในสงัคมไทย

การเรยีนรูจ้ากกลุม่ประชากรกลุม่ต่างๆ	ทีถ่กูระบุเป็นกลุม่เป้าหมายของ
การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยจึงเป็นความจ�าเป็น	เพื่อท�าให้เกิดการเรียนรู้
จากมมุมองของกลุม่ประชากรนัน้ๆ	เองว่า	ได้มกีารให้ความหมาย	คณุค่า	และ
การรับรู้เรื่องถุงยางอนามัยอย่างไร	 เป็นความหมายและการรับรู้ที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลทางความคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	หรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างออกไป	

นอกจากน้ียังเป็นความท้าทายในการทลายกรอบก�าแพงที่กักขัง	
การรับรู้เรื่องถุงยางอนามัยของสังคมไทย	 ซึ่งน่าจะส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
การไม่ใช้หรือใช้ถุงยางอนามัยน้อยมากในเพศสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย	
เพื่อมองหาความพยายามในการเปลี่ยนแปลงความรู้	 ความเข้าใจ	 ทัศนคติ	
และการรับรู้เรื่องถุงยางอนามัยในสังคมไทยเสียใหม่

การรับรู้และความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์และเพศวิถีที่หลากหลาย 
ในสังคมไทย	 นับเป็นอีกส่วนส�าคัญที่สัมพันธ์เก่ียวโยงกับการส่งเสริมการใช้
ถงุยางอนามัย	กล่าวคอื	จากขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมและการเมอืงเรือ่ง
สทิธทิางเพศท่ีเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งในระยะหลงัๆ	นบัตัง้แต่มีการเผชญิกบัปัญหา
เอดส์	ท�าให้เกิดการเรียนรู้	และมีข้อถกเถียงเรื่องการยอมรับหรือปฏิเสธตัวตน
ของกลุม่คนทีมี่วิถีชีวิตทางเพศแตกต่างไปจากรักต่างเพศระหว่างชายกบัหญงิ	
หรอืวิถีชวีติทางเพศกระแสหลัก	โดยการศกึษาเรือ่งเพศของสงัคมไทยกล่าวถึง
กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน	ว่าเป็นกลุ่มที่มีการด�าเนินชีวิตแตกต่างไปจากกลุ่มคน
รักต่างเพศ	 การด�าเนินชีวิตทางเพศของกลุ ่มคนรักเพศเดียวกันก็ยังมี	
ความแตกต่างหลากหลายออกไปอีก	 ดังเช่นที่กล่าวถึงกลุ่มชายรักชายที่ม	ี
ตัวตน	 อัตลักษณ์ทางเพศ	 วิถีชีวิตทางเพศที่หลากหลาย	 โดยใช้ภาษาเรียก
หลากหลาย	มทีัง้ทีแ่สดงนยัในทางลบ	ดถูกู	ประณามว่าไม่เป็นธรรมชาติอย่าง
ที่คนอื่นเขาเป็นกัน	(นพพร,	2551ก:	194	−	207)	
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การมีตัวตนหรืออัตลักษณ์เป็น	 ‘เกย์’	 นั้นยังมีวิถีทางเพศที่แตกต่าง	
หลากหลายออกไปอีก	 โดยเกย์บางคนอาจมีเพศวิถีที่ระบุว่าเป็นเกย์คิงหรือ	
เกย์ควีน	 (เป็นการจ�าลองบทบาทในการมีเพศสัมพันธ์แบบการเป็นผู้สอดใส่/
เป็นชาย	กบัการเป็นผู้ถกูสอดใส่/เป็นหญิงมาใช้)	หรอืเกย์ควงิ	เกย์โบ้ธ	ทีส่ามารถ	
ปรบัเปลีย่นบทบาทในการมเีพศสมัพนัธ์ให้ลืน่ไหลไปมาได้ระหว่างชายและหญงิ	

การด�าเนนิชวีติทางเพศในรปูแบบของกะเทย	สาวประเภทสอง	ยงัสามารถ	
ระบุตัวตนแยกย่อยออกไปได้อีกเช่นกันว่า	 เป็นสาวประเภทสองที่เปล่ียนเพศ
ภาวะเป็นหญิงและแสดงบทบาทเป็นหญิงขณะมีเพศสัมพันธ์	 หรือเป็นสาว
ประเภทสองท่ียังไม่ได้เปลี่ยนเพศภาวะเป็นหญิง	 แต่แสดงบทบาทเป็นหญิง
ขณะมเีพศสัมพนัธ์	หรอืเป็นสาวประเภทสองทีเ่ป็นผูส้อดใส่ขณะมเีพศสมัพนัธ์	
ที่เรียกกันว่า	 “สาวเสียบ”	 ที่แม้จะมีการเปลี่ยนเพศภาวะให้ดูเป็นหญิง	 แต่ยัง	
ไม่ได้ผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศให้เป็นหญิง	 เพราะต้องการคงบทบาท	
ในการเป็นผู้สอดใส่เวลามีเพศสัมพันธ์ไว้อยู่

การรับรู้เรื่องเพศวิถีที่หลากหลายข้างต้น	 แม้จะยังไม่ได้มีการเรียนรู	้
ท่ีกว้างขวางและชัดเจนในสังคมไทย	 อันเน่ืองมาจากการปฏิเสธไม่ยอมรับ		
อีกทั้งยังไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ที่ชัดเจน	 แต่ก็สะท้อนความส�าคัญของ	
การเรยีนรูเ้รือ่งเพศวิถทีีห่ลากหลายในสงัคมไทย	ด้วยการเปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรู้
เร่ืองเหล่านี้เพิ่มเติมมากขึ้น	 ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ว่ากลุ่มคนที่ถูกระบุว่ามี	
ความแตกต่างทางเพศวิถี	 เป็นกลุ่มคนที่มีเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตราย	 เป็น	
กลุ่มเสี่ยง	 เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย
นั้น	ถูกจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ไว้กับถุงยางอนามัยตรงไหน	อย่างไร

อีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญและสัมพันธ์กับความหลากหลายของเพศวิถี	 คือ	
รปูแบบความสมัพนัธ์ทางเพศ	ซึง่ปรากฏว่าหลากหลายเช่นกนั	ไม่ว่าจะเกดิขึน้
ภายในหรือภายนอกสถาบันสมรส/ครอบครัว	 หรือการกล่าวถึงรูปแบบ	
ความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะที่เป็นคู่แต่งงาน	 (married	 sex)	 คู่ชั่วคราว	
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(casual	sex)	คู่ค้างคืนเดียว	(one	night	stand)	หรือความสัมพันธ์ทางเพศ
แบบบังคับ	(forced	sex)	แบบฉันท์คนรัก	(intimate	sex)	แบบต่างตอบแทน
หรือแลกเปล่ียน	 แบบพึงพอใจ	 แบบ	 “ไม่เต็มใจและไม่ได้เต็มตัว”	 หรือแม้แต่
แบบ	 “น�้าแตกแล้วแยกทาง”	 ที่ไม่มีการผูกมัดกัน	 (อันเป็นแบบที่เพื่อนเกย	์
รุน่น้องของผูเ้ขยีนกล่าวว่า	เป็นรปูแบบการมเีพศสมัพนัธ์ประจ�าตวัของเขาและ
เพื่อนเกย์หลายคน)	 เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า	 มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ	
ที่แตกต่างหลากหลายในสังคมไทย	 ทับซ้อนอยู่ภายใต้การด�าเนินวิถีชีวิต	
ทางเพศทีแ่ตกต่างหลากหลาย	และน่าเชือ่ได้ว่า	รปูแบบความสมัพนัธ์ทางเพศ
เหล่านี้ลื่นไหลไปมาได้	 เช่นเดียวกับการด�าเนินวิถีชีวิตทางเพศที่ปรากฏ	
ความลื่นไหลไปมาให้เห็นอยู่ด้วยเสมอ

งานเขียนชิ้นนี้เป็นผลจากการด�าเนินงานวิจัยเรื่อง	 “ถุงยางอนามัยใน
การด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย”	 ที่ก�าหนดขอบเขตการศึกษาอยู่ในช่วง
การด�าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย	 โดยมีค�าถามส�าคัญ
ว่า	ถงุยางอนามยัอยูต่รงไหนในรปูแบบความสมัพนัธ์ทางเพศทีห่ลากหลาย 
ซ้อนทับอยู ่บนวิถีทางเพศที่แตกต่างหลากหลายและลื่นไหลเหล่านี	้	
กลุม่ประชากรต่างๆ ทีท่�าการศกึษาวจิยั ให้ความหมายและก�าหนดเงือ่นไข
รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศต่างๆ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และ 
ถุงยางอนามัยอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบและลักษณะ
ต่างๆ ของกลุ่มประชากรที่ท�าการศึกษาวิจัย 

การศึกษาเรียนรู้บนชุดค�าถามดังกล่าว	 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างถุงยางอนามัยกับอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถี	 รวมทั้งความสัมพันธ์
ทางเพศรูปแบบต่างๆ	 ที่น่าจะช่วยให้เห็นแนวทางการสร้างความหมายใหม่
ของถุงยางอนามัยในสังคมไทย	 รวมท้ังการวางความหมายใหม่ของถุงยาง
อนามัยลงไปในการด�าเนินชีวิตทางเพศที่หลากหลายของสังคมไทยได้		
โครงการวิจัยฯ	ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์งานวิจัยไว้	3	ข้อคือ	
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1.	 เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการสร้างความหมาย	 การรับรู้	 และ
ความเข้าใจเร่ืองถุงยางอนามัย	 ในกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของ
การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 ภายใต้การส่งเสริมการมี
เพศสัมพนัธ์ทีป่ลอดภยั	เพือ่ด�าเนนิงานป้องกันการรับและถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวี

2.	 เพือ่ท�าความเข้าใจการให้ความหมายและมุมมองต่อ	“การใช้”	และ	
“ไม่ใช้”	ถุงยางอนามยั	ของกลุ่มคนท่ีเป็นเป้าหมายของการส่งเสรมิ
การใช้ถุงยางอนามัย

3.	 เพื่อท�าความเข้าใจว่า	 คนกลุ่มต่างๆ	 ได้ก�าหนดความหมายของ	
“ถุงยางอนามัย”	ไว้อย่างไร	ภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ
แบบต่างๆ	ในการด�าเนินวิถีชีวิตทางเพศของตน

ทั้งนี้	 เป้าหมายหลักของโครงการคือ	 เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการใช้
ถุงยางอนามัยให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตทางเพศของคนในสังคมไทย

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีด�าเนินการในรูปของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 ใน
ลักษณะด�าเนนิการวจิยัไปเรียนรู้ไปอย่างต่อเนือ่ง	โดยใช้กระบวนการสมัภาษณ์	
พูดคุย	ทั้งในแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม	การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	การปรึกษา
หารอืกบัผู้ปฏบิตังิาน	แกนน�าของกลุ่มชมุชน	และเจ้าหน้าทีข่ององค์กรพฒันา
เอกชนในฐานะทีมวิจัยภาคสนาม	 และมีการประชุมปรึกษาหารือกับทีมวิจัย
ส่วนกลางเป็นระยะตลอดช่วงการด�าเนินงานวจัิย	จากน้ันจึงได้น�ามาเรียบเรียง
เขียนออกมาเป็นเอกสารชิ้นนี้	
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ถุงยางอนามัยกับเพศวิถี

ในยุคสมัยแห่งเอดส์

แ
ม้ว่าสังคมไทยจะเข้าสู่ยุคสมัยแห่งเอดส์
ต้ังแต่กว่า	 30	 ปีก่อน	 แต่จนถึงปัจจุบัน	

มีคนจ�านวนมากยังคงเสียชีวิตด้วยอาการสัมพันธ์
กับเอดส์	 และมีผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีรายใหม่
เพิม่จ�านวนขึน้อยา่งมากตอ่เนือ่งทกุป	ีทัว่โลก
ยงัคงเผชิญปัญหาความสญูเสยีอยา่งมากจาก
เอชไอวี/เอดส์	ในปี	2544	องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดประชุมวาระพิเศษเรื่องเอชไอวี/เอดส์	
นัยว่าเพื่อยกระดับปัญหาเอดส์ให้เป็นวาระ
ระดับโลก	 ท�าให้เกิดการระดมทรัพยากร	
ความรว่มมอื	และการด�าเนนิการปอ้งกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์จากประเทศต่างๆ	ร่วม	200	ประเทศ
ที่ลงนามรับรองในปฏิญญาข้อตกลงว่าด้วย
เรื่องเอชไอวี/เอดส์	2	ฉบับ	คือ	

2ถุงยางอนามัยกับเพศวิถี2ถุงยางอนามัยกับเพศวิถี

ในยุคสมัยแห่งเอดส์2ในยุคสมัยแห่งเอดส์
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ปฏญิญาว่าด้วยพนัธกรณเีรือ่งโรคเอดส์ในปี	2544	(ค.ศ.	2001)	ปฏญิญา
การเมืองว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ในปี	2549	(ค.ศ.	2006)	และล่าสุดใน
การประชุมผู้น�าระดับสูงที่ส�านักงานสหประชาชาติในเดือนมิถุนายน	ปี	2554	
ก็ได้มีการลงนามในปฏิญญาการเมืองว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ปี	2554	
อกีครัง้	เพือ่เรยีกร้องความร่วมมอืทางการเมอืงในการป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดส์

กว่า	 30	 ปีที่เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี		
การป่วยและเสยีชวีติจากอาการสมัพนัธ์กับเอดส์	ผู้เขยีนสนใจว่าการด�าเนนิงาน	
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการเรียนรู้พูดคุยเรื่องเพศ	
และถุงยางอนามยัไปอย่างไรบ้าง	และเพือ่ตอบค�าถามว่าท�าไมถงุยางอนามยั
จงึมีความหมายและถูกผลติซ�า้เพยีงเป็นเครือ่งมือทางการแพทย์เพือ่ป้องกนั
โรคร้ายและการต้ังครรภ์ อันเนื่องมาจากเพศภาวะ/เพศวิถีที่ผิดศีลธรรม
และอันตราย ผูเ้ขียนจะพาย้อนไปดูว่าในยคุสมยัแห่งเอดส์ เพศวถิถีกูก�าหนด
ให้อยู่ภายใต้กรอบการจัดการเรื่องเพศอย่างไร เพื่อดูว่าขณะที่บางมิติของ
เร่ืองเพศถูกผลติซ�า้ แต่ในอกีบางมิติของเรือ่งเพศกลบัถกูควบคมุและท�าให้
หายไปและเรื่องนี้สัมพันธ์กับความหมายและสถานะของถุงยางอนามัยใน
มิติที่ถูกผลิตซ�้าขึ้นมาอย่างไร

ในบทนี้มีเนื้อหา	4	ประเด็นหลักๆ	ดังนี้คือ
1.	 จุดจบแห่งความสุขความพึงพอใจเรื่องเพศในยุคสมัยเอดส์	
2.	 กรอบคิดเรื่องเพศถูกจ�ากัดไว้อย่างไร	
3.	 สามประสานกับการปฏิวัติกระชับพื้นที่เรื่องเพศในยุคสมัยเอดส์
4.	 การน�าเร่ืองเพศ	ความสุขความพงึพอใจทางเพศ	และถงุยางอนามยั

กลับคืนมาในยุคสมัยเอดส์

ช่วง	10	ปีทีผ่่านมาน้ี	มกีารกล่าวถึงแนวคิดเรือ่งความสขุความพงึพอใจ
ทางเพศ	 (sexual	 pleasure)	 มากขึ้นในการท�างานส่งเสริมเพศสัมพันธ์	
ที่ปลอดภัย	 (safe	 sex)	 และในการท�างานด้านเอดส์	 ผ่านการประชุมระดับ
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นานาชาติต่างๆ	ความสุขความพึงพอใจทางเพศ	ถูกมองว่าเป็นส่วนที่หายไป
ในการท�างานส่งเสริมเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 ผู้เขียนจะชวนย้อนรอยไปดูว่า
ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น	

2.1	จุดจบแห่งความสุขความพึงพอใจเรื่องเพศในยุคสมัย

เอดส์	

ในยคุสมยัของเอดส์	มมุมองเรือ่งเพศได้ถกูท�าให้เปลีย่นแปลงไป	เรือ่ง
เพศ	 (sex)	 ที่แต่เดิมถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับมาพร้อมกับการมีชีวิต	 ถูกท�าให้
กลายเป็นผู ้ท�าลายล้างชีวิตอย่างไร้ความปราณี	 เอดส์ที่ถูกแทนค่าด้วย	
ความตายได้เปลี่ยนโฉมหน้าและความหมายของเรื่องเพศไป	 โดยเอดส์	
กลายเป็นความหมายพื้นฐานใหม่ของค�าว่าเซ็กส์	 ที่หมายถึง	 บาปและ	
การลงทัณฑ์	 ในบทความช่ือ	 “จุดจบแห่งความสุขความพึงพอใจเรื่องเพศใน
ยคุสมยัแห่งเอดส์”	โดย	Abramson	&	Pinkerton	(2002)	กล่าวถงึเรือ่งนีไ้ว้ว่า

โบสถ์คาทอลิก	 นักการเมือง	 และกลุ่มคริสเตียนอนุรักษ์นิยม		
มองเอดส์ว่าเป็นโอกาสของการหมุนเวลาย้อนกลับไปสู่ช่วง	
ก่อนการปฏวิตัเิรือ่งเพศ	ในยคุทีเ่รือ่งเพศถกูท�าให้กลายเป็นเรือ่ง
ส่วนตัวในแง่ที่เป็นความลับ	 เป็นเรื่องที่ต้องข่มใจ	 ปกปิดไว้		
คนกลุม่นีม้องและอธบิายว่าเอดส์คือการลงทณัฑ์ของพระผูเ้ป็นเจ้า	
ต่อผู้กระท�าผิดบาปเรื่องเพศ	 โดยเฉพาะกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
และกลุม่เสรนิียมเรือ่งเพศทีเ่กดิข้ึนในยคุทศวรรษ	1960	และ	1970	
นอกจากน้ี	 คนกลุ่มน้ียังแสดงความไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริม
เรือ่งเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	โดยเสนอให้เน้นส่งเสรมิการละเว้น
เพศสัมพันธ์และให้มีความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว		
(Abramson	&	Pinkerton,	2002:	148	−	156)
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Abramson	 &	 Pinkerton	 ยังได้ยกตัวอย่างให้เห็นอีกว่า	 นอกจาก	
มมุมองทีใ่ห้ความหมายเรือ่งเพศจะเปลีย่นไปแล้ว	มมุมองเรือ่งถงุยางอนามยั
ก็ถูกท�าให้เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันกับเรื่องเพศด้วยเช่นกัน	ในยุค	1970	
โฆษณาถุงยางอนามัยเน้นเรื่องความสุขพึงใจทางเพศ	(pleasure)	และสัมผัส
สมัพนัธ์อนัลกึซ้ึง	(intimacy)	ดงัตวัอย่างถ้อยความทีใ่ช้ในการโฆษณาผลติภณัฑ์
ถุงยางฯ	รุ่นหนึ่งที่ว่า	“ผู้ควบขี่บนความขรุขระ”	(rough	rider)	ซึ่งขยายความ
ได้ว่าเป็นถงุยางฯ	ที	่“มผีวิสมัผัสถงุยางฯ เป็นปุม่นนู 468 ปุ่ม เพ่ือสมัผัสทีเ่ร้าใจ 
อันจะท�าให้ฉันรู้สึกแปลบปลาบและเป็นปลื้มไปกับคุณ”	 อันเป็นการแทนค่า	
ให้ความหมายว่า	ถุงยางฯ	เท่ากับอุปกรณ์เสริมความสุขทางเพศ

แต่ปัจจุบนัความหมายของถงุยางอนามยักลบัเป็นไปในทศิทางตรงข้าม	
องค์ประกอบแห่งความกลัวได้ปรากฏอย่างชัดเจนในตัวอย่างโฆษณาถุงยาง
อนามัยจ�านวนมาก	 ซึ่งเน้นไปที่การป้องกันโรค	 ดังตัวอย่างโฆษณาถุงยางฯ	
ทรอจัน	(Trojan	condoms)	ที่ว่า	“...เพราะความรุ่มร้อนในจังหวะนี้สามารถ
เผาผลาญคุณไปช่ัวชีวิต”	 หรือ	 “ฉันจะท�าหลายอย่างเพื่อรัก แต่ฉันไม่พร้อม 
ที่จะตายเพื่อรัก”

บนความเปลีย่นแปลงนี	้ส�าหรบับางคนแล้วถงุยางฯ	กลายเป็นสัญลักษณ์
ของโรคร้าย	 ความไม่ไว้วางใจ	 และความตาย	 เช่นที่มีเกย์คนหนึ่งพูดไว้ว่า		
“ฉันเห็นแววตาของเขาตื่นตระหนกไปด้วยความกลัว ฉันรู้สึกได้ในทันทีว่า 
มีความตายอยู่ด้วยกับเราในห้องนี้...ถุงยางฯ ท�าให้เราคิดถึงโรคร้าย”

มุมมองต่อเรื่องเพศ	 เอดส์	 และถุงยางอนามัยที่เปลี่ยนไปนี้	 ท�าให้เห็น
ว่าภาวะคุกคามของเอดส์ส่งผลให้เพศสัมพันธ์ในชีวิตคนบางกลุ่มลดลงทั้ง	
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ผู้คนจ�านวนมาก	 ทั้งที่มีวิถีรักต่างเพศและรัก	
เพศเดียวกันมองว่า	 การมีเพศสัมพันธ์ที่ให้ความสุขความพึงพอใจทางเพศ	
โดยไม่มีความกลัวหรือปราศจากความกังวลนั้นได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว		
จากตัวอย่างข้างต้นนี้	ท�าให้เราจ�าเป็นต้องตั้งค�าถามว่า	

จริงๆ แล้วเรามองเรื่องเพศกับเอดส์แยกออกจากกันได้หรือไม่?
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เราจะเอาชนะความกลัวจากเอดส์ได้ด้วยการผสมผสานเทคนิคการมี
เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัและทศันคตเิชงิบวกต่อเรือ่งเพศได้หรือไม่? และถงุยางฯ 
เป็นอะไรได้บ้าง?

ถุงยางฯ	 ไม่จ�าเป็นต้องเป็นสัญลักษณ์ของความเสี่ยง	 อันตราย	 และ	
ความตาย	 แต่เราสามารถท�าให้ถุงยางฯ	 เป็นสัญลักษณ์ของความรักและ	
ความห่วงใยสุขภาพของคู่เพื่อสุขอนามัยที่ดี	 เช่นเดียวกับที่เราสามารถท�าให้
ถุงยางฯ	 เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความเย้ายวนใจขณะเล้าโลม	 ท�าให	้
ถงุยางฯ	เป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความสขุความพงึพอใจทางเพศ	โดยท�าให้
ถุงยางฯ	 เป็นส่วนหน่ึงของเพศสัมพันธ์มากกว่าเป็นเครื่องกีดขวาง	 หรือเป็น
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ค�าอธบิายต่อค�าถามทีว่่า	ท�าไมการส่งเสริมเร่ืองเพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภัย
จึงไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ	 จึงเป็นเพราะว่าที่ผ่านมา	 การสร้างวาทกรรม
หรอืการพดูคยุถกเถยีงเรือ่งเอดส์อยูบ่นใจกลางเร่ืองโรค	มากกว่าเรือ่งสขุอนามยั
และความสุขความพึงพอใจทางเพศ	 และในยุคสมัยของเอดส์	 การพูดเร่ือง	
ความสขุความพึงพอใจทางเพศถกูท�าให้กลายเป็นเรือ่งต้องห้าม	ด้วยความกงัวล	
ว่าจะท�าให้คนมุง่สขุจนลืมความปลอดภยั	อกีทัง้การพดูถงึเรือ่งนีใ้นโปรแกรม
เพศศกึษาในหลายประเทศถกูห้าม	เช่น	การพดูเรือ่งการสอนให้เดก็เรยีนรูเ้รือ่ง
การช่วยตนเอง	แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่าก็ตาม	

ดงันัน้	จงึเหน็ได้ว่า	ในยคุสมัยเอดส์	ภาพความตายท่ีถูกวาดและระบาย
สีไว้ได้สร้างความหวาดกลวัลงไปในการด�าเนนิชวีติ	และทีส่�าคญัได้สร้างภาพ
เพศสัมพันธ์อันตรายขึ้นมาคู่กับภาพถุงยางฯ	 ที่กลายเป็นเครื่องมือป้องกัน
อันตราย	 การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้หลุดพ้นจากความหมายของถุงยางอนามัย
ที่ถูกสร้างขึ้นนี้	 จ�าเป็นต้องรื้อสร้างมุมมองเรื่องเพศ	 ด้วยการสร้างทัศนคต	ิ
เชิงบวกต่อเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีความสุข	 ที่เรียกว่าสุขภาวะเรื่องเพศ	
โดยเริม่ตัง้แต่อายยุงัน้อย	ด้วยการท�าความเข้าใจกรอบคดิการอธบิายเรือ่งเพศ
ในสังคมไทย	



32 นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

กรอบการอธิบายเรื่องทางเพศ	(ที่มีข้อจ�ากัด)

ที่ผ่านมา	เราคุ้นเคยกับการท�าความเข้าใจโดยจ�าแนกเรื่องเพศของคน
เป็นรักต่างเพศ	 (heterosexual)	 กับรักเพศเดียวกัน	 (homosexual)	 การจัด
ประเภทหรือจ�าแนกเรื่องทางเพศโดยใช้ลักษณะทางเพศวิถีบนฐานชีววิทยา	
แล้วจัดแบ่งออกเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันและคนที่มีเพศสัมพันธ์
กับคนต่างเพศนั้น	 ไม่น่าจะเพียงพอและไม่สามารถน�ามาใช้เป็นภาพสากล	
ที่ใช้อธิบายครอบคลุมไปทั้งโลกได้

ขณะทีก่ารศกึษาวจิยัแบบข้ามวฒันธรรมในทางสงัคมศาสตร์	มานุษยวทิยา		
ชาติพันธุ์วรรณา	 ฯลฯ	 ซึ่งสนใจความเฉพาะทางวัฒนธรรมชี้ให้เห็นว่า	 เรื่อง
ทางเพศนั้นไม่สามารถน�ามาจัดประเภทแล้วส่งผ่านหรือสืบทอดต่อกันมาได้
แบบเป็นเส้นตรงหรอืเป็นหนึง่เดยีว	แต่กลบัมลีกัษณะทีเ่รยีกว่าเป็นการประกอบ
สร้างขึ้นมาจากแต่ละท้องถิ่น	อยู่ภายใต้ความรู้และความเชื่อเฉพาะของแต่ละ
วัฒนธรรม

ค�าอธิบายดังกล่าวน�าไปสู่ความท้าทายในการขยายกรอบแนวคิด	
การท�าความเข้าใจเรือ่งเพศ	โดยมองทะลไุปถงึมติเิร่ืองความปรารถนา	(desire)	
ความสุขความพึงพอใจ	 (pleasurable)	 ความเชื่อ	 (beliefs)	 การแสดงออก	
ทางร่างกาย	 (bodily	 practices)	 ประสบการณ์ทางกามารมณ์	 (erotic		
experiences)	 ฯลฯ	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมองเข้าไปในแต่ละบริบททางวัฒนธรรม		
ในขณะเดียวกัน	 เรื่องทางเพศเองก็มิได้มีเฉพาะค�าอธิบายในระดับโครงสร้าง	
อาทิเร่ืองทางวฒันธรรมเท่านัน้	แต่ยงัสะท้อนให้เห็นและแสดงผ่านประสบการณ์
การด�าเนินชีวิตทางเพศในชีวิตประจ�าวันของแต่ละผู้คนด้วย

การมองความสมัพนัธ์ทีเ่ชือ่มโยงกนัทัง้	2	ระดบัคอื	ระดบัโครงสร้างทาง
วัฒนธรรมที่ก�าหนดความเชื่อความปรารถนา	 และระดับการด�าเนินชีวิตจริง	
ในเรื่องการปฏิบัติตัว	 การแสดงออกทางเพศ	 จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเพศได	้
ดีขึ้น	 และน�าไปสู่การด�าเนินงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 การป้องกันเอชไอวี	
ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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นัยส�าคัญของเรื่องนี้สะท้อนผ่านข้อสรุปหน่ึงในงานป้องกันเอชไอวีว่า	
การด�าเนินงานต่างๆ	 ในเรื่องเพศและเอดส์จ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ด้าน	
การป้องกันที่ใส่ใจกับความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม	 เพื่อท�าความเข้าใจ
ชีวิตและสุขภาวะทางเพศ	 โดยไม่ลดทอนความหมาย	 ค�าเรียกขาน	 หรือ	
ด่วนสรุปเรื่องทางเพศให้กลายเป็นค�าง่ายๆ	 หรือจัดเข้าไปใส่ในความหมาย	
ที่สอดคล้องกับความเข้าใจพื้นๆ	 ทั่วไป	 ในแบบเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน		
หรอืเพศสมัพันธ์กบัคนต่างเพศเท่าน้ัน	 แต่จะต้องค้นหรอืแสวงหาการปฏิบัติตัว	
การกระท�า	 การให้คุณค่าความหมาย	 และความเสี่ยง	 รวมท้ังความสุข	
ความพึงพอใจเรื่องเพศที่เกิดขึ้นภายในบริบทนั้นๆ	ด้วย

ย้อนหลังไปราว	30	ปีก่อน	เมื่อเอดส์กลายเป็นปัญหาระดับโลก	พบว่า
ทั้งโลกมีความเข้าใจเรื่องทางเพศน้อยมาก	 ตัวอย่างเช่น	 เรามีเพียงค�าว่า		
รักเพศเดียวกัน	 (homosexual)	 และรักต่างเพศ	 (heterosexual)	 ที่ใช้ใน	
การพูดคุยหรืออธิบายความสัมพันธ์ทางเพศ

เมือ่เวลาผ่านไปพร้อมกบัการเผชิญกบัปัญหาเอดส์	กเ็ริม่ปรากฏให้เห็น
ชัดเจนว่า	 เรื่องทางเพศของมนุษย์มีความหลากหลายและซับซ้อนมากกว่า	
ค�าอธิบายท่ีมีอยู่	 เราเริ่มเห็นและเข้าใจชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ	 ว่า	 ค�าเรียกขาน		
ความหมาย	 และประเภทหรือลักษณะที่เราใช้อธิบายประสบการณ์ทางเพศ	
ในวัฒนธรรมตะวันตก	 ไม่ได้จ�าเป็นเสมอไปว่าสามารถน�ามาใช้อธิบายเรื่อง
ทางเพศกับเอชไอวี/เอดส์ได้ในทุกๆ	ที่	ทุกๆ	แห่ง

ยิ่งไปกว่านั้น	หากค�านึงถึงบริบททางวัฒนธรรมแล้ว	พบว่า	ศัพท์หรือ
ค�าเรียกขานเรื่องทางเพศมีการใช้และให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป	
ในแต่ละรุ่นอายุและระหว่างปัจเจกบุคคลด้วย	เช่น	ค�าว่า	“ผัวเดียวเมียเดียว”	
ของเยาวชนจ�านวนมากในกรุงเมลเบิร์น	 ประเทศออสเตรเลีย	 หมายถึงการมี
ผวัเดยีวเมยีเดยีวเป็นครัง้ๆ	ทลีะคนไป	ดงันัน้	การส่งเสรมิเรือ่งผวัเดยีวเมยีเดยีว
ในแง่ท่ีเป็นยทุธศาสตร์เพือ่ลดความเส่ียงจากการได้รบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี	
ก็อาจเข้าใจความหมายผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปได้
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ช่วงเกือบ	 10	 ปีที่ผ่านมา	 พบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความ
กังวลใจภาวะความลักลั่นขัดแย้งในเร่ืองนโยบายการป้องกันเอชไอวีในระดับ
โลกทีเ่สนอโดยประเทศสหรฐัอเมริกา	ซึง่ก�าหนดให้โครงการทีไ่ด้รบัเงนิสนบัสนนุ
จากประเทศสหรัฐอเมริกาต้องใช้สาระหลักในการด�าเนินการป้องกันเอชไอว	ี
ที่เน้นเรื่อง	 A	 (ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์)	 B	 (ซื่อสัตย์กับคู่)	 และ	 C	 (ใช้ถุงยาง
อนามัย)	 ท้ังท่ีมีประเด็นเกี่ยวข้องมากมาย	 ทั้งในเรื่องของคู่นอน	 กิจกรรม	
ทางเพศ	และความเสีย่ง	เกดิขึน้ภายใต้บรบิททีก่�าหนดความสมัพนัธ์ในรปูแบบ
ของการส่งเสริมเรื่องเพศที่ให้คุณค่ากับการรักษาพรหมจรรย์และการซื่อสัตย์
ต่อคู่	ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากในการด�าเนินการป้องกันเอชไอวี

การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงที่มีเชื้อเอชไอวีในรัฐนิวยอร์ค	
ประเทศสหรัฐอเมริกาเองพบว่า	 การใช้ถุงยางอนามัยในเพศสัมพันธ์ภายใต้
เงือ่นไขความสมัพนัธ์แบบผวัเดียวเมียเดียวในระยะยาวนัน้มคีวามแตกต่างกนั
ออกไป	เช่น	พบว่า	ผูห้ญิงทีม่เีช้ือเอชไอวไีม่สามารถใช้ถงุยางอนามยัได้ทกุครัง้	
เมือ่มเีพศสมัพนัธ์กบัคูท่ีไ่ม่มเีชือ้เอชไอว	ีแม้ว่าคูจ่ะรบัรูส้ถานการณ์ตดิเชือ้ของ
เธอกต็าม	ภายใต้เงือ่นไขแบบนี	้ผูห้ญงิจะสามารถใช้ถงุยางอนามยัได้ก็ต่อเมือ่
คู่ให้ความส�าคัญกับการป้องกัน	 และยังแสดงให้เห็นว่าการใช้ถุงยางอนามัย
ขึ้นอยู่กับผู้ชาย	ไม่ว่าเขาจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตาม	

ตัวอย่างข้างต้นเป็นภาพสะท้อนของการก�าหนดและส่งเสริมมาตรการ
ด้านการป้องกันทีย่งัขาดความเข้าใจความซบัซ้อนของเรือ่งทางเพศและสถานะ
อ�านาจทางเพศท่ีแตกต่างกัน	 การป้องกันเอชไอวีที่ให้ความหมายพื้นๆ	 ว่า		
การส่งเสริมรูปแบบผัวเดียวเมียเดียวหรือการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ
ปลอดภยัแล้ว	เป็นมาตรการท่ีไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง	“คณุค่า”	
ที่สัมพันธ์อยู่กับรูปแบบเฉพาะของเรื่องทางเพศ	 และความเป็นจริงในเรื่อง	
ความเสี่ยงและชีวิตทางเพศได้



35ถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

จากการเฝ้าติดตามดูการแพร่ระบาดในช่วง	 30	 ปีที่ผ่านมา	 และ	
การพนิจิพเิคราะห์การจ�าแนกแยกแยะเรือ่งเพศและกจิกรรมการปฏบิตัทิางเพศ		
ทั้งในบริบทของโลกตะวันตกและนอกโลกตะวันตก	 ท�าให้พบข้อขัดแย้งที่มี	
นัยส�าคัญระหว่างพฤติกรรมทางเพศที่สัมพันธ์กับรูปแบบเฉพาะด้านของเรื่อง
ทางเพศท่ีถูกก�าหนด	 กับหนทางในการด�าเนินชีวิตทางเพศในชีวิตประจ�าวัน	
เช่น	เราเริม่พบอย่างชดัเจนว่ามไิด้มเีฉพาะชายทีเ่ป็นเกย์เท่านัน้ทีม่เีพศสมัพนัธ์	
(แบบไม่ได้ป้องกนั)	ทางช่องทวารหนกักบัชายอืน่	และมไิด้มเีฉพาะคนทีถ่กูระบุ
ว่าเป็น	 “พนักงานบริการทางเพศ”	 เท่านั้นที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
เงินหรือสิ่งของ

กรอบการอธิบายเร่ืองเพศสัมพันธ์ที่ใช้กันอยู่จึงมีข้อจ�ากัดในตัวเอง	
เพราะไม่สามารถใช้อธิบายความแตกต่างหลายหลายทางเพศ	 ทั้งเพศวิถี	
กิจกรรม	พฤติกรรม	และการปฏิบัติทางเพศ	ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ
ระหว่างเพศที่หลากหลายและลื่นไหลได้เช่นนี้	 คงต้องพิจารณาว่ากรอบคิด
เรือ่งเพศทีใ่ช้กนัอยูน่ีม้ทีีม่าทีไ่ปอย่างไร	ถกูสร้างและผลติซ�า้ต่อๆ	กนัมาอย่างไร

2.2	กรอบคิดเรื่องเพศถูกจ�ากัดไว้อย่างไร	

งานวิจัยเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถีในสังคมไทยที่ส�าคัญชุดหนึ่งในชุด
โครงการวิจยั	“การสร้างและจดัการความรูด้้านเพศวถิ	ีเพศภาวะ	และสขุภาพ
ทางเพศ”	ชดุทีห่นึง่	ด�าเนนิงานโดยมลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ	
(สคส.)	ภายใต้แผนงานสร้างเสรมิสุขภาวะทางเพศ	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 หน่ึงในงานวิจัยชุดนั้นคือ	 เร่ือง	 “วิธีคิดเรื่อง	
เพศวิถีของรัฐไทย”	ของวราภรณ์	แช่มสนิท	
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งานวิจัยของวราภรณ์	 (2551)	 ระบุว่า	 ในอดีต	 เรามักถูกท�าให้เชื่อว่า	
เร่ืองเพศกับรัฐนั้นเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	 โดยเร่ืองของเพศ	
เป็นพฤติกรรมหรือทางเลือก	 “ส่วนตัว”	 ขณะที่เรื่องของรัฐนั้นเป็นประเด็น	
“สาธารณะ”	 ท�าให้ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการศึกษาที่มองความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของสองส่วนนี้มากนัก	 การศึกษาเรื่องเพศจึงมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาพฤติกรรม
ทางเพศในระดับปัจเจกบคุคล	และแบบแผนพฤตกิรรมทางเพศทีค่ล้ายคลงึกนั
ในระดบักลุม่/เครอืข่ายฯ	แม้จะมกีารยกระดบัการมองเรือ่งแบบแผนพฤตกิรรม
ทางเพศขึ้นมาสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม	 ในเรื่อง
บรรทัดฐาน	 ความเชื่อ	 และค่านิยม	 แต่ก็มักไม่ค่อยเอ่ยอ้างพาดพิงไปถึงรัฐ	
ท�าให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเพศวิถีดูจะเป็นประเด็นที่ยังไม่มี	
การศึกษาแพร่หลายมากนัก

ข้อวิเคราะห์และแนวคิดของนักคิดสตรีนิยม	 2	 ท่านที่ได้รับการอ้างอิง
ถึงในการศึกษาเร่ืองเพศวิถีในสังคมไทย	 (กฤตยา	 และกนกวรรณ,	 2550;		
ชลิดาภรณ์,	 2547;	วราภรณ์,	 2551)	คือ	ข้อวิเคราะห์ของ	 เกล	รูบิน	 (Gayle	
Rubin)	 เร่ืองการก�าหนดล�าดับชั้นทางคุณค่าส�าหรับพฤติกรรมทางเพศแบบ
ต่างๆ	และแนวคิดของแนนซี่	เฟรเซอร์	(Nancy	Fraser)	เรื่องแบบแผนคุณค่า
ทางวัฒนธรรมเรื่องเพศที่ถูกท�าให้กลายเป็นสถาบันต่างๆ	 คือ	 ต้นตอของ	
การกีดกันทางสังคม	 ทั้งสองประเด็นนี้ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง	
เพศวิถีกับรัฐและสังคม	 โดยเฉพาะกลไกทางความคิดของรัฐและสังคมในการ
ควบคุมเรื่องเพศ	

หากพิจารณาเรือ่งเพศวถิจีากแง่ความเป็นธรรมทางสงัคมแล้ว	เราอาจ
เกดิค�าถามกบัเพศวถิขีองคนรกัเพศเดยีวกนั	คนข้ามเพศ	หรอืเพศวถินีอกสมรส
ทีถ่กูท�าให้เชือ่ว่าอยูน่อกกรอบจารตีบรรทดัฐานทางสงัคม	และส่งผลให้สงัคม
ไม่ยอมรับเพศวิถีของคนเหล่านี้	 เราอาจเกิดค�าถามว่าเพศวิถีเหล่านี้เป็นเรื่อง
ส่วนตวั	เป็นลกัษณะทางจิตวทิยาหรือพฒันาการทางเพศของบคุคลนัน้ๆ	หรอื
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เป็นการจัดวางความสมัพนัธ์ในสงัคมทีท่�าให้บคุคลไม่ได้รบัความเป็นธรรมจาก
กฎกตกิา	ระบบคุณค่า	ทีถ่กูก�ากบัควบคมุและดแูลจากสถาบนัต่างๆ	ในระบบรฐั

แนนซี่	 เฟรเซอร์	 พูดถึงเพศวิถีในฐานะที่เป็นความเป็นธรรมทางสังคม	
โดยแยกแยะระหว่างการพจิารณาประเด็นเพศวถิใีนฐานะทีเ่ป็น	“ความถกูต้อง
ดีงามเชิงศีลธรรม”	 กับการพิจารณาเพศวิถีในฐานะที่เป็น	 “ความเป็นธรรม”		
(วราภรณ์,	 2551)	 ความไม่เป็นธรรมทางเพศเกิดขึ้นเมื่อคนบางกลุ่มไม่ได้รับ	
การยอมรับอย่างเท่าเทียมในสังคม	 โดยมีฐานมาจากแบบแผนคุณค่าทาง
วฒันธรรมทีถ่กูท�าให้กลายเป็นสถาบนั	จงึต้องท�าความเข้าใจวิธคีดิ	เครือ่งมอื	
และกลไกในการท�างานของแบบแผนคณุค่าทางวัฒนธรรมกระแสหลักในเร่ือง
เพศที่ส่งผลให้เกิดการกีดกันทางสังคม	

แนวคิดของเฟรเซอร์สอดคล้องกับข้อวิเคราะห์ของรูบินในเรื่องระบบ	
การก�าหนดล�าดับชั้นทางคุณค่าส�าหรับพฤติกรรมทางเพศ	 รูบินอธิบายว่า		
เรื่องเพศมักถูกแทรกแซงโดยรัฐผ่านการใช้กฎหมายและนโยบาย	 และผ่าน
สถาบันทางสังคมต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการแพทย์	 ครอบครัว	 ศาสนา		
การศึกษา	 และอื่นๆ	 โดยอาศัยระบบก�าหนดล�าดับชั้นทางคุณค่าเรื่องเพศ	
ที่ด�ารงอยู่ในสังคมเป็นกลไกควบคุม	 เช่น	 การใช้พฤติกรรมทางเพศและ	
การมีเพศสัมพันธ์ในกรอบการแต่งงานระหว่างคู่ชายหญิง	 ที่ถือว่ามีคุณค่า
สูงสุดเป็นมาตรฐานในการควบคุม	(วราภรณ์,	2551)

การก�าหนดระบบคณุค่าดงักล่าวให้เป็นเพศสมัพนัธ์แบบปกต	ิส่งผลให้
พฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ทางเพศแบบอื่นๆ	 อาทิ	 การมีเพศสัมพันธ	์
นอกสมรส	ทั้งก่อนแต่ง	ไม่ได้แต่ง	หรือไม่คิดจะแต่ง	รวมทั้งเพศสัมพันธ์แบบ
ช่วยตวัเอง	แบบหมู	่กบัสือ่หรอือปุกรณ์กระตุน้เร้าอารมณ์ความรู้สกึ	เพศสมัพันธ์
กับคนเพศเดียวกัน	 เพศสัมพันธ์แบบซื้อขายต่างตอบแทน	 ฯลฯ	 ที่แม้จะเป็น	
เพศสมัพนัธ์ทีย่นิยอมพร้อมใจของทัง้สองฝ่ายหรอืหลายฝ่าย	ถกูสงัคมก�าหนด
ว่าเป็นเพศสัมพันธ์แบบผิดปกติ	และให้มีคุณค่าต�่ากว่าลงไปทั้งสิ้น
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หากกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเพศและวิถีเพศซึ่งถูกก�าหนด	 สร้าง		
และผลิตซ�้ากลายเป็นบรรทัดฐานเร่ืองเพศ	 โดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นกลาง	
ของสังคมไทยตามกรอบการก�าหนดล�าดับชั้นสูงต�่านี้	 เราก็น่าจะคุ้นเคยกับ	
การจดัล�าดบัคณุค่าสูงต�า่เรือ่งเพศ	ท่ีก�าหนดให้เพศสมัพันธ์ระหว่างคูแ่ต่งงาน
หญงิชาย	โดยเฉพาะเพ่ือการมลีกูและสร้างครอบครวั	ว่าเป็นสิง่ทีส่งัคมยอมรบั
และให้คณุค่าสงูสดุ	ขณะทีค่วามสมัพนัธ์ทางเพศของคูห่ญงิชายทีไ่ม่ได้แต่งงาน
กันน้ัน	 สังคมให้การยอมรับอยู่ในล�าดับสูงกว่า	 และถูกประณามน้อยกว่า	
ความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะอื่นๆ	 (ชลิดาภรณ์,	2547	อ้างใน	วราภรณ์,	
2551)

ประการถัดมา	 การจัดล�าดับคุณค่าให้เพศสัมพันธ์ของชายที่มีความ
สัมพันธ์กับคนมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันหรือไล่เล่ียกัน	 หรือที่เรียกกัน
ว่า	ความสมัพนัธ์ซ้อน	หรือ	“มี/เปลีย่นคูบ่่อยคร้ัง”	นัน้	ได้รบัการยอมรบัมากกว่า
เมือ่เทยีบกบัผูห้ญิง	และหากไขว้ดูด้วยเรือ่งอายกุเ็ป็นไปในลักษณะเดยีวกันคอื	
ได้รับการยอมรับน้อยลงหรือไม่ได้รับการยอมรับเลย	 แต่ยอมรับได้มากกว่า	
หากเกิดในเยาวชนชายเมื่อเทียบกับเยาวชนหญิง	 ที่จะถูกตัดสินคุณค่าทันท	ี
ว่าม	ี“เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร”	(ชลดิาภรณ์,	2547	อ้างใน	วราภรณ์,	2551)

ส่วนความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ	 ไม่ว่าจะเป็น
คู่ถาวรหรือไม่ก็ตาม	 ถือว่าเป็นสิ่งที่พึงปกปิดที่ให้รับรู้ได้เฉพาะในวงจ�ากัด	
เพราะนอกจากจะถูกก�าหนดหรือตัดสินคุณค่าให้อยู่ในระดับต�่าแล้ว	 ยังอาจ
ถูกประณามว่าเป็นเพศสมัพนัธ์ที	่“เบีย่งเบน”	หรอื	“ผดิปกต”ิ	ไปจนถงึ	“วปิรติ”	
ได้	การจดัล�าดบัเพศสมัพนัธ์ให้อยูใ่นล�าดบัต�า่	หรอืถอืว่า	“ผดิปกต”ิ	นี	้ยงัรวม
ไปถึงเพศสัมพันธ์ในลักษณะค้าบริการทางเพศด้วย	และตัดสินก�าหนดคุณค่า
ไปในท�านองเดียวกัน	 คือ	 ยอมรับพฤติกรรมการซื้อบริการทางเพศของผู้ชาย	
แต่จะรงัเกยีจหรอืไม่ยอมรบัผูค้้าบรกิารท้ังทีเ่ป็นหญงิและชาย	(วราภรณ์,	2551)
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ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2546	−	2547	 มีชุดงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
เอดส์ของรฐัไทย	โดยการสนบัสนุนของส�านกัโรคเอดส์	วณัโรค	และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ผ่านทางสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข	 ใน	 4	 เรื่องส�าคัญ	 งาน	 2	 เล่มที่ผู้เขียนน�ามาอ้างอิง	 คือ		
“ฐานคติเรื่องเพศวิถีในนโยบายเรื่องเอดส์ของรัฐไทย”	 โดย	 ชลิดาภรณ	์	
ส่งสัมพันธ์	 (2547)	 และ	 “วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะ		
เพศวิถี	 กับเอดส์ศึกษา”	 โดยกฤตยา	อาชวนิจกุล	 และกนกวรรณ	ธราวรรณ	
(2550)

ชลิดาภรณ์	 (2547)	 เขียนถึงเรื่องเพศในกรอบที่ถูกก�าหนดและควบคุม
โดยรัฐ	 ศาสนา	 และวิทยาศาสตร์ไว้ว่า	 เรื่องเพศซึ่งถูกจัดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ของมนุษย์	 แท้ที่จริงเป็นประเด็นทางการเมืองที่ส�าคัญ	 เพราะต�าแหน่งแห่ง	
ทีข่องเรือ่งเพศในสงัคมเป็นการซ้อนทบัของการก�ากบัร่างกายและการควบคมุ
ประชากร	เราจงึควรพจิารณาเรือ่งเพศทัง้ในฐานะทีเ่ป็นวิถีชวิีตและประสบการณ์
ของคน	 และในการโต้เถียงต่อรองระหว่างคนที่มีกรอบความเช่ือเรื่องเพศ	
ต่างกัน	 รวมทั้งในฐานะประเด็นสาธารณะที่รัฐและประชาสังคมสนใจและ
พยายามจะเข้ามาจัดการ	

ระบบความเชื่อความหมายเรื่องเพศได้รับอิทธิพลจากความเชื่อและ	
ค�าสอนทางศาสนา	กฎหมายและนโยบายสาธารณะ	วถีิปฏบิตัขิองคนในสงัคม	
แนวคดิด้านการแพทย์	ฯลฯ	ซึง่ต่างร่วมมือหรอืแย่งชงิกนันยิามความหมายและ
กฎกตกิาในเรือ่งเพศ	เพือ่ก�าหนดให้มนษุย์เรยีนรูค้วามหมายและแบบแผนของ
พฤติกรรมทางเพศในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม	 ที่บอกให้รู้ว่าคนควรจะ
มีพฤติกรรมทางเพศอย่างไร	กับใคร	และเพื่ออะไร	(ชลิดาภรณ์,	2547)

เร่ืองเพศ	 (Sex)	 ถูกให้ความหมายโดยเช่ือมโยงกับความแตกต่าง	
เชิงกายภาพของสรีระร่างกายระหว่างชายหญิง	 และการกระท�าหรือกิจกรรม
การร่วมเพศของมนุษย์	ทัง้สองแง่มมุของเร่ืองเพศมคีวามเกีย่วข้องกนั	กจิกรรม
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ทางเพศถูกก�าหนดให้มองเฉพาะว่าเป็นเร่ืองของคนที่มีความแตกต่าง	
เชิงกายภาพที่แบ่งเป็นชายกับหญิง	 เพ่ือการเจริญพันธุ์ของมนุษย์	 เรื่องเพศ	
ในความหมายนีถ้กูก�าหนดว่าเป็นเรือ่งธรรมชาติทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได้	พร้อมกบั
การให้คณุค่าก�ากบัคนในสงัคมแยกแยะความสมัพนัธ์ทางเพศออกเป็นรปูแบบ
ที่ถูกต้องเหมาะสม	 เป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้	 และรูปแบบทางเพศ	
ท่ีผิดไปจากนี้จะถูกนับว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ	 เป็นความวิปริตเบี่ยงเบน		
แต่ความเชือ่เช่นนีก้ถ็กูท้าทายโดยแนวคดิทีม่องว่า วถิแีละกฎเกณฑ์ในเรือ่ง
เพศไม่ได้เป็นธรรมชาติ แต่ถูกประกอบสร้างโดยกระบวนการทางสังคม  
ซึ่งรวมไปถึงอัตลักษณ์ทางเพศที่ถูกมองว่า เป็นผลผลิตของพลังทางสังคม
และประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน	(ชลิดาภรณ์,	2547)

ในสังคมโลก	 กรอบคิดและการมองเรื่องเพศแบบตะวันตกมีอิทธิพลต่อ
ความเข้าใจและการให้ความหมายเรือ่งเพศในหลายสงัคม	ครสิต์ศาสนากระแส
หลักเชื่อว่า	 ความต้องการทางเพศเป็นส่วนหน่ึงของการลงโทษของพระเจ้า	
เรื่องเพศนอกจากจะเป็นบาปแล้วยังเป็นอันตราย	และมีผลในทางท�าลายล้าง
สตแิละความเป็นเหตเุป็นผลของมนษุย์	รวมไปถงึระเบียบของสงัคม	ความต้องการ	
ทางเพศและการร่วมเพศถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่ดี	 ยกเว้นก็แต่เพียงกระท�าเพื่อ
วัตถุประสงค์ด้านการเจริญพันธุ์ในสถาบันการแต่งงานเพ่ือสร้างครอบครัว		
(ชลิดาภรณ์,	2547)

เมื่อการร่วมเพศและเพศสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับถูกจ�ากัดอยู่เพียง	
การสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์	 รูปแบบของเรื่องเพศที่สังคมเห็นว่าถูกต้องชอบธรรม	
จึงจ�ากัดอยู่เฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในสถาบัน
การแต่งงานเพือ่สร้างครอบครวัท่ีถูกมองว่าเป็นหน่วยพืน้ฐานทีส่�าคญัของสังคม	
เร่ืองเพศในฐานะพฤติกรรมการเจริญพันธุ์จึงถูกนิยามอย่างเฉพาะเจาะจงว่า
เป็นเรื่องของการ	 “ร่วมเพศ”	 ระหว่างอวัยวะเพศของชายและหญิง	 โดยให	้
ความส�าคัญกับอวัยวะเพศชายและความพึงพอใจทางเพศของผู ้ชาย	
เป็นศูนย์กลาง	(ชลิดาภรณ์,	2547)
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เร่ืองเพศจึงถูกให้ความหมายอิงอยู่กับความแตกต่างทางสรีระร่างกาย
ของชายและหญงิ	ตวัตน	อตัลกัษณ์	ความเป็นเพศแบบท่ีเรยีกกันว่า	ความเป็น
ชายและความเป็นหญิง	 ก็ถูกประกอบสร้างขึ้นมาในแบบที่แอบอิงสนิทแนบ	
กบัความแตกต่างทางสรรีะร่างกายเป็นหลกั	รปูแบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ก็ถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยแอบอิงกับฐานคิดข้างต้นว่า	 เพศสัมพันธ์หรือ	
การร่วมเพศที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นวิถีเพศที่ถูกต้องต้องเกิดขึ้นระหว่าง
อวัยวะเพศชายกับอวัยวะเพศหญิง	บนเพศวิถีในสถาบันการแต่งงาน	เพื่อสืบ
ลูกสร้างหลาน	 สร้างครอบครัว	 ด�ารงความเป็นสังคมมนุษย์เท่านั้น	 กิจกรรม
ทางเพศระหว่างคนเพศเดยีวกนั	หรอืกจิกรรมทางเพศทีไ่ม่เก่ียวข้องกับอวยัวะ
เพศชายและหญิง	รวมทั้งเรื่องเพศที่อยู่นอกการแต่งงานถูกมองว่าเป็นปัญหา
สงัคมท่ีต้องแก้ไข	และความสมัพนัธ์ทางเพศทีไ่ม่ได้เป็นเรือ่งของชายหญงิเพือ่
การเจริญพันธุ์	 เช่นการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกัน	
ถูกจัดว่าเป็นความเบ่ียงเบน	 ผิดศีลธรรมและ/หรือผิดธรรมชาติ	 (ชลิดาภรณ์,	
2547)

แม้การตกีรอบเรือ่งเพศทีเ่ป็นทีย่อมรบัว่าถูกต้องชอบธรรมในลกัษณะนี้
จะสืบทอดมาอย่างทรงพลังในการท�าความเข้าใจเรื่องเพศของคนในสังคม		
โดยจ�ากัดรูปแบบความปรารถนา	 ความรู้สึกพึงพอใจและพฤติกรรมทางเพศ
ในแบบอื่นๆ	ของมนุษย์เอาไว้ก็ตาม	แต่ก็มักถูกท้าทาย	ต่อรอง	โดยขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มต่างๆ	เรื่อยมาเช่นกัน

การพิจารณางานวิจัยดังกล่าวในชุดงานวิจัยทั้ง	 2	 ชุด	 ท�าให้เห็นว่า	
ท�าไมเรื่องเพศจึงถูกท�าให้เป็นเพียงความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศของชายและ
หญงิ	ภายใต้สถาบันการแต่งงาน	เพ่ือการสืบทอดเผ่าพนัธุแ์ละการสร้างสถาบนั
ครอบครัว	 ซึ่งถูกก�าหนดสร้างให้กลายเป็นกรอบคิดเรื่องเพศกระแสหลักที	่
ได้รับการยอมรับ	 และคอยก�ากับควบคุมหรือเบียดขับไม่ให้เรื่องเพศและ	
ความสัมพันธ์ทางเพศมิติอ่ืนๆ	 ที่แม้จะด�ารงอยู่ในชีวิตและวิถีทางเพศของ	
สังคมไทย	ได้มีพื้นที่ปรากฏอยู่ร่วมกัน
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2.3	สามประสานกบัการปฏิวัติกระชับพืน้ท่ีเรือ่งเพศในยุคสมัย	

เอดส์

ในช่วงเริ่มต้นของยุคสมัยเอดส์	 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกๆ	 ที่	
ออกมาส่งสัญญาณอันตรายของเรื่องนี้	โดยส่งสัญญาณอันตรายมาพร้อมกับ
การให้ความหมายของเอดส์ว่าเท่ากับโรคร้ายของเกย์	(Gay	Syndrome)	เป็น
โรคร้ายที่มากับวิถีและรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดปกติ	 เบี่ยงเบนจาก
ธรรมชาติ	แม้ต่อมาจะมีข้อเท็จจริงที่แสดงว่าเอชไอวีมีการรับ	−	ถ่ายทอดผ่าน
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันไม่ว่ากับเพศวิถีไหนๆ	 ก็ตาม	 แต่การส่งสัญญาณ
เรื่องเอดส์ก็ยังคงถูกก�าหนดหรือผูกโยงเข้ากับบางกลุ่ม	 โดยเฉพาะกลุ่มคน	
ที่ถูกระบุว่ามีวิถีและรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศที่เบี่ยงเบนและผิดปกติ

ค�าอธบิายเรือ่งการแพร่ระบาดของเอชไอวใีนประเทศไทย	ในช่วง	15	ปี
แรกก็ใช้ค�าอธิบายลักษณะเดียวกัน	 โดยเปรียบเทียบการแพร่ระบาดเหมือน	
เป็นลูกคลืน่	ระลอกแรกเป็นคลืน่การระบาดในกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย	
ระลอกท่ีสองเป็นคลืน่การระบาดในกลุม่ผู้ใช้ยาเสพตดิด้วยวธิกีารฉดี	และระลอก
ที่สามเป็นคล่ืนการระบาดในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ	 จนเข้ามาสู่กลุ่มชาย	
นกัเทีย่วทีใ่ช้ค�าว่าประชากรทัว่ไป	ต่อมายังภรรยาหรอืคู	่และไปสูท่ารกเกดิใหม่	

ช่วง	10	ปีให้หลงั	ค�าอธิบายย้อนกลบัไปสู่ในลกัษณะเดมิว่า	มกีารระบาด
ใน	 “กลุ่มเส่ียง”	 ต่อมาเรียกว่า	 “กลุ่มท่ีอยู่ในภาวะเส่ียงสูงสุด”	 การจับตา		
เฝ้าระวัง	 และการให้ภาพอธิบายในลักษณะน้ี	 เป็นการขยายภาพที่มุ่งเน้น		
“กลุม่และวถิอีนัตราย”	เป็นการตอกย�า้ว่าคนเหล่านีเ้ป็นกลุม่ทีอ่ยู่ชายขอบของ
ศีลธรรมอันดีงามที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ค�าว่า	“ส�่าส่อน	มั่วเข็ม	มั่วเพศ	ติดเอดส์ไม่รู้ตัว”	ถูกน�ามาใช้คู่กับค�าว่า	
“เอดส์	 เท่ากับ	 ตาย”	 มาตรการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในสถานบริการ
ทางเพศแบบปิด	 หรือที่เรียกว่าโครงการถุงยางอนามัย	 100%	 เป็นมาตรการ	
ทีใ่ช้ในการควบคมุเอชไอว	ีส่งผลให้คนคดิและเช่ือว่าเป็นมาตรการก�ากบัควบคุม
เรื่องเพศที่ผิดศีลธรรมและเป็นบาป	
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(1)	อ�านาจรัฐ

เอดส์ถูกแทนค่าให้เท่ากับภัยคุกคามชีวิตและความมั่นคงและศีลธรรม
อนัดงีามของประเทศ	กลายเป็นช่องทางทีท่�าให้รฐั	ศาสนา	ร่วมกบัวทิยาศาสตร์
การแพทย์	 พยายามเข้ามาควบคุมจัดการวิถีความสัมพันธ์ทางเพศใน	
สังคมไทย

ชลิดาภรณ์	 (2547)	 เห็นว่า	 เม่ือเอดส์ปรากฏผ่านการแพร่ระบาดของ	
เชื้อเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน	 ท�าให้อ�านาจควบคุมทางกฎหมาย
และศลีธรรมของรฐัดูจะชอบธรรมมากขึน้	ส่งผลให้ขบวนการเคลือ่นไหวต่อรอง
เรื่องเพศวิถีถูกสกัดชะงักไป	 และการผนวกพลังอ�านาจรัฐและวิทยาศาสตร์	
การแพทย์เข้มแข็งและสูงขึ้น	 จนถูกสถาปนาเป็นกรอบในการให้เหตุผลและ
มาตรฐานความถูกต้องในเรื่องเพศ	 สมทบให้อ�านาจรัฐในการควบคุมก�ากับ
เรื่องเพศเข้มแข็งมากขึ้น

การให้ความหมายและค�าอธิบายเรื่องภัยอันตรายของโรคเอดส์ที่แพร่
กระจายผ่านการร่วมเพศ/มเีพศสัมพันธ์ได้กลายเป็นเหตผุล	หรอืข้ออ้างส�าคญั
ในการควบคมุก�ากบัพฤติกรรมและวิถทีางเพศของคน	และสนบัสนนุการควบคมุ
ก�ากับเรื่องเพศให้อยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับ	 ซึ่งจ�ากัดเรื่องเพศที่เหมาะสม	
ไว้ในเพยีงการแต่งงานสร้างครอบครวัระหว่างหญงิชายโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่	
การเจริญพันธุ์	(ชลิดาภรณ์,	2547)

รูปแบบของพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อในสังคมไทย
ถูกตีความโดยบางหน่วยงานหรือบางกลุ่ม	 ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงเรื่องเพศ	
นอกการแต่งงาน	 และจ�ากัดเรื่องเพศไว้ในสถาบันการแต่งงานและครอบครัว
อย่างเข้มงวด	แม้ว่าการรณรงค์ตามนโยบายได้ท�าให้คนตระหนกัถึงภัยอันตราย	
และหลีกเลี่ยงหรือลดรูปแบบเรื่องเพศที่รัฐบอกว่าอันตราย	แต่ก็ยังไม่ได้ส่งผล
ให้เกดิการจ�ากดัเรือ่งเพศไว้เฉพาะในกรอบการแต่งงาน	คนยงัมีพฤตกิรรมเรือ่ง
เพศนอกสมรสในอกีหลายรปูแบบ	การด�าเนนินโยบายของรฐัจงึเป็นส่วนหนึง่
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ของการเมอืงเรือ่งเพศทีรั่ฐใช้ควบคมุพฤตกิรรมของคน	ขณะทีค่นหลายกลุม่ใน
สังคมขัดขืนต่อรองในรูปแบบและแง่มุมต่างกันไป	(ชลิดาภรณ์,	2547)

ในพิธีเปิดงานสัมมนาเอดส์ชาติช่วงวันที่	 27	−	29	 พฤษภาคม	 2552	
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ได้กล่าวว่า	 ยินดีเป็นประชาสัมพันธ์เรื่อง
ความรกัและความซือ่สตัย์ในครอบครวั	เพราะหากคนซือ่สตัย์ในครอบครวักจ็ะ
ไม่มีปัญหาเอดส์	 ซึ่งต่อมาก็ได้รับการตอบสนองอย่างแข็งขันจากกระทรวง
สาธารณสุขในการโฆษณาทางโทรทัศน์	 เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องความรัก	
ความซื่อสัตย์ในครอบครัวให้เป็นแบบอย่างของการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส	์
ซึ่งก็คือการเชิดชูอุดมการณ์เพศสัมพันธ์ในรูปแบบที่รัฐต้องการส่งเสริมและ
ควบคุม	 และเป็นการตอกย�้าอันตรายของเพศสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ	 หรือในวิถี
อื่นๆ	

ภาพดังกล่าวสะท้อนความพยายามของรัฐในการเข้าไปก�ากับควบคุม
เรื่องเพศ	 ความปรารถนา	 และพฤติกรรมทางเพศ	 ซึ่งถูกจัดว่าเป็น	 “เรื่อง	
ส่วนตัว”	 ของคน	 แต่กลับกลายเป็นการควบคุมก�ากับแง่มุมของชีวิตมนุษย์	
อย่างเข้มงวดโดยสังคม	ศาสนา	และรัฐ

การแสดงออกและความสมัพนัธ์ทางเพศของคนถูกตดัสนิโดยมาตรฐาน
ทางศีลธรรมหรือผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมมากกว่าความพึงพอใจหรือ	
ผลกระทบต่อคนทีเ่กีย่วข้องโดยตรง	รปูแบบของเรือ่งเพศทีก่ระทบกบัมาตรฐาน	
ความเช่ือ	 และผลประโยชน์ของชนชั้นกลาง	 รวมทั้งโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงอ�านาจที่ผู้ชายเป็นใหญ่	ถูกท�าให้เป็นเรื่องผิดปกติหรือผิดกฎหมาย	ส่งผล
ให้เรื่องเพศนอกกรอบเหล่านี้ต้องถูกก�ากับควบคุมอย่างเข้มงวด	 จนน�าไปสู่	
การเรียกร้องการลงโทษและการจัดการอย่างเฉียบขาด	

การมองเรื่องเพศในทางลบว่าเป็นอันตรายและส่งผลทางลบอย่าง
มหาศาลต่อสังคม	 ท�าให้ปรากฏการณ์ต่างๆ	 อาทิ	 การแพร่ระบาดของเชื้อ	
เอชไอว	ีถกูใช้เป็นข้อบ่งช้ีว่าเร่ืองเพศหลดุจากการควบคมุ	เป็นภยัอนัใหญ่หลวง
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ต่อศลีธรรมและกรอบกตกิาของการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคม	สะท้อนให้เหน็
ว่ากรอบเรื่องเพศกระแสหลักอ่อนก�าลังลง	 และเป็นวิกฤติของสังคมที่รัฐต้อง	
เข้ามาจัดการแก้ไข

นอกจากน้ี	 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เก่ียวกับเรื่องเพศที่เป็น	
การจดัระเบยีบความปกตแิละความเบีย่งเบนทีเ่ชือ่มโยงกบัความป่วยไข้	ท�าให้
เรื่องเพศเป็นแง่มุมของชีวิตที่ทุกคนในสังคมต้องสอดส่องดูแลตนเอง	 และ	
รัฐต้องเฝ้าระวังและควบคุมดูแล	 เพราะเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจ	
แพร่กระจายหรือท�าให้เกิดโรคภัยที่เป็นอันตรายต่อคนรุ่นต่อไปของสังคมได้

รฐัได้แสดงอ�านาจในการควบคมุเร่ืองเพศของพลเมอืงด้วยการออกกฎหมาย	
หรอืก�าหนดนโยบายสาธารณะ	ออกมารับรองการกระท�าทางเพศบางประการ
ว่าถูกต้อง	 และจัดวิถีปฏิบัติบางอย่างเป็นความผิดหรืออาชญากรรมที่ต้อง	
มกีารลงโทษ	กฎหมายจงึเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการก�ากบัเร่ืองเพศหรือบงัคบั
ให้พลเมืองยอมตามในเรื่องที่เป็นส่วนตัว	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ	
หลายประการ	เช่น	ความลามกอนาจาร	การซื้อขายบริการทางเพศ	เรื่องเพศ
ของเด็กหรือที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	 และการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคน	
เพศเดียวกัน	 ถูกก�าหนดว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายในระดับต่างๆ	 กันและม	ี
บทลงโทษ

ในการประชุมเอดส์โลก	 ครั้งที่	 16	 ที่เมืองโตรอนโต	 ประเทศแคนาดา	
Rosalind	P.	Petchesky	นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค	ได้น�าเสนอ
นโยบายด้านสทิธิทางเพศและการแพร่ระบาดของเอชไอวผ่ีานเร่ือง	“Sexuality,		
Social	Policy	and	AIDS:	Case	Studies	on	Sexual	Rights	and	HIV/AIDS”	
โดยเน้นไปท่ีกรอบแนวคิดและการมองเรื่องเอดส์ที่สัมพันธ์กับเรื่องทางเพศว่า	
“เรื่องทางเพศไม่ใช่เป็นประเด็นเล็กๆ	 แต่เป็นประเด็นแกนกลางที่พาดอยู่บน
หวัใจของการแพร่ระบาด”	(Petchesky,	2006	อ้างใน	นวัิตร	และคณะ,	2549)	
ต้องมองและเข้าใจเรื่องทางเพศในฐานะที่ผนวกรวมเข้าไว้บนความสัมพันธ์	
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ที่เกี่ยวโยงและเป็นเหตุเป็นผลระหว่างสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	เราไม่ควร
มองเรื่องทางเพศแบบแยกส่วนออกมาว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมด		
หรือว่าเป็นเพียงตัวกลไกขับเคลื่อนการแพร่ระบาด

หากเปรียบเรื่องเพศในสังคมเป็นเสมือนหมุดที่ยึดตรึงเรื่องเอชไอวีไว้	
และใช้แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนพิจารณา	 ก็จะช่วยให้เกิดมาตรการลด	
การแพร่ระบาดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	และยังช่วยลดหรอืเปลีย่นรปูการระบาด
ของเอดส์ไปสู่การเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่ได้ตายลูกเดียว	

