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“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ ไม่สิ้นสุด

ส่วนศัพท์ค�ำว่า “ความเป็นไท” มีความหมายเดียวกับค�ำว่า อิสรภาพ (autonomy) หรือเสรีภาพ
(freedom) คือ สภาวการณ์ที่ปัจเจกบุคคลมีอ�ำ นาจในการที่จะกระท�ำหรือไม่กระท�ำการใดอย่างอิสระ
ด้วยการตัดสินใจหรือการเลือกของตัวเอง ปลอดจากการแทรกแซง ขัดขวาง หรือบังคับ เราจะพบว่าในระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม มนุษย์ย่อมหนีไม่พ้นการถูกลิดรอนเสรีภาพ/อิสรภาพในสองรูปแบบ อันแรกเป็น
รูปแบบเชิงลบหรือการใช้ไม้แข็ง มักกระท�ำผ่านร่างกายโดยตรง ตัวอย่างเช่น การควบคุมตัว การกักบริเวณ
การคุมขัง การทรมาน เป็นวิธีการที่บุคคล หรือคน ที่มีพละก�ำลัง อาวุธ หรือสถานภาพทางสังคมที่เหนือกว่า
กระท�ำกับผู้ที่มีอ�ำนาจน้อยกว่า หรือกระท�ำต่อผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมต�่ำกว่า หรือรัฐกระท�ำกับประชาชน
รูปแบบที่สองเป็นรูปแบบเชิงบวก ใช้วิธีการกล่อมเกลาโลกทัศน์และชีวทัศน์ของบุคคลให้เป็นไปตามที่
สังคมต้องการ ด้วยการให้สถาบันต่างๆ สร้างวินัย ฝึกวินัย ถ่ายทอดอุดมการณ์ ค่านิยม บรรทัดฐาน กฎจารีต
ประเพณี ให้แก่สมาชิกจนเกิดความคุ้นชิน Michel Foucault นักปรัชญาสังคมส�ำนักหลังโครงสร้างนิยม
เรียกกระบวนการนีว้ า่ governmentality (การปกครองชีวญาณ) ซึง่ มีผลท�ำให้คนเราต้องคิด พูด ท�ำพฤติกรรม
เซ็นเซอร์ตัวเอง (self-censoring) เพื่อให้อยู่ในกรอบ อีกทั้งยังคอยสอดส่องตรวจสอบพฤติกรรมของผู้อื่น
ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง สังคมจะใช้มาตรการตอบโต้คนที่ออกนอกกรอบด้วยการใช้อคติ เลือกปฏิบัติ กีดกัน
และประณาม ท�ำให้คนไม่กล้าคิดต่างหรือท�ำอะไรที่แตกต่างไปจากที่สังคมคาดหวัง วิธีการควบคุมหรือ
การแทรกแซงทัง้ สองรูปแบบ ย่อมมีผลท�ำให้บคุ คลขาดอิสรภาพหรือเสรีภาพทีจ่ ะตัดสินใจหรือกระท�ำการอย่าง
อิสระได้ และถ้าหากบุคคลนั้นไม่มีอ�ำนาจภายใน (power within) ที่เข้มแข็งก็จะไม่กล้าต่อต้านหรือขัดขืน
ทัง้ ความเป็นธรรม และความเป็นไท มีความส�ำคัญต่อชีวติ ทางสังคมของมนุษย์ เราจึงไม่ควรถกเถียงกัน
ว่าอะไรส�ำคัญกว่ากัน เพราะว่าทัง้ สองมโนทัศน์นมี้ คี วามเป็นเหตุเป็นผลซึง่ กันและกัน ความเป็นธรรมจะเกิดขึน้
ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในสังคมและรัฐให้คุณค่ากับเรื่องอิสรภาพและเสรีภาพของปัจเจกชน ผ่านการสร้าง
บรรยากาศสังคมแบบประชาธิปไตยในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับชาติ
สังคมจะมีความเป็นธรรมได้หากสมาชิกและรัฐเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งมีความอดทน อดกลั้น
และอยูร่ ว่ มกับความแตกต่างอย่างสันติ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กดี กัน อีกทัง้ ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทีจ่ ะท�ำให้
โครงสร้างสังคม อันประกอบด้วยสถาบันด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง มีความโปร่งใส และ
ให้เสรีภาพที่เพียงพอแก่ปัจเจกชน
ในระยะ 15-16 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยอมรับเอาเป้าหมาย MDGs มาก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศ แม้นว่าเราได้รบั การจัดอันดับจากธนาคารโลกให้อยูใ่ นกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลาง แต่เรายังมีปญ
ั หา
ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก เพราะว่าการกระจายทรัพยากรยังกระจุกตัวอยู่ในมือคน
ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจมีข้อจ�ำกัด จนไม่สามารถทะลุกับดักประเทศฐานะ
ปานกลางไปขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ร�่ำรวยได้ รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงผุดแนวคิดใหม่ขึ้นมาผลักดันการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยใช้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 4 หรือที่เรียกว่า ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งน�ำเทคโนโลยีดิจิตอลมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผลิตสินค้านวัตกรรม สินค้าบริการ และสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่ให้มูลค่าสูง
สังคมไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร ทีเ่ ริม่ ไม่สมดุลด้านกลุม่ วัย/อายุ
ของประชากร ซึ่งเป็นผลมาจากมีจ�ำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยและต�่ำกว่าระดับทดแทน ในขณะที่ประชากรสูงอายุ
มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้กระทรวงสาธารณสุขคิดโครงการส่งเสริมการเกิด ภายใต้แคมเปญ
“สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ” อีกทั้งรัฐบาลเห็นว่าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 น่าจะเป็น
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ทางออกของการที่จะขาดแคลนแรงงานในอนาคตด้วย มีบทความ 5 เรื่อง ในหนังสือเล่มนี้ที่อาจจะบอกผู้อ่าน
ได้บา้ งว่า โครงการผลิตลูกเพือ่ ชาติตามนโยบายส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และโมเดล
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จะบรรลุผลหรือไม่
บทความเรื่อง “การศึกษาการตั้งเป้าหมายภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย” ที่เขียนโดย ปราโมทย์
ประสาทกุล และศุทธิดา ชวนวัน ให้ภาพการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต โดยเสนอการตั้งเป้าหมายภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศเป็นเรื่องที่จะต้องท�ำต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อให้สังคมไทยมีขนาดและโครงสร้างประชากรที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่วนบทความเรือ่ งทีส่ อง “การตัดสินใจด้านการเจริญพันธุข์ องคนเจนวาย” เขียนโดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
และคณะ ชีใ้ ห้เห็นถึงปัจจัยและเงือ่ นไขทีม่ าก�ำหนดความต้องการหรือไม่ตอ้ งการมีบตุ รของคนรุน่ ใหม่ทเี่ รียกว่า
“คนเจนวาย” พบว่าทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบต่อการมีบุตร และจ�ำนวนบุตรที่ต้องการ เชื่อมโยง
อย่างเป็นเหตุเป็นผลกับฐานะทางเศรษฐกิจ และมุมมองเรื่องคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการมีบุตร
มีความเป็นไปได้ว่า ถ้าหากการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ไม่ยึดโยงอยู่กับหลักการเรื่อง
การกระจายรายได้และทรัพยากรอย่างความเป็นธรรม ตลอดจนหากไม่ใส่ใจต่อไลฟ์สไตล์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
ของคนรุ่นใหม่ ย่อมมีผลทางลบต่อการตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์ของพวกเขา
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องจ�ำนวนของการเกิดเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมและเสรีภาพ แม้กระทั่งเรื่อง
ของคุณภาพการเกิดและการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาให้เติบโตอย่างมีสุขภาวะและมีคุณภาพ ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นธรรมและเสรีภาพเสียส่วนมาก ในบทความเรื่อง “แบบแผนและแนวโน้มของจ�ำนวนบุตร
เกิดรอดจากสตรีที่ไม่ได้แต่งงานในช่วง พ.ศ. 2543-2558” ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ น�ำข้อมูลสถิติ ได้แก่ ข้อมูล
การส�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์ ข้อมูลจากรายงานการส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
