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abstract

This article focuses on the lived experiences of female 

high-school and university students who become pregnant 

and how they negotiate through their experiences of being 

adolescent mothers. I discuss their perceptions and experiences 

of contraception in relation to socio-cultural conditions, which 

are more contingent than gross stigmatization of the girls as 

lacking knowledge about contraception, irresponsible, and 

unrestrained. The study has found that adolescent mothers 

have decent knowledge of contraception; however, since 

contraception is not only about biological reproduction, their 

contraceptive choices and practices should also be considered 

in relation to gender issues and patriarchal values.

keywords
adolescent mothers, adolescent pregnancy, contraception, gender, 

sexuality
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บทคัดย่อ

บทคว�มนี้สนใจประสบก�รณ์ก�รคุมกำ�เนิดของวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ใน

วัยเรียน รวมทั้งก�รให้คว�มหม�ยต่อประสบก�รณ์เหล่�นั้น โดยพย�ย�มเสนอ

ภ�พก�รคุมกำ�เนิดของวัยรุ่นหญิงที่สัมพันธ์กับเงื่อนไขท�งสังคมวัฒนธรรม 

ม�กกว่�ที่จะตัดสินพวกเธอดังเช่นที่สังคมมักมองวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ใน

ลักษณะเหม�รวมว่�ไม่คุมกำ�เนิด  ข�ดคว�มรู้เรื่องก�รคุมกำ�เนิดและก�ร

ป้องกันก�รตั้งครรภ์ “ข�ดคว�มรับผิดชอบ” หรือ “ใจแตก” ผู้เขียนพบว่�วัยรุ่น 

หญิงที่ตั้งครรภ์พอมีคว�มรู้เรื่องก�รคุมกำ�เนิดและก�รป้องกันก�รตั้งครรภ์ 

ขณะเดียวกัน  ก�รคุมกำ�เนิดก็ไม่ใช่ประเด็นท�งชีววิทย�และก�รเจริญพันธุ์

เท่�นั้น แต่ยังมีมิติของเพศภ�วะและบรรทัดฐ�นท�งสังคมแบบช�ยเป็นใหญ่เข้�

ม�เกี่ยวข้องด้วย

คำ�สำ�คัญ  

ก�รคุมกำ�เนิด, ก�รตั้งครรภ์ในวัยเรียน, เพศภ�วะ, เพศสถ�นะ, แม่วัยรุ่น
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บทน�า: ว่าด้วยการคุมก�าเนิด และการตั้งครรภ์ใน “วัยรุ่น”

“ชิงสุกก่อนห่�ม”

ท้องก่อนส�ว     อื้อฉ�วไปทั้งบ�ง

ท้องวัยรุ่น     วุ่นกันไปทั้งบ้�น

ท้องก่อนแต่ง     แหล่งนินท�ทั้งเมือง

แท้งก่อนคลอด     แม่ลูกไม่ปลอดภัย

คลอดก่อนกำ�หนด   ก็ประชดว่� “แต่งหลังท้อง”

คลอดต�มกำ�หนด   จึงจะหมดคว�มกังวล

 

อนุศักดิ์ คงม�ลัย

(อ้�งถึงใน ศูนย์์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร 

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ 2555, 12) 

จ�กคำ�กลอนข้�งต้นท่ีปร�กฏในร�ยง�นสภ�วะก�รมีบุตรของวัยรุ่นไทย  ประจำ�ปี  พ.ศ. 

2554 เป็นตัวอย่�งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่� ก�รตั้งครรภ์ก่อนแต่งง�น รวมทั้งก�รต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ถูก

มองว่�ส่งผลกระทบอย่�งน้อย 2 ประก�รหลักๆ ได้แก่ ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในฐ�นะที่มีส่วนให้

เกิดภัยท�งสุขภ�พแก่แม่และเด็ก และก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในฐ�นะปัญห�สังคม กล่�วคือ ใน

ท�งก�รแพทย์  ก�รตั้งครรภ์ในขณะท่ีแม่มีอ�ยุยังน้อยถูกมองว่�  อ�จทำ�ให้แม่และเด็กมีคว�ม

เสี่ยงท�งสุขภ�พร่�งก�ยและจิตใจม�กข้ึน เช่น ข้อมูลในประเทศกำ�ลังพัฒน�ชี้ว่� อัตร�ก�รเสีย

ชีวิตของแม่ท่ีมีอ�ยุตำ่�กว่� 18 ปี สูงกว่�ในแม่ท่ีมีอ�ยุ 18-25 ปี ถึง 2-5 เท่� และเด็กที่คลอด

จ�กแม่ท่ีมีอ�ยุยิ่งน้อย จะมีคว�มเสี่ยงต่อก�รเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่ม�กข้ึน (ลือชัย ศรีเงินยวง 

2552, 4) นอกจ�กผลพวงด้�นสุขภ�พแล้ว ก�รตั้งครรภ์ในขณะที่แม่ยังมีอ�ยุน้อย ยังมักถูกมอง

ว่�เป็นปัญห�สังคม และอ�จนำ�ม�ซึ่งปัญห�สังคมอื่นๆ ต�มม� เช่น ก�รหยุดเรียน ล�ออกจ�ก

สถ�นศึกษ� ก�รไม่มีง�นทำ� ก�รทำ�แท้ง โดยเฉพ�ะก�รทำ�แท้งในสภ�วะที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
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จ�กข้�งต้น  “ก�รมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”  “ก�รอยู่ร่วมกันก่อนแต่งง�น”  “ก�ร

ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์”  “ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  “ก�รทำ�แท้ง”  จึงเป็นปร�กฏก�รณ์ท่ีมีคว�ม

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่  ซ่ึงล้วนแต่เป็นประเด็นที่มีคว�มสนใจกันอย่�งกว้�งขว�งในวงก�ร

วิช�ก�รท้ังในส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์และสังคมศ�สตร์  โดยทั่วไปแล้วมองว่�  ก�รมี 

เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ  รวมถึงก�รมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน  เช่น  ก�รใช้ย�เม็ด 

คุมกำ�เนิด ก�รใช้ถุงย�งอน�มัย มีอิทธิพลส่งเสริมให้เกิดก�รตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และอ�จนำ�

ไปสูก่�รทำ�แท้ง ในท�งวิช�ก�รจึงมกี�รศึกษ�คว�มรู ้คว�มเข้�ใจ ทศันคต ิพฤติกรรมทีม่ตีอ่ก�ร

ใช้ก�รคมุกำ�เนดิประเภทต่�งๆ ในกลุ่มวยัรุน่/นกัเรยีน/นกัศกึษ� (พรทพิย์ มชียั และคณะ 2556;  

ฐิติพร  อิงคถ�วรวงศ์  และคณะ  2553)  กันอย่�งม�ก  ขณะเดียวกันก็ปร�กฏโครงก�รต่�งๆ  

ทัง้จ�กภ�ครฐัและเอกชนในเชงิปฏบัิตกิ�ร ทีพ่ย�ย�มส่งเสรมิสขุภ�พท�งเพศและก�รเจรญิพันธุ์

ในวัยรุ่น เพื่อสร้�งหลักประกันท�งด้�นสุขภ�พก�ย ใจ และสังคมให้กับวัยรุ่น โดยเฉพ�ะก�ร

ป้องกันวัยรุ่นจ�กปัญห�ก�รต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์  ก�รทำ�แท้ง  โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ ์

เอชไอวี-เอดส์ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น (ลือชัย ศรีเงินยวง 2552, 4)

บทคว�มนีส้นใจว่�วัยรุน่หญงิทีต่ัง้ครรภ์ในวยัเรยีนมปีระสบก�รณ์ก�รคุมกำ�เนดิก่อนก�ร

ตั้งครรภ์อย่�งไร รวมท้ังให้คว�มหม�ยต่อประสบก�รณ์ชีวิตนั้นอย่�งไร ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับใน

วงกว้�งว่�  “วัยรุ่น”  (adolescent)  เป็นช่วงเวล�แห่งก�รเปลี่ยนผ่�นของชีวิต ซึ่งเก่ียวข้องกับ

ก�รเปล่ียนแปลงท�งชีววิทย� จิตวิทย� และสังคม โดยใช้อ�ยุของบุคคลเป็นเกณฑ์ และพบก�ร

นยิ�มวยัรุน่ท่ีหล�กหล�ย เช่น กองทุนเพือ่เดก็แห่งสหประช�ช�ต ิ(United Nations Children’s 

Fund: UNICEF) กองทุนประช�กรแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations Population Fund: 

UNFPA) และองค์ก�รอน�มัยโลก (World Health Organization: WHO) นิย�มว่� “วัยรุ่น” 

คือคนท่ีมีอ�ยุอยู่ในช่วงระหว่�ง 10-19 ปี ขณะท่ี “เย�วชน” (youth) มีอ�ยุระหว่�ง 15-24 ปี 

(Borise 2009, 5-6; Adolescent Development And Participation Unit 2006, 1-3) 

อย่�งไรก็ดี  เนื่องจ�กบทคว�มนี้พย�ย�มนำ�เสนอภ�พก�รคุมกำ�เนิดของวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์

ในวัยเรียน  ซึ่งมีตำ�แหน่งแห่งที่ที่สัมพันธ์กับบริบทท�งสังคมวัฒนธรรม  และไม่ได้มองวัยรุ่น

หญิงในฐ�นะปัจเจกบุคคล  (individual)  ที่โดดเดี่ยว  ห�กแต่สนใจศึกษ�ว่�บริบทท�งสังคม

และวัฒนธรรมมีส่วนหล่อหลอมประสบก�รณ์ก�รคุมกำ�เนิดก่อนที่จะมีก�รตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

หญิงท่ีตั้งครรภ์ในวัยเรียนหรือไม่ อย่�งไร ผู้เขียนจึงเลือกใช้คำ�ว่� “วัยรุ่นหญิง” และ “แม่วัยรุ่น”  
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ต�มคว�มเหม�ะสมของข้อคว�มบริบท  โดยใช้คำ�ว่�  “แม่วัยรุ่น”   แทนผู้ให้ข้อมูลซ่ึงเป็นวัยรุ่น

หญิงท่ีต้ังครรภ์แรก ในขณะที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในระดับมัธยมศึกษ�จนถึงระดับปริญญ�ตรี ได้ให้

กำ�เนิดบุตรแล้ว และปัจจุบันอ�ยุไม่เกิน 27 ปี1 

ผูเ้ขยีนศกึษ�ประสบก�รณ์ของ “แม่วยัรุน่” โดยใช้วิธีก�รศึกษ�ประวัตชีิวิต  (life history) 

เป็นหลกัในก�รเกบ็รวบรวมข้อมลู ร่วมกับอ�ศยัก�รสงัเกตก�รณ์ (observation) ก�รแสดงออก 

ทั้งที่ผ่�นภ�ษ�คำ�พูด  (verbal  communication)  รวมทั้งผ่�นภ�ษ�ท่�ท�ง  (non-verbal 

communication)  เช่น  ก�รพย�ย�มสังเกตอ�ก�ร  สีหน้�  ท่�ท�ง  และอ�รมณ์ของกลุ่ม

ตัวอย่�ง ประกอบไปพร้อมกับก�รสัมภ�ษณ์ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจ�กผู้เขียนตระหนักว่� คว�มรู้สึก

นึกคิดของผู้คนไม่ได้แสดงออกผ่�นท�งคำ�พูดแต่เพียงอย่�งเดียว  โดยก�รศึกษ�ประวัติชีวิต

นั้นเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้เขียนได้รับข้อมูลที่แสดงถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อวิธีคิด  อ�รมณ์  คว�ม

รู้สึก และพฤติกรรมของแม่วัยรุ่นในแต่ละช่วงชีวิต ดังท่ี ยศ สันตสมบัติ (2545, 80-81) กล่�ว

ว่� ประวัติชีวิตใช้ทำ�คว�มเข้�ใจประสบก�รณ์ชีวิตของบุคคลอื่น ภ�ยในบริบทสังคม วัฒนธรรม 

ประวตัศิ�สตร์ และนำ�เสนอประสบก�รณ์เหล่�น้ันในรปูตวับท (text) เพ่ีอถ่�ยทอดประสบก�รณ์

และก�รแสดงออกของบุคคลเหล่�น้ันให้ผูอ้ืน่ทร�บ ประวตัชิวีติจึงใช้ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจมนษุย์ 

ด้วยก�รแปลประสบก�รณ์ และค้นห�คว�มหม�ยของประสบก�รณ์ท่ีผูใ้ห้ข้อมลูแสดงออกม�เป็น

ตัวบท ก�รศึกษ�โดยใช้ประวัติชีวิตแม้จะมีข้อดี แต่ก็มีข้อจำ�กัด ยศ สันตสมบัติ (2533, 6-7)  

ชีว่้�ก�รนำ�เอ�ประสบก�รณ์และก�รแสดงออกม�เป็นกรอบในก�รศกึษ� จำ�เป็นทีจ่ะต้องแบ่งแยก

ระหว่�งเรื่องร�วระหว่�งคว�มเป็นจริง ประสบก�รณ์ และก�รแสดงออก เช่น ในขณะที่มีก�รเล่�

ประสบก�รณ์บ�งอย่�งที่เกิดขึ้นให้ผู้อื่นรับฟัง บ่อยคร้ังที่ผู้เล่�พบว่� สิ่งที่เล่�หรือแสดงออกนั้น 

ไม่ครอบคลมุถงึประสบก�รณ์หรอืเหตกุ�รณ์ทัง้หมด ช่องว่�งระหว่�งคว�มเป็นจริง ประสบก�รณ์ 

กับก�รแสดงออกจึงเป็นช่องว่�งอันเป็นนิรันดรท่ีไม่ส�ม�รถปิดกั้นได้  นักวิจัยจำ�นวนไม่น้อย

ตระหนักถึงข้อจำ�กัดในเรื่องคว�มเป็นจริง  หรือคว�มน่�เชื่อถือของเรื่องเล่�  ดังนั้น  ง�นศึกษ�

ประวัติชีวิตจึงมุ่งไปท่ีก�รค้นห�ภ�พลักษณ์ คว�มคิด คว�มรู้สึกที่ผู้ให้ข้อมูลต้องก�รแสดงออก

1 ผู้อ่านที่สนใจประเด็นสืบเนื่องว่าประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นหญิงมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

อย่างไร ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังคลอดบุตร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน เรื่อง 

“แม่วัยรุ่น”: ประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะ และเพศวิถี (วาทินีย์ วิชัยยา 2556).
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ในประวตัชิวีติ ม�กกว่�ทีจ่ะมุง่ค้นห�คว�มเป็นจรงิทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัเหตุก�รณ์ทีผู่ใ้ห้ข้อมูลเล่�ให้ฟัง 

หรือค้นห�คว�มถูกผิดที่อยู่เบื้องหลังก�รกระทำ� (อวบ มีแดนไผ่ 2547, 31-35)

ผูเ้ขยีนได้เกบ็ข้อมลูจ�กวัยรุน่หญิงทีต่ัง้ครรภ์ครัง้แรกและคลอดบตุรในขณะทีม่อี�ยุอยู่ใน

ช่วง 15-24 ปี กำ�ลังศึกษ�อยู่ระดับมัธยมศึกษ�จนถึงระดับปริญญ�ตรี (ซึ่งก�รตั้งครรภ์ส่งผลให้

ต้องล�ออก หยดุพกัก�รศกึษ� หรอืยงัคงศกึษ�อยูข่ณะตัง้ครรภ์) จำ�นวนทัง้หมด 10 คน โดยขณะ

ท่ีผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลภ�คสน�ม (ตั้งแต่เดือนตุล�คม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษ�ยน พ.ศ.

