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แนวทางการดําเนินงานดานเพศวิถี 

(sexuality) มีอยูหลากหลายดวยกัน แตที่
นิยมใชมากที่สุดน้ันเปนแนวทางที่อยูบน
ฐานของมุมมองดาน ‘สุขภาพ ’ และ ‘การ
ปองกันความรุนแรง’ อันเปนจุดเริ่มตนที่มี
ประโยชนอยางยิ่งในการปฏิบัติงานดาน 
เพศวิถี ซึ่ งเปนเรื่องที่ถกเถียงขัดแยงใน
สังคมอนุรักษนิยมหลายแหง ทวาวิธีคิดและ
มุมมองทั้งสองนั้นมีเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง 
(เพ่ือสรางเสริมสุขภาพหรือเพ่ือปองกันความ
รุนแรง) จึงมีขอจํากัดและไมสามารถนํามาใช
กับประเด็นที่เก่ียวของกับเพศวิถีไดทั้งหมด ดังนั้นเราจึงตองการวิธีคิด
ที่เนนและสนับสนุน (affirm) เพศวิถีในเชิงบวกและรอบดาน 

 
ทําไมแนวทางการทํางานที่เนนดานสุขภาพและการปองกัน

ความรุนแรงจึงมีขอจํากัด 
แนวทางการทํางานที่อยูบนฐานเรื่องสุขภาพมีแนวโนมที่จะลด

ทอนเรื่องเพศวิถีใหเหลือเพียงมิติทางชีววิทยา เน่ืองจากแนวคิดดัง
กลาวนั้นใหความสนใจที่ตัวสุขภาพเปนหลัก จึงละเลยมิติอ่ืนๆ ที่ไมใช
เรื่องทางชีววิทยาหรือทางกาย และละเลยแงมุมอื่นๆ ของเพศวิถีอยาง
ความปรารถนาและจินตนาการ รวมไปถึงเพศภาวะ (gender) และ
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ควบคุมการแสดงออกทางเพศและทางเพศ
ภาวะ การกลาวเชนน้ีไมไดแปลวารางกายน้ันไมสําคัญ แตตองการที่
จะนําเสนอใหเห็นวา ‘เพศวิถี’ เปนอะไรที่มากกวาเพียงเร่ืองเพศ (sex) 
เทาน้ัน 

สําหรับแนวทางการทํางานบนฐานเรื่องการปองกันความรุนแรง
นั้นเนนพิจารณาดานลบของเพศวิถีและอาจจะกลายเปนแนวทางที่
ปกปองผูหญิงมากเกินไป แทนที่จะเปนการคุมครองสิทธิของผูหญิง  
แนวทางนี้มักจะลงเอยดวยการปกปองคุมกันผูหญิงและปฏิบัติตอ
ผูหญิงราวกับวาพวกเธอไมมีอํานาจของตนเอง1 กระนั้นก็ตาม เราตอง

ยอมรับวาขบวนการเคลื่อนไหวของผูหญิ ง    
ในหลายประเทศไดเริ่มทํางานดานเพศวิถีใน
ประเด็นตางๆ ดวยงานดานการปองกันความ  
รุนแรงตอผูหญิง 

 
แลวอะไรคือทางเลือก กรอบแนวคิด

รับรอง/สนับสนุนแบบรอบดาน (affirmative 
framework) เรื่องเพศวิถีจะมีมุมมองตอเรื่อง
เพศวิถีในดานบวก วาเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่
สามารถใหความสนุกสนานตื่นเตน ความสุข  
การผอนคลาย กอใหเกิดความสนิทสนม และ

ความสุขทุกรูปแบบที่เพศวิถีใหได แตเน่ืองจากเพศวิถีก็มีดานมืด   
ดังนั้นกรอบแนวคิดดังกลาวจึงพยายามที่จะปองกันและจัดการกับ
ปญหาตางๆ เชน การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง อันเปนสภาพที่พบ
ไดจริงในชีวิตทางเพศของใครหลายๆ คน อาทิเชน คนที่ไมปฏิบัติตาม
จารีตธรรมเนียมทางเพศภาวะและเพศวิถี ผูถูกกระทําความรุนแรง
ทางเพศ และผู ขายบริการทางเพศ แนวทางซึ ่งมองวาเพศวิถีเปน 
สวนหนึ่งและมีคุณคาตอชีวิตมนุษยน้ีไดนําไปสูการเรียกรองดานสิทธิ-
มนุษยชน โดยมองวาในเมื่อสิทธิของผูหญิงและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
น้ันเปนสิทธิมนุษยชน สิทธิทางเพศ (sexual rights) ก็ควรจะถูกถือวา
เปนสิทธิมนุษยชนเชนกัน ลักษณะเชนน้ีไดสะทอนใหเห็นผานการ
แสดงออกทางดานสิทธิทางเพศที่กําลังมีพัฒนาการขึ้นมา อันรวมถึง
สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ ถูกบังคับขูเข็ญ และถูกกระทําความรุนแรง 
และสิทธิที่อยูบนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรมเชิงบวก เชน เรื่องบูรณภาพ
ทางรางกาย (bodily integrity) ที่ถือวารางกายเปนของฉัน (my body 
is mine) ความเปนบุคคล (personhood) ซึ่งถือวาทุกคนมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเลือกโดยตัวเอง ความเทาเทียมกันระหวางและในกลุมของ 
ผูชาย-ผูหญิง-และคนขามเพศ (transgender) รวมทั้งการเคารพใน
ความหลากหลาย (อันเน่ืองจากบริบททางวัฒนธรรม โดยที่หลักการ
สามประการแรกจะตองไมถูกละเมิด)2,3 
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กรอบแนวคิดเชิงบวกและรอบดานไดใชหลักการเรื่องการ 
ยินยอม (principle of consent) ในการตัดสินวาพฤติกรรมทางเพศ
ที่ยอมรับไดเปนอยางไร มากกวาที่จะอิงกับเรื่องของการแตงงานหรือ
ใหกําเนิดบุตร กลาวโดยงายๆ การยินยอมหมายถึงการยอมรับที่จะ
เขารวมกิจกรรมหนึ่งๆ ดวยความเต็มใจโดยมีอิสระในการเลือกดวย
ตัวเอง และรูถึงผลลัพธที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจเลือกหรือจากการ
กระทําน้ันอยางเพียงพอ กรอบแนวคิดน้ียังมีมุมมองวาคนเราแตละ
คนน้ันตางมีการใหความหมายของตัวเองตอกิจกรรมทางเพศตางๆ 
บางคนอาจมองวาเปนเรื่องของความสุนทรียะทางเพศ แตบางคนอาจ
มองวาเปนเรื่องที่นารังเกียจเหลือหลาย4 ซึ่งหมายความวาทัศนคติ
แบบตัดสินผิดถูกตอเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศที่เปนการ
ปฏิบัติดวยความสมัครใจนั้นเปนความรุนแรงในตัวของมันเอง และ
ตัวมันเองก็เปนความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง  

นอกจากนี้ เน่ืองจากมุมมองนี้เห็นวาความยินยอมเห็นชอบ
และทางเลือกเปนของทุกคนไมใชเพียงแคคนไมก่ีคน มันจึงกระตุนให
มีการทํางานกับกลุมคนตางๆ ที่เดิมถูกละเลย เชน หากเรายอมรับวา
ผูทุพลภาพน้ันก็มีความรูสึกทางเพศ เราก็รวมพวกเขาเขามาในโครงการ
จัดการศึกษาเรื่องเพศวิถี และโครงการดานอนามัยเจริญพันธุและ  
สุขภาวะทางเพศได และหากเราสามารถเขาใจถึงความแตกตาง
ระหวางการขายบริการทางเพศกับการคามนุษยเพ่ือแสวงประโยชน
ทางเพศ และเชื่อวาการขายบริการทางเพศน้ันเปนเรื่องของอาชีพ
อาชีพหนึ่ง ไมจําเปนตองเปนเรื่องของ ‘การแสวงหาผลประโยชน’ 
เสมอไป เราก็คงไมสละพลังงานไปกับความพยายามท่ีจะ ‘ชวยเหลือ’ 
หรือ ‘ฟนฟู ’ พวกเขาดวยวิธีการที่ไรความหมายและหยามเกียรติ 
แทนที่จะทําส่ิงเหลาน้ี เราจะทํางานเพื่อเรียกรองสิทธิของพนักงาน
บริการทางเพศ และถาหากเราใชเรื่องความยินยอมเปนเกณฑตัดสิน
วาส่ิงใดเปนเรื่องที่ยอมรับได เราก็จะสามารถทํางานกับและทํางานเพ่ือ
บุคคลที่ชอบเพศเดียวกัน ผูหญิงที่แตงงานและถูกขมขืนโดยคูสมรส
ของตนก็สามารถหยิบประเด็นน้ีไปทํางานได สวนคนที่เลือกที่จะเปน
โสดก็สามารถเลือกวิถีทางเพศของตนเองได รวมถึงการนําแนวทางนี้
ไปใชกับกลุมอื่นๆ ดวยเชนกัน 

เราจะนํากรอบแนวคิดเชิงบวกและรอบดานมาใชในงานวิจัย 
การกําหนดนโยบาย การใหบริการ และการดําเนินโครงการในภูมิภาค
เอเชยีแปซิฟกไดอยางไร 

ตัวแปรตางๆ เชน การแสดงออกทางเพศภาวะ สถานภาพ
สมรส รสนิยมทางเพศ อายุ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

เชื้อชาติ ชาติพันธุ ความยากจน ชนช้ัน และศาสนา ตางเปนปจจัย
สําคัญที่เก่ียวของกับเรื่องของการมีอภิสิทธิ์และการเลือกปฏิบัติ ตัวแปร
ดังกลาวไมเพียงแตจะมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันหากยังสัมพันธกับ
เรื่องเพศวิถีดวย ในกรอบแนวคิดแบบรับรอง/สนับสนุนเรื่องเพศวิถี
แบบรอบดานน้ัน เราตองมองวาคนคนหนึ่งมีชีวิตในหลายมิติดวยกัน 
เชนในดานหน่ึงเขาอาจมีอภิสิทธิ์ แตในดานอื่นๆ เขาอาจถูกเอารัดเอา
เปรียบ อาทิเชน เยาวชนที่เปนหญิงรักหญิงซึ่งนับถือศาสนาท่ีเปน  
คนกลุมนอยน้ัน อาจจะเปนคนดอยโอกาสเนื่องมาจากปจจัยดานอายุ 
รสนิยมทางเพศ เพศภาวะ สถานภาพสมรส และศาสนาของตน และ
อาจไมสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาวะทางเพศแบบเดียวกับกลุม  
ผูหญิงที่แตงงานแลวและนับถือศาสนาของคนสวนใหญในสังคมได  

ดังที่ไดกลาวมาแลว แนวทางการทํางานเชิงบวกและรอบดาน
น้ันอยูบนฐานของหลักการหลักเรื่องบูรณภาพทางรางกาย ความเปน
บุคคล ความเสมอภาค และการเคารพความหลากหลาย แนวทางนี้
ตระหนักวาการแสดงออกทางเพศและเพศภาวะมีหลากหลายรูปแบบ 
จึงเปนแนวทางที่ครอบคลุมถึงคนทุกคน ในภูมิภาคของเรามีวิธี   
การแสดงออกถึงเพศภาวะและอัตลักษณทางเพศในลักษณะที่นา
ตื ่นตาและหลากหลายอยางย่ิง เปนวิธีการแสดงออกที่ทาทายการ 
แบงคนออกอยางงายๆ เปนเพียงเพศชาย-เพศหญิง หรือคนรักเพศ
เดียวกัน-คนรักตางเพศอยางที่เปนอยู โดยจะเห็นไดจากคําวา ‘warias’ 
ในอินโดนีเซีย ‘metis’ ในเนปาล ‘kothis’ ‘aravanis’ หรือ ‘hijras’ 
ในอินเดีย ‘baklas’ ในฟลิปปนส และ ‘mak nyahs’ ในมาเลเซีย5 
และอัตลักษณความเปนทอม-ด้ีที่หยั่งรากลึกมานานในกลุมผูหญิงที่มี
ความปรารถนาเพศเดียวกันในประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส  

อีกตัวอยางหนึ่งคือ ประเด็นดานอายุ ซึ่งในกรอบแนวคิด  
เชิงบวกและรอบดานน้ัน จะมองวาไมเพียงเฉพาะคนในวัยเจริญพันธุ
เทาน้ันที่ควรมีโอกาสเขาถึงบริการ การศึกษา และการผลักดันนโยบาย
ดานสุขภาวะทางเพศ ดวยเหตุน้ี งานวิจัยจะตองมีวิธีการมองประเด็น
เพศวิถีที่รอบดานมากกวาเรื่องความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
(knowledge, attitude, practices-KAP) อยางที่ปฏิบัติกันอยู ยก
ตัวอยางเชน ในโครงการวิจัยเรื่อง The Safe Passages to Adulthood6 

