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60 สุขภาพคนไทย 2556

มุมมอง “เรื่องเพศ” ที่เปลี่ยนไปในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา

หลายปรากฏการณ์ “เรื่องเพศ” ในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าความคิดเรื่องเพศเริ่มเปล่ียนแปลงไป  

โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2553 หลงัเกดิเหตุการณ์พบซากตวัอ่อนมนษุย์จากการท�าแท้งจ�านวน 2,002 ซาก ในวัดไผ่เงนิ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นับเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของเรื่องการท�าแท้งในสังคมไทย และเป็นข่าวที่สื่อมวลชน

ระดับโลกอย่างซีเอ็นเอ็น บีบีซี เอเอฟพี ให้ความสนใจอย่างมากในบริบทของความเป็น “เมืองพุทธ” ขัดแย้งกับ 

ซากตัวอ่อนมนุษย์จ�านวนมหาศาลที่ถูกค้นพบ 

www.telegraph.co.uk 

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา “เรื่องเพศ” มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย คนมักรับรู้และเรียนรู้เรื่องราว
หลากหลายมิติของ “เรื่องเพศ” จากข่าวที่สื่อน�าเสนออยู่เป็นประจ�า ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง
ทางเพศที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งตลอดทศวรรษ ปัญหาเร่ืองเพศของเยาวชน ปัญหาเฉพาะด้าน
ของกลุม่ประชาสงัคมที่ท�างานเรื่องเพศ ได้แก ่กลุม่รณรงคเ์พื่อสทิธขิองคนรกัเพศเดยีวกนั กลุ่ม
สนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม นอกจากนี้ สื่อและเวทีวิชาการก็น�าเสนอ “ความคิด
เรื่องเพศ” ที่ลงลกึจากหลากหลายมุมมอง ตัง้แต่แนวจารีตเน้นประเพณีและศีลธรรม จนถงึแนวคดิ
เชิงสทิธเิสรีภาพ แตก่ารด�าเนนิงานที่เนน้ “วถิสีขุภาวะทางเพศ” ที่ผา่นมา เป็นเพยีงความพยายาม
ของหน่วยงานขนาดเล็กทัง้ฝ่ายเอกชนและรัฐ...ถึงเวลาแล้วที่ภาคการเมืองและภาคนโยบาย 

ต้องหันมาพิจารณาประเด็นเรื่องเพศในระดับมหภาค เพื่อที่สังคมไทยจะประคับประคองตัวเอง
ฝ่าระเบิดเวลาหลายลูกของปัญหาเรื่องเพศไปได้ในทศวรรษหน้า
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615 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

การถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีของ 

วัดไผ่เงินบ่งชี้ว่า คนจ�านวนไม่น้อยไม่ได้มองว่าเรื่องเพศ

เป็นเรือ่งทีต้่องปกปิดอกีต่อไป แต่ควรสนับสนุนให้เยาวชน 

ได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องและใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ

ปกป้องตวัเองได้เม่ือ “ถึงเวลาน้ัน” ดังตวัอย่างข่าวพาดหวั

ที่ว่า “ผู้ปกครองเห็นด้วยกว่าร้อยละ 90 สอนเพศศึกษา

สกัดท�าแท้ง”1

แม้แต่หน่วยงานรฐัทีมี่ภาพลักษณ์ “อนรุกัษ์นยิม”  

อย่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 

หรือ “ศูนย์คุณธรรม” ยังแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า “อย่า 

มองว่าเป็นเรือ่งลามกอนาจาร สงัคมไทยเปลีย่นไปแล้ว...

ต้องหันหน้ามาช่วยกัน ไม่ใช่เด็กท้องแล้วไล่ออก... 

เด็กกลัวถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็หันไปท�าแท้ง”2

สถานะ “เรื่องเพศ” ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

จงึไม่ได้เป็นเพยีงปรากฏการณ์ปัญหาอกีต่อไป จากแนวคดิ

เดมิทีต้่องไม่เปิดเผยเรือ่งเพศและปกปิดเร้นลบั ด้วยเกรง 

ว่าจะเป็นการ “ชี้โพรงให้กระรอก” ก็เริ่มมีการวิพากษ์

เรื่องเพศอย่างจริงจังในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่นว่า รัฐ

และศาสนาเข้ามาควบคมุก�ากบั “เรือ่งเพศ” จนเสียสมดลุ 

หรือไม่ มีอุดมการณ์ความคิดแบบใดครอบง�า และ 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างไรบ้าง3 

เช่นนี้แล้ว หากสังคมเปิดกว้างให้ตั้งค�าถาม 

ลึกซึ้งถึงระดับของอุดมการณ์ความคิดชุดต่างๆ ที่ให้

ความหมายหรืออธิบายเรื่องเพศ และเกิดการถกเถียง 

สาธารณะอย่างมีอิสระแล้ว เชื่อได้ว่าความรู้ความเข้าใจ

ต่อวิถชีวีติทางเพศของผูค้นในสงัคมจะปรบัเข้าสู ่“วถิเีพศ  

วิถีสขุภาวะ” มากขึน้ แนวทางจดัการเพือ่ให้เกดิคณุภาพ

ชีวิตด้านเพศที่ดีของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยก็น่าจะ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น 

สถานการณเ์รื่องเพศที่โดดเดน่ในรอบ 13 ปี 
(พ.ศ. 2541-2553)

จากรายงาน 2 เล่ม ที่เสนอผลการติดตาม

สถานการณ์เรื่องเพศท่ีปรากฏท้ังในรูปแบบข่าวและ

บทความในหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ส�านัก

ข่าว ข่าวจากหน่วยงานราชการ ข่าวจากสถาบันด้าน 

การวิจัย และข่าวเผยแพร่จากหน่วยงานที่ส�ารวจความ

คิดเห็น ในช่วง พ.ศ. 2541 - 2553 พบว่า ปรากฏการณ์

เรื่องเพศที่ “เป็นข่าว” บ่อยครั้งที่สุดหนีไม่พ้นเร่ือง  

“ข่มขนื” และ “ความรนุแรงทางเพศ” ขณะทีใ่นประเดน็ 

“อนามยัเจรญิพนัธุ”์ น้ัน ส่วนมากเน้นหนกัไปทีเ่รือ่งท้อง

ไม่พร้อม ท�าแท้ง และการทอดทิ้งทารกแรกคลอด4

(1) ข่มขืน นับเป ็นข ่าวท่ีพบบ่อยคร้ังที่สุด 

ในบรรดาข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ในช่วงปี 2541-2553 

พบว่ามีข่าวข่มขืนจ�านวนมากถึง 8,902 ข่าว หรือปีละ  

741 ข่าว โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีหลัง คอื พ.ศ. 2551-2553  