และข้อมูลส�ำมะโนประชากร มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อท�ำให้เห็นแบบแผนและจ�ำนวนการเกิดของผู้หญิง
ที่ไม่แต่งงานอย่างคร่าวๆ เนื่องจากยังขาดข้อมูลเชิงคุณภาพมาอธิบาย การวิเคราะห์ท�ำให้พบว่า จ�ำนวน
การเกิดในลักษณะนีม้ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจหมายความว่าสังคมไทยน่าจะมีเด็กทีเ่ กิดมาอย่างไม่มคี วามพร้อม
และอาจจะเติบโตขึ้นอย่างด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้ฟันธงว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่แต่งงานจะ
ด้อยคุณภาพไปเสียทุกราย
บทความเรือ่ ง “เมือ่ วัยรุน่ หญิงกลายเป็นแม่” ของ รีนา ต๊ะดี สกัดมาจากข้อมูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ถึงแม้ว่าผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงคุณภาพการเกิดโดยตรง แต่ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ
การเป็นแม่วัยรุ่นของผู้หญิง มีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่าการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นของผู้หญิงไม่ได้ส่งผลกระทบใน
เชิงลบเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลในเชิงบวกต่อพัฒนาการและทักษะชีวิตของวัยรุ่นหญิงด้วย โดยส่วนหนึ่ง
ของวัยรุน่ หญิงในกลุม่ นีส้ ามารถรับมือกับการเปลีย่ นผ่านและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ได้ การสนับสนุนจากครอบครัว
และคนรอบข้างช่วยให้วยั รุน่ หญิงสามารถใช้ชวี ติ ในบริบทใหม่ในฐานะผูใ้ หญ่ และสามารถท�ำบทบาทแม่ได้อย่าง
เหมาะสม
อีกบทความหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องคุณภาพการเกิด คือ บทความเรื่อง “คุณภาพการตั้งครรภ์ของหญิง
ไทยวัยเจริญพันธุ์ ช่วง พ.ศ. 2541-2558” ของ พิมลพรรณ อิศรภักดี และฐิตินันทน์ ผิวนิล ผู้เขียนน�ำฐาน
ข้อมูลที่บันทึกในสูติบัตร ระหว่าง พ.ศ. 2541-2558 ที่ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์เพือ่ ศึกษาคุณภาพของการเกิด โดยพิจารณาจากน�ำ้ หนักแรกเกิดของทารกทีส่ มั พันธ์กบั
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“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ ไม่สิ้นสุด

อายุของมารดา พบว่า อายุมารดามีผลต่อน�้ำหนักตัวลูกทุกช่วงอายุ กลุ่มแม่วัยแรกรุ่นอายุ 10-14 ปี มีโอกาส
เสี่ยงมากที่สุด 2.77 เท่า ที่จะให้ก�ำเนิดทารกแรกเกิดน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์ รองลงมาคือ กลุ่มมารดาอายุมาก
คือ 45-49 ปี มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มากกว่า 2.57 เท่า บทความนี้จึงยืนยันว่าช่วงอายุ
ที่เหมาะสมของมารดาที่ควรตั้งครรภ์ คือ อายุระหว่าง 25-34 ปี
บทความเรื่อง “สถาบันวิจัยประชากรและสังคมกับการขยายพรมแดนความรู้ด้านการเจริญพันธุ์
และเพศ” ผูเ้ ขียน คือ กฤตยา อาชวนิจกุล ได้ทบทวนการเปลีย่ นแปลงความเข้าใจเรือ่ งการเจริญพันธุใ์ นสังคม
โลกและสังคมไทย โดยวิเคราะห์จากเนือ้ หาในงานวิจยั ตลอดจนบทบาททางวิชาการของสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วง 45 ปีที่ผ่านมา พบว่าสถาบันวิชาการแห่งนี้ได้ปรับตัวและปรับเปลี่ยน
ความสนใจในประเด็นวิจัยด้านการเจริญพันธุ์และเพศ จากเดิมที่ใช้มุมมองเรื่องการควบคุมการเกิด สู่มิติของ
สิทธิการเจริญพันธุ์และเพศ ซึ่งสอดคล้องกับการก่อเกิดขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน “ภาวะการกดขี่ด้าน
การเจริญพันธุ์” ในระดับโลก ที่ต้องการท�ำให้อ�ำนาจการตัดสินใจเรื่องการเจริญพันธุ์และเพศ หลุดออกมาจาก
อ�ำนาจของครอบครัว (สามีหรือพ่อ) ศาสนา รัฐ และผู้เชี่ยวชาญ โดยคืนอ�ำนาจในการเลือกและการตัดสินใจ
ให้กับผู้หญิง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมด้านประชากรและการพัฒนาที่กรุงไคโร เมื่อปี 1994 และ
