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Abstract 

This paper reviews and analyzes the evolution of research work conducted by the  

Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University, with special reference 

to sexual and reproductive studies. First, it discusses the concept and advancement of sexual 

and reproductive rights and justice at the national and global level. Second, it examines  

the origin of IPSR and the research studies of IPSR from 1971 to 2016. Overall, it is found that 

IPSR research has evolved from responding to Thailand’s population policy by decreasing the 

population growth rate via the national family planning program to sexual and reproductive 

studies, emphasizing reproductive rights and healthy sexuality.
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น�าเรื่อง

ว่ากนัว่าการศกึษาทางประชากรศาสตร์แบบยคุสมยัใหม่ (modern age) เริม่ต้นขึน้ในต้นครสิต์ศตวรรษ 

19 คือเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของขนาดและการเคลื่อนย้ายประชากรในพื้นที่ต้นทางและพื้นที่

ปลายทาง (Hauser & Duncan, 1959) ในแวดวงประชากรเป็นที่เข้าใจชัดเจนว่า องค์ประกอบของประชากร

ทีส่�าคญัม ี3 มติคิอื การเกดิ การตาย การย้ายถิน่ น่าสนใจว่า ระหว่าง การเกดิ การตาย และการย้ายถิน่ อะไร

คือมิติประชากรที่ส�าคัญที่สุด จนก่อให้เกิดวิชาประชากรศาสตร์ และสถาบันทางประชากรที่มีกระจายตัว 

อยู่ในทุกทวีป?

ประวตัศิาสตร์เกีย่วกบัตวัเลขการเพิม่จ�านวนประชากรโลกบอกเราว่า ในช่วง ค.ศ. 1900-2000 ประชากร

ของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 277 คือเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า จากจ�านวน 1.5 พันล้านคนมายืนอยู่ที่ 6 พันล้านคน อัตรา

เพิ่มประชากรโลกในช่วงดังกล่าวนี้มีความแตกต่างกันมากระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปอื่นๆ กล่าวคือ จ�านวน

ประชากรในยโุรปเพิม่ขึน้ร้อยละ 124 ขณะทีส่่วนอืน่ๆ เพิม่สงูขึน้ถงึร้อยละ 349 (New Internationalist, 2016) 

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ทศวรรษที่ 19 องค์การ

สหประชาชาตไิด้จดัประชมุระดบัโลกเรือ่งประชากรของโลกขึน้ครัง้แรก ณ กรงุโรม ใน ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) 

เป้าหมายหลักของการประชุมคือ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ทางประชากรของโลกโดยเฉพาะใน

ประเทศก�าลังพัฒนา และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งสถาบันทางประชากรขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

และเตรียมการสร้างผู้ช�านาญการในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์ประชากรขึ้น (United  

Nations, 2016)

ทีจ่รงิความวติกกงัวลเรือ่งประชากรจะล้นโลกเกดิมานานแล้ว จากแนวคดิแบบมลัทเูซีย่น (Multhusian)  

ที่ Thomas Robert Multhus เสนอไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 1798 (พ.ศ. 2421) ในหนังสือ ‘Essay on the Principle of 

Population’ ว่าการเพิ่มจ�านวนประชากรมีลักษณะทวีคูณคือ จาก 2 เป็น 4 เป็น 16... ขณะที่การเพิ่มปริมาณ

อาหารในโลกนี้เพิ่มแบบคณิตศาสตร์คือ จาก 1 ไป 2 ไป 3 ไป 4... แม้แนวคิดนี้กลัวว่าคนจะเพิ่มมากขึ้นจน

สังคมไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอได้ แต่มัลทูเซี่ยนก็คัดค้านการใช้วิธีคุมก�าเนิด โดยเสนอให้ใช้แนวทาง

จริยธรรมเพื่อชะลอการเกิดประชากรแทน ได้แก่ การแต่งงานช้าลง และมีลูกเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจพร้อม 

เป็นต้น (Solem, Klein, Muñiz-Solari, & Ray, 2010) ต่อมาแนวคิดแบบมัลทูเซี่ยนถูกน�ามารณรงค์สนับสนุน

การควบคมุอตัราเพิม่ประชากรโดยใช้วธิคีมุก�าเนดิสมยัใหม่ จงึเรยีกกนัว่าเป็นแนวคดิแบบนโีอมลัทเูซีย่น (Neo-

Multhusian) (Marsh & Alagona, 2008) หรือคือขบวนการประชากรที่จะกล่าวต่อไป

การจดัประชมุระดบัโลกทางประชากรครัง้ที ่2 เกดิขึน้ ณ กรงุเบลเกรด ประเทศเซอร์เบยี ใน ค.ศ. 1965 

(พ.ศ. 2508) ซึง่เป็นการประชมุในระดบัผูเ้ชีย่วชาญ มเีป้าหมายเพือ่วเิคราะห์ภาวะเจรญิพนัธุใ์นฐานะทีเ่ป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายวางแผนการพัฒนาประเทศ และหลังจากนั้น 9 ปีก็มีการประชุมครั้งที่ 3 ใน ค.ศ. 1974  

(พ.ศ. 2517) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เป็นการประชุมครั้งแรกที่มีตัวแทนระดับรัฐเข้าร่วม 136 

ประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 1,400 คน ข้อถกเถียงส�าคัญคือความเชื่อมโยงระหว่างมิติประชากรกับ 

การพัฒนาและมีมติที่ประชุมออกมาในรูป ‘แผนปฏิบัติการประชากรโลก’ ที่เน้นว่านโยบายประชากรเป็น 

องค์ประกอบส�าคญัของนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ในทศันะผูเ้ขยีนมองว่า ‘แผนปฏบิตัิ

การประชากรโลก’ ได้ระบุถึงข้อเสนอแนะส�าหรับประเทศสมาชิกที่ส�าคัญ 2 เรื่องดังนี้ (UNFPA, n.d.)
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(1) เคารพและประกันสิทธิของบุคคลท่ีจะตัดสินใจอย่างอิสระ และจะได้รับข้อมูลรอบด้านว่า

ต้องการมีลูกกี่คนและต่อระยะห่างของการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง 

(2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส�าคัญคือ ต้องพัฒนาสถานภาพผู้หญิงให้เสมอภาคกับผู้ชาย ซึ่งจะ 

ส่งผลให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีส่วนก�าหนดขนาดครอบครัวให้เล็กลง หรือมีลูกน้อยลง ในทาง 

กลับกัน การมีลูกน้อยลงก็จะช่วยพัฒนาสถานภาพของผู้หญิงในระดับปัจเจกบุคคลด้วย

การประชุมระดับโลกทางประชากรครั้งที่ 4 ใน ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) จัดข้ึนที่กรุงเม็กซิโกซิตี้  

ประเทศเม็กซิโก มีตัวแทนระดับรัฐเข้าร่วมถึง 147 ประเทศ ในขณะนั้นมี 123 ประเทศที่ประกาศนโยบาย

ควบคมุประชากรสนบัสนนุโครงการวางแผนครอบครวั เพือ่ชะลออตัราเพิม่ประชากรของประเทศในโลกทีส่าม

เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ไทย บังกลาเทศ บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา เม็กซิโก ฯลฯ ขณะที่ประเทศ 

ในโลกที่หนึ่ง ได้แก่ นอรเวย์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร ประกาศเพิ่มการสนับสนุนโครงการประชากรและ

การวางแผนครอบครัว มติในที่ประชุมครั้งนี้คือ การทบทวนยืนยันและขยายแผนปฏิบัติการที่ตกลงกัน 

ในการประชุมครั้งที่แล้ว โดยที่ประชุมได้เน้นย�้าถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลและครอบครัวชัดเจนมากขึ้น 

(United Nations Population Division, 2016)

การประชุมครั้งที่ 5 จัดในชื่อว่า ‘การประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนา’ ใน ค.ศ. 1994 

(พ.ศ. 2537) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นครั้งสุดท้าย
1
 และเป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้มี

การหยิบยกประเด็นเรื่อง ‘ผู้หญิงและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์’ มาพิจารณาอย่างจริงจัง ดัง ‘แผนปฏิบัติการ’
2
 

ทีร่บัรองในทีป่ระชมุระบวุตัถปุระสงค์หลกัของโครงการประชากรว่า คอืการส่งเสรมิสทิธอินามยัเจรญิพนัธุข์อง

ผู้หญิง ดังนิยามในย่อหน้า 7.2 ที่ว่า ‘ผู้หญิงสามารถและมีเสรีภาพในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าต้องการ 

ลูกหรือไม่ จะมีเมื่อใด และจะมีสักกี่คน’ ดังนั้น โครงการวางแผนครอบครัวที่ดีจะต้อง ‘ไม่มีรูปแบบของบริการ

แบบกึง่บงัคบัและหรอืการชกัจงูใจด้วยวธิต่ีางๆ ว่าให้ใช้หรอืไม่ให้ใช้วธิคีมุก�าเนดิ’ รวมทัง้หน่วยบรกิาร ‘ไม่ควร

ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือโควต้าในการให้บริการ’ โดยนัยแล้ว สาระของโครงการลักษณะนี้จึงครอบคลุม 

มิติแนวคิดทั้งด้านสตรีนิยมและสิทธิมนุษยชน น่ันคือยุติความพยายามใดๆ ท่ีจะควบคุมการเจริญพันธุ์ 

ของผู้หญิง (Hodgson & Watkins,1997: 470)

สรปุได้วา่ การขบัเคลือ่นนโยบายควบคมุประชากรแบบนโีอมลัทเูซีย่น (Neo-Multhusian) คอืทีม่าของ

การก่อเกิดของสถาบันประชากรเกือบทั้งหมดในโลกก�าลังพัฒนา รวมถึงสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
 ด้วย สถาบันเหล่านี้ในระยะแรก

จงึมุง่ส่งเสรมิการวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมอัตราเกดิ สนับสนุนการวางแผนครอบครัวหรือการคุมก�าเนดิแบบ

สมยัใหม่ ทัง้หมดนีค้อืการควบคมุจ�านวนประชากรไม่ให้เพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ตามนโยบายรฐับาลของประเทศ 

นั้นๆ ในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้สมาทานศีลการเร่งลดอัตราเกิดตามมติในที่ประชุม

1
 เพราะจนถึงขณะนี้องค์การสหประชาชาติก็ยังไม่มีแผนการจัดประชุมประชากรโลกครั้งที่ 5 แต่อย่างใด

2
 แผนปฏิบัติการนี้มี 139 ประเทศได้ให้สัตยาบันรับรอง รวมประเทศไทย

3
 ปัจจุบันคือ วิทยาลัยประชากรศาสตร์



สถาบันวจิยัประชากรและสงัคมกับการขยายพรมแดนความรูด้้านการเจรญิพนัธ์ุและเพศ 7

ช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง แนวคิดเร่ืองสิทธิผู้หญิงท่ีจะตัดสินใจก�าหนดจ�านวนลูกด้วยตนเองหรือ 

คือสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive rights) เริ่มคืบคลานเข้ามาในวงการประชากรระดับโลกตั้งแต่

การประชุมครั้งที่ 3 ในต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 และชัดเจนยิ่งขึ้นในการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อ ค.ศ. 1994  

วาทกรรมเก่ียวกับสุขภาพผู้หญิงและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เริ่มถูกใช้ในแวดวงนักสตรีนิยมท่ีท�างานในสาย

สุขภาพในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายประชากรและขยายเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว  

เกิดการให้ความหมาย ‘สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์’ กว้างขวางขึ้น จากเริ่มต้นที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิในการก�าหนด

ใจตนเองว่า จะท้องไม่ท้อง การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การดูแลครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด ขยายรวมไปถึง 

สุขภาพทางเพศและภาวะการเจ็บป่วยในระบบเจริญพันธุ์ ความรุนแรงต่อผู้หญิง มิติความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ระหวา่งคู ่การตคีวามเชงิปรชัญาเรือ่งอดุมการณ์ครอบครวั และการมเีหย้าเรอืนต่อ ‘ความเป็นแม่ของผูห้ญิง’ 

เป็นต้น (กฤตยา, 2547)

บทความนี้ตั้งใจจะน�างานวิจัยด้านการเจริญพันธุ์และด้านเพศของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

ในช่วงเวลา 45 ปี มาวิเคราะห์ว่า สถาบันฯ ได้ขยายความรู้ด้านนี้ไปอย่างไรบ้าง เชื่อมโยงกับแนวคิดและ 

การขับเคลื่อนเรื่องสิทธิทางเพศและการเจริญพันธุ์อย่างไร หรือไม่ โดยจะเริ่มจากการอภิปรายแนวคิดและ 

การขับเคลื่อนเรื่องสิทธิทางเพศและการเจริญพันธุ์ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย จากนั้นจะวิเคราะห์

ประวัติศาสตร์การก่อตั้งของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และงานวิจัยที่เริ่มจากการสนับสนุนฐานคิด 

การควบคุมประชากร แล้วขยับมาเน้นฐานคิดเรื่องสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จนมาสู่ฐานคิดสิทธิอนามัย 

เจริญพันธุ์และความเป็นธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ์ในที่สุด 

มีศัพท์ที่สมควรกล่าวถึงไว้ในที่นี้ 2 ค�าคือ ‘การเจริญพันธุ์’ และ ‘เพศ’ ค�าว่า ‘การเจริญพันธุ์’ ที่ใช้ 

ในบทความนี้มาจากภาษาอังกฤษว่า Fertility หรือ Reproduction เริ่มจาก Fertility ที่ความหมาย 

ทางประชากรศาสตร์คือการวัดจ�านวนบุตรเกิดรอดที่ผู้หญิงมีในช่วงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-49 ปี
4
 ส่วนค�าว่า 

Reproduction โดยรากศพัท์หมายถงึการผลติซ�า้ ในทางชวีวทิยาจงึหมายถงึการผลติสิง่มชีวีติเพือ่สบืทอดพันธุ์ 

ขณะที่ในทางประชากรศาสตร์มักใช้แทนกันกับค�าว่า Fertility กล่าวโดยรวมแล้ว ‘การเจริญพันธุ์’ หมายถึง

ความสามารถในการสบืทอดพนัธุ ์ซึง่เกีย่วข้องแนบแน่นกบัการมเีพศสมัพนัธ์และการเกดิ เพราะมนษุย์มากกว่า

ร้อยละ 99 บนโลกใบนี้ปฏิสนธิจากการมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิง 

ขณะที่ค�าว่า ‘เพศ’ ในบทความนี้มีความหมายอย่างน้อย 3 นัย คือ (1) เพศสรีระ (sex) หมายถึง 

อวยัวะทีบ่่งบอกว่าเป็นเพศอะไร (2) เพศภาวะ (gender) หมายถงึภาวะแห่งเพศทีถ่กูประกอบสร้างทางสงัคม 

เพศภาวะที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา ก็คือ ความเป็นหญิง ความเป็นชาย เพศภาวะจึงเป็น

เรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆ ที่สังคมก�าหนดให้กับสถานะทางเพศ ซึ่งมักดูจากเพศสรีระ คือ หญิง-ชาย และ

หากสงัคมเกดิเปลีย่นการก�าหนดสถานะทางเพศว่าอาจมาจากองค์ประกอบอืน่ๆ นอกเหนอืจากเพศสรรีะ สถานะ

ทางเพศกจ็ะมเีพิม่มากขึน้ เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี ้ฯลฯ อนัจะน�าไปสูก่ารก�าหนดบทบาทของเพศต่างๆ มากกว่า

หญงิและชาย และ (3) เพศวถิ ี(sexuality) หมายถงึวถิชีวีติทางเพศทีถ่กูหลอมสร้างจากค่านยิม บรรทดัฐาน 

และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิต

ในอุดมคติ และกามกิจ ซึ่งเป็นระบบความคิดและพฤติกรรมท่ีมีความหมายทางสังคม สัมพันธ์กับมิติทาง 

4
 แต่ผู้หญิงที่มีอายุนอกวัยเจริญพันธุ์ก็สามารถมีลูกได้เช่นกัน แต่ในทางสถิติแล้วจะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่าผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ก�าหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุม 

(กฤตยา, 2554) 

การเมืองเรื่องสิทธิทางเพศและการเจริญพันธุ์กับร่างกายเนื้อตัวผู้หญิง

ศาสตร์ต่างๆ มองและให้ความหมายร่างกายของผู้หญิงแตกต่างกันไป ในทัศนะแบบมาร์กซิสต์มอง

ร่างกายไปในทางเศรษฐกิจ (economic body) ส่วนจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์มองว่าเป็นการท�างานจากเพศ 

(sexed body) ทัศนะของวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์กลับมองว่าเป็นเครื่องจักร (mechanic body)  

ขณะที่ทางวิศวพันธุกรรมศาสตร์ก็มองว่าเป็นพื้นที่ที่ขับเคลื่อนโดยฮอร์โมน (hormonal body) และทัศนะทาง

ประชากรศาสตร์มองว่าเป็นแหล่งผลิตมนุษย์ (fertile body) แต่ในทัศนะของสตรีนิยมมองร่างกายผู้หญิง 

กว้างกว่าที่ศาสตร์ต่างๆ ข้างต้นมอง และมากกว่าขอบเขตที่ระบบชีววิทยาอธิบายถึงกลไกการท�างาน 

ของร่างกายมนุษย์ สตรีนิยมมองว่า แท้จริงแล้ว ร่างกายของผู้หญิงเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกจารึกไว้อย่าง 

เป็นการเมือง (a politically inscribed entity) (Bordo, 1992: 166)

ทฤษฎีหลากหลายของสตรีนิยม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางเสรีนิยม สังคมนิยม หรือวัฒนธรรม ที่อธิบายถึง

ต้นตอและเหตผุลทีผู่ห้ญงิถกูกดขีเ่อาเปรยีบ จงึล้วนแล้วแต่ใช้ร่างกายของผู้หญงิเป็นจดุศนูย์กลางการอธบิาย

ทัง้สิน้ (Gupta, 2000: 32-33) เพราะขอบเขตทางกายภาพทีม่องเหน็ชดัเจนทีส่ดุในการต่อสูท้างการเมอืงก็คอื

ร่างกายของผู้หญิงเอง เพราะสิทธิและบทบาทของผู้หญิงทุกวันนี้ล้วนถูกสร้างขึ้นและวางเงื่อนไขล้อมรอบ

เหตผุลทีว่่า นัน่คอืสิง่ทีส่อดคล้องมากทีส่ดุต่อสรรีะของผูห้ญงิ เราต่างได้ยนิได้ฟังจนท่องได้ว่า บทบาททีส่�าคญั

ที่สุดของผู้หญิงในทุกสังคมคือการเป็นเมียและแม่ และเหตุผลส�าคัญท่ีเป็นข้ออ้างในการวางบทบาทน้ี ก็คง 

ไม่พ้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสามารถในการตั้งครรภ์และการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ในรุ่นต่อๆ ไปของผู้หญิง 

(Bunch, 1990) ในภาษาอังกฤษเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ จึงใช้ศัพท์ว่า women’s reproductive capacities และ

เรียกสิทธินี้ว่า reproductive rights

ความหมายในระยะแรกของ ‘สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์’ ประกอบด้วยอย่างน้อยสิทธิ 3 สิทธิต่อไปนี้  

หนึ่ง การตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร สอง การตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์หรือไม ่