กว่าครึ่งของข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศเป็น 

เรื่องของการข่มขืนกระท�าช�าเรา สะท้อนภาพความเป็น 

สงัคมทีม่อีนัตรายทางเพศในระดบัทีน่่าเป็นห่วง ลกัษณะ

ส�าคัญของข่าวข่มขืนที่พบ ได้แก่

• เป็นการกระท�าโดยผู้ที่มีสถานะเหนือกว่า 

สะท้อนถงึความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจทีไ่ม่เท่าเทยีม

กันในสังคมไทย

• มักเชื่อมโยงการข่มขืนเข้ากับปัจจัยแวดล้อม 

อืน่ๆ เช่น การบรโิภคแอลกอฮอล์ การเสพสือ่ 

กระตุน้เร้าอารมณ์เพศ ส่งผลให้ความรบัผดิชอบ 

ของผู ้กระท�าแผ่วเบาลงไปเพราะมีเหตุอื่น 

ให้อ้าง นอกจากนี้ กฎหมายที่ระบุความผิด

ของการข่มขืนกระท�าช�าเรายังเปิดช่องให้ม ี

การยอมความกันได้ ซึ่งยิ่งลดทอนความเป็น

อาชญากรรมของการข่มขืนลงไปอีกต่อหนึ่ง

• ที่น่าสนใจคือ การข่มขืนที่เกิดขึ้นในบริบท 

ของความเชื่อความศรัทธา ทั้งการข่มขืนโดย 

พระภิกษุ หมอดูท�านายดวงชะตา หมอท�า

เสน่ห์ ซึ่งผู้ถูกกระท�ามักไม่ได้รับความเห็นใจ 

เพราะถูกตีตราซ�้าซ้อนว่าขาดปัญญาจนท�าให้

ตนเองประสบเหตุข่มขืน สะท้อนรูปแบบ 

ของความรุนแรงทางเพศที่แฝงอยู่กับศรัทธา 

ความเชื่อแบบงมงาย 

(2) ความรุนแรงทางเพศ เมื่อตัดข่าวเกี่ยวกับ

การข่มขืนออกไปแล้ว ความรุนแรงทางเพศทีป่รากฏเป็น
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ข่าวในรอบ 13 ปีที่ผ ่านมา ยังคงมีจ�านวนสูงถึง  

6,435 ข่าว โดยเกือบ 2 ใน 3 ของข่าวความรุนแรง 

ทางเพศเป็นเรื่องของการขายบริการทางเพศ การแสวง

ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและผู้หญิง ทั้งโดยสมัครใจ  

โดยไม่มีทางเลือก เป็นการล่อลวง และเกี่ยวพันกับ

ขบวนการค้ามนุษย์ 

รองลงมาเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศใน 

รูปแบบต่างๆ เช่น ถ�้ามอง แอบถ่ายภาพหรือเผยแพร่

ภาพเพื่อแสวงประโยชน์ ลวนลามทางกายและวาจา  

ท่ีพบอยู่เสมอคือ การคุกคามทางเพศในที่ท�างาน โดย

หัวหน้างานหรือนายจ้างที่เป็นชายกระท�าต่อลูกน้องหรือ 

ลูกจ้างหญงิ ตลอดจนการคกุคามทางเพศในมหาวทิยาลยั

โดยอาจารย์กระท�าต่อนักศึกษาเพื่อแลกกับคะแนนหรือ

ผลการเรยีน และยงัมกีรณตี�ารวจละเมดิทางเพศผูเ้สยีหาย

ขณะที่ใช้อ�านาจเข้าตรวจค้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังปรากฏเรื่องราวของการใช้ความ 