การประชุมสตรีโลกที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี 1996
การประชุ ม ทั้ ง สองครั้ ง ดั ง กล่ า ว เปิ ด โอกาสให้ นั ก สตรี นิ ย มเข้ า ไปมี บ ทบาทผลั ก ดั น แนวคิ ด เรื่ อ ง
ความเป็นธรรมและเสรีภาพให้เป็นฐานคิดหลักในนโยบายด้านประชากร หรือนโยบายเรือ่ งเพศและการเจริญพันธุ์
ของโลก ส่งผลให้รัฐบาลประเทศภาคีขององค์การสหประชาชาติ ให้การรับรองสิทธิด้านการเจริญพันธุ์และ
สุขภาพทางเพศแก่พลเมือง และยอมรับว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชน จึงส่งผลให้ผู้หญิงทั่วโลกมีอิสระใน
การตัดสินใจเรื่องเพศวิถี การตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว การคลอด และการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น ที่ส�ำคัญ
ยิ่งกว่านั้นคือท�ำให้สังคมโลกตระหนักว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศ (gender inequality) ในพื้นที่บ้าน
(domestic sphere) มีอยู่จริง อีกทั้งเห็นว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องการเมืองคือเรื่องเดียวกัน (personal is
political) จึงจ�ำเป็นที่จะต้องต่อรองให้รัฐใช้มาตรการแทรกแซงเชิงบวกในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ เช่น
การจัดสวัสดิการเลีย้ งดูบตุ ร การดูแลสุขภาพมารดา การจัดบริการวางแผนครอบครัว การตัง้ ครรภ์ทปี่ ลอดภัย
การขจัดผลด้านลบจากการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ตอ้ งการ การมีชวี ติ ในสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย การไม่ใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว และการมีเสรีภาพในเรื่องเพศวิถี เป็นต้น
อันทีจ่ ริงแล้ว แนวคิดเรือ่ งความเป็นธรรมและเสรีภาพด้านเพศและการเจริญพันธุ์ มีนยั การต่อสูท้ กี่ ว้าง
กว่าการต่อสู้เรื่องสิทธิและทางเลือกด้านการเจริญพันธุ์ เพราะว่าไม่ได้มุ่งเพียงคุ้มครองให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการ
คุมก�ำเนิด หรือบริการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์เท่านัน้ แต่ชวนให้สมาชิกในสังคมต้องรือ้ สร้างกระบวนทัศน์เรือ่ งเพศและ
เรื่ อ งการเจริ ญ พั น ธุ ์ พร้ อ มๆ ไปกั บ ท� ำ ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมเพื่ อ ยุ ติ ห รื อ ขจั ด ปั ญ หาอุ ป สรรค
เชิงโครงสร้างที่ท�ำให้คนเข้าไม่ถึงบริการเกี่ยวกับเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นบริการคุมก�ำเนิด
การฝากครรภ์ การคลอด การยุติการตั้งครรภ์ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่ท�ำให้การเข้าไม่ถึงบริการ ได้แก่ การติดยึด
ในวัฒนธรรมเรือ่ งเพศเชิงลบ การให้ความส�ำคัญต่อความเชือ่ เรือ่ งบุญ-บาป และความเหมาะสม มากกว่าเรือ่ ง
สิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม นอกจากนัน้ ยังมีปญ
ั หาการให้บริการลักษณะไม่เป็นมิตร บริการไม่มคี ณ
ุ ภาพ
และไม่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันโครงสร้างเศรษฐกิจทีไ่ ม่เป็นธรรม ท�ำให้คนยากจนเข้าไม่ถงึ บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
แต่ราคาแพง

บทบรรณาธิการ

(5)

บทความเรื่อง “คือนักบุญหรือคนบาป: การตีตราผู้ให้บริการด้วยผลพลอยบาปจากการท�ำแท้ง”
ของ กุลภา วจนสาระ เป็นรูปธรรมหนึง่ ของความไม่เป็นธรรม และการจ�ำกัดอิสรภาพในมิตเิ พศและการเจริญพันธุ์
ที่มาจากสาเหตุในระดับโครงสร้าง การตัดสินใจของปัจเจกชนทั้งในฐานะผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้าน
การแพทย์ กรณีการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์หรือการท�ำแท้งต้องถูกควบคุมโดยโครงสร้าง/สถาบัน ผ่านวาทกรรม “บาป”
และ “ผลพลอยบาป” ที่ตัดสินและหวดตีคนที่อยู่ในวงจรนี้ด้วยแส้ของความรู้สึกผิดบาป เราจะเห็นวิธีการ