2556) แม่วัยรุ่นทั้ง 10 คน มีอ�ยุอยู่ในช่วง 17-27 ปี และทุกคนคลอดบุตรแล้ว ห�กพิจ�รณ�

ช่วงอ�ยุที่วัยรุ่นหญิงต้ังครรภ์  (ช่วงอ�ยุขณะตั้งครรภ์คร้ังแรก)  พอแบ่งได้เป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  

กลุ่มแรก วัยรุ่นหญิงที่ต้ังครรภ์ในขณะที่มีอ�ยุระหว่�ง 16-19 ปี โดยตั้งครรภ์ขณะกำ�ลังศึกษ�

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย หรือระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.)2 หรือระดับมห�วิทย�ลัย

ชั้นปีท่ี 2 จำ�นวน 4 คน  (ได้แก่ มิน ปอย บี  และพิม3) กลุ่มที่สอง  เป็นวัยรุ่นหญิงท่ีตั้งครรภ์ 

ในขณะที่มีอ�ยุระหว่�ง 20-24 ปี โดยตั้งครรภ์ขณะกำ�ลังศึกษ�ในระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับมห�วิทย�ลัยชั้นปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีที่ 6 จำ�นวน 6 คน (ได้แก่ 

กุ้ง เอ็ม เพชร กุ๊ก ขิม และปริม) แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มีบุตรเพียงหนึ่งคน มีเพียงกุ๊กเท่�น้ันที่เพ่ิง 

ให้กำ�เนิดบุตรคนท่ี 2 กับช�ยที่ทำ�ให้เธอตั้งครรภ์แรก 

นอกจ�กนี้  เนื่องจ�กวัยรุ่นหญิงที่ให้สัมภ�ษณ์ในครั้งนี้คลอดบุตรในช่วงเวล�ที่แตกต่�ง

กัน ทำ�ให้ปัจจุบันอ�ยุของบุตรจึงแตกต่�งกันไปด้วย อีกนัยหนึ่งคือ ประสบก�รณ์หลังคลอดบุตร

ของแม่วัยรุ่นแต่ละคน มีระยะเวล�แตกต่�งกัน พอจำ�แนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มที่หนึ่ง   แม่วัยรุ่นที่บุตร (คนแรก) มีอ�ยุน้อยกว่� 1 ปี ได้แก่ ปอย ปริม

กลุ่มที่สอง   แม่วัยรุ่นที่บุตร (คนแรก) มีอ�ยุตั้งแต่ 1–6 ปี ได้แก่ มิน เพชร กุ้ง  

      พิม กุ๊ก เอ็ม

กลุ่มที่ส�ม   แม่วัยรุ่นที่บุตร (คนแรก) มีอ�ยุตั้งแต่ 7–9 ปี ได้แก่ ขิม บ ี

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นการศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพสำาหรับนักเรียนที่

สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี และหลังจากสำาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถศึกษาต่อ

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี หรืออาจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อีก 4 ปี ก็ได้.

3 ชื่อผู้ให้ข้อมูลที่ปรากฏในงานเขียนนี้เป็นนามสมมติทั้งหมด. 
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ในด้�นคว�มสัมพันธ์กับ “พ่อของลูก”4 มีวัยรุ่นหญิงจำ�นวน 6 คน ได้แก่ กุ๊ก บี พิม กุ้ง ขิม 

และเพชร ทีพ่อ่ของลกูเข�้ม�มสีว่นรว่มรบัผดิชอบเมือ่รูว้�่พวกเธอตัง้ครรภ ์และอยูร่ว่มกนักระทัง่

คลอดบุตร อย่�งไรก็ต�ม มี 5 คู่ ที่ยังคงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ กุ๊ก พิม กุ้ง ขิม 

และเพชร  ขณะที่บีไม่ได้อยู่กินกับพ่อของลูก  เนื่องจ�กเข�เสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุรถชน 

นอกจ�กนี้ มีกลุ่มตัวอย่�งจำ�นวน 2 คน ได้แก่ ปอย และเอ็ม ที่ฝ่�ยช�ยและครอบครัวฝ่�ยช�ย

ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและไม่ให้คว�มช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น พวกเธอและครอบครัวจึงไม่ได้ติดต่อ

กับฝ่�ยช�ยและครอบครัวของฝ่�ยช�ยอีกนับตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปัจจุบัน และฝ่�ยช�ยก็ไม่เคย

เจอหน้�ลูกเลย  ขณะที่มินเป็นเพียง  1  คน  ที่ครอบครัวของเธอยังคงติดต่อกับฝ่�ยช�ยอยู่บ้�ง 

เนื่องจ�กเธอเลิกร�กับพ่อของลูกก่อนจะทร�บว่�ตนเองตั้งครรภ์  และฝ่�ยช�ยก็รับรู้และ 

ชว่ยเหลอืเงนิในก�รเลีย้งดลูกูบ�งสว่น แตไ่มไ่ดก้ลบัม�คบห�กนัฉนัคนรกัอกี สว่นกลุม่ตวัอย�่ง

จำ�นวน 1 คน ได้แก่ ปริม กำ�ลังอยู่ในระหว่�งกระบวนก�รตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เนื่องจ�กปริม

ไม่แน่ใจว่�เธอตั้งครรภ์กับใคร แม้ว่�เธอยังคงติดต่อกับคนที่ค�ดว่�จะเป็นพ่อของลูกอยู่บ้�ง แต่

เธอกำ�ลังชั่งใจว่�จะให้คนที่ถูกสันนิษฐ�นว่�เป็นพ่อได้เจอลูกหรือไม ่

ปัจจุบันแม่วัยรุ่นจำ�นวน 5 คน ได้แก่ พิม กุ๊ก กุ้ง ขิม และเพชร ยังอยู่กินฉันส�มีภรรย�

กับพ่อของลูก  ส่วนบีเป็นเพียง 1 คน  ท่ีแต่งง�นใหม่  ขณะที่เอ็ม  ได้คบห�กับแฟนหนุ่มและอยู่ 

ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งง�น  และมินท่ีหลังจ�กคลอดบุตร  เธอก็ได้คบห�ฉันคนรักกับช�ยหนุ่ม 

หล�ยคน แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนแต่งง�น แต่สุดท้�ยก็เลิกร�ไป นอกจ�กนี้ มี 2 คน ได้แก่ ปอย 

และปรมิ ท่ีต้ังแต่คลอดบุตรยังไม่ได้คบห�ช�ยคนใดเป็นแฟน/คนรัก 

ในช่วง  1  ปีแรกหลังจ�กคลอดบุตร  แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่กลับเข้�สู่ระบบก�รศึกษ�  หรือ

ห�กไม่ได้กลับไปเรียนต่อก็ต้องไปทำ�ง�นห�ร�ยได้ พบว่�มีแม่วัยรุ่นจำ�นวน 7 คน ได้แก่ กุ๊ก 

มิน บี  กุ้ง  เพชร  เอ็ม  และขิม ที่อ�ศัยเครือญ�ติของตนเอง/เครือญ�ติของฝ่�ยช�ยในก�รช่วย

เลี้ยงดูบุตร ขณะท่ีมีแม่วัยรุ่น 1 คน ได้แก่ พิม ที่อยู่บ้�นเลี้ยงลูกด้วยตนเองในช่วง 2 ปีแรกหลัง 

คลอด  เนื่องจ�กแม้ว่�ส�มีจะทำ�ง�นเพียงคนเดียวก็มีร�ยได้เพียงพอสำ�หรับใช้ในครอบครัว  

4 แม่วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวนหนึ่งยังคงใช้ชีวิตคู่ร่วมกับพ่อของลูก ตั้งแต่ครั้งที่รู้ว่าตนเอง 

ตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำาลังเรียนหนังสือ แต่ก็มีบางคนที่ปัจจุบันพ่อของลูกเสียชีวิต หรือได้เลิกรากับพ่อของลูก

ไปแล้ว บ่อยครั้งเวลาที่พูดคุยกับผู้เขียน เธอจึงเรียกแทนชายเหล่านั้นว่า “พ่อของลูก”.
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แม้จะไม่มีเงินเหลือเก็บก็ต�ม และมี 2 คน ได้แก่ ปริมและปอย ที่ฝ�กลูกให้อยู่ในก�รดูแลของ

สถ�นสงเคร�ะห์เป็นก�รชั่วคร�ว เนื่องจ�กปริมและปอยต้องกลับไปเรียนหนังสือให้จบ ประกอบ

กับเธอยังไม่มีร�ยได้จึงไม่ส�ม�รถรับลูกม�ดูแลได้ด้วยตนเอง อย่�งไรก็ต�ม ปัจจุบันแม่วัยรุ่น

จำ�นวน 8 คน ทำ�ง�นแล้ว ส่วนอีก 2 คน ยังมีสถ�นะเป็นนักศึกษ�อยู่

เป็น “วัยรุ่น” ห้ามยุ่งกับเรื่องเพศ

ผู้เขียนสังเกตว่�ในรุ่นปู่ย่�ต�ย�ยของผู้เขียน (ปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีอ�ยุอยู่ในช่วง 75-

80  ปี)  ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีครอบครัวและมีบุตรกันตั้งแต่อ�ยุไม่ถึง  20  ปี  และสิ่งเหล่�นี้

ไม่ใช่เร่ืองผิดปกติแต่อย่�งใด  ขณะที่ในท�งวิช�ก�ร  มีข้อสังเกตว่�ก�รมองวัยรุ ่นในฐ�นะ 

ผู้ไร้เดียงส�นั้นเป็นมุมมองที่ถูกพัฒน�ขึ้นในสังคมสมัยใหม่  และมุมมองเรื่อง “วุฒิภ�วะ

ท�งเพศ” นั้น  เป็นกรอบท่ีตั้งอยู่บนฐ�นคิดที่ว่�เด็กหรือวัยรุ่นเป็นผู้บริสุทธิ์  แนวคิดดังกล่�ว 

ค่อนข้�งแตกต่�งจ�กก�รนิย�มเรื่องเพศและบรรทัดฐ�นเกี่ยวกับพฤติกรรมท�งเพศของสังคม

ไทยในอดีต5  พฤติกรรมท�งเพศและก�รเจริญพันธุ์จึงถูกมอง  ให้คุณค่�  จัดก�ร  และควบคุม 

อย่�งแตกต่�งกันไปต�มยุคสมัย  จ�กเร่ืองท่ีดูเหมือนจะ  “ปกติ”  “ธรรมด�”  และส�ม�รถ

พบเห็นได้โดยท่ัวไปในยุคสมัยหนึ่ง แต่ในปัจจุบันกลับกล�ยเป็นเรื่องที่ถูกนิย�มว่� “ผิดปกติ”  

“ไม่เหม�ะสม” และ “เป็นปัญห�สังคม” 

คนกลุ่มหนึ่งที่มักถูกมองว่�เป็น  “ปัญห�”  ในสังคมปัจจุบัน  คือ  กลุ่มวัยรุ่นหญิงท่ีมี 

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ยิ่งไปกว่�น้ันคือวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ผู้เขียนมองว่�ผู้หญิง

กลุ่มหลังนี้ดำ�รงสถ�นภ�พท�งสังคมอย่�งน้อย 4 สถ�นะ คือ ก�รเป็นผู้หญิง ก�รเป็นนักเรียน/

นักศึกษ�  ก�รเป็นลูกส�ว  และก�รเป็นแม่  แน่นอนว่�สถ�นภ�พท�งสังคมมักผูกติดม�กับ

5 เช่น งานศึกษาเรื่อง The Village Life in Modern Thailand (De Young 1963, 60-62) ที่ศึกษา

ระบบเครือญาติ การแต่งงาน และการเกี้ยวพาราสี (courtship) ในสังคมไทยภาคเหนือในช่วงคริสต์ทศวรรษ

ที่ 1950 พบว่าผู้คนในหมู่บ้านอยู่กินหรือแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อย คือตั้งแต่อายุ 16 ปี แต่ส่วนใหญ่มักจะ

แต่งงานเมื่อมีอายุอยู่ระหว่างอายุ 18-21 ปี ในกรณีที่ครอบครัวของผู้หญิงมีฐานะค่อนข้างยากจนและต้องการ

แรงงาน ผู้หญิงเหล่านี้อาจแต่งงานช้ากว่า คือช่วงอายุ 20 ปลายๆ สำาหรับผู้ชายมักแต่งงานในช่วงอายุ 20-24 

ปี ในช่วงเวลานั้นมักไม่ค่อยพบเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่เป็นโสด.
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บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มค�ดหวังต่�งๆ ซึ่งมักส่งผลให้วัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์

ในวัยเรียนถูกสังคมต่อว่�และประณ�มต่�งๆ น�น� เช่น เป็น “เด็กใจแตก” “เป็นผู้หญิงไม่ดี” 

มีคว�มประพฤติไม่เหม�ะสมกับวัย และต้องพบเจอกับคว�มกดดันต่�งๆ ของสังคม เป็นต้น

สถ�นภ�พนักเรียน/นักศึกษ�เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่�งม�กต่อคว�มรู้สึกนึกคิด  และ

ประสบก�รณ์ชีวิตของวัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน  เพร�ะก�รท่ีสังคม

มองว่�วัยรุ ่นมีหน้�ที่หลักในก�รเรียนหนังสือ  ทำ�ให้เห็นว่�ระบบก�รศึกษ�ที่เป็นท�งก�ร 

(formal  education)  น้ัน  เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อก�รมองและค�ดหวังบทบ�ทท�ง