และ สาม ถ้าตั้งครรภ์แล้วจะตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์นั้น หรือรักษาครรภ์ไว้และคลอดบุตร นั่นคือการเข้าสู่ 

ความเป็นแม่ (motherhood) ในระบบวธิคีดิแบบจารตีมองทัง้สามเหตกุารณ์นีว่้าเป็นแบบแผนทีแ่ขง็ทือ่ตายตวั

ของชวีติผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญิงมเีพศสมัพนัธ์กเ็ท่ากบัเป็นเมยี เมือ่ท้องกต้็องมลีกูเพือ่เป็นแม่ต่อไป ขณะทีข่บวนการ

ผูห้ญงิทีต่่อสูเ้รือ่งสทิธทิางเพศและสทิธกิารเจรญิพนัธุม์องว่า การตดัสนิใจทีจ่ะมปีระสบการณ์ในสามเหตกุารณ์

นีเ้ป็นอสิระต่อกนั นัน่คอืเป็นสทิธใินเรือ่งเพศและเนือ้ตวัร่างกายของผูห้ญงิเองทีจ่ะตดัสนิใจไปตามเงือ่นไขและ

บริบทชีวิต ดังรูป 1
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·	 ขบวนการสิทธิสตรีและขบวนการประชากรกับการเมืองเรื่องเพศและร่างกายผู้หญิง

ในช่วงศตวรรษที่ 19 ประเด็นปัญหาว่าด้วยเสรีภาพส่วนตัวของผู้หญิง โดยเฉพาะเรื่องเพศ ยังไม่มีใคร

ให้ความสนใจน�ามาเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง จนเริ่มต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่อนักประชากร
5
 

เริ่มเสนอว่า ‘วิธีการคุมก�าเนิด’ (birth control) เป็นหนทางที่ท�าให้ผู้หญิงสามารถควบคุมการเจริญพันธุ ์

ของตนได้ มนีกัสตรนียิมในยคุนีห้ลายคนหนัมาให้ความสนใจและยอมรบัว่า การคมุก�าเนดิเป็นวทิยาการทีท่�าให้

ผู้หญิงมีทางเลือกมากขึ้น ว่าตนเองพร้อมจะเป็นแม่ หรือไม่ อย่างไร ถ้ามองจากประสบการณ์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา แม้ว่าขบวนการประชากรและขบวนการสตรีนิยมจะมีเป้าหมายในการเคลื่อนไหวทางสังคม  

เพื่อให้ผู้หญิงมีทางเลือกมากขึ้นในเรื่องจ�านวนลูกที่ต้องการคล้ายคลึงกัน แต่อุดมการณ์และวิธีการที่น�าพาไป

สู่จุดหมายที่ต้องการนั้นแตกต่างกัน ขบวนการทั้งสองได้ปะทะกันในเชิงแนวคิดอุดมการณ์และจับมือท�างาน 

ร่วมกันอย่างพันธมิตร ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของสองขบวนการนี้สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 5 ช่วง (Hodgson & Watkins, 1997: 469-523) ดังต่อไปนี้

(1) ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1920: ผูกสัมพันธ์ฉันมิตร ช่วงคริสต์ทศวรรษนี้ นักสตรีนิยมฝ่ายซ้าย 

นาม Magaret Sanger รณรงค์ให้ขยายโอกาสการเข้าถึงการใช้วิธีคุมก�าเนิดส�าหรับกลุ่มคนชนชั้นล่าง และ

ต่อสู้ให้การเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องที่รัฐต้องบริการให้ตามกฎหมาย การเคลื่อนไหวของ

ขบวนการคมุก�าเนดินีส้อดคล้องกบัขบวนการคดัสรรพนัธุม์นษุย์ (Eugenics Movement) ในยคุนัน้ การร่วมกนั 

เคลือ่นไหวดงักล่าวมายตุลิงในปลายครสิต์ทศวรรษ 1930 เนือ่งจากขบวนการคดัสรรพนัธุม์นษุย์เริม่ถกูต่อต้าน 

เพราะคนไม่ไว้วางใจ เกรงว่าจะเป็นเหมือนพรรคนาซีในเยอรมันที่ยกย่องเฉพาะเผ่าพันธุ์ตนเองและฆ่าท�าลาย

ล้างเผ่าพันธุ์ยิว ใน ค.ศ. 1942 Birth Control Movement ปรับขบวนการโดยการเปลี่ยนชื่อเป็น Planned 

Parenthood Movement เน้นการท�างานไปที่ครอบครัวและเด็ก ไม่ใช่ผู้หญิงและเรื่องเพศ

(2) ช่วง ค.ศ. 1945-1965: คู่สร้างคู่สม ขบวนการประชากรมีข้อเสนอว่า การลดภาวะเจริญพันธุ์เป็น

เป้าหมายส�าคัญของประชาคมนานาชาติ อัตราการเพิ่มประชากรที่ต�่าเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม การลดอัตราเกิดให้เร็วดีกว่าการลดลงอย่างช้าๆ และการมีจ�านวนประชากรคงท่ีคือเป้าหมายสูงสุด 

ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิการคุมก�าเนิดซึ่งได้ยกระดับเป็น International Planned Parenthood  

Federation (IPPF) เห็นพ้องด้วยกับข้อเสนอของนักประชากรว่า การลดอัตราการเกิดเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ 

เร่งด่วน

(3) ช่วง ค.ศ. 1965-1974: ตั้งค�าถาม มุมมองต่อปัญหาประชากรเปลี่ยนจากความกังวลต่อจ�านวน

ประชากรมาเป็นเรื่องการเพิ่มประชากร นักประชากรได้ค�านวณผลของอัตราเพิ่มประชากรท่ีสูงว่าจะมีผลต่อ

สังคมส่วนรวมอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น ดังน้ัน แนวทางหน่ึงในการเผยแพร่การใช้วิธีคุมก�าเนิดคือ  

ด�าเนินการผ่านนโยบายรัฐโดยการบังคับหรือกึ่งบังคับประชาชนให้ต้องคุมก�าเนิด ในช่วงนี้เองมีการเกิดของ

ขบวนการสังคมใหม่ในสหรัฐอเมริกาหลายขบวนการ หนึ่งในนั้นคือขบวนการผู้หญิง ซึ่งมี 2 แนวทางส�าคัญคือ  

 

5
 ในที่นี้แปลมาจากศัพท์ Neo-Malthusian
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สายเสร ี(liberal) และสายรากเหง้า (radical)
6
 การควบคมุภาวะเจรญิพนัธุเ์ป็นประเดน็ทีส่อดคล้องกบัแนวทาง

ของสายเสรี ในขณะที่สายรากเหง้าหรือฝ่ายซ้ายในยุคนั้นตั้งค�าถามต่อขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

ประชากร โดยเฉพาะการพยายามให้คนจนและคนผวิสมีลีกูน้อยลง องค์กรคนผวิด�ามองเรือ่งนีอ้ย่างไม่ไว้วางใจ 

บางคนถึงขนาดคิดว่านี่คือแผนล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยของคนผิวขาว

(4) ช่วง ค.ศ. 1974-1985: เมื่อรักหักเห ในการประชุมเรื่องประชากรระดับโลก ณ กรุงบูคาเรสต์  

เมื่อ ค.ศ. 1974 นั้น ปรากฏว่าน�้าเสียงของผู้น�าประเทศโลกที่สามกับกลุ่มผู้หญิงฝ่ายก้าวหน้ามีความเห็นพ้อง

ต้องกันและคัดค้านความคิดของนักประชากร ผู้น�าเหล่านี้มองว่าการพัฒนาต่างหากคือการคุมก�าเนิดที่ดีที่สุด 

ดังนั้น เงินช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาเป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่าโครงการควบคุมการเกิด สภาประชากร 

(Population Council) จึงก�าหนดข้อเสนอว่าจะสนับสนุนโครงการพัฒนาท่ีผสมผสานการควบคุมการเกิด  

มติของการประชุมครั้งนี้ยืนยันถึงสิทธิของปัจเจกบุคคลในการมีอิสระก�าหนดจ�านวนลูกของตนเอง แต่ในทาง

ปฏิบัติ เมื่อมีการให้ทุนสนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัว รัฐบาลหลายประเทศกลับใช้วิธีจูงใจให้เชื่อ  

หรือกึ่งบังคับ หรือบังคับตรงๆ ที่น่าสนใจก็คือ ในคริสต์ทศวรรษน้ีเองได้เกิดศัพท์ใหม่คือค�าว่า ‘สิทธิอนามัย 

เจริญพันธุ์’ (reproductive rights) ขึ้น ซ่ึงเป็นข้อเสนอของกลุ่มผู้หญิงฝ่ายซ้ายท่ีต่อสู้เรื่องสิทธิการท�าแท้ง 

ว่าจะก�าหนดค�าจ�ากัดความให้กว้างขึ้นอย่างไร เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์อย่างครบถ้วน  

อันหมายถึงเมื่อผู้หญิงมีความต้องการ รัฐบาลต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การดูแล

ก่อนคลอด และหลังคลอด และการบริการสุขภาพเด็กในระยะต้น

(5) ช่วง ค.ศ. 1985-1995: รักรีเทิร์น เมื่อหมดยุคสงครามเย็น นักประชากรถูกตั้งค�าถามอย่างจริงจัง

อกีครัง้หนึง่ว่ามหีลกัฐานยนืยนัแน่ชดัอย่างไร ทีว่่าการเพิม่จ�านวนประชากรนัน้เป็นผลลบต่อการพฒันา เพราะ

สิ่งที่เคยเสนอนั้นยังคงคลุมเครือ ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงจากปรากฏการณ์ท่ีผ่านมาต้ังแต่ต้นทศวรรษได้  

ในช่วงนี้องค์กรทางประชากรเริ่มรับผู้ท�างานใหม่ที่พูดจากับนักสิทธิสตรีได้ ทดแทนคนเก่าที่ยังคงความเชื่อ 

เดิมๆ ไว้ ในระยะนี้เองเงินทุนได้หลั่งไหลไปให้กับปัญหาทางสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและ 

สิทธิมนุษยชน ขบวนการทางประชากรจึงต้องมองหาแง่มุมใหม่เพื่อให้องค์กรทุนยังคงสนใจให้ทุนต่อไป เช่น 

ข้อเสนอที่ว่าการลดอัตราเกิดเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

ในที่สุดขบวนการประชากรต้องกลับไปพึ่งพิงพันธมิตรคือขบวนการผู้หญิง ซ่ึงที่จริงแล้วเป็นการยื่น 

ข้อเสนอจากกลุ่มนักสิทธิสตรีเอง ในกลางคริสต์ทศวรรษ 1980 เครือข่ายของผู้หญิงที่ท�างานเพื่อสุขภาพ 

ผู้หญิงได้เพิ่มบทบาทในการกระตุ้นนโยบายของรัฐ และปรับทิศทางวาระทางประชากรขององค์กรนานาชาติ

หลายแห่ง โดยดึงความสนใจมายังคุณค่าของเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์บนฐานสิทธิมนุษยชน ย่ิงไปกว่านั้น

ยังมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้หญิงที่ท�างานในองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศ  

และพยายามประสานอุดมการณ์นี้ให้เป็นหน่ึงผ่านการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นเครือข่าย

นานาชาติที่มีตัวแทนจ�านวนไม่น้อยที่เป็นผู้หญิงจากประเทศโลกที่สาม

6
 ผู้เขียนพึงใจแปลค�าว่า ‘radical’ ให้ตรงกับรากศ�พท์และชุดความคิดที่ใช้อธิบายการเคลื่อนไหวต่อสู้ของนักสิทธิสตรีสายนี้ ค�านี้มีผู้แปลไว้ต่างๆ 

กันว่า ‘สุดขั้ว’ (ชลิดาภรณ์, 2539); ‘หัวรุนแรง’ (สุชีลา, 2542); และ ‘ถอนรากถอนโคน’ (วารุณี, 2545)
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แผนปฏบิตักิารทีไ่ด้จากการประชมุคอืเรือ่งประชากรและการพฒันานี ้ในสายตานกัประชากรมองว่าคอื 

‘การพฒันาคณุภาพของประชากรโดยเน้นการพฒันาด้านอนามยัการเจรญิพนัธุใ์นทกุช่วงวยั’ แต่เมือ่พจิารณา

แผนปฏบิตักิารในหวัข้อที ่4 แล้วกลบัแสดงถงึชยัชนะของขบวนการผูห้ญงิในการท�างานกบัขบวนการประชากร

ในยุคปัจจุบันดังนี้ 

ขยายความเสมอภาคและเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายและเพิ่มอ�านาจให้กับผู ้หญิง และ 

ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิง ต้องประกันให้ผู้หญิงสามารถควบคุมภาวะเจริญพันธุ ์

ของตนเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจหลักของโครงการประชากรและการพัฒนา และโครงการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง (Hodgson & Watkins, 1997: 520)

กล่าวได้ว่า การที่ขบวนการผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการผลักดันประเด็นต่างๆ ในการ

ประชุมที่ไคโรนี้ นับเป็นชัยชนะครั้งส�าคัญของขบวนการผู้หญิงในระดับสากลที่สามารถสร้างวาทกรรมใหม่  

เพื่อเพิ่มอ�านาจผู้หญิงในกฎหมายและการเมืองระดับนานาชาติ ความส�าเร็จของขบวนการนี้เป็นก้าวที่สะสม 

มาจากการท�างานต่อเนื่อง ดังที่ก่อนหน้านี้หนึ่งปี ในการประชุมสิทธิมนุษยชนนานาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2536  

เครือข่ายผู้หญิงสามารถผลักดันกรอบความคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี (gender and sexuality) และ 

สทิธมินษุยชนของผูห้ญงิ รวมเข้าไว้ในกรอบการท�างานขององค์การสหประชาชาต ิซึง่เป็นผลมาจากการพสิจูน์

ได้ว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผู้หญิงต้องเผชิญมีพื้นฐานมาจากเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี ผลดังกล่าว

ท�าให้องค์กรทุนหันมาสนับสนุนองค์กรผู้หญิงทั่วโลกให้ท�างานวิจัย และรณรงค์เคลื่อนไหวในประเด็นเพศภาวะ

และเพศวิถีอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (Silliman & King, 1999)

·	 จากสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์สู่ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์  

 (กฤตยา และกุลภา, 2558: 45-54)

แนวคิด ‘ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์’ (Reproductive Justice) เกิดขึ้นในการประชุมประชากร

และการพัฒนา ณ กรุงไคโร เมื่อ พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มผู้หญิงผิวสีได้เสนอเป้าหมายในการท�างานเพื่อสุขภาวะ

ผู้หญิง ว่าคือการสร้างให้เกิด ‘ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์’ เนื่องจากการต่อสู้เพื่อขยายความก้าวหน้า

ต่อคุณภาพชีวิตผู้หญิงและเด็กทางสุขภาพเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ จะมุ่งเน้นให้รัฐมีบริการสุขภาพอนามัย 

เจริญพันธุ์และรับรองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่การท�างานของภาคประชาสังคม 

ต้องไปไกลกว่านั้น นั่นคือต้องท�าให้สังคมตระหนักและขับเคลื่อนให้เกิด ‘ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์’ 

ด้วย ต่อมากลุ่มผู้หญิงผิวสีในสหรัฐอเมริกาชื่อ SisterSong (ส่วนใหญ่คือแรงงานข้ามชาติและลูกหลานจาก

ประเทศเอเซีย) ได้น�าข้อเสนอนี้มาผลักดันและสานต่อจนเกิด ‘ขบวนการความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์’ 

อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงแนวคิดและกิจกรรมใน พ.ศ. 2540 (Nora, 2008)
7

กลุ่ม SisterSong ได้วิเคราะห์แนวคิด ‘สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์’ ‘สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์’ และ  

‘ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์’ ไว้ว่า แม้ทั้ง 3 แนวคิดจะมีความต่างกัน แต่หากน�ามาผนึกใช้ด้วยกันจะ

7
 ปัจจุบันแนวคิดเรื่องนี้ได้แพร่หลายไปสู่นักสิทธิสตรีและน�าไปใช้ในการเคลื่อนไหวหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์และเพศ ดังเช่น 

การประชุมเรื่อง Abortion and Reproductive Justice: The Unfinished Revolution II ณ เมืองเบลฟาสต์, ไอร์แลนด์เหนือ ประเทศอังกฤษ 

วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2559 ที่มีผู้เข้าร่วมจาก 17 ประเทศทั่วโลก
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ช่วยเสรมิสร้างกนัและกนัในการสร้างทางออกของปัญหา (Asian Communities for Reproductive Justice 

[ACRJ], 2005) แนวคิดทั้งสามแบบนี้มีความแตกต่างทั้งด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวแสดงหลัก  

และข้อท้าทาย/ข้อจ�ากัด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)

กล่าวโดยรวมแล้ว ทั้งสามแนวคิดเน้นฐานคิดคนละแบบ นั่นคือ แนวคิดสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์  

ยังใช้ฐานคิดการบริการสุขภาพตามความต้องการของผู้รับบริการ (Client Oriented, Provider Efficient-

COPE) คือเน้นความจ�าเป็นของการจัดและเข้าถึงบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์โดยมีความต้องการของ 

ผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง แนวคิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ วางอยู่บนฐานคิดสากลทางกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครอง

ผู้หญิง โดยมองว่าเป็น ‘สิทธิ’ และท�าให้มิติชีวิตผู้หญิงและเด็กที่เดิมถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวได้ถูกน�ามาเป็น

เรื่องสาธารณะและเป็นที่ยอมรับในกระแสหลัก และแนวคิดความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์ เน้นฐานคิด

เรื่องความเป็นธรรมทางเพศ (gender justice) โดยชี้ว่าความไม่ยุติธรรมทางการเจริญพันธุ์คือ ผลลัพธ์ 

ผนวกกันของความไม่เป็นธรรมหลากหลายมิติที่มีรากมาจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมและการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน นั่นคือ การที่ผู ้หญิงจะสามารถตัดสินใจในชีวิตทุกด้านของตัวเองได้หรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับ 

การเผชิญความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงผ่านร่างกาย เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์  

โดยครอบครัว ชุมชน สถาบันต่างๆ อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในโครงสร้าง ในบรรทัดฐาน 

ในสถาบันทางสังคมต่างๆ และส่งผลต่อชีวิตทางเพศ ทางเลือกการตัดสินใจ และการเข้าถึงบริการด้าน 

การเจริญพันธุ์ของตัวเอง

ในทศันะผูเ้ขยีนมองว่า จดุเด่นสดุของแนวคดิความเป็นธรรมทางอนามยัเจรญิพนัธุค์อื การผสานแนวคดิ

เรื่อง intersectionality
8
 เข้ามาสู่งานสุขภาวะผู้หญิง เพื่อชี้ถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่กดขี่ทับซ้อน

อยู่บนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งๆ และตีแผ่ความเหลื่อมล�้าทางสังคมกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ผู้หญิงกลุ่ม 

ชายขอบแต่ละคนต้องเผชิญ นั่นคือให้ความส�าคัญกับบริบทล้อมรอบชีวิตของปัจเจกผู้หญิงและความมีตัวตน

ของผู้หญิงเอง (agency)

·	 การขับเคลื่อนเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศในประเทศไทย

ภาครฐั: การขบัเคลือ่นประเดน็สทิธอินามยัการเจรญิพนัธุเ์ริม่ลงหลกัปักฐานในหน่วยราชการไทย เมือ่

