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วาทกรรม (Discourse) และอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel 

Foucault) มาเปนแนวคิดหลักในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจ โดยกลุมเปาหมายในการศึกษามี
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 “รักนวลสงวนตัว” เปนสํานวนท่ีไดยินบอยครั้ง เม่ือมีการกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศของ

เยาวชนกับเรื่องเพศศึกษาและเปนการแสดงคานิยม ความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอผูหญิง ซ่ึงหมายถึง 

การท่ีผูหญิงพึงระวังรักษาตนในการติดตอสัมพันธกับเพศตรงขาม ควรสงวนวาจาและทาทีไมให

แสดงออกในทางชูสาวอยางชัดแจงและสงวนตัวมิใหชายลวงเกินได ตลอดจนไมเขาไปมีความสัมพันธ

กับคูของคนอ่ืน ผูหญิงท่ีมีสามีแลวตองมีความซ่ือสัตย จงรักภักดีตอสามี และรักษาตนไมใหชายอ่ืนมา

ลวงล้ําได ผูหญิงท่ีรูจักรักนวลสงวนตัวยอมเปนท่ียกยองท้ังจากผูชายและคนท่ัวไป นอกจากนั้นผูหญิง

ก็จะรูสึกวาตนมีคุณคา มีเกียรติยศศักดิ์ศรีท่ีผูชายตองเกรงใจ (กุสุมา รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ และ

สายวรุณ นอยนิมิต 2550 ; มลฤดี ลาพิมล 2551 : 3) เม่ือสังคมไทยรับเอาคานิยมวัฒนธรรมทางเพศ

จากตางชาติมา คําวารักนวลสงวนตัว จึงถูกเชื่อมโยงกับการใหคุณคาในเรื่องพรหมจารีดวย อีกท้ัง

ปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องคานิยม

เพศภาวะและเพศวิถี เชน การแตงกายท่ีเผยใหเห็นถึงสัดสวนรูปราง การทักทายดวยการกอดและ

สัมผัส การท่ีผูหญิงไดออกมาแสดงบทบาทในพ้ืนท่ีสาธารณะมากข้ึน ทําใหผูหญิงและผูชายมีโอกาส

พบปะและทํากิจกรรมรวมกัน จนทําใหการรักนวลสงวนตัวถูกเนนถึงการรักษาความบริสุทธิ์กอน

แตงงานของผูหญิงมากกวา โดยเฉพาะเด็กสาววัยรุนท่ีสังคมมองวายังไมถึงวัยท่ีควรจะมีเพศสัมพันธ 

(เพ่ิงอาง  2551 : 4)  

คานิยมความเชื่อเรื่องรักนวลสงวนตัว ถูกนํามาใชเปนแนวคิดหลักในการรณรงคแกปญหา

เรื่องเพศสัมพันธของเยาวชน อีกท้ังสถาบันในสังคมพยายามสื่อสารสรางกระบวนการกลอมเกลา

เยาวชนในฐานะท่ีเปนอนาคตของชาติวายังไมถึงวัยท่ีสมควรจะเขาไปยุงเก่ียวกับเรื่องเพศ นอกจาก

คานิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวจะแสดงถึงการควบคุมผูหญิงในเรื่องเพศแลว ยังแฝงเรื่องวัยท่ี

เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธดวย การใหความรูเรื่องเพศกับเยาวชนสวนมากเนนไปท่ีการมองเรื่อง

เพศในเชิงกายวิภาค หรือสรีระท่ีแตกตางระหวางชายและหญิง หรือสอนใหเยาวชนตองควบคุม
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อารมณความรูสึกทางเพศของตนดวยการประกอบกิจกรรมอ่ืน เชน เลนกีฬา ซ่ึงการใหความรูดังกลาว

ไมสามารถตอบสนองตอความอยากรูของเยาวชน ทําใหตองศึกษาเรื่องเพศผานสื่อและอินเทอรเน็ต

ดวยตนเอง (อางแลว 2551 : 11 - 13) การมีเพศสัมพันธต้ังแตอายุนอยหรือกอนวัยอันควร เปน

ผลกระทบจากคานิยมเรื่องเพศของวัยรุน และความรุนแรงทางเพศท่ีปรากฏในสื่อและอินเทอรเน็ต 

ดวยลักษณะภาพ เนื้อหาเปนตัวกระตุนใหเกิดความอยากลองและเลียนแบบ การมีเพศสัมพันธของ

วัยรุนมักเกิดจากอารมณความรูสึกชอบ และเปนความสัมพันธท่ีปราศจากการคํานึงถึงความพรอม

และความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการตั้งครรภ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ นอกจากนี้การไดรับ

ความรูท่ีไมเพียงพออาจนําไปสูแนวทางการปองกันท่ีไมถูกตอง และความรูเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ 

จนทําใหเกิดปญหาทองไมพรอมข้ึน (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 2560 : 57)  

ทองไมพรอมเปนปญหาท่ีสําคัญในสังคมไทย ซ่ึงสาเหตุของปญหาดังกลาวมีความซับซอนและ

หลากหลาย ท้ังการขาดวิธีคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ การขาดความรูในการคุมกําเนิด ปญหาทางดาน

เศรษฐกิจ การศึกษา ครอบครัว ฯลฯ (AGI 1999; Daulaire et al. 2002 ; กฤตยา อาชวนิจกุล 2552 

: 55) โดยกลุมคนท่ีมักจะถูกกลาวถึงคือ เด็กวัยเรียนและวัยรุนท่ีมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร จาก

การขาดความรูในการปองกันจนนําไปสูการทองไมพรอมและทําแทงในท่ีสุด ดวยความท่ีวัยรุนเปนชวง

วัยท่ีเชื่อมตอระหวางความเปนเด็กและผูใหญ อาจทําใหเกิดความสับสนในบทบาท อารมณ

เปลี่ยนแปลงออนไหว มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศท่ีกอใหเกิดความรูสึกทางเพศมากข้ึน 

และอยูในชวงของวัยเจริญพันธุ ปญหาการตั้งครรภเปนปญหาชีวิตท่ีรุนแรงมากสําหรับวัยรุน ผลจาก

การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันหรือการคุมกําเนิด ทําใหเกิดการทองไมพรอมและเปนการทองท่ี

ยังไมไดแตงงาน  

เม่ือผูหญิงรับรูวาตั้งครรภและตองตัดสินใจวาควรยุติการต้ังครรภหรือไม เปนภาวะวิกฤต

อยางหนึ่ง อีกท้ังการท่ีไมมีผูใหคําปรึกษาในชวงนี้ยอมมีผลตอสิ่งท่ีตามมา การตัดสินใจวาจะตั้งครรภ

ตอไปเปนการคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง ท้ังการเรียน การงาน รายได ความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กท่ี

เกิดมา ฯลฯ (นภาภรณ หะวานนท 2537 : 1) ซ่ึงผูท่ีตกเปนจําเลยของสังคมคงหนีไมพนฝายหญิง 

ความรุนแรงท่ีผูหญิงตองเผชิญไมเพียงแคการถูกทํารายทางดานรางกาย แตเปนการถูกทําราย

ทางดานจิตใจจากสิ่งท่ีตองเผชิญตั้งแตเม่ือทราบวาทองและตัดสินใจท่ีจะทองตอ ดวยความกดดันจาก

สังคมดวยการตีตรา ตอวาหรือนินทา ทําใหการทองตอกลายเปนปญหาท่ีจําเปนตองหาทางออก ซ่ึง

บานพักฉุกเฉินเปนเพียงไมก่ีหนทางใหกับผูหญิงทองไมพรอมท่ีตองการจะทองตอ (ภัทรา ผานไชย 

2559 : 79) เปนเพียงสถานท่ีพักพิงชั่วคราวใหแกผูหญิงท่ีทองตอและไมตองการออกไปเผชิญหนาตอ
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สังคมหรือแมกระท่ังครอบครัว นอกจากนี้ยังมีวัยรุนท่ีทองไมพรอมและไดรับแรงกดดันจากสังคม 

(พรรณพิไล ศรีอาภรณ 2537) จนเปนแรงบีบบังคับใหวัยรุนท่ีประสบปญหาตองหาทางออกโดยการ

ทําแทง 

 การทําแทงเปนความเจ็บปวดท้ังทางกายและจิตใจ เสี่ยงตอชีวิต และถูกตีตราจากสังคม แต

ภายใตโครงสรางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน มีผูหญิงจํานวนหนึ่ง

ต้ังครรภแลวต้ังใจยุติการต้ังครรภ จากสถานการณท่ีผูหญิงถูกหามไมใหทอง หรือไมมีความพรอมใน

การต้ังครรภ (คณะทํางานเพ่ือสิทธิมนุษยชนของสตรี 2537) จากจํานวนผูหญิงทําแทงในประเทศไทย

ท่ีมีมากถึงประมาณ 300,000 รายตอป (มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุของสตรี 

แหงประเทศไทย สอส. 2560 : ออนไลน) จํานวนดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งจากผูหญิงท่ีเขารับการ

รักษาพยาบาลหลังจากการเกิดปญหาจากทําแทงเทานั้น อีกท้ังจํานวนของอัตราการตายจากการทํา

แทงไมปลอดภัยอยูท่ี 300 ตอ 100,000 ผูหญิงท่ีทําแทง (กรมอนามัย 2542 : ออนไลน) ดวยกฎหมาย

ในสังคมไทยท่ีไมไดมีสวนชวยลดอัตราการทําแทง แตยังผลักดันใหผูหญิงจํานวนหนึ่งตองเสี่ยงชีวิตใน

การทําแทงท่ีไมถูกหลักการแพทย จนเกิดอันตรายแกผูหญิงท่ีตั้งครรภ หรือตองจายคาบริการท่ีสูงเพ่ือ

ยุติการตั้งครรภ จะเห็นไดวาการทองไมพรอมท่ีนําไปสูการทําแทงนํามาซ่ึงความไมปลอดภัยตอผูหญิง 

บางคนบาดเจ็บ เกิดภาวะแทรกซอน หรือเสียชีวิตหลังจากการทําแทง ซ่ึงเปนการยืนยันวาผูหญิงทอง

ไมพรอมท่ีตองการจะยุติการตั้งครรภจําเปนตองเสี่ยงกับวิธีการท่ีสามารถทําแทงได เชน การซ้ือยายุติ

การตั้งครรภจากอินเทอรเน็ต การเขารับการทําแทงกับหมอเถ่ือน ฯลฯ ซ่ึงวิธีการดังกลาวกลายเปน

หนทางสําคัญท่ีผูหญิงตองเลือกเสี่ยงในการแกปญหาทองไมพรอมจนนํามาซ่ึงความอันตรายถึงแกชีวิต

ได 

 ดวยจํานวนของอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทําแทงท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหหนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชนเริ่มตระหนักถึงปญหาดังกลาว ไมวาจะเปนกรมอนามัย เครือขายสนับสนุน

ทางเลือกของผูหญิงทองไมพรอม กลุมทําทาง (WHW: Woman help woman) มูลนิธิแพธทูเฮลท 

(P2H) ฯลฯ ท่ีมองวาการทําแทงไมปลอดภัยเปนปญหาทางสังคมท่ีใหญกวาเรื่องทองไมพรอม จึงทําให

มูลนิธิดังกลาวมีโครงการรณรงคเพ่ือชวยเหลือผูหญิงท่ีประสบปญหา โดยการสนับสนุนผูหญิงทองไม

พรอมใหเขาถึงสิทธิท่ีเหมาะสมกับชีวิตของตนเอง เชน สิทธิในการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 

สิทธิของการเปนเจาของรางกาย (เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงท่ีทองไมพรอม 2560 : 

ออนไลน) อีกท้ังยังมีสวนชวยเหลือใหผูหญิงท่ีประสบปญหาดังกลาวลดความคิดเรื่องการตีตราจาก

สังคมและตนเอง ใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดอยางไมมีปญหาทางสุขภาวะทางจิตหรือรางกาย 
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ในสังคมไทยมีการกลาวถึงปญหาการทําแทงผิดกฎหมายอยูบอยครั้ง เม่ือมีขาวเก่ียวกับการ

ทําแทง มักจะมีการเคลื่อนไหวของบุคคลและองคกรตางๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็นท้ังสนับสนุนและ

คัดคาน สวนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาทองไมพรอมคือ มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS 

Access Foundations) เปนการรวมตัวของกลุมคนทํางานพัฒนาสังคมท่ีตระหนักวาเอดสไมใชปญหา

สาธารณสุข หากคือปญหาสังคมท่ีเปนผลพวงมาจากความไมเทาเทียมของผูชายผูหญิง ชองวาง

ระหวางเมืองและชนบท และความสัมพันธอันหละหลวมของคนในสังคม ชุมชนและครอบครัว ซ่ึง

แนวทางท่ีมูลนิธิฯ ตองการเขามาชวยเหลือผูหญิงทองไมพรอมเปนไปอยางรอบดานและครอบคลุม 

ตามเปาหมายหลักของมูลนิธิฯ ท้ังการลดผูตั้งครรภรายใหม การลดจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตดวย

การเขาถึงการรักษาท่ีปลอดภัย และการลดการตีตราในการทองไมพรอมแกผูหญิงท่ีประสบปญหา 

แนวทางดังกลาวเปนเปาหมายหลักในการทํางานของมูลนิธิฯ เพ่ือท่ีจะแกปญหาเรื่องทองไมพรอมใน

แงการสรางความปลอดภัยใหแกผูหญิง และการสรางความเขาใจอันดีกับผูหญิงท่ีประสบปญหาใน

สังคมไทยดวย 

มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundations) เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามามีสวนรวม

ในการจัดการปญหาเอดสในสังคมไทยตั้งแตป 2534 ภายใตชื่อ "โครงการเขาถึงเอดส" จุดเริ่มตนของ

การกอตั้งมูลนิธิฯ มาจากความตองการแกปญหาเรื่องโรคเอดสท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยเปนหลัก รูปแบบ

งานของมูลนิธิฯ เปนการใหคําปรึกษาผานสายดวนทางโทรศัพทเพียงอยางเดียว เม่ือดําเนินนโยบาย

แกปญหาเรื่องเอดสไปสักระยะหนึ่งพบวา ผูติดเชื้อมักมีปญหาเรื่องการตั้งครรภ ทําใหครรภดังกลาว

เกิดภาวะแทรกซอนหรือเปนการทองไมพรอมข้ึน ซ่ึงถือเปนปญหาท่ีผนวกกันและตองการการแกไข 

มูลนิธิฯ จึงตระหนักถึงปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึน ตอมาไดดําเนินนโยบายแกไขปญหาเรื่องเอดสและทอง

ไมพรอมควบคูกันไป ผานการใหคําปรึกษาสายดวน 1663 ปรึกษาทองไมพรอมและเอดสในป 2556 

(สมวงศ อุไรวฒันา 2560 : สัมภาษณ) ซ่ึงในปจจุบันการใหคําปรึกษามีความครอบคลุมมากข้ึน โดยผู

ประสบปญหาสามารถขอขอมูลและคําปรึกษาผานชองทางเฟซบุคท่ีใชชื่อเพจวา ‘1663 สายดวน

ปรึกษาเอดสและทองไมพรอม’ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังดําเนินนโยบายตางๆ เพ่ือชวยแกไขปญหาเรื่อง

ทองไมพรอมและเอดสอยูโดยตลอด และพยายามดําเนินนโยบายและเขารวมหาเครือขายในการ

ชวยเหลือใหครอบคลุมหลากหลายวงการในสังคมไทย ไมวาจะเปนวงการทางการแพทย วงการ

ทางดานกฎหมาย ฯลฯ 

  รูปแบบงานของมูลนิธิเขาถึงเอดสคือ บริการใหคําปรึกษาเรื่องเอดสและทองไมพรอมทางสาย

ดวน 1663 จัดอบรมผูปฏิบัติงานดานเอดส ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผลักดันเชิงนโยบายสังคม
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ท่ีมีผลตอการจัดการปญหาเอดส เชน ผลักดันใหเกิดระบบบริการรักษาดวยยาตานไวรัส และโรคฉวย

โอกาสตางๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ผลักดันใหยามีราคาถูกลง ผานการสนับสนุนใหรัฐ

ใชสิทธิตามสิทธิบัตร (CL) รวมถึงพัฒนาและสงเสริมใหกลุมผูมีเชื้อมีบทบาทในการรวมเปนผูใหบริการ

ภายใตโครงการศูนยองครวม เพ่ือนําไปสูการเขาถึงยารักษาโรคไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และ

รณรงคสาธารณะเพ่ือสรางความเขาใจเรื่องเอดสมุมมองใหม นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีสวนสําคัญในการ

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมถึงแนวทางแกปญหาทองไมพรอม ผานสายดวน 1663 อีกท้ังยังชวย

ผลักดันนโยบายเก่ียวกับสิทธิของผูหญิงทองไมพรอมในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ในการเขาถึงการชวยเหลือดานสาธารณสุข โดยไมมีการตัดสิน ตั้งคําถาม และตีตรากับการตัดสินใจ

ของผูหญิงท่ีตั้งครรภ ไมวาการตัดสินใจจะเปนการยุติการตั้งครรภก็ตาม จะเห็นไดวาแนวทางในการ

แกปญหาขององคกร เพ่ือตอบสนองความตองการตอปจเจก อีกท้ังยังมีบทบาทในการตอสูกับภาครัฐ

เพ่ือสิทธิของผูท่ีทองไมพรอมในการแกปญหาทองไมพรอมดวย 

ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาประเด็นเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการ

จัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) 

เนื่องจากแนวทางแกปญหาสําคัญเรื่องทองไมพรอมของมูลนิธิฯ เปนการคํานึงถึงสิทธิของผูหญิงทอง

ไมพรอม ท้ังการเขาถึงบริการดานสุขภาพ สิทธิในความเปนเจาของรางกาย นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยัง

พยายามผลักดันนโยบายท่ีจะชวยเหลือผูหญิงใหรอบดาน ครอบคลุมมากข้ึน เนื่องจากมีความคิดเห็น

วา ผูหญิงกลุมดังกลาวเปนผูท่ีประสบปญหา ไมใชตัวปญหาดังท่ีสังคมตีตรา สะทอนใหเห็นวามูลนิธิฯ 

มีวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมและแนวทางแกปญหาท่ีตางไปสังคมไทย จากความพยายามของ

บุคลากรในมูลนิธิฯ ท่ีตองการนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณหรือสถิติ เพ่ือสะทอนภาพสถานการณของ

ปญหาใหแกคนในสังคมไดทราบ จนนําไปสูการปรับมุมมองของคนในสังคมตอผูหญิงท่ีประสบปญหา

เหลานี้ใหดีข้ึน โดยไมไปทําลายท้ังสภาพรางกายและจิตใจ ดวยกระบวนการการทํางานของมูลนิธิฯ 

ในการดําเนินการแกไขปญหาอยางรอบดานและครอบคลุม ท้ังดานการแพทย กฎหมาย และสื่อตางๆ 

ซ่ึงถือเปนเครื่องมือสําคัญของมูลนิธิฯ ท่ีใชในการตอสูกับรัฐและคานิยม ความเชื่อของสังคมไทยใน

การกําหนดความคิดและแนวทางการแกปญหาของสังคมไทยท่ีมีอยูในปจจุบัน 

วัตถุประสงค    

1. เพ่ือศึกษาการสรางภาพวาทกรรมทองไมพรอมในสังคม ท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดคานิยม 

ความเชื่อของคนในสังคมไทย  
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2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการปญหาทองไมพรอมของมูลนิธิเขาถึงเอดส 

3. เพ่ือศึกษาวิธีการของมูลนิธิเขาถึงเอดสในการตอรองท่ีจะจัดการปญหาทองไมพรอมใน

สังคมไทย 

สมมติฐานการศึกษา 

 มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) ตองการตอสูกับรัฐเพ่ือหาแนวทางในการ

จัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย โดยวิธีการของมูลนิธิฯ เปนไปอยางรอบดานและครอบคลุม 

เชน การใหบริการคําปรึกษาสายดวน 1663 ทองไมพรอมและเอดส การผลักดันนโยบายใหสิทธิการ

ทําแทงอยูในหลักประกันสุขภาพ นโยบายผลักดันยายุติการตั้งครรภใหอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ 

ฯลฯ ซ่ึงแนวทางหลักในการทํางานของมูลนิธิฯ พยายามท่ีจะผลักดันใหผูหญิงท่ีประสบปญหาสามารถ

เขาถึงสิทธิของตนเองได ท้ังสิทธิการเปนเจาของรางกาย สิทธิในการเขาถึงการรักษาพยาบาลท่ี

ปลอดภัย ดวยความท่ีมูลนิธิฯ มีแนวทางในการแกปญหาอยางรอบดานและครอบคลุม เพ่ือใหผูท่ี

ประสบปญหาลดความกังวลตอปญหาสภาพรางกายและจิตใจตอการเผชิญหนากับสังคมดวย 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมใน

สังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) เปนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึง

ภาพวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย แนวทางในการจัดการปญหาทองไมพรอมของรัฐและ

มูลนิธิเขาถึงเอดส และเครื่องมือของมูลนิธิเขาถึงเอดสในการตอรองท่ีจะจัดการปญหาทองไมพรอมใน

สังคมไทย โดยจะทําการศึกษาจากการลงภาคสนามดวยวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมี

สวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึกในมูลนิธิเขาถึงเอดส ซ่ึงกลุมเปาหมายของการศึกษาคือ บุคลากรท่ี

ทํางานในมูลนิธิเขาถึงเอดส ไมวาจะเปนกลุมผูบริหารมูลนิธิฯ แพทยอาสา และอาสาสมัครสายดวน  

1663 เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของบุคลากรในมูลนิธิฯ ท่ีชวยแกไขปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย 

สถานท่ีในการศึกษา 

 สํานักงานมูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation)  

48/283 ซอยรามคําแหง 104 ถนนรามคําแหง, สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือทราบถึงภาพวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย แนวทางในการจัดการปญหาทอง

ไมพรอมของรัฐและมูลนิธิเขาถึงเอดส และเครื่องมือของมูลนิธิเขาถึงเอดสในการตอรองท่ีจะจัดการ

ปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย โดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนํามาอธิบายและทํา

ความเขาใจตอความคิดตอผูหญิงทองไมพรอมในสังคมไทย และแนวทางของมูลนิธิเขาถึงเอดสในการ

แกไขปญหาทองไมพรอม 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมใน

สังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) เปนการศึกษาเพ่ือแสดงให

เห็นถึงแนวทางและกระบวนการตอรองในการแกปญหาทองไมพรอมในสังคมไทยของมูลนิธิเขาถึง

เอดส  ผู ศึ กษาจึ งนํ า กรอบแนว คิด เ รื่ อ งว าทกรรม  (Discourse)  และ อํานาจ กับคว ามรู  

(Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) มาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

 กรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) สามารถนํามาอธิบายเพ่ือสรางความเขาใจและ

สะทอนใหเห็นถึงวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย ผานความคิด คานิยม และความเชื่อ ซ่ึงวาท

กรรมท่ีกําหนดความคิดของปจเจกและสังคมข้ึนอยูกับการปลูกฝงและการนิยามความหมายของ

สถาบันตางๆ ในสังคม ภายใตเง่ือนไขบริบทของประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผาน

เอกสารและกลุมเปาหมายในมูลนิธิเขาถึงเอดส นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปฏิบัติการทางวาทกรรม 

(Discursive Practice) ของมูลนิธิฯ ในการตอรองเพ่ือแกปญหาเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย 

 กรอบแนวคิดเรื่องอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) เพ่ืออธิบายใหเห็นถึงอํานาจของ

เครื่องมือท่ีมูลนิธิเขาถึงเอดสเลือกใชในการตอรองเพ่ือแกปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย ซ่ึงความรูท่ี

นํามาใชเปนความรูในลักษณะเฉพาะทาง เชน แพทยศาสตร นิติศาสตร เปนตน เพ่ือใหความรูนั้น

ทํางานควบคูไปกับอํานาจอยางไมสามารถแยกขาดจากกันได เพราะฉะนั้นความรูมักมีการชวงชิงพ้ืนท่ี

ในการแสดงอํานาจของตนเอง เพ่ือสรางความรูสึกยอมรับตอชุดความรูนั้น ดังท่ีมูลนิธิเขาถึงเอดส

เลือกใชแนวทางท่ีหลากหลาย ครอบคลุม และยังใชขอมูลเชิงสถิติหรือสถานการณของปญหาเปนชุด

ความรูท่ีมีอํานาจในการตอรองเพ่ือจะแกปญหา 
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กลุมตัวอยางและสถานท่ีทําวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีเลือกศึกษาเปนบุคลากรในมูลนิธิเขาถึงเอดส ท้ังกลุมผูบริหารมูลนิธิฯ แพทย

อาสา และอาสาสมัครสายดวน 1663 เนื่องจากกลุมตัวอยางดังกลาวเปนกลุมคนท่ีทํางานในมูลนิธิฯ ท่ี

ตองการแกไขปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย โดยดําเนินแนวทางแกไขปญหาตามเปาหมายของ

มูลนิธิฯ เปนหลัก ซ่ึงมีลักษณะท่ีตรงตามเปาหมายของผูศึกษา โดยจํานวนกลุมเปาหมายตัวอยางใน

การศึกษาครั้งนี้ มี ท้ังหมด 10 คน และพ้ืนท่ีในการศึกษาคือมูลนิธิ เขาถึงเอดส (AIDS Access 

Foundation) ซ่ึงเปนมูลนิธิ ท่ีมีแนวทางการทํางานท่ีจะแกไขปญหาทองไมพรอมและเอดสใน

สังคมไทย 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมใน

สังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ศึกษาเชิงบรรยายเก่ียวกับความคิดตอผูหญิงทองไมพรอมในสังคมไทย แนวทางในการแกไขปญหา

ทองไมพรอมของรัฐและมูลนิธิเขาถึงเอดส และเครื่องมือของมูลนิธิฯ ในการตอรองท่ีจะจัดการปญหา

ทองไมพรอมในสังคมไทย รวมท้ังวาทกรรม อํานาจกับความรูผานแนวทางการแกไขปญหาทองไม

พรอมของรัฐและมูลนิธิฯ ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาในครั้งนี้มีความถูกตองและครอบคลุม ผูศึกษาจึงได

แบงวิธีการเก็บขอมูลเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การเก็บขอมูลภาคสนามใชวิธีการสังเกตการณท้ังแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือจึงใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยการเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณจะใชวิธีการ

เลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจงคือ เลือกสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมผูบริหารมูลนิธิเขาถึงเอดส 

และการเลือกกลุมตัวอยางแบบแนะนําภายในกลุมอาสาสมัครสายดวน 1663 เกาและใหมในมูลนิธิฯ 

โดยการสัมภาษณเชิงลึกนั้นจะสามารถใหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย เชน อายุ 

การศึกษา ประสบการณการทํางาน รวมถึงความคิดและทัศนคติตอปญหาทองไมพรอมและแนว

ทางการแกไขปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย 
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2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตนจากการรวบรวมผานหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ 

เอกสารงานวิจัย และขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีความนาเชื่อถือ ศึกษาคนควาจากงานวิจัยสารนิพนธ

และวิทยานิพนธท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับการศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการ

จัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) 

โดยผูศึกษาไดแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน ในสวนแรกคือ แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา ซ่ึงผู

ศึกษาใชแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) และอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) ของมิเชล 

ฟูโกต (Michel Foucault) และสวนท่ีสองเปนสวนของเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย 

กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) โดยผูศึกษาแบงการทบทวนวรรณกรรม

ออกเปน 4 ประเด็นคือ 1. เพศวิถีและบทบาททางเพศ 2. วัยรุนกับเรื่องเพศ 3. ทองไมพรอมในวัยรุน 

4. ง านวิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง กับ  แนว คิด เ รื่ อ ง ว าทกรรม  (Discourse) และ อํานาจ กับความรู  

(Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตน ขอมูลอางอิง 

รวมไปถึงเปนขอมูลในการวิเคราะหและเปนแนวทางในการศึกษา 

3. รวบรวมขอมูลท้ังหมด 

รวบรวมขอมูลท่ีไดมาจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ 

เอกสารงานวิจัย และขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส การสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

และการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะห เชื่อมโยง และสรุป เพ่ือทําใหงานวิจับ

สมบูรณและครบถวน 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

 เม่ือผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดในระดับปฐมภูมิ ท่ีไดจากการสังเกตการณอยางมี

สวนรวมและไมมีสวนรวม รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือใหไดขอมูลท่ัวไปของกลุมเปาหมาย เชน 

อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน รวมถึงความคิดและทัศนคติตอปญหาทองไมพรอมและแนว

ทางการแกไขปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย นอกจากนี้ยังรวบรวมขอมูลในระดับทุติยภูมิท่ีไดจาก

การทบทวนเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและ

แนวทางในการศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมใน

สังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) โดยใชกรอบแนวคิดเรื่องวาท
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กรรม (Discourse) และอํานาจกับความรู  (Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต  (Michel 

Foucault) ในการวิเคราะหงานศึกษาครั้งนี้ โดยผูศึกษาจะนําเสนอขอมูลและแบงขอมูลเปน 5 บท 

ดังนี้ 

 บทท่ี 1 นําเสนอเก่ียวกับความเปนมา ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค สมมติฐาน 

ขอบเขตของการศึกษา สถานท่ีในการศึกษา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ กรอบแนวคิดท่ีใชใน

การศึกษา กลุมตัวอยาง ระเบียบวิธีการศึกษา การสังเคราะหและวิเคราะหขอมูล กรอบแนวคิดใน

การศึกษา และแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบรายละเอียดในการศึกษา 

 บทท่ี 2 นําเสนอเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงบทนี้จะแบงเนื้อหา

ออกเปน 2 สวน ในสวนแรกมีเนื้อหาเก่ียวกับแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) และอํานาจกับ

ความรู (Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ท่ีเปนแนวคิดหลักในการอธิบาย

และวิเคราะหการศึกษาครั้งนี้ สวนท่ีสองเปนสวนของเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย 

กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) โดยผูศึกษาแบงการทบทวนวรรณกรรม

ออกเปน 4 ประเด็นคือ 1. เพศวิถีและบทบาททางเพศ 2. วัยรุนกับเรื่องเพศ 3. ทองไมพรอมในวัยรุน 

4. ง านวิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง กับแนว คิด เ รื่ อ ง ว าทกรรม  (Discourse) และ อํ านาจ กับความรู  

(Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการทบทวนมา

เปนขอมูลพ้ืนฐานในการประกอบความเขาใจ และเปนแนวทางในการทําการศึกษาครั้งนี้ 

 บทท่ี 3 นําเสนอเก่ียวกับความเปนมาของมูลนิธิเขาถึงเอดส เปาหมายหลักของมูลนิธิเขาถึง

เอดส รูปแบบงานของมูลนิธิเขาถึงเอดส แนวทางการทํางานของมูลนิธิเขาถึงเอดส และความแตกตาง

ในการทํางานแกปญหาทองไมพรอมของมูลนิธิเขาถึงเอดสกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเขาใจวาทกรรม

เรื่องทองไมพรอมและแนวทางการแกปญหาเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยของมูลนิธิเขาถึงเอดส  

 บทท่ี 4 นําเสนอเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในมูลนิธิเขาถึงเอดส ท้ังกลุมผูบริหาร 

แพทยอาสา และอาสาสมัครสายดวน 1663 ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในกรณีศึกษา โดยบทนี้ผูศึกษาจะ

นําบทสัมภาษณกลุมเปาหมายเขามาสอดแทรก เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงสถานการณเรื่องทองไมพรอมใน

ปจจุบัน ความคิดเห็นเรื่องการทองไมพรอมในสังคมไทย และพลังขับเคลื่อนตอแนวทางในการแกไข

ปญหาทองไมพรอมองมูลนิธิเขาถึงเอดส เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดในบท

ตอไป 
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 บทท่ี 5 นําเสนอเก่ียวกับผลการวิเคราะหขอมูล บทสรุปท่ีไดจากการสังเกตการณ และการ

สัมภาษณเชิงลึกจากกลุมเปาหมายท่ีเปนกรณีในการศึกษาผานกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรม 

(Discourse) และอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) เพ่ือ

ตอบจุดประสงคของการศึกษากระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมใน

สังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation)  

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาตลอดการศึกษา เริ่มตั้งแตการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน รวมไป

ถึงการลงภาคสนาม เพ่ือเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ ในการวิเคราะหผลการศึกษาเริ่มต้ังแตเดือน

สิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลาท้ังหมด 10 เดือน โดยการศึกษาแบงชวงเวลา

ออกเปน 

 

ระยะเวลา ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

สิงหาคม 2560 – พฤศจิกายน 2560 คนหาและคัดเลือกประเด็นท่ีตองการศึกษา 

ศึกษาขอมูลเบื้องตน พรอมกําหนดประเด็น 

ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 คนควาขอมูลพ้ืนฐานจากหนังสือ วารสาร 

เอกสารงานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กุมภาพันธ 2561 – เมษายน 2561 ลงภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูล โดยการ

สังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

พรอมท้ังสัมภาษณแบบเจาะลึก 

พฤษภาคม 2561 นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะห เชื่อมโยง และ

สรุปผลการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

ในบทนี้ผูศึกษาจะนําเสนอแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเรื่อง 

กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดปญหาทองไมพรอมของสังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึง

เอดส (AIDS Access Foundation) โดยผูศึกษามีการแบงเนื้อหาเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนแรก

เปนแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) และอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) ของ มิเชล ฟู

โกต (Michel Foucault) ในสวนท่ีสองเปนสวนของเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย 

กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) โดยผูศึกษาแบงการทบทวนวรรณกรรม

ออกเปน 3 ประเด็นคือ 1. เพศวิถีของวัยรุน 2. ทองไมพรอมในวัยรุน 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

แนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจความรู ของมิเชล ฟูโกต จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ท้ังหมดสามารถนํามาวิเคราะห เชื่อมโยงและเปนแนวทางในงานศึกษาครั้งนี้ตอไป 

 

1. แนวคิดทฤษฎีในการศึกษา 

 การศึกษาในครั้ งนี้ ใชกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) และอํานาจความรู  

(Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ซ่ึงกรอบแนวคิดดังกลาวเก่ียวของ 

เชื่อมโยงและทํางานรวมกันอยางไมสามารถแยกขาดจากกันได วาทกรรมเปนชุดความรูหนึ่งท่ีรัฐหรือ

สถาบันท่ีมีอํานาจสรางเพ่ือใหคนในสังคมยึดถือ โดยวาทกรรมหลักอาจจะเปนความจริงหรือไมก็ไดแต

กลับมีอํานาจในการกําหนดความถูกผิดในสังคมได เพราะฉะนั้นจึงมักมีการตอสูเชิงวาทกรรมเพ่ือชวง

ชิงพ้ืนท่ีในการแสดงความชอบธรรม จึงนํามาซ่ึงการนําเสนอความรูในลักษณะตางๆ เพ่ือใหความรูนั้น

มีอํานาจตอการชวงชิงพ้ืนท่ีทางวาทกรรมหลัก ซ่ึงชุดความรูท่ีตองการชวงชิงและตอรองกับวาทกรรม

หลักกลายเปนวาทกรรมรอง นอกจากนี้การศึกษาเรื่องวาทกรรมยังทําใหเห็นถึงการปฏิบัติการทาง

วาทกรรม (Discursive Practice) ท่ีเปนแนวทางในการชวงชิงพ้ืนท่ีท่ีจะสรางวาทกกรมชุดใหมข้ึนมา 

มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault, 1926 - 1984) เปนหนึ่งในนักคิดและนักปรัชญาคนสําคัญ

ของศตวรรษท่ี 20 ตอนปลาย เขามีความสนใจท่ีหลากหลาย ตั้งแตประวัติศาสตรความคิด ญาณวิทยา 

12 
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จริยศาสตร ปรัชญาการเมือง รวมถึงการเปนนักเคลื่อนไหวทางสังคมการเมือง ความโดดเดนของเขา

อยูท่ีความสามารถในการประสานความคิดของตัวเองกับนักคิดคนอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตองานเขียนของเขา 

จนเกิดเปนประเด็นความรู ใหม  ไมว าจะเปนโบราณคดีวิทยา (Archaeology) วงศาวิทยา 

(Genealogy) ชีวอํานาจ (Biopower) วาทกกรรม (Discourse) ฯลฯ ซ่ึงเขาเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย

ในฐานะนักคิดแนววิพากษท่ีทาทายเก่ียวกับสถาบันสังคม ในการศึกษาสถาบันสังคมทําใหเขาสนใจ

เรื่องของอํานาจ ความรู และวาทกรรม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2554 : 77 - 79) 

อิทธิพลในชวงแรกของฟูโกตเริ่มมาจากการศึกษาวรรณกรรมของเรมงด รูสแซ็ล (Raymond 

Roussel) ซ่ึงเปนนักเขียนชายขอบท่ีไมมีผูใดใหความสนใจหรือ ‘นักเขียนแนวทดลอง’ ท่ีเขียนจาก

ความทะนงตน งานเขียนของรูสแซ็ลมักถูกมองขามในคนท่ัวไป มีเพียงผูนิยมศิลปะแนวเหนือจริงและ

เปนแฟนนวนิยายของเรมงด เกอโน (Raymond Queneau) เพียงไมก่ีคนท่ีอานงานของเขา โดย

จุดเดนของงานเขียนรูสแซ็ลอยูท่ีการบรรยายวัตถุและการกระทําอยางละเอียด อีกท้ังการเขียนดวย

กติกาท่ีตั้งข้ึนเองท่ีมีการอธิบายไวในบทความ “วิธีเขียนหนังสือของขาพเจา” (How I Wrote Certain 

of My Books) (สายพิณ ศุพุทธมงคล  2558 : 20 - 21)  

 ฟูโกตสนใจความเปนนักเขียนชายขอบของรูสแซ็ล ท่ีไมเคยประสบความสําเร็จและถูกวินิจฉัย

วาปวยทางจิต โดยฟูโกตมักสนใจและเห็นใจผูท่ีถูกปทัสถานของสังคมกระแสหลักผลักใหเปนคนนอก 

จนนําไปสูการเขารวมตอตานปทัสถานทางสังคมท่ีกีดกันคนบางกลุม อีกท้ังการไมแสดงออกถึงอัต

ลักษณของผูเขียน ‘เขียนเพ่ือไรหนา’ ในงานของรูสแซ็ลสรางความสนใจใหแกฟูโกตอยางมาก ดวย

รูปแบบงานเขียนท่ีใหความสําคัญกับความเปนวัตถุวิสัยของพ้ืนท่ี สถานท่ีเหนือสํานึกและการรับรูดาน

เวลาผานการเขียนภายใตการกํากับของไวยากรณ ทําใหคําหลั่งไหลจากโครงสรางของภาษามากกวา

ความคิดและความรูสึกของผูเขียน จนสงผลตองานเขียนของฟูโกตท่ีมีความหลงใหลเรื่องการสูญของ

ตัวตน ท้ังท่ีเกิดจากความตายและท่ีสะทอนในการใชหลักภาษาตามหลักไวยากรณ แตอิทธิพลของรู

สแซ็ลคอนขางขัดแยงกับพ้ืนฐานชีวิตและความคิดของฟูโกต แมวาในชวงแรกงานเขียนท่ีมีความ

รื่นรมยเพ่ือสุนทรียภาพจะมีอิทธิพลตองานเขียนในชวงแรกของฟูโกตก็ตาม (เพ่ิงอาง 2558 : 22 - 26)  

อีกท้ังเขายังสนใจบทบาทของนักเขียนท่ีสัมพันธกับตัวบทตามการนิยามของสังคมและ

วัฒนธรรม เพราะฉะนั้นความเปนนักเขียนจึงเปนสิ่งท่ีสังคมกําหนด มิใชสิ่งท่ีมีมาและเปนไปโดย

ธรรมชาติ อีกท้ังยังเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมและกาลเวลา นอกจากนี้การเขียนยังสามารถพาเราออก

หางจากตัวเราดวยวิธีการท่ีลึกซ้ึงกวานั้น ดวยการกําหนดโครงสรางทางความคิดท่ีกํากับการพูดผาน
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ภาษา การใชคําศัพทนิยามหรืออธิบายสิ่งอ่ืนตองสอดคลองกับความสามารถของคําในการใชไดจริง 

ตองมีอยู เปนภาษาท่ีคนใชกัน และแตละภาษาอาจมีขอจํากัดเชิงโครงสรางท่ีทําใหพูดถึงบางเรื่อง

ไมได ลักษณะดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวาคํากลาวของนักเขียนเปนผลมาจากภาษาท่ีเขาใช ตัวบท

จึงเปนสิ่งท่ีภาษาเปนผูพูด ซ่ึงนักเขียนอยูในฐานะเปนผูตอสูกับโครงสรางภาษาเพ่ือแสดงวิสัยทัศนท่ีไม

เหมือนใคร ทัศนะแบบโรแมนติกและคลาสสิคมองวาการเขียนเปนการแสดงตัวตนของนักเขียนท่ี

สะทอนวิสัยทัศนสวนตัวของผูเขียน แตฟูโกตสนใจการใชภาษาในแงท่ีไมใชการแสดงตัวตน กลับมอง

วาเปนการทําใหตัวตนสลายไปในภาษา (อางแลว 2558 : 31 - 34) 

ความเปนนักเขียนในลักษณะดังกลาวสอดคลองกับกระแสวรรณกรรมโมเดิรนนิสตท่ีเชื่อมโยง

กับ ‘มรณกรรมของนักเขียน’ (death of the author) ท่ีหมายถึงมรณกรรมของการนิยามนักเขียน

จากการแสดงตัวตนของเขา แนวคิดท่ีมาแทนท่ีคือนักเขียนอยูในฐานะท่ีอนุญาตใหภาษาแสดงตัวตน

ของภาษา จนฟูโกตเริ่มสนใจเรื่อง ‘ภาษาคืออะไร และเราจะมีวิธีหลอกลอใหมันปรากฏตัวอยางท่ีมัน

เปนใหครบทุกแงมุมไดอยางไร’ (OT 306 ; สายพิณ 2558 : 34 - 35) ในงานปาฐกถาท่ีทางของวาท

กรรมท่ีวิทยาลัยแหงฝรั่งเศส ฟูโกตเชื่อมโยงตัวเองกับเสียงแบบโมเดิรนนิสตของมอลลอย (Molloy) 

ตัวละครของเบ็กเก็ตต (Beckett)0

1 และเสนอวาการมองผูเขียนในฐานะเปนตัวเชื่อมโยงงานเขียนหรือ

คําพูด เปนท่ีมาของความตอเนื่องเชื่อมโยงกันของงาน (DL 221 ; สายพิณ 2558 : 35) โดยฟูโกตเชื่อ

วาภาษาไปไกลกวาการแสดงอัตภาวะของแตละคนหรืออัตภาวะรวมระหวางเรากับผูอ่ืน  

ปรัชญาภาษาในชีวิตประจําวันของนักวิชาการโลกภาษาอังกฤษในชวงทศวรรษ 1950 และ 

1960 ท่ีไดรับอิทธิพลจากวิทเกนชไตน (Wittgenstein) 1

2 เสนอวิธีคนหาจิตไรสํานึกทางภาษา สวน

โบราณคดีวิทยาความรูท่ีฟูโกตพัฒนาในชวงทศวรรษ 1960 เสนอวิธีท่ีเปนประวัติศาสตรมากกวา โดย

การมองวาการเขียนเปนแรงกดดันแกภาษาท่ีใชความยอนแยงบีบใหมันไปถึงขีดจํากัด จนนําไปสู

1 แซมูเอล เบคเกตต (Samuel Beckett, 1906 - 1969) นักเขียนบทละครรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมชาวไอริช 