สังคมของวัยรุ่นในสังคมไทย  วัยรุ่นต้องใช้ระยะเวล�ย�วน�นขึ้นในสถ�บันก�รศึกษ�ท่ีเป็น

ท�งก�ร  ชีวิตที่มีหน้�ที่เรียนเป็นหลัก  ทำ�ให้วัยรุ่นมักจะไม่ได้ทำ�ง�นห�ร�ยได้  จึงต้องพึ่งพิง 

ผู้ปกครองในแง่เศรษฐกิจและสังคมย�วน�นขึ้น อีกทั้งยังยืดอ�ยุก�รแต่งง�นและก�รเจริญพันธุ์

ออกไป  ซึ่งต่�งจ�กในอดีตที่ยังไม่มีก�รศึกษ�ที่เป็นท�งก�รและก�รศึกษ�ภ�คบังคับ  ผู้คนก็

มักจะอยู่กิน/แต่งง�น  และมีบุตรตั้งแต่อ�ยุยังน้อย  ก�รเจริญพันธุ์จึงไม่ได้เป็นประเด็นในท�ง

ชีววิทย�เท่�นั้น  ห�กแต่ยังเป็นประเด็นท�งสังคมด้วย  กล่�วคือ  คว�มส�ม�รถท�งชีววิทย�

ในก�รสืบพันธุ์และมีบุตร  เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้หญิงมีประจำ�เดือน  ผู้ช�ยมีอสุจิ  เม่ือมีก�รปฏิสนธิ

ก็ส�ม�รถเกิดก�รต้ังครรภ์ได้  ในขณะที่มิติท�งสังคม  สังคมมักจะกำ�หนดและควบคุมว่�

ใครที่สมควรจะมีเพศสัมพันธ์และเจริญพันธุ์ได้  และควรเกิดขึ้นในช่วงอ�ยุใด  เช่น  ประมวล

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ พ.ศ. 2535 บรรพ 5 ครอบครัว ระบุว่� “ก�รสมรสจะทำ�ได้ต่อเม่ือ

ช�ยและหญิงมีอ�ยุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว  แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ศ�ลอ�จอนุญ�ตให้

ทำ�ก�รสมรสก่อนน้ันได้” (สมยศ เชื้อไทย 2553, 471) อันเป็นก�รยอมรับก�รอยู่ร่วมกันของ

ช�ยหญิง  “ภ�ยใต้สถ�บันก�รสมรส” และภ�ยใต้  “เงื่อนไขของอ�ยุ” ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ

เท่�นั้นจึงเรียกว่�  “เหม�ะสม”  อิทธิพลของก�รศึกษ�ที่เป็นท�งก�รจึงทำ�ให้เข้�ใจได้ว่�  คน

ที่มีอ�ยุอยู่ในช่วง  “วัยเรียน”6  ซึ่งสังคมค�ดหวังให้คนกลุ่มนี้ทำ�หน้�ที่เล่�เรียนหนังสือ  จึงมัก 

ถูกมองว่�ยังไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์และก�รเจริญพันธุ์ในช่วงเวล�ดังกล่�ว 

6 ความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในสังคม วัยเรียน มักหมายถึง ผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยเด็ก และผู้ที่

ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา-ปริญญาตรี.
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สถ�นะของก�รเป็นนักเรียน/นักศึกษ�  นอกจ�กจะถูกมองว่�เป็นบุคคลอ�ยุยังน้อยที่

มีหน้�ที่เรียนเป็นหลักแล้ว  ยังถูกมองว่�เป็นผู้ไม่มีวุฒิภ�วะในด้�นต่�งๆ  โดยเฉพ�ะในเรื่อง

เพศ  เช่น  วัยรุ่นข�ดคว�มรู้ในเรื่องก�รคุมกำ�เนิดและก�รมีเพศสัมพันธ์  พ่อแม่ผู้ปกครองจึง

ต้องคอยดูแล ป้องกันภัยท�งเพศให้ เป็นต้น ดังนั้น สังคมจึงมองว่�วัยรุ่นไม่ควรรู้เรื่องเพศม�ก

นัก  เพร�ะจะกระตุ้นให้อย�กรู้อย�กลองท�งเพศ ในท�งตรงข้�ม ห�กวัยรุ่นหญิงละเมิดกรอบ

วิธีคิดข้�งต้น  พวกเธอจะถูกมองว่�เป็นหญิงไม่ดี  ไม่รักนวลสงวนตัว  เช่น  ก�รมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวัยอันควร  ก�รอยู่ร่วมกันก่อนแต่งง�นของนักเรียน  ก�รตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นปัญห� 

วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่รักในวัยเรียนเป็นหญิงใจแตกไม่สนใจก�รเรียน  เป็นต้น  สิ่งเหล่�นี้

ชี้ชวนให้เห็นว่�  สังคมมักไม่ค่อยยอมรับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งช�ยหญิงท่ีอยู่กินกันก่อนโดย

ไม่ได้แต่งง�น  (เพศสัมพันธ์นอกสถ�บันก�รสมรส)  และย่ิงไปกว่�นั้นคือ  สังคมมีแนวโน้มที่

จะประณ�มอย่�งรุนแรงต่อเย�วชน  (โดยเฉพ�ะเย�วชนหญิง)  ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

(ชลิด�ภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อ้�งถึงใน วร�ภรณ์ แช่มสนิท 2551, 9) 

จะเห็นได้ว่�วัยรุ่นในสังคมไทยมักถูกมองโดยผูกติดอยู ่กับวิธีคิดที่ว่�  เป็น “วัยรุ ่น  

วัยเรียน”  ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเร่ืองเพศ  และห�กเข้�ไปยุ่งกับเรื่องเพศเมื่อใดแล้ว  ก็จะทำ�ให้มี 

คว�มเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญห�ต่�งๆ ต�มม� เช่น ก�รท้อง ก�รแท้ง ก�รทอดทิ้งเด็ก วัยรุ่นที่เข้�ไป

ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศจึงไม่ได้ถูกมองว่�อยู่ในภ�วะเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยท�งร่�งก�ยเท่�นั้น  แต่

สังคมยังมองว่�คนกลุ่มน้ีอ�จสร้�งคว�มเจ็บป่วยให้แก่สังคมด้วย  วิธีคิดดังกล่�วส่งผลต่อวิธีคิด 

พฤติกรรม และทัศนคติที่วัยรุ่นมองตนเองและผู้คนในสังคมที่มองวัยรุ่นด้วยเช่นกัน 

 

เพศภาวะ (gender) เพศวิถี (sexuality) และการเจริญพันธุ์

คนส่วนใหญ่มักคิดว่�เพศสัมพันธ์ระหว่�งช�ยหญิงและก�รเจริญพันธุ ์เป็นเรื่องท�ง

ชีววิทย�  แต่ง�นศึกษ�จำ�นวนไม่น้อยบ่งช้ีว่�ประเด็นเหล่�นั้นยังได้รับอิทธิพลจ�กสังคม  

ดังเช่นในสังคมไทย  อุดมก�รณ์ท�งเพศมีส่วนเข้�ไปกำ�กับก�รแสดงออกท�งอ�รมณ์  คว�ม

ปร�รถน� และพฤติกรรมท�งเพศของหญิงและช�ยไว้แตกต่�งกัน กล่�วคือ มักมองว่� “ผู้หญิง

ที่ดี”  ต้องมีลักษณะเป็นผู้ถูกกระทำ�  (passive)  ในเรื่องเพศ  ไม่สนใจเรื่องเพศ  ต้องควบคุม

ร่�งก�ย  อ�รมณ์  และคว�มต้องก�รท�งเพศของตนเสมอ  ไม่ควรเกี้ยวพ�ร�สีหรือแสดงออก
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ถึงคว�มสนใจในช�ยใดก่อน  ต้องรักนวลสงวนตัว  ไม่ควรมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศกับช�ยใด  

ไม่ควรมีประสบก�รณ์ท�งเพศ  และต้องรักษ�พรหมจรรย์ไว้ให้กับส�มี  (Lyttleton  1999;  

ปณิธี สุขสมบูรณ์ 2554, 122-123) 

ในท�งตรงกันข้�ม  ผู้ช�ยถูกมองว่�เป็นผู้ที่มีพลังท�งเพศที่ต้องได้รับก�รปลดปล่อย 

รวมท้ังต้องก�รแสวงห�คว�มรู้สึกท�งเพศที่หล�กหล�ยทั้งก่อนและหลังแต่งง�นเป็นครั้งคร�ว 

“ช�ยไทยแท้” ต้องมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ท�งเพศ เช่น ในอดีตที่มีก�ร “ข้ึนครู” ของผู้ช�ย 

ส�ม�รถพดูและแสดงออกในเรือ่งเพศบ�งประก�รได้ในทีส่�ธ�รณะ  (กฤตย�  อ�ชวนจิกลุ และ 

พริศร� แซ่ก้วย 2551)  วิธีคิดเชิงวัฒนธรรมเช่นนี้เอื้อให้ผู้ช�ยส�ม�รถที่จะแสวงห�คว�มสุขท�ง

เพศกับโสเภณี เพื่อนหญิง และคนรักได้ โดยที่สังคมมักไม่ได้ตั้งคำ�ถ�มหรือประณ�มพฤติกรรม

เหล่�นั้น เน่ืองจ�กมองว่�ลักษณะดังกล่�วเป็น “ธรรมช�ติ” ของผู้ช�ย 

คว�มคิดสองม�ตรฐ�นที่มีต่อคว�มเป็นช�ยและคว�มเป็นหญิงข้�งต้น  ประกอบกับ

พฤติกรรมท�งเพศที่สังคมมักถือว่�มีคุณค่�สูงสุดคือก�รมีเพศสัมพันธ์ในกรอบก�รแต่งง�น

ระหว่�งคู่ต่�งเพศช�ยหญิง ด้วยพ้ืนฐ�นคว�มคิดเหล่�นี้ เรื่องเพศจึงเป็นเรื่องที่มักถูกแทรกแซง

โดยกฎหม�ยและนโยบ�ย ผ่�นสถ�บันท�งสังคมต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นแพทย์ ครอบครัว ก�รศึกษ� 

อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ (วร�ภรณ์ แช่มสนิท 2551, 8) คว�มสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น คว�ม

สมัพนัธ์ท�งเพศในวยัรุ่นจงึมกัถกูสังคมกำ�หนดให้มคีณุค่�ตำ�่ และถกูมองว่�เป็นพฤตกิรรมเบีย่ง

เบน โดยมีก�รนำ�บรรทัดฐ�นท�งเพศม�ใช้เป็นเคร่ืองมือกำ�กับ ควบคุม ให้คุณค่� และกีดกัน

ผู้หญิง กล่�วคือ ถ้�หญิงใดปฏิบัติต�มบรรทัดฐ�นนั้นจะถูกยกย่องว่� “เป็นผู้หญิงท่ีดี” แต่ห�ก

หญิงใดละเมิดกรอบดังกล่�วมักจะถูกประทับตร�ว่� “เป็นผู้หญิงท่ีไม่ดี” 

จ�กข้�งต้น บริบทท�งสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับอุดมก�รณ์และบรรทัดฐ�นท�งเพศ จึงมี

อิทธิพลต่อก�รจัดก�ร ควบคุม และหล่อหลอมประสบก�รณ์ชีวิต คว�มนึกคิดของผู้หญิง ผ่�น

กลไกต่�งท�งสังคมต่�งๆ  เช่น  ระบบก�รศึกษ�  เป็นต้น  ที่สำ�คัญมักมีก�รควบคุมพฤติกรรม 

ท�งเพศในกลุม่ผูห้ญงิเข้มงวดกว่�ในกลุม่ผูช้�ย  และลงโทษผูห้ญงิทีล่ะเมดิบรรทดัฐ�นท�งเพศ

ที่สังคมกำ�หนด  เช่น  ง�นศึกษ�เรื่อง  “ก�รควบคุมเรื่องเซ็กซ์กับเพศวิถีที่เปลี่ยนไป”  (กฤตย�  

อ�ชวนิจกุล และพริศร� แซ่ก้วย 2551) ชี้ให้เห็นว่�เรื่องเพศในสังคมไทยช่วง 60-70 ปีที่ผ่�นม� 
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ภ�ยใต้ก�รปกครองแบบประช�ธิปไตย เป็นก�รควบคุมผ่�นกรอบเพศภ�วะที่มุ่งผลิตมโนทัศน์

เกี่ยวกับ “ผู้หญิงไทยท่ีดี” รวมท้ังถูกตอกยำ้�ผ่�นสถ�บันก�รศึกษ�ที่พย�ย�มควบคุมพฤติกรรม 

ก�รแต่งง�น  กิริย�ม�รย�ทของผู้หญิง  ง�นศึกษ�นี้ยังชี้ให้เห็นมิติเชิงประวัติศ�สตร์เกี่ยวกับ 

ข้อห้�มเรื่องเพศในสังคมไทย กล่�วคือ สังคมไทยนำ�ระบบคุณค่�เก่�ของตะวันตก ซึ่งเป็นเรื่อง

เพศแบบวิคตอเรียนม�ใช้นับแต่รัชก�ลท่ี 5 เป็นต้นม�  แต่คว�มคิดก�รควบคุมเพศวิถีน่�จะ 

แขง็แรงม�พร้อมๆ กบัลทัธชิ�ตนิยิมทีก่่อตวัขึน้ในรชัก�ลท่ี 6 และถกูทำ�ให้เข้มข้นม�กขึน้ในสมัย

ของจอมพล ป. พิบูลสงคร�ม ที่เน้นวัฒนธรรมแบบไทยนิยม ทำ�ให้คนในช�ติมี “คว�มเป็นไทย” 

ที่เหมือนกัน  และคว�มเป็นไทยแบบนี้เองที่กำ�กับแบบแผนพฤติกรรมระหว่�งเพศ  โดยเฉพ�ะ 

ค่�นิยมรักนวลสงวนตัวของผู้หญิง และก�รแสวงห�ประสบก�รณ์ท�งเพศของผู้ช�ย 

นอกจ�กน้ี  ก�รศึกษ�เร่ืองก�รถ่�ยทอดอุดมก�รณ์คว�มเป็นหญิงผ่�นกระบวนก�ร

ศึกษ�ในโรงเรียนสตรี  (จอมญ�ด�  ชื่นประจักษ์กุล  2548)  อธิบ�ยว่�แนวคิดคว�มเป็นหญิงที่

ประกอบสร้�งขึ้นในสถ�บันก�รศึกษ�  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในโรงเรียนหญิงล้วน  แสดงถึงคว�ม