รุนแรงในชีวิตคู่ ทั้งที่ยังเป็นคู่ชีวิตกันอยู่และที่จบความ

สัมพันธ์ไปแล้วแต่ยังหวนกลับมาท�าร้ายทางเพศ และ 

ประเด็นการใช้อคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติอย่าง 

ไม่เป็นธรรมต่อกลุม่เฉพาะ อาทิ ผู้หญงิพกิาร คนรกัเพศ 

เดียวกัน คนข้ามเพศ กลายเป็นความรุนแรงในลักษณะ

ที่เรียกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงทาง

วัฒนธรรม เนื่องจากสังคมมีระบบคิดบางอย่างที่กลาย

เป็นการเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่ม เช่น ปรากฏการณ์

กึ่งบังคับท�าหมันให้คนพิการด้วยความคิดว่าคนพิการ 

ไม่ควรข้องเกีย่วกบัเรือ่งเพศและการมบีตุร หรอืความคดิ

ทีว่่าคนรกัเพศเดยีวกนัเป็นกลุ่มผดิปกติ ต้องได้รบัการรกัษา  

เป็นเหตุให้ถูกรังเกียจเดียดฉันท์และถูกละเมิดสิทธิ 

ในหลายด้าน เช่น การแสดงตัวตนทางเพศ การเข้ารับ

การศึกษา การสมัครงาน การสมรส เป็นต้น

(3)	อนามัยเจริญพันธุ์ ครอบคลุมสุขภาพทาง

เพศและการเจริญพันธุ์ ตั้งแต่การท้อง การปฏิบัติตัว 

ระหว่างตั้งท้อง การคลอด การแท้ง การคุมก�าเนิด 

สมรรถภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น 

กามโรค เอดส์ และโรคมะเรง็ในอวัยวะสืบพนัธุ ์ตลอดจน 

เรือ่งเทคโนโลยช่ีวยให้มบีตุร ไม่ว่าจะเป็นการอุม้บญุหรอื

ตั้งครรภ์แทน เป็นต้น

น่าสังเกตว่า ข่าวเกี่ยวกับการตั้งท้องไม่พร้อม 

มักถูกน�าเสนอด้วยน�้าเสียงที่เจืออคติและการตีตรา 

ทางสังคมต่อผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผูกโยงเข้ากับ 

การท�าแท้ง การทอดทิ้งลูกหลังคลอดหรือการกระท�าที่

ท�าให้บุตรเสียชีวิตหลังคลอด และมักประณามว่าผู้หญิง

ทีท้่องไม่พร้อมส่วนใหญ่เป็นเดก็สาววยัรุน่ทีม่เีพศสมัพนัธ์

โดยไม่เหมาะสม มปัีญหาพฤตกิรรมทางเพศ ไม่รบัผดิชอบ

เมื่อเกิดการตั้งท้อง และหาทางออกด้วยการท�าแท้งหรือ

การทอดทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไข 

ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมานี้ น�้าเสียงของข่าวยังคง

เลอืกตตีราเฉพาะฝ่ายหญิงอย่างไม่เปลีย่นแปร เช่น “สาว 

วยัรุน่ใจแตกรดีลกูทิง้ถงัขยะ, สลดรดีมารหวัขนทิง้ถงัขยะ

ข้างทาง, แม่ใจยักษ์รักสนุกแต่ไม่ป้องกัน รีดมารหัวขน

ประจานกลางเมือง, รีดมารหัวขนทิ้งศพห้องน�้าห้างดัง,  

สลดศพทารกชายอายคุรรภ์ 5 เดอืน สงสยัวยัรุ่นใจแตก

ขับเลือดจนแท้ง, สลดหญิงใจร้ายท�าแท้งลูกทิ้งขยะ”5

ที่นับเป็นข่าวใหญ่ที่สุดก็คือ การพบซากตัวอ่อน 

มนุษย์จากการท�าแท้งจ�านวนสูงกว่าสองพันซากที่วัด 

แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นอกเหนือจากความตระหนกของ

กระแสสังคมแล้ว สิ่งที่เกิดตามมาเสมอคือ ท่าทีที่ 

เข้มงวดมากขึ้นของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ

ด�าเนนิการปราบปรามแหล่งให้บรกิารท�าแท้ง อย่างไรก็ดี 

เหตุการณ์พบซากตัวอ่อนมนุษย์กว่าสองพันซากในครั้งนี้ 

ท�าให้มกีารพดูคยุถงึการแก้ไขกฎหมายห้ามท�าแท้งอกีครัง้ 

ด้วยสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มีผู้คนจ�านวนมากประสบ

ปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ขณะที่ทางออกที่เหมาะสม

กลบัมไีม่เพยีงพอ และไม่มกีารควบคมุจดัการทีด่มีคีณุภาพ 

เสียงของประชาชนที่ปรากฏในการส�ารวจ 

ความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ก็มีท่าทีเปลี่ยนแปลง

ไป โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของประชาชนในการส�ารวจ 

ระบวุ่า เหน็ด้วยกบัการแก้ไขขยายเง่ือนไขในการท�าแท้ง

อย่างถูกกฎหมายให้กว้างกว่าเดิม ขณะที่ฝ่ายนโยบาย

คัดค้านในทันทีว่า กฎหมายที่มีอยู่เพียงพอแล้วและต้อง

เพิ่มมาตรการเชิงป้องกันให้มากขึ้น6 
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ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553 นั้น พบว่าประเด็น 

เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นได้รับความสนใจและถูก

น�าเสนอผ่านสือ่ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในแง่ของตวัเลข 

และทางออกอืน่นอกเหนอืการห้ามวยัรุน่ไม่ให้มีเพศสัมพนัธ์ 

เช่นข่าว ถึงท้องก็เรียนได้ ร.ร.ให้อนาคต, หนุนร่าง 

ก.ม.อนามัยเจริญพันธุ์ เปิดช่องให้เรียนขณะตั้งครรภ์, 

กฎหมายเปิดช่องอุม้ท้องวยัรุ่น อนาคตคณุแม่ยงัสาว, สธ. 

เปิดศนูย์บรกิารทีเ่ป็นมติร ปรกึษาเซก็ส์วัยรุน่ท่ัวประเทศ, 

ครม.อนุมัติ น.ร.ท้องเรียนได ้- ลาคลอด เป็นต้น7 

ขณะเดียวกัน ทางสาธารณสุขมีการเฝ้าระวัง 

การตัง้ครรภ์และการคลอดของผูห้ญงิทีอ่ายตุ�า่กว่า 20 ปี  

ในฐานะปรากฏการณ์ที่จะส่งผลต่อคุณภาพประชากร 

ในอนาคต เนือ่งจากทารกท่ีเกดิจากผูห้ญงิอายนุ้อยมกัมี

ปัญหาเรื่องน�้าหนักแรกคลอดตกเกณฑ์ และปัญหาอื่นๆ 

ที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว โดยพบว่าอัตราการ 

ตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มเพิ่ม 

สูงขึ้นทั่วประเทศ การเปิดเผยผลการเฝ้าระวังนี้อย่าง 

ต่อเนื่องเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท�าให้สถานการณ์ “แม่วัยรุ่น”  

ได้รับการจับตามองจากภาคนโยบายและสื่อมวลชน  

ส่งผลในเชงิส�าทบัให้ประเดน็เรือ่งเพศ โดยเฉพาะเพศของ

วยัรุน่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น8

“เรื่องเพศ” กับกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ในสังคมที่สลับซับซ้อน ปัญหาสังคมมีลักษณะ

แตกตัวและขยายตัว จนไม่สามารถรอให้ฝ่ายการเมือง 

มีบทบาทก�าหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแล

จัดการคุณภาพชีวิตประชาชนได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Partici-

patory Public Policy Process) จึงเป็นหนึ่งใน 

เครื่องมือร่วมก�าหนดกรอบกติกาทางสังคมที่ส�าคัญ 

รปูธรรมชดัเจนของสงัคมไทยในการจดักระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม ซึง่เกดิขึน้อย่างกว้างขวาง

ทั่วประเทศและครอบคลุมหลายประเด็นก็คือ การจัด 

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีเริ่มด�าเนินการอย่างเป็น 

ระบบเป็นปีแรกใน พ.ศ. 2551 โดยเริม่ต้นต้ังแต่การเปิด

พืน้ทีใ่ห้ภาคส่วนต่างๆ มโีอกาสก�าหนดโจทย์ของตนเอง  

จากนั้นสนับสนุนให้เกิดกระบวนการค้นคว้ารวบรวม 

องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยน 

ถกเถียงและหาทางออกที่รอบด้านร่วมกัน จนเกิดเป็น 

“นโยบาย” ในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นทางการ โดยผ่าน

กระบวนการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี

(1) ข้อมติสุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทาง

เพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์/ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