(การเปลี่ยนผานสูวัยผูใหญที่ปลอดภัย) ซึ่งเปนโครงการดานสุขภาวะ
ทางเพศของเยาวชนในประเทศยากจน ไดมีการพิจารณาปจจัยตางๆ 
ที่มีอิทธิพลตอสุขภาวะทางเพศของเยาวชน รวมถึงปจจัยที่ถือไดวา
เปน ‘จุดแข็ง’ ของเยาวชนดวย 
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ในดานนโยบายนั้น กรอบแนวคิดเชิงบวกและรอบดานจะ
ชวยทําใหเรามั่นใจไดวานโยบายตางๆ จะสามารถสงเสริมสิทธิของ
ประชาชนได ผูกําหนดนโยบายจะตองมีความออนไหวตอเรื่องการ
แสดงออกทางเพศและเพศภาวะ ในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ 
อีกเจ็ดประเทศในภูมิภาคน้ันยังคงมีกฎหมายมาตรา 377 ซึ่งตกทอด
มาตั้งแตสมัยอาณานิคม ที่ถือวา ‘การรวมเพศแบบผิดธรรมชาติ’ เปน
การกระทําที่ผิดกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายนี้ทําให ‘hijras’ และ
ชายรักชายถูกคุกคามและกดขี่ เครือขาย ‘Voices Against 377’  
(เสียงตาน 377) ซึ่งเปนเครือขายความรวมมือของกลุมตางๆ ใน   
กรุงเดลีกําลังเคล่ือนไหวกดดันใหมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายนี้    
สวนการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคที่พอจะเปนความหวัง
ไดน้ันเกิดข้ึนที่ฮองกง ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยการลดอายุ
ของชายรักชายหรือหญิงรักหญิงที่กฎหมายอนุญาตใหมีเพศสัมพันธ
แบบยินยอมพรอมใจได ในป พ.ศ. 2548 William Leung ซึ่งเปนชาย
รักชายในฮองกงไดทาทายกฎหมายที่กําหนดใหเพศสัมพันธที่เกิดข้ึน
จากความยินยอมระหวางชายกับชายอายุมากกวา 16 ปข้ึนไปแตไมถึง 
21 ป เปนความผิด ในขณะที่อนุญาตใหคนรักตางเพศอายุตั้งแต 16 ป
ข้ึนไปนั้นมีเพศสัมพันธได กฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) ของฮองกง
ระบุวาประชาชนทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตาม
กฎหมาย และมีสิทธิไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ ดังนั้น ประเด็นน้ีจึงไมใชแคเรื่องสิทธิของชายรักชาย
หรือสิทธิที่จะมีเพศสัมพันธ หากยังเปนเรื่องของสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนในความเทาเทียมและความเปนสวนตัว  

แลวแนวคิดนี้มีความหมายอยางไรตองานใหบริการที ่ทํา
กันอยู เราจะแปลงแนวคิดน้ีไปสูการปฏิบัติไดอยางไร มีโครงการดาน
เพศวิถีที่ทํางานตามแนวทางการรับรองและสนับสนุนสิทธิในเอเชียใต
และเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากมาย เชน โครงการ Aahung ใน  
ปากีสถาน มูลนิธิเอ็มพาวเวอรในประเทศไทย Likhaan และสมาคม
ละครเวทีเพ่ือการศึกษาแหงฟลิปปนส (Philippines Educational 
Theatre Association) ในประเทศฟลิปปนส The Pink Triangle 
Foundation และ Sisters in Islam ในประเทศมาเลเซีย  และ 
Yayasan Kesejahteraan Fatayat ในประเทศอินโดนีเซีย องคกร
เหลาน้ีทํางานกับคนกลุมตางๆ และดําเนินงานหลายดานทั้งการดูแล
สุขภาพ การตีความหลักคําสอนทางศาสนา การทํากิจกรรมกลุม ส่ือ 
การศึกษา การประชาสัมพันธ และกิจกรรมเชิงรุก 

กระนั้น ยังมีส่ิงที่ตองทําอีกหลายประการ เราตองมีการบริการ
มากข้ึนใหแกกลุมเยาวชนที่ถูกละเลย หญิงรักหญิงและกลุมคนที่
ปรารถนาเพศเดียวกันอื่นๆ ซึ่งอาจยังไมมีช่ือเรียกกลุมตัวเอง ชนพ้ืน
เมืองดั้งเดิมและผูหญิงชนบท ผูทุพลภาพ รวมทั้งคนรักตางเพศทั่วๆ 
ไปซึ่งมักถูกละเลยเพราะถูกมองวาเปน ‘คนปกติ’ ใหนอกเหนือไปจาก
การตกเปน ‘กลุมเปาหมาย’ ของการทํางานเรื่องการปองกันการติดเช้ือ
เอชไอวีซึ่งไมไดใสใจแงมุมเรื่องความสุขดานเพศวิถี เราจําเปนตอง
ดําเนินการในเรื่องเหลาน้ีเพราะการรับรอง/สนับสนุนสิทธิเรื่องเพศวิถี
น้ันเปนการทําเพ่ือทุกคนไมใชแคเพ่ือบางคนที่ถูกเลือกมาเทาน้ัน 
ผูเขารวมประชุมทานหน่ึงไดสรุปเกี่ยวกับประเด็นน้ีไวอยางสมบูรณใน
งานประชุมใน ‘The Regional Consultation on Affirming Sexuality’ 
ซึ่งจัดข้ึนโดย ศูนยขอมูลเรื่องเพศวิถีแหงเอเชียใตและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  (The South and Southeast Asia Resource Centre on 
Sexuality) วา “การรับรอง/สนับสนุนเรื่องเพศวิถีคือการยืนยันการมี
อยูของชีวิต”  
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ทั้งวัฒนธรรม ศาสนา พอแม เพ่ือน และสื่อ ตางก็เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอเพศวิถีของวัยรุนหญิง บทความนี้จะนําเสนอลักษณะ
สําคัญของเพศวิถีของกลุมหญิงวัยรุนรักตางเพศที่พบจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการทําการตัดสินใจทางเพศในบริบทของเอชไอวี/เอดส
ในซูวา1 

 
ซูวา  
ซูวาหรือที ่ถูกขนานนามวา ‘นิวยอรกแหงแปซิฟก ’ เมือง

หลวงของประเทศฟจิ ศูนยกลางขององคกรและแหลงธุรกิจตางๆ 
ในภูมิภาค เปนบริบทที่อยูภายใตโครงสรางสังคมแบบชายเปนใหญ 
ประวัติศาสตรชาติอาณานิคมแบบเหยียดเช้ือชาติ และความแตกตาง
ทางชนช้ันที่นับวันจะมีมากข้ึน ทั้งหมดนี้คือสังเวียนแหงความขัดแยง
ทั้งที่เปนจริงและที่เปนมายาคติระหวางประเพณีด้ังเดิมกับความเปน
สมัยใหมในฟจิ อันเปนดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ 
ฟจิเปนที่รูจักดีถึงการเกิดรัฐประหารถึงส่ีครั้งบนหนาประวัติศาสตร
ส้ันๆ ของการมีเอกราชตั้งแตป พ.ศ. 2513 ปจจุบันสังคมฟจิมีความ
แตกตางทางชนช้ันระหวางกลุมนักธุรกิจที่ร่ํารวย ชาวฟเจียนพ้ืนเมือง
ด้ังเดิมซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ และชาวเมืองซูวาซ่ึงกระจาย
ตัวอยูมากขึ้นทั้งในเขตเมืองและปริมณฑล ประชากรเกือบครึ่งใน 
ฟจิเปนชาวอินโด-ฟเจียนที่สืบเชื้อสายมาจากแรงงานพันธะสัญญา
ที่ถูกเกณฑมาทํางานในไรออยของประเทศอาณานิคม นอกจากนี้
ยังมีชนกลุมนอยกลุมอื่นๆ ไดแก ชาวจีน ชาวยุโรป และชาวหมูเกาะ
ฟจิซึ่งมีหลายชาติพันธุ การรัฐประหารไดทําใหการแบงแยกทางชาติพันธุ 
รวมทั้งความขัดแยงและความรุนแรงในประเทศมีมากขึ้น อีกทั้งยังมี
สวนทําใหเกิด ‘ภาวะสมองไหล ’ และการสูญเสียผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจ 

ชีวิตในซูวามีความล่ืนไหลและขัดแยง คริสตจักรไดคัดคาน
สิทธิในการแตงงานของกลุมชายรกัชาย (ในตางประเทศ) และการรวม
เพศทางทวารหนักน้ันถือเปนส่ิงผิดกฎหมาย แตในซูวานี่เองที่เคยมีผู
บัญชาการตํารวจระดับสูงทานหน่ึงกลาววา “การเปนชายรักชายไมใช

การกระทําผิด ตํารวจเองก็มีงานสําคัญกวาเรื่องนี้รออยู” และมีการจัด
ตั้งองคกรเอกชนใหมที่ช่ือ Equal Ground Pacific เพ่ือทํางานที่เนน
ดานสิทธิทางเพศโดยเฉพาะ กลาวไดวา ซูวาเปนที่ซึ่งมี ‘การสําสอน 
ทางเพศ’ มากพอๆ กับที่มีการออกกฎศีลธรรม (moralism) ข้ึนมา
ตอตาน 

 
การวิจัย  
เปนที่เขาใจกันวา ‘เพศวิถี’ นั้นครอบคลุมแงมุมเชิงสังคม 

ทุกแงมุมที่สัมพันธกับเรื่องเพศ2 ไดมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
เยาวชนหญิง 20 คนในซูวาโดยเนนที่ประเด็นการตัดสินใจในเรื่อง
เพศของคนรักตางเพศ ขอมูลจากคําสัมภาษณถูกนํามาวิเคราะห 
เพื ่อชี้ใหเห็นปจจัยรวมในการตัดสินใจโดยอิงเทียบกับฐานะทาง
เศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ชีวิตในครอบครัว และชีวิตทางวัฒนธรรม
ของพวกเขา เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยเหลานี้มี
ความเกี่ยวของกับความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมเยาวชน
หญิงอยางมีนัยสําคัญ 

 
เพศวิถี  
เยาวชนหญิงจะตองตอสูกับแนวคิดเกี่ยวกับเพศวิถีที่เปน

แบบอนุรักษนิยม และวัฒนธรรมที่ชายเปนใหญ เชน ความเชื่อ
อยางฝงแนนเกี่ยวกับเรื่อง ‘พรหมจรรย’ และ ‘ความบริสุทธิ์’ “พอ
ฉันเปนคนเขมงวดมาก...ทานไมเคยยอมใหเรามีแฟน...เราตองอยูแต
ในบานตลอดเวลา พอเปนคนซามัวและนี่เปนลักษณะทางวัฒนธรรม
ของเขา” คานิยมที่คลายกันนี้ปรากฏในวัฒนธรรมอินโด-ฟเจียน 
(purdah หรือการควบคุมการเดินทางเคลื่อนไหวของผูหญิง)  

เยาวชนหญิงสวนใหญประสบปญหาในการสรางอัตลักษณ
ทางเพศของตัวเองเนื่องจากการตีตราและการปฏิเสธเพศวิถีของวัยรุน
หญิงแบบทั่วๆ ไป “ถาเราพูดถึงมัน (เกี่ยวกับเรื่องเพศในโรงเรียน
มัธยม) ซึ่งฉันเองก็พูด พวกเขาจะคิดทันทีเลยวาฉันเปนคนสําสอน” 
ขอหามทางเพศยังทําใหการทํางานเรื่องการคุมกําเนิด การทําแทง 
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และการเขาถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุเปนไป
อยางยากลําบาก “แนนอนฉันรูจักถุงยางอนามัยและเรื่องตางๆ ...
แตฉันก็รูสึกอายมากรูไหม...ที่นี่ผูคนสวนใหญอายมากหากจะเดิน
เขาไปซื้อถุงยางอนามัยในรานขายยา ทุกคนที่นี่รูจักกันหมด และ
บางคนก็อาจจะรูจักกับแมของฉันดวย” มารดาและญาติสนิทที่เปน
ผูหญิงคือตนแบบที่สําคัญและมีอิทธิพลตอเพศวิถีในกลุมเยาวชน
หญิง ทั้งยังมีบทบาทชี้นําการตัดสินใจในเรื่องเพศของพวกเธอได
อยางลึกซึ้งโดยอยูเหนือคานิยมและอิทธิพลอื่นๆ รวมทั้งสื่อมวลชน
ดวย  