ค�ดหวงัทีร่ะบบช�ยเป็นใหญ่มต่ีอผูห้ญงิ  เน้นฝึกฝนให้ผูห้ญงิแสดงบทบ�ทท�งเพศที ่“สมบรูณ์” 

เช่น สอนให้หญิงรักสะอ�ด ประพฤติตนเรียบร้อย  เป็นแม่บ้�นแม่เรือน นอกจ�กนี้  ยังนำ�ว�ท

กรรม  “คว�มเป็นกุลสตรี”  ที่รักนวลสงวนตัว  เชิดชูพรหมจรรย์  และจะถูกสังคมลงโทษเมื่อมี

พฤติกรรมท่ีต่�งออกไป ม�ถ่�ยทอด อบรมขัดเกล�นักเรียนหญิงอย่�งต่อเนื่อง 

มุมมองเร่ืองเพศภ�วะ  เพศวิถี  และก�รเจริญพันธุ์ที่ทบทวนม�ข้�งต้น  ทำ�ให้เห็นว่�

บรรทัดฐ�นท�งสังคมเก่ียวกับเพศวิถีและเพศภ�วะนั้นมีอิทธิพลต่อก�รนิย�ม  ค�ดหวัง  ให้

คุณค่� และควบคุมพฤติกรรมท�งเพศและก�รเจริญพันธุ์ของผู้คนในสังคม และตัวแม่วัยรุ่นเอง

ด้วย ทั้งนี้เนื่องจ�กผู้คนในสังคมและแม่วัยรุ่นก็ถูกหล่อหลอม ขัดเกล�ภ�ยใต้กรอบคิดเรื่องเพศ

วิถีและก�รเจริญพันธุ์กระแสหลัก  (คว�มสัมพันธ์ท�งเพศระหว่�งหญิงช�ยภ�ยใต้สถ�บันก�ร

สมรส) ไม่ม�กก็น้อย ก�รจะเข้�ใจประสบก�รณ์ชีวิตเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ก�รคุมกำ�เนิด และ

ก�รตั้งครรภ์ของวัยรุ่น จึงมีคว�มจำ�เป็นจะต้องพิจ�รณ�พวกเธอท่�มกล�งบริบทเพศภ�วะ เพศ

วิถีกระแสหลักของสังคมไทยด้วย
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การคุมก�าเนิดของวัยรุ่นหญิงท่ีมีบุตรในวัยเรียน  
(รวมถึงการคุมก�าเนิดของชายคนรัก)

“…แม่ต้ังคำ�ถ�มจนเอ็มไม่รู้จะตอบยังไง ท้องได้ยังไง ทำ�ไมไม่ใส่ถุงย�ง…”  

(เอ็ม, สัมภ�ษณ์)

ประโยคของเอ็ม  หน่ึงในกลุ่มตัวอย่�งข้�งต้น  เป็นตัวอย่�งคำ�บอกเล่�ท่ีผู้เขียนได้ยิน 

บ่อยครัง้เมือ่สนทน�กับวัยรุน่หญงิทีต่ัง้ครรภ์ในวยัเรยีนซ่ึงเป็นกลุม่ตวัอย่�งในก�รศึกษ� แต่ผูต้ัง้

คำ�ถ�มเหล่�น้ัน เช่น แม่ ญ�ติๆ ก็มักไม่ได้รับคำ�ตอบจ�กพวกเธอนอกจ�กคว�มเงียบ ปฏิกิริย�

เหล่�นี้ทำ�ให้เห็นว่� แม้แต่ในบริบทของครอบครัว ลูกส�วก็ไม่กล้�เล่�เรื่องเหล่�นี้ให้กับพ่อแม ่

ผู้ปกครองฟัง เนื่องจ�กในสังคมไทย เรื่องเพศมักถือเป็นสิ่งต้องห้�ม เป็นเรื่องที่น่�ละอ�ย และ

ถูกนำ�ไปเชื่อมโยงกับโมหจริตท่ีมีนัยยะของก�รอยู่นอกเหนือก�รควบคุมของสติสัมปชัญญะ

และเหตุผล  นอกจ�กนี้  เร่ืองเพศยังถูกใช้เป็นเคร่ืองสะท้อนถึงคว�มมีศีลธรรมหรือไร้ศีลธรรม

ของผู้คนในสังคมด้วย (นิภ� จิรภัทร์ 2540, 38) จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่วัยรุ่นหญิงท่ีตั้งครรภ์ 

ในวัยเรียน  จะคิดว่�ก�รเล่�เร่ืองร�วก�รคุมกำ�เนิดและก�รตั้งครรภ์ของตนเองให้ผู้อื่นฟังเป็น

เรื่องน่�อ�ย ประจ�นตัวเอง ไม่ควรเปิดเผย อ�จถูกซำ้�เติมว่�เป็นคนไม่ดี 

จ�กก�รรับฟังประสบก�รณ์ของกลุ่มตัวอย่�งวัยรุ ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ขณะกำ�ลังศึกษ�

อยู่  พวกเธอมักเร่ิมเล่�ประสบก�รณ์ก�รตั้งครรภ์ผ่�นเรื่องของก�รคุมกำ�เนิดเสมอ  กล่�วคือ  

วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ (8 คน จ�กทั้งหมด 10 คน คือ มิน บี พิม กุ๊ก ขิม กุ้ง เอ็ม และปริม) เล่�ว่�

ตนเองมีคว�มรู้ว่�จะต้องคุมกำ�เนิด เพร�ะไม่มีใครอย�กจะตั้งครรภ์ทั้งๆ ที่ยังเรียนหนังสือไม่จบ 

และไม่ต้องก�รให้ครอบครัวของพวกเธอต้องเสียใจ อันแสดงให้เห็นว่�พวกเธอรับรู้และเข้�ใจถึง

บรรทัดฐ�นสังคมที่ค�ดหวังให้คนในวัยน้ีต้องศึกษ�เล่�เรียนและห้�มยุ่งเกี่ยวกับเร่ืองเพศ ม�ก

ไปกว่�นั้น แม้พวกเธอจะมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็รับรู้ว่�ก�รมีเพศสัมพันธ์นั้นต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่�

ห้�มตั้งครรภ์อย่�งเด็ดข�ด  พวกเธอจึงทร�บดีว่�จะต้องมีก�รคุมกำ�เนิด  แต่พวกเธอเน้นยำ้�ให้ 

ผู้เขียนฟังว่� เพิ่งทร�บหลังจ�กตั้งครรภ์ว่� “เร�รู้ (เรื่องก�รคุมกำ�เนิด) ไม่หมด” “เร�รู้ไม่จริง” 

จึงมีคว�มผิดพล�ดเกิดขึ้น เช่น ทร�บว่�ก�รท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิดส�ม�รถป้องกันก�รตั้งครรภ์

ได้ แต่ไม่รู้ว่�วิธีก�รท�นเป็นอย่�งไร เริ่มต้นท�นวันไหน เป็นต้น
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วัยรุ ่นหญิงส่วนใหญ่เปลี่ยนวิธีก�รคุมกำ�เนิดม�หล�ยรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับอ�ก�รของ

ร่�งก�ยและสถ�นก�รณ์ของแต่ละคน  เช่น บ�งคนแพ้ย�เม็ดคุมกำ�เนิด บ�งคนกลัวว่�ย�เม็ด

คุมกำ�เนิดจะทำ�ให้อ้วน บ�งคนไม่กล้�พูดเรื่องก�รคุมกำ�เนิดกับผู้ช�ย  จึงเท่�กับว่�เปิดโอก�ส

ให้ผู้ช�ยเป็นผู้เลือกวิธีก�รคุมกำ�เนิด  เปลี่ยนวิธีก�รคุมกำ�เนิด  หรือเลือกที่จะไม่คุมกำ�เนิด

เลย แม้จะรู้ว่�มีวิธีก�รต่�งๆ ที่ใช้ในก�รคุมกำ�เนิด แต่วัยรุ่นหญิงและเพ่ือนช�ย/คู่รัก มักใช้วิธี

ก�รคุมกำ�เนิดเพียงไม่กี่วิธี วิธีแรก คือ ก�รหลั่งนอก  (Coitus  Interruptus) ผู้หญิงส่วนใหญ ่ 

(มีจำ�นวน 6 คน คือ มิน บี กุ๊ก ขิม กุ้ง และเอ็ม) มีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศกับเพ่ือนช�ยหรือคน

รักโดยใช้ก�รคุมกำ�เนิดวิธีธรรมช�ติ  กล่�วคือ  ผู้ช�ยใช้วิธีก�รหลั่งนอก  และผู้หญิงเองก็มอง

ว่�ก�รหลั่งนอกถือเป็นก�รคุมกำ�เนิดวิธีก�รหนึ่ง แต่เป็นก�รคุมกำ�เนิดที่ฝ่�ยช�ยเป็นผู้ควบคุม 

แม้ว่�วัยรุ่นหญิงจะทร�บถึงก�รตั้งครรภ์อันเกิดจ�กคว�มผิดพล�ดในช่วงเวล�หล่ังนอก แต่ไม่มี

แม้แต่คนเดียวที่ตอบด้วยคว�มมั่นใจว่�ผิดพล�ดอย่�งไร เช่น บ�งคนไม่แน่ใจว่�วันน้ันฝ่�ยช�ย

หลั่งนอกหรือไม่ แต่ไม่กล้�ถ�ม บ�งคนรู้สึกว่�เป็นเพร�ะผู้ช�ยปล่อยข้�งนอกไม่ทัน และคว�ม 

ผิดพล�ดเหล่�น้ี ทำ�ให้เกิดตั้งครรภ์ขึ้นม� 

วิธีท่ีสอง คือ ก�รรับประท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิด (contraceptive pills) วัยรุ่นหญิงและ

เพื่อนช�ยจะคุมกำ�เนิด  โดยให้ฝ่�ยหญิงรับประท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิด  (มีเพียงพิมเท่�นั้น)  แต่

เนื่องจ�กมีคนม�บอกเธอว่�ย�คุมกำ�เนิดทำ�ให้มีบุตรย�ก  เธอจึงต้องก�รหยุดย�และเข้�ใจว่�

ฤทธิ์ของย�คุมกำ�เนิดจะยังคงอยู่จนถึงเดือนที่ 3 จึงไม่ได้ป้องกันและต้ังครรภ์ข้ึน ส่วนวิธีที่ 3 คือ 

ก�รใช้ย�คุมกำ�เนิดฉุกเฉิน (postcoital contraceptives หรือ “Morning-After Pills”) ภ�ย

หลังจ�กมีเพศสัมพันธ์ (มีเพียงปริมเท่�นั้น) เนื่องจ�กเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้นเกิดข้ึนอย่�งไม่ได้

ตัง้ตวั  และเธอไม่ม่ันใจในวธีิก�รคมุกำ�เนดิของฝ่�ยช�ย เช่น ไม่มัน่ใจก�รใช้ถงุย�งอน�มยัว่�จะ

ช่วยป้องกนัก�รตัง้ครรภ์ได้ 100 เปอร์เซน็ต์ เป็นต้น นอกจ�กนี ้เธอไม่ต้องก�รรบัประท�นย�เม็ด

คมุกำ�เนดิ เนือ่งจ�กเธอไม่อย�กอ้วน และเธอไม่ได้มเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนหรือเพ่ือนช�ยเป็นประจำ� 

จ�กคำ�บอกเล่�ของวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นผูใ้ห้ข้อมูล  วธิกี�รป้องกนัก�รตัง้ครรภ์ทีพ่วกเธอและ

เพื่อนช�ย/คู่รักใช้ม�กท่ีสุดคือ  ก�รหลั่งนอก  เน่ืองจ�กทั้งพวกเธอและผู้ช�ยที่มีคว�มสัมพันธ์

ท�งเพศกับเธอ  เคยทร�บม�ว่�ก�รหลั่งนอกส�ม�รถป้องกันก�รตั้งครรภ์ได้  ก�รที่กลุ่ม

ตัวอย่�งและช�ยที่เธอมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศด้วยมักมีก�รคุมกำ�เนิดแบบหลั่งนอกม�กกว่�วิธี

อื่น สะท้อนให้เห็นประเด็นที่น่�สนใจ 3 ประก�ร ดังนี้
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ประการแรก  วัยรุ่นหญิงและฝ่�ยช�ยรู้สึกอ�ยท่ีจะต้องไปซื้อถุงย�งอน�มัย  วัยรุ่นหญิง

ยังค�ดว่�ผู้ช�ยต้องเป็นฝ่�ยรับผิดชอบโดยก�รเป็นผู้ไปซื้อถุงย�งอน�มัย  เพร�ะตนเองเป็น 

ผู้หญิง  เป็นเรื่องน่�อ�ยและไม่เหม�ะสมท่ีจะต้องเป็นฝ่�ยไปซื้อถุงย�งอน�มัย  แต่ขณะ

เดียวกันวัยรุ่นฝ่�ยช�ยก็รู้สึกอ�ยที่ต้องไปซื้อที่ร้�นข�ยของซึ่งมีผู้คนเดินเข้�ออกตลอดเวล� 

และคิดว่�ไม่สะดวกท่ีต้องไปซื้อ  ทำ�ให้วัยรุ่นช�ยหญิงเลือกใช้วิธีก�รหลั่งนอกไปโดยปริย�ย 

ดังเช่นกรณีของกุ้ง  เธอมีแฟนครั้งแรกตอนประถมศึกษ�ปีที่ 4  ต่อม�ในช่วงมัธยมศึกษ�ปีท่ี  2  

เธอคบกบัแฟนคนต่อม�ชือ่ว่�เอก  และคบกนัอย่�งจรงิจังม�จนจบมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ผูช้�ย

คนนี้เป็นคนท่ีเธอมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยในช่วงเรียนมัธยมปล�ย  ในครั้งนั้นเธอคิดว่�หน้�ที่

ในก�รคุมกำ�เนิดเป็นของผู้ช�ย เน่ืองจ�กท้ังคู่ยังเด็กและเรียนหนังสืออยู่ แฟนจึงไม่อย�กให้เธอ

ตั้งครรภ์  และใส่ใจเรื่องก�รคุมกำ�เนิดค่อนข้�งม�ก ดังที่เธอเล่�ผ่�นบทสนทน�กับผู้เขียนท�ง

สื่อเครือข่�ยสังคมออนไลน์ครั้งหนึ่งว่� 

แฟนคนแรก ถ้�มีอะไรกันเข�จะใช้ถุงย�งอน�มัย เข�ป้องกันทั้งตัวเอง ป้องกันทั้ง

เร�  เข�กลวัเร�เสียห�ยเหมอืนกนั .... ตอนนัน้กุง้ไม่ได้คดิเลยเรือ่งก�รคมุกำ�เนดิ 

เข�รับผิดชอบส่วนนี้หมดเลยนะ  เร�คิดว่�ผู้ช�ยต้องเป็นคนรับผิดชอบ  แต่คน

ปัจจุบัน  (พ่อของลูก)  เข�ไม่ค่อยใส่ใจ  คิดว่�ไม่ท้องหรอกอะไรแบบนี้  แต่พอมัน

พล�ด เร�ก็เลยต้องเป็นคนที่ปกป้องตัวเองหลังจ�กคลอดลูก.... 