ท่ีนําอภิปรัชญามาถายทอดผานงานละคร (ชุติมา มณีวัฒนา 2560 : ออนไลน)  
2 ลุดวิก วิทเกนชไตน (Ludwig Wittgenstien, 1889 – 1951) นักปรัชญาชาวออสเตรีย – อังกฤษ ความคิดชวงแรก

ของเขาเปนการคนพบความเปนเอกภาพของภาษาจากลักษณะท่ีหลากหลายของภาษา แตความคิดในชวงหลังเปน

การคนพบวาเอกภาพของภาษาน้ันแทจริงแลวคือความหลากหลายของการใช (Dreaming Butterfly 2560 : 

ออนไลน) 
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ประสบการณของการละเมิดและกาวลวงล้ํากรอบ (Transgression) 2

3 ซ่ึงฟูโกตไดยกตัวอยางงาน

ของฌอรฌ บาไตย (Georges Bataille) ในประเด็นของการกระทําจะปลดปลอยพลังในภาษาและ

นําไปสูขีดสุดของความคิดและประสบการณ จนทําใหเห็นวิถีคิดใหมท่ีตางไปจากเดิม จะเห็นไดวางาน

เขียนของบาไตยถูกออกแบบเพ่ือปลดปลอยความจริงใหมท่ีกาวลวงล้ํากรอบจากพันธนาการของภาษา

ท่ีจํานําพาผูอานใหพนจากอาณาบริเวณของสิ่งท่ีรูและความสามารถในการแสดงออก (สายพิณ 2558 

: 36 - 39) นอกจากนี้งานเขียนของมอรีส บลองโชต (Maurice Blanchot) ท่ีไมสนใจตออัตภาวะโดย

สิ้นเชิง และมองวาการแตกสลายของอัตภาวะทางปรัชญาและชิ้นสวนท่ีกระจัดกระจายไวในภาษาท่ี

ไมใหท่ีทางแกอัตภาวะ แตกลับเปนการทําใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการหายไปของอัตภาวะนั่นเอง 

(“A Preface to transgression”, EW II 79 ; สายพิณ 2558 : 40) งานเขียนของบลองโชตดังกลาว

ชวยสงเสริมความคิดของฟูโกตใหชัดเจนยิ่งข้ึน   

ทัศนคติของฟูโกตเปลี่ยนไปชวงปลายทศวรรษ 1960 ในชวง ค.ศ. 1968 งานเขียนของฟูโกต

เนนเรื่องการเมือง เชนเดียวกับการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองของเขา จนกระท่ัง ค.ศ. 1977 ฟูโกต

ไดกลาวถึงทฤษฎีวรรณกรรมโมเดิรนนิสตในฐานะเรื่องท่ีเคยสนใจ และตั้งขอสังเกตวากระแสโมเดิรนนิ

สตดําเนินมาจนถึงฉากสุดทาย เม่ือฟูโกตเริ่มใหความสนใจทางการเมือง เขามองวาปญญาชนเฉพาะ

ทาง เชน ครู วิศวกร หรือแพทยสามารถแกปญหาทางสังคมและการเมืองได เนื่องจากกลุมคนเหลานี้

มีอํานาจท่ีใหและทําลายชีวิต ไมวาอํานาจท่ีใชนั้นจะเพ่ือรักษาหรือตอตานรัฐก็ตาม (EW III 129 ; สาย

พิณ 2558 : 50) อีกท้ังเขายังพูดถึงนัยทางการเมืองท่ีตางกันของความเห็นตางกับการต้ังคําถาม วา

การเห็นตางทางการเมืองกอใหเกิดสภาวะทํานองเดียวกับศาสนา (การกําจัดพวกนอกรีต) และ

กระบวนการยุติธรรม (การพิพากษาอาชญากร) จนนําไปสูการนิยามวาใครคือพันธมิตร ซ่ึงเปนภาพ

ตัวแทนของพรรค การเห็นตางสถาปนาใหอีกฝายเปนศัตรู เปนตัวแทนของผลประโยชนท่ีขัดกันท่ีตอง

สูจนกวาอีกฝายแพ (EW I 112 ; สายพิณ 2558 : 54) อีกท้ังฟูโกตยังมองวาการวิจารณเปนสิ่งท่ีขาด

ไมไดของชีวิตทางการเมือง และยังสนับสนุนการลุกข้ึนประทวง ซ่ึงเปนแรงท่ีผลักดันใหบุคคลหนึ่ง 

กลุมหนึ่ง คนสวนนอยบางกลุม หรือคนท้ังประเทศเอาชีวิตไปเสี่ยงในการเผชิญหนากับผูมีอํานาจท่ี

พวกเขาเห็นวาไมยุติธรรม (“Useless to Revolt?”, EW III 449 ; สายพิณ 2558 : 59)  

3 การออกนอกกรอบหรือการกาวลวงล้ํากรอบ (Transgression) เปนการขบถตอตัวเอง เน่ืองจากขีดจํากัดของเรา

ข้ึนอยูกับเราเปนผูกําหนด อีกท้ังการกระทําดังกลาวจะยอนกลับมาหาตัวเอง ดวยเครื่องมือท่ีไมกอใหเกิดผลใดๆ 

(EW II, 70 ; สายพิณ ศุพุทธมงคล 2558 : 39) 
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ฟูโกตตองการเสนอความคิดจากภายใน โดยไมใหความสําคัญกับความคิดท่ีตระหนักวาคือ

อะไร แตศึกษาความคิดท่ีไมคํานึงถึงสถานะของนักคิด สิ่งสําคัญท่ีสรางความเขาใจคือ ภาษา ซ่ึงเปน

โครงสรางท่ีเปนอิสระจากผูใชภาษา งานของฟูโกตขางตนมีลักษณะคลายกับภาษาศาสตรของชอมสกี 

(Chomsky) 3

4 ท่ีพยายามคนหาโครงสรางสวนลึกของการใชภาษา (Deep Structure) ฟูโกตกลับไม

สนใจโครงสรางทางภาษาท่ีเปนทางการ ไวยากรณ หรือโครงสรางของความหมาย แตสนใจโครงสราง

ท่ีกํากับเนื้อหาของสิ่งท่ีพูดหรือคิด (สายพิณ 2558 : 68 - 69) เขาจึงกลาววาโบราณคดีวิทยาจะทําให

ความรูทางประวัติศาสตรท่ีเราคิดวาเปนจริงกลายเปนความรูท่ีข้ึนอยูกับกาลเทศะ ไมใชความรู

สัมบูรณท่ีเปนจริงทุกยุคทุกสมัย เพราะฉะนั้นโบราณคดีวิทยาของฟูโกตนําไปสูการทาทายความคิดท่ี

สืบทอดกันมาในประวัติศาสตร โบราณคดีวิทยามีพลังทางการเมืองในตัวเอง ซ่ึงพลังนี้มาจาก

ความสามารถในการเสนอวิถีคิดใหมท่ีทาทายเง่ือนไขในการจํากัดความคิด (สายพิณ 2558 : 70 - 76) 

ดวยขีดจํากัดของโบราณคดีวิทยาในเรื่องการวิเคราะหตนเหตุและผล ทําใหงานเขียนของฟูโกตมี

จุดออนท่ีจํากัดอยูเพียงแคการบรรยายระบบความคิด แตไมไดอธิบายการเปลีย่นแปลงจากระบบหนึ่ง

เปนอีกระบบหนึ่ง  

 ขอเสนอสําคัญในวงศาวิทยาของฟูโกตท่ีมีความคลายคลึงกับนีทเชอ (Nietzsche)4

5 กลาววา 

ความรูมีสัมพันธภาพท่ีลึกซ้ึงกับอํานาจ ซ่ึงขอเสนอดังกลาวชวยใหฟูโกตมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

ความคิดมิไดเกิดจากความคิดในตัวเอง แตเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของความคิด ตนเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงเปนพลังทางสังคมท่ีควบคุมพฤติกรรมของปจเจกบุคคล การศึกษาความรูดวยวิธี

โบราณคดีวิทยาทําใหเขาเห็นวาอํานาจเปนตัวการท่ีทําใหกรอบคิดพ้ืนฐานหรือรูปแบบของวาทกรรม 

ซ่ึงเปนฐานของความรูเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้อํานาจยังมีบทบาทในแงกรอบกํากับความคิดเชิงบวก 

นั่นก็คืออํานาจไมไดควบคุมหรือลมลางความรูแตยังสรางความรูดวย อีกท้ังความรูยังนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจท่ีใหกําเนิดความรูนั้น (สายพิณ 2558 : 89 - 90) ฟูโกตไดรับอิทธิพล

4 แอฟราม โนม ชอมสกี (Avram Noam Chomsky) นักภาษาศาสตร นักปรัชญา นักปริชานศาสตร และนัก

กิจกรรมทางการเมือง ไดรับการยกยองจากการใหกําเนิดทฤษฎี Transformative-Generative Grammar หรือ 

Generative Grammar ซึ่งเปนงานช้ินสําคัญท่ีสุดของวงการภาษาศาสตรทฤษฎีในคริสตศตวรรษท่ี 20 (Wikipedia 

2560 : ออนไลน) 
5 เฟรดเดอริค วิลเฮลม นีทเชอ (Friedrich Wilhelm Nietzsche: 1844 - 1900) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ผลงาน

ของเขาเนนใหเห็นความตกต่ําและเสื่อมถอยของอารยธรรมตะวันตกในแงอภิปรัชญา ญาณวิทยา ศีลธรรม การเมือง

สมัยใหม ท่ีสงผลตอจิตวิญญาณของมนุษย (สุภางค จันทวานิช 2557 : 209) ซึ่งเขาเปนอภิปรัชญาคนสุดทายท่ี

นําไปสูการคิดและการมองโลกแบบใหม (เพ่ิงอาง 2557 : 216) 
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ทางความคิดจากนีทเชออยางมาก ในงานศึกษาเก่ียวกับวงศาวิทยาวาดวยความรูของเขามีลักษณะ

คลายกับถอดแบบมาจากการศึกษาวงศาวิทยาของศีลธรรมในงานของนีทเชอ (ไชยรัตน 2543 : 80) 

 งานชวงสุดทายของฟูโกตใหความสําคัญกับการศึกษาโครงสรางของอํานาจ ในความคิดเห็น

ของเขา ‘อํานาจกับความรู’ มีเปาหมายท่ีแยกออกจากกันไมได นั่นคือถามีความรูก็นําไปสูการควบคุม 

หากมีการควบคุมก็ตองอาศัยความรู แมอํานาจกับความรูจะเปนอิสระตอกันแตตองไปดวยกันเสมอ 

(เพ่ิงอาง 2543 : 84) เพราะฉะนั้นความรูไมใชเรื่องของขอเท็จจริงและไมใชเรื่องของการเขาใจ แต

เปนเรื่องของการเก็บกด ปดก้ัน และครอบงํา นอกจากนี้เขายังมองวาผูแตงไมใชตัวบุคคลแตเปน

หนาท่ีผูแตงในวาทกรรม กลาวคือผูแตงทําหนาท่ีคัดกรองความหมายท่ีมีอยูมากมายมาใช ทําใหมี

ความจําเปนท่ีจะตองตัดขามวาทกรรมชุดอ่ืน (ไชยรัตน 2554 : 91) โดยฟูโกตเห็นวาบทบาทหนาท่ี

ของผูแตงในความสัมพันธกับวาทกรรมท่ีสําคัญมี 4 ประการ ประกอบดวย ประการแรกเปนการจัด

ประเภทแยกแยะวาทกรรม พรอมระบุผูรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายข้ึน แสดงใหเห็นวาบทบาท

หนาท่ีของผูแตงเชื่อมโยงกับระบบกฎหมายและสถาบันสังคมท่ีผนวกรวม กําหนด และผสมผสานวาท

กรรมเขาไวดวยกัน ประการท่ี 2 บทบาทหนาท่ีของผูแตงไมไดกระทบตอวาทกรรมทุกประเภทใน

ลักษณะเดียวกัน สวนประการท่ี 3 บทบาทหนาท่ีของผูแตงมิไดเกิดจากวาทกรรมใดวาทกรรมหนึ่งโดย

ทันที แตเกิดจากชุดการทํางานของวาทกรรมท่ีเฉพาะและซับซอน และประการท่ี 4 ผูแตงเปน

ตําแหนงแหงท่ีในวาทกรรม สําหรับฟูโกต มนุษยในฐานะอัตบุคคลไมใชผูกระทําการ (Agent) แตเปน

ผลลัพธของอํานาจของวาทกรรม ตัวตนของมนุษยคือผลผลิตของภาษาชุดหนึ่ง มิใชผูแสวงหาหรือ

คิดคนความรู งานเขียนจึงไมเคยตกอยูภายใตบงการของผูแตงแตอยูท่ีระบบภาษา เปนระบบท่ีเลื่อน

ไหลข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ งานเขียนจึงเปนการสราง

ความหมายใหมใหเกิดข้ึน (ไชยรัตน 2543 : 94 - 96) 

1.1 แนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) 

กรอบความรูของแตละยุคสมัยสรางสิ่งท่ีเรียกวา วาทกรรม (Discourse) คําวา Discourse 

เปนคําเกาในภาษาฝรั่งเศสท่ีมีรากมาจากภาษาลาตินวา Discursus ใชตั้งแตศตวรรษท่ี 15 หมายถึง 

การสนทนาโตตอบคําพูด วาทะ และสุนทรพจน ซ่ึงความหมายท่ีฟูโกตนํามาใชคือความหมายท่ี

หมายถึง การแสดงออกทางวาจาเก่ียวกับความคิด (สุภางค จันทวานิช 2557 : 283) 

คําวา “วาทกรรม” เปนคําท่ีมีความหมายแตกตางหลากหลายในการใช และมีความไม

แนนอนของความหมาย แตความหมายท่ีมีลักษณะรวมกันเม่ือกลาวถึงวาทกรรม ไดแก การปฏิบัติของ
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การพูดและเขียน รวมท้ังผลผลิตของการปฏิบัติ (practices) ของการพูดและการเขียน (Parker 1992 

; Woodilla 1998 ; สามชาย ศรีสันต 2559 : 185) ในการศึกษาวิธีวิทยาท่ีเรียกวาการวิเคราะหวาท

กรรม (Discourse Analysis) ใหความหมายของวาทกรรมวา เปนการศึกษาการใชภาษาและการให

ความหมายตอชีวิตทางสังคมของมนุษย (Wetherell 2001 : 3 ; เพ่ิงอาง 2559 : 185) การศึกษาวาท

กรรมในทางสังคมศาสตร จึงไมใชเพียงการวิเคราะหภาษาท่ีอยูในรูปของตัวอักษร ถอยคําของการพูด 

หรือการใชภาษาในรูปแบบตางๆ ของชีวิตประจําวันเทานั้น แตหมายถึงอุปกรณ เครื่องมือ บริบท

แวดลอมท่ีเปนองคประกอบของการพูด การเขียน หรือการสงสาร (Message) ท่ีสรางความหมาย

ใหกับสรรพสิ่ง วาทกรรมจึงประกอบดวยตัวบท (Text) ท่ีไมใชตัวอักษร แตเปนสิ่งท่ีอานเพ่ือคนหา

ความหมายจากมันได (Grant, Keenoy and Oswisk, 1998 ; Kress 1995 : 122 ; อางแลว 2559 : 

185) 

วาทกรรม คือ กฎเกณฑท่ีกําหนดสรางความหมายและความเปนไปไดในการพูดถึงความเปน

จริง ความเปนจริงไมใชขอเท็จจริงเชิงประจักษ แตเปนตัวกฎเกณฑท่ีกํากับวาสิ่งใดเปนจริงหรือไมเปน

จริง วาทกรรมจึงมีเรื่องของอํานาจและความรุนแรงเขามาเก่ียวของ วาทกรรมสรางระบอบวาดวย

ความเปนจริง (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2542 : 19 - 21, 48 ; สุภางค 2557 : 284) 

ฟูโกตสนใจสิ่งท่ีอยูเบื้องหลังการกอรูปข้ึนกอนจะมาเปนวาทกรรม ในฐานะท่ีเปนระบบ

ทางสัญญะท่ีมีความหมาย เปนความคิดท่ีรวมกันอยางเปนระเบียบ เปนกฎเกณฑท่ีทําใหปรากฏเปน

รูปเปนราง (object) ประวัติศาสตรความเปนมา สามารถบงบอกถึงรูปแบบ วิธีการ ทาทีของการพูด

ถึงสิ่งนั้น รวมถึงเทคนิค เครื่องมือประกอบการพูด การเขียน และการสรางระบบกฎเกณฑ อีกท้ัง

ความคิด เชน รูปแบบการคํานวณ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ท่ีมีนํามาเชื่อมโยงกันจะกลายเปนสถาบัน

ท่ีทําหนาท่ีเฉพาะทางในท่ีสุด (Foucault 1972 : 52 - 58 ; สามชาย 2559 : 185 - 186) ในอีก

รูปแบบหนึ่งวาทกรรมมีลักษณะเปนตัวแทน (Representation) ท่ีมองไมเห็น แตเปนสิ่งท่ีอยูในจิตใจ

ไดรับการรับรองวาเปนความถูกตอง โดยสามารถสัมผัสไดโดยผานภาษา (Foucault 1970 : 333 - 

338 ; สามชาย 2559 : 186) 

โดยฟูโกต เชื่อวานอกจากมนุษยจะมีประสบการณ ท่ีจํ า กัดจากเ ง่ือนไขตางๆ แลว 

ประสบการณอันจํากัดนี้ยังถูกกระทําและควบคุมจากสิ่งท่ีเรียกวา “วาทกรรม” ของความรูสมัยใหม

ตางๆ แนวทางในการศึกษาของฟูโกตนั้นอยูท่ีการปฏิบัติการทางวาทกรรม เพ่ือบอกวาอะไรถูกหรือ

อะไรผิด เปนวาทกรรมวาดวยความจริงหรือความเท็จและผลของความจริงซ่ึงเกิดจากวาทกรรม
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เหลานั้น เชน วาทกรรมท่ีถูกใชเพ่ืออธิบายอาชญากรรมและการกออาชญากรรมก็จะประกอบสราง

จากวาทกรรมหลายชุด ท้ังวาทกรรมทางการแพทยท่ีไดนิยามอาชญากรรมในแงของการเจ็บปวยท่ี

ตองการการบําบัดรักษา และฟนฟูใหผูกระทําผิดกลับคืนสูสภาพปกติ ในขณะท่ีวาทกรรมทางศาสนา

และศีลธรรมก็ไดนิยามอาชญากรรมในแงของการทําความดีความชั่ว ซ่ึงสมควรท่ีจะไดรับรางวัลหรือ

การลงโทษ สวนวาทกรรมทางกฎหมายท่ีนิยามอาชญากรรมในฐานะท่ีเปนอันตรายอยางหนึ่งตอคน

อ่ืน และเก่ียวพันกับการปกปกรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของผูคน ซ่ึงนําไปสูการกําหนด

แนวทางวิธีปฏิบัติตามหลักนิติศาสตรหรือรัฐศาสตรท่ีจะเขาจัดการและควบคุมอาชญากรรมท่ีจะ

เกิดข้ึนตอไป (Michael O’ Shaughessy and Jane Stadler, Media and Society 2002 ; จันทิมา 

ปทมธรรมกุล 2550 : 18 - 19) 

จุดสนใจในการศึกษาวาทกรรมของฟูโกตคือ ความเลื่อนไหลท่ีไมตอเนื่องเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยท่ี

ไหลมารวมกันในลักษณะท่ีฟูโกตเรียกวา ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม (Discursive practice) ซ่ึงเปน

กระบวนการจัดชั้นแบงประเภทความสัมพันธของมโนทัศน (concept) ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

กําหนดนิยาม และสรางรูปแบบความสัมพันธของการพูด และการเขียน ดังนั้นจุดสนใจของการศึกษา

จึงไมใชภาษา แตเปนภาษาท่ีกลายมาเปนวาทกรรม ซ่ึงวาทกรรมเปนระบบของการเปนตัวแทน 

(representation) เชื่อมโยงการพูด การเขียน ท่ีทําใหเกิดระบบความหมาย วาทกรรมจึงเปนตัวแทน

ของระบบความหมายท่ีมีมิติทางประวัติศาสตร เปนความรูท่ีถูกสรางข้ึนดวยภาษา และวัตถุท่ีถูกศึกษา

เพ่ือเกิดความรู (object of knowledge) (สามชาย 2559 : 186) 

ฉะนั้นวาทกรรมจึงเปนมากกวาเรื่องของภาษาและคําพูด แตมีภาคปฏิบัติการจริงของวาท

กรรม (Discursive Practices) ท่ีรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณคา และสถาบันตางๆ ใน

สังคมท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นดวย ฟูโกตกลาวไวอยางชัดเจนวา “วาทกรรมถูกสรางข้ึนมาจากความ

แตกตางระหวางสิ่งท่ีสามารถพูดไดอยางถูกตองในชวงเวลาหนึ่ง (ภายใตกฎเกณฑและตรรกะชุดหนึ่ง) 

กับสิ่งท่ีถูกพูดอยางแทจริง สนามของวาทกรรมขณะใดขณะหนึ่งคือกฎเกณฑวาดวยความแตกตาง 

ดังนั้นวาทกรรมจึงสรางสรรพสิ่งตางๆ ข้ึนมา ภายใตกฎเกณฑท่ีชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑนี้เปนตัว

กําหนดการดํารงอยู การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือนหายไปของสรรพสิ่ง นั่นคือควบคูไปกับสรรพสิ่ง

ตางๆ ท่ีสังคมสรางข้ึน ยังมีการสรางและการเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกดวย” 

(Foucault 1972 : 63 ; ไชยรัตน 2543 : 21) 
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1.2 แนวคิดเรื่องอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) 

ในทัศนะของฟูโกต ทุกสังคมจะมีความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีซับซอน โดยมองอํานาจใน

ลักษณะดังนี้ (Foucault 1980 : 89 ; พรทิพย เนติภารัตนกุล 2550 : 18 - 19) 

1. อํานาจเปนสิ่งท่ีถูกปฏิบัติการหรือถูกใช มากกวาจะถูกครอบครองจากบางสิ่งบางอยาง

หรือจากบางคน และอํานาจอยูไดดวยปฏิบัติการของอํานาจเทานั้น 

2. อํานาจมิไดอยูในลักษณะบังคับหรือกดดันในรูปแบบงายๆ ไมซับซอนหรือเปนอํานาจท่ี

รุนแรง แตอํานาจผลิตบางอยางออกมา เชน อํานาจสมัยใหมถูกผลิตผานวาทกรรมและปฏิบัติการ

ตางๆ ไดผลิตคนดี คนปวย ฯลฯ ข้ึนมาในสังคม 

3. วิ เคราะห อํานาจท่ีมาจากฐานลาง ซ่ึงหมายถึงวิ เคราะห อํานาจท่ีปรากฏอยู ใน

ชีวิตประจําวันของมนุษยหรือในปฏิสัมพันธระดับจุลภาค มากกวาการวิเคราะหอํานาจจากสถาบันทาง

สังคม  

โดยฟูโกตเนนกลไกของอํานาจท่ีกระทํากับรางกายตอการกระทําหรือรูปแบบพฤติกรรมของ

มนุษย ซ่ึงไดแทรกซึมและประกอบสรางรางกายทางสังคม (social body) ข้ึนมา ดังนั้นอํานาจ 

(power) จึงหมายถึง พลังควบคุมบังคับท่ีหยั่งรากลึกอยูในความสัมพันธทางสังคม เปนเทคนิคอยาง

หนึ่ง เปนสิ่งท่ีไมมีสาระในตัวของมันเอง แตเปนสิ่งท่ีถูกมนุษยครอบครองและถูกรวมศูนยไวในอดีต 

แตปจจุบันอํานาจกระจายไปท่ัวทุกสังคม ไมถูกครอบครองโดยคนใดคนหนึ่ง รวมถึงสื่อสารสงผาน

ขอความตางๆ ดวย อํานาจจึงเปนตัวสรางความรูและความสัมพันธกับรางกาย ฟูโกตคิดวาเราจะเห็น

อํานาจไดจากกระบวนการทางประวัติศาสตรสังคมท่ีสถาปนาอาณาจักรแหงความจริง (regime of 

truth) ข้ึนมาชุดหนึ่ง เชน ความจริงเก่ียวกับคนบา ฯลฯ จนความจริงเหลานี้เปนตัวนําไปสูปฏิบัติการ

ทางสังคมเพ่ือรับมือกับสภาพหรืออาการท่ีเกิดจากความจริงดังกลาว เชน ตั้งสถาบันจิตเวชข้ึนดูแลคน

บา (อภิญญา เฟองฟูสกุล 2546 ; สุภางค 2555 : 227 - 228) 

อํานาจจึงปรากฏอยูในทุกท่ีของความสัมพันธทางสังคมและแสดงออกในภาคปฏิบัติการในแต

ละบริบท อํานาจมิไดถูกกําหนดมาจากปลายยอดของลําดับชั้นทางสังคม หรือเกิดข้ึนจากข้ัวคูตรงขาม

โดยพ้ืนฐานระหวางชนชั้นปกครองและชนชั้นท่ีถูกปกครอง แตอํานาจจะมีปฏิบัติการในลักษณะแตก
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แขนงดั่งรากฝอย (capillary) รวมท้ังอํานาจเปนเสมือนการกระทําในลักษณะจงใจ แตกระนั้นก็มิได

เปนไปในลกัษณะเชิงกําหนดกฎเกณฑเสียทีเดียว (สมารท แบรี ่2555 : 225)  

ฉะนั้นอํานาจในความคิดของฟูโกตจะเคลื่อนไหวและลื่นไหลไปมา รวมถึงมีการตอรอง 

ตอตาน และขัดขืน เพราะมีลักษณะเปนความสัมพันธของพลังตางๆ มีนัยของการผลิตสรางหรือ

กอใหเกิดบางสิ่งบางอยางได แมเราไมอาจจับตองไดแตมองเห็นไดดวยการมองผานปฏิบัติการ แตมี

พลังท่ีสามารถผลิตท้ังความรูและความจริง เปนปริมณฑลของสรรพสิ่งตางๆ ตลอดจนพิธีกรรมของ

ความจริง อันอยูภายใตประวัติศาสตรท่ีเฉพาะเจาะจง เราจึงตองศึกษาอํานาจภายใตพ้ืนท่ีท่ีอยูใน

สนามของความสัมพันธนั้นๆ ในแงนี้ อํานาจจึงมีลักษณะเปน "สภาวะเชิงยุทธศาสตรท่ีซับซอน” 

เพราะอํานาจปฏิบัติการอยูบนความสัมพันธเชิงซอนท่ีซอนทับกันหลายอยาง (อานันท กาญจนพันธุ 

2555 : 123 - 128) 

ฟูโกตมองวาอํานาจในสมัยกอนอยูในรูปแบบอํานาจขององคอธิปตยหรือกษัตริยในสมัยกอน 

(Sovereign Power) การแสดงอํานาจก็คือการลงฑัณฑในสถานท่ีสาธารณะ เพ่ือใหคนท่ัวไปไดเห็น

และสรางความหวาดกลัวใหเกิดข้ึนในใจแกผูท่ีมาเห็น ท้ังนี้เพ่ือตอกย้ําอํานาจของกษัตริย แตฟูโกตได

ชี้วาในศตวรรษท่ี 17 และ 18 เกิดอํานาจในรูปแบบใหมท่ีมีประสิทธิผลมากกวาอํานาจของกษัตริย 

โดยอยูในรูปแบบของการสรางวินัย (Disciplinary Power) ท่ีพยายามจัดวางคนใหอยูภายใตการ

สอดสอง ควบคุม พฤติกรรมของคน แทนการควบคุมโดยการลงทัณฑทางกายภาพ ระบบของอํานาจ

ในการสรางวินัยไดแพรขยายรูปแบบการบริหารจัดการในสถาบันทางสังคมตางๆ ไดแก โรงเรียน คุก 

โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีควบคุมคนใหรูสึกวาพวกเขาตกอยูภายใตการจอง

มอง และสอดสองอยูตลอดเวลา จนทําใหรูสึกควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง แมวาใน

ความเปนจริงแลวจะไมปรากฏวามีการจองมองเกิดข้ึนก็ตาม (เชษฐา พวงหัตถ 2548 : 80 ; พรทิพย 

2550 : 18 - 19) 

การปฏิบัตกิารของอํานาจในสังคมสมัยใหมอยูในกลไกทางอุดมการณ (Apparatus) มากมาย

ท่ีจะควบคุมรางกายมนุษย เพ่ือใหเกิดการควบคุมบังคับตามท่ีตองการ กลไกทางอุดมการณของ

อํานาจจะประกอบดวยองคประกอบมากมายท่ีแตกตางกันคือ โรงพยาบาล คุก โรงเรียน เปนตน 

องคประกอบดังกลาวนี้ประกอบสรางข้ึนเปนกลไกการควบคุม สรางวินัย และวางกฎระเบียบตางๆ 

เอาไว ซ่ึงเปนยุทธวิธีตางๆ ท่ีทําใหกลไกเหลานี้เปนสิ่งท่ีไมแสดงออกใหเห็นถึงความรุนแรง แต

แสดงออกผานการตอสูตอตานกฎระเบียบวินัยท่ีพยายามจํา ทําใหทุกคนถูกควบคุมตามแบบเดียวกัน 
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(Conformity) กลไกทางอุดมการณจะตองใชยุทธวิธีตางๆ โดยยุทธวิธีก็ตองอาศัยความรูประเภท

ตางๆ เขามาเสริม เพ่ือใหเกิดความสมเหตุสมผล (Rationality) ข้ึนมาได 

นอกจากนี้ฟูโกตยังมีความเห็นตอแหลงท่ีสรางกฎเกณฑท่ีสําคัญในสังคม ไดแก อํานาจ 

(Power) แตมิใชอํานาจในรูปแบบท่ีหยาบกรานอยางการใชกําลังเขาบีบบังคับ แตเปนอํานาจท่ีไดรับ

การขัดเกลาจนกลายเปนรูปแบบของความรู (Knowledge) ซ่ึงเปนความรูในลักษณะท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานมากกวา เชน วิทยาศาสตร ชีววิทยา แพทยศาสตร เศรษฐศาสตร อาชญาวิทยา 

และความรูเรื่องเพศ เปนตน โดยฟูโกตสนใจกับเง่ือนไขกฎเกณฑเฉพาะท่ีทําใหความรูเหลานี้เกิด

ข้ึนมาได (Foucault 1970 ; ไชยรัตน 2543 : 25 – 26) 

ในการศึกษาเรื่อง การสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมของสังคมไทย 

กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundations) ผูศึกษาไดนําแนวคิดเรื่องวาทกรรม 

(Discourse) และอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) มา

ใชในการศึกษา เนื่องจากวาทกรรมเปนตัวกําหนดความคิด ความเชื่อ คานิยมมากกวาตัวเราเปนผู

กําหนด อีกท้ังชุดความคิดดังกลาวยังมีอํานาจท่ีสามารถสถาปนาตนเองใหกลายเปนความรู เพ่ือใหคน

ยึดถือและปฏิบัติตามอยางไมมีการตั้งคําถามหรือกลายเปนความปกติ เชนเดียวกับวาทกรรมเรื่องทอง

ไมพรอมในสังคมไทยท่ีมีการสรางชุดความคิดใหคนเกิดความรูสึกวาคือปญหา ซ่ึงการสรางชุดความคิด

ดังกลาวมีผลตอการกําหนดความคิดและคานิยมของคนในสังคมไทย จนกลายเปนปญหาทองไมพรอม

ท่ีเกิดข้ึนอยางในปจจุบัน อีกท้ังแนวทางการแกปญหาดังกลาวของสังคมไทยมีขอจํากัดจากวาทกรรมท่ี

สรางข้ึน ไมวาจะเปนวาทกรรมเรื่องบาป วาทกรรมเรื่องศาสนา ซ่ึงวาทกรรมดังกลาวสงผลใหแนว

ทางการแกปญหาของสังคมไทยมีอยูอยางจํากัด แตในขณะท่ีมูลนิธิเขาถึงเอดสตองการท่ีจะสรางวาท

กรรมเรื่องทองไมพรอมข้ึนใหม โดยอาศัยชุดความรูท่ีมีอํานาจ เชน ความรูทางดานการแพทย ความรู

ทางดานกฎหมาย มาตอรองกับวาทกรรมหลัก เพ่ือนิยามความหมายข้ึนใหม จนนําไปสูแนวทางในการ

แกปญหาทองไมพรอมท่ีปลอดภัยและสรางความยอมรับในสังคมไทยไดตามเปาหมายของมูลนิธิฯ 

ภายในกระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมของมูลนิธิจําเปนตองใช

เครื่องมือท่ีหลากหลายและครอบคลุม เพ่ือใหชุดความรูมีอํานาจสามารถตอรองกับวาทกรรมหลักได 

ลักษณะดังกลาวคือการปฏิบัติการทางวาทกรรม ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญในการสรางความหมาย

ใหมของมูลนิธิเขาถึงเอดส  
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2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเรื่อง กระบวนการ

สรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมของวัยรุนในสังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึง

เอดส (AIDS Access Foundation) สามารถแบงประเด็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของไดเปน 3 

ประเด็นคือ 1. เพศวิถีของวัยรุน 2. ทองไมพรอมในวัยรุน 3. ทองไมพรอมในวัยรุน 4. งานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับแนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจความรู ของมิเชล ฟูโกต  

 2.1 เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับเพศวิถีของวัยรุน 

จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของในประเด็นวัยรุนกับเรื่องเพศพบวา 

ในชวงแรกของงานวิจัยเปนการศึกษาแนวนิเทศศาสตรหรือสื่อท่ีมีอิทธิพลตอเรื่องเพศของวัยรุน จาก

งานวิจัยเรื่อง ทัศนคติของวัยรุนท่ีมีตอโฆษณาและสินคาในโฆษณาท่ีแสดงออกเก่ียวเนื่องกับ

กามารมณ (ปาริฉัตร ม่ันคง 2534) มีการแบงกลุมวัยรุนและเพศออกเปน 6 กลุมคือ กลุมวัยรุนชายท่ี

เรียนชั้นมัธยมปลาย กลุมวัยรุนหญิงท่ีเรียนชั้นมัธยมปลาย กลุมวัยรุนชายท่ีเรียนชั้นอุดมศึกษา กลุม

วัยรุนหญิงท่ีเรียนชั้นอุดมศึกษา กลุมวัยรุนชายท่ีทํางานแลว และกลุมวัยรุนหญิงท่ีทํางานแลว โดยให

กลุมวัยรุนดังกลาวแสดงความคิดเห็นตอโฆษณาในเรื่องความรูความเขาใจ ความพอใจ ความสามารถ

ในการจูงใจของโฆษณา และการสนับสนุนของวัยรุนในการใชสินคาท่ีมีเนื้อหาแสดงออกเก่ียวเนื่องกับ

กามารมณ เชน โฆษณาสเตอริโอโซนี่ ซุปเปอรเอฟเอช ชุด Anyway, โฆษณาเนสกาแฟ ชุด Nescafe 

Extra Shake Fever, โฆษณาโยโมสต ชุดเสนหใหม, โฆษณาคาโอแฟซา ชุดแสงระวี และโฆษณา

มามาตมยํากุง ชุดแซบ เปนตน  

ผลของการศึกษาของกลุมวัยรุนสวนใหญเก่ียวกับความรูและความเขาใจเก่ียวกับโฆษณา

ดังกลาวเห็นวา เปนโฆษณาท่ีผูแสดงแตงกายอยางเยายวน เชน การสวมใสกระโปรงสั้นรัดรูป ใสเสื้อ

คอลึก รวมท้ังการท่ีผูชายผูหญิงมีการแสดงความรักกันในลักษณะของการลูบไลรางกาย การจับมือ 

การกอด ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการแสดงออกท่ีเก่ียวเนื่องกับกามารมณ สําหรับความพอใจของวัยรุนตอ

โฆษณามีท้ังพอใจและไมพอใจ โดยวัยรุนสวนใหญยอมรับโฆษณารูปแบบดังกลาว เพราะรูสึกวาเปน

เรื่องธรรมดาในสังคมปจจุบัน ท่ีมีการนําสัญลักษณทางเพศเพ่ือดึงดูดผูชมจนเกิดความเคยชิน โฆษณา
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ยังมีการสะทอนภาพลักษณของผูหญิงสมัยใหมในลักษณะท่ีกลาแสดงออก อีกท้ังการท่ีโฆษณามีการ

นําเสนอเนื้อหาเรื่องกามารมณเปนความคิดท่ีสรางสรรค สามารถดึงดูดใหชมโฆษณาไดมากข้ึน แต

ในทางกลับกันก็มีวัยรุนบางสวนท่ีมองวาโฆษณามีเนื้อหาท่ีเยายวนเกินไป ไมแสดงสาระสําคัญหรือ

บางทีไมไดเนนเพ่ือขายสินคา สวนผลการศึกษาในความสามารถจูงใจของโฆษณาเปนไปในทิศทางบวก 

เนื่องจากเปนการแสดงออกท่ีมีสีสัน เพ่ิมความนาติดตาม โดยเฉพาะการนําผูหญิงมาเปนสวนประกอบ

ในโฆษณา ยิ่งทําใหโฆษณาดูมีชีวิตชีวามากข้ึน นํามาซ่ึงความสามารถในการจดจําสินคาและลองใช

สินคาในท่ีสุด แมวาบางคนจะมีขอโตแยงวาเนื้อหาของโฆษณาคอนขางไรสาระและมีผลกระทบตอเด็ก

และวัยรุน สําหรับผลการสนับสนุนในการใชสินคาของวัยรุนสวนใหญไมเห็นดวยท่ีโฆษณารูปแบบ

ดังกลาวมีจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสงผลกระทบตอสังคม วัฒนธรรมไทย หรือแมกระท่ังเปนการ

กระตุนใหวัยรุนมีความสนใจในเรื่องกามารมณท่ีมากข้ึน 

ตอมามีงานดานสังคมสงเคราะหท่ีใหความสนใจในเรื่องเพศของวัยรุนในประเด็นเรื่องปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมเพศของวัยรุน จากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการนิยม

เท่ียวกลางคืน ณ สถานบันเทิงอาร. ซี. เอ. ของวัยรุน (รจนา เพ็ชรดี 2545) การมาเท่ียวสถานบนัเทิง

อาร. ซี. เอ. ครั้งแรกของกลุมวัยรุนสวนใหญ รอยละ 87.5 คือมากับเพ่ือน ซ่ึงเพ่ือนมีความสําคัญใน

การใหขาวสารเก่ียวกับสถานบันเทิง โดยเพ่ือนถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอตัววัยรุน เนื่องจากเม่ืออยู

ในกลุมเพ่ือนจะเกิดความรูสึกม่ันใจ กลาแสดงออก และเม่ือเกิดความรูสึกไมสบายใจก็จะปรึกษาเพ่ือน 

อีกท้ังในวัยท่ีกําลังศึกษาตางแวดลอมไปดวยเพ่ือนท่ีมีความใกลชิดกับวัยรุนมากท่ีสุด จึงทําใหเพ่ือน

กลายเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอตัววัยรุน สวนปจจัยตอมาเปนอิทธิพลของสื่อทางโทรทัศนและ

หนังสือพิมพ ความตองการหลักในการมาเท่ียวสถานบันเทิงของวัยรุนคือตองการความสนุกสนาน 

ตองการพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูง ตองการผอนคลายความเครียด และเปดประสบการณใหมในการ

ทองเท่ียวของวัยรุน เชน การเตนอยางหลุดโลก สามารถดื่มเหลาไดโดยไมมีใครหาม แสดงความเมาได

โดยไมมีใครรังเกียจ สามารถแตงกายไดตามใจชอบ หรือบางครั้งก็ยังมีการสรางความสัมพันธกับกลุม

คนใหมในลักษณะเพ่ือนและแฟน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยดานสังคมวิทยาในประเด็นเดียวกันเรื่อง 

อิทธิพลของผับตอการมีเพศสัมพันธชองวัยรุน : ศึกษากรณีวัยรุนท่ีเคยไปใชบริการผับยานถนนอาร ซี 

เอ กรุงเทพมหานคร (ชัยนาม นักไร 2545) พบวามีความสัมพันธระหวางผับกับการมีเพศสัมพันธของ

วัยรุน เนื่องจากผับเปนสถานบันเทิงในชวงเวลากลางคืน มีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลลเปน

หลัก วัยรุนท่ีเขามาเท่ียวลวนตองการความสนุกสนานจากเสียงดนตรี อีกท้ังบางคนยังแตงกายโชว

สัดสวนเพ่ือใหเพศตรงขามสนใจ และพรอมท่ีจะสรางความสัมพันธกับคนท่ีตนเองรูสึกพอใจ ดวย
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บรรยากาศท่ีอบอวลไปดวยแอลกอฮอลล แสงไฟท่ีมีเพียงนอยนิด และเสียงเพลงท่ีเคลาอารมณไดดี 

ทําใหบรรยากาศดังกลาวแวดลอมไปดวยคูหนุมสาวท่ีแสดงความรักตอกันอยางเปดเผย สิ่งเหลานี้ลวน

มีอิทธิพลตอการยอมรับการมีเพศสัมพันธของวัยรุน  

ในปเดียวกันนี้มีการศึกษาแนวทางดานสาธารณสุขเก่ียวกับประเด็นเรื่องวัยรุนกับเพศ ท่ี

ตองการทราบความคิดเห็นในเรื่องเพศของวัยรุนผานรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ ความ

รุนแรงทางเพศคืออยางไร: มุมมองจากวัยรุนไทย (กฤตยา อาชวนิจกุลและรําไพ ศรีนวล 2545) การ

ใหความหมายของความรุนแรงทางเพศตอผูหญิงจากวัยรุนไทยจํากัดอยูแคการใชกําลังบังคับทาง

รางกายเทานั้น แตการกระทําในรูปแบบอ่ืน เชน การหลอกลอโดยใชคารม การมอมเหลาไมถือเปน

ความรุนแรงทางเพศ จึงทําใหวัยรุนชายปฏิบัติตอผูหญิงในลักษณะดังกลาวอยางเปนปกติ หรือ

แมกระท่ังความรุนแรงท่ีปรากฏผานคูสามีและภรรยา ซ่ึงวาทกรรมเรื่องเพศสภาพท่ีใหเพศชาย

แสดงออกถึงความเหนือกวาเพศหญิง ถือเปนแรงขับตามธรรมชาติของเพศชาย และเพศชายตองเปน

ฝายเริ่มแสดงออกในเรื่องเพศกอน วาทกรรมดังกลาวเปนปจจัยสําคัญตอการใหความหมายเรื่องความ

รุนแรงทางเพศของวัยรุนไทย โดยท่ีเพศหญิงตองแตงกายอยางเหมาะสม รักนวลสงวนตัว และไม

แสดงออกเรื่องเพศ อีกท้ังยังตองยอมรับอํานาจท่ีเหนือกวาของเพศชายอยูเสมอ จนทําใหความรุนแรง

ทางเพศกลายเปนเรื่องปกติ 

ในปตอมายังมีการทําการศึกษาในประเด็นเดิมคือ เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดพฤติกรรม

เพศของวัยรุน และยังเปนงานศึกษาดานสังคมสงเคราะหเชนปท่ีแลว เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงหทัย นุมนวน 2546) พบวามี 3 ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ไดแก ปจจัยทางดานครอบครัว ปจจัยทางดานทัศนคติ

เก่ียวกับเรื่องเพศ และปจจัยทางดานการเปดรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศ โดยปจจัยทางดาน

ครอบครัว ผานรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู กลุมตัวอยางในการศึกษามีการอบรมเลี้ยงดูแบบพ่ึงพาตนเอง 

ใหอิสระแกลูกในการดํารงชีวิตมากถึงรอยละ 39.0 สวนครอบครัวท่ีมีการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย

คือ พอแมขาดการดูแลเอาใจใส ไมสนใจลูก มีสวนทําใหลูกออกไปหาสวนท่ีขาดจากสังคมภายนอก 

ท้ังกลุมเพ่ือน สถานบันเทิง สําหรับครอบครัวท่ีมีการเลี้ยงดูแบบตามใจเกินไปหรือปกปองในทางผิด มี

