


“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”                        

โดย  ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง  และคณะ 
 

 

1 
 

 

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง 

“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี 

ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง 

ผศ.ดร.วรรณภา ลรีะศิร ิ

ผศ.ดร.วรพงศ ตระการศริินนท 

อรพิน สรอยญาณะ 

ทินกฤต นุตวงษ 

  



“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”                        

โดย  ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง  และคณะ 
 

 

2 
 

 

 

รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง  “การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตร ี

ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม” 

 

ดําเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง 

ผศ.ดร.วรรณภา ลีระศิร ิ

ผศ.ดร.วรพงศ ตระการศิรินนท 

อรพิน สรอยญาณะ 

ทินกฤต นุตวงษ 

 

สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกลา 

 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาคารรัฐประศาสนภักดี 

(อาคารบี)  ช้ัน 5 ฝงทิศใต  เลขที่ 120  หมู 3  ถนนแจงวัฒนะ   

แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร  10210 

โทรศัพท 02-1419600      โทรสาร  02-1438181 

 http://www.kpi.ac.th 

 

จัดรูปเลมและประสานงาน นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ, นางดนยา พลไพรสรรพ  

สํานักวิจัยและพัฒนา  สถาบันพระปกเกลา 

โทรศัพท 02-1419598     

 

ออกแบบปก นายรัชชดลธ รัตนวิเชียร 

 

เผยแพร ธันวาคม 2564 

  



“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”                        

โดย  ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง  และคณะ 
 

 

3 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

(Executive Summary) 
 

เด็กผูหญิงและสตรีจะตองมีประจําเดือนตามธรรมชาติ (menstruation) ซึ่งตามธรรมชาติของ

เด็กผูหญิงและสตรีจะมีเลือดและเยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมาในทุกรอบเดือน (menstrual cycle) 

รวมทั้งเด็กผูหญิงและสตรีอาจมีอาการตาง ๆ รวมกับการมีประจําเดือนตามธรรมชาติ ดวยเหตุนี้เอง 

ในหลายประเทศจึงไดพยายามพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อกําหนดแนวทางและสราง

กลไกสงเสริมสนับสนุนการจัดการสุขอนามัยประจําเดือน (Menstrual Hygiene Management หรือ 

MHM) ของเด็กผู หญิงและสตรี พรอมกับขจัดอุปสรรคในการดํารงศักดิ ์ศรีความเปนสตรีเพศของ

เด็กผูหญิงและสตรี (dignity of girls and women)  ในขณะที่กําลังมีประจําเดือน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

รัฐหรือหนวยงานของรัฐในบางประเทศกําหนดมาตรการสงเสริมและคุมครองสิทธิสวนตัวของเด็กผูหญิง

และสตรีทุกคนที่จะตองมีประจําเดือนตามธรรมชาติ พรอมกับสงวนรักษาสิทธิดังกลาวเอาไวมิใหบุคคล

อื่นอางภาวะในการมีประจําเดือนตามธรรมชาติหรือเหตุการณตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของสัมพันธกับการมี

ประจําเดือนมาเปนขออางในการลวงละเมิดศักด์ิศรีความเปนสตรีเพศของเด็กผูหญิงและสตรี  

ศักดิ์ศรีในความเปนสตรีเพศในขณะที่เด็กผู หญิงและสตรีกําลังมีประจําเดือนตามธรรมชาติ 

ยอมเปนสิ่งที่ตองไดรับการคุมครองไมใหใครมายํ่ายี  ในทํานองเดียวกันรัฐหรือหนวยงานรัฐก็พึงตอง

สงเสริมสนับสนุนการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนอยางเหมาะสม เพื่อไมใหเด็กผูหญิงและสตรีเผชิญกับ

ความอับอายจากการซึมเป อนของประจําเดือน (period stigma) การสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

สุขอนามัยประจําเดือนที ่สําคัญประการหนึ่งที ่ไดร ับการยอมรับในระดับสากลและหลายประเทศ 

ไดพยายามผลักดันเพื ่อใหเด็กผู หญิงและสตรีทุกคนที ่ม ีประจําเดือนตามธรรมชาติสามารถจัดการ

สุขอนามัยประจําเดือนไดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ นั้นก็คือ การกําหนดนโยบายและมาตรการ

สงเสริมสนับสนุนใหเด็กผูหญิงและสตรีมีโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑประจําเดือนไดสะดวกและถูกสุขลักษณะ  

อุปสรรคประการสําคัญในการสงเสร ิมการจัดการสุขอนามัยประจําเด ือนและสนับสนุน            

การดํารงศักดิ์ศรีความเปนสตรีเพศของเด็กผูหญิงและสตรีนั้น ก็คือความยากจนของครัวเรือนหรือการ

ขาดแคลนทุนทรัพยที่จะนําไปจัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน สําหรับใชในการจัดการสุขอนามัย

ประจําเดือน (sanitary products) สภาพเชนวานี้ถูกเรียกวาความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน 

(period poverty) ความยากจนในชวงเวลาที ่มีประจําเดือน หมายถึง สภาพที ่เด็กผู หญิงและสตรี 
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ขาดแคลนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนอันถือเปนทรัพยากรที ่จําเปนในการจัดการสุขอนามัย

ประจําเดือนไดอยางปลอดภัยหรือสอดคลองกับสุขอนามัย ซึ่งทรัพยากรดังกลาวสามารถตอบสนองตอ

ความตองการขั้นพื้นฐานสําหรับการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนไดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

เชน ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใชแลวทิ ้ง (disposable menstrual hygiene products)  

(อาทิ ผาอนามัยแบบแผนที่ใชแลวทิ้ง (sanitary pads) ผาอนามัยแบบสอด (tampons) ถวยประจําเดือน 

(menstrual cups)) และผลิตภัณฑรักษาสุขอนามัยประจําเดือนแบบใชซ้ําได (reusable menstrual 

hygiene products)  อาทิ ผาอนามัยแบบแผนที่ใชซ้ําได (reusable sanitary pads) เมื ่อทรัพยากร

เหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมสิทธิในการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนไดอยางถูกสุขลักษณะและธํารง

ศักดิ์ศรีในความเปนสตรีเพศในขณะที่เด็กผูหญิงและสตรีกําลังมีประจําเดือนตามธรรมชาติ รัฐบาลหลาย

ประเทศจึงไดกําหนดนโยบายหรือออกมาตรการสงเสริมใหเด็กผู หญิงและสตรีสามารถมีผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนสําหรับใชสอยในขณะที ่มีประจําเดือนไดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐหรือหนวยงานของรัฐตองจัดใหกลุมเด็กผูหญิงและสตรีสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา (free menstrual products) ไดในชีวิตประจําวัน น่ันหมายความวา

รัฐหรือหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของหรือครอบครองสถานที่ที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับเด็กผูหญิง 

และสตรีจะตองมีหนาที่จัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาเพ่ือแจกใหเด็กผูหญิงและสตรี             

แลวการแจกดังกลาวเปนการแจกแบบใหเปลาโดยที่ไมมีขอจํากัดหรือขอผูกมัดใด ๆ อีกทั้งบางประเทศ 

ไดยกเลิกการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน โดยมุงหวังใหผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน

เปนสินคาที ่มีอัตราภาษีเปนศูนย (zero-rated items) นั่นหมายความวาทําใหราคาสินคาผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนในทองตลาดถูกลง ดวยการใหใชหรือกําหนดอัตราภาษีรอยละศูนยในการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน (zero rate of value-added tax on menstrual 

products หรือ rate of 0% Value Added Tax (VAT))  

อยางไรก็ตาม หากรัฐไมไดกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อขจัดความยากจนในชวงเวลาที่มี

ประจําเดือนอยางเหมาะสมแลว เด็กผูหญิงและสตรีก็อาจขาดโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนในชีวิตประจําวันได เหตุนี้เองผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของ

กลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยสําคัญ 3 ประการ

ดวยกัน คือ การทบทวนนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีในตางประเทศ  การพิจารณาความเหลื่อมล้ําในการ
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เขาถึงผาอนามัยของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีผานการศึกษาความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนของ

กลุ มนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม และแนวทางการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและขอเสนอทาง

กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่เหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทยตอไปในอนาคต 

จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําในการ

เขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุ มเด็กผู หญิงและสตรี แนวคิดทฤษฎีที ่ผู วิจัยใชศึกษา

ประกอบดวยทฤษฎีวาดวยสิทธิสตรี  แนวคิดวาดวยความเหลื่อมล้ํา และแนวคิดวาดวยการเขาถึงสิทธิ

สุขอนามัยของสตรี พรอมกับศึกษาวิเคราะหแนวนโยบายและกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการ

เขาถึงผาอนามัยของตางประเทศและประเทศไทย  ผลการศึกษาเอกสารและวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี 

ที่เกี่ยวของในขั้นตอนน้ี พบวาการสงเสริมสิทธิในการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนไดอยางถูกสุขลักษณะ

และธํารงศักดิ์ศรีในความเปนสตรีเพศในขณะที่เด็กผูหญิงและสตรีกําลังมีประจําเดือนตามธรรมชาติ  

ผานการสรางความตระหนักใหผูคนในสังคมไดรับทราบถึงปญหาความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน

และรับทราบถึงสิทธิขั ้นพื ้นฐานของเด็กผู หญิงและสตรีที ่เกี ่ยวของสัมพันธกับการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยยอมเปนหมุดหมายสําคัญที่จะทําใหรัฐบาลหลาย

ประเทศรับทราบถึงปญหาดังกลาว จนนําไปสูการผลักดันในเชิงนโยบายและขับเคลื่อนใหเกิดมาตรการ 

ที่จําเปนเพื่อสนับสนุนใหกลุ มเด็กผู หญิงและสตรีสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนได  

โดยปราศจากการกีดกันหรืออุปสรรคที่มาขัดขวางการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผาอนามัย (sanitary pads) ที่เปนผลิตภัณฑสําหรับจัดการสุขอนามัยประจําเดือนไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายและมีวางจําหนายในทองตลาดของประเทศตาง ๆ  

จากการศึกษาพบวา การบัญญัติกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหสถานที่ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดทําบริการสาธารณะดานการศึกษาและสถานที่ทํางานของแรงงานสตรี เชน สถาบัน 

การศึกษาและสถานที่ทํางานของนายจาง ตองใหบริการผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา 

แกกลุมเด็กผูหญิงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือกลุมสตรีที่กําลังทํางานในสถานที่ของ

นายจาง พรอมกับยกเลิกการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน เพื่อมุ งหวังใหผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนเปนสินคาที่มีอัตราภาษีเปนศูนย โดยมุงหวังใหราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนในทองตลาดถูกลง ดวยการใหใชหรือกําหนดอัตราภาษีรอยละศูนยในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิม

สําหรับผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 
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ในขั้นตอนตอมาคือการวิจัยดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth 

interview) กลุ มตัวอยาง ไดแก คุณครู โรงเรียนละ 1 คน เด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนละ 5 คน และ

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนละ 5 คน จากการศึกษาวิจัยพบประเด็นปญหาอันเปนอุปสรรค 

ในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 2 ประการสําคัญดวยกัน ไดแก นักเรียนหญิงที่ศึกษาอยูใน

อําเภอหางไกลพบปญหาในเรื่องของความหลากหลายของผลิตภัณฑผาอนามัยที่วางจําหนายในตลาด

ทองถิ ่น ทําใหไมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑดังกลาวใหตรงกับความตองการใชงานที่แทจริงได และ

ครัวเรือนยังตองรับผิดชอบรายจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําเดือนของนักเรียนหญิงที่เปนสมาชิก

อาศัยอยูในครัวเรือน หากนักเรียนหญิงยังไมมีรายไดเปนของตนเอง  

จากการศึกษาดวยการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งในสวนของการวิจัยเอกสารและการวิจัยดวยการ

สัมภาษณเชิงลึกพบวา ประเทศไทยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานที่สงเสริมสนับสนุนใหกลุม 

เด็กและเยาวชนผูหญิงในประเทศไทยสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนอยางทั่วถึง  

โดยปราศจากอุปสรรคเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอันเปนรากเหงาปญหาความยากจนใน

ชวงเวลาที่มีประจําเดือน อีกทั้งกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมที่ผูขายผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนจําพวกผาอนามัยแบบใชแลวทิ้งไดผลักภาระไปใหกับกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่เปนผูซื้อ

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนจําพวกผาอนามัยแบบใชแลวทิ้งเปนผูชําระแทนโดยการผนวกภาษี 

มูลคาเพ่ิมเอาไวในราคาสินคา เชนน้ีผูวิจัยจึงเสนอวารัฐ หนวยงานของรัฐ และทองถิ่นในประเทศไทย 

จึงตองพยายามที่จะวางนโยบายและกําหนดมาตรการเพ่ือจะสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือใหกลุม

นักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่เหมาะสมกับการ

รักษาสุขภาพอนามัยหรือสอดรับกับลักษณะทางกายภาพและสรีระของตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม

นักเรียนหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความขาดแคลนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนและ

บริบทสําคัญที่เก่ียวของ (2) เพ่ือศึกษานโยบายและกฎหมายสําหรับแกปญหาความขาดแคลนผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือน และ (3) เพ่ือศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมนักเรียนหญิง 

ในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางของการวิจัยมาจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรง

ทางออมเกี่ยวกับกลุมนักเรียนหญิงที่มีประจําเดือนในจังหวัดเชียงใหม โดยงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดสัมภาษณกลุม

เด็กผูหญิงและผูมีสวนไดสวนเสียจากแปดโรงเรียนที่อยูในเขตพ้ืนที่ในเมือง ชานเมือง และชนบท ไดแก 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนแมริมวิทยาคม 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนยางครก และโรงเรียนยางเปยง แลวใช

วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยศึกษาวิเคราะหเอกสารทางวิชาการที่ไดทําการรวบรวม การสัมภาษณเชิงลึก

และการสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในโรงเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในจังหวัด

เชียงใหม ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การศึกษาวิจัยไดทําการวิเคราะห

ความขาดแคลนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน พรอมวิเคราะหดวยวิธีวิจัยเพ่ือหาเหตุผลหลักของการ

เขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในกลุมเด็กนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งนําไปสูการทราบการ

ดํารงอยูของปญหาดังกลาวในจังหวัดเชียงใหม งานวิจัยฉบับน้ีไดทบทวนความสัมพันธระหวางสิทธิสตรีใน

การเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน แนวคิดความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจสังคมวาดวยการจัดการ

สุขอนามัยประจําเดือนและวรรณกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ งานวิจัยฉบับน้ียังพบวากฎหมายสาธารณสุขและ

นโยบายภาษีในหลายประเทศมีบทบาทสําคัญที่ชวยขจัดความขาดแคลนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน

ได ทั้งยังหยิบยกนโยบายและกฎหมายตางประเทศมาวิเคราะห พรอมกับนํากรณีศึกษาจากตางประเทศ 

มาศึกษาทบทวนเพ่ือช้ีใหเห็นวาการทํางานที่สอดรับกันทั้งเครื่องมือทางนโยบายและกฎหมายเปนสวน

สําคัญที่ชวยขจัดความขาดแคลนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน ผลการวิจัยพบวาขอจํากัดดานเศรษฐกิจ

สังคมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการจัดการผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนและ 

ขาดการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุมนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหมอยางพอเพียง 

ขอจํากัดดังกลาวเกิดจากทั้งความขาดแคลนของครัวเรือนและทองถิ่น ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความ

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุมนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม 

คําสําคญั  :  ความเหลื่อมล้าํ  ความขาดแคลนผาอนามัย  การจัดการสุขอนามัยประจําเดือน 

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน  จังหวัดเชียงใหม 
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Abstract 

The purpose of this research is to (1 )  study the period poverty and all main relevant contexts,  

(2) study legal and policy frameworks for tackling period poverty, and (3) study teenage female student 

inequalities in access to menstrual hygiene products in Chiang Mai. The research sample was made up of 

all relevant stakeholders in the study areas who have direct and indirect links with school teenage female 

student in Chiang Mai experienced period poverty.  Female youth, children and all relevant stakeholders 

took part in group interviews in eight schools –urban, suburban and rural – across Chiang Mai, such as Dara 

Academy, Sacred Heart College, Yupparaj Wittayalai School, Maerim Wittayakom School, 

Hamgdongratrathupathum School, Samoengpittayakhom School, Yangkrok School and Yangpiang School. 

This paper provides mixed methods research evidence of the inequality in MHM in Chiang Mai using 

concentration indices and decomposition methods through the analysis of a collection of documents, in-

depth interview and focus group discussion with key school stakeholders and other relevant lead local 

school stakeholders in Chiang Mai.  The research instruments consisted of interview forms and 

questionnaires.  The research studies tend to analyse period poverty in relation to shortage of period 

products, examined methodically key reasons of female students lacking access to sanitary products in 

Chiang Mai, with the result that the analysis is relatively light on research of the existence of period poverty 

in Chiang Mai. This research reviewed a wide range of literature about the relationship between women’s 

right of access menstrual hygiene products, concepts of socio-economic inequalities in menstrual hygiene 

management and other relevant literatures. This paper also explore the role of health law and tax policy 

in determining the main elements of MHM, in particular, the ability of to tackle period poverty. It analyses 

the evidence from the example of foreign jurisdictions and underpin this paper with case studies to gain 

insights on the interplay between regulatory and economic instruments. Cost of teenage female student 

in the household who menstruates and lack of menstrual hygiene products variety in Chiang Mai’s local 

areas are two of the largest barriers to access to affordable menstrual hygiene products in Chiang Mai, and 

the unequal distribution of affordable menstrual hygiene products contributes to disparities in MHM. There 

is consistent evidence of socio-economic inequality in the conditions of MHM gaps as well as lack of access 

of female students to affordable menstrual hygiene products in Chiang Mai.  Socio-economic constraints 

of the household and locality are major contributors to these inequalities. 

Keywords :  Inequality, Period Poverty,  Menstrual Hygiene Management,  

Feminine Hygiene Products, Chiang Mai 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของงานวิจัย   

นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ประเทศตาง ๆ ตางพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมอยางเต็มที่ แตอยางไรก็ตามมีเพียงไมก่ีประเทศเทาน้ันที่ประสบความสําเร็จบนเสนทางแหงการ

พัฒนาไปสูความทันสมัยและเปนประเทศพัฒนาแลว ในทางตรงกันขามสมาชิกสวนใหญของประชาคมโลก

ยังคงตองเผชิญหนากับปญหาที่ทาทายหลากหลายประการ ในการน้ีองคการสหประชาชาติในฐานะองคกร

ระหวางประเทศที่มีสมาชิกเปนจํานวนมากที่สุดและเปนองคกรที่มีภารกิจในการสงเสริมการพัฒนาของ

ประเทศตาง ๆ ไดมีความพยายามอยางสูงในการที่จะสงเสริมและยกระดับความกินดีอยูดีของประชาชน 

ในประเทศตาง ๆ จึงไดมีการกําหนดเปาหมายสําคัญที่รัฐสมาชิกจําเปนที่จะตองเรงพัฒนาเพ่ือขจัดความ

ยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับความอยูดีกินดีของประชาชน ดังน้ัน ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2000 

สมาชิกขององคการสหประชาชาติไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals: MDGs) จํานวน 8 เปาหมายที่ตองมีการดําเนินการอยางเรงดวน เชน การขจัด

ความยากจนและความหิวโหย สงเสริมใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางนอยในระดับประถมศึกษา สงเสริม

ความเทาเทียมทางเพศและบทบาทของผูหญิง การลดอัตราการตายของเด็ก การพัฒนาสุขภาพของสตรี 

มีครรภ รวมถึงการตอสูกับโรครายแรงตาง ๆ เชน เอดส และมาลาเรีย และการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

การจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน เปนตน  เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษน้ีมีระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 15 ป (พ.ศ. 2543 - 2558) (United Nations, n.d.) 

อยางไรก็ดี แมวาประเทศตาง ๆ จะสามารถดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

ไปไดบางสวน แตปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ ที่ยังไมไดรับการแกไขอยางสมบูรณ ก็ยังคงปรากฏอยู

ทั่วไป  ดังน้ัน สมาชิกขององคการสหประชาชาติจึงไดทําการตกลงและใหการรับรองแผนการพัฒนาฉบับ

ถัดมาเรียกวา เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals) เมื่อเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558 ที่ผานมาโดยกําหนดใหมีระยะเวลาดําเนินการใหบรรลุผลภายใน 15 ป (พ.ศ. 2573) ประกอบไป

ดวย 17 เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน ไดแก  1) การขจัดความยากจน  2) การขจัดความอดอยากและ

สรางความมั่นคงทางอาหาร  3) การสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคน  4) การสงเสริมโอกาสในการเรียนรู  
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5) การสรางความเทาเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน  6) จัดการนํ้าอยางย่ังยืนและพรอมใชสําหรับ 

ทุกคน  7) การเขาถึงพลังงานที่ย่ังยืน  8) สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  9) สงเสริมอุตสาหกรรม 

ที่ย่ังยืนและนวัตกรรม  10) ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ  11) สรางเมืองและการต้ัง 

ถิ่นฐานที่ปลอดภัย  12) สรางรูปแบบการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน  13) การแกปญหาโลกรอน 

โดยเรงดวน  14) การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน  15) สงเสริมการใช

ประโยชนที่ย่ังยืนของระบบนิเวศบนบก  16) สงเสริมสันติภาพและการเขาถึงระบบยุติธรรมอยางเทาเทียม 

และสุดทาย เปาหมายที่ 17) ไดแก การสรางความรวมมือในระดับสากลเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (สํานักงาน

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.)  

จากที่กลาวมาจะพบวามีประเด็นที่นาสนใจอยางนอย 3 ประเด็น กลาวคือ 1) เปาหมายการพัฒนา

อยางย่ังยืนน้ันเปนการสานตอและขยายความจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในหลายประเด็น

โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการลดความยากจน ความหิวโหย สงเสริมความเทาเทียมในประชากรกลุมตาง ๆ 

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา และการอนุรักษ  ไปจนถึงการสงเสริมนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมใหเกิด

การพัฒนาอยางเทาเทียมและไมทิ้งใครไวขางหลัง และ 2) เปาหมายตางๆ ของ MDGs และ SDGs ลวน

แลวแตเปนประเด็นที่สอดคลองและสงเสริมกันอยางแยกไมออก กลาวคือ การบรรลุเปาหมายหน่ึงจะ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายอ่ืน ๆ ได เชน การสงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็กทําใหเด็กไดรับโอกาสใน

ชีวิตมากขึ้น นําไปสูการประกอบสัมมาอาชีพและสงผลโดยตรงตอการขจัดความยากจน ลดความหิวโหย 

และลดความเหลื่อมล้ําในที่สุด และ 3) จะเห็นไดวาปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมทางเพศ

เปนประเด็นสําคัญอันเปนรากฐานของการทําใหการพัฒนาและการบรรลุตามเปาหมายของการพัฒนา 

ทั้งสองฉบับน้ีไมบรรลุผลสําเร็จ  

ความเทาเทียมทางเพศเปนปญหาสําคัญที่ฝงรากลึกในสังคมไทยซึ่งเรียกไดวาเปนสังคมชายเปน

ใหญ (patriarchal society) ที่ใหความสําคัญและยอมรับบทบาทนําของเพศชายมากกวาเพศหญิง ทําให

ผูหญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางย่ิงในชนบทจํานวนมากไมสามารถเขาถึงทรัพยากรและการพัฒนา  

ไมวาจะเปนการศึกษา การเขาถึงทรัพยากรในการประกอบอาชีพ การเขาถึงบริการดานสุขอนามัย ไปจนถึง

บทบาทของผูหญิงในฐานะนักบริหารในภาครัฐและเอกชน ผูกําหนดนโยบาย จํานวนผูแทนในสภา เปนตน 

(วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, 2545 ; อรจิรา อัจฉริยไพบูลย, 2560; Adisa, Abdulraheem, & Isiaka, 2019; 

Jayachandran, 2015; UN Women Asia and the Pacific, 2021) 
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ความไมเทาเทียมระหวางเพศเกิดขึ้นและเห็นไดอยางชัดเจนดวยสาเหตุหลัก ๆ คือ โอกาสและการ

เขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ของผูหญิงและเด็กผูหญิงมีนอยกวาผูชายและเด็กผูชาย  โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม

ผูหญิงที่ถูกสังคมกีดกันเบียดขับออกไปในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ไมวาจะเปนเพราะความยากจน ความ

พิการ ภาวะดอยโอกาสทางสังคม และความเปนอ่ืนทางวัฒนธรรม เชน กลุมชาติพันธุ เปนตน จึงทําใหกลุม

ผูหญิงที่ยากจน หรือกลุมผูหญิงชาติพันธุ มีโอกาสและการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงรายไดนอยลงไป

กวาชายมาก  ในขณะที่หญิงชายมีความแตกตางทางเพศสรีระเปนพ้ืนฐานและการมีเพศสรีระไมเหมือนกัน

น้ีสงผลตอสถานะทางสุขภาพของหญิงและชายแตกตางกันมหาศาล ดังเชน ผูชายเทาน้ันที่มีโอกาสปวยเปน

มะเร็งตอมลูกหมาก ขณะที่ผูหญิงเทาน้ันที่เสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานม รังไข ปากมดลูก และความพิเศษ

ของรางกายผูหญิงที่สามารถผลิตลูกได ทําใหรางกายผูหญิงย่ิงตองการความดูแลเอาใจใสเก่ียวกับสุขภาพ

อนามัยเจริญพันธุของตนเองมากเปนทวีคูณกวาผูชาย (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 2558) 

จึงทําใหคาใชจายเก่ียวกับการดูแลสุขอนามัยของผูหญิงมีมากกวาชายตามไปดวย ดังน้ัน ผูหญิงเองจึงมี

ความจําเปนในการมีรายไดมากขึ้น  

1.1.1 ปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมทางเพศ 

ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงเปนปญหาใหญของประเทศไทยที่นอกจาก

การเปนปญหาในตัวเองแลว ความเหลื่อมล้ํายังมีความเช่ือมโยงหรือเปนสาเหตุของอีกหลายปญหาของ

ประเทศดวย ไมวาจะเปนความขัดแยงในสังคม ปญหาการเมือง การกระทําผิดกฎหมายในรูปแบบตาง ๆ 

จนกระทั่งกลายเปนวังวนระหวางปญหาความเหลื่อมล้ําและปญหาเชิงโครงสราง และปญหาเชิงสถาบันอ่ืน ๆ 

ของไทย (สมชัย จิตสุชน, 2558) นอกจากน้ี ยังปรากฏดวยวาภายใตความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม

ดังกลาวยังมีความเก่ียวของและนํามาซึ่งประเด็นปญหาความเหลื่อมล้ําในดานตาง ๆ เชน ความเหลื่อมล้ํา

ทางเพศ และความเหลื่อมล้ําทางรายได ทําใหปญหาความเหลื่อมล้ําน้ันมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 

ในเรื่องความเหลื่อมล้ําดานรายได พบวา ปญหาการกระจายรายไดของไทยอยูในระดับสูง 

แตยังไมถึงระดับที่รุนแรง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาคดานรายไดเทากับ 0.453 ในป พ.ศ. 2560 

เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2558 ที่ 0.445 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังคงมีปญหาการกระจายรายได ที่ยังคง

กระจุกตัวอยูในกลุมคนรวยที่สุดรอยละ 10 ซึ่งถือครองรายไดรวมประมาณรอยละ 35.29 ของรายได

ทั้งหมดของประเทศ ขณะที่กลุมคนที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.83 ของรายได

ทั้งหมดเทาน้ัน สงผลใหความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกัน 

19.29 เทา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) นอกจากน้ี ความยากจน
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ยังคงกระจุกตัวหนาแนนอยูในภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และอยูในเขตชนบทมากกวา

เขตเมือง โดยในป พ.ศ. 2560 มีสัดสวนคนจนรอยละ 11.84 รอยละ 11.42 และรอยละ 9.82 และเมื่อ