เขาได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายและมาตรการด้านเอชไอวี/เอดส์ที	่
ส่งผลกระทบต่อการละเมดิสทิธทิางเพศ	โดยอ้างถงึรายงานของคณะกรรมาธกิาร
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 เดือนกุมภาพันธ์	 2547	 ในเรื่องจาก	
สิทธิมนุษยชนถึงสุขภาพ	ซึ่งรายงานโดย	Paul	Hunt	(2004)	ว่า	

“...เรื่องทางเพศ	 เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นมนุษย์		
มนัเป็นแง่มมุพืน้ฐานหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็อตัลกัษณ์ของปัจเจกบคุคล		
มนัช่วยเราระบวุ่า	ใครเป็นใคร	ช่วยให้เรามีความเข้าใจทีถ่กูต้อง
ในเร่ืองหลักการพื้นฐานทางสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงบรรทัดฐาน
ต่างๆ	ด้านสิทธิมนุษยชน	ช่วยน�าเราให้เข้าใจและรับรู้ว่า	สิทธิ
ทางเพศกคื็อสทิธมินษุยชน...สทิธิทางเพศ	หมายรวมถงึสทิธขิอง
ทกุผูค้นในการแสดงลกัษณะและวถิทีางเพศของพวกเขา	ทีส่มัพนัธ์
เกี่ยวโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีและสิทธิของผู้อื่น	 โดยปราศจาก
ความกลวัว่าจะถกูกลัน่แกล้ง	ปฏเิสธสิทธิเสรภีาพ	หรอืถูกรบกวน
ทางสังคม”	(Petchesky,	2006	อ้างใน	นิวัตร	และคณะ,	2549)

นอกจากนี	้เขายังได้วพิากษ์วจิารณ์นโยบายต่อต้านการค้าประเวณขีอง
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่น�าไปสู่การกีดกันและท�าให้พนักงานบริการทางเพศ
กลายเป็นอาชญากร	 (criminalization)	 สร้างภาวะเปราะบางท�าให้พนักงาน
บริการทางเพศ	ผู้ใช้บริการทางเพศ	และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตกอยู่ในความเสี่ยง
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ต่อการตดิเชือ้เอชไอว	ีซึง่เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน	และเสนอให้
ยตุกิารท�าให้ผูอ้ืน่กลายเป็นอาชญากร	(decriminalization)	โดยอ้างถงึรายงาน
ประจ�าปีของโครงการสหประชาชาติเรื่องเอดส์ในปี	พ.ศ.	2549	ที่ว่า

“รฐับาลมหีน้าทีร่บัผิดชอบทีจ่ะปกป้องสทิธมินษุยชนของพนกังาน
บรกิารทางเพศในบรบิทของการแพร่ระบาดของเอชไอว	ีโดยการ
เข้าถงึพนกังานบรกิารทางเพศและผูใ้ช้บรกิาร	พร้อมกบัส่งเสรมิ
บริการ	วัสดุอุปกรณ์	ถุงยางอนามัย	และข้อมูลข่าวสารเรื่องเอช
ไอวอีย่างเตม็รูปแบบ	และนอกเหนอืไปจากน้ี	จะต้องช่วยค้นหา
หนทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้กบัพนกังานบรกิารทางเพศ
ได้ใช้บริการด้านต่างๆ	 ในเรื่องเอชไอวี	 และมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้นในการก�าหนดและออกแบบบริการสุขภาพที่พวก
เธอหรือเขาต้องการ”	 (Petchesky,	 2006	 อ้างใน	นิวัตร	 และ
คณะ,	2549)

Global	Commission	on	HIV	and	the	Law3	ได้จดัประชมุและแถลงข่าว
เมื่อ	 16	กุมภาพันธ์	2554	ที่กรุงเทพฯ	ระบุว่า	หลังเผชิญปัญหาเอดส์มาร่วม		
30	ปี	ประเทศต่างๆ	ในภมูภิาคน้ีกว่า	90%	ยังใช้กฎหมายและการปฏิบัติทีเ่ป็น
อุปสรรคขัดขวางสิทธิของผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีและผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบาง
ต่อการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อฯ	อยู่

3		คณะกรรมการชุดนี้สมาชิกทั้งหมด	15	คน	มีคนไทยด้วย	1	คน	คือ	อาจารย์จอน	อึ้งภากรณ์	เป็น
องค์กรเฉพาะกิจภายใต้การสนับสนุนของ	UNDP	และ	UNAIDS	จัดตั้งขึ้นเพื่อทบทวนอุปสรรคและ
ข้อจ�ากัดทางกฎหมายที่ขัดขวางการเดินหน้าป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	
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คณะกรรมการฯ	ชดุนีร้ะบุว่า	ท่ัวท้ังภูมิภาคมกีฎหมายและการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีล้าหลังนโยบายเอชไอวีของประเทศ	 ท�าให้เป็นอุปสรรคขัดขวาง	
การป้องกัน	 ดูแล	 รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 “มี	 19	 ประเทศที่ยังระบุว่า	
ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรม	 มี	 29	 ประเทศที่ระบุว่างาน
บรกิารทางเพศเป็นอาชญากรรม	และมีหลายประเทศท่ีใช้มาตรการบังคบับ�าบดั
ต่อผู้ใช้ยาเสพติด	โดยมีบางกรณี	(11	ประเทศในภูมิภาคเอเชีย)	ที่ก�าหนดโทษ
เกี่ยวกับยาเสพติดถึงขั้นประหารชีวิต”	(Global	Commission	on	HIV	and	the	
Law,	2011)

ถ้อยแถลงของ	Petchesky	และ	Global	Commission	on	HIV	and	the	
Law	 สะท้อนภาพของรัฐในการพยายามควบคุมเรื่องเอชไอวี	 ผ่านการใช้
กฎหมายและนโยบายควบคมุก�ากับเรือ่งเพศให้เป็นไปตามกรอบแนวทางทีร่ฐั
ต้องการ	 มากกว่าที่จะมองเรื่องวิถีเพศที่หลากหลายจากแง่มุมสิทธิทางเพศ	
สิทธิมนุษยชน	ที่ต้องให้การเคารพ	ปกป้อง	และคุ้มครอง

(2)	อ�านาจการแพทย์กับการควบคุมเรื่องเอดส์และเพศ

ในยคุสมยัของเอชไอว/ีเอดส์	เมือ่ย้อนมององค์ความรูท้ีใ่ช้ในการอธบิาย	
เฝ้าระวงัปรากฏการณ์ต่างๆ	ทีส่มัพนัธ์กบัเอดส์	พบว่าองค์ความรูท้างการแพทย์
โดยเฉพาะความรูท้างการแพทย์แบบชวีภาพ	(Bio	−	Medical)	และระบาดวิทยา	
(Epidemiology)	 ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาการแพร่กระจาย
ของโรคและศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยนิยามว่าใครคือผู้ป่วย	ซึ่ง
ในทางระบาดวิทยาถือว่ามีความส�าคัญมาก	โดยพยายามค�านวณในเชิงสถิติ
ตัวเลขในรูปอัตราส่วน	 เพื่อแสดงให้เห็นอัตราความชุกของโรค	 (prevalence	
rate)	และอัตราอุบัติการณ์ของโรค	(incident	rate)	

วิธีการทางระบาดวิทยาที่ใช้ศึกษาปัญหาโรคและความเจ็บป่วยด้วย
การน�าเสนอภาพตัวแทนด้วยวิธีการทางสถิติ	 เพื่อท�าให้ข้อมูลท่ีสลับซับซ้อน
อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่าย	 แสดงผลการศึกษาด้วยตัวเลขและความสัมพันธ์ทาง
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คณิตศาสตร์	ท�าให้ตัดสินใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์ว่าปัจจัยใดเกี่ยวข้องกับโรค
หรือปัญหาสุขภาพนั้นๆ	นอกจากนี้	ยังช่วยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรที่ศึกษา	และยังช่วยท�านายแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นได้ด้วย	(มาลี,	2548)

การใช้วธิกีารทางด้านระบาดวทิยาในยคุสมยัเอดส์	ทีพ่ยายามก�าหนด
ว่าใครคือผู้ป่วยและอะไรคือสาเหตุของการเจ็บป่วย	 และการใช้วิธีการสร้าง
ภาพตวัแทนโรคและความเจบ็ป่วยน้ัน	สมัพนัธ์กบัการก�าหนดเรือ่งโรคระบาด
และการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรค	โดยการสร้างค�าอธบิายเรือ่งประชากร
กลุ่มเสี่ยง	อาทิ	กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	(Men	who	have	Sex	with	
Men	−	MSM)	งานบรกิารทางเพศและผูม้าใช้บรกิาร	(Sew	work	and	Clients	−	SW)		
ผูใ้ช้ยาเสพตดิด้วยวธีิการฉีด	(Injecting	Drug	User	−	IDU)	และ	“คู่เพศสัมพนัธ์”	
ที่ทราบชัดเจนว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีเชื้อ	 (Discordant	 Couple)	 และสาเหตุ	
ความเส่ียง	 อาทิ	 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย	 การแลกเปล่ียน	
และใช้เข็มฉดียาร่วมกนั	รวมถงึการป้องกนัการถ่ายทอดเชือ้จากมารดาสูท่ารก	
(Prevention	of	Mother	to	Child	Transmission	−	PMTCT)	ท�าให้ค�าอธิบาย
ตามฐานแนวคิดและองค์ความรู้มีลักษณะดังนี้

1.	 ส ่งผลต่อความเปราะบางในการตีตราและการกีดกันผู ้คน		
โดยเฉพาะกลุ่มคน/กลุ่มประชากรที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มประชากรเสี่ยง	 ขณะ
เดียวกันก็ส่งผลให้ประชากรอื่นๆ	 ไม่ได้ตระหนักและรับรู้ว่าตนเองก็มีโอกาส	
รับหรือถ่ายทอดเชื้อได้หากไม่ป้องกัน

2.	 หากมองลึกลงไปถึงค�าอธิบายถึงความเสี่ยง	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่น�าไป
สูค่วามเจบ็ป่วยในกลุม่ประชากรทีถู่กระบุว่าเป็นกลุ่มเส่ียงสูงกจ็ะพบว่าวางอยู่
บนกระบวนการทีท่�าให้กลายเป็นเรือ่งทางแพทย์ (Medicalization) ทีท่�าให้
ความเสี่ยงและเงื่อนไข/ภาวะที่น�าไปสู่ความเสี่ยงต่างๆ ถูกนิยามหรือ 
ลดทอนความหมายลงเป็นเพียงแค่ช่องทางการรบัและส่งผ่านเชือ้	เพือ่ก�าหนด
มาตรการในการลด/ปิดช่องทางความเสี่ยงนั้นๆ	 โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
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ทางการแพทย์	โดยเฉพาะการแพทย์เชงิชวีภาพ	เช่น	การส่งเสรมิการใช้ถงุยาง
อนามยัในกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย	กลุม่ประชากรในงานบรกิารทางเพศ		
การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาใหม่ในกลุ่มประชากรท่ีใช้ยาเสพติดด้วยการฉีด		
การใช้ยาต้านไวรัสในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารก	รวมถึง
การใช้สารเคลือบทาช่องคลอด	 (microbicide)	 ในประชากรกลุ่มผู้หญิง		
และการใช้วคัซนีในอนาคต	ส่งผลให้การท�าความเข้าใจภาวะความเปราะบาง	
(vulnerability)	ทีเ่ป็นเงือ่นไขในเรือ่งทางเพศ	เพศภาวะ	เพศวถิ	ีเชือ้ชาต	ิ(race)	
ชนชั้น	(class)	ฯลฯ	ในชีวิตประจ�าวันที่สัมพันธ์กับเงื่อนไขทางโครงสร้างทาง
สังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจและการเมือง	อันอยู่เหนือกว่าระดับปัจเจกบุคคล	
แต่เป็นเงื่อนไขแวดล้อมที่น�าพาให้ปัจเจกบุคคลอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการได้รับ
หรือถ่ายทอดเช้ือ	 ถูกละเลยหรือไม่ได้ให้ความสนใจที่จะศึกษา	 เรียนรู้	 และ
พัฒนาเป็นมาตรการด�าเนินงานเพื่อลดทอนภาวะความเปราะบางนั้นๆ	

3.	 การน�าเสนอรายงานในทางสถิติตัวเลข	 ส่งผลให้ความทุกข์ความ
เจ็บป่วยจ�านวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสุขภาวะในการด�าเนินชีวิต
ทีเ่กดิขึน้จรงิไม่ได้ถูกนบัรวม ไม่ถกูน�าเสนอว่าเป็นปัญหา	และยงัส่งผลให้มติิ
ความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนลง	 เป็นเพียงภาพตัวแทนของกลุ่มประชากรท่ี	
เจ็บป่วยและมีความเสี่ยง	(นิวัตร	และคณะ,	2547)	

4.	 การก�าหนดค�าเรียกขานตัวแทนกลุ ่มประชากร	 เช่น	 ชายที่ม	ี
เพศสัมพันธ์กับชาย	(MSM)	พนักงานบริการทางเพศ	(SW)	ผู้ใช้ยาเสพติดด้วย
วิธีการฉีด	 (IDU)	 นอกจากจะมีลักษณะที่เป็นการลดทอนมิติด้านอ่ืนๆ	 ของ	
ความเป็นมนุษย์	 ให้เหลือเพียงนิยามช่องทางเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว	
ยงัลดทอนความหลากหลายของมติคิวามเป็นมนุษย์และพฤติกรรมการด�าเนนิ
ชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ	ด้วย	อาทิ	การกล่าวถึงกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์
กบัชายว่าเป็นกลุม่เสีย่งต่อการได้รบัหรอืถ่ายทอดเชือ้เอชไอว	ีส่งผลท�าให้กลุม่
ประชากรที่มีเพศภาวะแตกต่างหลากหลายออกไป	อาทิ	 ชายที่มีเพศสัมพันธ์
กบัชายโดยทีต่วัเองมบีทบาทเป็นชายในการร่วมเพศหรอืทีเ่รยีกกันว่า	 “เกย์คงิ”		
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ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กับชายโดยทีต่วัเองมบีทบาทเป็นหญงิในการร่วมเพศหรอื
ทีเ่รียกกันว่า	“เกย์ควนี”	ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายโดยทีตั่วเองเป็นได้ทัง้ชาย
และหญิงในการร่วมเพศหรอืทีเ่รยีกกนัว่า	“เกย์ควงิ”	ชายทีม่เีพศสัมพนัธ์ได้กบั
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย	(bisexual)	กะเทย	ชายที่แปลงเพศเป็นหญิง	ชายที่
แต่งกายเป็นหญงิ	ฯลฯ	ถกูนิยามแบบเหมารวมหรือลดความหมายลงเหลอืเพยีง
มิติเดียว	คอืการร่วมเพศทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้	และเสนอให้ส่งเสรมิการใช้ถงุยาง
อนามัยป้องกันเป็นหลัก

ถุงยางฯ	 จึงถูกน�าเสนอเป็นเครื่องมือป้องกันแบบเหมารวม	ท่ามกลาง
การละเลยการท�าความเข้าใจเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต่างหลากหลาย	
โดยคิดเหมารวมไปว่าคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมและการด�าเนินชีวิตทางเพศที่	
เหมอืนๆ	กนัไปหมด	ภายใต้ข้อจ�ากดัในการท�าความเข้าใจ	ความคดิ	ความเชือ่		
การให้ความหมายเรื่องเพศและถุงยางอนามัยที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์
และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

วิธีสันนิษฐานล่วงหน้าว่า	คนที่อยู่ใน	“กลุ่มเดียวกัน”	ย่อมมีพฤติกรรม
เหมือนกันนี้	 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในงานวิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่อง
เพศกับเอดส์ศึกษาของกฤตยา	 และกนกวรรณ	 (2550)	 ว่า	 งานเอดส์ศึกษา	
ยงัไปไม่ถงึไหน	เพราะงานกระแสหลักยังคงพุง่เป้าไปยงั	“กลุม่เสีย่ง”	เช่นเดียว
กบัเมือ่เริม่ต้นงานเอดส์ศกึษากว่า	30	ปีทีแ่ล้ว	ด้วยการวนเวยีนอยูก่บัการศกึษา	
“กลุ่มคน”	 ผู้ซึ่ง	 “ทางการ”	 และสังคมทั่วไปเชื่อกันว่าเป็น	 “ต้นเหตุ”	 แห่ง	
การแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี	

รปูแบบของการแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอวใีนสังคมไทย	ถกูเสนอในทาง
ระบาดวทิยาในลกัษณะของระลอกคล่ืน	โดยรปูแบบนีไ้ด้ใช้อธบิายมาเป็นเวลา
ร่วม	20	ปี	เพือ่ชีใ้ห้เหน็	“กลุม่เสีย่ง”	ทีต่ดิเชือ้และอาจท�าให้เกดิการแพร่ระบาด
ของเชื้อเอชไอวีไว้ว่า	 เริ่มจากคลื่นลูกแรกในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	
ต่อมาเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด	 ก่อนจะระบาด
ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ	ไปยังชายนักเที่ยว	ไปจนถึงหญิงแม่บ้านที่ได้รับ
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เชื้อจากสามีนักเที่ยว	แล้วผ่านต่อไปยังทารกที่ติดเชื้อจากครรภ์มารดา	ซึ่งได้
รับการอธิบายว่า	 การแพร่ระบาดของไวรัสเอชไอวีได้แพร่กระจายจนถึงกลุ่ม
ประชากรทั่วไป	(กฤตยา	และกนกวรรณ,	2550)

กฤตยา	 และกนกวรรณได้วิพากษ์วิจารณ์การศึกษาวิจัยที่เรียกว่า		
เอดส์ศึกษา	ว่าเป็นการท�างานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่วิ่งตามสถิติที่นักระบาด
วทิยาได้ท�างานเฝ้าระวัง	โดยการส�ารวจอตัราความชกุของการรบั	−	ถ่ายทอด
เชือ้ในประชากรกลุม่ต่างๆ	ไว้	จนเสมอืนเป็นทมีวจิยัเดยีวกนั	แต่ถกูมองว่าเป็น
ทีมระบาดมากกว่าเป็นทีมสังคมศาสตร์	 ที่ต้องการศึกษาท�าความเข้าใจเรื่อง
ราวทางสังคมของการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีอย่างแท้จริง	 โดยในปัจจุบัน	
“กลุ่มเสี่ยงของนักวิจัยเอดส์ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่	 “วัยรุ่น”	 ตามตัวเลขอัตรา	
การรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อฯ	ที่บ่งชี้ไว้	(กฤตยา	และกนกวรรณ,	2550:	84)

ข้อวพิากษ์ข้างต้นนีส้ะท้อนข้อเทจ็จริงในกระบวนการศกึษาและท�างาน
เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จนถึงปัจจุบันที่ยังคงใช้ฐานคิดวิธีมองและ
ข้อมูลตัวเลขเชิงสถิติทางระบาดวิทยาเป็นตัวก�าหนด	 ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
และใช้รปูแบบการค�านวนทางระบาดวทิยาทีเ่รยีกว่า	“รูปแบบการระบาดวทิยา
ในเอเชีย”	 หรือ	 Asia	 Epidemic	 Model	 (AEM)	 ที่มาพร้อมกับการยกระดับ		
“กลุ่มเสี่ยง”	 ให้กลายเป็น	 “กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด”	 หรือ	 Most	 At	 Risk	
Populations	(MARPs)	ซึ่งในทางระบาดวิทยาพบว่าหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชียมอีตัราความชกุของการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวทีีแ่ตกต่างไปจากภมูภิาค
แอฟริกา	 โดยพบการระบาดของเอชไอวีสูงมากในกลุ่มประชากร	 3	 กลุ่มคือ	
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด	 และกลุ่ม
พนักงานบริการ	 (ทางเพศ)	 กลุ่มที่เหลืออาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบท
ของแต่ละประเทศ	 เช่น	 กลุ่มลูกเรือประมง	 พนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่	
ส�าหรับประเทศไทย	 มีการกล่าวถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 ค�าเรียกกลุ่มที่ม	ี
ความเส่ียงสูงสุดนี	้ถกูเรยีกจนตดิปากตัง้แต่ฝ่ายก�าหนดนโยบาย	ฝ่ายวชิาการ	
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ไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานทั้งรัฐและเอกชนทั่วโลกว่า	“กลุ่มมาร์ปส์”4	

ผังภาพ AEM ที่ใช้กันทั่วไป

นักระบาดวิทยาได้ใช้รูปแบบดังกล่าวในการอธิบายและระบุกลุ่มที่มี
ความเส่ียงสูงสุด	 ตามข้อมูลตัวเลขที่ค�านวณได้จากสมการทางคณิตศาสตร์	
และน�าเอาข้อมูลตัวเลขเหล่านี้มาอธิบายความต่อ	ทั้งในการพัฒนามาตรการ
ในการท�างานและการศึกษาวิจัยด้านเอดส์	

การมองกลุม่เสีย่งไปจนถงึกลุ่มเสีย่งสงูสดุท�าให้เกิดการมองทีค่ลาดเคล่ือน		
โดยมุ่งจับจ้องไปยังกลุ่มคน	เพื่อค้นหาทิศทางและปัญหาการแพร่ระบาดของ
เอชไอวี	 และถูกน�ามาใช้อธิบายทิศทางการแพร่ระบาดจากคนกลุ่มหนึ่งๆ	 ไป
ยังคนกลุ่มต่างๆ	 และยังท�าให้เกิดมายาคติสร้างภาพลวงตาให้ไปจับจ้องมอง
กลุ่มคนและพฤติกรรมเส่ียงของกลุ่มคนน้ันๆ	 มากกว่าที่จะมองไปยังเงื่อนไข
ทางโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในเรื่องเพศ	 และเรื่องอ่ืนๆ	 ที่	
แฝงอยู่ในโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมที่ท�าให้เกิดการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อ	
เอชไอวีในกลุ่มคนนั้นๆ	

4	 ผู้เขียนขอละเว้นไม่กล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ในงานชิ้นนี้	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน		
นิวัตร	และสุทธิดา	(2553).
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วธิคิีดของนกัวจิยัเอดส์ศกึษาทีจ่ดัคนให้อยูใ่น	“กลุม่เส่ียง”	กลุม่เดียวกนั
เป็นวิธีคิดเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง	 เพราะคนทุกคนมีความต่างกัน	 แม้ว่าคนทั่วไป	
จะมีลักษณะภายนอกท่ีอยู่ใน	 “กลุ่มเดียวกัน”	 ท�าให้นักวิจัยมองเห็นได้ง่าย		
แต่ความคิดและประสบการณ์ของคนทกุคนย่อมมคีวามแตกต่างกันไป	นกัวจิยั
จึงไม่ควร	“จัดกลุ่ม”	คนที่ต้องการศึกษา	(กฤตยา	และกนกวรรณ,	2550)

การจัดกลุ่มตามอัตราการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 เป็นภาพสะท้อน
ให้เห็นการวิ่งตามสถิติการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวี	 เส้นทางของการแพร่
กระจายของไวรัส	 แม้ว่าเราจะสนใจศึกษาพฤติกรรมความสัมพันธ์ทางเพศ	
ของเขา	แต่กอ็าจด่วนสรปุหรอืเหมารวมว่า	คนในกลุม่เดยีวกันย่อมมพีฤตกิรรม
ทางเพศที่เหมือนกันและเสี่ยง	 ซึ่งเป็นการคิดไปเองของเราว่า	 “กลุ่มเส่ียง”		
คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบนี้	 จนขาดความสนใจที่จะเข้าใจบริบทและเงื่อนไข
ทางสังคมท่ีน�าพาคนไปสู่ภาวะหรือสถานการณ์ของความเสี่ยงในการรับ	−	
ถ่ายทอดเชื้ออย่างแท้จริง	 เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์การรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อ	
เอชไอวีในประเทศได้อย่างลึกซึ้งตามลักษณะของสังคมวัฒนธรรมได้	 โดย	
ไม่หลงเฉพาะตวัเลข	ข้อมูล	ค่าสถิตทิางระบาดวทิยา	โดยไม่มีความเป็นมนษุย์
ที่มีวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย	(กฤตยา	และกนกวรรณ,	2550)

การใช้ค�าว่า	 กลุ ่มเสี่ยง	 หรือกลุ ่มที่มีความเส่ียง	 เป็นการใช้เพื่อ	
การมุ่งจ�าแนกหรือจัดประเภทกลุ่มคน	 โดยเฉพาะการจ�าแนกตามพฤติกรรม
และการกระท�าทางเพศ	 (sexual	 practice)	 และการใช้ค�าว่า	 “ความเส่ียง”		
มคีวามหมายในทางตตีราผูค้น	(stigmatize)	และความหมายของค�าว่า	“กลุม่”	
กม็กับดบงัความหมายอืน่ๆ	เชือ่ว่าคนกลุม่นัน้ๆ	มลีกัษณะเหมอืนหรอืคล้ายกนั
ไปหมด	บดบังความเข้าใจบทบาทของคนที่มีความสลับซับซ้อน	 (multiplicity	
role)	หลากหลาย	(diversity	role)	และลื่นไหล	(flexibility	role)	

ดังนั้น	หากอธิบายด้วยการใช้ค�าว่า	เสี่ยง	(risk)	และความเปราะบาง	
(vulnerability)	ก็จ�าเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง	กล่าวคือ	 ใช้ค�า	 ‘ความเสี่ยง’	
อธิบายช่องทางเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเช้ือฯ	 ของคนกลุ่มต่างๆ	 ซึ่งเป็น
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ความรูท้างการแพทย์	และใช้ค�าว่า	‘ความเปราะบาง’	อธบิายปัจจยัหรอืเงือ่นไข
ที่ส่งผลให้คนหรือประชากรกลุ่มต่างๆ	 ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการป้องกันและ
ดูแลตนเอง	 ซึ่งเป็นความรู้ทางสังคมวัฒนธรรม	 เพื่อหลีกเล่ียงความสับสน	
ในการใช้ค�า	‘ความเสีย่งและความเปราะบาง’	ไปอธบิายหรอืก�าหนดกลุม่เสีย่ง	
เพราะจะเป็นการตีตราคนกลุ่มนั้นๆ	และละเลยคนกลุ่มอื่นๆ	

ระบาดวิทยาในแง่นี้จึงเป็นเครื่องมือท่ีแสดงอ�านาจทางการแพทย	์
ในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรค	แฝงการควบคมุก�ากบัเรือ่งเพศของคนใน
สังคม	ด้วยการให้ความหมาย	กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มอันตราย	และหมิ่นเหม่ศีลธรรม	
หรือกลุ่มที่อยู่ชายขอบในเรื่องศีลธรรมอันดีงามเรื่องเพศ

(3)	อ�านาจและอิทธิพลทางศาสนา

ในการประชุมนานาชาติเรื่องเอดส์	 ตั้งแต่ครั้งที่	 15	 เป็นต้นมา	 มีการ
หยิบยกเอานโยบายหรือมาตรการ	 A	−	B	−	C	 ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อย่าง	
กว้างขวางว่า	“นโยบาย	A	−	B	−	C	เป็นนโยบายทีม่องไม่เหน็ความส�าเรจ็	เพราะ
ไม่ได้ด�าเนนิการกบัความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศ”	(Tan,	2006	อ้างใน	นวิตัร	
และคณะ,	 2549)	 และการส่งเสริมให้ละเว้นการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวไม่มี
ทางประสบความส�าเร็จ	 โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมโยงกับเงื่อนไขความเป็นมนุษย์	
ดงันัน้	การทีส่หรัฐอเมริกาส่งเสริมนโยบายนีจึ้งสะท้อนความพยายามควบคุม
เรื่องเพศบนความร่วมมือกันของรัฐและศาสนา	 โดยใช้การให้งบประมาณ
สนับสนุนเป็นเง่ือนไขก�าหนด	การทีส่หรัฐฯ	ส่งเสรมินโยบายดงักล่าวนี	้ท�าให้
ถกูเรยีกขานว่าเป็นแนวทางการล่าอาณานคิมใหม่	(neo	−	colonialism)	(Lewis,		
2006)	ของประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากการมุง่วพิากษ์วจิารณ์	PEPFAR	(แผนฉกุเฉินของประธานาธบิดี
สหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยด้านเอดส์	−	President	 Emergency	
Plan	For	AIDS	Relive)	ของสหรฐัอเมรกิา	ซึง่อยูเ่บือ้งหลงัการก�าหนดให้ประเทศ
และหน่วยงานต่างๆ	ท่ีรบัทุนสนบัสนนุจากประเทศสหรฐัฯ	ต้องน�าแนวนโยบาย
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การป้องกันตามแนวทาง	 A	−	B	−	C	 ไปใช้แล้ว	 ตัวแนวทาง	 A	−	B	−	C	 เองก็	
ถูกตั้งค�าถามถึงที่มาที่ไปของการพัฒนาแนวนโยบายนี้ขึ้นมาส่งเสริมเป็น
มาตรการด้านการป้องกันเช่นกัน

ประเด็นหนึง่ทีน่่าสนใจคอืการตัง้ข้อสงัเกตว่า	แท้จรงิแล้ว	A	−	B	−	C	นัน้
วางอยู ่บนหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณค่า/ความเช่ือของลัทธิทางศาสนา		
(Orthodoxy)	 ที่ทรงอิทธิพลอยู่ในหลายประเทศ	 (มหาอ�านาจ)	 เม่ือประเทศ
มหาอ�านาจทางทหารและเศรษฐกจิเหล่านีพ้ฒันานโยบายหรอืส่งเสรมิมาตรการ
ต่างๆ	ขึ้นมา	ก็ย่อมส่งผลกระทบในระดับโลกได้	

คณุค่าหรอืความเชือ่ของลทัธทิางศาสนาทีอ่ยูเ่บือ้งหลังของการพฒันา
แนวนโยบาย	 A	−	B	−	C	 ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์	 คือ	 การก�าหนดข้อห้ามเร่ือง	
การไม่ควรพูดถึงเร่ืองทางเพศในที่สาธารณะ	 และการไม่ยอมรับหรือรับรอง	
รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศอื่นที่ไม่อยู่ในรูปแบบของเพศสัมพันธ์แบบหญิง
และชาย	 (heterosexual)	 เพศสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว	 (monogamy)		
ภายใต้สถาบันการแต่งงานของครอบครัว	 และหากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือ	
ค�าสอนก็จะถูกประณามและถูกรังเกียจ	ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม

ในพิธีปิดการประชุม	 ICAAP	 (International	 Conference	 on	 AIDS		
in	Asia	and	Pacific)	ครั้งที่	7	ที่เมืองโกเบ	ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อกลางปี	2548		
มีผู้แทนจากประเทศเอเชียใต้ลุกขึ้นอภิปรายว่า	 กรอบการอธิบายและท�างาน
ด้านเอดส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ	 ที่วางอยู่บนทัศนะหรือมุมมองของลัทธิ
ทางศาสนา	(Orthodoxy)	และความรูท้างการแพทย์แบบชวีภาพ	(Biomedical	
approach)	มข้ีอจ�ากดัในตวัเอง	เพราะมุง่มองหรอืรบัรองเฉพาะรปูแบบความ
สมัพนัธ์และเพศวถิทีีส่่งผลต่อการสบืทอดเผ่าพนัธุม์นุษย์เป็นหลกั	ซึง่เน้นเฉพาะ
หน้าที่ของเพศสัมพันธ์	 โดยไม่ให้ความส�าคัญ	มองข้าม	ละเลย	หรือเพิกเฉย
ต่อมติทิางเพศด้านอืน่ๆ	อาท	ิความพงึพอใจ	ความปรารถนา	อารมณ์รกัรญัจวน	
ฯลฯ	และเป็นมาตรการส่งเสรมิให้เกิดเพศสมัพันธ์ทีป่ลอดภัย	ปราศจากโรคและ
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ความเจ็บป่วย	เพื่อให้เพศสัมพันธ์นั้นได้ท�าหน้าที่ในการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของ
มนุษยชาติ	

ระบบคุณค่าและความรู้ที่ใช้ในการก�ากับคุณค่าข้างต้น	 ส่งผลให้เรื่อง
เพศทีไ่ม่ได้มเีพือ่สบืทอดเผ่าพนัธุม์นุษย์หลดุออกไปจากกรอบ	หรอืถกูเบยีดขบั
ท�าให้กลายเป็นชายขอบ	 (marginalization)	 ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ของคน
รักเพศเดียวกัน	 ทั้งชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิง	
เพศสัมพันธ์ของคนแปลงเพศ	ที่ไม่เข้ากรอบหรือระบบคุณค่าของเพศสัมพันธ์
แบบหญิง	−	ชาย	(heterosexual)	และเพศสมพันธ์แบบหญิง	−	ชายที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้กรอบของสถาบันการแต่งงาน	 เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ท่ีถูกต้องในการ
สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์

จากทัศนะข้างต้น	มาตรการส่งเสริมเพศสัมพันธ์แบบหญิง − ชายใน
รูปแบบผัวเดียวเมียเดียว (heterosexual monogamy) จึงถูกพัฒนาและ
ส่งเสริมอย่างจงใจ เพื่อป้องกันอันตรายจากเอชไอวี/เอดส์ และยังเป็น 
การส่งเสรมิระบบคณุค่าตามความเชือ่ของลทัธศิาสนานัน้ เพือ่ให้เป็นแนวทาง
ปฏบิตัขิองผูอ้ืน่ด้วย	โดยเฉพาะการละเว้นการมเีพศสมัพันธ์	(A)	และการซือ่สัตย์
ต่อคู	่(B)	ทีห่ลายคนตัง้ข้อสงัเกตว่าเป็นมาตรการหลกัของแนวนโยบาย	A	−	B	−	C

ค�าถามต่อมาคือ	แล้ว	C	หรือการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ที่ไหน?	

ภาคประชาสังคมหลายแห่งอธิบายเรื่องนี้ว่า	การส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามัยหรือ	 C	 เป็นมาตรการทางการแพทย์ไว้รองรับประชากรกลุ่มอื่นๆ	 ที	่
ไม่เข้าพวก	 เช่น	 กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 (MSM)	 พนักงานบริการ	
ทางเพศ	(SW)	ผูใ้ช้ยาเสพตดิด้วยการฉดี	(IDU)	ทีต้่องอยูใ่นกฎเกณฑ์การควบคมุ
และรายงานการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องชัดเจนด้วย	 สังเกตได้จาก	
ค�าอธิบายต่อท้ายมาตรการเรื่องถุงยางอนามัย	 ที่ต้องมีค�าอธิบายความต่อ	
เพือ่ก�ากบัการใช้อย่างระมดัระวัง	มกีารตัง้ข้อสงัเกตว่า	ทีจ่ริงแล้ว	แนวนโยบาย
เรื่อง	A	−	B	−	C	นี้	ต้องเขียนเป็น	A	−	B	−	c	คือให้	A	−	B	เป็นตัวอักษรตัวใหญ่	
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เพือ่เน้นว่าเป็นแนวทางหลกัในการส่งเสริมให้กบัประชากรหมูม่าก	หากจ�าเป็น
ก็ค่อยใช้	c	กับประชากร	“กลุ่มอื่นๆ”	ที่อาจไม่อยู่ในระบบคุณค่ากระแสหลัก	
อนัเป็นความจ�าเป็นต้องควบคมุโรคไม่ให้แพร่กระจาย	และคุมก�าเนดิเพือ่ไม่ให้
เกิดการแพร่หลายของประชากรกลุ่มนี้อีก	 c	 ในแง่นี้จึงมีความหมายส�าคัญ		
2	นัย	คือ	condom	หรือถุงยางอนามัย	และ	control	หรือการควบคุมนั่นเอง

ความพยายามก�าหนดเง่ือนไขให้ผู้รับทุนสนับสนุนการท�างานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ต้องยึดกรอบแนวทางและมาตรการด�าเนินงานแบบ	
A	−	B	−	c	 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเงื่อนไขที่กดบังคับ	 เพื่อมุ่งส่งเสริมระบบ
คุณค่าที่ตนเองยึดถือให้กลายเป็นระบบคุณค่าหลักและเป็นหนึ่งเดียว		
โดยปฏิเสธและเพิกเฉยการด�าเนินงานที่สนใจวิเคราะห์/วิพากษ์วิจารณ	์
ความสลับซับซ้อนของเรื่องทางเพศในมิติหรือแนวพินิจอื่นๆ	 ที่ส่งผลกระทบ
กว้างขวาง	 นั่นคือ	 ในด้านหน่ึงแม้จะมีหลายองค์กรในหลายประเทศรับเอา
เงือ่นไขดงักล่าวไปปรบัใช้	แต่หลายองค์กรในอีกหลายประเทศวพิากษ์วจิารณ์	
แสดงการต่อต้านและขดัขนื	ไม่ยอมรบัวธิกีารกดบงัคบัใช้อย่างมเีงือ่นไขเช่นนี้	
ขณะทีใ่นอกีด้านหนึง่กส่็งผลให้คนกลุม่ต่างๆ	ทีด่�าเนนิชวีติทางเพศไม่สอดคล้อง
กับระบบคุณค่าข้างต้น	 ต้องตกอยู่ภายใต้โครงสร้างที่เปราะบาง	 อยู่ในภาวะ
ความเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น

นอกจากนี้	 ยังส่งผลให้เกิดการก�าหนดคุณค่า	 การตัดสินผิดถูกชั่วดี		
ท่ีเกี่ยวพันกับเร่ืองการตีตราและการแบ่งแยกกีดกันไม่มากก็น้อย	 เกิดภาพ
อธิบายเปรียบเทียบว่า	 อะไรเป็นเพศสัมพันธ์ที่ดี	 (good	 sex)	 อาทิ	 การมี	
เพศสัมพันธ์แบบหญิงชายเพื่อการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์	 การมีเพศสัมพันธ์
ภายในสถาบนัการแต่งงาน	การมเีพศสมัพนัธ์ในรูปแบบผวัเดยีวเมยีเดียว	ฯลฯ	
และอะไรเป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ดี	 (bad	 sex)	 กระท่ังถูกเรียกเป็นเพศสัมพันธ์	
ท่ีสกปรกและยอมรับไม่ได้	 ทั้งในแง่การมีเพศสัมพันธ์กับคน/คู่นอนที่ไม่อาจ
ยอมรับได้	 เช่น	 การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเพศเดียวกัน/พนักงานบริการ	
ทางเพศ	หรือวิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่อาจยอมรับได้	 เช่น	การมีเพศสัมพันธ์



59ถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

ทางทวารหนัก	 การตัดสินคุณค่าและการแบ่งแยกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ	
ต่อความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ในประเทศฟิลิปปินส์	 มีการด�าเนินโปรแกรมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ ่น		
โดยมุง่เน้นเรือ่งอันตรายของ	PMS	(Pre	−	Marital	Sex)	หรอืการมีเพศสมัพนัธ์
ก่อนแต่งงาน	ซึ่งสะท้อนความเชื่อเรื่องการส่งเสริม	A	และ	B	ได้ดี	โปรแกรม	
ดงักล่าวถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่า	เร่ิมต้นด้วยความเชือ่และคณุค่าทีว่่า	เรือ่งทางเพศ	
โดยตัวของมันเองเป็นปัญหา	 ท�าให้โปรแกรมการด�าเนินงานต่างๆ	 เน้นไปที่
อันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน	เนื่องจากมองว่าเพศสัมพันธ์
เป็นสิ่งไม่ดีหรือสกปรก	จึงควรละเว้นไม่ไปเกี่ยวข้องกับ	“อันตราย”	นั้นๆ	ไม่มี
โปรแกรมด�าเนินงานใดๆ	ค�านงึถึงความเป็นไปได้ของเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน
ที่ปลอดภัยที่อยู่บนความสุขความพึงพอใจ	 (pleasurable)	 และการเคารพ	
ซึง่กนัและกนั	(respectful)	ส่งผลให้กลุม่วัยรุน่ทีไ่ม่ได้ยดึถอืคณุค่าเรือ่งละเว้น
การมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน	 ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของการณรงค์	
การมเีพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั	และลดอนัตรายหรือความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การมีเพศสัมพันธ์	(Boyce	et	al.,	2006)

Marge	 Berer	 ได้เขียนบทบรรณาธิการในวารสาร	 Reproductive	
Health	Matters	ฉบับที่	 28	ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	2006	 ในชื่อเดียวกัน	
Condom,	 yes!	 “Abstinence”,	 no	 แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงต่อ	
การรณรงค์ให้ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์	 โดยประกาศจุดยืนว่า	
การก�าหนดประเด็นของวารสารฉบับนี้เพื่อปลุกเร้าให้เกิดการต่อสู้กับอ�านาจ
อันทรงพลังของผู้น�าทางศาสนาคริสต์ในปีกขวาจัด	 พระสันตปาปาฯ	 ที่	 16		
(โป๊ปเบเนดกิต์)	และอดตีประธานาธบิดจีอร์จ	บุช	ทีผ่ลกัดนัและก�าหนดนโยบาย	
“การละเว้น/หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์”	 (Abstinence)	 ที่เธอเรียกว่าเป็น	
“การเมืองเร่ืองเพศ”	(Sexual	Politics)	ซึง่กลายเป็นนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อ
การส่งเสริมเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 ที่อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของ	
เอชไอวีเพิ่มขึ้นอีก	(Berer,	2006)
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Berer	เสนอว่า	การรณรงค์เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเอชไอวีนั้น
ควรใช้ค�าขวญั	“ไม่มถีงุยางอนามยั	ไม่มเีพศสมัพนัธ์	(No	condom	−	No	sex)”	
เนื่องจากถุงยางอนามัยได้พิสูจน์ตัวเองตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วว่า		
เป็นเครื่องมือเดียวที่ทรงประสิทธิภาพในการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อ	
เอชไอวี	 แต่น่าแปลกใจว่า	 การให้ความส�าคัญกับถุงยางฯ	 กลับมีน้อยกว่า		
เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนด้านงบประมาณที่ให้กับการพัฒนายาต้านไวรัส	
วัคซีน	และไมโครบิไซด์	และวิพากษ์	UNAIDS	ว่า	ไม่มีแม้แต่การจ้างเจ้าหน้าที่
เต็มเวลาสักคนเพื่อท�างานด้านถุงยางอนามัย	(Berer,	2006)

Berer	 มองว่าการรณรงค์เรื่องนี้ควรมีจุดยืนว่า	 เพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็น
เรือ่งว่าใครม	ีหรอืมกีบัใคร	หรอืมทีีอ่ายเุท่าไร	แต่ควรมองว่า	ผูค้นแทบทัง้หมด
ล้วนมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	 “การมีหลักประกันว่า เม่ือผู้คน 
มีเพศสัมพันธ์แล้ว มันเป็นการตัดสินใจเลือกมีด้วยตนเอง โดยที่พวกเขา 
รู้วิธีการ มีความสามารถ และรู้ว่าจะต่อรองกับคู่ของตนเองเพ่ือการมี 
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้อย่างไร”	(Berer,	2006)

ดังนั้น	 ในการพัฒนาเนื้อหาการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์		
จึงควรมองคนอย่างแยกแยะเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มคนที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์	
และคนที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์	

แม้ว่าการไม่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแน่นอนอย่างไม่มีใคร
เถียงได้	 แต่เราจะรณรงค์เรื่องน้ีกันอย่างไร	 ในเมื่อทุกวันนี้มีข้อเท็จจริงที่ว่า		
แม้ผูค้นจ�านวนมากจะไม่ต้องการมเีพศสมัพนัธ์	แต่จ�าเป็นต้องมด้ีวยแรงกดดัน
จากคู่	 หรือเพื่อน	 หรือจากตัวเองว่า	 หากไม่มีเพศสัมพันธ์ก็จะไม่ได้รับ	
การยอมรับ	 การรณรงค์ให้ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จึงอาจ	
เป็นประโยชน์อยู่บ้างจนถึงจุดที่พวกเขาตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์	 อย่างไรก็ดี		
การรณรงค์ให้ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แบบน้ีมีน�้าเสียงค่อนไป
ทางศาสนาและพธิกีาร	เพราะมนียัของการให้ผูค้นถอยห่างออก	ไม่เกลอืกกลัว้
กบัส่ิงชัว่ร้าย	ไม่ควรท�าบาป	หรอืคอืการไม่เหน็ด้วยกบัการมเีพศสมัพนัธ์นัน่เอง	
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“A	−	B	−	c”	จงึเปรยีบเสมอืนคมัภร์ีศาสนาเล่มใหม่ในยคุสมยัเอดส์	ทีม่า
พร้อมกับวิธีคิดเรื่อง	 “กลุ่มเสี่ยง”	 และกลายเป็นภาพสะท้อนความพยายาม
ทางการเมืองของรัฐในการก�ากับควบคุมกรอบปฏิบัติเรื่องเพศชายขอบ		
ขณะเดียวกันก็พยายามส่งเสริมระบบคุณค่าความเช่ือเรื่องเพศในรูปของ	
เพศสัมพันธ์แบบหญิงชายในแบบผัวเดียวเมียเดียว	 ที่อยู่บนฐานองค์ความรู้
ทางการแพทย์แบบชีวกลไก	โดยอธิบายความตามแนวทางระบาดวิทยา	และ
ก�ากับด้วยฐานความเชื่อทางศาสนา	 ในลักษณะสามประสานเพื่อการปฏิวัติ
กระชับพื้นที่เรื่องเพศในยุคสมัยเอดส์

สอดคล้องกบั	ธเนศ	ทีม่องว่า	“การศกึษาเร่ืองเพศศึกษาจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
เข้าใจถงึอดุมการณ์ของวทิยาศาสตร์และการแพทย์ทีเ่คลอืบแฝงอยูใ่นการศกึษา
ต่างๆ	เหล่านีด้้วย	เพราะการแพทย์ของพวกครสิเตยีนผิวขาวนัน้เชือ่มต่อโยงใย
เข้ากบัศลีธรรมของครสิต์ศาสนามาตลอดประวติัศาสตร์ของอารยธรรมครสิเตยีน”	
(ธเนศ,	2549:	55)

2.4	การน�าเรื่องเพศ	ความสุขความพึงพอใจทางเพศ	และ

ถุงยางอนามัยกลับคืนมาในยุคสมัยเอดส์

การประชุมนานาชาติเรื่องเอชไอวี/เอดส์	 ครั้งที่	 15	 ซึ่งจัดขึ้นที่
กรุงเทพมหานคร	ในปี	 2547	มีการตั้งข้อสังเกตว่า	การท�างานป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์ที่ผ่านมาไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก	 เพราะยังไม่มีการท�า	
ความเข้าใจที่ดีพอเพ่ือสรุปรวบยอดแนวความคิดเรื่องเพศวิถีของมนุษย	์	
(conceptualization	of	human	sexuality)	ท�าให้มิติการท�าความเข้าใจและ
การท�างานเรื่องเพศวิถีได้หลุดหายไปจากบริบทของการท�างานด้านเอดส	์	
และการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการด�าเนินชีวิตของเพศวิถีต่างๆ	 เช่น
เดยีวกบัทีก่ารท�างานด้านเอดส์ยงัไม่ได้สัมพันธ์เชือ่มโยงกบัมติิต่างๆ	ในบรบิท
ของเรื่องเพศวิถี	
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ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญของการสรุปรวบยอดแนวความคิดในเรื่องวิถีเพศของ
มนษุย์	และการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว	ีกค็อื	การทีผู่ค้น	หน่วยงาน	องค์กร	
และสถาบันต่างๆ	ท่ัวโลกยังคงปิดก้ันไม่ให้ผูค้นพูดถงึสาเหตขุองการแพร่ระบาด
อย่างตรงไปตรงมา	 ยังคงมีนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่ยอมรับฟัง
และไม่แสดงบทบาทน�าในการด�าเนินงานด้านเอดส์	 ยังมีองค์กรประชาสังคม
หลายแห่งทีมุ่ง่ส่งเสรมิเฉพาะส่ิงท่ีถือว่าเป็นพฤตกิรรมปกต	ิไม่เบ่ียงเบน	มากกว่า
การสนับสนุนให้ปัจเจกบุคคลพัฒนาและแสดงออกทางเพศได้หลากหลาย		
บนฐานของการเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	ยงัมีผู้น�าศาสนาและศลีธรรม
ไม่ยอมรับความหลากหลายในเรื่องทางเพศของมนุษย์	 และยังมีผู้คนทั่วไป	
ที่เสแสร้งหรือแกล้งมองว่าการแพร่ระบาดของเอชไอวีในโลกไม่ได้เป็นส่ิงที่	
ต้องกังวลใจ

การพิจารณาเรื่องเพศวิถีให้ชัดเจนเช่ือมโยงกับการป้องกัน	

เอชไอวี	ควรครอบคลุมแง่มุมด้านต่างๆ	(Boyce	et	al.,	2006)	ดังนี้	

1.	 การท�าความเข้าใจเรื่องเพศภาวะในทางทฤษฎี	 (theorization	 of	
gender)	 จากกรอบการอธิบายเรื่องเพศในมิติเดิมจ�ากัดค�าอธิบายไว้เพียง	
ความเป็นเพศหญงิและความเป็นเพศชาย	ขณะท่ีเพศภาวะในปัจจบุนัได้แสดง
ความสลับซับซ้อนของภาวะทางเพศที่หลากหลายและลื่นไหลมากขึ้น	รวมทั้ง
พยายามท�าความเข้าใจเรื่องทางเพศและเพศภาวะในมิติอื่นๆ	 ด้วย	 ทั้งความ
ปรารถนา	 ความพึงพอใจทางเพศ	 กามารมณ์	 ฯลฯ	 โดยไม่จ�ากัดค�าอธิบาย	
อยู่เฉพาะบทบาททางเพศภาวะเพียงด้านเดียว	

2.	 ความเข้าใจเกีย่วกบัสภาวะวิสยัต่างๆ ในเร่ืองเพศ	(understanding	
of	sexual	subjectivity)	ในบางสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์อาจถูกมองว่า
เป็นงานท่ีหนกัและอนัตราย	เป็นหน้าทีท่างสงัคม	เป็นหนทางทีจ่ะช่วยให้ตนเอง
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ได้รับการปกป้อง	 คุ้มครอง	 มีที่อยู่อาศัย	 มีอาหาร	 มียา	 (ยารักษาโรคและ	
ยาเสพติด)	 เป็นเร่ืองการแอบซ่อน/ขโมย	 เป็นวิธีการที่ท�าให้คนสูญเสีย	
ความบริสุทธิ์	 เป็นการกระท�าเพื่อท้าทายการเมือง	 เป็นกลยุทธ์ในสงคราม	
ล้างเผ่าพนัธุ	์เป็นหนทางทีจ่ะได้รบัคะแนนดีๆ 	ฯลฯ	ดงันัน้	เมือ่พดูถงึมาตรการ	
เช่น	การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	จึงควรเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรือบริบท
เงื่อนไขต่างๆ	

3.	 นัยส�าคัญของความพึงพอใจทางเพศในการตัดสินใจเรื่องเพศ		
(the	significance	of	pleasure	in	sexual	decision	−	making)	ที่เป็นภาพ
สะท้อนความเข้าใจเร่ืองเพศวิถีในมิติที่หลากหลายเพิ่มเติมลึกซึ้งไปถึงเรื่อง	
ความปรารถนา	ความพึงพอใจ	ที่สะท้อนมิติด้านความเป็นมนุษย์ออกมา

4.	 การสรุปรวบยอดความคิดเรื่องวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเพศ	
(conceptualization	of	sexual	behaviors	and	culture)	ที่มิติทางเพศและ
การแสดงออกด้านพฤตกิรรมทางเพศ	สมัพนัธ์อย่างมีพลวัตกบัความเปลีย่นแปลง
ทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	 เร่ืองเพศไม่ได้ด�ารงอยู่
โดดเดีย่ว	หยดุน่ิง	หรือมพีฒันาการเป็นเส้นตรง	แต่สมัพนัธ์กบัวฒันธรรมและ
เงือ่นไขทางวฒันธรรมน้ันๆ	น่ันคอื	ผูค้นในแต่ละวฒันธรรมล้วนให้ความหมาย
กับเรื่องเพศที่แตกต่างหลากหลาย	 การสรุปรวบยอดความคิดเรื่องทางเพศ	
ของมนุษย์ที่จ�ากัดอยู่เพียงแค่ความหมายของเพศทางชีววิทยา	 (sex)	ว่าเป็น
เพศหญิง	 เพศชาย	 ลักษณะการแสดงออกทางเพศ	 และรสนิยมทางเพศ		
(sexual	practice	or	sexual	orientation)	ว่าเป็นชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย	
หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิง	 ฯลฯ	 จึงยังไม่เพียงพอและเป็นการด่วนสรุปที	่
เร็วเกินไป
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ท้ายบท

การใช้ประเด็นความสุขความพึงพอใจเข้ามาสือ่สารเรือ่งทางเพศ	เอดส์	
และถุงยางอนามัยนั้น	 จ�าเป็นต้องค�านึงถึงการสร้างวาทกรรมข้อถกเถียง	
พดูคุยใหม่ในเรือ่งเอดส์	เช่น	การยอมรบัความส�าคญัของการมเีพศสมัพันธ์และ
พฤติกรรมเสี่ยง	และควรท�าความเข้าใจว่าเกิดจากอะไร	

ต้องให้ความหมายเรื่อง	 “เพศ”	 ที่กว้างมากกว่าเดิม	 เพื่อให้เกิด	
การพดูคยุแลกเปลีย่นเรือ่งเพศวถิ	ีและความสุข	ความพงึพอใจทีเ่ปิดกว้างมาก
ขึน้	โดยยอมรบัว่า	กจิกรรมทางเพศทีไ่ม่มกีารสอดใส่	เช่น	การกอดจบูลูบคล�า
เนื้อตัวร่างกาย	 การใช้ปากจูบพรมไปทั่วร่างกาย	 และการส�าเร็จความใคร	่
ให้กนัและกนั	ต่างเป็นทางเลอืกของการร่วมเพศทีไ่ม่ต้องสอดใส่ทางช่องคลอด
และช่องทวารหนัก

หลักสูตรและการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต้องขยายมิติให้กว้างมากขึ้น		
ให้มีการเรียนรู้ความหมายของเพศวิถีของมนุษย	์ ท่ีมากกว่าเพ่ือการแต่งงาน	
มคีรอบครัว	และมลีกู	และก�าหนดให้ถงุยางฯ	มคีวามหมายและบทบาทมากกว่า
การเป็นเครื่องมือคุมก�าเนิดและป้องกันโรค

ทั้งนี้	 เยาวชนควรมีโอกาสและทางเลือกในการเรียนรู้เรื่องเพศ	ว่าเป็น
วิถีตามธรรมชาติและเป็นความสุขความพึงพอใจในการแสดงออกซึ่งความรัก
และมีผลกระทบต่อผู้อื่น	และการมีวิถีรักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกันต่างก็เป็น
รูปแบบการแสดงออกที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน	

ควรมกีารพดูคยุถงึวธิกีารหรอืการปฏบิตับิางเร่ือง	ทัง้ในแง่ทีเ่ป็นวธีิการ
สร้างความสุข	ความพึงพอใจ	และเป็นหลักประกันว่าจะมีความรู้ที่จะป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี	

แทนทีจ่ะยงัคงส่งเสรมิให้ละเว้นการมเีพศสมัพันธ์และความสมัพันธ์แบบ
ผวัเดยีว	−	เมียเดยีว	โดยกนัรปูแบบความสมัพนัธ์ทางเพศแบบอืน่ๆ	ออกไปนัน้	
ควรหันมาให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม�่าเสมอ
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มากกว่า	 เพราะเป็นแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลด	
ความเปราะบางและความเสี่ยงต่อการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 เช่น	การท�า	
ความเข้าใจว่า	การมีเพศสัมพันธ์แบบคู่ค้างคืนเดยีวร้อยครัง้แต่ใช้ถงุยางอนามยั
ทุกครั้ง	มีความปลอดภัยกว่าการมีเพศสัมพันธ์ร้อยครั้งกับคนๆ	เดียวที่ไม่รู้ว่า
มีเอชไอวีหรือไม่	โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

ในการรณรงค์ต่อสู้กับเอดส์	 ควรมีการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	
ในรูปแบบหรือด้วยวิธีการสร้างความสุขความพึงพอใจที่เย้ายวนใจ	 อาท	ิ	
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ถุงยางฯ	 ควรเน้นเรื่องความสุขเย้ายวนใจ	 สัมผัส	
ทีใ่กล้ชดิและลกึซึง้	เพือ่การมสีขุภาวะทางเพศทีดี่	ปลอดภยั	และเป็นสขุ	มากกว่า
เน้นเรื่องโรค	อันตราย	และความเสี่ยง	และควรพัฒนาปรับปรุงถุงยางอนามัย	
เพือ่เพิม่สมัผสัละเอยีดอ่อนและความสขุความพงึพอใจให้กบัทัง้ผูส้วมใส่และคู่	
เช่น	ท�าให้ผิวถุงยางฯ	บางลง	ใช้ได้สะดวกมากขึ้น	โดยมีหลายขนาด	รูปร่าง	
เพื่อให้สวมใส่ได้พอดี	

การโฆษณาประชาสมัพันธ์เร่ืองขนาดของถงุยางฯ	ในการวางจ�าหน่าย
ในตลาด	 ควรปรับเปลี่ยนจากมิลลิเมตร	 เป็นขนาดของผลไม้แทน	 เช่น		
ขนาดใหญ่	−	ยักษ์	−	มหึมา	(ให้ความรู้สึกดีกว่าถูกบอกว่ากี่มิลลิเมตร)	ซึ่งเป็น	
การใช้ความสนุก	ความสุข	ความพึงพอใจในเรื่องเพศ	มาใช้วางแผนการผลิต
และการตลาดในเรือ่งขนาด	ส	ีกลิน่	รปูร่าง	ฯลฯ	อกีทัง้ควรมกีารลงทนุพฒันา
ถุงยางอนามัยอย่างจริงจัง	 เพื่อช่วยสร้างสัมผัสแห่งความสุขให้กับผู้ใช้และคู่	
ควรส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ถุงยางอนามัยด้วยวิธีการที่	
เย้ายวนใจมากขึ้น	 เช่น	 การฝึกใส่ด้วยริมฝีปาก	 ฯลฯ	 และจากการที่ผู้ชาย	
หลายคนปฏิเสธไม่ใช้ถงุยางฯ	เพราะขาดรสสัมผสั	กค็วรท�าการส่งเสรมิมมุมอง
เชิงบวกอื่นๆ	ทดแทน	เช่น	การยืดระยะเวลาการหลั่ง	และเวลาสร้างความสุข
ความพึงพอใจในการร่วมเพศ	 เพื่อการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี	 เป็นสุข	 และ
ปลอดภัย
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3การรณรงค์ส่งเสริม

การใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทย

ท
ายบทที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้กล่าวถึงการรณรงค์เรื่อง
เพศดว้ยแนวคดิทีแ่ตกตา่งออกไป	และเปน็ไปในทาง

บวก	 ด้วยข้อความเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า	
เป็นสุข	 และมีความพึงพอใจ	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะ
ทางเพศและการเป็นอยู่ที่ดี	 ในบทนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง
ตัวอย่างการด�าเนินการส่งเสริมถุงยางอนามัยในประเทศไทย	
ประกอบด้วยเนื้อหา	 2	 ส่วน	 ส่วนแรก	 เป็นการรณรงค์
ส่งเสริมเร่ืองถุงยางอนามัยผ่านนโยบายและการด�าเนิน
โครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย	และตวัอยา่งการรณรงค์
เร่ืองถุงยางอนามัยขององค์กรพัฒนาเอกชนผ่านโลก
ออนไลน์	 ส่วนที่สอง	 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
เรื่องเพศ	เรื่องเอดส์	และถุงยางอนามัยในพื้นที่
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3.1	การรณรงค์ส่งเสริมเรื่องถุงยางอนามัยผ่านนโยบาย

และการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย	

ในทีน่ี	้ผูเ้ขียนขอหยบิยกเอาโครงการรณรงค์ส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั
ในประเทศไทย	2	โครงการมาเป็นตวัอย่าง	โครงการแรกคอื	โครงการถงุยางฯ	
100%	หรอื	100%	Condom	Use	Program	(CUP)	เริม่ด�าเนนิการในราวปี	2532	
จนขยายเป็นโครงการระดับประเทศในปี	2534	และโครงการทีส่องคือ	โครงการ	
“ยดือก	พกถงุ”	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทุนโลกเพือ่การต่อสู้
กับโรคเอดส์	วัณโรคและมาลาเรีย	(GFATM)

(1)	โครงการถงุยางอนามัย	100%	หรอื	100%	Condom	Use	

Program	(CUP)

โครงการถุงยางฯ	100%	เป็นตัวอย่างเด่นในฐานะโครงการรณรงค์ให้มี
การใช้ถงุยางอนามยัของประเทศไทย	ทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าประสบความส�าเรจ็
ในแง่การลดอตัราการรบั	−	ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวรีายใหม่ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	
จนมีการขยายผลไปยังประเทศเพ่ือนบ้านต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 ภายใต้	
การสนับสนุนจาก	UNAIDS	

โครงการนีร้เิริม่และด�าเนนิการโดย	นพ.ววิฒัน์	โรจนพทิยากร	ทีพ่ยายาม
คดิหารูปแบบการด�าเนนิงานเพือ่ลดการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวใีนประเทศไทย	
ซึ่งขณะนั้นมีอัตราการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สูงมากในกลุ่มหญิง
บริการทางเพศและชายนักเที่ยว	 นพ.วิวัฒน์	 จึงมองว่า	 ต้องส่งเสริมการใช้	
ถงุยางอนามยัในฐานะทีเ่ป็น	“เครือ่งมอืทางการแพทย์”	เพือ่การคมุก�าเนดิและ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเชื้อไวรัสเอชไอวีด้วย	(วิวัฒน์,	2552)

การด�าเนนิงานดงักล่าวใช้วธิกีารต้ังโจทย์ว่า	ท�าอย่างไรให้เกดิการปรบั
เปล่ียนอ�านาจระหว่างผู้ซื้อหรือคือชายนักเที่ยว	 กับผู้ขายคือหญิงบริการ		
โดยก�าหนดเงื่อนไขว่าต้องใช้ถุงยางอนามัยด้วยทุกครั้งที่ซื้อขายบริการ	
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ค�าตอบของโจทย์ข้างต้นจึงเป็นข้อเสนอให้ใช้อ�านาจรัฐที่เกี่ยวข้อง	
คือฝ่ายปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	 และฝ่ายจับกุมคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	
ขอความร่วมมือหรือกดดันไปยังเจ้าของกิจการบริการทางเพศ	 ส่งเสริมแกม
บังคับให้ใช้ถุงยางอนามัยในการซื้อ	−	ขายบริการทางเพศ

การด�าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการจัดการความสัมพันธเ์ชิงอ�านาจที่
ซ้อนทับลงไปเป็นชั้นๆ	 ตั้งแต่การใช้อ�านาจนโยบายและกฎหมายรัฐบังคับ
เจ้าของธุรกิจทางเพศที่ผิดกฎหมาย	 ซึ่งใช้อ�านาจบังคับต่อไปยังหญิงบริการ	
และส่งผลไปถึงการจัดการซื้อ	−	ขายบริการทางเพศกับลูกค้า	 หัวใจหลักของ
การด�าเนินการดังกล่าวน้ีสะท้อนอยู่ในค�าบอกเล่าของผู้พัฒนาโครงการว่า	
ต้องการหยุดหรือชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี

ในที่นี้	ผู้เขียนจะหยิบยกโครงการถุงยางอนามัย	100%	มาพิจารณาว่า	
บนความส�าเรจ็ของการด�าเนนิโครงการทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึอย่างกว้างขวางนัน้		
มีข ้อคิดเห็นและค�าวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องสถานะและความหมายของ	
ถุงยางอนามัยภายหลังการด�าเนินโครงการนี้อย่างไรบ้าง

UNAIDS	กล่าวถงึโครงการถงุยางอนามยั	100%	หรอื	100%	CUP	(Condom	
Use	Program)	ว่า	ถงุยางอนามยัได้แสดงบทบาทอย่างชดัเจนในการป้องกนั
การรับ − ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในหลายประเทศ	 โดยช่วยลดอัตรา	
การรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวใีนที่ๆ 	เกิดปัญหาเอดส์ไปแล้ว	และยงัช่วยลดทอน
การแพร่ระบาดของเอชไอวใีนพืน้ที่ๆ 	การแพร่ระบาดยงัคงเกดิขึน้กบัประชากร
เฉพาะบางกลุ่ม	(UNAIDS,	2009)

ถุงยางฯ	ช่วยส่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมทางเพศทีป่ลอดภยั	การวเิคราะห์
เรือ่งการแพร่ระบาดของเอดส์ในประเทศอกูนัดายนืยนัว่า	การใช้ถงุยางอนามยั
ทีเ่พ่ิมมากขึน้	พร้อมกบัการชะลอการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกออกไป	และการลด
จ�านวนคูน่อน	เป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยลดความชุกของเอชไอวใีนทศวรรษ	2530		
ประเทศไทยก็ได้แสดงให้เห็นว่า	การลดการตีตราถุงยางอนามัย	และส่งเสริม
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การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศและลูกค้า	 ได้ช่วยลด	
การรับ	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวใีนประชากรกลุม่นี	้และในประชากรทัว่ๆ	ไปด้วย	
นโยบายทีค่ล้ายคลงึกนัในประเทศกมัพชูายงัได้ช่วยลดความชกุในการตดิเชือ้
ในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศ	 และช่วยชะลอการแพร่ระบาดในประเทศ	
ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย	นอกจากนี้	การส่งเสริมถุงยางอนามัยอย่างกระตือรือร้น
ตั้งแต่ช่วงแรกๆ	 ในกลุ่มประชากรทั่วไปและกลุ่มที่มีความเปราะบาง	 ได้ช่วย	
ให้ประเทศประสบความส�าเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ด้วย	 (Singh,	
Darroch	&	Bankole,	2003)

ในขณะที	่ICASO	ซึง่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ระดบันานาชาติ
ได้ออกมากล่าวถึงโครงการถุงยางอนามัย	 100%	 ในแง่ความรุนแรงและ	
การละเมดิสทิธิมนษุยชนในทศิทางทีแ่ตกต่างออกไปจาก	UNAIDS	ว่า	แนวทาง
การด�าเนนิงานในการป้องกนัการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวทีีไ่ด้รบัการวพิากษ์
วิจารณ์อย่างมากจากพนักงานบริการทางเพศว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คือ	โครงการถุงยางอนามัย	100%	(100%	CUP)	ที่ออกแบบให้เป็นความร่วมมือ
ระหว่างเจ้าหน้าทีใ่นท้องถิน่กบัเจ้าของสถานประกอบการ	เพือ่ลดการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีด้วยการรับประกันว่าจะมีการใช้ถุงยางอนามัยในพนักงานบริการ
ทางเพศกับลูกค้าที่มาซื้อบริการ	(Rojanapithayakorn,	2006)	อย่างไรก็ตาม	
มข้ีอวพิากษ์วจิารณ์ว่าโครงการน้ีพฒันาขึน้มาโดยไม่ได้มกีารปรกึษาหารอืกบั
พนกังานบรกิารทางเพศหรอืกลุ่มทีท่�างานเพ่ือพนกังานบรกิารทางเพศ	(Loff,	
Over	&	Longo,	2003)

โครงการถุงยางอนามัย	100%	ที่ด�าเนินการในประเทศไทยและกัมพูชา
ใช้กลไกของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหารควบคุมพนักงานบริการทางเพศ		
ขณะที่พนักงานบริการทางเพศทั่วโลกมักกล่าวว่าเจ้าหน้าที่	2	กลุ่มนี้	กระท�า
ความรุนแรงและละเมิดสทิธิของพนักงานบรกิารทางเพศอยูเ่ป็นประจ�า	รวมถงึ
การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยด้วย	 แม้จะมีรายงานว่า		
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หลงัการด�าเนนิงานพบอตัราการตดิเชือ้รายใหม่ลดลงจรงิในระยะสัน้ๆ	อย่างไร
กต็าม	มคีวามกงัวลจากเครอืข่ายพนกังานบรกิารทางเพศว่า	แนวทางดงักล่าว
ส่งผลกระทบด้านลบต่อพนักงานบริการทางเพศ	 ท�าให้ตกอยู่ในความเสี่ยง	
ที่จะถูกละเมิด	ถูกกระท�ารุนแรง	รวมไปถึงการได้รับเชื้อเอชไอวีด้วย

โครงการดังกล่าวมีสมมติฐานว่า	 พนักงานบริการทางเพศสามารถ	
มอี�านาจต่อรองใช้ถุงยางอนามัยกบัผูซ้ือ้/ชายนักเทีย่ว	แต่ปรากฏข้อโต้แย้งว่า	
พนกังานบรกิารทางเพศถูกทุบตีเมือ่ยืนยันว่า	“ไม่มกีารให้บรกิารทางเพศหาก
ไม่ใช้ถงุยางฯ”	ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	ความพยายามส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั
ในฐานะเครื่องมือควบคุมป้องกันโรค	โดยใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและ
ทหารขอความร่วมมือไปยังเจ้าของกิจการ	 ไม่ได้สร้างหลักประกันคุ้มครอง
ความปลอดภัย	 เพื่อป้องกันไม่ให้หญิงบริการถูกกระท�าความรุนแรงจากผู้ซื้อ
บริการได้

ข้อวิพากษ์วิจารณ์อีกเร่ืองหน่ึงต่อโครงการถุงยางอนามัย	 100%	 คือ	
โครงการดงักล่าวไม่ได้กล่าวถงึการละเมดิสทิธมินษุยชนจากต�ารวจและทหาร
ท่ีเข้ามามีบทบาทควบคุมการด�าเนินงานโครงการ	 รวมทั้งไม่ได้กล่าวถึง	
การคุ ้มครองดูแลพนักงานบริการทางเพศที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์
รวมท้ังเอชไอวี	 หรือในกรณีที่พนักงานบริการทางเพศปฏิเสธไม่ยินยอมให้
ความร่วมมือกับโครงการฯ	 ข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวยืนยันสิ่งที่พบเห็น	
อยูบ่่อยครัง้ว่าเมือ่ใดกต็ามทีม่กีารใช้มาตรการในลกัษณะการบงัคับใช้กฎหมาย
โดยเจ้าหน้าท่ีกับพนักงานบริการทางเพศแล้ว	 มักท�าให้พนักงานบริการ	
ทางเพศตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางและเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