สวนสนับสนุนใหเด็กมีพฤติกรรมทางเพศไปในทางท่ีไมเหมาะสม เชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีการม่ัวสุม สิ่ง

เหลานี้เปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมได กลุมตัวอยางในการศึกษาอยูในชวง

อายุ 13 – 21 ป ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณอยางรวดเร็ว และท่ีสําคัญเปนวัยแหง

การเรียนรู อยากรูอยากเห็น โดยเฉพาะเรื่องเพศ ดังนั้นเรื่องเพศศึกษาจึงเขามามีบทบาทอยางมากตอ
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วัยรุน แตในความเปนจริงมุมมองของสังคมไทยกลับมองวา เรื่องเพศเปนเรื่องท่ีต่ํา หยาบคาย ไม

สุภาพ ทําใหครอบครัวตางปกปดไมมีการถายทอดความรูเรื่องเพศกับลูก สวนปจจัยทางดานทัศนคติ

เก่ียวกับเรื่องเพศเปนการรับการเรียนรูจากครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน และสื่อ โดยครอบครัว โรงเรียน 

และสื่อมีสวนในการอบรม เผยแพรทัศนคติเรื่องเพศในเชิงบวก เชน การมีเพศสัมพันธนํามาซ่ึงการ

ตั้งครรภ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การรักนวลสงวนตัวจึงเปนสิ่งสําคัญ การคบเพ่ือนตางเพศของผู

หญิงไทยควรอยูในกรอบประเพณีและวัฒนธรรมไทย แมวาจากผลการศึกษาวัยรุนจะมีทัศนคติตอการ

รักนวลสงวนตัววาเปนเรื่องสําคัญถึงรอยละ 4.05 แตการแสดงความรักของวัยรุน เชน การจับมือหรือ

กอดในท่ีสาธารณะยังมีความสับสนเก่ียวกับพฤติกรรมวาเปนเรื่องปกติ เนื่องจากปจจุบันวัยรุนมีการ

รับชมภาพจากสื่อ เชน ละคร ภาพยนตรท่ีมีภาพของการแสดงความรัก การจับ กอดจูบ การมี

เพศสัมพันธจนกลายเปนภาพชินตา สวนปจจัยท่ี 3 ดานการเปดรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศ 

โดยวัยรุนถึงรอยละ 98.0 เคยเปดรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ ซ่ึงสื่อท่ีวัยรุน

เลือกเปดรับมากท่ีสุดคือ สื่อบุคคล เชน การพูดคุยกับเพ่ือน รองลงมาคือ สื่อคอมพิวเตอรอินเทอรเนต 

  นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง เจาะหัวใจเด็กวัยเอ็กซ ทําไมเด็กไทยจึงใจแตก ยาเสพติด 

เพ่ือน ซีดี เว็บโปหรือการเติบโตอยางไรรัก (วันรวี รุงแสง 2547) ท่ีเขียนเก่ียวกับเรื่องเพศกับวัยรุน ซ่ึง

สะทอนวาปจจุบันพบเด็กไทยเริ่มมีพฤติกรรมท่ีนาเปนหวง เชน การเท่ียวกลางคืน การแสดงความรัก

กันในพ้ืนท่ีสาธารณะ การใชเงินสิ้นเปลือง การใชยาเสพติดและเครื่องด่ืมมึนเมา ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้

ถูกมองวาเปนปญหาของสังคมไทยท่ีตองแกปญหา อีกท้ังเด็กวัยรุนเหลานี้ยังถูกสังคมตราหนาวาเปน

เด็กใจแตก ในงานเสวนาเรื่องเด็กไทยทําไมถึงใจแตก ไดมีการนิยามความหมายคําวา ใจแตก หมายถึง 

การหนีเรียน การติดเกม การเสพยาเสพติด การม่ัวเซ็กส การติดการพนัน การทะเลาะวิวาท และการ

ขโมยทรัพยสิน เปนตน โดยมีเด็กวัยรุนเขารวมงานเสวนาและแลกเปลี่ยนกันอยางตรงไปตรงมาวา 

เคยมีเพศสัมพันธตั้งแตอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดวยความเต็มใจและความรัก อีกท้ังยังมองวาเปน

เรื่องธรรมดาของเด็กในชวงวัยรุนท่ีตองการจะเรียนรูเรื่องเพศ แมวาจะทราบวาถุงยางอนามัยเปน

วิธีการคุมกําเนิดอยางหนึ่ง แตก็เลือกท่ีจะหลั่งภายนอกแทน โดยไมกลัวโรคเอดสและการตั้งครรภ 

 แนวโนมการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมีอัตราสูงข้ึน ท้ังในกลุมนักเรียนสายสามัญและสาย

อาชีพ โดยนักเรียนมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16 ป การมีเพศสัมพันธของนักเรียนครั้งแรกสวน

ใหญรอยละ 78.6 เกิดจากความเต็มใจ และมองวาเรื่องเพศสัมพันธไมใชสิ่งท่ีนากังวล ไมใชสิ่งท่ีตอง

รูสึกผิด สวนสื่อหรือแหลงในการติดตามขอมูลเรื่องเพศสวนใหญมาจากการพูดคุยเรื่องเพศกับเพ่ือนถึง

รอยละ 57.5 ในลําดับตอมาจากการดูวิดีโอหรือวิซีดีโป ดวยความท่ีผูใหญในสังคมไทยยังมองวาเซ็กส
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เปนสินคา มีการซ้ือขายกันอยางแพรหลาย จนกลายเปนแบบอยางใหแกเยาวชน ดังนั้นผูใหญควร

ตระหนักถึงและรวมกันแกปญหาอยางจริงจัง บทความดังกลาวขางตนสอดคลองกับบทความเรื่อง อิน

เทอรเนตกับเซ็กสของวัยรุน (จุไรรัตน แสนใจรักษ 2547) คนมักจะพูดถึงความชั่วรายท่ีแอบแฝงใน

คอมพิวเตอร โดยเฉพาะเรื่องท่ีเปนหนึ่งในปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาสังคมของเด็กและเยาวชน อยาง

การเลนเกมท่ีเด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบจากเกม เชน การกรรโชกทรัพย รวมถึงเว็บโปในอินเทอรเนต

จนนําไปสูการเลียนแบบใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หรือแมกระท่ังการติดตอสื่อสารกับคนแปลก

หนาในสื่อสังคมออนไลน ปญหาการใชอินเทอรเนตไปในทางท่ีไมเหมาะสมของเด็กนั้น ผูปกครองมี

สวนสําคัญในการดูแลและแนะนําอยางใกลชิดในการเขาถึงอินเทอรเนต ซ่ึงปจจุบันอินเทอรเนต

กลายเปนชองทางสื่อสารท่ีสําคัญในการติดตอกัน และยังเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถแสวงหาขอมูล ขาวสารได

ทุกแงมุม ไมวาจะเปนเรื่องเพศหรือสื่อลามกอนาจาร วัยรุนสวนใหญใชชองทางดังกลาวเรียนรูเรื่อง

เพศมากกวาในตํารา สวนภาพโปก็ยังสามารถระบายอารมณทางเพศได โดยไมตองเสี่ยงไปมี

เพศสัมพันธจนนําไปสูปญหาอ่ืนท่ีตามมา สวนหองสนทนาหรือ Chat Room มักมีหองสนทนา

เก่ียวกับเรื่องเพศไวบริการ คําพูดท่ีใชสื่อสารกันก็สื่อไปในทางอนาจาร และชักชวนใหรวมเพศ บาง

กรณีมีการขอเบอรโทรศัพทและนัดพบเพ่ือมีเพศสัมพันธกัน ซ่ึงปจจุบันพบหองท่ีเด็กวัยรุนใชนัดแนะ 

เชน หองอยากมีเซ็กส นักศึกษาสาวขายตัว หองหาคนสอนเซ็กส หองสาวอารมณเปลี่ยว เปนตน การ

เพ่ิมข้ึนของเว็บลามกยิ่งเปนตัวกระตุนใหวัยรุนอยากรูอยากลอง   

 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาดานสาธารณสุขท่ีสนใจในประเด็นวัยรุนกับเพศผานบทความ

วิชาการ การมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันควรของวัยรุนไทย (สัจจา ทาโต 2550) อิทธิของวัฒนธรรม

ตะวันตก สื่อ เพ่ือน การใชสารเสพติด ความสัมพันธในครอบครัว การดูแลเอาใจใสของผูปกครอง 

และการมีคนรัก เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสงเสริมใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันควร ซ่ึงปญหาท่ี

ตามมานํามาสูภาวะเสี่ยง เชน การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS) การ

ตั้งครรภไมพึงประสงค การขาดโอกาสทางการศึกษาและการมีอนาคตท่ีดีกวา เพราะฉะนั้นการ

ปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย 

ท้ังผูปกครอง รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ครูอาจารย คนในสังคม และสื่อ โดยแนวทางการปองกัน

การมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันควรตองสงเสริมใหเด็กมีความนับถือตนเอง เกิดความภาคภูมิใจใน

ตัวเอง มีทักษะชีวิต และไดเรียนรูเพศศึกษาใหสอดคลองกับพัฒนาการของวัยรุน  

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับวัยรุนกับเรื่องเพศ จะเห็น

แนวทางของการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยูโดยตลอด ไมวาจะเปนงานศึกษาดานนิเทศศาสตร สังคม
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สงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา และสาธารณสุข แตประเด็นในการศึกษาคอนขางคลายกันคือ ศึกษา

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมเพศของวัยรุน จากผลการศึกษาสวนมากพบวาเพ่ือนมีผล

ตอการกําหนดพฤติกรรมเพศของวัยรุนมากท่ีสุด รองลงมาเปนสื่อออนไลน หนังสือ และประสบการณ

ของครอบครัว เนื่องจากวัยรุนเปนชวงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และระบบเจริญพันธุอยาง

ชัดเจน และยังเปนวัยท่ีเริ่มเรียนรูเรื่องราวทางเพศมากข้ึน จากการฟงเรื่องเลาหรือประสบการณทาง

เพศของเพ่ือน สื่อโฆษณา และอินเทอรเน็ตท่ีมีขอมูลเก่ียวกับเรื่องเพศจํานวนมหาศาล สามารถเขาถึง

ไดอยางงาย จากการทบทวนวรรณกรรมทําใหผูศึกษาเห็นวายังมีขอจํากัดในการศึกษาประเด็นเรื่อง

ความคิดเห็นตอการเรียนรูเรื่องเพศของวัยรุนท่ีมีอยูในระบบการศึกษา และความตองการตอการ

เรียนรูในเรื่องเพศของวัยรุนในสังคมไทย จากขอจํากัดดังกลาวผูศึกษามีความคิดเห็นวามีความสําคัญ

ตอการศึกษาเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีความสําคัญตอการกําหนดพฤติกรรมเพศของวัยรุน นอกจากนี้

จากงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องเพศวิถีของวัยรุนพบวา คนบางกลุมยังมองวาเรื่องเพศเปนเรื่องท่ีควรหางไกล

จากเด็ก ไมควรมีการนําเสนอเรื่องเพศอยางโจงแจงผานการโฆษณาชวนเชื่อ เนื่องจากสิ่งดังกลาวถูก

มองวาเปนการมอมเมาใหเด็กสนใจในเรื่องเพศมากเกินไป การกระทําดังกลาวทําใหเด็กเลือกท่ีจะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนหรือศึกษาผานอินเทอรเนตดวยตนเอง เนื่องจากผูปกครองหรือคนในสังคม

ยังพยายามกีดกันเด็กใหหางจากการทําความเขาใจเรื่องเพศ จนอาจทําใหเกิดความเขาใจท่ีผิดและ

นําไปสูปญหาตามมา  แมวาเด็กจะมองวาเรื่องเพศเปนเรื่องท่ัวไปท่ีจําเปนตองเรียนรู แตในทาง

กลับกันคนในสังคมบางกลุมกลับพยายามกีดกันเด็กออกจากเรื่องเพศ ไมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ขอมูลกันอยางตรงไปตรงมา จนเม่ือเกิดปญหา เด็กหนีเรียน เด็กติดเกมส เด็กทองไมพรอม ก็จะมีการ

ตีตราตอเด็กเหลานี้วาเปนเด็กใจแตก เนื่องจากไมปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมตามความคาดหวังของ

ครอบครัวหรือสงัคม  

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับเรื่องเพศวิถีของวัยรุนขางตนสะทอนวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลใน

เรื่องเพศของวัยรุนสวนใหญมาจากเพ่ือนและสื่อทางอินเทอรเนต เนื่องจากครอบครัวหรือคนในสังคม

ปดก้ันเรื่องเพศตอเด็กวัยรุน ท้ังการไมเห็นดวยตอโฆษณาท่ีมีการนําเสนอเรื่องเพศท่ีมากจนเกินไป 

การกําหนดบทบาทหนาท่ีของวัยรุนวาอยูในวัยท่ีตองเรียนหนังสือ หรือแมกระท่ังการกําหนดใหเด็ก

วัยรุนท่ีไมปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามความคาดหวังของสังคมวา เด็กใจแตก การปดก้ันเรื่องเพศตอ

เด็กวัยรุนดวยวิธีดังกลาวเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึงอาจนํามาซ่ึงปญหาอ่ืนตามมา ครอบครัว

และสังคมควรจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเพศตอเด็กวัยรุนอยางตรงไปตรงมา เพ่ือสรางความเขาใจตอ

เรื่องเพศใหกับวัยรุนอยางถูกตอง นอกจากนี้ในงานวิจัยสวนใหญยังสะทอนเรื่องเพศวิถีกับวัยรุนตาม
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ความเปนจริงของสังคม ท่ีเด็กวัยรุนมีความอยากรูอยากเห็นตอเรื่องเพศเพราะมองวาเปนเรื่องปกติ 

แตครอบครัวหรือสังคมกลับกีดกันเรื่องเพศออกจากวัยรุน จนทําใหตองเรียนรูจากอินเทอรเนตหรือ

เพ่ือน กระท่ังเม่ือเกิดปญหาตามมาสังคมก็จะตีตราตอเด็กวัยรุนเหลานั้น จนกลายเปนปญหาแกเด็ก

วัยรุน แมวางานวิจัยจะสะทอนเรื่องเพศวิถีกับวัยรุนในสังคมไทยอยางตรงไปตรงมา แตก็ไมไดมีการ

สะทอนความคิดเห็นตอเรื่องเพศออกมาอยางชัดเจน เปนเพียงการนําเสนอความเปนจริงในเรื่องเพศ

ของวัยรุนกับสังคมเทานั้น  

2.2 เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับทองไมพรอมในวัยรุน 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับประเด็นเรื่องทองไมพรอมพบวา มีงานวิจัยเก่ียวกับ

ประเด็นดังกลาวจํานวนมาก โดยผูศึกษาจะนําเสนอวรรณกรรมและงานวิจัยดังตอไปนี้ ในงานดาน

สาธารณสุขเริ่มศึกษาการตั้งครรภในวัยรุนเก่ียวกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ผานงานวิจัยเรื่อง 

ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ การใชบริการสุขภาพและผลลัพธของการมีครรภระหวางมารดา

วัยรุนกับมารดาวัยผูใหญในโรงพยาบาลสามรอยยอด จังหวัดประจวบคิรีขันธ (ศรีสมัย เชื้อชาติ 2550) 

มีการเปรียบเทียบสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจระหวางมารดาวัยรุนและมารดาผูใหญ พบวา

มารดาวัยรุนมีระดับการศึกษา แยกกันอยูกับสามี อาชีพไมม่ันคง รายไดครอบครัวไมเพียงพอ ไมมี

บานเปนของตัวเอง ฝากครรภไมครบตามเกณฑ กินยาเสริมธาตุเหล็กไมสมํ่าเสมอ มีความเครียด ไม

พรอมตั้งครรภ มีประวัติแทงหรือตั้งครรภผิดปกติ พบปญหาแทรกซอนระหวางตั้งครรภท่ีสูงกวา

มารดาผูใหญ ซ่ึงความไมพรอมของมารดาวัยรุนขางตนทําใหเกิดความตองการยุติการตั้งครรภข้ึน อีก

ท้ังยังพบวามีจํานวนมารดาวัยรุนสูงกวาเปาหมายในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติกําหนดไว จนนําไปสู

แนวทางสงเสริมความรูเรื่องเพศศึกษาและวิธีการคุมกําเนิดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

แนวทางการเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย และการเขาถึงบริการ

คุมกําเนิดอาจชวยลดปญหาทองไมพรอมได  

การตั้งครรภในวัยรุนมักพบปญหาในดานสังคม เศรษฐกิจ และเสี่ยงตอภาวะแทรกซอน 

ดังนั้นควรใหการดูแลวัยรุนขณะตั้งครรภเปนพิเศษ ใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ และ

สงเสริมใหมีการตั้งครรภในชวงวัยท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยลดภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภและคลอด ผล

การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานศึกษาดานครุศาสตรท่ีศึกษาเรื่อง การตั้งครรภกอนวัยอันควรของ

วัยรุนหญิงในตําบลแหงหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา (เฉลิมศรี อานกําปง 2554) บริบทของชุมชนท่ี

ศึกษาเรื่องการตั้งครรภกอนวัยอันควรของวัยรุนหญิงมีลักษณะเปนสังคมชนบท ถูกพัฒนาจน
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กลายเปนชุมชนท่ีมีความเจริญทางดานสาธารณูปโภคและการคมนาคม คนในชุมชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตมีบางสวนประกอบอาชีพรับจางท่ีโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอ 

จังหวัดหรือท่ีกรุงเทพฯ การพัฒนาชุมชนเปนหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีตองบริหาร

งบประมาณในการพัฒนาชุมชนใหดีข้ึน แตในชุมชนดังกลาวยังไมมีนโยบายวางแผนเพ่ือการพัฒนา

จิตใจหรือพัฒนาสถาบันครอบครัว เนื่องจากเนนนโยบายพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมากกวา ดังนั้น

ปญหาเรื่องการตั้งครรภกอนวัยอันควรของวัยรุนหญิงไมไดรับความสนใจจากสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล และผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากมีความคิดเห็นวา เปนปญหาท่ีเกิด

จากพฤติกรรมสวนตัวท่ีไมเหมาะสมของวัยรุน 

โรงเรียนเปนสถานท่ีเรียนรูดานวิชาการและการใชชีวิตในสังคม แตเรื่องการมีเพศสัมพันธของ

วัยรุนกลายเปนเรื่องท่ีไมเหมาะสม ไมยอมรับการตั้งครรภของวัยรุน ไมมีรูปแบบการใหคําปรึกษาเรื่อง

การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย การคุมกําเนิด การปองกันการต้ังครรภ อีกท้ังยังไมมีนโยบายท่ีใหความ

ชวยเหลือเม่ือนักเรียนตั้งครรภ การท่ีโรงเรียนไมยอมรับการตั้งครรภของวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูมีสวน

ผลักดันใหนักเรียนตองลาออกจากโรงเรียนและเสียโอกาสทางการศึกษา แมวาสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐจะพัฒนาใหมีบริการดานการวางแผนครอบครัวและการปองกันโรคอยางตอเนื่อง 

แตกลับไมสามารถเขาถึงกลุมวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนได ทําใหวัยรุนไมมีความรูเรื่องการมี

เพศสัมพันธ การคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดวยการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

การติดตอสื่อสารสามารถเขาถึงงายข้ึนเปนตัวกระตุนใหวัยรุนมีโอกาสพบปะกันไดตามท่ีตองการ ใน

การศึกษาพบวาโทรศัพทมือถือและรถจักรยานยนตเปนปจจัยสําคัญในการรับรูขอมูลขาวสาร และ

นําไปสูการมีเพศสัมพันธในท่ีสุด  

วัยรุนหญิงมีทัศนคติตอการมีคนรักและการมีเพศสัมพันธวาเปนเรื่องปกติ ไดรับการยอมรับ

จากกลุมเพ่ือน เพราะฉะนั้นการยินยอมมีเพศสัมพันธกับคนรักของวัยรุนเกิดจากความรูสึกรัก 

ตองการครอบครอง และไมสามารถปฏิเสธได ทําใหการมีเพศสัมพันธบางครั้งไมไดปองกัน เม่ือเกิด

การตั้งครรภข้ึนฝายหญิงกลับไดรับผลกระทบท่ีรุนแรง ท้ังสังคมไมยอมรับ ถูกกลาวหานินทา มีตรา

บาป มองวาเปนจุดเริ่มตนของความลมเหลวในชีวิต ในชวงปเดียวกันมีการศึกษาประสบการณของ

วัยรุนท่ีทองไมพรอม ซ่ึงงานศึกษาดังกลาวเปนงานศึกษาดานสาธารณสุขท่ีศึกษาเรื่อง หญิงวัยรุน

ตั้งครรภไมพึงประสงคในบานพักชั่วคราว: ประสบการณชีวิต (กรุณา วรนุช 2554) การทองไมพรอม

ของวัยรุนสงผลกระทบตอดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ปจจัยท่ีนําไปสูปญหาดังกลาวมา

จากความไมอบอุนในครอบครัว การมีเพศสัมพันธอยางไมคาดคิดหรือใชกําลังบังคับ การขาดทักษะใน
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การตอรองในการมีเพศสัมพันธหรือการคุมกําเนิด และขาดความเขาใจในการคุมกําเนิด ผลกระทบ

ตอมาคือ การถูกพักการเรียนหรืองาน และตองมาตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับเด็กในครรภ จากผล

การศึกษาพบวา การตัดสินใจเลือกบานพักชั่วคราวขณะตั้งครรภมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา 

กลุมวัยรุนท่ีทองขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาสวนใหญไมคอยทราบขอมูลเก่ียวกับบานพักท่ีใหบริการ

หญิงตั้งครรภไมพรอม หรือใชเวลาในการคนหาเสนทางชากวาจะเจอบานพัก ซ่ึงแตกตางจากวัยรุนท่ี

ทองขณะเรียนชั้นอุดมศึกษาท่ีมีการคนหาขอมูลจากแหลงบริการตางๆ อยางเปนลําดับข้ันตอน 

เพ่ือท่ีจะสามารถเขาถึงและขอรับบริการไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว  

หญิงวัยรุนท่ีต้ังครรภไมพึงประสงคลวนมีพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน วัยรุนท่ีมาจาก

ครอบครัวท่ีคอยใหความอบอุน คอยสนับสนุน เม่ือเกิดปญหาข้ึนเลือกท่ีจะปรึกษาพอแม จนสามารถ

แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว แตสําหรับวัยรุนท่ีมาจากการอาศัยอยูคนละพ้ืนท่ีกับพอแมหรือตองไป

อาศัยกับญาติตั้งแตวัยเด็กพบวา วัยรุนจะคอนขางเหงา วาเหว และขาดความอบอุน อีกท้ังครอบครัว

ใดท่ีมีปญหาความไมเขาใจกันในครอบครัว ยิ่งทําใหวัยรุนตองการท่ีจะหนีออกจากปญหา และเพ่ือน

กลายเปนกลุมคนสําคัญท่ีเขามาเติมเต็มความรักความอบอุนท่ีขาดหายไป จนนําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

ซ่ึงหญิงวัยรุนสวนใหญเรียนรูท่ีจะมีเพศสัมพันธกับฝายชาย โดยทราบดีวาการมีเพศสัมพันธจําเปนตอง

ใชวิธีการคุมกําเนิดอยางใดอยางหนึ่ง แมวาจะทราบถึงขอดีของการคุมกําเนิด แตวัยรุนสวนใหญกลับ

มีความรูเรื่องวิธีการคุมกําเนิดท่ีไมเพียงพอ จึงทําใหคุมกําเนิดไมถูกวิธีจนนําไปสูการตั้งครรภไมพึง

ประสงคได เม่ือหลายครอบครัวทราบถึงการตั้งครรภดังกลาวจึงพยายามแสวงหาท่ียุติการตั้งครรภ แต

เม่ือทราบวามีหนวยงานท่ีคอยใหความชวยเหลือดานท่ีพักรอคลอดในภายหลัง เกือบทุกครอบครัว

เปลี่ยนใจยุติการตั้งครรภทันที สวนหญิงวัยรุนท่ีตัดสินใจตั้งครรภตอมีความประสงคจะพักอาศัยท่ี

บานพักชั่วคราว เพ่ือหลบซอน ปกปดการตั้งครรภ ดังนั้นบานพักชั่วคราวจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีสุดของ

วัยรุนตั้งครรภไมพึงประสงค ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง Life History: ประวัติ

ชีวิตของแมท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคในบานพักฉุกเฉิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ภัทรา ผานไชย 

2559) ซ่ึงเปนงานศึกษาประวัติชีวิตของแมวัยรุน การศึกษาดังกลาวเปนงานศึกษาดานมานุษยวิทยา 

ผลการศึกษากลาววาท่ีผูหญิงตองเปนจําเลยของสังคม เผชิญความกดดันตั้งแตเริ่มตั้งครรภจนคลอด 

อีกท้ังยังมีปญหาท่ีตองเผชิญอยางหลากหลาย ท้ังทองไมพรอม แฟนไมรับ บอกท่ีบานไมได จนนําไปสู

การเปนแมเลี้ยงเดี่ยว ตองแกปญหาเพียงคนเดียว ดวยความกดดันและปญหาดังกลาวผูกกันเปนปม

จนแทบหาทางออกไมได ซ่ึงบานพักฉุกเฉินก็คือทางออกท่ีดีท่ีสุด  
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีผูศึกษาใหความสนใจเรื่องทองไมพรอมในวัยรุนอยูโดย

ตลอด สะทอนออกมาผานงานวิจัยท่ีมีการศึกษาอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับงานดานสังคมสงเคราะหท่ี

ใหความสนใจในการศึกษาเรื่องการปรับตัวของแมวัยรุน จนออกมาเปนงานศึกษาเรื่อง การศึกษา

สภาวะจิตสังคมและการปรับตัวสูบทบาทการเปนมารดาของแมวัยใสภายหลังไดรับบริการสังคม

สงเคราะห (จอมขวัญ เกตุแกว 2555) สภาวะจิตสังคมของการศึกษาพบวา คุณแมวัยใสมีสภาวะ

ทางดานจิตใจสูงท่ีสุด รองลงมาเปนสภาวะดานสังคม และสภาวะดานรางกายตามลําดับ ซ่ึงสภาวะ

ทางดานจิตใจกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรัก ความผูกพัน และมีความสุขท่ีไดเลี้ยงลูก อีกท้ัง

ครอบครัวยอมรับการตั้งครรภดังกลาว สวนสภาวะทางดานสังคมสวนใหญพบวา ครอบครัวหรือญาติ

พ่ีนองใหการสนับสนุนชวยเหลือเรื่องเงิน การเลี้ยงดูลูก และใหกําลังใจ สภาวะทางดานรางกายสวน

ใหญมีสุขภาพรางกายแข็งแรงหลังคลอดลูก และไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอ คุณแมวัยใสมีการปรับตัว

สูบทบาทการเปนแมท่ีคอนขางสูง โดยสามารถปรับตัวตอการแสดงความรักและกระตุนพัฒนาการ

ของลูกไดดี อีกท้ังยังสามารถปกปองคุมครองลูกได จากประสบการณการใชบริการของสังคม

สงเคราะหของคุณแมวัยใสพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหความรูมากท่ีสุด เนื่องจาก

สังคมสงเคราะหมีการใหความรูเก่ียวกับวิธีการคุมกําเนิด จนสรางความเขาใจถึงวิธีการปองกันการ

ตั้งครรภ นอกจากนี้ยังไดความรูเก่ียวกับการเลี้ยงดูลูก และการประกอบอาชีพ แหลงฝกอาชีพท่ีทําให

มีทางเลือกในการหางานทํามากข้ึน   

สวนในปถัดไปมีการศึกษาดานสังคมวิทยาเรื่อง “แมวัยรุน” ประสบการณชีวิต เพศภาวะ 

และเพศวิถี (วาทินีย วิชัยยา 2556) ความคาดหวังของสังคมตอวัยรุนมีผลกระทบตอประสบการณ

ชีวิตของวัยรุนหญิงท่ีต้ังครรภในวัยเรียนคือ วัยรุนหญิงจํานวนไมนอยมีผลการเรียนดีถึงข้ันดีเยี่ยม 

ประสบความสําเร็จทางการเรียน แตเม่ือเขาไปเก่ียวของกับเรื่องเพศ เชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร การตั้งครรภในวัยเรียน มักจะพบเจอประสบการณเชิงลบจากคนรอบขาง ตั้งแตครอบครัว เพ่ือน

บาน คนในสังคมวามีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากสังคมมักมีภาพเหมารวมของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีตั้งครรภในวัยเรียนเปนไปในทางลบ เชน เปนเด็กท่ีไมต้ังใจเรียน เปนเด็กใจแตก อีกท้ัง

วัยรุนหญิงสวนหนึ่งจะทํางานหารายไดเสริมระหวางเรียน พ่ึงพาเงินของครอบครัวนอยลง แมวาจะมี

คาใชจายเพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงลูก แตก็ใชทางเลือกอ่ืน เชน หารายไดเสริม เปนตน ซ่ึงบางคนเรียกได

วามีวุฒิภาวะและมีความรับผิดชอบไมตางจากคนท่ีสําเร็จการศึกษาและทํางานแลว  

ระบบการศึกษาท่ีเปนทางการและแนวคิดวัยรุนมีอิทธิพลตอมุมมองของสังคมตอ

ปรากฏการณการต้ังครรภในวัยรุนหญิง นั่นก็คือการศึกษาท่ีเปนทางการยืดอายุการแตงงานของคนใน
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สังคมออกไป ทําใหคนตองใชเวลาหลายปในการศึกษาเลาเรียนจนจบกอน จึงจะถือวาเหมาะสมท่ีจะ

แตงงานและมีครอบครัว นอกจากนี้การพัฒนาแนวคิดของวัยรุนอันไดรับอิทธิพลจากองคความรูทาง

วิทยาศาสตร สงผลใหวัยรุนถูกมองวาเปนอีกชวงวัยหนึ่งท่ีแยกตางหากจากวัยเด็กและวัยผูใหญ วัยรุน

ยังถูกคาดหวังจากสังคมวายังไมมีวุฒิภาวะ เปนวัยศึกษาเลาเรียน ยังไมมีงานทํา หรือไมสามารถหา

เลี้ยงตัวเองได ตองพ่ึงพาเงินจากพอแม จึงไมควรยุงเก่ียวกับเรื่องเพศ นอกจากนี้วัยรุนหญิงยังให

ความหมายตอประสบการณคบเพ่ือนตางเพศถึงเง่ือนไขท่ีจูงใจใหมีประสบการณทางเพศอาจมีหลาย

ประการประกอบกัน แตเหตุผลหลักคือความรักท่ีผูหญิงมีตอคนรัก เม่ือรักจึงยอมใหเพศสัมพันธ

เกิดข้ึน ไมมีความคิดวาตนเปนคนไมดีหรือเปนเด็กใจแตก และหากมีเพศสัมพันธจนถึงข้ันอยูกินกัน

เหมือนสามีภรรยาในวัยเรียน วัยรุนหญิงก็จะใหความหมายในเชิงสัญลักษณวาเปนการกระทําท่ีเปน

ปกติของคูรัก แมวาวัยรุนหญิงจะมองวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนระหวางคูรักเปนเรื่องปกติ แต

กลับมีความคิดเห็นวาการตั้งครรภในวัยเรียนเปนสิ่งท่ีไมดีและไมควรเกิดข้ึน ดังนั้นหากเกิดการ

ตั้งครรภจะรูสึกผิดตอครอบครัวและตนเองอยางมาก 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นเรื่องการตั้งครรภในวัยรุน

พบวา งานศึกษามีความหลากหลาย ท้ังการศึกษาดานการเขารับบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ 

ประสบการณชีวิต และการปรับตัวสูการเปนแมวัยรุน ซ่ึงงานศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับประเด็น

ขางตนคงจะหนีไมพนเรื่องทางออกของการแกปญหาเรื่องทองไมพรอมในวัยรุน โดยในชวงแรกพบ

งานศึกษาดานสังคมศาสตร ผานงานวิจัยเรื่อง การตอบโตของผูหญิงเม่ือต้ังครรภไมพึงประสงคและ

การตัดสินใจยุติการตั้งครรภ (นภาภรณ หะวานนท 2537) ผูหญิงวัยรุนท่ียังโสดมักถูกคาดหวังจาก

สังคมวาไมควรมีประสบการณ หรือความรูเก่ียวกับความสัมพันธทางเพศ จึงทําใหผูหญิงวัยรุนขาด

ความรูท่ีถูกตองและเพียงพอท่ีจะกําหนดพฤติกรรมทางเพศใหมีความปลอดภัย ท้ังในดานการปองกัน

การต้ังครรภและการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย ดวยเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม เชน คานิยม บรรทัด

ฐาน ท่ีมีความสําคัญตอภาวะสุขภาพอนามัยของผูหญิงจนผลักดันใหอยูในฐานะท่ีมีจิตสํานึกออนแอท่ี

จะปองกันตนเอง แตเม่ือผูหญิงตองประสบปญหาและกลายเปนเหยื่อเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม 

สังคมกลับใหความชวยเหลือนอยและมีวิธีลงโทษท่ีรุนแรงกับผูหญิง ไมวาจะเปนกรณีของการตั้งครรภ

นอกสมรสหรือการยุติการตั้งครรภไมพึงประสงค ซ่ึงผูหญิงท่ีตกอยูในสถานการณดังกลาวมักถูกสังคม

ประณามวา เปนคนไมดี ถูกไลออกจากโรงเรียนและท่ีทํางาน 

การตั้งครรภไมพึงประสงคเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนอยางไมคาดคิดมากอน จากความ

รูเทาไมถึงการณ การขาดความรูในการคุมกําเนิด เม่ือผูหญิงรับรูวาตั้งครรภและตัดสินใจวาควรยุติการ
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ตั้งครรภหรือไม เปนภาวะวิกฤตอยางหนึ่งของผูหญิง และการท่ีไมมีผูใหคําปรึกษาในชวงนี้ยอมมีผล

ตอสิ่งท่ีตามมา การตัดสินใจวาจะต้ังครรภตอไปเปนการคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง ท้ังการเรียน การ

งาน รายได ความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กท่ีเกิดมา ฯลฯ ซ่ึงหากตัดสินใจยุติการตั้งครรภจะเริ่มหา

ขอมูลเก่ียวกับการทําแทง ไดแก สถานท่ีรับบริการทําแทง คาบริการ ความปลอดภัย และคุณภาพของ

การบริการ ซ่ึงขอมูลเหลานี้มักมีอยูอยางจํากัดและไมเพียงพอตอความตองการ จนนําไปสูการปรึกษา

คนใกลชิดท่ีมีประสบการณยุติการตั้งครรภ ดังนั้นขอมูลท่ีไดรับจึงแปรผันไปตามความรูหรือ

ประสบการณของผูเลา บางคนไมไดหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการยุติการตั้งครรภ ทําใหไมคอย

ทราบขอมูลของสถานบริการวา ผูยุติการตั้งครรภเปนใคร มีความรูทางการแพทยเพียงใด ดวยความ

กดดันจากสังคมทําใหตองตัดสินใจยุติการตั้งครรภอยางไมมีการตั้งคําถามตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน อีกท้ังยัง

เปดโอกาสใหผูใหบริการเรียกรองคาบริการไดตามตองการ โดยผูหญิงท่ีตองการยุติการตั้งครรภไมได

รับหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากการทําแทงเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและมองวาตนเองไมมีอํานาจตอรอง

ได  

ผูหญิงท่ีตั้งครรภไมพึงประสงคควรไดรับการสนับสนุนจากการบริการสาธารณสุขในลักษณะ

ของการบริการข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการใหคําปรึกษาเม่ือผูหญิงสงสัยวาจะตั้งครรภหรือไม การ

ใหบริการดังกลาวควรคํานึงถึงความสบายใจของผูหญิงท่ีมาเขารับบริการดวย ไมวาจะเปนเรื่อง

สถานท่ี การรักษาความลับ ความเปนสวนตัว และความไววางใจ สวนกรณีของผูหญิงท่ีตัดสินใจยุติ

การตั้งครรภไมควรมองวาการกระทําดังกลาวเปนเรื่องผิดกฎหมาย เพราะการดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยของมนุษยไมควรอยูภายใตขอจํากัดทางกฎหมาย แมวาสถานบริการของรัฐจะไมสามารถ

ใหบริการยุติการตั้งครรภได แตผูใหคําปรึกษาควรไดสงตอผูรับบริการไปยังท่ีท่ีสามารถใหคําปรึกษาได 

ตอมามีบทความท่ีเขียนเก่ียวกับการวิพากษเรื่องการทําแทง บทวิพากษวาดวยประเด็นการทําแทงใน

ประเทศไทย (สนิทสุดา เอกชัย 2547) มีการกลาวถึงหนวยงานราชการและสถาบันศาสนาท่ีเขามามี

บทบาทในการตัดสินความถูกผิดเรื่องการทําแทงวาเปนเรื่องไมเหมาะสม ผิดศีลธรรม ในชวงหลายปท่ี

ผานมากลุมรณรงคเพ่ือสิทธิในการทําแทงมีความพยายามท่ีจะแกไขกฎหมายทําแทง แตก็ไมเปนผล 

เนื่องจากนักอนุรักษนิยมและสถาบันศาสนาตอตานกฎหมายดังกลาว จนนําไปสูการรวมตัวกันของ

กลุมรณรงคเพ่ือสิทธิการทําแทงกลายเปนเครือขายท่ีใหความชวยเหลือแกผูหญิงท่ีประสบปญหาให

ไดรับบริการท่ีปลอดภัย  

จากหลักคําสอนของศาสนาพุทธท่ีกลาววา ชีวิตเริ่มตั้งแตการปฏิสนธิ แตฝายสนับสนุนการ

ทําแทงกลาววาชีวิตยังไมเริ่มตนจนกวาจะมีตัวตนข้ึนโดยมีความรูสึกนึกคิดและผัสสะ บางคนมีความ
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คิดเห็นวาระดับของความบาปข้ึนอยูกับเจตนาและความซับซอนของชีวิตของผูท่ีถูกฆา และการฆา

รูปแบบชีวิตท่ียังไมหายใจนั้นไมบาป ในความเปนจริงผูหญิงท่ีหาทางทําแทงไมใชผูหญิงท่ีไมดี 

เนื่องจากการตั้งครรภเกิดข้ึนจากหลายกรณี ท้ังอุบัติเหตุ ความผิดพลาดท่ีไมไดคุมกําเนิด การผลิตซํ้า

ความเปนผูหญิงท่ีดีจากการตองมีความไรเดียงสาเรื่องเพศ ไมพูดถึงเรื่องเพศ การปองกัน และการ

ลงโทษผูหญิงโสดท่ีตั้งครรภ สิ่งเหลานี้ยิ่งเปนตัวผลักดันใหเกิดการทําแทงข้ึน การไมยอมรับการทํา

แทงวาเปนเรื่องท่ีถูกตองตามกฎหมายยิ่งทําใหผูหญิงตองเสี่ยงกับบริการท่ีไมปลอดภัย จนนําไปสูการ

เสียชีวิตได  

กฎหมายปจจุบันอนุญาตใหทําแทงไดแคบางกรณีเทานั้น ซ่ึงการตัดสินใจทําแทงข้ึนอยูกับ

การตัดสินใจของแพทยอยางเบ็ดเสร็จ เนื่องจากเปนการผูยุติการตั้งครรภตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน

ประกอบกัน ท้ังอันตรายจากภาวะแทรกซอนของหญิงตั้งครรภ ความเสี่ยงในการตั้งครรภ และอายุ

ครรภ นอกจากนี้ยังตองผานการตรวจสอบอยางเขมงวดโดยคณะกรรมการผูประกอบวิชาชีพ

สาธารณสุขดวย หรือหากยังไมบรรลุนิติภาวะตองใหพอแมยินยอมเสียกอน ซ่ึงในความตองการแทจริง

ของผูหญิงตั้งครรภไมพรอมคือ บริการการใหคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางในการยุติการตั้งครรภหรือ

ตองการตั้งครรภตอท่ีเขาใจผูกําลังประสบปญหาอยางแทจริง หากผูหญิงตองการทําแทงก็ควรจะมี

สิทธิไดรับบริการท่ีปลอดภัยและไมแพง พรอมท้ังบริการใหคําปรึกษากอนและหลังทําแทง นอกจากนี้

งานศึกษาดานนิติศาสตรยังมีการกลาวถึงกฎหมายท่ีวาดวยการทําแทง ซ่ึงสอดคลองกับขอความ

ขางตนในงานวิจัยเรื่อง อํานาจทําแทงตามกฎหมาย (อุษณีย เมธสุทธิ์ 2552) คนสวนใหญในปจจุบันมี

ทัศนคติดานลบตอการทําแทง ไมยอมรับการทําแทงทุกกรณีหรือการทําแทงโดยเสรี แตก็ไมสามารถ

ปฏิเสธการทําแทงทุกกรณีไดเชนกัน ท้ังนี้มีความเห็นวาควรบัญญัติใหการทําแทงเปนการกระทําท่ีผิด

กฎหมายและอาชญากรรมตอไป แตควรอนุญาตใหมีการทําแทงโดยชอบธรรมตามกฎหมายในกรณีท่ี

มีความจําเปนอยางมาก เพ่ือใหการคุมครองสิทธิท่ีจะมีชีวิตของทารกในครรภ และรักษาศีลธรรมอันดี

ของมนุษยในการใหความสําคัญตอชีวิต เพ่ือสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข แตกระนั้นแลว

ก็ไมละเลยท่ีจะคํานึงถึงสิทธิของหญิงตั้งครรภท่ีมีเหนือรางกาย และสิ่งท่ีเกิดมาโดยอาศัยรางกายของ

หญิงอีกดวย 

ประเด็นสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงของประเทศไทยท่ีควรไดรับ

การพิจารณาแกไขปรับปรุงคือ มูลเหตุทําแทงโดยชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาท่ี

กําหนดไวเพียง 2 กรณี ไดแก เพ่ือสุขภาพของหญิงตั้งครรภและกรณีท่ีหญิงตั้งครรภถูกกระทํา

ความผิดเรื่องเพศ กรณีดังกลาวเปนมูลเหตุท่ีแคบและเครงครัดเกินไป เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบัน
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เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีสวนทําใหหญิงต้ังครรภรูสึกกดดันจากปจจัยแวดลอมตางๆ จนนําไปสู

การทําแทง แตเม่ือกฎหมายมีขอยกเวนเพียง 2 กรณี จึงทําใหเกิดการลักลอบทําแทงข้ึน เพ่ือแกไข

สภาพความกดดันท่ีตองเผชิญในอนาคต สวนประเด็นสําคัญตอมาคือ บทบัญญัติแหงกฎหมาย

เก่ียวกับการทําแทงตามประมวลกฎหมายอาญาไมไดใหความคุมครองสิทธิของหญิงต้ังครรภและสิทธิ

ของทารกในครรภในแตละชวงของการเจริญเติบโตของทารกในครรภอยางเพียงพอ ตัวอยางแนวคิดท่ี

ปรากฏในคําพิพากษาศาลสูงของสหรัฐอเมริกาในคดี Roe v. Wade 410 U.S. 113 (1973) Jane 

Roe ท่ีวินิจฉัยวา รัฐแตละรัฐไมอาจยับยั้งสตรีคนใดคนหนึ่งในการทําแทงระหวางชวงระยะเวลา 6 

เดือนแรกของการตั้งครรภ เนื่องจากตามกฎหมายรัฐธรรมนูญผูหญิงมีสิทธิสวนตัวท่ีจะเลือกตัดสินใจ

ทําแทงได ในชวง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภใหผูหญิงมีสิทธิอยางสมบูรณในการตัดสินใจทําแทง 