เอก แฟนคนแรก และยิม แฟนคนปัจจุบัน (พ่อของลูก) เป็นเพ่ือนกัน กุ้งเร่ิมรู้ว่�แฟนคน

ปัจจุบันแอบชอบเธอตอนที่ทั้งคู่เรียนช้ันมัธยมปีท่ี 6 จนกระทั่งใกล้จะจบมัธยมปล�ย กุ้งและยิม

สอบติดมห�วิทย�ลัยเดียวกัน ซึ่งไม่ได้ต้ังอยู่ในเชียงใหม่ จึงทำ�ให้กุ้งและเอกเร่ิมห่�งกันและเลิก

กันในท่ีสุด  และได้เริ่มคบห�เป็นแฟนกับยิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นม�  ที่มห�วิทย�ลัยแห่งนี้  เธอพัก

อยู่ที่หอหญิงภ�ยในมห�วิทย�ลัยเหมือนเพื่อนคนอ่ืนๆ  และมีคว�มสัมพันธ์ลึกซึ้งในช่วงเรียน

มห�วิทย�ลัยชั้นปีที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ที่บ้�นของฝ่�ยช�ย ต่อม�เม่ือขึ้นช้ันปีท่ี 2 จึงย้�ยม�เช่�

หอพัก (เอกชน) อยู่ด้วยกัน แต่โดยปกติแล้วทั้งคู่จะใช้วิธีก�รหลั่งนอก เนื่องจ�กทั้งฝ่�ยช�ยและ

หญงิอ�ยท่ีจะต้องไปซือ้อปุกรณ์คมุกำ�เนดิจ�กร้�นค้�  จนกระทัง่เกิดตัง้ครรภ์ขึน้ในช่วงก�รเรียน

ปี 2 ตอนทีกุ่ง้มอี�ย ุ21 ปี (ปัจจบุนักุง้มอี�ย ุ23 ปี) เธอเล่�ถงึวิธีก�รคมุกำ�เนดิของเธอและแฟนว่�

ไม่ได้กินย�คุมฯ  เพร�ะไม่รู้และไม่กล้�ซื้อด้วย  ไม่รู้คือไม่รู้ว่�กินอย่�งไร  ก็ไม่

กล้�กิน  แต่รู ้ว่�มี  ไม่กล้�ถ�ม  ส่วนถุงย�งอน�มัยก็ไม่ได้ใส่ .... ผู้ช�ยก็รู ้ว่� 
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ใช้แบบนี้  แต่ว่�ไม่กล้�ซื้อ  ขน�ดผู้ช�ยยังไม่กล้�ซื้อเลย  แล้วเร�เป็นผู้หญิง  

เร�จะซื้อไหม  เร�ก็ไม่ได้มีแฟนหล�ยคน  เร�มีแฟนแค่คนเดียวไง .... ไม่ได้คิด

ว่�จะท้อง  เพร�ะก่อนหน้�น้ัน  สมมติว่�มีอะไรกันก็หลั่งนอก  แต่ก็ไม่เคยท้อง 

ไม่เคยพล�ด คบกันม�ตั้งแต่ปล�ย ม.6 แต่เพ่ิงมีอะไรกันตอนปี 1 เทอม 2 เอง  

(กุ้ง, สัมภ�ษณ์)

ก�รบอกเล่�ประสบก�รณ์ก�รคบกับแฟนท้ังสองคนของกุ้ง  นอกจ�กจะทำ�ให้เห็นว่� 

วัยรุ่นหญิงช�ยอ�ยที่จะซื้อถุงย�งอน�มัย  จนนำ�ไปสู่ก�รใช้วิธีคุมกำ�เนิดที่สะดวกที่สุด  นั่นคือ

ก�รหลั่งนอกแล้ว  ยังชี้ให้เห็นว่�  ผู้หญิงมองว่�ก�รใช้ถุงย�งอน�มัยเป็นเรื่องของผู้ช�ย  ที่เข�

ควรจะรู้ได้โดยสัญช�ตญ�ณโดยที่เธอไม่ต้องบอก  เนื่องจ�กเป็นเรื่องน่�อ�ยที่ผู้หญิงจะต้อง

พูดเรื่องนี้  และเหม�รวมไปว่�ผู้ช�ยส่วนใหญ่ก็น่�จะมีสัญช�ตญ�ณของก�รคุมกำ�เนิด  ไม่ว่�

เข�จะใช้วิธีก�รใดในก�รคุมกำ�เนิดก็ต�ม “สัญช�ตญ�ณของผู้ช�ย” ที่พวกเธอมักกล่�วถึง 

เป็นสิ่งท่ีชี้ให้เห็นว่�  ไม่ใช่แค่สังคมเท่�นั้น  แต่วัยรุ่นหญิงเองก็มีวิธีคิดท่ีมองว่�ผู้ช�ยเป็นเพศที่

ชำ่�ชองในเรื่องเพศ  มีคว�มรู้เรื่องเพศม�กกว่�เพศหญิง  ขณะที่ผู้หญิงต้องเป็นเพศท่ีไร้เดียงส� 

ในเรื่องเพศ ไม่ควรพูดหรือแสดงกิริย�เปิดเผยในเรื่องเพศ วิธีคิดที่มีลักษณะสองม�ตรฐ�นท�ง

เพศเช่นนี้เป็นกำ�แพงกีดกั้นก�รเข้�ถึงวิธีก�รคุมกำ�เนิดที่มีประสิทธิภ�พในกลุ่มวัยรุ่น

ประการท่ีสอง  จ�กมุมมองของวัยรุ ่นหญิงและเพื่อนช�ย/คู ่รัก  ถุงย�งอน�มัยเป็น 

เครื่องมือป้องกันโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ม�กกว่�จะเป็นเครื่องช่วยคุมกำ�เนิด ถุงย�งอน�มัย

มีคว�มหม�ยในเชิงสัญลักษณ์ที่ส่ือถึงคว�มสัมพันธ์ของคู่รักด้วย  เพร�ะเป็นเครื่องแสดงถึง

คว�มไว้ใจ  เชื่อใจระหว่�งคู่รัก (เช่นท่ีกุ้งได้ให้สัมภ�ษณ์ไปข้�งต้น)  วัยรุ่นหญิงบ�งคนอธิบ�ย

ว่�ห�กเธอเรียกร้องให้ช�ยคนรักใช้ถุงย�งอน�มัยในขณะมีเพศสัมพันธ์  พวกเธอวิตกกังวล

ว่�แฟนจะคิดว่�เธอไม่เชื่อใจแฟน  หรือแฟนอ�จจะคิดว่�พวกเธอเองก็มีช�ยคนรักหล�ยคน  

จึงต้องป้องกันว่�จะติดโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์  วัยรุ ่นหญิงบ�งคนอธิบ�ยเพิ่มเติมว่� 

ถุงย�งอน�มัยทำ�จ�กพล�สติก  ตนเองและช�ยคนรักรู ้สึกว่�ก�รใช้ถุงย�งอน�มัยทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถแสดงออกถึงคว�มรักได้อย่�งเต็มที่  คนที่อยู่กินกันเป็นคู่รักและรักกันจริง  ไม่เห็น

ว่�จะต้องใช้ถุงย�งอน�มัย  นอกจ�กนี้  วัยรุ ่นหญิงที่อยู ่อ�ศัยกับฝ่�ยช�ยแบบคู่รักเห็นว่� 

ฝ่�ยช�ยใช้ก�รคุมกำ�เนิดโดยหลั่งนอกม�เป็นปีก็ไม่เกิดก�รตั้งครรภ์  จึงคิดว่�ก�รหลั่งนอกก็

ช่วยคุมกำ�เนิดได้ แต่ในท่ีสุดก็เกิดก�รตั้งครรภ์ ดังกรณีของขิม หลังจ�กมีเพศสัมพันธ์กับแฟน
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ครั้งแรกท่ีบ้�นของฝ่�ยช�ย คว�มสัมพันธ์ลึกซึ้งยังคงมีม�อย่�งต่อเน่ือง ต่อม�เม่ือเธอเรียนจบ 

ปวส.  และได้สมัครเข้�เรียนต่อระดับปริญญ�ตรี  ชั้นปีที่ 3  และต้องย้�ยเข้�ม�อยู่หอพักเพ่ือ

คว�มสะดวกในก�รเดินท�ง แฟนก็ได้ย้�ยม�อยู่หอพักด้วยกันในช่วงนี้ เธอบอกว่�ได้ลองใช้ย�

เม็ดคุมกำ�เนิดแล้ว  แต่เธอมีอ�ก�รแพ้และเวียนหัว  จึงไม่ส�ม�รถท�นต่อไปได้  ขณะเดียวกัน  

เธอเป็นฝ่�ยปฏิเสธท่ีจะใช้ถุงย�งอน�มัยกับแฟน  เน่ืองจ�กรู ้สึกรังเกียจที่มันทำ�ขึ้นม�จ�ก

พล�สติก  ท้ังคู่จึงตกลงกันว่�จะใช้วิธีก�รคุมกำ�เนิดต�มธรรมช�ติ  คือก�รหลั่งนอก  ไม่กี่เดือน

หลังจ�กนั้นเธอก็ตั้งครรภ์  เนื่องจ�กคุมกำ�เนิดโดยก�รหลั่งนอกไม่ทัน  จนต้องหลั่งภ�ยใน  

ขณะน้ันเธอมีอ�ยุ 21 ปี กำ�ลังเรียนปริญญ�ตรีปี 3 ขิมซึ่งปัจจุบันมีอ�ยุ 26 ปี เล่�สถ�นก�รณ์

ในตอนนั้นให้ฟังว่�

ตอนท้องช่วงนั้นอยู่หอด้วยกันแล้ว แฟนไม่ให้อยู่หอคนเดียว แต่แม่ไม่รู้หรอกนะ 

ว่�ย้�ยม�อยู ่ด ้วยกัน  ที่ท ้องเพร�ะเร�สองคนไม่ได้ป้องกัน  เพราะไม่ทัน7 

(หัวเร�ะ)  ปกติแล้วขิมจะไม่ท�นย�คุมกำ�เนิดเพร�ะท�นแล้วเวียนหัว  ก็เลย

คุมแบบธรรมช�ติ  คือหลั่งนอก  ซ่ึงก็จะคุยกับแฟนว่�ให้หลั่งข้�งนอกไม่ให้หลั่ง 

ข้�งใน แต่ตอนท้องไม่ทัน ก็เพร�ะอย่�งน้ีถึงบอกว่�ไม่ทันได้ป้องกัน .... เป็นตัวขิม

เองที่ปฏิเสธจะใช้ถุงย�ง ขิมรังเกียจ ขยะแขยงอย่�งไรไม่รู้ อ�จจะเพร�ะมันเป็นย�ง 

(พล�สติก) แล้วมันก็ไม่ธรรมช�ติ (ขิม, สัมภ�ษณ์)

มีเพียงวัยรุ่นหญิงส่วนน้อยเท่�นั้นที่เคยใช้ถุงย�งอน�มัยก่อนตั้งครรภ์ แต่ต่อม�เธอและ

แฟนได้เปลี่ยนไปใช้วิธีก�รหลั่งนอก  หรือพวกเธอได้เลิกร�กับแฟนเก่�  และแฟนใหม่ไม่ได้

ใช้ถุงย�งอน�มัยในก�รคุมกำ�เนิด  (ได้แก่  เพชร  กุ๊ก  ปริม)  เพชรเป็นเพียงคนเดียวที่มีก�รพูด

คุยเรื่องก�รคุมกำ�เนิดกับแฟนว่�จะใช้วิธีก�รใด  ขณะที่กุ๊กและปริมไม่มีก�รพูดคุยเรื่องก�รใช้ 

ถุงย�งอน�มัยกับฝ่�ยช�ย  แต่ฝ่�ยช�ยเป็นคนเลือกใช้เอง  ในท่ีนี้จะยกตัวอย่�งชีวิตของเพชร 

หลังจ�กที่ถูกน้�เขยข่มขืนเมื่ออ�ยุสิบขวบ  ในช่วงประถมศึกษ�เธอมีแฟนต�มประส�เด็กๆ  

ต่อม�ในช่วงมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยได้เริ่มคบห�กับช�ยหนุ่มจนเป็นแฟนกัน  สถ�นะของก�ร

เป็นแฟนทำ�ให้เธอยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเข�ตอนที่ทั้งคู่อยู่ช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่ 4  เธอมองว่�

คนท่ีเธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นแฟนของเธอเอง  จึงไม่ใช่เรื่องน่�แปลกใจที่คว�มสัมพันธ์เช่นนี้

7 ขิมหมายถึงแฟนหลั่งข้างใน (เน้นโดยผู้เขียน).
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จะเกิดขึ้น  โดยทั้งคู่มีก�รพูดคุยกันว่�ต้องมีก�รคุมกำ�เนิดและใช้ถุงย�งอน�มัยเพื่อคุมกำ�เนิด 

เมื่อเธอต้องย้�ยม�ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีท่ีเชียงใหม่  เพชรดีใจม�กที่เป็นอิสระจ�กครอบครัว

และไม่ต้องทนเห็นหน้�น้�เขยท่ีเคยขืนใจเธอ  แต่ก�รม�เรียนเชียงใหม่ก็ทำ�ให้เธอต้องห่�งไกล

กับแฟนด้วย  ทั้งที่เธอค�ดหวังกับคว�มรักคร้ังนี้ม�กว่�อย�กจะใช้ชีวิตกับผู้ช�ยคนน้ีไปตลอด

ชีวิต ต่อม�ทั้งคู่เลิกร�กันในท่ีสุดตอนท่ีเพชรเรียนชั้นปีที่ 3 เนื่องจ�กฝ่�ยช�ยไปมีผู้หญิงคนใหม่

หนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนก่อนหน้�ส�มีหนูแค่คนเดียว  กับแฟนก่อนหน้�นั้น

หนูไม่ได้มีอะไรกัน มีเพศสัมพันธ์กันตอน ม.ปล�ย ม.สี่  แต่ว่�คนก่อนหน้�ส�มี 

หนูคบม�ห้�ปี เพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นคว�มตั้งใจค่ะ เร�คบกันม�ก่อน ไม่ใช่ว่�

อยู่ดีๆ จะมีก็มี มันไม่ใช่ หนูมองทุกอย่�งให้เป็นกล�งๆ ไม่ได้มีภ�พสวยง�ม .... 