“เรื่องเพศ” เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอในกระบวนการ 

สมชัชาสขุภาพแห่งชาตปีิที ่1 (พ.ศ. 2551) ภายใต้หวัข้อ 

“สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ 

ไม่พร้อม และเรือ่งเพศกบัเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์”9 

โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนอย่างน้อย 5 เครือข่าย 

ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบายและผลักดัน 

ต่อเนื่องเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ทั้ง 5 เครือข่ายที่ว่านี้ ได้แก่ เครือข่ายยุต ิ

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็ แนวร่วมเพือ่ความก้าวหน้า 

ของผูห้ญงิ เครอืข่ายผูห้ญงิกับเอดส์ เครอืข่ายสนบัสนนุ 

ทางเลอืกเพือ่ผูห้ญงิทีท้่องไม่พร้อม และเครอืข่ายสขุภาวะ
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ทางเพศ มีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบหลวมๆ ของ 

หน่วยงาน องค์กร และบคุคลทีท่�างานเกีย่วข้องกบัประเดน็

เรื่องเพศ เมื่อมีคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เสนอประเด็นเข้าไปเพื่อ 

คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง  

5 เครือข่ายจึงรวมตัวกันน�าเสนอประเด็นเรื่องสุขภาวะ 

ทางเพศ โดยมีเครือข่ายสุขภาวะทางเพศเป็นแกนกลาง

กระบวนการหารอืเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชงินโยบาย

สขุภาวะทางเพศท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย การประชมุ 

ระดมสมอง 2 ครัง้ เพือ่จดัท�าข้อเสนอและการส�ารวจความ

คดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อร่างข้อเสนอ มีทมีวชิาการท�า

หน้าที่ศึกษารวบรวมท้ังข้อมูลเบ้ืองต้น ความเห็นเพื่อ 

ยกร่างข้อเสนอ รวมทัง้ผลการประชาพจิารณ์เพือ่ปรบัปรงุ

ร่างข้อเสนอ ก่อนส่งข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และปรับปรุงเป็นเอกสาร 

มติท่ีชื่อว่า “สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ  

การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อม และเรือ่งเพศกบัเอดส์/โรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์” ครอบคลุมข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้

• จดัให้มกีารสอนเพศศกึษารอบด้านแก่ประชาชน

ทุกเพศทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ 

การศึกษา

• จดับรกิารปรกึษาทัง้ก่อนและหลงัเผชญิปัญหา 

เน้นทั้งการปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ

การปรึกษาทางเลือกและเสริมพลัง

• จัดศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและอนามัย 

เจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม

• จัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภายใต ้

ข้อก�าหนดของกฎหมายและอยู ่ในชุดสิทธิ

ประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทุกระบบ

• จัดให้มีการศึกษาวิจัยและท�าฐานข้อมูลของ

สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

• จัดตั้งที่พักพิงและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ประสบ

ปัญหาในทกุจงัหวดั เน้นระบบบรกิารทีค่รอบคลมุ 

และครบวงจร เข้าถึงได้ง่าย

• ขจัดอคติทางเพศในกระบวนการยุติธรรม 

ทุกระดับ

• จดัท�าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี 

เครือข่าย

• ผลกัดนัให้เกดินโยบายและแนวปฏบิตัท่ีิชัดเจน

เพื่อป้องกันและขจัดการยุติการตั้งครรภ์ที ่

ไม่ปลอดภัย

• สร้างเสรมิความเข้มแขง็ของเครอืข่ายการท�างาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ใน

การด�าเนินงานตามข้อมติ

(2) ข้อมตกิารแก้ปัญหาวยัรุน่ไทยกบัการตัง้ครรภ์

ที่ไม่พร้อม

ในปี 2553 กรมอนามัยร่วมมือกบัหน่วยงานภาคี

ทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน พฒันาร่างข้อมตกิารแก้ปัญหา 

วยัรุ่นไทยกบัการต้ังครรภ์ทีไ่ม่พร้อมเป็นการเฉพาะ เนือ่งจาก

สถิติการคลอดบุตรของเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี เพิ่มสูง

ทุกปี โดยวิเคราะห์ไว้ในเอกสารหลักว่า จะก่อให้เกิด 

ผลกระทบตามมาทั้งในมิติของสุขภาพแม่และเด็ก และ

คุณภาพประชากร10 

เมื่อมีการน�าเสนอร่างข้อมติการแก้ปัญหาวัยรุ่น 

ไทยกบัการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อมในการประชมุสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาตคิรัง้ที ่3 (พ.ศ. 2553) ภาคอ่ืีนๆ จงึร่วมสนบัสนนุ  

และได้รับการพิจารณาเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2554 ครอบคลุมข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้

• จัดตั้งกลไกร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา

อนามยัการเจรญิพนัธุแ์ห่งชาต ิคณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริม

การพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิและภาคี

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มกีลไกขบัเคลือ่นทัง้ในระดบั

ชาติและระดับจังหวัด

• จัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน 

จริยธรรม และศีลธรรม และระบบรองรับ 

การแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์

• สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดบัท้องถิน่และระดบัพืน้ทีสู่อ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ด�าเนินงานด้าน

การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 

ในวัยรุ่น
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• ประสานความร่วมมอืระหว่างกระทรวงวฒันธรรม  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ

สถานศกึษา คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในพืน้ท่ี ผลกัดนัให้สงัคม

มีทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศ จริยธรรม  

ศีลธรรม ทักษะสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 

บริการที่หลากหลายและเป็นมิตรกับเด็กและ

เยาวชน ลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน

• ผลักดันการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ

คุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุ ์พ.ศ. ... ภายใน 

พ.ศ. 2554

จากการติดตามการด�าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ภายหลงัการประกาศใช้ข้อมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตทิัง้ 

2 ข้อมติ พบว่า หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจโดยตรง

ตามข้อมติยังด�าเนินงานอย่างท่ีเคยเป็นมา ไม่พบว่ามี 

เจ้าภาพใหม่ๆ หรอืกลไกการท�างานเชงิบรูณาการเกดิขึน้

แต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นช่องโหว่ของการจดัการปัญหา

สังคมและสาธารณสุขท่ีซับซ้อน ต้องการการท�างาน 

ร่วมกันจากหน่วยงานหลายฝ่าย และหากเป็นเช่นนี้  

เราคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านเพศท่ีขยายตัวและทวี 

ความรุนแรงของผลกระทบมากขึ้นต่อไป

จบัตากระแสความเปล่ียนแปลงเชิงกฎหมาย 
ที่ส่งผลต่อ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