โดยสรปุ	เราจะเห็นว่า	UNAIDS	และ	ICASO	กล่าวถงึโครงการถุงยางอนามัย		
100%	ในมิตท่ีิแตกต่างกนั	นัน่คอื	ขณะที	่UNAIDS	และรฐั	มองโครงการส่งเสรมิ
ถงุยางอนามยั	เช่น	100%	CUP	ด้วยสายตาช่ืนชมในด้านลดการแพร่ระบาดของ
เช้ือเอชไอวี	 แต่ภาคประชาสังคมและเครือข่ายแรงงานบริการทางเพศวิพากษ์
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วิจารณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานบริการทางเพศ	 ทั้งในแง่ไม่ได้มี
การปรึกษาหารืออย่างมีส่วนร่วมกับพนักงานบริการทางเพศ	 ขาดการมี	
ส่วนร่วมของแรงงานบริการทางเพศในการออกแบบการด�าเนินงาน	 อีกทั้ง
มาตรการทีใ่ช้ความร่วมมอืของต�ารวจและทหารเป็นวธิกีารใช้อ�านาจเหนือกว่า
บังคับ	ท�าให้เกิดความเปราะบางต่อกลุ่มพนักงานบริการทางเพศมากขึ้น

วิวัฒน์	(2552)	ระบุว่า	การด�าเนินงานโครงการนี้เป็นการสร้างอ�านาจ
ต่อรองให้กบัหญงิบรกิาร	เพือ่ให้สามารถต่อรองการใช้ถงุยางอนามยักบัลกูค้า
ได้	 ซึ่งเป็นค�าอธิบายเร่ืองการเสริมสร้างอ�านาจต่อรองให้กับหญิงบริการที่	
ตรงข้ามกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีอยู่ของภาคประชาสังคม

ผู้เขียนสนับสนุนมุมมองของภาคประชาสังคมในเรื่องการใช้อ�านาจ	
กดบงัคบัเรือ่งถงุยางอนามยัทีส่่งผลกระทบต่อหญิงบริการ	ท้ังเห็นว่าการส่งเสริม	
การใช้ถุงยางอนามัย	 100%	 ในเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงบริการกับลูกค้าใน
สถานบรกิารทางเพศนัน้	แม้จะประสบความส�าเรจ็ในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อเอชไอวีให้ชะลอตัวลงได้	 แต่ก็เป็นความส�าเร็จที่ได้มาด้วยวิธีจัดการ
ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในลกัษณะทีก่ดบังคับ	หรอืต้องการควบคมุเพศวถิแีบบ
ซือ้	−	ขายแลกเปลีย่นบริการทางเพศ	ซึง่เป็นเพศวถินีอกกระแสยอมรบัจากสงัคม

นอกจากนี้	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวยังผลิตซ�้าและ	
ย�้าให้เห็นว่า	 เพศสัมพันธ์ในการซื้อ	−	ขายบริการทางเพศเป็นเพศสัมพันธ์
อันตราย	 เสี่ยง	 ที่ต้องอาศัยการควบคุม	 ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งเพศวิถี	 และ	
เชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในเพศวิถีแบบนี้

จากการท�างาน	 ผู้เขียนพบว่า	 เราต้องเพิ่มความพยายามมากขึ้น	
ในการเสริมพลังอ�านาจให้กับพนักงานบริการทางเพศและกลุ่มท่ีอยู่ชายขอบ	
เพือ่ต่อรองให้ใช้ถุงยางอนามยัและมเีพศสัมพนัธ์ทีป่ลอดภยัได้	เช่น	การส่งเสรมิ	
ทางเลอืกในการมเีพศสมัพนัธ์แบบไม่สอดใส่	การใช้ถงุยางอนามยัด้วยรปูแบบ/
วิธีการที่เร้าใจ	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือส่งผลต่อรายได้ของพนักงานบริการทางเพศ	 และม	ี
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การด�าเนินงานทั้งต่อแรงงานบริการทางเพศ	 และระหว่างแรงงานบริการ	
ทางเพศกับลูกค้า

นอกจากน้ี	 ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เร่ืองสถานะและความหมายของ	
ถงุยางอนามยัในโครงการนีด้้วยว่า	โครงการดงักล่าวได้สถาปนาความเข้าใจ	
สร้างความเชื่อในประชาชนทั่วไปออกมาเป็นสมการได้ว่า	 ถุงยางอนามัย	 =		
ผู้หญิงบริการทางเพศ	 ที่สร้างตราบาปให้กับถุงยางฯ	 และท�าให้การรณรงค์	
ใช้ถงุยางอนามยัในคูร่กัหรอืคูส่มรสในประเทศไทยล้มเหลวอย่างสิน้เชงิ	ผูช้าย
ไม่กล้าขอใช้ถงุยางฯ	กบัภรรยาหรอืแฟนตนเอง	เพราะถงุยางฯ	คอืเครือ่งหมาย
ของความไม่ซื่อสัตย์	ไม่รัก	และท�าลายน�้าใจ

จากข้อวิจารณ์ข้างต้น	 การด�าเนินการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	
ต้องเพิ่มความละเอียดอ่อนมากขึ้น	 โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการสร้างสมการ
ความเชือ่ในลกัษณะเดียวกนันีข้ึ้นมาอกีว่า	ถงุยางอนามยั	=	การป้องกนัเอดส์	
เพราะหากท�าให้คนคดิและเช่ือเช่นน้ันแล้วก็จะท�าให้เกดิบทเรยีนซ�า้เดมิอกีครัง้	

โครงการรณรงค์	“ยืดอกพกถงุ”	ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนโลกเพือ่การต่อสูก้บัโรคเอดส์	วัณโรคและมาลาเรยี	(GFATM)

โครงการน้ีเป็นหนึ่งในโครงการย่อยฯ	 ที่พยายามรณรงค์ส่งเสริมให้มี
การใช้ถงุยางอนามยัในสงัคมไทย	ควบคูไ่ปกบัการจดัให้มแีละกระจายถงุยาง
อนามัยให้ทั่วถึง	 ผ่านตู้จ�าหน่ายถุงยางอัตโนมัติในสถานที่ต่างๆ	 ทั้งห้องน�้า	
ในสวนสาธารณะ	 ห้างสรรพสินค้า	 ปั๊มน�้ามัน	 และสถาบันการศึกษา	 ทั้ง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน	 (ต่อมาสถาบันการศึกษาต้องหยุดชะงักไป	 เพราะ
ถกูคดัค้านอย่างหนักจากผูป้กครองและครู)	หรือการแจกจ่ายถงุยางอนามยัฟรี
ผ่านแกนน�าเยาวชนในชุมชนต่างๆ	 โครงการรณรงค์	 “ยืดอกพกถุง”	 ที่ได้รับ
การกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือ	 โครงการรณรงค์ผ่านชุดสปอต
โฆษณาทางโทรทัศน์ในช่วงกลางปี	2550	
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ปลดล็อคสมการถุงยางกับยืดอกพกถุง

ธัญญา ใจดี 
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

“ช่วง	 2	 เดือนมานี้	 หลายคนคงมีโอกาสดูสปอตโฆษณา	 “ยืดอกพกถุง”	 ที่	
กนิเวลาเพยีง	15	วนิาที	เพราะสปอตนีไ้ด้เผยแพร่ในช่วงเวลาทีม่ผู้ีชมรายการโทรทศัน์
จ�านวนมาก	สปอตโฆษณาชดุนีม้	ี2	ชิน้	มจีดุประสงค์หลกัคือต้องการส่ือสารกบัผู้ชาย
ให้รู้สึกสะดวกใจที่จะซื้อถุงยางอนามัย	ชิ้นแรกฉายภาพเหตุการณ์ในร้านสะดวกซื้อ	
ทีม่ตีวัละครผูช้ายเข้าไปซือ้ถุงยางอนามยั	โดยมคีวามกล้าๆ	กลวัๆ	สายตาคนรอบข้าง	
แต่ในที่สุดก็คิดได้ว่าเป็นความรู้สึกท่ีตนคิดไปเองแท้ๆ	 คนรอบข้างในร้านนั้นไม่ได้
สนใจเขาเลย	 โฆษณาอีกชิ้นฉายภาพเหตุการณ์ในสถานีอนามัย	 โดยตัวละครเด่น
เป็นผู้ชายอีกเช่นกัน	 ชายผู้น้ีเป็นชาวบ้านวัยกลางคน	 ไปขอรับถุงยางอนามัยจาก	
เจ้าหน้าที่	 แต่ไม่กล้าแม้แต่จะพูดค�าว่า	 “ถุงยางอนามัย”	 เพราะกลัวว่าชาวบ้านที	่
นั่งรอรับบริการอยู่จะมองด้วยสายตาต�าหนิ	เขาใช้เวลาสื่อสารด้วยภาษามืออยู่นาน
กว่าจะรวบรวมความกล้าและเอ่ยค�าว่าถงุยางฯ	ได้ส�าเรจ็	และเมือ่หนัไปดคูนรอบข้าง	
ก็ไม่พบสายตาต�าหนิติเตียน	 เพียงแค่น้ีก็ส่ือได้ว่าการมาขอรับถุงยางอนามัยแสนจะ
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่จ�าเป็นต้องอายใคร	

ในสังคมไทยซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คน	 สปอตโฆษณาชุดนี	้
อาจโดนใจใครหลายคน	 แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลใจให้กับคนบางกลุ่ม	
โดยประธานสมาพันธ์ประชาชนตรวจสอบรัฐไทย	ซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรค
ประชากรไทย	 ออกมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้ถอดโฆษณานี้	
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการยั่วยุทางเพศ	 กระตุ้นให้วัยรุ่นอยากจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อได้	
ดูโฆษณาชิ้นนี้	อีกทั้งเสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนการโฆษณาไปในทางเสริมสร้าง
จิตส�านึกเชิงคุณธรรมแทน	 ท�าเอาหลายคนมึนงงไปเหมือนกันว่าท�าไมนักการเมือง
จงึกระตอืรอืร้นออกมายดึพืน้ทีส่ือ่เพือ่น�าเสนอความกงัวลใจของตนหลงัจากโฆษณา
แพร่ภาพไปแล้วถึง	2	เดือน	
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เพื่อสะท้อนความเห็นที่รอบด้านไปสู่สาธารณะ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสรมิสขุภาพ	โดยแผนงานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ	จงึได้จดังานสานเสวนา		
“ยดือกพกถงุกบัวยัรุน่ไทย”	เพือ่เปิดพืน้ทีป่ลอดภยัให้กบัคนกลุ่มต่างๆ	ทีต้่องการแสดง
ความเหน็เร่ืองเพศ	จงึมทีัง้มมุมองจากวยัรุ่น	ครทูีส่อนเพศศกึษา	กระทรวงสาธารณสขุ	
กระทรวงวัฒนธรรม	 คนท�างานประเด็นผู้หญิง	 คนท�างานปกป้องเด็กและเยาวชน	
และผูผ้ลติโฆษณาชิน้นี	้การเสวนาเป็นไปอย่างน่าสนใจ	เพราะมหีลายแง่มมุให้ได้คดิ
และติดตาม	

จากมมุมองของวยัรุน่	พวกเขาพดูตรงกนัว่า	เมือ่ดโูฆษณาชิน้นีแ้ล้ว	ไม่ได้เกดิ
ความรูส้กึอยากจะไปมเีพศสมัพนัธ์แต่อย่างใด	หรอืพดูง่ายๆ	กค็อืถงุยางอนามยัไม่ใช่
สื่อกระตุ้นเร้าอารมณ์เพศส�าหรับพวกเขา	 อย่างที่ผู้ใหญ่คิด	 หรืออาจมีความหมาย
แฝงว่าพวกเขาไม่ได้เกดิอารมณ์เพศง่ายดายเพยีงแค่เห็นถงุยางอนามยัเท่าน้ัน	วัยรุน่
บางคนมีความเห็นว่าพร้อมจะพกถุงยางอนามัยเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันตัวเองจาก
การติดเชื้อและการท้องไม่พร้อมอยู่แล้ว	 แต่ยังกลัวสายตาของผู้ใหญ่	 โดยเฉพาะ	
พ่อแม่	 ผู้ปกครองที่รับไม่ได้หากรู้ว่าลูกหลานพกถุงยางฯ	 ในขณะที่วัยรุ่นหลายคน	
มองว่าโฆษณานี้ท�าให้พวกเขารู้สึกมั่นใจที่จะพกถุงยางฯ	 มากขึ้น	 เพราะโฆษณา	
สื่อว่าการพกถุงยางฯ	คือการมีส�านึกรับผิดชอบในเรื่องเพศ	

อย่างไรกต็าม	ผูใ้หญ่บางกลุม่มองว่า	“ยดือกพกถงุ”	เป็นโฆษณาทีแ่รงเกนิไป	
ยัว่ยใุห้วยัรุน่มเีพศสมัพนัธ์ง่ายและเรว็ขึน้	ในขณะทีค่นท�างานด้านเพศศกึษาในเยาวชน
ก็มีแง่คิดที่น่าสนใจว่า	 ปัจจุบันมีโฆษณาหลายช้ินที่แรงกว่านี้	 เพราะเนื้อหามุ่งไปที่
การเตรยีมวัยรุน่ให้พร้อมท่ีจะหาคู	่เช่น	โฆษณาผลติภณัฑ์หน้าใส	หน้าขาว	ทัง้หลาย
ที่เน้นสื่อสารให้วัยรุ่นหญิงดูแลเนื้อตัวร่างกายให้มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ	 นอกจากนี้		
ยังมีโฆษณาที่ดูถูกศักยภาพผู้หญิง	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางบางยี่ห้อที่ใช้แล้ว	
สามีจะกลับมาภายใน	7	วัน	ซึ่งสะท้อนว่าคุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่ความงามภายนอก	
ประเภทสวยใสแต่ไร้สมอง	นอกจากนั้น	ยังมีโฆษณาที่เปรียบผู้หญิงกับ	“แรด”	ที่วิ่ง
เข้าหาผู ้ชายที่ใช้โรลออนระงับกลิ่นกายย่ีห้อหน่ึง	 และผลิตภัณฑ์เสริมทรวงอก
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ทีเ่ปรียบเทยีบ	 ผู้หญิงกับแผ่นไม้กระดาน	 ท�าให้ผู้หญิงหลายคนหมดความมั่นใจใน	
ตัวเอง	 หันไปพึ่งศัลยกรรมตกแต่งจนเป็นข่าวเสียชีวิตก็หลายครั้ง	 และอีกมากมาย	
ที่กล่าวไม่หมดในพื้นที่แค่นี้	 แต่ประเด็นน่าสนใจที่พูดในวงสานเสวนาคือ	 เหตุใด	
จึงไม่มีการตั้งค�าถามกับสปอตโฆษณาเหล่านี้	

ส่วนคุณครูท่ีมีประสบการณ์สอนเพศศึกษามานานสะท้อนประสบการณ์ว่า
เคยรูส้กึสบัสนเช่นกนั	เกรงว่าจะเป็นการช้ีโพรงให้กระรอก	แต่ในทีสุ่ดกตั็ดสินใจลงมือ
สอนเพศศกึษาอย่างจรงิจงั	เพราะได้รบัรูแ้ละเผชิญกบัความจรงิทีว่่าวัยรุน่จ�านวนมาก
เสีย่งต่อการเสยีสขุภาพทางเพศ	โดยเฉพาะปัญหาการติดเชือ้เอชไอว	ีและการตัง้ท้อง
เมื่อไม่พร้อม	ด้วยเหตุที่ไม่มีข้อมูลที่รอบด้าน	หรือได้รับข้อมูลเมื่อสายเกินไป	การที่
คุณครูท่านนี้ไม่มัวกังวล	แต่ลงมือปฏิบัติจริง	ท�าให้ได้พบความจริงชุดหนึ่งว่าวัยรุ่น
มีศักยภาพที่จะคิดและเลือกทางที่เหมาะสมกับตนเองได้	หากได้รับข้อมูลที่รอบด้าน	

ในขณะที่ฟากผู้ผลิตสปอตโฆษณากลับแปลกใจที่ถูกต่อต้านว่ายั่วยุให้วัยรุ่น
มีเพศสัมพันธ์	 เพราะโฆษณาชุดนี้ตั้งใจสื่อสารให้เป็นกลางๆ	 ไม่ได้มีภาพที่สื่อไปใน
ทางเชิญชวน	และตัวละครหลักก็ไม่ใช่วัยรุ่น	สิ่งที่คิดไว้ว่าอาจถูกต่อต้านและถือเป็น
ความท้าทายคือ	 การพยายามสร้างความคิดใหม่ว่า	 การพกถุงยางฯ	 คือการท�าดี		
ภายใต้แนวคิด	 “ท�าดีแบบน้ีไม่ต้องอายใคร”	 และการน�าเสนอภาพตัวละครท่ีแสดง
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท�าในสิ่งดีๆ	โดยการยืดอกอย่างมั่นใจ	การที่ผู้ผลิตโฆษณา
ไม่ถูกต่อต้านในแง่น้ี	อาจเป็นเพราะสงัคมไทยไม่เข้าใจในสารทีพ่ยายามจะสือ่	เพราะ
แต่ไหนแต่ไรมา	 การท�าดีในสังคมไทยถูกมองด้วยสายตาที่คับแคบว่าเป็นเรื่อง	
ของการท�าบุญกับพระหรือวัดเท่าน้ัน	 เพิ่งจะมาในช่วงไม่กี่ปีนี้ที่เริ่มขยายมาถึง	
การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ	แต่ก็มักเป็นการสงเคราะห์เสียส่วนมาก	สังคมไทย
จงึไปไม่ถงึไหน	ไม่สามารถยกระดบัเป็นสงัคมทีผู่ค้นสามารถเป็นผู้ให้และผูร้บัได้อย่าง
มศัีกด์ิศรเีท่าเทยีมกันทัง้	2	ฝ่าย	เพราะในสตูรส�าเร็จของการสงเคราะห์ยงัจ�าเป็นต้อง
มีฝ่ายที่มีสถานภาพเหนือกว่าและฝ่ายที่มีสถานภาพด้อยกว่า	
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โดยภาพรวมแล้ว	ผู้ผลิตสปอตโฆษณาชุดนี้ประสบความส�าเร็จอย่างน้อยใน	
2	 จุด	 คือ	 สามารถดึงผู้คนในสังคมให้กระโจนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ทศันะเกีย่วกบัเรือ่งเพศ	และยงัค่อยๆ	คลีค่ลายถอดสมการถงุยางฯ	ทีถ่กูใส่สตูรเอาไว้
ว่า	ถุงยางอนามยัคูก่บัการส�าส่อนทางเพศ	นอกจากนี	้ในบรบิทของสามภีรรยาหรอื
คู่รัก	 ถุงยางฯ	 ก็ถูกจับคู่ให้กับความไม่ไว้วางใจหรือการนอกใจ	 สปอตยืดอกพกถุง	
จึงเป็นก้าวแรกของการถอดสมการถุงยางฯ	ว่าแท้ที่จริงค�าตอบก็คือ	ถุงยางฯ	เท่ากับ
ส�านึกรับผิดชอบในเรื่องเพศ	 ยิ่งกว่านั้น	 สปอตนี้ยังพยายามถอดสมการการท�า	
ความดีที่ถูกจับคู่กับพระหรือการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	 มาเป็นการท�าดีเท่ากับ	
การเคารพสิทธิในสุขภาพทางเพศของบุคคลอีกด้วย	 ในจุดนี้	 กระทรวงวัฒนธรรม	
ควรจะรีบฉกฉวยโอกาสสานต่องาน	 หากยอมรับว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็น
วัฒนธรรมไทยเช่นกัน

ที่มา:		ธญัญา	ใจด.ี	22	กนัยายน	2550.	คอลมัน์เสยีงสตร:ี ปลดลอ็คสมการถงุยางกบัยดือกพกถงุ. 
โพสต์ทูเดย์. ค้นเมื่อ	8	กันยายน	2555	จาก	เว็บไซต์	มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ	
ผู้หญิง	http://www.whaf.or.th/content/70

ขณะท่ีโครงการรณรงค์ในชื่อ	 “สงครามครูเสดเรื่องถุงยางฯ	 ครั้งใหม่	
ในประเทศไทย	 (Thailand’s	 new	 condom	 crusade)	 ระบุว่า	 ในช่วงต้น
ทศวรรษ	1990	ประเทศไทยเริม่ด�าเนนิโครงการรณรงค์แจกจ่ายถงุยางอนามยั
ฟรคีรัง้แรกขึน้ในชือ่โครงการถงุยางอนามยั	100%	ซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่าง
มาก	 โดยเพียง	 3	 ปี	 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ	
เพิ่มขึ้นจาก	 25%	 เป็นสูงกว่า	 90%	 ส่งผลอัตราการติดเชื้อรายใหม่ในช่วงป	ี
2534	−	2544	ลดลงจาก	143,000	ราย/ปี	เหลอืเพยีง	14,000	ราย/ปี	โครงการ
นี้จึงถูกน�าไปส่งเสริมใช้อย่างกว้างขวางในประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	
(Treerutkuarkul,	2010)
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เมื่อพิจารณาดูงบอุดหนุนด้านกิจกรรมด้านการป้องกันก็เพิ่มขึ้นเกือบ	
20	เท่าไปเป็น	44	ล้านเหรียญสหรัฐ	ในปี	2536	ต่อมาเมื่อเอเชียเผชิญภาวะ
วกิฤตทิางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่	รฐับาลกตั็ดงบประมาณส�าหรบัถงุยางอนามยัฟรี
ลงไปในปี	2541	และงบประมาณอุดหนุนด้านเอดส์ก็ปรับเปลี่ยนไปให้กับเรื่อง
การรักษามากกว่าการป้องกัน	(Treerutkuarkul,	2010)

หลงัเลอืกตัง้ในปี	2551	นายกรฐัมนตรคีนใหม่ได้ให้ความส�าคญักับเรือ่ง
การป้องกันมากขึ้น	 และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแจกจ่ายถุงยางอนามัยฟรี
อกีครัง้	มกีารจัดท�าร่างแผนเร่งรดัด้านการป้องกนัขึน้มาใหม่โดยคณะกรรมการ
เอดส์ชาติ	 แต่ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า	 เป็นแผนท่ี	 “เล็กและช้าเกินไป”		
มีการจัดท�าชุดโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ในโครงการรณรงค	์	
“ยืดอก	 พกถุง”	 ตั้งแต่ปี	 2550	 แต่โครงการน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง	
จากกลุ่มอนุรักษ์นิยมและเครือข่ายผู้ปกครอง	 จนต้องถอดโฆษณาดังกล่าว	
ออกในที่สุด	 โดยอ้างเหตุผลด้านงบประมาณ	 แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุน	
งบประมาณจากกองทุนโลกฯ	ก็ตาม	(Treerutkuarkul,	2010)

ข้างต้นนีช้ีใ้ห้เหน็ประเดน็ถงุยางฯ	จากโครงการรณรงค์	“ยดือก	พกถงุ”	
ว่าพยายามสร้างสถานะและความหมายของถุงยางอนามัยใหม่ว่า	ถุงยางฯ	=	
เซ็กส์ที่รับผิดชอบ	 การพกถุงยางฯ	 คือการท�าดี	 เพื่อหักล้างกับภาพลักษณ์		
ถงุยางฯ	=	การส�า่ส่อนทางเพศ	หญงิบรกิาร	การป้องกนัเอดส์	และเพศสัมพันธ์
ที่เบ่ียงเบน	 ท่ีถูกสร้างและผลิตซ�้าขึ้นมาตลอดนับต้ังแต่เร่ิมยุคสมัยแห่งเอดส	์
อย่างไรก็ตาม	 ข้อโต้แย้งจากการวิจารณ์โครงการรณรงค์ยืดอกพกถุงแสดง	
ให้เห็นว่า	ถุงยางฯ	ยังคงถูกยึดตรึงไว้กับหมุดหมายทางศาสนาและความเชื่อ
และการควบคุมเรือ่งเพศโดยรฐัว่า	ถงุยางฯ	=	การกระตุน้ให้วยัรุน่มเีพศสมัพนัธ์
ก่อนวัยอันควร
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บนความพยายามในการด�าเนินโครงการรณรงค์ยืดอกพกถุงครั้งใหม่	
ผู้เขียนมีโอกาสได้รับตัวอย่างข้อความรณรงค์ยืดอกพกถุง	รอบที่	2	ที่รณรงค์
ในปี	 2553	 ท้ังหมด	 7	 ข้อความ	 ก่อนจะคัดเลือกให้คงเหลือข้อความเดียว	
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	ข้อความทั้ง	7	มีดังนี้คือ

1.	รู้หน้า	ไม่รู้เอดส์…ยืดอก	พกถุง	
2.	มองหน้า	ไม่รู้อดีตหรอก…ยืดอก	พกถุง
3.	เค้าผ่านอะไรมา	มีแต่สวรรค์ที่รู้...ยืดอก	พกถุง
4.	ไม่มีโหงวเฮ้งไหน	บอกว่าเค้าปลอดภัย100%	…ยืดอก	พกถุง
5.	ถึงเค้าจะผ่านใครมาร้อยพัน	เราก็ไม่รู้...ยืดอก	พกถุง
6.	“รักเธอคนเดียว”	อาจพูดมาแล้วพันครั้ง...ยืดอก	พกถุง
7.	รักบริสุทธิ์	ไม่ได้หมายความว่าเค้าบริสุทธิ์...ยืดอก	พกถุง

ส่ิงท่ีผู้เขียนเห็นจากข้อความเหล่าน้ีคือ	 ในยุคสมัยแห่งเอดส์	 เรื่องเพศ
ถูกท�าให้อันตรายรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น	 ส่งผลต่อการผลิตซ�้าความหมายของ	
ถุงยางอนามัยในความหมายเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการป้องกันโรค	
เพิ่มมากขึ้น	

แม้ว่าการรณรงค์เรือ่งถงุยางอนามยัอย่าง	“ยดือก	พกถงุ”	ในรอบ	2	นี้	
จะพยายามสร้างสถานะและความหมาย	รวมท้ังความเชือ่เก่ียวกับถงุยางอนามยั
ขึ้นมาใหม่	 มุ่งเน้นความเชื่อมั่นในการสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง	 และ	
ถงุยางฯ	=	เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัและมคีวามรบัผดิชอบของตนเอง	แต่กระจกเงา
อกีด้านของถงุยางกย็งัคงสะท้อนความหมายว่า	“เพศสมัพนัธ์เป็นเรือ่งอนัตราย
และไม่น่าไว้วางใจ”	อยู่นั่นเอง

จากการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเร่ืองการพัฒนาข้อความรณรงค	์
เหล่านีพ้บว่าผูค้ดิข้อความรณรงค์คดิอยูบ่นพืน้ฐานเรือ่งเพศสมัพนัธ์	อนัตราย
และความเสี่ยงต่อการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 และถุงยางอนามัย	 ไม่ได้คิด
อยู่บนพื้นฐานเรื่องเพศสัมพันธ์ในมิติอื่นๆ	แต่อย่างใด
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การพัฒนากระบวนการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยที่มุ่งให้
คนใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นในการด�าเนินชีวิตทางเพศของตนเอง	จ�าเป็นต้อง
ขบคิดให้มากขึ้นในเรื่องการสร้างสถานะความหมายใหม่ของถุงยางอนามัย	
โดยค�านึงถึงเรื่องเพศและเพศวิถีบางมิติในสังคมไทยที่ถูกท�าให้หายไป	 อาทิ	
ความสขุความพงึพอใจทางเพศ	โดยไม่ลืมเลือนว่าสงัคมไทยมคีวามหลากหลาย	
ทางเพศ	 เพศภาวะ	และเพศวิถี	 และควรเป็นการคิดเรื่องเพศเชิงบวกมากกว่า
มุ่งเสนอเรื่องเพศเชิงลบในด้านของอันตรายและความเส่ียง	 เพื่อท�าให้ถุงยาง
อนามัยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย

ผู้เขียนของหยิบตัวอย่างการรณรงค์เรื่องถุงยางอนามัยของมูลนิธ	ิ
เข้าถึงเอดส์	 (แอคเซส)	 ที่รณรงค์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ	 (2552)		
ด้วยเนื้อหาสาระดังนี้	

(1)	 เริ่มต้นด้วยการสื่อสารเพ่ือเชิญชวนเรื่องวิธีการใส่ถุงยางฯ	 ว่า	
ถุงยางอนามัยไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิด	 ด้วยค�าขวัญว่า	 มีใจรักและเชื่อม่ันว่า 
ถุงยางฯ ช่วยให้มีความสุขและปลอดภัย	ดังข้อความที่ระบุว่า

“การใช้ถุงยางฯ	 ไม่ใช่เรื่องยาก	 ไม่มีขั้นตอนวุ่นวายอะไร	 และ	
ถุงยางฯ	มีความเหนียวพอไม่แตกง่ายในการสวมใส่อย่างปกติ

การสวมใส่ก็ง่ายๆ	 เพียงฉีกซอง	 แล้วก็จับมาใส่	 ถ้าใส่ถูกด้าน	
จะรดูลงง่าย	รดูลงไปให้สดุ	แล้วดตูรงหวัจะมปีลายเป็นกระเปาะ
รับน�้าอสุจิ	 ถ้ามีลมก็ใช้มือบีบนิดเดียวลมก็หายไปแล้ว	 ไม่ต้อง
กังวลอะไร	 ถ้าไม่ใส่จะกังวลมากกว่านี้	 (มีเพศสัมพันธ์กันไป	
ตั้งนานแล้ว	หลายเดือนผ่านไป	ยังกังวลไม่เลิก)

ตอนที่ใส่	 เราใส่ในเวลาที่อวัยวะเพศของผู้ชายแข็งตัวเต็มที่		
ซึ่งท�าให้ถุงยางฯ	 แนบกระชับ	 และเมื่อเสร็จกิจแล้ว	 ผู้ชายหล่ัง	
น�้าอสุจิออกมา	จะท�าให้อวัยวะเพศอ่อนตัว	ควรเอาออกมาจาก
อวัยวะเพศหญิงก่อนทีจ่ะอ่อนตวัมากและจะสามารถถอดถงุยางฯ	
ออกได้ง่าย
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ที่ส�าคัญคือ	มีพกติดตัวไว้บ้างเผื่อกะทันหันจะได้มีใช้และเตรียม
ให้พอใช้ด้วย”	

(2)		 ยนืยนัสถานะของถงุยางฯ	ว่า	เป็นเครือ่งมอืคมุก�าเนดิชนดิเดยีว
ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้	 พร้อมกับย�้าว่า	 ถุงยางอนามัยคือ
เครื่องมือแพทย์ชนิดหน่ึงที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหาร
และยา	 ดังนั้น	 คุณภาพของถุงยางฯ	 มีความปลอดภัย	 100%	 แต่ต้องใช้ให้	
ถกูต้องคอืใช้ก่อนมเีพศสมัพนัธ์แบบสอดใส่	ใช้ถงุยางฯ	ทีย่งัไม่หมดอาย	ุใช้ให้
เหมาะสมกบัขนาดอวยัวะเพศของตวัเอง	ใช้เพยีงชัน้เดยีวและครัง้เดยีวเท่าน้ัน	
(มูลนิธิเข้าถึงเอดส์,	2552)

(3)		 ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของถุงยางอนามัยในการป้องกัน	 โดยมุ่งไป	
ท่ีการส่ือสารเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนว่าด้วยคุณสมบัติด้าน
การป้องกันของถงุยางอนามัย	และชีช้วนให้เห็นว่า	ข้อผดิพลาดของการป้องกนั
มักเกิดจากผู้ใช้เป็นหลัก	 โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยก่อนถึงจุดสุดยอด	
นัน่คอืใช้อวยัวะเพศสอดใส่ขณะมเีพศสมัพันธ์	เมือ่ผูช้ายใกล้ถงึจุดสุดยอดแล้ว
จึงสวมถงุยางอนามยั	ซึง่ไม่ได้เป็นเพศสมัพันธ์ทีป่ลอดภยั	ทัง้การตัง้ครรภ์และ
การได้รับเชื้อเอชไอวี	อีกประการหนึ่งคือแม้จะสวมถุงยางอนามัยก่อนสอดใส่	
แต่เมือ่ฝ่ายชายถงึจดุสดุยอดแล้วยงัไม่ถอนอวยัวะเพศออกจากช่องคลอด	อวยัวะ
เพศจะเริ่มอ่อนตัวลงจนถุงยางอนามัยหลุดจากอวัยวะเพศชายโดยไม่รู้ตัวได	้
ที่ส�าคัญคือมักมีการเลือกใช้ถุงยางอนามัยกับบางคนหรือบางสถานการณ์
เท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	 ต้องตระหนักว่าบางสถานการณ์	 เช่น	 ขณะที่ก�าลัง
สนุกสนานในหมู่เพื่อน	 หรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด	 การไปเที่ยวด้วยกัน		
การดื่มเหล้า	 การใช้สารเสพติด	 อาจท�าให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และความรอบคอบในการตัดสินใจน้อยลง	ท�าให้ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	หรือใช้
ไม่ถูกวิธี
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(4)		 พยายามให้ความหมายใหม่ของถงุยางอนามยัว่าเป็น	สญัลกัษณ์
ของความรับผิดชอบ	 โดยพยายามปรับเปลี่ยนทัศนะเดิมๆ	 ต่อการใช้ถุงยาง
อนามัยว่า	 เป็นสัญลักษณ์ของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ	 เช่น		
การเท่ียวสถานบรกิาร	การนอกใจ	การไม่ซือ่สตัย์ต่อคู	่หรอืการมปีระสบการณ์
ทางเพศมาก่อน	ฯลฯ	ทัง้ทีค่ณุสมบตัขิองถงุยางอนามยัคอือปุกรณ์ทีใ่ช้แล้วเกดิ
ความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย	ป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม	และป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 กล่าวได้ว่าการใช้ถุงยางฯ	 เป็นการแสดงความห่วงใย
ซึง่กนัและกนั	รบัผดิชอบด้วยกัน	โดยไม่ผลกัภาระในการคมุก�าเนดิให้เป็นของ
ผูห้ญิงเพยีงฝ่ายเดยีว	การเปลีย่นมมุมองเร่ืองถุงยางอนามัยหรอืการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับคู่เรื่องถุงยางอนามัย	เป็นเรื่องที่ท�าให้คู่รักเข้าใจกันมากขึ้น

(5)		 ส�าหรับความเช่ือเรื่องถุงยางอนามัยกับอรรถรสทางเพศที่ว่า		
ถุงยางอนามัยขัดขวางความเป็นธรรมชาติ	 โดยเฉพาะผู้ที่ไม่นิยมใช้ถุงยาง
อนามัย	คือ	ไม่สนุก	ไม่เป็นธรรมชาติ	ไม่แนบชิดสนิทใจนั้น	ที่จริงแล้วความ
สขุทางเพศข้ึนกับหลายปัจจยั	ในเพศสมัพนัธ์แต่ละครัง้	เราอาจมคีวามสขุทาง
เพศไม่เท่ากนั	ถงึแม้จะมเีพศสมัพนัธ์กบัคู่คนเดมิกต็าม	ทัง้ความพร้อม	บรรยากาศ	
การเล้าโลม	ฯลฯ	ล้วนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อความสุขทางเพศของทั้งสองฝ่าย	
การใช้ถงุยางอนามยัเป็นประจ�ากเ็ป็นอกีทางหนึง่ทีช่่วยฝึกให้เกดิความคุน้ชนิ	
ซึ่งหลายคนยืนยันว่าหลังจากใช้ถุงยางอนามัยบ่อยครั้งขึ้นจนกลายเป็น	
ความเคยชิน	 รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา	 ไม่ได้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมชาติแต่อย่างใด	
เช่นเดียวกับการใส่เสื้อผ้าก็ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นเรื่องที่ฝึกฝนจนรู้สึกคุ้น
เคย	 ท�าให้รู้สึกว่าถ้าไม่ใส่จะกลายเป็นเรื่องผิดปกติ	 แม้หลายคนจะรู้สึกกังวล
ใจว่า	การใช้ถุงยางอนามยัยุ่งยาก	มหีลายขัน้ตอน	จนสะดดุความรูสึ้กทางเพศ
ที่ก�าลังด�าเนินอยู่	 แต่หากเข้าใจว่าก่อนที่จะสอดใส่อวัยวะเพศนั้น	 สามารถ	
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ใส่ถุงยางอนามัยไปพร้อมกับการเล้าโลม	 ไม่ว่าจะฝ่ายชายเป็นผู้สวมถุงยางฯ	
เอง	หรอืคูเ่ป็นผูส้วมให้	ผนวกกบัการเสรมิความเชือ่ด้านบวกของถงุยางอนามยั
ว่า	 ส�าหรับผู้ชายที่หลั่งเร็ว	 ผลพลอยได้จากการใช้ถุงยางอนามัยคือช่วยยืด
เวลาการหล่ังออกไปได้	 ทั้งถุงยางอนามัยเองก็เป็นที่ชื่นชอบของผู ้หญิง		
เพราะหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว	 ผู้หญิงมีความรู้สึกว่าอวัยวะเพศของตัวเอง
ยังสะอาดอยู่	 และหากจะสัมผัสกันและกันก็ไม่ต้องกังวลใจรีบร้อนไปท�า	
ความสะอาดร่างกาย	

(6)		 ให้ข้อมูลเรื่องถุงยางอนามัยที่มีหลากชนิดหลายรูปแบบ	 ทั้งกลิ่น	
สี	ขนาด	ความหลากหลายเพื่อตอบสนองรสนิยมของผู้ใช้

ส่วนที่น่าสนใจของการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของมูลนิธิ
เข้าถึงเอดส์ผ่านเว็บไซต์น้ีคือ	 ความพยายามสร้างสถานะและความหมาย	
ของถุงยางอนามัยในมิติอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 น่ันคือ	 การเป็นสัญลักษณ์แสดง	
ความรับผิดชอบ	 เพื่อโต้แย้ง/หักล้างกับภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัยที่เป็น
สญัลกัษณ์ของความไม่ซ่ือสตัย์	ไม่ไว้วางใจ	อกีทัง้ยงัพยายามเปิดมติกิารสือ่สาร
เรื่องความสุขความพึงพอใจและอรรถรสทางเพศ	ที่เป็นข้อโต้แย้งใหญ่ในการ
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยด้วย

แต่น่าสงัเกตว่าการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	และส่งเสรมิการใช้ถงุ
ยางอนามยัทางสือ่ผ่านอนิเตอร์เนต็	โดยเฉพาะในส่วนขององค์กร/หน่วยงาน/
มูลนิธิต ่างๆ	 ยังไม่ได้รณรงค์ด ้วยการพูดถึงหรือส่ือสารเรื่องความสุข	
ความพึงพอใจกับการใช้ถุงยางอนามัยมากนัก	 ภาพสถานะและความหมาย
ของถุงยางอนามัยจึงยังผูกติดอยู่กับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรค	อันตราย	
และความเสี่ยงเป็นด้านหลัก
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3.2	การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ	เอดส์	และถุงยาง

อนามัยในพื้นที่

ในการด�าเนินงานวิจัยส่วนนี้	 ผู้เขียนและทีมวิจัยภาคสนามจากกลุ่ม
องค์กรในพื้นที่ได้ร่วมกันทบทวนเครื่องมือ/หลักสูตร	 3	 หลักสูตรหลักที่ใช	้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ	 เอชไอวี/เอดส์	 และมีกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มองค์กรในพื้นที่งานวิจัย	ดังนี้คือ

1.	 ชดุหลักสตูร	“ชวีติจรงิ”	พ.ศ.	2551	ของมลูนิธพิฒันาเครอืข่ายเอดส์
และเครือข่ายผูต้ดิเชือ้ฯ	ภาคเหนอืตอนบน	ม	ี5	หลกัสูตร	ประกอบ
ด้วย	7	กิจกรรมหลัก	เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เร่ืองเพศในกลุ่มเยาวชน	 น�ามาใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เร่ืองเพศและการป้องกนัการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เพิม่	และการส่งเสรมิ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี

2.	 ชุดหลักสูตร	 “เสียงและทางเลือก”	 ระยะที่สาม	 พ.ศ.	 2552		
ของมูลนิธิรักษ์ไทยและเครือข่ายผู้หญิงที่มีเอชไอวี	มี	4	หลักสูตร		
เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างเสริมพลัง
อ�านาจในการจดัการเรือ่งเพศให้กบัผูห้ญิงทีอ่ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี

3.	 หลักสูตรการอบรมเรื่อง	 “การบูรณาการ	 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์	ในชมุชนภาคเหนือ”	พ.ศ.	2553	ของมลูนธิพิะเยาเพือ่
การพัฒนาและองค์กรภาคีภาคเหนือ	 ภายใต้การสนับสนุนของ	
GFATM	 และกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา
ส�าหรบัการจัดกระบวนการเรยีนรูแ้ละจดัการปัญหาเอดส์ในชมุชน	
โดยให้ความส�าคัญกับกลุ่มเยาวชนในการเรียนรู้เรื่องเพศและ	
การป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
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หากพิจารณาหลักสูตรทั้ง	 3	 ในแง่ของการร่วมกันสร้างกระบวนการ	
พูดคุยเรียนรู้เรื่องเพศ	บนพื้นฐานความเข้าใจว่า	หลักสูตรและเครื่องมือแต่ละ
ช้ินได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน	 ทั้งนี้	 หลักสูตร/	
เครื่องมือท้ังสามถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศและการใช้	
ถุงยางอนามัยด้วย	 ทั้ง	 3	 หลักสูตร	 และหลักสูตรอ่ืนๆ	 ที่ใช้ในกระบวนการ
ท�างานเรื่องเอชไอวี/เอดส์	มักประกอบด้วยเนื้อหา	4	ส่วนหลักๆ	คือ

ส่วนแรก คือเรื่องเพศสัมพันธ์	 ด้วยการพูดคุยให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่าง	เพศ	(sex)	เพศภาวะ	(gender)	และเพศวถิ	ี(sexuality)	โดยพยายาม
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจความแตกต่างและความหมายเรื่อง
เพศใน	 3	 มิติน้ี	 และเช่ือมโยงเข้าสู่โอกาสและทางเลือกในการจัดการเรื่อง	
เพศสัมพันธ์

ส่วนที่สอง เป็นเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	 ที่มักเน้น	
ให้เห็นมิติส�าคัญ	 2	 มิติในเร่ืองน้ีคือ	 การดูแลรักษาสุขภาพ	 และสิทธิและ	
การเคารพสิทธิในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ส่วนที่สาม ว่าด้วยโรคและความเจ็บป่วยที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ	 โดย
เฉพาะการรบั	−	ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี	มักเน้นให้เหน็ความส�าคญัของการป้องกนั
และการดูแลรกัษา	ในส่วนของการป้องกนักล่าวถงึเร่ืองผลกระทบ	การประเมนิ
ความเสี่ยง	การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	และการสื่อสาร/ต่อเรื่องเพศสัมพันธ์

ส่วนที่ส่ี เป็นเรื่องถุงยางอนามัย	 ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้พูดคุย
กนัในเรือ่งประสบการณ์การรบัรู้และสัมผัสของถงุยางอนามยั	ความรู	้−	ทกัษะ	
ทศันะ	−	ความเชือ่	อ�านาจการตดัสนิใจและการต่อรองในการใช้ถงุยางอนามยั	
นอกจากนี้	 มีบางส่วนที่อาจจัดให้มีกระบวนการแลกเปล่ียนพูดคุยเพิ่มเติม		
หากมีค�าถามและข้อกังวลใจในการใช้ถุงยางอนามัยด้วย	
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เนื้อหาทั้งสี่ส่วนข้างต้นแสดงได้ดังผังภาพข้างล่างนี้	

���

 

เพศภาวะ (gender)
•ตัวตน/อัตลักษณ
 ทางสังคมเร่ืองเพศ
•โอกาส/ทางเลือก

เพศ (sex)

เพศสัมพันธ

เพศวิถี (sexuality)
•เน้ือตัวรางกาย
•รสนิยมทางเพศ
•ความภาคภูมิใจ

1

2

3

4

การดูแลรักษาสุขภาพ

การดูแล/รักษา

ความรูสึกผิด/ถูก

ความกังวลใจ

ความรู-ทักษะ

ทัศนะ-ความเช่ือ

ประสบการณการรับรู

ถุงยางอนามัย

อำนาจการตัดสินใจ
และการตอรอง

โรคและความเจ็บปวย

การปองกัน
•ผลกระทบ
•การประเมินความเส่ียง
•Safer sex
•การส่ือสาร/ตอรองเร่ืองเพศสัมพันธ

สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ สิทธิและการเคารพ

ข้อสงัเกตร่วมกนัทีไ่ด้จากการทบทวนหลกัสตูรเหล่านีก้คื็อ	ในภาพรวม
แล้ว	การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมของกลุม่/เครอืข่าย/องค์กร/
หน่วยงานต่างๆ	ได้พฒันาชดุเครือ่งมอืส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัท่ีคล้ายคลงึ
กัน	มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะการใช้ถุงยางอนามัย	
โดยเน้นย�า้เร่ืองการป้องกนัการได้รบั	−	ถ่ายทอดเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์/
เอชไอวี	 และการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์	 เนื้อหาหลักในส่วนนี้
ประกอบด้วย	

1.	 แนะน�าให้รู้จักกับถุงยางอนามัย	 ว่ามีกี่ประเภท	 ก่ีแบบ	 ลักษณะ
บรรจุเป็นอย่างไร	 และวิธีการสังเกตคุณภาพของถุงยางอนามัย		
วิธีการจัดเก็บ



87ถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

2.	 ประโยชน์ของถงุยางอนามยัในการป้องกนั	และทดสอบประสทิธภิาพ
ด้านความยดืหยุน่และความเหนยีวของผิวถงุยางฯ	เพือ่ยนืยนัเรือ่ง
คุณสมบัติและคุณภาพของถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคและ
การตั้งครรภ์

3.	 สาธิตวิธีและขั้นตอนที่ถูกต้องในการสวมใส่	ถอด	และทิ้ง
4.	 ฝึกฝนทดลองใช้ถุงยางอนามัย	 เพ่ือสร้างความรู้สึกคุ้นเคยใน	

การสัมผัสจับต้องและใช้ถุงยางอนามัย
5.	 แนะน�าสารหล่อลื่น	 และประเภทของสารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับ	

ถุงยางอนามัย	 พร้อมการทดสอบ	 เพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ที่	
ร่วมเพศทางทวารหนัก	 และผู้ที่ไม่ค่อยมีน�้าหล่อล่ืนในช่องคลอด
ขณะมีเพศสัมพันธ์

6.	 แจกจ่ายถงุยางอนามยัให้กบัผูเ้ข้าร่วมการเรียนรู้เพือ่น�ากลบัไปใช้

ทั้งนี้	 อาจมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์หรือจัดกิจกรรมสนุกๆ	 เกี่ยวกับ	
ถุงยางอนามยั	เพือ่ให้เกดิความคุน้เคยในการสมัผสัจบัต้องถงุยางอนามยัด้วย	

อย่างไรก็ตาม	 ความแตกต่างส�าคัญของหลักสูตรดังกล่าวน้ี	 อยู่ที่
กระบวนการจดัวางชุดกจิกรรมต่างๆ	ในการจดัการเรียนรู	้ฝึกอบรมเสรมิทกัษะ
ของแต่ละหน่วยงาน	ตามความสอดคล้องกับกลุม่เป้าหมาย	ซึง่สะท้อนให้เหน็
การจัดวางเรื่องเพศสัมพันธ์กับถุงยางอนามัยในลักษณะต่างๆ	ดังนี้

1.	 การจดัชดุกจิกรรมแบบแยกส่วนไม่เชือ่มโยงสมัพนัธ์กนั	แม้จะเรยีง
ล�าดับทีละกิจกรรม	 และมีข้อสรุปของแต่ละกิจกรรม	 แต่ไม่ได	้
เชือ่มโยงความสัมพนัธ์ในแต่ละกจิกรรมเข้าหากนัเพือ่ให้เห็นแนวคิด
หลกั	ท้ังน้ี	อาจเป็นเพราะเงือ่นไขอืน่ๆ	ทีก่�ากบัการจดักระบวนการ
ด�าเนินกิจกรรม	 ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ไม่เอ้ือให้จัดกิจกรรม	
ที่เป็นกระบวนการที่มีเน้ือหาหลากหลาย	 และเชื่อมโยงให้เห็น	
ภาพรวม
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2.	 การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 มักมีลักษณะมุ่งเน้นการให	้
ความรู้	 ฝึกฝนทักษะการใช้ให้กับตัวบุคคล	 พร้อมกับแจกจ่าย	
ถุงยางอนามัย

3.	 มีการจัดกิจกรรมพูดคุยเรื่องถุงยางอนามัยในมิติอื่นๆ	 ที่สัมพันธ์
กับเรื่องเพศวิถี	ได้แก่	(1)	เพศวิถีของแต่ละบุคคล	เพศสัมพันธ์กับคู่	
เพือ่ท�าความเข้าใจกับการใช้/ไม่ใช้ถงุยางอนามยั	(2)	ฝึกฝนทกัษะ
การต่อรองเร่ืองการสือ่สารระหว่างคู	่และการใช้ถงุยางอนามยั	และ	
(3)	พยายามเปิดมมุมองเรือ่งถงุยางอนามัยในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ
สร้างความสุขเรื่องเพศ	

การจัดวางเรื่องเพศสัมพันธ์กับถุงยางอนามัยข้างต้น	สะท้อน

ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรม	4	ลักษณะ	ดังนี้

แบบที่หนึ่ง	 เป็นกระบวนการที่จัดวางชุดกิจกรรมเรื่องถุงยางอนามัย
แยกไว้ต่างหาก	 ซึ่งไม่ค่อยสัมพันธ์กับกิจกรรมเรื่องเพศสัมพันธ์ทั้งในช่วง	
ก่อนหน้าหรือต่อจากนั้น	โดยพัฒนาหลักสูตร/เครื่องมือเพื่อใช้ในการด�าเนิน
กจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งเพศสมัพนัธ์และการป้องกนั	ทีม่กีารบรรจชุดุกจิกรรม
เรือ่งถุงยางอนามยัรวมเข้าไว้ด้วย	ท�าให้กจิกรรมเรือ่งการส่งเสรมิการใช้ถงุยาง
อนามัยเป็นกิจกรรมแยกส่วน	ไม่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ	และเน้นให้ความรู้	
ฝึกฝนทักษะการใช้ให้กับตัวบุคคล	พร้อมกับแจกจ่ายถุงยางอนามัย

แบบท่ีสอง	 มีการวางกระบวนการพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
เพิ่มเติมในกิจกรรม	 โดยก�าหนดให้ถุงยางอนามัยเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 และมักเน้นให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
การใช้ถุงยางอนามัยตามแนวทางข้างต้น	 คือการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะ
การใช้	ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวปัจเจกบุคคลหรือเน้นไปที่ตัวผู้ใช้ถุงยางฯ	เป็นหลัก	

แบบท่ีสาม	 พยายามวางกระบวนการพูดคุยเรื่องถุงยางอนามัยในมิติ	
ท่ีกว้างออกไปกว่าการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะการใช้ถุงยางอนามัย	 เพื่อ	
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ให้ครอบคลุมมิติเรื่องเพศวิถี	 และการจัดการเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่ด้วย	
โดยมีชุดกิจกรรมอื่นๆ	เพิ่มเติมดังนี้

(1)	 จัดชุดกิจกรรมให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน	 ท�าความเข้าใจชีวิต
ทางเพศรูปแบบต่างๆ	 (เช่น	 การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์	 การม	ี
คู่คนเดียว	การมีคู่หลายคน)	และความสุขในการมีเพศสัมพันธ์

(2)	 จัดชุดกิจกรรมเรื่องการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศระหว่างคู่	อาทิ	เพศ
สัมพันธ์ที่ดีและปลอดภัย	 ท่าทางการมีเพศสัมพันธ์ที่ชอบ	 และ	
การพดูคุยเร่ืองเพศในครอบครัว	เพ่ือสร้างความคุน้เคยในการสือ่สาร	
พูดคุยเรื่องเพศ

(3)	 จัดชุดกิจกรรมให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน	 วิเคราะห์สาเหตุการ
ใช้/ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	 และหาทางออกร่วมกันในการส่งเสริม	
การใช้ถุงยางอนามัย

(4)	 จัดชุดกิจกรรมฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเพื่อให้
เกิดการใช้ถุงยางอนามัย	 โดยเน้นทักษะของการพูดคุยต่อรองกับ
คู่ให้ยินยอมใช้ถุงยางอนามัย

แบบทีส่ี่	พยายามเปิดมมุมองเรือ่งถงุยางอนามยัเพ่ิมเติมในมิติเครือ่งมือ
สร้างอรรถรสในการมเีพศสมัพนัธ์	โดยการจดักจิกรรมเพิม่เตมิจากชดุกจิกรรม
การให้ความรู้และฝึกฝนทักษะการใช้	ดังนี้

(1)	 แนะน�าวิธีการสวมใส่ถุงยางฯ	ด้วยปาก	 เพื่อเพิ่มอรรถรสในการมี
เพศสัมพันธ์	 พร้อมกับแนะน�าถุงยางฯ	 ที่มีกลิ่นและรสชาติต่างๆ	
เป็นทางเลอืกของการสวมใส่ถงุยางฯ	ด้วยปาก	หรอืมเีพศสมัพนัธ์
ทางปาก

(2)	 มกีารน�าถุงยางอนามยัแบบต่างๆ	ท่ีแตกต่างกนั	ทัง้ขนาด	ลกัษณะ
ผิวภายนอก	 กลิ่น	 และรสชาติ	 เพื่อแนะน�าว่า	 หากต้องการเพิ่ม
รสชาติในการมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นเรื่อง	
ที่สามารถท�าได้	
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การจดักจิกรรมทบทวนหลกัสตูร/เครือ่งมอืครัง้นีม้ข้ีอสงัเกตเพิม่เตมิว่า	
การออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ในรูปแบบที	่3	กบัรปูแบบที	่4	เริม่เปลีย่นแปลง
ไปจากเดิมบ้าง	 โดยส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้สัมพันธ์กับเพศวิถีที่มีอยู่
มากกว่า	1	ลกัษณะ	รวมทัง้พยายามมองถงุยางอนามยัให้สมัพันธ์กบัความสขุ	
ความพึงพอใจเรื่องเพศ	 เพียงแต่รูปแบบกิจกรรมท่ีออกแบบมาให้มองถุงยาง
อนามัยว่าเป็นเครื่องมอืช่วยสรา้งความสุขทางเพศยังมีไมม่ากนกั	เชน่	วธิีการ
สวมถุงยางอนามัยด้วยปาก	 ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนยังรู้สึกอึดอัด	
กับรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก	 โดยมองว่า	 เป็นวิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่
ผดิปกต	ิรวมท้ังยังรูสึ้กอดึอดัขัดเขนิเม่ือต้องพดูคุยเรือ่งความสขุความพงึพอใจ
ทางเพศ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง	 (masturbation)	 ไปจนถึงท่า
การมีเพศสัมพันธ์	 อันเป็นสิ่งที่เคยถูกบอกว่าเป็นเรื่องน่าอายที่ไม่ควรพูด		
ไม่ควรสื่อสาร	

นอกจากนี้	 การพยายามเปิดภาพการเรียนรู้เรื่องถุงยางอนามัยในมิติ
อื่นๆ	ที่ไม่ใช่เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยจากโรคและ
ท้องไม่พร้อมนัน้	แม้จะพยายามสรรหาถุงยางฯ	แปลกๆ	แบบต่างๆ	ท่ีมีอยูอ่ย่าง
หลากหลายมาใช้ในกระบวนการเรยีนรู	้ซึง่ท�าให้เกิดความสนใจ	กระตอืรอืร้น
หยิบจับ	 และเปิดมุมมองใหม่เรื่องถุงยางอนามัยในแง่มุมที่เป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์สร้างความสุขทางเพศ	 แต่อุปสรรคอยู่ตรงที่ถุงยางฯ	 ประเภทนี้	
มีราคาแพง	ไม่สามารถหาซื้อได้จริงในชีวิตประจ�าวัน	ยังคงใช้ถุงยางอนามัย
ทีไ่ด้จากการแจกจ่าย	ซึง่อยู่ในรปูแบบเดิมๆ	ทัง้นี	้อาจต้องเพ่ิมความส�าคญักบั
การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อสร้างจินตนาการหรือความสุขในการมีเพศสัมพันธ์
ให้มากขึ้น	 รวมท้ังรูปแบบและลักษณะของถุงยางฯ	 ประเภทที่สามารถเข้าถึง
และซื้อหาได้ในราคาไม่แพงนัก
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ส�าหรับประเด็นถุงยางอนามัยกับเพศสัมพันธ์นั้น	 มักมีการกล่าวว่า	
ถุงยางอนามัยท�าให้รสสัมผัสหรืออรรถรสในการมีเพศสัมพันธ์ลดลง	 ท�าให้	
การส่ือสารต่อรองให้ใช้ถุงยางอนามัยไม่ค่อยส�าเร็จ	 เพราะคู่ผู้ชายมักปฏิเสธ
การใช้ถุงยางอนามัย	 แสดงให้เห็นภาพความเก่ียวข้องระหว่างการใช้ถุงยาง
อนามัยกับความสุขความพึงพอใจทางเพศ	 ที่เชื่อว่าถุงยางอนามัยลดทอน
อรรถรสทางเพศ	 ประเด็นนี้จ�าเป็นต้องพัฒนาการส่ือสาร	 พูดคุย	 และฝึกฝน
ทักษะในการสร้างความสุขความพึงพอใจทางเพศระหว่างคู่เข้ามาเสริม	

สดุท้ายแล้วจงึอาจต้องมชีดุกจิกรรมเพิม่เตมิทีพ่ดูถงึของเล่นหรอืเครือ่ง
มือสร้างความสุขทางเพศ	(sex	toy	and	pleasurable)	โดยจัดความสมดุล
ระหว่างเรือ่งความสุข/ความพงึพอใจ	ความปลอดภัย	และการไม่ใช้ความรุนแรง

โดยสรุป	 ผู้เขียนเห็นว่าหลักฐาน	 เครื่องมือ	 และกระบวนการที่ใช้	
ในการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งเพศและถงุยางอนามัยนี	้เริม่ชีใ้ห้เหน็มิตคิวามสมัพนัธ์
ระหว่างเพศวิถีที่หลากหลาย	 และต�าแหน่งของถุงยางอนามัยในแต่ละเพศวิถ	ี
และเริ่มมีการพูดคุยเรื่องความสุขความพึงพอใจทางเพศหรือเรื่องเพศใน	
มุมบวกที่ไม่ใช่เป็นเรื่องอันตราย	 ความเสี่ยง	 และโรคภัยไข้เจ็บ	 แม้จะยังมี	
ความรู้สึกอึดอัดขัดเขินอยู่บ้างก็ตาม	 นอกจากน้ี	 ยังมีความพยายามสร้าง	
ความหมายใหม่ของถุงยางอนามัยในแง่ของการเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์
สร้างความสุขทางเพศ	 ทั้งหมดนี้จ�าเป็นต้องพัฒนา	 ขยายผลการเรียนรู	้
เพิ่มมากขึ้นในการสื่อสารเร่ืองเพศและส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็น	
ส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย
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4เพศวิถี	กับถุงยางอนามัย

ห
ลังจากประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด
ของเอชไอวี	 ท�าให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยาง

อนามัยมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางในสังคมไทย	
ในชว่ง	10	ปทีีผ่า่นมานี	้กม็กีารรณรงคแ์จกถุงยางอนามยัชาย
ฟรีในหลายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ	 ดังรายงานตัวเลข
การแจกจ่ายถุงยางอนามัยโดยส�านักงานบริหารโครงการ
กองทนุโลก	กรมควบคมุโรค	ภายใต้โครงการฯ	ทีด่�าเนินงาน
กับกลุ่มเยาวชนและผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี	 ระบุว่า	 ต้ังแต่เร่ิมต้น
โครงการกว่า	7	ปีที่ผ่านมา	จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม	2553	
มียอดตัวเลขการแจกจ่ายถุงยางอนามัยไปจ�านวนทั้งส้ิน
รวมแล้วเกือบ	7	ล้านชิ้น5

5	 สรุปจากเอกสาร	Condom	Year	RCC	Yr.7	Q25	−	Q28	จาก	PR	−	DDC	ของ
หน่วยงานรบัทนุหลกั	−	กรมควบคมุโลก	(PR	−	DDC)	ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล
โครงการป้องกันและรักษาเอดส์	รอบที่	1	ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
โลก
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ในระหว่างการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องถุงยางอนามัยของงานวิจัยชิ้นนี้		
มีการสรุปบทเรียนของการรณรงค์เรื่องเอดส์ช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัด
เชียงใหม่ระหว่างวันที่	 20	−	22	พฤศจิกายน	2553	 เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา
เอกชนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่า	เฉพาะส่วนที่ตนเองประสานและดูแล
นั้นได้มีการแจกจ่ายถุงยางอนามัยไปกว่า	 100,000	ชิ้น	แต่ไม่สามารถยืนยัน
ได้ว่า	มีการน�าเอาถุงยางอนามัยที่แจกจ่ายออกไปนั้นไปใช้มากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ก็มีข้อสงสัยเรื่องการใช้และไม่ใช้ถุงยางอนามัยว่ามีเหตุผล
ปัจจัยใดบ้าง	และข้ออ้างหรือเหตุผลนั้นๆ	สะท้อนให้เห็นวิธีคิด	มุมมอง	และ
เพศสมัพันธ์ท่ีเกีย่วข้องกบัถงุยางอนามยัไว้อย่างไรบ้าง	รวมทัง้มอีปุสรรคอะไร
ที่ขัดขวางการใช้ถุงยางอนามัย	

เมื่อผู้เขียนลองสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์	Google	ด้วย
ค�าว่า	“เหตผุลทีไ่ม่ใช้ถงุยางอนามยั”	พบรายการทีเ่กีย่วข้อง	348,000	รายการ	
รวมอยู่ใน	 51	หน้า	 ด้วยเวลาในการสืบค้นเพียง	 0.21	 วินาที	 แต่เมื่อเข้าไปดู	
รายละเอียดกลับพบว่า	 รายการจ�านวนมากพอสมควรใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน	
เพียงแต่ต่างเว็บไซต์หรือต่างบล็อกเท่านั้นเอง

ข้อความในเว็บไซต์และบล็อกเหล่าน้ันระบุถึงเหตุผลของการไม่ใช	้
ถุงยางอนามัยไว้ดังนี้

“แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอก”	

“ฝ่าไฟแดง ไม่ท้องหรอก!”	

“หน้าตาดูสะอาดดี ไม่มีอะไรหรอก”

“ย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็นชาย”

“ไม่ชอบ...เหมือนมีอะไรมาขวางท�าให้ไม่มีความรู้สึก”	

“ไม่ไว้ใจเหรอ?!!!”
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“ไม่กล้าไปซื้อ อายคนขาย”

“ก็คบกันมาตั้งนานแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้?”

“ใช้แล้วไม่เป็นธรรมชาติ”		 	 	 	

“ใช้ถุงยางฯ แล้วมันขาดตอน ไม่ต่อเนื่อง”

(จาก	 http://women.mthai.com/rate	−	xxx/22761.html;	 http://
www.numwan.com/lovelove/view.asp?GID=38)

ในขณะท่ี	บางเว็บไซต์น�าเอาชดุข้อมลูทีม่กีารอ้างองิหลักฐานทางวชิาการ
จากงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ของต่างประเทศมาใช้เพิ่ม	
ความน่าเชื่อถือด้วย	(ดังรายละเอียดในล้อมกรอบ)

“...แต่หากจะว่ากนัตาม	“ผลส�ารวจ”	กมี็อยูห่ลายชิน้ทีบ่อกว่า	มคีนอยูไ่ม่น้อย	
โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวท่ีไม่ชอบ	 “สวมถุงยางอนามัย”	 เวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
เหตุผลร้อยแปดพันเก้า	แต่วันนี้	เรามีผลส�ารวจอีกชิ้นหนึ่ง	ซึ่งให้	“เหตุผล”	น่าสนใจ
ดีว่า	 ที่วัยรุ่นไม่ค่อยชอบใช้ถุงยางอนามัยน้ันไม่ใช่เพราะประมาท	 ไม่ใส่ใจ	 หรือ	
หาซ้ือไม่สะดวกอย่างทีเ่คยมผีลส�ารวจออกมา	แต่เป็นเร่ืองของมมุมอง	ความเช่ือ	และ
ทศันคตใินสังคมมากกว่า	โดยมวียัรุน่วัยเจรญิพนัธุอ์ายุต�า่กว่า	25	มองการใช้ถงุยาง
อนามัย	เป็นเรื่องของการ	“ไม่เชื่อใจ”	กัน	

ขณะท่ีมีบางคนยังมองว่า	 การพกหรือมีถุงยางอนามัยติดตัว	 แสดงว่า	
เคยมปีระสบการณ์ทางเพศมาแล้ว	ซ่ึงถ้าหากเป็นผู้ชาย	นีก่อ็าจจะกลายเป็นการ	“เพิม่
เรตติ้ง”	 ท�าให้ผู้ชายดูเป็นผู้มีประสบการณ์ช�่าชอง	 แต่ลองเป็นผู้หญิงดูสิ	 หากเจอ	
เรื่องแบบนี้ก็มีแต่เสียหาย...เสียหาย	และเสียหายลูกเดียว!!!	

นี่เป็นผลส�ารวจจากทีมนักวิจัยของโรงเรียนการแพทย์	London	School	of	
Hygiene	and	Tropical	Medicine	ในอังกฤษ	ที่ท�าการส�ารวจศึกษาพฤติกรรมทาง
เพศของวยัรุน่	250	คนแล้วกพ็บปัจจยัคล้ายๆ	กนันีใ้นวยัรุน่หลายประเทศ…รายงาน
ผลส�ารวจ	ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์เดอะ	แลนเซ็ต	
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ในผลการศกึษาดงักล่าว	ซึง่ได้มาจากการเฝ้าเกบ็ข้อมลูต้ังแต่ปี	2533	−	2547	
รวมเวลาถงึ	14	ปี	พบด้วยว่า	วยัรุน่ไม่ว่าชายหรอืหญงิจะ	“ประเมนิ”	ว่าตนควรจะใช้
ถุงยางอนามัยหรือไม่	 หรือคู่ของตนมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรอืไม่	โดยดูจากบุคลกิท่าทางของอกีฝ่ายว่าดดู	ีดนู่าไว้ใจแค่ไหน	หรอืไม่กป็ระเมนิ
จากความสนิท	 รู้จักมักคุ้นกัน	 ซึ่งจริงๆ	 แล้ว	 ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ใช้	 “วัด”	 ความ	
น่าเชื่อถือในเรื่องท�านองนี้ไม่ได้เลย!!!	