เหมือนจะเป็นเข�นะคะ  ท่ีคุมฯ  ไม่ใช่หนู  เพร�ะว่�หนูคงไม่คิดจะพกอะไรแบบนี้ 

(พกถุงย�งอน�มัย) ติดตัว แต่หนูกับเข�มีก�รคุยเรื่องก�รคุมกำ�เนิดกัน  มันเป็น

เรื่องท่ีต้องคุยระหว่�งคนสองคน (เพชร, สัมภ�ษณ์)

แต่กับส�มีปัจจุบันเพชรไม่ได้คุมกำ�เนิด เน่ืองจ�กคบห�และมีเพศสัมพันธ์กันได้ไม่น�น 

ทั้งคู่ก็เห็นร่วมกันว่�ต้องก�รมีบุตร  (คนแรก)  โดยเฉพ�ะฝ่�ยช�ยที่อ�ยุม�กกว่�เธอประม�ณ 

4 ปี และทำ�ง�นแล้วต้องก�รจะมีบุตรอย่�งม�ก เพชรตั้งครรภ์ตอนอ�ยุ 22 ปี ขณะกำ�ลังเรียน

ปริญญ�ตรีชั้นปีท่ี 3 ปัจจุบันเธอมีอ�ยุ 23 ปี

ประการท่ีสาม  วัยรุ่นหญิงบ�งคนก็ไม่ได้ค�ดคิดว่�ก�รที่ตนเองออกไปพบกับช�ยคน

รักจะนำ�ไปสู่ก�รมีเพศสัมพันธ์  แต่เน่ืองจ�กก�รได้มีโอก�สอยู่ใกล้ชิดกันสองคน คว�มอย�กรู ้ 

อย�กลอง  จึงมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศโดยไม่ได้ตั้งใจ  ประกอบกับวัยรุ่นหญิงบ�งคนรู้สึกอ�ย  

จึงไม่กล้�ถ�มเพื่อนช�ยว่�ทำ�ไมถึงไม่ใช้ถุงย�งอน�มัย จนเกิดก�รตั้งครรภ์ขึ้นในท่ีสุด ดังกรณี 

ของมิน เธอมีแฟนคนแรกตอนอ�ยุประม�ณ 14-15 ปี คว�มรักในตอนนั้นหม�ยถึงก�รไปไหน

ม�ไหนด้วยกัน ก�รโทรศัพท์ห�กัน ก�รบอกคิดถึงกัน เธอยินยอมมีคว�มสัมพันธ์ลึกซ้ึงกับเข�

เพร�ะเธอรักแฟนคนนี้  เธอบอกกับผู้เขียนว่�เพศสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ไม่ได้เตรียมก�ร

ม�ล่วงหน้� ต่อม�เธอได้เลิกร�กับแฟนคนน้ีและได้รู้จักกับแฟนคนที่ 2 มินไม่ได้อ�ศัยอยู่หอพัก 

แต่อยู่กับครอบครัวที่บ�้น เวล�มีแฟนเธอไม่ได้พ�ไปให้ครอบครัวรู้จัก เนื่องจ�กยังเด็กม�กและ

กลัวพ่อแม่ตำ�หนิ  เวล�ที่เจอแฟนคือพื้นที่นอกบ้�น  วันท่ีมีเพศสัมพันธ์จนนำ�ไปสู่ก�รตั้งครรภ์ 

เหตุก�รณ์เกิดท่ีบ้�นของฝ่�ยช�ย  เธอไม่ได้เตรียมตัวไปเจอแฟน (ที่อ�ยุม�กกว่�เธอประม�ณ 
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3-4 ปี) เพื่อมีเพศสัมพันธ์ ตัวเธอจึงไม่ได้คิดจะป้องกัน ขณะเดียวกันแม้เธอจะทร�บว่�ฝ่�ยช�ย

ไม่สวมถุงย�งอน�มัย แต่เธอก็ไม่กล้�ถ�มว่�ทำ�ไมเข�ไม่ใช้ถุงย�งอน�มัย จนเกิดก�รต้ังครรภ์

ข้ึนในช่วงที่เธอเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีท่ี  4  และมีอ�ยุ  16  ปี  อีกทั้งเป็นช่วงเวล�ที่ได้เลิกร�กับ

แฟน (พ่อของลูก) ไปแล้ว ปัจจุบันมินอ�ยุ 21 ปี กำ�ลังเรียนช้ันปริญญ�ตรีปีท่ี 1 เธอเล่�ให้ฟังว่� 

ตอนนั้นไม่ได้คิดว่�จะมี  (เพศสัมพันธ์)  ไม่ได้คุมกำ�เนิด  ไม่ได้ใส่ถุงย�งอน�มัย 

แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่�ทำ�ไมผู้ช�ยไม่ใส่  ไม่กล้�ถ�ม  แล้วตอนนั้นเร�ก็ไม่ได ้

คดิถงึว่�เร�ต้องคมุกำ�เนดิ ตอนนัน้เร�คดิว่�ไม่เป็นไรหรอก ไม่ท้องหรอก ประม�ท 

(มินยำ้�เสียงคำ�ว่�ประม�ท) ม�คิดถึงเรื่องที่โรงเรียนสอนก็ตอนที่ลูกจะคลอดแล้ว 

จำ�ได้นะเรื่องท่ีโรงเรียนสอน แต่ตอนน้ันคิดว่�ไม่เป็นไร (มิน, สัมภ�ษณ์)

ส่วนก�รใช้ย�เม็ดคุมกำ�เนิดดูเหมือนว่�จะเป็นวิธีก�รที่อำ�น�จในก�รคุมกำ�เนิดอยู่ในมือ 

ผู้หญงิม�กกว่�วธิอีืน่ เนือ่งจ�กพวกเธอเป็นผูร้บัประท�นย�ด้วยตนเอง แต่เป็นทีน่่�สนใจว่�วัยรุน่

หญิงใช้ก�รคุมกำ�เนิดด้วยวิธีนี้เป็นครั้งคร�ว และก็หยุด เพร�ะร่�งก�ยมีอ�ก�รแพ้ย�คุมกำ�เนิด

อย่�งชดัเจนและมคีว�มเชือ่ว่�ย�คมุกำ�เนดิจะส่งผลในแง่ลบต่อตนเอง กล่�วคอื บ�งคนมีอ�ก�ร

แพ้ย�เม็ดคุมกำ�เนิด โดยแสดงออกผ่�นอ�ก�รต่�งๆ ท�งร่�งก�ย เช่น ขิมมีอ�ก�รเวียนศีรษะ

จนแทบจะทำ�กิจวัตรประจำ�วันไม่ได้ ซึ่งทำ�ให้เธอหยุดท�นย�คุมกำ�เนิดไปโดยปริย�ย ขณะที่กุ๊ก

มีอ�ก�รผ่ืนขึ้นม�ต�มเนื้อตัวทันทีท่ีรับประท�นและมีอ�ก�รมองเห็นผิดปกติ จนต้องเข้�รับก�ร

รักษ�จ�กแพทย์  วัยรุ่นหญิงยังเช่ือว่�ก�รท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิดจะทำ�ให้อ้วน  เนื่องจ�กเป็นก�ร

ท�นฮอร์โมนเป็นประจำ� พวกเธอยังได้ยินม�ว่�ห�กท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิดติดต่อกันหล�ยปี เมื่อ

ต้องก�รมีบุตรจะทำ�ให้มีบุตรย�ก มดลูกแห้ง นอกจ�กนี้ วัยรุ่นหญิงเห็นว่�เป็นเรื่องน่�ละอ�ยที่

ผู้หญิงจะไปซ้ือย�เม็ดคุมกำ�เนิด และต้องคอยพกย�เม็ดคุมกำ�เนิดตลอดเวล� ห�กพ่อแม่ หรือ

บุคคลอื่นพบเห็นย�คุมเม็ดกำ�เนิดในกระเป๋�ของพวกเธอ ก็อ�จจะถูกต่อว่� หรือถูกมองว่�เป็นผู้

หญิงที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศกับผู้ช�ยท้ังๆ ท่ียังอยู่ในวัยเรียนหนังสือ เป็นผู้หญิงที่ไม่ดี มีคว�ม

ประพฤติไม่เหม�ะสม ดังเรื่องของพิมและกุ้ง ต�มลำ�ดับดังนี้ 

พิมใช้ย�เม็ดในก�รคุมกำ�เนิด แต่เมื่อท�นย�ติดต่อกันไปได้ประม�ณ 2 ปีครึ่ง เม่ือเธอ

ไปค้�งท่ีบ้�นของแฟนหนุ่ม พี่ของเข� ซึ่งอยู่อ�ศัยที่บ้�นนี้เช่นเดียวกันและทร�บว่�ท้ังคู่มีคว�ม

สัมพันธ์ลึกซึ้งกันม�น�นแล้ว  บอกกับพิมว่�ก�รท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิดเป็นระยะเวล�น�น  จะ

ทำ�ให้กล�ยเป็นคนท่ีมีบุตรย�ก และเธอได้ยินม�ว่�ย�จะยังคงออกฤทธ์ิประม�ณ 3 เดือนหลัง
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จ�กหยุดย�  เธอจึงมีเพศสัมพันธ์โดยท่ีไม่มีก�รคุมกำ�เนิดวิธีอื่น  และเธอก็ตั้งครรภ์ในที่สุด  

พิมบอกกับผู้เขียนว่�  เพศสัมพันธ์ในช่วงเดือนแรกหลังจ�กหยุดท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิดนั่นเองที่

ทำ�ให้เธอต้ังครรภ์ตอนอ�ยุ  19 ปี  ขณะกำ�ลังศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีช้ันปีที่  3 ปัจจุบันเธออ�ยุ 

25 ปี เธอเล่�ถึงคว�มเชื่อเรื่องย�คุมกำ�เนิดของตนเองในขณะนั้นว่� 

อย่�งคู่พิมก็มีก�รคุมกำ�เนิดนะ โดยจะกินย�คุมแบบเม็ด กินย�คุมม�สองปีกว่� 

แล้วพี่ที่อยู่บ้�นแฟนเข�บอกว่� อย่�กินย�คุมเยอะ เดี๋ยวเวล�ท่ีอย�กมีลูกจะมีลูก

ย�ก พิมก็เลยหยุด พอหยุดก็ท้องเลย (หัวเร�ะ) ตอนนั้นถึงกับงง เพิ่งไปบวชเจ็ดวัน

เจ็ดคืนม� พอลงม�ก็ท้องเลย แต่ไม่ได้อธิษฐ�นขออะไรนะ (หัวเร�ะเป็นมุขตลก) 

.... ตอนนั้นเหมือนรู้ม�ว่�  ถ้�หยุดท�นย�คุมฯ  แล้ว  ฮอร์โมนจะอยู่อีกประม�ณ

สองส�มเดือน  ก็คิดว่�ฮอร์โมนยังอยู่  ยังส�ม�รถคุมฯ  ได้  แต่ปร�กฏว่�พอหยุด

กินเดือนแรกก็ท้องเลย (พิม, สัมภ�ษณ์)

ตอนท่ีเธอเล่�ให้ผู้เขียนฟังเรื่องก�รคุมกำ�เนิดและพย�ย�มนึกเหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่เกิดข้ึน

ในอดีต เช่น เมื่อเลิกท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิดแล้ว ทำ�ไมถึงไม่คุมกำ�เนิดโดยวิธีก�รอื่นจนเกิดก�ร

ตั้งครรภ์ ส�มีของเธอก็ยังน่ังพูดคุยและช่วยตอบคำ�ถ�มอยู่ด้วย ซึ่งทำ�ให้เห็นว่�เป็นไปได้ว่�ก่อน

ต้ังครรภ์ท้ังคู่คงได้ปรึกษ�กันเร่ืองก�รท�น/ก�รหยุดรับประท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิด  โดยมีก�ร

ตัดสินใจร่วมกันในก�รหยุด/ไม่หยุดก�รท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิด  ขณะท่ีกุ้งบอกว่�  ย�คุมกำ�เนิด

ผูกติดอยู่กับภ�พลักษณ์ด้�นลบบ�งอย่�ง ซึ่งทำ�ให้ส่วนหนึ่งเธอไม่คิดที่จะเลือกใช้ย�คุมกำ�เนิด 

ดังท่ีเธอแสดงคว�มเห็นว่� “กุ้งมองว่�คนกินย�คุมต้องเป็นพวกอ�ชีวะฯ ไง มันถึงเป็นภ�พลบ

ของกุ้ง เป็นภ�พลบตอนที่เร�ยังไม่มีคว�มรู้เรื่องนี้” (กุ้ง, สัมภ�ษณ์)

เป็นท่ีน่�สังเกตว่�  วิธีก�รคุมกำ�เนิดโดยก�รนับวันเพื่อกำ�หนดระยะเวล�ปลอดภัย 

(safety  period)  ซ่ึงเป็นวิธีก�รพื้นฐ�นและถูกบรรจุไว้ในตำ�ร�เรียนของชั้นมัธยมศึกษ�  เป็น

วิธีก�รท่ีวัยรุ่นหญิงไม่ได้เลือกใช้เลย  เพร�ะคำ�นวณไม่เป็น  สิ่งท่ีหญิงวัยรุ่นส�ม�รถจำ�ได้จ�ก 

ชั้นเรียนคือประโยคที่ว่� “หน้� 7 หลัง 7” แต่พวกเธอไม่รู้ว่�นับอย่�งไร ประกอบกับประจำ�เดือน 

ของพวกเธอซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักม�ไม่สมำ่�เสมอ  จึงเป็นก�รย�กที่นับได้อย่�งแม่นยำ�  วิธีก�ร

นี้จึงไม่ได้รับคว�มสนใจ  เช่น  บทสนทน�ระหว่�งพิมและเพ่ือนของเธอที่ม�ท�นข้�วร่วมกับ 

ผู้เขียน  เพื่อนของเธอถ�มว่�นับวันปลอดภัยเป็นหรือไม่  พิมตอบว่�  “นับจ�กวันที่เมนส์ม� 

วันสุดท้�ยใช่ไหม จำ�ไม่ได้ว่ะ เรื่องนับก็ไม่เป๊ะนะ นับไม่เป็น”
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ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับการคุมก�าเนิดในวัยรุ่น