เปนที ่นาสนใจวาวัยรุ นหญิงเองก็ไดตระหนักถึงลักษณะ   
ที ่ข ัดแยงทางความคิดเกี ่ยวกับเพศวิถ ีของตน ยกตัวอยางเชน  
เด็กสาวอายุ 17 ป คนหนึ ่งไดอธิบายความคิดของตนเกี ่ยวกับ  
เพศศึกษาในโรงเรียนวา “พวกเขาสอนเรื่องการคุมกําเนิดและการ
บังคับใจตนเอง วาไปแลวมันก็แคการง ‘หามมีเพศสัมพันธ’ เทา
นั้นเอง แตวามันฝนธรรมชาติที่เปนจริง เพราะคนและเด็กวัยรุนตั้ง
เยอะแยะในโรงเรียนมัธยมมีอะไรกัน พวกเขาแคอยากเหยียบและ
ปดบังซอนมันเอาไว ราวกับวาการไมสนใจเพิกเฉยเปนเรื่องดีอยาง
น้ันแหละ”  

คานิยมทางเพศของเด็กสาวแตละคนที่สัมภาษณมีความ
แตกตางกันไป สวนใหญเห็นวาการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องที่ดีหาก
มีการวางแผนจะแตงงานกับแฟนหรือรูจักใชถุงยางอนามัย สวนที่
เหลือไมมีความคิดแบบอนุรักษนิยมเลย เชน “ในกลุมของฉัน หาก
ใครยังบริสุทธิ์จะถูกลอ” ถึงกระนั้น มีเด็กสาวเพียงไมกี่คนที่ใชเรื่อง
ความสุขทางเพศเปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจ ซึ่งแสดงใหเห็น
วาเด็กสาวสวนมากขาด ‘ตัวตนทางเพศ’ (sexual-self) อีกทั้งยังช้ี 
ใหเห็นวาปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในเรื่องเพศ ‘การไม
ประกอบสราง’ (unconstructedness) เพศวิถีในกลุมเยาวชนหญิงนี้ 
รวมทั้งอุปสรรคที่กลาวมาเปนปจจัยสําคัญที่ขัดขวางอํานาจแหงตน 
(agency) และความสามารถที่จะเลือกความพึงพอใจในเรื่องเพศวิถี
ไดจริง ซึ่งเปนความเส่ียงที่สําคัญในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 
 
 
 
 

 
 

สรุป 
การมองเขาไปยังเพศวิถีในกลุมเยาวชน

หญิงของซูวาไดแสดงใหเห็นถึงความขัดแยง
หลายอยางที่ปรากฏขึ้นพรอมๆ กัน เยาวชน
หญิงกําลังตอรองกับความคิดแบบอนุรักษ-
นิยม แนวคิดแบบชายเปนใหญ และแนวคิด
ทางวัฒนธรรมและศาสนาเกี่ยวกับความ   
บริสุทธิ์ของผูหญิง รวมถึงกระแสและคานิยม
ท่ีมาจากภาพยนตร สื่อขามชาติและแรงกดดัน
จากทัศนคติของเพื่อนรวมสถานศึกษา กับ
ความปรารถนาของตัวเอง ท้ังหมดนี้เกิดขึ้น
ทามกลางบริบททางสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจที่สับสนวุนวาย ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากความทุกขยากของอาณานิคม โลกาภิวัตน
ตามแบบเสรีนิยมแนวใหม และความเปน
สังคมหลายเชื้อชาติ ท่ีมีผลกระทบตอชีวิต
และเพศวิถีของผูหญิง  
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นับตั้งแตจีนประกาศใชนโยบายเปดประเทศ (Open Door 
Policy) เม่ือปลายทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513-2522)1 ไดทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเรื่องเพศวิถี โดยมีนโยบายตางๆ 
อยาง กฎหมายสมรส (Marriage Law) ฉบับใหม และนโยบายการมี
บุตรเพียงคนเดียว (One Child Policy)2 รวมทั้งอิทธิพลทางวัฒน-
ธรรมจากภาพยนตรฮอลลีวูดและฮองกง เปนตัวกระตุนใหเกิด    
การเปล่ียนแปลงในเรื่องความรัก ครอบครัว การแตงงาน เพศ และ  
เรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวของ เริ่มมีการพูดถึงประเด็นดานเพศวิถีในกลุม       
นักหนังสือพิมพ นักสังคมวิทยา ทนายความ เจาหนาที่สาธารณสุข    
นักวิชาการ ตลอดจนนักเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิของชายรักชาย และเริ่ม
นําประเด็นเหลาน้ีเขาสูนโยบายสาธารณะ ประเด็นเรื่องสิทธิของ
พนักงานบริการทางเพศและกลุมคนรักเพศเดียวกันน้ันก็กําลังเขาสู
การอภิปรายถกเถียงและนโยบายสาธารณะ โดยที่รัฐบาลเองก็ยอมรับ
อยางเปนทางการแลววามีกลุมคนเหลาน้ีอยูในสังคมจีน โครงการและ

งานวิจัยเพ่ือสงเสริมเพศวิถีและโครงการดานเพศศึกษาที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลจีนและองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ระหวาง
ประเทศก็เพ่ิมข้ึนมากดวย 
 

การประชุมนานาชาติเรื่องเพศวิถี  
ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ไดกลาวมารวมทั้งความสนใจที่

มีตอเรื่องเพศวิถีที่เพ่ิมข้ึนน้ันเปนแรงผลักดันที่ทําใหสถาบันที่บุกเบิก
การวิจัยดานน้ีในจีนอยาง The Institute of Sexuality and Gender3 

จัดการประชุมนานาชาติวาดวยเพศวิถีในประเทศจีน (International 
Conference on Sexualities in China) เปนประจําทุกป เริ่มตั้งแต 
พ.ศ. 2539 เปนตนมา การประชุมครั้งลาสุดจัดข้ึนในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2550 ที่มหาวิทยาลัยเริ่นหมินแหงประเทศจีน (Renmin University 
of China) ในการประชุมครั้งนี้ มีผูคนจากหลากหลายเชื้อชาติและ
ภูมิหลังที่แตกตางกันประมาณ 50 คน มาอภิปรายถกเถียงในประเด็น
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เก่ียวกับเพศวิถีในประเทศจีน และมีผูรวมฟงกวา 100 คน4  จุดประสงค
ของการประชุมครั้งนี้คือ การเช่ือมโยงงานวิจัยเก่ียวกับ เพศวิถีใน
บริบทของจีนระหวางระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริมใหนักวิชา
การหันมาทุมเทแกงานดานน้ี และสรางแรงบันดาลใจใหเกิดมุมมอง
เชิงบวก และแนวคิดที่เก่ียวของกับเพศภาวะและเพศวิถีที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น โดยหวังวาจะทําใหเรื่องเพศวิถี ‘เปนที่ยอมรับมาก
ข้ึน’ ในวาทกรรมสาธารณะ รวมทั้งจะชวยใหสังคมเขาใจเรื่อง ‘xing’ 
(‘เพศ’ ในภาษาจีน) และกาวสูแนวคิดดานเพศวิถีที่มีความหลากหลาย
และอยูบนฐานของการคํานึงถึงเรื่องสิทธิและเพศภาวะ หัวขอที่นํา
เสนอครอบคลุมประเด็นตางๆ มากมาย เชน เพศวิถีของชายรักชาย
และหญิงรักหญิง เพศวิถีของผูหญิง และอินเทอรเน็ตกับเพศวิถี     
ทั้งหมดไดแสดงใหเห็นทัศนคติที่ สังคมมีตอประเด็นเพศวิถีและ
สะทอนภาพท่ีชัดเจนของงานวิจัยและโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับ
เพศวิถีของจีนในปจจุบัน  

 
วาทกรรมดานเพศวิถีในปจจุบัน 
มีงานวิจัยและโครงการที่เก่ียวของกับเพศวิถีซึ่งดําเนินงาน

โดยกลุมตางๆ ในจีนรวมสมัยที่สงผลใหเกิดวาทกรรมที่เปนที่รูจักช่ืน
ชอบกันทั่วไปบางวาทกรรม อยางนอยส่ีโครงการ 5 ไดแก 

‘วาทกรรมทางการแพทยและเพศศาสตร (medicalized 
and sexological discourse)’ ถือเปนวาทกรรมที่หยั่งรากลึกและมี
บทบาทสําคัญมากที่สุด งานวิจัยดานเพศศาสตรในประเทศจีนมีความ
โดดเดนข้ึนมาตั้งแตชวงกลางทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)   
ถึงตนทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ดังที่สะทอนใหเห็นในงาน
ศึกษาที่เปดมุมมองใหมๆ อยาง Sex Knowledge Handbook (2528) 
และ Sex in China (2535) ของ Fangfu Ruan รวมถึ ง Sexual 
Medicine (2527) ของ Wu Jieping และ Sex Culture in Modern 
China (2534) ของ Liu Dailin วาทกรรมที่ ถูกทําเปนประเด็นทาง 
การแพทยไดรับการขับเคล่ือนโดยนักเพศศาสตร แพทย นักวิชาการ
เรื่องเพศบางคน และผลประโยชนทางการคา ทั้งที่แตเดิมมันถูก  
มองวาเปนทรรศนะที่ดีและเปนเชิงบวกตอเรื่องเพศซึ่งสวนทางกับ
วัฒนธรรมแบบ ‘ไมของเกี่ยวกับเรื่องเพศ’ (asexual) ในยุคเหมาเซตุง 
แตการเนนแบบแยกแยะความรูทางเพศ ‘แบบวิทยาศาสตร’ สุขภาวะ
ทางเพศ ‘แบบวิทยาศาสตร’ และพฤติกรรมทางเพศ ‘แบบวิทยาศาสตร’ 
ของนักเพศศาสตรตอนน้ีถูกมองวาเปนการทําใหสรีระทางเพศเปนไป
ในเชิงพาณิชยและทางการแพทย 

วาทกรรมที่สองเปนเรื่องวาดวย ‘การกดทับและกดขี่รางกาย
และเพศวิถีของผูหญิงหรือความเงียบในเรื่องเพศวิถีในงานสตรี
ศึกษา’ วาทกรรมนี้ใชโดยกลุมสตรีนิยมในประเทศจีนเปนหลัก โดย
เนนประเด็นเรื่องสถานะของผูหญิงจีนที่ตกเปนเบี้ยลางเมื่อเทียบ   
กับสถานะของผูชายจีน แมการศึกษาน้ันจะมีความสําคัญอยางชัดเจน 
แตงานดังกลาวก็มีแนวโนมที่จะใหภาพผูหญิงในฐานะของ ‘เหยื่อ’   
ซึ่งไมเอื้อตอภาพสัญญะเชิงบวกของอํานาจอธิปไตยและเพศวิถีของ    
ผูหญิงแตอยางใด 

วาทกรรมที่เปนที่รูจักกันทั่วไปวาทกรรมที่สาม คือ ‘วาทกรรม
ที่วาดวยการปฏิวัติทางเพศ’6 วาทกรรมนี้ถูกผลักดันโดยนักวิชาการ
และส่ือมวลชน โดยไดเปล่ียนจากการมองเรื่องเพศในแงการเจริญพันธุ
มาสูแนวคิดแบบใหมเรื ่องเพศเพื่อความผอนคลายและความสุข    
มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญในดานพฤติกรรมทางเพศ แบบแผน
การปฏิบัติ และรูปแบบความสัมพันธสวนบุคคล มีการถกเถียงประเด็น
ทางเพศในวงสาธารณะและวิชาการ รวมถึงการบัญญัติศัพทและ 
มโนทัศนใหมๆ ที่ เพ่ิมข้ึนอยางมาก และมีการเปลี่ยนแปลงดาน   
เพศวิถีของผูหญิง เชน มีการรับรูดานเพศวิถีในเชิงบวกมากขึ้น มี
แบบแผนการปฏิบัติทางเพศที่หลากหลายขึ้น และผูที่มีเพศสัมพันธ
กอนสมรสและเพศสัมพันธนอกสมรสมีมากขึ้น7 อยางไรก็ตาม   
วาทกรรมวาดวยการปฏิวัติทางเพศนี้มักถูกบิดเบือนโดยสื่อมวลชน
ใหเปนไปในภาพที่วาจีนเปน ‘สวรรคของเพศวิถี’ หรือเปน ‘แดนเสรี’ 
ซึ่งถูกเทียบกับ ‘การทําใหเปนตะวันตก’ และจึงกอใหเกิดการตอตาน
จากสาธารณชนมากขึ้นในชวงไมก่ีปที่ผานมา 