กระทรวงสาธารณสขุประกาศนโยบายอนามยัการเจรญิพนัธุ ์เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2540 โดยให้ค�านยิามอนามยั

การเจรญิพนัธุว่์าคอื ‘ภาวะความสมบรูณ์แขง็แรงของร่างกายและจติใจทีเ่ป็นผลสมัฤทธิ ์อนัเกดิจากกระบวนการ

และหน้าทีข่องการเจรญิพนัธุท์ีส่มบรูณ์ของทัง้ชายและหญงิ ทกุช่วงอายขุองชวีติ ซึง่ท�าให้เขาเหล่านัน้สามารถ

มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข’ นอกจากนี้ นิยามยังครอบคลุมถึงสิทธิชายและหญิงทุกช่วงอายุในการ

ตัดสินใจ และสิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนสามารถที่จะ 

เข้าถงึบรกิารด้านนีอ้ย่างทัว่ถงึ (ปรากรม, 2541 อ้างใน สมศกัดิ ์และคณะ, 2555: 4) โดยมปีระเดน็ทีจ่ะท�างาน

รวม 10 เรื่อง (รายละเอียดในล้อมกรอบ) 

8
 ‘Intersectionality’ (ยังไม่มีผู้บัญญัติศัพท์นี้เป็นภาษาไทย) เป็นแนวคิดใหม่ เริ่มใช้โดย Kimberlé Williams Crenshaw นักสิทธิสตรีอเมริกัน  

ในคริสต์ทศวรรษ 1980 เพื่อชี้ให้เห็นถึงการทับซ้อนระหว่างอัตลักษณ์ทางสังคมกับระบบการกดขี่ การเลือกปฏิบัติ และการใช้อ�านาจน�า 
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งานบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 10 เรื่อง

1. การวางแผนครอบครัว สนันสนุนให้คนไทยมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละ

ครอบครัว

2. การอนามัยแม่และเด็ก ดูแลสุขภาพของหญิงทั้งก่อนระหว่างและหลังตั้งครรภ์ให้มีการตั้งครรภ์ 

ที่ปลอดภัย มีลูกที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ

3. โรคเอดส์ ให้ความรูใ้ห้ค�าปรกึษาแก่ผูม้ปัีจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคและควบคมุป้องกนั รวมถงึให้การรกัษา

แก่ผู้ติดเชื้อ

4. มะเร็งในระบบสืบพันธุ์ เฝ้าระวังผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ความรู้ และให้บริการตรวจวินิจฉัย

โรคอย่างรวดเร็วถูกต้อง

5. โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ ควบคุมป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชื้ออื่นๆ  

ของระบบสืบพันธุ์

6. การแท้งและภาวะแทรกซ้อน ป้องกันการแท้งให้มีอัตราลดลง และรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจาก 

การแท้งได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการแท้งที่ปลอดภัย

7. ภาวะการมีบุตรยาก ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและให้บริการแก่ผู้ที่มีบุตรยาก

8. เพศศึกษา ให้ค�าปรึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอายุอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม

9. อนามัยวัยรุ่น ให้ความรู้และให้ค�าปรึกษาในเรื่องเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบและ

ปลอดภัย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

10. ภาวะหลงัวยัเจรญิพนัธุแ์ละผูส้งุอาย ุให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าในการปฏบิตัติน บ�าบดัรกัษาให้ประชากร

วัยทองมีสุขภาพดี ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์แก่สังคมและครอบครัว

น่าสนใจว่า เดมินโยบายวางแผนครอบครวัแห่งชาตทิีก่ระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานหลกัในปฏบิตักิาร

เชิงนโยบายและยทุธศาสตร์ โดยมฝ่ีายน�านโยบายลงสูพ่ืน้ทีค่อื ‘กองวางแผนครอบครวัและประชากร’ กรมอนามยั 

แต่ต่อมานโยบายวางแผนครอบครวัเพือ่ควบคมุอตัราเกดิมคีวามส�าคญัน้อยลง เนือ่งจากประเทศไทยสามารถ

บรรลุการลดอัตราเกิดได้อย่างรวดเร็วภายใน 10 ปีแรก หลังจากมีการประกาศใช้นโยบายประชากร จนได้ 

ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการปฏิวัติทางการเจริญพันธุ์ (Knodel, Chamratrithirong, & Debavalaya, 1987: 

193-205) ดังหลักฐานที่ชี้ว่า ภาวะเจริญพันธุ์ของคนไทยได้ลดต�่าลงอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2507-2549  

เมื่อพิจารณาจาก ‘อัตราเจริญพันธุ์รวม’ ซึ่งหมายถึง จ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถมีบุตรได้  

คือ หญิงไทยเมื่อ พ.ศ. 2507 มีอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือมีบุตรเฉลี่ยประมาณ 6 คน การส�ารวจใน พ.ศ. 2539 

พบว่าจ�านวนบุตรเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 2 คน และยิ่งลดต�่าลงไปอีกเหลือเพียง 1.6 คนใน พ.ศ. 2549  

(ปัทมา, 2549)

เมือ่มกีารประกาศนโยบายอนามยัการเจรญิพนัธุ ์และมภีาระงานทีต้่องขบัเคลือ่นถงึ 10 เรือ่ง กรมอนามยั

จงึปรบัชือ่หน่วยงานจาก ‘กองวางแผนครอบครัวและประชากร’ เป็น ‘ส�านกัอนามัยการเจริญพันธุ์’ เพื่อให้ตรง

กบัภาระงานใหม่ หลงัจากท�างานด้านนีม้า 12 ปี กระทรวงสาธารณสขุกไ็ด้ประกาศใช้นโยบายและยทุธศาสตร์
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การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557) ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ  

(สมศักดิ์ และคณะ, 2555: 12) จากรายงานการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้พบว่า ในภาพรวม

แล้วงานอนามัยการเจริญพันธุ์ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปน้ี (กนิษฐา และ 

สุวัฒน์, 2557: 159-161)

1. การเสริมสร้างครอบครัวใหม่และเด็กรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 

2. การสร้างทัศนคติที่ดีของวัยรุ่นต่อการสร้างครอบครัวและการเข้าถึงบริการคุมก�าเนิด โดยการ 

เข้าถึงบริการคุมก�าเนิดยังเป็นปัญหาส�าหรับวัยรุ่น เนื่องจากทัศนคติเชิงลบของผู้ให้บริการ

3. เพศศกึษาและทกัษะชวีติทีร่อบด้าน ยงัไม่มรีะบบการเรยีนรูแ้ละการสอนเรือ่งนีท้ัง้ในและนอกระบบ

การศึกษา ขณะที่เรื่องเพศยังเป็นประเด็นที่คนในสังคมไม่สื่อสารพูดคุยกันเปิดเผย 

5. การจัดตั้งจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ ประสบผลส�าเร็จในระดับหน่ึง แต่ยังท�าได้ยาก เพราะครู 

ยังขาดประสบการณ์ 

6. เสริมสร้างหน่วยงานภาคเอกชนให้มีบทบาทท่ีชัดเจนต่อการจัดบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  

แต่ยังเป็นการให้บริการเชิงรับมากกว่าเชิงรุกและยังไม่ครอบคลุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังท�างานด้านนี้น้อย

7. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ.... ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนฯ 

8. ยังไม่มีระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

9. ฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อการตัดสินใจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบันทึก

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลสถิติไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน ขาดความน่าเชื่อถือ

พึงสังเกตว่า งานอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ขับเคลื่อนโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนั้น เน้นเรื่อง

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ค่อนข้างน้อย ขณะที่ภาระงาน 10 ด้านนั้น ในปฏิบัติการจริงก็ไม่เน้นเรื่องสิทธิอนามัย

การเจริญพันธุ์ แต่เน้นงานบริการเป็นหลัก ดังปรากฏในหนังสือ ‘การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์: คู่มือ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข’ ของส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ (สมศักด์ิ และคณะ, 2555) มีเพียงบทเดียวที่บรรจุ

เนื้อหาอย่างบางเบาเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ (หน้า 251-264) 

ขณะที่การให้ความหมายของ ‘อนามัยการเจริญพันธุ์’ ระบุว่า ‘ค�านิยามของอนามัยการเจริญพันธุ์นั้น

เหมอืนกบัของสขุภาพอนามยั แต่เป็นเรือ่งของระบบสบืพนัธุ’์ (เน้นโดยผูเ้ขยีน) คอืเป็นเรือ่งของกระบวนการ

เจริญพันธุ์ และพฤติกรรมทางเพศ ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 3 ด้านคือ (1) ความสามารถที่จะมีบุตร 

และควบคุมการเจริญพันธุ ์ของตนเอง มีเสรีภาพที่จะเลือกว่าจะมีบุตรเมื่อไร ถี่ห่างเท่าไร ตลอดจนมี 

ความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ (2) ความส�าเร็จในการลดอัตราตายของมารดาและทารก คือลูกเกิดรอดแม่

ปลอดภัย ลูกที่เกิดมาได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (3) โอกาสเลือกวิธีคุมก�าเนิดที่ปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ ราคาถูก รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ท�าให้สตรีมีความปลอดภัยในด้าน 

การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และบุตรท่ีเกิดมามีความแข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งมีชีวิตทางเพศท่ีปลอดภัย  

(สมศักดิ์ และคณะ, 2555: 4)

ภาคประชาสงัคม: บทบาทภาคประชาสงัคมในการขบัเคลือ่นสทิธอินามยัการเจรญิพนัธุ ์ถ้ากล่าวเฉพาะ 

10 ประเดน็ทีเ่ป็นภาระงานทีก่รมอนามยัก�าหนดขึน้นัน้ กล่าวได้ว่าในประเดน็เรือ่งการวางแผนครอบครวั หรอื
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การบริการคุมก�าเนิด มีองค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.) ท�างานบริการด้านนี้มานานแล้ว ได้แก่ สมาคมวางแผน

ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 

และเป็นสมาชิกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood  

Federation [IPPF]) ด้วย อีกองค์กรหนึ่งคือสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 ทั้งสอง

องค์กรเป็นหัวหอกในการให้บริการคุมก�าเนิด และการยุติการตั้งครรภ์ของภาคประชาสังคม ปัจจุบันนี้ทั้งสอง

องค์กรหันมาจับงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วย

ในมิติของการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิผู้หญิงและความเสมอภาคทางเพศ อาจนับได้ว่าใน พ.ศ. 2515  

เกดิกลุม่ผูห้ญงิกึง่ก้าวหน้า (semi-progressive) ขึน้คอื กลุม่ทีต้่องการท�างานขบัเคลือ่นเพือ่ส่งเสรมิสถานภาพ

สตรี (Women’s Status Promotion Group) การเคลื่อนไหวลักษณะน้ีเริ่มเกิดข้ึนกับกลุ่มผู้หญิงนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยต่างๆ (Tantiwiramanond & Pandey, 1991) ซ่ึงน่าจะเป็นส่วนหน่ึงของความก้าวหน้า 

ในกลุม่นกัศกึษาทัว่ไปทีห่นัมาสนใจปัญหาสงัคมและบ้านเมอืง จนน�าไปสูก่ารเรยีกร้องรฐัธรรมนญู และตดิตาม

มาด้วยเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 

งานภาคประชาสังคมในประเทศไทยเติบโตข้ึนมาก หลังจากท่ีบรรดานักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าป่าไปร่วม

ต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2522 เริ่มทยอยเดินทางออกจากป่า คนหนุ่มสาว 

ส่วนหนึ่งกลับเข้าเมืองมาท�างานตามอุดมการณ์เพื่อสาธารณะ/สังคม เข้าร่วมท�างานกับองค์กรในภาคประชา

สังคมและกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเรื่องสาธารณะท่ีส�าคัญต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสิทธิ 

ผู้หญิง มีองค์กรที่เกิดขึ้นเด่นๆ หลายองค์กร ได้แก่ กลุ่มเพื่อนหญิง (ต่อมาคือมูลนิธิเพื่อนหญิง) มูลนิธิผู้หญิง  

และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ทั้ง 3 องค์กรนี้ท�างานรณรงค์เรื่องการส่งเสริมสถานภาพผู้หญิงและ 

ความเป็นธรรมส�าหรับผู้หญิงที่เผชิญปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ  

การท�าแท้ง การค้าผู้หญิงและเด็ก โสเภณีข้ามชาติ แรงงานหญิง ฯลฯ 

ในการท�างานด้านสิทธิทางเพศก็เกิดการขับเคลื่อนเรื่องเพศวิถีที่เริ่มจากงานเอดส์ และเกิดการปรากฏ

ตัวของเกย์และกะเทยที่ท�างานต้านเอดส์ และเรียกร้องสิทธิของผู้ติดเชื้อ ขณะท่ีงานเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิง 

และสิทธิเด็กก็เติบโตชัดเจนอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การเคลื่อนไหวเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่ง  

อพช. ด้านผู้หญิงและด้านเด็กได้ร่วมกันท�างานเป็นเครือข่ายต้ังแต่ช่วงน้ีจนถึงปัจจุบัน และคณะท�างานเพื่อ 

ยุติการเอาเปรียบเด็กทางเพศ (พปพ.) ที่มุ่งท�างานเรื่องยุติปัญหาโสเภณีเด็กในช่วงปี พ.ศ. 2533-2536  

รวมถึงการเกิดขององค์กรที่ท�างานเพื่อปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวองค์กรแรกในประเทศไทย คือ อัญจารี 

(กฤตยา และกนกวรรณ, 2545)

หากกล่าวเฉพาะการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ในช่วงต้น พ.ศ. 2540 ได้เกิดโครงการ

รณรงค์สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ด�าเนินงานโดยสภาประชากร ส�านักงานกรุงเทพฯ (Population Council, 

Bangkok Office) ที่ได้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด นับเป็นการเคลื่อนไหวแรกๆ ที่น�าผลจากการประชุม

ประชากรและการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2537 มาเป็นประเด็นเคลื่อนไหวรวม 8 ประเด็นคือ การท�าแท้ง ภาวะ 

การมีบุตรยาก ภาวะหมดประจ�าเดือน ยาคุมฉุกเฉิน มะเร็งปากมดลูก ตัวชี้วัดอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาพ

ผู้หญิง (ในภาพรวม) โดยจัดเวทีเสวนาที่มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และละเอียดอ่อนต่อ 

ความเชื่อทางวัฒนธรรมและบริบทชีวิตผู้หญิง เผยแพร่ต่อสาธารณะ และท�าข้อเสนอเชิงนโยบายให้ภาครัฐ 
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ในแต่ละประเดน็ (policy advocacy)
9
 เมือ่สภาประชากร ส�านกังานกรงุเทพฯ ปิดตวัลงใน พ.ศ. 2544 ผูป้ฏบิตัิ

งานของโครงการรณรงค์สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 4 คนได้ก่อต้ัง ‘มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

(สคส.)’ ใน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งใจท�างานวิจัยและรณรงค์เรื่องสุขภาพผู้หญิงโดยมีสิทธิอนามัย 

การเจริญพันธุ์เป็นแกนกลาง และมีกรอบคิดหลักในการท�างาน 3 ประเด็นคือ เพศภาวะ เพศวิถี และ 

สิทธิมนุษยชน (มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง [สคส.], 2560)

ต่อมา สคส. ได้เป็นหัวหอกในการท�างานเรื่องสุขภาพผู้หญิงและสุขภาวะทางเพศ ที่เป็นเหรียญอีกด้าน

หนึง่ของเรือ่งสทิธอินามยัการเจรญิพนัธุแ์ละยงัไม่เคยมอีงค์กรผูห้ญงิอืน่ใดท�ามาก่อน โดยร่วมกบัภาคเีครอืข่าย

พัฒนาแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ใน 

พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนาที่จะ ‘สร้างเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลดความเสี่ยงของเรื่องเพศที่ไม่ปลอดภัย 

และสนับสนุนเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้านเพศของประชาชน’  

(แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ, 2549: 3; สคส., 2551: 21) โดยน�าเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ในประเด็น

เพศสมัพนัธ์ไม่ปลอดภยัขึน้มาเป็นตวัตัง้ และมองว่าการรบัมอืกบัสถานการณ์เพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั ทัง้เรือ่ง

เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความรุนแรงและการละเมิดทางเพศ และสุขภาพ

อนามัยเจริญพันธุ์นั้น ต้องท�าสองสิ่งไปพร้อมๆ กัน คือ เพิ่มความรู้ความเข้าใจท่ีตัวปัจเจกบุคคล ซึ่งม ี

ความเปราะบางหรือความเสี่ยงแตกต่างกัน และปรับแก้บริบทสิ่งแวดล้อมของปัจเจกให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต 

ทางเพศที่ปลอดภัยด้วย นั่นคือต้องมีสุขภาวะทางเพศทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม (กุลภา, 2558)

องค์กรพัฒนาเอกชนอีกแห่งหนึ่งที่ท�างานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร 

กลุ่มต่างๆ คือ องค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2556 ได้ปรบัตวัเป็นองค์กรท้องถิน่ในนาม ‘มลูนธิิ

แพธทเูฮลท์ (Path2Health Foundation [P2H])’ (P2H, 2016) องค์การแพธมบีทบาทในเรือ่งเพศศกึษารอบด้าน 

(comprehensive sexuality education) ในชื่อโครงการ ‘ก้าวย่างอย่างเข้าใจ’ หรือ ‘โครงการส่งเสริมเพศวิถี

ศกึษาส�าหรบัเยาวชนในสถานศกึษา’ อย่างแขง็ขนัในช่วงกว่า 10 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2546-2557) ซึง่เป็นโครงการ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมพื้นที่ 43 จังหวัด  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

และต่อเน่ือง นับเป็นส่วนหนึ่งของงานป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวี เพื่อลดจ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

รายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 12-24 ปี (แสงจันทร์, 2557)

ทั้ง สคส. และ P2H ท�างานเรื่องเพศบนสถานการณ์ที่หนุ่มสาวไทยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน  

ทั้งการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ อันน�าไปสู่ภาวะเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนในวัยหนุ่ม

สาวหรือวัยแรงงาน เพราะมีอัตราติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูงขึ้น ขณะที่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นก็เพิ่ม

จ�านวนสูงตามมาด้วย ดังรายงานขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า ประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ 2 เรื่องของ

ประเทศไทย ที่เป็นเรื่องท้าทายและควรได้รับการเอาใจใส่ในล�าดับต้นๆ คือ ลดจ�านวนวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย (WHO, 2011: 47) สถานการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดการผลักดัน

กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นตั้งแต่ พ.ศ. 2554 และมาประสบความส�าเร็จใน พ.ศ. 2559 ในชื่อ ‘พระราช

9
 โครงการน้ีได้เชิญ แพทย์หญิงสุวรรณา วรคามิน ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ในขณะนั้น นายแพทย์สุพร เกิดสว่าง และผู้เขียน  

เป็นที่ปรึกษาโครงการ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
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บญัญตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. 2559’ รปูธรรมส�าคญัเรือ่งหนึง่ของการขบัเคล่ือน

ผลักดันกฎหมายนี้ทั้งก่อนและหลังการออก พ.ร.บ. ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม 

คือ การร่วมจัดประชุมสุขภาวะทางเพศแห่งชาติ 2 ครั้ง ใน พ.ศ. 2558 และ 2560 สนับสนุนโดย สสส.