หากมีเหตุจําเปนท่ีตองรักษาชีวิตของผูหญิงตั้งครรภสามารถทําแทงไดทุกกรณีหรือทุกชวงอายุของ

การตั้งครรภ 

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกับการทําแทงของประเทศไทยหามหรือควบคุม

การทําแทง โดยไมคํานึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภหรือการเจริญเติบโตของทารกในครรภตาม

ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย จึงทําใหเกิดขอโตแยงถึงบทบัญญัติดังกลาววาไมมีความเหมาะสม

กับสภาพสังคมในปจจุบัน และไมสามารถคุมครองสิทธิของทารกในครรภและสิทธิของผูหญิงตั้งครรภ

ได 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับทองไมพรอมในวัยรุน จะเห็น

วามีการศึกษาในประเด็นดังกลาวอยูโดยตลอด อีกท้ังแนวทางการศึกษาคอนขางหลากหลาย ไมวาจะ

เปนงานศึกษาดานสาธารณสุข ครุศาสตร มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห สังคมวิทยา สังคมศาสตร 

และนิติศาสตร จนทําใหเห็นประเด็นการศึกษาท่ีคอนขางครอบคลุมท้ังบริการดานสุขภาพ การ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร ประสบการณชีวิต การปรับตัว การตอบโตของหญิงตั้งครรภไมพรอม บท

วิพากษทําแทง และอํานาจการทําแทงตามกฎหมาย ซ่ึงจากประเด็นการศึกษาขางตนท่ีผูศึกษา

ทบทวนทําใหเห็นถึงขอจํากัดในบางประเด็น จนสรางความรูสึกท่ีตองการเพ่ิมเติมขอมูลในสวนนั้นจน

เกิดเปนแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ เชน วาทกรรมและแนวทางการแกปญหาตอผูหญิงทองไมพรอม

ในสังคมไทย และอํานาจในตัดสินใจแกปญหาของผูหญิงทองไมพรอม ซ่ึงประเด็นดังกลาวคอนขาง

เปนเรื่องท่ีถกเถียงกันอยูโดยตลอดและยังหาขอสรุปไมไดเร็วๆ นี้  
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นอกจากนี้ในงานวิจัยขางตนทําใหพบวา ปจจัยท่ีนําไปสูปญหาทองไมพรอมเกิดจากการท่ี

สังคมปดก้ันเรื่องเพศกับวัยรุน การมีเพศสัมพันธของวัยรุนกลายเปนเรื่องท่ีไมเหมาะสม ไมมีการให

คําปรึกษาเรื่องการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย การคุมกําเนิด หรือแมกระท่ังการปองกันการตั้งครรภ 

แมวาโรงเรียนจะเปนสถานท่ีท่ีควรจะถายทอดความรูตางๆ ใหแกเด็กแตการถายทอดความรูเรื่องเพศ

กลับถูกละเลย ทําใหการเรียนรูเรื่องเพศของวัยรุนข้ึนอยูกับขอมูลทางอินเทอรเนตและเพ่ือนรอบขาง 

ซ่ึงการรับขอมูลจากอินเทอรเนตหรือเพ่ือนก็อาจเปนขอมูลท่ีผิดพลาดจนอาจนํามาซ่ึงการทองไมพรอม

ข้ึน อีกท้ังการมีเพศสัมพันธอยางไมคาดคิดหรือใชกําลังบังคับ การขาดทักษะในการตอรองในการมี

เพศสัมพันธหรือการคุมกําเนิด และขาดความเขาใจในการคุมกําเนิดก็เปนปจจัยท่ีท่ีทําใหเกิดภาวะ

ทองไมพรอมไดเชนกัน 

เม่ือเกิดภาวะทองไมพรอมข้ึน เด็กผูหญิงจะตกเปนจําเลยของสังคม เผชิญความกดดันตั้งแต

เริ่มตั้งครรภจนคลอด หรือบางคนท่ีตองการยุติการตั้งครรภก็จะโดนสังคมตีตราวาเปนแมใจราย แมใจ

ยักษ นอกจากนี้ยังมีปญหาท่ีตองเผชิญอยางหลากหลาย ท้ังแฟนไมรับ บอกท่ีบานไมได กลัวทําใหพอ

แมผิดหวัง รูสึกผิดตอตนเองและผูอ่ืน ปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวไมถูกยอมรับเพราะมองวาเปนเรื่อง

สวนตัวท่ีวัยรุนปฏิบัติตัวอยางไมเหมาะสม จึงไมมีนโยบายท่ีใหความชวยเหลือเม่ือนักเรียนตั้งครรภ 

การท่ีโรงเรียนไมยอมรับการตั้งครรภของวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูมีสวนผลักดันใหนักเรียนตองลาออก

จากโรงเรียนและเสียโอกาสทางการศึกษา เม่ือเกิดการตั้งครรภข้ึนฝายหญิงกลับไดรับผลกระทบท่ี

รุนแรง ท้ังสังคมไมยอมรับ ถูกกลาวหานินทา มีตราบาป มองวาเปนจุดเริ่มตนของความลมเหลวใน

ชีวิต เพราะฉะนั้นเม่ือผูหญิงประสบตอภาวะทองไมพรอมนํามาซ่ึงความรูสึกผิดตอตนเองและผูอ่ืน 

เนื่องจากไมเปนไปตามความคาดหวังของครอบครัวหรือคนในสังคม ทําใหตองหาวิธีการแกปญหาดวย

การยุติการตั้งครรภ ซ่ึงการยุติการต้ังครรภในสังคมไทยยังไมเปนท่ียอมรับเชนกัน ทําใหผูหญิงท่ี

ประสบปญหาทองไมพรอมและตองการยุติการต้ังครรภไมสามารถเลือกแนวทางแกปญหาไดดวย

ตนเองได ซ่ึงนําไปสูการตีตราตอตนเองกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.4 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจกับความรู ของมิเชล ฟู

โกต  

 ผูศึกษาใชแนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจกับความรูของ มิเชล ฟูโกต ในการอธิบาย

การศึกษาเรื่อง การสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาทองไมพรอมของสังคมไทย กรณีศึกษา 

มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundations) โดยงานวิจัยสวนมากมักจะนําแนวคิดดังกลาวมา
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วิเคราะหงานท่ีมีการนิยามความหมาย การสรางชุดความคิดเพ่ือใหคนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม 

เชนงานศึกษาดานมานุษยวิทยาเรื่อง วาทกรรมการพัฒนา : กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวภาค

ประชาชน “กลุมรักษเชียงของ” (จิณหวรา ชวยโชติ 2558) งานวิจัยชาวบานเปนลักษณะของงานวิจัย

ท่ีใชความรูจากชาวบานในเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินมาตอรองกับการพัฒนาของภาครัฐ ซ่ึงรูปแบบ

งานวิจัยถูกนํามาเรียบเรียงใหเปนงานเชิงวิชาการ มีการอธิบายถึงสภาพท่ัวไปของวิถีชีวิตการประกอบ

อาชีพท่ีข้ึนอยูกับแมน้ําโขงและธรรมชาติเปนหลัก ระบบนิเวศแมน้ําโขงท่ีมีความอุดมสมบูรณ เปน

แหลงของพันธุปลานานาชนิด สังคมวัฒนธรรมของคนหาปลา ภูมิปญญาทองถ่ินในการเขาถึงพรรณ

พืชแมน้ําโขง และอธิบายผลกระทบของแมน้ําโขงท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาแมน้ําโขงตอนบน สิ่ง

เหลานี้กลายเปนงานวิจัยชาวบานท่ีเปรียบเสมือนเครื่องมือยืนยันการตอตาน ตอรองการพัฒนาของรัฐ 

โดยมีกลุมนักวิชาการ องคกรภาคเอกชนเปนแรงสนับสนุน ซ่ึงวิธีการวิจัยชาวบานเปนรูปแบบของการ

ตอสูท่ีกลุมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใชในการตอรองกับภาครัฐ ในงานวิจัยบานเชียงของนั้น

นอกจากจะไดรับการสนับสนุนจากกลุมรักษเชียงของแลว ยังมีการแลกเปลี่ยนกับเครือขายขบวนการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาของภาครัฐ เชน ชาวบานราศีไศล สาละวิน 

น้ําสงคราม และแกงเสือเตนท่ีไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือน 

 เชนเดียวกับเรื่อง วาทกรรมความงามและความเปนตัวตนของพนักงานหญิงสายการบินแอร

ไชนา(อมรรัตน ชินสรรเพชญ 2553) ซ่ึงเปนงานศึกษาดานบริหาร ผลการศึกษาพบวา พนักงานสาย

การบินแอรไชนามองภาพลักษณของตนเองจากความไมพึงพอใจกับตนแบบของการสรางความเปน

ตัวตนแบบหนึ่ง มีผลใหเกิดการปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปรางรางกายของตนเอง ตัวแบบความงาม

ของพนักงานสายการบินไชนาคือ การสรางภาพลักษณความงามในแบบดาราท่ีชื่นชอบ มีรูปรางผอม 

ผิวขาวเนียนสวย การใหความสนใจตอความงามในภาพลักษณดังกลาว ทําใหพนักงานเหลานี้มี

ภาคปฏิบัติทางวาทกรรมท่ีใหความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน จนนําไปสูการตัดสินใจลงมือ

ปฏิบัติ ไดแก การออกกําลังกายเพ่ือดูแลรูปรางรางกาย การดูแลตนเองเรื่องโภชนาการการบริโภค

อาหาร การบริโภคและแสวงหาผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนัก การทําศัลยกรรมความงามบน

ใบหนาใหงดงามตามสมัยนิยม เพ่ือใหตนเองมีรูปลักษณใกลเคียงกับภาพลักษณความงามท่ีผลิตซํ้า

ผานสื่อ จะเห็นไดวาวาทกรรมความงามของพนักงานหญิงสายการบินแอรไชนามีความนิยมเรื่องความ

ผอมท่ีสมสวนเหมาะกับการเปนผูหญิง ดวยวิธีดังกลาวขางตน อีกท้ังอิทธิพลจากสื่อก็เปนขอมูล

กําหนดใหผูหญิงเหลานี้เลือกท่ีจะปฏิบัติ และงานศึกษาเรื่องวาทกรรมเด็กดี ศึกษากรณีศูนยฝกและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา (ชูเกียรติ ถนอมบุญชัย 2552) เม่ือเด็กและเยาวชนกระทํา
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ความผิดจะตองถูกนําตัวไปกักบริเวณภายในศูนยฝกและอบรม ดําเนินกิจวัตรประจําวันอยางเปน

ระบบ ถูกยัดเยียดเอา “ความเปนเด็กดี” เชน การเชื่อฟงคําสั่ง ไมละเมิดกฎระเบียบของศูนยฝกอบรม

เด็กและเยาวชน การมีความรับผิดชอบตองานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย เปนตน ใสเขาไป โดยเชื่อวา

จะทําใหเด็กมีคานิยมหรือคุณธรรมท่ีพึงประสงคของรัฐไดในอนาคต โดย “วาทกรรมเด็กดี” ถูก

นํามาใชภายในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บานอุเบกขา ซ่ึงเปนชุดความรูท่ีสรางข้ึนโดยกรม

พินิจคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม อันเปนสถาบันหนึ่งของภาครัฐ ธรรมชาติของวาท

กรรมประกอบดวยความสัมพันธของอํานาจ ความรู และความจริงท่ีทําใหวาทกรรมมีพลังในการ

จําแนกคุณคาของสิ่งตางๆ อีกท้ังยังควบคุม กดทับ และเบียดบังสิ่งท่ีตอตานวาทกรรมชุดนี้ให

กลายเปนความเปนอ่ืน หรือมีอํานาจเพียงพอท่ีจะควบคุมใหคนอ่ืนอยูภายใตวาทกรรมนั้น การท่ีวาท

กรรมจะสัมฤทธิ์ผลจําเปนตองมีภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discursive Practices) ซ่ึงเปนความ

สมํ่าเสมอท่ีเกิดข้ึนในการแสดงออกของวาทกรรม เพ่ือใหเห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการในการ

สรางตนเองใหกลายเปน “วาทกรรมหลัก” และเปนการแสดงใหเห็นถึงความแยบยลของอํานาจและ

การครอบครองท่ีแฝงมาในรูปแบบของความรูและความจริง ดังนั้นศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนชาย 

บานอุเบกขา จึงเปนสถาบันหนึ่งของภาครัฐท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือรองรับวาทกรรมความดี โดยมีหนาท่ี

ควบคุมและสรางเด็กท่ีเคยถูกสังคมตีตราจากการถูกครอบงําจากวาทกรรมหลักวาไมดีใหกลายเปน

เด็กดีคืนสูสังคมอีกครั้ง การรับรูของคนในสังคมวาใครดีหรือไมดีข้ึนอยูกับการประกอบสรางวาทกรรม

หลักชุดตางๆ เชน วาทกรรมกฎหมาย วาทกรรมศาสนา วาทกรรมการศึกษา เปนตน โดยใชอํานาจ

ของความรูผลักดันใหวาทกรรมกลายเปนจริงและมีพลังความสามารถท่ีจะกําหนดคุณคาของการ

กระทํา  

 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องวาทกรรม 

(Discourse) และอํานาจกับความรู (Power/Knowledge) ของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ทํา

ใหเห็นวาวาทกรรมคือชุดความคิดท่ีสรางเพ่ือกําหนดความคิด ความเชื่อ คานิยมของคน อยางงานวิจัย

ขางตน ไดแก วาทกรรมพัฒนา วาทกรรมความงาม วาทกรรมเด็ก ซ่ึงตัวอยางงานวิจัยเรื่องวาทกรรม

เหลานี้แสดงใหเห็นวา วาทกรรมคือชุดความคิดท่ีถูกสรางข้ึนและมีอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑให

คนยึดถือและปฏิบัติตาม ซ่ึงคนสวนมากจะคลอยตามกับวาทกรรมดังกลาวจนกลายเปนบรรทัดฐาน

ทางสังคมท่ีคนยึดถือปฏิบัติกัน ไมวาจะเปนงานวิจัยเรื่องวาทกรรมพัฒนาขางตน ท่ีกลุมชาวบานนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาสรางเปนองคความรูทองถ่ินเพ่ือใชในการตอรองกับรัฐ จะเห็นไดวาองคความรู

ทองถ่ินของชาวบานเปรียบเสมือนเครื่องมือชิ้นสําคัญในการตอสูกับวาทกรรมการพัฒนาของรัฐ ใน
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การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทฤษฎีทําใหผูศึกษามีความเขาใจในทฤษฎีมากข้ึน และมีคุณูปการตอ

การศึกษาในครั้งนี้อยางยิ่ง 

 

 

 

 



 

บทท่ี 3  

วาทกรรมทองไมพรอมในสังคมไทย 

 

 สวนของบทนี้จะกลาวถึงท่ีมาของวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย อันประกอบดวย

เง่ือนไขดานประวัติศาสตรเก่ียวกับเรื่องเพศและศาสนาความเชื่อ เง่ือนไขดังกลาวขางตนเปนสาเหตุ

สําคัญท่ีนําไปสูวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย ซ่ึงถูกมองวาเปนปญหาสําคัญท่ีควรชวยกัน

แกปญหา รวมท้ังยังมีการกลาวถึงพลวัตของวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมท่ีมีการกลาวถึงในสังคมไทย

ผานปรากฏการณตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจและนํามาอธิบายตอการนํามาศึกษาในข้ันตอไป 

 

ท่ีมาของวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย  

 หากจะกลาวถึงจุดเริ่มตนของวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยคงเปนเรื่องท่ีคอนขาง

ยาก เนื่องจากบริบททางสังคมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันแตกตางกัน จึงไมสามารถระบุจุดเริ่มตนของ

วาทกรรมดังกลาวได จากการศึกษาพบวา วาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมกลับเปนผลพวงตั้งแต

อดีตและปจจุบัน จนกลายเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหเกิดวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยข้ึน 

อยางเรื่องเพศวิถีทางประวัติศาสตร โครงสรางทางชนชั้นของสังคมไทย และเรื่องเพศในบทเรียน ซ่ึง

เง่ือนไขดังกลาวนําไปสูวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมท่ีปรากฏข้ึนในสังคมไทย  

เพศวิถีทางประวัติศาสตร 

 การศึกษาเพศวิถีทางประวัติศาสตรเปนเรื่องคอนขางยาก เนื่องจากไมคอยมีการบันทึกอยาง

เปนเรื่องราวในหลักฐานทางประวัติศาสตร หรือหากมีการบันทึกก็เปนเรื่องราวของชนชั้นนําผูชาย

สวนใหญ เพราะฉะนั้นจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจผานแงมุมอ่ืนในสังคมการเมือง ประเด็น

เก่ียวกับผูหญิงท่ีเห็นไดชัดจากประวัติศาสตรกระแสหลักเปนเรื่องของวีรสตรี (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 

2551 : 23) ซ่ึงหากกลาวถึงผูหญิงท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรในสังคมไทย คงมีชื่อปรากฏข้ึนอยู

ไมนอย เรื่องราวทางประวัติศาสตรสะทอนใหเห็นบทบาทและสถานภาพของผูหญิงตั้งแตอดีตจนถึง

40 
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ปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอยูโดยตลอด ข้ึนอยูกับบริบทของสังคม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ

ผูหญิงในแตละชวงเวลา 

มีหลักฐานปรากฏเรื่องสถานภาพของผูหญิงหลายดานในศิลาจารึก หลักท่ี 1 ของพอขุน

รามคําแหงมหาราช แมวาจะเปนการบันทึกเรื่องราวผานชนชั้นปกครอง แตก็สะทอนใหเห็นบทบาท

และสถานภาพของผูหญิงในชวงเวลาดังกลาว โดยมีการกลาวถึงสถานภาพสตรีในดานครอบครัววา 

…เม่ือชั่วพอกู กูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู กูไดตัวเนื้อตัวปลา กูเอา

มาแกพอกู กูไดหมากสมหมากหวาน อันใดกินอรอยกินดี กูเอามาแกพอกู…พอกู

ตายยังพ่ีกู กูพร่ําบําเรอแกพ่ีกู ดั่งบําเรอแกพอกู… 

 (ฉํ่า ทองคําวรรณ ล.ด. อางใน บุญยงค เกศเทศ, 2532 : 21) 

 ขอความขางตนมีความหมายวา บุตรจะตองเลี้ยงดูปรนนิบัติบิดามารดา นองตองปรนนิบัติตอ

พ่ี ภรรยาจะตองเอาใจใสปฏิบัติตอสามี เม่ือพอแมเสียชีวิตก็ตองดูแลพ่ีชายเชนเดียวกับท่ีเคยดูแลพอ

แม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงหนาท่ีและความผูกพันในครอบครัวอันเปนหลักปกครองในสมัยสุโขทัย 

นอกจากนี้ภรรยาจะตองเอาใจใสปฏิบัติตอสามีและตองเคารพตอผูเปนสามี (เพ่ิงอาง, 2532 : 21) 

…จํากระทําการอันใดๆ ก็ดี ยอมไหวทูลแตพระยานั้นให ธ รูกอน เม่ือใดพระญา

สั่งใหทํานางจึงทํา นางนั้นบหอนละเมิดทานผูเปนผัวเลยสักคาบ… 

(ด. หนา 137 อางใน อางแลว, 2532 : 21) 

อีกท้ังยังมีหลักฐานท่ีกลาววา หากผูหญิงประพฤติตนสําสอนหรือมากชูหลายผัวก็จะถูก

ประณามอยางหนัก ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงสถานภาพและบทบาทของผูหญิงวาตองรับภาระหนาท่ีในการ

ปรนนิบัติตอสามีอยางดีท่ีสุด และตองประพฤติตนอยางสํารวม ซ่ือตรงตอสามีคนเดียวตลอดไป 

…อันฝายสตรีภาพนั้น แมเปนคนบริบูรณดวยทรัพย ผูใดมีน้ําจิตโลเลลุอํานาจแก

กามคุณไปรวมสังวาสดวยบุรุษสินจางสินไถ ซ่ึงใชสอยการงานในบานในเรือนก็ดี 

แลเปนหญิงงามเมืองก็ดี อันบุตรธิดาของผูหญิงสองจําพวกนี้ มหาชนมีความ

รังเกียจนัก เรียกวาคนอนาจาร… 

(ด. อางใน อางแลว, 2532 : 21) 
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 นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกถึงผูหญิงในดานครอบครัวแลว ก็ยังปรากฏ

เรื่องของผูหญิงในดานสังคมดวย จากจดหมายเหตุของชาวจีนท่ีบันทึกถึงกษัตริย ขุนนางและผู

หญิงไทยในชวงแรกท่ีมีการตั้งกรุงสุโขทัย ท่ีกลาวถึงลักษณะการแตงกายของขุนนางและผูหญิงไววา 

…ขุนนางและราษฎรไวผมยาวเกลามวย ใชปนปกและใชผาขาวพันศีรษะ…นุงหม

ใชผาสองผืน รองเทาทําดวยหนังโค ผูหญิงใสกวย (รัดเกลา) คอนไปขางหลัง 

เครื่องปกผมใชเข็มเงินเข็มทอง หนาผัดแปง นิ้วมอใสแหวนรัดเกลาและแหวน

ของคนจนทําดวยทองเหลือง ผาหมทําดวยดายหาสียกดอก ผานุงก็ทําดวยดาย

หาสี แตเอาไหมทองยกดอก นุงผาสูงพนดินสองสามนิ้ว (กรอมเทา) ใสรองเทา

คีบทําดวยหนังสีดําสีแดง  

  (พระเจนจีนอักษร ล.ด. หนา 9 อางใน อางแลว, 2532 : 20) 

 จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา ผูหญิงในสมัยนั้นมีความเปนอยูอยางสบาย มีอิสระ จึงมี

โอกาสไดทําเครื่องประดับเครื่องแตงกาย เพ่ือใชประดับสวมใสในชวงท่ีมีงานมหรสพ ตลอดจนงานบุญ

ตางๆ นอกจากนี้ยังมีขอความหลายตอนในศิลาจารึกท่ีสนับสนุนความคิดเห็นนี้ ท่ีแสดงใหเห็นวาท้ัง

ผูชายและผูหญิงมีอิสระในการหาความสนุกสนานอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนการเท่ียวเตรชม

การละเลนในงานมหรสพ (อางแลว, 2532 : 20) 

…เม่ือจักเขาเวียงเรียงกันแตอรัญญิกพูนเทาหัวลานคํบงคํกลอง ดวยเสียงพิณ

เสียงเลื่อนเสียงขับ ใครจักมักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื่อน เลื่อน 

เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียรยอมคน เสียดกันเขามาดูทานเผาเทียน 

ทานเลนไฟเมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจักแตก… 

(ด. อางใน อางแลว, 2532 : 20) 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรในชวงสุโขทัยท่ีปรากฏใหเห็นถึงบทบาทและสถานภาพของ

ผูหญิงในดานครอบครัวและสังคม สะทอนใหเห็นวาบทบาทของผูหญิงถูกใหความสําคัญไปท่ีการ

ดูแลสามี นอกจากนี้การวางตัวอยางสํารวมและการซ่ือตรงตอสามีก็กลายเปนแบบแผนของความ

เปนหญิงในชวงเวลานั้น ซ่ึงถือเปนหลักปฏิบัติท่ีสําคัญของการเปนผูหญิงหรือภรรยาในชวงสุโขทัย 

หากผูหญิงขัดขืนหรือไมปฏิบัติตามก็ตองถูกลงโทษหรือถูกกลาวในทางท่ีไมดี จะเห็นไดวาบทบาท

และสถานภาพของผูหญิงในชวงสุโขทัยเปรียบเสมือนเบื้องหลังทางประวัติศาสตรท่ีไมคอยไดรับ
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ความสําคัญในการจดบันทึก เรื่องราวท่ีถูกบันทึกสวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับความเปนแมบานแม

เรือน ความเปนหญิงท่ีตองประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 

ในสมัยอยุธยามีหลักฐานท่ีจารึกเก่ียวกับผูหญิงจํานวนหนึ่ง ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องราวของ

ผูหญิงในชนชั้นใกลชิดกับพระมหากษัตริย เชน พระศรีสุริโยทัย ทาวศรีสุดาจันทร เปนตน (มาลี 

พฤกษพงสาวลี, 2552 : 119 - 122) จากหลักฐานทางประวัติศาสตรสะทอนใหเห็นวา ผูชายยังคงมี

บทบาทและสถานภาพท่ีเหนือกวาผูหญิงในทุกดาน ท้ังเปนผูนําในระดับครอบครัว ชุมชน รวมถึงเขต

การปกครอง นอกจากนี้ผูชายท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือเปนชนชั้นสูงสามารถมีภรรยา

หลายคนได และยังสามารถใชกําลังโบยตีภรรยา สวนผูหญิงมีหนาท่ีทํางานบานงานเรือนเทานั้น 

เนื่องจากถูกกําหนดใหอยูภายใตการปกครองของผูชาย (วิระดา, 2523 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 

2547 : 22) ตามคําใหการชาวกรุงเกากลาววา สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงมีพระมเหสีและพระ

สนมจํานวนมาก ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมท้ังสิ้น 108 องค (คําใหการชาวกรุงเกา หนา 

142 อางใน บุญยงค เกศเทศ, 2532 : 56) จากจํานวนพระราชโอรสและพระราชธิดาพิจารณาไดวา 

ในชวงเวลาดังกลาวสถานภาพของผูหญิงตกต่ํามาก เปรียบเสมือนนางบําเรอในครอบครัวของชน

ชั้นสูง 

สังคมถูกแบงออกเปน 2 ฝาย ไดแก ชนชั้นปกครอง ขุนนาง และไพร ทําใหความตองการ

แรงงานทาสไปอยูภายใตการปกครองมีจํานวนมาก แมวาจะมีการเกณฑแรงงานชายมากกวา แต

ผูหญิงท่ีเปนแรงงานทาสก็มีบทบาทในงานบางประเภทเชนกัน นอกจากนี้ยังกําหนดบทบาทและ

สถานภาพของผูหญิงใหต่ํากวาผูชายผานบทบัญญัติของกฎหมาย และสถาบันอ่ืนทางสังคม (สุวดี ธน

สิทธิ์พัฒนา, 2558 : 38 - 39) 

 สวนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวงไดบัญญัติไววา ผูหญิงไมไดเปนผูมีอิสระและจําเปนตองอยู

ภายใตการปกครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถาเปนผูหญิงโสดจะอยูภายใตการปกครองของบิดา

มารดา เม่ือแตงงานออกเรือนไปแลวอํานาจการปกครองจะข้ึนอยูกับคูสมรส นอกจากนี้ผูหญิงยังถูก

มองวาเปนสมบัติชิ้นหนึ่งของผูชายดวย ซ่ึงสามีไดรับอนุญาตใหลงโทษภรรยาได อีกท้ังกฎหมายยัง

ยอมรับระบบหลายเมีย แตกลับมีขอบังคับตอผูหญิงวา ไมควรยอมใหชายมากกวาหนึ่งคนถูกเนื้อตอง

ตัว หากฝาฝนจะถูกลงโทษอยางรุนแรง กฎหมายระบุความสําคัญของเพศชายมากกวาเพศหญิง

คอนขางชัดเจน อยางกรณีท่ีเกิดการหยาราง ฝายชายจะไดรับสินสมรสจํานวนสองในสามซ่ึงมากกวา

ฝายหญิง (เพ่ิงอาง, 2558 : 40) 
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นอกจากนี้ยังมีการศึกษาท่ีปรากฏเรื่องเพศวิถีจากประวัติศาสตรในสังคมไทย ซ่ึงเปนการเลา

ผานศาสนาและความเชื่อ ในการศึกษาสังคมชาวนาไทยภาคเหนือของนักวิชาการ (Potter, 1977; 

Cohen and Wijeyewardence, 1984; Davis, 1984; Turton, 1984: Irvine, 1984 อางใน อมรา 

พงศาพิชญ, 2548 : 10) ไดกลาวถึงสตรีชาวนาวามีสถานะทางสังคมคอนขางสูง มีบทบาทสําคัญใน

การผลิตและการคา ซ่ึงสงผลใหผูหญิงสังคมชาวนาไทยภาคเหนือมีสถานภาพและอํานาจตอรอง

คอนขางสูง ทําใหระบบการแตงงานนิยมใหผูชายยายเขามาอยูในบานของฝายหญิงและพ่ีนองผูหญิง

นิยมปลูกบานเรือนใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องผีปูยาหรือการนับถือผีฝายแม จนกระท่ัง

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมเกษตรกรรม ท้ังการเกษตรกรรมในเชิงพาณิชยท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึน ความตองการใชท่ีดินท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการอพยพยายถ่ินของแรงงาน จนสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอระบบการสืบทอดมรดก ระบบการอยูอาศัยหลังแตงงาน การลดบทบาทของลงของ

ความเชื่อเรื่องผีปูยา ความแตกตางภายในชุมชนและระหวางชนชั้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการแบงงาน

ระหวางเพศ สิ่งเหลานี้ลวนสงผลใหสถานภาพและบทบาทของผูหญิงลดต่ําลง ผูหญิงจํานวนหนึ่งเริ่ม

ถูกกดดันใหไปทํางานในโรงงานและในอุตสาหกรรมเริงรมย (ยศ, 2535 อางใน อมรา พงศาพิชญ, 

2548 : 11) สวน Cohen and Wijeyewardence (1984: 258) ตั้งขอสังเกตวา เพศของผูหญิงไดรับ

การปกปองดูแลจากผีปูยา การแตะเนื้อตองตัวกับชายท่ีไมใชญาติสนิทถือวา ผิดผี ซ่ึงนําไปสูการเสียผี

หรือการปรับไหมเพ่ือเซนไหวผีปูยาใหหายโกรธ เพราะฉะนั้นผีปูยากลายเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการนิยามความหมายวาดวยเพศสถานะในสังคมไทยภาคเหนือ อีกท้ังยังเปนกลไกในการ

ควบคุมพฤติกรรมทางเพศดวยการควบคุมพฤติกรรมของผูหญิง (อมรา พงศาพิชญ, 2548 : 19 - 20) 

นอกจากความเชื่อเรื่องผีปูยาแลว ความสัมพันธระหวางเพศและการควบคุมพฤติกรรมทางเพศใน

สังคมไทยยังเชื่องโยงกับพุทธศาสนา (Tannenbaum, 1999: 145 – 248 อางใน อมรา พงศาพิชญ, 

2548 : 20) 

พุทธศาสนามักถูกนํามาเชื่อมโยงในฐานะท่ีเปนปจจัยสําคัญทําใหผูหญิงมีสถานะทางสังคมท่ี

ต่ํากวาผูชาย การใหเหตุผลดังกลาวมาจากความเชื่อในเรื่องบุญกรรมและอํานาจ (Hanks, 1962 อาง

ใน อมรา พงศาพิชญ, 2548 : 20) และเรื่องการบวชเปนพระ ซ่ึงอนุญาตใหผูชายบวชเทานั้น 

นอกจากนี้แนวคิดเรื่องไตรภูมิโลกท่ีเนนใหเห็นวา กรรมเปนการกระทําทางกาย วาจา และใจ 

อดีตชาติเปนสิ่งตัดสินความแตกตางระหวางปจเจกในดานสถานะทางสังคม ความม่ังค่ัง อํานาจ และ

เพศ หมายความวา การเกิดเปนผูหญิงและไมไดเกิดเปนผูชาย เนื่องจากสะสมบุญไมมากพอ ผูหญิงมัก

ถูกกลาวถึงวาเปนพวกโงเขลา จิตใจคับแคบ และข้ีอิจฉา อีกท้ังผูหญิงยังถูกมองวาเปนมนุษยท่ีมี
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สถานะต่ํากวาผูชายท่ียึดติดกับวัตถุ จนทําใหผูชายตกเปนทาสแหงความปรารถนาและความโกรธ 

นอกจากนี้ธรรมเนียมการบวชของผูหญิงท่ีลดลง ทําใหผูหญิงสูญเสียโอกาสในการไดรับการศึกษาจาก

วัด ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาววัดกลายเปนพ้ืนท่ีทางการศึกษาท่ีสําคัญอีกดวย (อางแลว, 2558 : 40 - 41) 

นอกจากนี้ในคัมภีรพระพุทธศาสนายังปรากฏขอความท่ีเก่ียวกับผูหญิงท้ังในแงลบและบวก ซ่ึง

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับขอมูลจากคัมภีรท่ีเก่ียวของกับผูหญิงวา 

เปนทัศนะของวัฒนธรรมอินเดียท่ีสอดแทรกเขามาจึงปรากฏเรื่องราวการดูหม่ินผูหญิงเขามาดวย 

เนื่องจากวัฒนธรรมอินเดียผูหญิงมีสถานภาพต่ํา ท้ังทางศาสนาและสังคม โดยมองวาหนาท่ีของผูหญิง

มีเพียงการใหกําเนิดลูก และทํางานบานรับใชสามีเทานั้น สวนในดานศาสนาผูหญิงถูกกีดกันอยาง

สิ้นเชิง และถูกใหคาเทากับคนในวรรณะศูทรของศาสนาพราหมณ ดังขอความท่ีวา ผูหญิงไมพึง

สาธยายมนตรเพ่ือทําพิธีใด เนื่องจากผูหญิงเปนเพศท่ีออนแอและไมมีสวนในมนตร จึงเปนผูขาด

คุณสมบัติ (ปรีชา ขางขวัญยืน, 2541 อางใน เพ่ิงอาง, 2550 : 3 - 7)  

 นอกจากดานกฎหมาย ศาสนา ก็ยังมีการกลาวถึงเรื่องเพศผานการศึกษา วรรณคดี และ

ภาษาท่ีมีการสรางคานิยมดวยการผลิตซํ้าถึงสถานภาพความเปนรองของผูหญิง อยางการศึกษาไมมี

คุณคาสําหรับผูหญิง เพราะวาหนาท่ีของผูหญิงคือการปรนนิบัติและเอาใจผูชาย นอกจากนี้ในดาน

ภาษายังแสดงใหเห็นถึงความสองมาตรฐานระหวางเพศชายและหญิง ในกรณีกอนแตงงานผูหญิงควร

บริสุทธิ์ ซ่ึงเปนการบอกเปนนัยวา พรหมจารีเปนสิ่งท่ีสําคัญตอผูหญิงท่ียังไมไดแตงงาน มีความสําคัญ

เทียบเทากับการไมผิดศีลธรรม เม่ือผูหญิงเสียพรหมจารีแลวจะถูกเรียกวา เสียตัวหรือมีราคี (อางแลว, 

2558 : 41) เทากับวาผูหญิงท่ียังไมไดแตงงานไมสามารถมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืนไดกอนจะถึงวัน

แตงงาน 

ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ผูหญิงไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูหนังสือ มีการกอตั้งโรงเรียน

สําหรับผูหญิงเปนครั้งแรก อยางไรก็ตามผูหญิงกลับไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาท่ีไมเทาเทียม

กับผูชาย เนื่องจากคนในสังคมสวนใหญไมสนับสนุนใหผูหญิงไดรับการศึกษาข้ันสูง เพราะมีความ

คิดเห็นวาผูหญิงควรท่ีจะอยูบาน เม่ือแตงงานแลวจะตองรับผิดชอบตองานบานงานเรือน เพราะฉะนั้น

การศึกษาจึงไมจําเปนตอผูหญิง ซ่ึงอาจสงผลใหผูหญิงเบื่อหนายตองานบานงานเรือนในภายหลังได 

(คณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมและบทบาทสตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2523 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 22) นอกจากนี้เม่ือผูหญิงแตงงานแลวยังตอง

เผชิญกับระบบผัวเดียวหลายเมีย ซ่ึงทําใหสถานภาพของผูหญิงกลายเปนรอง ไมมีอิสระ แมกระท่ัง

ผูหญิงเองก็ไมมีความเทาเทียมกัน เพราะกฎหมายแบงภรรยาออกเปนภรรยาหลวงและภรรยานอย 
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โดยจะไดรับสิทธิประโยชนท่ีตางกัน แสดงใหเห็นวาผูหญิงถูกกดใหมีสถานภาพท่ีต่ํากวาผูชายโดยมี

กฎหมายเปนตัวรองรับ (วิระดา, 2523 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 23) 

รูปแบบสังคมท่ีชายเปนใหญเกิดจากความสัมพันธเชิงโครงสรางท่ีสลับซับซอนกับปจจัยอ่ืน 

ท้ังมโนทัศนเรื่องผูหญิง คานิยมของสังคมประเพณีท่ีแบงแยกผูหญิงออกเปนชนชั้น โดยมีมาตรฐาน

ทางศีลธรรมเปนตัวกําหนด ความตองการพัฒนาประเทศจนตองพ่ึงพาตางชาติ และเนนไปท่ีการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจนมองขามการกระจายรายได อันกอใหเกิดชองวางระหวางเมืองกับชนบท คนรวยกับคนจน 

การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน เพราะฉะนั้นการทําความเขาใจตอวัฒนธรรมการบริโภคท่ีไดรับอิทธิพล

มาจากโลกตะวันตกจะชวยสรางความเขาใจตอรูปแบบสังคมชายเปนใหญไดมากข้ึน เนื่องจาก

วัฒนธรรมดังกลาวเปนการตอกย้ําความเปนปจเจกบุคคลและสรางปญหาตอสถาบันครอบครัว อัน

เปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหผูหญิงอยูภายใตการปกครองของฝายชายอยูโดยตลอด (ยศ สันตสมบัติ

, 2535 : 145)     

การควบคุมเรื่องเพศวิถีในสังคมไทยในชวงระยะเวลาประมาณ 50 ปท่ีผานมาใชวิธีการบอก

กลาวผานคําสอนท่ีเปนขอหามปฏิบัติและขอสนับสนุน กลายเปนสิ่งท่ีควรทํา (do) และสิ่งท่ีอยาทํา 

(don’t) ซ่ึงสิ่งท่ีควรทํา ไดแก การรักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว อดเปรี้ยวไวกินหวาน มีเพศสัมพันธ

เม่ือพรอม ปฏิบัติตัวอยางเรียบรอย แตงกายมิดชิด แตงกายใหตรงเพศ เขาตามตรอกออกตามประตู 

เรื่องเพศเปนเรื่องสวนตัว ไมพูดคุยกับเพศตรงขามในท่ีลับตาคน สวนสิ่งท่ีอยาทํา ไดแก อยามีความรัก

ในวัยเรียน อยามีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร อยามีเพศสัมพันธกอนแตงงาน อยาหมกมุนเรื่องเพศ 

อยางแสดงออกวามีความตองการทางเพศ อยาชิงสุกกอนหาม อยาใหใครถูกเนื้อตองตัว อยาพูดคุย

เรื่องเพศ เด็กไมควรรูเรื่องเพศ อยามีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ตัวอยางคําสอนดังกลาวทําใหเห็นถึง

ภาคปฏิบัติในการควบคุมเรื่องเพศ โดยใชอํานาจทางวัฒนธรรมเปนกลไกควบคุมผานจารีต ประเพณี 

อันนําไปสูการสรางวัฒนธรรมทางเพศสองมาตรฐานข้ึน ดวยการกําหนดความรู ความเขาใจ และ

คานิยมในเรื่องเพศของผูหญิงและผูชายท่ีตางกัน 

ในสังคมไทยผูชายถูกขัดเกลาวาควรมีประสบการณเรื่องเพศกอนแตงงาน ประสบการณท่ี

เรียกวา ‘ฟนผูหญิง’ เปนท่ียอมรับในกลุมผูชาย ดังนั้นผูชายแทในกรอบเพศภาวะจึงตองเปนผูท่ีเจน

โลกโลกีย มีท้ังทักษะและความรูท่ีสั่งสมจากการมีเพศสัมพันธชั่วครั้งชั่วคราว จากการซ้ือประเวณีหรือ

จากผูหญิงท่ีไมรักนวลสงวนตัว สวนผูหญิงควรรักนวลสงวนตัว ไมมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน สิ่งท่ี
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สังคมไทยตองการในเชิงอุดมคติคือ การผลิตมโนทัศนเก่ียวกับผูหญิงไทยท่ีดีเพ่ือเปนกุลสตรี มี

คุณสมบัติเปนแมบานแมเรือน สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวไดอยางไมขาดตกบกพรอง (กฤตยา 

อาชวนิจกุลและพริศรา แซกวย, 2551 อางใน กฤตยา อาชวนิจกุล, ม.ป.ป : ออนไลน) เทากับวา

วัฒนธรรมทางเพศของสังคมไทยแทบจะไมเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขณะท่ีผูหญิงถูก

สอนใหไมควรสนใจเรื่องเพศ สงผลใหขาดภูมิคุมกันในการสรางความสัมพันธกับเพศตรงขาม ดวยการ

ขัดเกลาเรื่องเพศของผูชายและผูหญิงขางตน ทําใหผูชายทํารายผูหญิงอยางไมรูตัวและเปน

กระบวนการท่ีมุงควบคุมเพศวิถีของผูหญิงมากกวาผูชาย 

การผูกขาดอํานาจทางสังคมของผูชายเปนลักษณะสากลท่ีเกิดข้ึนแทบทุกสังคมวัฒนธรรม ท้ัง

จากระบบเครือญาติและการแตงงานท่ีพบจากการสํารวจวา 75 เปอรเซ็นตของสังคมท่ัวโลก ผูหญิง

ตองยายเขาไปอยู กับครอบครัวของสามีภายหลังการแตงงาน รวมถึงตองปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมท่ีแปลกใหม นอกจากนี้การสืบสายสกุลจะสืบสกุลขางพอมากกวาขางแม ระบบ

การเมืองการปกครองท่ีแสดงใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางเพศอยางเห็นไดชัด ซ่ึงผูนํามักจะเปนเพศ

ชายมากกวาเพศหญิง นอกจากนี้การแบงแยกงานยังสะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําระหวางเพศชาย

หญิงดวย ซ่ึงผูหญิงเปนฝายท่ีทํางานนอกบานและในบาน แตผูชายทํางานแคนอกบาน กลับถูกเรียกวา

ผูหาเลี้ยงครอบครัว (ปราณี วงษเทศ, 2544) เพราะฉะนั้นเพศวิถี (Sexuality) และเพศสภาวะ 

(Gender) เปนความสัมพันธทางสังคมท่ีถูกสรางข้ึนและผลิตซํ้าอยางสัมพันธกับสถานการณ โดยให

ความสําคัญกับบริบทเง่ือนไข มิติและมุมมองท่ีหลากหลาย ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีมีสวนสําคัญในการสราง

ความหมายของเพศวิถีและเพศภาวะ ไดแก ระบบเครือญาติและสถานะของผูหญิง การเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ชาติพันธุและความสัมพันธระหวางเพศ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ

ควบคุมพฤติกรรมทางเพศ เพศวิถีและการเพ่ิมข้ึนของเพศพาณิชย และความสัมพันธระหวางเพศกับ

การกอรูปของอัตลักษณทางเพศแบบใหม (อมรา พงศาพิชญ, 2548) 

จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศสัมพันธตอกลุมคนรุนใหมในวาทกรรมการมี

เพศสัมพันธเชิงจารีต อยางการมีเพศสัมพันธของเยาวชนหนุมสาวกอนการแตงงานไดกลายเปน

บรรทัดฐานใหมของหนุมสาวในชวงยุคนี้ สะทอนใหเห็นวาการมองเรื่องเพศเปนเรื่องสกปรก เปนเรื่อง

ท่ีไมควรพูด และไมควรเรียนรูกอนแตงงานไมเปนจริงในยุคนี้ แตรัฐไทยมีวิธีคิดตอเรื่องเพศของเด็ก

และเยาวชนไทยในระดับพฤติกรรมชั่วครั้งชั่วคราวหรือพฤติกรรม “ใจแตก” ท่ีหลงผิดเพียงบางกลุม

เทานั้น อันเนื่องมาจากขอมูลเรื่องชีวิตทางเพศของเด็กและเยาวชนท่ีถูกนําเสนอผานสื่อเปนไปใน