พิจารณาแยกพ้ืนที่เมืองและชนบท พบวา คนจนในเมืองและชนบท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.05 และรอยละ 

9.82 ตามลําดับ  ปญหาความยากจนในภูมิภาค สวนหน่ึงเปนผลจากสภาพภูมิประเทศที่ไมเอ้ืออํานวย 

ตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดรายไดสูง ซึ่งสงผลตอการมีงานทํา การมีรายได รวมถึงการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่  รวมทั้งปญหาการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานการศึกษา ที่สงผลตอความยากจน

ของตนในพ้ืนที่ หากเปรียบเทียบระหวางเขตเมืองและชนบท พบวาเขตเมืองมีความเหลื่อมล้ําสูงกวาเขต

ชนบทมาโดยตลอด สวนหน่ึงเกิดจากความหลากหลายในอาชีพและรายได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561)  

อีกทั้งในป พ.ศ. 2561 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํารวจปริมาณ 

คนจนแบบครบวงจร  โดยประเทศไทยใชเสนความยากจนที่เปนทางการคือ ผูที่มีรายไดไมเกิน 2,667 บาท 

ตอคนตอเดือน ทีมนักวิจัยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ลงพ้ืนที่จริงสํารวจขอมูล

สัมภาษณ และใชขอมูลการสํารวจความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมพัฒนาชุมชน ที่สํารวจมาจากทั่วประเทศ

ยกเวนกรุงเทพมหานคร จํานวน 36,647,817 คน และจากการลงทะเบียนคนจน กระทรวงการคลัง 11 ลาน

คน นําทั้งหมดมาหาคาผูที่ยากจนจากการวัดผล ใน 5 มิติ คือ รายได การศึกษา สุขภาพ ความเปนอยู และ

การเขาถึงบริการทางภาครัฐ พบวา มีคนจนใน 5 มิติ ทั่วประเทศ 1,032,987 คน พบวา จังหวัดที่มีคนจน

มากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม พบคนจน 18,255 คน หากคิดเปนสัดสวนจะพบวาจังหวัดที่มีสัดสวนคนจน

มากที่สุดคือ จังหวัดแมฮองสอน (มติชนออนไลน, ออนไลน, 2561) 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวารายไดสวนใหญของประเทศกระจุกตัวอยูในกลุมคนจํานวน

นอยในเมือง ในขณะที่ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูนอกเขตเมืองกลับมีรายไดนอยกวาอยางเห็นไดชัด และ

หากมองลึกลงไป โดยใชมิติทางเพศจะพบความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางผูชายและผูหญิง กลาวคือ 

จากการศึกษาของ กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ ในปพ.ศ.2558 พบวาประเทศไทยมีประชากร 

33.466 ลานคน ในจํานวนน้ีถือเปนผูที่อยูในวัยเจริญพันธุ คือมีอายุระหวาง 15-49 ปกวา 17.123 ลานคน 

ผูหญิงในชวงวัย 15-59 ป มีงานทํานอยกวาผูชาย คือ รอยละ 65.8 และรอยละ 78.9 ตามลําดับ และ 

ยังพบอีกดวยวา ผูหญิงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาผูชาย รวมถึงผูหญิงมีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน

ในอัตราที่สูงกวาผูชาย โดยในกรณีผูหญิงที่อาศัยนอกเขตเทศบาลมีรายไดตํ่ากวาเสนยากจนรอยละ 15.4 

ขณะที่ผูชายมีรอยละ 10.4 (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 2558) 
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ปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมทางเพศสงผลอยางสําคัญตอความเปนอยูของ

ผูหญิง ไมวาจะเปนเรื่องการศึกษา สุขภาพ การจางงาน และรายได การที่ผูหญิงขาดโอกาสในการศึกษา

ยอมทําใหโอกาสในการมีงานรายไดสูงน้ันเปนไปไดยากกวาผูชาย นอกจากน้ี การขาดโอกาสทางการศึกษา

ยังทําใหผูหญิงตองกลายเปนแรงงานทักษะนอย หรือไมสามารถเขาสูตลาดแรงงานอยางเปนทางการได 

นอกจากน้ี ความไมเทาเทียมทางเพศยังสงผลโดยตรงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 

อีกดวย (Hill & King 1995; Galor & Weil, 1996; Dollar & Gatti, 1999; Frobes, 2000; Knowles, 

Lorgelly, & Owen 2002; Klasen, 2002; Lagerlöf, 2003; Yamarik & Ghosh, 2003; Abu-Ghaida & 

Klasen 2004; Klasen & Lamanna, 2009)  

1.1.2 ความไมเทาเทียมทางเพศในดานการศึกษาและปญหาในการเขาถึงผาอนามัย 

งานวิจัยฉบับน้ีมุงศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นเรื่องการเขาถึงโอกาส

ทางการศึกษาของเด็กหญิง การไดรับการศึกษาจะสงเสริมใหผูหญิงมีโอกาสในภาคเศรษฐกิจและสังคม 

มากขึ้น รวมทั้งสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อยางไรก็ดีพบวา

เด็กหญิงตองประสบกับขอจํากัดหลายประการในการเขาถึงการศึกษา หน่ึงในอุปสรรคดังกลาว ไดแก การมี

ประจําเดือน (Montgomery et. al., 2016; Miiro, 2018) 

คาใชจายในการซื้อหาผาอนามัยมาใชน้ันเปนคาใชจายที่คอนขางสูงทําใหผูหญิงที่มีรายไดตํ่า

ไมสามารถที่จะเขาถึงผาอนามัยได กลาวคือ โดยปกติแลวผูหญิงจะเริ่มมีประจําเดือนต้ังแตอายุ 12 ป และ

หมดประจําเดือนในวัย 60 ป โดยจะมีประจําเดือนประมาณเดือนละ 5-7 วัน หรือโดยเฉลี่ย 60-84 วันตอป 

ประกอบกับตามหลักสุขอนามัยแลวควรเปลี่ยนผาอนามัยทุก ๆ 2-4 ช่ัวโมง ดังน้ันในหน่ึงวันผูหญิงตองใช

ผาอนามัยอยางนอย 6 แผน คิดเปนเดือนหน่ึงประมาณ 30-42 แผน ปหน่ึงประมาณ 360-504 แผน  

(ซึ่งอาจจะมากกวาน้ีกรณีที่มีปริมาณเลือดออกมาก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสรีระของแตละบุคคลซึ่งมีผลตอปริมาณ

ประจําเดือนที่มามาก-นอยไมเทากัน) สมมติวาผาอนามัยราคาแผนละ 2.5 บาท เทากับมีคาใชจายอยูที่

ประมาณวันละ 15 บาท เดือนละประมาณ 75-105 บาท ปละ 900-1,260 บาท สวนผาอนามัยสําหรับใช

กลางคืนจะตกอยูที่ราคาประมาณแผนละ 5-10 บาท หากใชวันละ 2 ช้ินจะตกอยูที่ประมาณเดือนละ 50-

140 บาท นอกจากน้ีอาจจะยังมีคาใชจายอ่ืน ๆ เชน ยาแกปวดหรือแผนอนามัยสําหรับชวงที่มีตกขาว ก็จะ

ทําใหคาใชจายสูงขึ้นไปอีก โดยสรุปแลวผูหญิงจะมีคาใชจายในสวนน้ีประมาณเดือนละ 400 บาท หากใน

ครอบครัวมีผูหญิง 3 คน (แมและลูกสาว 2 คน) คาใชจายจะอยูที่เดือนละประมาณ 1,200 บาท สมมติวา

แมทํางานไดคาแรงขั้นตํ่าวันละ 300 บาท ทํางานเดือนละ 25 วันมีรายไดเดือนละ 7,500 บาท เทากับวา
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คาใชจายสําหรับการมีประจําเดือนคิดเปนรอยละ 16 ของรายได จึงไมนาแปลกใจวาในปจจุบันยังคงมี

เด็กผูหญิงจํานวนมากทีไ่มสามารถไปโรงเรียนในวันที่มีประจําเดือนไดเพราะขาดความสามารถที่จะจายเงิน

ซื้อผาอนามัยได (The MATTER, 2562ก, 2562ข) 

งานวิจัยฉบับน้ีเช่ือวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาประเทศ 

แตกลับพบวาประชากรผูหญิงซึ่งถือเปนประชากรก่ึงหน่ึงของประเทศกลับไมไดรับโอกาสที่เทาเทียมกับ

ผูชาย รวมถึงตองเผชิญหนากับขอจํากัดหลายประการในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง

การเขาถึงผาอนามัยซึ่งถือวามีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับเด็กผูหญิงในวัยเจริญพันธุทําใหการเขาใกล

เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนเปนไปไดยาก กลาวคือ การไดรับโอกาสในการศึกษาอยางเทาเทียมกัน

ระหวางเด็กหญิงและเด็กชาย (เปาหมายที่ 4) เปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงในการลดขอจํากัดและลดความ

เหลื่อมล้ําระหวางเพศ ดังน้ัน การไดรับการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเด็กผูหญิง 

(เปาหมายที่ 5) จะสงผลอยางสําคัญที่จะนําไปสูการขจัดความยากจน (เปาหมายที่ 1) การลดความ 

อดอยากและสรางความมั่นคงทางอาหาร (เปาหมายที่ 2) รวมถึงการสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคน 

(เปาหมายที่ 3) อีกดวย 

ดังน้ัน จากปญหาดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

ผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยสําคัญ 

3 เรื่อง คือ เรื่องนโยบายและออกกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรีของ

ตางประเทศ เรื่องความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัด

เชียงใหมและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและออกกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัย

ของกลุมสตรีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป  

1.2 คําถามการวิจัย  

ปญหาความเหลื่อมล้ํา 0

1 ในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหมเปน 

เชนไร ในตางประเทศมีแนวทางดานนโยบายหรือกฎหมายในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร การแกไข

ปญหาดังกลาวของประเทศไทยควรออกแบบนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมอยางไร   

                                                            

1 “ความเหลื่อมล้ํา” หมายถึง ความแตกตางและความไมเทาเทียมกันของการกระจายทรัพยากรและฐานะความเปนอยู

ของประชากรในประเทศหรือสถานการณท่ีบุคคลหนึ่งไดรับบางอยางท่ีคนอ่ืนไมไดรับ 
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1.3 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

1.3.1 เพ่ือศึกษานโยบายและกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี

ของตางประเทศ 

1.3.2 เพ่ือศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงใน

จังหวัดเชียงใหม 

1.3.3 เพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและออกกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

ผาอนามัยของกลุมสตรีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

1.4 ประโยชนที่ไดรับ 

1.4.1 ผูกําหนดนโยบายสามารถนําผลการวิจัย ตลอดจนนโยบายและกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

ในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรีและความเสมอภาคระหวางเพศของตางประเทศไปใชเปนตนแบบหรือ

แนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

1.4.2 ผูกําหนดนโยบายสามารถนําผลการวิจัยและภาคสวนที่เก่ียวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ 

ศึกษาธิการจังหวัด ผูบริหารโรงเรียนไดทราบถึงความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยและความเสมอภาค

ระหวางเพศ และสามารถนําขอมูลของไทยดังกลาวมาวิเคราะหกับนโยบายหรือกฎหมายของตางประเทศ

เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเขาถึงผาอนามัยของผูหญิงโดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุม

เด็กหญิงในวัยเรียน  

1.4.3 ภาครัฐที่เก่ียวของไดรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายดานการลดความเหลื่อมล้ํา 

ในการเขาถึงผาอนามัยและความเสมอภาคระหวางเพศที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย   

1.5.1 วิธีวิจัย  

ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนแนวทางในการทําวิจัย 

โดยแบงวิธีวิจัยออกเปนสองวิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม 

(Field Research)  
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1) วิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

งานวิจัยช้ินน้ีใชวิธีการวิจัยเอกสารเปนวิธีการหลักในการเขาถึงขอมูลและความรู โดย

พิจารณาจากสภาพของคําถามและขอมูลที่ตองการ อันประกอบดวย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบาย 

ดานการเขาถึงผาอนามัยในตางประเทศ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลที่สามารถศึกษาคนควาไดจากเอกสาร 

ทั้งน้ี โดยศึกษาเอกสารทุกประเภท เชน ตํารา หนังสือ บทความวารสาร บทความหนังสือพิมพ บทความ

ออนไลน ฯลฯ รวมถึงสื่ออ่ืน ๆ ที่ศึกษาไดในลักษณะเดียวกับการศึกษาเอกสาร เชน สารคดี วีดีทัศน ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยใหความสําคัญกับการเลือกแหลงที่มาของขอมูล เพราะในงานวิจัยเอกสารน้ันผูวิจัยไมมี

โอกาสไดสัมผัสกับปญหาและขอมูลโดยตรง แตศึกษาเพ่ือตอบคําถามวิจัยผานเอกสารที่มีการจดบันทึกเปน

หลักและสอดคลองกับสภาพของขอมูลที่เปนขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย จึงสามารถหาเอกสารที่เปนทางการ

และเช่ือถือไดมากพอสมควร ดังน้ัน การเลือกใชเอกสารผูวิจัยเลือกใชเฉพาะเอกสารที่สามารถระบุแหลง

ผูใหขอมูลได เวนแตงานที่ไมปรากฏผูใหขอมูลน้ัน จะมีอิทธิพลสําคัญในทางวิชาการอยางย่ิง หลักในการ

เลือกใชเอกสารอีกประการคือ ผูวิจัยเลือกใชเอกสารช้ันตน หรือเอกสารในช้ันปฐมภูมิเปนอันดับแรกใน 

แตละประเด็นที่ศึกษา เวนแตไมสามารถหาเอกสารช้ันตนหรือเอกสารช้ินน้ันถูกเขียนในภาษาที่ผูวิจัย 

ไมสามารถอานได 

ผูวิจัยไดทําการศึกษานโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการ

เขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีในตางประเทศ โดยหยิบยกนโยบายและ

กฎหมายตางประเทศมาทําการศึกษาทบทวน เพ่ือคนหาความเหมือนและความแตกตางระหวางนโยบายและ