นอกจากนี้ ยังมี วาทกรรมที่วาดวย ‘การควบคุมตนเอง 
(self-control)’ และ ‘การเคารพตนเอง (self-respect)’ ซึ่งมีบทบาท
ในการฟน ‘จารีตธรรมเนียม’ เดิมๆ ในฐานะเครื่องมือตอตานส่ิงที่  
ถูกมองวาเปนผลลัพธเชิงลบจากทัศนคติ พฤติกรรม และธรรมเนียม
ปฏิบัติทางเพศ ซึ่ง ‘ถูกทําใหเปนแบบตะวันตก’ ตามจินตนาการรับรู
ของผูคน การทํางานของผูเขียนที่ผานมาในโครงการเอชไอวี/เอดส และ
การอภิปรายถกเถียงทางสังคมที่เก่ียวของไดแสดงใหเห็นวาสโลแกนนี้
เปนสวนสําคัญในโครงการดานสุขภาวะทางเพศและเพศศึกษาที่เนน
กลุมเยาวชนจีนอยางเห็นไดชัด แนวคิดแบบนี้เนนอุดมการณ  ‘ด้ังเดิม’ 
เรื่องการประพฤติตนที่เหมาะสมและหลีกเล่ียงความรักและเพศ
สัมพันธ ‘กอนวัยอันควร ’ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมเด็กผูหญิง     
คําขวัญประเภทนี้ถูกนําไปใชโดยไมไดมีการวิเคราะหเพศวิถีของกลุม
เยาวชนบนฐานของการมีขอมูลอยางเพียงพอ และขาดความเคารพใน
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ความคิดเห็นของพวกเขา ย่ิงไปกวาน้ัน ยังตอกย้ํามุมมองแบบเหมารวม
เก่ียวกับเพศภาวะ (gender stereotypes) ที่เปนอันตราย ในทํานอง
เดียวกัน คนบางกลุมไดพยายามเนนนโยบายวาดวยการหักหามใจ 
ความซื่อสัตย และการใชถุงยางอนามัย (abstinence, be faithful 
and use condom-ABC) เพ่ือสนับสนุนการควบคุมทางศีลธรรม
ดานเพศวิถีเพ่ือปองกันโรคติดตอทางเพศสมัพันธและเอชไอวี/เอดส 

ในชวงสองสามปที่ผานมาการระบาดของเอชไอวี/เอดสไดเปด
พ้ืนที่ใหแกงานวิจัยและโครงการดานเพศวิถีในประเทศจีนเปนอยาง
มาก สงผลใหเกิดพันธะสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินที่ เปน
รูปธรรมจากหนวยงานท่ีเปนแหลงทุนและรัฐบาล อีกทั้งยังกระตุนให
เกิดการยอมรับงานวิจัยและการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับเพศวิถี
เพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามการเริ่มตนงานจากมุมมองแบบนี้หมาย
ความวารัฐบาลอาจจะทําใหรางกายทางเพศกลายเปนเรื่องพยาธิวิทยา
ไปดวย โดยรัฐไดนําเสนอภาพรางกายทางเพศวาเปนสิ่งที่ตอง ‘ไดรับ
การรักษา’ เนื่องจากเปนโรคและมีความผิดปกติ และรัฐบาลมักจะ 
แกไขปญหา ‘ความอันตราย’ และ ‘ความเส่ียง’ ของเพศวิถีมากกวา   
ที่จะใชมุมมองดานการสรางสุขภาวะ 

 
การขับเคลื่อนสูมุมมองเรื่องเพศวิถีในเชิงบวกและรอบดาน 
ขณะที่การจะยอมรับหรือไมยอมรับ ‘เพศวิถี’ เปนหัวขอในวง

วิชาการและพื้นที่สาธารณะในจีนยังคงเปนประเด็นที่ถกเถียงกันอยู 
เรื่องที่สําคัญกวาน้ันก็คือ มุมมองตอเพศวิถีของนักวิจัยและผูดําเนินงาน
โครงการเอง ดังไดกลาวขางตนวา บางวาทกรรมนั้นเนนที่ความเขาใจ
ดานเพศวิถีแบบที่มองเปนเรื่องทางการแพทย บางวาทกรรมสนับสนุน
การควบคุมเพศวิถีดวยเหตุผลดานคุณธรรม ในขณะที่บางวาทกรรม
เนนที่ ‘โรคภัย’ ‘การตกเปนเบี้ยลาง’ และ ‘ความผิดปกติ’ ที่เกิดจาก
เพศวิถี วาทกรรมเหลาน้ีตางตอกย้ําทัศนคติเชิงลบตอเพศวิถีมากข้ึน 

ในทางตรงกันขาม วาทกรรมอื่นๆ เชน การเคารพในความ
หลากหลายทางเพศ ทัศนคติเชิงบวกตอความพึงพอใจและรางกาย
ทางเพศ และการเรียกรองความเขาใจบนฐานของเรื่องสิทธิไดกอให
เกิดมุมมองที่สนับสนุนเรื่องเพศวิถีในเชิงบวกและรอบดาน มุมมอง
ดังกลาวใหความสําคัญกับ ‘ตัวบุคคล’ และเนนความเห็นของผูเขารวม
วิจัยและชุมชนที่เราเขาไปดําเนินโครงการ มุมมองแบบนี้ตระหนักวา
เพศวิถีน้ันเก่ียวของกับเรื่องเพศแตไมไดจํากัดอยูเฉพาะเรื่องเพศเทาน้ัน 
และไมไดเปนเพียงเรื ่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั ้งครรภ   
ไมพึงประสงค หรือความรุนแรงทางเพศเทานั้น หากยังเปนเรื่องของ

ความพึงพอใจ ความสุขทางเพศ และการเคารพสิทธิของทุกคนที่มี
การแสดงออกทางเพศและเพศภาวะที่แตกตางกันออกไป  

ถือเปนเรื่องนายินดีที่ เราไดเห็นตัวอยางของงานวิจัยที่ ใช    
มุมมองเชิงบวกและรอบดาน งานศึกษาที่ผานมาไดเสนอคําอธิบายใน
เชิงบวกเกี่ยวกับการมองและปฏิบัติตอเพศวิถีและรางกายในชีวิต
ประจําวันของผูหญิงจีน8 มีการตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสํารวจ
ทบทวนคําและถอยคําในภาษาจีนที่แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของ 
ผูหญิงในเรื่องเพศวิถีและการควบคุมเพศวิถี เชน คํากลาวที่วา ‘ผูหญิง
ในวัย 30 เสมือนกับหมาปา วัย 40 เหมือนเสือ และวัย 50 มีพลัง  
ดึงดูดแมกระทั่งผงฝุน’ 9 หนทางขางหนายังอีกยาวไกล แตก็นับเปน
จุดเริ่มตนที่ดีที่มุมมองดังกลาวไดรับการตอบสนองในการประชุม 
ทางเพศวิถีใน พ.ศ. 2550 และในโครงการและงานวิจัยตางๆ ใน
ประเทศ 
 
หมายเหตุ 
1 เปนการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสตจีน เม่ือ พ.ศ. 2521 ที่จะเปดประเทศจีนสูโลกภายนอก 
2 กฎหมายสมรส (Marriage Law) ฉบับใหมน้ีระบุวาคูสมรสสามารถหยาขาดกันไดหาก 

‘ความรักจืดจางลง’ สวนนโยบายการมีบุตรคนเดียว (One Child Policy) ไดนําเอาแนวคิด
เร่ือง ‘เพศสัมพันธเพ่ือความสุข’ มาใช 

3 ตั้งอยูที่ Renmin University of China ผูอํานวยการคือ Prof. Pan Suiming ผูทํางานใน
สาขาน้ีมานานถึง 20 ป และริเร่ิมใหมีวิชาเพศวิถีเปนคร้ังแรกใน พ.ศ. 2528 

4 www.policyinnovations.org/ideas/commentary/data/chinese_sexual_culture 
5 Huang Yingying. 2005. Body, Sexuality and Sexiness: A Study of Young Urban 

Chinese Women in Daily Lives. Ph.D dissertation. [In press.] 
6 Farrer, J. 2002. Opening Up: Youth Sex Culture and Market Reform in 

Shanghai. University of Chicago Press. Pan Suiming. 2006. “Transformations in 
the primary life cycle: The origins and nature of China’s sexual revolution.” In 
Jeffreys, E. (Ed.). Sex and Sexuality in China. Routledge Curzon. 

7 Pan Suiming. [et al.] 2004. Sexual Behaviors and Sexual Mores of 
Contemporary Chinese People. Social Science and Document Press. และยังอาง
อิงถึงผลของการสํารวจแบบสุมตัวอยางฐานประชากร จากกลุมการปฏิบัติและความสัมพันธ
ทางเพศตางๆ ของคนจีน เม่ือ พ.ศ. 2549 ซึ่งดําเนินการโดย Institute of Sexuality and 
Gender ดูขอมูลเปนภาษาจีนไดที่ www.sexstudy.org  

8 ดู  no. 5. Li Yinhe. 1998. Love and Sexuality of Chinese Women. Beijing: Jinri 
Zhongguo Chubanshe. 

9 Huang Yingying. “Chinese key words on sexuality and gender.” Key Words on 
Sexuality Project. 

 
 
 

โดย Huang Yingying, Ph.D., 
รองผูอํานวยการ Institute of Sexuality and Gender,  

Renmin University of China   อีเมล yyingsu@yahoo.com.cn 
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โครงการ The Pleasure Project จัดกระบวนการประชุม

เชิงปฏิบัติการสองการประชุมในงานประชุมนานาชาติครั้งที่ 8 วาดวย
เรื่องเอดสในเอเชียและแปซิฟก (The 8th International Congress 
on AIDS in Asia and the Pacific) ซึ่ งจัด ข้ึน  ณ  กรุงโคลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา ระหวางวันที่ 19-23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 การประชุม
เชิงปฏิบัติการทั้งสองในหัวขอ ‘ความสุขในเพศสัมพันธที่ปลอดภัยอยู
หนใด (Where’s the Pleasure in Safer Sex?)’ มุงพัฒนาทักษะของ
ผูปฏิบัติงานดานเอชไอวีในการสงเสริมเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ทั้งใน
ฐานะที่เปนกิจกรรมที่ไมเส่ียงและใหความสุข การประชุมเชิงปฏิบัติการ
มุงที่จะทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการปองกันเอชไอวีพูดคุย  
เก่ียวกับการใชถุงยางอนามัยและกิจกรรมทางเพศตางๆ ที่ปลอดภัย
และใหความสุขในเชิงบวกตอเรื่องเพศ 

กระแสตอบรับในเรื่องนี้เปนไปอยางคึกคักเหนือความคาด
หมาย แตเดิมที่คาดวาจะมีคนเขารวมสนทนาในบรรยากาศแบบไม
เครงเครียดประมาณ 15-20 คน แตปรากฏวามีคนเขารวมกวา 60 คน
ในการประชุมชวงแรก จนกระทั่งตองมีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ข้ึนอีกครั้งและยังตองปฏิเสธผู เขารวมบางสวน จุดเดนของการ 
ประชุมครั้งนี้อยูที่ คําชมเชยจากผู เขาประชุม มีผู เขารวมประชุม    
ทานหน่ึงซึ่งเปนผูหญิงจากประเทศยูกานดากลาวกับผูจัดการประชุม
วา “ในประเทศฉันพวกเราทําผิดมาตลอด ผูคนโยงเรื่องการใชถุงยาง
อนามัยเขากับเรื่องโรคภัยและเอดส แตตอนนี้ฉันตระหนักแลววามัน
มีนัยยะมากกวาน้ัน” และซิสเตอร Mary Selinta แมชีคาทอลิคจาก
ประเทศศรีลังกาซึ่งทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกคูบาวสาวที่จะ    
เขาพิธีสมรสกลาววา “นับเปนเวทีที่ดีที่สุดของการประชุมในครั้งนี้”  

The Pleasure Project เปนองคกรทางการศึกษาที่สงเสริม
แนวทางการทํางานเรื่องเพศในเชิงบวกเพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธรวมถึงเอชไอวี โครงการนี้ไมไดรับเงินบริจาคสนับสนุนจาก
แหลงทุนใดๆ หากแตดําเนินงานโดยอาสาสมัครและขับเคลื่อนดวยใจ 
 
แหลงที่มา Revati Chawla  
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ 
Anne Phillpott ท่ี anne@thepleasureproject.org หรือ 
info@thepleasureproject.org เว็บไซต www.thepleasureproject.org 