ลักษณะดังกลาว ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับบรรทัดฐานทางเพศของเด็กและเยาวชนในสังคมสง
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ผลกระทบตอบรรทัดฐานเรื่องความสัมพันธทางเพศแบบเดิมท่ีเคยเปนท่ียอมรับในสังคม จนทําให

คานิยมและพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนในปจจุบันถูกมองวาเปนปญหาใหญในสายตาของ

รัฐ ซ่ึงในมุมมองของรัฐยังใหคุณคาและยึดม่ันกับภาพอุดมคติของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนท่ีปลอด

จากเรื่องเพศ เพราะฉะนั้นเม่ือรัฐเผชิญกับความเปนจริงเก่ียวกับคานิยมและพฤติกรรมทางเพศของ

เด็กและเยาวชนในปจจุบัน จึงไดเสนอทางออกโดยการตัดวงจรของปญหาดวยการหามหรือยับยั้งไมให

เด็กและเยาวชนสนใจยุงเก่ียวกับเรื่องเพศ (วราภรณ แชมสนิท, 2551) ซ่ึงมักอางอิงวิธีคิดดังกลาวกับ

กรอบวัฒนธรรมและคานิยมทางเพศท่ีดีงามของสังคมไทย 

การพัฒนาขอเสนอเก่ียวกับเพศภาวะและความหลากหลายเปนปจจัยพ้ืนฐานของสุขภาวะท่ี

นําไปสูผลลัพธทางสุขภาพท่ีแตกตางกัน อีกท้ังยังนําไปสูความจําเปนพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันระหวาง

ผูหญิงและผูชาย ซ่ึงสถานะทางสุขภาพและภาระโรคหลายอยางสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ

ผูหญิงมากกวาผูชาย ซ่ึงเพศภาวะเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคล จาก

การศึกษาในประเทศแคนาดาพบวา มีความเขาใจผิดทางเพศในระบบสุขภาพ 4 ลักษณะ (Health 

Canada, June 24, 2010 อางใน กฤตยา อาชวนิจกุลและกุลภา วจนสาระ, 2558) คือ คับแคบจาก

การจํากัดบทบาทผูหญิงใหเปนเพียงแมท่ีตองเลี้ยงดูลูก กีดกัน ซ่ึงสะทอนผานบทบาทของพยาบาลท่ี

แมจะมีจํานวนมากแตกลับไมสามารถกําหนดนโยบายในระบบบริการดานสุขภาพได การปฏิบัติตอ

ผูหญิงเหมือนผูชาย เลือกปฏิบัติกับผูหญิงเปนการเฉพาะและความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิง

อยางกรณีผูหญิงทองไมพรอมและตองการยุติการตั้งครรภ แตกลับมาสามารถเขาถึงบริการทําแทงท่ี

ปลอดภัยได 

จากประวัติศาสตรเพศวิถีแสดงใหเห็นวาสังคมไทยมีลักษณะเปนปตาธิปไตย ซ่ึงเปนสังคมท่ี

ใหความสําคัญกับผูชาย ผูชายเปนใหญ เปนศูนยรวมอํานาจ ทําหนาท่ีเปนผูนําครอบครัว สวนผูหญิง

เปนเพศท่ีดอยกวาจึงทําหนาท่ีเปนผูดูแลอบรมสมาชิกในครอบครัว ปรนนิบัติสามี ทํางานบานงาน

เรือน รวมท้ังยังตองประพฤติตัวอยางสํารวม หามนอกใจสามี นอกจากนี้ยังมีการกําหนดบทบาทและ

สถานภาพของผูหญิงและผูชายไวอยางชัดเจน ซ่ึงผูหญิงมักถูกกดข่ีใหอยูภายใตการปกครองของผูชาย 

ดวยบทบาทหนาท่ีของผูหญิงท่ีทําหนาท่ีเพียงแคใหกําเนิดบุตร เลี้ยงดูลูก ทํางานบาน ทําใหไมสามารถ

พัฒนาศักยภาพในดานอ่ืนได นํามาซ่ึงสถานภาพทางสังคมของผูหญิงท่ีดอยกวาผูชาย จนความเทา

เทียมระหวางเพศถูกตอกย้ําอยางชัดเจนในเรื่องของการแบงงาน ผูหญิงมีสถานภาพเปนเพียงแรงงาน

ไรฝมือ นอกจากนี้แนวคิดของพุทธศาสนาไดยกบทบาทและสถานภาพใหผูชายเปนใหญและกดข่ึ

ผูหญิงใหต่ํากวา โดยการอธิบายผานเรื่องของบุญกรรมและการบวช ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอความ
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เชื่อและทัศนคติของคนในสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากศาสนาเปนระบบความเชื่อท่ีหลอหลอมคนให

รวมกัน โดยมีหลักคําสอนเปนสื่อกลางในการผลิตซํ้าความเชื่อไปสูคนในสังคม เพราะฉะนั้นใน

สังคมไทยจึงมีความเชื่อวา การบวชถือเปนการทําบุญท่ียิ่งใหญรูปแบบหนึ่ง การบวชจึงเปรียบเสมือน

การทดแทนบุญคุณพอแมท่ีลูกพึงปฏิบัติ ซ่ึงลูกผูชายเทานั้นท่ีจะสามารถบวชทดแทนคุณพอแมได

เนื่องจากเปนผูท่ีมีบุญ 

   

วาทกรรมทองไมพรอมในสังคมไทย 

 เม่ือกลาวถึงเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย คนจํานวนมากมักจะมองวาเปนปญหาของวัยรุน 

ท้ังท่ีความเปนจริงแลวทองไมพรอมเกิดข้ึนไดตั้งแตผูหญิงท่ีเปนวัยรุนข้ึนไป นอกจากนี้ความไมพรอม

ในการตั้งครรภยอมมีความแตกตางหลากหลายข้ึนอยูกับบุคคลหรือสภาพแวดลอมของผูหญิง 

เพราะฉะนั้นทองไมพรอมจึงเปนปญหาท่ีควรสรางความเขาใจ เพ่ือนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาท่ีมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้เม่ือกลาวถึงเรื่องทองไมพรอม สิ่งท่ีตามมาก็คือเรื่องการยุติการ

ตั้งครรภ ซ่ึงกลายเปนประเด็นถกเถียงสําคัญท่ียังคงเกิดข้ึนในสังคมไทย  

พระราชบัญญัติคุมครองเด็กป 2546 ระบุวา “เด็ก หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดป

บริบูรณ แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส” จากนิยามดังกลาวสะทอนวา การกําหนด

นิยามความเปนเด็กในสังคมไทยคือ เกณฑเรื่องอายุและสถานภาพสมรส กลาวคือ เด็กตามกฎหมาย

ไทยคือผูท่ีอายุตํ่ากวา 18 ปและยังไมไดแตงงาน สวนผูท่ีอายุต่ํากวา 18 ปท่ีแตงงานแลวจะพนจาก

สภาพความเปนเด็ก นอกจากนี้การแตงงานแลวยังเปนเครื่องบงชี้อยางหนึ่งถึงการมีประสบการณการ

มีเพศสัมพันธอีกดวย เพราะฉะนั้นนิยามความเปนเด็กในสังคมไทยจึงมีเรื่องเพศและประสบการณการ

ทางเพศเขามาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในทางกฎหมายมองวา เด็กกับเรื่องเพศเปนเรื่องท่ีแยกออก

จากกัน ดังนั้นเด็กจึงไมควรเก่ียวของกับเรื่องเพศ หรือเด็กท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศแลวก็จะไมถือวาเปน

เด็ก นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติภาพยนตรและวิดีทัศนป 2551 มาตรา 26 วาดวยเรื่องการจัดเรตติ้ง

ภาพยนตรท่ีระบุถึงภาพยนตรท่ีหามผูท่ีมีอายุต่ํากวา 20 รับชม โดยมีขอยกเวนไมบังคับใชกับผูชมซ่ึง

บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส จากพระราชบัญญัติดังกลาวสะทอนใหเห็นวารัฐกําหนดความเปนเด็ก

ดวยภาพแทนของความบริสุทธิ์ไรเดียงสา อีกท้ังยังมีพระราชบัญญัติคุมครองเด็กป 2546 ซ่ึงมีเนื้อหา

วาดวยการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ท่ีระบุถึงมาตรการควบคุมความประพฤติของ

นักเรียนนักศึกษาพรอมมาตรการลงโทษผูฝาฝน กฎหมายเหลานี้กลายเปนมาตรการทางสังคมเพ่ือ
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ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาท่ีถูกมองวายังอยูในวัยเรียน โดยมีกฎหมายเปนตัวรองรับ 

(วราภรณ แชมสนิท, 2551 : 16 - 18) 

 สถานการณ ‘ทองไมพรอม’ ในสังคมไทยปจจุบันมักถูกเชื่อมโยงกับคนไมก่ีกลุม โดยเฉพาะ

กลุมวัยรุน ซ่ึงถูกเรียกวา เด็กใจแตก กลุมดังกลาวกลายเปนกลุมเปาหมายท่ีโดนสังคมโจมตีวา ตั้งทอง

ในเง่ือนไขท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการทองในวัยเรียน เปนการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปน

การมีเพศสัมพันธท่ีไมไดปองกัน เพราะฉะนั้นการทองไมพรอมมักถูกเชื่อมโยงเขากับ เด็กใจแตกและ

ทองในวัยเรียน ซ่ึงถูกมองวาเปนปญหาสังคมท่ีละเมิดกรอบศีลธรรมในเรื่องเพศตามคานิยมของ

สังคมไทย อีกท้ังยังถูกสังคมตีตราวากลุมคนท่ีทองไมพรอมคือคนไมดี ไมมีศีลธรรม เพราะไมสามารถ

ควบคุมอารมณ ความปรารถนาทางเพศของตนเองใหอยูในกรอบทางสังคมได (ตอศักดิ์ จินดาสุขศรี, 

2559 : ออนไลน) นอกจากนี้เม่ือเกิดสถานการณทองไมพรอมข้ึน สิ่งท่ีตามมาก็คือ ความตองการยุติ

การตั้งครรภ โดยผูหญิงจะพยายามแสวงหาขอมูลและสถานท่ีใหบริการทําแทง ซ่ึงสวนใหญเปนสถาน

ใหบริการทําแทงท่ีไมปลอดภัย จนเกิดเปนปญหาการเสียชีวิตและการไดรับบาดเจ็บของผูหญิงท่ี

ตองการยุติการตั้งครรภข้ึน  

 หากกลาวถึงการยุติการตั้งครรภในสังคมไทย มักมีคนกลุมหนึ่งตองการตอตาน คัดคาน ไม

เห็นดวยในการสนับสนุนเรื่องการยุติการตั้งครรภ โดยวาทกรรมท่ีถูกนําเสนอของกลุมดังกลาวคือ การ

มองวาตัวออนในทองของผูหญิงมีฐานะเปรียบเสมือนบุคคลหนึ่งแลว รางกายผูหญิงเปนเพียงท่ีบรรจุ

ตัวออนเทานั้น ซ่ึงบุคคลภายนอกและตัวออนกลับมีสิทธิเหนือกวารางกายผูหญิงท่ีตั้งครรภ ท่ีสามารถ

หามไมใหผูหญิงยุติการตั้งครรภ หรือโนมนาวใหผูหญิงยุติการตั้งครรภได เพราะฉะนั้นเม่ือตัวออนถูก

มองวา มีสถานภาพเปนบุคคลจึงถูกโยงเขากับศีลธรรมวา ผูหญิงตั้งครรภไมมีสิทธิทําลายตัวออนใน

รางกายของตนเอง เนื่องจากการทําลายตัวออนเทากับการทําลายชีวิตหนึ่งชีวิต (กฤตยา อาชวนิจกุล, 

2547 : 8 - 9) 

ในสังคมไทยวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมมักถูกผลิตซํ้าผานสื่อประเภทขาว ท้ังจาก

หนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต เนื่องจากทองไมพรอมเปนปญหาหนึ่งของสังคมไทยท่ีคนสวนใหญให

ความสนใจ รวมท้ังหากมีประเด็นเ ก่ียวกับการทําแทงก็ยิ่ งไดรับความสนใจ หรือมีกระแส

วิพากษวิจารณตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน จากการศึกษาวาทกรรมทองไมพรอมในสังคมไทยพบวา มีการ

ใหความหมายในแงลบเปนสวนใหญ รวมถึงการวิพากษวิจารณคอนขางรุนแรงตอผูหญิงท่ีทองไม
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พรอม อยางคําวา วัยรุนใจแตก สาวรุนใจแตก เหี้ยม!! แมใจราย แมใจโหด แมใจยักษ แมท่ีรักสนุก 

จากตัวอยางขาวท่ีมีการกลาวถึงผูหญิงทองไมพรอม ดังนี้ 

วัยรุนใจแตกรีดลูกออก กอนนําศพใสถุงท้ิงขางทาง อ.แมริม 

เหี้ยม!! แมใจรายท้ิงศพทารกใสในถุงพลาสติกไวขางทาง บริเวณแยกสายน้ําผึ้ง ม.

1 ต.ริมใต อ.แมริม จ.เชียงใหม เบื้องตน ตร.สันนิษฐาน คาดจะเกิดจากแมท่ีรัก

สนุกแลวเกิดทอง จึงทําแทง 

(ไทยรัฐออนไลน, 2560 : ออนไลน) 

ฆาหนูทําไม! แมใจยักษกินยาขับทารกครรภ 7 เดือน นําใสถุงดําท้ิงกองขยะ

ท้ังท่ียังหายใจ 

เบื้องตนเจาหนาท่ีคาดวา แมของทารกดังกลาวอาจจะเปนหญิงสาวท่ีทองโดยไม

พรอมและตัดสินใจกินยาขับ เพ่ือใหเด็กหลุดออกมากอนท่ีจะลืมตาดูโลก หรือแม

ใจยักษทองโดยไมตั้งใจ จึงตัดสินใจทําแทงลูก 

(Manager Online, 2560 : ออนไลน) 

แมใจรายเผาลูกกลางสุสาน คาดสาวรุนใจแตก 

ตร.เรงลา เม่ือวันท่ี 4 ส.ค. พ.ต.ท.สุพจน จันทรเขียว สว.สอบสวน สภ.สันปาตอง 

ไดรับแจงพบศพเด็กทารกถูกเผาท้ิงไวภายในสุสานบานใหมมวงกอน หมู 7 ต.ยุ

หวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ท้ังนี้ทางเจาหนาท่ีจะไดสืบสวนหาเบาะแสแมใจ

โหดรายนี้จับกุมตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

(เดลินิวส, 2560 : ออนไลน) 

 จากตัวอยางขาวท่ีมีการกลาวถึงประเด็นเรื่องทองไมพรอมพบวา วัยรุนกลายเปนกลุมคนท่ีมี

ปญหาทองไมพรอมเสียสวนใหญ นอกจากนี้ยังมีการใชคําวา ใจแตก ใจราย ใจโหด ใจยักษ มาอธิบาย

ลักษณะของวัยรุนท่ีทองไมพรอมอีกดวย ซ่ึงคําดังกลาวมีความหมายในแงลบดวยกันท้ังสิ้น เนื้อความ

ขาวขางตนสะทอนใหเห็นวา ผูหญิงทองไมพรอมแลวตัดสินใจทําแทงกลายเปนคนไมดี ผิดศีลธรรม 

สมควรตอการถูกประณามและลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงคําเหลานี้มักถูกนํามาผลิตซํ้าผานสื่อประเภท

ขาวอยูบอยครั้ง เนื่องจากขอจํากัดในการเขียนขาวจําเปนตองใชคําท่ีสั้น กระชับ และรุนแรง 
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เพราะฉะนั้นวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมของสังคมไทยมักถูกผลิตซํ้าผานสื่อประเภทขาวอยูโดยตลอด 

ซ่ึงอาจทําใหคนในสังคมยอมรับชุดความรูในเรื่องทองไมพรอมผานสื่อประเภทขาวมากกวาการรับรู

ผานชองทางอ่ืน เนื่องจากขาวเปนเพียงขอความสั้นๆ มีใจความกระชับ และยังเปนการรับรู

สถานการณในสังคมปจจุบันอีกดวย นอกจากนี้สื่อประเภทขาวยังเปนประเภทสื่อท่ีคนสามารถเขาถึง

ไดงายและสะดวกตอการติดตาม 

 

 



 

 

 บทท่ี 4   

มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) 

 

สวนของบทนี้จะกลาวถึงความเปนมาของมูลนิธิเขาถึงเอดส เปาหมายหลัก แนวทางการ

ทํางานของมูลนิธิฯ ในการจัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทยท่ีมีการปรับแนวการทํางานใหสอด

รับกับปญหาท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังเปนการคํานึงถึงสิทธิของผูหญิงอีกดวย โดยการรวบรวม

ขอมูลจากเอกสาร เว็บไซตออนไลน และการสัมภาษณกับบุคลากรในมูลนิธิเขาถึงเอดส เพ่ือนํามาเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการทําความเขาใจตอการศึกษา 

สถิติเรื่องทองไมพรอม อัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตจากการทําแทงเถ่ือนเปนตัวเลขท่ีสะทอน

ภาพปญหาสิทธิอนามัยเจริญพันธุท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไดอยางชัดเจน ปญหาดังกลาวเปนเรื่องท่ีทุก

คนควรรวมกันแกไขและทําความเขาใจตอสถานการณนั้น ซ่ึงทองไมพรอมไมไดเกิดข้ึนแคเฉพาะวัยรุน 

แตยังเกิดข้ึนกับผูหญิงในวัยอ่ืนดวย เพราะฉะนั้นการสรางความเขาใจตอกลุมคนเหลานี้เทากับเปน

การชวยแกไขปญหาได เนื่องจากทองไมพรอมเปนปญหาท่ีมีความซับซอน อีกท้ังนิยามความไมพรอม

ของแตละคนก็ไมเหมือนกัน (กนกวรรณ ธราวรรณ, 2548 : 187) แมวาทองไมพรอมจะกลายเปน

ปญหาท่ีถูกกลาวถึงอยูโดยตลอด แตแนวทางการแกไขปญหายังถูกจํากัดอยูภายใตกรอบของกฎหมาย 

เรื่องของศาสนา ท้ังวาทกรรมศีลธรรมความดีงาม บาปบุญ ฯลฯ ซ่ึงทําใหปญหาไมไดถูกแกไขอยาง

แทจริง ถึงแมวาภาครัฐจะมีแนวทางแกไขปญหาในลักษณะท่ีเปนการสนับสนุนองคกรเอกชนอยู

ภายหลัง แตประสิทธิภาพของการแกไขปญหาไมไดตอบสนองตอความรูสึกของผูท่ีประสบปญหา

เทาท่ีควร จึงทําใหองคกรเอกชนท่ีทํางานเก่ียวกับเรื่องของผูหญิงรวมกันขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับ

สิทธิการเจริญพันธุของผูหญิงอยางครอบคลุม ซ่ึงหนึ่งในองคกรเอกชนท่ีมีบทบาทสําคัญคือ มูลนิธิ

เขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) 
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ความเปนมาของมูลนิธิเขาถึงเอดส  

โรคเอดสเริ่มระบาดในประเทศไทยชวงกลางทศวรรษท่ี 1980 (ประมาณป 2523) และเริ่ม

แพรระบาดอยางรวดเร็วในป 2529 (การประมวลและสังเคราะหองคความรู เอดส : การวิจัยทาง

คลินิก, 2541: 1) ชวงเวลาดังกลาวภาครัฐบาลและเอกชนกลับใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจมากกวา และเกรงวาการแพรระบาดของโรคเอดสจะสงผลเสียตอภาพลักษณของประเทศท่ี

จะกระทบตอโครงการรณรงคทองเท่ียวไทยในป 2530 แมวาภาครัฐจะมองขามปญหาดานสาธารณสุข

ท่ีเกิดข้ึน แตยังมีองคกรประชาสังคมท่ีใหความสําคัญกับโรคเอดส จากการใหขอมูลโรค แนวทางการ

ปองกันผานสื่อตางๆ (ประเทศไทยกับโรคเอดส :ความกาวหนาและสิ่งทาทาย, 2547: 7) การ

ดําเนินงานในระยะแรกจะยึดแนวทางขององคกรอนามัยโลก (WHO) ท่ีเนนการบริการเลือดท่ี

ปลอดภัย การปองกันการติดเชื้อทุกประเภท การรายงานเม่ือพบผูปวยโรคเอดส และการใหความรู 

ขอมูลขาวสารแกกลุมท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง อีกท้ังกระทรวงสาธารณสุขไดตั้งคณะกรรมการเอดสชาติข้ึน

ในป 2530  

 ตอมาในป 2532 กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพบก กระทรวงกลาโหม 

เฝาระวังการติดเชื้อในประชากร เนื่องจากพบการติดเชื้อเอชไอวีทุกภูมิภาคในอัตราประมาณรอยละ 

18 - 52 อีกท้ังยังมีการจัดระบบเฝาระวังการติดเชื้อ โดยการตรวจเลือดใน 14 จังหวัด ระบบการเฝา

ระวังดังกลาวเนนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกลุมผูบริจาคเลือด สตรีฝากครรภท่ีคลินิก ผูใชยาเสพติด

แบบฉีดเขาเสน ผูชายท่ีมารับบริการท่ีคลินิกกามโรค และผูหญิงขายบริการทางเพศ จากผลการเฝา

ระวังพบวา หญิงขายบริการทางเพศติดเชื้อเอชไอวีคอนขางสูง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซ่ึงไดสรางความต่ืนตระหนกไปท้ังประเทศ แสดงใหเห็นวาการระบาดของโรคเอดสไมได

จํากัดอยูเพียงแคกลุมชายรักชายเทานั้น โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขคาดการณวา การแพรระบาดของ

โรคเอดสเปนลูกคลื่นตอเนื่องจากผูชายชอบเท่ียวไปสูภรรยาหรือคูนอนจนแพรไปสูลูกในครรภ   

 ปญหาการระบาดของโรคเอดสนําไปสูแนวทางแกไขภายใตการสนับสนุนของคณะรัฐมนตรี ท่ี

นําแผนงานในการปองกันและควบคุมโรคเอดสจากแผนงานเอดสโลก สํานักงานใหญองคการอนามัย

โลก แมวาแผนงานดังกลาวจะเนนไปท่ีแนวทางดานสาธารณสุข แตก็ยังมีการดําเนินงานดานขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการระบาดของโรคและแบบแผนพฤติกรรม อีกมาตรการหนึ่งท่ีดําเนินงานในการ

ปองกันโรคเอดสคือ โครงการถุงยางอนามัย 100% เพ่ือรณรงคใหมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย โดย
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เนนกลุมผูหญิงขายบริการทางเพศและผูชายชอบเท่ียว ซ่ึงมีบทลงโทษท่ีวาหากยอมใหลูกคามี

เพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัยจะปดสถานบริการชั่วคราวไปจนถึงปดบริการถาวร นอกจากนี้ยังมี

องคกรเอกชนสาธารณประโยชนเกิดข้ึนเพ่ือดําเนินงานเรื่องโรคเอดส หนึ่งในนั้นคือ องคกรเอกชนดาน

เอดสของไทย (Thai NGO Coalition on AIDS) ท่ีกอต้ังข้ึนเพ่ือประสานงานระหวางองคกรเอกชน

สาธารณประโยชนตางๆ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอมูลขาวสาร และรวมกันรณรงคตอตาน

โรคเอดส  

จนกระท่ังสมัยรัฐบาลของอานันท ปนยารชุน (2534) มีนโยบายรณรงคปองกันและควบคุม

โรคเอดสอยางจริงจัง จากการกระตุนของนักกิจกรรม ผูติดเชื้อเอชไอวี แพทย พยาบาล รวมถึง

นักวิทยาศาสตร ภายใตการรวมตัวกันสรางเครือขายใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทดลองวิธีการ

ใหม ในชวงเวลาดังกลาวเรื่องเอดสกลายเปนวาระสําคัญของรัฐบาล ในการประสานนโยบายดานโรค

เอดสไวกับสํานักนายกรัฐมนตรีและจัดการประชุมทุก 3 เดือน อีกท้ังยังมีการใหขอมูลความรูเรื่องโรค

เอดสผานสื่อมวลชนเก่ียวกับพ้ืนฐานของโรคเอดส การติดตอของโรค และวิธีปองกัน โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีการปรับเปลี่ยนแผนปองกันและควบคุมโรค

เอดสใหเปนการดําเนินงานดานสังคมและพฤติกรรมมากข้ึน เนนการรวมมือจากชุมชนและทุกภาค

สวนของสังคมในการปองกันการระบาดของโรคเอดส การดูแลผูปวย ขจัดความรังเกียจและเลือก

ปฏิบัติท่ีสรางความทุกขแกผูติดเชื้อเอชไอวี ซ่ึงหนึ่งในหนวยงานท่ีมีบทบาทในการใหขอมูลและ

คําปรึกษาเก่ียวกับโรคเอดสคือ มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) ตั้งแตป 2534 จนถึง

ปจจุบัน นอกจากมูลนิธิฯ จะดําเนินนโยบายเก่ียวกับเอดสแลวยังเพ่ิมนโยบายแกปญหาเรื่องทองไม

พรอมเม่ือไมก่ีปท่ีผานมาดวย เพราะมองวาปญหาเหลานี้มีความทับซอนกันอยู เกิดจากสาเหตุเดียวกัน

จึงควรท่ีจะแกปญหาควบคูกันไป   

มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามามีสวนรวม

ในการจัดการปญหาเอดสในสังคมไทย กอตั้งเม่ือป 2534 การทํางานชวงแรกเปนการตั้งโครงการ

รณรงคเก่ียวกับเรื่องเอดสภายใตชื่อ "โครงการเขาถึงเอดส" โดยเปนการรวมตัวของกลุมคนทํางาน

พัฒนาสังคมท่ีตระหนักวาเอดสไมใชปญหาสาธารณสุข แตคือปญหาสังคมท่ีเปนผลพวงมาจากความ

ไมเทาเทียมของเพศหญิงชาย ชองวางระหวางเมืองและชนบท และความสัมพันธอันหละหลวมของคน

ในสังคม ชุมชนและครอบครัว   
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การกอตั้งมูลนิธิฯ ในชวงแรกมีนโยบายแกไขปญหาเรื่องเอดสเปนหลัก ซ่ึงการทํางานของ

มูลนิธิฯ จะเนนการใหขอมูล ผลักดันยาตานไวรัสเอชไอวี (PEP: Post Exposure Prophylaxis) เขาสู

ระบบบัญชียาหลักแหงชาติ สนับสนุนใหผูติดเชื้อเขาถึงสิทธิการรักษา รวมถึงรณรงคเรื่องเอดสใหคน

ในสังคมไดรับรู ดวยอุดมการณการทํางานในชวงแรกของมูลนิธิฯ ท่ีใหความสําคัญตอผูท่ีติดเชื้อเปน

หลัก ทําใหเปาหมายของมูลนิธิฯ ในการทํางานเรื่องเอดสคือ การลดผูติดเชื้อรายใหม การลดอัตรา

การเสียชีวิตของผูติดเชื้อ และลดการตีตราแกผูท่ีติดเชื้อ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีโครงการทํางานเรื่อง

เอดสอยางครอบคลุม ท้ังการรณรงคผานสื่อ ผลักดันเชิงนโยบาย และสรางความรูสึกอันดีตอผูท่ีติด

เชื้อผานการใหขอมูลความรูเรื่องเอดส 

ดวยประสบการณการทํางานเรื่องเอดสพบวา มีผูหญิงท่ีติดเชื้อจํานวนหนึ่งมีปญหาเรื่องการ

ตั้งครรภ ซ่ึงการตั้งครรภดังกลาวเกิดภาวะแทรกซอนอยูโดยตลอด จนทําใหมูลนิธิฯ มีนโยบายในการ

แกไขปญหาคือ เม่ือพบผูหญิงท่ีติดเชื้อเอดสตั้งครรภจะโนมนาวหรือบังคับใหยุติการตั้งครรภหรือทํา

หมัน เนื่องจากจะทําใหการติดเชื้อจากแมสูลูกลดลง ตอมาเม่ือมีการนํายาตานไวรัสเขาสูระบบ จน

กลายเปนสวนหนึ่งของนโยบายของมูลนิธิฯ เปนการปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูกวิธีหนึ่งท่ีมี

ประสิทธิภาพ ความสําเร็จในการปองกันดังกลาวทําใหจํานวนการติดเชื้อจากแมสูลูกเหลือประมาณ 1 

เปอรเซ็นต ความกังวลในการติดเชื้อเริ่มหายไป จนมีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายท่ีจะมีการโนมนาว

ใหผูหญิงท่ีติดเชื้อตั้งครรภตอไป แตในขณะเดียวกันผูหญิงบางคนท่ีติดเชื้อและมีการตั้งครรภกลับมี

ปญหาเรื่องการตั้งครรภท่ีไมพรอมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงนโยบายของมูลนิธิฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยูโดย

ตลอดตามบริบทของการทํางานเก่ียวกับปญหาเรื่องเอดสในขณะนั้น โดยรูปแบบการทํางานเปนการ

ใหคําปรึกษาปญหาเอดสผานทางโทรศัพท สวนผลงานของมูลนิธิเขาถึงเอดสอีกรูปแบบคือ การทํางาน

เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงเปนการทํางานรวมกับบุคลากรในเรียนและนักเรียน ทําใหพบวามีปญหา

ท่ีนอกเหนือไปจากเรื่องเอดสดวย ท้ังทองไมพรอมจนนําไปสูการพักการเรียนหรือลาออก การทําแทง

ในสถานบริการท่ีไมปลอดภัย จนเห็นไดวาปญหาเรื่องทองไมพรอมถูกพูดถึงมาโดยตลอดการทํางาน

แกปญหาเรื่องเอดส 

ท่ีมาของสายดวน 1663  

การกอตั้งของมูลนิธิเขาถึงเอดสมีจุดประสงคเพ่ือแกปญหาเรื่องเอดสเปนหลัก โดยตองการ

ชวยเหลือผูท่ีมีปญหาหรือเผชิญปญหาสามารถเขาถึงบริการไดงาย การทํางานของมูลนิธิฯ เปนการ

เปดบริการสายดวนทางโทรศัพท เพ่ือใหผูท่ีติดเชื้อสามารถโทรเขามาขอคําแนะนําได ซ่ึงสาเหตุท่ี
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มูลนิธิฯ เลือกใชวิธีการสายดวน เนื่องจากมองวาโทรศัพทเปนชองทางสื่อสารท่ีสะดวกอีกหนึ่งวิธีใน

ขณะนั้น เปรียบเสมือนชองทางแรกท่ีสะดวกในการติดตอสื่อสารของคนเมืองและผูท่ีมีโทรศัพท อีกท้ัง

จุดเริ่มตนของบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทมาจากขอจํากัดของคนท่ีติดเชื้อท่ีรูสึกไมสะดวกใจ

เดินทางมายังมูลนิธิฯ เพ่ือขอคําปรึกษา ในชวงแรกของการเปดสายบริการ มูลนิธิฯ เปดบริการเปน

เบอร 02 แลวมีเลข 7 ตัวตาม ตลอดการทํางานเรื่องเอดสก็ไดมีการพัฒนาเครื่องมือท่ีเปดใหบริการอยู

โดยตลอด เพ่ือใหผูติดเชื้อสามารถเขาถึงบริการไดงายข้ึน จนกระท่ังในป 2556 สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 5

6 รวมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท (P2H) 6

7 เชิญชวนใหมูลนิธิเขาถึง

เอดสเปดบริการใหคําปรึกษาสายดวนทองไมพรอมเพ่ิมเติม ดวยประสบการณการทํางานของมูลนิธิฯ 

ท่ีมีมากกวา 20 ปในการใหบริการ ท้ังดานการอบรมอาสาสมัคร จัดการระบบ ประมวลผลขอมูลจาก

การเปดใหบริการ และเก็บขอมูล ประกอบกับชวงหนึ่งไดรวมงานกับกลุมเครือขายทองไมพรอม จน

นํามาซ่ึงการรวมมือกันเปดบริการใหคําปรึกษาเรื่องทองไมพรอมเพ่ิมเติม เนื่องจากมีความคิดเห็นวา

ปญหาเรื่องเอดสและทองไมพรอมเกิดจากเรื่องเดียวกัน อีกท้ังดวยประสบการณการทํางานของมูลนิธิ

เขาถึงเอดส ท่ีมีการพัฒนาดานทักษะ พัฒนาบุคลากร อาสาสมัคร และมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถ

เปดใหบริการได นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีความสนใจตอการเปดใหบริการเรื่องทองไมพรอมเพ่ิมเติม

อยางมาก เนื่องจากหากไดคุยกับผูท่ีประสบปญหาทองไมพรอม กลุมคนเหลานั้นยอมเสี่ยงท่ีจะเปน

เอดสหรือเสี่ยงติดเชื้อดวย เพราะฉะนั้นหากเราชวนคุยหรือเติมขอมูลใหนาจะเปนประโยชนท่ีจะลดผู

ติดเชื้อรายใหมดวย จึงตอบรับท่ีจะเปดสายดวนท้ัง 2 เรื่องควบคูกัน  

การเปลี่ยนแปลงของบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทของมูลนิธิฯ ไดรับการสนับสนุนจาก

หลายองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังสภากาชาดไทย กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข เม่ือมูลนิธิฯ 

เปดบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทมาสักระยะหนึ่ง ก็พบวาปญหาท่ีตองการแกไขคือ เบอรโทรให

6สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานของรัฐท่ีมิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหหกิจ 

จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยการริเริ่มผลักดัน กระตุน 

สนับสนุน และรวมกับหนวยงานอ่ืนในสังคม เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพใหคนไทยมีสุขภาพดีครบ 

4 ดาน ท้ังกาย จิต วาจา สังคม รวมท้ังรวมสรางประเทศไทยใหนาอยู (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.), 2560: online) 
7 มูลนิธิแพธทูเฮลท (P2H) เปนองคกรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อป 2556 แต

ไดดําเนินงานตั้งแตป 2528 ในนามขององค การแพธ (PATH) ประเทศไทย ซึ่งรวมมือกับภาครัฐ สถานศึกษา 

องคการพัฒนาเอกชนเสริมสรางศักยภาพ ความชวยเหลือดานเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตของประชากร (มูลนิธิแพธทูเฮลท (Path2Health Foundation), 2560: online) 
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คําปรึกษาของมูลนิธิฯ คอนขางจํายาก เนื่องจากเปนเบอรโทรศัพทท่ีมีเลข 9 ตัว ถาหากมีการ

เปลี่ยนแปลงเบอรโทรศัพทใหงายตอการจําก็ชวยใหผูท่ีประสบปญหาเขาถึงบริการไดงายข้ึน จน

นําไปสูการพัฒนาบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทใหกลายเปนเบอรโทรศัพทท่ีมี 4 ตัว หรือสายดวน 

4 ตัว ซ่ึงในภายหลังกลายเปน 1663 หรือสายดวน 1663 อยางในปจจุบันท่ีบริการใหคําปรึกษาท้ัง

เรื่องเอดสและทองไมพรอม (สมวงศ อุไรวัฒนา, 2560 : สัมภาษณ)  

หลักสูตรอบรมการใหคําปรึกษาเรื่องทองไมพรอม (สายดวน 1663 รุนท่ี 27) 

 ในการอบรมการใหคําปรึกษาเรื่องทองไมพรอม เปนการจัดอบรมโดยมูลนิธิเอดส ซ่ึงไดมีการ

นําขอมูลจากสํานักอนามัยเจริญพันธุ กรมอนามัย มาปรับเปลี่ยนใหเปนกิจกรรม และขอมูลแก

อาสาสมัครเพ่ือใชในการบริการ โดยการอบรมเรื่องทองไมพรอมจัดอบรมเปนระยะเวลา 2 วัน มี

อาสาสมัครรวมอบรมประมาณ 6 คนเนื้อหาการอบรมในวันแรกเปนเนื้อหาเก่ียวกับหลักการให

คําปรึกษา (Client Center) กิจกรรมเพ่ือวัดระดับความพรอม และขอมูลทางเพศ เชน วิธีตรวจการ

ตั้งครรภ วิธีการคุมกําเนิด เปนตน สวนการอบรมในวันท่ี 2 เปนเนื้อหาเก่ียวกับขอมูลแพทยอาสา (R-

SA) กฎหมายคุมครองสิทธิผูหญิงท่ีทองไมพรอมในประเทศไทย และการฝกปฏิบัติใหคําปรึกษาจาก

การยกตัวอยางกรณีโดยเจาหนาท่ีท่ีอบรม 

 ชวงเริ่มตนของการฝกอบรมเปนการชวนคุยโดยเจาหนาท่ีท่ีอบรม ซ่ึงประเด็นท่ีชวนคุย

เก่ียวกับการท่ีอาสาสมัครตองเผชิญกับเคสท่ีมีปญหาซับซอน หรือกลุมคนท่ีไมม่ันใจตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ

ตัวเอง จนทําใหการใหขอมูลเกิดความสับสนตออาสาสมัครและผูท่ีโทรมาขอคําปรึกษาเอง หากเกิด

เหตุการณในลักษณะดังกลาวท่ีทําใหอาสาสมัครจําเปนตองคนหาขอมูลท่ีมากข้ึน ก็อาจนําไปสู

ความรูสึกไมม่ันใจตอการใหคําปรึกษาเคสเหลานั้น เพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุการณในลักษณะดังกลาว

ท่ีผูโทรมาปรึกษาไมม่ันใจ จนตองสรางความม่ันใจใหกับตนเอง โดยการถามอาสาสมัครเก่ียวกับการ

ตัดสินใจของตน อาสาสมัครจําเปนตองชวนผูท่ีโทรมาคุยยอนกลับเพ่ือนําไปสูตนเหตุของความกังวล

จนทําใหตองโทรมาเพ่ือขอคําปรึกษา ซ่ึงการกระทําในลักษณะดังกลาวเปนการใหคําปรึกษาตาม

หลักการใหคําปรึกษา (Client Center) ของสายดวน 1663 นอกจากนี้การชวนคุยยังนําไปสู

ความสามารถท่ีผูประสบปญหาสามารถตัดสินใจไดดวยตัวเอง 

 หลังจากนั้นจึงนําไปสูกิจกรรมเรื่องความสําคัญของการใหคําปรึกษา ซ่ึงถือเปนเรื่องท่ีสําคัญ

ข้ันสุดเนื่องจากทําใหผูท่ีโทรมาเห็นทางออกของปญหา รวมท้ังเห็นคุณคาในตัวเอง ภายในกิจกรรมจะ

เปนการใหอาสาสมัครแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสําคัญในการใหคําปรึกษา ซ่ึงผลการแสดงความ
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คิดเห็นของอาสาสมัคร ประกอบดวยการฟง การใหกําลังใจ การไมไปตัดสิน การใหขอมูล การเสนอ

ทางเลือก และการชวยหาทางออกของปญหา ผลการแสดงความคิดเห็นของอาสาสมัครดังกลาวมี

ความใกลเคียงกับหลักการใหคําปรึกษา (Client Center) ของสายดวน 1663 ซ่ึงประกอบดวยการให

ขอมูล การฟงอยางต้ังใจ การไมไปตัดสิน การใหความชวยเหลือ การใหกําลังใจ การไมชี้นําแตชวย

หาทางเลือก การชวยใหผูท่ีโทรมาเห็นทางออกของปญหา และทําใหผูท่ีประสบปญหาเห็นคุณคาใน

ตัวเอง จะเห็นไดวาหลักการใหคําปรึกษา (Client Center) ของสายดวน 1663 เปนการให

ความสําคัญตอผูท่ีโทรมาเพ่ือสรางความรูสึกท่ีดี มีคุณคาตอตัวใหแกผูท่ีประสบปญหาเอง  

 ตอมาเปนการเขาสูกิจกรรมท่ี 1 เปนกิจกรรมเก่ียวกับการเช็คความรูสึก โดยเจาหนาท่ีท่ี

อบรมตั้งคําถามตออาสาสมัครวา “ถามีเพ่ือนมาถามคุณวา ทํางานท่ีแนะนําสถานท่ียุติการตั้งครรภไม

กลัวบาป?” ซ่ึงอาสาสมัครไดแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  

แตกอนคิดวาบาป พอเจอสถานการณจริงคิดวาเราตองใหคําแนะนําเขา แตก็

ไมไดเลือกทางออกให เราแคชวยหาทางเลือกเทานั้น 

    (ไอซ, 2560 : สัมภาษณ) 

 

ดวยความท่ีงานบริการใหคําปรึกษาของอาสาสมัครสายดวน 1663 จําเปนตองเก่ียวของกับ

ประเด็นยุติการตั้งครรภ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีคนในสังคมไทยสวนใหญยังไมยอมรับ ทําใหเกิดการตั้ง

คําถามตออาสาสมัครมากมายจนอาจเกิดความรูสึกสับสนตอการทํางานของอาสาสมัคร แมวา

อาสาสมัครบางคนยังมีความรูสึกบาปตอการทํางานใหคําปรึกษา แตก็มีความรูสึกวาการตัดสินใจยุติ

การตั้งครรภหรือไมนั้นเปนการตัดสินใจของผูท่ีประสบปญหา ซ่ึงอาสาสมัครแตละคนก็มีความรูสึกตอ

การทํางานเก่ียวกับการยุติการต้ังครรภแตกตางกันออกไป หรือแมกระท่ังบางคนก็มองวาการ

ชวยเหลือใหผูท่ีโทรมาหาทางออกไดคือสิ่งท่ีมีประโยชนมากกวา แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นตอ

ประเด็นการยุติการตั้งครรภในกลุมอาสาสมัครสายดวน 1663 นั้นมีความหลากหลาย ซ่ึงแตละคนท่ี

ยังคงใหบริการก็มีวิธีในการจัดการความรูสึกของตนเองตอการตั้งคําถามจากสังคมเชนกัน 

การชวยใหเขาหลุดพนจากความทุกขท่ีไมสามารถบอกคนภายนอกได นาจะเปน

ประโยชน 

(แจวแหวว, 2560 : สัมภาษณ) 
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กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมเริ่มตนสํารวจความรูสึกของอาสาสมัครในการใหบริการ ซ่ึงถือ

เปนกิจกรรมเริ่มตนท่ีสําคัญตอการทํางานของอาสาสมัคร เนื่องจากเรื่องของทัศนคติเปนเรื่องท่ีสําคัญ

มากตอการทํางานเรื่องทองไมพรอม ผนวกกับการตองทํางานเก่ียวกับประเด็นเรื่องยุติการตั้งครรภ ก็

อาจสรางความรูสึกกังวลตออาสาสมัครจากการถูกสังคมตั้งคําถาม โดยกิจกรรมนี้เปรียบเสมือนพ้ืนท่ี

พูดคุยแลกเปลี่ยนของอาสาสมัครและเจาหนาท่ีอบรมเก่ียวกับประเด็นเรื่องทองไมพรอม และยุติการ

ตั้งครรภ ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากตอการทํางานอาสาสมัครสายดวน 1663 

เม่ือถามความรูสึกอาสาสมัครเสร็จสิ้นก็เปนการกลาวถึงคน 2 กลุม ไดแก กลุม Pro-life และ

กลุม Pro-choice โดยกลุม Pro-Life เปนกลุมท่ีมีแนวคิดตอตานการยุติการตั้งครรภ เนื่องจากเห็นวา

ชีวิตของตัวออนมีคุณคาเทียบเทากับเปนบุคคลอีกผูหนึ่ง หรือเรียกวามีสถานะเปนบุคคล ดังนั้นจึงมี

สิทธิท่ีจะมีชีวิต (right to life) และใครจะละเมิดมิได (เลิฟแครสเตชั่น, ม.ป.ป : ออนไลน) สวนกลุม 

Pro-choice มีแนวคิดวาผูหญิงมีสิทธิในรางกายของตัวเอง ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย (basic 

human right) เพราะฉะนั้นผูหญิงจึงมีสิทธิท่ีจะกําหนดใหการตั้งครรภดําเนินตอหรือสิ้นสุดลงก็ได 