กฎหมายตางประเทศที่สงเสริมสนับสนุนใหเด็กผูหญิงและสตรีมีโอกาสมีโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑประจําเดือน

ไดสะดวกและถูกสุขลักษณะ  

สําหรับตัวอยางของนโยบายและกฎหมายบางประเทศที่นํามาศึกษาเปนประเทศที่มีการ

จัดทําเอกสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับนโยบายและกฎหมายเพ่ือสงเสริมใหเด็กผูหญิงและสตรีมีโอกาสเขาถึง

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนสําหรับใชสอยในขณะที่มีประจําเดือนไดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

ในขณะเดียวกันประเทศที่ถูกหยิบยกมาเปนตัวอยางในการศึกษา เปนประเทศที่มีตัวอยางที่ดีในการสราง

ความตระหนักถึงสิทธิในการจัดการสุขอนามัยประจําเดือน และมีการปลูกฝงแนวคิดในการธํารงศักด์ิศรี

ความเปนสตรีเพศของเด็กผูหญิงและสตรีในสังคม อันเปนพ้ืนฐานที่นําไปสูการกําหนดนโยบายและการ

สรางมาตรการทางกฎหมาย สงเสริมโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน ในทํานอง

เดียวกันประเทศที่ถูกหยิบยกมาเปนตัวอยางในการศึกษาเปนประเทศที่มีการกําหนดมาตรการอันเปน
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วิธีการเฉพาะเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุมเด็กผูหญิงและ

สตรีเอาไวอยางชัดเจน เชน มาตรการจัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาเพ่ือแจกให

เด็กผูหญิงและสตรี  มาตรการยกเลิกการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนและมาตรการอ่ืน ๆ 

เพ่ือสนับสนุนใหเด็กผูหญิงและสตรีสามารถจัดการสุขอนามัยประจําเดือนไดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

เปนตน โดยมีเปาหมายสําคัญของการวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับความเหลื่อมล้ําระหวางเพศ

และเพ่ือมีขอเสนอแนะทางดานกฎหมายที่ชัดเจน 

2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research)  

โดยศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ (interview method) โดยวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) และมีการบันทึกคําสัมภาษณอยางละเอียดเพ่ือปองกันการแปล

ความหมายผิดและสามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลได โดยทําการสัมภาษณเก่ียวกับปญหาและ

อุปสรรคในการเขาถึงผาอนามัยของนักเรียนและผูปกครอง แนวทางการจัดการและการสงเสริมการเขาถึง

ผาอนามัยของสถานศึกษา โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ  

2.1) โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียน           

พระหฤทัยเชียงใหม และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

2.2) โรงเรียนในเขตอําเภอใกลเคียง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนแมริมวิทยาคม และโรงเรียน

หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  

2.3) โรงเรียนในเขตอําเภอหางไกล 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนยางครก 

และโรงเรียนยางเปยง 

โดยโรงเรียน 8 แหงดังกลาว มีการสัมภาษณเก็บขอมูลทั้งหมด 88 คน แบงเปน (1) กลุม

บุคลากรในสถาบันการศึกษา เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย โรงเรียนละ 1 คน รวมเปน 8 คน  

(2) กลุมนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม  โรงเรียนละ 5 คน รวมเปน 40 คน  (3) กลุมผูปกครองนักเรียน

หญิงในจังหวัดเชียงใหม  โรงเรียนละ 5 คน รวมเปน 40 คน 

  



“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”                        

โดย  ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง  และคณะ 
 

 

20 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชเก็บขอมูล 

ชื่อโรงเรียน 
กลุมบุคลากร               

ในสถาบันการศึกษา 

กลุมนักเรียนหญิง      

ในจังหวัดเชียงใหม 

กลุมผูปกครองนักเรียน

หญิงในจังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  1 คน 5 คน 5 คน 

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม 1 คน 5 คน 5 คน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 คน 5 คน 5 คน 

โรงเรียนแมริมวิทยาคม 1 คน 5 คน 5 คน 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 1 คน 5 คน 5 คน 

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  1 คน 5 คน 5 คน 

โรงเรียนยางครก 1 คน 5 คน 5 คน 

โรงเรียนยางเปยง 1 คน 5 คน 5 คน 

รวม (88 คน) 8 คน 40 คน 40 คน 

 

1.5.2 จริยธรรมการวิจัยในคน 

1) การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง/ผูเขารวมการวิจัย  

หากอาสาสมัครรูสึกไมสบายใจหรืออึดอัดที่จะตองตอบคําถามบางขอ อาสาสมัครสามารถ

ที่จะปฏิเสธที่จะตอบ หรือขอขามคําถามขอน้ัน 

หากอาสาสมัครรูสึกเครียด หรือวิตกกังวลตอผลกระทบตอชีวิตประจําวัน/หนาที่การงาน 

อาสาสมัครสามารถที่จะขอถอนตัวและถอนขอมูลจากโครงการวิจัยไดทุกเมื่อ 

2) กระบวนการเชิญชวนกลุมตัวอยาง 

การเชิญชวนใหเขารวมดวยความสมัครใจอยางแทจริง ปราศจากการถูกบังคับทั้งทางตรง

และทางออม การกดดัน การจูงใจ การใชภาษาและคําพูดที่ใหเกียรติแกผูเขารวมการวิจัย ถอยคําที่ใชตอง

เปนที่เขาใจและเหมาะสมกับผูเขารวมการวิจัย 

นอกจากน้ี ในการเขาถึงกลุมตัวอยางหรือเชิญชวนใหผูใหขอมูลไดแลกเปลี่ยนกับ

โครงการวิจัย ทางผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

2.1) ติดตอประสานกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับการ

ดําเนินโครงการวิจัยใหรับทราบวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินโครงการวิจัย เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจที่ตรงกันและดวยความสมัครใจ 
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2.2) ทางคณะผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาแจงแกคณะครู อาจารย 

และนักเรียน เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ 

2.3) ขอความอนุเคราะหจากนักเรียนและผูปกครองในแตละช้ันป ผูที่มีความสมัครใจจะ

ใหขอมูลแกผูวิจัยในการดําเนินโครงการ ณ สถานศึกษาน้ัน ๆ ชวงระหวางพักหรือหลังเลิกเรียน 

3) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการวิจัย และแนวทางปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใหสัมภาษณคือ ผูใหสัมภาษณอาจรูสึกเบ่ือหนาย หรือ

รูสึกไมสบายใจ หรือไมปลอดภัยที่จะตอบคําถามการสัมภาษณในบางขอ ในการน้ีผูใหสัมภาษณสามารถ

ปฏิเสธที่จะตอบคําถามในขอที่ผูใหสัมภาษณไมตองการตอบ หรือสามารถขอใหผูวิจัยยุติการสัมภาษณ 

ไดทุกขณะ 

4) มาตรการในการรักษาความลับของขอมูล (เชน กรณีมีการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และVDO) 

ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณไดถูกเก็บรักษาไว โดยไมเปดเผยตอสาธารณะเปน

รายบุคคล และรายงานผลการวิจัยเปนขอมูลภาพรวม เพ่ือปองกันไมใหขอมูลของผูรวมการวิจัยเปน

รายบุคคลซึ่งอาจมีคณะบุคคลบางกลุมเขามาตรวจสอบได 

ทีมวิจัยไดบันทึกขอมูลและเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรที่ตองใชรหัส (Password) และจํากัด

ผูเขาถึงขอมูล อีกทั้งมีการกําจัดขอมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล (Identifier) การใชรหัสแทนช่ือและขอมูล

สวนตัวของผูเขารวมการวิจัยในการบันทึกขอมูลในแบบเก็บขอมูล ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและ

การประชุมกลุมยอยไดถูกเก็บรักษาไว ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล แตรายงานผลการวิจัยใน

ภาพรวมเทาน้ัน และดําเนินการทําลายขอมูลที่เกี่ยวของภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

1.5.3 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยน้ี ใชการจําแนกหมวดหมูของขอมูลใหเปนระบบเพ่ือทําใหเกิด

ความเขาใจในความหลากหลาย ความหมายและความสัมพันธของขอมูลในบริบททางสังคม และวัฒนธรรม

ทางการเมือง และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลขณะที่เก็บในพ้ืนที่ ซึ่งการที่นักวิจัยตองวิเคราะหขอมูลในพ้ืนที่ 

ก็เพราะตองการตรวจสอบวา ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมมาถูกตองหรือไม อยางไร และขอมูลที่เก็บรวบรวม

มาสอดคลองกับกรอบแนวคิดที่กําหนดหรือที่ต้ังไวหรือไม อยางไร 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

งานวิจัยฉบับนี้ ไดใชแนวคิดทฤษฎี 3 ประการในการศึกษา คือ 1) ทฤษฎีวาดวยสิทธิสตรี  

2) แนวคิดวาดวยความเหลื ่อมล้ํา  3) แนวคิดวาดวยการเขาถึงส ิทธิส ุขอนามัยของสตรี โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

2.1 ทฤษฎีวาดวยสิทธิสตรี 

ดวยทฤษฎีสตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism) ตามที่ Barbara Enrenreich ไดกลาว

เก่ียวกับตนเหตุแหงความไมเทาเทียมกันในสังคมระหวางเพศหญิงกับเพศชายไววา เมื่อมองผาน

ประวัติศาสตรอันยาวนานจนถึงปจจุบัน ไมวาจะที่ไหนก็ตามบนโลก มนุษยในสังคมน้ันลวนแลวแตถูกวาง

บทบาทโดยการกดขี่เพศหญิงใหอยูภายใตอํานาจของเพศชายหรือสังคมชายเปนใหญ ไมวาจะในพ้ืนที่ระดับ

ยอยอยางครอบครัวหรือแมแตชุมชน โดยสวนมากผูหญิงน้ันมักถูกกําหนดบทบาทจากธรรมชาติของผูหญิง

ในเชิงชีวภาพ เชน ลักษณะทางกายภาพที่ไมเหมือนกับผูชาย มีความเปนแมมากกวา และมักจะออนแอกวา 

โดยการทํางานของผูหญิงในบานซึ่งถูกกําหนดบทบาทบนพ้ืนฐานความคิดของผูชาย มักถูกมองวาเปนเรื่อง

สวนตัวอยูเสมอ ทฤษฎีดังกลาวจึงมุงใหผูหญิงออกมาทําใหเรื่องสวนตัวกลายเปนเรื่องสาธารณะ และเขาสู

สาธารณะ เชน การเขาสูระบบการผลิต เปนตน (Enrenreich, 1976) 

ภายใตโครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตย หรือสังคมชายเปนใหญ (Patriarchy) ซึ่งเปนความสัมพันธ

เชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม จากการกอรางสรางอํานาจในสังคมโดยเพศชาย และการครอบครองอํานาจน้ัน

โดยเพศชาย กอใหเกิดพ้ืนฐานของโครงสรางทางสังคมที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศชายและเพศหญิง  

อีกทั้งยังเปนพ้ืนฐานในการประกอบสรางชุดความคิดในเชิงกดขี่ผูหญิง ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันอีกดวย โดยจะ

เห็นไดวามีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางชายและหญิง เชน ผูชายมีหนาที่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว 

สวนผูหญิงมีหนาที่ทํางานบานและเลี้ยงดูลูก ซึ่งสังคมมักมองวาผูหญิงต้ังครรภ คลอดลูก ก็ตองมีหนาที่เลี้ยง

ลูก ซึ่งงานดังกลาวมักเปนงานที่ถูกมองวาไมกอใหเกิดรายไดเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ผูชายทํานอกบาน  

ทําใหผูหญิงนอกจากจะตองเผชิญกับการรอคอยพ่ึงพาสามีหรือผูชายในบานทางดานเศรษฐกิจแลว ทําให

ทายที่สุดแลวการมีปฏิสัมพันธในลักษณะดังกลาวกลายเปนการสรางอํานาจตอรองใหกับผูชายเพ่ือมีอํานาจ

ในการตัดสินใจมากกวาผูหญิงในการดําเนินชีวิต มีอํานาจในการครอบครองทรัพยสินและแจกจายให
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สมาชิกในครอบครัว ผูหญิงจึงตกอยูในสถานะของผูที่ตองไดรับการดูแล (ไพลิน ภูจีนาพันธุ, 2560) 

กลายเปนการสรางความเขาใจบนพ้ืนฐานความคิดที่วาเพศชายตองมีอํานาจมากกวาเพศหญิง ซึ่งเปน

รากฐานของความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันจวบจนถึงปจจุบัน 

ปฏิสัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิงในลักษณะน้ีตอมาไดกลายเปนเสมือนชุดความคิด (Idea) 

ที่มนุษยทุกคนในสังคมน้ัน ๆ นําไปปฏิบัติตามในวงกวาง จนกระทั่งไดรับการยอมรับ เปนเสมือนความ

คาดหวังทางสังคมหรอืบรรทัดฐาน (Norm) ที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติตาม เมื่อผานไปเปนระยะเวลาหน่ึง 

ปฏิสัมพันธในลักษณะดังกลาวก็จะสามารถกลายเปนโครงสรางที่เรามองไมเห็น แตสามารถสงผลกระทบ 

ตอคนในสังคมในยุคสมัยตอมาในดานความคิด ผานการรับรูและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization) ไดอยางแนบสนิท  โดยจะเห็นวาแมผูหญิงจะสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดในเวลาตอมา 

แตการทํางานของพวกเธอก็มักจะไมไดรับความเปนธรรมนัก ไมวาจะคาแรง การเลื่อนตําแหนง หรือการ

ไดรับเพียงงานที่ไมพัฒนาทักษะก็ตาม และกลับบานก็ยังตองมีหนาที่รับผิดชอบการเลี้ยงลูก พรอมกับการ

ทํางานบานอีกดวย 

อยางไรก็ดีในโครงสรางสังคมที่กดขี่เพศหญิงน้ันไมไดมีเพียงในมิติเศรษฐกิจเทาน้ัน พบวาในอดีต 

ที่ผานมา เรามิอาจปฏิเสธไดเลยวาศาสนาตาง ๆ ซึ่งเปนกลุมทางสังคมประเภทหน่ึงน้ันถูกประกอบสราง 