คราวนี้	 หากจะหันมาดูเรื่อง	 “ความเท่าเทียม”	 ระหว่างชาย	−	หญิงในเรื่อง
เพศสัมพันธ์	 ยังพบว่า	 ส่วนใหญ่ผู้ชายจะมี	 “อิสระ”	 ทางเพศกว่าผู้หญิงแยะมาก	
นอกจากนัน้	ในหลายประเทศทัง้องักฤษ	ออสเตรเลยี	เม็กซิโก	และแอฟริกาใต้	สงัคม
ยังมีทัศนคตินิยมชื่นชมผู้ชายที่	 “เก่งกล้า”	 เรื่องบนเตียง	 แต่ผู้หญิงควรจะเป็นฝ่าย	
ให้ผู้ชาย	 “เข้าหา”	มาจีบ	 และหากผู้หญิงพลาดพลั้งเผลอท�าเรื่อง	 “ไม่งาม”	 ขึ้นมา		
ก็จะถูกสังคมตราหน้าลงโทษ	 ตั้งแต่ระดับเบาะๆ	 อย่างถูกนินทา	 วิพากษ์	 วิจารณ์		
ไปกระทั่งถึงขั้นรุนแรงอย่างถูกครอบครัว	“ฆ่าตาย”	 เพื่อล้างอาย	อย่างเช่นในกรณี
ที่มีบางประเทศซึ่งผู้หญิงที่แอบลักลอบเสียตัวให้กับผู้ชาย	 ก็จะถูกครอบครัวลงมือ	
ฆ่าเพื่อล้างอาย	รักษาศักดิ์ศรีของครอบครัว	

“เราคิดว่า	ผลการศกึษาได้ช่วยอธบิายให้รูว่้า	ท�าไมโครงการรณรงค์ต่อต้าน
โรคเอดส์หลายโครงการถงึใช้ไม่ได้ผล	โครงการทีใ่ห้แค่ข้อมลูและแจกถงุยางอนามยั
โดยไม่ได้มีการพูดถึงปัจจัยปัญหาส�าคัญทางสังคมก็ท�าได้แค่กะเทาะบางส่วนของ
ปัญหาเท่านั้น”…

ท่ีมา:		http://board.zuzaaclub.com/index.php?topic=5047.0;prev_next=prev;	http://
www.thaifwd.com/thread	−	1768	−	1	−	1.html

การสื่อสารถึงเหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยข้างต้นที่กล่าวถึง	
ในเว็บไซต์ทั่วไปที่เปิดกว้างส�าหรับคนทุกกลุ่ม	 แสดงให้เห็นว่าการไม่ใช้	
ถุงยางอนามัยนั้นเป็นเรื่องของ	

•	 มุมมอง	 ทัศนคติ	 ความเชื่อ	 ทั้งที่เกี่ยวกับถุงยางอนามัยและ	
เพศสัมพันธ์
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•	 การประเมนิความเสีย่งเร่ืองความน่าเช่ือถอื	ความไว้วางใจ	บนฐาน	
รูปร่างหน้าตา	บคุลกิ	ท่าทาง	และระยะเวลาทีค่บหาสานสมัพนัธ์กนั	

•	 ความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศ	 และค่านิยมเรื่องเพศในแต่ละ
สังคม

ผู้เขียนเห็นว่าทั้ง	 3	ส่วนเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงและเป็นที่รับรู้กัน
อยู่บ้างแล้ว	 โดยทัศนะของคนท�างานองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาค
ประชาสังคมด้านเอชไอวี/เอดส์น้ัน	 เห็นว่าในบริบทการท�างานด้านเอชไอว	ี
ถุงยางอนามัยมีความหมายเป็นเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	 เพื่อ	
การป้องกันที่ส�าคัญและจ�าเป็น	 จึงท�าให้คนท�างาน	 นักกิจกรรมที่รณรงค์
เคลื่อนไหวทางสังคม	 และองค์กรพัฒนาเอกชน	 รณรงค์เพื่อให้คนสามารถ	
เข้าถึงและได้ใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 และ
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักรณรงค์ทางสังคมและองค์กรพัฒนา
เอกชนอืน่ๆ	ต่างเหน็พ้องว่า	ผูท้ีอ่ยูร่่วมกบัเอชไอวแีละผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะเปราะบาง
ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการและ
อุปกรณ์ต่างๆ	ที่ได้รับการพิสูจน์ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วว่า
สามารถใช้ในการดูแลและป้องกันตนเองได้	 อาทิ	 การรณรงค์ส่งเสริมและ	
การใช้ถุงยางอนามัย	

งานป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีกล่าวถึงความส�าคัญของ	
การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิง	 เม่ือ
พิจารณาจากตัวเลขการติดเช้ือรายใหม่ในประเทศไทยที่แม้แนวโน้มจะลดลง
จาก	14,000	คน/วันในปี	2549	แต่ยังคงสูงถึง	7,000	กว่าคน/วันในปี	2552	
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการรับ	−	ถ่ายทอดเชือ้ผ่านช่องทางการมีเพศสมัพันธ์	(UNAIDS,	
2009)	

องค์กรและหน่วยงานส�าคญัท่ัวโลก	อาทิ	UNAIDS,	WHO,	UNFPA,	ICASO	
ฯลฯ	 ได้ชี้ชวนให้เห็นว่า	 ถุงยางฯ	 เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถใช้ป้องกัน	
การรับ	−	ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ	 ได้อย่าง	
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มปีระสทิธภิาพ	หากส่งเสริมการใช้ถงุยางอนามยัอย่างถูกต้องและสม�า่เสมอก็
จะสามารถลดความเส่ียงของการรับ	−	ถ่ายทอดเช้ือทางเพศสมัพันธ์ลงไปได้ถงึ	
80	−	90%	อีกทั้งยังจ�าเป็นส�าหรับผู้มีเชื้อเอชไอวีในการป้องกันการรับเชื้อเพิ่ม	
รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ	 และยังช่วยป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ	
ไปยังคู่เพศสัมพันธ์อีกด้วย	

อย่างไรก็ตาม	 การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้ด�าเนิน	
ไปอย่างราบรื่นนัก	 ด้วยอุปสรรคกีดขวางมากมาย	 ทั้งการขาดแคลนถุงยาง
อนามัย	การเข้าไม่ถงึ	และการไม่สามารถใช้ถงุยางอนามยั	ฯลฯ	แม้จะพยายาม
ด�าเนินการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ	 เหล่านั้นแล้วก็ตาม	แต่มักไม่ค่อยประสบ
ความส�าเรจ็	ท�าให้ยงัคงมจี�านวนของผูท้ีไ่ด้รบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เพิม่ขึน้นบัล้านๆ	
คนในแต่ละปี	แม้จะรู้ว่าเอชไอวี/เอดส์สามารถด�าเนินการป้องกันได้ก็ตาม

ปัญหาการขาดแคลนถุงยางอนามัยเป็นประเด็นหน่ึงที่มีการวิพากษ์
วิจารณ์กันมาก	 ค�าถามที่ว่าทั่วโลกต้องการถุงยางอนามัยจ�านวนเท่าไร	
ในการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อฯ	ในแต่ละปี	อาจมีความส�าคัญพอๆ	กับ
การตั้งค�าถามว่า	ท�าไมเราจึงขาดแคลนถุงยางอนามัย	

มีรายงานหลายชิ้นในช่วงก่อนหน้าปี	 2547	 ระบุว่าผู้ที่อยู่ในภาวะ	
ความเส่ียงต่อการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีน้อยกว่าครึ่งหน่ึงเข้าถึงถุงยาง
อนามัย	และน้อยกว่า	1	ใน	4	เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานเรื่องเอชไอวี	 (Human	
Right	 Watch,	 2004a)	 ในขณะที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	 (The	
United	 Nations	 Population	 Fund/UNFPA)	 คาดประมาณว่าประเทศก�าลัง
พฒันามีความต้องการถงุยางอนามัยกว่า	10,000	ล้านช้ินต่อปี	และในปี	2558	
อาจพุ่งสูงถึง	18,000	ล้านชิ้นต่อปี	(Chaya,	Amen	&	Fox,	2002)	

ปัญหาการขาดแคลนถุงยางอนามัยไม่ได้มีเงื่อนไขเพียงแค่รัฐบาลไม่มี
งบประมาณในการจดัหาถงุยางอนามยัเท่านัน้	แต่ยงัเก่ียวข้องกับนโยบายของ
รฐับาลทีค่วบคมุหรอืจ�ากดักระบวนการผลติ	การจดัซือ้จดัหา	การกระจาย	และ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับถุงยางอนามัยด้วย	
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ปัญหาดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากนักกิจกรรมทางสังคม
และองค์กรพฒันาเอกชน	ว่าละเมิดหรอืขดัต่อหลกัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานใน
เรื่องสิทธิด้านสุขภาพที่ระบุว่า	“ถุงยางฯ	ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพนัธ์ชนดิอืน่ๆ	ภายใต้กฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ	รฐับาลมีหน้า
ท่ีส่งเสริมสุขภาพและสร้างหลักประกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่างๆ	เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์
โดยไม่เลือกปฏิบัติ	 รัฐบาลต้องไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นอุปสรรคขัดขวาง	
ความสามารถในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองของผู้หนึ่งผู้ใด”6	

ICASO	หรือ	 International	Council	of	AIDS	Service	Organization	
องค์กรนานาชาติด้านเอดส์ระดับโลกได้เผยแพร่เอกสาร	 2	 ชิ้นในช่ือเดียวกัน	
กล่าวถึงอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัยอย่างต่อเนื่อง		
เล่มแรกเผยแพร่ในปี	2550	(Drezin,	Torres	&	Daly,	2007)	ว่าด้วยงานวิจัย
ท่ีรวบรวมข้อมูลจาก	 14	 ประเทศทั่วโลก	 เพื่อน�ามาก�าหนดประเด็นรณรงค์	
ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัย	 และเล่มที่สองในปี	 2552	 (Kort,	
2009)	 สรุปผลและบทเรียนจากการด�าเนินงานส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	
ใน	3	ประเทศ	

เนื่องจาก	ICASO	เป็นองค์กรที่ท�างานด้านเอชไอวี/เอดส์	การกล่าวถึง
ถุงยางอนามัยจึงอยู่ภายใต้บริบทการท�างานที่มุ่งส่งเสริมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์	อกีทัง้เป็นถุงยางอนามัยชาย	(male	condom)	เป็นหลกั	เนือ่งจาก
ถงุอนามยัสตรี	(female	condom)	ได้รบัการส่งเสริมให้มกีารใช้แพร่หลายน้อย

6	 จาก	International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	(ICESCR),	adopted	
December	16,	1966,	G.A.	Res.	2200A	(XXI)	21	UN	GAOR	(no.16),	UN	Doc	A/6316	(1966),	99	
UNTS	3,	art.11,	entered	into	force	January	3,	1976,	signed	by	the	US	on	October	5,	1977;	
UN	Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights,	General	Comment	14:	The	Right	
to	the	Highest	Attainable	Standard	of	Health,	paras.	12,	18,	19,	30,	50,	54	
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ในเอกสารชิ้นแรก	 ICASO	 สนับสนุนให้องค์กรวิจัยชุมชนที่ชื่อว่า		
“Frontline”	ด�าเนนิการวจิยัรวบรวมข้อมลูใน	14	ประเทศ	ช่วงปี	พ.ศ.	2548	−	2549		
และวิเคราะห์แยกแยะปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงถุงยางอนามัย
ออกมา	ผลการวิจยับ่งชีใ้ห้เหน็ความส�าคญัอย่างชดัเจนว่า	รฐับาลและองค์กร
ผูใ้ห้ทนุสนบัสนนุการด�าเนนิงานทัว่โลกจ�าเป็นต้องมุง่มัน่สนบัสนนุทรพัยากร
และผลักดันให้มีการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย	นโยบาย	และการด�าเนินงาน
โครงการต่างๆ	 เพื่อสร้างหลักประกันในการเข้าถึงและมีถุงยางอนามัยใช้		
อีกท้ังยังต้องการความร่วมมือจากภาคชุมชนในการรณรงค์ผลักดันเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย	(Drezin,	Torres	&	Daly,	2007)

Frontline	ได้รวบรวมข้อมลูจากผลการด�าเนนิงานของ	14	ประเทศตาม
ทีไ่ด้ลงนามรบัรองไว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยเรือ่งเอชไอว/ีเอดส์ร่วมกบัองค์การ
สหประชาชาติในปี	2544	(UNGASS,	2001)	งานวิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์จากมุมมอง
ของชุมชน	 ไม่ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีวิทยาทางการวิจัยในลักษณะทาง
วิชาการเป็นหลัก	 แต่น�าเอางานวิจัยอื่นๆ	 มาทบทวนพร้อมไปกับการปรึกษา
หารือกับภาคส่วนงานรณรงค์ชุมชน

ICASO	 ระบุว่า	 อุปสรรคท่ีขัดขวางการเข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัย	
มีอยู่ด้วยกัน	4	กลุ่มคือ	

1.	 อุปสรรคขัดขวางด้านสังคม	−	วัฒนธรรม	 ที่เป็นบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรม	ศาสนา	และความเชื่อส่วนบุคคล

2.	 อปุสรรคขัดขวางด้านกฎหมายและนโยบาย	ทีเ่ป็นตวับทกฎหมาย
และนโยบายต่างๆ	ของประเทศ

3.	 อุปสรรคขัดขวางด้านเศรษฐกิจและการเงิน	 ที่เป็นการลงทุนและ
ค่าใช้จ่าย

4.	 อปุสรรคขดัขวางด้านโครงสร้าง	ทีเ่ป็นส่วนโครงสร้างพืน้ฐานและ
ทรัพยากรมนุษย์
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ในบทนี้	 ผู ้เขียนได้น�าเสนอเนื้อหาในเรื่องบรรทัดฐานทางสังคม	
วัฒนธรรม	ศาสนา	ความเชื่อ	และด้านกฎหมายและนโยบาย	เพื่อท�าให้เห็น
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัยกับเรื่องเพศ	
ในมิติต่างๆ	โดยไม่ขอกล่าวถึงส่วนที่เป็นมิติด้านเศรษฐกิจ	การเงิน	และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน	 บทน้ีแบ่งเน้ือหาเป็น	 5	 ส่วนพร้อมกับสอดแทรกเรื่องราว	
ที่ได้ไปพูดคุยกับ	บอย	กร	เอก	วรรณา	ฟ้า	และเพื่อนๆ	ลงไปในเนื้อหาแต่ละ
ส่วน	ดังหัวข้อย่อยต่อไปนี้

1.	 บรรทัดฐานทางสังคม	−	วัฒนธรรมในเรื่องเพศกับการใช้ถุงยาง
อนามัย

2.	 ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในเรื่องเพศกับการใช้ถุงยางอนามัย
3.	 ศาสนาและวัฒนธรรมความเชือ่ในเรือ่งเพศกบัการใช้ถงุยางอนามยั
4.	 ความสุขความพึงพอใจและความเชื่อส่วนบุคคล
5.	 กฎหมายและนโยบายเรื่องเพศกับการใช้ถุงยางอนามัย

4.1	บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมในเรือ่งเพศกบัการใช้

ถุงยางอนามัย

กฤตยา	และกนกวรรณ	(2550)	กล่าวถงึฐานวธิคีดิเร่ืองเพศในงานเอดส์
ศึกษาที่คิดและมองว่า	 ความสัมพันธ์ทางเพศหมายถึงความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างชายและหญิงเท่าน้ัน	 โดยไม่มองว่าคนในสังคมมีการแสดงออกทาง
เพศที่นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ชายหญิง	 ซึ่งแม้จะมีงานวิจัยด้านเอดส์
ศึกษาที่ศึกษากลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศแตกต่างไปจากความสัมพันธ์
แบบชายหญิง	เช่น	กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	แต่กฤตยาและกนกวรรณ
ก็มองว่า	 งานศึกษานั้นๆ	 มุ่งมองกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในฐาน		
“กลุ่มเสี่ยง”	ไม่ได้สนใจศึกษาเรื่องวิถีทางเพศของคนกลุ่มนี้ที่อาจมีรูปแบบไป
สู่พฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงต่อการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
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มุมมองข้างต้นนี้เป็นการมองความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์ที่จ�ากัด
และคับแคบอยู่เพียงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง	 เพราะเป็น	
การมองท่ีมีอคติฝังลึกและการผลิตซ�้าความคิดว่า	 ความสัมพันธ์ทางเพศที่		
“ถูกต้อง”	เป็นความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิงกับชายเท่านั้น

งานชิ้นนี้ได้หยิบเอาทฤษฎี	“ชนชั้นทางเพศ”	ซึ่งพัฒนาโดยนักคิดสตรี
นยิมชือ่	เกล	รบูนิ	มาใช้	ทฤษฎนีีก้ล่าวว่า	สงัคมมรีะบบการให้คณุค่าทางเพศ	
มีการสร้างกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมา	 หากรูปแบบของ	
การมีเพศสัมพันธ์เป็นไปตามกฎระเบียบที่สร้างขึ้น	 เพศสัมพันธ์นั้นก็จะถูกจัด
ให้เป็นเพศสัมพันธ์ที่	 “ปกติ”	 ส่วนเพศสัมพันธ์ที่ละเมิดกฎระเบียบที่สร้างไว้		
กจ็ะถกูประณามว่าเป็นเพศสมัพันธ์ท่ี	“ผดิปกติ”	โดยกฤตยาและกนกวรรณได้
สรุปแนวคิดของรูบิน	 มาปรับใช้ในรูปแบบของตารางเพื่อให้สะดวกต่อ	
การเปรยีบเทยีบได้ชดัเจน	(กฤตยา	และกนกวรรณ,	2550)	ซึง่ผู้เขียนน�าตารางนี้	
มาปรับเพิ่มเติมช่องสุดท้ายเข้าไป	ดังนี้

เพศสัมพันธ์ที่ “ปกติ” เพศสัมพันธ์ที่ “ผิดปกติ”

ระหว่างชายกับหญิง ระหว่างคนเพศเดียวกัน

ชายหญิงต้องแต่งงานกันแล้ว เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส

เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว เพศสัมพันธ์นอกสมรส

เป็นไปเพื่อการสืบสกุล เพื่อเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่การสืบสกุล

ไม่ใช่เพศสัมพันธ์ที่ท�าไปเพื่อเงิน ซื้อ/ขายบริการทางเพศ

คู่นอนยังไม่ได้เลิกกัน ช่วยตัวเอง/ไม่จริงจัง

คู่นอนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน คู่นอนอายุต่างกันมาก

เพศสัมพันธ์เกิดขึ้นที่บ้าน เพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ		
ตามพุ่มไม้	ในห้องน�้า

ไม่ใช้สื่อโป๊และอุปกรณ์เสริม	
เพื่อกระตุ้นอารมณ์

ใช้สื่อโป๊และอุปกรณ์เสริม	
เพื่อกระตุ้นอารมณ์

ปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรค ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี
ที่มา:	กฤตยา	และกนกวรรณ,	2550.	
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ญาณาธร	 (2551)	 ได้วิเคราะห์ค�าถามค�าตอบปัญหาเร่ืองเพศในสังคม
ไทย	ผ่านการตอบค�าถามเรื่องเพศในอินเตอร์เน็ต	หนังสือพิมพ์	และนิตยสาร	
โดยรวบรวมจัดท�าเป็นฐานข้อมูล	 และวิเคราะห์เพื่อท�าความเข้าใจกับสถานะ
ความรู้เร่ืองเพศของสังคมไทย	 ระบุว่า	 เป็นการศึกษาปัญหาเรื่องเพศในมิติ
อนามยัเจรญิพนัธุเ์ป็นหลกั	เนือ่งจากค�าถามค�าตอบทีร่วบรวมมาได้ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องท�านองนี้	และผู้ที่ตอบค�าถามส่วนใหญ่มักเป็นแพทย์	ท�าให้เชื่อได้ว่า	
การตอบปัญหาเรือ่งเพศส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส�าคญักบัผูต้อบทีม่สีถานะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าบุคคลทั่วไป	 จึงไม่ค่อยเห็นการตอบค�าถาม	
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	หรือที่เรียกกันว่า	
“ปัญหาหัวใจ”	หรือ	“ปัญหาชีวิต”	มากนัก

ญาณาธรได้สะท้อนให้เห็นอย่างน่าสนใจว่า	 การตอบปัญหาเรื่องเพศ	
แม้จะอยูภ่ายใต้สถาบนัการแต่งงานระหว่างผู้ชายกบัผู้หญงิ	เกีย่วกบัความสัมพนัธ์	
ระหว่างบุคคล	 การวางแผนครอบครัว	 และอนามัยการเจริญพันธุ์	 โรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์	แต่กลบัมีค�าถาม	−	ค�าตอบทีน่อกเหนอืไปจากเพศวถิใีนสถาบนั
การแต่งงานอยู่บ้าง	 เช่น	 การส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	 ธุรกิจเรื่องเพศ		
ตลอดจนความหลากหลายทางเพศ	ฯลฯ	(ญาณาธร,	2551)

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ	 นอกจากค�าถามเรื่องเพศจะเป็น	
การสะท้อนความรู ้	 ความเชื่อเรื่องเพศที่ถูกหล่อหลอมมาในวัฒนธรรม	
การควบคุมเรื่องเพศแล้ว	 ยังได้ตั้งค�าถามกับความเชื่อว่า	 ความรู้และส่ิงที่ได้
จากการค้นคว้าโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่คิดว่า	 “เป็นกลาง”	ท�าให้ไม่ได้
ตรวจสอบว่าที่จริงแล้ว	 ความรู้และกระบวนการค้นหาความรู้เช่นน้ีถูกรองรับ
โดยกรอบความเชื่อ	 ความหมายเกี่ยวกับชีวิตทางเพศและชีวิตทางสังคม		
ซึง่เป็นความรู/้ความจรงิท่ีผลติจากกรอบท่ีก�ากบัการมองเหน็โลกและการตคีวาม	
ประเดน็ของผูต้อบค�าถามในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ	จึงมค่ีาเพยีงการสนบัสนนุท่าที
หรือวิถีปฏิบัติทางเพศบางรูปแบบเท่านั้น	(ญาณาธร,	2551)
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ประเด็นส�าคญัของการวเิคราะห์บทบาทและหน้าทีข่องการตอบปัญหา
เรื่องเพศในสังคมไทย	อยู่ที่การสะท้อนให้เห็นว่า	ส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้
ทางด้านการแพทย์	โดยบางส่วนท�าหน้าที่สอนหรือให้ข้อคิด	รวมถึงแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเร่ืองเพศตามกรอบของวัฒนธรรมและ	
ค่านิยมของไทย	 ผ่านการก�ากับควบคุมเร่ืองเพศให้อยู่ในกรอบความเชื่อว่า	
ผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงและต้องระบายออก	 จึงอนุญาตให้ผู้ชาย	
มีพฤตกิรรมทางเพศหลากหลายในรปูแบบเพศสมัพนัธ์นอกสมรส	แต่จ�ากดัเรือ่ง
เพศของผู้หญิงไว้ในสถาบันการแต่งงานแบบผัวเดียวอย่างเคร่งครัด	 ท�าให	้
การศึกษาการตอบปัญหาเร่ืองเพศ	กลายเป็นภาพสะท้อนบทบาทและสถานภาพ
ของผู้หญิงในสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย	(ญาณาธร,	2551)

ฐานความคิดความเชื่อเรื่องเพศที่มองและยอมรับเฉพาะความสัมพันธ์
ทางเพศระหว่างชายและหญิงว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง	เป็นปกติ	อยู่ภายใต้ระบบ
คิดแบบรักต่างเพศระหว่างชาย	−	หญิง	 (heterosexual)	 ที่สร้างขึ้นจาก	
การอ้างอิงความแตกต่างทางเพศสรีระ/กายภาพ	(sex)	ว่ามี	2	เพศสรีระคือ	
ชายกับหญิง	 น�าไปสู่การสร้างบทบาทหน้าที่เรื่องเพศทางสังคมวัฒนธรรม	
ก�าหนดตวัตนและความเป็นเพศหรอืเพศภาวะ	(gender)	เพยีง	2	เพศภาวะคอื	
ความเป็นชายและความเป็นหญิง	 และสุดท้ายน�าไปสู่การยอมรับเพียงเพศวิถี
เดียว	(sexuality)	ระหว่างชายกับหญิงว่าเป็นสิ่งที่ปกติ	ถูกต้องในสังคม	

ฐานคิดและความเชื่อดังกล่าวนี้ยังได้พยายามควบคุมเรื่องเพศ		
โดยก�าหนดและให้คุณค่าเรื่องเพศวิถีว่าต้องอยู่ในสถาบันการแต่งงาน	 เป็น
ความสมัพนัธ์ทางเพศทีน่�าไปสูก่ารสร้างครอบครวัและการเจรญิพนัธุข์องมนษุย์
ชายและหญงิ	ส่งผลให้เพศภาวะอืน่ๆ	อาท	ิเกย์	กะเทย	สาวประเภทสอง	ทอม	
ดี้	 และเพศวิถีอื่นๆ	อาทิ	หญิงรักหญิง	ชายรักชาย	 เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน	
ความสัมพนัธ์ซ้อน	ฯลฯ	ถกูมองว่าเป็นเรือ่งผดิปกต	ิเป็นภยัต่อสถาบนัครอบครวั	
ไม่สมควรเป็นที่ยอมรับในสังคม	ต้องถูกควบคุม	จ�ากัด	และก�าจัด
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ภายใต้ระบบความสมัพันธ์ทางเพศตามฐานคดิความเชือ่ดงักล่าว	ท�าให้
ถุงยางอนามัยมีสถานะเป็นเครื่องแปลกปลอม	 และไม่มีการใช้กับระบบ	
ความสัมพันธ์ทางเพศที่ถือว่า	 “เป็นปกติ”	 และถุงยางฯ	 กลายเป็นเครื่องมือ
ส�าหรับเพศสัมพันธ์ที่	“ผิดปกติ”	เพื่อควบคุม	ป้องกัน	ไม่ให้เกิดอันตราย	

ตัง้แต่แรกเริม่ในการท�างานป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดส์	“การร่วมเพศแบบ
ไม่ป้องกัน”	 เป็นสาเหตุพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดของช่องทางการรับและถ่ายทอด
เชือ้เอชไอวขีองทกุพืน้ทีท่ัว่โลก	แต่แทนทีก่ารส�ารวจด้านพฤตกิรรมและระบาด
วทิยาในช่วงกว่า	20	ปีทีแ่ล้วจะระบุให้ชดัเจนว่า	การมเีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ป้องกนั
ท�าให้มีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากผู้ที่มีเชื้อไปสู่คู่นอนของเขา	
หรอืเธอ	กลบัระบวุ่า	กลุม่ชายทีเ่ป็นเกย์	(Gay	men)	เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ	
และพบการแพร่ระบาดของเอชไอวีอยู่ในกลุ่มชายที่เป็นเกย์	 ความเข้าใจและ
การรับรู้จึงผิดเพี้ยนไปว่าเอดส์เป็นโรคของกลุ่มชายที่เป็นเกย์	(AIDS	is	a	Gay	
syndrome)	และยังคงถูกถ่ายทอด	สร้างซ�้าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	เพียงแต่
ปรับเปลี่ยนการเรียกหรือค�าอธิบายเป็น	“กลุ่มเสี่ยง”

ดังนั้น	 แม้จะรับรู้กันทั่วไปว่า	 สาเหตุหลักของการรับและถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีคือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน	 และพบการติดเชื้อในเพศสัมพันธ์	
ทีไ่ม่ป้องกนัของประชากรทีม่เีพศสมัพนัธ์แบบหญงิชาย	(heterosexual)	มาก
ที่สุดก็ตาม	แต่ยังคงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า	

•	 ยงัคงพบการตดิเช้ือเอชไอวีในการมเีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ป้องกนัระหว่าง
ชายเพศเดียวกันในหลายประเทศ

•	 ชายเหล่านี้อาจมองและเรียกตัวเองว่าเป็น	 คนรักเพศเดียวกัน	
(homosexual)	 คนรักได้ทั้งสองเพศ	 (bisexual)	 หรือเกย์	 (gay)		
หรือ	down	low	ฯลฯ	หรือไม่เรียกตนเองว่าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	
ข้างต้นเลย
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•	 บางคนไม่ได้มองว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นการระบุ
หรอืก�าหนดอตัลกัษณ์ทางเพศของตน	(sexual	identity)	จงึไม่ควร
รีบเร่งด่วนสรุปว่า	ใครเป็นอะไรจากสิ่งที่เราเห็น

ในอีกทางหนึ่ง	 คนจ�านวนมากทั่วโลกไม่ได้นับหรือจัดว่าตัวเอง	
มคีวามเส่ียง	เพราะมองว่ามภีมูคิุม้กนัการตดิเชือ้เอชไอว	ีโดยยดึอยูบ่นข้อเทจ็จรงิ	
ที่ว่า	

•	 ตนเองเป็นคนที่มี	“เพศสัมพันธ์แบบปกติ”
•	 คนที่ติดเชื้อเอชไอวีคือ	 “คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆ	 คน”		

ซึ่งผู้เขียนขอใช้ค�านี้แทนค�าว่า	“ส�่าส่อน”

แต่จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�างานพบว่า	 ในหลายประเทศ	
หลายทวปี	ทัง้เอเชยี	แอฟรกิา	และละตนิอเมรกิา	ผูห้ญงิทีแ่ต่งงานหรอืมคีู	่และ
ซือ่สตัย์หรอืมเีพศสัมพนัธ์เฉพาะกบัสามีหรอืคูข่องเธอเท่านัน้	กลายเป็นกลุม่คน	
ที่มีความเสี่ยงจากการรับเชื้อเอชไอวีมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง	

นอกจากนี้	ยังมีค�าวิพากษ์วิจารณ์การสร้างการรับรู้ที่ว่า	เอดส์เป็นโรค
ของกลุ่มชายที่เป็นเกย์	 การให้นิยามความหมาย	 ค�าอธิบายเรื่องเพศและ	
เรื่องเอดส์ดังกล่าวท�าให้คนกลุ่มอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ชายเกย์หลุดหายไปจากการรับรู้
และความเข้าใจเรื่องเอดส์	ที่ต่อมายังสร้างภาพว่าเอดส์เป็นโรคที่ผูกติดอยู่กับ
ประชากรกลุม่ต่างๆ	ทีต่่อมาถูกเรยีกขานว่า	“กลุม่เสีย่ง”	(Risk	group)	และกลุม่	
ที่มีความเสี่ยงสูงสุด	(the	Most	at	Risk	Population)	ตามล�าดับ

เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า
1.	 การได้รับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดย	

ไม่ได้ป้องกันกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี
2.	 มีการติดเช้ือในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 แต่คนกลุ่มนี	้

มีความหลากหลาย	 ไม่ได้มีกลุ่มเดียว	 และบางคนไม่ได้นับว่า	
การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นอัตลักษณ์ทางเพศของตน



107ถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

3.	 การด�าเนินการควบคุมป้องกันโรคแฝงด้วยอคติทางเพศ	 และ	
ความพยายามในการควบคมุและจัดการเรือ่งเพศทีถู่กมองว่าเบีย่ง
เบนและผิดปกติ

4.	 ผู้หญิงจ�านวนมากยังคงติดเชื้อ	 เพราะการแบ่งเรื่องเพศออกเป็น		
2	ด้าน	คอื	“ปกต/ิด”ี	(มเีพศสมัพนัธ์กบัคูข่องตนทีเ่ป็นเพศตรงข้าม)	
กับ	 “ไม่ปกติ/ไม่ดี”	 (มีเพศสัมพันธ์แบบไม่เลือกหน้า)	 และมอง	
การตดิเชือ้เอชไอวผีกูตดิอยูก่บัการมเีพศสมัพันธ์กบัคนหลายๆ	คน

โครงการวิจัยฯ	 ได้จัดกิจกรรมพูดคุยเรื่องเพศวิถีและถุงยางอนามัย		
โดยปรับจากเครื่องมือในการท�างานเรื่องเอชไอวี/เอดส์ชิ้นหนึ่ง7	 ดังตาราง	
ข้างล่างนี้	

คุณคิดอย่างไรกับการด�าเนินชีวิตทางเพศ
แบบนี้

ยอมรับ
ได้

รับไม่ได้

ปรับ	
500

ปรับ	
5,000

ปรับ	
50,000

1.	 คม	มีแฟนแล้วเป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียน
เดียวกัน	แต่ยังชอบเที่ยวหญิงบริการ	
เป็นประจ�า

2.	 ก้อง	มีแฟน	3	คน	เรียนอยู่คนละโรงเรียน	
ก้องมีเพศสัมพันธ์กับทุกคน	และรักแฟน	
เท่ากัน

3.	 สมชาย	เป็นแฟนและมีเพศสัมพันธ์กับโต้ง	
เพื่อนนักกีฬาชายด้วยกัน

7	 นั่นคือ	 กิจกรรม	 “คุณคิดอย่างไรกับวิถีชีวิตทางเพศแบบนี้”	 บางคนอาจเรียกกิจกรรมนี้ว่า		
“รับได้	รับไม่ได้	ปรับเท่าไหร่ดี”	ใช้ในการเรียนรู้เรื่องทัศนคติเรื่องเพศในหลักสูตรการสื่อสารเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เครื่องมือชิ้นนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางหลังปี	 พ.ศ.	 2540	
เป็นต้นมา
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คุณคิดอย่างไรกับการด�าเนินชีวิตทางเพศ
แบบนี้

ยอมรับ
ได้

รับไม่ได้

ปรับ	
500

ปรับ	
5,000

ปรับ	
50,000

4.	 พิมพ์	ดาวประจ�าวิทยาลัย	มีเพศสัมพันธ์
เป็นประจ�ากับ	พล	นายทหารหนุ่ม	
ที่แต่งงานแล้ว

5.	 หญิง	ได้เสียกับเพื่อนนักเรียนที่เช่าห้องพัก
ด้วยกันจนตั้งท้อง	หญิงตัดสินใจไปท�าแท้ง

6.	 โจ	ไม่อยากใช้ถงุยางอนามัยเวลานอน	
กับแฟน	และขอหลั่งข้างนอกแทน

7.	 แก้มบุ๋ม	ยอมให้	โจอี้	นอนกับผู้หญิงคนอื่น
ได้	แต่ขอให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง	

เครื่องมือดังกล่าวจงใจหยิบยกตัวอย่างลักษณะเพศวิถีที่หลากหลาย	
และอยู่ใกล้ตัวกลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทยขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยน	 ผ่านรูปแบบ	
การท�ากิจกรรมเล่นเกมส์แบบมีส่วนร่วม	 เพื่อเรียนรู้เรื่องทัศนะ	 อคติทางเพศ	
ที่มีอยู่	และสัมพันธ์กับการใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทย

จากการท�ากิจกรรมกลุ่มกับวัยรุ่น	3	กลุ่ม8	(กลุ่มวัยรุ่นหญิงล้วน	กลุ่ม
วยัรุน่ชาย	−	หญงิ	และกลุม่วยัรุน่ชายล้วน)	ทีร่่วมอยูใ่นโครงการวจิยัฯ	บอกว่า
ไม่สามารถยอมรับได้กับเพศสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้	

8	 การท�ากจิกรรมกลุ่มแบบมส่ีวนร่วมกบักลุม่วยัรุน่ในจงัหวดัเชยีงใหม่	3	กลุม่	จ�านวน	4	ครัง้	คอื	(1)	
กลุ่มวัยรุ่นชาย	−	หญิง	ที่อ�าเภอแม่ริม	จ�านวน	28	คน	วันที่	19	มีนาคม	2553	(2)	กลุ่มวัยรุ่นชาย	
−	หญิง	อ.สารภี	จ�านวน	14	คน	วันที่	8	พฤษภาคม	2553	(3)	กลุ่มวัยรุ่นชายล้วน	อ.ดอยสะเก็ด	
จ�านวน	8	คน	วันที่	16	พฤษภาคม	2553	และ	(4)	กลุ่มวัยรุ่นหญิงล้วน	อ.สารภี	จ�านวน	12	คน	
วันที่	30	พฤษภาคม	2553	
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1.	 เพศสมัพนัธ์แบบซือ้ − ขายบรกิารทางเพศ	ด้วยเหตผุลว่า	การเท่ียว
หญิงบริการเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง,	 เป็นเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคู่รัก,		
หากไม่มีแฟนก็เที่ยวได้บ้าง	 แต่ถ้ามีแฟน	 ไม่ควรเที่ยว,	 วัยรุ่น	 (ชาย)	 ไม่ควร
เที่ยว	 เพราะยังเด็กเกินไป,	 การมีเพศสัมพันธ์มากเกินไปเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง–
เหมอืนชายเสเพล	อย่างไรกต็าม	มกีารให้เหตผุลในลักษณะทีย่อมรบัได้อยูบ้่าง
ว่า	เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนบุคคล

2.	 การมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน	ด้วยเหตุผลว่า	ยอมไม่ได้	ต้อง
รักเดียวใจเดียว	 ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น,	 ไม่มีทางที่ใครจะรักใครพร้อมกัน	
เท่ากัน,	มีโอกาสเสี่ยงต่อโรค,	เป็นความเจ้าชู้ของผู้ชาย	แต่ก็มีบางคนบอกว่า	
เป็นเรือ่งคนอืน่รบัได้	ถ้าเป็นเรือ่งของตวัเองรบัไม่ได้	อย่างไรกต็าม	บางคนระบุ
ว่า	ถ้าเป็นชายแล้วใช้ถุงยางฯ	กับทุกคน	ก็	“ลั้นลา”ได้

3.	 เพศสัมพันธ์ของชายกับชาย (คนรักเพศเดียวกัน)	 ด้วยเหตุผลว่า	
เป็นเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน	 ซึ่ง	 “ผิดเพศ”	 “ผิดรู”	 “ขี้จ๊ะ	 (น่ารังเกียจ)	
เพราะเอากนัทางรกู้น,	ผูช้ายต้องรกุ	ไม่ใช่รบั,	เป็นเซก็ส์ทางทวาร	−	อันตรายกว่า		
มีเชื้อโรคมากกว่า,	 เซ็กส์	 (การร่วมเพศ)	 ควรเป็นการสอดใส่ระหว่างจู๋กับจ๋ิม		
และบนเตียง	 ในห้องนอน	 นอกเหนือจากนี้	 เป็นเรื่องแปลก	 ผิดปกติ	 เช่น		
การใช้ปาก	รูทวาร	รักแร้	มือ	ในห้องรับแขก	ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม	บางคนระบุ
ว่า	ถือเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคน,	ยอมรับได้บ้างหากเป็นหญิงรักหญิง	
เพราะไม่ได้ร่วมเพศทางทวารหนัก	ซึ่งไม่ใช่อวัยวะที่ใช้ในการร่วมเพศ

4.	 เพศสมัพนัธ์กบัคนทีม่คีูห่รอืมีครอบครวัแล้ว	ด้วยเหตผุลว่า	เป็นการ
นอกใจ	แย่งแฟน	เป็นชู้กับผัวชาวบ้าน,	เป็นเรือ่งทีค่วรต�าหน	ิไม่ว่าจะเป็นหญงิ
หรือชาย,	 ผิดศีลธรรม	 เป็นเพศสัมพันธ์นอกคู่	 อย่างไรก็ตาม	 บางคนคิดว่า		
เพศสัมพันธ์ลักษณะน้ีแม้เป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนจริงในสังคม	 แต่จะไม่เกิดขึ้นกับ	
ตัวเอง	ขณะที่ผู้ที่ยอมรับได้มองว่าเป็นเพศสัมพันธ์ที่ยินยอมกัน

5.	 เพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่มกีารป้องกนั เสีย่ง (หล่ังนอก − หล่ังใน) ท้อง − แท้ง		
เพราะเช่ือว่า	 ท�าแท้ง	 =	 บาป	 ท�าลายชีวิต,	 เป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่รับผิดชอบ		
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ไม่ป้องกัน,	 เส่ียงต่อโรค − ท้อง,	 เชื่อว่าถ้าท้อง	 สังคมจะตีตราและประณาม	
ผู้หญิงว่าใจแตก	 ส�าส่อน	 ไม่ป้องกัน	 มากกว่าจะพูดถึงผู้ชาย	 รวมทั้งมองว่า		
ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีทางเลือกในการตัดสินใจน้อย	 แม้ทางกลุ่มจะไม่เห็น
ด้วยกับการท�าแท้ง	เพราะเชื่อว่าการท�าแท้งท�าให้ชีวิตตกต�่า	“ท�าอะไรไม่ขึ้น”	
แต่ก็เข้าใจได้ว่า	 ผู้หญิงที่อยู่ในสภาพนี้จะอึดอัด	 หาทางออกไม่ได้	 หากต้อง
เอาเด็กไว้	 จึงยอมรับได้บ้างว่า	 เยาวชนยังต้องเรียนหนังสือ	 รวมทั้งมีเหตุผล
ยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยในความสัมพันธ์ทางเพศลักษณะน้ีว่า	 ถุงยาง
อนามยัมไีว้ส�าหรบั	“เพศสมัพนัธ์นอกคู”่	เพ่ือป้องกนัโรค	เพราะเป็นเพศสัมพนัธ์
ที่ไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยง	 แต่เพศสัมพันธ์กับคู่	 กับคนที่รักจริงและ
แต่งงานด้วย	ไม่ควรมีการใช้ถุงยางอนามัย

ผลจากการท�ากิจกรรมกับวัยรุ่นกลุ่มนี้	 แสดงให้เห็นกรอบคิดการมอง
เรือ่งเพศ	เพศภาวะ	และเพศวถิว่ีา	ยงัเป็นการมองด้วยกรอบเรือ่งเพศทีต่ดัสนิ
ให้คณุค่า ด้วยความผดิ − ถกู ชัว่ − ด ีเสีย่ง − ปลอดภยั ปกต ิ− ไม่ปกต ิองิอยู่ 
กับเรื่องเพศที่มี 2 เพศสรีระ 2 เพศภาวะ และ 1 เพศวิถี

ผู้เขียนเห็นว่า	เรื่องเพศข้างต้นนี้แสดงให้เห็นความคิดและมุมมองเรื่อง
เพศของวัยรุ่นที่ซ้อนกันหลายระนาบ	 ทั้งในโลกที่ถูกบอกถูกสอนเรื่องเพศ		
ในโลกแห่งการแสดงตัวตน/ความคิดเรื่องเพศ	 และในโลกแห่งความเป็นจริง	
บางคนจงึให้คุณค่าในบางเรือ่งต่างกนัไป	เช่น	เพศสมัพนัธ์นอกคู	่เพศสมัพนัธ์
กับเพศเดียวกัน	 ซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องเพศนอกกรอบจารีตประเพณี	 แม้อาจ	
เกิดขึ้นได้ในสังคม	แต่มองว่าเป็นเรื่องของคนอื่น	ไม่คิดว่าจะเป็นชีวิตทางเพศ
ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง	เน่ืองจากคิดว่าตัวเองไม่เสีย่ง	เป็นกลุม่ปลอดภัย	เป็นเด็กเรียน		
และรักเดียวใจเดียว	 วัยรุ่นหลายคนอาจไม่เคยนั่งพูดคุยว่าหากเกิดขึ้นกับ	
ตัวเองแล้วจะมองเรื่องน้ีด้วยทัศนะเช่นใด	 และจะด�าเนินการอย่างไรกับชีวิต	
ขณะที่วัยรุ่นบางคนอาจวิจารณ์สิ่งที่ไม่ได้เป็นหรือเกิดขึ้นจริงกับชีวิตตนเอง	
แต่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนว่า	 ตนเองไม่ได้มีวิถีเพศที่เป็น
ไปตามที่ถูกบอกถูกสอนมา
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วัยรุ่นในกลุ่มหลายคนแสดงความเห็นด้วยชัดเจนว่า	 เพศวิถีสามารถ
มองได้จากหลายมุมมอง	 อีกทั้งซ้อนทับกันหลายเร่ือง	 อยู่ที่จะใช้มุมไหนมา
อธิบายว่าเรื่องใดยอมรับได้	เรื่องใดยอมรับไม่ได้	เพราะบางมุมก็สวนทางกัน	
เช่น	เรือ่งความซือ่สตัย์กบัรสนยิมทางเพศ	เมือ่คดิว่าเรือ่งเหล่านีอ้าจเกดิขึน้กบั
ตวัเองได้	กท็�าให้มมุมองและความคดิเรือ่งเพศแบบตดัสนิให้คณุค่า	และก�าหนด
ว่าอะไรปกติ/ไม่ปกตินี	้บางคร้ังกไ็ม่ไปด้วยกนัและจดัการยาก	สะท้อนให้เหน็
ทัศนคติต่อเรื่องเพศที่ทับซ้อนกันระหว่างสิ่งที่ถูกบอก	ถูกสอน	และสิ่งที่ปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจ�าวัน

ในกลุม่เหน็ด้วยว่า	วัยรุ่นถกูบอกถกูสอนเรือ่งเพศว่าควรท�าหรอืไม่ควร
ท�าอะไร	แต่หลายครัง้สวนทางกบัวถิชีวีติทางเพศของวยัรุน่	ท�าให้บางคนเลอืก
ปกปิดตัวเอง	 และแสดงออกหรือพูดคุยตามที่สังคมคาดหวัง	 แต่ก็ยังไม่หลุด	
ออกจากการด�าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศจริงๆ	 ของตนเอง	 ท�าให้	
การใช้ชีวิตทางเพศของวัยรุ่นมีความลักลั่นระหว่างความจริงกับส่ิงที่สังคม	
คาดหวัง	จนอาจน�าไปสู่สภาวะเสี่ยงต่อเรื่องโรคติดต่อและท้อง/แท้งได้

การด�าเนินการวิจัยต่อเนื่องในรูปแบบอื่นๆ	 อาทิ	 การสัมภาษณ์เดี่ยว	
การสัมภาษณ์กลุ่มขนาดเล็กแบบเพื่อนชวนเพื่อนสนิทกันมา	 ท�าให้ผู้เขียนได้
รับรู้และเรียนรู้เรื่องข้อเท็จจริงเรื่องชีวิตทางเพศของวัยรุ่นอีกหลายคนที่ม	ี
เพศสมัพนัธ์ในวัยเรียน	อันถือว่าออกนอกกรอบกตกิาจารตีของสงัคม	ในขณะ
ที่บางคนยึดกรอบบรรทัดฐานทางสังคมเรื่องเพศกับถุงยางอนามัยในชีวิตคู	่
ไว้แนบแน่น	ว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องแต่งงาน	ถุงยางอนามัยจะไม่อยู่ในวงโคจร
ของชีวิตแต่งงาน	แต่บางคนก็ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว

สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ	การแสดงออกของวัยรุ่นกลุ่มนี้	ที่บางคนรู้สึกอึดอัด
และกังวลกับการยอมรับต่อหน้าผู้อื่นว่าตนเองมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	ซึ่งผิด
จารีตค�าสอน	 และการพกพาถุงยางฯ	 เท่ากับเป็นเครื่องยืนยันเรื่องดังกล่าว		
หากยอมรับว่าไม่ได้ใช้ถุงยางฯ	 ก็จะยิ่งถูกมองว่าผิดและไม่มีความรับผิดชอบ	
ท�าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด	กลายเป็นเรื่องผิดซ�้าสองหรือผิดทุกด้าน
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ข้างล่างนี้เป็นเรื่องวิถีชีวิตทางเพศของชาย	 3	 คน	 และกะเทย	 1	 คน		
ท่ีแสดงให้เห็นที่ทางของถุงยางอนามัยในโลกทัศน์	 ความคิด	 ความเชื่อเรื่อง
เพศ	และในชีวิตทางเพศ

บอย:	ถุงยางฯ	ไม่ได้มีไว้ส�าหรับ	“รักแท้และครอบครัว”

บอย	 วัยรุ่นชายอายุ	 18	 ปี	 บุคลิกภายนอกและหน้าตาดูเป็นคนขี้อาย	
แต่มคีวามสามารถในการพูดในทีส่าธารณะคนหนึง่ของชมุชน	กล้าแสดงความ
คิดเห็น	 จึงถูกชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เรื่องเพศและการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอชไอวขีองกลุม่เยาวชนในพืน้ที	่บอยเคยเป็นพธิกีรในเวทรีณรงค์ป้องกนั
แก้ไขปัญหาเอชไอวใีนชมุชน	โดยการร่วมจัดของกลุม่เยาวชนในพืน้ที	่2	ต�าบล	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกผ่านทางโครงการหนึ่ง	 บอย
เข้ามาร่วมคยุ	ทัง้ในแบบรวมกลุม่กบัเพือ่นๆ	คยุแยกคนเดยีว	ตัง้แต่ช่วงทีเ่รยีน
มัธยมปลายก�าลังจะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย	 จนกระทั่งนัดคุย	
พร้อมกับเพื่อนสนิท	หลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว	

บอย	มพีีส่าวหนึง่คนในวยัเบญจเพส	อายหุ่างกนั	7	ปี	อยูใ่นครอบครวั
ค้าขายและรบัจ้าง	แม่ขายอาหารตามสัง่	และรบัท�าอาหารจดัเลีย้งแบบโต๊ะจนี
และบฟุเฟ่ต์ด้วย	ส่วนพ่อท�างานรบัจ้างทัว่ไป	พร้อมกบัขบัรถตูใ้ห้บริษัทท่องเทีย่ว	
จึงไม่ค่อยอยู่บ้าน	เพราะออกทัวร์แต่ละครั้งใช้เวลา	4	−	5	วัน	บอยสนิทกับแม่
มากกว่าพ่อและพีส่าว	หากมอีะไรกพ็ดูคยุปรึกษาแม่ตลอดตัง้แต่เดก็	ในแบบที่
เขาเรียกว่า	“ไม่ได้ปิดบังอะไรกันกับแม่”

วัยเด็กของบอยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่	 โดยพ่อแม่เช่าบ้านและท�ามา
หากนิอยูใ่นตวัเมอืง	บอยเข้าเรยีนในโรงเรยีนเอกชนแห่งหนึง่ตัง้แต่ชัน้ประถม
จนถึงมัธยมต้น	 ก่อนจะลาออกโดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจของครอบครัว		
“เราก็ตกลงกันว่ากลับมาขายอาหารที่บ้านกันดีกว่า สบายใจกว่า อยู่ในเมือง
ก็เข้าโรงเรียนในเมือง มันแพง เพราะว่าเป็นโรงเรียนเอกชน”	
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บอยย้ายมาเรียนต่อชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอ�าเภอ	
บ้านเกดิ	ได้พบกบัเจ้าหน้าทีอ่งค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ข้าไปท�างานรณรงค์ป้องกนั
แก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุม่เยาวชนในพืน้ที	่และเป็นจดุเริม่ต้นให้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 ครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม	 เขาตอบค�าถามว่า	
เอดส์ตดิต่อทางน�า้มูก	“คดิไปเอง คดิไปคนเดยีว เขาบอกว่ามนัเป็นสารคดัหลัง่ 
[น�้ามูก] มันเป็นสารคัดหลั่งจากร่างกายเหมือนกัน คิดไปคนเดียวตอนน้ัน  
เพราะว่ามีเด็กคนอื่นเหมือนกันที่ไปกับเรา เขาตอบไปเรื่อยเหมือนเรา”

กิจกรรมกลุ่มเยาวชนเป็นช่วงเย็นหลังเลิกเรียน	บางวันอาจต่อเนื่องไป
จนดึก	 บอยได้เรียนรู้ทั้งเรื่องกลไกการติดเชื้อไวรัส	 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ติดต่อ
สมาชิกกลุ่มผู้ติดเช้ือฯ	 มาพูดคุยอธิบายให้ฟัง	 แม้จะพอเข้าใจแต่ก็จ�าได้เพียง
สั้นๆ	ที่ต้องรื้อฟื้นทบทวนบ่อยๆ	จึงจะเข้าใจได้ดี

ขณะที่เรียนชั้นมัธยมต้น	 เขาพบ	 รู้จัก	 และได้จับต้องถุงยางอนามัย	
ครัง้แรกเม่ืออายรุาว	13	−	14	ปี	ในงานวนัวชิาการของโรงเรียน	ครัง้นัน้เขาสงสยั
ว่า	ท�าไมจงึเอาถงุยางฯ	มาเป่าแล้วห้อยไว้ตามเตน็ท์จดันทิรรศการ	เมือ่ตวัเอง
ได้รับแจก	ก็ท�าแบบเดียวกันกับเพื่อนๆ	คือ	เอามาใส่น�้าเล่น	แต่อีก	2	ปีต่อมา
หลงัเข้ากจิกรรมการเรยีนรูก้บักลุม่เยาวชนในพืน้ท่ี	เขาจงึเริม่เข้าใจว่า	ถงุยาง
อนามัยใช้ส�าหรับป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเพื่อคุมก�าเนิด		
พร้อมกับเรียนรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย	 ซึ่งได้เรียนรู้ทัศนคติต่อถุงยางอนามัย	
เป็นครั้งแรก	

การเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนและการเป็นแกนน�าท�าให้เขาได้มี
ส่วนร่วมและท�ากจิกรรมหลายอย่าง	รวมถงึการประเมนิโอกาสความเส่ียงของ
ตนในการได้รับเชื้อเอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์จากการมีคู่นอนหลายคน	
ช่วงทีพ่ดูคยุนี	้เขาบอกว่าผ่านประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิมาแล้ว	
2	คนเป็นจ�านวน	3	ครั้ง
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ครั้งแรก	คนแรกของเขา	และครั้งเดียวที่บ้านของเธอ

“ครั้งแรกนี้คืออยากรู้อยากลองมากกว่า คนแรกนี่คือครั้งเดียว 
หายไปเลย เป็นรุ่นพี่อยู่ที่กรุงเทพ เรียนอยู่กรุงเทพ เขาชอบเรา 
มโีอกาสได้เล่น hi5 พูดคุยกนั เขาบอกว่าจะมาเชยีงใหม่ แล้วจะ
นัดไปเที่ยว...ไปก็ไป วันหนึ่งนัดกันไปเที่ยว กลับมาก็บอกว่า  
พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน เข้ามาที่บ้านไหม ก็โอเค ตัดสินใจไปบ้าน  
ผมก็พอรู ้นะ การพูดกันมันก็สื่อแล้ว คือมันมีจุดที่เส่ียงต่อ 
การมีเพศสัมพันธ์...ผมก็ตัดสินใจไป”

หลงัจากคืนนัน้ผ่านไป	ท้ังคูต่่างคนต่างหายไปจากชวีติ	ไม่ได้ตดิต่อกนั
อีกเลย	แม้กับช่องทาง	hi	5	เช่นที่เคยท�า	บอยบอกว่า	“ส�าหรับผม ผม happy 
นะ ส�าหรับเขาผมไม่รู้ ก็คือออกมาตอนเช้า ขับรถออกมาเลย ไม่ได้ติดต่อกัน
อีกเลย หายไปเลย”

ครั้งที่สองและสาม	กับเธออีกคน	ที่เขาว่า	“ก็มีโอกาสอีก	แต่เธอ

ไม่ใช่…”

“ก็เป็นรุ่นพี่เหมือนกันแนวเดียวกัน คือเขาชอบผม แต่ผมไม่ได้
ชอบเขาเท่าไหร่ คนนีก้เ็รยีนทีก่รงุเทพเหมอืนกนั แต่คนนีต้ดิต่อ
กันประจ�าอยู่แล้วครับ ตกลงจะมาเชียงใหม่ ขอเจอได้ไหม ก็ไป
เหมือนกัน คล้ายๆ กัน”

หลังจากนั้นเขาและเธอก็ยังติดต่อกันอีก	 เนื่องจากรุ่นพี่คนนี้เดินทาง	
ไปมาระหว่างกรุงเทพฯ	และเชียงใหม่บ่อยๆ	ท�าให้มีโอกาสได้เจอกันอีกเรื่อยๆ	
การนัดเจอกนัและ	“ลงเอย”	กนัจงึเกิดขึน้อกีครัง้ตามมา	แต่บอยรูสึ้กว่า	“ส�าหรับ
ผม ไม่ใช่นะ เรื่องลักษณะนิสัย การพูดกัน ก็ไม่ได้พูดกันเหมือนเป็นแฟนนะ”	
เพศสมัพนัธ์ของเขากบัเธอจงึเปรยีบเสมอืนวงโคจรทีอ่าจมาบรรจบกนัเป็นช่วงๆ	
แต่ไม่ทิ้งความผูกพันใดๆ	ไว้	
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แต่ไม่ใช่ส�าหรับเธอคนนี้	คนที่เขานับเป็นแฟน

“ผมกม็แีฟนอยูแ่ล้วนะ แต่ส�าหรบัแฟนผม ผมไม่เคยมีเพศสมัพนัธ์
กับเขาเลย ถามว่าแฟนผมอยากมีเพศสัมพันธ์กับผมไหม  
แฟนผมอยากนะ แต่ผมไม่อยากมกัีบเขา เพราะว่าผมสงสาร เขา
อยู่ในวัยเรียน เป็นคนที่เรียนห้องเดียวกันกับเรา แล้วเป็นคนที่
คบกนัมา 3 − 4 ปีละ ไม่อยากให้เขามเีพศสมัพนัธ์กบัเรา ถ้าเกดิ
ว่ามันมีผิดพลั้งขึ้นมา แม้จะใส่ถุงยางฯ ก็เถอะ ถ้าหากว่ามัน 
ผิดพลาดอะไรขึ้นมาหน่อย มันแก้ไขอะไรไม่ได้เลย ผมไม่อยาก
ให้จุดนั้นมันเกิดกับแฟนเรา จริงๆ นะ”	

เวลาที่อยู่ด้วยกันสองต่อสอง	ทั้งคู่คุยกัน	เธอถามเขาว่า	“ตัวเองอยู่กับ
เราไม่มีความรู้สึกอะไรเหรอ เวลาอยู่ด้วยกันในห้องสองต่อสอง ตัวเองไม่มี
ความรู้สึกอยากอะไรเลยเหรอ รู้ไหมว่าเขาอยากจะมีนะ”	

ผมก็บอกว่า	 “ผมอยากมี แต่ยังไม่อยากมีตอนน้ี รอให้ทุกอย่างมัน 
พร้อมก่อน ไม่อยากให้มเีรือ่งราวอะไรเกดิขึน้มาก่อน ถ้าหากพ่อแม่ตวัเองรูม้นั
อาจจะไม่ดีต่อตัวเอง ไม่ดีกับคนอื่นด้วย”

ส�าหรับบอย	 “ความพร้อม”	 คือ	 การมีงานท�า	 ผ่านพิธีแต่งงานแล้ว		
พ่อแม่รับรู้	 ทุกคนรับรู้	 และผู้หญิงที่พร้อมส�าหรับเขาอาจต้องเป็นผู้หญิงที่	
เรียกว่าผู้หญิงดี	

“ผมให้ความส�าคญักับเขามาก คดิจริงจงักบัใครกใ็ห้ความส�าคญั
จรงิ ไม่อยากจะให้มนัออกนอกลูน่อกทาง ไม่อยากให้คนอืน่มอง
ไม่ดี เพราะคนนีเ้ป็นคนทีเ่ราคบแบบออกสงัคม เปิดเผย ไม่อยาก
ให้คนอื่นมองเราไม่ดีครับ”	

แม้ผู้หญิงทั้ง	 3	 คนนี้จะเป็นคนที่รู้จักกันตอนเรียนมัธยมในโรงเรียน
เดียวกัน	แต่ความสัมพันธ์กับผู้หญิง	3	คนที่รู้จักนี้	ไม่เหมือนกัน	
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“ผมให้เกยีรตเิขา...ชอบเขาตรงทีเ่ข้ากบัเราได้ พร้อมจะช่วยเหลอื
เราตลอดเวลา และเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาได้ตลอดเวลา 
จรงิใจกนั กบัแฟนผมคนนีน้ะ อกีสองคน นานทจีะได้คยุกนัครัง้
หนึง่ ไม่ได้เจอกันจริงๆ จงัๆ มาเจอกันก็เท่านัน้แหละ วนันัน้วนั
เดียว ไม่มโีอกาสจะได้ศกึษากัน ไม่มโีอกาสทีจ่ะใกล้ชดิกนั หนึง่
ละการได้ศึกษากันมันไม่มี มันคนละอย่างกัน แล้วผมคิดว่า 
สองคนนั้นก็เป็นแค่แบบที่...ยังไงล่ะ ช่วยเราได้ถ้าเรามีความ
ต้องการทางเพศ”

แฟนของเขาเป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน	 แต่อยู่คนละหมู่บ้าน	
ตอนน้ีเขาก�าลงัเรียนในมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ในจงัหวัดเชยีงใหม่	แต่เธอเรยีน
ที่มหาวิทยาลัยอีกแห่งในจังหวัดใกล้เคียง	 ด้วยเงื่อนไขน้ีท�าให้ทั้งคู่ตัดสินใจ
ยตุกิารเป็นแฟนกนั	เพือ่ให้แต่ละฝ่ายเป็นอสิระ	ไม่หวาดระแวงกนัและกนั	และ
พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ที่อาจเข้ามาในชีวิต

บอยไม่รู้เหมือนกันว่าความคิดท�านองนี้มาจากไหน	อาจมาจากการที่
เขาสนทิกบัแม่มาก	พดูคยุกบัแม่ได้แทบทกุเรือ่ง	และได้ยนิสิง่ทีแ่ม่คยุกบัพีส่าว
บ่อยๆ	ว่า	

“แม่กบ็อกพีผ่มตลอดว่า การจะมเีพศสมัพนัธ์...มไีด้ คือเข้าใจว่า
มันเป็นธรรมชาติ มันห้ามกันไม่ได้เรื่องพวกนี้ แต่ขอให้ป้องกัน 
อย่าให้มีลูกหรือติดเชื้อกลับมา แม่พูดกับพี่ตลอดแล้วผมก็ได้ยิน
ตลอด เพราะว่าเวลาแม่พดู แม่กพ็ดูต่อหน้าผมและกพ็ีผ่มนีแ้หละ”

แม่จะพูดกับพ่ีสาวว่า	 “แต่ทางที่ดี แม่ไม่อยากให้อยู่ด้วยกันก่อนแต่ง  
ถ้าคบกนัแล้ว มัน่ใจกนัแล้ว กแ็ล้วแต่ จะอยูด้่วยกนัอย่างนีก็้ได้ ไม่เป็นไร ก็อยู่
ด้วยกนัตัง้แต่เรยีน ปวช. ปวส. อยู่กันจนจบปริญญาตร ีตอนนีก้ย็งัอยูด้่วยกนั”
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ความคิดเรื่องแฟนและครอบครัว

ส�าหรับบอยแล้ว	ความสัมพันธ์ฉันท์แฟนต้องไปด้วยกันกับการยอมรับ
ความต้องการเป็นอิสระของเขา	 โดยปราศจากการบังคับว่าต้องอยู่ด้วยกัน		
ต้องไปไหนมาไหนด้วยกัน	 หรือต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้	 ครอบครัวเขาใน
จินตนาการคือ	การมีลูกชายหนึ่งคน	ลูกสาวหนึ่งคน	และ	“อยู่กันแบบแฟร์ๆ 
ไม่ต้องมาระแวงกัน…คือผมอยากอยู่แบบสบายไม่ต้องตามกันไปแบบมอดกับ
เส่ือ (ตัวมอดท่ีอยู่ในเสื่อ) ให้ทุกคนมี freedom ของตัวเอง อยู่อย่างมีอิสระ 
ในตัวเอง”

หากมคีรอบครวัแล้วในอนาคต	และคนใดคนหนึง่อยากมีใหม่ข้ึนมานัน้	
บอยบอกว่า	

“ถ้าอยากมี ถ้าสมมติผมอยากมีใหม่ ถ้าแต่งงาน มีลูก มีพันธะ 
คิดว่าการมีใหม่เป็นเรื่องที่ผิด ผมคิดว่าการมีลูกมีสิ่งที่มายึดติด
เราแล้ว ผมคิดว่าไม่เอาดีกว่า เราอยู่ของเราอย่างน้ีดีที่สุดแล้ว 
ไม่ต้องไปแสวงหาอย่างอื่นเข้ามาท�าให้ชีวิตวุ่นวายดีกว่าครับ  
ถ้าเขาจะไปมีใหม่ผมก็พร้อมเปิดโอกาสให้เขานะครับ แฟร์นะ 
ว่าถ้าเขาจะไปมใีหม่จรงิๆ ไม่เป็นไร แต่ถ้ามลีกูแล้ว ผมไม่อยาก
ให้เป็นอย่างนัน้ ผมจะเรยีกร้องให้เขากลบัมา แต่ถ้าแต่งงานแล้ว
ไม่มีลูกก็ไม่เป็นไร คุยกันได้ว่าจะเอายังไง ผมน่าจะเปิดโอกาส
ให้เขาว่าคดิยงัไง เขาอยู่กบัเราแล้วไม่มคีวามสขุเหรอ เขาอยาก
มีใหม่ โอเค มีใหม่ก็ได้”

วัฒนธรรมกับเรื่องเพศ

บอยท�ากจิกรรมด้านวฒันธรรมพืน้บ้านกบักลุม่เยาวชนละแวกบ้านเกดิ	
โดยเขามีความสามารถด้านการตีกลองสะบัดชัย	 และตัด	 “ตุง”	 (ธงกระดาษ	
ท่ีใช้ในงานประเพณีพื้นบ้าน)	 โดยเขาภูมิใจที่ตัดท�า	 “ตุง”	 ขนาดใหญ่ที่สุด	
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ไปถวายให้กบัวดัในวันประเพณีสงกรานต์ท่ีผ่านมา	ในมมุของเขา	วฒันธรรม
ประเพณท้ีองถิน่เป็นสิง่ทีเ่ขาให้ความสนใจมาตัง้แต่เรยีนชัน้ประถมจนถงึปัจจบุนั	

เขาเห็นด้วยว่าเรื่องเพศมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 แต่ไม่เห็นด้วย	
ที่บางคนเอาวัฒนธรรมบางเรื่องมาผูกมัดกับเรื่องเพศ	 แล้วตัดสินคุณค่ากัน
อย่างไม่เท่าเทียมระหว่างการกระท�าของผู้หญิงกับผู้ชาย	

“คนเอาเรื่องวัฒนธรรมกับเรื่องเพศมาผูกมัดกันอยู่ว่าไม่ควรจะ
อยู่ก่อนแต่ง แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่า อยู่ก่อนแต่งมาก 
ใช่ไหมครับ ผู้หญิงกินเหล้าไม่ดี ผู้หญิงคบคนหลายๆ คนไม่ดี 
แต่ในเวลาเดียวกันดูว่าผู้ชายคบผู้หญิงหลายๆ คน มันเก่งนะ  
มันแน่ แต่ถ้าผู้หญิงไปคบคนหน่ึงแล้วไปคบอีกคนหนึ่ง ก็จะด ู
ผู้หญิงว่า ผู้หญิงคนน้ีไม่ดีอย่างง้ันอย่างง้ี ก่อนอ่ืนเขาจะดูที่ 
ผู้หญิงก่อน บ้านเราพี่ก็เข้าใจใช่ไหม มันจะเป็นอย่างนี้ แล้วผม
คิดว่า มันก็ไม่ค่อยแฟร์นะ...