กล่าวโดยรวมในทางทฤษฎแีล้ว การขบัเคลือ่นเรือ่งสทิธกิารเจรญิพนัธุแ์ละเพศในประเทศไทยมลีกัษณะ

เป็นการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวใหม่ (new social movement) คอืมไิด้เคลือ่นไหวบนฐานชนชัน้ใดชนชัน้หนึง่ 

มิได้เคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และมิได้เคลื่อนไหวผ่านการเรียกร้อง

พรรคการเมือง นักการเมือง หรือพึ่งพิงกลไกรัฐ และสุดท้ายคือมิได้มุ่งช่วงชิงอ�านาจรัฐ แต่มุ่งเปลี่ยนแปลง

สังคม ‘เพื่อสร้างกติกาหรือกฎเกณฑ์ชุดใหม่ในการด�ารงชีวิต’ และช่วงชิงการน�าในการสร้างนิยามหรือ 

ความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งที่ต่อสู้เรียกร้อง (ไชยรัตน์, 2542: 63-64)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจหมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างกฎเกณฑ์กติกา เช่น การตรากฎหมาย

ใหม่ที่ขยายสิทธิหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น และหรือการปรับเปลี่ยนฐานคิดเมื่อนิยามใหม่ 

หรือความหมายชุดใหม่ผลิดอกออกผลในภาคปฏิบัติการในสังคม การเปลี่ยนแบบหลัง ถ้าท�าได้ก็อาจจะ 

เปลี่ยนระบบการให้คุณค่า ค่านิยม ความเป็นสถาบัน และความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ส�าคัญของสังคม  

หรือระหว่างรัฐกับประชาชนได้ในที่สุด การขับเคลื่อนลักษณะนี้จึงมักถือว่าหน่วยงานรัฐคือภาคีส�าคัญ 

ที่ช่วยหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลง คือมีทั้งต่อว่าต่อขานรัฐ ต�าหนิติเตียนรัฐ เปิดโปงรัฐ แต่ก็ท�างานร่วมกับรัฐ

ในส่วนที่คิดสอดคล้องกัน

การเคลื่อนไหวหนึ่งที่บรรลุผลเป็นรูปธรรมคือ การนิยามความหมายของค�าว่า ‘สุขภาพผู้หญิง’ ลงใน

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 6 ท่ีระบุว่า ‘สุขภาพผู้หญิงในด้านสุขภาพทางเพศ 

และสุขภาพในระบบเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความจ�าเพาะ ซับซ้อน และมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต  

ต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม’
10
 ขณะที่บทบาทของภาคประชาสังคม 

ในการผลักดันสิทธิทางเพศและการเจริญพันธุ์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคีหน่วยราชการ ดังที่นายแพทย์

กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า ‘...ถ้าไม่มี NGO มาช่วยในการขับเคลื่อน 

เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความส�าเร็จ หายากมากที่ภาครัฐจะลงมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เอง’ (27 เมษายน 2558)
11
 

แล้วสถาบันทางวิชาการแบบสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีต�าแหน่งแห่งที่ในการเข้าร่วมกับ

ขบวนการทางสังคมแนวใหม่ ที่มุ่งขยายสิทธิการเจริญพันธุ์และเพศอย่างไรบ้าง? เราจะอภิปรายในตอนต่อไป

10
 สังคมไทยมีการผลักดันและเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนหลายฉบับ แต่ยังไม่มีฉบับใดเลยที่สามารถก้าวผ่านสภาออกมาประกาศใช้เป็น

กฎหมายได้ตามเจตจ�านงที่ภาคประชาชนตั้งใจไว้ การผ่านพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติใน พ.ศ. 2550 จึงเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ 

การเสนอกฎหมายและการเมืองไทย เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันมากที่สุด ผ่านการรับฟังความคิดเห็น

ประชาพิจารณ์มากครั้งที่สุด และผ่านกระบวนการพิจารณาถึงสามรัฐบาล แต่น่าเสียใจว่ากฎหมายนี้กลับผ่านออกมาเป็นกฎหมายในยุคของ 

รัฐบาลรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

11
 ให้ความเหน็ในทีป่ระชุมเรือ่ง ‘การทบทวนสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ เหลยีวหน้าแลหลงั ผ่านการขบัเคลือ่นมลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพ

ของผู้หญิงและภาคีเครือข่าย’ จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ห้อง 501 ส�านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) วันที่ 27 เมษายน 2558.



สถาบันวจิยัประชากรและสงัคมกับการขยายพรมแดนความรูด้้านการเจรญิพนัธ์ุและเพศ 19

การก่อเกิดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ใน ‘ปัจฉิมลิขิต’ ของหนังสือชื่อ ‘ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต’ เอกสารวิชาการฉบับสุดท้าย 

ที่เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ ผู้อ�านวยการคนแรกของสถาบันฯ
12
 ได้ให้ภาพการก่อตั้ง

และเปลี่ยนผ่านจาก ‘ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม’ มาเป็น ‘สถาบันวิจัยประชากรและสังคม’ ว่า สถาบัน 

ทางประชากรเกิดจากความพยายามของประเทศมหาอ�านาจอันดับหนึ่งของโลก หรือสหรัฐอเมริกา ที่เกรงว่า

หากจ�านวนประชากรในประเทศโลกทีส่ามเตบิโตขึน้ด้วยอตัราเพิม่ทีส่งู จะสิน้เปลอืงทรพัยากรในการช่วยเหลอื

ประเทศเหล่านี้มากกว่าการกระตุ้นให้เกิดโครงการวางแผนครอบครัวในประเทศด้อยพัฒนาเพื่อลดอัตรา 

เพิ่มประชากรให้ต�่าลง รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นจึงผลักดันผ่านองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การ

สหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ที่ส�าคัญคือ  

สภาประชากร (Population Council) ที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ให้สนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน

วชิาการทางประชากรขึน้มา เพือ่เป็นฐานในการด�าเนนิงานวจิยัและผลติบคุลากรทางประชากร (บญุเลศิ, 2557: 

47-57)

ข้อเทจ็จรงิจากประวตัศิาสตร์เกีย่วกบัเรือ่งนี ้คงต้องเริม่จากการทีป่ระเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศก�าลัง

พฒันาทีต้่องการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิรฐับาลจงึได้เชญิคณะส�ารวจทางเศรษฐกจิของธนาคารโลก

ให้เขา้มาท�าวจิยั (กรกฎาคม 2500-มถินุายน 2501) คณะผูเ้ชีย่วชาญได้สง่ผลการศกึษาเรือ่ง ‘โครงการพัฒนา

ของรฐัส�าหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2501’ ต่อรฐับาล หนึง่ในขอ้เสนอของรายงานฉบบันีค้อื เสนอให้การวางแผน

ครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ เน่ืองจากจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มในอัตราสูง

ท�าให้เกิดปัญหานานัปการ หนึ่งในปัญหาน้ันคือจะส่งผลต่อการชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ 

(นิพนธ์, 2557: 6) ขณะเดียวกันรัฐบาลก็สั่งการให้สภาวิจัยแห่งชาติจัดประชุมระดับชาติเรื่องประชากร

ประเทศไทยรวม 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2505, 2508, และ 2511 โดยมีแพทย์และนักวิชาการที่สนใจปัญหาการเพิ่ม

ประชากรได้ร่วมกันผลักดันแนวคิดที่จะให้มีโครงการวางแผนครอบครัวขึ้น (ชัยยนต์, 2533: 253-293)

บุญเลิศ (2557) ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในการประชุมครั้งที่ 2 มีผู้แทนของมูลนิธิฟอร์ดประจ�าอินเดียคือ 

Dr. Moye W. Freyman ซึ่งต่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการคนแรกของ Carolina Population Center 

[CPC] จาก University of North Carolina at Chaple Hill เข้าร่วมประชุมด้วย และได้พบหารือ 

กับศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส ยามะรัต คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ในขณะนั้น Dr.Freyman  

เสนอให้ความช่วยเหลือจัดตั้ง ‘ศูนยว์ิจัยประชากรและสังคม’ ขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในปีถัดมา  

(12 มถินุายน 2509) แต่การเป็นศนูย์วจิยัมไิด้มฐีานะเป็นหน่วยงานในระบบราชการจงึไม่ได้รบัจดัสรรต�าแหน่ง

และงบประมาณประจ�าปี เงินบริหารที่ใช้จึงมาจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ที่ให้ผ่าน CPC ใน 3 ปีแรกจ�านวน  

4 ล้านบาท และในช่วงเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2510-2518) CPC ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจ�าที่ศูนย์วิจัยนี้รวม 4 คน 

หลงัจากศาสตราจารย์นายแพทย์จรสั พ้นต�าแหน่งคณบดใีน พ.ศ. 2514 ผูแ้ทน CPC 2 คนสดุท้ายต้องรบัภาระ

งานศูนย์วิจัยทั้งทางวิชาการบริหารและธุรการ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์นอกจากให้ทุนสนับสนุนการท�าวิจัยและ 

การบริหารในช่วงที่สถาบันฯ ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตไทย 4 คน  

12
 ศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560



ความเป็นธรรม  และ ความเป็นไท  ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด20

(ชายล้วน) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาในสาขาสังคมวิทยาเน้นประชากรศาสตร์และ

สาธารณสุขศาสตร์ด้วย
13

ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ โอสถานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขณะนั้น ได้ตั้งคณะท�างานจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสถาบันวิจัยประชากรและสังคมขึ้น 

โดยมีคณะท�างานที่มิใช่แพทย์ 2 คนคือ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการสถาบันประชากรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในขณะนัน้ และดร.บญุเลศิ เลยีวประไพ รกัษาการผูอ้�านวยการกองส�ารวจเศรษฐกจิ 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ แม้สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเห็นด้วยกับการจัดตั้งสถาบันฯ แต่สภาการศึกษา 

ยงัสงสยัว่าประเทศไทยมสีถาบนัประชากรศาสตร์แล้ว ท�าไมจงึต้องตัง้สถาบนัทางประชากรอกีหนึง่แห่งขึน้ด้วย 

ดร.วศิษิฐ์ได้ให้เหตผุลสนบัสนนุการจดัตัง้ว่า ‘สถาบนัประชากรศาสตร์เน้นการวจิยัประชากรศาสตร์พืน้ฐาน 

ส่วนสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคมเน้นการวจิยัประชากรศาสตร์ประยกุต์’ จงึไม่ซ�า้ซ้อนกนัแต่จะสนบัสนนุ

ซึ่งกันและกัน การจัดตั้งสถาบันฯ จึงผ่านไปได้ อย่างไรก็ตาม กว่าสถาบันฯ จะได้รับงบประมาณแผ่นดินก็จน 

พ.ศ. 2517 ด้วยเมด็เงนิเพยีง 4.9 แสนบาทเพือ่บรรจอุาจารย์ 2 คน เจ้าหน้าทีธ่รุการ 1 คน และลกูจ้างประจ�า 

4 คน (บุญเลิศ, 2557: 48-53)

หากมองในมิติรัฐศาสตร์แล้ว การสร้างสถาบันและผลิตบุคลากรเป็นหน่ึงในหลายกลยุทธ์ท่ีใช้ผลักดัน

นโยบายควบคุมอัตราเกิดในประเทศไทย โดยกลุ่มแนวร่วมที่เห็นด้วยกับนโยบายน้ีผ่านการสนับสนุนทุน 

จากสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2507-2508 ที่มีการจัดตั้งศูนย์วางแผนครอบครัวขึ้น 

ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 4 แห่ง คอืคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาใน พ.ศ. 2509 ก็สนับสนุนการก่อตั้งสถาบันประชากร 2 แห่ง คือที่จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากน้ี สภาประชากรยังสนับสนุนให้ส�านักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งฝ่ายประชากรขึ้นในกองวางแผนก�าลังคน ทั้งหมดนี้เพื่อให้ร่วมท�างาน

สนับสนุนการลดอัตราเพิ่มประชากรในประเทศไทย ในด้านการผลิตบุคลากรนั้น ในช่วง พ.ศ. 2502-2513  

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ให้ทุนผ่านสภาประชากรสนับสนุนคนไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริการวม 21 คน และ 

ในช่วงสิงหาคม 2509-สิงหาคม 2510 ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมแพทย์พยาบาล 

รวม 90 คน ในเรื่องเกี่ยวกับการคุมก�าเนิดสมัยใหม่ (ชัยยนต์, 2533: 286-293)

สมควรตัง้ข้อสงัเกตถงึชือ่ของสถาบนั‘วจิยัประชากรและสงัคม’ ทีด่ตูัง้ใจให้มกีารด�าเนนิงานวจิยัทัง้ด้าน

ประชากรและด้านสังคม และงานวิจัยที่เช่ือมโยงเรื่องประชากรกับสังคมไว้ด้วยกัน ขณะท่ีจุฬาลงกรณ์-

มหาวทิยาลยัในช่วงเวลาดงักล่าวมสีถาบนัประชากรศาสตร์และสถาบนัวจิยัสงัคมแยกออกจากกนั ต่อประเดน็นี้  

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ อดีตผู้อ�านวยการคนที่ 3 มองว่า ‘เราวิจัยประชากรจาก mission  
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 สองในสี่คนนี้ได้กลับมาท�างานและเป็นผู้อ�านวยการสถาบันฯ คนที่ 2 (ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล) และ 3 (ศาสตราจารย์  

ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์) ด�ารงต�าแหน่งคนละ 2 วาระ (8 ปี) ที่จริงแล้ว ในช่วงที่ยังเป็นศูนย์วิจัยประชากรและสังคมนั้น CPC ได้ให้ทุนอาจารย์

จากคณะสาธารณสุขจ�านวนหนึ่งไปศึกษาต่อทางประชากรและสาธารณสุข แต่อาจารย์เหล่านั้นเมื่อกลับมาแล้วก็กลับไปท�างานในภาควิชาตนเอง 

ไม่มีใครต้องการมาประจ�าที่ศูนย์วิจัยฯ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ วันที่ 8 ตุลาคม 2556)



สถาบันวจิยัประชากรและสงัคมกับการขยายพรมแดนความรูด้้านการเจรญิพนัธ์ุและเพศ 21

ของการก่อตั้งสถาบันฯ มาตั้งแต่ต้น เราก็ต้องวิจัยทางสังคมบนรากฐานของปัญหาประชากรด้วย’
14
 ขณะที่

ศาสตราจารย์ ดร.เบญจา ยอดด�าเนิน แอ๊ตติ๊ก อดีตผู้อ�านวยการคนที่ 4 ให้ความเห็นว่า ‘วิจัยเป็นร่ม 

ของสถาบันฯ มีประชากรเป็นแกน แต่ไม่ได้หมายความว่าสังคมจะเป็นรอง สังคมเป็นตัวขยายปรากฏการณ์

ทางด้านประชากร แต่มันต้องเชื่อมกันได้ ไม่ใช้ประชากรโดดๆ โดยท่ีไม่มีสถานการณ์ทางสังคมมาอธิบาย  

ไม่เช่นนั้นคนก็จะเอาไปใช้ไม่ได้ หรือใช้ได้ในกรอบท่ีเล็กกว่าแคบกว่า’ (สัมภาษณ์เมื่อ 1 มีนาคม 2559,  

เน้นโดยผู้เขียน)

แล้วการด�าเนนิงานวจิยัด้านการเจรญิพนัธุแ์ละเพศของสถาบนัฯ จะมตี�าแหน่งแห่งทีใ่ดในทศิทางข้างต้น 

โปรดติดตามในตอนต่อไป

การด�าเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2560) สถาบันฯ มีบุคลากรรวม 124 คน เป็นอาจารย์ 28 คน ใน 28 คนนี้เป็น

อาจารย์ต่างชาต ิ2 คน มทีีป่รกึษาทีย่งัคงท�างานประจ�าอยู ่2 คน อาจารย์ทีเ่กษยีณแล้วและยงัท�างานเตม็เวลา

อยู ่4 คน มนีกัวจิยั 7 คน และนกัวจิยัโครงการ (ทีจ้่างจากเงนิโครงการวจิยั) 48 คน และเจ้าหน้าทีส่ายสนบัสนนุ 

48 คน
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 พันธกิจหลักของสถาบันฯ คือการท�างานวิจัย และใช้การก�าหนดกลุ่มวิจัย (research clusters)  

เพื่อชี้ว่าสถาบันฯ ท�างานวิจัยด้านใดบ้าง โดยโครงสร้างการด�าเนินงานของสถาบันฯ ไม่เคยก�าหนดให้มี 

ฝ่ายวิจัยขึ้นมาแต่อย่างใด 

การแบ่งกลุ่มวิจัย เริ่มในยุคผู้อ�านวยการคนท่ี 3 ประมาณ พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิจัยคือ  

(1) เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (2) การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว และสังคม (3) ประชากรและสุขภาพ

อนามัย (4) การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง และ (5) ประชากรและสิ่งแวดล้อม (สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม, 2535: 8-24) น่าสังเกตว่าการแบ่งกลุ่มนี้เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโรคเอดส์ ซึ่งในระยะนั้น

ยังไม่ได้ใช้ศัพท์คู่กันเป็น ‘เอชไอวี/เอดส์’ สถาบันฯ ปรับตัวตามโดยน�าประเด็นเอดส์มาเป็นกลุ่มวิจัยกลุ่มแรก 

และพิมพ์หนังสือ ‘งานวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม’ แนะน�ากลุ่มวิจัยขึ้นเป็นครั้งแรก

ต่อมาในช่วงผู้อ�านวยการคนที่ 4 งานวิจัยได้แบ่งเป็น 8 กลุ่มวิจัยคือ (1) การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง

ประชากร ครอบครัว และสังคม (2) อนามัยเจริญพันธุ์ เพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์ (3) ประชากรและ

สุขภาพอนามัย (4) แรงงานการย้ายถิ่น และความเป็นเมือง (5) ประชากรและสิ่งแวดล้อม (6) บทบาทหญิง

ชายและการพัฒนา (7) การศึกษาประชากรในเอเชียอาคเนย์ และ (8) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อตอบสนอง

ยทุธศาสตร์ชาต ิ(สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม, 2551: 18-23) ถงึช่วงนีก้ลุม่วจิยัเรือ่งเพศได้เพิม่เตมิประเดน็

อนามัยการเจริญพันธุ์เข้าไปด้วย และมีกลุ่มงานวิจัยประเด็นประชากรในระดับภูมิภาคพร้อมไปกับการวิจัย 

ที่มุ่งรับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
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 ถอดเทปจากปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ เรื่อง ‘ทิศทางงานวิจัย.. ทางประชากรและสังคม’ ห้องประชุมสระบัว 

ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559.

15
 ผูเ้ขยีนนบัจากเพจหน้าบคุลากร โดยนบัเฉพาะผูท้ีย่งัท�างานประจ�าเตม็เวลาเท่านัน้ http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/About.aspx? 

ค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560.