ว่าด้วยเรื่องข่มขืน

พ.ศ. 2550 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งชัยชนะของ 

ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิทางเพศที่พยายามมากว่า 

10 ปี ให้เกดิการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276  

ว่าด้วยความผิดฐานข่มขนืกระท�าช�าเรา จากเดมิทีไ่ม่นบั

ว่าการข่มขนืภรรยาเป็นความผดิทางอาญา ไปสูก่ารรวม

กรณีข่มขืนภรรยาไว้ในการก�าหนดฐานความผิดด้วย

ยิง่ไปกว่าน้ัน การแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย 

อาญาครัง้นีไ้ด้ขยายความการข่มขนืกระท�าช�าเราครอบคลุม

ถึงบุคคลทุกเพศทุกวัย ครอบคลุมการกระท�าที่มากกว่า 

อวัยวะเพศต่ออวยัวะเพศ และระบวิุธกีารพจิารณาความผดิ

ที่ละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาว่า หาก 

บคุคลทัง้คูป่ระสงค์จะอยูก่นิฉนัสามภีรรยาให้ศาลลงโทษ

น้อยกว่าทีก่ฎหมายกย่็อมได้ แต่ประเด็นนีถ้กูตัง้ข้อสงัเกต

ว่า อาจน�าไปสูก่ารยอมความระหว่างฝ่ายกระท�าและฝ่าย

ผู้เสียหายในนามของ “การรักษาสถาบันครอบครัว” 

นอกจากนี้ มาตรา 277 ซึ่งเดิมเป็นการข่มขืน 

กระท�าช�าเราผู้เยาว์ ได้รับการแก้ไขให้ครอบคลุมทั้งเด็ก

หญิงและเด็กชาย ครอบคลุมผู้กระท�าทั้งชายและหญิง  

ครอบคลุมการกระท�าท่ีมากกว่าอวัยวะเพศต่ออวยัวะเพศ 

และระบุการลงโทษที่มากขึ้นในกรณีที่ผู ้เสียหายอายุ 

ไม่เกิน 13 ปีด้วย อย่างไรก็ดี มาตรา 277 ยังระบุว่า 

ถ้าผู้กระท�าอายุไม่เกิน 18 ปี และกระท�าต่อเด็กอายุ 

มากกว่า 13 แต่ไม่เกิน 15 ปี ศาลสามารถให้แต่งงาน

กันได้หากทั้งคู่ตกลงใจ ฝ่ายผู้กระท�าจึงสามารถพ้นโทษ

โดยปริยาย 
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(2) การตราพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ใน พ.ศ. 2550 อีกเช่นกนัท่ีสงัคมไทยมกีฎหมาย

ฉบับแรกท่ีระบชุดัเจนว่า การใช้ความรนุแรงในครอบครวั

เป็นส่ิงผิดกฎหมาย ผู้เสียหายต้องได้รับความคุ้มครอง 

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดในครอบครัว ผู้กระท�าต้องได้รับ 

การบ�าบัดฟื้นฟูหรือลงโทษทางอาญาตามแต่กรณีของ

การกระท�ารุนแรงนั้น 

“บุคคลในครอบครัว” ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น 

หมายถึง “คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กิน

ฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบยีนสมรส บตุร บตุรบุญธรรม  

สมาชกิในครอบครวั รวมทัง้บคุคลใดๆ ทีต้่องพึง่พาอาศยั

และอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั” เป็นการขยายความคุม้ครอง 

มากกว่าสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  

นับเป็นความก้าวหน้าในเชงิของแนวคดิเรือ่ง “ครอบครวั” 

อย่างเด่นชัด 

กฎหมายฉบับนีย้งัระบุกลไกใหม่ๆ ในการจดัการ

กบัปัญหาความรนุแรงในครอบครวั โดยเฉพาะแนวความคดิ

เรื่อง “โรงซ่อมสามี” ที่จัดว่าเป็นกลไกละเอียดอ่อน 

ท่ีรองรับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

ที่บ่อยครั้งฝ่ายภรรยามิได้ต้องการด�าเนินคดีอาญาอย่าง

เด็ดขาดต่อสามี เพียงแต่ต้องการ “หยุดความรุนแรง” 

และให้สามีปรับพฤติกรรมเสียใหม่ 

เหล่านีเ้ป็นความท้าทายอย่างยิง่ เนือ่งจากกลไก

รัฐในส่วนการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ถูกออกแบบมา 

เพื่อรองรับมาตรการเหล่านี้แต่อย่างใด 

วราภรณ์ แช่มสนทิ และคณะ ศกึษาตดิตามผล 

การบังคับใช้กฎหมายและวิเคราะห์ฐานคิดของกฎหมาย

ฉบับนี้ พบว่าเป็นเรื่องยากที่กฎหมายจะส่งผลบรรลุถึง 

การคุ้มครองผู้ถูกกระท�ารุนแรงในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นฝ่ายภรรยา เนือ่งจากขดัต่อทศันคตขิองผูป้ฏบัิติงาน

ที่มักมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว กลไกด�าเนินงาน 

ไม่ชดัเจนและไม่เพยีงพอ รวมทัง้เจตนารมณ์ของกฎหมาย

ทีมุ่ง่รกัษาสถาบนัครอบครวัไว้มากกว่าคุม้ครองผูถู้กกระท�า  

กฎหมายจึงระบุเรื่องการยอมความในทุกขั้นตอนของ 

การด�าเนินการ จึงยากท่ีกล่าวว่ากฎหมายจะส่งผลที่ด ี

ต่อสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว11

(3) ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองอนามัยการ 

เจริญพันธุ์ พ.ศ. ...