ผู้หญิงก็มีความต้องการทางเพศ ท�าไมไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิง 
ยงัไงล่ะ ให้อิสระ ผมว่ามันน่าจะมีอิสระในตัว ไม่ใช่เอาเรือ่งเพศ
มากีดกันว่าเป็นผู้หญิงไม่ควรท�าอย่างน้ัน ไม่ควรท�าอย่างนี้  
กนิเหล้าไม่ด ีผูห้ญงิสบูบหุรีไ่ม่ด ีถ้าพดูถงึว่ามนัไม่ด ีกไ็ม่ดีจรงิๆ 
แต่ถ้าผู ้ชายท�า ท�าไมบอกว่าผู ้ชายท�าไม่เป็นไร แต่ผู ้หญิง 
ห้ามท�า”

แต่ความคดิวพิากษ์วจิารณ์นีก้ลบัไม่เป็นจรงิในการด�าเนนิชวีติครอบครวั
ของเขา	หากเขามีลูกสาว

“ส�าหรบัผมนะ ถ้าผมมลูีกผูห้ญิง ผมกส็อนเขาแบบนีแ้หละ ต้อง
รักนวลสงวนตัว ห้ามอย่างนั้น ห้ามอย่างนี้ ผมว่ามันเป็นแบบ
นั้นอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวผม ผมก็คิดว่ามันไม่แฟร์ ส�าหรับผู้หญิง”	
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ค�าว่า	 “โอกาส”	 “ทางเลือก”	 ในเรื่องการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศ	
ในส่วนของผู้หญิงกับผู้ชายในทางวัฒนธรรมแล้ว	“มันก็มีความคิดหลายๆ แง่
นะ มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่ในหัวอยู่ดี”	

ถุงยางฯ	ไม่ใช่ส�าหรับรักแท้	และครอบครัว

บอยใช้ถุงยางอนามัยตั้งแต่ครั้งแรกและอีกสองครั้งถัดมาในการม	ี
เพศสมัพนัธ์ทัง้หมดของเขา	เขาบอกว่า	หากเขามีเพศสมัพันธ์ครัง้ต่อๆ	ไปกจ็ะ
ใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังจนกว่าถึงเวลาแต่งงาน	 ซึ่งเป็นเวลาสร้างครอบครัว
และมีลูก	 เขาจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนจนกว่าจะพร้อม	 ที่หมายถึงแต่งงาน
กัน	 ถุงยางอนามัยไม่ได้เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับชีวิตทางเพศในการแต่งงาน	
และมีครอบครัว	 ยกเว้นในกรณีที่ต้องการคุมก�าเนิด	 แต่ก็คิดเผ่ือเอาไว้ว่า		
อาจจะให้เมียกินยาคุมก�าเนิดแทนที่จะใช้ถุงยางฯ	 เพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ	
“ความเส่ียง”	กับโอกาสทีอ่าจเกดิโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และรบัเชือ้เอชไอวี	

“เสี่ยงครับ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปมีคนอื่นไหม เขาไปนอนกับ
คนอืน่ไหมหลงัจากทีเ่ราแต่งงานกนัแล้ว หลงัจากทีเ่ราเป็นแฟน
กนัแล้ว เราก็ไม่รูว่้าเขาไปทางอ่ืนไหม เหมอืนเขากไ็ม่รูว่้าเราไป
ทางอื่นไหม…ก็ยังไงล่ะ หลายๆ คู่ที่ผมเห็นเป็นแฟนกัน ผู้หญิง
บางคนก็ไม่ชอบว่า ท�าไมล่ะไม่ไว้ใจกันเหรอ เป็นแฟนกัน เป็น
ผวัเมยีกนั แล้วท�าไมต้องใช้ถุงยางฯ แล้วกเ็หน็มานกัต่อนกัทีเ่ป็น
ผวัเมยีกนั ผวัเอามาตดิเมยีบ้าง เมยีเอามาตดิผวับ้าง กม็ใีห้เหน็
ถมเถไป มันก็ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้อยู่นะ”	

แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเสี่ยง	แต่เขาก็ยังมองว่า	ถุงยางฯ	เป็นส่วนที่ไม่ใช่ในชีวิต
ความเป็นผัวเป็นเมียกัน	 คุยกันไปมา	 เขากลายเป็นฝ่ายย้อนกลับมาถามหา	
ความคิดเห็นเรื่องความเป็นไปได้ที่จะใช้ถุงยางอนามัยในชีวิตการแต่งงานว่า	
ในชีวิตจรงิ	เป็นไปได้หรอืไม่ทีผ่วั	−	เมยีจะใช้ถงุยางฯ	กนัทกุคร้ังทีม่เีพศสมัพันธ์
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เพราะเคยชิน	แต่อาจจะไม่ใช้เฉพาะในตอนที่อยากมีลูก	แต่หลังจากมีลูกแล้ว
ก็กลับมาใช้ไปตลอด	ใช้ไปจนแก่เฒ่า	“พี่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหม”	

เจี๊ยบ:	กะเทยก็มีรักแท้ได้เหมือนกัน

“เป็นความท้าทายในชีวิตว่าเราจะสู้กับผู้หญิงได้ไหม หนูไม่ได้
แข่งขันกับผู้หญิง แต่ก�าลังวิเคราะห์ว่า สังคมบอกว่ากะเทยไม่มี
รักแท้หรือเปล่า”

เจี๊ยบ	กะเทยสาวนักกิจกรรม	อายุ	27	ปี	อธิบายถึงเหตุผลว่าท�าไมจึง
เลือกใช้ชีวิตคู่อยู่กินเป็นผัวเมียกับ	อ๊อด	แฟนหนุ่มคนปัจจุบัน	ทั้งที่ไม่มีอะไร	
สู้ออยแฟนเก่าของเธอที่มีหน้าที่การงานมั่นคงมากกว่า	 ขยันท�ามาหากิน		
มีเหตุผลไม่โวยวาย	และเป็นคนบ้านเดียวกันที่คุยกันได้ทุกเรื่อง	

“บางครั้งหนูเหงา หนูคิดถึงออย เพราะออยมั่นคงมาก ถ้าหนู 
ยังคบกับออย หนูจะก้าวไปไกลมาก ผัวก็ดี เมียก็ดี ก้าวไป 
ด้วยกัน อ๊อดยังช้ากว่าหนู ต้องเร็วกว่านี้นะ”	

ส่วนอ๊อดมภีาระดแูลพ่อแม่	ต้องส่งเสยีการเรยีนให้กบัน้องๆ	อกีสามคน	
หลายครัง้ท่ีครอบครวัอ๊อดทะเลาะกนัหรอืมปัีญหาการเงิน	เจีย๊บต้องเข้ามาช่วย
ประคับประคอง	 คอยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหาให้อยู่เสมอ	 จนพ่อแม่และ
ครอบครวัของอ๊อดยอมรบัเจ๊ียบ	บางครัง้พ่อแม่ฟังเจีย๊บมากกว่าฟังอ๊อดเสยีอกี	

อ๊อดเป็นผู้ชายหน้าตาดี	 นิสัยเจ้าชู้	 มีอาชีพขายบริการ	 จึงมักมีเรื่อง	
หงึหวงเกิดขึน้อยูเ่สมอ	คนทีเ่ข้ามามคีวามสมัพนัธ์กบัอ๊อดมีท้ังกะเทย	ผู้หญงิ	เกย์	

ตลอดหนึ่งปีแรกที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน	 เรื่องราวที่เจี๊ยบถ่ายทอด
ออกมาจงึเตม็ไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งและใช้ความรนุแรงตอบโต้กบับรรดา
แฟนสาวของอ๊อดที่มีความสัมพันธ์กันก่อนหน้าที่อ๊อดจะมาอยู่กับเจี๊ยบ	
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“อ๊อดเจ้าชู้มาก ผู้หญิง 5 − 6 คน กะเทย 3 คน คบพร้อมกัน  
7 คน แล้วกเ็วยีนสบัรางเก่งมาก ไปหาหนตูอนตีหนึง่ถึงตีสี ่ตีห้า
ไปนอนกบัเมยี อ๊อดเก่งมาก ช่วงนัน้อ๊อดมีลูกค้าไง ท�างานบรกิาร 
อยูบ่าร์ มแีขกทีก่รงุเทพอกี มคีนโอนเงนิให้ตลอด มคีนเล้ียงมนัไง  
มันก็ซื้อกระหน�่าซัมเมอร์เซลล์ หนูอยากได้อะไรก็ซื้อ มีเงินเข้า
หนูก็ไม่รู้”	

ในช่วงที่เจี๊ยบเริ่มต้นความสัมพันธ์กับอ๊อด	 มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ๊ียบและ
เพ่ือนๆ	 ในองค์กรได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศและเพศวิถี	 ที่จัดขึ้น
กนัเองภายในองค์กรซึง่ท�างานด้านสทิธมินษุยชนกลุ่มคนทีมี่ความหลากหลาย
ทางเพศ	 จนกลายเป็นที่มาของความคิดที่จะลองท้าทายสังคมที่ยังมองว่า	
“กะเทยไม่มีรักแท้”	

การรกัษาความสัมพันธ์กบัอ๊อดจึงเป็นเดมิพนัชวีติของเจีย๊บ	เพือ่ตอบโต้
ทัศนะสังคมที่มีต่อกะเทยว่า	“กะเทยก็มีรักแท้ได้เหมือนกัน”	

เจี๊ยบต้ังความหวังและอนาคตของตัวเองเพ่ือจะก้าวไปด้วยกันกับอ๊อด	
แม้จะรูส้กึเหนด็เหนื่อยกบัการประคบัประคองความสมัพนัธ์ทีลุ่ม่ๆ	ดอนๆ	ต้อง
สู้รบปรบมือกับผู้หญิงคนก่อนๆ	ของอ๊อด	ที่ยังเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตคู่ของ
ท้ังสองอยู่เรือ่ยๆ	ลกึๆ	แล้วในใจเจีย๊บรูส้กึว่าระหว่างความรกักบัความผกูพนัน้ัน	
แตกต่างกัน	 ออยอดีตแฟนเป็นความรู ้สึกรัก	 แต่ส�าหรับอ๊อด	 เธอเชื่อว่า	
มันเป็นความรู้สึกผูกพันกันมากกว่า	

“ถามว่ารักไหม สู้ออยไม่ได้ แต่ผูกพันกับอ๊อดมาก แยกออก
ระหว่างรักกับผูกพัน ผูกพันกับคนน้ีคือ ห่างปุ๊บ ต้องโทรตาม 
อยู่ไหน กินข้าวหรือยัง”

แม้จะรู้ดีว่าทั้งเธอและเขามีความแตกต่างกัน	 ทั้งความม่ันคงด้าน	
การเงินของตัวเธอเองที่มีช่องทางท�ามาหากินได้มากกว่า	 และความแตกต่าง
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ทางพื้นฐานการศึกษาที่เธอมีมากกว่า	อ๊อดถึงกับเคยเปรยเรื่องโอกาสในชีวิต
ตัวเขาเองที่แตกต่างกับเจี๊ยบว่า	“เจี๊ยบโชคดีนะ เราอยากใส่ชุดนักศึกษา แต่ก็
ไม่ได้เรียน”	ยิ่งท�าให้เจี๊ยบเกิดความรู้สึกสงสารอ๊อด	และเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่ง	
อ๊อดจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อมีเจี๊ยบคอยดูแลอยู่เคียงข้าง	

ถงึกระนัน้กต็าม	ความสมัพนัธ์ทางเพศของทัง้คูด่ทู่าทางจะไปได้ไม่สวย
นัก	 ความเครียดและการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ	 ในเรื่องผู้หญิงที่ต้องรับรู้
และแก้ปัญหากันอยู่เสมอ	 จนมีทีท่าว่าจะเลิกรากันหลายครั้ง	 ท�าให้เจี๊ยบเริ่ม
ปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขา	 เธอไม่มีอารมณ์ทางเพศ	นอนหันหลังให้กัน	
ซุกหน้ากับหมอนร้องไห้แทบทุกคืน	 แม้ในที่สุดจะลงเอยด้วยการกลับมา	
ขอคืนดีกันเหมือนเดิมก็ตาม	

บางขณะ	 เจี๊ยบก็รู้สึกล�าบากใจที่รู้ว่าอ๊อดต้องออกไปมีอะไรกับลูกค้า	
บางวันเจ๊ียบรู้สึกเหงาที่ต้องอยู่เพียงล�าพังตอนอ๊อดไปพักค้างคืนกับลูกค้าใน
ต่างจังหวัด	 แม้จะบอกว่ารับได้และเข้าใจงานที่อ๊อดท�า	 เพราะเจี๊ยบก็ท�างาน
กับเพื่อนๆ	 กะเทยที่เป็นพนักงานบริการ	 ครั้งหน่ึงเคยโทรไปหาอ๊อดตอนที่	
ยังอยู่กับลูกค้าโดยแกล้งท�าเสียงเป็นชายบอกว่าเป็นเพื่อนของอ๊อด	 และต้อง
อดใจไม่โวยวายกบัลกูค้าเพราะเกรงว่าจะมกีระทบต่อเร่ืองงานและรายได้ของ
อ๊อดในภายหลัง	แต่ความรู้สึกหึงหวงก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ	จนบางครั้งถึงกับต้อง
ขอหยุดมีเพศสัมพันธ์กับเขา	

“จูบปากใครมาแล้วมาจูบปากเรา ขยะแขยง รู้สึกแย่ไง ถ้าต้อง
ใช้ปากท�า oral sex กับอ๊อด เวลาคิด คิดมามันปึ๊ก! ขึ้นมาเลย
นะ มันพูดล�าบากมาก”	

เจี๊ยบเชื่อว่าการใช้ฮอร์โมนเพศของกะเทยส่งผลให้ความต้องการ	
ทางเพศลดลงด้วย	เจีย๊บตดัลกูอณัฑะต้ังแต่เรยีนมหาวทิยาลยั	ช่วงนัน้ใช้ฮอร์โมน	
เต็มที่เพื่อต้องการให้รูปร่างเหมือนผู้หญิงมากที่สุด	 แต่ระยะหลังเริ่มทิ้งช่วง	
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การใช้ฮอร์โมนน้อยลง	 แต่ก็ยังไม่มีอารมณ์ทางเพศกับอ๊อดอยู่ดี	 อ๊อดจึงแอบ
ไปมีเพศสัมพันธ์กับกะเทยคนอื่น	เรื่องนี้เพื่อนๆ	ในที่ท�างานของเจี๊ยบรู้กันดี	

เจี๊ยบถูกเพื่อนๆ	 ต�าหนิว่าเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมมีเซ็กส์กับอ๊อด	 ปล่อยให้
อ๊อดไปมีกับคนอื่น	 เจี๊ยบจึงพยายามปรับปรุงตัวเองด้วยการชวนอ๊อดมา	
ร่วมกจิกรรมสือ่สารเรือ่งเพศท่ีองค์กรของเจีย๊บจดัขึน้	เพือ่ทดลองกบัชวีติคู่ของ
ตัวเอง	ด้วยความหวังว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้	

เจ๊ียบเปิดใจคุยกับอ๊อดเพื่อค้นหาวิธีการที่จะสร้างความสุขทางเพศ	
ให้กนัและกนั	ทบทวนหน้าทีก่ารเป็นสามภีรรยาทีด่ต่ีอกนั	ยอมรบัและขอโทษ
กบัความผดิพลาดทีต่่างคนต่างท�าไว้ให้กันในอดตี	เจีย๊บออกปากว่า	ตัง้แต่นัน้
เป็นต้นมาอ๊อดไม่ค่อยมเีรือ่งปิดบงัเธอมากมายเมือ่เทยีบกบัช่วงก่อน	แต่ความ
สัมพันธ์ทางเพศก็ดีขึ้นแค่เพียงระยะหน่ึง	 เจี๊ยบรู้สึกว่าหากนานๆ	 ครั้งมีเพศ
สมัพันธ์ด้วยการถกูสอดใส่จะมีความสุขมาก	แต่รูส้กึไม่ชอบหากต้องมบ่ีอยครัง้
ในช่วงเวลาตดิๆ	กนั	แต่ทีเ่จีย๊บชอบมากทีส่ดุคอืการได้กอด	คลอเคลีย	เล่นเนือ้
เล่นตัวกัน	เจี๊ยบจะรู้สึกดีกับเรื่องนี้มาก

แต่นั่นไม่ใช่เป็นความสุขและความต้องการของอ๊อดที่ต้องการสอดใส่	
ทุกครั้ง	จนเพื่อนๆ	ในที่ท�างานของเจี๊ยบมาเล่าให้ฟังว่า	อ๊อดไปบ่นกับเพื่อนๆ	
และหงดุหงดิทกุครัง้ทีพ่ดูถึงเรือ่งนี	้เจีย๊บรูด้ว่ีาตวัเองบกพร่องเรือ่งนี	้จงึพยายาม
ท�าสิ่งอื่นชดเชยให้เขาแทนด้วยการดูแลครอบครัว	 ปรนนิบัติดูแลอ๊อดในเรื่อง	
อื่นๆ	

“แต่เขาก็เลือกหนู เพราะหนูรับมือกับแฟนเขาได้หลายคน พ่อ
แม่เขาก็ยอมรับหนู อยู่ฝ่ายเดียวกับหนู”	

เพศสัมพันธ์ของเจีย๊บเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลังมือหลังจากทีตั่ดสินใจ	
ใช้ชีวิตคู่กับอ๊อดตลอด	4	−	5	ปีที่ผ่านมา	เจี๊ยบแทบจะไม่ว่อกแว่กไปกับคนอื่น	
ทัง้ทีก่่อนหน้านัน้เจีย๊บถกูจดัว่าเป็นกะเทยผมยาวสวยสะพรัง่	ที	่“แรง”	ในช่วง
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ที่ยังเรียนในมหาวิทยาลัยและมีช่ือเสียงในหมู่นักเที่ยวกลางคืนและเพื่อน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน	

เจี๊ยบมองว่าตอนน้ันตัวเอง	 “แรง”	 มาก	 ยอมรับว่ามีความต้องการ	
ทางเพศสูงมากเมื่อเจอคนแปลกหน้า	 หากไปเที่ยวผับบาร์จะรู้เลยว่าถุงยาง
อนามยัซ่อนอยู่ซอกมมุไหน	ยิง่ช่วงนัน้เริม่ท�างานกบัองค์กรทีท่�างานด้านป้องกนั
เอดส์ด้วย	 เจ๊ียบประเมินว่าตัวเองมีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย	 จึงตระหนักกับ
การป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี	

แต่พอเลือกมาอยู่เป็นคู่กับอ๊อด	 ทั้งคู ่ใช้ถุงยางอนามัยในระยะแรก		
ภายหลังเลิกใช้	 เพราะจัดความสัมพันธ์ทางเพศให้อยู่ในคู่ผัวเมีย	 เพื่อพิสูจน์
ให้เห็นว่า	“กะเทยก็มีรักแท้ได้เหมือนกัน”	

กร:	ถุงยางฯ	กับความจริงที่ไม่ได้พูด

กรเป็นรุน่พ่ีในกลุม่เยาวชนในพืน้ที	่ท�างานเป็นผูน้�ากลุม่อาสาสมคัรเพือ่
รณรงค์ให้ความรูด้้านเอชไอว/ีเอดส์แก่กลุม่วยัรุน่ในชมุชนของตนเองและชมุชน
ใกล้เคียง	 เร่ืองราวชีวิตของเขามักได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง	
ทีน่�ามาเล่าให้ฟังกนัเสมอๆ	ว่า	กรเป็นวัยรุน่ชายทีม่คีวามรบัผดิชอบเพราะเขา
ใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ์	 ซึ่งมีที่มาว่า	 2	−	3	 ปีก่อนหน้านี	้	
กรเคยมแีฟนเป็นเพือ่นนกัเรยีนหญงิโรงเรยีนเดยีวกนั	แล้วมเีพศสัมพนัธ์กนัโดย
ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย	 ท�าให้กรและแฟนรู้สึกกังวลใจเรื่องปัญหาการต้ังท้อง
ในขณะเรียน	

กรบอกเล่าความรูส้กึว่า	เขารูส้กึทกุข์ทรมานใจมาก	กงัวลไปต่างๆ	นานา
ว่าการตั้งท้องของแฟนสาวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตแฟนและตนเอง	ท�าให้ต้อง
หยุดเรียน	เสียอนาคต	แม้ท้ายที่สุดแล้วแฟนสาวของเขาจะไม่ได้ตั้งท้อง	เป็น
เพียงภาวะประจ�าเดือนมาล่าช้าเท่านั้น	แต่ความรู้สึกในครั้งนั้นท�าให้เขาบอก
กับตัวเองและคนอื่นๆ	เสมอว่า	“ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์”
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เขาจึงกลายเป็นเรื่องเล่าในกรณีตัวอย่างที่ดีของวัยรุ่นที่รับผิดชอบ		
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	 เรื่องของเขาได้รับการหยิบยกมา	
บอกเล่าต่อในงานรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยโดยกลุ่มและองค์กรที่ท�างาน
ในพื้นที่	และผู้เขียนก็ได้รับการแนะน�าให้รู้จักกับเขา

หลังจากที่ผู้เขียนและผู้ช่วยนักวิจัยพูดคุยท�าความรู้จักคุ้นเคยกับเขา
ระยะหนึ่งผ่านการท�ากิจกรรมกลุ่มด้วยกัน	 จนน�าไปสู่การนัดสัมภาษณ์เดี่ยว
ในการพูดคุยแบบเปิดอก	 บนความพยายามสร้างความไว้วางใจและ	
ความสบายใจซึ่งกันและกันโดยไม่มีทัศนะตัดสิน	 กรได้เล่าเรื่องราวชีวิตทาง
เพศของเขาให้ฟัง	และพูดถึงความจริงที่เขาไม่ได้พูดให้ใครฟังว่า	เขาไม่ได้ใช้
ถุงยางอนามัยทุกครั้งตามที่ได้บอกกับตัวเองและคนอื่นๆ	ไว้

กรเล่าให้ฟังว่า	ปัจจุบนัเขาคบหาเป็นแฟนกบัผูห้ญงิคนใหม่แล้ว	และมี
เพศสมัพนัธ์กนัเช่นเดยีวกบัผูห้ญงิคนอืน่ทีเ่คยคบมา	เวลามเีพศสมัพนัธ์กบัแฟน
ก็ใช้ถุงยางอนามัย	 แต่มักจะไม่ใช้ถุงยางอนามัยในเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า	
“ยกหลังๆ”	นั่นคือ	มีจ�านวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า	 1	หนหรือยก
ตามค�าเรียกของเขา	โดยบอกว่า

“ผมคิดเอาเองว่า เวลาเอากันในยกหลังๆ น�้า (อสุจิ) คงจะเจือ
จางลงแล้ว ท�าให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะท�าให้แฟนท้องน้อยลง”

การเรียนรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์และเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยในกิจกรรม
กลุ่มและการเป็นผู้น�ากลุ่มที่ต้องท�ากิจกรรมกับวัยรุ่นในชุมชน	 ไม่ได้ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้ถงุยางอนามยัในการป้องกนัโรคของเขามากนกั	เพราะส�าหรบั
ตัวเขาเองแล้ว	 ความกังวลใจของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยอยู่ที่ท้องไม่พร้อม
มากกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

การตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยจึงยังอยู่ที่ว่าเขามีเพศสัมพันธ์
กับใคร	 เพราะหากเป็นเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่ประจ�า	 การตัดสินใจที่จะ	
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยในกิจกรรมทางเพศยกหลังๆ	ดูจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น	เช่น
ที่เขาพูดถึงว่า



126 นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

“ถ้าเป็นเร่ืองโรคตดิต่ออาจจะน้อยกว่าในความคดิของผม แต่ถ้า
เป็นท้องนี้มากกว่า เพราะที่ผมเลือกทางน้ี (ไม่ใช้ถุงยางฯ) คือ 
ผมรูจ้กัเขามานานแล้ว ในความคดิผมคอื เป็นคนรกั แล้วไว้ใจกนั  
แต่ถ้าเกิดไม่ใช่คนรักก็ต้องป้องกัน (safe) อีกอย่างคือ “การ 
เอาสด” (ไม่ใส่ถุงยางอนามัย) ก็มันส์กว่า รู้สึกอีกแบบหนึ่ง”	

ค�าพูดของเขาสะท้อนความคิดความเช่ือที่เห็นว่า	 การตัดสินใจใช้หรือ
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงบนฐานความสัมพันธ์	
และความไว้วางใจในคู่นอน	 ในกรณีคู่นอนที่เขาเชื่อและไว้วางใจว่าไม่เส่ียง		
เพราะมีสถานะเป็นคนรัก	 เป็นคู่ประจ�า	 เขาจะนับเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นว่าเป็น		
“เพศสัมพันธ์แบบปกติ”	ฉันท์คู่รักทั่วไป	จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย	

กรจะใช้ถงุยางอนามยัก็ต่อเมือ่เป็นไปเพ่ือป้องกนัการท้องไม่พร้อมเท่านัน้	
นอกจากนี้	 การไม่ใช้ถุงยางฯ	 ยังสัมพันธ์อยู ่กับความคิดเรื่องความสุข	
ความพึงพอใจด้านอรรถรสทางเพศที่ได้จากการ	 “เอาสด”	 อีกด้วย	 (เพราะ)	
ส�าหรับเขาแล้ว	 การใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้ให้รสสัมผัสและความรู้สึกทางเพศ
ในแบบที่เขาชอบ	

ผู้เขียนไม่ได้เจตนาเปิดโปงความจริงที่ไม่ได้พูดของกร	 เพียงแต่เห็นว่า
เรื่องราวส่วนนี้ของเขาน่าสนใจ	 แม้ว่าชีวิตทางเพศของเขาอาจจะเหมือนกับ
คนอืน่ๆ	ทัว่ไป	ทีใ่นความสัมพนัธ์ฉนัท์คู่รกัแล้ว การให้ค่าเรือ่งความไว้วางใจ
นับเป็นส่วนส�าคญัในชีวติคูแ่ละเพศสมัพนัธ์ของเขา จนไม่เหลอืพ้ืนทีว่่างให้
กบัถงุยางอนามยั	แต่เรือ่งราวของเขายงัสะท้อนภาพความจรงิทีว่่า	คนๆ	หนึง่
อาจไม่สามารถพดูในสิง่ทีเ่ป็นความจรงิทีเ่กดิขึน้กับตวัเขาเองได้	หากความจรงิ	
นั้นเป็นเรื่องที่หลุดออกไปจากกรอบศีลธรรมจริยธรรมที่ย�้าเตือนแต่ในเรื่อง
ส�านึกและความรับผิดชอบ	 เขาจึงต้องพูดในสิ่งที่ เป็นภาพตัวแทนของ	
ความถูกต้อง	ความรับผิดชอบ	และเป็นสิ่งที่คนอยากฟัง



127ถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

เอก:	ถงุยางอนามัยกบัชีวิตทางเพศทีล่งตัวของหนุ่มรกัอิสระ

ช่วงเวลาที่ได้รู้จักและพูดคุยกับเอก	 ขณะน้ันเขามีอายุ	 41	 ปี	 เอกเป็น	
ชายหนุม่ท่ียงัเลอืกใช้ชวีติอสิระทางเพศ	ผ่านการมคีูห่ลายคนและหลากหลาย
รูปแบบความสัมพันธ์	ทั้งในแบบชั่วคราว	ข้ามคืนเดียว	รวมทั้งคู่ประจ�าลึกซึ้ง
ฉันท์คนรัก	 ถุงยางอนามัยจึงเป็นค�าตอบที่ลงตัวกับชีวิตทางเพศของเขาได้	
ค่อนข้างดีทีเดียว	

เอกเติบโตมาจากครอบครัวที่มีพ่อเป็นข้าราชการ	มีพี่น้อง	4	คน	เป็น
ลูกชายเพียงคนเดียว	 เขาและพี่น้องต้องย้ายโรงเรียนบ่อยในเขตจังหวัด	
ภาคอสีานตามหน้าทีก่ารงานของพ่อ	เอกเริม่ต้นเข้าเรยีนมธัยมต้นในโรงเรยีน
ประจ�าอ�าเภอของจังหวัดยโสธร	 และต่อมาย้ายมาเรียนชั้นมัธยมปลาย	
ในโรงเรียนประจ�าจังหวัดชัยภูมิ	 เอกเป็นคนพูดน้อย	 ไม่ค่อยสุงสิงหรือพูดคุย
เรื่องของตัวเองกับคนในครอบครัว	แต่สนิทสนมกับเพื่อนๆ	ในโรงเรียนมัธยม
มากกว่า	โดยเฉพาะในช่วงทีย้่ายมาเรยีนมธัยมปลายในโรงเรียนประจ�าจงัหวดั
ชัยภูมิ	และเริ่มจับกลุ่มเพื่อนชายที่สนิทกันและเข้าไปอยู่ในกลุ่มแก๊งผู้ชายเกเร	
เริ่มหัดสูบบุหรี่	ดื่มเหล้า	ตั้งแต่เรียนมัธยม	

“มีแก๊งในห้อง 5 − 7 คน เลิกเรียนใส่ชุดนักเรียน ก็ไปนั่งกิน 
เหล้าขาวตามสถานีขนส่ง หรือตามบ้านเพื่อน บางทีก็มีเร่ือง 
ชกต่อย ท่ีชยัภมูกิม็แีก๊งกลุม่บ้าน เพือ่นทีเ่ป็นหวัโจกจรงิเขาเป็น
คนรวย บางทีมันก็เกเรมาก บางทีไปจี้ข่มขืนก็มี ในแก๊งบางที 
ก็มีปืน เพื่อนคนหนึ่งเอาปืนมาฝากก็มี บางทีก็ทะเลาะกับ 
แก๊งอื่น บางทีก็ตีกันระหว่างห้อง ม.6 ข้ามชั้นระหว่างห้อง  
2 ห้องติดกัน ก็มีเริ่มสูบกัญชา กินเหล้า”

ชีวติวยัรุน่ของเอกค่อนข้างอยูใ่นกลุม่เพือ่นผู้ชาย	โดยเรยีกว่า	“เป็นกลุม่	
พวกเกเร”	แต่กจ็ดัตวัเองว่าอยูใ่นกลุม่	“เดก็เรยีนด”ี	ด้วยเช่นกนั	เพือ่นนกัเรยีน
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มัธยมปลายยกให้เอกเป็นหวัหน้าห้อง	เขาจงึมทีัง้เพ่ือนทีอ่ยู่ในกลุม่เรยีนดแีละ
เด็กหลังห้อง	หากเพือ่นในกลุม่แก๊งมีเรือ่งยกพวกตกัีน	พอกินเหล้าด้วยกนัเสร็จ	
เพื่อนจะหลอกให้เขากลับบ้านไปก่อน	เอกเล่าว่า	

“เวลาเพื่อนมาที่บ้าน เขาเกรงใจพ่อแม่เรา เห็นเราตัวเล็กกว่า
เพื่อนในกลุ่ม ดูสู้คนไม่เป็นเท่าไหร่ เวลาจะไปต่อยกับกลุ่มอ่ืน 
ก็บอก เฮ้ย กินเหล้าเสร็จ โอเค แยกย้ายกันกลับบ้าน บางที 
เรารู้มาทีหลังว่านัดต่อยกับกลุ่มอื่น”	

เอกเห็นว่าเรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่องปกติตามประสาเด็กผู้ชายที่ต้องมีเสี่ยง
กนับ้าง	แต่กไ็ม่จ�าเป็นต้องเสีย่งไปกบัทกุเร่ือง	และต้องไม่กระทบกับผลการเรียน	
ของตัวเอง	จนในที่สุด	เขาสอบติดเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง
ในกรุงเทพฯ	

ความแตกต่างระหว่างสงัคมเมืองกบัสังคมชนบทและการปรบัตัวเอง

เมือ่เข้ามาเรยีนในมหาวทิยาลยั	เอกมองว่าสงัคมนกัศึกษามหาวทิยาลัย	
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง	 เป็นสังคมที่หล่อหลอมให้คนต้องแข่งขัน
ด้านการเรียนเพื่อสร้างความโดดเด่นของความเป็นปัจเจกค่อนข้างสูง		
หากเทียบกับชีวิตนักเรียนมัธยมต่างจังหวัดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายด้วยกัน		
มคีวามสนทิสนมคุน้เคย	จรงิใจ	และถงึลกูถงึคนกนัมากกว่า	ในแบบท่ีเอกเรียก	
ความสัมพันธ์กับเพื่อนในเวลานั้นว่า	“ตายแทนกันได้”	

“พอไปเท่ียวบ้านเพื่อนผู้หญิง พ่อหรือแม่มันก็ตะโกนออกมา 
ขนาดเราอยู่ ม. 4 ไปเที่ยวบ้านเพื่อนผู้หญิงนะ พ่อหรือแม่มัน
ไม่รู้ ลูก...เพื่อนเรามีเหล้ากินยัง งง..อะไรเนี่ย สังคมชัยภูมิก็เป็น
แบบ บางทีไม่ถือนะ วัยรุ่นเด็กมัธยมกินเหล้า เรื่องธรรมดา  
แต่ตอนเรยีนปรญิญาตร ีส่วนมากเป็นเดก็เรยีน สงัคมกค่็อนข้าง
มีความทะเยอทะยาน หล่อหลอมให้ (เป็น) สังคมเด็กเรียน  
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(แต่เป็น) สังคม (ที่) ไม่ใช่ (แบบสังคม) ไฮโซ (เป็น) สังคมแบบ 
อีกชนชั้นหนึ่ง เด็กเรียนด้วยความมุ่งหวัง”	

เอกเข้าไปท�ากิจกรรมกลุ่มของมหาวิทยาลัยและเลือกเข้าชมรมอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม	สนทิสนมกับเพือ่นๆ	ในชมรมท่ีมีความสนใจเดยีวกนัมากกว่าเพือ่น
ในชั้นเรียนหรือเพื่อนในคณะเดียวกัน	เมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยจึงไปท�างาน
กับองค์กรพิทักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าได้ระยะหนึ่ง	ต่อมาตัดสินใจเดินทางไปเรียน
ต่อปริญญาโทที่ซานฟรานซิสโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 แต่ด้วยค่าครองชีพที่
สูงและต้องท�างานหนักพร้อมกับเรียนไปด้วย	 จึงตัดสินใจกลับมาท�างานและ
เรียนต่อจนจบที่มหาวทิยาลยัทางภาคเหนอืของประเทศไทย	หลงัจากใช้ชวีติ
อยู่ที่สหรัฐอเมริกานานถึง	8	ปี	

ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับจุดเริ่มต้นเลือกชีวิตทางเพศ	

ที่ไม่ผูกมัดตัวเอง

เอกมองว่าเร่ืองเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น	ไม่ว่าหญงิหรอืชาย	เป็นเรือ่งธรรมดา		
เพราะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ	 ตามวิถีสังคมของวัยรุ่น	 เซ็กส์ครั้งแรกของเอกเกิดขึ้น	
เมื่อเรียนอยู่มัธยม	5	ด้วยการไปเที่ยวหญิงบริการ	เพราะตอนนั้นยังไม่มีแฟน	
เอกไปเที่ยวหญิงบริการเพียง	2	−	3	ครั้ง	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กลุ่มเพื่อนๆ	 นั่งกินเหล้าตามร้านบริเวณสถานีขนส่งรถโดยสาร	 และมีสาวๆ		
มาวนเวียนชวนเด็กหนุ่มให้ซื้อบริการทางเพศ	หากตกลงราคากันได้	ก็พากัน
ไปใช้บริการที่ห้องเช่าของผู้หญิงที่อยู่ในย่านนั้น	

จนกระทัง่เขาเรยีนช้ันมธัยม	6	จงึตดัสนิใจลองคบหาเป็นแฟนกบัเพือ่น
ผู้หญิงในห้องเดียวกัน	แต่เป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นไม่กี่เดือน	เมื่อเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย	 เอกก็ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใดเป็นพิเศษ	 มีจีบๆ	 คุยๆ	
กันบ้างแต่ไม่จริงจัง	 พอเจอผู้หญิงอยากลอง	 ก็ไปมีอะไรกันแล้วก็จบกันไป		
แล้วก็หันมาสนใจกับการท�ากิจกรรมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยมากกว่า
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เอกเริ่มคบกับผู ้หญิงจริงจังตอนที่ไปเรียนและท�างานอยู ่อเมริกา		
คร้ังแรกที่ไปอยู่ต้องปรับตัวกับสภาพสังคมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม	 เพราะ
ความรู้สึกเหงา	 ไม่มีเพื่อน	 ห่างบ้าน	 เขาจึงเริ่มสานความสัมพันธ์กับผู้หญิง
จริงจังมากขึ้น	เริ่มต้นจากการหาเพื่อนคุยทางอินเตอร์เน็ต	จนรู้จักกับผู้หญิง
คนไทยทีม่าอาศยัอยูป่ระเทศออสเตรเลยี	จากนัน้กน็ดัพบกนัตอนทีเ่อกกลบัมา
เมืองไทยชั่วคราวและคบหาเป็นแฟนกัน	 แต่อยู่ด้วยกันได้ไม่ถึงหนึ่งปีก็ต้อง
เลิกรากัน	ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีคนใหม่	 โดยบอกเหตุผลว่า	 “นิสัยส่วนตัว
บางอย่างที่ไม่เข้ากัน และปัญหาภาวะทางการเงิน”	

ผู้หญิงคนท่ีสองของเอกเป็นเพือ่นนกัศกึษาชาวญีปุ่น่	อายหุ่างกนัเกอืบ	
10	 ปี	 “เขาเด็ก ป.ตรี ตอนนั้นที่ไปเจอกัน ก็เป็นแฟนโดยบังเอิญ ไม่ได้ตั้งใจ  
ไปแค้มป้ิงและเมา ดกึๆ มาไม่มเีต้นท์นอน เลยไปนอนด้วยกนั”	มคีวามสมัพนัธ์
กันไม่ถึง	 2	 ปี	 เอกก็ไปมีผู้หญิงคนใหม่	 เขาเล่าว่า	 “คนที่ 3 ก็เป็นคนญี่ปุ่น 
เหมือนกัน อายุเท่ากัน ไปแย่งเขามา แต่คบกันได้ไม่นาน เขาก็ไปมีคนใหม่”	

เอกเลือกคบกับผู ้หญิงชาวเอเชียด้วยกันมากกว่า	 และชอบผู้หญิง	
หน้าตาดี	

“อาจจะรูส้กึอบอุ่นมากกว่าม๊ัง อาจจะมอีคตกิบัผู้หญงิฝร่ัง ผูห้ญงิ
ฝรัง่ตวัใครตวัมันมากกว่า ไม่อ่อนหวานเหมอืนคนเอเชยี ไม่เข้าใจ
วัฒนธรรมกัน ผู้หญิงฝรั่งตอนที่เราไปอยู่จริงๆ ก็เห็นหาสวยๆ 
ได้น้อย”	

ผู้หญิงคนที่เอกประทับใจและรู้สึกดีด้วยมากที่สุด	 คือผู้หญิงคนไทย	
คนแรกซึ่งมีอายุเท่ากันกับเอก	เขาบอกว่า	

“เขาดูเป็นผู้หญิงฉลาด หรือว่าเราเจอกันไม่นาน เราก็เลยรู้สึก
ว่าเขาเป็นคนดีก็ไม่รู้ เป็นคนที่ถูกกาละเทศะ ไม่จู้จี้อะไรมาก  
ดีกับเรามาก”
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ถุงยางอนามัยช่วยจัดการชีวิตทางเพศได้ลงตัว	

เมือ่ถามถงึความคดิและประสบการณ์การใช้ถงุยางอนามัยกบัเพศสมัพนัธ์
ของเอก	ย้อนไปที่ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับพนักงานบริการตอนเรียน
อยู่มัธยม	 5	 เรื่อยมาจนถึงความสัมพันธ์กับเพ่ือนหญิงในช้ันเรียนเดียวกัน		
เขาจ�าได้อย่างเลือนรางและคิดว่าตัวเองน่าจะไม่ได้ใช้	 “ตอนนั้นปัญหาเรื่อง
เอดส์ เรื่องอะไรคงยังไม่มีมั๊ง คิดว่าตอนนั้นยังไม่มีโรคเอดส์”	

จนกระทัง่เอกเข้ามาเรยีนในมหาวทิยาลยั	สถานะของการเป็นนกัศึกษา
ท�าให้เริ่มรับรู้เรื่องโรคและถุงยางอนามัยอยู่บ้าง	 และการที่ไม่ได้คบหาหรือ	
สานสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างจริงจัง	 เขาจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการใช้	
ถุงยางอนามัยกับเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง	โดยบอกว่า

“มันไม่ใช่เป็นความรัก หรือเป็นแบบรู้จักกันมาก่อน ไม่ได้เป็น
อะไร เราก็ต้องป้องกันระวังตัวด้วย ระวังเรื่องท้อง เรื่องโรค  
เรื่องอะไรด้วยล่ะ ไม่รู้จักสนิทใจ ไม่ได้คบกันมาก่อน”	

กระทัง่ทกุวนันี	้เอกยอมรบัว่าคุน้เคยกบัการใช้ถุงยางอนามยักบัผูห้ญิง
ทกุคน	ไม่ว่าจะรูจ้กักนัทางอนิเตอร์เนต็	ตามผบั	ร้านคาราโอเกะ	หรอืแม้กระทัง่
กับคนรักของตัวเอง	 จนรู้สึกว่าหากครั้งไหนท่ีเกิดพลาดไม่ได้ใช้ก็จะรู ้สึก	
ไม่มั่นใจและกังวลใจ	 เพราะมันหมายถึงผลกระทบกับชีวิตของตัวเองที่ยัง	
มีหลายอย่างไม่ลงตัว	

เอกประเมินว่าตัวเขายังไม่พร้อมจะรับผิดชอบหรือแบ่งปันชีวิตร่วมกับ
ใครอีกคน	และรู้สึกว่ายังสนุกกับการใช้ชีวิตทางเพศอิสระอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	

“เป็นคนเลอืกมากหรอืเปล่ากไ็ม่ใช่ อาจเป็นนสิยับางอย่างท่ีโลเล 
ลังเล บางทีท�างานสักอย่าง ก็ลังเลไปเรื่องอื่น”	
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เอกไม่ต้องการสร้างเงื่อนไขผูกมัดชีวิตตัวเองไว้กับการมีคู่รักเพียง	
คนเดียว	 และมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องปลายทางที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้	
ขึน้อยูก่บัความพร้อมในการตดัสนิใจของตวัเอง	เอกไม่ได้เอ่ยถงึคนในครอบครวั
ว่ากดดนัให้ต้องคดิเรือ่งการแต่งงานในฐานะทีเ่ป็นลกูชายคนเดียวของครอบครวั
ด้วยหรือไม่	 ดูท่าทางเขาไม่จริงจังที่จะพูดถึงเรื่องเหล่าน้ีมากนัก	 เพียงแต	่
เล่าให้ฟังว่าพี่สาวได้แต่งงานมีครอบครัวและมีหลานให้พ่อแม่แล้ว

ส�าหรบัผูห้ญิงทีเ่อกคบหากนัฉนัท์คนรกั	เขาให้เหตผุลของการใช้ถงุยาง
อนามัยไปที่ป้องกันท้องมากกว่าป้องกันโรค	 และพวกเธอก็ไม่ปฏิเสธการใช้	
ถุงยางอนามัยกับเขา	 โดยเฉพาะในบริบทความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในยามที่	
ต้องใช้ชวีติโดดเดีย่วอยูต่่างบ้านต่างเมอืง	และไม่ได้คาดหวงัใช้ชวีติอยูร่่วมกนั
ยืนยาว	 แต่ก็มีข้อยกเว้นส�าหรับแฟนคนไทยคนแรกของเอก	 ที่เขายอมรับว่า	
ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง	

“เขาเป็นหมัน และเขาก็บอกว่า ไม่ยอมใช้ คุยกันคบกันมานาน
พอ และตรวจสุขภาพอยู่เสมอ”	

แม้ความคิดเร่ืองถุงยางอนามัยในความหมายของเอกจะเกิดจาก	
ความตระหนักเร่ืองการป้องกันโรคและป้องกันท้องเป็นหลัก	 และความม่ันใจ
เร่ืองความปลอดภัยจะเป็นเง่ือนไขส�าคัญที่จะเลือกไม่ใช้ถุงยางอนามัยใน	
บางกรณี	นับว่าเอกได้ก้าวเข้าสู่ความรู้สึกสนิทชิดเชื้อกับถุงยางอนามัย	ไม่ได้
รูส้กึแปลกแยกจากกนั	และค้นพบจดุทีส่มดลุในการใช้ชีวติทางเพศโดยมถีงุยาง
อนามัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาได้แล้ว	

“ใช้กับไม่ใช้ถุงยางฯ ความรู้สึกทางเพศมันก็ไม่แตกต่างกันมาก
นะ ยกเว้นว่ามันหนาเกินไป อันนี้ก็มีผลกับความรู้สึกอยู่บ้าง  
ก็ต้องเลือกหาแบบที่ใส่แล้วเรารู้สึกดี”
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4.2	ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในเรื่องเพศกับการใช้ถุงยาง

อนามัย

ความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจในเรือ่งเพศนีส้มัพนัธ์กับบรรทัดฐานทางสงัคม
วัฒนธรรมในเรื่องเพศข้างต้น	 ที่วางอยู่บนฐานคิดการมองเรื่องเพศท่ีปกต	ิ	
ถกูต้อง	ว่าต้องเป็นเพศสมัพนัธ์ในรปูแบบรกัต่างเพศระหว่างชายกบัหญงิ	และ
อยู่ในสถาบันการแต่งงาน	เพื่อสืบลูกสืบหลาน	สร้างครอบครัวเท่านั้น	การใช้
ชวิีตบนฐานคดิเร่ืองเพศดงักล่าว	ส่งผลให้ผูห้ญงิขาดอ�านาจในการจัดการเร่ือง
เพศของตนเอง	และยังเป็นการวางสถานะของถงุยางอนามัยไว้ในความหมาย
ของการนอกใจไม่ซื่อสัตย์	 ท�าให้ทั้งผู ้หญิงและผู้ชายเกิดความรู้สึกอึดอัด	
ไม่สะดวกใจในการบอกให้คู่ใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์	 เพราะความ
สมัพนัธ์ระหว่างคูใ่นฐานคดิข้างต้น	ท�าให้คูเ่ท่ากบัความไว้วางใจ	จงึไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ถุงยางอนามัยในความสัมพันธ์ทางเพศแบบคู่ผัว	−	เมีย	 หรือแม้กระทั่ง
แฟนและคู่รัก

ในการนัดพูดคุยสัมภาษณ์กับวัยรุ่นหญิงคนหนึ่ง9	ที่ออกจากโรงเรียน
มาหางานท�าเพราะฐานะทางบ้านไม่ดี	 ปัจจุบันเป็นนักร้องและแดนเซอร	์	
(นกัเต้น)	ตามวงดนตรใีกล้บ้าน	เธอเล่าให้ผูช่้วยนกัวจิยัทีเ่ป็นหญงิเช่นกนัฟังว่า		
เธอมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนตอนอายุ	 15	 ปี	 โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย	
เธอไม่เคยคิดเรื่องถุงยางอนามัย	 และไม่รู้จักมาก่อน	 ตอนน้ันใช้วิธี	 “หล่ัง	
ข้างนอก”	

ปัจจุบันเธอมีคู่ประจ�า	คบกันได้ประมาณ	5	ปี	เป็นความสัมพันธ์แบบ
อปุถมัภ์โดยเขาคอยช่วยเหลอืดแูล	อย่างไรกต็าม	เธอยงัมโีอกาสมเีพศสัมพนัธ์
กับคนอื่นแบบไม่ผูกมัดอยู่บ้างเป็นบางครั้ง	 เธอบอกว่ามันเป็นไปตามประสา
คนมอีาชพีนกัร้องและแดนเซอร์ทีต้่องเจอคนมาก	เธอพยายามใช้ถงุยางอนามยั

9	 สัมภาษณ์เชิงลึกวัยรุ่นหญิงคนหนึ่ง	อายุ	22	ปี	วันที่	9	สิงหาคม	2553.



134 นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

กับคู่ชั่วคราวบ้างแต่ไม่ทุกครั้ง	แต่ส�าหรับคู่ประจ�าแล้ว	เธอใช้ถุงยางฯ	เฉพาะ
ช่วงระยะไม่ปลอดภัยเนื่องจากกังวลเรื่องท้องไม่พร้อม

การที่คู่ของเธอไม่ใช้ถุงยางอนามัย	 และยังเลือกการ	 “หลั่งข้างใน”		
ในระยะปลอดภัย	 ท�าให้เธอกังวลและต้องกินยาคุมฉุกเฉินอยู่บ่อยครั้ง		
จนส่งผลให้เกิดการท้องนอกมดลูก	ระยะหลังๆ	เธอพยายามหลีกเลี่ยงการกิน
ยาคมุฉกุเฉนิและเปลีย่นมาใช้ถงุยางอนามยัมากขึน้	แต่ในบางครัง้ก็มคีวามคดิ	
ไม่อยากใช้ถุงยางอนามัยกับคู่ประจ�า	เธอบอกว่า	

“ถ้าเป็นไปได้ ไม่อยากให้ใส่นะ ในเมื่อมันเป็นของๆ เราแล้ว”	

เธอบอกว่า	 เธอชอบสลับกันท�าออรัลเซ็กส์กับคู ่	 เพราะท�าให้เกิด		
“ความรูสึ้กไว้วางใจกนั”	เธอมองว่าถงุยางฯ	เป็นสญัลกัษณ์ของความไม่ไว้วางใจ	
ในชีวิตคู่	ครั้งหนึ่ง	“เราเอาถุงยางฯ ไปสอดไว้ที่ฝาปิดรถ แล้วเขาไปเห็นพอดี 
กไ็ม่สบายใจอยูแ่ล้ว ว่าท�าไมเราต้องพกถงุยางฯ มนักก็ลบักลายเป็นว่าไม่ไว้ใจ
เราแล้ว ต่อว่าเรา ว่าเอาถุงยางฯ มาจากไหน”	

นอกจากนั้น	ถุงยางอนามัยยังมีความหมายในทางลบกับเธอด้วย	เธอ
เล่าให้ฟังว่า	 “ผู้ชาย (ที่เธอเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย) มักมองว่า ผู้หญิงที่พกถุง
ยางฯ เป็นคนที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เสมอ”

รปูแบบความสมัพนัธ์แบบรกัต่างเพศและความสมัพนัธ์ทางเพศในสถาบนั
การแต่งงาน	เป็นรปูแบบความสมัพันธ์เชงิอ�านาจเรือ่งเพศทีม่อีทิธิพลโดยตรง
ในการผกูมดัความสามารถของผูห้ญงิในการต่อรองเร่ืองเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภัย
กับคู่ของเธอ	 รวมทั้งการใช้ถุงยางอนามัย	 ผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ทั้งในและ
นอกการสมรสมกัขาดอ�านาจต่อรองเรือ่งเพศและการใช้ถุงยางอนามยั	มกัรูส้กึ
ไม่สะดวกใจทีจ่ะพดูเรือ่งเพศกบัคู	่และมกัหยดุใช้ถุงยางอนามยัเมือ่สานสมัพนัธ์
กับคู่ยาวนานขึ้น	 โดยถือว่าความสัมพันธ์ที่ยาวนานน้ันเท่ากับความซื่อสัตย์
และความไว้วางใจ	ผูช้ายจึงกลายเป็นผูตั้ดสนิใจท้ังในเรือ่งรปูแบบและวธีิการ
ป้องกัน	ภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศนี้
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ท้ังนีเ้ป็นเพราะการขอให้ใช้ถงุยางอนามยัถกูแทนค่าเท่ากบัการทีผู่ห้ญงิ
กล่าวหาว่าคู่นอกใจ	 หรือเท่ากับสารภาพว่าตนเองมีเพศสัมพันธ์นอกคู่หรือ
นอกสมรส	 นัยแฝงของถุงยางอนามัยเช่นน้ีอาจน�าไปสู่การกระท�ารุนแรงต่อ	
ผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาพูด	เช่นในประเทศแอฟริกาใต้ที่มีรายงานว่า	ผู้หญิงไม่กล้า
ใช้ถุงยางฯ	 เพราะกลัวว่าตนเองจะถูกคู่กระท�ารุนแรง	 ในประเทศโมร็อกโก	
(Mellors,	2005)	การแสดงความรักเทิดทูนถือเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตคู่	ท�าให้
ผู้หญิงไม่สามารถแสดงความต้องการใช้ถุงยางอนามัยได้	แม้ว่าคู่ของเธอจะมี
เชื้อเอชไอวีก็ตาม	(ALCS,	2005)

ในอกีด้านหนึง่ผู้หญงิปฏเิสธการใช้ถงุยางอนามยั	เพราะถงุยางอนามยั
มีความหมายเท่ากับการคุมก�าเนิดเท่าน้ัน	 ในหลายวัฒนธรรมท่ีการตั้งครรภ์
เป็นตัวบ่งชี้พันธะผูกพันระหว่างคู่	ท�าให้ผู้หญิงกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับชวีติสมรส	หากไม่สามารถตัง้ครรภ์กบัคูไ่ด้	การใช้ถงุยางอนามยัในคูแ่ต่งงาน
จึงมีน้อยมาก	(Chaya,	Amen	&	Fox,	2002)	ดังนั้น	การแต่งงานจึงกลายเป็น
ปัจจัยเส่ียงเบ้ืองต้นส�าหรับผู้หญิง	 เนื่องจากพวกเธอไม่ได้มองเรื่องการใช้	
ถงุยางอนามยัเพือ่การป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เลย	ในบางวฒันธรรม
ทีค่วามสมัพนัธ์แบบนอกคู่/ผัวเดยีว	การมคู่ีหลายคนเป็นเรือ่งยอมรบัได้	คูแ่ต่งงาน	
ก็ยิ่งเสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันมากขึ้น

จากรปูแบบความสัมพนัธ์ทางเพศแบบรกัต่างเพศ	เพศสมัพนัธ์ในสถาบนั
การแต่งงาน	และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทยจึง
ไม่แตกต่างจากโมร็อกโกและอีกหลายๆ	ประเทศทั่วโลก	ที่กว่าครึ่งของผู้หญิง
ทีม่เีชือ้เอชไอวีเป็นผู้ทีร่บัเชือ้เอชไอวมีาจากสามขีองเธอเอง	และถงุยางอนามยั
ก็แทบไม่เคยอยู่ในความคิดของผู้หญิงที่อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ
แบบนี้เลย

บรรทดัฐานทางสงัคมวัฒนธรรมเรือ่งเพศทีใ่ห้คุณค่ากบั	“ความเป็นชาย”		
ท�าให้ผู้ชายต้องก้าวร้าวและเป็นฝ่ายรุกเรื่องเพศ	 เป็นผู้น�าในเรื่องเพศ	 ไม่ให	้
ผู้หญิงหรือฝ่ายรับต่อรองในเรื่องเพศได้	 อีกทั้งกล้าเสี่ยงในกิจกรรมทางเพศ		
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ส่งผลต่อความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจทัง้ในแบบรกัต่างเพศและรกัเพศเดยีวกนั	ท�าให้
ท้ังเกย์	ผูห้ญงิ	และกะเทยมคีวามยากล�าบากในการต่อรองให้ใช้ถุงยางอนามยั	
อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการถูกกระท�ารุนแรงทางเพศด้วย	 (Khan	 &	 Bondyo-
padhyay,	2005)

ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า	 ผลกระทบจากความไม่เสมอภาคเท่าเทียมทาง	
เพศภาวะในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องส�าคัญที่ส่งผลต่อการรับ	−	
ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวี	 แม้จะมีการลงนามรับรองเรื่องดังกล่าวในปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเอชไอวีในปี	 2544	 โดยรัฐบาลต่างๆ	 แต่กลับมี	
การกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่น้อยมากในรายงานผลการด�าเนินงานระดับประเทศใน
กลุ่มประเทศที่	ICASO	ให้การสนับสนุนจัดท�ารายงาน	

อย่างไรกต็าม	รายงานการด�าเนนิงานในหลายประเทศอาท	ิเอลซลัวาดอร์		
จาไมก้า	และโมรอ็กโก	เรือ่งการส่งเสรมิทกัษะการต่อรองเรือ่งเพศในโปรแกรม
สร้างความเข้าใจเรือ่งเอชไอว	ีและการส่งเสรมิบทบาททางเพศภาวะ	การส่งเสริม	
การเรียนรู้ให้ผู้ชายและผู้หญิงปรับเพิ่มทักษะในการส่ือสาร	 รับฟัง	 และสร้าง
ความสัมพันธ์	เพื่อให้เกิดการเคารพความต้องการและความปรารถนาของกัน
และกนัในการใช้ถุงยางอนามยั	รวมทัง้การมส่ีวนร่วมของผูช้ายในเรือ่งสขุภาพ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	จะช่วยส่งผลให้มีการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Drezin,	Torres	&	Daly, 2007)

UNAIDS	(2009)	กเ็หน็ด้วยกบัการเอาชนะอปุสรรคความท้าทายในเร่ือง
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างเพศในทางวัฒนธรรม	 โดยระบุว่า	 การให	้
การศึกษาเรื่องการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี	 และการส่งเสริม	
ถงุยางอนามัยตอ้งเอาชนะอปุสรรคความท้าทายในเรื่องปัจจัยทางวฒันธรรม
และความเป็นเพศที่สลับซับซ้อน	

การออกแบบโปรแกรมส่งเสรมิถุงยางอนามยัจงึจ�าเป็นต้องค�านงึถงึเรือ่ง
ทีว่่า	ผู้หญงิและวยัรุ่นหญงิเป็นกลุม่ทีม่กัปฏเิสธทีจ่ะรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั
ถุงยางฯ	และการเข้าถึงถุงยางอนามัย	และมักเป็นฝ่ายที่ไม่มีอ�านาจต่อรองใน
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การใช้ถุงยางอนามัย	 ขณะที่หลายบริบทสังคม	 ผู้ชายเป็นฝ่ายต่อต้านการใช้
ถงุยางอนามยั	แม้ว่าถุงอนามยัผูห้ญงิจะช่วยให้ผูห้ญงิมีการควบคมุการป้องกัน
ตนเองได้กต็าม	 ผูห้ญิงจงึเป็นกลุม่ทีเ่ปราะบางต่อการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอว	ี
เสมอ	

บนความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะดังกล่าวที่ใช ้มายาคติเรื่อง	
ความไว้วางใจมาก�ากับความสัมพันธ์และการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยนั้น	 เราจึงมักจะได้ยินประโยคเหล่าน้ีเสมอๆ	 “ก็คบกันมาตั้งนานแล้ว 
ไม่ต้องใช้ก็ได้”	หรือ	“ไม่ไว้ใจเหรอ”	“แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอก”	“ฝ่าไฟแดง 
ไม่ท้องหรอก”	ฯลฯ	เหล่านีถู้กรวบรวมไว้ในเหตผุลท่ีผู้ชายมักไม่ใช้ถุงยางอนามัย
พร้อมข้อโต้แย้ง	ดังนี้

เหตุผลที่ผู้ชาย 
ไม่ใช้ถุงยางฯ 

ข้อโต้แย้ง

“ก็คบกันมาตั้งนาน
แล้ว	ไม่ต้องใช้ก็ได้”

ถกูต้องท่ีคุณคบกับเขามานาน	แต่เขาล่ะคบคณุคนเดยีวหรอื
เปล่า	ไม่ผิดทีค่ณุจะไว้ใจแฟนคณุ	แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
ผู้หญิงคนอื่นๆ	ของแฟนคุณน่ะปลอดภัย

“ไม่ไว้ใจเหรอ?!!!” ค�าถามท่ีท�าให้อีกฝ่ายท�าใจล�าบากทุกครั้ง	 เวลาที่ยืนยัน	
ให้ใช้ถุงยางฯ	 การใช้ถุงยางอนามัยไม่ใช่เครื่องหมายของ
ความไม่ไว้ใจ	แต่เป็นสญัลักษณ์ของความรบัผดิชอบ

“แค่ครั้งเดียว	
ไม่เป็นไรหรอก”

มีผู ้ชายหลายคนติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์	
ครั้งแรก	 และผู้หญิงอีกไม่น้อยตั้งท้องอย่างไม่ตั้งใจจาก	
การมีเซ็กซ์เพียงครั้งเดียวโดยไม่ได้ป้องกัน

“ฝ่าไฟแดง		
ไม่ท้องหรอก!”

ถ้าฝ่ายหญิงเป็นคนที่มีช่วงตกไข่ค่อนข้างเร็วก็ไม่แน่นอน
เสมอไปว่าวนันัน้จะปลอดภยั	ถงุยางอนามยัไม่ใช่แค่การคมุ
ก�าเนดิ	แต่ป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อีกด้วย	ย่ิงเป็น
ช่วงพื้นที่สีแดงแล้ว	 ร่างกายของผู้หญิงจะมีโอกาสติดเช้ือ	
ได้ง่ายขึ้น	ควรใช้ไว้จะดีกว่า

ที่มา:	http://women.mthai.com/rate	−	xxx/22761.html;	http://www.numwan.com/lovelove/
view.asp?GID=38
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เหตุผลการไม่ใช้ถุงยางอนามัยข้างต้น	 สะท้อนความคิดที่ยกเอาเรื่อง
ความไว้วางใจในสมัพนัธภาพทีล่กึซึง้มาเป็นเหตผุลในการไม่ใช้ถงุยางฯ	กบัคู่	
รวมทั้งความคิดเรื่องความเสี่ยง	 กล้าได้กล้าเสีย	 ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของ	
ความเป็นชายที่ถูกสร้างและหล่อหลอมจากสังคม

ในข้อโต้แย้งเองกย็อมรับว่า	เหตผุลดงักล่าวมกัสร้างความอดึอดัล�าบาก
ใจทุกครั้งเวลาที่ต้องพูดคุยให้ใช้ถุงยางอนามัย	นอกจากนี้	ยังเป็นการยืนยัน
ให้เหน็สถานะและความหมายของถุงยางอนามยัว่าเท่ากบั	“ความไม่ซือ่สตัย์/
ไม่ไว้วางใจ”	และการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการ	“ใช้กับคนอื่น	เพื่อป้องกันโรค
และท้องไม่พร้อม”	

การส่งเสริมให้ใช้ถงุยางอนามยัจึงตดิอยูใ่นกรอบฐานคดิความเชือ่เรือ่ง
เพศตามจารีต	ระหว่างชายและหญิงภายใต้สถาบันการแต่งงานและการสร้าง
ครอบครัว	 และถุงยางอนามัยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคจากเพศ
สัมพนัธ์อนัตรายและเสีย่ง	แม้ว่าจะพยายามสร้างภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยั
ขึน้มาใหม่ด้วยการหยบิเอาเรื่อง	“ความปลอดภยั”	“ความรบัผดิชอบในตัวเอง
และคู”่	และ	“การดแูลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั”	มาใช้	เช่นเดยีวกบัแนวคิดโครงการ
รณรงค์	“ยดือก	พกถงุ”	กต็าม	แต่ภาพลกัษณ์ของถงุยางอนามยัท่ีสร้างขึน้ใหม่	
แม้จะพยายามแกะปมปัญหาเรือ่งเพศจากฐานคติเรือ่งเพศดงักล่าว	อาจกลาย
เป็นการผลติซ�า้ความหมายและยนืยนัถงึกรอบบงัคบัทีเ่คร่งครดัในเรือ่งเพศและ
สถานะความหมายของถุงยางฯ	ในแบบเดิมของในสังคมไทย

ข้อเสนอแนะในการมองให้ทะลุกรอบเพ่ือส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
จึงต้องให้ความส�าคัญไปที่การส่งเสริมความเสมอภาคเทา่เทียมทางเพศภาวะ	
การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจของผูห้ญงิ	วยัรุน่หญงิ	และกลุม่เกย์	กะเทย	รวมทัง้
พนกังานบรกิารทางเพศ	ซึง่เพศวถีิของคนกลุม่เหล่านี	้ได้ถกูกรอบฐานคดิเรือ่ง
เพศแบบจารีตน้ีกดบงัคบัเอาไว้	และต้องมกีารด�าเนนิการทัง้ในระดบับคุคลและ
โครงสร้างทีเ่ป็นกฎหมาย	นโยบายและความเช่ือทางสงัคมวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้อง
พร้อมกันไปด้วย
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ผูเ้ขยีนได้พดูคยุกบั	วรรณา	ผูห้ญงิทีอ่ยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอว	ีเร่ืองราวของ
เธอเป็นภาพตวัแทนของผู้หญงิท่ีอยูภ่ายใต้กรอบความสมัพันธ์เชงิอ�านาจเรือ่ง
เพศ	ท่ีน�าพาเธอไปสูว่กิฤตชิวีติคร้ังแล้วครัง้เล่า	แต่กเ็ป็นความคดิเร่ืองการจัดการ
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในเรื่องเพศนี้เอง	 ที่ก�าลังน�าเธอออกไปสู่ชีวิตใหม่	
เนื่องจากเร่ืองของเธอมีความยาวมาก	 ผู้เขียนจึงขอแบ่งเรื่องของเธอออกเป็น	
2	ตอน	ดังนี้

วรรณา	(ตอนที่หนึ่ง):	ผู้หญิงต้องสร้างอ�านาจเรื่องเพศ

จากหญิงสาวแรกรุ่นในช่วง	 20	 กว่าปีก่อน	 เธอเป็นสาวชาวบ้านที่มี
โอกาสเรียนหนังสือจนถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ท�างานในบริษัท
เอกชน	สมรสกบัสถาปนกิหนุม่ซึง่ท�างานในทีเ่ดยีวกนั	ครองรัก	สร้างครอบครัว	
จนมีลูกน้อยร่วมกัน	 แต่แล้วในวัยเบญจเพส	 เธอกลับต้องสูญเสียสามีไป		
เมื่อเขาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต	 ในขณะที่ลูกน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง	
13	วัน	เธอกัดฟันลืมความเจ็บปวด	ตั้งใจท�างานที่เดิมเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยต่อไป	
แต่ชวีติเธอเริม่ต้นผกผัน	กบัความสูญเสียคร้ังทีห่นึง่	สอง	และสาม	ท่ีตามมา...