การบังคับใหผูหญิงตั้งครรภตอโดยฝนความตองการ ถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน แนวความคิด

นี้เริ่มพัฒนามาพรอมกับแนวคิดเรื่องสุขภาพมนุษยมีความสัมพันธกับสิทธิ เสรีภาพ และความเปน

ธรรมในสังคม ดังนั้นการขูเข็ญบังคับ การเลือกปฏิบัติ และการไมใหโอกาสเขาถึงบริการทางการแพทย

ถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีผลกระทบทางจริยธรรม (เพ่ิงอาง, ม.ป.ป : ออนไลน) 

หลังจากท่ีมีการกลาวถึงกลุม Pro-life และกลุม Pro-choice เจาหนาท่ีท่ีอบรมก็ชวนคุย

เก่ียวกับความคิดเห็นของคนในสังคมท่ีเคยไดยินเก่ียวกับการยุติการตั้งครรภ ซ่ึงอาสาสมัครก็บอกเลา

จากประสบการณของตนเอง เชน มีการกลาวถึงคนท่ีใหความชวยเหลือผูท่ีตองการยุติการตั้งครรภทุก

ดานถือวาบาป หรือใครท่ีเคยทําแทงมักจะทํามาหากินไมข้ึน เม่ือฟงเรื่องเลาจากประสบการณของ

อาสาสมัครแลว กลุมเจาหนาท่ีท่ีอบรมก็ชวนคุยตอวา คิดวาคําพูดดังกลาวสงผลตอผูท่ีโทรมาปรึกษา

หรือไมและอยางไร ซ่ึงอาสาสมัครก็แสดงความคิดเห็นวา คําพูดเหลานั้นลวนมีผลตอผูท่ีโทรมาอยาง

แนนอน ท้ังตอผูท่ีตัดสินใจยุติหรือผูท่ีเลือกต้ังครรภตอ ไมวาจะเปนการจําใจยอมรับสภาพหลังจากท่ี

ตัดสินใจแลว ดวยการตีตราตนเอง ท้ังความรูสึกผิดตอพอแมหรือคิดวาเปนเรื่องท่ีสมควรแลวท่ีไดรับ

ผลแบบนี้ เพราะฉะนั้นการท่ีผูประสบปญหาโทรมาเพราะยังรูสึกไมพนจากความทุกขหรือความกังวล 

อาสาสมัครจึงควรมีบทบาทในการชวยบรรเทาความทุกขและลดการตีตราของผูท่ีโทรมา ซ่ึงถือเปน

หนาท่ีสําคัญของอาสาสมัครสายดวน 1663 
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สวนกิจกรรมท่ี 2 เปนกิจกรรมถามความพรอม ‘พรอมแคไหน?’ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีถามความ

พรอมตอการใหบริการของอาสาสมัคร โดยการแบงความพรอมออกเปน 3 ระดับคือ พรอมในระดับ 0 

เปอรเซ็นต พรอมในระดับ 50 เปอรเซ็นต และพรอมในระดับ 100 เปอรเซ็นต ซ่ึงจากกิจกรรมพบวา

อาสาสมัครยืนอยูในความพรอมระดับ 50 เปอรเซ็นตและ 100 เปอรเซ็นตอยางละเทากัน สําหรับ

เหตุผลของอาสาสมัครท่ีมีความพรอมในการใหบริการระดับ 50 เปอรเซ็นต สวนใหญยังคิดวาตนเอง

กลัวใหคําแนะนําไดไมดี กลัววาไมสามารถเสริมสรางพลังหรือทําใหผูท่ีโทรมากาวขามการตีตราของ

ตนเองได หรือแมกระท่ังกลัววาตนเองจะเก็บเอาเรื่องของผูท่ีประสบปญหามาคิดแทน สวนเหตุผลของ

อาสาสมัครท่ีมีความพรอมในการใหบริการระดับ 100 เปอรเซ็นต มองวาการใหคําปรึกษาถือเปนการ

ชวยใหผูหญิงพนทุกขจึงรูสึกวาตนเองมีความพรอมท่ีจะชวยเหลือ คิดวามันคืองานอยางหนึ่งท่ีตองทํา

ใหบรรลุเปาหมาย หรือเคยมีประสบการณการชวยเหลือแลวการชวยเหลือเปนไปอยางปลอดภัย 

จากผลของกิจกรรมท่ี 2 พบวาความไมม่ันใจในการใหบริการของอาสาสมัครสวนใหญมาจาก

เรื่องของความรูสึก ท้ังความกังวลตอทัศนคติของโรงพยาบาลท่ีมีการสงตอเคส อายุครรภท่ีมากเกิน

กําหนด หรือผูท่ีโทรมาเคยมีประสบการณทําแทงมาแลวหลายครั้ง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอการสราง

ความรูสึกพรอมในการใหบริการของอาสาสมัคร เนื่องจากปญหาดานความรูสึกเปนสิ่งท่ีจัดการยาก

กวาปญหาดานขอมูล หากอาสาสมัครปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผูท่ีโทรมาอยางขัดตอความรูสึกของ

ตนเองก็อาจสงผลตอการใหบริการ เพราะฉะนั้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความพรอมในการใหบริการ

คอนขางมีความสําคัญตอการทํางาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในการทํางาน

ตอไป 

กิจกรรมท่ี 3 เปนกิจกรรมเก่ียวกับเกณฑความพรอมและความไมพรอมในการต้ังครรภของ

อาสาสมัคร ภายในกิจกรรมเปนการตั้งคําถามตออาสาสมัครวา “ถาตอนนี้ทอง คิดวาตนเองมีความ

พรอมหรือไม?” คําตอบของอาสาสมัครมีท้ังพรอมและไมพรอม โดยกลุมท่ีบอกวาตนเองพรอม

ต้ังครรภใหเหตุผลวา อยากมีลูก ใจพรอม สามารถเลี้ยงดูลูกไดแลว อยากทําใหครอบครัวสมบูรณ 

สวนกลุมท่ีบอกวาตอนนี้ตนเองยังไมพรอมตั้งครรภเพราะวา ยังเรียนอยู รายไดยังไมม่ันคง กลัวดูแล

ใครไดไมดีเทาท่ีควร แสดงใหเห็นวาความพรอมและไมพรอมของแตละคนไมเหมือนกัน ซ่ึงกิจกรรมนี้

นําไปสูการยอนเพ่ือตั้งคําถามตออาสาสมัครวา “สาเหตุความพรอม ไมพรอมของผูท่ีโทรมาคลายกับ

เราไหม?” เพราะฉะนั้นหนาท่ีของอาสาสมัครจึงไมควรตัดสินความพรอม ไมพรอมของผูท่ีโทรมา แต

ควรจะชวนคุยเพ่ือใหทราบถึงการตัดสินใจของผูท่ีประสบปญหา 

 



62 

 

นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความพรอมไมพรอมกับสายดวน 1663 โดยมองวาความพรอมไม

พรอมเปนเรื่องเฉพาะบุคคล ไมสามารถตัดสินได เพราะฉะนั้นบทบาทของอาสาสมัครสายดวน 1663 

จึงเปนการชวนผูท่ีโทรมาสํารวจสถานการณชีวิตของตนเอง เพ่ือนําไปสูการชวนคิด ชวนตั้งคําถามตอ

สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและผลของการตัดสินใจ อีกท้ังการท่ีอาสาสมัครชวนคุยเปนการนําผูท่ีประสบปญหา

ไปสูความตองการท่ีแทจริง และเปนการหาทางเลือกเพ่ือนําไปสูทางออกรวมกัน  

กอนจบกิจกรรมในชวงเชาก็เปนการอัปเดตขอมูลเก่ียวกับสถานการณทองไมพรอมใน

ประเทศไทย ซ่ึงอันดับการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทยอยูท่ี 107 ของโลก อันดับท่ี 15 ในทวีป

เอเชีย และอันดับท่ี 6 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการเก็บขอมูลผานอัตราการคลอดของวัยรุนท่ี

มีอายุประมาณ 15 – 19 ป เม่ือจบกิจกรรมในชวงเชาก็จะเปนการรับประทานอาหารกลางวัน ขณะท่ี

มีการรับประทานอาหารกลางวันนั้น กลุมอาสาสมัครท่ีเขารวมอบรมและเจาหนาท่ีพูดคุยอยางเปน

กันเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องท่ีซับซอน ซ่ึงทําใหบรรยากาศการอบรมมีความเปนกันเอง 

ชวยทําใหอาสาสมัครรูสึกผอนคลายและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนออกมาไดอยางเต็มท่ี และ

นําไปสูการอบรมท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็เปนกิจกรรม โดยกิจกรรมในชวงบายจะเปนการให

ขอมูลเก่ียวกับเรื่องเพศสวนใหญ ซ่ึงกิจกรรมท่ี 4 เปนกิจกรรมชมภาพยนตรสั้น ‘ตํานานรักสารสิน’ มี

เนื้อหาเก่ียวกับความรูเรื่องเพศ อยางตารางการนับประจําเดือน การตกไข ชวงเวลาท่ีมดลูกพรอมตอ

การตั้งครรภ การนําเสนอเรื่องเพศผานภาพยนตรสั้นท่ีเปนการตูนชวยทําใหอาสาสมัครเขาใจไดงาย

ข้ึน นอกจากนี้ยังมีการอบรมถึงวิธีตรวจการตั้งครรภ การนับอายุครรภ วิธีทราบอายุครรภ วิธีการ

คุมกําเนิด ประสิทธิภาพของวิธีการคุมกําเนิด หลังจากท่ีชมภาพยนตรสั้นและรับขอมูลเก่ียวกับเพศ

แลวก็จะเปนการถามตอบในสิ่งท่ีสงสัย เนื่องจากเรื่องขอมูลบางอยางคอนขางท่ีจะซับซอน จึงจําเปนท่ี

จะตองทําความเขาใจเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใหคําแนะนําแกผูท่ีโทรมาปรึกษาไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย 

ในการอบรมหลักสูตรทองไมพรอมวันท่ี 2 กอนเขากิจกรรมเปนการใหขอมูลเก่ียวกับ

เครือขายแพทยอาสา (R-SA) ซ่ึงถือเปนกลุมคนสําคัญท่ีอาสาสมัครจําเปนตองทําความรูจัก เนื่องจาก

ในการทํางานสายดวน 1663 จะมีการสงตอเคสไปยังแพทยอาสา โดยกลุมแพทยอาสา (R-SA) เปน

กลุมแพทยจํานวนหนึ่งท่ีสนับสนุนโดยภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) รวมตัวกันอาสารับสง

ตอ เพ่ือยุติการตั้งครรภทางการแพทยท่ีปลอดภัย ถูกตองตามกฎหมายขอบังคับของแพทยสภา ดวย
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หลักวิชาการท่ีทันสมัยและราคาไมแพงใหแกผูหญิงทุกวัยท่ีตั้งครรภไมพรอม (THAITEENPREG, 2558 

: ออนไลน) ปจจุบันจํานวนแพทยอาสาท่ีปรากฏเปนรายชื่อมีท้ังหมด 90 คน แตรับบริการยุติการ

ตั้งครรภประมาณ 50 คน 

เม่ือใหขอมูลเก่ียวกับเครือขายแพทยอาสา (R-SA) เปนท่ีเรียบรอย ก็เริ่มเขาสูกิจกรรมท่ี 5 

ตอจากกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในวันแรกของการจัดอบรม โดยกิจกรรมดังกลาวเปนการกลาวถึงกฎหมาย

คุมครองสิทธิของผูหญิงทองไมพรอมในสังคมไทย ผานกิจกรรมใหอาสาสมัครแสดงความคิดเห็นวา 

“เม่ือผูหญิงประสบปญหาทองไมพรอมควรไดรับบริการอะไรบาง?” โดยผลของการแสดงความคิดเห็น

ของอาสาสมัครถูกทําข้ึนเปนแผนภาพเพ่ือสรางความเขาใจใหงายข้ึน ดังนี้ 

 

 

ปรึกษาทางเลอืก

ทองไมพรอม 

- ตัวตอตัว (คลินิก

วัยรุน ศูนยพึ่งได) 

- โทรศัพทสายดวน 

1663 

เลือกยุติการตั้งครรภ 

บริการยุติการ

ตั้งครรภท่ีปลอดภัย

ตามอายุครรภ 

ใหความชวยเหลือใน

กระบวนการยุติธรรม 

กรณีเกี่ยวของกับ

ความรุนแรงทางเพศ 

เลือกตั้งครรภตอไป 

เล้ียงดูเอง ยกบุตรบุญธรรม 

การคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ 
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จากแผนภาพขางตนเปนการแสดงความคิดเห็นของอาสาสมัครถึงบริการท่ีผูหญิงตั้งครรภไม

พรอมควรไดรับบริการ ซ่ึงท้ังคนท่ีเลือกยุติการตั้งครรภและตั้งครรภตอก็ควรไดรับบริการตามท่ีตนเอง

ตัดสินใจ จากกิจกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวา อาสาสมัครสายดวน 1663 ใหความสําคัญกับคนท้ัง 2 

กลุมอยางเทาเทียมกัน การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการใหคุณคาและลดการตีตราแกผูท่ีประสบ

ปญหา ซ่ึงถือเปนบทบาทสําคัญของการทํางานอาสาสมัครสายดวน 1663 

กิจกรรมท่ี 7 เปนการจําลองกรณีศึกษา โดยมีการแบงกลุมอาสาสมัครออกเปน 3 กลุม เพ่ือ

ทดลองใหอาสาสมัครสลับหนาท่ีเปนท้ังผูท่ีโทรมาและอาสาสมัครท่ีใหคําปรึกษา โดยกิจกรรมดังกลาว

เปนการทดสอบข้ันตนจากสิ่งท่ีอาสาสมัครไดเรียนรูตลอดระยะเวลา 2 วัน ดวยการนํามาใชกับ

กรณีศึกษา ท้ังเรื่องขอมูลและหลักในการใหบริการของอาสาสมัครสายดวน 1663  

จากกิจกรรมดังกลาวผูศึกษาจะยกตัวอยางกรณีศึกษาเพ่ือใหเขาใจกิจกรรมกรณีศึกษามาก

ข้ึน โดยตัวอยางกรณีศึกษามีขอมูล ดังนี้ ‘ผูรับบริการอายุ 17 ป มีประจําเดือนครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2560 (วันท่ีโทรเขามาเพ่ือขอคําปรึกษาคือวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 ) ปจจุบันศึกษาในระดับ

ปวช . ปท่ี 2 ตอนนี้พอปวยเปนโรคหัวใจ ทําใหไมพรอมจะมีลูก’ เม่ือเจาหนาท่ีอบรมใหขอมูล

กรณีศึกษาเรียบรอย ในเบื้องตนก็จะมีการชวนอาสาสมัครคุยกอนถึงข้ันตอนในการปฏิบัติและหลัก

สําคัญในการใหคําปรึกษา ซ่ึงอันดับแรกอาสาสมัครจะตองชวนคุย เพ่ือสํารวจความรูสึกของผูท่ีโทร

เขามาปรึกษาตอเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนเสียกอน ซ่ึงสิ่งท่ีตองสํารวจควรจะใหครอบคลุม ท้ังรางกาย จิตใจ 

และสังคมของผูท่ีโทรมา หลังจากนั้นก็จะเปนการชวนวางแผนแกปญหา โดยใหผูท่ีประสบปญหาเปน

ผูเลือกการตัดสินใจดวยตัวเอง อาสาสมัครมีบทบาทเพียงแคชวนคุยและนําเสนอทางออกเทานั้น ซ่ึง

ควรตระหนักถึงหลักในการใหบริการในการทํางาน (Client Center) ท่ีเปนหลักสําคัญในการทํางาน

อาสาสมัครสายดวน 1663  

จะเห็นไดวากิจกรรมนี้มีการยกตัวอยางกรณีศึกษาข้ึนมา เพ่ือใหอาสาสมัครไดทดลองเปนผูท่ี

ใหปรึกษากอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติจริง อีกท้ังมีจุดประสงคเพ่ือใหอาสาสมัครคํานึงถึงหลักในการให

คําปรึกษา (Client Center) จากการทํางาน ซ่ึงถือเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางมากตอการใหบริการ 

เนื่องจากหลักการใหคําปรึกษา เปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความรูสึกดีตอผูท่ีโทรมา เปรียบเสมือนการรับ

ฟงปญหา ชวนคุยถึงปญหา หรือสาเหตุของการตัดสินใจของผูท่ีประสบปญหาอยางแทจริง ซ่ึงสราง

ความรูสึกมีคุณคาตอตัวเองของผูท่ีโทรมา 
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กิจกรรมสุดทายของการอบรมหลักสูตรเรื่องทองไมพรอม เปนกิจกรรมฝกปฏิบัติ ซ่ึงเปนการ

จับคูกันของอาสาสมัคร หนึ่งคนตองแสดงเปนผูท่ีโทรมาปรึกษา สวนอีกหนึ่งคนตองทําหนาท่ีเปน

อาสาสมัคร โดยจะมีการจําลองเหตุการณการคุยโทรศัพทจริง ผูท่ีโทรมาปรึกษาจะไดรับขอมูลปญหา

ตัวอยางจากเจาหนาท่ีและโทรศัพทเขามาจากดานนอกหองประชุม สวนผูท่ีทําหนาท่ีเปนอาสาสมัคร

จะตองรับสายใหคําปรึกษาภายในหองประชุม โดยมีอาสาสมัครและเจาหนาท่ีอบรมคนอ่ืนคอยฟง

ตลอดระยะเวลาการใหคําปรึกษา เพ่ือท่ีเจาหนาท่ีจะสามารถนําการใหปรึกษานั้นมาแนะนํา การ

กระทําดังกลาวเปนการสรางสถานการณเพ่ือใหอาสาสมัครคุนเคยกับความรูสึกกังวลในการใหบริการ 

ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติท่ีอาสาสมัครใหมจะเริ่มปฏิบัติงาน 

เปาหมายหลักของมูลนิธิเขาถึงเอดส  

 กลุมเปาหมายในการแกปญหาของมูลนิธิเขาถึงเอดสประกอบดวยกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีหรือ

เอดส (HIV/AIDS) และกลุมผูหญิงตั้งครรภไมพรอม ซ่ึงเปาหมายหลักของการทํางาน มีดังนี้ 

1. ตองการลดจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมและผูหญิงตั้งครรภไมพรอมรายใหม โดยการ

ปฏิบัติเชิงนโยบายผานการรณรงคออกสื่อ ในการใหขอมูลเรื่องเพศท่ีเพียงพอและรอบดาน ท้ังดาน

ทักษะ ทัศนคติท่ีสามารถเขาใจอยางถองแทและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  

2. ตองการลดอัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูหญิงตั้งครรภไมพรอมท่ี

ตองการยุติการตั้งครรภ โดยทําใหคนเขาถึงระบบการรักษาท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย และสรางการมี

สวนรวมของผูท่ีประสบปญหาในการเขารับการรักษาท่ีตอเนื่องผานนโยบายของรัฐ  

3. ตองการลดการตีตราของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูหญิงตั้งครรภไมพรอมในสังคมไทย ผาน

มุมมองท่ีวาผูนั้นกําลังเผชิญปญหาไมใชตัวปญหา (สมวงศ อุไรวัฒนา, 2560 : สัมภาษณ) 

 

รูปแบบงานของมูลนิธิเขาถึงเอดส   

 การไดรับความรวมมือในการทํางานของมูลนิธิเขาถึงเอดสมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังเปนการ

ทํางานเพียงแคมูลนิธิฯ และยังมีการรวมมือจากองคกรหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาใหความชวยเหลือ 

เพ่ือแกไขปญหาตามนโยบายของมูลนิธิฯ ใหบรรลุเปาหมาย 

1. มีการจัดแถลงขาว เพ่ือสะทอนตัวเลขบางอยางใหแกสังคม เชน จํานวนผูหญิงท่ียุติการ

ตั้งครรภ จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม จํานวนเด็กท่ีถูกกระทําในโรงเรียนจากการเปนมารดาวัยรุน 

เปนตน 
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2. มีการรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหการทํางานของมูลนิธิฯ มีประสิทธิภาพ

และสามารถบรรลุผลไดอยางงายข้ึน เชน ขอความรวมมือกับโรงเรียนเพ่ือใหขอมูลเรื่องเพศแกเด็ก

นักเรียน จัดอบรมขอมูลเรื่องเพศในทองถ่ิน เปนตน 

3. มีการใหคําปรึกษาผานโทรศัพทสายดวน 1663 ปรึกษาปญหาทองไมพรอมและเอดส 

เพ่ือใหผูประสบปญหาสามารถโทรศัพทมาปรึกษาถึงแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางการ

ตัดสินใจ เพ่ือสรางเสริมความรูใหผูประสบปญหามีสุขภาพทางเพศท่ีดีข้ึนในอนาคต สามารถปองกัน

ตนเองได ท้ังกรณีของผูติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส (HIV/AIDS) และผูหญิงตั้งครรภไมพรอม (สมวงศ 

อุไรวัฒนา, 2560 : สัมภาษณ) 

 

นอกจากการใหคําปรึกษาผานโทรศัพทของอาสาสมัครสายดวน 1663 ขอมูลจากการให

คําปรึกษายังสะทอนภาพสถานการณในสังคมไทยปจจุบัน ท้ังเรื่องจํานวนผูหญิงทองไมพรอม จํานวน

ผูหญิงท่ียุติการตั้งครรภ จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดสรายใหม เปนตน จากขอมูลท่ีไดรับผานการ

ใหคําปรึกษาดังกลาวมูลนิธิฯ สามารถนํามาวิเคราะหหรือคํานวณ เพ่ือนําไปเผยแพรผานสื่อจนนําไปสู

การผลักดันเชิงนโยบาย มูลนิธิเขาถึงเอดสมีแนวทางการทํางานท่ีหลากหลายและครอบคลุม เพ่ือ

สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางการทํางานของมูลนิธิฯ มีดังนี้  

1. การนําเสนอขอมูลผานการรณรงคและเผยแพรผานสื่อ เพ่ือใหสังคมทราบถึงสถานการณ

ในปจจุบัน เชน การแถลงขาว เผยแพรขอมูลผานเฟซบุคเพจ 1663 สายดวนปรึกษาเอดสและทองไม

พรอม เปนตน 

2. การหากลุมเครือขาย องคกรหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือขอความรวมมือในการแกไขปญหา 

เชน กรมอนามัย มูลนิธิแพธทูเฮลท (P2H)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

เปนตน 

3. การนํามูลนิธิเขาถึงเอดสไปอยูในโครงสรางตางๆ จนนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบาย ไมวา

จะเปนโครงสรางในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โครงสรางหลักประกันสังคม โครงสรางบัญชียา

หลักแหงชาติ โครงสรางพระราชบัญญัติคุมครองการตั้งครรภในวัยรุน โครงสรางศูนยรับเรื่องรองเรียน

โครงสรางสิทธิในการรักษาพยาบาล เชน บัตรทอง เปนตน 

4. การรวมกลุมเรียกรองหรือประทวง ซ่ึงแนวทางดังกลาวมูลนิธิฯ ยังไมเคยมีประสบการณ 

เปนเพียงแคแนวทางการทํางานท่ีวางแผนไวในอนาคตเทานั้น (สมวงศ อุไรวัฒนา, 2560 : สัมภาษณ) 
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อาสาสมัครสายดวน 1663  

 อาสาสมัครเปนกลุมคนท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหบริการคําปรึกษาสายดวน 1663 ปจจุบันมี

จํานวนอาสาสมัครประมาณ 90 คน หนาท่ีของการเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 คือ บริการให

คําปรึกษาแกผูท่ีประสบปญหา ท้ังเรื่องเอดสและทองไมพรอม  

ข้ันตอนการเปนอาสาสมัคร 

การรับสมัครอาสาสมัครในปจจุบันจะรับปละประมาณ 4 ครั้ง เม่ือตองการรับสมัคร

อาสาสมัครเขามาทํางานบริการใหคําปรึกษา ข้ันแรกทางมูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS ACCESS) จะ

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครผานเพจทางเฟซบุค ‘1663 สายดวนปรึกษาเอดสและทองไมพรอม’ โดย

มีการระบุรายละเอียดงาน คุณสมบัติ เชน เปนผูฟง มีเวลาเขาเวรประมาณ 2 ครั้งตอเดือน เปนตน 

(ธิติพร ดนตรีพงษ, 2561 : สัมภาษณ)  

 

ภาพท่ี 1 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครสายดวน 1663 ผานเพจเฟซบุค ‘1663 สายดวนปรึกษาเอดสและทองไม

พรอม’ 

ท่ีมา : 

https://www.facebook.com/1663telephonecsg/photos/a.1524460497781212.1073741829.1522050

164688912/2043656569194933/?type=3&theater 
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นอกจากนี้ขาวการเปดรับสมัครยังถูกสงตอผานอาสาสมัครท่ีทํางานไปสูคนรูจักหรือเปนการ

บอกตอ ซ่ึงเปนอีกชองทางท่ีทําใหคนสนใจเขามาทํางานอาสาสมัครสายดวน 1663 มากข้ึน 

 

เพ่ือนทํางานท่ีมูลนิธิ Mercy เปนนักสังคมสงเคราะห ทําใหรูจักมูลนิธิเขาถึงเอดส

วามีการทํางานเก่ียวกับเรื่องเอชไอวีหรือเอดส ซ่ึงเราไมเคยรูจักเอชไอวีมากอน 

เพราะมองวาเปนเรื่องไกลตัวและไมรูขอมูลอะไรเลย แตพอเพ่ือนเริ่มมาทํางาน

สายดวน 1663 ก็เริ่มรูจักเก่ียวกับเอชไอวีเบื้องตน เปนการสรางความเขาใจใหม

ตอเอชไอวี จนทําใหอยากลองเขามาทํางาน เม่ือเพ่ือนไดชวนไปอบรมอาสาสมัคร

รุนใหม เราจึงสนใจเขารวมอบรมและกลายเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 มาถึง

ตอนนี้ 

(ดะห, 2560 : สัมภาษณ) 

เริ่มรูจักมูลนิธิเขาถึงเอดสจากเพ่ือน ซ่ึงในขณะนั้นเพ่ือนของเพ่ือนทํางานเปน

อาสาสมัครอยู จึงชวนใจดลเขาอบรมอาสาสมัครพรอมกันและเริ่มตนเปน

อาสาสมัครสายดวน 1663 ตั้งแตตอนนั้น 

(จา, 2560 : สัมภาษณ) 

พ่ีท่ีทํางานเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 รุนท่ี 24 ชวนใหมาอบรมเปน

อาสาสมัคร พ่ีจึงตัดสินใจเขาอบรมและกลายเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 

(ไอซ, 2560 : สัมภาษณ) 

 

 เม่ือสิ้นสุดวันท่ีปดรับสมัครข้ึนตอนตอไปก็จะเปนการสัมภาษณ โดยมีเจาหนาท่ีท่ีดูแล

เก่ียวกับการใหบริการสายดวน 1663 เปนผูสัมภาษณ ซ่ึงพิจารณาจากการเปนผูฟงท่ีดี รับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ถามีทัศนคติท่ีไมเห็นดวยแตมีการรับฟงก็จะมีการพิจารณา เนื่องดวยกระบวนการ

อบรมจะสามารถคุย แลกเปลีย่น และปรับเปลี่ยนได  

ตอนสัมภาษณเขาก็ถามวา เรามีความคิดเห็นหรือรูสึกกับเรื่องเอดสและทองไม

พรอมยังไงบาง เปนเหมือนการถามทัศนคติกอน 

(นาย, 2561 : สัมภาษณ) 
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หากผานข้ันตอนการสัมภาษณเปนท่ีเรียบรอย ก็จะเปนการเขาสูข้ันตอนการอบรม ผูท่ีสมัคร

เขามาเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 จะตองไดรับการอบรมท้ังเรื่องเอดสและทองไมพรอม ในการ

อบรมครั้งแรกจะเปนการอบรมเรื่องเอดสกอน โดยมีระยะเวลาในการอบรมประมาณ 9 วัน ซ่ึง

ข้ันตอนในการอบรมเรื่องเอดสเปนตัวชวยสําคัญท่ีชวยใหอาสาสมัครพิจารณาตนเองวามีความ

เหมาะสมตองานอาสาสมัครหรือไม เนื่องจากในข้ันตอนการอบรมเรื่องเอดสสวนใหญจะเปนกิจกรรม

ท่ีตองแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็ไดรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนอาสาสมัคร ชวยทําใหทราบ

วาใครพอรับฟงคนอ่ืนบางหรือใครไมเหมาะกับการทํางานอาสาสมัครสายดวน 1663 หลังจากอบรม

หลักสูตรเอดสจบ จะเริ่มใหอาสาสมัครบริการใหคําปรึกษาเรื่องเอดสกอนเทานั้น หากมีผูประสบ

ปญหาโทรเขามาปรึกษาเรื่องทองไมพรอม เจาหนาท่ีดูแลจะทําการโอนสายดังกลาวใหแกอาสาสมัคร

ท่ีผานข้ันตอนการอบรมเรื่องทองไมพรอมเสร็จสิ้นแลว  

เม่ืออาสาสมัครทดลองรับสายเก่ียวกับเอดสแลว จะมีการประเมินโดยเจาหนาท่ีท่ีดูแล โดย

พิจารณาจากทัศนคติและทักษะของอาสาสมัครจากการใหคําปรึกษา บางคนไมเหมาะกับงานให

คําปรึกษา เนื่องจากบางครั้งหลังจากใหคําปรึกษาอาจเก็บเรื่องราวของผูท่ีโทรมาปรึกษาไปคิดแทน 

จนเกิดเปนความเครียด สุดทายตองลาออกจากการเปนอาสาสมัคร หลังจากอาสาสมัครมีการรับสาย

เรื่องเอดส 1 เดือนแลวจะมีการฟงเทปเรื่องเอดส เพ่ือประเมินผลการเปนอาสาสมัคร ถาผลการให

คําปรึกษาเปนไปในทิศทางท่ีดีหรือมีทักษะการใหคําปรึกษาท่ีดีก็จะไปถึงการฝกอบรมเรื่องทองกอนท่ี

จะเขาสูกระบวนการอบรมหลักสูตรเรื่องทองไมพรอมตอไป 

สวนหลักสูตรการอบรมเรื่องทองไมพรอมมีระยะเวลาประมาณ 2 วัน สวนใหญอาสาสมัครท่ี

ผานข้ันตอนมาจนถึงข้ันนี้จะทํางานเปนอาสาสมัครตอ เนื่องจากผานข้ันตอนการใหคําปรึกษาเรื่อง

เอดสมาระยะหนึ่งแลว และสามารถรับมือกับเรื่องราวตางๆ ได โดยหลักสูตรการอบรมทองไมพรอมมี

การปรับเปลี่ยนอยูโดยตลอด หลักของการอบรมเรื่องทองไมพรอมประกอบดวย 2 เรื่องหลักคือ 

ทัศนคติและขอมูล นอกจากนี้การอบรมจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ทัศนคติ ขอมูล และการฝก

ปฏิบัติ เม่ือผานกระบวนการอบรมเสรจ็สิ้น จะเริ่มรับโทรศัพทท้ังเรื่องทองและเอดส  

ชวงแรกท่ีเริ่มรับสายรูสึกต่ืนเตนและประหมามาก รูสึกทําไดไมดีเทาไหร กลัววา

จะไปโนมนาวเขาเกินไปไหม กลัวไปหมด 

(แอด, 2561 : สัมภาษณ) 
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ตอนคุยสายแรกกลัวมาก กลัววาจะใหขอมูลผิดพลาด 

(นอยหนา, 2561 : สัมภาษณ) 

โดยการประเมินผลจะมีการฟงเทปทุก 3 เดือน เปนกิจวัตรท่ีอาสาสมัครทุกคนตองปฏิบัติ 

นอกจากนี้ยังมีการฟงเทปกลุมยอย โดยมีกระบวนการชวนคุยในชวงตนกอนแลวจึงฟงเทปของ

อาสาสมัครแตละคน ในการฟงเทปแตละกลุมยอยจะมีประมาณ 5 – 6 คน ซ่ึงอาสาสมัครแตละคนจะ

ไดฟงเทปของคนอ่ืนดวย เพ่ือฟงการแสดงความคิดเห็นของกันและกัน เปนการแลกเปลี่ยนกันในกลุม

ของอาสาสมัครและเจาหนาท่ี ในแตละครั้งของการฟงเทป เจาหนาท่ีจะวางประเด็นในการพูดคุยกอน 

เชน หลัก Client Center ซ่ึงเปนการทบทวนหลักการใหคําปรึกษา แลวจึงคอยฟงเทปของอาสาสมัคร

แตละคนเก่ียวกับการใชแนวคิดหลักในการใหคําปรึกษา ซ่ึงจากการฟงเทปพบวามีอาสาสมัครท่ีให

คําปรึกษาอยางหลุดออกจากหลัก Client Center ก็จะมีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันในประเด็นท่ี

อาสาสมัครบกพรอง แลวจึงเพ่ิมเติมขอมูลเพ่ือใหอาสาสมัครใหคําปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

หนาท่ีของอาสาสมัครสายดวน 1663  

 หนาท่ีหลักของอาสาสมัครสายดวน 1663 คือการใหบริการคําปรึกษาเรื่องเอดสและทองไม

พรอม ซ่ึงการทํางานของอาสาสมัครแตละคนข้ึนอยูกับการจัดตารางเวรดวยตนเอง อาสาสมัครทุกคน

จําเปนตองเขามาใหบริการคําปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง อีกท้ังยังจําเปนตองอัปเดตขอมูล

เรื่องเอดสและทองไมพรอมกับท้ังเจาหนาท่ีและเพ่ือนอาสาสมัครอยูโดยตลอด เนื่องจากขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การอัปเดตขอมูลกอนเริ่มใหบริการคําปรึกษาก็เปนประโยชนตอท้ัง

อาสาสมัครและผูท่ีโทรเขามาเพ่ือขอคําปรึกษาดวย 

นอกจากหนาท่ีหลักของอาสาสมัครในการใหบริการคําปรึกษาผานสายดวน 1663 แลว 

อาสาสมัครทุกคนจําเปนตองเขารวมการประชุม (Meeting) ซ่ึงจัดประมาณ 4 เดือนตอ 1 ครั้ง ในการ

ประชุมแตละครั้งจะมีการรวบรวมประเด็นจากการฟงเทปในเรื่องท่ีอาสาสมัครสวนใหญยังบกพรอง 

หรือมีการเพ่ิมเติมสถานการณ ขอมูลใหมท่ีตองเพ่ิมเติมใหแกอาสาสมัคร การประชุมดังกลาวเปนการ

บังคับใหอาสาสมัครทุกคนเขารวม เนื่องจากเปนการประชุมท่ีมีความสําคัญมาก ขอมูลจากการประชุม

สามารถนํามาใชประโยชนในการใหบริการ อีกท้ังหากมีขอสงสัยในการใหบริการหรือเก่ียวกับขอมูลก็

สามารถสอบถามผูเชี่ยวชาญในการประชุมได จากการประชุมท่ีผานมาเปนการพูดถึงเรื่องเรื่องเพศ 

สิทธิในการรักษา บัตรทอง ประกันสังคม ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาพูดในท่ีประชุมลวนมีประโยชนตองาน

บริการของอาสาสมัครท่ีตองใหคําปรึกษา 
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อีกท้ังตลอดการทํางานสายดวน 1663 อาสาสมัครจําเปนตองใหคําปรึกษากับผูประสบปญหา

เรื่องทองไมพรอม เพราะฉะนั้นการสงตอเคสจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญในการใหบริการ หากผูหญิงตองการ

ยุติการตั้งครรภ การท่ีอาสาสมัครรูจักและมีประสบการณดูแหลงยุติการตั้งครรภก็จะเปนประโยชน

อยางมากตอการใหบริการ เนื่องจากผูหญิงท่ีตองการยุติการตั้งครรภก็ตองการทราบขอมูลหรือแหลง

ยุติ เพ่ือสรางความม่ันใจตอการตัดสินใจของตนเอง การท่ีอาสาสมัครสามารถใหขอมูลหรือเลาประสบ

การณดูแหลงยุติใหแกผูหญิงไดก็จะเปนประโยชนตอการชวยเหลือผูหญิง (ธิติพร ดนตรีพงษ, 2560 : 

สัมภาษณ) 

หลักสําคัญของการเปนอาสาสมัคร สายดวน 1663 

หลักการ Client Center เปนหลักการสําคัญของการเปนอาสาสมัคร สายดวน 1663 

นับตั้งแตหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครจนกระท่ังกลายเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 หลักการให

คําปรึกษาดังกลาวมักถูกนํามาพูดถึงอยูโดยตลอด เปนเกณฑชี้วัดในตัวอาสาสมัครท่ีตองปฏิบัติตาม 

เนื่องจากเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการใหบริการคําปรึกษาของสายดวน 1663 ซ่ึงหลักสูตรใน

การใหบริการใหคําปรึกษาในประเทศไทยมีความใกลเคียงกัน เนื่องจากเปนหลักสูตรการอบรม

เดียวกัน ในชวงแรกมูลนิธิเขาถึงเอดสเรียนรูหลักการใหคําปรึกษาจากอาจารยคณะครุศาสตร สาขา

จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการสงคน

จํานวนหนึ่งเขาไปอยูในกลุมท่ีพัฒนาหลักสูตรการอบรมดวย เพราะฉะนั้นหลักการใหคําปรึกษาตอง

เปน Client Center แมวาหลักการดังกลาวจะถูกตีความแตกตางกันไป (นิมิตร เทียนอุดม อางจาก 

แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, 2560 : สัมภาษณ) 

หลักการให คําปรึกษา (Client Center)  ของสายดวน 1663 คือ การยึด

ผูรับบริการเปนศูนยกลาง อยางตองดูวาเขาตองการอะไร เขาเจออะไรบาง และ

คุณไดฟงเขาไหม หากเปนการถามตอบสวนใหญจนขอมูลท่ีไดจากผูรับบริการมา

จนเกินไป แสดงวาไมไดยึดหลัก Client Center แตการท่ีเรายึดผูรับบริการจะ

เปนการตั้งคําถามเพ่ือใหเขาไดเลา หรือเปนคําถามท่ีทําใหเขาไดเลาสถานการณ

ของเขา ทุกอยางตองมาจากผูรับบริการไมใชผูใหบริการ 

(กอย, 2561 : สัมภาษณ) 
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ตองยึดตามความคิด ความตองการของคนท่ีโทรมา บางครั้งเขาเชื่อวาถาไมใช 

เราก็ไมไดบังคับและแลวแตการตัดสินใจของเขา เพียงแคใหขอมูลเทานั้น 

(ดะห, 2560 : สัมภาษณ) 

ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนการตัดสินใจของเขา เราไมมีสิทธิตอวาการตัดสินใจหรือ

ทางเลือกของเขาเลย เราไมมีทางรูวาเขาตองเผชิญอะไรบาง เราไมรูวามันหนัก

หนาตอเขาขนาดไหน เราเพียงแคมีทางเลือกใหเขา ชี้แนวทางให แตการตัดสินใจ

ตองข้ึนอยูท่ีเขา 

(จา, 2560 : สัมภาษณ) 

 จะเห็นไดวาท้ังเจาหนาท่ีและอาสาสมัครสายดวน 1663 ตีความหลักการ Client Center 

ใกลเคียงกัน หลักการใหคําปรึกษาจึงถูกนํามาพูดถึงอยูโดยตลอด เนื่องจากมีความสําคัญในดานการไม

ตัดสินคน การเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงหลักการดังกลาวถูกนํามาใชอยางครอบคลุมท้ัง

ประเด็นเรื่องเอดสและทองไมพรอม ดวยความท่ีผูประสบปญหาท้ังเอดสและทองไมพรอมมอง

วาตนเองเปนปญหาสังคม เกิดความรูสึกผิดตอตนเองและผูอ่ืนอยูโดยตลอด การพูดคุยดวยหลักการ 

Client Center จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยลดความรูสึกผิดของผูประสบปญหาไดสวนหนึ่ง ท่ีเปนการ

สรางคุณคาใหแกผูท่ีประสบปญหา  

ความสําคัญของการเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 

แมวาอาสาสมัครสายดวน 1663 จะเปนเพียงคนกลุมเล็กท่ีเปนสวนหนึ่งของมูลนิธิเขาถึง

เอดส แตกลุมคนดังกลาวกลับมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการชวยเหลือผูประสบปญหาเรื่องเอดส

และทองไมพรอม ดวยจํานวนของผูท่ีประสบปญหามีจํานวนมาก ทําใหการมีอาสาสมัครในจํานวนท่ี

เพียงพอมีความสําคัญตอการใหขอมูล การชวนคุยเพ่ือสรางคุณคา ความรูสึกท่ีดีข้ึนแกผูท่ีประสบ

ปญหา เพราะฉะนั้นมูลนิธิเขาถึงเอดสจึงใหความสําคัญตออาสาสมัครอยางมาก ท้ังการพัฒนา

หลักสูตรอบรม การจัดการประชุม รวมถึงการอัปเดตขอมูลอยูโดยตลอด  

ในมุมมองของเจาหนาท่ีโครงการสายดวน 1663 ก็ยังเห็นวาอาสาสมัครมีบทบาทสําคัญใน

การจัดการปญหาเรื่องเอดสและทองไมพรอมอยางมาก ซ่ึงเปนกลุมคนท่ีมีความสําคัญตอมูลนิธิเขาถึง

เอดส จากการเปนสวนหนึ่งท่ีชวยจัดการปญหาเหลานี้ตามอุดมการณในการกอตั้งมูลนิธิเขาถึงเอดส

ข้ึนมา 

 



73 

 

อาสาสมัครเปนหัวใจสําคัญของงานสายดวน 1663 เพราะถาไมมีกลุม

อาสาสมัครก็ไมสามารถท่ีจะเปดใหบริการได เนื่องจากจํานวนบุคลากรไมเพียง

ตอความตองการสําหรับผู ท่ีขอรับคําปรึกษา เพราะฉะนั้นอาสาสมัครจึงมี

ความสําคัญตองานของเรา ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัคร

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการทํางานขององคกร 

(กอย, 2560 : สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้อาสาสมัครท่ีใหบริการคําปรึกษาก็มีความรูสึกวา หนาท่ีอาสาสมัครสายดวน 1663 

มีความสําคัญ แมวาจะเปนเพียงสวนท่ีเล็กท่ีสุดในมูลนิธิฯ แตกลับมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือผูท่ี

ประสบปญหาท้ังเรื่องเอดสและทองไมพรอม 

ตอนท่ีเขามาทําชวงแรกมองวาการเปนอาสาสมัครคือสวนท่ีเล็กท่ีสุดในมูลนิธิฯ 

พอทําไปไดสักพักก็รูสึกตัวเองยิ่งโตข้ึน และเรากลายเปนดานแรกในการ

ชวยเหลือ ไมวาจะเปนทองไมพรอมหรือ HIV จนตอนนี้รูสึกวาเราใหญ เราสําคัญ 

มีประโยชนตอสังคม ถามูลนิธิฯ  ไมมีอาสาสมัคร เจาหนาท่ีจะตองมารับสาย

กันเอง 

(ดะห, 2560 : สัมภาษณ) 

สําคัญ เพราะเปนดานแรกท่ีตองรองรับอารมณ ไมตัดสินปญหา และคอยตอบ

ขอเท็จจริง อีกท้ังการเปนอาสาสมัคร 1663 ยังเปนเหมือนหมอรักษาดานจิตใจท่ี

ไมเหมือนกับหมอรักษาท่ัวไป 

(ไอซ, 2560 : สัมภาษณ) 

ดวยความท่ีระบบอาสาสมัครเปนการทํางานแบบท่ีสามารถจัดตารางการทํางานเองได ทําให

มีการผลดัเปลี่ยนชวงเวลาการทํางานกันอยูเสมอ ซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกอยากปฏิบัติงานและเต็มท่ีตอ