กลางปี พ.ศ. 2553 หนังสือพิมพ์หลายฉบับ 

เปิดประเด็นข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องการผลักดัน 

ร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิการศึกษาของนักเรียนที่ 
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ตัง้ครรภ์ ส่งผลให้ค�าว่า “อนามยัการเจรญิพนัธุ”์ ชือ่อย่าง

เป็นทางการของรา่งกฎหมายฉบบันีเ้ริม่คุน้หผููค้น พรอ้ม 

ไปกับกระแสวพิากษ์วจิารณ์ว่า การขบัเคลือ่นกฎหมายนี้

เป็นการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ของเยาวชนท่ีถกูทางแล้ว

หรือไม่ (ดูสาระหลักของร่าง พ.ร.บ. นี้ ในล้อมกรอบ)

หากดูจากกระแสเสียงของสังคมที่สะท้อนผ่าน 

หน้าหนงัสอืพมิพ์กล่าวได้ว่า เสยีงตอบรับมมีากกว่าเสียง

คดัค้านอย่างชดัเจน ดงัตวัอย่าง เพือ่นหญงิหนนุอนญุาต  

นร.ท้อง (ข่าวสด. 9 กรกฎาคม 2553) หนุน พ.ร.บ.คุ้มครอง

อนามัยเจริญพันธุ์ (บ้านเมือง. 22 กรกฎาคม 2553)  

วรากรณ์หนุนร่าง พ.ร.บ.ท้องเรียนต่อ (ไทยรัฐ. 20 

กรกฎาคม 2553) แม้แต่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยังให้ 

สมัภาษณ์ว่า พร้อมสนบัสนนุร่างกฎหมายนีเ้พราะต้องการ

แก้ไขสถานการณ์เรื่องเพศของเยาวชนในสังคม12 

กลางเดือนธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติ

รบัหลกัการของร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุ์  

และส่งต่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนจะ 

ส่งกลบัมาให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ เพือ่ส่งต่อไป 

ยังสภาผู ้แทนราษฎร13 แต่ในเดือนมีนาคม 2554  

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 มีมติให้กระทรวง

สาธารณสุขน�าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามยัการเจรญิพนัธุ์ 

กลับไปพิจารณาทบทวนถึงความจ�าเป็นในการตราเป็น

กฎหมาย เนือ่งจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเหน็ว่า มาตรการ

ในการคุม้ครองสทิธอินามยัการเจรญิพนัธุแ์ละการส่งเสรมิ 

อนามัยการเจริญพันธุ์ตามร่างกฎหมายนี้เป็นเรื่องที่คณะ

รฐัมนตรสีามารถด�าเนนิการได้โดยไม่ต้องมสีภาพบงัคบัทาง

กฎหมาย 

อย่างไรกด็ ีภายหลงักระทรวงสาธารณสขุพจิารณา 

ทบทวนก็ได้จัดให้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับนี้ 

พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

อนามยัการเจรญิพนัธ์ุ” โดยคงสาระหลกัของกฎหมายไว้

เช่นเดมิ ร่างกฎหมายนีไ้ด้ถกูส่งกลบัไปยงัคณะกรรมการ 

กฤษฎกีาเพือ่พจิารณาอกีครัง้ในช่วงปลายปี 2555 ปัจจบุนั 

(มนีาคม 2556) ยงัคงอยูใ่นการพจิารณาโดยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

(4) ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิความเสมอภาค

ทางเพศ พ.ศ. ...

ส�านักส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เป็นหน่วยงานหลกัทีข่บัเคลือ่นร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทยีม

ระหว่างเพศ พ.ศ. ... ซึ่งริเริ่มและพยายามยกร่าง 

มาตั้งแต่ปี 2548 จนกระทั่งเดือนเมษายน 2555 คณะ

รัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ14 

เดือนตุลาคม 2555 เครือข่ายภาคประชาชน 

อันประกอบด้วย เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉม เครือข่าย 

ผู ้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ เครือข่าย 

ความหลากหลายทางเพศ และภาคประชาสังคมอีก 

จ�านวนหนึ่งได้เข้าย่ืนเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาส 

และความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... ซึ่งเป็น 

ฉบับภาคประชาชนพร้อมเอกสารเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

15,636 รายชือ่ ต่อประธานรฐัสภา เท่ากบัว่าร่างกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องกบัความเสมอภาคระหว่างเพศทัง้ฉบบัรฐับาล

และฉบับประชาชนได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ

รัฐสภาพร้อมกัน15 (ดูรายละเอียดในล้อมกรอบ)

(5) ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

พ.ศ. ...

กฎหมายไทยให้การรับรองการใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่

เฉพาะชีวิตคู่ของรักต่างเพศเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริง 

ในสังคมมีคู่รักเพศเดียวกันที่อยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตหรือ

ครอบครัวเดยีวกนัไม่น้อย ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวพธิแีต่งงาน

ของคูร่กัเพศเดยีวกนัในหน้าหนงัสอืพมิพ์อยูเ่นอืงๆ16 แต่

การทีก่ฎหมายไทยไม่รบัรองการใชช้วีติคูด่งักล่าว ท�าให้

คู่ชีวิตเหล่านี้ขาดสิทธิอันพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ ในช่วง 

3 ปีทีผ่่านมา เครอืข่ายหลากหลายทางเพศจงึได้พยายาม

ขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้สงัคมไทยตรากฎหมายใหม่เอีย่ม

เกี่ยวกับการจดทะเบียนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของคนรักเพศ

เดียวกนั ดังการผลักดันผ่านคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

และการจัดเวทีสัมมนาอภิปรายเรื่องนี้หลายครั้ง 

เรื่องนี้มาสู่ความสนใจของกรรมาธิการกฎหมาย 

การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ใน

เดือนสิงหาคม 2555 เพราะข่าวของ นที ธีระโรจนพงษ์  

675 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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แกนน�าเครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ ประธานกลุ่มเกย์

การเมือง และนักเคลื่อนไหวเรื่องเกย์ชื่อดัง ที่ประกาศ 

จะฟ้องศาลปกครอง เพราะถกูปฏเิสธการจดทะเบยีนกบั

คูท่ีอ่ยูก่นัมานาน 19 ปีแล้วจากนายทะเบียนอ�าเภอเมอืง

เชียงใหม่ นทีกล่าวว่า “กฎหมายครอบครัวที่ใช้อยู่ขัด 

กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ในเรื่องของ

ความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนทุกเพศ นับเป็น 

การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเหตุแห่งเพศ”17 

ต่อมา พล.ต.อ.วิรฬุห์ พืน้แสน สมาชกิสภาผูแ้ทน 

ราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคเพือ่ไทย ในฐานะประธาน

กรรมาธิการฯ รับลูกเรื่องนี้ โดยน�ามาเข้ากระบวนการ 

ร่างเป็นกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต มีคณะท�างาน

พิจารณาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ

กลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ คณะกรรมาธกิาร 

กฎหมาย การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ด้วยเหตผุลว่าเป็นเรือ่งของสทิธิเสรภีาพ และ “กฎหมาย 