เธอพบรกัและแต่งงานใหม่อกีครัง้	ทัง้คู่อยู่กินจนมีลกูน้อยร่วมกัน	ขณะ
เลีย้งลกูน้อยในวยั	3	ขวบ	สามกีเ็ริม่มอีาการป่วย	ท้องเสยีต่อเน่ือง	แน่นหน้าอก	
หายใจไม่ออก	สบูผอมลงเรือ่ยๆ	วันนัน้อาการของเขาดแูย่มาก	เธอรบีพาเข้าไป
โรงพยาบาล	 เดิมทีเดียวคิดว่าจะไปโรงพยาบาลอ�าเภอ	 แต่ต้องเปล่ียนใจไป
โรงพยาบาลเอกชนทีอ่ยูใ่กล้กว่า	เพราะเขาดูเจบ็ปวดมาก	เมือ่ไปถงึโรงพยาบาล	

“หมอบอกว่ามันมีหนองอยู่ที่ปอด เหมือนกับว่าเอามาตรวจดู
ก่อนว่ามนัเป็นอะไร แล้วเขาก็เอาเข็มเข้าไปดดูหนองออกมาตรวจ 
บอกว่าเป็นหนองติดเช้ือฯ แล้วหมอเขาก็บอกเราตรงๆ เลยว่า 
หมอสงสัยจะติดเชื้อฯ เราก็ถามหมอว่าติดเชื้ออะไร...หมอบอก
เราตรงๆ เลยนะว่าติดเชื้อเอดส์ คือตอนนั้นก็ช็อคเลยนะ มันชา
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ไปทั้งตัว ไม่รู้สึกตัวเลย ตอนนั้นก็รู้สึกโกรธ แค้น โกรธมากว่า
ท�าไมต้องเกดิขึน้กบัเรา ท�าไมแฟนเราต้องเป็นคนแบบนี ้ยอมรบั
ว่าตอนน้ันไม่ได้ดแูลเขาเลย ถ้าเหมอืนตวัหมดั กจ็ะบีม้นัจนแหลก
คามือ โกรธ ทั้งที่เราก็ซื่อสัตย์แล้วท�าไมเขาต้องเป็นแบบนี้”

วรรณายังคงดูแลอาการเขาอยู่	 แต่หลังจากเข้า	−	ออกโรงพยาบาล	
หลายครัง้	เขากเ็สยีชวีติในปีนัน้เอง	พ.ศ.	2540	อนัเป็นปีทีเ่ธอเองก็ไปตรวจเลอืด	
หาเชือ้เอชไอว	ีโดยตรวจยนืยัน	2	ครัง้ใน	2	สถานที	่ผลสดุท้ายออกมาตรงกนั	
เธอจึงต้องท�าใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอ	

เธอบอกว่าตอนนั้นไม่มีความรู้อะไร	คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว	ไม่มี
ทางเกดิขึน้กับชีวติตนเองได้	และเธอกไ็ม่ได้คดิว่าชะตากรรมเดยีวกันนีจ้ะเกิดขึน้	
กับลูกของเธอที่เกิดกับสามีคนนี้เลย	ตอนเล็กๆ	เขาแข็งแรง	อ้วนท้วนสมบูรณ์	
เป็นปกตเิหมอืนเดก็คนอืน่ๆ	ทัว่ไป	ไม่มอีะไรบ่งบอกว่าเขาจะได้รบัเชือ้เอชไอวี	

จนกระทั่งอีก	3	ปีถัดมาหลังจากที่สามีเสียชีวิต	 เมื่อลูกของเธออายุได้	
6	ขวบ	เขากเ็ริม่ป่วยด้วยอาการปอดบวมและมเีชือ้รา	นัน่เป็นครัง้แรกทีล่กูของ
เธอต้องไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล	เมื่อหมอตรวจดูก็พบว่าลูกมีเชื้อเอชไอวี	

สญัญาณความสญูเสยีอกีครัง้ในชวีติเริม่ปรากฏ	เมือ่ลกูเธอเจบ็ป่วยอย่าง	
ต่อเนื่อง	 เธอต้องลาออกจากงานที่ท�าเพื่อมาดูแลลูก	 จนสุดท้ายลูกก็จากไป		
เธอไม่มีจติใจทีอ่ยากจะกลบัไปท�างานอกี	เฝ้าคดิและโทษตวัเองว่า	การเสยีชีวติ	
ของลูกนั้นเป็นความผิดของตนเอง	 เพราะขณะนั้นไม่มีความรู้เรื่องเอชไอวี/
เอดส์เลย	ไม่รูว้ธีิการดแูลรกัษาว่า	เม่ือรกัษาอาการเชือ้ราเยือ้หุม้สมองจนอาการ
ดีขึ้น	 ก็ต้องกินยาต่อเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ�้า	 แต่ด้วยความสงสารลูกที	่
ไม่อยากกนิยา	กเ็ลยให้ลกูหยดุกนิยา	จนกระทัง่ลกูกลบัมาเป็นซ�า้และเสยีชวิีต
ในท่ีสุด	 ท�าให้ชีวิตเธอพลิกผันอีกครั้งมาเป็นแกนน�าในการท�างานกับเพื่อนๆ	
ผู้ที่มีเอชไอวี
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นับหนึ่งใหม่กับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงเกือบ	10	ปีท่ี	

ผ่านมา

“ตอนนั้นก็เลยคิดว่ากลับไปท�างานก็คงไม่มีใจท�าแล้ว เพราะว่า
ลูกเราก็ไม่มีแล้ว มีก�าลังใจที่ลูกอีกคนเรายังมีอยู่ ญาติพี่น้อง 
พ่อแม่เราก็ให้ก�าลังใจดี ชาวบ้านก็ให้ก�าลังใจ ก็อยู่ต่อได้”	

หลังออกจากงาน	 วรรณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ	 ในระดับ
ต�าบลตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	2544	ได้ปีกว่าๆ	ก็ท�าหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม	จากนั้น
ก็ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครของเครือข่ายฯ	 ในระดับอ�าเภอ	 เธอสนใจและ
กระตอืรือร้นเข้าร่วมกจิกรรมการพฒันาศักยภาพ	ในปีถดัมา	รฐับาลเริม่โครงการ
น�าร่องแจกจ่ายยาต้านไวรสัฟรี	ต่อมาขยายพืน้ทีใ่ห้บรกิารเพิม่มากขึน้	ก่อนจะ	
ผนวกรวมเข้าไว้ในชุดบริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“เวลาเขามีพัฒนาศักยภาพไปน่ันไปน่ี เราก็สนใจ อยากจะได้
ข้อมูล อยากจะรู้ แล้วเราก็คิดว่าไม่อยากจะให้ใครต้องมาเจอ
อย่างเรา ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียลูกอย่างเรา ก็เลยพยายาม
หาความรู้ เขาอบรมที่ไหนก็เสนอตัวไปทุกที่ เพราะอยากจะได้
ความรู้ แล้วก็มาเป็นอาสาสมัครศูนย์องค์รวมเยี่ยมบ้าน”	

และการท�างานครั้งน้ีเองที่ท�าให้เธอได้พบรักใหม่กับสมาชิกในกลุ่ม	
ผู้ติดเชื้อฯ	ในต�าบลเดียวกัน	

เธอสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ด้าน
การดแูลรกัษาและจดัการชวีติ	ผ่านรปูแบบการท�างานทีเ่รยีกว่า	“ศูนย์องค์รวม”	
(รูปแบบการร่วมจัดบริการให้การปรึกษา	เยี่ยมบ้าน	และติดตามให้ค�าแนะน�า
ด้านการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส)	 ไปยังเพื่อนๆ	 ผู้ที่มีเช้ือเอชไอวีและ	
เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลที่ท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่งในปี	
2548	 เธอเร่ิมก้าวเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องใหม่ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเรื่องยากับ	
การรักษา	
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เธอเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งการจัดการกบัชวีติหลงัการรกัษาด้วย
ยาต้านไวรัส	ผ่านการด�าเนินโครงการที่เรียกว่า	 “ชีวิตจริง”	 ในฐานะแกนน�า
เพื่อน�าความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆ	 ในกลุ่ม	
ในเครือข่ายฯ	

เรื่องหนึ่งในการจัดการกับชีวิตหลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัสคือ		
การเรียน/รู้จักกับเพศวิถีหรือการด�าเนินชีวิตทางเพศของตนเอง	 เพื่อเรียนรู	้
การจัดการความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่	 เธอบอกว่าชีวิตทางเพศของตนเอง	
น่าจะคล้ายกับชีวิตส่วนใหญ่ของผู้หญิงคนอื่นๆ	 คือ	 การมีคู่และอยู่กับคู่ของ
ตนเองเท่านั้น	โดยไม่คิดถึงผู้ชายคนอื่นๆ	อีกเลย	

เธอได้เริม่เรยีนรูแ้ละพดูคยุเรือ่งวถิทีางเพศของตนเอง	ของเพือ่นผูห้ญงิ
คนอืน่ๆ	ของเพือ่นผู้ชาย	และของเพือ่นๆ	คนรกัเพศเดยีวกนั	เธอพบว่าบางคน
ก็เลือกที่จะอยู่คนเดียว	 ไม่คิดจะมีคู่อีก	 แต่บางคนก็เลือกวิถีแบบที่ไม่มีและ	
ไม่อยูกั่บคูค่นเดยีว	ในขณะทีบ่างคนรวมทัง้เธอเอง	เลอืกแบบทีจ่ะอยูก่บัคูข่อง
ตัวเองเท่านั้น

“ไม่เคย มันไม่รู้นะ เพราะตัวเองอาจจะรับไม่ได้ คิดว่าตัวเอง 
มีใครก็มีคนน้ัน ไม่เคยคิด ไม่มีในใจเลยว่าอยากจะมีใคร  
ชอบใคร (อีก) ไม่มีเลย”

อย่างไรก็ตาม	 เธอเรียนรู้ว่า	 บางคนแม้จะยึดติดอยู่กับรูปแบบหรือ	
วถิชีวิีตความสมัพันธ์ทางเพศในแบบทีต่วัเองเลอืกไว้อย่างเหนียวแน่น	แต่กย็งั
มีคนอื่นๆ	ที่เลือกใช้ชีวิตทางเพศปรับเปลี่ยนไปมาในรูปแบบต่างๆ	ข้างต้น	

เธอได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยของ	
ผู้ทีม่เีชือ้เอชไอวไีม่ได้เป็นเพยีงเรือ่งทีเ่ธอเคยได้ยนิเพือ่นๆ	บอกกนัมาว่า	“ช่าง
มนัเถอะ ไม่ต้องใช้กไ็ด้ เพราะไหนๆ กติ็ดเชือ้ฯ แล้ว”	แต่การไม่ใช้ถงุยางอนามยั
ในการมีเพศสัมพันธ์ท�าให้ผู้ที่มีเช้ือเอชไอวีมีโอกาสถ่ายทอดเชื้อฯ	 ไปยังผู้อ่ืน	
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และยังมีโอกาสรับเชื้อฯ	เพิ่มเติมเข้ามาด้วย	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผูอ้ืน่และตนเอง	ท�าให้เพศสมัพนัธ์แบบป้องกนัด้วยการใช้ถุงยางอนามยักลาย
เป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิตของเธอเสียแล้ว	

การร่วมเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูเ้รือ่งวถีิทางเพศและความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศในกลุ่มเพื่อนๆ	ที่มีเชื้อเอชไอวีนี้	ท�าให้เธอเริ่มพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์	ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดมาก่อน	เธอเล่าให้ฟังว่า	การจัดการเรียนรู้กับเพื่อนๆ	นั้น	
บางครั้งก็จัดกันในพื้นที่ตั้งส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 บ้างก็จัด	
ในวัดหรือในโรงพยาบาล	ซึง่กต้็องระมดัระวงัเพราะเป็นทีส่าธารณะ	มคีนเดิน
ผ่านไปมา	เนื่องจากกลัวคนที่ผ่านไปมาได้ยินแล้วซ�้าเติมพวกเธอว่า	

“ที่เป็นเอดส์นี่ ก็เพราะเป็นคนแบบนี้นี่เอง ชอบพูดเรื่องเพศ  
เรื่องหีๆ ...ควยๆ …”

ซึ่งที่จริงแล้ว	 การพูดคุยเรื่องเพศในวัยย่าง	 40	 ปีของผู้หญิงคนหนึ่ง	
ที่ผ่านการแต่งงานมา	2	ครั้ง	มีลูก	2	คนนั้น	ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ
แต่อย่างใด

วรรณาโตมาในอ�าเภอแห่งหนึง่	ห่างไกลจากตัวจังหวดัราว	50	กโิลเมตร	
เธอบอกว่า	สมัยเธอเป็นเด็กหญิงนั้นไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องเพศเลย	

“...ไม่ได้เรยีนรูเ้ลยเรือ่งเพศ สมยัก่อนยิง่ร้าย เขาไม่สอนเลย ขนาด
พ่อแม่เรายงัไม่เคยบอกเคยสอนเลยว่า เราจะมปีระจ�าเดอืนมานะ 
เขาไม่บอกเราเลย จนกระทั่งเรามี ก็ตกใจสะดุ้งว่าเราเป็นอะไร 
ขนาดใส่ผ้าอนามัยยังใส่กลับด้าน เอาด้านที่เป็นแถบกาวใส่ 
(หัวเราะ)…ใช่ ไม่ได้สอน สมัยก่อนเขาไม่ได้สอนเรื่องเพศอะไร
เลย ท่ีโรงเรียนก็ไม่มี สุขศึกษาก็ไม่มีอะไรมาก ไม่ได้ลงลึกถึง 
เรื่องเพศ ไม่กล้าพูดเลยเรื่องเพศ เรื่องอะไรแบบนี้”
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หลังเร่ิมต้นเรยีนรู/้พดูเรือ่งเพศและชวีติทางเพศของตนเอง	พร้อมๆ	กบั
เรียนรูว้ถีิชวีติทางเพศของเพือ่นๆ	เธอได้เดนิไปสู่การเรยีนรูเ้รือ่งเพศในมติใิหม่
ที่เธอเองก็ไม่เคยคิดมาก่อน	นั่นคือเรื่องความสุข	 ความพึงพอใจทางเพศของ
ตนเอง	

สองปีถดัมา	เธอเข้าร่วมในโครงการ	“เสยีงและทางเลือก”	ของเครอืข่าย
ผู ้หญิงที่อยู ่ร ่วมกับเช้ือเอชไอวี	 การเรียนรู ้ครั้งนี้เป็นเสมือนการต่อยอด		
ผลดัชีวติใหม่	เธอได้เรยีนรูร่้วมกบัเพือ่นผูห้ญงิทีม่เีช้ือเอชไอวว่ีา	ผูห้ญิงควรจะ
สือ่สาร	พดูคุยเรือ่งเพศ	ความต้องการ	และความสขุทางเพศของตนเองกบัคูไ่ด้

แรกเริ่มแม้จะดูขัดเขินที่ต้องพูดในเรื่องที่ไม่เคยพูด	 ไม่เคยแม้แต่จะคิด	
แต่เธอและเพื่อนๆ	 ก็ปรับตัวเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการพูดคุยเรื่องท่าทาง
การมีเพศสัมพันธ์	

“เคยบอกคู่ของเราไหมว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้าง…เคยอยากบอก
ไหมว่าให้เขาเริ่มต้นอย่างไร…ท่าไหนที่ชอบ…”	

แน่นอนว่าค�าตอบต่อค�าถามนี้ล้วนมีค�าตอบเดียวคือ	“ไม่”

เธอเริ่มต้นพาคู่ของเธอเขามาร่วมเรียนรู้เรื่องชีวิตและเพศสัมพันธ์ด้วย	
เพราะในชีวิตจริงนั้น	 การจัดการดูแลความสัมพันธ์ทางเพศท�าเพียงล�าพัง	
ไม่ได้	 คู่ของเธอเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้	 พูดคุยร่วมกันมากขึ้นในการ
เพิ่มเสียงและทางเลือกของผู้หญิง	 วิถีชีวิตทางเพศของเธอเปลี่ยนแปลงไป  
จากที่เคยฝากไว้กับคู่ ปรับเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยก�าหนดร่วมกัน	

ฤดฝูนกลางปี	2552	เธอบอกว่า	บทเรยีนล่าสุดเรือ่งอ�านาจระหว่างเพศ  
ท�าให้เธอเข้าใจที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ไม่เท่าเทียม และการ
ปรบัสมดลุอ�านาจกับคูเ่พือ่จัดการชวีติของเธอและคูใ่หม่อกีครัง้ เป็นบทเรยีน
ชีวิตที่เปียกปอนผ่านมาถึง 43 ฤดูฝน 
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วรรณา	(ตอนจบ):	ถุงยางอนามัยในชีวิต

วรรณาพบกับคู่คนปัจจุบันในการท�ากิจกรรมกลุ่มเรื่องยาและการดูแล
สุขภาพของผู้มีเชื้อเอชไอวีที่อ�าเภอบ้านเกิดในปี	2546	 เขาอายุเท่ากันกับเธอ	
ส�าหรับเธอตอนนั้นแล้วถือว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของผู้ชาย	 เรื่องเพศ	ภาษา	
ค�าพูดต่างๆ	 ไม่เคยเอ่ยออกจากปากของเธอเลย	 เธอถือว่าค�าเหล่านั้นเป็น		
“ค�าลามก”	ไม่สภุาพ	และเพศสมัพนัธ์เป็นความต้องการของผูช้าย	ต้องให้ผูช้าย
เป็นฝ่ายเริ่ม	

“ใช่ เป็นค�าไม่ดี อาย อะไรกอ็าย คอืไม่เคย สมมตว่ิานอนด้วยกนั  
(ก็) ไม่เคยดูเลย จะหลับตาไม่ดูอะไรสักอย่าง ปิดไฟตลอด  
อาย เจ็บก็ทนเอา ทนให้มันเสร็จไปซะ...ก็ไม่บอก ชอบแบบน้ี 
ก็ไม่บอก ไม่บอกอะไรสักอย่าง เงียบ...ถ้าเราไม่เสร็จแล้วเขา 
ถามว่าเสร็จหรือยงั เรากบ็อกว่าเสร็จแล้ว ให้มนัเสรจ็ไปซะ อะไร
แบบนี้...เขาไม่ใช้ถุงยางอนามัย เราก็ยอมเขา อยู่ที่แฟน... 
ก็ยอมไป ช่างมันเถอะ”

แต่ความคิดเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงวัย	39	ปี	วรรณาเล่าว่า	หลายปีมานี้
เธอและเพ่ือนๆ	 พยายามชวนให้คู่ของตนเองมาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู	้
เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ	 แรกๆ	 ผู้ชายมักไม่ว่างเพราะต้องไป
ท�างาน	 เนื่องจากมีโอกาสในการท�างานมากกว่าผู้หญิง	 แต่ต่อมาก็สามารถ
ชวนคู ่ให ้มาเรียนรู ้ร ่วมกันได้	 ท�าให้เขามีความเข ้าใจเพิ่มมากขึ้นถึง	
ความเปลีย่นแปลงทีเ่ริม่เกดิขึน้กบัตวัเธอและความสมัพนัธ์ของทัง้คู	่เรือ่งบางเรือ่ง	
ที่ไม่เคยพูดกันก็เริ่มต้นพูดคุยกัน

“เปลี่ยนไป เราชอบแบบไหน เรา (ก็) กล้าที่จะพูดจะบอก  
แบบนี้เราเจ็บ เราก็จะบอก แฟนเราก็ฟังด้วย ท่าไหน ก็คือ  
เขาก็จะตามใจเราอยู่ถ้าเราพูด เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาไม่รู้”
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ส�าหรับเธอ	 การเริ่มต้นพูดคุยเรื่องน้ีโดยการใช้ค�าวิชาการ	 เช่น		
“เพศสมัพันธ์”	“อวัยวะเพศชาย	อวยัวะเพศหญงิ”	ท�าให้ได้ค่อยๆ	เริม่พดูในสิง่
ที่ไม่เคยคิดจะพูด	 เริ่มท�าความคุ้นเคย	 จนกล้าพูดกล้าคุยเพิ่มมากขึ้น	 และ	
ท้ายสุดการเข้าเรียนรู้	 พูดคุยในภาษาของตนเอง	 เช่น	 “เอากัน”	 “ควย	 หี”		
ที่แม้จะยังรู้สึกขัดเขินอยู่บ้าง	ด้วยถูกบอกถูกสอน	ถูกก�าชับมาว่าเป็นค�าลามก	
แต่เธอก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวใช้ค�าเหล่านั้นผสมผสานไปด้วย

และด้วยความรู้ที่มีในเรื่อง	 “การรับ	−	ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีระหว่างคู่”		
ที่น�าไปสู่โอกาสการรับเชื้อฯ	ดื้อยา	ท�าให้เธอพูดคุยเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย
ในเพศสัมพันธ์กับคู่บ่อยครั้งขึ้น	และเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา	

การจดัการชีวิต	ความสัมพนัธ์ทางเพศของเธอกบัคู	่และต�าแหน่ง

ของถุงยางอนามัยในการจัดการความสัมพันธ์ใหม่ของเธอ

คู่ของเธอไม่ต้องการใช้	รู้สึกแปลกปลอมกับถุงยางอนามัย	ใส่แล้วไม่มี
ความสุข	

“ถ้าไม่ใส่นี่แฟนมี (เสร็จ) แต่ถ้าใส่เขาจะไม่เสร็จเลย บางครั้งจะ
อ่อนไปเลย มปัีญหาแบบนี ้แฟนกบ็อกว่าถ้าใช้ถงุยางฯ ทางไหน
กไ็ม่รูห้าไม่เจอ ถ้าไม่ใช้เข้าไปมันกร็ูว่้ามันอุน่ๆ แต่ถ้าใส่ถงุยางฯ 
แล้วมันไม่รู้สึก เขาบอกแบบนี้”

ตวัเธอเองกบ็อกว่า	“ตอนแรกๆ มนัเจบ็ๆ มนัยังไงกไ็ม่รู้ ตอนแรกมนัรู้สกึ
ไม่สนุก”

ส�าหรบัเธอและคู	่การใช้ถงุยางอนามัยท�าให้ความรูส้กึสมัผสัทางเพศ
เปลี่ยนไป ไม่สนุกเหมือนก่อน แต่ก็ยังใช้มาเรื่อยๆ ได้ร่วมปีแล้ว จนรู้สึก
เคยชินและธรรมดาไปแล้ว	

ด้วยความกลัวการได้รับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่อาจเป็นเช้ือด้ือยาและเพื่อ
สุขภาพที่ดี	ท�าให้ถุงยางฯ	เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการมีเพศสัมพันธ์	เธอจึงมอง
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หาวิธีการอื่นๆ	 มาชดเชย	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศพูดคุย	 เรียกว่า	
เล้าโลมคู่ด้วยค�าพูด	 พลิกแพลงท่าทางการมีเพศสัมพันธ์เพื่อสร้างอารมณ	์
เย้ายวนใจ	 ข้ามความรู้สึกอายท�าให้เขาชอบ	 และบอกในส่ิงที่ตนเองชอบให	้
เขาท�า	ตอบสนองร่วมกันกับเขา	เรื่อยไปจนถึงกฎเหล็กที่ว่า	

“ถ้าไม่ใช้กไ็ม่ต้องนอนงัน้ ไม่ได้ โกรธกโ็กรธไป ช่างเถอะ ต้องใจ

แข็ง ยังไงๆ ก็พูดกับเขาว่ามันไม่ชินนะการใช้ถุงยางฯ เพราะว่า

เขาไม่ได้ใช้มานาน ลองใช้นะ เราลองใช้ดู”

“เรื่องการใช้ถุงยางฯ เมื่อก่อนนี้ไปไหนมาก็พูดให้เขาฟัง แต่เขา

ยังไม่ใช้อยู่ เขาก็รู้นะว่ามันจะรับและถ่ายทอดเชื้อฯ กันอย่างไร 

เขาก็รู้ แต่เขาไม่ยอมใช้ หลังจากที่เอาเขาเข้าไปใน “ว้อยซ์ฯ” 10	

หรอืมอีะไรมาพดูให้เขาฟัง เขาเริม่มากลุม่ เริม่มาฟังเรา เม่ือก่อนนี้  

“ชีวติจรงิ” เขาไม่ค่อยมาเข้ากระบวนการเท่าไหร่ เพราะไปท�างาน 

แต่ช่วงหลังมีเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนกับคนอื่น

บ้าง ได้เรียนรู้กับกิจกรรมบ้าง...

...กถ็ามเขาว่า เมือ่ก่อนบอกให้ใช้ถงุยางฯ แล้วท�าไมไม่ใช้ ท�าไม

ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ เขาบอกว่าก็ไม่รู ้เหมือนกัน รู ้สึกว่ามี 

ความตระหนักมากขึ้น เขาพูดแบบนี้ ได้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง 

บางทีเรารู ้อะไรก็ไปพูดให้แกฟัง อย่าง...มีเพื่อนอยู่คนหน่ึง  

แฟนเขาดื้อยา (ต้านไวรัส) ส่วนตัวเขายังไม่ได้กินยาฯ พอดี 

เขาไม่สบายแล้วมาตรวจ มโีครงการ (ตรวจหา) เชือ้ฯ ดือ้ยาด้วย 

เขาดื้อยาฯ โดยอัตโนมัติเลยนะ ทั้งที่ (ยัง) ไม่ได้ใช้ยาฯ ก็เล่า 

10	 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของโครงการเสียงและทางเลือกในภาคเหนือ	 ระยะที่สาม	 ด�าเนินการ	
โดยเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีในภาคเหนือ	 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิรักษ์ไทย	
ด�าเนินการในช่วงปี	พ.ศ.	2549	−	2550
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ให้เขาฟัง เล่าเคส (กรณี) ต่างๆ ให้เขาฟัง เขาก็อาจจะซึมซับ

เข้าไป สุดท้ายก็อาจจะเป็นเพราะเราด้วยว่า ทีนี้เราต้องรัก 

ตวัเองแล้วนะ ต้องไม่ยอมแล้วนะ เรายงัไม่ได้กนิยาฯ เลย ถ้าเกดิ

เรารับเชื้อฯ ดื้อยาเขามาล่ะ”

แม้จะยังอิดออดอยู่บ้าง	 แต่คู ่ของเธอก็เข้าใจและให้ความร่วมมือ		
“บางครั้งก็ยังขออยู่นะ ว่าไม่ต้องใช้สักครั้งได้ไหม ครั้งเดียวจริงๆ เราก็ไม่เอา 
เดี๋ยวจะเคยตัว”

เธอมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใครมีอ�านาจเหนือกว่าใคร	แต่เป็นเรื่อง
ของการใช้อ�านาจร่วมกัน	และเป็นการสื่อสารพูดคุยกัน

“ก็ไม่ได้มีอ�านาจเหนือ มีอ�านาจร่วมกันค่ะ ก็เราตกลงกันแล้ว 
ท่ีสุดแล้วเขาบอกว่าอยากจะเอาถูไปถูมาข้างนอก ถูไปถูมาได้ 
แต่ถ้าจะเอาเข้าข้างในต้องใส่ถุงยางฯ นะ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอม
เลยนะ เอาถูไถข้างนอกได้อยู่”

นอกจากการวางกฎในความสัมพันธ์แล้ว	 เธอมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง	
ที่ต้องเรียนรู้	 ปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่าย	 ตัวเธอเองก็เรียนรู้ที่จะช่วยให้เขา	
มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยกับเธอ

“คือ เราอยากให้เขาเหมือนกับ...ใช้ถุงยางฯ แล้วมันก็สนุกดี  
ทั้งๆ ที่เราไม่สนุก เราก็ฝืนพูดว่าสนุกดี แล้วเราก็พลิกแพลงบ้าง 
ท่านัน้ ท่านี ้ยกแข้งยกขา ยกไปยกมาบ้าง ท�าให้เขาชอบ ถ้าใช้
ถุงยางฯ แล้วท�าให้เขาเห็นว่า ใช้ถุงยางฯ แล้วเราสนุก เขาเห็น
เราสนุก เหมือนเรามีความสุข เขาก็มีความสุข”

ส�าหรับทั้งคู่แล้ว	 ถุงยางฯ	 เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องใช้	 ด้วยค�านึงถึงการมี
สุขภาพและชีวิตที่ปลอดภัย	เธอบอกว่า	
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“ถ้าไม่มเีชือ้ คดิว่าคงไม่ใช้ เพราะว่าเรากท็�าหมนัแล้ว...ใช่ ไม่ใช้
สนุกกว่า ตอนนี้คิดถึงความปลอดภัยถึงใช้ แต่ถ้ามันไม่มีเรื่องนี้ 
ถ้าไม่มีเอชไอวี ก็คงไม่ใช้ (เพราะ) ท�าหมันไปแล้ว”

จากค�าพูดของวรรณาที่ว่า	 แม้จะรู้สึกแปลกปลอมแต่ก็ต้องปรับตัว		
สร้างความเคยชิน	 และหาวิธีการอื่นๆ	 มาทดแทนรสสัมผัสที่ขาดหายไป		
น�าไปสู่ประเด็นที่ว่า	 “เป็นไปได้ไหมที่เราจะเรียนรู้เรื่องการสร้างความสุข 
ความพึงพอใจเรื่องอรรถรสทางเพศกับถุงยางอนามัย เพื่อใช้เสริมหรือ
ทดแทนรสสัมผัสที่หายไป”	

บทสรปุน้ีใช้ไม่ได้กบัทุกคน	เพราะเพือ่นเธอยังเผชิญชะตากรรมอยู่

วรรณาทิง้ท้ายไว้ว่า	เพือ่นๆ	คนอ่ืนของเธอ	แม้จะร่วมกจิกรรมและเรยีนรู้	
มาด้วยกัน	แต่กลับไม่สามารถจัดการชีวิตได้เช่นเดียวกับเธอ	 เพื่อนผู้หญิงที่มี
เช้ือเอชไอวีหลายคนซึ่งมีคู่ใหม่	 หลายคนมีคู่ใหม่เป็นชายอายุน้อยกว่าบอก	
กับคู่ว่าไม่มีเชื้อเอชไอวี	

เธอมองว่า	เพื่อนๆ	ของเธอยังคงเผชิญกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม	
ไม่เต็มใจ	 แต่ไม่สามารถขัดขืนได้	 เพราะคู่ใช้ความรุนแรงทั้งทางจิตใจและ
ร่างกาย	 แม้ว่าจะจบลงด้วยการเลิกร้างกันไป	 แต่ก็มักกลับมาอยู่ด้วยกันอีก	
หมนุเวยีนอยูเ่ช่นน้ี	แม้เพ่ือนๆ	ของเธอจะไม่จ�าเป็นต้องพึง่พาคู่ในด้านเศรษฐกจิ
และการท�ามาหากนิ	แต่ไม่สามารถหลดุพ้นจากความสมัพนัธ์รนุแรงในลกัษณะ
ดังกล่าวได้

เธอมองว่าภายใต้ความสมัพนัธ์ท่ีเพือ่นๆ ก�าหนดตวัเองด้อยค่ากว่าคู่  
ด้วยสถานการณ์มีเชื้อเอชไอวี ท�าให้อ�านาจการต่อรองจัดการเพศสัมพันธ์
ทีด่แีละปลอดภยัเป็นเรือ่งท่ีท�าได้ยาก มพิกัพดูถงึเรือ่งการใช้ถงุยางอนามยั	
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“การเรียนรู้เรื่องอ�านาจมันใช้ได้/ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคนอีกทีนะ  
ถ้าเรายังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆ มันอาจจะช่วยไม่ได้ แต่ถ้าสมมติ
ว่า เออ...มันจริงนะ มันท�าให้เราเป็นอย่างนี้ ตอนนี้กับเมื่อก่อน
มันไม่เหมือนกัน ก็คือนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลัก นึกถึง 
การรักตัวเอง มันก็แล้วแต่ตัวผู้หญิงด้วยนะ สมมติเขากล้าที่จะ
พูด กล้าที่จะปฏิเสธ กล้าที่จะหลุดออกจากกรอบของความเป็น
ผู้หญิง มันก็น่าจะได้”

แต่ในอีกด้านหน่ึง	 เธอก็พบว่า	 มีเพื่อนผู้หญิงจ�านวนหนึ่งที่ไม่ได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศและการจัดการความสัมพันธ์ต่างๆ	 แบบเธอ	 แต่รู้
จากการพดูคยุกนัว่า	บางคนใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์	ด้วยค�านงึ
ถึงการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย

ท้ายสดุ	วรรณาบอกว่า	การเรยีนรูที้ผ่่านมาท�าให้เธอเข้าใจชวีติ	เข้าใจ
ความคาดหวงัของสงัคมต่อตวัผูม้เีชือ้เอชไอว	ี และเข้าใจเพือ่นๆ	 ทีมี่เชือ้เอชไอว	ี
มากขึ้นด้วยเช่นกัน	

“เราเข้าใจมากขึ้น เมื่อก่อนเราก็พูดแบบน้ี ท�าไมไม่ใช้ถุงยางฯ 
ท้องมาอกีแล้ว แต่เดีย๋วนีเ้ราผ่านกระบวนการ เราเห็น เราเข้าใจ
มากขึ้นแล้ว อีกอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วย ท�าให้
เราเข้าใจเพื่อนด้วย ถ้าเขาจะคาดหวังกับเราแบบนั้นมันก็ไม่ผิด 
เพราะว่าเขาคาดหวังแบบน้ัน (มุมเขา) เมื่อก่อนเราก็ยังเป็น 
แบบนั้นเลย เพราะเราผ่านกระบวนการมาเราถึงเข้าใจเพื่อน”

จากชีวิตของวรรณาที่เป็นภาพตัวแทนของผู้หญิงในรูปแบบหนึ่ง		
ไปสู่เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นหญิงในสมัยปัจจุบันท่ีมีอายุต่างกันกว่า	 20	 ป	ี	
เพือ่ให้เหน็วถิชีวีติทางเพศและเรยีนรูว่้าถงุยางอนามยัอยูต่รงไหนในโลกทศัน์	
ความคิด	ความเชือ่เรือ่งเพศและในชวีติทางเพศของเธอ	ด้วยการพดูคยุกบักลุม่
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นักศึกษาหญิงสามคน11	 ในช่วงเวลาสองเดือน	 โดยการให้เพื่อนชักชวน	
เพื่อนสนิทมาพูดคุยด้วย	 ท�าให้พบว่าทั้งสามคนขาดความสนใจและขาด	
ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี	

เรื่องท้องกับแท้ง

ส่วนที่เหมือนกันของนักศึกษาหญิงทั้งสามคนคือ	 เคยตั้งท้องและ	
เคยท�าแท้งมาแล้วในช่วงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย	ทั้งสามคนแม้จะ
เป็นเพือ่นสนทิกนัมาตัง้แต่เลก็ๆ	แต่หนึง่ในนัน้เพิง่เปิดเผยเรือ่งท�าแท้งให้เพือ่น
สนิทรู้เป็นครั้งแรก	ขณะที่เคยรับรู้เรื่องของเพื่อนมาก่อนแล้ว	ทั้งสามคนเคยมี
เพศสัมพันธ์กับแฟนมากกว่าหนึ่งคน	 และทั้งสามคนไม่คิดว่าจะจริงจังถึง	
ขั้นอยู่ร่วมชีวิตในอนาคตกับผู้ชายคนที่คบอยู่ปัจจุบัน	หากมีโอกาสพบคนที่ดี
กว่านี้ก็พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้	

สิ่งที่ต่างกันระหว่างนักศึกษาหญิงทั้งสามคนคือ	 สองในสามคนเคยมี
แฟนเป็นผูห้ญงิมาก่อน	คนหนึง่อยูกั่บแฟนผูห้ญงิด้วยกนัเป็นเวลาเกอืบสามปี	
ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย	 เพราะคิดว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้	 แต่เม่ือมาคบผู้ชายจึง	
เริ่มใช้ถุงยางอนามัย	 เธอเปรียบเทียบการคบแฟนผู้ชายกับแฟนผู้หญิงว่า		
เพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิงเป็นเรือ่งการตอบสนองกนัโดยไม่ต้องบงัคับ	แฟนผูห้ญิง
จะเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจและท�าให้เธอรู ้สึกมีความสุขในเรื่องเพศ	 ขณะที่	
เพศสัมพันธ์กับผู้ชายเน้นที่การตอบสนองความต้องการของผู้ชายเป็นหลัก	
เพราะต้องท�าให้ผู้ชายรู้สึกสุขและพึงพอใจ	

นักศึกษาหญิงอีกคนหนึ่ง	 (คนที่สอง)	 เคยคบกับผู้หญิงด้วยกันในช่วง	
ระยะสั้นๆ	โดยบอกว่าเป็นการตามกระแสวัยรุ่นและยืนยันว่าตัวเองชอบผู้ชาย

11	 เป็นการพดูคยุสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	และท�ากจิกรรมร่วมกนั	รวม	3	ครัง้ๆ	ละ	2–3	ชัว่โมง	
ในร้านกาแฟสบายๆ	บรรยากาศเป็นกนัเอง	และเป็นส่วนตวั	วนัที	่1	สงิหาคม,	22	และ	30	กนัยายน	
2553
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มากกว่า	 อีกทั้งยังมีทัศนะว่าการคบและมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิง	
เป็นเรื่องผิดปกติ	 เพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายถือเป็นเพศสัมพันธ์ที	่
ไม่ธรรมชาติ	 ไม่ถูกที่ทาง	 เพราะเป็นเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก	 ไม่ใช่ช่อง
ทางการร่วมเพศ	“ตามปกติ”	ซึ่งรวมไปถึงเพศสัมพันธ์ในคู่หญิงชายที่ร่วมเพศ
กันทางทวารหนักด้วย	 ด้วยเหตุผลว่าช่องทวารหนักเป็นช่องขับถ่ายของเสีย	
สกปรก	การร่วมเพศกนัต้องเป็นทางช่องคลอดเท่านัน้	ซึง่เป็นช่องทางปกตติาม
ธรรมชาติ	 เธอไม่ได้รังเกียจเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิง	 เพราะไม่ได	้
ร่วมเพศกันทางทวารหนัก	 แต่รับไม่ได้หากใช้อุปกรณ์เสริม	 เช่น	 “ดิลโด้”		
แทนการสอดใส่อวยัวะเพศชาย	เพราะ	“ไม่ใช่ของจรงิ”	เธอบอกว่า	“มขีองจรงิ
แล้วท�าไมยังต้องใช้ของปลอมอีก”	

นอกจากนี้	เธอยังมีความคิดเรื่องเพศที่ว่า	ผู้ชายเป็นฝ่ายรุก	หญิงเป็น
ฝ่ายรับและตอบสนอง	 ท�าให้เธอไม่กล้าพูดคุยและต่อรองเพ่ือเพศสัมพันธ์	
ท่ีมีความสุขและปลอดภัยกับแฟนอย่างตรงไปตรงมา	 อีกทั้งไม่เคยบอกว่า	
ความสุขทางเพศของตัวเองเป็นอย่างไร	 โดยต้องแสดงบทบาทตอบสนอง	
ความต้องการของคู่ตลอดเวลา	

“ยังไงไม่รู้ มันน่าเกลียดถ้าผู้หญิงรุก ชอบให้เขารุกมากกว่า”

ด้วยกรอบคดิเรือ่งเพศเช่นนี	้ท�าให้เธอไม่พดูคยุต่อรองเร่ืองการใช้ถุงยาง
อนามัยกับแฟนที่คบปัจจุบัน	 ขณะเดียวกันเธอก็มีความสัมพันธ์ซ้อนกับชาย	
คนอื่นๆ	ทั้งในลักษณะความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืน	 (one	 night	 stand)	 อันเป็น	
การเจอกนัในสถานทีเ่ทีย่ว	รวมทัง้ความสมัพนัธ์แบบชัว่คราวกบัผูช้ายคนอืน่ๆ	
ด้วย	 แต่เธอไม่เคยพูดเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย	 เพราะมองว่าเป็นเรื่องของ
ผูช้าย	ความคดิดงักล่าวท�าให้การต่อรองทางเพศ	เช่น	การปฏเิสธมเีพศสัมพันธ์
และการต่อรองให้ใช้ถุงยางอนามยัท�าได้ยากขึน้	เพราะกลายเป็นว่าหากผูห้ญิง
ยนิยอมอยูใ่นความสมัพนัธ์แบบลึกซึง้แล้ว	เพศสมัพันธ์เป็นส่วนหนึง่ของหน้าที่	
และเป็นการบอกสถานะของความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งไปเสียแล้ว	
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“ถ้าเราจะไม่ยอม (มีเพศสัมพันธ์) มันก็จะห่างกันหน่อยละ  
มันจะไม่ค่อยสนิทกันเหมือนเดิม”	

“เหมือนว่าเรายอม (ไม่ใช้ถุงยางฯ) ไปแล้ว ท�าไมถึงไม่ยอมอีก  
มีคนอื่นแล้วเหรอ อะไรอย่างนี้”	

เมื่อมองเรื่องประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่	 ทั้งสามคนไม่ได้
ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่อย่างสม�่าเสมอ	 โดยฝ่ายชายมักเลือกการหล่ังข้างนอก
แทน	ท�าให้ทัง้สามคนมปีระสบการณ์ท้องไม่พร้อมแล้วต้องไปท�าแท้ง	จงึเข้มงวด	
กับการป้องกันตนเองมากขึ้น	 แต่มีบางครั้งที่ฝ่ายชายไม่ได้ใช้ถุงยางฯ	 ท�าให้
ทั้งสามคนตัดสินใจใช้ยาคุมก�าเนิดแทน	 โดยให้เหตุผลว่า	 “สบายใจกว่า  
ตัดปัญหา ไม่ต้องกังวลเรื่องท้อง”	

เมื่อถามถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์	 ทั้งสามคน	
ตอบว่า	

“คดิว่าเรือ่งโรคเป็นเรือ่งไกลตวั เมือ่เทยีบกับปัญหาท้องทีม่โีอกาส
เกิดขึ้นกับตนเองมากกว่า”	

“(มนั) เหมอืน (กับว่า) เร่ืองท้อง มนัเคยเกดิกบัเรา ท�าให้เราต้อง
คิดแต่เรื่องนี้ พอป้องกันได้ก็จบ แต่เรื่องโรคติดต่อฯ นี่ เหมือน
มันยังไม่เกิดกับเรา ท�าให้เราไม่รู้สึก”

“ต้องใส่ทุกครั้งก็ยาก เลยต้องป้องกัน เกิดพลาดขึ้นมา เผื่อเขา
บอกว่าไม่ ใส่แล้วไม่สนุก เราเลยกินยากันไว้ก่อน”

ทั้งสามคนยังพูดถึงข้อดีของการกินยาคุมฯ	 ในแง่บ�ารุงผิวเพื่อความ
สวยงาม	 กลายเป็นแรงเสริมในการตัดสินใจเลือกกินยาคุมฯ	 เพื่อปรับระดับ
ฮอร์โมนในร่างกาย	จงึนยิมใช้ยาคมุฯ	มากขึน้	ทัง้ในกลุ่มวัยรุน่หญงิ	และกะเทย

“ตอนแรกไม่คิดว่าอยากจะกิน เพราะไม่ได้มีอะไรกันทุกวัน  
แต่เหมือนกับเป็นทางเลือกอีกทางคือ กินเพื่อผิว คิดอย่างนี้  
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ไปหาหมอก็ต้องกินยารักษาอยู่แล้ว แต่ถ้ากินเพื่อแบบนี้แล้ว 
ได้ส่วนนั้นมา ก็รู้สึกดี”	

ในบางช่วงทั้งสามคนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องยาคุมก�าเนิดกันอย่าง
จริงจัง	 ราวกับว่าผู้เขียนและผู้ช่วยฯ	 ไม่ได้นั่งรวมอยู่ในห้องเดียวกันน้ันด้วย	
พวกเธอคุยกันว่ายาคุมฯ	 มีหลายชนิด	 และบางชนิดไม่ได้ท�าให้เกิดอาการ	
ข้างเคียง	 เช่น	 มีร่างกายอวบอ้วนขึ้น	 ท�าให้ผิวสวย	 ท�าให้เพื่อนคนหนึ่งที	่
ยังกังวลเรื่องท้องไม่พร้อมได้รับค�าแนะน�าให้ซื้อยาคุมก�าเนิดกินควบคู่ไปกับ
การใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่สม�่าเสมอไปด้วย

ส�าหรับนักศึกษาหญิงคนที่สาม	 เธอมีความเช่ือว่าอวัยวะร่างกายของ
หญิงและของที่ใช้กับอวัยวะเพศ	 (หญิง)	 เป็นของต�่า	 “คนที่เขาไปสัก ไปจับ 
ผ้าอนามัยของผู้หญิง ของในตัวก็หายไปหมด”

เธอมองว่า	ถงุยางฯ	เป็นของผู้ชาย	ผ้าอนามัยเป็นของผูห้ญงิ	การจดัหา
หรือใช้ต้องดูแลกันเอง	ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกัน	เป็นเรื่องของใครของมัน	เธอบอกว่า	

“เคยใช้ถุงยางฯ แต่ไม่เคยซือ้ เวลาจะใช้ ให้แฟนไปซ้ือ เพราะเป็น
ของที่ผู้ชายใช้ ไม่ใช่ผู้หญงิใช้ ผูห้ญงิใช้ยาคุม เรากไ็ปซื้อเองนะ 
หนึง่ เวลาเรามปีระจ�าเดอืน เราจะไม่ให้เขาไปซ้ือ ผูห้ญงิต้องซ้ือ
ผ้าอนามัยเอง มันเป็นเรื่องของผู้หญิงจะรู้ดี ถ้าเราไปใช้เขา  
มนัเป็นของต�า่ แล้วให้ผูช้ายไปซือ้ ให้เขาไปจบัไปถอื เราจะบาป” 

ทัง้สามคนอธบิายว่า	เพศสมัพนัธ์ของตนเองเป็นเพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ถกูต้อง	
อยู่นอกกรอบประเพณี	เนื่องจากเป็นเพศสัมพันธ์นอกกรอบการแต่งงาน	และ
มองว่าการท�าแท้งเป็นบาป	 ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวและรักษาพรหมจรรย์
ไว้กับตัวเอง	 หากไม่สามารถท�าตามกรอบประเพณีได้	 ผลกระทบจะเกิดขึ้น	
กับผู้หญิงและญาติทางฝ่ายหญิงจะเจ็บป่วย	หรือที่เรียกว่า	“ผิดผี”	นั่นเอง

“ผู้หญิงควรจะซิง เพ่ือท�าให้ผู้ชายรัก…ทุกวันน้ีเราบาปอยู่แล้ว 
คือ หนึ่ง มีอะไรกันโดยไม่ถูกต้องตามประเพณี อยู่ด้วยกันก่อน 
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ท�าให้พ่อแม่เสียใจ ถ้าเรามีอะไรกันแล้ว ในตัวเรารู ้สึกผิด  
บอกตัวเองตลอดเวลาว่าไม่น่าเลยนะ ไม่น่าสลิด (แร่ด) เลย  
ใจหนึง่ฉันก็ไม่อยากท�ากับเธอ อีกใจก็บอกว่าท�าไปเถอะ มนัเป็น
แบบนี้ เลยท�าไม่ได้...เหมือนเขาบอกว่ามันจะผิดผี เขาจะท�าให้
แม่เรา...ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นทางแม่ เวลาเราอยู่กับแฟน คนใด 
คนหนึ่งในครอบครัวแฟนไม่ป่วย คนใดคนหนึ่งของครอบครัว
เราจะต้องป่วย...ตอนแรกที่ (ท้องและท�าแท้ง) ไม่เกิดกับเรา  
ก็มองเขาว่าไม่กลัวบาปเหรอ แต่พอมาเจอกับเรา ก็รู้เลยว่า 
ต้องท�า ไม่อยากท�าก็ต้องท�า เพื่ออนาคต หลายอย่าง เพื่อพ่อ
แม่ด้วย”	

กรอบประเพณแีละความเชือ่ทางศาสนา	เป็นภาพสะท้อนการมุง่ควบคมุ
เนื้อตัวร่างกายและความคิดความรู้สึกของผู้หญิง	 โดยใช้ค�าอธิบายแบบกด
บงัคบั	ส่งผลให้ผูห้ญงิรู้สกึว่าตนเองท�าผดิบาป	และตดิยึดอยูก่บัการลงโทษและ
ประณามตวัเอง	ผู้หญิงจ�านวนหนึง่ไม่สามารถด�าเนนิชวีติทางเพศให้สอดคล้อง
ตามกรอบจารตีประเพณดีงักล่าวได้	ทางออกจึงกลายเป็นการหาเหตุผลทดแทน
เพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเอง	 และหาทางป้องกันผลกระทบอ่ืนๆ	 ที่	
ตามมาภายหลัง	

“คยุกบัแฟนว่า ถ้ามีลูกจะเล้ียงให้ดีทีสุ่ด จะรกัไม่ว่าเขาเป็นอะไร
ก็ตาม เพราะว่าอาจทดแทนสิ่งที่เราท�าไปแล้วได้ไม่มาก แต่มัน
ก็พอทดแทนไปได้บ้าง”

“(ท้อง) มันอยู่ในน้ี มันเป็นเรื่องธรรมดา หากเราไม่ต้องการ  
เราเอาออกไปเสีย”	

“เคยมีอะไรกับคนนั้นแล้ว มีกับคนนี้อีกคนจะเป็นไรไป มันเป็น
แบบนีไ้ปเสยี เหมอืนทีบ่อกว่าไม่มอีะไรเลยกจ็ะไม่ม ีแต่ถ้ามแีล้ว
ก็ต้องมีตลอด”	
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ส�าหรับฟ้าแล้ว	ยาคุมฯ	เป็นของผู้หญิง	ถุงยางฯ	เป็นของ

ผู้ชาย

ฟ้า	เป็นนักศึกษาหญิง	อายุ	21	ปี	เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชน
ในต�าบลแห่งหนึง่	เรานดัพดูคุยกบัฟ้าพร้อมกบัเพือ่นสนทิอกีสองคนทีเ่คยเรยีน
มัธยมมาด้วยกันและต่างแยกย้ายไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยกันคนละแห่ง	
ในจังหวัดเดียวกันและยังคบหาเป็นเพื่อนต่อเนื่องเรื่อยมา	ฟ้าเล่าให้ฟังว่าเคย
ลองคบหากบัเพือ่นหญงิทีเ่ข้ามาจบีและขอเป็นแฟนกนัตอนทีต่วัเองยงัเรียนอยู่
ชัน้มัธยม	3	ฟ้าคบกบัเพือ่นหญิงคนนีไ้ม่ถึงปี	โดยไม่มอีะไรเกินเลยมากไปกว่า
คุยกันทางโทรศัพท์	 และไปเจอกันที่โรงเรียน	 จู่ๆ	 วันหนึ่งฝ่ายผู้หญิงก็ขอยุติ
ความสัมพันธ์โดยบอกเพียงว่า	 “ไม่อยากคบกับผู้หญิงแล้ว จะกลับไปคบกับ
ผู้ชาย”	

พอฟ้าเรยีนชัน้มธัยม	4	กไ็ด้รูจ้กักบัเพือ่นชายต่างโรงเรยีนทีค่ยุกนัผ่าน
โปรแกรมสนทนาออนไลน์	Hi	−	5	และคบหาเป็นแฟนกนั	เพศสมัพนัธ์ครัง้แรก
ของฟ้ามกีบัผูช้ายคนนี	้ตอนนีฟ้้ามแีฟนทีค่บกนัมาได้	4	ปีกว่าๆ	อายมุากกว่า
ฟ้า	2	ปีและท�างานแล้ว	

“คนนีน้านสดุ ทกุทเีกอืบปีกเ็ลกิ ปีกว่ากเ็ลกิ แต่คนนีจ้ะเลิกหลาย
ครั้งก็กลับมาง้อกันก็คืนดี ไม่รู้จะคุยกับใครอีกแหละ เพราะได ้
ก็คงไม่ดีเท่าเรา”	

ฟ้าเล่าให้ฟังว่าแฟนหนุ่มคนนี้ค่อนข้างอารมณ์ร้อน	 มีหลายครั้งที่ฟ้า
เจอกบัความรนุแรงทีมี่สาเหตุมาจากความหึงหวง	ฟ้ายอมรบัว่าในช่วงทีค่บหา
กับแฟนคนนี้	 ตนเองแอบไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้ว		
จนเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกับแฟนหนุ่มและถึงขั้นใช้ความรุนแรงกับฟ้า	

“มอียู่ครัง้หน่ึง ผูช้ายคนน้ันโทรมาหาเราตอนกลางคืน ท้ังท่ีรูว่้า
เราอยู่กับแฟน เราก็ไม่พูด แต่ให้พูดกับแฟน พอแฟนรับ เขาก็ 
ไม่พูด แฟนก็เลยโทรกลับไป แล้วก็ส่งข้อความมาที่เบอร์แฟน 



157ถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

แกล้งบอกว่าส่งผิด เลยทะเลาะกบัแฟนรนุแรง โดนถบีตดิฝาเลย 
บอกว่าถ้ามีอีกจะเลิกเลย เราผิด เราก็ไม่กล้าท�าอะไรเขา แต่คบ
กันมาแฟนก็ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงนะ อยู่ด้วยกันไม่เห็นมี ไว้ใจได้ 
เราก็ไปง้อเขา อีกนานกว่าจะดีกัน”	

หลังจากเรือ่งนี	้ฟ้าโมโหทีผู่ช้ายคนนัน้ท�าให้ฟ้ากบัแฟนต้องทะเลาะกนั	
และตัดสินใจไม่ติดต่อกับเขาอีก	 ฟ้ามองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่มาจาก
การใช้ชีวิตประจ�าวันร่วมกันมากกว่า	 แต่ก็เห็นว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง	
ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหากเขาใช้ความรุนแรงอีก	 เพราะตัวเองสู้แรงผู้ชายไม่
ได้แน่นอน	ทุกวันนี้แฟนหนุ่มก็ไปรับส่งฟ้าที่บ้านเป็นประจ�า	โดยที่ครอบครัว
ของทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่	ฟ้าเล่าว่า	

“แม่ก็มีเตือนๆ อยู่บ้างว่าอย่าไปนอนบ้านเขาบ่อย เขาจะนินทา 
แต่บ้านนั้นเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมา เม่ือไหร่จะมาอยู่ด้วยกัน 
จะไปขอ”	

ฟ้ากับเพื่อนๆ	 ผู ้หญิงในกลุ ่มเดียวกันพูดคุยถึงเรื่องการแต่งงาน		
หลายคนมักจะคิดว่า	 ยังไงผู้หญิงก็ต้องแต่งงานและมีลูก	 เพื่อนฟ้าก็แต่งงาน	
มีลูกกันไปแล้วหลายคน	ฟ้าเองก็คิดเช่นนั้น	

“ใจเราคือแต่งดีกว่า แต่ถ้าไม่แต่งก็แค่จดทะเบียนก็ได้ ผู้หญิง
อย่างไรก็ต้องแต่ง”

แต่บางทฟ้ีากล็งัเลใจกบัชวีติการอยูด้่วยกนัเป็นคู่	และการมเีพศสมัพนัธ์
กับแฟนตัวเองประจ�าเป็นเรื่องน่าเบ่ือ	 การไปมีอะไรกับคนอ่ืนบ้างโดยไม่ต้อง
จริงจังอะไรมากมายดูน่าตื่นเต้นดี	 เพราะเธอเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชาย	
ที่เพียงรู้จักกันผิวเผินจากการไปเที่ยวกลางคืน	 แล้วถูกใจกันจนลงเอยด้วย	
การมีเพศสัมพันธ์กัน	 แต่พอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังก็ถูกต�าหนิว่าฟ้าไม่น่าท�า
อย่างนั้นเลย	เพราะเพื่อนมองว่าฟ้าก�าลังนอกใจแฟนตัวเอง	
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แม้ฟ้าจะคิดเรื่องการแต่งงานมีครอบครัว	 แต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะคิด
จริงจังกับแฟนหนุ่มที่ก�าลังคบหากันอยู่	 ฟ้ายังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้
และท�าความรู้จักกับผู้ชายคนอื่น	อย่างน้อยๆ	ฟ้าก็คิดว่าตัวเองยังสาว	ยังอยู่
ในวัยเรียน	 ยังเลือกได้มากกว่านี้	 ทุกวันนี้ฟ้าก็แอบมีคุยกับผู้ชายคนอื่นๆ		
อยู่บ้าง	ฟ้าเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเธอไม่นานนี้ว่า

“ก�าลังจะไปเรียน แล้วขี่รถจอดไฟแดง แล้วเขามากับเพื่อน  
เขากม็าก๊อกๆๆๆ เราก็หันไป ก๊อกๆๆ อะไร เขากบัเพือ่นกถ็ามว่า
ไปไหน มีเบอร์ไหม เราก็ให้ไป แล้วเขาก็โทรมา ก็ติดต่อกัน  
วนันีไ้ปกนิข้าวด้วยกนัไหม พีเ่ลีย้ง พาเพือ่นไปด้วย ขบัรถพาไป
เลี้ยง แล้วก็บอกว่าถ้าคบกับพี่ อยากได้อะไรจะซื้อให้”

ฟ้าเติบโตมากับการสั่งสอนเรื่องเพศให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว	 คุณค่า
ของผู้หญิงอยู่ที่	“ผู้หญิงควรจะซิง เพื่อท�าให้ผู้ชายรัก”	

แต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ด้วยตัวเอง	 ฟ้ากับเพื่อนๆ	 รู้สึกสับสน
ระหว่างค�าส่ังสอนของผู้ใหญ่ที่ขัดแย้งกับการด�าเนินชีวิตทางเพศของตัวเอง	
ในขณะนี้	“ถามว่าเชื่อไหม ถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่เอามาคิด แต่ว่าเราไม่ได้ท�าตาม
ความเชื่อนั้น”

เมื่อใดที่ต้องตัดสินใจ	ฟ้าและเพื่อนๆ	ก็เลือกที่จะท�าตามความต้องการ
ของตัวเอง	และปล่อยให้เกิดขึ้นเลยตามเลย	โดยก�้ากึ่งกับความรู้สึกผิด	

“ถ้ามีครั้งแรก ก็ต้องมีต่อไป มันไม่น่ามีเลยตั้งแต่ครั้งแรก ถ้าเรา
แต่งงานแล้วเขารู ้ว่าเราผ่านมากี่คน เขาจะคิดแล้วว่าคนนี้ 
เป็นอย่างไร เป็นโรคไหม”	

ฟ้ามคีวามสมัพนัธ์กบัผูช้ายมาแล้ว	3	คน	และอยูใ่นสถานะทีต่่อรองเรือ่ง
เพศและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ไม่ได้มาก	 ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก	 หรือคู่ที่มี
ความสัมพันธ์ชั่วคราวก็ตาม	
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ส�าหรับฟ้าแล้วในความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก	เพศสัมพันธ์คล้ายเป็นหน้าที่
ที่ถูกเรียกร้องให้ตอบสนองความต้องการของคู่	มากกว่าการยินยอมพร้อมใจ
และความสุขความพึงพอใจร่วมกัน	 เพศสัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของการยืนยัน
สถานะความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก	 ฟ้ามองว่าการตัดสินใจเรื่องเพศน้ันขึ้นอยู่กับ
ผู้ชายมากกว่าฝ่ายหญิง	

“เราก็พูดได้ แต่อยู่ที่เขา แต่ถ้าเขายินยอมก็จบไป แต่ถ้าเขา 
ไม่ยินยอมก็บังคับเอา เพราะมันขึ้นอยู่กับนิสัยผู้ชายแต่ละคน”

ฟ้าเคยอยากลองค้นพบความสขุทางเพศด้วยตวัเอง	แต่พอลองคดิว่าจะ
เริ่มต้นกับคู่เมื่อไร	ก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเอง	เพราะถูกบอกมาตลอดว่า	
ผูห้ญงิไม่ควรเป็นฝ่ายรกุ	ไม่ควรแสดงออกถงึความต้องการทางเพศของตัวเอง
ให้คนอื่นรู้	 แม้แต่การช่วยตัวเองก็เป็นเรื่องที่ควรปกปิดไว้	 ไม่อย่างน้ันจะถูก
มองไปในทางเสียหาย	

ฟ้าเชือ่ว่าเพศวถิใีนกรอบเรือ่งเพศแบบหญงิกบัชายและเพศสมัพันธ์ทาง
ช่องคลอดเป็นเรื่องถูกต้อง	 เมื่อเพื่อนหญิงในกลุ่มที่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วย
กันเล่าให้ฟ้าฟังว่าเคยใช้	“ของเล่น”	เวลามีอะไรกันกับแฟน	ฟ้าคิดว่า	

“มันไม่ใช่ของจริง มีของจริงแล้วท�าไมต้องใช้ของปลอมอีก”	

ดังนั้น	 เพศสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกัน	 เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก	
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศ	 การใช้ปากท�าออรัลเซ็กส	์	
เป็นเรื่องที่ฟ้ายอมรับไม่ได้	เป็นเรื่องความสกปรก	น่าสะอิดสะเอียน	

ถุงยางอนามัยและยาคุมก�าเนิด:	ทางเลือกและการต่อรอง	

เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเป็นสุข

ฟ้าเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการเข้ากลุ่มเยาวชนใน
ต�าบล	 ฟ้ารู้ดีว่าเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นตามมาอย่างไร	
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ถึงกระนั้นเมื่อตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	 ฟ้ายอมรับว่าคู่ไม่ได้ใส่ถุงยาง
อนามัยสม�่าเสมอ	 “มีน้อยครั้งที่จะใส่ คู ่จะเลือกใช้วิธีหล่ังข้างนอกแทน”		
และเคยมีครั้งหนึ่งที่ฟ้าต้องกินยาคุมก�าเนิดแบบฉุกเฉิน

“ตอนนัน้มีกิก๊ แล้วกิก๊ไม่ใช้ถงุยางฯ เราก็ไม่รูว่้ามนัหลัง่ใน มนัก็
ไม่บอก เราไม่คิดว่าเขาจะหลั่งใน เพราะไม่ได้คบกันจริงจัง  
แค่คยุกนัธรรมดา เลยให้ไปซือ้ยาคุมฉกุเฉิน มนัเป็นคนจ่ายตงัค์ 
เราเป็นคนซื้อ”

แต่แล้ววนัหนึง่ฟ้ากพ็ลาดมท้ีองและตดัสนิใจท�าแท้ง	ฟ้าไม่เคยเล่าเรือ่ง
นี้ให้ใครฟังมาก่อน	 จนกระทั่งได้มาฟังเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่ต่างก็เคย
ผ่านประสบการณ์ท�านองเดียวกัน	 ในความคิดของฟ้าและเพื่อนๆ	 มองว่า		
การป้องกนัเป็นหน้าท่ีของผู้ชาย	แต่ผูห้ญงิกลายเป็นฝ่ายทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก
เพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ป้องกนัมากกว่าผูช้าย	โดยเฉพาะในความสมัพันธ์ฉนัท์คนรกั
ทีเ่พศสัมพนัธ์มโีอกาสเกดิขึน้บ่อยครัง้	ผูห้ญงิจงึมองหาทางเลอืกในการป้องกนั
ที่ท�าได้ด้วยตัวเองด้วยการกินยาคุมก�าเนิด	

“กลัวพลาดอีก มันเปลืองถุงยางฯ ด้วย”	

ฟ้าแยกชัดเจนว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการตัดสินใจของผู้ชาย		
ส่วนยาคุมก�าเนดิเป็นการตดัสนิใจของผูห้ญิง	เมือ่ฟ้าถามเรือ่งนีก้บัเพือ่นสนทิ
ทั้งสองคนที่เลือกกินยาคุมก�าเนิด	 ทั้งคู่ประเมินว่าในความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก	
ตอนนี้	 การกินยาคุมก�าเนิดน่าจะช่วยลดความกังวลเรื่องการตั้งครรภ	์	
ส่วนความเสี่ยงเรื่องโรคมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาส	
ในการตั้งครรภ์ที่มีมากกว่า	เพื่อนของฟ้าบอกว่า	

“มันน้อยมากเรื่องนี้ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ที่เข้ามาถึงเรา 
แต่มีเรื่องตั้งครรภ์เยอะมาก ในวัยของเรา”	
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แต่ฟ้ายังกงัวลเรือ่งผลข้างเคยีงของการกินยาคุมก�าเนิด	เพราะเคยได้ยิน
มาว่า	กินยาแล้วจะอ้วน	หน้าจะเป็นฝ้า	เมื่อเพื่อนให้ข้อมูลว่ายาคุมฯ	มีหลาย
ประเภท	บางยีห้่อกนิเข้าไปแล้วมีสรรพคุณเร่ืองบ�ารงุผวิพรรณ	บางยีห้่อกไ็ม่มี
ผลต่อน�้าหนักตัว	ฟ้าจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่	

“ไม่ถึงกับสนิทคุยกับแม่ทุกเร่ือง แต่ก็ไว้ใจ เรื่องยาคุมก็ถามแม่
เหมือนกัน แม่แฟนด้วย แม่ก็ว่าเพิ่งจะมากินเหรอ”	

ตัง้แต่น้ันเป็นต้นมาฟ้าจงึตดัสนิใจป้องกนัตวัเองด้วยการกนิยาคมุก�าเนดิ

4.3	ศาสนาและวัฒนธรรมความเช่ือในเรื่องเพศกับการใช	้

ถุงยางอนามัย

ศาสนาและวฒันธรรมความเชือ่ในเรือ่งเพศนีน้บัว่ามคีวามส�าคญัต่อกร
อบคิดเรื่องเพศและการใช้/ไม่ใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทยและสังคมโลก		
แม้งานวิจัยช้ินนี้จะไม่ได้ท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรม	
ความเชื่อที่ชัดเจนนัก	แต่มีความจ�าเป็นที่ต้องกล่าวถึงไว้ในงานเขียนชิ้นนี้	

ความเช่ือทางศาสนามองบทบาทที่ทางของเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องของ	
การเจรญิพนัธุ	์เรือ่งเพศท่ีได้รบัการยอมรบัจงึมจีดุมุง่หมายเฉพาะอยูท่ีก่ารผลติ
สมาชิกใหม่ของครอบครัวและสังคมและจ�ากัดอยู่ในสถาบันการแต่งงาน		
การสร้างครอบครัว	 ความปรารถนาและพฤติกรรมทางเพศที่เป็นเรื่องของ	
ความพงึพอใจทางกาย	ไม่เกีย่วข้องและไม่ได้เพือ่การเจริญพนัธ์ุ	เช่น	การส�าเร็จ
ความใคร่ด้วยตนเอง	 การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์	 และ	
ความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่อยู่ในกรอบสถาบันการแต่งงาน	 เช่น	 เพศสัมพันธ์
ก่อนการสมรสและนอกสมรส	เพศสมัพนัธ์กบัคนเพศเดยีวกนั	การซือ้ขายบรกิาร
ทางเพศ	ฯลฯ	ถูกจัดว่าไม่ถูกต้องเหมาะสม	
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กรอบคิดที่เข้มงวดทางศาสนาและศีลธรรมในกิจกรรมทางเพศ	 และ
ความเชือ่ทีว่่าการส่งเสริมการใช้ถงุยางอนามัยเป็นการส่งเสรมิการมเีพศสมัพนัธ์	
นบัเป็นปัจจยัใหญ่ทีข่ดัขวางการใช้ถงุยางอนามัย	การแทนค่า	“ถุงยางอนามัย”	
เท่ากับ	“ความส�่าส่อน”	ยิ่งส่งผลกระทบทั้งในแง่ของการจัดให้มีถุงยางฯ	และ
ความรู้สึกอึดอัดใจในการใช้ถุงยางฯ	 เน่ืองจากการส่งเสริมการใช้ถุงยางฯ		
ถูกให้ความหมายว่าเป็นการส่งเสริมเพศสัมพันธ์นอกกรอบศีลธรรม	 ซึ่งขัด	
ความเชื่อทางศาสนา	ท�าให้คนไม่กล้าใช้	แจกจ่าย	หรือขายถุงยางอนามัย

ดังเช่นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนท�างานด้าน
เอดส์ทีเ่หน็ว่า	บางศาสนา	บางนกิาย	อาท	ิครสิต์ศาสนานกิายโรมนัคาทอลกิ	
แม้จะไม่ได้ออกมาพูดเรื่องการใช้ถุงยางฯ	 เพื่อป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอด	
เชื้อเอชไอวี	 แต่การออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ	
คุมก�าเนิด	ก็ท�าให้มีการตีความและยกเลิกการใช้ถุงยางอนามัยในทุกๆ	กรณี	

ในบางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการมีลูกของผู้หญิงว่าเป็นผู้หญิงที่
สมบรูณ์	คอืเป็นทัง้เมยีและแม่	ท�าให้ผูห้ญงิทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบคดิความเชือ่เรือ่ง
เพศดังกล่าวน้ี	 ไม่ต้องการใช้ถุงยางฯ	 ในชีวิตคู่หรือในครอบครัวของพวกเธอ	
หลายประเทศผูค้นจ�านวนมากรูส้กึอดึอดัทีจ่ะต้องซือ้	−	ขาย	−	แจกจ่ายถงุยาง
อนามัย	อาทิ	ไนจีเรีย	ผู้คนรู้สึกอึดอัดที่จะซื้อถุงยางฯ	เพราะกลัวจะถูกมองว่า
เป็นผูท้ีไ่ม่ควบคมุความต้องการทางเพศของตนเอง	หรอืเอลซลัวาดอร์	เภสชักร
ปฏิเสธที่จะขายถุงยางอนามัย	 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพก็ไม่ต้องการ	
ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 บางประเทศถุงยางฯ	 หมายถึงของที่ใช้กับคน	
บางกลุ่ม	 เช่น	 แรงงานบริการทางเพศ	 และจนถึงปัจจุบันในโมร็อกโกถือว่า	
การมีหรือพกถุงยางอนามัยเป็นการบ่งบอกว่าอยากมีเพศสัมพันธ์	นอกจากนี้	
ในประเทศอินโดนีเซีย	การรณรงค์เรื่องการป้องกัน	รวมทั้งการส่งเสริมการใช้
ถุงยางอนามัย	ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากองค์กรศาสนาบางองค์กรว่า	
เนื้อความที่ใช้ในการรณรงค์เป็นการชักชวนให้คนมีเพศสัมพันธ์กัน	 (Drezin,	
Torres	&	Daly,	2007)
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ปรากฏการณ์เดียวกันน้ีอาจคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน	
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน	
ในประเทศไทย	ภายใต้โครงการฯ	ท่ีได้รบัการอดุหนนุงบประมาณจากกองทุน
โลก	 เมื่อเทียบดูสถิติของการแจกจ่ายถุงยางอนามัยระหว่างหน่วยงานหลักๆ	
ที่ด�าเนินงานภายใต้โครงการเดียวกันแล้ว	 พบว่าในจ�านวนถุงยางอนามัย	
ที่แจกจ่ายออกไปเกือบ	7	ล้านชิ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนเกือบถึงปีที่	7	
ของการด�าเนินงาน	 หน่วยงานหนึ่งที่เป็นองค์กรทางศาสนาและมีพื้นที่	
การด�าเนินงานอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยแจกจ่ายถุงยางอนามัยออกไป
เพียงเกือบ	3	หมื่นชิ้นเท่านั้น	นับว่าน้อยที่สุดและน้อยกว่าหน่วยงานอื่นๆ	อีก	
7	หน่วยงานที่ร่วมกันด�าเนินงาน

การจดัให้มถีงุยางอนามยัทีส่ามารถเข้าถงึได้และมเีพยีงพอให้ใช้ได้นัน้
เป็นเรือ่งส�าคัญและเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านการดแูลสขุภาพทีท่กุคนควรได้รบั	
และผูเ้ขยีนไม่ได้มีเจตนาทีจ่ะวพิากษ์วจิารณ์ความคดิความเชือ่ของหน่วยงาน
ดังกล่าว	แต่ความคิดความเชื่อทางศาสนาของหน่วยงานนี้ได้ชี้ให้เห็นชัดจาก
ผลการด�าเนนิงานด้านการแจกจ่ายถงุยางอนามยัว่า	ถงุยางอนามยัไม่ได้เป็น
ยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมด้านการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
ของหน่วยงานนี้แต่อย่างใด

แม้ว่ากรอบคิดที่เข้มงวดในเรื่องเพศของศาสนาและศีลธรรมจะกลาย
เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดกรอบการเรียนรู้และจัดการเรื่องเพศในสังคม	
อย่างไรกต็าม	มรีายงานการด�าเนนิงานในกลุม่องค์กรศาสนาในหลายประเทศ	
ไม่ว่าจะเป็น	โมร็อกโกทีจั่ดการเรียนรู้ฝึกอบรมให้กบัผูน้�าและครผููส้อนศาสนา
ให้มีบทบาทในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	ในไนจีเรียและในภาคเหนือและ
ภาคใต้ของประเทศไทยมกีารพฒันาหลกัสตูรทีใ่ช้ในการเรยีนรูเ้รือ่งเพศทีร่อบ
ด้านโดยการปรกึษาหารอืกบัผูน้�าชมุชนและผูน้�าทางศาสนา	และในโมแซมบกิ	
มโีครงการทีใ่ห้นกับวชและแม่ชนีกิายคาทอลกิเข้าร่วมส่งเสรมิการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัยกว่าให้กับคู่แต่งงาน	 โดยให้บริการการปรึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องการ
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สือ่สารความสขุ	ความพึงพอใจระหว่างคูแ่ต่งงาน	เพือ่ให้สามารถพดูคยุสือ่สาร
กันอย่างเปิดเผยมากขึ้นถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ตนเองชอบและไม่ชอบ	

4.4	ความสุขความพงึพอใจและความเช่ือส่วนบุคคลในเรือ่ง

ถุงยางอนามัย

ผูเ้ขยีนได้พดูคยุกบักลุม่นกัเรยีนและนักศกึษาชายทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยั
ในจังหวัดเชียงใหม่12	 โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์เดี่ยวเจาะลึกเรื่องราว	 และ	
ขอให้พวกเขาชวนเพื่อนสนิทมาร่วมพูดคุย	จนได้เรื่องราวมาเสนอข้างล่างนี้

“ลูกผู้ชายตัวจริงต้องฟันหญิงและไม่กลัว”

วัยรุ่นนักศึกษาชายกลุ่มนี้	 ปัจจุบันแยกย้ายกันไปเรียนต่างสถาบัน		
แต่ยังคงความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนสนิทอยู่	 และยังคงเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันเวลา	
ทีก่ลับไปในชมุชน	พวกเขาแต่ละคนเคยมีเพศสัมพันธ์กบัผูห้ญงิมากกว่าหนึง่คน	

ในช่วงเริ่มต้นชีวิตและการเรียนรู้เรื่องเพศของพวกเขาคล้ายกับวัยรุ่น
ชายรุ่นพี่ของพวกเขา	 ที่เร่ิมต้นจากการชวนกันดูหนังโป๊ต้ังแต่ช่วงเรียนอยู่	
ช้ันมธัยมต้น	และเข้ากลุม่พดูคยุกบัเพือ่นๆ	ผูช้าย	ทีเ่ริม่ถ่ายทอดความคดิ	กระตุน้
และปลุกเร้าความเชื่อเร่ืองเพศให้กันและกันว่า	 เป็นลูกผู้ชายต้องกล้าได	้
กล้าเสียในเรื่องผู้หญิง	 หากผู้ชายคนไหนไม่ฟันผู้หญิงก็จะถูกล้อเลียนว่า	
ไม่เป็นผู้ชาย	ส่งผลให้วัยรุ่นชายส่วนมากในกลุ่มนี้เริ่มต้นใช้ชีวิตทางเพศแบบ
กล้าได้กล้าเสีย

12	 เป็นการพูดคุยสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	 กลุ่มวัยรุ่นชายรวม	 4	 คน	 อายุราว	 19–20	 ปี		
ที่ก�าลังเรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่	 2–3	 ครั้ง	 ในร้านกาแฟ	 ศาลาข้างห้องประชุม	
อบต.
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“ผู้หญิงมาหาถึงบ้าน ต้องฟัน”

“ผู้ชายต้องฟันหญิงเยอะๆ ผู้ชายต้องกล้า”

แม้การเริม่ต้นเรยีนรูเ้รือ่งเพศของวยัรุน่ชายจะเริม่ต้นคล้ายๆ	กนั	แต่กมี็
ความแตกต่างในบางเรื่อง	 เช่น	พวกเขาไม่ได้สนใจกับการซื้อบริการทางเพศ
แล้ว	เพราะส่วนใหญ่มกัเลอืกมเีพศสมัพนัธ์กบัแฟน	คูร่กั	เพือ่นในมหาวทิยาลยั	
หรือผู้หญิงที่พบกันตามสถานที่เที่ยวกลางคืน	ซึ่งเป็นช่องทางและโอกาสที่จะ
มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายส�าหรับวัยรุ่น

“ถ้าซื้อบริการมันก็คงจะเป็นแบบคนที่มีอายุแล้ว แก่แล้ว เขาคง
ซื้อกัน อย่างผมมันก็ยังหาได้อีกเยอะครับ”

ในสงัคมทีใ่ห้ความส�าคญักบัเพศชายและความเป็นผูช้าย	และคาดหวงั
ให้ผู้ชายมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้น�าในสังคม	ชุมชน	และครอบครัว	รวมทั้งเป็น
ฝ่ายรุกในเร่ืองเพศ	 ท�าให้ผู้ชายมองเร่ืองโอกาสมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน	
หรือเพศสมัพันธ์นอกคู	่และเพศสมัพนัธ์ชัว่คราวเป็นเรือ่งทีท่�าได้ง่ายกว่าผูห้ญงิ	
ขึ้นอยู่กับความคิดของผู้ชายแต่ละคนว่าจะรู้สึกและให้ความหมายว่าส่ิงนี้เป็น
โอกาสของตัวเองมากน้อยแค่ไหน	 ความรู้สึกที่ว่าน้ีท�าให้วัยรุ่นชายกลุ่มน้ี	
ไม่ต้องการยึดติดหรือผูกมัดตนเองไว้เพียงกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง	 “เอ”	 ผู้ที	่
ใส่กางเกงยีนส์	 สวมแจ็คเก็ตตัวโคร่ง	 พร้อมสร้อยคอเส้นโตและหมวกแก็บ	
บอกว่า	

“ก็อยากได้คนนี้เป็นคู่ชีวิต แต่ถ้าหากไกลกัน เราก็อาจมอง 
คนอื่นบ้างครับ มันก็น่าจะมีโอกาสไปมีเซ็กส์กับคนอ่ืนนะ  
แต่ก็ไม่อยากมี ก็ไม่รู้นะ อารมณ์เวลาไปเที่ยวเมาเหล้าแล้วเจอ 
อาจจะมีอะไร ส่วนตัวก็อยากอยู่เฉยๆ ไม่อยากไปมีอะไร”

ส�าหรบัพวกเขา	จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกอะไรทีจ่ะคิดและรูส้กึถึงความคาดหวงั	
ที่ต้องเป็นฝ่ายรุก	 เป็นผู้น�าที่ช�่าชองในเรื่องเพศ	 โดยเรียนรู้เรื่องการแสวงหา
ความสุขทางเพศตามความพึงพอใจของตนเองเป็นด้านหลัก	พวกเขาเรียนรู้
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ความสขุทางเพศจากการสอดใส่และการหล่ัง	ท�าให้ละเลยการสือ่สารเร่ืองเพศ
กบัคู	่พวกเขาแทบไม่เคยถามคูเ่ลยว่า	ต้องการมเีพศสมัพนัธ์หรอืไม่	และท่าทาง
การมีเพศสัมพันธ์ที่รู้สึกดี	 ชอบ	 และต้องการของคู่เป็นอย่างไร	 รวมถึงไม่เคย
ถามถึงความรู้สึกกังวลใจของผู้หญิงที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง	

“หน้า 7 หลัง 7 เป็นอย่างไร ไม่เคยรู้มาก่อน”	