บนพ้ืนฐานของสังคมชายเปนใหญ และมักดําเนินควบคูไปกับอุดมการณอนุรักษนิยม (Conservatism)  

ซึ่งจะเห็นไดวาในมิติดานศาสนาน้ัน ผูหญิงมักถูกกดทับดวยคําสอนทางศาสนา พิธีกรรม และโครงสรางของ

ตัวศาสนาบนพ้ืนฐานความคิดแบบชายเปนใหญอยูเสมอ จากการนําเสนอหลักคําสอนของพระเจาที่มีแต

พระเจาที่เปนผูชาย เขียนพระคัมภีรโดยผูชาย และตีความโดยนักบวชผูชายทั้งสิ้น (Hall, n.d.) อยางใน

หลักคําสอนของพระคัมภีรคริสต ผูหญิงหรืออีฟ เปนผูที่ไมเช่ือฟงพระเจา และหลอกลออดัมจนทําใหเกิด

หายนะ หลักคําสอนบางศาสนาสอนผูหญิงโดยการเหมารวมวา เกิดมาตองไดทําหนาที่เปนแม หากทํา

หนาที่ไดไมดีหรือทําไมได ถือวาเปนการขัดตอพระประสงคของพระผูเปนเจา หรือแมแตพิธีกรรมและ

วัฒนธรรมความเช่ือทองถิ่นบางอยางที่มีการจํากัดอิสรภาพของผูหญิง เชน ในศาสนาอิสลามมีการหาม

ไมใหผูหญิงที่มีประจําเดือนเขามาทําพิธี และมองวาผูหญิงที่เปนประจําเดือนน้ันควรละเวนการรวมประเวณี 

จนกวาจะหมดประจําเดือนซึ่งพวกเขาเลือกที่จะใชคําวา ‘จนกวาจะสะอาด’ หรือในประเทศญี่ปุนก็มีความ

เช่ือวาหามใหผูหญิงปนซูชิ หากผูหญิงปนซูชิตอนมีประจําเดือนจะทําใหรสชาติเพ้ียน  

ทั้งน้ีอิสรภาพ สิทธิ และศักด์ิศรีของผูหญิง ที่ถูกความเช่ือ คําสอน และพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา

กดทับอยู และควบคูไปกับความเปนอนุรักษนิยมของผูคนในกลุมทางสังคมดังกลาวที่ไมคอยปรับเปลี่ยน 
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ไปตามพลวัตสังคม จึงกอใหเกิดมายาคติ (Myth) เก่ียวกับผูหญิงที่ถูกทําใหกลายเปนเรื่องราวในเชิงลบของ

แทบทุกศาสนาก็คือ มายาคติที่วาดวยประจําเดือนเปนสิ่งผิดบาปและสกปรก ซึ่งไดฝงรากลึกในสังคม

กวางขวางและแนนแฟน แมวาในความเปนจริงการมีประจําเดือนของผูหญิงเปนเพียงสัญญาณบงบอกถึง

ภาวะอุดมสมบูรณของรางกายก็ตาม ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ Mark A. Guterman ที่ไดศึกษา

มุมมองและวิธีปฏิบัติของศาสนาตาง ๆ ตอการมีประจําเดือนของเพศหญิงไวดังน้ี 

2.1.1 ความเชื่อตามชนเผา 

ในกรณีน้ีผูเขียนยกตัวอยางชนเผา Huaulu ของประเทศอินโดนีเซียที่ใชชีวิตอยูตามธรรมชาติ 

ซึ่งเมื่อผูหญิงคนไหนมีประจําเดือนก็จะถูกสงใหไปอยูกระทอมทายหมูบานจนกวาจะสิ้นสุดชวงมี

ประจําเดือน แตการอยูในกระทอมน้ันก็ไมไดเปนการกักขังแตอยางใด พวกเธอยังสามารถเขาปาหาอาหาร

ไดตราบใดที่ไมขามเขามาในเขตลาสัตว และยังตองอาบนํ้าเฉพาะที่นํ้าพุศักด์ิสิทธ์ิเทาน้ัน ซึ่งพิธีกรรม

ทั้งหมดเปนพิธีกรรมที่เช่ือวาถาปฏิบัติแลว จะเปนการปกปองผูชายในหมูบานจากอันตรายทั้งปวงได 

อีกดวย นอกจากน้ีเผา Doogon ในประเทศมาลี ยังไดมีความเช่ือที่คลาย ๆ กัน โดยการแยกผูหญิงออก

จากผูชายเมื่อเวลาผูหญิงมีประจําเดือน โดยการใหไปอยูกระทอมหลังอ่ืนเพราะการทําอาหารและการ 

รวมประเวณีกับสามีเปนสิ่งตองหาม แตถึงกระน้ันก็ตองออกมาใชเวลาทั้งวันของชวงดังกลาว มาทํางานใน

ไรดังเดิม และในทํานองเดียวกัน ตามความเช่ือของชนเผา Enga Kaulong และ Sengseng ในประเทศ

ปาปวนิวกินีน้ันการมีเพศสัมพันธกับผูหญิงที่มีประจําเดือนจะเปนการสูบพลังชีวิตของเพศชาย ทําให

รางกายออนแอ 

2.1.2 ศาสนายูดาย 

ตามความเช่ือและหลักคําสอนของชาวยิว ไดมีขอหามในการละเวนการสัมผัสตัวกันระหวาง

ชายและหญิง ในขณะที่ผูหญิงเปนประจําเดือน รวมไปถึงการรับของตอกัน การน่ังบนโซฟา หรือมาน่ัง 

ตัวเดียวกัน การนอนรวมเตียงทําใหคูรักบางคูมีเตียงสองเตียงวางชิดกันในหองนอนเดียวเพ่ือที่เวลา 

มีประจําเดือนจะไดสามารถแยกเตียงออกจากกันได นอกจากน้ียังมีขอหามในการรับประทานอาหารเหลือ

ตอจากภรรยา หามดมกลิ่นนํ้าหอมของภรรยา และหามฟงภรรยารองเพลงอีกดวย และตองปฏิบัติเชนน้ี 

ในวันที่พวกเขาเรียกวา ‘วันหลั่งเลือด’ (Bleeding Day) ไปจนกวาจะหมดชวงมีประจําเดือนหรือ ‘วันไร

มลทนิ’ (Clean day) และไดทําการชําระลางแลวเทาน้ัน 
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ทั้งน้ีขอหามดังกลาวถูกต้ังขึ้นมาเพราะเช่ือวา เลือดประจําเดือนน้ันออกมาจากที่เดียวกันกับ

ปสสาวะซึ่งเปนของเสีย เพราะฉะน้ันเลือดประจําเดือนจึงไมสะอาด ไมบริสุทธ์ิ ตามที่ Leviticus 18:19  

ไดระบุเอาไวใจความวา “จงละเวนการสัมผัสตัว (การรวมรัก) กับเธอในชวงที่เธอมีมลทิน” (Bible Gateway, 

2019) อยางไรก็ตาม การใชชีวิตของผูหญิงชาวยิวในระหวางมีประจําเดือนภายในครอบครัวน้ันวายากแลว 

แตการออกไปใชชีวิตขางนอกน้ัน กลับมีอุปสรรคย่ิงกวา เพราะผูชายมักมองวาพวกเธอเปนตัวอันตราย  

หากเผลอไปเดินระหวางผูชายสองคน ตามความเช่ือก็สามารถทําใหถึงตายไดเลยทีเดียว 

2.1.3 คริสตศาสนา 

ตามความเช่ือของคริสตศาสนาน้ัน จะมีความเช่ือเก่ียวกับการมีประจําเดือนแตกตางไปตาม

นิกาย อยางเชน นิกายออรโธดอกซ ในประเทศรัสเซีย ผูหญิงตองอยูในกระทอมและหามไปปฏิบัติศาสนกิจ

ที่โบสถ นอกจากน้ียังมีขอหามในเรื่องของการสัมผัสตัวระหวางหญิงชาย และหามเขาใกลอาหารสดทุกชนิด

เพราะเช่ือวาผูหญิงมีประจําเดือนอาจทําใหอาหารน้ันเนาเสียเร็วกวาปกติ เน่ืองจากอากาศที่ไหลเวียน

รอบตัวของผูหญิงที่มีประจําเดือนน้ันเปรียบเสมือนมลพิษ เชนเดียวกันพวกเธอถูกสั่งหามไมใหเขาใกล

นายพรานเวลาลาสัตว เพราะพวกเขามีความเช่ือวาหากผูหญิงเหลาน้ันมาอยูใกล ๆ จะทําใหสัตวรูวา

นายพรานอยูที่ไหนและหนีไป ทําใหลาสัตวไมได เปนตน ในขณะที่บางวัฒนธรรมของคริสตศาสนาน้ัน 

เรียกการมีประจําเดือนของเด็กผูหญิงวา เปนคําสาปของพระเจา  

2.1.4 ศาสนาอิสลาม 

ความเช่ือตามศาสนาอิสลามน้ันเช่ือวาการที่ผูหญิงมีประจําเดือนเปนอาการเจ็บปวย หรือโรค

อยางหน่ึง เพราะฉะน้ันผูชายควรที่จะเลี่ยงการสัมผัสตัวหรือการอยูใกลชิด รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ และ

การรับประทานอาหารรวมกับผูหญิงในชวงน้ีอีกดวย นอกจากน้ีผูหญิงอิสลามยังถูกหามเขามัสยิด ละหมาด

หรืออานพระคัมภีร จนกวาจะหมดชวงประจําเดือนและทําพิธีชําระลางใหเสร็จ 

2.1.5 ศาสนาฮินดู 

ตามความเช่ือของศาสนาฮินดูน้ันเช่ือวาการมีประจําเดือนเปนสิ่งที่ไมบริสุทธ์ิ เปนสิ่งมีพิษ และ

เปนคําสาป และตองใหผูหญิงที่มีประจําเดือนออกไปอยูที่กระทอมนอกหมูบาน ในระหวางน้ันใหนอนพัก 

หามทํางาน หามประกอบอาหาร ใหแยกเครื่องใชออกจากคนอ่ืน นอกจากน้ียังถูกหามอาบนํ้าในแมนํ้า 

อีกดวย 
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2.1.6 พุทธศาสนา 

ในความเช่ือของพุทธศาสนาแมจะไมมีขอหามหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และศาสนาพุทธน้ัน 

มีวิธีการมองประจําเดือนวาเปนสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ แตธรรมชาติในความหมายของศาสนาพุทธน้ันคือ 

การสอนใหมนุษยยอมรับในความไมสมบูรณของรางกายของตนเอง เน่ืองจากไมวาผูชายหรือผูหญิงก็ตาง

ตองขับของเสียออกจากรางกาย เพราะฉะน้ันการมีประจําเดือนในทัศนะของศาสนาพุทธ คือ สิ่งสกปรก 

และขอหามที่คลายกับศาสนาฮินดูในการเขาศาสนสถาน หรือการหามปฏิบัติศาสนกิจก็ยังมีปรากฏอยูบาง

ในบางวัฒนธรรม (Guterman, 2007) 

ทั้งน้ีจะเห็นไดวาแตละศาสนาน้ันมีสวนในการสรางมายาคติเก่ียวกับประจําเดือนในเชิงลบ 

ที่เปรียบเสมือนตราบาปฝงรากอยูในสังคมอยางแนบสนิท ควบคูไปกับการถูกกดขี่ การถูกจํากัดอิสรภาพ 

การลดทอนศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูหญิงใหดําเนินตอไปภายใตหลักธรรมคําสอน และพิธีกรรมทาง

ศาสนา ในขณะที่ผูหญิงมีประจําเดือนน้ันถูกผลักใหอยูหางจากสังคมและครอบครัวไปพรอม ๆ กับภาระใน

การรักษาสุขอนามัยดวยตนเองเพียงลําพัง เน่ืองจากถูกมองวาเปนเรื่องสวนตัว ซึ่งการถูกเพิกเฉยตอ

ประเด็นดังกลาว นอกจากจะเปนการปดก้ันคนในสังคมตอการศึกษาเรื่องการมีประจําเดือน และการรักษา

สุขอนามัยอยางถูกวิธีแลว การเปนประจําเดือนสําหรับเพศหญิงยังเปรียบเสมือนตราบาปที่ไมควรพูดถึง 

(Tull, 2019)  ไมวาจะประสบปญหาการขาดแคลนผาอนามัย การขาดแคลนนํ้าสะอาด หรืออุปกรณทํา

ความสะอาด ผูหญิงสวนมากเลือกที่จะไมพูดถึงมันและย่ิงเปนการตอกยํ้าปญหาเหลาน้ีมากขึ้นเรื่อย ๆ 

เพราะโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแคไหน แตเพราะปญหาเหลาน้ีไมถูกนําเสนอออกไป การเขาถึง

ผาอนามัยซึ่งเปนสิ่งจําเปน และการมีสิ่งอํานวยความสะดวกเรื่องความสะอาดในที่สาธารณะ จึงเปนเรื่อง 

ที่ เกิดขึ้นยาก ( IISD, 2019) ประกอบกับมายาคติเรื่องประจําเดือนภายใตสังคมชายเปนใหญแลว  

การคาดหวังใหผูชายเขาใจถึงปญหาน้ีจึงเปนเรื่องยากเชนเดียวกัน 

อีกทั้งยังมีเรื่องของราคาผาอนามัย ที่ถูกจัดเก็บภาษีในฐานะสินคาฟุมเฟอย โดยการเรียกเก็บ

ภาษีผาอนามัยทั่วทั้งโลกสูงสุดอยูที่รอยละ 27 ในประเทศฮังการี  รองลงมาคือ ประเทศสวีเดนที่รอยละ 24 

ในขณะที่สหรัฐอเมริกาน้ัน มีอัตราการจัดเก็บภาษีผาอนามัยที่แตกตางกันในแตละรัฐโดยจะอยูที่รอยละ 

4.35 ถึงรอยละ 10 จากการรวบรวมขอมูลอัตราภาษีของสินคาประเภทผาอนามัยประจําป ค.ศ. 2020 โดย 

Katharina Bucholz (Bucholz, 2020)  ย่ิงไปกวาน้ันราคาสินคาผาอนามัยยังมีราคาสูงมากสําหรับ