ความเป็นธรรม  และ ความเป็นไท  ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด22

ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 มีการจัดกลุ่มวิจัยใหม่ให้เหลือ 6 กลุ่มดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว 

และสงัคม (2) ผูส้งูอาย ุ(3) เพศวถิ ีเพศภาวะ อนามยัเจรญิพนัธุ ์และเอชไอว/ีเอดส์ (4) ประชากร สิง่แวดล้อม 

และสุขภาพ (5) การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงานข้ามชาติ และ (6) ประเด็นเร่งด่วนในสังคม  

(emerging issues) ซึง่ในทีน่ีห้มายรวมถงึการวจิยัทีต่อบสนองยทุธศาสตร์ชาตด้ิวย (สถาบนัวจิยัประชากรและ

สังคม, 2554: 23-35) การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการปรับเชิงระบบและเนื้อหา กล่าวคือได้มีการก�าหนดกรอบ

ความส�าคัญของแต่ละกลุ่มวิจัย และคัดสรรอาจารย์มาท�าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิจัย จัดงบประมาณให้แต่ละกลุ่ม

วิจัยท�างานค้นคว้าเพื่อขยายงานกลุ่มวิจัยนั้นๆ ให้คณาจารย์และนักวิจัยเลือกเข้าร่วมพูดคุยในแต่ละกลุ่มวิจัย

ที่มีการประชุมเป็นระยะๆ (ดูรายละเอียดความส�าคัญของกลุ่มวิจัยด้านเพศและการเจริญพันธุ์ ในล้อมกรอบ)

ความส�าคัญของการวิจัยกลุ่มเพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์

นิยาม: เพศภาวะ เป็นความคาดหวังและบรรทัดฐานที่สังคมมีต่อผู้หญิงและผู้ชายซึ่งแตกต่างกัน โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ด้านพฤตกิรรมหรอืการแสดงออกซึง่คณุลกัษณะและบทบาทหน้าทีข่องผูห้ญงิและผูช้าย ส่วนค�าว่า เพศวิถี 

หมายถึง ความปรารถนาทางเพศ การแสดงออกทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ การสืบพันธุ์ ความรัก ความสุข 

ทางเพศ รสนิยมทางเพศ และการเลือกคู่ครอง ทั้งเพศภาวะและเพศวิถีมีคุณสมบัติร่วมกันสองประการ คือ  

ถูกก�าหนดด้วยวัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจเป็นตัวผลักดัน 

ผลการวิจัยเรื่องนี้จากหลายหลายสังคมทั่วโลกยืนยันว่า เพศภาวะและเพศวิถี เป็นเงื่อนไขรากเหง้าของปัญหา 

เอชไอว/ีเอดส์ และปัญหาอนามัยเจรญิพนัธ์ุ สงัคมใดท่ีมวีฒันธรรมเพศภาวะและวฒันธรรมเพศวถิแีบบปิตาธปิไตย 

ขาดความเป็นธรรมระหว่างเพศ ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมท่ีก�าลังเผชิญ 

กับปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาท้องไม่พร้อม และปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ที่หนักหน่วงกว่าสังคมที่มีรูปแบบ 

ความสัมพันธ์หญิงชายแบบเท่าเทียม เป็นประชาธิปไตย และมีความยืดหยุ่นสูง 

เหน็ได้ว่า การก�าหนดและปรบัเปลีย่นการจดักลุม่วจิยัตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงทางประชากรและ

ทางสงัคมนัน้ แสดงว่าการมกีลุม่วจิยัของสถาบนัฯ มไิด้เป็นเรือ่งก�าหนดตายตวั สามารถยดืหยุน่ปรบัเปลีย่นได้  

ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มวิจัยก็ยึดหลักความสมัครใจของคณาจารย์และนักวิจัย ขณะท่ีก็ยึดพันธกิจหลัก 

ที่เป็นสถาบันทางประชากรคือ ให้ความส�าคัญต่อการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงประชากรเป็นล�าดับ 

ต้นเสมอ แต่การวิจัยด้านสังคมศาสตร์และหรือปัญหาสังคมอื่นๆ ก็มีที่ทางในสถาบันฯ นี้อย่างมีนัยส�าคัญ  

ทั้งต่อตัวบุคคล สังคมไทย และต่อสถานการณ์ในระดับสากล

·	 จ�านวนสัญญาโครงการวิจัยและแหล่งทุนวิจัย

ในช่วงอายุ 45 ปีเต็ม (พ.ศ. 2514-2559) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันฯ ได้ท�างานวิจัย

รวม 564 สัญญา (ดูรูป 2) เหตุที่ใช้หน่วยของจ�านวนงานวิจัยเป็นสัญญา เนื่องจากการบันทึกข้อมูลของฝ่าย

นโยบายและแผนใช้ ‘สัญญา’ ที่มีการลงนามของสถาบันฯ โดยผู้อ�านวยการกับองค์กรให้ทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ 

จ�านวนสัญญาไม่เท่ากับจ�านวนโครงการวิจัยที่ด�าเนินงานจริง และไม่เท่ากับจ�านวนรายงานวิจัยท่ีเป็นผลผลิต

ของโครงการ เนื่องจากบางสัญญามีลักษณะเป็นชุดโครงการวิจัย (research program) ในหน่ึงสัญญาจะมี

โครงการวจิยัมากกว่า 1 โครงการ คอืเป็นโครงการทีม่กีรอบแนวคดิเชือ่มโยงกนั และน�าไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั 

พบว่าสถาบันฯ มีโครงการลักษณะนี้ จ�านวน 8 ชุดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.4 
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รูป 2 จ�านวนสัญญาโครงการวิจัย จ�าแนกตามปีที่เริ่มด�าเนินงาน (พ.ศ. 2514-2559)

ที่มา:  โครงการวจิยัเรือ่ง ‘การประเมนิคณุภาพงานวิจยัและการเรยีนการสอนของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-2559’. 

ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เมื่อพิจารณาที่มาของแหล่งทุนตามระยะเวลาของการรับทุน (ตาราง 1) พบว่าในช่วง 20 ปีแรก 

แหล่งทุนมาจากต่างประเทศมากกว่าทุนภายในประเทศ คือทศวรรษแรกแหล่งทุนเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 95) 

มาจากต่างประเทศ ทศวรรษที่สองแหล่งทุนต่างประเทศยังคงสูงอยู่คือร้อยละ 68 เมื่อถึงทศวรรษที่สาม  

แหล่งทุนต่างประเทศและในประเทศมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน (47.3 และ 49.6) แต่เมื่อเริ่มเข้าทศวรรษที่ 4 หรือ 

15 ปีทีแ่ล้ว ทนุวจิยัของสถาบนัฯ ส่วนใหญ่ได้รบัจากแหล่งทนุภายในประเทศ โดย 5 ปีสดุท้ายเป็นทนุจากภายใน

ประเทศสูงถึงร้อยละ 80 โดยภาพรวมแล้วในช่วง 45 ปี สถาบันฯ ได้ท�าสัญญาโครงการวิจัยเฉลี่ยปีละ 12.5 

สัญญา แต่ถ้าพิจารณาแต่ละช่วงเวลาเห็นได้ชัดเจนว่า สถาบันฯ มีสัญญาโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  

จากช่วง 10 ปีแรกเฉลี่ย 1.9 สัญญาต่อปี เพิ่มเป็น 6.6 สัญญาต่อปีในทศวรรษที่สอง และ 13.1 สัญญาต่อปี

ในทศวรรษที่สาม ขยับสูงเป็น 21.5 สัญญาต่อปีในทศวรรษท่ีสี่ และช่วง 5 ปีสุดท้ายเฉลี่ยสูงถึง 26.6  

สัญญาต่อปี 
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ตาราง 1 จ�านวนและร้อยละของสัญญาโครงการวิจัย จ�าแนกตามแหล่งทุนและช่วงเวลา

ช่วงเวลา (พ.ศ.)

แหล่งทุน

เฉลี่ยต่อปี

ต่างประเทศ ในประเทศ
ต่างประเทศ + 

ในประเทศ
รวมทั้งหมด

2514-2524 จ�านวน 18 1 0 19 1.9

ร้อยละ 94.7 5.3 0.0 100.0

2525-2534 จ�านวน 45 15 6 66 6.6

ร้อยละ 68.2 22.7 9.1 100.0

2535-2544 จ�านวน 62 65 4 131 13.1

ร้อยละ 47.3 49.6 3.1 100.0

2545-2554 จ�านวน 92 123 0 215 21.5

ร้อยละ 42.8 57.2 0.0 100.0

2555-2559 จ�านวน 27 105 1 133 26.6

ร้อยละ 20.3 78.9 0.8 100.0

รวม: จ�านวน 244 309 11 564 12.5

ร้อยละ 43.3 54.8 2.0 100.0

ที่มา:  โครงการวจิยัเรือ่ง ‘การประเมนิคณุภาพงานวจิยัและการเรยีนการสอนของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-2559’. 

ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

กล่าวได้ว่า ในด้านปริมาณของสัญญาโครงการวิจัย ความเป็นสถาบันฯ สามารถดึงดูดโครงการวิจัย 

ได้เพิ่มขึ้นตลอดมา อย่างไรก็ตาม จ�านวนงานวิจัยท่ีมากข้ึนมิใช่ค�าตอบของงานวิชาการ เพราะเน้ือหาสาระ 

ของข้อค้นพบ การน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางวิชาการ การเรียนการสอน การจัดท�านโยบาย และที่ส�าคัญ 

คือการผลิตองค์ความรู้ให้สังคมไทย น่าจะเป็นค�าตอบที่ต้องมุ่งค้นหามากกว่า 

·	 ภาพรวมงานวิจัยของสถาบันฯ 

ในการด�าเนนิงานโครงการวจิยัเรือ่ง ‘การประเมนิคณุภาพงานวจิยัและการเรยีนการสอนของสถาบนัวจิยั

ประชากรและสงัคม พ.ศ. 2514-2559’ ใช้วธิกีารก�าหนดรหสัค�าค้นหาให้ทกุสญัญาโครงการวจิยัว่าอยูใ่นประเดน็

การวิจัยหัวข้อหลัก (theme 1) และหัวข้อรอง (theme 2) เรื่องอะไร โดยคณะนักวิจัยได้แบ่งประเด็นงานวิจัย

ออกเป็น 6 หัวข้อหลักคือ

1) การศึกษาพลวัตของประชากร (population dynamics) ที่มีผลมาจากการเกิด การตาย และ

การย้ายถิ่น ที่แบ่งหัวข้อย่อยได้ 4 ด้านคือ (ก) การเฝ้าระวังและการเปลี่ยนแปลงของประชากร 

ได้แก่ ผลกระทบในด้านขนาด จ�านวน องค์ประกอบ และการคาดประมาณประชากร ทั้งภาพรวม

และประชากรกลุ่มย่อยต่างๆ (ข) องค์ประกอบและประสบการณช์ีวิตของประชากร ในด้านการเกิด 
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การแต่งงาน การหย่าร้าง ครัวเรือน/การสร้างครอบครัว การย้ายถิ่น การเจ็บป่วย และการตาย 

องค์ประกอบมิติต่างๆ ของประชากร เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อาชีพการงาน การศึกษา 

ศาสนา สถานภาพสมรส ความเป็นอยู่ ฯลฯ (ง) การย้ายถิ่นและการกระจายตัวของประชากร  

เช่น ความเป็นเมือง ชนบท ภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น และ (จ) การศึกษาประชากรเฉพาะกลุ่ม อาทิ 

แรงงานข้ามชาติ ผู้สูงอายุ เยาวชน วัยรุ่น เด็ก คนพิการ คนโสด และผู้ต้องขัง เป็นต้น

2) การเจรญิพนัธุ ์หมายถงึ การศกึษาเกีย่วกบัชวีติและอนามยัการเจรญิพนัธุข์องประชากรในภาพรวม 

และศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพของการเจริญพันธุ์ ได้แก่ ความสามารถในการมีลูก  

การวางแผนครอบครัว การคุมก�าเนิด การตั้งครรภ์ การท้องแล้วแท้ง ไม่ว่าจะเป็นการท�าแท้งหรือ

การแท้งเอง การเลี้ยงดู/อนามัยแม่และเด็ก เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

3) ประชากรกับสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและส่งผล 

กระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพลักษณะต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชากร 

กลุ่มต่างๆ ความอยู่ดีกินดี ความทุกข์ความสุข คุณภาพชีวิต การส่งเสริมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ 

ภาวะความเจ็บป่วยหรือความเสี่ยงทางสุขภาพ บริการสาธารณสุขและการพัฒนา เป็นต้น 

4) สุขภาวะครอบครัว หมายถึง ภาวะการสร้างครอบครัว การแต่งงาน การหย่าร้าง ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว สถานะของครอบครัว ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตครอบครัว ทั้งในระดับ

ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

5) เพศภาวะ/เพศวิถี หมายถึง การศึกษาความสามารถและประสบการณ์ด้านเพศของประชากร  

ทั้งในด้านเพศภาวะ บทบาททางเพศ สถานภาพผู้หญิง บรรทัดฐานทางเพศ และเพศวิถี ได้แก่  

ความสนใจทางเพศ การแสดงออกทางเพศ แบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และสุขภาพ 

ทางเพศ

6) ประเด็นการวิจัยอื่นๆ หมายถึง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความทันสมัย เรื่องของต้นทุน

มนษุย์ ตลาดแรงงาน อาชพีการงาน ประเดน็ร่วมสมยัหรอืปรากฏการณ์ในสงัคม เช่น ความขดัแย้ง

ทางการเมือง ปัญหาพลังงาน เป็นต้น

จากงานวิจัยจ�านวน 564 สัญญา พบว่าสถาบันฯ ท�างานวิจัยประเด็นพลวัตประชากรมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 29.5 รองลงมาเป็นงานวิจัยในประเด็นประชากรกับสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 26.9 

และตามมาด้วยประเดน็การเจรญิพนัธุ ์ร้อยละ 19.5 ซึง่ถ้ารวมสดัส่วนงานวจิยัในประเดน็เพศวถิแีละเพศภาวะ 

(ร้อยละ 6.9) แล้ว งานวิจัยด้านการเจริญพันธุ์และเพศ รวมเป็นร้อยละ 26.4 นับเป็นอันดับสาม  

(ตาราง 2) เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาและประเด็นที่ท�าวิจัยก็ชัดเจนว่า ในสองทศวรรษแรกเป็นงาน 

เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ คืองานเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวเกือบทั้งหมด และทุนส่วนใหญ่มาจากมูลนิธ ิ

ร็อคกี้เฟลเลอร์ ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเริ่มขึ้นในทศวรรษที่สอง เพียงจ�านวน 3 สัญญา และมีเพิ่มขึ้น

ในทศวรรษที่สามรวม 15 สัญญา และลดลงเล็กน้อยเป็น 12 สัญญาในทศวรรษที่สี่ ส่วนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

มีรวม 7 สัญญา
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ตาราง 2 จ�านวนและร้อยละของสัญญาโครงการวิจัย จ�าแนกตามประเด็นงานวิจัยและช่วงเวลา

ประเด็น 2514-2524 2525-2534 2535-2544 2545-2554 2555-2559 รวม

(1) พลวัตประชากร จ�านวน 10 12 39 65 37 163

ร้อยละ 52.6 18.2 29.7 30.2 27.8 28.9

(2) ประชากรกับสุขภาพ 

และคุณภาพชีวิต

จ�านวน 1 15 21 64 56 157

ร้อยละ 5.3 22.7 16.1 29.8 42.1 27.8

(3) การเจริญพันธุ์ จ�านวน 8 29 32 35 8 112

ร้อยละ 42.1 43.9 24.4 16.3 6.0 19.8

(4) สุขภาวะครอบครัว จ�านวน 0 6 9 3 1 19

ร้อยละ 0.0 9.1 6.9 1.40 0.8 3.4

(5) เพศภาวะ/เพศวิถี จ�านวน 0 3 15 12 7 37

ร้อยละ 0.0 4.5 11.4 5.6 5.3 6.6

(6) อื่นๆ จ�านวน 0 1 15 36 24 76

ร้อยละ 0.0 1.5 11.4 16.8 18.0 13.5

รวม จ�านวน 19 66 131 215 133 564

ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่มา:  โครงการวจิยัเรือ่ง ‘การประเมนิคณุภาพงานวจิยัและการเรยีนการสอนของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-2559’. 

ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

การขยายพรมแดนความรู้จากงานวิจัยด้านการเจริญพันธุ์และเพศ

ตลอดช่วง 45 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ด�าเนินงานวิจัยประเด็นการเจริญพันธุ์รวม 112 สัญญา (ตาราง 2) 

แยกได้เป็น 4 ประเด็น คือ การวางแผนครอบครัว/การคุมก�าเนิด 32 สัญญา เอดส์และโรคติดต่อทาง 

เพศสัมพันธ์ 55 สัญญา ซึ่งมากที่สุด ตามมาด้วยงานศึกษาเกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็ก 17 สัญญา และอื่นๆ  

8 สัญญา ขณะเดียวกันมีงานวิจัยเกี่ยวกับอัตราเจริญพันธุ์ท่ีเป็นหัวข้อรอง ในการวิจัยหัวข้อหลักด้านพลวัต

ประชากร 5 เรื่อง รวมแล้วจะมีจ�านวนงานวิจัยที่น�ามาวิเคราะห์รวม 115 สัญญา ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

เรื่องเพศภาวะและเพศวิถี มีรวม 37 สัญญา ขณะที่มีงานวิจัยเพื่อคาดประมาณจ�านวนกลุ่มชายรักชายที่เป็น

หัวข้อรองในหัวข้อพลวัตประชากร 1 เรื่อง ดังนั้น งานวิจัยด้านเพศที่น�ามาวิเคราะห์ต่อไปนี้ คือ 38 สัญญา

โครงการวิจัย

(1) การขยายพรมแดนความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว/การคุมก�าเนิด/ภาวะเจริญพันธุ์

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีแรก การด�าเนินงานวิจัยส่วนใหญ่ของสถาบันฯ ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลแนวคิด

การควบคมุประชากรทีมุ่ง่ลดอตัราเกดิแบบนโีอมลัทเูซีย่น และอทิธพิลจากกระบวนทศัน์ด้านพฤตกิรรมศาสตร์

ทีเ่น้นศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม ประชากร ทีเ่ป็นตวัก�าหนดพฤตกิรรมการเจรญิพนัธุ ์การยอมรบัการคมุ

ก�าเนดิ และพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของแม่และเดก็ นอกจากนี ้ยงัมงีานวจิยัทีมุ่ง่ศกึษาเรือ่งอตัราเจรญิพนัธุ์
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เพื่อเชื่อมโยง ‘การพัฒนา’ กับการเปลี่ยนแปลงอัตราเกิดของประชากร ซึ่งเป็นข้ออภิปรายหลักในการประชุม

ระดับโลกทางประชากรครั้งที่ 2 ที่เน้นว่าควรวิเคราะห์ภาวะเจริญพันธุ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย

วางแผนการพฒันาประเทศ การวจิยัลกัษณะนีจ้งึมุง่ศกึษาเพือ่ให้ได้ตวัเลขอตัราทางประชากร ได้แก่ อตัราเกดิ 

อัตราเจริญพันธุ์สะสม อัตราคุมก�าเนิด ตัวเลขเฉลี่ยของจ�านวนบุตรเกิดรอด และตัวเลขเฉลี่ยจ�านวนบุตร 

ที่ต้องการ เป็นต้น 

การวิจัยในช่วงสองทศวรรษแรกจึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก โดยใช้การสัมภาษณ์ด้วย

แบบสอบถาม ภายใต้ฐานคิดการส�ารวจแบบ KAP Survey คือ ค้นหาว่าผู้ถูกสัมภาษณ์มีความรู้หรือไม่  