ถุงยางอนามัยอยู่ตรงไหนในวิถีคนกล้าและการฟันหญิง	

ของพวกเขา

“ถ้าพกถุงยางฯ แล้ว จะไม่ได้สาว ผมเลยไม่พก”	

เส้นทางชวีติของพวกเขาทีม่โีอกาสพบปะผูห้ญิงมากมาย	ท�าให้พวกเขา
มทีศันคตต่ิอผู้หญงิท่ีพบเจอในแต่ละครัง้ว่า	เป็นหญงิทีม่ปีระสบการณ์ทางเพศ
กับคนหลายคน	เป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่า	ดังนั้น	การคิดเรื่องความรับผิดชอบ	
การป้องกนัโรคและการต้ังครรภ์	จงึไม่ใช่ประเดน็ทีพ่วกเขาใส่ใจให้ความส�าคญั	
และมองว่าเป็นปัญหาของผู้หญิงมากกว่า	

“ก็พวก (ผู้หญิง) ที่เอามาแต่ละคนนี่ มันสุดยอดกันทั้งน้ัน ใส่  
(ถุงยางฯ) ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้”

ขณะที่บางคนกล้าได้กล้าเสีย	 และกล้าเสี่ยง	 แต่บางคนก็คิดแตกต่าง	
ออกไป

“กับผู้หญิงคนอื่นผมก็ใช้ถุงยางฯ กับเขา เพราะไม่ไว้ใจ”	

“มันแทบไม่ได้ตดัสินใจเลย เพราะคิดอยูแ่ล้วว่าต้องใช้ ผมไม่กล้า
เลยที่จะไม่ใช้นะครับ ถ้านอนกับคนอื่นนะ”

แต่กรอบคิดเรื่องความเป็นชายที่ผูกโยงภาพการเป็นฝ่ายรุก	 กล้าได้	
กล้าเสีย	ก็ท�าให้บางคนหวั่นไหวเมื่อถูกท้าทาย
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“กลัวผู้หญิงว่าเราปอด เราจะใช้ถุงยางฯ เขาก็ถามว่าเรากลัว 
เหรอ...แต่เขาง่าย เราก็กลัวโรค”	

และความคิดที่ว่าเม่ือเอาแล้วต้องมันส์	 ต้องถึงจุดสุดยอดด้วยการหล่ัง	
ก็กลายมาเป็นเหตุผลที่ท�าให้พวกเขาตัดสินใจใช้/หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัย		
และให้ความหมายถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือลดทอนความสุข	

“ใส่ได้ไม่นานก็ถอด ต่างคนต่างบอกไม่สนุก หลังจากนั้นไม่ใช้
อีกเลย”

“มันไม่เสร็จสักที เลยดึงออก ถ้ากินเหล้าจะแตกยาก บางท ี
สองชั่วโมงก็มีครับ”

ถุงยางอนามัยจึงไม่ได้อยู่ในวิถีลูกผู้ชายตัวจริงแบบพวกเขา	 ส�าหรับ
พวกเขาถงุยางฯ ถกูให้ความหมายว่าเป็นเคร่ืองขัดลาภ ท�าให้ไม่ได้ฟันหญิง 
และสัญลักษณ์ของความกลัว	ซึ่งขัดต่อวิถีความกล้าในการล่าหญิง	เป็นสิ่งที่
ลดทอนความสุขทางเพศ	 และยังเป็นหลักฐานให้ผู้ใหญ่จับจ้องมองพวกเขา	
อีกด้วย

ด้วยความทีเ่ป็นเยาวชนทีถ่กูสงัคมทัว่ๆ	ไปคาดหวงัว่า	ไม่ควรมเีพศสมัพนัธ์	
ก่อนวัยอันควร	ท�าให้การพกพา	การไปซื้อ	หรือการเข้าไปขอถุงยางอนามัย
ในชุมชน	 จะท�าให้พวกเขารู้สึกถูกจับจ้องมองจากผู้ใหญ่ในชุมชนมากขึ้น		
กลายเป็นเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งที่ท�าให้พวกเขาไม่ค่อยพกหรือและเข้าไม่ถึง	
ถงุยางอนามยั	พวกเขาบอกว่าเรือ่งน้ีไม่ค่อยเป็นปัญหาส�าหรับคนทีไ่ม่ต้องการ
ใช้หรือไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว	 แต่กลายเป็นปัญหาส�าหรับคนที่ต้องการใช้แล้ว	
ไม่ค่อยมีให้ใช้

“มันไม่มีครับ มันใช้หมด มาขอบ่อยๆ เขาก็จะแซว”

“ไปซือ้เซเว่นกก็ลวัคนรู้จกั ไปอนามยักไ็ม่ได้ กลวัผูใ้หญ่จะรู ้ต้อง
ไปเอาที่ศูนย์ในเมือง หรือไม่ก็บ้านพี่ที่เข้าใจกัน”	
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แม้ว่าความเป็นชายจะท�าให้วยัรุ่นกลุม่นีรู้ส้กึมีเสรใีนการเรยีนรูเ้ร่ืองเพศ
ได้โดยไม่ถูกประณามจากสังคมมากมายเท่าวัยรุ่นหญิง	 แต่พวกเขาก็ยังคง	
ยึดติดอยู่กับการให้คุณค่าและความหมายเรื่องพรรมจรรย์ของผู้หญิง	 และ	
ค่านิยมการรักนวลสงวนตัวโดยบอกว่า	“รู้สึกดีที่เป็นคนแรกของผู้หญิง”	

พวกเขาแยกแยะคุณค่าความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้หญิงทั่วไปกับ	
ผู้หญิงท่ีคบเป็นแฟนจริงจังแตกต่างกัน	 ในกรณีผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์เป็น
แฟนกัน	ยังมีความยับยั้งชั่งใจที่จะมีเพศสัมพันธ์อยู่บ้าง

“ผมชอบผู้หญิงเรียบร้อย ไม่เที่ยวกลางคืน นิสัยดี”	

“เหมือนการให้เกยีรตเิขามากกว่า กลวัปัญหาตามมาหลายอย่าง 
เพราะว่าเราสนิทกับพ่อแม่ของเขาด้วย รู้กันทุกอย่างครับ”

“ผมเพิ่งคบกับเขาไม่นาน ยังไม่คิดมีอะไรกัน”	

แม้จะเริ่มต้นด้วยความคิดเรื่องการให้เกียรติกัน	 ยับย้ังชั่งใจไม่มี	
ความสัมพันธ์กันเกินขอบเขต	 แต่ด้วยความใกล้ชิดและความรู้สึกต้องการ	
ตามวัยที่ก�าลังเจริญเติบโต	 และแรงกระตุ้นจากเพื่อนๆ	 ก็ท�าให้หลายคน	
ข้ามเส้นความสมัพันธ์ทีต่นเองเคยขดีไว้ว่า	คนนีจ้ะเป็นแฟนทีจ่ะรกักันไปนานๆ	
กระโจนเข้าสูก่ารมคีวามสัมพนัธ์แบบสัมผสักันลึกซ้ึงแทน	และส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ใช้ถุงยางอนามัย	 มักเลือกวิธีการหลั่งข้างนอกแทน	 เน่ืองจากมองว่าโอกาส
เสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีน้อยกว่า	 แต่ก็ส่งผลกระทบกับผู้หญิง	
ที่ต้องเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

งานวจิยัจ�านวนหนึง่ชีใ้ห้เหน็ว่า	มกีารใช้ถงุยางอนามยัต�า่มากในคู่ท่ีมี
ความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักและคู่แต่งงานที่เชื่อกันว่าต้องไว้วางใจคู่ของตนเอง		
และมกีารใช้ถงุยางอนามยัต�า่มากในกลุม่วยัรุน่ทีค่ดิและรู้สึกว่า	“ตนเองไม่เส่ียง
ต่อเอชไอวี”	(Chaya,	Amen	&	Fox,	2002)
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นอกจากนี้	 ยังพบว่าในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายทั่วไปที่ไม่เคยรับรู้/สนใจ
การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง	 ก็มีอัตรา
การใช้ถุงยางอนามยัต�า่มากเช่นกนั	รวมทัง้มข้ีอมลูทีแ่สดงว่า	ผูช้ายมแีนวโน้ม
จะใช้ถงุยางอนามยักบัคูน่อนชัว่คราวหรอืคูท่ีซ่ือ้บริการทางเพศ	มากกว่าจะใช้
กบัคูท่ีม่คีวามสัมพันธ์ด้วยในระยะยาว	(Global	Campaign	for	Microbicides,	
2006)

ในวัฒนธรรมที่เชื่อว่า	“ผู้ชายที่แท้จริง”	คือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
หลายๆ	 คน	 (ฟันผู้หญิงได้หลายคน)	 ก็จะมองว่า	 เรื่องเพศและการแสวงหา	
ความสขุความพึงพอใจทางเพศเป็นสทิธขิองตนเอง	และผู้ชายทัว่โลกมกัคดิว่า	
ถุงยางอนามัยนั้นลดทอนความรู้สึกและสัมผัสของความสุขทางเพศลงไป		
รวมท้ังส่งผลต่อการร่วมเพศด้วย	 โดยเปรียบเทียบการใส่ถุงยางอนามัยว่า	
“เหมือนกับการอาบน�้าโดยใส่รองเท้าบู๊ต”	 หรือ	 “การดมกล่ินกุหลาบโดยใส่
หน้ากากป้องกันก๊าซพิษไว้”	 (International	HIV/AIDS	Alliance,	2006)	หรือ
เหมอืนกบัการอาบน�า้โดยใส่เสือ้กนัฝน	ฯลฯ	ปัจจยัเหล่าน้ีกลายเป็นแรงกดดนั
ทางสังคมต่อผู้ชายว่าต้องหาความสุขทางเพศเพื่อพิสูจน์ความเป็นชายของ
ตนเอง	และมักจะไม่ใช้ถุงยางอนามัย

อย่างไรก็ตาม	 ความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักของวัยรุ่นทุกคนไม่ได้เป็นแบบ
ข้างต้นเสียทั้งหมด	 หลายคู่ให้ความส�าคัญกับการใช้ถุงยางอนามัยเป็น	
ส่วนหนึง่ของเพศสัมพนัธ์กบัคู่รัก	ด้วยเหตุผลเร่ืองความรบัผิดชอบร่วมกนัและ
ความสบายใจทั้งสองฝ่าย	

“มีวิธีการบอกเขา นานๆ ไปก็เริ่มชิน แต่นี่ 2 ปีเขาไปเรียน ก็คือ
ไม่ได้มอีะไรกันบ่อย กลบัมาเจอก็กลายเป็นเรือ่งตลกมากกว่าครบั  
เฮ้ย..วันนี้อันไหนดี คุยเล่นกันได้ มีเซ็กส์แล้วรักกันมากขึ้นครับ”

“ความรูสึ้กต่างกันครับ แต่มนัระแวงว่าจะเสรจ็เมือ่ไหร่วะ ไม่สนกุ 
ก็เลยมีถุงยางฯ ไว้ที่บ้านตลอด”	
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“มันสะดวกกว่า การคุมก�าเนิดต้องกินทุกวันใช่มะ อันนี้แบบว่า 
มแีล้วค่อยใช้ ก็คอื เราใช้เราคมุเฉพาะวนัท่ีเราท�า ไม่จ�าเป็นต้อง
นั่งรอ นั่งกินทุกวันๆ เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่ได้มีอะไรกัน 
ทุกวัน”

“ใช้มาแล้วมันชิน ใช้มานาน จนมันรู้สึกตรงกันข้ามด้วยซ�้า  
บางครั้งถ้าไม่ได้ใช้แล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ”

“ถ้าเกิดว ่าเราหลั่งข ้างนอกแล้ว มันกะจังหวะที่ เราต้อง 
เอาออกมาข้างนอกไม่ถกู ถ้าใส่ถงุยางฯ แล้วมนัต่อเบด็เสรจ็เลย 
ข้างในเลย”

4.5	กฎหมายและนโยบายเรื่องเพศกับการใช้ถุงยางอนามัย

วัฒนธรรม	 ศาสนา	 และความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องถุงยางอนามัย		
แยกไม่ออกจากนโยบายระดับประเทศ	เนื่องจากนโยบายต่างๆ	มักจะสะท้อน
และส่งอทิธพิลต่อบรรทดัฐานทางสังคมและประเพณทีัง้ในเรือ่งเพศและในเรือ่ง
ถุงยางอนามัย	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องมองสองส่วนนี้อย่างเชื่อมโยงกัน	 และ	
ตรวจสอบดวู่ามกีฎหมายและนโยบายลกัษณะใดบ้างทีค่วบคมุจ�ากดัการเรยีน
รู้เร่ืองเพศ	 และการด�าเนินชีวิตทางเพศ	 และมีกฎหมายและนโยบายลักษณะ	
ใดบ้างที่ยกเลิกหรือก�าหนดข้อห้ามในการแจกจ่ายถุงยางอนามัย	 หรือมี	
การเลือกปฏิบัติกับกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะเปราะบางต่อการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอว	ีและมีการก�าหนดให้พฤตกิรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ถงุยางอนามยั
กลายเป็นอาชญากรรมหรือผิดกฎหมาย

กรอบแนวคิดเรื่องความไม่เป็นธรรมทางเพศ	 และการจัดล�าดับคุณค่า
เรือ่งเพศ	ทีป่รากฏอยูภ่ายใต้สถาบนัต่างๆ	ในสังคมและในก�ากบัของรฐั	ส่งผล
ให้เกิดการตดัสินคุณค่าเรือ่งเพศว่า	สงู/ต�า่	ถกู/ผิด	ด/ีไม่ด	ีปกต/ิไม่ปกต	ิท�าให้
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กลุ่มคนบางกลุ่ม	 เพศสัมพันธ์บางรูปแบบ	 และวิถีเพศบางวิถี	 ถูกควบคุมและ
ก�าหนดว่าเป็นอันตราย	 มีความเสี่ยง	 ที่มักจะมาพร้อมวิธีการในการก�ากับ
ควบคุมหลายวิธี	 รวมทั้งการเสนอให้ใช้ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์หรือเครื่อง
มอืป้องกนัส�าหรบัเพศสมัพนัธ์ทีอ่นัตรายและเสีย่ง	เพศสมัพนัธ์ท่ีอยูน่อกรูปแบบ
และผิดปกติ	 อันส่งผลให้ภาพลักษณ์และการรับรู้เรื่องถุงยางอนามัยมักถูก
ประทบัตราและผลติซ�า้อยูใ่นวงัวนของความเสีย่ง	ความไม่ไว้วางใจ	และอนัตราย	
อยู่อย่างต่อเนื่องเสมอมา

อย่างไรกต็าม	ไม่ได้หมายความว่าการจดัให้มหีรือแจกจ่ายถุงยางอนามยั
เพ่ือใช้ในเพศสัมพันธ์หรือเพศวิถีในรูปแบบดังกล่าวเป็นไปได้อย่างราบร่ืน	
เพราะภาครัฐหลายแห่งได้ก�าหนดนโยบายที่เข้มงวดกับการควบคุมรูปแบบ	
เพศสัมพันธ์	 หรือเพศวิถีต่างๆ	 ไว้ในเชิงลงโทษมากกว่าการป้องกันให้มี	
ความปลอดภยั	ด้วยการก�าหนดตีความว่า	เพศวิถหีรอืรปูแบบเพศสมัพนัธ์นัน้ๆ	
ผิดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม	ท�าให้คนหลายๆ	กลุ่มเข้าไม่ถึงและไม่ได้รับ
ถุงยางอนามัย	

รายงานของ	 ICASO	ระบุว่า	 รัฐบาลบางประเทศก�าหนดนโยบายห้าม
จดัให้มถีงุยางอนามยัอย่างเป็นทางการ	เช่น	ในฟิลปิปินส์	รฐับาลปฏเิสธทีจ่ะ
ใช้เงนิงบประมาณเพือ่สนับสนนุถงุยางอนามยัให้กบัหน่วยงานสาธารณะ	ห้าม
ไม่ให้คลินิกสาธารณสุขมีถุงยางอนามัย	 และต�ารวจก็มักจะออกมาขัดขวาง	
การส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั	(Human	Rights	Watch,	2004b)	ในประเทศ
โมรอ็กโก	เจ้าหน้าทีแ่ละแกนน�าทีท่�างานให้กบัโครงการภายใต้การสนับสนุน
ของกระทรวงสุขภาพ	 ถูกจับกุมจากการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 และ	
บางคนถูกจับกุมในข้อหายุยงส่งเสริมให้กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง	
ออกมาเรยีกร้องแสดงความต้องการในท่ีสาธารณะ	(Drezin,	Torres	&	Daly,	
2007)
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ในประเทศเนปาลมีการจับกุมชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและแรงงาน
บรกิารทางเพศท่ีพกถงุยางอนามยั	เช่นเดยีวกบัประเทศไทยทีมี่การจบักุมหญงิ
บริการทางเพศ	และกะเทยหรือสาวประเภทสองที่พกถุงยางอนามัย	ในข้อหา
ชักชวนให้มีการค้าประเวณี	 จนกระทั่งองค์กรที่ท�างานกับหญิงบริการต้อง	
ออกมารณรงค์ด้วยการพิมพ์ข้อความลงบนกล่องใส่ถุงยางอนามัยที่แจกจ่าย	
จากเงินสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันการรับ	−	ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีว่า	
“ห้ามใช้ประกอบเป็นหลักฐานการจับกุม”	(Drezin,	Torres	&	Daly,	2007)

กระทรวงสุขภาพในประเทศโมร็อกโก	 ได้พัฒนาข้อความการป้องกัน
เฉพาะในกลุ่มเยาวชนและผู้หญิง	 โดยไม่ได้ด�าเนินการใดๆ	 ส�าหรับกลุ่มชาย	
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและแรงงานบริการทางเพศเลย	 ประเทศแคนาดา		
ทีไ่ด้ช่ือว่ามหีลักประกนัด้านสขุภาพและคณุภาพชวีติในมาตรฐานท่ีสูง	รวมท้ัง
มีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน	ก็ยังพบว่ามีประชากรบางกลุ่มที่อยู่ใน
ภาวะเปราะบาง	เช่น	เยาวชน	ชนเผ่าพืน้เมอืง	ผูอ้พยพ	และผูห้ญงิทีถ่กูล่อลวง
มาค้ามนุษย์	 รวมทั้งชุมชนบางประเภท	 เช่น	 ชุมชนในชนบทเล็กๆ	 ที่ยังคงมี	
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงถุงยางอนามัยชายและถุงอนามัยผู้หญิง	 ในประเทศ
โรมาเนียก็พบว่า	 เยาวชนทั้งในเมืองและชนบท	 และกลุ่มแก๊งวัยรุ่นที่ไม่เรียน
ในโรงเรยีนถกูกนัออกไปจากกจิกรรมการส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั	นอกจากนี	้	
มีรายงานว่าในประเทศจาไมก้า	 เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพไม่สามารถเสนอทาง
เลือกในการป้องกันให้กับเยาวชนได้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง	
(Drezin,	Torres	&	Daly,	2007;	ARAS,	2005;	AIDS	Calgary	Awareness	
Association,	2005)

กลุม่ผูต้้องขงัเป็นอกีกลุม่ทีเ่ข้าไม่ถงึถงุยางอนามยั	โดยมรีายงานท้ังจาก
ประเทศฮอนดรัูส	โรมาเนยีว่า	ไม่มถีงุยางอนามยัแจกจ่ายในเรือนจ�า	เช่นเดียว
กับเรือนจ�าประจ�าจังหวัดบางจังหวัดในประเทศแคนาดาที่ไม่มีถุงยางฯ	 และ
สารหล่อลืน่แจกจ่าย	และในประเทศโมรอ็กโก	ผูต้้องขังจะได้รบัถุงยางอนามัย
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จากญาตทิีไ่ปเยีย่มเท่านัน้	โดยแอบซ่อนไว้ในตะกร้าอาหารทีน่�าไปเยีย่ม	(AIDS	
Calgary	Awareness	Association,	2005;	Drezin,	Torres	&	Daly,	2007)

UNAIDS	(2009)	เองก็ได้ออกมาเรียกร้องว่า	ถุงยางฯ	ควรมีอยู่ทั่วไป	ไม่
ว่าจะเพื่อแจกจ่ายฟรีหรือขายในราคาต�่า	 และได้รับการส่งเสริมการใช้ในวิธี
การที่จะช่วยเอาชนะอุปสรรคทางสังคมและอุปสรรคส่วนบุคคลที่ขวางกัน	
การใช้ถุงยางฯ	 การใช้ถุงยางฯ	 เกิดขึ้นจากการที่คนสามารถเข้าถึงได้ฟรีหรือ
ซือ้มาในราคาทีซ่ือ้หาได้	ควรมีการส่งเสรมิการใช้ถงุยางฯ	อย่างมปีระสทิธภิาพ	
ทั้งในกลุม่ประชากรทั่วไปและกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงตอ่การรับ	−	ถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวี	 โดยเฉพาะผู้หญิง	 วัยรุ่น	 แรงงานบริการทางเพศและลูกค้า	 ผู้ใช้	
ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด	และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

UNFPA	 คาดประมาณว่า	 การสนับสนุนถุงยางอนามัยในประเทศที่มี	
รายได้ต�า่ถงึปานกลางยงัคงไม่เพยีงพอ	(UNFPA,	2007)	นอกจากน้ี	แล้วเงินทนุ	
จากต่างประเทศส�าหรับการจัดซื้อจัดหาถุงยางอนามัยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย	
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา	UNAIDS	 (2009)	จึงเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันใน
ทุกระดับ	เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะประเทศที่ยังคงพึ่งพาเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ	 ให้มีการจัดซื้อจัดหา	 มีการส่งเสริม	 และแจกจ่าย	
ถงุยางอนามยั	ในขณะทีบ่างประเทศกย็งัมีการกฎหมายหรอืนโยบายทีเ่ปิดช่อง	
ให้มีการจับกุมผู้พกพาและแจกจ่ายถุงยางอนามัย

ในปี	พ.ศ.	2544	รฐับาลหลายประเทศได้ร่วมลงนามสญัญาตามปฏญิญา
สากลว่าด้วยเร่ืองเอชไอวขีองสหประชาชาต	ิ(UNGASS	2001)	เพือ่ขจดัการเลอืก
ปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีและสมาชิกของกลุ่มที่อยู่ในภาวะ
ความเปราะบางมากท่ีสดุ	ตามมาด้วยการจดัท�าข้อตกลง	แนวทางแก้ไขปัญหา	
ค�าประกาศ	 และระบบทางกฎหมายในระดับประเทศจ�านวนหนึ่ง	 เพื่อใช้ใน	
การปกป้องคุ้มครอง	 ในทางทฤษฎีแล้วย่อมท�าให้เกิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมี
ความปลอดภัยจากการถูกเลือกปฏิบัติ
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อย่างไรกต็าม	กลับปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสญัญาทีล่งนาม
บนกระดาษในเรื่องนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ	 กับกฎหมายและสิ่งที	่
เกดิขึน้ในความเป็นจริง	เนือ่งจากพบว่ามีข้อมลูจ�านวนมากทีก่ล่าวถึงการเลอืก
ปฏิบัติในการให้บริการ	โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ถูกท�าให้อยู่ชายขอบมากที่สุดคือ	
กลุม่แรงงานบรกิารทางเพศ	กลุม่ชายทีม่เีพศสัมพนัธ์กบัชาย	และผูใ้ช้ยาเสพตดิ	
ด้วยวิธีการฉีด	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะเปราะบางต่อการรับ	−	ถ่ายทอด	
เชื้อเอชไอวีมากที่สุดด้วย	 เช่นเดียวกับที่เกิดข้ึนกับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอว	ี	
การขาดการปกป้องคุม้ครองไม่ให้เกดิการเลือกปฏบิตักิบัคนท�างานด้านสขุภาพ
และการป้องกันเอชไอวี	 เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งส�าหรับ
การจัดให้มีและเอื้อให้เข้าถึงบริการและอุปกรณ์ต่างๆ	 รวมทั้งถุงยางอนามัย	
ให้แก่ประชากรกลุ่มต่างๆ	เหล่านี้

ส่วนทีท่�าให้สถานการณ์ย�า่แย่ลงไปคอื	ข้อเทจ็จริงทีว่่าบรรทดัฐานทาง
สังคมและศีลธรรมได้ท�าให้พฤติกรรมบางเรื่องและอาชีพบางอาชีพกลายเป็น
เรือ่งผดิกฎหมาย	เช่น	การใช้ยาเสพตดิ	งานบรกิารทางเพศ	และความสมัพนัธ์
กับเพศเดียวกันโดยเฉพาะในส่วนของผู้ชาย	 ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติที่ขัดกัน	
ในหลายประเทศ	โดยขณะทีก่ระทรวงสขุภาพและสวสัดิการสงัคมและโครงการ
ต่างๆ	ด�าเนนิงานกบักลุม่ทีม่คีวามเปราะบางและถกูท�าให้อยูช่ายขอบ	กระทรวง
และหน่วยงานอื่นๆ	 ของรัฐบาล	 อาทิ	 กระทรวงยุติธรรมและกิจการภายใน	
กระทรวงมหาดไทย	และหน่วยงานด้านความมัน่คง	กลบัส่งเสรมิการใช้กฎหมาย
เพื่อเอาผิดกับการมีพฤติกรรมดังกล่าว

ในประเทศทีก่�าหนดให้งานบรกิารทางเพศเป็นเร่ืองผดิกฎหมาย	แรงงาน
บรกิารทางเพศจะพบกบัความยากล�าบากในการเข้าถงึบริการสขุภาพ	การได้รับ	
ถงุยางอนามยัในปรมิาณทีเ่พยีงพอจากคลินิกสขุภาพ	และการท่ีแรงงานบรกิาร
ทางเพศตามถนนมเีวลาจ�ากัดมากในการต่อรองการใช้ถงุยางอนามัยกบัลกูค้า	
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ก่อนที่จะนั่งรถไปกับลูกค้าเพราะกลัวว่าจะถูกจับกุม	(Old	Law	a	Curse	on	
South	 Africa’s	 Sex	 workers,	 3	 March	 2006)	 และในหลายๆ	 ประเทศ		
ผูห้ญิงท่ีถูกจบักมุกอ็าจถกูกระท�าความรนุแรงและข่มขนืด้วย	ดงันัน้	ในเงือ่นไข
แวดล้อมเช่นนี้	การด�าเนินโครงการด้านการป้องกันและส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามัยไม่ควรให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหรือทหารมีอ�านาจในการควบคุมเหนือ
แรงงานบริการทางเพศหรือกลุ่มที่อยู่ในภาวะเปราะบางต่างๆ	 ดังข้อวิพากษ์
วิจารณ์ต่อโครงการถุงยางอนามัย	 100%	 ในเรื่องความรุนแรงและการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	(Drezin,	Torres	&	Daly,	2007)

ท้ายสุด	 ผู้เขียนสรุปได้ว่า	 บรรทัดฐานทางสังคม	−	วัฒนธรรมในเรื่อง
เพศกับการใช้ถุงยางอนามัย	 ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในเรื่องเพศกับการใช	้
ถุงยางอนามัย	 ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องเพศกับการใช้ถุงยาง
อนามัย	 ความสุขความพึงพอใจและความเชื่อส่วนบุคคล	 และกฎหมายและ
นโยบายเรื่องเพศกับการใช้ถุงยางอนามัย	 ล้วนมีผลสัมพันธ์ต่อวิธีคิดและ	
การมองเรื่องเพศและการใช้ถุงยางอนามัย

กรอบคิดเรื่องเพศกระแสหลักในระบบคิดแบบรักต่างเพศระหว่าง	
ชาย	−	หญิง	(heterosexual)	ที่สร้างขึ้นมาจากการอ้างอิงความแตกต่างทาง
เพศสรีระ/กายภาพ	(sex)	ว่ามี	2	เพศสรีระคือชายกับหญิง	น�าไปสู่การสร้าง
บทบาทหน้าท่ีเรื่องเพศทางสังคม	−	วัฒนธรรม	 ในการก�าหนดตัวตนและ	
ความเป็นเพศหรือเพศภาวะ	 (gender)	 เพียง	2	 เพศภาวะคือ	ความเป็นชาย
และความเป็นหญงิ	และสดุท้ายน�าไปสูก่ารยอมรับเพยีงเพศวิถเีดยีว	(sexuality)		
ระหว่างชายกับหญิง	 ภายใต้สถาบันการแต่งงานและครอบครัว	 และใช้เป็น
บรรทดัฐานทางสงัคมและวฒันธรรมเรือ่งเพศ	 ว่าเป็นสิง่ทีป่กตถิกูต้องในสงัคมนี	้	
เป็นระบบคิดและความเช่ือเร่ืองเพศกระแสหลักที่ได้รับการสร้างและผลิตซ�้า	
มาอย่างต่อเนื่อง
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ระบบคดิและความเชือ่เรือ่งเพศกระแสหลกัทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบั	ควบคุม	
ให้ค่าของศาสนาและวัฒนธรรม	 และการให้คุณให้โทษทางกฎหมายและ
นโยบายนี้ส ่งผลอย่างยิ่งต่อระบบคิดความเชื่อเร่ืองเพศและการจัดการ
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางเพศของคน	 ที่รวมไปถึงการท�าให้คนสามารถ
เข้าถึงและได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพทางเพศ	 และการเข้าถึงและ
ได้ใช้ถุงยางอนามัยในชีวิตทางเพศของตนเอง

การใช้องค์ความรูท้างการแพทย์	 เช่น	การแพทย์ทางชีวภาพ	และเครือ่งมือ
ทางการแพทย์	 เช่น	 เครื่องมือทางระบาดวิทยา	 มาอธิบายความหมายของ
โรคระบาดและความเจ็บป่วยทีม่าพร้อมกับเร่ืองเพศ	โดยน�ามาใช้เป็นเครือ่งมือ
ในการก�ากับควบคุมโรค	 ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตซ�้าการกีดกัน	 แบ่งแยก	
ตีตราเพศภาวะและเพศวิถีอื่นๆ	 ที่ไม่รวมอยู่ในระบบคิดความเชื่อเรื่องเพศ
แบบกระแสหลัก

การด�าเนินมาตรการต่างๆ	ในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่ม
ประชากรต่างๆ	 ที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง	 เป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบคิดความ
เชื่อเร่ืองเพศกระแสหลัก	 แม้จะส่งผลให้เกิดการใช้ถุงยางอนามัยได้อยู่บ้าง	
แต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ	 ในช่วงการรณรงค์เท่านั้น	 แต่ผลกระทบระยะยาวกว่า
คอืการท่ีถงุยางอนามยัไม่ถกูผนวกรวมเข้าไปในเพศวถิอีืน่ๆ และการด�าเนนิ
ชีวิตทางเพศในสังคมไทย ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการทบทวน รื้อสร้างระบบ
คดิความเชือ่เรือ่งเพศ โดยการน�าเอาเรือ่งเพศวถิ ีการจดัการความสมัพนัธ์ 
อ�านาจต่อรองเรือ่งเพศ ความสขุความพงึพอใจเรือ่งเพศ ขึน้มาพดูคยุกนัอย่าง
เสมอภาค
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5ความสุขและความปลอดภัย

กับถุงยางในสังคมไทย

เ
นื้อหาในบทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานในช่วงขยายเวลาของงานวิจัยชิ้นนี้	
ส่วนแรกเป็นการน�าเอาแนวคิดและปฏิบัติการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกและ

ความสุขความพึงพอใจทางเพศมาปรับใช้เพ่ิมเติมในการส่งเสริมเพศสัมพันธ์
ทีป่ลอดภยัและการใชถ้งุยางอนามยั	สว่นทีส่อง	เปน็รา่งเค้าโครงกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องเพศวิถีและถุงยางอนามัยส�าหรับการปรึกษาหารือและเสนอให้
ทมีวจิยัภาคสนามและกลุ่ม/องค์กรพฒันาเอกชนในภาคเหนอืใหค้วามเหน็และ
น�าไปทดลองใช้	และส่วนทีส่าม	เปน็การทดลองขยายผลในระหวา่งการท�างาน
รณรงคช์ว่งเทศกาลวนัเอดสโ์ลก	ซึง่กลุม่/องคก์รพฒันาเอกชนไดก้�าหนดหัวขอ้
รณรงค์เร่ืองเพศว่า	 “คิดกัน...ไว้”	 “เปิดปากพูดเรื่องเพศ”	 โดยได้พูดคุยชี้ชวน
ใหท้มีวจิยัภาคสนามและกลุม่/องคก์รพฒันาเอกชนในภาคเหนอื	รว่มกนัพฒันา
งานรณรงค์โดยใช้ตัวอย่างการรณรงค์เร่ืองเพศและถุงยางอนามัยที่เพิ่มมิติ
การสือ่สารเรือ่งเพศเชงิบวกและความสขุความพงึพอใจทางเพศ	ผนวกเพ่ิมเตมิ
เข้าไปในการรณรงค์เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัยด้วย
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5.1	ความสุขความพึงพอใจทางเพศถือเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของสุขภาพทางเพศ

การพูดคยุเรือ่งการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการแพร่ระบาด
ของเอชไอว/ีเอดส์นัน้	มกัไม่มมีติเิรือ่งความสขุความพงึพอใจทางเพศ	ซึง่หาก
มุ่งหวังให้คนมีสุขภาพทางเพศที่ดี	 ก็ควรต้องทบทวนแนวคิด	 ความเชื่อ	 และ
กระบวนการในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ด�าเนินการอยู่

องค์การอนามัยโลก	WHO	ได้ให้นิยามเรื่องสุขภาพทางเพศไว้ว่า

“สุขภาพทางเพศหมายถึงการมีสภาพทางกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	
และสงัคม	การเป็นอยู่ทีด่ใีนเรือ่งทีส่มัพันธ์กบัเรือ่งเพศวถิ	ีสขุภาพ
ทางเพศไม่ใช่เป็นเพยีงภาวะปราศจากโรค	ความเสือ่มสมรรถภาพ
ทางเพศ	 หรือไม่เจริญพันธุ์	 สุขภาพทางเพศควรวางอยู่บน	
พื้นฐานความสัมพันธ์ทางเพศและเพศวิถีที่เป็นมิติด้านบวกและ
ความเคารพ	 เช่นเดียวกับการมีประสบการณ์ทางเพศที่เป็นสุข
พงึพอใจและปลอดภยั	โดยปราศจากการบังคบั	เลอืกปฏบิติั	และ
ความรุนแรง...”	(WHO,	2012)

ในการทบทวนและรือ้สร้างระบบคดิความเชือ่เรือ่งเพศในสงัคมไทยใหม่
น้ัน	ต้องยอมรบัให้มกีารน�าเอาเรือ่งประสบการณ์ทางเพศด้านบวก	โดยเฉพาะ
เรื่องความสุขความพึงพอใจทางเพศมาผนวกรวมเข้าไว้ในแนวคิด	 ความเชื่อ	
การพูดคุยและการท�างานด้วย	เพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
ในทางสาธารณสุข	 การเรียนรู้ท่ีจะพูดคุยสื่อสารเรื่องความสุขความพึงพอใจ
ทางเพศ	เพศสมัพันธ์ทีด่แีละปลอดภยั	จะเป็นแนวทางน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในการพดูคยุต่อรองเรือ่งเพศสัมพนัธ์ทีป่ลอดภยัระหว่าง
คู่	ช่วยลดปัญหาการกระท�าความรุนแรงทางเพศต่อคู่และผู้หญิงอีกด้วย
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(1)	 เติมความสุข	ความพึงพอใจเข้าไปในเรื่องเพศ	ท�าให้	

เพศสัมพันธ์ปลอดภัย	เป็นสุข	และเซ็กซี่ด้วย	(pleasure	กับการท�า	

safer	sex	ให้	sexy)

จากการตดิตามแนวคดิเรือ่งการเอาเพศวถิกีลบัเข้าไปในการท�างานเรือ่ง
เอชไอว/ีเอดส์	(Putting	Sexuality	back	into	HIV/AIDS)	มาตัง้แต่ช่วงปี	2547	
ในเวทสีมัมนาเรือ่งเอดส์ระดบัโลกครัง้ที	่15	ทีจ่ดัขึน้ทีก่รงุเทพฯ	ซึง่มกีารเปิดตวั
โครงการท่ีเรียกว่า	 The	 Pleasure	 Project	 ในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย	 2	 ปี	
ต่อมา	 The	 Pleasure	 Project	 ได้ท�าเอกสารที่เรียกว่า	 แผนที่แห่งความสุข
พึงใจทางเพศของโลก	(The	Global	Mapping	of	Pleasure)	(Philpott,	Knerr	
&	Boydell,	2006)	รวบรวมรายชื่อโครงการและองค์กรต่างๆ	ทั่วโลกที่น�าเอา
ความสุขความพึงพอใจทางเพศเข้าไปไว้เป็นเรื่องแรกในการป้องกันเอชไอวี	
การส่งเสริมสุขภาพทางเพศ	 และการสื่อสารเรื่องเพศ	 รวมทั้งเพศสัมพันธ์	
ที่ปลอดภัยในสื่อ

การท�าแผนที่ดังกล่าวท�าให้ได้เรียนรู้ว่า	 มีองค์กรจ�านวนมากและ	
หลากหลาย	ทัง้องค์กรศาสนา	กลุม่เยาวชน	องค์กรพฒันาเอกชน	และองค์กร
ด้านเอชไอว	ีทีส่่งเสรมิเพศสมัพนัธ์ทีส่ขุ	พงึใจ	และปลอดภัย	โดยใช้เทคนคิวิธี
การต่างๆ	 อาทิ	 เทคนิคและการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ	 การสอนคู่
แต่งงานเรือ่งเพศสมัพนัธ์ทีด่ขีึน้	และการเพิม่เตมิภาพต่างๆ	เร่ืองความปรารถนา
เข้าไปในสือ่การเรียนรู้เร่ืองเพศ	ทัง้ยังมุง่ไปทีว่ธิกีารต่างๆ	ในการกระตุน้ให้ใช้
ถุงยางอนามัยชายและถุงอนามัยสตรีด้วยวิธีการเย้ายวนใจ	 เพื่อเป็นตัวอย่าง
ของการใช้ความสุขพึงใจเรื่องเพศเติมเข้าไปในการป้องกันเอชไอวีและ	
การส่งเสรมิสุขภาพทางเพศ	(Philpott,	Knerr	&	Boydell,	2006;	The	Pleasure		
Project,	2004)

การด�าเนนิงานดังกล่าวยิง่ตอกย�า้ให้เห็นว่า	ทีผ่่านมา	การท�างานเรือ่ง
เอดส์ท�าให้เรื่องเพศถูกครอบอยู่ภายใต้กรอบของอันตรายและความเส่ียงจาก
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การได้รับเชื้อโรคและความเจ็บป่วย	 ส่งผลให้ก้าวข้ามไม่พ้นวังวนของปัญหา	
การหลุดพ้นต่อปัญหานี้จึงจ�าเป็นต้องท้าทายให้ทบทวนวิธีคิดวิธีมองในการ
ท�างานเรื่องส่งเสริมสุขภาพทางเพศใหม่	 โดยน�าเอาความสุขความพึงพอใจ
เรื่องเพศที่ถูกละไว้กลับเข้ามา	

ดงัเช่นปัญหาเรือ่งความเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติทีส่มัพนัธ์กบัโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อม	ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ชัดเจนในระดับ
โลก	แม้จะมคีวามพยายามรณรงค์ส่งเสริมสขุภาพทางเพศ	การใช้ถงุยางอนามยั
ชายและถงุอนามยัสตร	ีพร้อมกับการท�าให้คนหวาดกลวัผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึน
ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์	แต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอยู่
อย่างต่อเนื่อง	 จึงจ�าเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการดงักล่าวและมองหาทางเลอืกอืน่ๆ	เพิม่เติม	โดยเฉพาะการพดูคุย
แลกเปล่ียนเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมทางเพศทีป่ลอดภยัและการใช้ถงุยางอนามัย
เพิม่ขึน้	ด้วยการส่งเสริมมมุมองเรือ่งความสขุพงึใจเข้าไปในการใช้ถุงยางอนามยั
ในการรณรงค์ทางสาธารณสุข	 หรือพูดง่ายๆ	 ว่า	 ท�าให้การมีเพศสัมพันธ	์
มีความสุขพึงใจมากขึ้น	 (Philpott,	 Knerr,	 &	 Maher,	 2006)	 ดังแนวทาง	
ข้างล่างนี้

การสร้างความสุขความพึงพอใจทางเพศ

การแสวงหาความสุขความพึงพอใจทางเพศเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการมี	
เพศสัมพันธ์	 ด้วยเริ่มปรากฏหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ	 ว่า	 การพูดถึงความสุข	
ความพึงพอใจทางเพศส่งผลให้มีการใช้ถุงยางอนามัยชายและถุงอนามัยหญิง	
เพิ่มมากขึ้น	 ขณะที่การพูดถึงแต่เรื่องเชื้อโรคและเพศสัมพันธ์ในด้านลบอาจส่งผล	
กระทบต่อการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและประสิทธิภาพของการป้องกัน	ดังนั้น	
การให้ความส�าคัญกับแนวคิดเรื่องเพศเชิงบวก	 การสื่อสารความต้องการ	 อารมณ์	
ความรู้สึก	 ความสุขความพึงพอใจทางเพศ	 กับการท�าให้การใช้ถุงยางอนามัย	
มีความเซ็กซี่	 มีอารมณ์	 ความรู้สึกทางเพศมากขึ้น	 จึงเป็นวิธีการที่จะช่วยส่งเสริม	
ให้คนใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้น
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การส่งเสรมิความสขุพงึใจเรือ่งเพศในการใช้ถงุยางอนามยัชายและถงุอนามยั
สตรี	 ควบคู่ไปกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 ท�าให้เกิดความสม�่าเสมอในการใช้ถุงยาง
อนามัยและช่วยเพิ่มขยายประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์
และการตั้งท้อง	

Anne	Philpott	ซึง่ส่งเสรมิแนวคดิเรือ่งการเตมิความสุขความพงึพอใจเรือ่งเพศ
เข้าไปในเรือ่งเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยัเพือ่การป้องกนัการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตัง้ครรภ์ได้ตัง้ค�าถามว่า	ท�าไมเมือ่มกีารส่งเสรมิการใช้ถงุยาง
อนามัยแล้วคนยังไม่ใช้กัน	

เธอตัง้ข้อสงสัยว่า	ถงุยางอนามัยชายและถงุอนามยัสตรเีป็นวธิกีารเดียวทีช่่วย
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี	 รวมทั้งท้องไม่พร้อมจากเพศสัมพันธ์
แบบสอดใส่	 แม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงท่ีรู้กันท่ัวไป	 รวมทั้งมีการแนะน�าให้รู้จักถุงยาง
อนามัยเป็นเนื้อหาล�าดับแรกๆ	ในการเรียนการสอนเรื่องเพศมากว่า	20	ปีแล้วก็ตาม	
แต่ยังไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น	

ค�าถามและข้อสงสัยดังกล่าวน�าไปสู่การค้นคว้าและตั้งข้อสังเกตต่องานวิจัย
จ�านวนมากเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยว่า	งานศึกษาถึงอุปสรรคในการ
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยจ�านวนมากมักจะมุ่งมองไปที่การเข้าถึงและซื้อหาถุงยางอนามัย
มาใช้ได้	และความต้องการใช้ถงุยางอนามยัทีไ่ม่คงท่ี	แต่มงีานวจิยัน้อยชิน้ทีก่ล่าวถึง
แรงจูงใจด้านบวกในการใช้ถุงยางอนามัย	

Anne	Philpott	 เข้าไปที่เว็บของ	PubMed	 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/)	 ในวันที่	 26	 มกราคม	 2549	 แล้วค้นค�าว่า	 ความสุขความพึงพอใจและ	
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบทความ	19	ชิ้น	แต่ไม่มีชิ้นใดเลยที่มี
การใช้หรือพดูถึงมติคิวามสุขความพึงพอใจในด้านทีเ่ป็นแรงจงูใจหลกัหรอืเป็นปัจจยั
พื้นฐานที่มีผลต่อการกิจกรรมทางเพศและการมีวิถีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยหรือ	
ไม่ปลอดภัย	

หนึง่ในจ�านวนน้อยชิน้ทีมุ่ง่ศกึษาเรือ่งแรงจงูใจด้านบวกระบุว่า	การใช้ถงุยางฯ		
สม�่าเสมอสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทัศนคติด้านบวกในเรื่องประโยชน์ของถุงยางอนามัย
มากกว่าจะพูดเรื่องความกลัวต่อโรคและการตั้งท้อง	
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ตัวอย่างงานวิจัยในประเทศจาไมก้า	พบว่า	มีผู้ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้น
เมื่อเพิ่มถุงยางฯ	ประเภทต่างๆ	ให้น�าไปใช้เป็นทางเลือก	แต่ก็ยังพบว่าการใช้ถุงยาง
อนามัยเพิ่มมากขึ้นน้ีไม่เก่ียวกับอัตราการมีเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ลดลงไป
ด้วยเลย	ท�าให้เหน็ได้ว่า	แม้งานวจิยัจะพยายามใช้มติคิวามสขุพงึใจทางเพศเพิม่เตมิ
เข้าไป	แต่กย็งัเป็นเพยีงการมุ่งเน้นการเพิม่ทางเลือกท่ีสัมพนัธ์กบัการใช้ถงุยางอนามยั
ด้วยการเพิ่มถุงยางฯ	 ประเภทต่างๆ	 เป็นด้านหลัก	 มากกว่าจะมุ่งเน้นไปท่ีเรื่อง	
ความสุขพึงใจและการสร้างความเย้ายวนใจเกี่ยวกับถุงยางอนามัย

มหีลักฐานชัดเจนว่า	หนึง่ในเหตผุลหลกัทีค่นมเีพศสมัพนัธ์กนักเ็พือ่ความสขุ	
เพิ่มเติมไปจากแรงจูงใจอื่นๆ	 อาทิ	 ความรู้สึกลึกซึ้ง	 ต้องการมีลูก	 เงิน	 อ�านาจ		
ขณะเดียวกันก็มีความคิดทั่วไปว่า	ถุงยางอนามัยท�าให้ความสุขพึงใจเรื่องเพศลดลง	
ซึ่ง	The	Global	Programme	on	AIDS	ได้ระบุว่า	ความคิดนี้เป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่ง	
ที่ท�าให้ใน	14	ประเทศไม่มีการใช้ถุงยางอนามัย	จึงจ�าเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องความสุข
พึงพอใจทางเพศเป็นพิเศษในการรณรงค์ทางสาธารณสุขเพ่ือลดการรับ	−	ถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวี	ในฐานะที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการแพร่ระบาด

งานศึกษาชิ้นหนึ่งในประเทศเคนยา	ระบุว่า	ความต้องการใช้ถุงยางอนามัย
มีน้อยเพราะ	 (1)	 คนคิดว่า	 ถุงยางฯ	 ท�าให้ความสุขพึงพอใจทางเพศลดน้อยลง		
และ	 (2)	 มองว่าถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือในการควบคุมป้องกันโรค	 ดังนั้น		
หากต้องการประสบความส�าเรจ็ในการส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั	จ�าเป็นต้องด�าเนนิ
การอย่างใดอย่างหนึ่งกับมุมมองและการรับรู้	2	เรื่องดังกล่าว	

งานศึกษาอีกชิ้นในประเทศบังคลาเทศก็ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า		
หากต้องการให้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยมีประสิทธิภาพ	 ก็ต้องพูดถึงเรื่อง	
ทางเพศของความเป็นชาย	ความสุขความพึงพอใจ	เรื่องเย้ายวน	และอารมณ์	

ส�าหรบัถงุอนามยัสตรี	แม้จะมีรายงานว่า	มีผู้หญิงที่บอกวา่ตนเองมีความสุข
ทางเพศจากการใช้ถุงอนามัยสตรี	 และก็ได้ใช้เรื่องนี้ในการต่อรองเรื่องการมี	
เพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	 แต่ก็ยังไม่มีรายงานท่ีวิเคราะห์ชัดเจนมากนักในเรื่องความสุข
ของผู้หญิงจากการใช้ถุงยางอนามัย

ที่มา:	สรุปความจาก	Philpott,	Knerr	&	Maher,	2006
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ท้ายสุดจะเหน็ได้ว่า	ทีผ่่านมา	การรณรงค์ส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั
ยังคงเสนอภาพด้านลบ	 ที่มุ่งเน้นความกลัว	 ความเส่ียง	 โรค	 และความตาย	
ท�าให้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยไม่ประสบความส�าเร็จตามที่หวังไว้	ไม่
สามารถท�าให้ถุงยางอนามัยกลายเป็นส่วนหน่ึงในวิถทีางเพศของคนในสงัคม
ได้	 ทางเลือกหน่ึงที่ส�าคัญก็คือการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 โดย
ใช้มติคิวามสขุความพึงพอใจทางเพศเป็นแรงจงูใจให้มพีฤตกิรรมมีเพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัยนั่นเอง	ซึ่งอาจท�าได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1.	 ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยชายและถุงอนามัยสตรี	 โดยพูดเรื่อง
ความสุขพึงใจทางเพศ

2.	 พูดเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่าที่มีทั้งความสุขพึงพอใจและ
ความปลอดภยั	รวมทัง้เพศสมัพนัธ์แบบไม่สอดใส่	การใช้เทคโนโลยี
ด้านการป้องกันใหม่ๆ	 ในอนาคต	 อาทิ	 สารเคลือบช่องคลอด		
(microbicide)	 (ซึ่งอาจท�าการตลาดออกมาในรูปสารหล่อลื่น	
ทางเพศ)	และการมเีพศสัมพนัธ์ทีไ่ม่ต้องสมัผสัเนือ้ตวัร่างกาย	อาทิ	
เพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต	เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้มิติความสุขความพึงพอใจในเรื่องเพศ

(1) กามารมณ์และความเย้ายวนใจให้กับถุงยางอนามัยชาย

ตัวอย่างแรกเป็นของมูลนิธิ	 Population	 Service	 International	 (PSI)		
ในประเทศกัมพูชา	ท�าชุดถุงยางอนามัยที่เรียกว่า	Number	One	Plus	ประกอบด้วย
ถงุยางอนามยัชาย	2	ชิน้และสารหล่อล่ืน	 1	 ช้ิน	 เพือ่ลดการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้เอชไอว	ี
ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ	และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	(Men	who	have	sex	
with	Men	หรือ	MSM)

เดิมทีหญิงบริการและชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายซึ่งมีเพศสัมพันธ์จ�านวน	
หลายครั้งต่อคืน	 มักจะไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพราะรู้สึกไม่สบายและเจ็บ	 แต่เม่ือม	ี
สารหล่อลื่นมาให้ใช้ประกอบด้วย	ก็หันมาใช้	Number	One	Plus	มากขึ้น
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PSI	น�ากลยทุธ	“การตลาดเพือ่สงัคม”	(social	marketing)	มาใช้ในการส่งเสรมิ	
การใช้ถุงยางอนามัย	 โดยมุ่งท�าการตลาดที่เน้นประโยชน์ของการเสริมความสุข	
ความพึงพอใจทางเพศและความปลอดภัย	 น่ันคือ	 การเพิ่มความสุขความพึงพอใจ
ส�าหรับฝ่ายสอดใส่	 ช่วยลดการฉีกขาดของเน้ือเย่ือจากการเสียดสีและความฝืดใน	
ช่องคลอดและรูทวารของฝ่ายรับ	 และช่วยลดความเส่ียงจากการแตกฉีกขาดของ	
ถงุยางอนามยั	และน�ามาวางจ�าหน่ายพร้อมๆ	กบัอปุกรณ์สร้างสขุหรอืเสริมกามารมณ์
ชนิดอื่นๆ	

ดังที่มีงานวิจัยเชิงคุณภาพระบุว่า	การลดความรู้สึกไม่สบายและไม่พึงพอใจ
ในการใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องส�าคัญในการเพิ่มการใช้ถุงยางอนามัย	 แม้ว่า	
สารหล่อลื่นจะไม่ช่วยในการป้องกันเอชไอวี	 แต่ก็ช่วยท�าให้ลดภาวะความเสี่ยงเรื่อง
ถุงยางฯ	แตกหรือฉีกขาด	รวมทั้งลดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อด้วย	

จากการที	่PSI	ได้จบัเอาเรือ่งการลดความรูส้กึไม่สบายมาใช้เป็นจดุขาย	ขณะ
เดยีวกนักท็�าการตลาดเชงิบวกน�าเสนอเรือ่งความปลอดภัย	ท�าให้การใช้ถงุยางอนามยั
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี	2546

อกีตวัอย่างเป็นของ	 Marie	 Stopes	 International	 ทีป่ระสบความส�าเรจ็ใน	
การท�าการตลาดเพือ่สงัคมเรือ่งถงุยางอนามยัชายในประเทศอกูนัดา	โดยส่งเสรมิการ
ใช้ถุงยางฯ	 แบบมีปุ่มเพื่อสร้างเสริมความสุขความพึงพอใจทางเพศ	 ส่งผลให้มีการ
ขายถุงยางฯ	ชนิดนี้ได้กว่า	12	ล้านชิ้นต่อปี	

ยังมีงานชิ้นอื่นๆ	 ที่แสดงให้เห็นว่า	 การใช้เรื่องความสุขความพึงพอใจใน	
การใช้ถุงยางอนามัยชายนั้น	 ไม่ใช่จากการรับรู้ว่าถุงยางฯ	สามารถเสริมความสนุก
เรื่องเพศได้เท่านั้น	 แต่ยังคงเป็นผลจากความรู้ท่ีว่า	 เพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเรื่องเส่ียง
และการใช้ถุงยางอนามัยหมายถึงการเคารพคู่ของตนเอง	

ในเม็กซิโกและสาธารณะรัฐโดมินิกัน	 ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษากล่าวว่า		
ความรู้สึกปลอดภัยจากการใช้ถุงยางอนามัย	 ท�าให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและสนุก
กับเซ็กส์ได้มากขึ้น
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ตัวอย่างอื่นๆ	 ในการใช้ความสุขความพึงพอใจในการใช้ถุงยางอนามัย	
คือ	ช่วยท�าให้หลั่งช้าลง	โดยในประเทศอินเดีย	ถุงยางฯ	ยี่ห้อ	Kohinoor	Xtra	Time	
ก็ท�าการตลาดพร้อมกับสารหล่อลื่นว่า	ช่วยท�าให้การร่วมเพศยาวนานมากขึ้น	

ในประเทศมองโกเลยี	มกีารวางจ�าหน่ายถงุอนามยัผู้หญงิย่ีห้อ	“Lady	Trust”	
ท�าการตลาดเรือ่งประโยชน์ว่าช่วยเพิม่ความสขุความพงึพอใจทางเพศให้กบัทัง้ผูช้าย
และผู้หญิง	ก็ท�าให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น	

ในญีปุ่น่	มีบางแห่งทีท่�ามุมจ�าหน่ายถุงยางอนามัยหลากหลายชนิดและขนาด	
พร้อมกับการออกแบบหีบห่อให้สะดุดตากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม	 เช่น	 ท�า
เป็นกล่องชอ็คโกแลตยีห้่อดงั	วางจ�าหน่ายพร้อมกบัอปุกรณ์อืน่ๆ	ทีใ่ช้สร้างความรู้สกึ
ผ่อนคลาย	 เสริมอารมณ์เย้ายวนทางเพศ	 ทั้งเสื้อผ้า	 ชุดช้ันในเบาบาง	 ไปจนถึง	
เครื่องเล่น/อุปกรณ์เสริมสุขทางเพศอื่นๆ	

ตัวอย่างข้างต้นท�าให้เห็นว่า	 การรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	 โดย
น�าเอากลยทุธการตลาดเพือ่สังคมมาปรบัใช้	เน้นการสือ่สารเรือ่งเพศสมัพนัธ์และความ
ปลอดภัยเชิงบวก	 เน้นประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ถุงยางอนามัย	 โดยสอดคล้อง	
กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของกลุ่มคนเป้าหมาย	ต่างส่งผลให้เกิดการใช้
ถงุยางอนามยัเพ่ิมมากขึน้	ท�าให้เราอาจหันมามองกลยทุธการรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่ง
การป้องกันเอชไอวีโดยการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น	 ผ่านรูปแบบ
บันเทิงสนุกสนาน	 เช่น	 ผ่านรายการวิทยุ	 ทีวี	 เช่นรายการ	 Staying	 Alive	 ที่เป็น
รายการเพลงทางช่อง	 MTV	 ท่ีวัยรุ่นชอบดูกัน	 หรือผ่านในงานเทศกาลแสดงดนตรี	
หรืองานแสดงศิลปะต่างๆ	หรือเว็บไซต์	เช่น	www.thecondomproject.org

(2) กามารมณ์และความเย้ายวนใจของถุงอนามัยสตรี

มีงานวิจัยอยู่บ้างท่ีแสดงว่าปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยให้การส่งเสริมการใช้ถุงอนามัย
สตรีประสบความส�าเร็จคือ	 การส่งเสริมถุงอนามัยสตรีว่าเป็นเครื่องมือสร้างสุข		
โดยผู้ใช้ถุงอนามัยสตรีรายงานว่า	 ห่วงรอบนอกของถุงเพ่ิมสัมผัสต่อปุ่มคลิตอริส	
ในขณะที่ห่วงรอบในช่วยท�าให้เกิดการเสียดสีท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับอวัยวะ	
เพศชาย	และการทีถุ่งอนามยัสตรที�าจากโพลียรูเีทนทีเ่หนยีวและบาง	พร้อมกับมสีาร
หล่อลื่นทั้งด้านนอกและด้านใน	ยังช่วยเพิ่มรสสัมผัสได้ด้วย
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หญิงบริการในโคลอมโบ	ประเทศศรีลังกา	ใช้เทคนิคสร้างความตื่นเต้นทาง
เพศมาใช้	 โดยชักชวนลูกค้าของเธอให้เป็นผู้สอดใส่ถุงอนามัยสตรีว่าเป็นวิธีการเพิ่ม
ความสขุพึงพอใจทางเพศให้กบัทัง้คู	่มรีายงานว่ากว่า	90%	บอกว่าชอบใช้ถงุอนามยั
สตรี	 และเกือบ	 60%	 ของลูกค้าบอกว่า	 รู้สึกตื่นเต้นถูกปลุกเร้าอารมณ์ในช่วงดู	
การสอดใส่ถงุอนามยัสตร	ีและมองว่าเป็นของเล่นทางเพศแบบหนึง่	และหญงิบริการ
เองก็บอกว่าสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเป็นพิเศษจากเรื่องนี้ด้วย	

กลุม่ผูห้ญงิและเอดส์ในประเทศแอฟริกาและประเทศเซเนกลัน�าเอาถงุอนามยั
สตรีมาส่งเสริมควบคู่ไปกับอุปกรณ์สร้างสุขอ่ืนๆ	 อาทิ	 เครื่องหอม	 กระโปรงจีบสั้น	
และกระพรวนลูกปัดท่ีผู้หญิงใช้ใส่หรือประดับบนสะโพกระหว่างการมีเพศสัมพันธ์	
โดยบอกว่าเสียงทีเ่กดิขึน้จากถงุอนามยัสตรรีะหว่างการมเีพศสมัพนัธ์มลีกัษณะคล้าย
เสียงของกระพรวนลูกปัด	ที่ดังขึ้นอย่างสัมพันธ์กับกิจกรรมทางเพศ	

ที่มา:	สรุปและเรียบเรียงจาก	Philpott,	Knerr	&	Maher,	2006

5.2	การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยกับความจ�าเป็นในการ

รื้อสร้างเพศวิถี

การรณรงค์ส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั	โดยมุง่เน้นประโยชน์ของการ
ใช้	ด้วยวธิกีารเพิม่เตมิมติคิวามสขุความพงึพอใจทางเพศจากการมเีพศสมัพนัธ์
โดยใชถุ้งยางอนามยัเข้าไปในกิจกรรมทางเพศของแต่ละเพศวิถ	ียังต้องเผชิญ
กับแรงต้านหรือแรงเสียดทานจากระบบคิดความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลัก		
ทีไ่ม่มทีีท่างให้กบัเพศวถิอีืน่ๆ	ดงัตวัอย่างทีเ่กดิขึน้ในประเทศบราซลิในล้อมกรอบ	
ข้างล่างนี้
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การส่งเสริมถุงยางอนามัยในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในบราซิล

Craig	 Darden	 (2006)	 กล่าวถึงความส�าเร็จในการรณรงค์ส่งเสริมการใช้	
ถุงยางอนามัยที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้	 มากกว่าเน้นไปที่	
ตวัผลติภณัฑ์	(ถุงยางอนามัย)	เช่นทีเ่คยท�ามา	แต่การรณรงค์ดงักล่าวถูกต่อต้านจาก
กลุม่ทีไ่ม่ยอมรับให้มกีารสือ่สารพดูคยุเร่ืองเพศวถิขีองคนรกัเพศเดียวกันในทีส่าธารณะ	
ซึง่ยิง่แสดงให้เหน็ว่า	การส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามยัเพือ่การมสีขุภาวะทางเพศทีด่ี	
ปลอดภยัและเป็นสขุ	จ�าเป็นต้องทบทวนองค์ความรูเ้รือ่งเพศวถิ	ีเพือ่ก้าวไปให้ไกลกว่า	
ระบบคิดความเชื่อเรื่องเพศวิถีกระแสหลักแต่เดิมที่ใช้กันอยู่	

เนื้อหาส�าคัญ	4	ประการที่	Darden	(2006)	เสนอไว้สรุปได้เป็น	4	หัวข้อ	
ดังนี้

ก. การผลักดันเชิงนโยบายเรื่องภาษีถุงยางฯ เพื่อให้คนเข้าถึงถุงยางฯ 
แบบต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกลง

DTK	 International	 เป็นหน่วยงานด้านการตลาดเพ่ือสังคมที่เป็นองค์กร	
ไม่แสวงก�าไร	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2527	ท�างานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยบน
ทางเลือกที่เป็นไปได้	 ส�าหรับการวางแผนครอบครัว	 การป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และเอชไอวี	ในทวีปละตินอเมริกา	เอเชีย	และแอฟริกา	ใช้กลยุทธการตลาด
เพื่อสังคมในการท�าถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา	เพื่อให้เป็นทางเลือก
ทีเ่ข้าถงึและซือ้หาได้	ซึง่นบัว่าเป็นเรือ่งส�าคญัในการส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามยั	โดย	
DKT	ได้ด�าเนินการนโยบายส�าคัญด้วยการต่อรองกับนักกฎหมายในบราซิล	 เพื่อให้
มีการปรับลดภาษีเรื่องถุงยางฯ	 ลงจาก	 70%	 เหลือเพียง	 10%	 ท�าให้ราคาถุงยางฯ		
ต่อชิ้นลดลงจาก	30	บาท/ชิ้น	 เหลือเพียง	 1	ใน	3	หรือ	 10	บาท/ชิ้น	ส่งผลให้เกิด	
การแข่งขันกันทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น	 การด�าเนินกลยุทธและผลักดันนโยบาย	
ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดถุงยางอนามัยในบราซิลมีตัวเลขราวๆ	 50	 ล้านชิ้นต่อปีเมื่อ		
15	ปีที่แล้ว	เพิ่มขึ้นเป็น	750	ล้านชิ้นในปี	พ.ศ.	2549	
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ข. การท�าถุงยางอนามัยกับคนเฉพาะกลุ่ม

DKT	International	ผลิตและขายถงุยางอนามยัชายและถงุอนามยัสตรีส�าหรับ
คนที่มีรายได้น้อย	 ในชื่อของ	 Affair	 โดยเริ่มท�าการตลาดในประเทศบราซิลเมื่อ	
ปี	 2543	 มุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นชายในเมือง	 และโฆษณาตามนิตยสารเพลย์บอย	 แต่มี	
ยอดขายต�่ามากในช่วง	 2–3	 ปีแรก	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 Affair	 เป็นทีน่ยิมใช้กนั	
ในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย	 โดยรายงานเหล่านี้ระบุว่า	 ชายรักเพศเดียวกัน	
(homosexual)	และรักได้ทั้งสองเพศ	(bisexual)	เป็นกลุ่มที่มีคู่นอนจ�านวนมาก	และ
ใช้ถุงยางอนามัยมากกว่าชายที่ระบุว่าตนเองเป็นคนรักต่างเพศ	(heterosexual)	

งานศกึษาวิจยัโดย	Sinal	Pesquisas	ในเดอืนมถินุายนปี	2546	ท�าใน	3	เมอืง	
คอื	เซาเปาโล	เบโลฮอรซินัเต	และพอร์โต	อะเลเกร	สมัภาษณ์ชายหนุม่อาย	ุ18–40	ปี
ที่มีรายได้ปานกลางจ�านวน	 1,200	 ราย	 พบว่า	 25%	 ระบุว่าตนเองเป็นคนรัก	
เพศเดยีวกนัและรกัได้ทัง้สองเพศ	นอกจากนี	้ชายทีร่ะบวุ่าตนเองเป็นคนรักเพศเดยีวกัน
และรักได้ทั้งสองเพศมีคู่นอนเฉลี่ย	 14	 คนต่อปีในปีก่อนหน้าท�าการส�ารวจ	 เวลาม	ี
เพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ	85%	ในขณะที่กลุ่มชายที่ระบุ
ว่าตนเองเป็นคนรักต่างเพศระบุว่า	มีคู่นอนเฉลี่ย	4	คนต่อปี	และเวลามีเพศสัมพันธ์
ใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ	58%	

DKT	International	จงึใช้เรือ่งนีตั้ดสนิใจครัง้ส�าคญัด้วยการสร้าง	Affair	ใหม่	
บนภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัยส�าหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	 โดยมุ่งเป้า	
ไปที่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นคนหนุ่มในเมือง	 มีรายได้ปานกลางถึงสูง	
และยังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่	 ในบราซิลซึ่งเป็นประเทศหน่ึงที่เผชิญกับการแพร่ระบาด
ของเอชไอวี	 ยังไม่เคยมีการท�าถุงยางอนามัยเฉพาะส�าหรับคนกลุ่มน้ีมาก่อน		
แต่การปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์และกระบวนการผลติถงุยางอนามยัครัง้น้ีไม่ได้ใช้แนวคิด
เรื่อง	 “กลุ่มเสี่ยง”	 แต่ใช้วิธีคิดเรื่องการผลิตถุงยางอนามัยให้สอดคล้องกับเพศวิถ	ี
รสนิยม	 และการใช้ชีวิตทางเพศในแต่ละช่วง	 ท�าให้เห็นความละเอียดอ่อนเรื่องสิทธิ	
ตวัตนทางเพศ	อารมณ์	ความรูส้กึ	และรสนยิม	ท�าให้ไม่เกดิการตตีราว่าเป็นคนกลุม่ใด	
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใช้ถุงยางฯ	เพื่อป้องกันโรค	
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ค. กระบวนการส่งเสริมการตลาดเพื่อสังคมในกลุ่ม MSM ท่ีก�าหนด 
ถุงยางให้ตรงกับอารมณ์ ความรู้สึก ความพึงพอใจ วิถีชีวิต (lifestyle) และวิถี 
ทางเพศ (sexuality) ตามรสนิยมของกลุ่มผู้ใช้

DKT	International	จงึท�างานร่วมกับบรษิทัผู้ผลติโฆษณา	หน่วยงานวิจยัใน
ท้องถิ่น	องค์กรพัฒนาเอกชนในบราซิลที่ท�างานเพื่อสิทธิของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย	ท�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา	2	ชิ้นด้วยกัน	คือ	(1)	Baggy	condom	เป็นถุงยางฯ		
ที่มีลักษณะหลวมๆ	 เหมือนถุง	 ไม่ได้รัดแนบแน่นเช่นถุงยางอนามัยชายทั่วไป	 เรียก
ว่า	Affair	Sensation	หรอืสมัผัสท่ีเร้าใจของ	Affair	และ	(2)	เจลหล่อลืน่	ชือ่ว่า	Affair	
Personal	Lubricant	หรือเจลส่วนตัวของ	Affair	น�าออกมาส่งเสริมการขายในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์	2549	

การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ	 Affair	 ชุดนี้	 ท�าให้	
DKT	 International	 ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใหม่หมด		
ทั้งรูปภาพที่แต่เดิมมักใช้ภาพของคู่เพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ	 และชุดโฆษณา		
โดยหันมาหาจุดขายใหม่ให้กับ	Affair	Sensation	

ตัวอย่างโฆษณาชิ้นแรก	 เป็นการน�าภาพขนมพายแอ็บเปิ้ล	 2	 ชิ้นมาวาง
เปรียบเทยีบกนั	โดยชิน้หนึง่เป็นเพยีงภาพขนมพายแอบ็เป้ิล	อกีชิน้เป็นภาพขนมพาย
แอ็บเปิ้ลที่มีไอศกรีมวางอยู่ข้างบน	 และมีข้อความพาดหัวว่า	 “แม้อะไรที่ดีอยู่แล้ว		
กย็งัสามารถท�าให้ดกีว่าได้เสมอ”	ต่อมาแนวคดิน้ีก็ถกูน�ามาผลติซ�า้กบัภาพอืน่ๆ	เช่น	
กาแฟด�า	กับกาแฟคาปูชิโน่	

จากนัน้ได้ลงโฆษณาในนติยสารเฉพาะกลุม่ชายท่ีมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย	และ
สนับสนุนการท�ารายการทีวีช่วงดึก	 ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชุมชนเกย์	 โดยในบางช่วง
พิธีกรรายการก็จะสาธิตวิธีการสวมถุงยางอนามัย	ด้วยการฉีกซองแล้วน�าเอาถุงยาง
อนามัยออกมาสวมใส่ลงบน	“จู๋ปลอม”	โดยถ่ายภาพใกล้ในขณะที่ค่อยๆ	ขยับข้อมือ
ขึน้ลงเพ่ือรดูถงุยางอนามยัลงไป	ซึง่ท�าให้เหน็ภาพพืน้ผวิสัมผสัของถงุยางฯ	ไปพร้อมๆ	
กับการอธิบายเรื่องสัมผัสที่เย้ายวนใจ	
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ถุงยางอนามัยท่ีใช้ส�าหรับ	 Affair	 Sensation	 นี้ออกแบบมาเป็นพิเศษ		
และเรียกกันว่า	“baggy”	(ถุงสะพาย)	ต่างจากถุงยางอนามัยชายทั่วไป	คือออกแบบ
ให้มีการเสียดสีมากขึ้นในส่วนผิวสัมผัสที่เร้าใจของถุงยางฯ	 กับบริเวณส่วนใต้หัว
อวัยวะเพศ	เพ่ือเพ่ิมความสขุความพงึพอใจให้มากขึน้	โดยจ�าหน่ายออกไปพร้อมกบั
สารหล่อลื่นชนิดน�้าที่ท�าขึ้นมาเฉพาะด้วย	