 

เม่ือเร็วๆ น้ี Kartini Network for Women’s/Gender Studies 
in Asia ไดสรุปงานวิจัยเรื่องเพศวิถีแบบที่ไมเปนไปตามบรรทัดฐาน
ทั่วไป หรือเพศวิถีนอกกรอบ (non-normative sexualities) ใน
ประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย ในสวนของการวิจัยและวิเคราะห
แนวปฏิบัติและพฤติกรรมทางเพศแบบที่ไมเปนไปตามบรรทัดฐาน
ของคนสามกลุมไดแก แมมาย/หญิงที่หยารางกับสามี เยาวชนที่เปน
หญิงรักหญิง และพนักงานบริการทางเพศหญิง ไดตั้งประเด็นศึกษา
เก่ียวกับเพศ ความลับ และการปฏิเสธเพศวิถีของผูหญิง ในมุมมอง
ของสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี/สิทธิทางเพศ การวิเคราะหเพศวิถี
ชายขอบและเพศวิถีคูขนานช้ีวาควรจะมียุทธศาสตรในการเพิ่มอํานาจ 
(empowerment) ใหแกกลุมคนเหลาน้ี  ในขณะเดียวกัน การศึกษา 
‘ชายขอบ’ ของระบอบเพศ (sexual regimes) ทําใหเราสามารถเขาใจ
กลไกควบคุมและการปฏิเสธโอกาสในการเพิ่มอํานาจของผูหญิงภายใต
ระบอบเพศเชนน้ันได โครงการวิจัยน้ียังไดนํางานวิจัยเชิงประวัติศาสตร
เก่ียวกับระบอบเพศกอนยุคอาณานิคมและการวิเคราะหส่ือมาเสริม 
ใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

ไดมีการเผยแพรแลกเปลี่ยนผลการวิจัยในกลุมนักวิชาการ 
นักเคล่ือนไหว ส่ือ และผูกําหนดนโยบายทั่วประเทศอินโดนีเซีย และ
ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย งานวิจัยไดรับการตีพิมพเปนภาษา   
บาฮาซาอินโดนีเซียดวย นอกจากนี้ยังมีการจัดทําหนังสือคูมืออบรม
และคูมือเรื่องเพศวิถีแบบที่ไมเปนไปตามบรรทัดฐานทั่วไปของผูหญิง 
โดยในระยะถัดไป จะมีการจัดทําส่ิงพิมพทางวิชาการและขยายงาน
วิจัยไปสูประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และใน พ.ศ. 2552 จะมีการจัดอบรม
เก่ียวกับวิธีวิจัยทางสตรีศึกษาในประเด็นเพศวิถีดวย 
 

แหลงที่มา Nursyahbani Katjasungjkana, Kartini Network 
อีเมล nur_dpr@yahoo.com 
 

ศูนยขอมูลเรื่องเพศวิถีแหงเอเชียใตและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (The South and Southeast Asia Resource Centre on 
Sexuality ตอไปเรียก ศูนยขอมูลฯ) ที่ตั้งอยูที่ TARSHI (Talking 
About Reproductive and Sexual Health Issues หรือกลุมพูดคุย
เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุและสุขภาวะทางเพศ) ไดจัดเวทีประชุม
ยอยคูขนานเพ่ือตรวจสอบประเด็นใหมๆ และขยายขอบเขตการ
อภิปรายเก่ียวกับความสุขทางเพศ ในงานประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
เรื่องสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุครั้งที่ 4 (The 4th 
Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health 
and Rights) ซึ่งจัดข้ึนที่เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ระหวาง
วันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

 

 จับตากิจกรรมในแตละประเทศ 
 

กิจกรรมในระดับภูมิภาค 
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วิทยากรในการประชุมหัวขอ ‘ย่ิงกวาความสุข: ประเด็นใหมๆ 
ในการรับรอง/สนับสนุนเพศวิถีในเอชีย’ (More than Pleasure: New 
Issues in Affirming Sexuality in Asia) ไดแก Dede Oetomo 
(The GAYa Nusantara Foundation) จากอินโดนีเซีย Khartini 
Slamah (The Asia Pacific Network of Sex Workers-เครือขาย
พนักงานบริการทางเพศแหงเอเชียแปซิฟก) จากมาเลเซีย Dinh Thai 
Son (The Institute for Social Development Studies-สถาบัน
เพ่ือการพัฒนาสังคมศึกษา) จากเวียดนาม และ Sumit Baudh 
(The Resource Centre-ศูนยขอมูลฯ) Oetomo ไดเนนประเด็นวา
การเปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (Men who have Sex with Men- 
MSM) อาจจะรวมถึงหรือไมไดรวมถึงชายรักชาย (gay men) และ
ชุมชนชายรักชายก็ได ประเด็นนี้ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมี
โครงการดานสุขภาวะทางเพศที่ตอบสนองความตองการเฉพาะของแตละ
ชุมชน Slamah ไดช้ีใหเห็นถึงอันตรายของการที่แหลงทุนและผูดําเนิน
โครงการจัดประเภทคนขามเพศไวเปนกลองๆ ท่ีจัดการไดงาย (เชน 
กลุม MSM) Dinh เนนวาการขายบริการทางเพศของผูชายมักเปนเพียง
พ้ืนที่เดียวที่กลุมชายรักชายสามารถแสดงออกและสนับสนุนสิทธิความ
พึงพอใจทางเพศและความโนมนาวทางเพศของตน สวน Baudh กลาววา
การมีบทลงโทษคนที่มีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกันที่แมจะเกิดขึ้น
ดวยความยินยอมพรอมใจและทําในพ้ืนที่สวนตัวนั้น ไดบีบบังคับให
คนกลุมใหญตองใชชีวิตแบบหลบๆ ซอนๆ และทําลายความภาคภูมิใจ
ในตนเองของพวกเขา ซึ่งนับเปนเรื่องที่สวนทางกับหลักการของการ
รับ รองสนั บสนุ น สิทธิด าน เพศวิ ถี  ในการประชุม น้ี  Radhika 
Chandiramani เปนประธาน และ Sushma Luthra จากศูนยขอ
มูลฯ เปนผูสรุปรายงาน งานน้ีไดรับความสนใจเปนอยางมาก ผูเขา
รวมประชุมไดรวมอภิปรายกันอยางคึกคัก และตางแสดงความเสีย
ดายที่ไมมีการนําประเด็นเรื่องสิทธิของคนขามเพศเขาไวในโครงการ
และงานบริการตางๆ เก่ียวกับสิทธิและสุขภาวะทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ (Sexual and Reproductive Health and Rights-SRHR) 
และเสนอใหมีการนําประเด็นวาดวยการสนับสนุนเพศวิถีในเชิงบวก
และรอบดานมากข้ึนมารวมไวดวย  

ศูนยขอมูลฯ มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาความรูและความเปน
วิชาการในประเด็นเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศในเอเชียใตและ      
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกทั้งยังรวมมือกับ TARSHI ในการจัด        
อบรมระดับภูมิภาคเก่ียวกับเพศวิถี สิทธิและสุขภาวะทางเพศและ   
อนามัยเจริญพันธุ (Regional Training on Sexuality, Sexual and 
Reproductive Health and Rights)  
 

แหลงที่มา Arpita Das เจาหนาท่ีโครงการศูนยขอมูลเรื่องเพศวิถีแหงเอเชียใต
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The South and Southeast Asia Resource 
Centre on Sexuality) อีเมล arpita@tarshi.net เว็ปไซต www.asiasrc.org 

 
ประเทศฟลิปปนส 

 

‘Got Pride?’ หรือการเดินขบวน “Pride” (ไพรด หรือแปลวา
ความภาคภูมิใจ) ประจําป 2550 จัดข้ึนเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
ณ กรุงมะนิลา เปนสวนหนึ่งของสัปดาหสิทธิมนุษยชน กิจกรรมนี้มุง
สนับสนุนการตอสูเพ่ือลดและขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติตอ
ชุมชนหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ และคนขามเพศ 
(lesbian, gay, bisexual and transgender-LGBT) โดยหวังจะมี
สวนผลักดันความพยายามในรัฐสภาใหมีการกําหนดใหการเลือก
ปฏิบัติตอกลุมคน LGBT เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย การเฉลิมฉลอง
น้ีไดยืนยันความเปนสากลของหลักสิทธิมนุษยชน เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน 
และความยั่งยืนของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในและระหวาง
กลุมคนท่ีมีความเปราะบาง นับเปนความพยายามของชุมชนที่หยั่ง
รากอยูในความมุงหวังที่จะสรางทัศนคติเชิงบวกตอชุมชน LGBT  

งานเดินพาเหรดไพรดน้ีไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนอยาง
กวางขวาง มีคนราว 5,000 คนเขารวมขบวนพาเหรดตามทองถนน
ตางๆ ในกรุงมะนิลาและมีผูชมหลายพันคน งานน้ีกอใหเกิดการมีสวน
รวมมากข้ึนจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทเอกชนที่
สนับสนุนประเด็นน้ี 

Task Force Pride (TFP-คณะทํางานไพรด) ในกรุงมะนิลา 
ประเทศฟลิปปนส เปนองคกรที่จัดงานพาเหรดไพรดและงานเฉลิมฉลอง
ของกลุม LGBT ในฟลิปปนสอยางเปนทางการตั้งแต พ.ศ. 2542 ผูนํา
ของ TFP ประกอบไปดวยองคกรตางๆ ไดแก Akbayan Partylist, 
Ang Ladlad, Indigo Philippines, STRAP (Society of Transgenders 
in the Philippines), The Library Foundation, UP BABAYLAN 
และบุคคลตางๆ  
 

แหลงที่มา Eva Callueng ผูประสานงาน TFP, การเดินพาเหรดไพรดประจําป 
2550 โทรสาร +632-426-9438 อีเมล tfpmanila@yahoo.com 
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ประเทศไทย 
 

แมวาความสนใจและความตื่นตัวตอการศึกษาเรื่องเพศวิถี 
ในสังคมไทยจะมีมากข้ึนในปจจุบัน แตการพัฒนาแนวคิดทฤษฎี  
และวิธีวิทยาในการศึกษาเพศวิถีในประเทศไทยยังไมตอบสนองตอ
สถานการณจริงของปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมดานเพศ-
วิถีอันซับซอนและหลากหลายที่ยึดถือปฏิบัติกันในสังคมไทย อีกทั้ง
ยังไมทาทายมายาคติเรื่องเพศวิถีที่อยูทั้งใน ‘การประกอบสรางทาง
สังคม’ เรื่องเพศวิถีของไทย และในแวดวงวิชาการ ที่ผานมาเพศวิถี
ศึกษาในสังคมไทยสวนมากจะทําโดยนักวิชาการโดยแทบไมมีสวนรวม
จากภาคประชาสังคมเลย ชองวางดังกลาวเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เพศวิถีศึกษา และทําใหไมมีการวิเคราะหเชิงวิพากษที่จะเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศนแบบเกาๆ ได  

ดวยเหตุน้ีจึงมีการจัดประชุมประจําปเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคม
ไทยครั้งที่ 1 ข้ึนระหวางวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่กรุงเทพฯ    
หัวขอหลักของการประชุมคือเรื่องการ ‘วิพากษองคความรูและ    
ธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย’ โดยมุงหวังที่จะ 
เปดพ้ืนที่และโอกาสใหแกผู เขารวมประชุมไดแลกเปล่ียนเสวนา    
เชิงวิพากษ ถกเถียงในประเด็นดังกลาว ตลอดจนแลกเปลี่ยนและ
แบงปนประสบการณ มุมมอง และระเบียบวิธีที่จะรังสรรควาทกรรม
ใหมๆ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและตอยอดงานวิจัยและแนวคิด
ทฤษฎีดานเพศวิถีของผูเขารวมตอไป งานประชุมประจําปครั้งนี้ยัง 
มุงหวังที่จะทําใหสาธารณชนตระหนักรูและเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี
ใหมากข้ึน อันจะชวยปูทางในการสนับสนุนและผลักดันนโยบาย 
เก่ียวกับสุขภาวะทางเพศในระดับประเทศตอไปอีกดวย  

การประชุมครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ มีนักเคล่ือนไหว ผูปฏิบัติ-
งาน นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาถึง 300 คน เขารวมแลก
เปล่ียนและนําเสนอในหัวขอตางๆ นับตั้งแตเรื่องเพศสัมพันธทาง
โทรศัพท (phone sex) จนถึง โปรแกรม Camfrog กับเพศวิถีของ
วัยรุน หนวยงานที่รวมจัดการประชุมน้ีไดแก ภาคีความรวมมือใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง โครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 
แหลงที่มา สุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร ผูประสานงานโครงการ  
ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี  
และสุขภาพ เว็บไซต www.seaconsortium.net 