ฉบบันีอ้อกมาเพือ่ช่วยผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ให้

ได้ร่วมชวีติอยู่ด้วยกนั เป็นการจัดระเบยีบสงัคมชนดิหนึง่ 

ดังนั้น สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวพันกัน มันก็จะ

เป็นประโยชน์ขึน้ และทกุฝ่ายกจ็ะได้ถอืปฏบิติัในแนวทาง

เดียวกัน”18

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กฎหมายฉบับนี้ 

ก็ร่างเสร็จ (ดูรายละเอียดกฎหมายในล้อมกรอบ) และ

เข้าสู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 4  

ภูมิภาค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556 กลุ่ม 

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศที่พยายามผลักดัน 

เรื่องนี้มาตลอดหวังว่า กฎหมายนี้จะช่วยบรรเทาความ 

เดือดร้อนจากสถานการณ์จริงของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การคุ้มครองสิทธิ 

ในฐานะคู่ชีวิตในการตัดสินใจแทนในการรักษาพยาบาล 

การด�าเนินการแทนในกระบวนการยุติธรรม การจัดการ

ทรัพย์สินในครอบครัว การท�านิติกรรมสัญญา การรับ 

สวสัดกิารหรอืสทิธอินัพึงได้ในฐานะคู ่การรับสทิธิในการ

พ�านักอาศัยในประเทศในฐานะคูส่มรส รวมไปถงึสวสัดกิาร

และอ�านาจในการดูแลบุตร19

พลังขับเคลื่อนภาคประชาสังคมเรื่องเพศ  

สู่ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ”

กว่าทศวรรษทีผ่่านมา ขบวนการเคลือ่นไหวทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตด้านเพศมีความเคลื่อนไหว 

ท่ีคึกคักอย่างย่ิง เกิดเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ที่ท�างานด้านสิทธิและสุขภาวะทางเพศจ�านวนมาก ทั้ง

ในส่วนกลางและภูมิภาค ดังตัวอย่างความเข้มแข็งของ

เครือข่าย 5 เครือข่าย ที่เคลื่อนไหวทั้งในระดับนโยบาย

และปฏิบัติการทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ดังนี้20

• เครอืข่ายเพือ่ยตุคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิและเดก็  

เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ข้อเสนอนโยบาย

ส�าคัญที่ขับเคลื่อนคือ การเสนอให้แก้ไข

กฎหมายอาญาว ่าด ้วยการข ่มขืนภรรยา 

ไม่นับเป็นความผิดทางอาญา และเสนอให ้

การข่มขนืเป็นความผดิอาญาทีไ่ม่สามารถยอม

ความกนัได้ ข้อเสนอแรกมกีารขบัเคลือ่นอย่าง

ต่อเนื่องจนเกิดการแก้ไขประมวลกฎหมาย

อาญาเรื่องการข่มขืนดังได้กล่าวไปแล้ว แต ่

ข้อเสนอทีส่องยังคงเป็นเพยีงแนวคิดทีฝ่่ายแก้ไข

กฎหมายไม่เปิดรับเท่าใดนัก

• เครือข่ายผู ้หญิงกับเอดส์ ในช่วงปี 2545  

ภาคประชาชนที่ท�างานด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ได้รวมตัวกันเป็น 

เครือข่ายย่อยเฉพาะผู้ที่สนใจ และเห็นความ

จ�าเป็นที่ต้องท�างานในประเด็นเรื่องเพศของ 

ผู้หญิงเป็นการเฉพาะ เนื่องจากผู้หญิงเป็น 

กลุ่มประชากรที่เผชิญกับเง่ือนไขปัจจัยทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพศชาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในแง่ของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ระหว่างหญงิและชาย ส่งผลให้การด�าเนนิงาน

ป้องกนัและช่วยเหลอืในกรณขีองเอชไอว/ีเอดส์

ย่ิงต้องการความเข้าใจทีล่ะเอยีดอ่อนและจ�าเพาะ 

เจาะจง ปัจจุบนั เครอืข่ายคล่ีคลายตวัไปมุง่เน้น 

เรื่องการเผยแพร่แนวคิดและความเข้าใจเรื่อง 

“สทิธทิางเพศ สทิธด้ิานเอดส์ คอืสทิธมินษุยชน” 

68 สุขภาพคนไทย 2556
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695 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

กฎหมายเกี่ยวกบั “วถิเีพศ วถิสีขุภาวะ” ที่ก�าลงัอยูร่ะหวา่งการผลกัดนัเขา้สูส่ภาฯ

(1) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ... สาระหลักประกอบด้วย 6 หมวด เริ่มต้น 

ตั้งแต่การคุ้มครองสิทธิในการตัดสินใจเรื่องการตั้งครรภ์และการมีบุตร หน้าที่สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

เพศศกึษาทีเ่หมาะสมและการพฒันาครเูพศศกึษา การจดับรกิารด้านสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพันธ์ุท่ีสอดคล้อง

กบัคนทุกเพศทุกวยัและเน้นการรกัษาความลบั/ความเป็นส่วนตัว การคุม้ครองหญงิต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมทัง้ทีอ่ยูใ่นระบบ

การศึกษาและที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการ การป้องกันการคุกคามทางเพศในหน่วยงานรัฐและเอกชน และก�าหนด

ให้มีกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้

(2) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... สาระส�าคัญของร่าง พ.ร.บ. 

ฉบับประชาชนเปรียบเทียบกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับรัฐบาล มีความแตกต่างในหลายประเด็นด้วยกัน เช่น

• ร่างฉบบัรฐับาลระบนุยิามค�าวา่ “การเลอืกปฏบิตั”ิ โดยมขีอ้ยกเวน้วา่สามารถเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมได้

ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 3) ในขณะที่ร่างฉบับประชาชนระบุ

ห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่มีข้อยกเว้น

• ร่างฉบับรัฐบาลไม่ระบุห้ามการกระท�ารุนแรงอันเกิดจากความแตกต่างทางเพศภาวะ (gender - based  

violence) ในขณะที่ร่างฉบับประชาชนระบุชัดเจนและขยายความครอบคลุมถึงความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทาง

เพศด้วย

• ร่างฉบบัประชาชนเพิม่หมวดการคุม้ครองและการส่งเสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพิม่กองทนุ

ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ และระบุสัดส่วนงบประมาณท่ีรัฐต้องจัดสรร ท้ังเพ่ือการชดเชยบรรเทา

ทกุข์ และเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ส่วนร่างฉบบัรฐับาลไม่ได้ระบุ