ประเทศที่มีประชากรมีรายไดคอนขางตํ่าไปจนถึงระดับปานกลาง บางครอบครัวมีแหลงรายไดเพียงแหลง

เดียวแตกลับตองรับผิดชอบคาใชจายของสมาชิกครอบครัวที่เปนผูหญิงหลายคน ทําใหบางครอบครัวไมมี



“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”                        

โดย  ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง  และคณะ 
 

 

28 
 

กําลังเพียงพอในการจัดซื้อผลิตภัณฑดังกลาวได จึงไดมีการใหสมาชิกที่เปนผูหญิงที่อยูในชวงวัยเจริญพันธุ

ไดหยุดอยูบานในชวงเวลาที่พวกเธอเหลาน้ันมีประจําเดือน หรือใชวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือใชแทนผาอนามัย 

อยางเชน เศษผา กระดาษชําระ เศษที่นอนเกา และหนังสือพิมพ เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจายใน

ครอบครัว 

จะเห็นไดวาจากขอมูลขางตนไมวาจะเปนความเช่ือ วัฒนธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติตอการ 

มีประจําเดือนของเพศหญิง และราคาผาอนามัยที่มีราคาคอนขางสูงสามารถกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคมได โดยเฉพาะดานการศึกษา ซึ่งกอใหเกิดการขาดโอกาสทางอาชีพการงานเปนผลพวงตามมา 

เน่ืองจากบางครอบครัวเลือกที่จะใหเด็กผูหญิงวัยเรียนน้ันหยุดอยูบานเมื่อมีประจําเดือน นอกจากน้ียัง

สามารถกอใหเกิดปญหาทางดานสุขอนามัยและอันตรายตอชีวิตอันเกิดจากการใชวัสดุอ่ืนทดแทน

ผาอนามัยในบางครอบครัวที่ไมสามารถเขาถึงผาอนามัยไดเทาที่ควร ดังน้ันจะเห็นไดวาการไมสามารถ

เขาถึงผาอนามัยของผูหญิงน้ันสามารถกอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและมีผลพวงอ่ืน

ตามมามากมาย นอกจากปญหาความเหลื่อมล้ําดานการเขาถึงผาอนามัยแลวยังพบวามีปญหาเก่ียวกับ 

สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะ อยางเชน หองนํ้าสาธารณะ หรือหองนํ้าในโรงเรียน ที่ไม

เหมาะสมสําหรับผูหญิงในชวงมีประจําเดือนอีกดวย 

เมื่อมีการนําหลักสิทธิมนุษยชน หรือ Human Rights ซึ่งอางอิงจากปฏิญญาสากลวาดวย 

สิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)  ป ค.ศ. 1948  ที่ไดจัดทําขึ้นมาเพ่ือ

คุมครองสิทธิของประชาชนทุกคนอยางเทาเทียม มาปรับใชอยางเปนสากล จึงทําใหการตระหนักถึงเรื่อง

สิทธิและความเทาเทียมน้ันขยายวงกวางมากขึ้น ถึงแมวาในยุคแรกเริ่มจะมีการใชถอยคําที่แสดงออกถึงการ

ใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาเพศหญิงก็ตาม อยางไรก็ตาม ปฏิญญาดังกลาว ยังไดใหความสําคัญกับ

ความเทาเทียมทางเพศ ดังที่ไดระบุไวในขอที่ 1 2 และ 25 วรรค 1 ดังน้ี 

“ ขอ 1  มนุษยทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักด์ิศรีและสิทธิ  

ตางในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ” 

“ขอ 2  ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กําหนดไวในปฏิญญาน้ี  

โดยปราศจากการแบงแยกไมวาชนิดใด อาทิ เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ

คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน การเกิด หรือ

สถานะอ่ืน นอกเหนือจากน้ี จะไมมีการแบงแยกใดบนพ้ืนฐานของสถานะทางการเมือง 
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ทางกฎหมาย หรือทางการระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไมวา

ดินแดนน้ีจะเปนเอกราช อยูในความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัด

อธิปไตยอ่ืนใด” 

“ขอ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพ

และความอยูดีของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และ

การดูแลรักษาทางการแพทย และบริการสังคมที่จําเปน และมีสิทธิในหลักประกัน 

ยามวางงาน เจ็บปวย พิการ หมาย วัยชรา หรือปราศจากการดํารงชีพอ่ืนในสภาวะ

แวดลอมนอกเหนือการควบคุมของตน” 

ตอมาจะเห็นไดวามีการบูรณาการระหวางหลักสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมทางเพศ 

ผานมิติของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ใหมีความเปน

รูปธรรมมากขึ้น  โดยเปาหมายแรกน้ันคือ การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหวางเพศชายและ 

เพศหญิง  รวมไปถึงบรรจุเรื่องสุขภาพของเด็กและสตรีอยูในยุทธศาสตรของโลกอีกดวย ย่ิงไปกวาน้ัน

เพ่ือใหการแกไขปญหาดังกลาวมีความเปนไปได และมีวิธีการจัดการกับปญหาอันเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงได

มีการจัดทําอนุสัญญาวาดวยการจัดการการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) และมีการระบุสาระสําคัญเพ่ือใหรัฐ

หาวิธีที่เหมาะสมในการลดอคติทางเพศในสังคม รวมไปถึงการยกเลิกธรรมเนียมหรือการปฏิบัติใดที่

แสดงออกใหเห็นถึงการกดขี่เพศใดเพศหน่ึง โดยประเด็นที่เก่ียวของกับดานสุขภาพและสุขอนามัยน้ัน 

ไดระบุไวในขอที่ 12 วรรค 1 ของอนุสัญญาดังกลาว วา 

“รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

ดานการรักษาสุขภาพ เพ่ือประกันการมีโอกาสไดรับการบริการในการรักษาสุขภาพ 

รวมทั้งบริการที่เก่ียวกับการวางแผนครอบครัว บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษ

และสตรี” 

ย่ิงไปกวา น้ัน จากบทความ Women’s Right Are Human Rights ซึ่ งถูกเผยแพร โดย

สํานักงานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติยังไดแสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงประเด็นปญหา

ความไมเทาเทียมทางเพศในทุกมิติ ไมวาจะเปนความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา กฎหมายและประเพณีที่แสดงออกใหเห็นถึงการกดขี่ทางเพศ ปญหาดาน
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สุขภาพอนามัย และความรุนแรงตอเพศหญิง ทั้งน้ีในสวนของสุขภาพ บทความดังกลาวยังไดแนะนําให

ภาครัฐเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหาขางตนใหไดมากที่สุดและดวนที่สุด  โดยเฉพาะในสวนของ

สุขภาพอนามัยที่เหมาะสมเน่ืองจากในบางวัฒนธรรมน้ันการเปนประจําเดือนยังถือวาไมใชเรื่องปกติ และ

ถูกมองวาเปนปญหาตอการดํารงชีวิตของเพศหญิง นอกจากน้ี การไมสามารถเขาถึงนํ้าสะอาดไดในบาง

ชุมชน หรือการที่ขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกเพ่ือใชในเวลามีประจําเดือนของเพศหญิงในที่สาธารณะ

อาจกอใหเกิดปญหาทางดานการศึกษา และปญหาทางดานสุขอนามัยโดยตรง และเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา

อีกก็เปนได 

จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน 

ทุกรูปแบบ และสวนเพ่ิมเติมจากวารสารออนไลน Women’s Right are Human Rights จากคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติแลวน้ัน จะเห็นไดวามีเน้ือหาที่คอนขางเนนใหภาครัฐเรงแกไขปญหาความ

ไมเทาเทียมทางเพศในแทบทุกมิติ โดยเฉพาะสิทธิการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ  

ในเมื่อมนุษยทุกคนมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกเพศ ดังน้ันแลว

เพศหญิงจึงควรไดรับสิทธิเทาเทียมกันกับเพศชายในการดํารงชีวิต และรักษาชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 

ภายใตสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะเฉกเชนเดียวกันกับเพศชาย 

โดยสรุปจะเห็นไดวาประเด็นความไมเทาเทียมทางเพศในตางประเทศและองคกรระหวาง

ประเทศไดใหความสําคัญและพัฒนามาตรการตาง ๆ เพ่ือเปนการบรรเทา เยียวยา แกไขประเด็นปญหา

ดังกลาวมาอยางตอเน่ือง ซึ่งปญหาของการเขาถึงผาอนามัยก็เปนปญหาหน่ึงที่สําคัญในตางประเทศ ที่ใช

แนวคิดของสิทธิสตรีในการขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  

2.2 แนวคิดวาดวยความเหลื่อมล้ํา 

ความเหลื่อมล้ําอันเน่ืองมาจากความแตกตางในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (social and 

economic inequality) ที่สงผลตอการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน อาหาร ที่อยูอาศัย 

เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เปนอีกปญหาหน่ึงที่ถูกนําเสนอในระดับนานาชาติและถูกหยิบยกขึ้นมา

ศึกษาเพ่ือรวมกันแสวงหาทางออกอยางเปนสากล เน่ืองมาจากมนุษยทุกคน (Paria, Bhattacharyya, & 

Das, 2014) ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ยอมตองการสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันสําหรับ

สุขอนามัย ความปลอดภัยและการดํารงอยูตอไปในสังคม การขาดสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน 

อาจเปนผลโดยตรงที่ทําใหคุณภาพชีวิตของผูคนตกตํ่าหรือถดถอยลง  ในขณะเดียวกันการจัดใหมีสิ่งจําเปน
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ในการดํารงชีวิตประจําวันในปริมาณที่เหมาะสมและไดสัดสวนกับผูคนในสังคม ลวนแลวแตสะทอนถึงการ

ตอบสนองตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic security) (Tull, 2019) ประกอบกับ

หากประชาชนที่เปนสมาชิกในสังคมมีความสามารถในการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน 

ไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมแลว ยอมสะทอนวาสังคมดังกลาวไดยอมรับนับถือวาประชาชนอันมีที่มา

หลากหลายเขาเปนสวนหน่ึงของสังคม (social inclusion) (Plan International, 2020) ไมวาสมาชิกใน

สังคมดังกลาวจะมีความหลากหลาย (diversity) และมีความแตกตางในลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 

ที่แตกตางกันออกไป (characteristics) (Weckesser, Williams, Hewett & Randhawa, 2020) เชน อายุ 

(age)  การเลือกเพศ (gender reassignment)  เพศกําเนิด (sex)  สีผิว (race)  ศาสนา (religion) ความ

เช่ือ (belief)  การต้ังครรภ (pregnancy)  ความเปนมารดา (maternity)  การสมรส (marriage) การจด

ทะเบียนคูชีวิต (civil partnerships)  การแสดงออกทางเพศ (sexual orientation) และความพิการ 

(disability) เปนตน  

สถานการณที่ผูคนบางกลุมในสังคมไมสามารถเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันไดหรือผูคน

บางกลุมในสังคมไมอาจเขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่รัฐ (หรือทองถิ่น) ไดจัดเอาไวใหบริการแกประชาชน 

ยอมเปนสถานการณที่เกิดความไมเทาเทียมกันในสังคมหรือเปนสถานการณที่เกิดความเหลื่อมล้ําในการ

เขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันหรือการรับบริการสาธารณะจากรัฐ (หรือทองถิ่น) รวมทั้งความ 

ไมเทาเทียมหรือความเหลื่อมล้ําเชนวาน้ี อาจสงผลกระทบตอสิทธิในการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต 

หรือสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐอันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่กฎหมายรับรองและ

คุมครอง ซึ่งความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันอาจเปนปญหาที่ทับซอนทั้งมิติ

ความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจ (economic inequalities) ความเหลื่อมล้ําดานสังคมการเมือง (social-

political inequalities) และ ความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพ (health inequalities) (UDC David A. Clarke 

School of Law, 2018)  โดยปญหาความเหลื่อมล้ําดังกลาวอาจมีมิติเก่ียวของสัมพันธกันและถูกหยิบยก 

มาศึกษารวมกันเพ่ือเปาหมายในการขจัดอุปสรรคอันเน่ืองมาจากความเหลื่อมล้ํา 

เมื่อความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันไดกลายมาเปนปรากฏการณ

ทางสังคมที่มีความซับซอนอาจครอบคลุมในหลากหลายมิติ จึงมีความจําเปนที่จะตองเขาใจถึงนิยาม

ความหมายและบริบทของคําวาความเหลื่อมล้ํา เพราะเมื่อทําความเขาใจนิยามความหมายและบริบทของ 

คําวาความเหลื่อมล้ําดวยความเขาใจแลว ก็จะทําใหทราบตอมาเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําที่ไปลดทอนคุณภาพ

ชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมนุษยเองไมสามารถเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน
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บางอยางได ผลที่ตามมาอาจเปนเรื่องของผลกระทบในดานความเทาเทียมกันระหวางผูคนในสังคมและ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่พึงมีพึงไดสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันเพ่ือปกปองดํารงศักด์ิศรีของตนให 

คงอยู  

ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันยอมเปนปญหาสังคมประการหน่ึง 

ซึ่งอาจมีตนตอมาจากปญหาดานเศรษฐกิจ ทั้งที่เปนปญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนและปญหาเศรษฐกิจ

ระดับมหภาคหรืออาจมีตนตอมาจากการขาดนโยบายและกลไกของรัฐมาสนับสนุนใหมีการเขาถึงสิ่งจําเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน หากจะอธิบายปญหาที่หยิบยกมาน้ีไดอยางชัดเจน ก็ยอมตองทบทวนทําความ

เขาใจแนวคิดพ้ืนฐานของความเหลื่อมล้ําเสียกอน แทจริงแลวมุมมองเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันอาจมีความแตกตางกันออกไป ซึ่งอาจแปรผันตามพลวัตและความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง  

2.2.1 แนวคิดเสรีนิยม (liberalism) 

แนวคิดวาดวยความเหลื่อมล้ําที่แพรหลายไปยังทั่วภูมิภาคของโลกต้ังอยูบนพ้ืนฐานและไดรับ