การฝกอบรมตางๆ 
 

Sexuality and Development Workshop 
3-5 เมษายน 2551 เมืองไบรตัน สหราชอาณาจักร 
Institute of Development Studies  
อีเมล j.grant@ids.ac.uk 
 
The Sexuality, Gender and Rights Institute 
7-14 เมษายน 2551 New Paltz, นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
CREA อีเมล mailcrea@verizon.net 
 
Training of Trainers’ Workshop on Sexual Rights 
7-20 เมษายน 2551 Sidhbari, รัฐหิมาจัล ประเทศอินเดีย  
Kartini Network for Women’s/Gender Studies in Asia  
อีเมล kartiniasia@gmail.com 
 
12th Summer Institute on Sexuality, Culture and Society 
6 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2551 กรุงอัมสเตอรดัม เนเธอรแลนด 
The Netherlands International School for Humanities and 
Social Sciences, Universiteit van Amsterdam 
อีเมล summerinstitute-ishss@uva.nl 
 
CSBR Sexuality Institute 
16-21 สิงหาคม 2551 กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
The Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim 
Societies อีเมล liz.amado@wwhr.org 
 
7th Leadership Course on Gender, Sexuality, and Health 
in Southeast Asia and China 
25 สิงหาคม-13 กันยายน 2551 กรุงเวียงจันทร ประเทศลาว  
SEAsian Consortium on Gender, Sexuality, and Health  
อีเมล coordinator@seaconsortium.net 
 
LGBT & Human Rights: Int’l. Training Programme 
10-28 พฤศจิกายน 2551 กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน 
1-5 มิถุนายน 2552 เอเชีย/ยุโรปตะวันออก 
RFSL และ RFSU ดวยเงินสนับสนุนจาก Sida  
อีเมล karin.lenke@rfsu.se  
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Chandiramani, R.; Das, A. 
(Eds.). In Plainspeak: 
Talking about Sexuality 
in South and Southeast 
Asia. New Delhi, India: 
South and Southeast Asia 
Resource Centre on 
Sexuality. Volumes 2005-
2008. v.p. ดาวนโหลดไดที่ 

www.asiasrc.org/plSpk/nplainspeak.asp โทรศัพท  
+91-1-2437-9070/9071 

จากชื่อของนิตยสาร ทําใหทราบวานิตยสารฉบับนี้ไดนําเสนอ
การอภิปรายแบบเปดกวางในประเด็นเรื่องเพศวิถีซึ่งมักเปนหัวขอที่   
ไมไดมีการพูดคุยกันอยางเปดเผย นอกจากบทความที่เนนเรื่องการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย โครงการสรางสรรคใหมๆ และประสบการณ
สวนบุคคลในแบบที่เราคุนเคยกันแลว ยังมีเน้ือหาอื่นๆ รวมเขาไว
ดวยอาทิเชน งานศิลปะ ภาพถาย บทสัมภาษณ ภาพยนตร ตลอดจน
งานวิจารณวรรณกรรม การที่มีเน้ือหาหลากหลายผสมผสานไมเพียง
แตจะทําใหนิตยสารใหขอมูลความรูแกผูอานแตยังทําใหอานงายดวย 
มันชวยใหเราเขาใจวาปจเจกบุคคลและสังคมในเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตรับรู ประสบ และแสดงออกดานเพศวิถีอยางไร ซึ่ง
เราจะไมสามารถพบไดในงานวิชาการแบบลวนๆ นิตยสารฉบับลาสุด 
(2550 เลมที่ 4) ไดเสนอบทสัมภาษณ Rodelyn Marte ผูจัดการ
โครงการของ ARROW เก่ียวกับการเดินทางบนสายสตรีนิยม และ
ความทาทายในการนําประเด็นดานเพศวิถีเขาไปผนวกในงานดานสิทธิ
และอนามัยเจริญพันธุ  

 
 

Datta, Bishakka. 2007. 
Work in Progress: Building 
Sexuality into Programs on 
Reproductive Health, 
Human Rights, HIV/AIDS 
and Women’s Rights. New 
Delhi, India: CREA. 52p. 
โทรศัพท +91-11-2437-

707/8700/8701 โทรสาร +91-11-2437-7708  
อีเมล crea@creaworld.org และ mailcrea@verizon.net  

หนังสือเลมน้ีนําเสนอ 8 กรณีศึกษา จากการสัมภาษณองคกร
ที่มีช่ือเสียง คือ CARE, Human Rights Watch, องคการอนามัยโลก 
(World Health Organisation), Guttmacher Institute, International 
Planned Parenthood Federation, Open Society Institute, องคการ
นิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) และ International 
Centre for Research on Women ผูที่ใหสัมภาษณไดอธิบายถึงวิธี
การมองเพศวิถีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประเด็นงานขององคกร 
รวมทั้งการทํางานกับประเด็นที่มักถูกมองขามน้ี หนังสือเลมน้ีอาจ
สรางแรงบันดาลใจและแนวคิดสําหรับผูที่รูสึกวาควรจะมีประเด็นดาน
เพศวิถีในโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับสุขภาพ เพศภาวะ และสิทธิให
มากกวาน้ี 

 
Institute of Development Studies (IDS). 2007. BRIDGE 
Cutting Edge Pack on Gender and Sexuality. Brighton, 
UK: IDS. v.p. อานไดที่ www.bridge.ids.ac.uk  
โทรสาร +44-0-127362-1202 

เพศวิถีมักถูกพูดถึงเฉพาะในแงสุขภาพ หนังสือเลมน้ีเสนอวา
แมสุขภาพจะเปนส่ิงสําคัญ แตความสําคัญของเพศวิถีและเพศภาวะ
ในชีวิตของคนเราไปไกลกวาเรื่องสุขภาพ ดังนั้นเราจึงควรหันมาให
ความสําคัญตอแงมุมเชิงบวกและแงมุมที่นาอภิรมยของเพศวิถี ราย
งานเลมน้ีไดใหความสําคัญแกเรื่องสิทธิทางเพศในฐานะที่เปนวิถีทาง
หนึ่งในการทาทายอุดมคติหลักดานเพศภาวะที่มีตอเพศวิถี มีการ  
พูดถึงกรอบการทํางานที่เก่ียวของกับสิทธิทางเพศ การทํางานของ  
สหประชาชาติที่เก่ียวของกับสิทธิทางเพศ และสิทธิทางเพศภายใต
บริบททางการเมืองปจจุบัน ดังที่สะทอนในช่ือหนังสือ หนังสือเลมน้ี
ไดคนหาแนวคิดใหมๆ ที่เก่ียวกับสิทธิทางเพศ เชน การใชความเปน 
พันธมิตรของกลุมตางๆ เปนเครื่องมือสรางความเปลี่ยนแปลงผาน
แนวทางการทํางานดานเพศวิถีที่มีลักษณะบูรณาการมากขึ้น และให
ขอเสนอแนะเปนสองสวน ไดแก การตระหนักถึงความสําคัญของ 
เพศวิถี และการทํางานโดยใชแนวทางเชิงบวก รอบดาน และอยูบน
ฐานแนวคิดเรื่องเพศภาวะ 

 

 

เอกสารจากศูนยขอมูลและเอกสาร 
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Jolly, Susie. 2007. “IDS 
working paper no. 283: 
Why the development 
industry should get over 
its obsession with bad sex 
and start to think about 
pleasure.” IDS. 29p. อานได
ที่ www.ids.c.uk/ids/book 
shop/wp/wp283.pdf 

โทรศัพท +44-0-1273-678269 โทรสาร +44-0-1273-621202 
หนังสือเลมน้ีทําใหเราเห็นวาอุตสาหกรรมการพัฒนาจัดการ

กับประเด็นเพศวิถีไปในเชิงลบอยางไร และเสนอแนะวาเราควรจะใช
ประโยชนจากการมองเพศวิถีในเชิงบวก ผูเขียนไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
การมุงเนนประเด็นเชิงลบตางๆ ที่งานพัฒนามีตอเพศวิถี เชน การ
ควบคุมประชากร โรคและความรุนแรง และการสรางภาพเหมารวม
ดานเพศภาวะและเรื่องเพศที่เลวราย ที่มักวาดภาพวาผูหญิงเปนเหยื่อ
และผูชายเปนผูกระทํา ขณะเดียวกันก็มักจะละเลยกลุมคนขามเพศ 
หนังสือไดเสนอแนะแนวทางในการตอรองความสัมพันธระหวางความสุข
และอันตรายในเพศวิถี เชน เรียกรองใหมีการแกปญหาการเอารัด 
เอาเปรียบขูดรีดและความไมเสมอภาคโดยการมีสวนรวม การเสริม
อํานาจ และความรับผิดชอบ รวมถึงการกาวขามแนวคิดเชิงลบดาน
เพศวิถีและการสนับสนุนเรื่องความสุขทางเพศเพ่ือการรับรอง/
สนับสนุนสิทธิและเสริมอํานาจ ขอเสนอเหลาน้ีมาพรอมกับตัวอยาง
โครงการที่ประสบความสําเร็จในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา    
ในภาพรวมแลว สาระที่ผูเขียนตองการจะสื่อคือเพ่ือใหเห็นวาโครงการ
ที่มุงเนนแงมุมเชิงบวกดานเพศวิถีไมเพียงแตจะสงผลใหมีสุขภาวะที่ดี
ข้ึนเทาน้ัน แตยังสามารถทําใหผูคนมีความสุขทางเพศซึ่งถือเปนส่ิง
วิเศษในตัวเอง 
 
Maxwell, J.; Watts Belser, J.; David, D. 2007. “Chapter 7: 
Sexuality.” In A Health Handbook for Women with 
Disabilities. The Hesperian Foundation. อานไดที่ 
www.Hesperian.org/publications_download_wwd.php 
โทรศัพท +510-845-1447 โทรสาร +510-845-9141 

สําหรับผูหญิงผูมีความพิการ เพศวิถีอาจเปนประเด็นที่มี
ความซับซอนมาก เน่ืองจากการที่พวกเขาขาดขอมูลหรือความม่ันใจ 
รวมทั้งความเชื่อและทัศนคติของคนท่ีจะเปนคูนอนหรือคูนอนคน
ปจจุบัน และครอบครัวหรือสมาชิกในสังคม บทความนี้ตองการขจัด
มายาคติเก่ียวกับ ผูหญิงพิการกับเพศวิถี และช้ีแนวทางที่จะทําใหคน
กลุมน้ีคนพบและมีความสุขกับเพศวิถีของตนเอง บทความไดพูดถึง
การเรียนรูเก่ียวกับเพศวิถี วิธีการมีเพศสัมพันธแบบตางๆ และปญหา
ที่อาจเกิดข้ึนระหวางการมีเพศสัมพันธ บทความเนนไปที่การทําใหผู
หญิงมีความเคารพในตนเองและคาดหวังที่จะไดรับความเคารพจากคู
นอน และการใหความรูกับตนเองในประเด็นที่เก่ียวของกับเพศวิถี
เพ่ือชวยในการตัดสินใจแบบมีขอมูลพรอม งานช้ินน้ีไดสรุปดวยการ
ใหคําแนะนําแกหญิงผูมีความพิการ ครอบครัวและผูดูแล ชุมชน และ
คนทํางานดานสุขภาพ เก่ียวกับแนวทางการทํางานในการปรับเปลี่ยน
ความเช่ือและทัศนคติของชุมชนเพ่ือชวยใหหญิงผู มีความพิการ
สามารถมีความสุขทางเพศไดงายข้ึน  

 
Misra, G.; Chandiramani, R. (Eds.). 2005. Sexuality, 
Gender and Rights: Exploring Theory and Practice in 
South and Southeast Asia. New Delhi: Sage Publications India. 
313p. อานไดที่ web.creaworld.org/items.asp?CatID=1 