(Knowledge) มทีศันคตใินเรือ่งทีส่อบถามอย่างไร (Attitude) และมพีฤตกิรรมในเรือ่งนัน้แบบไหน (Practice) 

จากประวัติการก่อตั้งสถาบันฯ ชัดเจนว่าเพื่อตอบสนองต่อนโยบายประชากรที่รัฐบาลประกาศใช้เมื่อ 

พ.ศ. 2513 คือสนับสนุนการวางแผนครอบครัวแบบสมัครใจ ทุนสนับสนุนที่มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็มา

จากองค์กรทนุทีส่นบัสนนุขบวนการประชากรระดบัโลก จงึไม่น่าแปลกใจทีง่านวจิยัในทศวรรษแรกเกอืบทัง้หมด

ล้วนเกีย่วข้องกบัการประเมนิผลโครงการวางแผนครอบครวัและการเข้าถงึการให้บรกิารคมุก�าเนดิ ในทศวรรษ

ที่สองเป็นงานวิจัยที่เน้นการประเมินประสิทธิผลและคุณภาพของการคุมก�าเนิด รวมถึงการส�ารวจสภาวะ 

การคุมก�าเนิดระดับชาติรวม 3 ครั้ง (พ.ศ. 2524, 2527 และ 2530) 

ข้อมูลจากการส�ารวจเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นสถานการณ์การคุมก�าเนิดของประชากรไทยโดยตรง และน�ามา

ใช้วิเคราะห์ความต้องการด้านการวางแผนครอบครัวท่ียังไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet need) รวมถึง 

การประมาณมาตรวัดส�าคัญทางประชากรศาสตร์ เช่น อัตราเจริญพันธุ์ อัตราเกิด อัตราตาย และอัตรา 

เพิ่มประชากรอีกด้วย ข้อค้นพบบางส่วนถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายประชากร ที่ก�าหนด 

ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 3 เป็นต้นมา การท�างานวิจัยในลักษณะนี้ 

เปรียบเสมือนสถาบันฯ ท�าหน้าที่บ่งชี้สถานการณ์ด้านการวางแผนครอบครัว การคุมก�าเนิด และตัวเลขอัตรา

ต่างๆ ทางประชากรให้กบัหน่วยงานของรฐัอย่างสม�า่เสมอ จนความส�าคญัของการควบคมุอตัราเพิม่ประชากร

คลี่คลายลง งานวิจัยด้านนี้ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ ขณะที่นโยบายประชากรในปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ก�าลัง 

หมุนกลับไปสู่การสนับสนุนการแต่งงานและการเกิดอีกครั้ง ดังปรากฏใน ‘นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโต

อย่างมีคุณภาพ’ (กระทรวงสาธารณสุข, 2553)

สมควรกล่าวไว้ว่า ท่ามกลางการวิจัยเชิงปริมาณ สถาบันฯ ก็ได้ท�างานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยจ�านวนหนึ่ง 

ได้แก่ งานแนวมานุษยวิทยาการแพทย์ โดยการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม เรื่อง

พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขและการคุมก�าเนิดของคนไทย: การวิจัยในชุมชนแห่งหนึ่ง 

(2517) งานวิจัยที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ งานวิจัยทางคุณภาพที่ใช้การเก็บข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (focus 

group discussion) ชิน้แรกของสถาบนัฯ ทีเ่ป็นการศกึษาความคดิเหน็และประสบการณ์ของชาวบ้านทีแ่ต่งงาน

แล้วระหว่างรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกเกี่ยวกับการตัดสินใจแต่งงาน การใช้วิธีคุมก�าเนิด การตัดสินใจมีลูก และ 

การเลีย้งดบูตุร ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็แนวโน้มของความต้องการมลีกูน้อยลงตัง้แต่รุน่สงูอาย ุและความเชือ่มโยง 

ของโครงการวางแผนครอบครวักบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมทีน่�าไปสูก่ารลดลงของภาวะเจรญิพันธุ์

ในประเทศไทย (Knodel, Havanon, & Pramualratana, 1983)



ความเป็นธรรม  และ ความเป็นไท  ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด28

(2) การขยายพรมแดนความรู้จากงานวิจัยอนามัยแม่และเด็ก

งานวิจัยกลุ่มนี้ช่วยขยายความรู้และข้อมูลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็ก และหรือ 

เพื่อน�าไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแม่และเด็ก ดังงานวิจัยทางมานุษยวิทยาเรื่องการเลี้ยงทารกใน

กรุงเทพมหานคร (2525) ที่ชี้ให้เห็นผลของการโฆษณาและความรู้ของมารดาที่มีต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการ

เลีย้งทารกและผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เลีย้งทารก; การศกึษาผลกระทบของการลดลงของขนาดครอบครวัทีม่ต่ีออนามยั

แม่และเดก็ (2527); การศกึษาคณุภาพชวีติของเดก็และสถานเลีย้งเดก็ในประเทศไทย ทัง้ในสถานประกอบการ

เอกชนและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ ตลอดจนการวิจัยสุขภาพของมารดาในชุมชนเมืองเปรียบเทียบ 

ใน 5 ประเทศ (2535) เพื่อวิเคราะห์ว่าการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในประเทศก�าลังพัฒนาและท�าให้

เกิดชุมชนแออัดจ�านวนมากนั้น พบว่าอัตราตายทารกในชุมชนแออัดสูงกว่าอัตราตายของทารกท่ัวไป และ 

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมางานกลุ่มนี้ปรับเปลี่ยนไปเชื่อมโยงกับโภชนาการของแม่และเด็กมากขึ้น 

(3) การขยายพรมแดนความรู้จากงานวิจัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ประเทศไทยพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกใน พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นเริ่มมีการยอมรับแล้วว่าเอดส์เป็นปัญหา

สุขภาพในระดับโลก แต่การระบาดของเอดส์ถูกยอมรับว่าเป็นปัญหาระดับชาติในประเทศไทยก็อีก 3 ปีต่อมา 

ใน พ.ศ. 2531 รัฐบาลได้วางแผนรณรงค์เผยแพร่ความรู้และแนวทางป้องกันการติดเชื้อสู่ประชาชนทุกกลุ่ม 

กิจกรรมส�าคัญหนึ่งในการช่วยชะลอการระบาดของเชื้อเอชไอวีก็คือ การลงทุนศึกษาวิจัยเพื่อท�าความเข้าใจ

ถึงที่มาที่ไปของสาเหตุการระบาดอย่างรอบด้าน นั่นคือที่มาของทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจน�าไปสู่การติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมท่ีป้องกันการติดเชื้อ  

ซึ่งสถาบันฯ มีจ�านวนสัญญาโครงการวิจัยมากที่สุดในงานวิจัยด้านการเจริญพันธุ์และเพศ

โครงการวิจัยเกี่ยวกับเอดส์ที่สถาบันฯ ด�าเนินงานมุ่งศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน

โรค เริม่จากโครงการส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัเพือ่ป้องกนัโรคเอดส์ในกลุม่วยัรุน่ (2532) โครงการต่อๆ มา

มุง่ศกึษาเฉพาะกลุม่ทีเ่ข้าใจว่ามพีฤตกิรรมเสีย่งสงู ได้แก่ กลุม่คนขบัรถสบิล้อ (2533) การศกึษาเพือ่หาแนวทาง

ส่งเสริมการใช้ถุงยางเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศในสถานบริการ (2533) ผู้ขับแท็กซี่กลางคืนในกรุงเทพฯ 

(2533) และการวจิยัส�ารวจทางพฤตกิรรมศาสตร์เพือ่ป้องกนัโรคเอดส์ กลุม่เป้าหมายคอืคนขบัรถบรรทกุ หญงิ

ขายบริการ และวัยรุ่น งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (2533)

สถาบันฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญการคาดประมาณประชากร (population projection) มาด�าเนินงาน

โครงการเอดส์กับเด็ก เพื่อประมาณขนาดผลกระทบที่จะเกิดจากการระบาดของเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก  

ใน ค.ศ. 2000 นั่นคือ ฉายภาพผลกระทบที่จะมีต่อการตายของเด็กและทารก และจ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า  

12 ปีที่จะกลายเป็นเด็กก�าพร้าเนื่องมาจากแม่เสียชีวิตจากเอดส์ (2535) และความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน

ผลนโยบายประชากรในสองทศวรรษแรก ท�าให้สถาบันฯ ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานที่ประเมินผลการท�างาน

ด้านเอดส์ในประเทศไทยหลายโครงการ จากหน่วยงานให้ทนุหลากหลาย เช่น ส�านกันายกรฐัมนตร,ี มลูนธิริกัษ์

ไทย, ส�านักงานกองทุนโลกฯ ผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

งานเด่นของสถาบันฯ ที่เกี่ยวกับเอดส์ที่สมควรกล่าวถึงคือ งานวิจัยเรื่องเสียงและทางเลือกของผู้หญิง

ติดเชื้อในประเทศไทย (2547) เป็นงานวิจัยที่องค์กรพัฒนาเอกชนของกลุ่มผู้หญิงติดเชื้อเข้ามาร่วมท�างานกับ
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โครงการตัง้แต่เริม่พฒันาโครงการ ร่วมเป็นคณะนกัวจิยั เกบ็ข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลู และเขยีนรายงาน สนบัสนนุ

โดยสภาประชากร; งานส�ารวจระดับชาติเรื่อง National Survey on Sexual Risk Behaviors and HIV/

AIDS and (ART) Knowledge in Thailand (2548) และงานวิจัยที่เป็นลักษณะความร่วมมือ ใน 4 ประเทศ 

คือ ไทย ลาว พม่า จีน (คุนหมิง) ร่วมกับ MEASURE Evaluation ในประเทศไทย
16

 เพื่อวิเคราะห์ 

ความครอบคลุมของบริการด้านการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง (Most-At Risk- 

Population) คือ ชายรักชาย หญิงบริการ และผู้ใช้เข็มฉีดยาเสพติด (2550) 

(4) การขยายพรมแดนความรู้จากงานวิจัยการเจริญพันธุ์ในภาพรวมและมิติอื่นๆ 

ภาพรวมในที่นี้หมายถึงงานวิจัยที่ศึกษาแนวคิด การบริการ และมิติอนามัยการเจริญพันธุ์หลายมิติ 

พร้อมกนั ส่วนมติอิืน่ๆ ได้แก่ ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ มะเรง็ในระบบสบืพนัธุ ์การท้องและการท�าแท้ง แม้จ�านวน

ชิ้นงานเหล่านี้มีไม่มากนัก แต่ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของงานสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อสังคมไทย

ได้อย่างน่าสนใจ งานวิจัยในกลุ่มนี้เริ่มในช่วงทศวรรษท่ีสาม (พ.ศ. 2535-2544) องค์กรทุนท่ีสนับสนุนหลัก 

คือ องค์กรทุนต่างประเทศที่อยู่ในแวดวงประชากร ได้แก่ สภาประชากร มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ มูลนิธิฟอร์ด  

และ UNFPA

หลังการประชุมประชากรและการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2537 แหล่งเงินทุนหลักทางประชากรหันมาสนใจ

ให้ทนุงานวจิยัและงานพฒันาด้านการเจรญิพนัธุม์ากขึน้มาก สถาบนัฯ เริม่งานด้านนีโ้ดยได้รบัทนุจาก UNFPA 

เพื่อสังเคราะห์รายงานระดับภาค 4 ชิ้น ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ของอนามัยการเจริญพันธุ์ 10 มิติ ในรายงาน

ชื่อ ‘การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย’ เป็น 

การปักธงงานวิจัยการเจริญพันธุ์และเพศให้แก่สังคมไทย โดยชี้ให้เห็นว่าข้ออ่อนด้อยของการศึกษาเรื่องน้ี 

ในประเทศไทย คือ (1) ขาดแคลนงานวิจัยที่ใช้กระบวนทัศน์เรื่องความละเอียดอ่อนในมิติหญิงชาย (gender-

sensitivity) ในการออกแบบงานวจิยั ตัง้แต่ขัน้ตอนของการทบทวนแนวคดิ ระเบยีบวธิวีจิยัทีใ่ช้ การวเิคราะห์

ข้อมูล และจนถึงลงมือเขียนรายงาน (2) ไม่มีความใส่ใจเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนเท่าที่ควร โดยเฉพาะ 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ถูกศึกษา หรือผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา คือ การยินยอมพร้อมใจ (informed 

consent) การรักษาความลับ และการเคารพความเป็นส่วนตัว และ (3) ในแง่ของกระบวนการวิธีวิจัย  

ยังขาดการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของเจ้าของปัญหา และของชุมชน (Gray & Punpuing, 1999) 

จากผลงานข้างต้น สถาบันฯ จึงได้รับท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะยาวเรื่องการพัฒนาการวิจัย 

ด้านเพศภาวะ มิติทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ (2543-2545) โดยจัดอบรมและให้ทุนวิจัยท�าวิจัยในประเด็น

เพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมมีทีมวิชาการติดตาม จนได้ผลงานวิจัยออกมารวม 4 เล่ม  

เป็นคู่มือการอบรม 1 เล่ม และรายงานวิจัย 3 เล่ม 

ส�าหรับงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การท�าวิจัยเรื่องการเจริญพันธุ์และเพศกับแรงงานข้ามชาติ ที่ผู้เก็บ

ข้อมูลภาคสนามเป็นแรงงานข้ามชาติเอง คือ เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และความรุนแรง: ประสบการณ์

16
 เป็นโครงการของ Carolina Population Center, North Carolina University at Chaple Hill มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ

ประเทศโลกทีส่ามในการพัฒนาระบบข้อมูลทางสขุภาพ อนัจะน�าไปสูเ่ป้าหมายระดบัโลกทีจ่ะยตุกิารระบาดของเอดส์และการตายทีส่ามารถป้องกนั

ได้ของแม่และเด็ก (https://www.measureevaluation.org/about)
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ชีวิตของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า (2543); ขณะท่ีประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขงก็สนใจว่า เยาวชน 

ที่ย้ายถิ่นอาจมีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์และเรื่องเพศ จึงเกิดโครงการระดับอนุภูมิภาค 1 โครงการ (2544) 

ในประเด็นอื่นๆ นั้น ได้แก่ การศึกษาเรื่องความรุนแรงในชีวิตคู ่กับสุขภาพผู ้หญิง (2546) เป็นงาน 

วิจัยเปรียบเทียบใน 6 ประเทศ และได้สร้างองค์ความรู้เรื่องขนาดความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่จาก 

การส�ารวจประชากรทั่วไป (population-based survey) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงถูกน�าไปใช้อ้างอิง

ในงานเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมาย การพัฒนามาตรการ  

การบริการ และงานวิชาการ

การเข้าไม่ถงึบรกิารท�าแท้งทีป่ลอดภยัและถกูกฎหมายของผูห้ญงิท้องไม่พร้อม เป็นปัญหาส�าคญัล�าดบัต้น 

ทีอ่งค์การอนามยัโลกเสนอแนะให้ประเทศไทยต้องรบีแก้ไขดงักลา่วมาแลว้ สถาบนัฯ ได้เขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง

ด้วยงาน 2 ชิ้น ชิ้นแรกคือ งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการท�าแท้งท่ีสัมภาษณ์ทั้งผู้หญิงท้องไม่พร้อมและ 

มปีระสบการณ์ท�าแท้งและผูใ้ห้บรกิาร (เรือ่งการศกึษาอปุสรรคการเข้าถงึบรกิารท�าแท้งทีป่ลอดภยัเพือ่พฒันา

และสร้างเสริมการเข้าถึงบริการท�าแท้งที่ปลอดภัยของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม-2556)
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 ก่อนหน้านี้สถาบันฯ  

ได้ผลติรายงานเกีย่วกบัเรือ่งการท�าแท้ง จากนกัวชิาการต่างประเทศทีม่าประจ�าสถาบนัฯ ในยคุเริม่แรก 2 เรือ่ง

คือ Some Observations on Abortion in Thailand (1974) และ Attitudes of Rural Thai Women 

toward Induced Abortion (1976) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นงานบุกเบิกที่จับประเด็นเรื่องการท�าแท้ง หลังจากนั้น

สถาบนัฯ ไม่เคยมงีานเกีย่วกบัเรือ่งการท�าแท้งอกีเลย จนมาถงึงานหลงัสดุทีน่�ามมุมองของผูใ้ห้บรกิารมาศกึษา

ด้วยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

อีกงานหนึ่งคือ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (2558- 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ) เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างข้อสรุปเชิงนโยบายจากการประชุม

ปฏิบัติการกับสมาชิกเครือข่าย วิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการช่วยเหลือและส่งต่อผู ้หญิงที่ต้องการ 

ยุติการตั้งครรภ์ หรือต้องการที่พักเพื่อท้องต่อ และวิเคราะห์ข้อมูลผู ้หญิงที่ได้รับความช่วยเหลือจาก 

กองทุนของเครือข่ายฯ รวมถึงการวิเคราะห์วิพากษ์และสร้างข้อเสนอต่อนโยบายท้องไม่พร้อมของรัฐบาล

(5) การขยายพรมแดนความรู้จากงานวิจัยด้านเพศภาวะและเพศวิถี 

ในจ�านวนงานวิจัยด้านเพศของสถาบันฯ มีงานวิจัยชิ้นหน่ึงใช้การวิพากษ์วิธีคิดเรื่องเพศภาวะ/เพศวิถี 

ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เป็นตัวเดินเรื่อง ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วิธีการศึกษาคือ 

วเิคราะห์วธิคีดิของภาษาทีใ่ช้ในงานเอดส์ศกึษา เนือ่งจากเชือ่ว่า ภาษาเขยีน มอี�านาจในตวัเอง เพราะสามารถ

ตอกย�้าและผลิตซ�้าชุดความคิดใดความคิดหนึ่งได้ หรือสามารถรื้อให้เห็นรากเหง้าที่มาของชุดความคิดใด 

ความคิดหนึ่งได้เช่นกัน งานนี้ได้ขยายองค์ความรู้เรื่องเพศในเอดส์ศึกษา 5 ประเด็นคือ (1) เมื่อค�าว่า ‘รักนวล

สงวนตัว’ ถูกผลิตซ�้าและตอกย�้าว่าคืออุดมการณ์ส�าหรับ ‘ผู้หญิงดี’ ในสังคมไทย (2) อคติท่ีแฝงฝังอยู่กับ 

ค�าว่า ‘เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส’ (3) มายาคติเรื่อง ‘กลุ่มเสี่ยง’ (4) การสถาปนาสมการความเชื่อเรื่องถุงยาง 

 

17
 ส่วนหนึ่งของผลวิจัยเรื่องนี้ ถูกน�าเสนอในงานประชุมครั้งนี้ด้วยในชื่อ ‘คือนักบุญหรือคนบาป: การตีตราผู้ให้บริการด้วยผลพลอยบาปจาก 

การท�าแท้ง’ โดย กุลภา วจนสาระ (ดูรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้ หน้า 77-98)
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อนามัยว่าคือของคู่กันของชายนักเที่ยวกับหญิงบริการ และ (5) ความล้มเหลวของการพยายามสร้าง 

ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมโดยการวิจัยแบบ KAP Survey (กฤตยา และกนกวรรณ, 2548) 