อิทธิพลมาจากนักคิดสายเสรีนิยม (classical liberalism) และนักคิดสายอิสรภาพนิยม (classical 

libertarianism) โดยแนวคิดเชนวาน้ีปรากฏขึ้นมาภายใตฐานความคิดที่มุงใหรัฐเล็งเห็นความสําคัญและ

ประโยชนของสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและพลเมืองภายใตการใชกฎหมายเปนเครื่องมือและ

กลไกประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและพลเมือง ในขณะเดียวกันรัฐตองใชกฎหมายมาเปนเครื่องมือ

ลดความเหลื่อมล้ําและสนับสนุนความเทาเทียม โดยไมเปดโอกาสใหรัฐหรือผูใชอํานาจรัฐ ใชอํานาจตาม

อําเภอใจหรือใชอํานาจในทํานองที่เลือกปฏิบัติตอปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลหน่ึงบุคคลใด แนวคิดวาดวย

ความเหลื่อมล้ําแบบด้ังเดิมมักใหความสําคัญกับตลาดเสรี (free market) ที่ปลอยใหกลไกตลาด (market 

mechanism) หรือกลไกของอุปสงคและอุปทานเปนตัวกําหนดราคาและปริมาณการซื้อขายในทองตลาด 

โดยรัฐหรือหนวยงานของรัฐตองไมเขาไปแทรกแซงเพ่ือใหกลไกตลาดดําเนินไปไดอยางเต็มที่ ในทาง 

ตรงกันขามแนวคิดวาดวยความเหลื่อมล้ําแบบด้ังเดิมเชนวาน้ี มักไมสนใจวากลไกตลาดจะจัดสรรทรัพยากร

ใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมหรือไม โดยแนวคิดวาดวยความเหลื่อมล้ําแบบด้ังเดิมมักปลอย

ใหกลไกตลาดสรางการแขงขันทางการคาอยางเสรี โดยที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐตองไมเขาไปแทรกแซง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐหรือหนวยงานของรัฐมีหนาที่เพียงแคจัดทําบริการสาธารณะดานความมั่นคง

ปลอดภัยของประชาชนเทาน้ัน กลาวอีกนัยหน่ึงกลไกตลาดเชนวาน้ีมีทั้งผลกระทบในดานบวกและ

ผลกระทบในดานลบในตัวของมันเอง เพราะกลไกตลาดจะทําใหผูผลิตพยายามแสวงหาสินคาและ
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ผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันเพ่ือตอบสนองตอรสนิยม รายไดและความพึงพอใจของ

ประชาชนในฐานะผูบริโภคสินคาและผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งผูผลิตก็ตองพยายาม

แสวงหาวิธีการเพ่ือทําใหตนทุนการผลิตตํ่าและใชทรัพยากรที่ตนเองมีอยูอยางจํากัดเพ่ือใหสินคาและ

ผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันถูกจําหนายไปยังประชาชนทั่วไปในฐานะผูบริโภคได  

แลวประชาชนทั่วไปในฐานะผูบริโภคก็ยอมจายเงินหรือชําระราคาเพ่ือซื้อสินคาและผลิตภัณฑมาใช 

ในชีวิตประจําวัน  ในทางกลับกันกลไกตลาดเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําเพราะแทที่จริง

แลวปจเจกบุคคลยอมมีความแตกตางในรายไดหรือมีความสามารถในการแสวงหารายไดที่ไมเทากัน  

น่ันหมายความวาผูมีรายไดสูงยอมมีโอกาสเขาถึงสินคาและผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

ไดมากกวาผูมีรายไดปานกลางหรือผูมีรายไดนอย อีกทั้งกลไกตลาดอาจกอใหเกิดการผูกขาดทางการคา 

(monopoly) โดยผูผลิตสินคาอาจใชอํานาจเหนือตลาด (dominant power) กําหนดราคาสินคาและ

ผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันใหตํ่าไปกวาทุนเพ่ือกําจัดคูแขงหรือผูผลิตสินคาอาจสมคบ 

รวมหัวกันผูกขาดในตลาด (merger) ทําใหเกิดการลดตนทุนในการผลิต แตกลับทําใหเกิดผูผลิตสินคาและ

ผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันเพียงนอยรายเทาน้ัน  อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการดานเสรี-

นิยมบางสวนมีความคิดโตแยงแนวคิดแบบตลาดเสรี พรอมเสนอแนะบทบาทสําคัญของกฎหมายในการ

ปองกันและแกไขปญหาอันเน่ืองมาจากความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) อาทิ 

ศาสตราจารย ลุดวิก วอน มิสเชส (Ludwig von Mises) นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมคลากสิกแหง

มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) และมหาวิทยาลัยนิวยอรก (New York University) ได

นิพนธหนังสือที่มีช่ือวา “The Anti-Capitalistic Mentality” ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดโตแยงแนวคิดตลาดเสรี

ที่วาแทจริงแลวตลาดเสรีและกลไกตลาดเสรีมีขอจํากัดเน่ืองมาจากปจเจกบุคคลยอมมีความแตกตาง 

ในรายไดหรือมีความสามารถในการแสวงหารายไดที่ไมเทากัน เหตุน้ีเองการที่กฎหมายบัญญัติเอาไวในเรื่อง

ความเทาเทียมอาจไมไดเปนเครื่องประกันวาปจเจกชนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมจากรัฐหรือ

หนวยงานของรัฐ กฎหมายจึงตองถูกใชนํามาเปนเครื่องมือในการขจัดความเหลื่อมล้ําหรือสงเสริมความเทา

เทียม อีกทั้งกฎหมายตองถูกนําเอามาเปนเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของมนุษยวามนุษยไมควรถูกเลือก

ปฏิบัติอยางเหลื่อมล้ําหรือไดรับโอกาสที่ไมเทาเทียมกัน โดยตองปลอยใหประชาชนในฐานะที่เปนผูบริโภค

หรือผูเลือกใชสินคาตัดสินใจวาอํานาจกําหนดกิจกรรมการผลิตควรตกอยูในมือของใคร ศาสตราจารย  

โรเบิรต โนซิค (Robert Nozick) นักปรัชญาสายอิสรภาพนิยมแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard 

University) ไดนิพนธหนังสือที่มีช่ือวา “State, Anarchy and Utopia” ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
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สิทธิในทรัพยสินสวนบุคคล (Rights of Private Property) ซึ่งรัฐควรใหปจเจกบุคคลแสวงหารายไดตาม

ความสามารถของตนเอง แลวใหปจเจกบุคคลนํารายไดดังกลาวมาใชจายซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่จําเปน

ตอการดํารงชีวิต โดยที่รัฐไมควรใชอํานาจบังคับในทางหน่ึงทางใดเพ่ือไปยึดทรัพยสินของเอกชนและนํา

ทรัพยสินที่ไปยึดมาไดน้ันมาจัดสรรแบงปนใหกับผูดอยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงการกระจายความ

มั่งคั่งดวยการใชอํานาจรัฐบังคับ (เชน การจัดเก็บภาษีอัตรากาวหนา เปนตน) แต โรเบิรต โนซิค กลับเห็น

วาการกระจายความมั่งคั่งดวยการใชอํานาจรัฐบังคับเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม และการกระจายความมั่งคั่ง

กลับคืนเจาของกรรมสิทธิที่แทจริงดวยอํานาจรัฐเปนสิ่งที่พึงกระทํา 

2.2.2 ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) 

ความยุติธรรม (justice) เปนนามธรรมที่ไดถูกหยิบยกนําไปใชในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง

เมื่อมีการศึกษาวิเคราะหนโยบายและกฎหมายวาดวยความเหลื่อมล้ําแลว ก็มักมีการหยิบยกการกําหนด

นิยามความหมายของความยุติธรรมที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรโดยนักปราชญหรือนักวิชาการมา

อางอิง โดยมุงหมายที่จะสรางความนาเช่ือถือและใหสาธารณชนเช่ือมั่นวานโยบายและกฎหมายจะถูกนํา 

มาเปนเครื่องมือสงเสริมสิทธิในปจจัยพ้ืนฐาน (rights to basic needs) และเปนหลักประกันสิทธิในความ

พึงพอใจในปจจัยพ้ืนฐาน (rights to satisfaction of basic needs) อันที่จริงแลวหากพิจารณาความ

ยุติธรรมขึ้นอยูกับมุมมองของนักปราชญหรือนักวิชาการที่มองความยุติธรรมจากหลากหลายมุมมอง  

(สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) อาทิ ศาสตราจารย ฮันส เคลเซน (Hans Kelsen) นักนิติปรัชญาผูมีช่ือเสียง

ไดนิพนธหนังสือเรื่อง “What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science; Collected 

Essays” เอาไว โดยกลาวถึงนิยามความหมายของความยุติธรรม โดยอาจารย ดร.ประพิน นุชเปยม (ม.ป.ป.) 

แหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดแปลและถอดความนิยามดังกลาวเอาไววา “ความยุติธรรมใน

ลักษณะแรกน้ันเปนคุณภาพที่เปนไปได (possible) แตไมจําเปน (unnecessary) ของระเบียบทางสังคม 

(social order) ที่ควบคุมกํากับความสัมพันธที่มีตอกันของมนุษย ในลักษณะตอมาเทาน้ันที่ความยุติธรรม

เปนคุณธรรม (virtue) ของมนุษย และมนุษยจะมีความยุติธรรมหากพฤติกรรมของเขาเปนไปตามปทัสถาน 

(norms) ของระเบียบทางสังคมที่ถือวายุติธรรม” กลาวอีกนัยหน่ึงความยุติธรรมตองมีบรรทัดฐานประกัน

ความเสมอภาคของผูคนในสังคมเอาไวและรับรองวาบุคคลจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม โดยความ

ยุติธรรมอาจถูกนํามากลาวเช่ือมโยงกับความเทาเทียมเพ่ือขจัดอุปสรรคในการเขาถึงสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐาน 

ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเมื่ออุปสรรคกีดขวางการเขาถึงสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันถูก

มองเห็นวาเปนความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เมื่อรัฐปลอยใหประชาชนบางสวนถูกปดก้ันโอกาสในการ
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เขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันเพียงเพราะมีขอจํากัดในดานรายไดหรือมีขอจํากัดในดานอ่ืน ๆ  

ก็ตามที ศาสตราจารยกุสตาฟ ราดบรุค (Gustav Radbruch) นักนิติปรัชญาชาวเยอรมันไดนิพนธหนังสือ

เรื่อง "Rechtsphilosophie" เอาไว โดยกลาวถึงนิยามความหมายของความยุติธรรม โดยเจตน สถาวรศีลพร 

(2553) แหงสํานักงานศาลปกครองไดแปลและถอดความนิยามดังกลาวเอาไววา “ความคิด (Idea) ที่เปน

รากฐานของกฎหมายน้ันมี 3 ประการดวยกันคือ (ก) ความยุติธรรม (ข) ความมั่นคงหรือเสถียรภาพทาง

กฎหมาย และ (ค) ความมีประโยชนสมประสงค และเมื่อใดที่เกิดการขัดแยงกันของความคิดรากฐานหรือ

วัตถุประสงคทั้ง 3 ประการ ก็ตองเลือกความยุติธรรมไวกอนเอาไวเปนหลัก” กลาวในทางเดียวกันนโยบาย

หรือกฎหมายพ้ืนฐานของรัฐยอมตองใหความสําคัญหรือใสใจตอการสรางความยุติธรรมในสังคม หาก

นโยบายหรือกฎหมายพ้ืนฐานของรัฐไมไดอางอิงความยุติธรรมเอาไว นโยบายและกฎหมายพ้ืนฐานก็มักจะ

ประกอบดวยเน้ือหาไมถูกตองและเน้ือหาดังกลาวอาจนําไปสูการปรับใชที่สรางการเลือกปฏิบัติหรือดํารง

ความเหลื่อมล้ําใหคงอยูเอาไวในสังคม  

นอกเหนือจากนิยามความหมายของความยุติธรรมทางกฎหมาย (legal justice) ที่สามารถ

หยิบยกนําเอามาวิเคราะหบริบทที่เก่ียวเน่ืองกับสิทธิเสรีภาพในการเขาถึงสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต 

ประจําวันแลว ก็ยังมีความยุติธรรมทางสังคม (social justice) ที่มีความสําคัญไมแพกันและมักถูกหยิบยก

มาวิเคราะหถึงความยุติธรรมทางสังคมที่รัฐพึงมีหนาที่ปกปองคุมครองและอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้น

ในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมนุษยตองการครอบครองและใชสอยสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย 

ความยุติธรรมในการจัดสรรปนสวนขาวของเครื่องใชที่จําเปนในชีวิตประจําวันและในการกระจายผลิตภัณฑ 

ที่จําเปนตอการดํารงชีพใหเพียงพอตอความตองการขั้นพ้ืนฐานน้ัน ยอมกลายมาเปนสิ่งที่รัฐพึงรับรองหรือ

คุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการเขาถึงสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันเหลาน้ี (สมชัย จิตสุชน, 

2558) ความยุติธรรมทางกฎหมายมักถูกมองวาเปนบรรทัดฐานสําคัญที่ใชกําหนดหรือควบคุมความประพฤติ

ของประชาชนในสังคม ซึ่งประชาชนจะตองปฏิบัติตามหากไมปฏิบัติตามก็จะไดรับผลรายอยางหน่ึงอยางใด 

ในขณะที่ความยุติธรรมทางสังคมมักถูกมองในแงที่เปนผลของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (fruits of 

economic growth) จากการกระจายและจัดสรรปนสวนทรัพยากรในสังคมใหเกิดประโยชนตอปจเจก

บุคคลและสาธารณชน โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐจําเปนตองจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือสนับสนุนโอกาส 

(opportunities) ในการเขาถึงทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของผูคนในสังคม เพราะความเหลื่อมล้ําใน

ดานรายไดของครัวเรือนและคาใชจายในชีวิตประจําวันของปจเจกบุคคล สงผลใหการกระจายของทรัพยากร

ในการยังชีพและการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันยอมมีอยางจํากัดและกระจุกตัวเฉพาะผูมี
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ศักยภาพดานรายไดเพียงพอเทาน้ัน หากประชาชนไดรับการสงเสริมจากนโยบายของรัฐและมาตรการทาง