ต่อมาในเดือนสิงหาคม	 ปี	 2548	 DKT	 International	 ได้ท�าการส�ารวจ	
กลุม่ผู้ชาย	2,000	คนใน	4	เมอืง	โดยตัง้เป้าท�าความเข้าใจพฤตกิรรมทางเพศ	สาเหตุ
หรือแรงจูงใจที่ท�าให้ต้ังใจซื้อถุงยางอนามัย	 และชื่อย่ีห้อของถุงยางอนามัยว่ามี	
ผลต่อการซื้อหรือไม่	 รวมทั้งดูปัจจัยสนับสนุนและขัดขวางการใช้ถุงยางอนามัยด้วย	
ผลการส�ารวจพบว่า	กลุม่ลกูค้าหลกัคอืชายทีม่เีพศสมัพันธ์กับชาย	และได้ผลไปในทาง
เดยีวกบักบังานวจิยัทีท่�าในปีก่อนหน้านัน้	

นอกจากนี้	 ยังพบว่ากลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีทัศนคติที่ดีมากกว่า
ในการยอมรบัการใช้ถงุยางอนามยั	ให้ความสนใจเร่ืองประสทิธภิาพของถงุยางอนามยั	
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	มากกว่า	และมักแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนเรื่องถุงยางฯ	พร้อม
กับใช้ถุงยางฯ	ยี่ห้อนั้นอย่างสม�่าเสมอมากกว่าด้วยเช่นกัน	

ก่อนการเปิดตวัสนิค้าและโฆษณา	DKT	International	ได้ร่วมกบัองค์กรด้าน
สิทธิพลเมืองที่ท�างานรณรงค์เรื่องสิทธิในกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน	(LGBT)	ท�าสนทนา
กลุ่มย่อยกับกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายในเรื่องถุงยางอนามัยกับสารหล่อล่ืน		
ส่ือโฆษณา	และเร่ืองเฉพาะเกีย่วกับความรู	้ทศันคตต่ิอยีห้่อและต่อเรือ่งราวในโฆษณา	
เพื่อให้ช่วยประเมินสินค้าของ	Affair	

ความคิดเห็นที่ได้จากการท�าสนทนากลุ่มย่อยคือ	ความต้องการให้	Affair	
เน้นไปที่เรื่องเชิงบวก	 เช่น	 ความสุขความพึงพอใจ	 ความเคารพและแบบแผน	
การใช้ชวีติทีม่สุีขภาพดี	โดยไม่ต้องการได้ยนิเร่ืองโรค	และให้ท�าโฆษณาทีใ่ช้คนจรงิๆ	
ในสถานการณ์จรงิ	โดยไม่ใช้ภาพการ์ตูน	ทีส่�าคัญคือ	ไม่ควรมกีารสร้างภาพตายตวั
หรือตีตราเกย์	 เช่น	 ไม่ใช้เกย์ท่ีอยู่ในบทบาท/อาชีพช่างแต่งผมแต่งหน้า	 ดังที	่
มักท�ากันในละครบันเทิงในบราซิล	 รวมท้ังอยากเห็นโฆษณาที่เซ็กซี่	 เพราะคิดว่า	
การใช้ถุงยางอนามัยควรเป็นเรื่องของความเซ็กซี่	
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ท้ายสุดก็ได้เน้ือหาส�าคัญในโฆษณาคู่มาคือ	 “ความสุขความพึงพอใจ”	
(Pleasure)	 และ	 “ความมีเสรีภาพ”	 (Freedom)	 ภาพประกอบเป็นรูปจริงของชาย	
สองคนที่เปลือยเฉพาะท่อนบน	 ก�าลังอยู่ในอารมณ์สัมผัสความสุข	 และเสรีภาพใน
การแสดงออก	 โฆษณาผ่านหลายช่องทาง	 ทั้งนิตยสาร	 จุดจ�าหน่าย	 อินเตอร์เน็ต	
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	เป็นต้น	โดยป้ายโฆษณาผลิตภณัฑ์นีไ้ด้สร้างข้อถกเถยีงอย่าง
กว้างขวางในเซาเปาโล	 และถูกขอให้ปลดป้ายโฆษณาดังกล่าวลง	 อย่างไรก็ตาม		
ข้อถกเถียงเร่ืองน้ีช่วยส่งเสริมให้คนรู้จัก	 Baggy	 condom	 มากขึน้	 และยงัช่วยสร้าง	
ข้อถกเถียงในสาธารณะเรือ่งเพศวถิแีละสิทธิมนุษยชนอีกด้วย	

ง. ข้อถกเถียงเรื่องเพศวิถีของ MSM สิทธิมนุษยชน และการยอมรับ 
การมีอยู่ของวิถีทางเพศ (Sexuality) ในแบบต่างๆ 

หลงัการเปิดตวัสินค้าและโฆษณาทีไ่ด้รบัเสยีงตอบรบัทัง้ในด้านบวกและลบ	
แม้ว่าป้ายโฆษณากลางแจ้งของถงุยางยีห้่อนีจ้ะถูกสัง่ให้ปลดลง	โดยสภาการโฆษณา
ของเมืองให้เหตุผลว่า	 “ไม่เหมาะสมและเป็นการแสดงอารมณ์สัมผัสทางเพศที่	
มากเกินไป”	 โดยถูกปลดลงในเดือนกุมภาพันธ์	 ที่เป็นช่วงเทศกาลงานคาร์นิวาล	
อนัลอืชือ่ของบราซลิท่ีทกุคนทัว่โลกจะพบเห็นการแสดงอารมณ์สมัผสัทางเพศได้ท่ัวไป
ในท่ีสาธารณะทุกมุมถนน	 จากน้ันไม่ก่ีวันถัดมาเรื่องนี้ก็ถูกน�าเสนอไปทั่วและกลาย
เป็นข้อถกเถยีงในสือ่สาธารณะว่าการกระท�าของสภาการโฆษณานีเ้ป็นการเซน็เซอร์
และแบ่งแยกกีดกัน	

DKT	 International	 ต้องตัดสินใจเปลี่ยนป้ายโฆษณาใหม่ไปใช้รูปสินค้า	
ขึน้แทน	แต่ยงัคงพยายามเดนิหน้ากลยุทธการตลาดตามแนวเดมิ	เพือ่ส่งเสรมิการใช้
ถุงยางอนามัยในกลุ่มลูกค้า	 แม้ว่าอาจถูกมองว่าเป็น	 กลยุทธการสื่อสารที่สุ่มเสี่ยง
ก็ตาม

ที่มา:	Darden,	2006

ตัวอย่างของการส่งเสริมการใช้ถงุยางอนามัยในกลุม่ชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์
กบัชายในบราซลินีแ้สดงให้เหน็ภาพความส�าเรจ็ในการผลติและรณรงค์ส่งเสรมิ
การใช้ถุงยางอนามัยในแนวคิดที่ไม่ได้มองเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องอันตราย	
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และความเสี่ยง	แต่การผลิตและโฆษณารณรงค์ส่งเสริมให้คนใช้ถุงยางฯ	ได้ใช้
แนวคิดการส่งเสริมความสุขความพึงพอใจเร่ืองเพศ	 รสสัมผัส	 โดยมุ่งเน้นไป	
ท่ีการท�าความเข้าใจรสนิยม	 ตัวตน	 ความต้องการในเร่ืองเพศ	 และยอมรับ	
เพศวิถีของกลุ่มคนที่แตกต่างจากเพศกระแสหลัก	 และใช้จุดนั้นเป็นฐานคิด	
ในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	

5.3	เค้าโครงกระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งเพศวิถแีละถงุยางอนามัย

หลังจากได้ทบทวนหลักสูตรและเคร่ืองมือการเรียนรู้เรื่องเพศ	 เอดส์		
และถุงยางอนามัยแล้ว	ทางโครงการวิจัยฯ	ได้ข้อสรุปว่า	ที่ผ่านมายังไม่ค่อย	
มกีารพดูถึงเรือ่งเพศวถีิมากนกั	แม้จะมหีลกัสตูรหรอืเครือ่งมือบางส่วนทีพ่ดูถงึ
เพศวถิใีนบางมิต	ิแต่ก็เป็นไปแบบแยกส่วน	ไม่ได้สมัพนัธ์กบัถงุยางอนามัย	และ
ในกระบวนการเรยีนรู้เร่ืองเพศสัมพนัธ์ทีป่ลอดภยั	แม้จะมกีารพูดถงึเพศสมัพนัธ์
ที่ดีอยู่บ้าง	แต่เป็นการพูดในความหมายของการไม่กระท�าความรุนแรง	ไม่ได้
มีการกล่าวถึงความสุขความพึงพอใจทางเพศ	 และกล่าวถึงถุงยางอนามัยใน
มุมเดียวคือ	ในฐานะเครื่องมือป้องกันโรคและตั้งครรภ์	จึงท�าให้เห็นว่า	เรายัง
ไม่มีเคร่ืองมือหรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ความส�าคัญกับเรื่องเพศวิถีและ	
ถุงยางอนามัย	

ดังนั้น	หากต้องการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้ถุงยางอนามัยในการ
ด�าเนนิชวีติทางเพศหรอืในวิถเีพศของสงัคมไทย	ก็จ�าเป็นต้องพฒันากระบวนการ
เรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นมา	ควบคู่ไปกับการรณรงค์ทางสังคมด้วย	โครงการวิจัยฯ	นี้
จึงได้ทดลองร่างเค้าโครงการเรียนรู้เรื่องนี้	 และน�าไปปรึกษาหารือกับทีมวิจัย
ภาคสนามและกลุ่ม/องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องเอดส์	เรื่องเพศ	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กรอบคิดที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้	 ประกอบด้วย	 2		
องค์ประกอบหลักคือ	 เพศวิถีกับถุงยางอนามัย	 ภายใต้ฐานคิดส�าคัญคือ		
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การส่งเสรมิให้คนใช้ถงุยางอนามยัในชวีติทางเพศ	ด้วยการร้ือสร้างความหมาย
ใหม่ให้กบัถงุยางอนามยั	ไม่ให้เป็นเพยีงเครือ่งมอืทางการแพทย์เพือ่การป้องกนั
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์เท่านั้น

การรื้อสร้างความหมายของถุงยางฯ	นี้จ�าเป็นต้องทบทวนปรับเปลี่ยน
ความรู้เรื่องเพศวิถีในสังคมไทย	 ซึ่งให้คุณค่าติดยึดอยู่กับระบบคิดความเช่ือ
เรื่องเพศแบบที่ก�าหนดให้มี	2	 เพศสรีระ	 (ชายและหญิง)	2	 เพศภาวะ	 (ความ
เป็นชายและความเป็นหญิง)	 และ	 1	 เพศวิถี	 (เพศสัมพันธ์แบบชายกับหญิง)	
เท่านัน้	และต้องอยูใ่นรปูแบบความสมัพันธ์ทางเพศภายใต้สถาบนัการแต่งงาน	
เพื่อการสืบทอดเผ่าพันธุ์และสร้างครอบครัว	 ระบบคิดความเชื่อดังกล่าว	
ไม่สามารถช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของเรือ่งเพศ	เพศภาวะ	
และเพศวถิไีด้	เพราะไปกดทบัความแตกต่างหลากหลายให้เหลือเพยีงระบบคดิ
ความเชื่อเดียวเท่านั้น	 โดยกระท�าผ่านการก�ากับ	 ควบคุม	 ให้คุณค่า	 และให้
คณุให้โทษผ่านสถาบนัต่างๆ	ในสงัคม	ทัง้ครอบครวั	โรงเรยีน	ศาสนา	วฒันธรรม	
และระบบรัฐ	นอกจากนี้	แบบแผนการรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ถุงยาง
อนามยัทีส่ร้างขึน้มากเ็ป็นส่วนหน่ึงของแบบแผนการเรยีนรูเ้รือ่งเพศวถิใีนระบบ
คิดความเชื่อเดิมอย่างเหนียวแน่น	 ถุงยางอนามัยจึงมีสถานะและความหมาย
ที่ถูกมองแบบแข็งตัว	ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

กรอบคดิทีใ่ช้ในการพัฒนาเครือ่งมือการเรยีนรูเ้พือ่รือ้สร้างความหมาย
เรือ่งเพศวถิไีปพร้อมๆ	กบัถงุยางอนามยั	ประกอบด้วย	2	องค์ประกอบหลักคือ
เพศวถิกีบัถงุยางอนามยั	และทัง้สององค์ประกอบมส่ีวนพืน้ฐานส�าคญั	4	ส่วน
ด้วยกันดังนี้

องค์ประกอบแรก การเรียนรู้เรื่องเพศวิถี	 แบ่งเน้ือหาการเรียนรู	้
ออกเป็น	4	ส่วนด้วยกันคือ	

ส่วนที่หนึ่ง	 การท�าความรู้จักและเข้าใจเรื่องเพศวิถี	 ที่มุ ่งให้เกิด	
การเรียนรู้ว่าเพศวิถีในสังคมไทยมีความแตกต่างหลากหลาย	 ทั้งยังอยู่ใน	
รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงได้	 ทับซ้อนได้	 เล่ือนไหลได้	 ไม่หยุดนิ่ง/หรือตายตัว		
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โดยเรียนรู้รูปแบบของเพศวิถีที่หลากหลาย	อาทิ	 รูปแบบรักต่างเพศ	 รูปแบบ
รักเพศเดียวกัน	 รูปแบบรักได้ทั้งสองเพศ	 และมีการเรียนรู ้เรื่องลักษณะ	
ความสัมพันธ์ในเพศวิถีต่างๆ	 ทั้งที่เป็นความสัมพันธ์แบบผูกพัน	 ไม่ผูกพัน	
ช่ัวคราว	ถาวร	ลกึซึง้	หรอืในแบบทีก่�าหนดเป็นบทบาท	−	หน้าทีข่องแต่ละฝ่าย	
เป็นต้น

ส่วนที่สอง การท�าความเข้าใจกับทัศนคติที่มีต่อเพศวิถีต่างๆ ที่มีอยู่
ในสงัคมไทย	เพือ่ให้เข้าใจอคตทิีม่ต่ีอเพศวถิขีองตนเองและเพศวถิอีืน่ๆ	ทีเ่กดิ
มาจากการเรยีนรูแ้ต่เดิม	ผ่านทศันคติทีเ่หน็ด้วยหรือไม่เห็นด้วย	ซึง่ปรากฏออก
มาในรูปของการตัดสินหรือการให้คุณค่าความสัมพันธ์ในเพศวิถีนั้นๆ	 ทั้งนี	้
เพ่ือให้เข้าใจว่าคนมกีารก�าหนดหรอืให้คณุค่าความสมัพนัธ์ในเพศวถิแีตกต่าง
กัน	 ท้ังในแบบดี/ไม่ดี	 ผิด/ถูก	 และผลที่เกิดจากการตัดสินหรือให้คุณค่า	
รูปแบบความสัมพันธ์ของเพศวิถีที่แตกต่างออกไปเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อ
ระดับการอยู่ร่วมกันกับคนที่อยู่ในเพศวิถีนั้นๆ	 อย่างไรบ้าง	 ทั้งที่ปรากฏออก
มาในรูปของการยอมรับ	 การไม่ยอมรับในตัวตน	 ไม่เคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์	 ไปจนถึงการแสดงออกด้วยการตีตรา	 แบ่งแยก	 กีดกันหรือ
เลือกปฏิบัติ	รังเกียจ	กลัว	ฯลฯ	

ส่วนที่สาม การเรียนรูเ้รื่องความปลอดภยั	ตัง้แตก่ารประเมินการรับรู้	
ความรู้เข้าใจเร่ืองความปลอดภยัและความเสีย่ง	โดยยกตวัอย่างจากพฤตกิรรม
การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเคยชินกับ	
การมีพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	 จากน้ันจึงน�าไปสู่	
การเรียนรู้เรื่องการด�าเนินชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย	 เพ่ือท�าความเข้าใจเรื่อง
ความคิด/ความเชื่อในการดูแลเนื้อตัวร่างกาย	และการด�าเนินชีวิตทางเพศ	

ส่วนที่สี่ การเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดี เป็นสุข และพึงพอใจ	 เป็น	
การปรบักระบวนการเรยีนรูเ้ร่ืองเพศสมัพันธ์ทีป่ลอดภยั	จากเดมิทีมุ่ง่เน้นเฉพาะ
การป้องกันโรค	 การตั้งท้องไม่พร้อม	 และความรุนแรง	 ไปสู่แนวคิดเรื่อง	
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การส่ือสารพูดคุยเชิงบวกเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศและเพศสัมพันธ์ท่ีดี		
ความชอบ/ไม่ชอบ	 การใช้/ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	 โดยให้มีการเรียนรู้เรื่อง	
การสร้างความสุข	 ความพึงพอใจทางเพศ	 ด้วยการชี้ให้เห็นว่าเพศสัมพันธ์	
ที่สุขและพึงใจคือ	 การมีอิสระ	 สมัครใจ	 ไม่มีความรุนแรง	 ไม่เลือกปฏิบัติ		
เป็นเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและดีด้วยเช่นกัน	 และการจัดการอ�านาจและ	
ความสัมพันธ์ทางเพศ	 เพ่ือท�าความเข้าใจแนวคิดเรื่องอ�านาจที่อยู่ในการจัด	
การความสัมพันธ์	 และการเรียนรู ้ที่จะพูดคุยต่อรองสื่อสารเพื่อจัดการ	
ความสัมพันธ์ที่ดี	เป็นสุข	พึงใจ	และปลอดภัย

องค์ประกอบทีส่อง การเรยีนรูเ้รือ่งถงุยางอนามยัในเพศวถิ	ีจากเดมิ
ทีม่กีารให้ความหมายของถงุยางอนามยัไว้ว่า	เท่ากบัเครือ่งมือป้องกนัอนัตราย
และความเส่ียงจากการมีเพศสัมพันธ์	 เพศสัมพันธ์ที่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นเพศ
สมัพนัธ์ทีผ่ดิปกต	ิอนัตราย	แปลกแยก	ถุงยางฯ	เป็นสญัลกัษณ์ของความอบัอาย	
ทัง้อายทีจ่ะไปซือ้	ไปขอ	หรอืพกติดตวั	และถงุยางฯ	ขดัจงัหวะการมีเพศสมัพันธ์	
ขัดขวางสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ	 ท�าให้เสียอรรถรสทางเพศ	 การเรียนรู้เรื่อง	
การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในชีวิตทางเพศจึงจ�าเป็นต้องพูดถึงเพศวิถี	
ในรูปแบบท่ีหลากหลายและเลื่อนไหล	 เน้ือหาในการเรียนรู้เรื่องนี้จึงควร	
แบ่งออกเป็น	3	ส่วนด้วยกัน

ส่วนทีห่น่ึง การเตมิแนวคดิถุงยางอนามยัเป็นส่วนหนึง่ของเพศสมัพันธ์
ท่ีปลอดภยัและร่ืนรมย์เข้าไปในการเรยีนรูเ้รือ่งความสะอาดและความปลอดภยั
ของเนื้อตัวร่างกาย	โดยท�าให้เห็นว่า	ความปลอดภัยเท่ากับการมีความสุขพึง
พอใจเรื่องเพศ	และเท่ากับการปราศจากโรค/อันตราย/ความรุนแรงได้ด้วย	

ส่วนที่สอง การเรียนรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ในการ
สร้างความสุข ความพึงพอใจทางเพศ	 คล้ายกับอุปกรณ์เสริมสุขอื่นๆ	 อาทิ	
น�า้มนันวดกลิน่หอมรญัจวน	และอปุกรณ์เสรมิสขุทางเพศชนดิอืน่ๆ	ทัง้ของเล่น
ทางเพศ	เสื้อผ้า	ฯลฯ	



196 นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

ส่วนทีส่าม การเรียนรู้และท�าความรู้จกักบัถุงยาง	ทัง้ในรปูแบบ	ประเภท	
และขนาดต่างๆ	รวมถงึการฝึกฝนทกัษะการใช้	และจดุจ�าหน่ายหรอืจดุบรกิาร

แม้ว่าจะไม่ได้มีการทดลองใช้เค้าโครงนี้ในการจัดการเรียนรู้ช่วงที่ได้มี
การด�าเนินการวิจัย	แต่พบว่ามีบางองค์กรที่ท�างานด้านเอดส์กับกลุ่มเยาวชน
รับเอาแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีที่หลากหลาย	 และการเติม
ความสขุความพงึพอใจเรือ่งเพศไปทดลองปรบัใช้อยูบ้่าง	โดยแทรกเข้าไปเป็น
เนื้อหาหรือในเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่ใช้อยู่เดิม	ซึ่งคงต้องทดลองด�าเนินการ
และปรับปรุงอีกระยะหน่ึงก่อนจะตัดสินใจว่าจะพัฒนาเป็นหลักสูตรหรือ	
เครื่องมือการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มหรือไม่	

5.4	 ข ้อสังเกตจากการทดลองเติมมิติเรื่องความสุข	

ความพึงพอใจทางเพศเข้าไปในงานรณรงค์สาธารณะ

ในการออกแบบเครื่องมือรณรงค์สื่อสารเรื่องเพศวิถีกับถุงยางอนามัย	
โดยรวมเอามิตขิองความสขุความพงึพอใจทางเพศเข้าไว้ด้วย	ภายใต้โจทย์ว่า	
ท�าอย่างไรให้มีการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศที่แตกต่างไปจากวิธีการหรือ	
เครื่องมือที่คุ้นเคยใช้กันทั่วไปในงานเพศศึกษาและการท�างานด้านป้องกัน	
เอชไอวี/เอดส์	 ที่ส�าคัญคือท�าให้การพูดเรื่องเพศหลุดพ้นออกไปจากมิติของ
โรค	อนัตราย	และความเส่ียงนัน้	ผูว้จิยัได้อาศยัเทคโนโลยใีนการค้นหาตวัอย่าง
จากอินเตอร์เน็ต	ถึงวิธีการพูดเรื่องเพศและถุงยางอนามัยที่หลุดไปจากกรอบ
เร่ืองโรค	 อันตราย	 และความเสี่ยงมาปรับใช้ในกิจกรรมกลุ่มและการรณรงค์
สาธารณะเพือ่ส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั	ช่วงเทศกาลงานวนัเอดส์โลก	ตัง้แต่
เดือนพฤศจิกายน	–	ธันวาคม	2553	ดังนี้

ในส่วนของการพฒันาเครือ่งมอืพร้อมรปูแบบและวธิกีารรณรงค์	ผูว้จิยั
ได้ทดลองผลิตเครื่องมือทั้งหมด	7	ชิ้น	ประกอบด้วย	แบบส�ารวจ	3	ชิ้น	และ
คลิปรณรงค์อกี	4	ชิน้	เพือ่ใช้รณรงค์สือ่สารส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั	ตาม
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แนวคดิเตมิเรือ่งความสขุความพงึพอใจเข้าไปในเพศวิถ	ีจากนัน้ได้มกีารจัดการ
เรียนรู้พูดคุยกับทีมวิจัยภาคสนามและเพื่อนๆ	 จากกลุ่มองค์กรต่างๆ	 เพื่อให้	
น�าเอาไปใช้หรอืไปปรบัใช้ในการรณรงค์ของตนเอง	โดยใช้กระบวนการทดลอง
วิจัยสังเกตและเรียนรู้ร่วมกันพร้อมๆ	 ไปกับคนท�างานด้านเอชไอวี	 ซึ่งถือว่า	
เป็นหน่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารและการจัดกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนและ	
กลุ่มคนต่างๆ	ในสังคมได้

กระบวนการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้จึงเริ่มจากการวางกรอบ	
การรณรงค์ร่วมกัน	 โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดเรื่องการเพิ่มเติมความสุข		
ความพึงพอใจเข้าไปในการท�างานเรือ่งเพศและเอดส์	พร้อมๆ	ไปกบัการน�าเสนอ	
เครื่องมือ	 7	 ชิ้นข้างต้น	 พบว่า	 คนท�างานให้ความสนใจมาก	 สามารถ	
สร้างความตืน่ตาต่ืนใจได้ดพีอสมควร	พร้อมเสยีงสะท้อนว่า	ไม่เคยมกีารคดิถงึ
มิติความสุขความพึงพอใจเรื่องเพศในการท�างานมาก่อน	 เนื่องจากที่ผ่านมา
มุ่งท�างานเน้นไปที่การสร้างให้คนเกิดความตระหนักต่ออันตรายของเชื้อ	
เอชไอว	ีความเสีย่งต่อการรบั	−	ถ่ายทอดเชือ้	การป้องกนัด้วยการมเีพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภัยและการใช้ถุงยางอนามัย	 แต่ยังไม่เคยใช้แนวคิดเรื่องความสุข	
ความพึงพอใจเรื่องเพศเพิ่มเติมเข้าไป

จากนั้นมีการจัดกระบวนการเรียนรู้	 เตรียมความพร้อมกับคนท�างาน
ร่วมกนัแกนน�าในแต่ละพืน้ท่ี	โดยในบางพืน้ท่ีเป็นการจดัการเรยีนรูแ้ละเตรยีม
ความพร้อมกนัเอง	บางพืน้ทีม่ทีมีงานวจัิยเข้าไปร่วมจดักระบวนการเรยีนรูด้้วย	
บางพืน้ทีม่กีารพฒันาปรับปรุงสือ่การรณรงค์ข้ึนมา	บางส่วนใช้สือ่ทีโ่ครงการ	
วิจัยฯ	คิดค้นและรวบรวมให้	แต่บางพื้นที่พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพิ่มเติม	

เม่ือถึงก�าหนดวนัรณรงค์	ซึง่อยูใ่นช่วงกลางเดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึ
กลางเดือนธันวาคม	 แต่ละพ้ืนที่ก็เริ่มด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช	้
ถุงยางอนามัย	 บางพื้นที่ผู้เขียนมีโอกาสเข้าไปร่วมสังเกตการณ์และร่วมท�า
กิจกรรมด้วย	แต่บางพื้นที่ก็ด�าเนินการกันเอง	
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ในช่วงเทศกาลรณรงค์วันเอดส์โลกของภาคเหนือ	 ซึ่งก�าหนดให้เป็น	
วันที่	20	–	22	พฤศจิกายน	2553	อันเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัด
เชยีงใหม่	และถอืเป็นเริม่ต้นการรณรงค์ในภมูภิาคก่อนท่ีจะไปส้ินสุดการรณรงค์
ในส่วนกลางในวนัเอดส์โลกในวนัที	่1	ธันวาคม	2553	มกีารท�ากจิกรรมรณรงค์
ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ	 ทั้งในจุดเดียวกันและการท�ารูปแบบดาวกระจาย	
ไปยังสถานที่ต่างๆ	 จุดที่ทางโครงการวิจัยฯ	 รับไว้คือในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง	 นอกจากน้ีก็มีกลุ่ม/องค์กรบางแห่งที่ไม่ได้ร่วมเป็นทีม
วจิยัภาคสนาม	ได้น�าเอาเครือ่งมอืบางชิน้ไปปรบัใช้รณรงค์ในพืน้ทีข่องตนเอง	
พร้อมกับร่วมกันรณรงค์ในช่วงเทศกาลวันเอดส์โลกของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

เมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงาน	 ก็ได้มีการทบทวนสรุปบทเรียนและสิ่งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกันจากการรณรงค์ครั้งนี้	 โดยผู้เขียนมีโอกาสจัดกระบวนการ	
แลกเปล่ียนเรียนรู้	 กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความสุขความพึงพอใจทางเพศ		
พร้อมกับน�าคลิปรณรงค์บางชิ้นมาเปิดให้กับกลุ่มคนท�างานในพื้นที่โครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกได้ดูและให้ความคิดเห็น		
โดยผูเ้ข้าร่วมนอกจากจะเป็นกลุม่เจ้าหน้าทีอ่งค์กรพฒันาเอกชนแล้ว	ยงัประกอบ
ไปด้วยคณะครู	 อาจารย์	 และเจ้าหน้าที่พยาบาล	 นักวิชาการสาธารณสุข	
ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ส่ิงท่ีได้จากกระบวนการทั้งหมดสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ	
ข้อค้นพบของงานวิจัยที่เห็นว่า	การส่งเสริมหรือท�าให้การใช้ถุงยางอนามัย
เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตทางเพศของสังคมไทย จ�าเป็นต้องทบทวนรื้อ
สร้างระบบคดิความเชือ่เรือ่งเพศแบบกระแสหลกัในสงัคมไทยเสยีใหม่ก่อน 
เพื่อมิให้สถานะและความหมายของถุงยางอนามัยในการรับรู้	 วิธีคิด	 วิธีมอง
ของคนในสังคม	 ยังคงติดอยู่ในกับดักและวังวนเรื่องเครื่องมือป้องกันโรค	
อนัตราย	และความเสีย่ง	อนัเนือ่งมาจากกรอบคดิทีม่องว่าเพศสมัพนัธ์เป็นเรือ่ง
อนัตรายและเสีย่ง	และเพศวถินีอกกรอบหรือระบบคดิความเชือ่เรือ่งเพศกระแส
หลักนั้นเป็นเรื่องสกปรก	ผิดปกติ	ผิดธรรมชาติ	อันตราย	และเสี่ยง
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คลิปรณรงค์:	เครื่องมือสะท้อนทัศนะ	อคติเรื่องเพศ

ในการทดลองรณรงค์เร่ืองถุงยางอนามัยในชีวิตทางเพศน้ัน	 ผู้วิจัย	
ใช้คลิปรณรงค์	4	ชิน้จากต่างประเทศมาทดลองใช้	เนือ่งด้วยไม่สามารถค้นคว้า
หาคลิปรณรงค์ในประเทศไทย	 ที่ใช้แนวคิดความสุขความพึงพอใจทางเพศ	
มาประยุกต์ใช้ได้	

คลิปรณรงค ์ตัวแรกที่ ใช ้ เป ็นคลิปการ ์ ตูนที่ ได ้มาจากเว็บไซต	์	
เป็นการวาดรูปภาพการ์ตูนลายเส้นหลายๆ	 รูปพร้อมเพลงประกอบ	 แต่ส่วน	
ที่น่าสนใจคือ	 เค้าโครงเริ่มต้นที่ใช้ก่อนที่จะวาดเติมเสริมแต่งลายเส้นเข้าไป	
เป็นรูปส่วนเว้าส่วนโค้งของเน้ือตัวร่างกาย	 รูปหน้าอก	 อวัยวะเพศชาย	 และ
อวัยวะเพศหญิงที่ดูเหมือนเป็นภาพโป๊เปลือย	 จากน้ันผู้วาดจะเริ่มแต่งเติม	
รูปอวัยวะเพศชาย	หญิง	หน้าอก	ให้กลายเป็นรูปภาพต่างๆ	ทั้งภาพสัตว์	คน	
หรือธรรมชาติ	 ท�าให้เกิดความเพลิดเพลินในการดูความสามารถของผู้วาด		
แต่แฝงความหมายในลักษณะของการท�าความคุ้นเคยกับเน้ือตัวร่างกายและ
อวยัวะเพศทีถ่กูมองว่าเป็นเรือ่งสกปรก	ไม่ควรจบัสมัผสั	พดูถงึ	หรอืยงัไม่เหมาะสม	
ที่จะเรียนรู้	ให้เราสามารถพูด	หยิบมาคุย	มาใช้ต่อได้ด้วยแง่มุมที่สนุกสนาน	

ภาพสะท้อนที่ได้คือ	 คนที่ด�าเนินกิจกรรมและผู้เข้าร่วมมีความสนุก	
เพลิดเพลิน	 และดูมีความสุข	 กับมุมมองและวิธีการที่เป็นภาพสะท้อนของ	
การสร้างการสื่อสารเร่ืองเพศในมุมบวก	 สร้างการเรียนรู้เรื่องเพศผ่านงาน	
วาดเขยีนแบบง่ายๆ	เพือ่สร้างความคุน้เคยกบัเน้ือตวัร่างกาย	และมองเรือ่งเพศ
ในมุมใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องสกปรก	หรือเป็นเรื่องต้องห้าม

ผู้เขียนได้ปรับใช้คลิปน้ีมาเป็นกิจกรรม	 “ก่อน”	 (Before)	 และ	 “หลัง”	
(After)	 โดยการสร้างภาพเค้าโครงรูปอวัยวะเพศ	 หน้าอก	 เนื้อตัวร่างกาย	
ไว้จ�านวนมาก	 แล้วชวนให้ผู้เข้าร่วมงานรณรงค์ได้วาดเติมเสริมแต่งตาม
จินตนาการของตน	ภายหลังจากได้ดูคลิปเป็นตัวอย่าง	



200 นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ

คลิปรณรงค์ตัวที่สองถึงสี่	 เป็นคลิปที่ได้มาจากเว็บไซต์	 http://www.
aides.org/en/campaigns	รวม	3	ชิน้ด้วยกนั	ขององค์กร	AIDES	First	French	
association	against	HIV/AIDS	and	viral	hepatitis	ซ่ึงเป็นองค์กรทีด่�าเนนิงาน	
ป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศฝรัง่เศส	การจดัท�าคลปิรณรงค์นีใ้ช้แนวทาง
การป้องกนัแบบสนกุสนาน	เพ่ือรณรงค์ส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามัยและกระตุ้น
ให้สาธารณะ	 โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	
ได้ป้องกันตนเองเวลาที่มีเพศสัมพันธ์

คลปิรณรงค์ตวัท่ีสองชือ่ว่า	“Willy	graffiti”	เป็นคลปิรณรงค์งานป้องกนั
เอชไอวีตัวล่าสุดที่ผลิตขึ้นและใช้ในปี	พ.ศ.	2553	คลิปนี้ดูจะได้รับความฮือฮา
มากและมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆ	ทางอีเมล์	ด้วยการใช้การ์ตูนลายเส้นที่สร้าง
จากภาพการ์ตูนทั่วไปที่คนมักไปขีดเขียนอยู่ตามผนังห้องน�้าเป็นตัวเดินเรื่อง
พร้อมดนตรีประกอบ	 เน้ือหาของคลิปเป็นรูป	 Willy	 (การ์ตูนรูปจู๋)	 ที่ถูกวาด	
ลงบนผนังห้องน�้า	 ที่พึงตาต้องใจกับจิ๋มการ์ตูนน้อยนางหนึ่ง	 แต่ไม่ประสบ
ความส�าเร็จจากความเพียรพยายามในการร่วมรักกับเธอ	 และจ๋ิมนางอ่ืนๆ		
อีกมากมายที่เขาพบในห้องน�้า	 ซึ่งแต่ละตัวต่างวิ่งหนีออกไปเมื่อเขาเข้าใกล	้
จน	Willy	ที่เคยคึกคัก	เริ่มรู้สึกหมดหวัง	กระทั่งหญิงสาวจริงๆ	คนหนึ่งมาเข้า
ห้องน�า้แล้วใช้ดนิสอเขยีนคิว้วาดรูปถุงยางอนามัยครอบลงไปบนตวั	Willy	ทนัใด
นัน้เองจิม๋การ์ตนูทีม่อียูท่ัง้หมดกก็รกูนัเข้ามาร่วมกนักบั	Willy	อย่างสนกุสนาน	

คลปินีต้้องการบอกเนือ้หาสาระส�าคญักบัผูช้ายว่า	การใช้ถงุยางฯ	ท�าให้
มีความสุขทางเพศได้ตามต้องการและผู้หญิงก็เต็มใจที่จะร่วมสนุกด้วย	

คลปิรณรงค์ตวัทีส่ามชือ่ว่า	“Baby	baby”	เป็นคลิปรณรงค์งานป้องกนั
เอชไอวีที่ผลิตขึ้นในปี	พ.ศ.	2548	ได้รับรางวัลเหรียญทองโฆษณาในเทศกาล
ประกวดภาพยนตร์และโฆษณาที่เมืองคานส์	ประเทศฝรั่งเศส	 เนื้อหาในคลิป
เล่าเรื่องของผู้หญิงตั้งแต่วัยเด็กจนเริ่มโตเป็นสาววัยรุ่นที่มีผู้ชายมากหน้า	
หลายตามารุมล้อมเกี้ยวพาราสี	 จนเธอรู้สึกถูกใจกับบางคน	 และเป็นฝ่าย	
หยบิยืน่ถงุยางอนามยัให้กบัชายคนนัน้	แต่ชายคนน้ันกลับปฏิเสธและจากเธอ
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ไป	 ต่อมาของเธอได้พบเจอและมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกหลายคน	ทุกครั้ง
เธอจะเป็นฝ่ายหยิบยื่นถุงยางอนามัยให้กับผู้ชายที่เธอตกลงใจมีเพศสัมพันธ์
ด้วย	 ชีวิตรักของเธอผ่านไปโดยไม่สมหวังสักที	 แม้กับผู้ชายที่เธอพึงใจแต	่
เขาปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตคู่	หรือเธอเองเป็นฝ่ายปฏิเสธผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงกับ
เธอ	จนดเูหมอืนว่าเธอจะไม่สมหวงักบัความรกัในชวีติทีเ่พยีรพยายามเสาะหา	
แต่ท้ายที่สุดเธอก็ได้พบคู่ชีวิตตัวจริง	และชีวิตก็ลงเอยด้วยความสุข

คลปิรณรงค์ตวัทีส่ีช่ือ่ว่า	“Sugar	baby	love”	เป็นคลปิรณรงค์งานป้อง
กันเอชไอวีท่ีผลติขึน้ในปี	พ.ศ.	2546	ได้รับรางวลัเหรยีญเงินโฆษณาในเทศกาล
ประกวดภาพยนตร์และโฆษณาทีเ่มอืงคานส์	ประเทศฝรัง่เศสในปี	2549	เนือ้หา
ในคลิปเล่าเร่ืองชีวิตรักของวัยรุ่นชายและชายหนุ่ม	 ที่ค้นพบว่าตนเองเป็น	
คนรักเพศเดียวกันและใช้ชีวิตตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง	 และในชีวิต	
มีความสัมพันธ์กับชายที่แตกต่างกัน	 รวมทั้งเผชิญกับการถูกท�าร้ายจากกลุ่ม
ท่ีรังเกียจคนรักเพศเดียวกัน	 แต่สุดท้ายเขาก็ได้พบกับคนที่รักและใช้ชีวิตอยู่	
ร่วมกัน

คลิปรณรงค์ที	่3	และ	4	ใช้เวลาสัน้ๆ	ไม่เกนิ	5	นาท	ีต่างกนัตรงที	่“Baby	
baby”	เป็นเรื่องของ	“รักต่างเพศ”	ในขณะที่	“Sugar	baby	love”	เป็นเรื่อง
ของ	 “รักเพศเดียวกัน”	 คลิปทั้งสองมีเน้ือหามุ่งส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย	
ทกุครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์	โดยส่งสารส�าคญัเดยีวกนัคอื	“ใช้ชวีติให้ยนืยาวจนกว่า
จะพบคนที่ใช่เลย”	(Live	long	enough	to	find	the	one!)

เมื่อเปรียบเทียบข้อชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ต่อคลิปรณรงค์ทั้ง	 4	 ที่	
น�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการวจิยัแล้วพบว่า	คลปิรณรงค์ตวัทีส่ามท่ีช่ือว่า	“Baby	
baby”	 ได้รับค�าวิจารณ์ในทางที่มีข้อกังวลใจมากกว่าคลิปตัวอื่นๆ	 โดยจาก
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครู	−	อาจารย์	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาล	
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนบางส่วน	 พบว่าข้อกังวลใจล้วนเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันคือ
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“เห็นด้วย กับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อความปลอดภัย ป้องกัน
โรค ป้องกันท้อง แต่

กังวลใจ (ไม่เห็นด้วย) กับตัวเอกของเรื่องที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้ชายหลายคน เพราะมันขัดต่อกรอบวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย ที่ส ่งเสริมให้ผู ้หญิงต้อง “รักนวลสงวนตัว”  
การมีเพศสัมพันธ์กับผู ้ชายมากหน้าหลายตาจึงเป็นส่ิงที่ไม่ 
เหมาะไม่ควร และรู้สึกไม่สบายใจกับเนื้อหาดังกล่าว กังวลว่า
เด็กผู้หญิงจะเลียนแบบ เพราะเดี๋ยวนี้ค่านิยมในสังคมไทยเริ่ม
เปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตกแล้ว มี “การล่าแต้ม” ในกลุ่มเด็ก 
ผู้หญิง ยิ่งจะท�าให้สังคมแย่ลงไปอีก”

“พอรับได้น่ะ ถ้าอายุสัก 18 ปี (ถือว่า) ก�าลังเหมาะสม เข้าที่ 
เข้าทาง ถ้าน้อยกว่าน้ีก็ยังน้อยเกินไป... แต่รับไม่ได้ถ้าเป็น 
ลูกหลานตัวเอง ถ้าเป็นเด็กของคนอื่น เยาวชนอื่น ก็รับได้อยู่” 

“(ถ้า) อายุ 15 การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ตัวเองยังมี 
น้อยอยู่ ถ้าเป็นลูกเราแล้วบังเอิญไปพลาดท้องขึ้นมาแก้ปัญหา
ไม่ได้ กต้็องโยนกลบัมาทีผู่ป้กครองใช่มัย้ ต้องเป็นคนรับผดิชอบ  
ถ้าเกบ็เดก็ไว้ผูป้กครองกต้็องมีภาระในการเล้ียงดคูนเพ่ิมข้ึน และ
ลูกอาจจะต้องเสียอนาคต ถ้าเป็นตัวเองจะกังวลเรื่องนี้มากกว่า 
ถ้าท้องข้ึนมาและตัดสินใจท�าแท้ง แล้วใครล่ะทีจ่ะพาไป ต้องเป็น
เราอีก” 

“ไม่อยากมีเซ็กส์กับคนที่เราไม่ได้รัก ไม่ใช่เจอกันในผับคืนเดียว
แล้วก็ไปเอากัน แบบนั้นไม่ใช่ มันต้องมีที่มาที่ไป”

เสยีงสะท้อนความกงัวลใจดังกล่าว	ดงัจนกลบสารท่ีต้องการส่งในเร่ือง
การใช้ถงุยางอนามยัเพ่ือสุขภาพทางเพศท่ีดแีละปลอดภยัไปหมด	เพราะความ
กังวลใจที่เกิดขึ้นหลังการดูคลิปตัวอย่างนี้จบลง	 แสดงให้เห็นว่า	 ส่ิงที่เป็น	
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ความกังวลของคนในสังคมอาจไม่ได้อยู ่ที่ความปลอดภัยของวัยรุ ่นหญิง		
แต่เป็นความกังวลว่าจะไม่สามารถควบคุมเรื่องเพศสัมพันธ์ในสังคม	 (ซึ่งใน	
ที่นี้คือของวัยรุ ่นหญิง)	 ให้เป็นไปตามกรอบศีลธรรมอันดีงาม	 ที่สร้างขึ้น	
ภายใต้ระบบคดิความเช่ือเรือ่งเพศกระแสหลกัทีมี่เพศชายกบัเพศหญิง	มคีวาม
เป็นชายกบัความเป็นหญงิ	และมเีพยีงความสมัพันธ์ระหว่างเพศหญงิและชาย
เป็นเพศวิถีเดียวเท่าน้ัน	 โดยต้องอยู่ภายใต้สถาบันการแต่งงาน	 เพื่อสืบทอด
เผ่าพันธุ์	และสร้างครอบครัว	สร้างสังคม

ภาพความกังวลใจข้างต้นของคนกลุ่มนี้อยู่ตรงข้ามกับจุดยืนที่ว่า	

“การมีเพศสัมพันธ์	 ไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครมี	 หรือมีกับใคร	 หรือ	
มีที่อายุเท่าไหร่	 แต่ควรมองว่า	 ผู้คนเกือบถ้วนทั่วย่อมมีโอกาส	
มเีพศสมัพนัธ์ไม่วนัใดกว็นัหนึง่	ส่ิงทีส่�าคญัคอื	การมหีลกัประกนั
ว่า	เม่ือผูค้นมเีพศสัมพันธ์	มนัเป็นการตดัสนิใจเลอืกมด้ีวยตนเอง	
โดยที่พวกเขารู้วิธีการ	มีความสามารถ	และรู้ว่าจะมีการต่อรอง
กับคู่ของตนเองเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้อย่างไร”

วิธีคิด	 ความเช่ือ	 และการมองว่าต้องควบคุมเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์
ของคนในสงัคมให้เป็นไปตามระบบศลีธรรมอนัดงีามทีถ่กูสร้างขึน้มานัน้	ท�าให้
คนมองไม่เหน็ว่า	มเีรือ่งอืน่ทีส่�าคญักว่าการทีว่ยัรุน่สาวคนหนึง่จะกล้าส่ือสาร
เร่ืองเพศ	 กล้าหยิบถุงยางอนามัยข้ึนมาบอกกับชายที่เธอสนใจและอยาก	
จะสานสมัพนัธ์ด้วย	ซึง่เป็นเร่ืองทีเ่กดิขึน้ได้ยากในสงัคมไทย	ทีเ่ด็กและเยาวชน
ถูกควบคุมการเรียนรู ้เรื่องเพศอย่างเคร่งครัด	 ภายใต้ข ้อกังวลใจและ	
ความปรารถนาดีของผูใ้หญ่ทีอ่าจไม่ได้มองเรือ่งนีด้้วยการตรวจสอบอคตเิรือ่ง
เพศท่ีตนเองมอียู	่และทีย่ากกว่าคอื	การทีค่นและสงัคมจ�านวนหนึง่ยงักงัวลว่า	
เรื่องดังกล่าวจะกลายเป็นการน�าพาสังคมไทยหลุดออกไปจากวิถีเพศที่	
ควบคุมได้
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แบบส�ารวจ:	เครื่องมือสะท้อนทัศนะ	อคติเรื่องเพศ

เครื่องมืออีกส่วนหน่ึงที่สร ้างขึ้นในการทดลองวิจัยช่วงท้ายคือ		
แบบส�ารวจเรื่องวิธีการสร้างสุขและพึงใจเรื่องเพศ 2 ช้ิน และวิธีการใช้ 
ถุงยางอนามัยแบบสนุกๆ 1 ชิ้น	 โดยผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือสามชิ้นน้ีขึ้นมา	
จากการปรบัปรงุแบบส�ารวจทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ	The	Pleasure	Project		
ซึ่งแปลและปรับปรุงให้เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปส�าหรับแบบส�ารวจลักษณะ
เดยีวกนันีท้ีเ่ผยแพร่ในคอลมัน์เรือ่งเพศในวารสารแฟชัน่หญงิชายหลายๆ	เล่ม	
ทั้งของไทยและต่างประเทศ	โดยเจตนาใช้ส�านวนภาษาตรงไปตรงมา	ที่เรียก
กันว่าแรงหรือฮาร์ดคอร์	 โป๊เปลือยไว้ตามตัวอย่างข้างล่างนี้	 เพื่อต้องการฟัง
เสยีงสะท้อนของผูท้ีน่�าเครือ่งมอืดงักล่าวนีไ้ปใช้มากกว่าจะให้ความส�าคญักบั
ผลที่ได้รับจากแบบส�ารวจ	

ปฏกิริยิาแรกมาจากความกงัวลใจของเพือ่นๆ	บางคนทีด่�าเนินกิจกรรม
กบักลุม่วยัรุน่หญิงล้วน	เมือ่เหน็แบบส�ารวจช้ินที	่1	และ	3	ว่าภาษาค่อนข้างโป๊
เปลือยเกินไป	ท�าให้รู้สึกอึดอัดใจที่จะน�าไปใช้กับงานรณรงค์กับกลุ่มวัยรุ่นใน
ชุมชน	และกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา	หากผู้ใหญ่ในชุมชนเห็นว่า
ทางกลุม่น�าเอาสือ่หรอืเครือ่งมอืลักษณะดงักล่าวเข้าไปใช้	ผูว้จิยัจงึปรบัภาษา
ใหม่ให้เบาลง	และท�าเป็นแบบส�ารวจชิน้ที	่2	เพือ่ให้สามารถใช้ท�ากจิกรรมกบั
กลุม่เยาวชนทีส่่วนใหญ่เป็นหญงิล้วนได้	แต่เกดิความกงัวลใจเดยีวกนันีข้ึน้อกี	
เมือ่ทมีวจิยัภาคสนามไปด�าเนนิกจิกรรมการรณรงค์ในโรงเรยีนอาชวีะแห่งหน่ึง
ในจังหวดัเชยีงใหม่	ซ่ึงกังวลว่า	บรรดาครจูะไม่พอใจหากมกีารน�าแบบส�ารวจ
ดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียน	

ท้ายท่ีสุด	แบบส�ารวจดงักล่าวถกูน�าไปใช้ในการด�าเนนิกิจกรรม	ท้ังใน
ระดับกลุ่ม	 ในโรงเรียนอาชีวะ	และที่สาธารณะ	นอกจากนี้	บางองค์กรยังได้
น�าแบบส�ารวจดังกล่าวไปผลิตเป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่เพื่อส�ารวจความคิด
เหน็ในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะในการรณรงค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของจังหวัด
เชียงใหม่ด้วย
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ตัวอย่างของแบบส�ารวจ 3 ชิ้น มีดังนี้

ตัวอย่างที่หนึ่ง 

คุณว่า 9 ค�าแนะน�าวิธีสนุกๆ ในการสร้างความสุขและพึงใจเรื่องเพศนี้ 
ใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้

9 ค�าแนะน�าวิธีสนุกๆ ในการสร้างความสุขและพึงใจเรื่องเพศ ได้ ไม่ได้

1.		 ท�าให้เขาเสียว	โดยให้เขาถูท่อนลึงค์ไปตามซอกของร่างกาย	
เช่นตรงรักแร้	โดยให้คุณหนีบท่อนลึงค์ของเขาให้แน่นและ	
รูดเข้าออกไปมา	การใช้สารหล่อลื่นช่วยมากๆ	ก็จะให้	
ความรู้สึกลื่นพิเศษเพิ่มด้วย

2.		ใช้วิธีหนีบท่อนลึงค์ของเขาไว้ระหว่างอกของคุณ	เขาจะชอบ
เสียบดันเข้าไปในบริเวณเนื้อนุ่มๆ	และคุณยังสามารถจะจูบ
หรือจ๊วบลึงค์ของเขาได้ด้วย

3.	 ใช้มือและนิ้วช่วยกันและกัน	แล้วให้เขากระฉูดลงบนอกหรือ
หลังของคุณ

4.		เฝ้าดูกันเวลาช่วยตัวเอง	ก็จะท�าให้รู้สึกตื่นเต้น	เมื่อคุณเห็น	
คนรักช่วยตัวเองจนหลั่งออกมา

5.		ใช้เครื่องสั่นสะเทือนหรือลึงค์เทียม	และของเล่นทางเพศอื่นๆ	
โดยเลือกขนาดและรูปร่างที่คุณชอบ	หรือจะใช้คู่กับถุงยางฯ	
ก็ได้	ส�าหรับผู้หญิงที่ไม่เคยเสียวถึงจุดสุดยอด	อาจพบว่าของ
เล่นทางเพศเหล่านี้ช่วยให้คุณพบทางเสียวได้ส�าเร็จ	อีกทั้ง	
ยังท�าให้รู้สึกสะอาดและปลอดภัยด้วย

6.		ใช้นิ้วไล้ไต่เป็นวงใหญ่ไปรอบๆ	เต้านม	แล้วค่อยๆ	ขยับวงเล็ก
ลงๆ	พร้อมๆ	กับโลมเลียลิ้นไล้ตามไปจนถึงใกล้ๆ	บริเวณ
หัวนม	จากนั้นก็ค่อยๆ	ใช้นิ้วมือหนบีหวันมไว้พร้อมๆ	กบัลงลิน้
กระดกรัว	ดดูดนุหวันม
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9 ค�าแนะน�าวิธีสนุกๆ ในการสร้างความสุขและพึงใจเรื่องเพศ ได้ ไม่ได้

7.		ในวันที่อากาศร้อน	ให้อมน�้าแข็งไว้ในปากและค่อยๆ	ดูดอม
หัวนมหรือลึงค์ของเขาจนกระทั่งมันแข็งเป๋ง	แล้วค่อยเอาน�้า
แข็งออกจากปาก	จากนั้นก็สลับด้วยการอมน�้าชาร้อนหรือ	
อุ่นไว้ในปาก	แล้วดูดอมหัวนมหรือลึงค์อีกครั้ง	สลับไปสลับมา	
เพื่อสร้างความเสียวซ่านสุดพิเศษ

8.		การอาบน�้าด้วยกันใต้ฝักบัวน�้าเอื่อยๆ	และหยอกเย้ากันไปมา
ด้วยน�้าอุ่นและสบู่ลูบไล้ลื่นล้นจนเสียวเสร็จ

9.		การใช้สายน�้าที่แรงและเย็นฉีดไปตรงนั้น	ก็ท�าให้คุณรู้สึกดี
และเสียวได้

เพราะอะไร	.................

1.	 ..............................................................................................................................

2.	 ..............................................................................................................................

3.	 ..............................................................................................................................

ให้เหตผุลรวมๆ	3	ข้อ	หรอืมากกว่า	แล้วคณุจะได้รบัชดุถงุยางฯ	พเิศษ	1	ชดุเพ่ิม

ตัวอย่างที่สอง

คุณว่า 10 ค�าแนะน�าวิธีสนุกๆ ในการสร้างความสุขและพึงใจเรื่องเพศนี้ 
ใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้ (กลุ่มวัยรุ่นหญิง)

10 วิธีสร้างสุขพึงพอใจเรื่อง sex ได้ ไม่ได้

1.		 แบ่งปันเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างจินตนาการเรื่องเพศให้กันฟัง	

2.		เพิ่มเวลาเล้าโลมคนรักให้นานขึ้น	และท�าอย่างทะนุถนอมที่สุด

3.		ร่วมรักภายใต้แสงเทียน

4.		ใช้น�้าแข็งสร้างความตื่นเต้นในช่วงเล้าโลม	
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10 วิธีสร้างสุขพึงพอใจเรื่อง sex ได้ ไม่ได้

5.		อาบน�้าด้วยฝักบัว	หรือแช่ตัวในอ่างอาบน�้าด้วยกัน

6.		สัมผัสเรือนร่างของคนรักให้ทั่วทุกตารางนิ้ว	

7.		จูบทุกส่วนบนร่างกายของคนรัก	จะได้สยิวติ๋วกันไปข้าง

8.		จูบคนรักด้วยรูปแบบใหม่ๆ	และบริเวณต่างๆ	เพื่อค้นหา	
ความชอบใหม่ๆ	ของกันและกัน	

9.		ชวนกันไปจู๋จี๋ที่อื่นบ้างก็ได้	ที่ไม่ใช่ห้องนอนนะ	

10.		ลองเทคนิคลูบไล้คนรักแบบใหม่ๆ	ในขณะอาบน�้าด้วยกัน	
สัปดาห์ละหนดูดิ	

เพราะอะไร	.................

1.	 ..............................................................................................................................

2.	 ..............................................................................................................................

3.	 ..............................................................................................................................

ให้เหตผุลรวมๆ	3	ข้อ	หรอืมากกว่า	แล้วคณุจะได้รับชดุถงุยางฯ	พเิศษ	1	ชดุเพ่ิม

ตัวอย่างที่สาม

คุณว่า 10 ค�าแนะน�าวิธีสนุกๆ ในการใช้ถุงยางอนามัยนี้  
ใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้

10 ค�าแนะน�าวิธีสนุกๆ ในการใช้ถุงยางอนามัย ได้ ไม่ได้

1.		 ใช้ริมฝีปากคาบขอบถุงยางอนามัยไว้	จากนั้นค่อยๆ	ใช้ปากลิ้ม
เลียรูดถุงยางฯ	ลงไปตามแท่งล�า	ก่อนที่จะเผด็จศึก

2.		ช่วยใส่ถุงยางฯ	ให้เขาแบบค่อยเป็นค่อยไป	ท�าให้คู่ของคุณเห็น
ว่า	คุณชอบ	“ไอ้นั่น”	ของเขามากแค่ไหน
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10 ค�าแนะน�าวิธีสนุกๆ ในการใช้ถุงยางอนามัย ได้ ไม่ได้

3.		บอกให้เขาใส่ถุงยางฯ	เอง	โดยให้รูดลงช้าๆ	และระหว่างนั้น	
คุณก็สัมผัสเขาในแบบที่เขาชอบ

4.		ใช้ถุงยางฯ	เป็นการส่งสัญญาณ	“เปิดไฟเขียว”	ว่าคุณพร้อมแล้ว

5.		บางคนก็รู้สึกเร่าร้อนขึ้นมาทันที	เมื่อผู้ชายหยิบถุงยางฯ	ขึ้นมาใส่	
ฉะนั้นหยิบมันมาใส่เลย

6.		ฉันชอบใส่ถุงยางฯ	และมีเซ็กส์ในแบบที่ฉันชอบไปด้วย	เช่น		
เราช่วยกันใส่มันด้วยกันในขณะที่พูดสัปดนกันอยู่	แล้วเขา	
ก็ท�าให้ฉันเปียกแฉะด้วยการเอาส่วน	“ปลายหัว....”	ถูไถไปมา	
กับแคมและปุ่มของฉันเป็นเวลานานๆ	

7.		ฉันชอบใส่ถุงยางฯ	และมีเซ็กส์ในแบบที่ฉันชอบไปด้วย	เช่น		
ให้เขาเอาจากข้างหลัง	แต่บางครั้งก็ชอบเอาแบบนั่งหันหน้า
เข้าหากัน	โดยแยกขาสองข้างออกกว้างๆ	พาดบนขาของเขา	
แม้ว่าจะไม่ใช่ท่าที่ท�าให้เราได้สอดใส่ได้ลึกๆ	แต่มันก็ท�าให้รู้สึก
เร่าร้อนมาก	เมื่อเราได้เห็นกันและกันและได้สบตากัน		
มันรู้สึกเซ็กซี่มากๆ	และก็ลึกซึ้งด้วย

8.		หากคุณชอบดูผู้ชายกระฉูด	ครั้งต่อไปเวลาที่เอากัน	พอถึง	
ตอนใกล้เสร็จก็ขอให้เขาดึงถุงยางฯ	ออก	แล้วก็กระฉูดลงมา	
ที่ไหล่	หน้าอก	หรือหลังของคุณ	เพื่อให้ร่างกายของคุณ	
ได้สัมผัสกับน�้ารักที่เร่าร้อน

9.		ถุงยางฯ	ท�าให้เซ็กส์ของคุณไม่เปียกเลอะเทอะ	เพราะมันช่วย	
เก็บ	“น�้าเมือกขุ่นๆ”	นั้นเอาไว้ไม่ให้เปรอะเปื้อนเตียงนอนหรือ
ไหลเปียกตัวคุณ

10.	หากจะมีเซ็กส์กับคู่ประจ�า	คุณก็อาจเลือกถุงยางฯ	ชนิดบางเป็น
พิเศษได้ตามใจปรารถนา	เพื่อให้เกิดความสนุกแบบสัมผัสแนบ
ชิดมากขึ้น	(มีงานวิจัยรองรับว่าการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่ประจ�า	
แม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก	ถุงยางฯ	ก็จะไม่แตกง่ายๆ)
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เพราะอะไร	.................

1.	 ..............................................................................................................................

2.	 ..............................................................................................................................

3.	 ..............................................................................................................................

ให้เหตผุลรวมๆ	3	ข้อ	หรอืมากกว่า	แล้วคณุจะได้รับชดุถงุยางฯ	พเิศษ	1	ชดุเพ่ิม

แม้ว่าแบบส�ารวจทั้งสามช้ินน้ีจะเสนอแนะและใช้ภาษาแบบที่เห็นได้
ทั่วไปในคอลัมน์เรื่องเพศของวารสารแฟชั่นที่มีจ�าหน่ายในประเทศ	 ซึ่งเสนอ
การสร้างความสุขและความพึงพอใจทางเพศด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลาก
หลาย	 แต่กลับสร้างความอึดอัดกังวลใจไม่น้อยให้กับคนท�างานเรื่องเพศและ
เอดส์	เมือ่ต้องเป็นผู้ใช้ด�าเนนิกจิกรรมรณรงค์ในทีส่าธารณะ	ด้วยความรูส้กึว่า	
เร่ืองราวและภาษาดังกล่าวมีลักษณะหมิ่นเหม่	 เป็นเรื่องเพศแบบโป๊เปลือยซึ่ง
ต้องห้าม	ไม่ควรพดูคยุสือ่สารกนัในทีส่าธารณะ	กงัวลว่าจะถกูต่อว่า	หรอืห้าม
ปราม	จนกระทัง่ถกูแบนไม่ให้ท�ากจิกรรมรณรงค์	ซึง่มกีารน�าไปใช้ท�ากจิกรรม
กับวัยรุ่นเพียงในบางพื้นที่ในท้ายที่สุด

เมื่อพิจารณาข้อความและภาษาในแต่ละประโยคอีกครั้ง	 หลายคน	
เห็นว่าส�านวนภาษาที่ใช้แม้จะตรงไปตรงมาในเรื่องเพศ	 แต่ไม่ได้ถือว่าเป็น
ภาษาที่แรงมาก	 เพราะเป็นส�านวนแบบเดียวกับที่ใช้ในวารสารแฟชั่นทั่วไป		
แต่	 ‘ความแรง’	 อยู่ที่การสื่อความ	 เนื่องจากเมื่ออ่านข้อความดูแล้ว	 สามารถ
จินตนาการเห็นภาพหรือฉากตามค�าแนะน�านั้นๆ	อย่างชัดเจน	จึงท�าให้รู้สึก
ไม่ค่อยสบายใจหรือกังวลใจที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่บ้าง	

หลายคนมีข้อกังวลว่า	หากพูดเรือ่งความสุขความพึงพอใจเพิม่เติมเข้า	
ไปในการสื่อสารเรียนรู้เรื่องเพศ	 อาจท�าให้คนเลือกมองเรื่องเพศสัมพันธ	์
เฉพาะด้านท่ีเป็นความสุขและละทิ้งความปลอดภัย	 ซึ่งจะท�าให้เกิดอันตราย
และความเสี่ยงตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์
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ปฏิกิริยาและข้อกังวลใจดังกล่าวอาจเป็นภาพสะท้อนของการสื่อสาร
เรื่องความสุขความพึงพอใจ	กามารมณ์	ความเซ็กซี่เย้ายวนใจ	ที่เป็นมิติด้าน
บวกของเรื่องเพศ	ที่ถูกตีความหรือให้ค่าว่าเป็นสิ่งยั่วยุและกระตุ้นเร้าอารมณ์
ทางเพศ	 ท่ีจ�าเป็นต้องควบคุมไว้ตามแนวคิดความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลัก		
ด้วยเหตุผลว่าจะส่งผลกระทบต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

ประเดน็ข้างต้นนีน้�าไปสูข้่อถกเถยีงทีว่่า	อะไรคอืความเหมาะสมหรอืไม่
เหมาะสมในการสือ่สารเรือ่งเพศในสงัคมไทย	ทีผู่ว้จิยัเหน็ว่าประเด็นส�าคญัคอื
ความคิดท่ีว่าเร่ืองเพศเป็นเรื่องที่ต้องก�ากับและควบคุมมากกว่าเรื่องส�านวน
ภาษาที่ใช้	นัยส�าคัญของเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่า	หากจะสื่อสารเรื่องเพศในมิติของ
กามารมณ์ ความเย้ายวนใจทางเพศ ซึง่เป็นด้านหนึง่ของความสขุความพงึ
พอใจทางเพศแล้ว จะท�าให้เรือ่งเพศหลดุออกไปจากอ�านาจท่ีต้องการก�ากบั
ควบคุม	 จึงไม่แปลกที่สังคมไทยจะควบคุมการพูดคุย	 การแสดงออก		
การจ�าหน่ายอปุกรณ์เสรมิสขุทางเพศ	ฯลฯ	ไว้	เพือ่ท�าให้การสือ่สารเรยีนรูเ้รือ่ง
เพศอยูภ่ายใต้ขอบเขตของเนือ้ตวัร่างกาย	สขุอนามยั	ความปลอดภัย	ปลอดโรค		
บทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ความรัก	การแต่งงาน	สร้างครอบครัว	ความ
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเท่านั้น	 และให้คุณค่ากับค�า	 รักเดียวใจเดียว	 รักนวล
สงวนตัว	ฯลฯ	จนเบียดบังความหมายอื่นๆ	เช่น	ความสุขความพอใจทางเพศ	
กามารมณ์	 ให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดถึง	 ไม่อยู่ในกรอบคุณค่าดีงามที่	
ก�าหนดไว้

อย่างไรก็ตาม	 มีข้อเสนอว่าการเพิ่มเติมเรื่องความสุข	 ความพึงพอใจ
ทางเพศเข้าไปในการสื่อสารเรียนรู้เรื่องเพศและการส่งเสริมการใช้ถุงยาง	
อนามยันัน้	น่าจะไปด้วยกนัได้กบัความปลอดภัย	เพยีงแต่ต้องใช้เวลาระยะหน่ึง	
ในการท�าความเข้าใจและขจัดข้อกังวลต่างๆ	ที่มีอยู่ออกไป	ทั้งนี้	ควรพัฒนา
แนวทางการท�างานให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายแต่ละกลุ่ม	ด�าเนินการไปทลีะ	
ขั้นทีละตอน	 ในลักษณะกระบวนการวิจัยและพัฒนา	 เพื่อน�าไปสู่จุดสมดุล



211ถุงยางอนามัยกับการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย

ระหว่างการสื่อสารเรื่องความสุขความพึงพอใจทางเพศ	 กับความกังวลเรื่อง
ความปลอดภัย

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ	 การเสนอเรื่องมิติความสุข	
ความพึงพอใจทางเพศอาจไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย	 ทางออกต่อ	
ประเด็นนี้ได้แก่การพูดถึงสุขภาวะ	 ซึ่งกว้างกว่าค�าว่าสุขภาพที่มีความหมาย
ติดอยู่กับการแพทย์มากเกินไป	 การเติมมิติด้านสุขภาวะลงไปในการสื่อสาร
เร่ืองเพศและการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยน่าจะท�าให้สามารถด�าเนินการ
ในสังคมไทยได้โดยไม่มีแรงต้านทานมากนัก

5.5	บทสรุปปิดท้าย

จากข้อเท็จจริงที่ว่า	 ถุงยางอนามัยมีสถานะและความหมายเดียวที	่
เด่นชัด	 นั่นคือ	 เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการป้องกันโรคและ	
การตั้งท้อง	 ซึ่งสัมพันธ์กับวิธีคิดที่ว่า	 ถุงยางอนามัยใช้ส�าหรับเพศสัมพันธ์	
ที่เป็นอันตรายและเสี่ยง	 ซึ่งมักเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีวิถีทางเพศไม่อยู่ในกรอบ
ศีลธรรมอันดีงาม	 เป็นเพศสัมพันธ์ที่ผิดปกติ	 ผิดธรรมชาติ	 และเชื่อกันว่า	
ไม่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ด�าเนินชีวิตตามระบบคิดความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลัก

การส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัทีผ่่านมา	จงึถกูเพกิเฉยจากผูค้นจ�านวน
มากในสังคมทีด่�าเนินเพศวถิขีองตนตามระบบคดิความเชือ่เรือ่งเพศกระแสหลกั	
ขณะที่ผู้คนอีกจ�านวนไม่น้อยรู้สึกอึดอัด	 ไม่สะดวกใจที่จะใช้ถุงยางอนามัย	
เพียงเพราะไม่ต้องการเป็นผู้ที่ด�าเนินชีวิตหรือมีเพศวิถีที่ผิดปกติ	ผิดธรรมชาติ
ตามทีส่งัคมให้ความหมาย	การส่งเสรมิให้ถงุยางอนามยัเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ
ทางเพศในสงัคมไทย	จึงไม่อาจหลีกหนคีวามจริงทีว่่า	ต้องร้ือสร้างสถานะและ
ความหมายของถุงยางอนามัยขึ้นมาใหม่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริม	
สุขภาวะทางเพศ	
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การร้ือสร้างสถานะและความหมายของถุงยางอนามัยขึ้นมาใหม่นี	้
ย่อมเกีย่วพนักบัการรือ้สร้างระบบคิดความเช่ือเรือ่งเพศในสงัคมไทย	โดยเฉพาะ
การด�ารงอยูข่องเพศภาวะและเพศวถิแีบบอืน่ๆ	ในสงัคมไทย	ทีแ่ตกต่างไปจาก
เพศวิถีกระแสหลัก	 และถูกตราความหมายให้ว่าเป็นเรื่องเพศที่ผิดปกติ		
ผิดธรรมชาติ	ผิดศีลธรรม	และผิดขนบ

นอกจากน้ี	เรือ่งเพศและเพศสมัพันธ์นัน้	แม้จะถกูพดูถงึในประเด็นเร่ือง
อันตรายและความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม	 แต่ก็ยังมีด้านที่เป็นความสุข	
ความพึงพอใจทางเพศ	 อิสระในการตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์	 ด้วยความ
พร้อมและยินยอมพร้อมใจ	โดยไม่ถูกกระท�าความรุนแรง	และไม่ถูกบีบบังคับ
ด้วยเช่นกัน	 ดังนั้น	 การสื่อสารเรื่องเพศและการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะ  
เพศวิถีที่รอบด้าน ด้วยการมุ่งสื่อสารเชิงบวก ที่ไม่เน้นควบคุม แต่ส่งเสริม
การต่อรองและจดัการความสัมพนัธ์ท่ีไม่กระท�าความรนุแรง ไม่ตดัสนิ กดีกนั 
แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่จะน�าไปสู่สังคมที่คน 
มีความสุขและปลอดภัยเรื่องเพศ หรือสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศได้ใน 
ท้ายที่สุด
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