แม้ว่�ก�รคุมกำ�เนิดจะเป็นวิธีก�รท�งก�รแพทย์ที่ใช้ในก�รป้องกันก�รปฏิสนธิหรือ

ป้องกันไม่ให้เกิดก�รตั้งครรภ์ข้ึน  อย่�งไรก็ต�ม  มีข้อสังเกตว่�ก�รคุมกำ�เนิดไม่ใช่เร่ืองท�ง

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เท่�นั้น  แต่เป็นเรื่องท�งสังคมวัฒนธรรมด้วย  เพร�ะเช่ือมโยงกับคว�ม

สัมพันธ์เชิงอำ�น�จระหว่�งช�ยหญิงอย่�งสำ�คัญ กล่�วคือ  เม่ือสนทน�กับวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ 

ในประเด็นก�รเลือกใช้วิธีก�รคุมกำ�เนิดของแม่วัยรุ่นและเพ่ือนช�ย ทำ�ให้ผู้เขียนสงสัยว่�หญิง

วัยรุ่นและแฟนมีก�รพูดคุยเรื่องก�รคุมกำ�เนิดหรือไม่ ตัวอย่�งเช่น กุ้ง ซึ่งให้คำ�ตอบดังนี้

ผู้เขียน:  “แล้วมีก�รคุยกันไหมว่�จะใช้วิธีไหนในก�รคุมกำ�เนิด”

กุ้ง:  “ไม่เคยม�นั่งคุยจริงจัง”

ผู้เขียน:  “เร�ไม่ได้พูดหรือ เร�ไม่กล้�พูดหรือ”

กุ้ง:   “ใช่ เร�ก็ไม่กล้�พูด ไม่กล้�ถ�มเรื่องก�รป้องกัน…คว�มจริงเป็นหน้�ที่ 

  ของผู้ช�ยใช่ไหม ก็ไม่ซื้อ เร�ก็ไม่เคยบอก คือมันน่�จะรู้ของมันอยู่แล้ว 

  ว่�ต้องคุม”

ผู้เขียน:  “แล้วน้องผู้ช�ย ไม่กลัวเร�ท้องหรือ”

กุ้ง:  “ไม่รู้กับเข�เหมือนกัน  เหมือนกับมัน  (แฟน)  ก็ไม่ค่อยมีคว�มรู้เรื่องนี ้

  เหมือนกันน่ันแหละ  มันก็คิดว่�หล่ังนอกก็ไม่ท้องหรอก  เหมือนกับว่� 

  เร�รู้แต่เร�ไม่ค่อยให้คว�มสำ�คัญ  เพร�ะว่�เร�ไม่ได้คิดว่�จะมีประสบ- 

  ก�รณ์ตอนนั้น  ตอนนั้นมันยังเด็กอยู่  ม�สอนอะไรตอนน้ี  เร�จะไปรู้ได้ 

  ยังไง  อย่�งนับวันตกไข่  ตอนนี้ก็ยังนับไม่เป็น  แต่กุ้งคิดหลังจ�กท้อง 

  แล้ว  ว่�ที่มีลูกตอนอ�ยุ  21 ปี  เพร�ะว่�น่�จะเป็นช่วงท่ีสมบูรณ์  เพร�ะ 

  ส�มปีก่อนหน้�น้ีมันไม่มี” (กุ้ง, สัมภ�ษณ์)

ขณะท่ีเอ็มก็ใช้วิธีก�รหลั่งนอกในก�รคุมกำ�เนิดเช่นกัน  เธอแน่ใจว่�ตนเองท้องกับนนท ์ 

แฟนคนก่อน  (ซึ่งเป็นผู้ช�ยคนที่ 5 ที่เอ็มคบห�เป็นแฟน  แต่เป็นแฟนคนที่ 4 ที่เธอมีเพศ

สัมพันธ์ด้วย) ท้ังคู่พบกันที่ผับแห่งหน่ึง โดยฝ่�ยช�ยเข้�ม�ขอเบอร์โทรกับเอ็ม เช้�วันรุ่งขึ้นเข�

ก็โทรม�พูดคุย และเริ่มชวนไปเที่ยวบ้�นของเข�ที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งส�ม�รถขับรถไปกลับได้
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ภ�ยในวันเดียว เมื่อคบกันได้ประม�ณหนึ่งอ�ทิตย์ก็เร่ิมมีคว�มสัมพันธ์ลึกซึ้งกันท่ีบ้�นของฝ่�ย

ช�ยนั่นเอง ซ่ึงเป็นเวล�ที่พ่อแม่และพี่ส�วของฝ่�ยช�ยไม่อยู่บ้�น เพศสัมพันธ์ครั้งที่ส�มของทั้ง

คู่นำ�ไปสู่ก�รตั้งครรภ์ตอนที่เอ็มเรียนปริญญ�ตรีช้ันปีที่ 4 อ�ยุ 22 ปี ต่อม�ประม�ณ 1 เดือน  

เอม็กข็อเลกิร�เนือ่งจ�กเธอไม่ได้คดิว่�จะคบเข�จรงิจัง ก�รตัง้ครรภ์ของเธอเกิดจ�กก�รทีต่วัเธอ

เองก็ไม่ได้คุมกำ�เนิด ขณะท่ีฝ่�ยช�ยก็ไม่ได้ใส่ถุงย�งอน�มัย แต่ใช้วิธีก�รหลั่งนอก ซึ่งทั้งคู่คิด

ว่�คงไม่ทำ�ให้ท้อง อย่�งไรก็ต�ม สถ�นก�รณ์ตอนนั้นเธอไม่แน่ใจว่� เข�หลั่งนอกหรือหลั่งใน 

เน่ืองจ�กเคยมีเพศสัมพันธ์กันเพียงไม่กี่ครั้งจึงไม่รู้จังหวะและอ�จเกิดคว�มผิดพล�ดขึ้นได้ เอ็ม

ซ่ึงปัจจุบันอ�ยุ 27 ปี เล่�ว่�

วันนั้นไปเท่ียวผับกับเพื่อนสมัย  ม.ปล�ย  เนื่องจ�กเพ่ือนอกหักกับแฟนที่คบ

ม�  4  ปี  นนท์ก็เข้�ม�ห�เร�เอง  เข�เป็นนักศึกษ�อยู่เหมือนกัน  (แต่อยู่คนละ

มห�วิทย�ลัย) เข�ก็ขอเบอร์ไป อีกวันหนึ่งเข�ก็โทร. ม�ชวนไปเที่ยว เข�ชอบชวน

ไปเท่ียวบ้�นของเข�ที่ต่�งจังหวัด พอรู้จักกันประม�ณ 1 อ�ทิตย์ ไปมีอะไรกันที่

บ้�น (หัวเร�ะ) เพร�ะแม่ พ่อ พี่ส�วของเข�ไม่อยู่บ้�น ที่ท้องเพร�ะไม่รู้ว่�เข�หลั่ง

นอก/หลั่งใน ปกติแล้วหลังจ�กมีอะไรกันเร�จะไม่ถ�มไง แต่แฟนก่อนหน้�เร�จะ

สนิทกันจะรู้จังหวะ แต่คนนี้ยังไม่สนิทกันไง เร�ก็ไม่ได้พูดเรื่องป้องกัน ไม่ได้ถ�ม

อะไรเลย เข�ก็ไม่ได้ถ�ม เร�ก็ไม่ถ�มเข� หลังจ�กมีอะไรกันเสร็จ เร�แปลกใจว่�

ทำ�ไมผู้ช�ยคนนี้สะอ�ดสะอ้�นจังวะ ไม่เห็นเปื้อนอะไรเลย ถ้�เป็นผู้ช�ยคนอื่นเข�

จะต้องมีผ้�อะไรม�รอง เร�ก็คิดในใจว่� “มันเอ�ไปหลั่งตรงไหนวะ” แต่เร�ก็ไม่

กล้�ไปถ�มผู้ช�ย เร�ก็กังวลตั้งแต่น้ันเป็นต้นม�ว่�จะท้องรึเปล่� ตอนนั้นยังไม่รู้

เรื่องย�คุมฉุกเฉิน โคตรโง่เลย (เอ็ม, สัมภ�ษณ์) 

คว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จท่ีปร�กฏอยู่ในก�รคุมกำ�เนิด  ไม่ว่�จะเป็นก�รท่ีวัยรุ ่นหญิง

อ�ยท่ีจะคุยเรื่องก�รคุมกำ�เนิด  คว�มกังวลว่�เพ่ือนช�ยจะมองตนเองว่�เป็นผู้หญิงท่ีเจนจัดใน

เรื่องเพศห�กเป็นคนเริ่มพูดคุยเรื่องก�รคุมกำ�เนิด  จนนำ�ไปสู่ก�รไม่พูดคุย  สอบถ�ม  ตกลง

เรื่องวิธีก�รคุมกำ�เนิดกับเพื่อนช�ย  และเกิดก�รต้ังครรภ์ข้ึน  ล้วนช้ีให้เห็นว่�เพศภ�วะ  มี

อิทธิพลต่อวิธีคิด  อ�รมณ์คว�มรู้สึก  ก�รกระทำ�  ก�รต่อรองในก�รมีเพศสัมพันธ์และก�ร 

คุมกำ�เนิดของวัยรุ่นหญิงอย่�งม�ก
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น่�สนใจว่�วัยรุ่นหญิงเหล่�นี้ (บ�งครั้งรวมถึงผู้ช�ย) มีกลยุทธ์ 2 แบบ เพ่ือใช้หลีกเลี่ยงที่

จะเปิดเผยว่�ตนเองเป็นผูใ้ช้อปุกรณ์/ย�คมุกำ�เนดิ (รวมถงึอปุกรณ์ตรวจก�รต้ังครรภ์ด้วย) ได้แก่

กลยุทธ์แรก  พวกเธอซื้ออุปกรณ์หรือย�คุมกำ�เนิดกับร้�นค้�ที่ห่�งไกลจ�กชุมชนของ

ตนเอง  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่เป็นข่�วในละแวกบ้�น  ให้คนอื่นไปนินท�  ตัวอย่�งเช่น  กุ๊ก  ปัจจุบัน 

เธอมีอ�ยุ 26 ปี เธอเล่�ว่�ตอนท่ีรู้ว่�ตั้งครรภ์เธอมีอ�ยุ 20 ปี ขณะกำ�ลังเรียน ปวส. ปีสุดท้�ย 

เธอเล่�ประสบก�รณ์ก�รคุมกำ�เนิดก่อนก�รตั้งครรภ์ให้ผู้เขียนฟังว่�  ตอนนั้นเธอพย�ย�มที่จะ

ไม่ซ้ือย�คุมกำ�เนิดใกล้บ้�น แต่จะซื้อจ�กร้�นข�ยย�ที่ค่อนข้�งห่�งจ�กบ้�น

ถ้�อยู่แถวบ้�นก็จะไม่ซื้อหรอก  ซื้อไม่ได้  เดี๋ยวแม่รู้  เดี๋ยวเจอคนรู้จัก  โดยเฉพ�ะ

คนท่ีรู้จักแม่ก็แย่เลย  เร�ก็จะม�ซื้อย�คุมฯ  ที่ร้�นที่อยู่ท�งม�บ้�นแฟนม�กกว่� 

เพร�ะท่ีนี่ไม่มีใครรู้จักเร� เข้�ไปในร้�นเจ้�ของร้�นก็ไม่รู้จักเร� (กุ๊ก, สัมภ�ษณ์)

กลยุทธ์ท่ีสอง  หญิงวัยรุ ่นให้ผู ้อื่นซื้ออุปกรณ์/ย�คุมกำ�เนิด/อุปกรณ์ทดสอบก�ร 

ตั้งครรภ์แทนตนเอง  โดยผู้อื่นในท่ีน้ีหม�ยถึงเพื่อนผู้หญิงที่มีภ�พลักษณ์เป็นคนเชื่อมั่นใน 

ตัวเองสูง  ไม่สนใจว่�สังคมจะมองตนเองอย่�งไร  หรือเพ่ือนที่เป็นทอม  เป็นกะเทย  หรือแฟน

หนุ่ม ดังเช่นประสบก�รณ์ของบี ที่ตั้งท้องตอนเรียนช้ันมัธยมปีที่ 6 ขณะท่ีมีอ�ยุ 18 ปี ปัจจุบัน

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งวัย  26  ปี  เธอเล่�ให้ผู้เขียนฟังถึงประสบก�รณ์ก�รซื้อย�เม็ดคุมกำ�เนิดและ

อุปกรณ์ทดสอบก�รตั้งครรภ์ว่�

พอมีเซ็กซ์ก็คิดว่�มันคงไม่ “แมทช์”  (match) มันคงไม่เกิดหรอก เพร�ะว่�หลั่ง

ข้�งนอกไง แต่ก็ติด (หัวเร�ะขำ�) เหมือนในหนังเนอะ คิดว่�ไม่ติด บีก็คิดว่�อย่�ง

นั้น ก็เลยไม่คุมฯ ไง .... ไม่คิดกินย�คุมฯ เพร�ะว่�กินไม่เป็น ไม่กล้� เพร�ะร้�น

ข�ยย�อยู่ตล�ด ถ้�ไปซื้อย�คุมฯ ก็จะมีคนรู้ เหมือนไฟไหม้ฟ�ง ขน�ดบียังให้แฟน

ไปซ้ือเลย เมื่อก่อนเชื่อว่�ซ้ือย�คุมแล้วม�ตำ�ใส่ผม ผมจะย�วเร็ว เร�ก็เอ�ไปอ้�ง

ว่�เอ�ไปใส่ผม เป็นฮอร์โมนอะไรแบบนี้...ตอนที่สงสัยว่�ท้อง มันเป็นคว�มกังวล 

ตอนแรกเมนส์ไม่ม�เดือนที่ 1 ก็คิดว่�ช่�งมัน เมนส์ฉันมันก็ม�ไม่ตรงอยู่แล้ว รอ

เดือนหน้�มันก็ม� พอเดือนที่สองเมนส์ไม่ม� ก็ต้องไปแอบซื้อที่ตรวจครรภ์ ที่ร้�น

ข�ยย�ในตล�ด เพร�ะเร�ไม่กล้� ก็ฝ�กเพื่อนซื้ออีกที ฝ�กเพ่ือนที่ร้�ยๆ หน่อยซื้อ

ม�ให้... (บี, สัมภ�ษณ์)
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จ�กท่ีกล่�วม�ทั้งหมดข้�งต้นแสดงให้เห็นว่�  ในด้�นหนึ่ง  สังคมมักมีภ�พเหม�รวมว่� 