5.1 สถานภาพผู้หญิงและบทบาททางเพศ 

การพฒันาสถานภาพผูห้ญงิเป็นประเดน็ทีถ่กูกลา่วถงึในแผนปฏบิตักิารประชากรโลก ตัง้แต่ พ.ศ. 2517 

จากมติของการประชุมประชากรระดับโลกครั้งที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น ส�าหรับประเทศไทย แผนพัฒนาผู้หญิง 

เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 2520 ซึ่งน่าจะเป็นผลจากที่ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเรื่องผู้หญิง

ระดับโลก ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง 

ทกุรปูแบบ พ.ศ. 2522 ปัจจบุนัแผนพฒันาสตรถีกูร่างขึน้ล้อไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิต่ละ

ฉบับ และแผนพัฒนาสตรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพิ่งจบสิ้นลง 

งานวิจัยด้านนี้เริ่มในทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2535-2544) มีประมาณ 10 ชิ้น งานส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึง

ศักยภาพผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ การศึกษาบทบาทเชิงเศรษฐกิจในครอบครัวของผู้หญิง (2535) และ 

ชี้ถึงความขัดแย้งของบทบาทผู้หญิงในครัวเรือนเมื่อสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ดังผลการสังเคราะห์ 

ความรู้ของผู้หญิงไทยและผลกระทบของความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทของผู้หญิงไทย 

(2535) ที่พบว่าการท�างานนอกบ้านขัดแย้งกับบทบาทในบ้านของผู้หญิง โดยในกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจต�่า  

ท�าให้ผู้หญิงมีอ�านาจน้อยลงในการจัดการเรื่องในบ้าน 

5.2 เรื่องเพศในวัยรุ่น

เรื่องเพศในวัยรุ่นเป็น 1 ใน 10 ประเด็นของงานอนามัยการเจริญพันธุ์ของกระทรวงสาธารณสุข  

สันนิษฐานได้ว่าเกิดจากความวิตกกังวลเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ ่นว่าจะมี ‘เพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

อันควร’ ‘เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน’ และ ‘เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน’ ภายใต้ฐานคิดท่ีว่าเป็นผู้หญิงต้อง 

รกันวลสงวนตวั ซึง่กค็อืวาทกรรมทีใ่ช้ควบคมุเรือ่งเพศของวยัรุน่หญงิมากกว่าวยัรุน่ชาย งานวจิยัของสถาบนัฯ 

ไม่มากก็น้อยตกอยู่ในความเชื่อที่ว่า การปลูกฝังอุดมการณ์รักนวลสงวนตัวเป็นแนวทางหน่ึงในการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์และกามโรค ตลอดจนการท้องไม่พร้อมก่อนการแต่งงาน 

งานวิจัยเรื่องเพศของวัยรุ่นชิ้นแรกของสถาบันฯ คือ การศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของ

วัยรุ่นในชนบท (2530) ซึ่งใช้วิธีให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบแบบสอบถามเอง (self-administered questionnaire) 

ผลพบว่า วยัรุน่ชายและหญงิตอบว่าเคยมเีพศสมัพนัธ์แตกต่างกนัมากคอื 66% ต่อ 9% ตามล�าดบั (Prasartkul 

et al., 1987) งานล�าดับต่อมาศึกษาปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เสี่ยงของวัยรุ่น  

(2539) ผลงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของวัยรุ่นหญิงและชายในเรื่องบทบาทเพศ วัยรุ่นหญิง 

มีความรู้เรื่องเพศและการป้องกันน้อยกว่าวัยรุ่นชาย และมีงานที่คล้ายคลึงกันติดตามอีกหลายชิ้น

ต่อมาเกิดโครงการต่อเนื่องใน พ.ศ. 2550 และ 2552 ในชื่อโครงการ Youth Alcohol Use and Risky 

Sexual Behavior in Bangkok และท�าวิจัยซ�้าอีกครั้งในปี 2557 และ 2559 ภายใต้โครงการมหิดลโมเดล: 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และโครงการ Family Matters ที่ศึกษาครอบครัวไทย 

ในจังหวะส�าคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน นอกจากน้ีใน พ.ศ. 2556 มีชุดโครงการวิจัยเพื่อจัดการ 

การตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับต�าบล ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย คือ (1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบระดับต�าบล  

(2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (3) การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาวะ
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ทางเพศแบบครบวงจร (4) การพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการสุขภาวะทางเพศแบบ 

ครบวงจร (5) การสือ่สารด้วยข้อเทจ็จรงิ (6) ผลกระทบในครอบครวัเมือ่ลกูวยัรุน่กลายเป็นพ่อแม่ (7) ตามรอย 

ท้องวัยรุ่นและแม่วัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวจากอดีตถึงปัจจุบัน (8) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

5.3 สุขภาวะทางเพศ

ค�าว่า ‘สุขภาวะทางเพศ’ (Healthy Sexuality) เป็นศัพท์ใหม่เพิ่งเริ่มใช้กันไม่นานนัก หมายถึงรากฐาน

ของความเป็นมนุษย์อย่างมีคุณภาพ คือ มีความสามารถในเรื่องเพศต่อไปนี้-พูดถึงความรู้สึกและคุณค่า 

ของตนเอง เป็นทัง้ผูช้กัชวนหรอืปฏเิสธการชกัชวนในเรือ่งเพศสมัพนัธ์ รืน่รมย์กบัการแสดงความรูส้กึทางเพศ 

โดยไม่รู้สึกผิด กลัว หรือละอาย และตระหนักถึงสิทธิทางเพศของตนเอง ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับทัศนคติ  

ความต้องการทางกายและทางอารมณ์ในเรือ่งเพศตลอดช่วงชวีติ การเจรญิพนัธุ ์(ท้อง/ไม่ท้อง) และการเคารพ

ตนเอง ทั้งนี้ สุขภาวะทางเพศจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการสื่อสาร ยอมรับ และมอบความรักความเสน่หาต่อกัน 

โดยปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง

งานวิจัยในกลุ่มนี้มีการศึกษาคู่ชาย-หญิง และคู่เพศเดียวกัน (ชาย-ชาย, หญิง-หญิง) ได้แก่ เรื่อง  

A Coin Has Two Sided: A Dichotomous Interpretation of Attitudes and Beliefs about Sexuality 

among Heterosexual Couples in Thailand (2545) ได้รบัทนุจาก The Australian National University  

และการศกึษาพลวตัและบรบิทในกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ในประเทศอนิโดนเีซยีและประเทศไทย (2547) 

ได้รับทุนจาก The Wellcome Trust ประเทศอังกฤษ งานวิจัยท่ีเน้นเรื่องสิทธิทางเพศ ได้แก่ การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสถานะและพัฒนาศักยภาพของหญิงรักหญิงและสาวประเภทสอง เพื่อลดความรุนแรง การตีตรา 

การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากพื้นฐานของเรื่องเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ (2558)  

ได้รับทุนจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ที่น่าสนใจคืองานศึกษาบทบาททางเพศ เพศสัมพันธ์ กับอวัยวะเพศของผู้หญิงในประเทศไทย (2548)  

ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ 4 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย โมซัมบิก และแอฟริกาใต้ (A cross cultural 

study of vaginal practices and sexuality: Implications for sexual health [ค.ศ. 2005-2006])  

ผลการศึกษารวมพบว่า ผู้หญิงทั้ง 4 ประเทศล้วนมีประสบการณ์หลากหลายในการดูแลอวัยวะเพศและ 

ช่องคลอดของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ตนเองต้องการ (Hilber et al., 2009) 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศโดยตรง ได้แก่ การส�ารวจภาวะสุขภาพทางเพศและอนามัย 

เจรญิพนัธุข์องหญงิบรกิารในประเทศไทย (2550) และงานวจิยัทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของแผนงานสร้างเสรมิสขุภาวะ

ทางเพศ (ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น) คือสถาบันฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบงานส่วนสร้างความรู้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการขับเคลื่อนของเครือข่ายสุขภาวะทางเพศ โดยการเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างและจัดการความรู้

ด้านเพศวิถี เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ (2550) โดยมีอีก 

หนึ่งโครงการที่วิจัยติดตามประเมินผลภายในเพื่อเสริมพลังการท�างานของเครือข่ายสุขภาวะทางเพศ (2551)  

ทัง้ 2 สญัญานีไ้ด้รบัทนุจาก สสส. และจากการท�างานของเครอืข่ายสขุภาวะทางเพศทีน่�าไปสูก่ารจดันทิรรศการ

เรื่องเพศ ใน พ.ศ. 2553 ท�าให้สถาบันฯ ได้รับท�างานประเมินผลกระทบการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและ 

สุขภาวะทางเพศแก่วัยรุ่น โดยการจัดนิทรรศการ (2554) ได้รับทุนจาก UNESCO 
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ต่อมาเมื่อแผนงานสุขภาวะทางเพศเริ่มท�างานในระยะที่สอง สถาบันฯ ได้ร่วมรับผิดชอบส่วนงานวิจัย 

ที่เป็นชุดโครงการมาศึกษาเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ มีโครงการ

ย่อย 7 โครงการ (2552) และล่าสุดคืองานวิจัยเพื่อการทบทวนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ: เหลียวหน้า

แลหลังผ่านการขับเคลื่อนของ สคส. (2557) 

ท้ายสุดคืองานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ คือความพยายามในการท่ีจะคาดประมาณขนาดและลักษณะ

เฉพาะของกลุ่มชายรักชาย เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการด�าเนินงานระดับพื้นที่และ

ระดับประเทศ (2559) พบผลเบื้องต้นว่า มีชายรักชายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของประชากรชายที่มี 

อายุระหว่าง 15-59 ปี ในพื้นที่ที่ท�าการศึกษา

สรุปและข้อสังเกต

บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การด�าเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

มิได้ด�ารงอยู่ในสังคมไทยอย่างลอยๆ แต่ได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางประชากรและการเจริญพันธุ์ใน

ประเทศไทยและในระดบัสากลตลอดมา ในส่วนกระบวนการท�าวจิยักล่าวได้ว่า สถาบนัฯ เปิดกว้างและสนบัสนนุ

วิธีการวิจัย (research methodology) ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและประสบการณ์และหรือความสนใจ

ใฝ่รูข้องบคุลากร อย่างไรกต็าม ความเชีย่วชาญของสถาบนัฯ อยูท่ีก่ารด�าเนนิงานส�ารวจเชงิปรมิาณ สถาบนัฯ 

ได้ด�าเนินการส�ารวจขนาดใหญ่ในหลายหัวข้อ (research theme) ผลการส�ารวจในทุกโครงการถูกน�าไปใช้

ประโยชน์อย่างต่อเนือ่งเสมอ ส่วนการวจิยัทางคณุภาพรวมทัง้แบบชาตพินัธุว์รรณา (ethnography) สถาบนัฯ 

เริ่มมาตั้งแต่ยุคทศวรรษแรก และการวิจัยคุณภาพที่ใช้เทคนิคแบบการตลาด ได้แก่ การจัดสนทนากลุ่ม และ

การสมัภาษณ์ระดบัลกึ สถาบนัฯ น�ามาประยกุต์ใช้ในงานวจิยัทางสงัคมศาสตร์เป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย 

ความเชีย่วชาญวธิวีทิยาอืน่ๆ ได้ปรากฏในงานวจิยัประเมนิผล การวจิยัเชงินโยบาย และการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

ที่มีอยู่จ�านวนไม่น้อย

ในช่วงอายุ 45 ปีที่ผ่านมาของสถาบันฯ แม้จะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ชี้ให้สังคมได้เห็นถึงสถานการณ์

ด้านประชากร ทั้งในเรื่องการวางแผนครอบครัว การคุมก�าเนิด การเกิด การตาย หรืออาจกล่าวโดยรวมว่า

คือการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และน�าเสนอมาตรวัดอัตราต่างๆ ทางประชากรอย่างเป็น

ปัจจบุนัสมยั แต่ทว่า ภารกจิดงักล่าวมไิด้เป็นกรอบผกูมดัให้สถาบนัฯ ท�างานจ�ากดัเพยีงเฉพาะมติด้ิานประชากร

เท่านั้น งานวิจัยของสถาบันฯ ได้ปรับเปลี่ยนและขยายออกสู่มิติอื่นๆ อย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคม 

ตามช่วงเวลาที่ผ่านไป ดังการปรับประเด็นกลุ่มวิจัยจ�านวน 6 กลุ่มที่ครอบคลุมงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

เกือบทุกด้าน และด้วยจ�านวนสัญญาโครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

เมื่อความเคลื่อนไหวในระดับสากลปรับทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านประชากร ไปสู่ประเด็นเพศภาวะ 

เพศวิถี และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ความแข็งแกร่งของงานวิจัยทางประชากรในสองทศวรรษแรกของ 

อายุสถาบันฯ ท�าให้แหล่งทุนสนใจที่จะท�างานกับสถาบันในด้านการเจริญพันธุ์และเพศ และแม้ทุนจาก 

ต่างประเทศจะลดน้อยถอยลง สถาบันฯ ก็สามารถดึงทุนภายในประเทศมาท�างานเรื่องน้ีอย่างต่อเน่ืองจนถึง

ปัจจบุนั ทัง้หมดนีช้ีใ้ห้เหน็ถงึศกัยภาพของสถาบนัฯ ในการขยายพรมแดนองค์ความรูใ้นงานวจิยัทีต่นเองต้องการ

ผลักดัน ดังข้อสังเกตต่อไปนี้
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(1) กล่าวเฉพาะบทบาททางวิชาการของสถาบันฯ ในประเด็นเพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยการ 

เจริญพันธุ์ (ที่นอกเหนือไปจากเรื่องการวางแผนครอบครัว) แล้ว งานวิจัยกว่า 100 โครงการที่ผ่านมา 

ของสถาบันฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางความคิดและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท�างานด้านการ

เจริญพันธุ์และเพศอย่างมีนัยส�าคัญ นั่นคือ จากแรกก่อตั้งที่ให้ความส�าคัญกับประเด็นการวางแผนครอบครัว 

ภายใต้แนวคิดแบบนีโอมัลทูเซี่ยน แล้วขยับมาสู่เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ (reproductive health) ดังที่ 

ปรากฏในงานวิจัยอนามัยแม่และเด็ก และงานเรื่องเพศในระยะแรกๆ ค่อยๆ ขยับการท�างานวิจัยและขยาย

พรมแดนทางวิชาการไปสู่การใช้แนวคิดเรื่องสิทธิทางอนามัยการเจริญพันธุ์ (reproductive rights) มากขึ้น 

เพิ่มมิติและมุมมองทางสังคมศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากลุ่มประชากรต่างๆ ในรายละเอียดของชีวิต  

โดยเฉพาะในประเด็นการเจริญพันธุ ์และเพศ ดังเช่นงานวิจัยด้านนี้ที่ศึกษาในกลุ ่มผู ้หญิงที่อยู ่กับเชื้อ  

กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงท้องไม่พร้อม และกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน เป็นต้น

ข้อค้นพบและองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเหล่าน้ีของสถาบันฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือน

เรื่องสิทธิทางการเจริญพันธุ์ไม่มากก็น้อย ทั้งในการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและการขับเคลื่อนเชิง

นโยบายของภาครัฐ และจนกระทั่งปัจจุบัน ที่สถานการณ์ด้านการเจริญพันธุ์และเพศของสังคมโลกและสังคม

ไทยเองก�าลังปรับเปลี่ยน ขยายพรมแดนความรู้ไปสู่มิติความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์ (reproductive 

justice) เพื่อให้สามารถมองเห็นองค์ประกอบและรายละเอียดของชีวิตมนุษย์ได้ชัดเจนขึ้นกว่าที่เคย สถาบันฯ 

จะเปิดรับข้อท้าทายนี้และผนวกเข้าสู่ภารกิจทางการวิจัยและวิชาการของสถาบันฯ หรือไม่เพียงใดนั้น พึงต้อง

ติดตามกันต่อไป 

(2) การจัดกลุ่มวิจัยของสถาบันฯ ด�าเนินการอย่างมียุทธวิธีคือ มีการวิเคราะห์ประเด็นการขับเคล่ือน

งานวิจัยทุกกลุ่ม ส�าหรับกลุ่มวิจัยเรื่อง เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยการเจริญพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์ สถาบันฯ 

มองว่าวัฒนธรรมเพศภาวะและเพศวิถีของสังคมไทย เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการมีชีวิตทางเพศท่ีเป็นสุข 

และปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะสุขภาวะผู้หญิง งานวิจัยด้านน้ีจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อสังคมไทย  

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดังจ�านวนงานวิจัยที่ได้ด�าเนินการไปแล้วและจะด�าเนินการต่อไป ล้วนมุ่งเป้าเพื่อ

ให้ได้มาชดุซึง่ฐานข้อมลูและชดุองค์ความรู ้ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการผลกัดนันโยบายและการรณรงค์สาธารณะ 

ทีช่่วยสร้างเสรมิให้เกดิการปรบัเปลีย่น ทัง้ในเชงิโครงสร้างสงัคม วฒันธรรม และพฤตกิรรมระดบัปัจเจกบคุคล 

ให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันสถานการณ์ตลอดเวลา

(3) ความเป็นนักประชากรที่ช�านาญการเรื่องการคาดประมาณและฉายภาพประชากรในระดับประเทศ 

ทีส่ถาบนัฯ ท�าอยูต่ัง้แต่เริม่ก่อตัง้ และยงัคงท�าต่อเนือ่งเป็นประจ�าตลอดระยะเวลา 45 ปี จนองค์กรต่างประเทศ

หลายองค์กรใช้ตัวเลขของสถาบันฯ ในการรายงานสถานการณ์ตัวเลขประชากรในอนาคตของประเทศไทย

เสมอ สถาบันฯ ได้น�าศักยภาพนี้มาใช้ในการคาดประมาณขนาดของประชากรในมิติต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ  

เริ่มจากการฉายภาพผลกระทบที่มีต่อการตายของเด็กและทารก และจ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 12 ปีที่จะกลาย

เป็นเดก็ก�าพร้าเนือ่งมาจากแม่เสยีชวีติจากเอดส์ (2535); การคาดประมาณจ�านวนโสเภณเีดก็ (อาย ุ11-17 ปี) 

ในประเทศไทย (2537); การคาดประมาณจ�านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (2542-เฉพาะตัวแรงงาน 

และ 2558-รวมผู้ติดตาม); และการคาดประมาณจ�านวนชายรักชายในประเทศไทย เพื่อน�าไปสู่การก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการด�าเนินงานระดับพื้นที่และระดับประเทศ (2559-อยู่ระหว่างด�าเนินการ)
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(4) ในจ�านวนงานวจิยัทีท่�านัน้ สถาบนัฯ ได้รบังานด้านสงัเคราะห์องค์ความรูแ้ละการทบทวนสถานการณ์

ทางประชากร/การเจริญพันธุ์และเพศอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของงานวิจัยในกลุ่มน้ีก็คือการปูฐานความรู ้

ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเด่นๆ ที่ควรกล่าวถึงมีดังนี้ 

คือ การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวก�าหนดทางพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอนามัย (2539); 

การสังเคราะห์ความรู้ของผู้หญิงไทยและผลกระทบของความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาท

ของผู้หญิงไทย (2535); การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย โดยเน้นที่เด็กอายุ 