หนังสือเลมน้ีพูดถึงการขาดแคลนการบันทึกเรื่องงานดาน
เพศภาวะและเพศวิถีในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เน้ือหา
แตละบทพูดถึงการใชกรอบการทํางานดานสิทธิมนุษยชนในการทํา
วิจัย ดําเนินกิจกรรม หรือใหบริการขององคกรตางๆ ท่ีทํางานดาน
สิทธิของพนักงานบริการทางเพศ การสงเสริมสิทธิของคนที่ไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานหลักเรื่องการรักคนตางเพศ การยกระดับสถานะและ
สุขภาพของผูหญิงที่รักตางเพศ และการคนหาวาเพศวิถีถูกนําเสนอ 
ในส่ือและอุตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศอินเดียอยางไร แม
ประเทศตางๆ ที่ถูกกลาวถึง (อินเดีย ฟลิปปนส มาเลเซีย จีน อินโด-
นีเซีย ปากีสถาน ไทย และศรีลังกา) จะแตกตางหลากหลายกัน แต
ทวาประเด็นปญหาเกี่ยวของกับลัทธิแบงข้ัวหัวรุนแรงทางศาสนา 
(religious fundamentalism) การตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ คานิยม
ในครอบครัว และสื่อในกระแสโลกาภิวัตน ก็เปนปรากฏการณที่เกิดข้ึน
เหมือนๆ กัน  
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Nicole, R.; Marin, M.; Ando, M.M. (Eds.) 2006. Women in 
Action: Queering Social Movements and Feminist Theories. 
Issue 1. Manila, Philippines: Isis International-Manila. 188p. 
อานไดที่ isiswomen.org/index.php?option=com_conent& 
task=view&id=262&itmid=156 โทรศัพท +632-928-1956  
โทรสาร +632-924-1065 

บทความที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้สวนใหญพูดถึงประเด็น
ของหญิงรักหญิง เพศภาวะ คนรักคนทั้งสองเพศ และคนเปลี่ยน
ผานเพศ (LGBT) หนังสือยังไดเสนอมุมมองจากประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคคือ ฟจิ ฟลิปปนส ญี่ปุน และสิงคโปร โดยที่นาสนใจเปน
พิเศษไดแก บทความที่อางอิงขอมูลจากเวทีเสวนาทางอินเทอรเน็ต 
(e-forum) ซึ ่งจ ัดโดยการรณรงค เพื ่อส ิทธิของน ักปกปองสิทธิ
มนุษยชนของผูหญิง (The Women’s Human Rights Defenders 
Campaign) เพื ่อพยายามคนหาวาวาระ LGBT สัมพันธกับการ
เคลื่อนไหวดานสิทธิของผูหญิงและสิทธิมนุษยชนอยางไร ตลอดจน
สํารวจความเปนไปไดในการทํางานขามขบวนการเคลื่อนไหวในประเด็น
ความหลากหลายทางเพศเพิ่มข้ึนในอนาคต บทความอื่นๆ ที่นาสนใจ 
ไดแก บทความที่พูดถึงการเมืองเรื่องเพศวิถีในประเทศมาเลเซีย  
โดย Zaitun Mohamed Kasim บทความของ Neha Patel ที่ไดให
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาและความสุขทางเพศ และบทความของ 
Sonia Correa ซึ่งพยายามอธิบายวาทําไมนักสตรีนิยมจึงควรจะเขารวม
ในการสรางทฤษฏีเรื่องคนที่รักเพศเดียวกัน  

Parker, A.; Aggleton, P. (Eds.) 2007. Culture, Society and 
Sexuality: A Reader. (2nd ed.) London & New York: 
Routledge. 490p. 

หนังสือซึ่งเปนฉบับปรับปรุงครั้งที่สองนี้เปนการรวบรวม
วรรณกรรมปจจุบันที่เก่ียวของกับการประกอบสรางชีวิตทางเพศ  
และสิทธิทางเพศ โดยแบงออกเปน 8 สวน ไดแก กรอบเชิงมโนทัศน 
เพศภาวะกับอํานาจ เพศภาวะและเพศวิถี อัตลักษณทางเพศ/ชุมชน
ทางเพศ ความหมาย ทางเพศ สุขภาพและสิทธิ การแบงแยกประเภท
และการจัดกลุมทางเพศ การตอรองและกิจกรรมทางเพศ และความ
ทาทายในปจจุบันและอนาคต ผูเขียนประกอบดวย Carole Vance, 
Jeffrey Weeks, Gayle Rubin, Adrienne Rich, Sonia Correa 
และ Rosalind Petchesky บทความที่เนนเรื่องการเสนอความเปนจริง
และการสรางทฤษฎีในเอเชียแปซิฟก ไดแก ‘The hijras of India: 
Cultural and individual dimensions of an institutionalised 
third gender role’ (ชาว hijras แหงอินเดีย: มิติทางวัฒนธรรมและ
ปจเจกบุคคลของบทบาทเพศที่สามซ่ึงถูกสถาปนาเปนสถาบัน) โดย 
Serena Nanda ‘An explosion of Thai identities: Global queering 
and re-imagining queer theory’ (การแตกกระจายของอัตลักษณ
แบบไทย: การรักเพศเดียวกันระดับโลกและการจินตภาพใหมของ
ทฤษฎีเก่ียวกับคนรักเพศเดียวกัน) โดย Peter A. Jackson และ 
‘Bhai-behen, true love, time pass: Friendships and sexual 
partnerships among youth in an Indian metropolis’ (Bhai-
behan รักแท เวลาที่ผันผาน: มิตรภาพและคูนอนของกลุมเยาวชน
ในเมืองหลวงของประเทศอินเดีย) โดย Leena Abraham หนังสือ
เลมน้ีเปนหนังสือที่ทั้งนักวิจัย นักเคล่ือนไหว ผูทํางานดานสุขภาพ   
ผูใหบริการดานสุขภาพ และผูที่ตองทํางานกับประเด็นเรื่องการปฏิบัติ
และนโยบายดานเพศวิถี สุขภาวะทางเพศ และสิทธิทางเพศควรจะ
ตองอาน 
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คํานิยาม 
 
คําสําคัญเกี่ยวกับเพศวิถีในสังคมไทย 

 
คําตางๆ ในวาทกรรมเพศวิถีมักมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจ

ทําใหเกิดความคลาดเคล่ือน เนื่องจากคําดังกลาวไมสามารถสะทอน
วิธ ีค ิด เรื ่องเพศในภาษาถิ ่น ซึ ่งอาจจะเป นว ิธ ีค ิดที ่รุ มรวยและ      
มีประโยชนตองานดานสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ    
ในภูมิภาคได โครงการ “คําสําคัญตางๆ ในภาษาเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและภาษาจีน” (The Southeast Asian and Chinese Key 
Words Project) ซึ่งนําโดย ดร. ไมเคิล แทน จากมหาวิทยาล ัย   
แหงชาติฟลิปปนส มีจุดมุงหมายที่จะกลับไปหาเรื่องพื้นฐาน และ
พิจารณาดูวาผูคนพูดถึงเรื่องเพศและเพศวิถีอยางไรบางตามสถานที่
สาธารณะตางๆ เชน ตามถนนหนทาง ในบาน และสถานท่ีทางศาสนา 
โดยตองการแสดงใหเห็นคําสําคัญที่เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี
ในภาษาตางๆ ใน 4 หมวดไดแก อัตลักษณทางเพศ หรือตัวตน
ทางเพศ เรื่องเพศในมิติดานกายวิภาค (sexual anatomy) กิจกรรม
ทางเพศ (sexual activities) และเพศวิถี (sexuality) สําหรับโครงการ
ภาษาเพศในสังคมไทย เปนโครงการศึกษาวิเคราะหคําตางๆ ตาม
ประเด็นหลักๆ ส่ีเรื่อง ไดแก วัฒนธรรมทางเพศของคนคนหนึ่ง 
ความแตกตางขามวัฒนธรรมในวัฒนธรรมทางเพศตางๆ การ
ประกอบสรางทางสังคมในเรื่องวัฒนธรรมทางเพศและเพศวิถี และ
อํานาจของภาษาในการผลิตซ้ําหรือเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางเพศ 
ตัวอยางของกลุมคําส่ีคูที่ถูกนําเสนอ ไดแก 1 

1. ‘ไดเสียกัน ’ และ ‘เสียตัว’ ‘ได เสียกัน ’ (เสียหรือได) ใชเพ่ือ 
หมายถึงเพศสัมพันธกอนแตงงาน สวน ‘เสียตัว’ (หรือเสียคุณงาม
ความดี) ใชกับหญิงโสดที่ยังสาวอยูเทาน้ัน แนวคิดเรื่องการเปน
ผูสูญเสียทําใหผูหญิงจํานวนมากตองเขาสูงานบริการทางเพศ 
เน่ืองจากสังคมมองผูหญิงที่ ‘เสียตัว’ เปนบุคคลที่ไรศักด์ิศรี 
และไรความดีงาม 

2. ‘หี’ และ ‘หํา’ ‘หี’ ซึ่งหมายถึงอวัยวะเพศหญิงเปนคําที่คนทั่วไป
หลีกเล่ียงและถือเปน ‘คําดา’ อวัยวะเพศหญิงถูกมองวาเปนพ้ืนที่
ซึ่งถูกซอนไวและเปนพ้ืนที่ลับ ดังนั้นผูหญิงไทยมักจะไดรับการ
ส่ังสอนใหปกปดอวัยวะเพศของตน ไมเพียงแตจะทําใหผูหญิง 
รูสึกอับอายแตยังสงผลถึงความกลัวการตรวจภายใน สวน ‘หํา’ 

หรือลูกอัณฑะมักจะใชในเพลงหรือใชเปนคําสรรพนามที่หมายถึง 
‘เด็กชายตัวนอย’ หรือ ‘ผูชาย’ ในภาษาอิสาน อีกคําที่มีความ
คลายคลึงกันคือ ‘ไขนุย’ ซึ่งเปนภาษาถิ่นของภาคใต ตัวอยาง
เหลาน้ีแสดงใหเห็นวาสังคมไทยใหคุณคาอวัยวะเพศชายมากกวา
อวัยวะเพศหญิง 

3. ‘แรด’ และ ‘รักนวลสงวนตัว’ ‘แรด’ หมายถึง ‘ผูหญิงไมดี’ ใน
ขณะที่ ‘รักนวลสงวนตัว’ หมายถึง ‘ผูหญิงดี’ คําคูน้ีมักถูกนําไป
ใชสอนวัยรุนหญิงใหรูจัก ‘สงวน’ รางกายตัวเองเพื่อปองกันการ
ตั้งครรภอันไมพึงประสงค การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส และการทํา
แทงที่ไมปลอดภัย  

4. จาก ‘ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย’ สู ‘ชายรักชาย’ ‘ชายรักชาย’ 
ถูกนํามาใชแทน ‘ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย’ (Men Who Have 
Sex with Men-MSM) คําน้ีถูกสรางข้ึนโดยนักเคล่ือนไหว 
เพ่ือสนับสนุนสิทธิทางเพศของกลุมคนรักเพศเดียวกัน และ
เปล่ียนแปลงการมอง MSM แบบเหมารวม ตอมาคําน้ีถูกใช
อยางแพรหลายในกลุมคนที่ทํางานเพ่ือยับยั้งเอชไอวี/เอดส 

 
ขอคนพบหลักของโครงการภาษาเพศในสังคมไทยแสดงให

เห็นถึงความรุมรวยของภาษาที่ไมเพียงสะทอนความหมายทางเพศ
ภาวะ หากยังซอนเรนนัยยะที่หลากหลายในโลกของงานบริการและ
โครงการดานสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ คําบางคําแสดง
ใหเห็นถึงพลังในการสะทอนภาพเหมารวม (stereotype) คําบางคํา
สามารถเสริมสรางอํานาจและผลิตวาทกรรมที่ฝงอยูในส่ิงประกอบ
สรางทางสังคมและวัฒนธรรมไทยขึ้นใหม แสดงใหเห็นถึงกระบวน
การตอตานและตอรองของตัวตน และชวยใหสาธารณชนมีความเขาใจ
เชิงบวกเกี่ยวกับเพศวิถีมากข้ึน 
 
หมายเหต ุ
1. Boonmongkon, Pimpawun. “Giving it up or getting it on: Talk about sexuality 

in Thailand.” “Why words matter: Southeast Asian keywords related to gender 
and sexuality” satellite session. 4thAsia Pacific Conference on Reproductive 
and Sexual Health and Rights, 31 October 2007, Hyderabad, India.  
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ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 
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การระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส การรับรอง/สนับสนุนสิทธิ

ทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุในการประชุมครั้งสําคัญๆ ของ 
สหประชาชาติและในเอกสารตางๆ รวมถึงพันธะสัญญาในการ
สนับสนุนทางการเงินอยางเปนรูปธรรม ไดทําใหในเอเชียแปซิฟกและ
ทั่วโลกมีงานวิจัยดานเพศวิถีเพ่ิมมากข้ึนในทศวรรษที่ผานมา ดวยแรง
ขับจากความจําเปนที่จะตองจัดการกับปญหาเอชไอวี/เอดสและความ
ทาทายดานสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุอ่ืนๆ งานวิจัย
จํานวนมากจึงเนนศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และนัยยะที่มีตอสุขภาวะ
ทางเพศ และถูกวางกรอบตามแบบความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
(KAP) งานวิจัยเหลาน้ีมีความสําคัญอยางมากก็จริง แตเพศวิถีเปน
มากกวาเรื่องของสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศ ในการจัดการ
ประเด็นปญหาดานสุขภาพอนามัยเจริญพันธุเราจําเปนตองใชความ
เขาใจเรื่องเพศวิถีอยางรอบดานในฐานะที่เปนประสบการณทั้งชีวิต
ของมนุษย และตองศึกษาประเด็นเรื่องอํานาจและเพศภาวะควบคูกันไป  

 
แลวงานวิจัยซ่ึงใชมุมมองเรื่องเพศวิถีในเชิงบวกและรอบ

ดานเปนฐานคิดเปนอยางไร 
แนวทางประเมินหรือวางกรอบคิดสําหรับงานวิจัยดานเพศวิถี 

มีดังตอไปนี้ 
 

ก. มุมมอง 
• มองวาเพศวิถีไมอาจถูกลดทอนใหเหลือเพียงแคเรื่อง

ทางชีววิทยา ตองพยายามคนหาแงมุมอื่นๆ ของเพศวิถี
นอกเหนือจากแงมุมทางพฤติกรรม อยางเชน แงมุม
ดานความปรารถนา อารมณ จินตนาการทางเพศ ความ
สุข และสุนทรียภาพทางเพศ1 

• ‘‘ตั้งอยูบนฐานของหลักการที่วาดวยบูรณภาพทางราง
กาย ความเปนบุคคล ความเทาเทียม และการเคารพใน
ความหลากหลาย’’ และเรียกรองใหถือสิทธิทางเพศเปน
สิทธิมนุษยชน2  

• ‘‘ในการกําหนดวาอะไรคือพฤติกรรมที่ยอมรับได ตอง
ยึดหลักการเรื่องความยินยอมมากกวายึดถือการให
กําเนิดบุตรหรือแตงงาน’’ ไมถือวาเพศสัมพันธที่ ‘ปกติ’ 
และ ‘ดี’ คือเพศสัมพันธแบบสอดใสของคนตางเพศที่
สมรสกันแลว การอางสถานภาพสมรสของคนควรทํา
เฉพาะในกรณีที่จําเปนเทาน้ัน 

• ภาษาที่ใชตองไมยํ้าอคติเก่ียวกับคนและเพศสัมพันธ 
(เชน ‘มีเพศสัมพันธกัน’ ไมใช ‘ปลอยตัวมีเพศสัมพันธ’) 
และตองไมสงเสริมภาพเหมารวมในแงราย หรือมี   
ความคาดหวังในเรื่องบทบาททางเพศภาวะ (เชน ผูชาย 
‘มีประสบการณทางเพศกอนแตงงาน ’ สวนผูหญิ ง   
‘สูญเสียพรหมจรรย ’) รวมถึงตองไมทําให กิจกรรม  
ทางเพศเปนเรื่องพยาธิวิทยา (เชน  ‘หล่ังเร็ว ’ หรือ    
‘หล่ังชา’) หรือสรางการตีตรา (เชน ‘คนที่สําเร็จความใคร
ดวยตนเอง ’ และ ‘คนที่ ไม ได สําเร็จความใครดวย     
ตัวเอง’)1  

• ตระหนักวาเพศวิถี ‘‘ถูกสรางข้ึนโดยแรงขับทางสังคมและ
เก่ียวโยงกับเรื่องอํานาจและเพศภาวะ’’ ควรพิจารณา  
ถึงลักษณะเฉพาะและบริบทรวมถึงความหลากหลาย   
ทางเพศขามวัฒนธรรม ชาติพันธุ เช้ือชาติ ชนช้ัน อายุ 
และตัวแปรทางสังคมอื่นๆ 1 และพึงตระหนักวาผูคน  
มีชีวิตอยูในมิติที่หลากหลาย บางคนอาจดอยโอกาส  
ในมิติหนึ่งและมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นในมิติอ่ืนๆ ขณะ
เดียวกันก็อาจมีกลุมคนที่ดอยโอกาสในหลายๆ ดาน2 

• ไมมองวาเพศวิถี ‘‘ถูกกําหนดโดยหลักการเหตุผลเชิง
ระนาบ’’ ควรคนหาใหไดวา ‘‘ประวัติศาสตร เรื่องเลาสืบ
ตอกันมา และธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิมน้ันทํางานกัน
อยางไรกับอิทธิพลสมัยใหมในการกําหนดการประกอบ
สรางทางเพศวิถี’’  

• มองวาบุคคลนอกกลุมวัยเจริญพันธุก็ ‘‘สมควรไดรับ
บริการดานสุขภาวะทางเพศ เพศศึกษา และการผลักดัน
นโยบาย อยางเทาเทียมกัน’’ และการทํางานวิจัยเก่ียวกับ
คนเหลาน้ีก็มีความสําคัญเทาเทียมกัน1,2 
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ข. ความเหมาะสมดานระเบียบวิธีวิจัย  
• กําหนดทีมวิจัยและผูสังเกตการณภาคสนาม รวมถึงการ 

อบรมและเตรียมการเก็บขอมูล1 ตองแสดงความโนมนาว
ทางเพศรวมถึงจุดยืนเชิงทฤษฎีและวิชาชีพของนักวิจัย3 
โดยมีการบรรยายลักษณะของตัวอยางการศึกษาและ
อธิบายฐานที่มาและและเกณฑการเลือกผูเขารวมศึกษา
ใหชัดเจน 

• ขจัดความตางในดานความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง  
ผูวิจัยและผูใหขอมูล และใหคนที่ไมมีสิทธิ์มีเสียงได
แสดงความคิดเห็น นักวิจัยควรจะมีความโนมนาวทาง
เพศแบบเดียวกับผูใหขอมูล รวมถึงรูสึกเหมือนตนเอง
เปนคนใน (ปรับทั้งสองฝายใหเขากัน-intersubjectivity) 

• ระบุขอจํากัดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการคัด
เลือกกลุมตัวอยางไวให ชัดเจน ตองแสดงใหเห็นวา
บริบทในการวิจัยมีอิทธิพลตอการตอบคําถามของผูให
ขอมูลอยางไร1 ควรตระหนักถึงการที่ผูวิจัยก็มีสวนใน
การสรางความหมายตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (การ
สะทอนภาพ-reflexivity)  

• ใชวิธีการที่เหมาะสมตอบคําถามงานวิจัย ควรใชวิธีการ
อันหลากหลายเพื่อแกปญหาเรื่องอคติที่อาจมีในแตละ
วิธีการ1 ตัวอยางเชน การเขียนบันทึกเก่ียวกับเรื่องเพศ 
การสังเกตการณในสถานที่ที่มีปฏิสัมพันธทางเพศเกิด
ข้ึน และการสัมภาษณเชิงพรรณนา3  

• ใชศัพทในภาษาทองถิ่นใหเหมาะสม ถอดความและ
แปลกลับ และทดสอบกอนนําไปใชหรือลองใชใน
สนามเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ใชวิธีการ
อื่นๆ เชน การถอดคํา (สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ) 
การแปล และการตรวจทานความถูกตอง เพื ่อเพิ ่ม
ความนาเชื ่อถือ/ความแมนยําใหแกสิ ่งที ่คนพบจาก
การวิจัย1  

 
ค. คุณภาพของขอคนพบในงานวิจัย  
• เพ่ิมคุณคาใหแกเรื่องที่รับรูกันอยูกอนแลวเกี่ยวกับ   

เพศวิถี1 

• ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตองใช ‘‘ศัพทบัญญัติ สํานวน 
และคําในภาษาทองถิ่น’’ ในการนําเสนอขอคนพบ ‘‘เพ่ือ
ใหผูใหขอมูลมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและทําใหขอ
คนพบมีความถูกตองเปนจริงมากขึ้น’’ ขอคนพบควร
สะทอน ‘‘ความออนไหวและความรุมรวยทางวัฒนธรรม
ใหมากพอ’’ 1 

• ในงานวิจัยเชิงปริมาณ ตองเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ที่ไดพรอมทั้งตารางตัวเลขอยางเพียงพอ มีการกําหนด
กรอบการวิเคราะหขอมูลที่ได และไมสรุปผลการวิเคราะห
อยางกวางเกินไป1 

• อางถึงส่ิงที่ขัดแยงจากผลการวิจัยช้ินอื่นๆ 1 
• บรรยายนัยยะของขอคนพบที่มีตอนโยบาย โครงการ 

และการบริการ1 
 

ง. ความเหมาะสมทางจริยธรรม  
• ไดรับการยินยอมจากผูใหขอมูล1 
• สรางความมั่นใจแกผูใหขอมูลเรื่องการรักษาขอมูลเปน

ความลับ1 และความเปนสวนตัว3 
• ไมใหสัญญาหลอกๆ แกผูใหขอมูล ควรใหบางอยาง

ตอบแทน (ผลประโยชน และการตอบแทนซึ่งกันและ
กัน (benefit and reciprocity) 1,3 
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ทีมงานแปลภาษาไทย 

ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ  

สุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร ผูประสานงานแปล  
 คณะบรรณาธิการ และ 
 พิสูจนอักษร 
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน  คณะบรรณาธิการ 
พรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล ผูแปล 
เบญจรัตน แซฉ่ัว บรรณาธิการแปล  
กฤษณี เสนาเกา จัดรูปเลมและศิลปกรรม 
พิมพวัลย บุญมงคล ผูสนับสนุนการแปลและการผลิต 

 
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่พิจารณาบทความ 

Anna Padarath อดีตเจาหนาที่ฝายเยาวชนหญิงของ 
ขบวนการสิทธิผูหญิงแหงฟจิ (Fiji Women’s Rights Movement); 
Geetanjali Misra ผูอํานวยการบริหาร CREA และประธานคณะ
กรรมการบริหาร AWID; ผศ.ดร.พิมพวัลย บุญมงคล ผูอํานวยการ 
โครงการจดัตั้งสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม  
 

มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาชิก ARROW PAC; Dr. Vanessa 
Griffen หัวหนาหนวย GAD, Emerging Social Issues Division, 
UNESCAP; Zaitun Muhammad Kasim หัวหนาฝายอบรม 
Sisters In Islam และสมาชิก ARROW PAC 

ขอขอบคุณเปนพิเศษแกสมาชิกในคณะกรรมการบริหารและที่
ปรึกษาโครงการ ซึ่งไดแก Junice Melgar, Ranjani Krishnamurthy 
และ Rowena Alvarez ที่ชวยสรางกรอบความคิดในประเด็นน้ี  

ARROWs เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (AFC) เปนวารสารที่ออก
สามครั้งตอป ในเบื้องตนจัดทําเพ่ือองคกรที่ทํางานดานผูหญิง ผู
กําหนดนโยบายทางดานสุขภาพ ประชากร และอนามัยเจริญพันธุ  
ในเอเชียแปซิฟก วารสารนี้จัดทําข้ึนจากขอมูลที่ไดจากบุคคลและ 
องคกรสําคัญๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และศูนยขอมูลและเอกสาร
ของ ARROW ทานสามารถผลิตซ้ําหรือแปลบทความใน AFC ได
โดยไมตองขออนุญาต แตตองอางอิงแหลงที่มาและสงเอกสารที่ผลิต
ข้ึนน้ันใหคณะบรรณาธิการ ลิขสิทธิ์ภาพเปนของผูที่มอบภาพใหตีพิมพ 
AFC ไดรับเงินสนับสนุนจาก Oxfam Novib และ The Swedish 
International Development Cooperation Agency (Sida) 

AFC ฉบับที่ 13 เลมที่ 2 มีฉบับแปลที่เปนภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนกลางดวย เรายินดีที่จะรับคําติชมและขอมูลโดยเฉพาะสําหรับ
สวน “แหลงขอมูล” และ “จับตากิจกรรมในแตละประเทศ” กรุณาสง
อีเมลมาที่ afc@arrow.po.my หรือสงจดหมายมาที่  

Asian-Pacific Resource & Research Centre for 
Women (ARROW) 
No. 1 & 2 Jalan Scott,  
Brickfields, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia 
โทรศัพท +603-2273-9913 โทรสาร +603-2273-9916 
เว็บไซต www.arrow.org.my 
(ที่อยูใหมเริ่มใชวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) 
 
หากตองการติดตอทีมงานแปลภาษาไทย  
กรุณาสง e-mail มาที่ coordinator@seaconsortium.net  
และเยี่ยมชมเว็ปไซตที่ www.seaconsortium.net 
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