วัยรุ ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนไม่มีคว�มรู ้เรื่องก�รคุมกำ�เนิด  และไม่มีก�รป้องกันก�ร 

ตั้งครรภ์ที่อ�จเกิดจ�กก�รมีเพศสัมพันธ์  แต่ข้อมูลจ�กบทคว�มนี้ชี้ให้เห็นว่�  วัยรุ่นหญิงส่วน

ใหญ่พอมีคว�มรู้ในเรื่องก�รคุมกำ�เนิดและมีก�รคุมกำ�เนิดเพ่ือป้องกันก�รตั้งครรภ์ ห�กแต่วิธี

ก�รที่มักจะใช้ (โดยเฉพ�ะก�รหลั่งนอก) น้ันไม่มีประสิทธิภ�พเพียงพอ  และมักขึ้นอยู่กับก�ร

ตัดสินใจของฝ่�ยช�ยว่�จะเลือกใช้วิธีไหนหรือไม่ใช้เลย  ในแง่นี้ก�รคุมกำ�เนิดจึงไม่ใช่ประเด็น

ท�งชีววิทย�และก�รเจริญพันธุ์เพียงอย่�งเดียวเท่�นั้น ห�กแต่ยังมีมิติท�งสังคมและวัฒนธรรม

ม�เก่ียวข้องด้วย คือ ก�รคุมกำ�เนิดสัมพันธ์กับเพศภ�วะและบรรทัดฐ�นท�งสังคมแบบช�ยเป็น

ใหญ่ เช่น วยัรุน่หญงิและฝ่�ยช�ยทีอ่ยูก่นัแบบคู่รกัมองว่�ก�รใช้ถุงย�งอน�มยัเป็นเครือ่งสะท้อน

คว�มไม่เชื่อใจกัน  วัยรุ่นหญิงเข้�ถึงอุปกรณ์คุมกำ�เนิดได้อย่�งจำ�กัด  และมีอำ�น�จต่อรองใน

ก�รคุมกำ�เนิดน้อยกว่�ฝ่�ยช�ย  เนื่องจ�กรู้สึกอ�ยและไม่เหม�ะสมห�กตนเองจะต้องไปซื้อ

อุปกรณ์คุมกำ�เนิด  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่�โครงสร้�งสังคมเป็นตัวกีดกันก�รเข้�ถึงและอำ�น�จของ

วัยรุ่นหญิงในก�รคุมกำ�เนิด นอกจ�กนี้ ก�รคุมกำ�เนิดยังสัมพันธ์กับคว�มเชื่อท�งสังคมด้วยเช่น

กัน  ทำ�ให้วัยรุ่นหญิงบ�งคนเชื่อว่�ก�รรับประท�นย�เม็ดคุมกำ�เนิด (ซึ่งเป็นวิธีก�รที่ผู้หญิงพอ

มีอำ�น�จในก�รควบคุมก�รคุมกำ�เนิด  เน่ืองจ�กตนเองเป็นผู้รับประท�น)  มีผลลบต่อร่�งก�ย

หรือทำ�ให้เกิดภ�พลักษณ์ท�งลบแก่ผู้ใช้  จึงไม่เลือกใช้วิธีนี้  หรือใช้บ้�งไม่ใช้บ้�ง  ส่งผลให้ก�ร

ตัดสินใจและอำ�น�จในก�รคุมกำ�เนิดไปตกอยู่ที่ฝ่�ยช�ย 

บทสรุป 

ง�นศึกษ�เกี่ยวกับก�รคุมกำ�เนิดในวัยรุ่นจำ�นวนไม่น้อยช้ีให้เห็นว่�  วัยรุ ่นไม่มีก�ร

ปรึกษ�เรื่องก�รคุมกำ�เนิดก่อนมีเพศสัมพันธ์ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  28 

กันย�ยน  พ.ศ. 2552  ได้อ้�งอิงคำ�ให้สัมภ�ษณ์ของศ�สตร�จ�รย์  น�ยแพทย์  สุรศักดิ์  

ฐ�นีพ�นิชสกุล  คณบดีวิทย�ลัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  ในฐ�นะ 

ผู้แทนสภ�วิช�ก�รคุมกำ�เนิดแห่งภ�คพื้นเอเชียแปซิฟิกประจำ�ประเทศไทย  เกี่ยวกับก�ร 

สำ�รวจทัศนคตกิ�รมเีพศสมัพนัธ์และก�รคุมกำ�เนดิในวยัรุน่ช�ยหญงิใน 15 ประเทศจ�กทกุทวปี

ทั่วโลก  กลุ่มตัวอย่�งเฉลี่ยร้อยละ 31  ไม่มีก�รปรึกษ�เรื่องก�รคุมกำ�เนิดก่อนมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรก  โดยในประเทศไทยมีอัตร�สูงถึงร้อยละ 41  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้เขียนบทคว�ม
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นี้พบจ�กก�รสัมภ�ษณ์พูดคุยกับวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ซึ่งเห็นได้ว่�วัยรุ่นหญิงและ

เพื่อนช�ย/คนรักแทบไม่ค่อยได้พูดคุยกันอย่�งจริงจังว่�จะต้องคุมกำ�เนิด  และควรใช้วิธีก�ร

ใดท่ีจะมีประสิทธิภ�พ  วัยรุ่นหญิงให้เหตุผลว่�ก�รที่พวกเธอไม่ค่อยได้คุยเรื่องก�รคุมกำ�เนิด

กับเพื่อนช�ยหรือคนรักอย่�งจริงจังนั้น  เนื่องจ�กรู้สึกอ�ย  รู้สึกว่�ไม่เหม�ะสมที่ผู้หญิงจะเป็น

ฝ่�ยที่ต้องเริ่มต้นพูดเร่ืองเพศและก�รคุมกำ�เนิดก่อน  นอกจ�กนี้  วัยรุ่นหญิงยังเช่ือว่�ก�รคุม

กำ�เนิดเป็นหน้�ท่ีของผู้ช�ย  เนื่องจ�กมีคว�มรู้ท�งเพศม�กกว่�ตนเอง  และห�กผู้ช�ยจะไปซื้อ

อุปกรณ์คุมกำ�เนิด (เช่น ถุงย�งอน�มัย)  ก็อ�จจะถูกต่อว่�หรือดูถูกน้อยกว่�ก�รที่ผู้หญิงจะ

เป็นฝ่�ยไปซื้อถุงย�งอน�มัยหรือย�คุมกำ�เนิด  แต่ในท�งกลับกัน  วัยรุ่นหญิงเล่�ว่�ฝ่�ยช�ย

เองก็รู้สึกอ�ยเช่นกันและคิดว่�ไม่สะดวกท่ีจะต้องไปซ้ือถุงย�งอน�มัย  ดังนั้น  ก�รคุมกำ�เนิดที่

เกิดขึ้นจึงเป็นไปต�มแต่สถ�นก�รณ์และเป็นเร่ืองของคว�มสะดวกที่ส�ม�รถทำ�ได้ทันทีทันใด 

ซึ่งส่วนม�กมักจะเป็นวิธีก�รหลั่งนอก  หรือหลังจ�กมีเพศสัมพันธ์แล้วฝ่�ยหญิงก็อ�จใช้ย� 

คมุกำ�เนดิฉกุเฉนิ ซึง่ก�รคมุกำ�เนดิด้วยวธินีีเ้กดิคว�มผดิพล�ดได้สงูและอ�จนำ�ไปสูก่�รตัง้ครรภ์

ก�รคุมกำ�เนิดจึงเกี่ยวข้องกับคว�มสัมพันธ์เชิงอำ�น�จระหว่�งหญิงช�ย  ที่ถูกกำ�กับด้วย

บรรทัดฐ�นท�งสังคมที่เป็นม�ตรฐ�นเชิงซ้อนด้�นเพศ  กล่�วคือ  ร่�งก�ยและพฤติกรรมท�ง

เพศของหญิงช�ยถูกให้คว�มหม�ยและควบคุมอย่�งไม่เท่�เทียมกัน  วัยรุ่นหญิงถูกควบคุม

อยู่ภ�ยใต้บรรทัดฐ�นของสังคมที่เชื่อว่� “ผู้หญิงที่ดี” ต้องไม่ประสีประส�  ไม่มีคว�มรู้เรื่อง

เพศ  และไม่มีประสบก�รณ์ท�งเพศ  (โดยเฉพ�ะก่อนแต่งง�น)  ขณะที่ “ช�ยไทยแท้” ควรมี

ประสบก�รณ์ก�รท�งเพศท้ังก่อนและหลังก�รแต่งง�น  มีคว�มเจนจัดในเรื่องเพศ  อุดมก�รณ์

และวิถีปฏิบัติท�งเพศเช่นนี้  ทำ�ให้วัยรุ่นหญิงไม่กล้�พูดคุยโดยตรงว่�ให้ฝ่�ยช�ยคุมกำ�เนิด 

หรือไม่กล้�ท่ีจะเป็น “ผู้ริเริ่ม” คุมกำ�เนิดเอง (เช่น พกถุงย�งหรือย�เม็ดคุมกำ�เนิด) เนื่องจ�ก

กลัวจะถูกมองว่�เป็นผู้หญิงที่ไม่ดี  เป็นหญิงที่เตรียมตัวไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ช�ย  อุดมก�รณ์

ดังกล่�วยังส่งผลให้ผู ้หญิงมีอำ�น�จน้อยกว่�ในก�รต่อรองเรื่องก�รคุมกำ�เนิดกับฝ่�ยช�ย 

ประสบก�รณ์ชีวิตและวิถีชีวิตด้�นเพศของวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนนั้นมีคว�มซับซ้อน 

ไม่ส�ม�รถจัดประเภทหรือประทับตร�พวกเธอว่�เป็นเพียงหญิงที่ไม่ดีแบบท่ีสังคมทั่วไป 

มักมอง  พวกเธอเองก็ยอมรับอุดมก�รณ์ท�งเพศแบบช�ยเป็นใหญ่ม�ไว้ในตนเองไม่ม�กก็

น้อย  ทำ�ให้รู้สึกละอ�ยที่ต้องพูดกับเพื่อนช�ยหรือคนรักโดยตรงเรื่องก�รคุมกำ�เนิด  รู้สึกว่�ไม่

เหม�ะสมและอ�ยทีฝ่่�ยหญิงจะต้องไปซือ้อปุกรณ์คมุกำ�เนดิ และก�รทีส่งัคมมกัจะมองแบบเป็น 
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สองขั้วที่แตกต่�งคือ  หญิงท่ีรักนวลสงวนตัวจัดว่�เป็น  “หญิงที่ดี”  กับหญิงที่มีประสบก�รณ์

ท�งเพศ (โดยเฉพ�ะก่อนแต่งง�น) จัดเป็น “หญิงที่ไม่ดี” นั้น ทำ�ให้เห็นว่�อุดมก�รณ์ท�งเพศ 

แบบช�ยเป็นใหญ่ที่ปร�กฏในก�รคุมกำ�เนิดเป็นสิ่งที่ต้องถูกทบทวน 

ข้อมลูข้�งต้นชีใ้ห้เหน็ว่�วยัรุน่หญงิทีม่เีพศสมัพันธ์และตัง้ครรภ์ในวยัเรยีนทีใ่ครๆ มักมอง

ว่�พวกเธอละเมิดบรรทัดฐ�นท�งสังคมว่�ด้วย “ผู้หญิงที่ดี”  แต่ห�กพิจ�รณ�ให้ลึกลงไปจะพบ

ว่�พวกเธอกร็บัรูแ้ละคล้อยต�มบรรทดัฐ�นเหล่�นัน้เช่นกนั ดงัเช่นทีว่ยัรุน่หญิงกลุม่ตวัอย่�งส่วน

ใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  มองว่�ก�รมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีก�รหนึ่งที่คนรักกันจะกระทำ�

ต่อกัน และเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มรักที่เธอมีต่อเข� (ว�ทินีย์ วิชัยย� 2556: 75-76) ซึ่งอยู่

ในวิสัยท่ีกระทำ�ได้  แต่ต้องห้�มท้อง  เมื่อวัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ หรืออยู่กินกับเพ่ือนช�ย/คน

รัก  โดยท่ีครอบครัวของเธอไม่ทร�บ พวกเธอกลับต้องพบกับคว�มกดดันที่เกิดขึ้นในคว�มคิด

คำ�นึงของตนเอง กล่�วคือ พวกเธอกังวลว่�ครอบครัวของตนจะทร�บว่�ตนเองมีเพศสัมพันธ์ทั้ง

ท่ียังเรียนหนังสือไม่จบและยังไม่ได้แต่งง�น โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงกลัวว่�ตนเองจะตั้งครรภ์  โดย

กลุ่มวัยรุ่นหญิงที่มีก�รคุมกำ�เนิดโดยวิธีหลั่งนอก จะมีคว�มกังวลอย่�งม�กว่�อ�จจะตั้งครรภ์

ขึ้นม�ในวันใดวันหน่ึง  แต่ก็มักไม่ได้เอ่ยป�กบอกฝ่�ยช�ยถึงคว�มกังวลนั้น  ในบ�งคู่ไม่มีก�ร

พูดคุยถึงเรื่องก�รคุมกำ�เนิดเลยด้วยซำ้�ไป ก็พย�ย�มหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่น (ที่ตนเองรู้จัก) ทร�บ

ว่�ตนเองเข้�ถึงย�และอุปกรณ์คุมกำ�เนิดเหล่�น้ัน 

บทคว�มน้ีจึงชวนตั้งข้อสังเกตว่�  สังคมไม่ควรมองก�รตั้งครรภ์ของวัยรุ ่นหญิงใน 

วัยเรียนอย่�งผิวเผิน หรือมองเพียงแค่ว่�เป็น “ปัญห�ท�งสังคม” เช่น วัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ใน

วัยเรียนเป็นผู้หญิง “ใจแตก” “ไม่รักนวลสงวนตัว” แต่ควรทำ�คว�มเข้�ใจปร�กฏก�รณ์นี้อย่�ง

สัมพันธ์กับบริบทท�งสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ  เช่น  ก�รพัฒน�ระบบก�รศึกษ�ที่เป็นท�งก�ร 

ก�รค�ดหวังว่�วัยรุ่นควรต้องแสดงบทบ�ทหลักคือเรียนหนังสือ  รวมท้ังอุดมก�รณ์ท�งเพศ

และเพศวิถีในสังคมไทย  ซ่ึงล้วนมีส่วนหล่อหลอมประสบก�รณ์  อ�รมณ์  และคว�มรู้สึกของ 

วัยรุ่นหญิงท่ีต้ังครรภ์ในวัยเรียน 
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