หมวดคุ้มครองส่งเสริมและหมวดกองทุน

• ร่างฉบับประชาชนก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติให้มีความสมดุลระหว่างกรรมการจาก

ภาคส่วนต่างๆ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการเสนอชื่อกรรมการในกลไกรับเร่ือง

ร้องเรียน ส่วนร่างฉบับรัฐบาลระบุเพียงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้แต่งตั้ง

(3) ร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต พ.ศ. ... ในช่วงเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556 คณะกรรมาธิการ 

การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายองค์กรที่ท�างานด้านสิทธิความ 

หลากหลายทางเพศ ได้ร่วมกันร่างกฎหมายนี้ และขณะนี้ (มีนาคม 2556) อยู่ระหว่างการเดินสายรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 4 ภาค สาระส�าคัญของกฎหมายมีดังนี้

• คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตาม พ.ร.บ. นี้

• การจดทะเบียนจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว 

• คู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้ ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย

• คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายได้

• ในเรื่องทรัพย์สิน ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว หมวด 

4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สินเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

• ในเรื่องมรดก ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาใช้บังคับ (คู่ชีวิต

มีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

• คู่ชีวิตมีสิทธิต่างๆ ในฐานะคนในครอบครัว เช่น เป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัวได้ เป็นผู้มีส่วน 

ได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นบุคคลในครอบครัวตามกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว  

เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ฯลฯ
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• แนวร่วมผูห้ญงิเพือ่ความก้าวหน้าและสนัตภิาพ 

ใน พ.ศ. 2543 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างาน

ด้านผู้หญงิได้ร่วมกนัจดัสมัมนาขบวนยทุธหญิง

ไทยในศตวรรษที ่21 เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุ

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และยุคสมัย โดยมูลนิธิผู ้หญิง 

เป็นแกนกลางในการประสานงานองค์กรต่างๆ  

รวม 39 องค์กร และขับเคลื่อนการท�างาน

เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าจากการทีร่ฐับาลไทย

ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก 

ปฏบิตัทิกุรปูแบบต่อสตร ีการผลกัดนัประชามติ

กรณีมีสมาชิกวุฒิสภาละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

กรณ ีดร.นด้ิาฆ่าภรรยา และการรณรงค์แก้ไข

กฎหมายข่มขืนมาตรา 276 เป็นต้น

• เครือข ่ายความหลากหลายทางเพศ ใน  

พ.ศ. 2548 เริ่มปรากฏข่าวการรวมตัวกัน 

เป็นเครือข่ายความหลากหลายทางเพศโดย 

กลุ่มประชาสังคมท่ีขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของ 

คนรกัเพศเดียวกัน ผนกึก�าลงักันเป็นเครอืข่าย

และเข้าไปร่วมงานกับคณะกรรมการสิทธิ- 

มนุษยชนแห่งชาติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในด้าน

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรณี

กระทรวงกลาโหมทีร่ะบคุ�าว่า “บคุคลวกิลจรติ” 

ในเอกสาร สด.43 ซึง่ถอืเป็น “ใบผ่านการเกณฑ์ 

ทหาร” ของบคุคลทีแ่ปลงเพศจากชายเป็นหญงิ 

เป้าหมายหลกัของเครอืข่ายคอื การขบัเคลือ่น

ให้สังคมเข้าใจว่า ความหลากหลายทางเพศ

นั้นเป็นเรื่องธรรมดา และบุคคลที่ไม่ได้มี 

เพศวิถีแบบรักต่างเพศย่อมต้องได้รับความ

คุม้ครองเฉกเช่นเดยีวกนัคนรกัต่างเพศ ล่าสดุ

เครือข่ายนี้เข้าร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการร่าง 

พ.ร.บ.คู ่ชีวิต พ.ศ. ... (ดูรายละเอียดใน 

ล้อมกรอบ)

• เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้อง 

ไม่พร้อม องค์กรภาครฐัและเอกชน ตลอดจน

บุคลากรภาควิชาการและส่ือมวลชน ที่สนใจ

หรือด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับกรณีการตั้งครรภ์

ไม่พร้อมรวมตัวกันครั้งแรกในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2550 และพบปะกันทุกสองเดือนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาอุปสรรคในการ

ท�างาน ภายใต้การประสานงานขององค์การ

แพธและมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ 

ผูห้ญงิ จนเกดิเป็นเครอืข่ายส่งต่อความช่วยเหลอื 

ที่ครบวงจรแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะ

เป็นเยาวชนหรอืผู้ใหญ่ มีการพฒันาส่ือให้ข้อมลู

ความรูร่้วมกนั และการพฒันาศกัยภาพในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรสมาชิก โดยเฉพาะการ

ปรกึษาทางเลอืกแบบเสรมิพลงัอ�านาจ รวมถงึ

การร่วมกนัขบัเคลือ่นนโยบายจนเกดิเป็นข้อมติ

สุขภาวะทางเพศในสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ

ครั้งที่ 1 ด้วย 

เมือ่มองย้อนไปกว่าทศวรรษทีผ่่านมา แม้สถานการณ์

ปัญหาด้านเพศของสงัคมไทยจะดเูหมอืนทัง้ทวคีวามรนุแรง

ขึน้ในหลายประเดน็หลายลกัษณะ ทัง้ถกูพดูถงึ ถกเถยีง 

และวพิากษ์วจิารณ์กันบ่อยครัง้ขึน้ในพืน้ทีส่าธารณะต่างๆ 

และทั้งปรากฏความเคลื่อนไหวคึกคักในหลายด้าน โดย

เฉพาะการขับเคลื่อนในมิติของสิทธิมนุษยชน แต่การ

ท�างานในมิติ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” ที่ผ่านมานั้น เรียก

ได้ว่าเป็นความพยายามของหน่วยงานขนาดเล็กทั้งฝ่าย

เอกชนและรฐั ทีมุ่ง่ท�างานหนักเพือ่ไม่ให้สงัคมไทยเผชญิ

สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศเดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ความหวังที่อาจจะเกิด “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” 

ขึ้นได้ในทศวรรษหน้า จึงอยู่ที่การประสานพลังจากภาค

การเมอืงและฝ่ายนโยบายให้เหน็ถงึความจ�าเป็นท่ีต้องขบั

เคล่ือนเรื่องเพศในระดับมหภาค เพื่อให้สังคมไทยประ

คับประคองผ่านพ้นปัญหาเรื่องเพศแต่ละประเด็นไปได้

ด้วยดี
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