แทรกซึมและแทรกแซงในระดับจิตวิญญาณ เพื่อไม่ให้มีการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้หญิง
ที่มีความต้องการบริการยุติการตั้งครรภ์ในบทความนี้อย่างชัดเจน
นอกจากบทความเกีย่ วกับการเจริญพันธุ/์ การเกิดแล้ว หนังสือเล่มนีย้ งั น�ำเสนอบทความอีกชุดหนึง่ ทีส่ กัด
มาจากโครงการวิจยั เรือ่ งเพศและอนามัยเจริญพันธุห์ ลายโครงการของสถาบันฯ ส่วนหนึง่ เป็นบทความทีใ่ ช้สถิติ
เชิงพรรณา อีกส่วนหนึง่ เป็นบทความทีใ่ ช้สถิตวิ เิ คราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ทกุ บทความสนใจ
ศึกษาเรื่องเพศในประชากรที่มีลักษณะเฉพาะและกลุ่มชายขอบ ได้แก่ วัยรุ่น พ่อแม่วัยรุ่น แรงงานข้ามชาติ
และผูส้ งู อายุ บทความเรือ่ ง “สุขภาวะทางเพศของผูส้ งู อายุไทย” ของ เขมิกา ยามะรัตน์ และคณะ อภิปราย
ถึงมุมมองเชิงลบของสังคมที่มีต่อเรื่องเพศของผู้สูงวัย ซึ่งมักมีอคติว่าเซ็กส์ในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ไม่มีอยู่ และผู้สูงอายุไม่ควรจะต้องมีเพศสัมพันธ์ ผลการวิจัยยืนยันว่า ผู้สูงอายุทั้งหญิงและชายยังมีความ
ต้องการและความรู้สึกทางเพศ แม้ว่าลดลงแต่มิได้หมดไป เจตคติด้านลบที่สังคมมีเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ของ
ผูส้ งู อายุสง่ ผลต่อผูส้ งู อายุทงั้ หญิงและชาย แต่ผสู้ งู อายุหญิงอาจได้รบั ผลลบมากกว่า เช่น พบว่าผูส้ งู อายุหญิง
มีสถิติการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สัมพันธ์กับความรู้สึกและความต้องการทางเพศของตนเอง เนื่องจากผู้หญิงต้อง
ร่วมเพศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกท�ำร้าย บังคับ หรือข่มขู่จากคู่ความสัมพันธ์
บทความเรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นตอนต้น”
โดย อรทัย หรูเจริญพรพานิช และคณะ ค้นพบว่าพ่อแม่คนไทยไม่ค่อยพูดคุยเรื่องเพศกับลูก แต่การที่ลูกรับรู้
ว่าพ่อแม่ไม่ต้องการให้มีเพศสัมพันธ์ ช่วยป้องกันพฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นตอนต้นได้ ส่วนปัจจัย
ที่สนับสนุนพฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้น ได้แก่ การมีแฟน การดื่มเหล้า และการเข้าร่วมขับ/
แข่งรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนบทความวิจัยเรื่อง “เมื่อพ่อแม่ไทยต้องคุยกับลูกเรื่องเพศ” เขียนโดย เฉลิมพล
แจ่มจันทร์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล พบว่า ระดับความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนของพ่อแม่/ผู้ปกครอง
คนไทยในเรื่องการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกอยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างกันตามภูมิภาค เพศ กลุ่มอายุ ระดับ
การศึกษา จ�ำนวนและเพศของลูกหรือเด็กในปกครอง นอกจากนั้นพบว่าประสบการณ์การเข้าถึงกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศ และปัจจัยการเลี้ยงดูในด้านต่างๆ ของพ่อแม่/ผู้ปกครองสัมพันธ์กับ
การพูดคุยเรื่องเพศกับลูกเช่นกัน
ส�ำหรับบทความเรื่องสุดท้าย คือ “การวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ของแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย” เขียนโดย อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล ได้นำ� เสนอข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรด้านอนามัยเจริญพันธุ์
ในระดับค่อนข้างสูง จึงมีการใช้วิธีการคุมก�ำเนิดสมัยใหม่ในสัดส่วนที่สูงด้วย อาจเป็นไปได้ว่าเงื่อนไขของ
การย้ายถิ่นและการมาท�ำงานในประเทศไทยที่มีบริการด้านนี้ค่อนข้างครอบคลุม และไม่มีนโยบายการกีดกัน
บนฐานของเชื้อชาติ เอื้อให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการด้านนี้ได้ดีกว่าการจัดบริการในประเทศของตน