0-5 ปี (2542); การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย 

(2542); สถานะความรูเ้รือ่งแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทยและทศิทางงานวจิยัทีพ่งึพจิารณา (2546); วเิคราะห์

วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา (2548); การสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านเพศ 

ที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะทางเพศ (2550); และการศึกษาเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบาย 

สุขภาวะทางเพศ (2552)

(5) ความเป็นสถาบันวิจัยที่ผสานมิติประชากรและมิติสังคมเข้าด้วยกันนี้ มิได้สะท้อนจากเพียง 

การมีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีภูมิหลังทางการศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย ไม่เน้นเฉพาะจบมาทาง

ประชากรศาสตร์เท่านั้น ยังสะท้อนได้จากการเชื่อมโยงสังคมในหลายระดับเข้ากับงานวิจัยท่ีด�าเนินการอยู่ 

สถาบนัฯ สามารถปรบัตวัทนักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสงัคม ดงัตวัอย่าง การท�างานวจิยัด้านเอดส์

และเพศทีม่ผีลงานออกมาจ�านวนมาก ทัง้ในระดบัหมูบ้่าน ชมุชน ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ และระดบัภมูภิาค 

และการศึกษาประเมินผลเชิงนโยบายและมาตรการต่างๆ 

(6) ข้อสังเกตท้ายสุด คือเรื่องจุดยืนของสถาบันฯ กับจุดยืนของบุคลากรในสถาบันฯ ซ่ึงบทความนี ้

มิได้แตะเลย นับเป็นข้อจ�ากัดที่สมควรต้องกล่าวถึงไว้ ณ ท่ีน้ี น่ันคือ มิได้วิเคราะห์ถึงบุคลากรของสถาบันฯ  

แต่อย่างใด และอาจน�าไปสู่ค�าถามที่ว่า สถาบันวิจัยประชากรและสังคมในฐานะที่เป็นสถาบันวิชาการ  

ที่จริงแล้วอาจมิได้มีจุดยืนที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงสังคม หรือเปลี่ยนแปลงกติกาชุดใหม่ในการด�ารงชีวิต ดังที่ 

อ้างถึงในเชิงทฤษฎีไว้ข้างต้น (หน้า 18) แต่เป็นบทบาทของ ‘ตัวบุคคล’ ในสถาบันฯ ต่างหากที่น�าเสนอแนวคิด

ดงักล่าว ซึง่ (อาจ) ต่างออกไปจากจดุยนืของสถาบนัฯ ทีเ่ป็นองค์กรเชงิอนรุกัษ์เหมอืนๆ กบัหน่วยงานวชิาการ

ของรัฐทั่วไป ค�าถามนี้คงต้องช่วยกันหาค�าตอบต่อไป 

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนหวังว่า บทความนี้คงได้ช่วยกระตุ้นให้มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นเก่ียวกับ

อุดมการณ์และบทบาทของสถาบันวิชาการของไทยว่า ได้ท�าหน้าที่ในการ “ตรึง” หรือคงไว้ซึ่งความคิด 

ความเชือ่แบบเดมิๆ อย่างเหนยีวแน่น หรอืก�าลงัอยูใ่นระยะเปลีย่นผ่านไปสูก่ารเป็นผูช้ีน้�าสงัคม ไม่ว่าจะอย่างไร

ก็ตาม หากมองผ่านงานของสถาบันฯ ในด้านการเจริญพันธุ์และเพศที่กล่าวมาทั้งหมด ก็น่าจะเห็นภาพได้บ้าง

แล้วว่า สถาบันฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถาบันวิชาการด้านประชากรและสังคมของประเทศไทย ได้เข้าร่วม 

เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย
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ภาคผนวก ก

กรอบคิดสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ (The Reproductive Health Framework)

แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญกับระบบบริการท่ีตอบสนองต่อสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง หัวใจหลัก

คือความแตกต่างและความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพสามารถแก้ไขได้โดยการสร้างและพัฒนาคลินิกและ 

หน่วยบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ประกันได้ว่าผู้หญิงสามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างรอบด้าน 

และสร้างเสริมศักยภาพผู้หญิงให้เข้าใจความต้องการทางสุขภาพของตนเอง เป้าหมายส�าคัญคือการสร้าง 

ให้เกิดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ในชุมชนชายขอบในราคาถูก หรือไม่คิดค่าบริการ เป็นบริการท่ีละเอียดอ่อน 

ต่อบริบทและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน แต่ในข้อเท็จจริง ชุมชนชายขอบส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านบริการ

สุขภาพทุกด้าน รวมทั้งไม่ได้รับความเอาใจใส่ในเรื่องการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์ ขณะท่ีส�าหรับผู้หญิง 

ส่วนใหญ่นั้นปัญหาจากบริการอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องเผชิญเป็นครั้งแรกในชีวิต และอาจ 

เป็นเรื่องเดียวจากระบบบริการสุขภาพ

การวิเคราะห์ปัญหา แนวคิดนี้มองว่าการขาดแคลนบริการอนามัยเจริญพันธุ ์ส�าหรับผู้หญิงเป็นเพราะ 

การขาดข่าวสารขาดข้อมูลสุขภาพที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และมีบริการไม่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ เน้นไปที่การปรับปรุงและขยายบริการเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คน

สามารถเข้าถงึบรกิารได้มากขึน้ โดยเฉพาะในชมุชนชายขอบ รวมทัง้การให้ความส�าคญั

กับงานวิจัย ทั้งนี้ภาระงานบริการอนามัยเจริญพันธุ์มักประกอบด้วยการบริการและ 

การให้การศกึษาเกีย่วกบัสขุภาพ โดยเฉพาะในมติดิงัต่อไปนี ้คอืการป้องกนัการตดิเชือ้

จากเพศสมัพนัธ์ (sexually transmitted diseases-STDs) การตดิเชือ้ในระบบสบืพนัธุ์ 

(reproductive tract infections-RTIs) เพศวิถีศกึษารอบดา้น (comprehensive sex 

education) การเข้าถึงวิธีคุมก�าเนิดสมัยใหม่ การบริการยุติการตั้งครรภ์ และการให้

ค�าปรกึษาทางเลอืกการป้องกนัและรกัษาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ รวมถงึการป้องกัน

และรักษามะเร็งในระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลที่ต้องการบริการและการเรียนรู้ทางอนามัยเจริญพันธุ์

ตัวแสดงหลัก คือผู ้ให้บริการ หมายรวมถึงคนท�างานหรือพันธมิตรของบุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้ให้บริการทางสุขภาพ และนักวิจัยสาธารณสุข

ข้อท้าทาย 

และข้อจ�ากัด

เนื่องจากการให้บริการและการให้การศึกษาเน้นไปที่ระดับปัจเจกบุคคล จึงไม่ได้ 

ให้ความส�าคัญ หรือค�านึงถึงรากเหง้าของความแตกต่างเหลื่อมล�้าในเชิงโครงสร้าง 

มากนกั นอกจากนีก้ารเน้นไปทีต่วัผูห้ญงิในเชงิปัจเจก จงึเป็นการใช้ทรพัยากรหลกัอย่าง 

ไร้ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงระยะยาว อาจสรุปได้ว่า กรอบคิดนี้มีข้อจ�ากัดในลักษณะ

ที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการจัดและเข้าถึงบริการ แต่ผู้หญิงท่ีมีชีวิตและความต้องการ 

แตกต่างกันย่อมมีความแตกต่างกันในการเข้าถึงการศึกษาและบริการด้วยเช่นกัน
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กรอบคิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Rights Framework)

การรณรงค์ด้วยแนวคิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เกิดขึ้นบนฐานคิดที่มุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้หญิงในการ

เข้าถงึบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุ ์เน้นการต่อสูเ้พือ่ให้บรกิารท�าแท้งเป็นสิง่ถกูกฎหมาย และเพือ่ขยายการเข้าถงึ

บรกิารวางแผนครอบครวัและการคมุก�าเนดิสมยัใหม่ ดงันัน้เป้าหมายหลกัของการรณรงค์ภายใต้แนวคดินี ้คอื 

‘สิทธิในการเลือก-right to choose’ และ ‘สิทธิความเป็นส่วนตัว-right to privacy’ โดยปฏิบัติการผ่าน 

ช่องทางหลากหลายทั้งทางกฎหมายและการเมือง เน้นใช้สองยุทธศาสตร์ คือรณรงค์ให้นโยบายที่ปกป้อง

คุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีอยู่ไม่ให้ถูกล้มเลิกไป และต่อสู้โต้แย้งข้อกฎหมายที่จ�ากัดสิทธิผู ้หญิง  

องค์ประกอบส�าคัญของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ คือเสรีภาพทางอนามัยเจริญพันธุ์ ดังที่นักเคลื่อนไหวกลุ่มเพื่อ

สทิธทิางเลอืกได้รณรงคเ์รือ่งนีด้้วยวลวีา่ ‘ปลอ่ยมอืจากตวัฉนั-Hands Off My Body’ แม้เสรภีาพทางอนามยั

เจริญพันธุ์จะเรียกร้องให้ลดข้อจ�ากัดของการท�าแท้ง แต่ข้อท้าทายส�าคัญประการหนึ่งของวิธีคิดนี้ ได้แก่  

ความยากล�าบากที่จะรวมผู้หญิงยากจน ผู้หญิงชนเผ่า ผู้หญิงรักผู้หญิง ผู้หญิงข้ามเพศ และผู้หญิงพิการ 

ไว้ในขบวนการด้วย

การวเิคราะห์ปัญหา แนวคิดนี้มองว่า ปัญหาส�าคัญคือการขาดกลไกทางกฎหมายทีคุ่้มครองสิทธิของผู้หญิง

ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ ์ หรือแม้ว่าจะมีกลไกมีกฎหมาย 

แต่การบังคับใช้อ่อนแอ การต่อสู้ด้วยแนวคิดน้ี มุ่งเน้นไปท่ีสิทธิของผู้หญิงในระดับ

ปัจเจกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว การปลอดจากการเลือกถูกปฏิบัติ  

การเข้าถึงบริการ โอกาสและความสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้จริง

ยุทธศาสตร์ พื้นฐานของยุทธศาสตร์คือ ท�างานกับองค์กรและกลไกเกี่ยวกับกฎหมายและ 

การขับเคลื่อนของรัฐ นั่นคือ ด้านกฎหมายเน้นการท�างานกับศาลเพื่อคุ้มครองและ

ป้องกันไม่ให้สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ถูกลิดรอน ด้านการขับเคลื่อนเน้นปกป้องนโยบาย

และมาตรการคุม้ครองสทิธทิีม่อียูแ่ล้ว ขณะเดยีวกนักพ็ยายามเพิม่กฎหมายทีคุ่ม้ครอง

และขยายสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์มากข้ึน โดยมีรูปแบบของภาคีและพันธมิตรที่มุ ่ง 

ไปที่กลุ่มผู้หญิง องค์กรประชาสังคม และองค์กรที่ท�างานด้านสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจดัตัง้กลุม่ผูห้ญงิและกระตุน้การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในฐานะผูอ้อกเสียง

เลือกตั้ง และการเสนอความต้องการผ่านผู ้แทนทางสภาผู ้แทนราษฎร รวมถึง 

ผ่านการโน้มน้าวใจผู้มีส่วนเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการและการออกกฎหมาย 

ทุกระดับให้เห็นด้วยกับข้อเสนอของกลุ่ม

ตัวแสดงหลัก คือนักขับเคลื่อนรณรงค์ รวมผู้ที่ท�างานหรือเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

ผู้ก�ากับนโยบาย และผู้ท�างานกับการเลือกตั้งตัวแทนระดับต่างๆ 
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ข้อท้าทาย 

และข้อจ�ากัด

แนวคิดนี้มีข้อจ�ากัดส�าคัญสองด้านด้วยกัน คือ (1) รากเหง้าของสิทธิทางเลือกมาจาก

จารีตความคิดเสรีนิยม ที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและมุมมองท่ีว่าการหลุดจาก 

การถูกควบคุมร่างกายตนเองของผู ้หญิง คืออิสรภาพและเสรีภาพ ทั้งหมดนี ้

ให้ความส�าคัญกับทางเลือกของปัจเจก แต่ไม่ได้ค�านึงถึงบริบททางสังคมที่แวดล้อม 

ตัวปัจเจกว่าเอื้อหรือกีดกันการสร้างทางเลือกน้ันๆ หรือไม่ อย่างไร ขณะเดียวกัน 

กไ็ม่ได้ตรวจสอบวพิากษ์วจิารณ์ว่า รฐัดแูลจดัการประชากร สร้างระเบยีบวนิยัร่างกาย

ของปัจเจกชน และควบคมุเพศวถิ ีเพศภาวะ และชวีติเจรญิพนัธุข์องประชาชนอย่างไร

บ้าง (2) ยุทธศาสตร์หลักของแนวคิดนี้ที่เรียกร้องให้ผู้หญิงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและ

สื่อสารท�างานกับบุคลากรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ล้วนวางอยู่บนสมมติฐานที่เชื่อ 

ในประสทิธภิาพของระบบการเมอืง และผูห้ญงิควรต้องมคีวามรูส้ามารถเข้าถงึองค์กร

เลือกตั้งได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่จ�ากัดผู้หญิงชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆ  

ไม่สามารถท�าได้

กรอบคิดความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์ (Reproductive Justice Framework)

แนวคิดนี้มีรากเหง้ามาจากความตระหนักถึงประวัติศาสตร์ของการกดข่ีและความรุนแรงต่อผู้หญิง 

ในประเดน็เกีย่วกบัการเจรญิพนัธุใ์นระดบัชมุชน ส�าหรบับรบิทของชมุชนในเอเชยีและชมุชนผวิสใีนทีอ่ืน่ๆ ของ

โลก แนวคิดความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์มีฐานมาจากการจัดต้ังผู้หญิงและเด็ก เพื่อต่อสู้ให้หลุดจาก

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน หัวใจหลักคือร่างกายและชีวิตของผู้หญิงถูกควบคุมและ

แสวงหาประโยชน์ ผูห้ญิงยงัถกูกดทบัศกัยภาพและปิดทางเลอืกต่างๆ ในเชงิประวตัศิาสตร์แล้วการกดขีผู่ห้ญงิ

จงึมลีกัษณะทบัซ้อนหลายระดบั ผ่านการกดขีท่างเชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์ชนชัน้ เพศภาวะ เพศวถิ ีวยั และสถานภาพ

การย้ายถิน่ การควบคมุผูห้ญิงในระดบัปัจเจกจงึเป็นยทุธวธิหีนึง่ของการจดัวางระเบยีบทางสงัคมในระดบัชมุชน 

วิสัยทัศน์ของแนวคิดนี้ค�านึงถึงปัญหาการค้าผู้หญิงและเด็กเพื่อการค้าประเวณี การสร้างเสริมศักยภาพ 

ให้เยาวชน การสร้างความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว การสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษา การท�างาน 

ที่ปลอดภัย ความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม และโลกาภิวัตน์

การวเิคราะห์ปัญหา แนวคดินีม้องว่า การทีผู่ห้ญงิจะมศีกัยภาพในการตดัสนิใจจดัการชวีติตนเองทกุด้านได้

หรือไม่นั้น ต้องแก้รากปัญหาที่ฝังลึกอยู่ในสถาบันทางสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และวฒันธรรม แนวคดินีจ้งึเสนอว่า ต้องวเิคราะห์ปัญหายทุธศาสตร์และทางออกอย่าง

รอบด้าน และต้องเน้นให้เหน็ความสมัพนัธ์ทีโ่ยงใยทบัซ้อนของประเดน็ความเป็นธรรม

ทางสงัคมและสทิธมินษุยชนทีส่่งผลกระทบต่อร่างกายผูห้ญงิเพศวถิแีละการเจรญิพนัธุ์
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ยุทธศาสตร์ เนื่องจากแนวคิดนี้ เน ้นย�้าความเชื่อมโยงไขว ้ทับซ ้อนกันของระบบการกดขี่ 

เอารัดเอาเปรียบในสังคม ยุทธศาสตร์จึงมี 5 ด้านคือ (1) สนับสนุนความเป็นผู้น�าและ

อ�านาจของกลุ่มผู้หญิงชายขอบมากที่สุด ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมที่ตระหนักและ

ระบุถึงผลกระทบทับซ้อนหลายชั้นของการกดข่ีเอาเปรียบในชีวิตผู ้หญิงเหล่านี้  

(2) พัฒนาความเป็นผู้น�าและสร้างให้ผู้หญิงชายขอบที่ยากจนเกิดอ�านาจในทางสังคม

การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถอยู่รอดพ้นและงอกงามต่อเนื่องได้ (3) ก�าหนด

วาระความก้าวหน้าอย่างเป็นรปูธรรมทีส่ามารถท�าให้การท�างานของตวับคุคล สถาบนั 

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนชายขอบเกิดประโยชน์ต่อผู้หญิงและเด็ก 

อย่างแท้จริง (4) บูรณาการประเด็นพื้นฐานและองค์ประกอบอื่นๆ ที่รวมความทับซ้อน

หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางเชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์ระหว่างวยั ภมูภิาค และชนชัน้ สูน่โยบาย

ระดบัชาต ิและ (5) ผนกึพลงัภาคเีครอืข่ายองค์กรพนัธมติรทีท่�างานด้านความเป็นธรรม

ทางสังคมและสิทธิมนุษยชน ให้บูรณาการมิติเรื่องความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์

เข้าไปเป็นพันธกิจขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้หญิงและชุมชน ที่ถือเป็นองค์ประกอบร่วมกัน เพื่อต่อต้านการกดขี่เอาเปรียบ

ไม่เพียงในประเด็นความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ ์เท่านั้น แต่รวมถึงประเด็น 

ความไม่เป็นธรรมด้านอื่นๆ ที่ปรากฏในชุมชนด้วย

ตัวแสดงหลัก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและนักเคลื่อนไหว รวมถึงพันธมิตรที่ท�างานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

เจริญพันธุ ์ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์ และความเป็นธรรมทางอนามัยเจริญพันธุ ์  

ความเป็นธรรมทางสังคม และความเป็นธรรมมิติอื่นๆ 

ข้อท้าทาย 

และข้อจ�ากัด

ในการท�างานขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจบรรทัดฐานและ 

การให้คุณค่าต่างๆ ของสังคมนั้น แนวคิดนี้ท้าทายคนท�างานทั้งในแง่บุคลิกภาพและ 

แง่การเมืองด้วยการเสนอให้ปรับฐานคิดท่ีตรงกันข้ามกับสถานะของตนเอง อันมีนัย 

ถึงความต้องกล้าเสี่ยงและกล้าเผชิญหน้า รวมถึงกล้าต่อต้านผู้มีอ�านาจอย่างตรงๆ  

การท�างานระยะยาวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจนี้ ต้องใช้ทุน

และทรัพยากรมาก ทั้งยังต้องการสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง

และรอบด้าน การรณรงค์ขับเคลื่อนพื้นฐานจึงใช้เวลานานหลายๆ ปี ความต้องการ

ระยะกลางและระยะสั้นของแกนน�าและสมาชิก ได้แก่ ข้อท้าทายต่อการจ้างงาน  

ทุนสนับสนุนสุขภาพ และการเรียนรู ้ อาจเป็นเรื่องยากที่จะประสบความส�าเร็จ 

ตามที่ต้องการได้