การใหบริการ อีกท้ังการรับอาสาสมัครใหมเขามาทําใหรับรูวิธีคิดของคนในสังคมได และยังไดเห็นบาง

มุมมองในตัวของอาสาสมัครดวย ซ่ึงเรื่องเอดสและทองไมพรอมตองการใหอาสาสมัครเรียนรู เพ่ือ

นําไปใชกับตัวเองหรือคนรอบขางได เพราะฉะนั้นอาสาสมัครถือเปนการชวยงานมูลนิธิฯ ไดอีกหนึ่ง

ระดับ ท้ังชวยพูด ชวยบอก ชวยเลา สิ่งเหลานี้กลายเปนเสนหท่ีทําใหตองมีระบบอาสาสมัคร (นิมิตร 

เทียนอุดม อางจาก แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, 2560 : สัมภาษณ) 
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การเปล่ียนแปลงจากการเปนอาสาสมัครสายดวน 1663  

 แมวาอาสาสมัครแตละคนจะมีทัศนคติท่ีแตกตางกัน แตสิ่งหนึ่งท่ีอาสาสมัครทุกคนตองให

ความสําคัญในการใหบริการคําปรึกษาคือ หลักการ Client Center ซ่ึงถือเปนหลักการสําคัญในการ

ทํางาน นอกจากนี้หลักการดังกลาวยังเปนตัวกลางท่ีสําคัญในการสรางคุณคาแกคนใหรูสึกมีคุณคาใน

การดําเนินชีวิต การใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแกผูท่ีประสบปญหา เพราะฉะนั้นเรื่องศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษยทําใหหลักการ Client Center ลึกซ้ึงมากข้ึน ดวยความท่ีสายดวน 1663 ให

ความสําคัญตอเรื่องดังกลาวอยางมาก ทําใหมีการพูดถึงอยูบอยครั้งผานหลักสูตรการอบรม การฟง

เทป การประชุม ฯลฯ ซ่ึงทําใหอาสาสมัครเรียนรูผานประสบการณการใหบริการ รวมถึงมีความเขาใจ

ใหมตอผูท่ีประสบปญหา 

 การเปลี่ยนแปลงของอาสาสมัครท่ีสําคัญคือ เรื่องของทัศนคติท่ีดีข้ึนตอผูท่ีประสบปญหา จาก

เดิมท่ีอาจจะไมเขาใจปญหา การตัดสินใจของผูท่ีติดเชื้อหรือทองไมพรอม หรือแมกระท่ังมีทัศนคติตอ

การยุติการตั้งครรภในแงลบ ซ่ึงหลังจากท่ีทํางานกับผูท่ีประสบปญหาก็ทําใหเขาใจและยอมรับมากข้ึน 

จนเกิดเปนความรูสึกท่ีอยากจะชวยเหลือ  

การเปลี่ยนแปลงหลังจากเขามาทํางานเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 คือ 

ทัศนคติในการมองเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน อยางเรื่องเอชไอวีเขาใจเก่ียวกับโรค 

การรักษาท่ีมากข้ึน จากเดิมท่ีมีความเขาใจตอเอชไอวีในแงลบ เนื่องจาก

ครอบครัวซ่ึงทํางานเก่ียวของกับการแพทยมีความคิดเห็นตอเอชไอวีในดานลบ

เชนกัน นอกจากนี้กอนจะเขามาทํางานเปนอาสาสมัครมีความคิดเห็นวา เรื่อง

ทองไมพรอมเปนเรื่องท่ีบาป แตเม่ือทํางานเปนอาสาสมัครไดสักระยะหนึ่ง ผาน

การพูดคุยกับผูท่ีประสบปญหาทําใหมีมุมมองท่ีตางไป 

(ไอซ, 2560 : สัมภาษณ) 

แตกอนไมเขาใจวัยรุนท่ีทองไมพรอมมากๆ พอไดมาทํางาน คลุกคลีกับคนเหลานี้

ก็เริ่มเขาใจเขามากข้ึน มีทัศนคติท่ีดีตอคนเหลานี้มากข้ึน ไมตีตรา 

(แอด, 2561 : สัมภาษณ) 

 



75 

 

 ตลอดการทํางานบริการใหคําปรึกษาสายดวน 1663 จําเปนตองรับฟงผูท่ีโทรเขามาอยูโดย

ตลอด ทําใหการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอีกอยางคือ การรับฟงผูอ่ืนมากข้ึน มีความใจเย็นมากข้ึน ซ่ึงเปน

สิ่งท่ีอาสาสมัครมองวาเปนเรื่องดีท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง รวมถึงยังไดความรูเพ่ิมข้ึนดวย  

พอทํางานเปนอาสาสมัครไปไดสักระยะหนึ่งทําใหรูสึกใจเย็นมากข้ึน รับฟงคนอ่ืน

มากข้ึน รวมท้ังไมตัดสิน ไมมีอคติตอผูท่ีเขามาคุยดวย สวนเรื่องทัศนคติในการ

ติดเชื้อหรือผูติดเชื้อเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน อยางเม่ือกอนรูสึกวาเราเปนเพียง

ผูใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพทคงไมติดเชื้อ แตเม่ือไดเขาอบรมอาสาสมัครทําให

ทราบขอมูลเก่ียวกับเชื้อเอชไอวีมากข้ึน และรูสึกวาหากคนท่ีติดเชื้อมานั่งคุยดวย

ตรงหนาก็ไมเปนไร พรอมใหคําปรึกษา นอกจากนี้ยังไดรูขอมูลเก่ียวกับเอชไอวี

มากข้ึน ท้ังในดานวิธีการรักษา สิทธิการรักษา 

(ดะห, 2560 : สัมภาษณ) 

พอไดเขามาอบรมการเปนอาสาสมัครสายดวน 1663 ก็ทําใหไดรูขอมูลเก่ียวกับ

เรื่องเอดสเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้จากท่ีเคยทํางานเปนพนักงานตอนรับท่ีโรงแรมท่ี

ตองคอยรองรับอารมณของลูกคาท่ีมาใชบริการ พอเม่ือไดเขามาเปนอาสาสมัคร

สรางความรูสึกดีใหแกจามาก เนื่องจากคนท่ีโทรมาขอคําปรึกษาเปนผูท่ีประสบ

ปญหาและไมสามารถหาแนวทางแกไขปญหาดวยตัวเองได เม่ือเขาโทรมาก็จะ

พูดจาอยางสุภาพหรือใหเกียรติอาสาสมัคร จาสามารถชวยเหลือดานขอมูลและ

ผอนคลายความรูสึกเขาได 

(จา, 2560 : สัมภาษณ) 

คิดวาไดความรูทางเพศเพ่ิมมากข้ึนหลังจากเขามาทํางานท่ีนี่ เราไดเอาความรูไป

ชวยคนท่ีโทรมาหาได และคิดวาพ่ีเปดใจกับเรื่องเพศมากข้ึน จนไดเอาความรู

เรื่องเพศท่ีไดจากการอบรมไปคุยกับลูกดวย รูสึกตัวเองเปดใจตอเรื่องเพศมากข้ึน 

(นาย, 2561 : สัมภาษณ) 

ดวยประสบการณการทํางานของอาสาสมัครจากการบริการใหคําปรึกษาสายดวน 1663 ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอาสาสมัคร ในเรื่องของทัศนคติท่ีดีข้ึนตอผูท่ีติดเชื้อและผูท่ีทองไมพรอม 

นอกจากนี้รูปแบบการทํางานของสายดวน 1663 ยังทําใหรับฟงผูอ่ืนมากข้ึน กลายเปนคนใจเย็น ซ่ึง
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อาสาสมัครมองวาเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง เนื่องจากทักษะการฟงเปนสิ่งท่ีสําคัญ

มากในชีวิตประจําวัน สามารถใชในการทํางานและคนรอบขางได  

 

เครือขายแพทยอาสา (R-SA : Thai Referral System for Safe Abortion) 

 เครือขายแพทย พยาบาล และบุคลากรอ่ืนจากภาครัฐและเอกชน รวมตัวกันอาสารับสงตอ

เพ่ือยุติการตั้งครรภทางการแพทยท่ีปลอดภัย ตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยและองคการ

อนามัยโลก ดวยการใชยาหรือใชเครื่องดูดโพรงมดลูกดวยขอบงชี้ท่ีสอดคลองกับกฎหมาย และ

ขอบังคับแพทยสภาใหกับผูหญิงท่ีต้ังครรภไมพรอมท่ีมีปญหาสุขภาพกายและใจ ซ่ึงเครือขายแพทย

อาสาไดรับการสนับสนุนจากสํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย และกรมอ่ืนในกระทรวง

สาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีหนวยงานสุขภาพในระดับประเทศ ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และแพทยสภาราช

วิทยาลัยสูตินรีแพทย คณะแพทยศาสตร ในมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางาน อีกท้ัง

ยังเปนพันธมิตรกับหนวยงานและเครือขายอ่ืน ไดแก เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงทองไม

พร อม Concept Foundation มูลนิ ธิ แพธ ทู เฮลท  (P2H)  มูลนิ ธิ เ ข า ถึ ง เอดส  (AIDS Access 

Foundation) มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุของของสตรี (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

กรมอนามัย, m.m.d : online) 

 ท่ีมาเครือขายแพทยอาสาในประเทศไทย 

 ในป 2555 เริ่มมีการทดลองการใชยายุติการตั้งครรภในประเทศไทย โดยสํานักงานวัยเจริญ

พันธุ กรมอนามัย ไดชักชวนคณะแพทยจากแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยจากโรงพยาบาล

รามาธิบดี แพทยศาสตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะแพทยจากศูนยอนามัยพิเศษขอนแกน

ใหเขารวมการวิจัยยายุติการตั้งครรภ จํานวน 2 ชนิด ไดแก ยามิฟพริสโตน (Mifepristone หรือ 

Mifeprex) และยาไมโซพรอสทอล (Misoprostol) โดยการวิจัยตองผานกระบวนการอยางเปน

ข้ันตอน ตั้งแตการทดลองใชยากับผูหญิงทองไมพรอมจํานวน 50 ราย เก็บขอมูล ประมวลผลลงใน

งานวิจัยอยางละเอียด หลังจากนั้นจะเปนการนําเสนอขอมูลยายุติการตั้งครรภในดานประสิทธิภาพ

ของยา หลักการใชยา ผลขางเคียง รวมถึงความพึงพอใจของคนไขจากการทดลองของคณะแพทยแต

ละแหง แลวจึงนําผลการวิจัยมาวิเคราะหรวมกัน โดยทางกรมอนามัยจะมีการรวบรวมผลการวิจัยยา

 



77 

 

ยุติการตั้งครรภเพ่ือนําไปเสนอตอกรรมการจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนํายายุติการ

ตั้งครรภเขาสูระบบบัญชียาหลักแหงชาติ (นายแพทยเรืองกิตต ศิริกาญจนกูล, 2561 : สัมภาษณ) 

 จุดเริ่มตนของเครือขายแพทยอาสา (R-SA) เริ่มมาจากกลุมของภาคอีสาน เขต 9 นครชัย

บุรินทร ซ่ึงประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร โดยผูอํานวยของโรงพยาบาลบาง

แหงในเขต 9 เริ่มโครงการ Teen up care (Teen unwanted pregnancy care) และมีการรวมตัว

กันขององคกรอ่ืน จนเกิดการสนับสนุนจากมูลนิธิของอาจารยกําแหง (สอส.) จนเกิดเปนกลุมเครือขาย

ข้ึน จนกระท่ังกรมอนามัยเขามาเรียนรูงาน พบวาเปนงานท่ีสรางประโยชนและไดขยายงานไปท่ัว

ประเทศ จึงนํามาซ่ึงเครือขายแพทยอาสาในประเทศไทย อีกท้ังผลการทดลองยายุติการตั้งครรภของ

คณะแพทยท้ัง 4 แหงขางตน นํามาสูการกอตั้งโครงการเครือขายแพทยอาสาในประเทศไทย (R-SA : 

Thai Referral System for Safe Abortion) (นายแพทยนิธิวัชร แสงเรือง, 2561 : สัมภาษณ) จาก

การเริ่มมีการประชุมเพ่ือหาทีมแพทยเขารวมปฏิบัติงานในดานยุติการตั้งครรภ จนกระท่ังเริ่มเปด

โครงการข้ึนในชวงประมาณปลายป 2558 และมีการประชาสัมพันธโครงการเครือขายแพทยอาสาโดย

คณะแพทยผูรวมทําวิจัยทดลองยายุติการตั้งครรภและสํานักอนามัยเจริญพันธ กรมอนามัย โดยการ

เดินทางไปยังคณะแพทยท่ัวประเทศเพ่ืออธิบายเก่ียวกับโครงการเครือขายแพทยอาสา ท้ังหลักการ

ทํางานในเชิงนโยบายและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีกลุมเครือขายท่ีทํางานเก่ียวกับผูหญิงทองไมพรอมเขา

มาสนับสนุนเครือขายแพทยอาสา อยางมูลนิธิแพธทูเฮลท (PATH2Health) สายดวน 1663 ปรึกษา

เอดสและทองไมพรอม จากมูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) ฯลฯ 

คนท่ีริเริ่มโครงการเขามาคุยดวย ท้ังหมอ NGOs ซ่ึงพบวาแหลงสงตอปญหาการ

ตั้งครรภไมพรอมมีนอยมาก เพราะเปนเรื่องออนไหว ทัศนคติของประชาชน 

สังคมยังมองวาเปนเรื่องท่ีผิดศีลธรรม บาป พวกเขากลาววาโดยท่ีไมรูความจริง

วาผูหญิงเสียชีวิตได หากเขาไปทําแทงอยางไมปลอดภัย 

(นายแพทยนิธิวัชร แสงเรือง, 2561 : สัมภาษณ) 

 การเปดบริการใหคําปรึกษาของสายดวน 1663 ท่ีมีการพูดคุยตอผูหญิงทองไมพรอมโดยตรง

ทําใหขอมูลของสายดวน 1663 มีประโยชนอยางมาก เนื่องจากการท่ีอาสาสมัครไดพูดคุยกับผูท่ี

ประสบปญหาโดยตรงนั้นเทากับเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติของผูหญิงทองไมพรอม ท้ังอายุ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ ซ่ึงชุดขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนตอการนําเสนอเพ่ือผลักดัน

นโยบายทางดานการแพทย หรือใหสังคมรับทราบสถานการณผูหญิงทองไมพรอม รวมท้ังการ
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ใหบริการสายดวน 1663 ยังสามารถสงตอไปผูหญิงท่ีตองการยุติการตั้งครรภไปยังแพทยอาสาได 

เพราะฉะนั้นสายดวน 1663 จึงมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในการสงตอผูท่ีประสบปญหาไปยังกลุม

แพทยอาสาท่ีใหบริการยุติการตั้งครรภ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากระบบ

การสงตอเคสของสายดวน 1663 ไปยังเครือขายแพทยอาสาแลว การทํางานท่ีสอดคลองกันระหวาง

สายดวน 1663 และเครือขายแพทยอาสาก็คือ การจัดอบรมเรื่องเพศโดยคณะแพทยจากเครือขาย

แพทยอาสาแกเจาหนาท่ีและอาสาสมัครสายดวน 1663 ดวย เนื่องจากขอมูลท่ีการแพทยมีการอัปเด

ตอยูโดยตลอด การจัดอบรมและการจัดประชุมข้ึนจึงมีความสําคัญอยางมากในการทํางานรวมกันของ

กลุมเครือขายท้ัง 2 แหงท่ีมีสวนในการชวยจัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย 

หลักการเครือขายแพทยอาสา 

1. รับการสงตอ เพ่ือยุติการตั้งครรภท่ีปลอดภัย (Safe Abortion) 

2. บริการยุติการต้ังครรภท่ีปลอดภัย ดวยวิธีการใชยาและวิธีการทางศัลยกรรม โดยผู

ประสบปญหาทองไมพรอมไดรับบริการปรึกษาท่ีรอบดาน และมีทางเลือกภายใตขอบงชี้

ทางสุขภาพกายและใจ ท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับของแพทยสภา 

3. ระบบบริการและระบบสงตอท่ีมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ ตอบสนองมาตรการลด

ปญหาสาธารณสุข ลดอัตราการตายของแม (MMR) และเด็ก (NMR) ของประเทศไทย 

4. สนับสนุน สงเสริม รวมมือกับองคกร หนวยงานตางๆ เพ่ือลดปญหาการแทงเถ่ือนและไม

ปลอดภัย รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขายการทํางานกับการปองกันการตั้งครรภไมพรอม 

(สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย, m.m.d : online) 

แพทยอาสา 

แพทยอาสาเปนสวนหนึ่งของกลุมเครือขายแพทยอาสาในประเทศไทย (R-SA : Thai 

Referral System for Safe Abortion) ซ่ึงหมายถึงกลุมแพทย พยาบาล และสหวิชาชีพท่ีมีบทบาท

สําคัญในการใหบริการทางการแพทยแกผูหญิงทองไมพรอม นอกจากนี้ยังชวยใหผูหญิงเขาถึงการ

บริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย โดยแพทยอาสาจะมีรายชื่อปรากฏอยูในกลุมเครือขายแพทยอาสา 

ซ่ึงอาสาสมัครสายดวน 1663 จะเปนผูประสานและสงตอเคสใหแกแพทยอาสาแตละแหงตามเง่ือนไข

ของผูหญิงทองไมพรอม   
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จุดเริ่มตนของการเปนแพทยอาสา 

ตลอดระยะการทํางานเปนแพทยตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานบริการดานสุขภาพ ทํา

ใหแพทยสวนใหญพบเจอกับคนไขหลายรูปแบบ ซ่ึงหนาท่ีหลักของแพทยคือ การชวยเหลือผูปวยให

รอดพนจากภาวะฉุกเฉินหรือการทําใหกลายเปนปกติ แตหากการรักษาคนไขยังตองผูกโยงกับเรื่องท่ี

ขัดตอความคิด ความรูสึกก็ยิ่งทําใหการรักษานั้นอาจไมเกิดประสิทธิผลทางดานจิตใจของแพทย อยาง

กรณีผูหญิงทองไมพรอมท่ีตองการยุติการตั้งครรภ หากแพทยมีความรูสึกขัดตอเรื่องการยุติการ

ตั้งครรภก็ไมสามารถท่ีจะชวยเหลือผูหญิงได ซ่ึงอาจสงผลใหผูหญิงท่ีตองการยุติการตั้งครรภตัดสินใจ

ยุติการตั้งครรภดวยวิธีการอ่ืน ซ่ึงอาจเปนวิธีท่ีปลอดภัยหรือไมปลอดภัยก็ได  

ชวงท่ีเรียนแพทยไมเห็นดวยกับการยุติการตั้งครรภ พอเริ่มทํางานเปนแพทยท่ี

โรงพยาบาลชุมชนพบวา พยาบาลท่ีทํางานดวยกันทองและทําแทงดวยวิธีท่ีไม

ปลอดภัยจนเสียชีวิต เหตุการณนั้นทําใหผมรูสึกประหลาดใจมาก จนเกิดคําถาม

วา ทําไมพยาบาลถึงตัดสินใจทําแทง ทําไมไม คุม กําเนิด  ประกอบกับ

ประสบการณการทํางานพบวา มีคนหลายกลุมตัดสินใจยุติการตั้งครรภดวย

วิธีการท่ีไมปลอดภัย ผูหญิงบางคนเม่ือประสบปญหาตั้งครรภไมพรอมก็ตัดสินใจ

จบชีวิตตัวเอง ทําใหมีความรูสึกวาอยากชวยเหลือผูหญิงกลุมนี้ 

(นายแพทยนิธิวัชร แสงเรือง, 2561 : สัมภาษณ) 

 ดวยประสบการณการทํางานทําใหทัศนคติตอผูหญิงทองไมพรอมและการตัดสินใจยุติการ

ตั้งครรภเปลี่ยนแปลงไป ท้ังจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลรอบขางหรือจากการบอกเลาของผูหญิง

ทองไมพรอมท่ีเขามาขอคําปรึกษา สิ่งท่ีเกิดข้ึนดังกลาวนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการเขาเปนสวนหนึ่ง

ของเครือขายแพทยอาสา  

พบปญหาของวัยรุนท่ีเปนนักเรียนมัธยม นักเรียนอาชีวะ นักศึกษา (นักศึกษา

แพทย นักศึกษาเภสัช นักศึกษาสาธารณสุข ฯลฯ) มาปรึกษาเรื่องทองไมพรอม

จากความผิดพลาดหลายอยาง ท้ังไมไดคุมกําเนิด ลืมกินยาคุม ใชวิธีการหลั่ง

ภายนอก ใชวิธียาคุมฉุกเฉิน แตสวนใหญไมไดปองกันเพราะไมคิดวาจะทองงายๆ 

จนทําใหเกิดความรูสึกวา นักศึกษาสวนใหญมาปรึกษาดวยความรูสึกทุกข มี

ความรูสึกกังวล ไมกลาพูดคุยกับหมอ บางคนกวาจะตัดสินใจเขามาปรึกษาได 

หรือไมกลาไปปรึกษาผูอ่ืนท่ีไมใชหมอเพราะกลัวอันตราย เลยคิดวาคนเหลานี้นา
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สงสาร มันเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนได เพราะการคุมกําเนิดหรือการขาดความรูเรื่อง

เพศศึกษาก็ทําใหผิดพลาดได อีกท้ังผูหญิงยังเปนเหยื่อของผูชายดวย ซ่ึงผูชาย

สวนใหญจะไมคอยปองกัน จึงเปนเรื่องท่ีเราคิดมาตลอดวาทําอยางไรจึงจะ

สามารถชวยผูหญิงเหลานี้ได จึงตัดสินใจชวยเหลือในโรงพยาบาลเทาท่ีจะ

สามารถชวยได 

(นายแพทยเรืองกิตต ศิริกาญจนกูล, 2561 : สัมภาษณ) 

จะเห็นไดวาแพทยบางคนกอนท่ีจะเขารวมเปนแพทยอาสาก็ไมไดเห็นดวยตอการยุติการ

ต้ังครรภดวยกันท้ังสิ้น แตจากประสบการณการทํางานหรือประสบการณของคนรอบขางท่ีทองไม

พรอม จนนําไปสูการทําแทงท่ีไมปลอดภัยและเสียชีวิต ทําใหแพทยบางคนรูสึกแปลกใจตอเหตุการณ

ดังกลาวท่ีเกิดข้ึน จนนําไปสูการทําความเขาใจตอคนกลุมนี้ และตองการชวยเหลือผูหญิงทองไมพรอม

ใหเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 

การทํางานในเครือขายแพทยอาสา 

เม่ือแพทยเขาเปนสวนหนึ่งของเครือขายแพทยอาสา รายชื่อของแพทยจะไปปรากฏในระบบ

สงตอของสายดวน 1663 ซ่ึงอาสาสมัครสายดวน 1663 จะเปนผูสงตอเคสผูหญิงทองไมพรอมท่ี

ตองการยุติการต้ังครรภไปยังแพทยอาสาตามพ้ืนท่ีท่ีผูประสบปญหาสะดวก แลวจึงดําเนินการตาม

ข้ันตอนยุติการต้ังครรภตามเง่ือนไข แมวาการใหบริการทางการแพทยแกผูหญิงทองไมพรอมจะ

กลายเปนระบบเครือขายแพทยอาสาแลว แตแพทยอาสาบางคนกลับถูกเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล 

หรือญาติตอวาถึงการกระทําดังกลาวท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากถูกมองวาเปนการสนับสนุนใหเกิดการ

ทําแทง  

ในชวงแรกท่ียุติการตั้งครรภ บุคลากรในโรงพยาบาลสวนหนึ่งไมยอมรับ แตก็มี

พยาบาลสวนหนึ่งท่ีตัดสินใจเปนทีมแพทยเพ่ือชวยเหลือผูหญิง เพราะผูหญิงท่ี

ตัดสินใจยุติการตั้งครรภสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีและสาเหตุท่ีนําไปสูการยุติการ

ตั้งครรภเกิดจากปญหาหลายประการ 

(นายแพทยนิธิวัชร แสงเรือง, 2561 : สัมภาษณ) 

เราควรจะชวยเหลือผูหญิงแตกลับเจออุปสรรคเยอะ เพราะแพทยพยาบาลสวน

ใหญในท่ีทํางานไมคอยเห็นดวย หรือวามีตัวเองโดยลําพัง ซ่ึงเปนเรื่องท่ีทําใหเรา
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ทุกขพอสมควร เนื่องจากเราตองตอสูกับมันอยางมาก ท้ังจากการถูกมองดวย

สายตาท่ีไมดีจากกลุมหมอ พยาบาล ญาติ โดยเขามองวาการทําแทงไมควร

เกิดข้ึน 

(นายแพทยเรืองกิตต ศิริกาญจนกูล, 2561 : สัมภาษณ) 

 ถึงแมวาแพทยอาสาท่ีใหบริการทางการแพทยแกผูหญิงทองไมพรอมจะข้ึนกับเครือขาย

แพทยอาสา แตการทํางานกลับไมไดราบรื่นเทาท่ีควร เนื่องจากการชวยเหลือผูหญิงทองไมพรอมตอง

เผชิญกับทัศนคติ คําตอวา หรือสายตาดูหม่ินจากผูท่ีไมเห็นดวย ซ่ึงอาจมาจากผูใกลชิดเอง การแสดง

ความคิดเห็นคัดคานของผูท่ีไมเห็นดวยตอการยุติการตั้งครรภอาจกลายเปนอุปสรรคในการทํางานของ

แพทยอาสา ซ่ึงอาจสงผลตอการใหบริการทางการแพทยแกผูหญิงทองไมพรอมตอแพทยอาสาไดใน

อนาคต 

จุดประสงคหลักของการเปนแพทยอาสา 

 จากประสบการณการทํางานเปนแพทยอาสาชวยสรางความเขาใจตอผูหญิงทองไมพรอม

ใหแกแพทยบางคนมากข้ึน จนนําไปสูความตองการชวยเหลือผูหญิงใหหลุดพนจากปญหา ผานการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ดวยการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการทองไมพรอมท้ังในดาน

การแพทย กฎหมาย หลักสิทธิความเปนมนุษย เพ่ือใหคนในสังคมเขาใจผูหญิงท่ีประสบปญหามากข้ึน  

เม่ือพูดถึงทองไมพรอมในสังคมไทย หลายคนก็จะมองวาเปนเรื่องของวัยรุน แต

ความจริงเรื่องทองไมพรอมเกิดข้ึนไดทุกวัย เพราะวาถาเราไปจํากัดวาการ

ตั้งครรภตอนอายุ 20 ปจะนํามาซ่ึงปญหาสุขภาพหลายประการตามมา จนมอง

วาเราไมควรตั้งครรภกอนอายุ 20 ปซ่ึงนี่กลายเปนปญหาสวนหนึ่ง สวนอีกอยาง

คือเรื่องวุฒิภาวะในการดูแลลูก จะเห็นไดวาในสังคมไทยสมัยกอนผูหญิงมีลูก

ตั้งแตกอนอายุ 20 ป ดวยบริบทในสังคมชวงนั้นผูหญิงสามารถทํามาหากิน เลี้ยง

ดูลูกได แตในปจจุบันมีพระราชบัญญัติคุมครองเด็กเกิดข้ึนมากมาย ทําใหเด็กเขา

สูการทํางานยากข้ึน เพราะมองวาวัยรุนเปนชวงวัยท่ีตองศึกษา ซ่ึงเปนกฎหมายท่ี

ดีแตพอเม่ือมีลูกออกมา ความพรอมในการเลี้ยงลูกอาจไมใชแคเรื่องของอายุ 

ไมใชเรื่องสถานภาพทางการเงิน แตเปนความพรอมทุกอยางท่ีจะสามารถเลี้ยงดู

เด็กคนหนึ่งใหเติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพของสังคม 
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(นายแพทยนิธิวัชร แสงเรือง, 2560 : สัมภาษณ) 

การท่ีคนสวนใหญตอตานการยุติการตั้งครรภเกิดจากความเขาใจผิดในสังคม

ท้ังหมด แมกระท่ังในโรงบาลก็ไมเปนแหลงชวยเรื่องนี้ เปนการเถียงกันวาสรุป

แลวเปนสิทธิของใครในการยุติการตั้งครรภ เพราะวาประชาชนท่ัวไปก็จะมองวา

การทําแทงเปนเรื่องบาป เพราะวาพวกเขาไมไดทองเอง เลยทําใหคนท่ีมีปญหา

ไมกลาเปดเผยเพราะกลัวพอแมรู กลัวพอแมเสียใจ เลยทําใหผูหญิงตองแกปญหา

ตามลําพัง ถาไมมีหมอมาชวยอันตรายจะเกิดข้ึน 

(นายแพทยเรืองกิตต ศิริกาญจนกูล, 2561 : สัมภาษณ) 

เราไมไดมองวาสิ่งท่ีกําลังจะเกิดเปนตัวออน แตเรากลับมองวาผูหญิงท่ีทอง เขา

ตองเผชิญกับอะไรบาง ยากลําบากอยางไร การท่ีเขาเดินมาหาเราใชวาจะรูสึก

สบายใจ แตเขาคงมีความทุกขของเขาเองแหละ เรามีหนาท่ีท่ีจะจัดการความ

ทุกขของเขาไมใชเหรอ ก็รูสึกวาเราจะตองชวย ถาเปรียบก็คือทําไมคนกินเหลา

แลวโดนตีหัว โดนรถชน เมาแลวทะเลาะกัน คนเปนเอดสจากการใชยาเสพติด

หรือจากการไปเท่ียวแลวทําไมเราจึงรักษา เขาสามารถเดินมาหาเราเม่ือไหรก็ได 

แตกลับกลายเปนวาผูหญิงบางคนท่ีพลาดจากการคุมกําเนิดสมํ่าเสมอ ไมสามารถ

เขามารักษากับเราไดอยางสะดวกสบาย ซ่ึงทําใหคุณคาความเปนคนของผูหญิง

มันลดต่ําลงเพียงเพราะภาวะทองไมพรอม 

(นายแพทยนิธิวัชร แสงเรือง, 2561 : สัมภาษณ) 

 เพราะฉะนั้นการทํางานของแพทยอาสาจึงเนนไปท่ีผูหญิงท่ีประสบปญหาใหสามารถเขาถึง

บริการทางการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้เครือขายแพทยอาสาในประเทศ

ไทยยังรวมมือกับเครือขายอ่ืนท่ีทํางานเก่ียวกับผูหญิงทองไมพรอมในการผลักดันนโยบายดานสุขภาพ

ของผูหญิง ซ่ึงเปาหมายหลักของการทํางานเครือขายแพทยอาสา เพ่ือตองการลดจํานวนบาดเจ็บ 

เสียชีวิตของผูหญิงท่ีตัดสินใจทําแทงเถ่ือน และใหผูหญิงเขาถึงสิทธิการรักษาทางการแพทยไดอยาง

ปลอดภัย  

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

บทวิเคราะหและบทสรุป 

 

  สวนของบทนี้จะกลาวถึงบทวิเคราะหและบทสรุปเรื่องกระบวนการสรางความหมายใหมใน

การจัดการปญหาเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย ของมูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) 

โดยวิเคราะหผานกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจความรูของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตอรองของมูลนิธิฯ อีกท้ังยังกลาวถึงปฏิบัติการทางวาทกรรม เพ่ือ

แสดงใหเห็นวิธีการในการจัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทย ตั้งแตอุดมการณในการกอต้ังมูลนิธิ

ฯ วิธีการแกไขปญหาทองไมพรอม และกระบวนการในการแกไขปญหาของมูลนิธิเขาถึงเอดส ซ่ึงจะทํา

การวิเคราะหภายใตบริบทของวาทกรรมทองไมพรอมในสังคมไทย ดังนี้ 

 

วาทกรรมทองไมพรอมในสังคมไทย  

 วาทกรรมในงานศึกษาของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) หมายถึง ระบบและกระบวนการ

ในการสรางหรือผลิต (Constitute) เอกลักษณ (Identity) และความหมาย (Significance) ใหกับสิ่ง

ตางๆ ในสังคมท่ีหอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเรา นอกจากนี้วาท

กรรมยังทําหนาท่ีตรึงสิ่งท่ีสรางข้ึนใหดํารงอยู และเปนท่ียอมรับของสังคมในวงกวาง เพราะฉะนั้นวาท

กรรมจึงเปนมากกวาภาษาหรือคําพูด แตมีภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) ซ่ึง

รวมถึงจารีต ความคิด ความเชื่อ และสถาบันในสังคมท่ีเก่ียวของดวย (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 

2554: 19 – 21) 

 อยางวาทกรรม ‘ทองไมพรอม’ ในสังคมไทยก็มีความหมายเชนเดียวกับวาทกรรมในทัศนะ

ของฟูโกต ซ่ึงกลายเปนกระบวนการผลิตความหมายใหกับสถานการณทองไมพรอมในสังคมไทย ซ่ึง

วาทกรรมเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยมีท่ีมาจากประวัติศาสตรเพศวิถีและศาสนาความเชื่อ จน

กลายเปนชุดความรูหรือความจริงใหคนในสังคมยอมรับ นอกจากนี้วาทกรรมทองไมพรอมใน

สังคมไทยยังสงผลตอวาทกรรมเรื่องการจัดการปญหาทองไมพรอมในสังคมไทยอีกดวย
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 ‘ทองไมพรอม’ ในความหมายของสังคมไทย มักถูกเชื่อมโยงกับคนไมก่ีกลุม โดยเฉพาะกลุม

วัยรุน ซ่ึงถูกเรียกวา เด็กใจแตก กลุมดังกลาวกลายเปนกลุมเปาหมายท่ีโดนสังคมโจมตีวา ตั้งทองใน

เง่ือนไขท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการทองในวัยเรียน เปนการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนการ

มีเพศสัมพันธท่ีไมไดปองกัน เพราะฉะนั้นการทองไมพรอมมักถูกเชื่อมโยงเขากับการเปนเด็กใจแตก

และทองในวัยเรียน ซ่ึงถูกมองวาเปนปญหาสังคมท่ีละเมิดกรอบศีลธรรมในเรื่องเพศตามคานิยมของ

สังคมไทย อีกท้ังยังถูกสังคมตีตราวากลุมคนท่ีทองไมพรอมคือคนไมดี ไมมีศีลธรรม เพราะไมสามารถ

ควบคุมอารมณ ความปรารถนาทางเพศของตนเองใหอยูในกรอบทางสังคมได นอกจากนี้วาทกรรม

ทองไมพรอมมีท่ีมาจากหลายเง่ือนไข ท้ังรูปแบบสังคมแบบปตาธิปไตยและศาสนาความเชื่อ อันเปน

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดวาทกรรมทองไมพรอมในสังคมไทยข้ึน ซ่ึงกลายเปนปญหาสําคัญท่ีคนในสังคม

สวนใหญใหความสนใจ  

 ทองไมพรอมกับสังคมลักษณะปตาธิปไตย 

 จากการศึกษาประวัติศาสตรทางเพศของสังคมไทยพบวา สงัคมไทยมีลักษณะเปนปตาธิปไตย

หรือผูชายเปนใหญ ท้ังเปนผูปกครอง เปนหัวหนาครอบครัว เปนผูท่ีมีบทบาทและสถานภาพสูง 

นอกจากนี้ยังเปนผูควบคุมพฤติกรรมทางเพศอีกดวย การใหความสําคัญตอสถานภาพและบทบาทของ

ผูชายท่ีสูงกวานํามาซ่ึงปญหาท่ีหลากหลายอยางในปจจุบัน ท้ังปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางเพศ 

ไดแก ปญหาเรื่องการใชความรุนแรงของสามีภรรยา ปญหาเรื่องทองไมพรอม ปญหาเรื่องการทําแทง

ท่ีไมปลอดภัย จะเห็นไดวาความเหลื่อมล้ําดังกลาวกอใหเกิดปญหาในดานสิทธิอนามัยเจริญพันธุเปน

สวนใหญ ทําใหการยอมรับและการรับผิดชอบรวมกันในเรื่องสุขภาพการเจริญพันธุหรือการมี

เพศสัมพันธท่ีปลอดภัยระหวางผูชายและผูหญิงเปนเรื่องยาก ซ่ึงเทากับวาผูหญิงแทบจะไมมีสิทธิเลือก

ท่ีจะมีเพศสัมพันธ ไมมีเพศสัมพันธ เลือกตั้งครรภ ยุติการตั้งครรภ และคุมกําเนิดไดดวยตนเอง (อมรา

, 254 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 27) เพราะฉะนั้นความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูชายและ

ผูหญิงจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการละเมิดสิทธิทางเพศและสิทธิการเจริญพันธุของผูหญิง 

นอกจากนี้ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพการเจริญพันธุของผูหญิงท้ังทางตรงและทางออมอีกดวย 

(Whittaker, 2002 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 25) ความไมเทาเทียมกันของผูชายและผูหญิง

แสดงออกใหเห็นอยางชัดเจนในเรื่องการมีเพศสัมพันธ นอกจากนี้ผูหญิงมีบทบาทหนาท่ีในการ

ปรนนิบัติสามีอยูโดยตลอด จึงไมมีโอกาสหรือไมมีอํานาจตอรองในเรื่องการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 
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(สุธีรา, 2543 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 25 - 26) นั่นความหมายวา ผูหญิงถูกละเมิดสิทธิทาง

เพศและสิทธิการเจริญพันธ ในสังคมไทยผูหญิงตองเผชิญกับขอจํากัดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ 

 ดวยรูปแบบสังคมดังกลาวทําใหผูหญิงเปนฝายท่ีถูกกดข่ีในเรื่องเพศ ท้ังเรื่องการมีเพศสัมพันธ 

การตอรองในการมีเพศสัมพันธ รวมถึงการตัดสินใจในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุของตนเอง อันนํามา

ซ่ึงการจํากัดสิทธิในการตัดสินใจตอเรื่องเพศของผูหญิงและเกิดเปนปญหาเรื่องทองไมพรอมอยางใน

ปจจุบัน จากการศึกษาประวัติศาสตรเรื่องเพศวิถีในสังคมไทยพบวา สถานภาพและบทบาทของผูหญิง

ถูกจํากัดไวแคท่ีบาน มีหนาท่ีในการปรนนิบัติสามี เลี้ยงดูบุตร ทํางานบาน ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม

ตามกรอบศีลธรรมอันดีงาม และท่ีสําคัญตองคอยสนับสนุนผูชาย ซ่ึงลักษณะดังกลาวกลายเปน

มาตรฐานความเปนหญิงในสังคมไทยตั้งแตอดีต แมวากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงแตคุณลักษณะของ

หญิงไทยตามความคาดหวังของสังคมมักถูกผลิตซํ้าอยูโดยตลอด ท้ังจากบทบัญญัติในกฎหมายท่ี

ผูหญิงตองตกอยูภายใตการปกครองของผูชาย การถูกยอมรับใหมีสถานภาพต่ํากวาผูชาย อันปรากฏ

ใหเห็นจากระบบผัวเดียวหลายเมีย นอกจากนี้ในความเชื่อทางพุทธศาสนายังกลาววา การเกิดเปน

ผูหญิงมาจากผลกรรมในอดีต จนสงเสริมใหสถานภาพของผูหญิงตอบทบาททางศาสนาถูกกดทับ จาก

การไมสามารถเปนผูเผยแผศาสนาได ปจจัยดังกลาวเหลานี้ลวนมีผลตอมโนทัศนของผูหญิงในการ

กําหนดบทบาทและสถานภาพมาจนปจจุบัน การทําใหทองไมพรอมกลายเปนปญหาในสังคมปตาธิป

ไตยนั้นเปนผลพวงมาจากการจํากัดบทบาทและสถานภาพของผูหญิงใหอยูท่ีบาน เพราะฉะนั้นหนาท่ี

ท่ีสําคัญของผูหญิงคือการปรนนิบัติสามีอยางดี และการเปนแมท่ีดีใหแกลูก ซ่ึงการใหกําเนิดลูก

กลายเปนกระบวนการผลิตประชากรท่ีสําคัญในระดับครัวเรือนท่ีมีความสําคัญในอดีต เรามักจะเห็น

ไดวาคนในอดีตมักมีลูกหลายคนเพ่ือเปนแรงงาน และคาดหวังใหลูกดูแลตอนแกเฒา จะเห็นไดวา

บทบาทของความเปนแมก็มีความสําคัญเชนกัน การกําหนดคุณคาของผูหญิงผูกโยงกับความเปนแม

เปนการตีตราและกําหนดบทบาทของผูหญิงไวอยางชัดเจน ซ่ึงเทากับวาผูหญิงมีหนาท่ีใหกําเนิดลูก 

เลี้ยงดูลูกอยางดีเทานั้น ดังนั้นความเปนแมจึงเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญท่ีสรางคุณคาในตัวผูหญิง 

 การผูกโยงคุณคาของผูหญิงกับความเปนแมเขาไวดวยกัน ทําใหบทบาทหนาท่ีของผูหญิงไม

เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ผูหญิงยังคงตองทําหนาท่ีท่ีบานใหดีจึงจะถูกมองวามีคุณคา อยางการเปน

ภรรยาและการเปนแมท่ีดีควบคูกัน ในทางกลับกันเม่ือการต้ังครรภเปนไปในลักษณะไมพรอมยอม

นําไปสูปญหาอ่ืนตามมา ท้ังความไมตองการเปนแม ความตองการยุติการตั้งครรภ และการลดคุณคา

ในตัวเองลง ซ่ึงความตองการดังกลาวผิดไปจากความคาดหวังท่ีสังคมมีตอผูหญิง จนทําใหการทองไม

พรอมกลายเปนปญหามาจนปจจุบัน นอกจากนี้ปญหาดังกลาวยังถูกมองวาเปนปญหาของผูหญิง หาก
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ปญหาเกิดข้ึนกับกลุมวัยรุนก็จะถูกมองวาเปนเด็กใจแตก เนื่องจากวัยรุนเปนชวงวัยท่ีมีหนาท่ีเรียน

หนังสือจึงไมควรยุงเก่ียวกับเรื่องเพศ แตเม่ือเกิดปญหาทองไมพรอมข้ึนจึงนําไปสูการตีตราตอเด็ก ไม

เพียงแคกลุมวัยรุนเทานั้นท่ีเผชิญตอการตีตราของสังคมจากการทองไมพรอม ในวัยผูใหญท่ีทองไม

พรอมก็จะมักจะถูกตั้งคําถามตอการตั้งครรภ เนื่องจากถูกมองวาเปนชวงวัยท่ีพรอมจะตั้งครรภและมี

ความพรอมท่ีจะเปนแมแลว ทําใหผูหญิงในชวงวัยนี้ถูกคาดหวังในความเปนแมมากกวาในวัยรุน  

เม่ือทองไมพรอมเกิดข้ึนสิ่งท่ีตามมามักจะถูกมุงไปท่ีการยุติการตั้งครรภ ซ่ึงตามความเชื่อทาง

ศาสนาของสังคมไทยมองวาเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักศาสนา เนื่องจากตัวออนในทองของผูหญิงมี

ฐานะเปรียบเสมือนบุคคลหนึ่งแลว รางกายผูหญิงเปนเพียงท่ีบรรจุตัวออนเทานั้น ซ่ึงบุคคลภายนอก

และตัวออนกลับมีสิทธิเหนือกวารางกายผูหญิงท่ีตั้งครรภ ท่ีสามารถหามไมใหผูหญิงยุติการตั้งครรภ

หรือโนมนาวใหผูหญิงยุติการตั้งครรภได เพราะฉะนั้นเม่ือตัวออนถูกมองวามีสถานภาพเปนบุคคลจึง

ถูกโยงเขากับศีลธรรมวา ผูหญิงตั้งครรภไมมีสิทธิทําลายตัวออนในรางกายของตนเอง เนื่องจากการ

ทําลายตัวออนเทากับการทําลายชีวิตหนึ่งชีวิต (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2547 : 8 - 9) ซ่ึงมีความหมาย

เทากับการทําบาป นอกจากจะถูกมองวาเปนการกระทําท่ีผิดแลว ผูหญิงยังตองเผชิญตอการตีตรา 

การลดคุณคาตอการตัดสินใจยุติการต้ังครรภ จากการกระทําท่ีถูกมองวาเปนสิ่งผิดพลาด อันนําไปสู

ความไมเจริญและไมประสบความสําเร็จในชีวิต แนวคิดดังกลาวลวนสงผลลบตอผูหญิงท่ีเลือกยุติการ

ตั้งครรภ ท้ังดานรางกายและจิตใจ อันเปนผลมาจากการใหความหมายวาการทองเทากับความเปนแม 

และการยุติการตั้งครรภเปนการทําบาป สิ่งเหลานี้นําไปสูการลดคุณคาและการตีตราตอผูหญิงท้ังสิ้น 

 จะเห็นไดวาวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมของสังคมไทยเชื่อมโยงกับรูปแบบสังคมปตาธิปไตย 

อันเปนผลท่ีทําใหเกิดวาทกรรมหลักในเรื่องทองไมพรอมข้ึน สิ่งเหลานี้ลวนฝงรากลึกเขาไปในความ

เชื่อและทัศนคติของคนในสังคมไทยสวนใหญ จึงทําใหเรื่องทองไมพรอมกลายเปนปญหาของผูหญิง 

ความผิดพลาดท้ังหมดถูกโยงไปท่ีผูหญิง เพราะฉะนั้นผูหญิงท่ีทองไมพรอมจําเปนตองแบกรับตอความ

ผิดพลาด การถูกประณาม หรือการลดคุณคาในตัวเองลง เนื่องจากสังคมมองวาทองไมพรอมเปนเรื่อง

ท่ีนาอาย ท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธอยางผิดพลาด หรือการทองเทากับความเปนแม อีกท้ังหากการ

ทองไมพรอมเกิดข้ึนกับวัยรุนท่ีอยูในวัยเรียน ก็จะถูกมองวาเปนเด็กใจแตก มีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร อกกตัญูตอพอแมผูปกครอง คําพูดดังกลาวเหลานี้ลวนสงผลลบตอผูหญิงท่ีประสบปญหาอยาง

มาก จนนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาท่ีไมเปนท่ียอมรับในสังคม ยิ่งไปกวานั้นแนวทางในการแกไข

ปญหาเรื่องทองไมพรอมกลับมีขีดจํากัดและเง่ือนไขสําคัญคือ ถาไมทองตอก็ตองยุติการตั้งครรภ โดยผู

ท่ีเลือกจะทองตอก็ตองเผชิญตอการกลาววาของคนในสังคมวา เปนคุณแมวัยใสหรือผูท่ีเลือกยุติการ
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ตั้งครรภก็จะถูกกลาววาเปน แมใจราย แมใจโหด จากการฆาลูกของตนเอง จนกระท่ังมีการนําไป

เปรียบเทียบกับสัตว อยางไรก็ตามสังคมไทยกลับมองวาเรื่องทองไมพรอมกลายเปนปญหาของผูหญิง

ท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน หรือการมีเพศสัมพันธท่ีผิดพลาด ซ่ึงเปนการกระทําท่ีผิด

ตอขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอันดีของสังคมไทย 

  

วาทกรรมทองไมพรอมของมูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) 

 การกอตั้งมูลนิธิเขาถึงเอดสในชวงแรกมีนโยบายเพ่ือแกไขปญหาเรื่องเอดสเปนหลัก ซ่ึงการ

ทํางานของมูลนิธิฯ เนนไปท่ีการใหขอมูล ผลักดันยาตานไวรัสเอชไอวี (PEP: Post Exposure 

Prophylaxis) เขาสูระบบบัญชียาหลักแหงชาติ สนับสนุนใหผูติดเชื้อเขาถึงสิทธิการรักษา รวมถึง

รณรงคเรื่องเอดสใหคนในสังคมไดรับรู ดวยอุดมการณการทํางานในชวงแรกของมูลนิธิฯ ท่ีให

ความสําคัญตอผูท่ีติดเชื้อเปนหลัก ทําใหเปาหมายของมูลนิธิฯ ในการทํางานเรื่องเอดสคือ การลดผูติด

เชื้อรายใหม การลดอัตราการเสียชีวิตของผูติดเชื้อ และลดการตีตราแกผูท่ีติดเชื้อ นอกจากนี้มูลนิธิฯ 

ยังมีโครงการทํางานเรื่องเอดสอยางครอบคลุม ท้ังการรณรงคผานสื่อ ผลักดันเชิงนโยบาย และสราง

ความรูสึกอันดีตอผูท่ีติดเชื้อผานการใหขอมูลความรูเรื่องเอดส 

 จากประสบการณการทํางานของมูลนิธิฯ ทําใหพบวา มีผูหญิงท่ีติดเชื้อจํานวนหนึ่งมีปญหา

เรื่องการตั้งครรภ ซ่ึงการตั้งครรภดังกลาวเกิดภาวะแทรกซอนอยูโดยตลอด จนทําใหมูลนิธิฯ มี

นโยบายในการแกไขปญหากับผูหญิงท่ีตั้งครรภแลวติดเชื้อเอดสดวย แตในขณะเดียวกันผูหญิงบางคน

ท่ีติดเชื้อและมีการตั้งครรภกลับมีปญหาเรื่องการตั้งครรภท่ีไมพรอมเพ่ิมข้ึน ทําใหนโยบายของมูลนิธิฯ 

มีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยูโดยตลอดตามบริบทของสถานการณ ดวยอุดมการณการทํางานของมูลนิธิ

ฯ ท่ีตองการชวยเหลือผูติดเชื้อและผูหญิงทองไมพรอมผานเปาหมายหลักในการทํางาน ซ่ึงไดแก 

ความตองการลดผูติดเชื้อรายใหมหรือผูตั้งครรภรายใหม ความตองการลดจํานวนผูบาดเจ็บและ

เสียชีวิตในผูติดเชื้อหรือผูตั้งครรภรายใหม และความตองการลดการตีตราของผูติดเชื้อหรือผูตั้งครรภ

รายใหม เปาหมายหลักดังกลาวนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาเรื่องทองไมพรอมของมูลนิธิเขาถึง

เอดส ซ่ึงเปนการใหความสําคัญไปท่ีผูประสบปญหาอยางผูติดเชื้อและผูหญิงท่ีทองไมพรอม 

เพราะฉะนั้นวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมของมูลนิธิฯ จึงแตกตางไปจากวาทกรรมเรื่องทองไมพรอม

ของสังคมไทย โดยเปนการยึดท่ีผูประสบปญหาเปนหลักหรือใหสิทธิความเปนมนุษยแกผูประสบ

ปญหา ผานชุดความจริงในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการเคารพ
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ผูหญิงในฐานะเปนมนุษยท่ีมีอํานาจตัดสินใจปญหาของตนเองในการนํามาอธิบายเพ่ือแกไขปญหาตาม

แนวทางของมูลนิธิฯ 

ความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

ในความเปนจริงสังคมสวนใหญผูชายเปนผูท่ีมีอํานาจมากกวาผูหญิง (The Johns Hopkins 

School of Public Health, 1998 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 25) ความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางผูชายและผูหญิงจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการละเมิดสิทธิทางเพศและสิทธิการเจริญพันธุ

ของผูหญิง นอกจากนี้ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพการเจริญพันธุของผูหญิงท้ังทางตรงและ

ทางออม (Whittaker, 2002 อางใน สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 25) ความไม เทาเทียมกันของ

ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูชายและผูหญิงแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจนในเรื่องการมี

เพศสัมพันธ อยางการสรางสัมพันธภาพและการมีเพศสัมพันธของสังคมไทย กําหนดใหผูชายเปนฝาย

รุก ผูหญิงเปนฝายรับ เพราะฉะนั้นเม่ือสามีตองการมีเพศสัมพันธ ภรรยาตองสนองตอความตองการ

ของสามี ภายใตกรอบแนวคิดท่ีวา ผูหญิงมีบทบาทหนาท่ีในการปรนนิบัติสามีอยูโดยตลอด จึงไมมี

โอกาสหรือไมมีอํานาจตอรองในเรื่องการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย (สุธีรา, 2543 อางใน สุรีพร กฤษ

เจริญ, 2547 : 25 - 26) นั่นความหมายวา ผูหญิงถูกละเมิดสิทธิทางเพศและสิทธิการเจริญพันธ ใน

สังคมไทยผูหญิงตองเผชิญกับขอจํากัดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ การท่ีผูหญิงมีเพศสัมพันธกอน

แตงงานถือเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือการมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืนท่ีไมใชคูสมรสของตนเองเปนสิ่งท่ีไม

ควรทํา เพราะเปนเรื่องท่ีไมดี ผิดศีลธรรม บาป อาจนํามาซ่ึงการถูกสังคมประณาม ในขณะท่ีผูชาย

สามารถมีเพศสัมพันธอยางอิสระได เนื่องจากจําเปนตองมีประสบการณการมีเพศสัมพันธกอน

แตงงาน (สุรีพร กฤษเจริญ, 2547 : 26)  

ความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาวนํามาซ่ึงปญหาในดานสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง 

อยางเรื่องทองไมพรอมและการยุติการตั้งครรภ ปญหาเหลานี้ลวนสงผลกระทบทางตรงตอผูหญิงท้ัง

ดานรางกายและจิตใจ แมวาปญหานั้นจะเกิดข้ึนกับผูหญิงแตผูหญิงกลับไมมีสิทธิตัดสินใจถึงแนว

ทางการแกปญหาดวยตัวเองได เนื่องจากเม่ือเกิดการทองไมพรอมข้ึน สังคมมักจะตีตรากับคนแตละ

กลุมตางกัน เชน เด็กใจแตก รักสนุก พรอมแลวทําไมไมทอง เด็กเกิดมาแลวก็เลี้ยงสิ เปนตน คําพูด

ดังกลาวเหลานี้มักสรางความรูสึกในเชิงลบตอผูหญิงท่ีทองไมพรอม อีกท้ังเม่ือผูหญิงตองการท่ีจะ

แกปญหาดวยการยุติการตั้งครรภ ดวยเง่ือนไขทางสังคมท่ีไมยอมรับและยังตีตราตอบุคคลท่ีมีสวน

เก่ียวของตอการทําแทง ทําใหผูหญิงตองไปพ่ึงสถานท่ีใหบริการยุติการตั้งครรภท่ีไมปลอดภัยจน
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นําไปสูการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได จากปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดตอตัวผูหญิงนําไปสูการลดคุณคาและตี

ตราตอตนเอง ซ่ึงปญหาดังกลาวและผลท่ีตามมาทําใหมูลนิธิเขาถึงเอดสใชวาทกรรมเรื่องความ

ปลอดภัยในชีวิตหรือศักด์ิศรีความเปนมนุษยมาใชตอรองกับวาทกรรมหลักเพ่ือแกปญหาเรื่องทองไม

พรอมข้ึน  

แนวคิดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนการคํานึงถึงสิทธิของ

ผูหญิงเปนหลัก เนื่องจากมองวาผูหญิงเปนผูท่ีประสบปญหาไมใชตัวปญหา เพราะฉะนั้นการชวยเหลือ

ใหผูหญิงสามารถแกไขปญหาตามการตัดสินใจของตนเองไดอยางราบรื่นนั้น เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

มนุษยอยูแลว นอกจากนี้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็เปนสวนหนึ่งของ

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีควรจะไดรับ ซ่ึงมนุษยทุกคนลวนมีสิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัวของตนเอง

ท้ังสิ้น ดวยปญหาเรื่องทองไมพรอมทําใหมูลนิธิเขาถึงเอดสนําแนวคิดดังกลาวมาใชตอรองในการ

แกปญหา เพ่ือชวยใหผูหญิงสามารถตัดสินใจเพ่ือแกปญหาไดดวยตนเอง อีกท้ังตลอดกระบวนการการ

แกปญหาของผูหญิงยังตองดําเนินไปอยางปลอดภัย ซ่ึงเปนแนวทางการทํางานหลักของมูลนิธิเขาถึง

เอดสในการจัดการปญหาเรื่องทองไมพรอม   

จากท่ีไดกลาวไปขางตนวาความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูชายและผูหญิงท่ีไมเทาเทียมกัน 

นํามาซ่ึงผลเสียตอสุขภาพการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศของผูหญิง เพราะฉะนั้นความสัมพันธเชิง

อํานาจจึงมีสวนเก่ียวของกับนโยบายการใหบริการสาธารณสุขดานสุขภาพการเจริญพันธุ เนื่องดวย

สังคมไทยมีลักษณะเปนปตาธิปไตย หรือผูชายเปนผูควบคุมพฤติกรรมทางเพศ อาจทําใหการยอมรับ

และการรับผิดชอบรวมกันในเรื่องสุขภาพการเจริญพันธุหรือการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยระหวาง

ผูชายและผูหญิงเปนเรื่องยาก เทากับวาผูหญิงแทบจะไมมีสิทธิเลือกท่ีจะมีเพศสัมพันธ ไมมี

เพศสัมพันธ เลือกต้ังครรภ ยุติการต้ังครรภ และคุมกําเนิดไดดวยตนเอง (อมรา, 254 อางใน สุรีพร 

กฤษเจริญ, 2547 : 27) เพราะฉะนั้นมูลนิธิเขาถึงเอดสจึงนําแนวคิดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยมาใชเพ่ือตอรองในการแกปญหาเรื่องทองไมพรอม ท้ังการใหสิทธิความเปน

มนุษยแกผูหญิงท่ีทองไมพรอมและยุติการตั้งครรภ แมวาจะถูกมองวาการกระทําดังกลาวไมถูกตอง 

เปนสิ่งท่ีผิดพลาด แตแนวคิดดังกลาวชวยสรางความรูสึกท่ีดีข้ึนใหแกผูหญิง เปนการลดคุณคาและการ

ตีตราท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิงเอง นอกจากนี้ยังมีการนําเรื่องความปลอดภัยในชีวิตมาใชตอรองเพ่ือรองรับ

ตอการตัดสินใจแกปญหาของผูหญิงดวย อันเปนหลักการท่ีชวยแกไขปญหาเรื่องทองไมพรอมและการ

ยุติการตั้งครรภท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยใหเปนไปอยางครอบคลุมสิทธิท่ีผูหญิงพึงจะไดรับ 
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การเคารพผูหญิงในฐานะเปนมนุษยท่ีมีอํานาจตัดสินใจปญหาของตนเอง  

เรามักจะไดยินคําวา ไมพรอม อยูบอยครั้งจากปญหาเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย ซ่ึงคํา

ดังกลาวถูกนํามาใชเพ่ือแสดงความคิดเห็น อธิบายตอเหตุการณการต้ังครรภในกลุมคนท่ีเปนนักเรียน 

นักศึกษา แตในความเปนจริงผูหญิงทุกวัยเคยมีประสบการณการทองไมพรอมมาแลว จากผลการวิจัย

เรื่องบันทึกประสบการณของผูหญิงท่ีต้ังทองเม่ือไมพรอม ท่ีไดมีการสัมภาษณผูหญิงท่ีผานการยุติการ

ตั้งครรภอยางปลอดภัยหรือมีอาการแทรกซอนอยู ยังตั้งครรภอยู หรือคลอดแลว ซ่ึงผูหญิงทุกวัย ทุก

สถานภาพการสมรส ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพ กลาววาทองท่ีเกิดข้ึนลวนเปนความไมพรอม 

ดวยความท่ีไมพรอมจึงกลายเปนสาเหตุของปญหาท่ีตองเผชิญ (กนกวรรณ ธราวรรณ, 2548 : 187) 

นอกจากนี้แตละคนยังใหความหมายถึงความไมพรอมท่ีแตกตางกันไปตามสถานการณของตนเอง ซ่ึง

สะทอนใหเห็นวาวาทกรรมดังกลาวมีนัยสําคัญท่ีแตกตางกัน อยางสถานการณท่ีพรอมสําหรับคนหนึ่ง

ไมใชสถานการณท่ีพรอมของอีกคน แมจะอยูในสถานการณท่ีคลายกันก็ตาม เพราะฉะนั้นจึงไมควรใช

มาตรฐานความพรอมของตนเองตัดสินสถานการณความพรอมของคนอ่ืน นอกจากนี้ความไมพรอม

เปนการใหความหมายใหมของการทองท่ีไมตองการวาเปนเรื่องของจังหวะชีวิตและชะตากรรมท่ีไมใช

เรื่องเลวราย ความผิดพลาด ความรักสนุก ความไมใสใจ ความชุย หรือความเลว (กนกวรรณ 

ธราวรรณ, 2548 : 187) อีกท้ังการทองไมพรอมก็ไมไดเทากับการทําแทง หรือการทองก็ไมไดเทากับ

การเปนแม  

เม่ือผูหญิงทองไมพรอมก็ไมไดคิดจะทําแทงเสมอไป การคิดอยางเหมารวมวา การทองไม

พรอมแลวตัดสินใจทําแทงจะทําใหเกิดการทําแทงเสรี เพราะฉะนั้นคนสวนใหญในสังคมจึงมองวาการ

ทําแทงเปนเรื่องท่ีผิดศีลธรรมและบาป แตในความเปนจริงการสนับสนุนใหการทําแทงถูกตองตาม

กฎหมาย เนื่องจากตองการใหทางเลือกแกผูหญิงท่ีทองแตไมพรอมจะมีลูก สามารถยุติการตั้งครรภท่ี

ไมพรอมไดอยางปลอดภัย สวนผูหญิงท่ีตัดสินใจทองตอจนครบกําหนดคลอดก็สามารถทําได 

(กนกวรรณ ธราวรรณ, 2548 : 188) ซ่ึงการเสนอแนวทางดังกลาวจําเปนตอท้ังกลุมคนท่ีตองการยุติ

การตั้งครรภและตองการทองตอ สําหรับการทองไมไดเทากับความเปนแมเสมอไปนั้น เปนสิ่งท่ีคนใน

สังคมควรทําความเขาใจรวมกัน เพราะฉะนั้นอยาเรียกผูหญิงทองวา แม หากผูหญิงคนนั้นไมไดคิดวา

ตนเองเปนแม หรือการเรียกสิ่งมีชีวิตในทองวา ลูก เนื่องจากความเปนแมและความเปนพอเกิดข้ึนเม่ือ

พรอมท่ีจะดูแลลูกท่ีเกิดมาดวยความรักและเอาใจใส จนกระท่ังลูกสามารถเติบโตและดูแลตนเองได 

(กนกวรรณ ธราวรรณ, 2548 : 189) 
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จะเห็นไดวาความไมพรอมข้ึนอยูกับปจเจกบุคคล เราไมสามารถนํามาตรฐานความพรอมของ

อีกคนไปตัดสินความพรอมของอีกคนได เพราะฉะนั้นเม่ือทองท่ีเกิดข้ึนเปนทองไมพรอมสําหรับผูหญิง 

การตัดสินใจเพ่ือแกปญหาก็ควรเปนแนวทางท่ีผูหญิงเลือกเอง จากสถานการณเรื่องทองไมพรอมใน

สังคมไทยท่ีมักจะกลาวถึงกลุมผูหญิงท่ีทองไมพรอมและตัดสินใจยุติการต้ังครรภไปในทิศทางลบ จน

สรางความรูสึกดานลบตอผูหญิงเอง ทําใหมูลนิธิเขาถึงเอดสนําแนวคิดเรื่องการเคารพผูหญิงในฐานะ

เปนมนุษยท่ีมีอํานาจตัดสินใจปญหาของตนเองมาใชตอรองเพ่ือชวยใหผูหญิงสามารถตัดสินใจในการ

แกปญหาในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหนึ่ง เทากับวามูลนิธิเขาถึงเอดสใหความสําคัญในเรื่องสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของมนุษย ท้ังสิทธิในเนื้อตัวและสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองได แนวคิด

ดังกลาวลวนสรางเสริมความรูสึกท่ีดีแกผูท่ีประสบปญหา เนื่องจากการใหความสําคัญตอปจเจกบุคคล

ท่ีมองวาตนเองคือปญหา กลับชวยสรางความรูสึกท่ีดี สรางคุณคาและไมตีตราตอตนเองใหแกผูหญิงท่ี

ทองไมพรอม ดวยแนวคิดดังกลาวท่ีมูลนิธิเขาถึงเอดสนํามาใชเพ่ือสรางความรูสึกท่ีดีแกผูท่ีประสบ

ปญหาแลวนั้น ยังคาดหวังใหสังคมไทยมีมุมมองตอผูท่ีทองไมพรอมและตองการยุติการตั้งครรภให

เปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ความคาดหวังดังกลาวอาจกลายเปนภาพสะทอนกลับท่ีทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยท่ีดีข้ึนก็เปนได 

วิธีการตอรองเพ่ือแกปญหาเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยของมูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access 

Foundation) 

 ดวยเปาหมายการทํางานของมูลนิธิฯ ท่ีไดกลาวไปขางตนแสดงใหเห็นวา อุดมการณท่ีสําคัญ

ของการทํางานคือตองการชวยเหลือผูท่ีประสบปญหาท้ังสองกลุม ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามุงไปท่ี

กระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาเรื่องทองไมพรอมของมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ 

พยายามสรางชุดความจริงข้ึนใหม เพ่ือนํามาอธิบายเรื่องสถานการณทองไมพรอมในปจจุบัน โดยมี

การยกประเด็นเรื่องของสิทธิทางเพศและการเจริญพันธุของผูหญิง และความหมายของคําวา ไมพรอม 

ในแตละบุคคลมาใชในการตอรองกับวาทกรรมหลักเรื่องทองไมพรอมของสังคมไทย นอกจากนี้ยังมี

ปฎิบัติการเชิงวาทกรรมอยางการใหบริการคําปรึกษาสายดวน 1663 และเครือขายแพทยอาสาสมัคร 

(R-SA) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมูลนิธิฯ เลือกใชในการตอรองกับวาทกรรมหลัก อีกท้ังหลักของการ

ทํางานคือการใหความสําคัญตอสิทธิความเปนมนุษย เพราะฉะนั้นอุดมการณในการทํางาน และ

แนวทางการแกปญหาของมูลนิธิฯ จึงเปนการคํานึงถึงผูประสบปญหาเปนหลัก อันเปนวาทกรรมของ

มูลนิธิฯ ในการนิยามความหมายทองไมพรอมและการจัดการปญหาทองไมพรอมตามแนวทางของ

มูลนิธิฯ  
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สายดวน 1663   

 ในชวงแรกมูลนิธิเขาถึงเอดสเปดบรกิาร 1663 สายดวนปรึกษาเอดสและทองไมพรอม เพ่ือให

ผูท่ีติดเชื้อสามารถโทรเขามาขอคําแนะนําได ซ่ึงสาเหตุท่ีมูลนิธิฯ เลือกใชวิธีเปดบริการสายดวน 

เนื่องจากมองวาโทรศัพทเปนชองทางสื่อสารท่ีสะดวกในขณะนั้น เปรียบเสมือนชองทางแรกท่ีสะดวก

ในการติดตอสื่อสารของคนเมืองและผูท่ีมีโทรศัพท อีกท้ังจุดเริ่มตนของบริการใหคําปรึกษาทาง

โทรศัพทมาจากขอจํากัดของคนท่ีติดเชื้อท่ีรูสึกไมสะดวกใจเดินทางมายังมูลนิธิฯ เพ่ือขอคําปรึกษา 

จนกระท่ังป 2556 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท 

(P2H) เชิญชวนใหมูลนิธิเขาถึงเอดสเปดบริการใหคําปรึกษาสายดวนทองไมพรอมเพ่ิมเติม ประกอบ

กับชวงหนึ่งไดรวมงานกับกลุมเครือขายทองไมพรอม จนนํามาซ่ึงการรวมมือกันเปดบริการให

คําปรึกษาเรื่องทองไมพรอมเพ่ิมเติม เนื่องจากมีความคิดเห็นวาปญหาเรื่องเอดสและทองไมพรอมเกิด

จากเรื่องเดียวกัน อีกท้ังดวยประสบการณการทํางานของมูลนิธิเขาถึงเอดส ท่ีมีการพัฒนาดานทักษะ 

พัฒนาบุคลากร อาสาสมัคร และมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถเปดใหบริการได นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยัง

มีความสนใจตอการเปดใหบริการเรื่องทองไมพรอมเพ่ิมเติมอยางมาก เนื่องจากหากไดคุยกับผูท่ี

ประสบปญหาทองไมพรอม กลุมคนเหลานั้นยอมเสี่ยงท่ีจะเปนเอดสหรือเสี่ยงติดเชื้อดวย 

 โดยหลักสําคัญของการใหบริการคําปรึกษาคือ หลัก Client Center ซ่ึงเปนหลักการท่ี

อาสาสมัครสายดวน 1663 ไดรับการอบรมตั้งแตกอนเขามาเปนอาสาสมัครจนกระท่ังกลายเปน

อาสาสมัครสายดวน 1663 ซ่ึงหลักการใหคําปรึกษาดังกลาวมักถูกนํามาพูดถึงอยูโดยตลอด เปนเกณฑ

ชี้วัดในตัวอาสาสมัครท่ีตองปฏิบัติตาม เนื่องจากเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการใหบริการ

คําปรึกษาของสายดวน 1663 โดยมีใจความสําคัญวา หลักการใหคําปรึกษา (Client Center) ของ

สายดวน 1663 คือ การยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง เปนการสํารวจความรูสึก ความตองการ และสิ่ง

ท่ีผูประสบปญหาตองเผชิญ ซ่ึงอาสาสมัครมีหนาท่ีเพียงชวนคุยถึงปญหา ใหขอมูลแกผูท่ีรับบริการ

เทานั้น สวนการตัดสินใจท้ังหมดข้ึนอยูกับผูท่ีโทรมา  

 การท่ีสายดวน 1663 นําหลัก Client Center มาใชในการใหบริการคําปรึกษา  เนื่องจาก

หลักการดังกลาวมีความสําคัญในดานการไมตัดสินคน การเคารพตอศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย จากการ

ท่ีอาสาสมัครยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง รับฟงปญหา ใหขอมูลและคําแนะนําแกผูท่ีโทรมา ซ่ึงถือ

เปนวิธีการสําคัญท่ีสรางความรูสึกท่ีดีตอผูท่ีประสบปญหา แตไมสามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจาก

บุคคลรอบขางได อีกท้ังการท่ีผูหญิงทองไมพรอมมองวาตนเองเปนปญหาสังคม เกิดความรูสึกผิดตอ
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ตนเองและผูอ่ืนอยูโดยตลอด การพูดคุยดวยหลักการ Client Center จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยลด

ความรูสึกผิดของผูประสบปญหาไดสวนหนึ่ง ท่ีเปนการสรางคุณคาใหแกผูท่ีประสบปญหา  

เครือขายแพทยอาสา (R-SA) 

 จุดประสงคหลักของการกอต้ังเครือขายแพทยอาสาข้ึน เพราะวาแหลงสงตอปญหาการ

ต้ังครรภไมพรอมมีนอยมาก เนื่องจากประเด็นดังกลาวเปนเรื่องท่ีคอนขางออนไหว ประกอบกับ

ทัศนคติของคนในสังคมท่ียังมองวา การยุติการตั้งครรภเปนเรื่องท่ีผิดศีลธรรม บาป จึงทําใหคนใน

สังคมไมยอมรับหากแพทยหรือผูท่ีเก่ียวของออกมาสนับสนุนใหมีการยุติการตั้งครรภข้ึน แมวาจะมี

การคัดคานจากคนในสังคมหลายกลุม แตก็ยังมีองคกรท่ีทํางานเก่ียวกับผูหญิงทองไมพรอมพยายาม

ผลักดันนโยบายเพ่ือใหผูหญิงเขาถึงสิทธิในการรักษา  

 จากผลการทดลองยายุติการตั้งครรภของคณะแพทยท้ัง 4 แหง นํามาสูการกอต้ังโครงการ

เครื อข า ยแพทย อ าส า ในประ เทศ ไทย  (R-SA : Thai Referral System for Safe Abortion) 

(นายแพทยนิธิวัชร แสงเรือง, 2561: สัมภาษณ) โดยเริ่มจากการประชุมเพ่ือหาทีมแพทยเขารวม

ปฏิบัติงานในดานยุติการต้ังครรภ จนกระท่ังเริ่มเปดโครงการข้ึนในชวงประมาณปลายป 2558 และมี

การประชาสัมพันธโครงการเครือขายแพทยอาสาโดยคณะแพทยผูรวมทําวิจัยทดลองยายุติการ

ตั้งครรภและสํานักอนามัยเจริญพันธ กรมอนามัย โดยการเดินทางไปยังคณะแพทยท่ัวประเทศเพ่ือ

อธิบายเก่ียวกับโครงการเครือขายแพทยอาสา ท้ังหลักการทํางานในเชิงนโยบายและปฏิบัติ นอกจากนี้

ยังมีกลุมเครือขายท่ีทํางานเก่ียวกับผูหญิงทองไมพรอมเขามาสนับสนุนเครือขายแพทยอาสา อยาง

มูลนิธิแพธทูเฮลท (PATH2Health) สายดวน 1663 ปรึกษาเอดสและทองไมพรอม จากมูลนิธิเขาถึง

เอดส (AIDS Access Foundation) อีกดวย 

 การทํางานของแพทยอาสาจึงเนนไปท่ีผูหญิงท่ีประสบปญหาใหสามารถเขาถึงบริการทาง

การแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้เครือขายแพทยอาสาในประเทศไทยยัง

รวมมือกับเครือขายอ่ืนท่ีทํางานเก่ียวกับผูหญิงทองไมพรอมในการผลักดันนโยบายดานสุขภาพของ

ผูหญิง ซ่ึงเปาหมายหลักของการทํางานเครือขายแพทยอาสา เพ่ือตองการลดจํานวนบาดเจ็บ เสียชีวิต

ของผูหญิงท่ีตัดสินใจทําแทงเถ่ือน และใหผูหญิงเขาถึงสิทธิการรักษาทางการแพทยไดอยางปลอดภัย  
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บขอมูลภาคสนามในการศึกษาเรือ่ง กระบวนการสราง

ความหมายใหมในการจัดการปญหาเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส 

(AIDS Access Foundation) นั้นมีขอสรุปดังตอไปนี้ 

วาทกรรมและอํานาจกับความรู : ทองไมพรอม 

 วาทกรรมเปนกฎเกณฑท่ีกําหนดสรางความหมายและความเปนไปไดในการพูดถึงความเปน

จริง ความเปนจริงไมใชขอเท็จจริงเชิงประจักษ แตเปนตัวกฎเกณฑท่ีกํากับวาสิ่งใดเปนจริงหรือไมเปน

จริง วาทกรรมจึงมีเรื่องของอํานาจและความรุนแรงเขามาเก่ียวของ วาทกรรมสรางระบอบวาดวย

ความเปนจริง (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542 : 19 - 21, 48 อางใน สุภางค จันทวานิช, 2557 : 

284) ซ่ึงเปนชุดความรูหนึ่งท่ีรัฐหรือสถาบันท่ีมีอํานาจสรางเพ่ือใหคนในสังคมยึดถือ โดยวาทกรรม

หลักอาจจะเปนความจริงหรือไมก็ไดแตกลับมีอํานาจในการกําหนดความถูกผิดในสังคมได 

เพราะฉะนั้นจึงมักมีการตอสูเชิงวาทกรรมเพ่ือชวงชิงพ้ืนท่ีในการแสดงความชอบธรรม จึงนํามาซ่ึงการ

นําเสนอความรูในลักษณะตางๆ เพ่ือใหความรูนั้นมีอํานาจตอการชวงชิงพ้ืนท่ีทางวาทกรรมหลัก ซ่ึง

ชุดความรูท่ีตองการชวงชิงและตอรองกับวาทกรรมหลักกลายเปนวาทกรรมรอง นอกจากนี้การศึกษา

เรื่องวาทกรรมยังทําใหเห็นถึงการปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) ท่ีเปนแนวทางใน

การชวงชิงพ้ืนท่ีท่ีจะสรางวาทกกรมชุดใหมข้ึนมา 

 เชนเดียวกับวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมของมูลนิธิเขาถึงเอดส ท่ีเปนกระบวนการในการ

นิยามความหมายเก่ียวกับเรื่องทองไมพรอมใหกลายเปนความรูและความจริงอีกชุดท่ีสังคมยอมรับ 

โดยวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมท่ีมูลนิธิฯ นิยามข้ึนมาใหมนั้นเปนการนําชุดความรูและความจริง 2 

ชุด อันไดแก ความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการเคารพผูหญิงในฐานะเปน

มนุษยท่ีมีอํานาจตัดสินใจปญหาของตนเองมาใชเพ่ือตอรองในการแกปญหา และอธิบายสถานการณ

ทองไมพรอมในปจจุบัน 

 ความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 แนวคิดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนการคํานึงถึงสิทธิของ

ผูหญิงเปนหลัก เนื่องจากมองวาผูหญิงเปนผูท่ีประสบปญหาไมใชตัวปญหา เพราะฉะนั้นการชวยเหลือ

ใหผูหญิงสามารถแกไขปญหาตามการตัดสินใจของตนเองไดอยางราบรื่นนั้น เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
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มนุษยอยูแลว นอกจากนี้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็เปนสวนหนึ่งของ

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีควรจะไดรับ ซ่ึงมนุษยทุกคนลวนมีสิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัวของตนเอง

ท้ังสิ้น ดวยปญหาเรื่องทองไมพรอมทําใหมูลนิธิเขาถึงเอดสนําแนวคิดดังกลาวมาใชตอรองในการ

แกปญหา เพ่ือชวยใหผูหญิงสามารถตัดสินใจเพ่ือแกปญหาไดดวยตนเอง อีกท้ังตลอดกระบวนการการ

แกปญหาของผูหญิงยังตองดําเนินไปอยางปลอดภัย ซ่ึงเปนแนวทางการทํางานหลักของมูลนิธิเขาถึง

เอดสในการจัดการปญหาเรื่องทองไมพรอม 

 มูลนิธิเขาถึงเอดสจึงนําแนวคิดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาใช

เพ่ือตอรองในการแกปญหาเรื่องทองไมพรอม ท้ังการใหสิทธิความเปนมนุษยแกผูหญิงท่ีทองไมพรอม

และยุติการตั้งครรภ แมวาจะถูกมองวาการกระทําดังกลาวไมถูกตอง เปนสิ่งท่ีผิดพลาด แตแนวคิด

ดังกลาวชวยสรางความรูสึกท่ีดีข้ึนใหแกผูหญิง เปนการลดคุณคาและการตีตราท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิงเอง 

นอกจากนี้ยังมีการนําเรื่องความปลอดภัยในชีวิตมาใชตอรองเพ่ือรองรับตอการตัดสินใจแกปญหาของ

ผูหญิงดวย อันเปนหลักการท่ีชวยแกไขปญหาเรื่องทองไมพรอมและการยุติการตั้งครรภท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมไทยใหเปนไปอยางครอบคลุมสิทธิท่ีผูหญิงพึงจะไดรับ 

 การเคารพผูหญิงในฐานะเปนมนุษยท่ีมีอํานาจตัดสินใจปญหาของตนเอง 

ความไมพรอมเปนเรื่องของปจเจกบุคคล เม่ือทองท่ีเกิดข้ึนเปนทองไมพรอม การตัดสินใจเพ่ือ

แกปญหาก็ควรเปนแนวทางท่ีผูหญิงเลือกเอง จากสถานการณเรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยท่ีมักจะ

กลาวถึงกลุมผูหญิงท่ีทองไมพรอมและตัดสินใจยุติการตั้งครรภไปในทิศทางลบ จนสรางความรูสึกดาน

ลบตอผูหญิงเอง ทําใหมูลนิธิเขาถึงเอดสนําแนวคิดเรื่องการเคารพผูหญิงในฐานะเปนมนุษยท่ีมีอํานาจ

ตัดสินใจปญหาของตนเองมาใชตอรองเพ่ือชวยใหผูหญิงสามารถตัดสินใจในการแกปญหาในฐานะท่ี

เปนมนุษยคนหนึ่ง เทากับวามูลนิธิเขาถึงเอดสใหความสําคัญในเรื่องสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ท้ัง

สิทธิในเนื้อตัวและสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองได แนวคิดดังกลาวลวนสรางเสริม

ความรูสึกท่ีดีแกผูท่ีประสบปญหา เนื่องจากการใหความสําคัญตอปจเจกบุคคลท่ีมองวาตนเองคือ

ปญหา กลับชวยสรางความรูสึกท่ีดี สรางคุณคาและไมตีตราตอตนเองใหแกผูหญิงท่ีทองไมพรอม ดวย

แนวคิดดังกลาวท่ีมูลนิธิเขาถึงเอดสนํามาใชเพ่ือสรางความรูสึกท่ีดีแกผูท่ีประสบปญหาแลวนั้น ยัง

คาดหวังใหสังคมไทยมีมุมมองตอผูท่ีทองไมพรอมและตองการยุติการตั้งครรภใหเปนไปในทิศทางท่ีดี

ข้ึน ความคาดหวังดังกลาวอาจกลายเปนภาพสะทอนกลับท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ

เรื่องทองไมพรอมในสังคมไทยท่ีดีข้ึนก็เปนไป 
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กระบวนการสรางวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมของมูลนิธิเขาถึงเอดสเปนการตอสูกับวาทกรรม

หลักเรื่องทองไมพรอมของสังคมไทย โดยการนําประเด็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย และการเคารพผูหญิงในฐานะเปนมนุษยท่ีมีอํานาจตัดสินใจปญหาของตนเองมาใช อีกท้ัง

ยังกลาววาเรื่องทองไมพรอมเปนเรื่องของปจเจก ควรท่ีจะใหผูท่ีประสบปญหามีสิทธิท่ีจะจัดการ

ปญหาดวยการตัดสินใจของตนเอง ซ่ึงเปนการคํานึงถึงสิทธิของความเปนมนุษยของผูท่ีประสบปญหา

ทองไมพรอม นอกจากนี้กระบวนการตอสูของมูลนิธิเขาถึงเอดสยังมีแนวทางท่ีหลากหลาย เพ่ือตอสู

กับวาทกรรมหลักของสังคมไทย เชน การนําเสนอขอมูลเชิงสถิติถึงจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

การทําแทงท่ีไมปลอดภัย จํานวนนักเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากการตั้งครรภในวัยเรียน การจัดอบรม

เรื่องเพศใหแกนักเรียนในโรงเรียน เปนตน ซ่ึงกระบวนการสรางวาทกรรมของมูลนิธิฯ ในการตอสูกับ

วาทกรรมหลักของสังคมไทยเปนไปอยางครอบคลุม โดยเปนรูปแบบงานในลักษณะเชิงนโยบายและ

เชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีทํางานเก่ียวของในดานนี้  เพ่ือให

กระบวนการตอสูประสบความสําเร็จข้ึนได 

ปฏิบัติการทางวาทกรรมของมูลนิธิเขาถึงเอดสในการจัดการปญหาเรื่องทองไมพรอม 

 ปฏิบัติการทางวาทกรรมของมูลนิธิเขาถึงเอดสท่ีใชในการสรางวาทกรรมประกอบดวย 

บริการใหคําปรึกษาสายดวน 1663 และเครือขายแพทยอาสา ดังนี้ 

บริการใหคําปรึกษาสายดวน 1663 เปนการทํางานในระบบสายโทรศัพทท่ีคอยใหคําปรึกษา

แกผูท่ีประสบปญหา หลักในการใหคําปรึกษาปฏิบัติโดยการคํานึงถึงผูท่ีโทรมาเปนหลักหรือเรียกวา 

หลัก Client Center ดวยหลักการดังกลาวท่ีเปนการใหความสําคัญแกผูท่ีประสบปญหาเปรียบเสมือน

การใหสิทธิความเปนมนุษยแกผูท่ีโทรมา เนื่องจากกลุมคนดังกลาวโทรมาดวยความรูสึกทุกขใจ ไม

สบายใจ และตีตราตอตัวเอง เพราะฉะนั้นการพูดคุยตามหลักการของสายดวน 1663 เปนรูปแบบของ

การพูดคุยเพ่ือใหผูท่ีประสบปญหาผอนคลายลง จนนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาดวยตัวเอง 

เครือขายแพทยอาสา เปนการทํางานในเชิงปฏิบัติเสียสวนใหญ ซ่ึงเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาเรื่องทองไมพรอมอีกรูปแบบหนึ่ง รูปแบบการทํางานจึงเปนการใหบริการยุติการตั้งครรภแก

ผูหญิงท่ีตองการยุติ ดวยวิธีการท่ีปลอดภัย เพ่ือลดจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทําแทงท่ีไม

ปลอดภัยได เพราะฉะนั้นเครือขายแพทยอาสาจึงมีความสําคัญตอผูหญิงท่ีตองการยุติการตั้งครรภ

อยางปลอดภัย เปรียบเสมือนทางเลือกหนึ่งท่ีผูประสบปญหาตองการ ซ่ึงเครือขายแพทยอาสาทํางาน
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รวมกันกับบริการใหคําปรึกษาสายดวน 1663 โดยมีการสงตอเคสหากมีการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ

ของผูท่ีทองไมพรอมและดําเนินการตามเง่ือนไข 

จะเห็นไดวาการสรางวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมของมูลนิธิเขาถึงเอดสนั้น เกิดจากความ

รวมมือกันจากหลายหนวยงาน จนกลายเปนระบบเครือขายท่ีทํางานเพ่ือผูหญิงท่ีทองไมพรอม ซ่ึง

แนวทางการทํางานในลักษณะดังกลาวเปนการทํางานอยางครอบคลุม มีการหาแนวรวมเพ่ือใหการ

ทํางานขยายวงกวางมากข้ึน อันนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน เพ่ือคุมครองสิทธิความเปนมนุษยแก

ผูท่ีทองไมพรอมในสังคมไทย 

กลาวโดยสรุปถึงกระบวนการสรางความหมายใหมในการจัดการปญหาเรื่องทองไมพรอมของ

สังคมไทย กรณีศึกษา มูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS Access Foundation) พบวา ผูหญิงทองไมพรอม

กลายเปนเชลยสังคม ท่ีถูกมองวาเปนผูหญิงไมดี ผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้นเม่ือกลุมผูหญิงท่ีประสบ

ปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองหาทางออกดวยตนเองจนนําไปสูการทําแทงท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงอาจนําไปสู

การบาดเจ็บและเสียชีวิตได ทําใหจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทําแทงท่ีไมปลอดภัยเพ่ิม

จํานวนสูงข้ึน นอกจากนี้ยังเกิดการตีตราตอตนเองของผูหญิงท่ีทองไมพรอมอีกดวย ดังนั้นมูลนิธิเขาถึง

เอดสจึงเริ่มหาแนวทางแกไขถึงปญหาดังกลาว ดวยยุทธวิธีสําคัญท่ีใชจากการใหบริการเรื่องเอดสใน

เบื้องตน มาปรับเปลี่ยนเพ่ือใหบริการแกผูหญิงท่ีทองไมพรอมดวย ซ่ึงหลักการสําคัญของมูลนิธิฯ เปน

การคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการเคารพผูหญิงในฐานะเปน

มนุษยท่ีมีอํานาจตัดสินใจปญหาของตนเองในการนํามาตอสูเพ่ือผูหญิงท่ีประสบปญหา นอกจากนี้

ปฏิบัติการทางวาทกรรมของมูลนิธิฯ คือ บริการใหคําปรึกษาสายดวน 1663 และการรวมมือกับ

เครือขายแพทยอาสา ซ่ึงเปนกระบวนการตอสูกับวาทกรรมเรื่องทองไมพรอมของสังคมไทยอยาง

ครอบคลุม อีกท้ังมูลนิธิฯ ยังพัฒนาแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องทองไมพรอมอยางตอเนื่อง เพ่ือ

ครอบคลุมสิทธิของผูหญิงท่ีทองไมพรอมอีกดวย 
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