กฎหมายที่มีสวนชวยใหสามารถไดรับโอกาสเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

และเพียงพอแลว ประชาชนก็ยอมไดรับโอกาสที่จะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตรางกายและมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย เหตุน้ีเองนโยบายและกฎหมาย

สรางความเทาเทียม (equalities) ทั้งในแงของสิทธิเทาเทียม (equal rights) โอกาสที่เทาเทียม (equal 

opportunity) และการไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (equal treatment)  

จากที่กลาวมาในขางตนแนวคิดเสรีนิยมและแนวคิดความยุติธรรมทางสังคมสามารถถูกนํามาใช

เปนเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะหความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน ผาน

การเช่ือมโยงรากฐานแนวคิดเสรีนิยมและแนวคิดความยุติธรรมทางสังคมเขาไวดวยกัน เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาฐานแนวคิดวาดวยความเทาเทียมในโอกาส (equality of opportunity) โดยอาศัยนโยบายของรัฐ

และกฎหมายเปนเครื่องมือใหประชาชนไดมีโอกาสไดรับบริการสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันอยาง 

เทาเทียมหรือไดรับสวัสดิการเพ่ือเขาถึงสิ่งจําเปนในการใชชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม โดยปราศจากการ

กีดกันหรือเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกตางในสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิดและหนทางที่เลือกจะเปนไป 

ในภายหลัง การดําเนินนโยบายและบังคับใชกฎหมายจึงตองเปนไปในแนวทางที่กระจายโอกาสและสงเสริม

สนับสนุนการขจัดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น 

2.2.3 นิยามความหมายและรูปแบบของความเหลื่อมล้ํา 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ไดใหนิยามความหมายของ “ความเหลื่อมล้ํา” หมายถึง ความ

ตางกัน ความไมเสมอกัน หรือความไมเทาเทียมกัน ระหวางปจเจกบุคคล ระหวางกลุม หรือระหวางประเทศ 

ความเหลื่อมล้ําอาจมีหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, ออนไลน, 

2561) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหนิยามความหมายของ 

“ความเหลื่อมล้ํา” ไดแก ความแตกตางและความไมเทาเทียมกันของการกระจายทรัพยากรและฐานะความ

เปนอยูของประชากรในประเทศหรือสถานการณที่บุคคลหน่ึงไดรับบางอยางที่คนอ่ืนไมไดรับ โดยความ

เหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมมีความเกี่ยวเน่ืองครอบคลุมทุกมิติของสังคม ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) 
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1) ดานเศรษฐกิจ เปนการพิจารณาความเหลื่อมล้ํา ความไมเทาเทียมของการกระจายความ

มั่งคั่ง รายไดและทรัพยสิน การถือครองที่ดิน 

2) ดานสังคม มุงเนนพิจารณาความเหลื่อมล้ําทางโอกาสการเขาถึงบริการสาธารณะ การ

จัดสรรและกระจายทรัพยากรและบริการของภาครัฐ เชน การศึกษา สาธารณสุข 

3) ดานความยุติธรรม เปนการพิจารณาความไมเทาเทียมกันทางสิทธิและโอกาสการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

4) ดานการเมือง เปนความเหลื่อมล้ําของอํานาจตอรองทางการเมืองและการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการเมืองและกําหนดนโยบาย 

ในสวนของรูปแบบของความเหลื่อมล้ําน้ัน โครงการศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายเชิงลึกดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมไทยภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 

ในโลกยุคใหมหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ไดจําแนกความเหลื่อมล้ําออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก (สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554) 

1) ความเหลื่อมล้ําดานความมั่นคงและรายได (Wealth & Income Inequality) ซึ่งเกิดจาก

การพัฒนาที่มีลักษณะไมสมดุลหรือกระจุกตัวในบางพ้ืนที่หรือบางสาขาการผลิต สงผลใหผลประโยชน 

ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระจายไปไมทั่วถึงทั้งในเชิงพ้ืนที่และกลุมบุคคล 

2) ความเหลื่อมล้ําดานการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality) ในการเขาถึงโครงสราง

พ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งในดานการศึกษา การเขาถึงสวัสดิการสังคม และการเขาถึง

แหลงทุนหรือปจจัยการผลิต 

3) ความเหลื่อมล้ําดานอํานาจ (Power Inequality) ทั้งดานสิทธิทางการเมือง อํานาจตอรอง

ในการเขาถึงทรัพยากร และการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาทั้งในระดับ 

ประเทศและระดับทองถิ่น สงผลใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางไมเทาเทียม และอาจเกิดการเลือก

ปฏิบัติ (discriminate) ตอกลุมที่มีอํานาจในสังคมนอย 

โดยสรุป ความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม ก็เปนปจจัยสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับ

ปญหาการเขาถึงผาอนามัย โดยหากสามารถลดความเหลื่อมล้ําดังกลาวได ก็สามารถแกไขปญหาการเขาถึง

ผาอนามัยไปดวย  
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2.3 แนวคิดวาดวยการเขาถึงสิทธิสุขอนามัยของสตรี 

สุขภาพอนามัยของสตรี (Women's Health) และสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนสิ่งที่มี

ความเก่ียวของสัมพันธกันน้ัน เพราะผูหญิงยอมพึงไดรับการรับรองหรือคุมครองจากกฎหมายวาผูหญิงควร

จะมีสภาวะความสมบูรณทั้งทางรางกาย และจิตใจ โดยกฎหมายจะตองคุมครองไมใหผูหญิงเผชิญกับ

โรคภัยไขเจ็บหรือปองกันไมใหผูหญิงตองตกอยูในความพิการทางกายในลักษณะหน่ึงลักษณะใด จนผูหญิง

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยูไดอยางปกติสุข (World Health Organization, 2007) อีกทั้งผูหญิง 

ที่กําเนิดเกิดขึ้นมามีสภาพบุคคลก็ยอมที่จะมีความเทาเทียมกันกับผูชาย มีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

เทาเทียมกันกับเพศชาย รัฐเองยอมตองยอมรับนับถือในความเสมอภาคระหวางเพศชายและเพศหญิงและ

ตองรับรองความเสมอภาคระหวางเพศชายและเพศหญิงดวย แมวาเพศชายและเพศหญิงจะมีลักษณะความ

แตกตางกันที่สามารถสังเกตไดทั้งทางดานรางกาย อารมณและลักษณะนิสัยก็ตามที สิทธิสุขอนามัยของ

สตรี (women’s right to health) เปนประโยชนหรืออํานาจของผูหญิงที่กฎหมายรับรองและคุมครองมิให

สุขภาพอนามัยของผูหญิงไดรับการลวงละเมิดในทางหน่ึงทางใด (Cook, 1994) รวมทั้งบังคับการใหเปนไป

ตามสิทธิของสตรีในการที่จะไดรับการคุมครองหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานดานสุขภาพขั้นสูงสุด 

(woman's right to the enjoyment of the highest standard of health)  

ลักษณะของการเจริญและพัฒนาของระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิงที่แตกตางกัน ทําให

ลักษณะของอวัยวะในระบบสืบพันธุระหวางเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน ตลอดทั้งการ

เปลี่ยนแปลงอีกในลักษณะเฉพาะทางเพศขั้นปฐมภูมิ (primary sexual characteristics) และทุติยภูมิ 

( secondary sexual characteristics)  ก็ยอมมีความแตกตาง กันไปด วย ( International Planned 

Parenthood Federation, 2017) ลักษณะเฉพาะของอวัยวะสืบพันธุเพศหญิงและกระบวนการทํางาน

ของระบบสืบพันธุเพศหญิงลวนแลวแตทําใหเพศหญิงพึงไดรับการรับรองคุมครองสิทธิสุขอนามัยเปนพิเศษ

ในฐานะที่เปนผูหญิง (women) ซึ่งผูหญิงเองอาจถูกจัดเอาไวใหเปนกลุมเฉพาะ (specific groups) ที่พึง

ไดรับการปกปองคุมครองสิทธิสุขภาพอนามัยเปนพิเศษ พรอมกับรัฐเองก็พึงออกกฎหมายและนโยบาย

สาธารณสุขมาสงเสริมสนับสนุนสิทธิดังกลาวไมใหเกิดการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ (discrimination)  

ตอผูหญิงเพียงเพราะผูหญิงดังกลาวเปนเพศหญิงหรือมีลักษณะทางกายที่แตกตางไปจากเพศชาย อีกทั้ง 

รัฐเองก็ตองปฏิเสธการไมใสใจใยดี (marginalization) ตอลักษณะเฉพาะของเพศหญิงจนเปนบอเกิดของ

การกีดกันเพศหญิงใหเปนคนชายขอบของสังคม (United Nations, 2014)  
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เหตุน้ีเองรัฐพึงตองใหบริการที่เหมาะสม (appropriate services) ในทํานองที่สงเสริมสิทธิสุขภาพ

อนามัยของสตรี ไมวาบริการดังกลาวจะเปนบริการตามสิทธิที่พึงไดรับบริการสาธารณสุข ทั้งการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ

และการดํารงชีวิตของเพศหญิง โดยรัฐมีหนาที่และภารกิจในการบริหารจัดการการบริการสาธารณสุข 

เพ่ือใหสตรีและเด็กผูหญิงไดสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง ในทํานองเดียวกัน 

รัฐตองดําเนินกิจกรรมอยางหน่ึงอยางใดในฐานะที่เปนผูดําเนินการจัดใหมีสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพ

อนามัยของผูหญิง (feminine sanitary items) หรือผลิตภัณฑสําหรับอนามัยของผูหญิง (feminine 

hygiene products) โดยรัฐอาจทํากิจกรรมดวยตนเองหรือมอบภาระใหเอกชนดําเนินกิจกรรมแทนโดยรัฐ

อาจมีฐานะเพียงเปนผูกํากับใหกิจกรรมดังกลาวดําเนินตอไปได  (Human Rights Watch, 2017) รัฐบาล

ของหลายประเทศไดตระหนักในเรื่องสิทธิสุขภาพสตรีและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมใหประชาชน 

ที่เปนเพศหญิงสามารถเขาถึงสิทธิสุขภาพสตรี (access to the women’s right to health) ดังกลาวได

มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการปรับปรุงกฎหมายในบางประเทศที่เก่ียวของกับสิทธิสุขภาพสตรีหลายฉบับ 

โดยเฉพาะกฎหมายที่กําหนดสิทธิใหแกผูหญิงและเด็กหญิงในการเขาถึงสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพ

อนามัยของผูหญิงหรือผลิตภัณฑสําหรับอนามัยของผูหญิงอยางเพียงพอตอการใชงานในชีวิตประจําวัน 

รวมถึงกฎหมายที่กําหนดสิทธิดังกลาวน้ียอมสงผลใหเกิดการยอมรับวาผูหญิงทุกคนมีศักด์ิศรีแหงความ 

เปนมนุษย (human dignity) โดยเทาเทียมกันกับผูชาย (Geertz, Iyer, Kasen, Mazzola & Peterson, 

2016) แนวคิดที่วาผูชายและผูหญิงทุกคนมีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยโดยเทาเทียมกันน้ียอมเปนพ้ืนฐาน

ทําใหผูหญิงไดรับการสงเสริมสุขภาพทัดเทียมกับผูชาย ในขณะเดียวกันศักด์ิศรีของความเปนมนุษยยอม 

ทําใหรัฐตองสงเสริมใหผูหญิงทุกคนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักด์ิศรี ซึ่งแมวาประเทศตาง ๆ จะสามารถ

ผลิตสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของผูหญิงหรือผลิตภัณฑสําหรับอนามัยของผูหญิงอยางเพียงพอ

ตอการใชงานในชีวิตประจําวันไดเพียงพอตอความตองการของผูหญิงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะ

เลือกซื้อสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของผูหญิงหรือผลิตภัณฑสําหรับอนามัยของผูหญิงมาบริโภค 

แตยังมีผูหญิงบางสวนที่ไมมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะจัดหาสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัย

ของผูหญิงหรือผลิตภัณฑสําหรับอนามัยของผูหญิงในปริมาณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต แลวตองเผชิญกับ

สภาวะขาดแคลนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานในปริมาณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต ซึ่งปจจัยเชนวาน้ีสงผลใหเกิดการ

ละเมิดสิทธิสุขอนามัยของสตรีและศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยของผูหญิง เพ่ือที่จะใหผูหญิงและเด็กผูหญิง

ทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี โดยปราศจากความอับอายในกรณีที่ผูหญิงและเด็กผูหญิงมีกลไก
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ทางธรรมชาติที่ เพศหญิงทุกคนตองเผชิญเปนประจํากับสภาวะผิดปกติของรางกายหรือจิตใจอัน

เน่ืองมาจากกลไกทางธรรมชาติที่เพศหญิงทุกคนตองเผชิญเปนประจํา 

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิในสุขภาพ 

จากที่กลาวมาในขางตนสิทธิสุขอนามัยของสตรีอาจไมไดมีความหมายเพียงเรื่องของการเขาถึง

สิทธิที่จะไดรับการบริการดานการแพทยและสาธารณสุข (rights to health care) เทาน้ัน แตยังรวมถึงสิทธิ

ที่จะเขาถึงสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของผูหญิงหรือผลิตภัณฑสําหรับอนามัยของผูหญิงมาบริโภค 

(rights of access health products) (United Nations Population Fund, 2020) เชน ผลิตภัณฑยา 

ผลิตภัณฑเวชสําอาง ผลิตภัณฑวิตามินอาหารเสริมและผลิตภัณฑประจําเดือน ซึ่งสิทธิดังกลาวยังถูกนํามา

เช่ือมโยงกับศักด์ิศรีความเปนมนุษยอันถือเปนสิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของผูหญิงทุกคนและสมควรถูกปกปก

รักษาเอาไวไมใหผูชายหรือผูหญิงดวยกันมาลวงละเมิดได ผูชายจะอาศัยเพียงความแตกตางทางดานรางกาย

หรือกลไกของรางกายระหวางผูชายและผูหญิงมาเปนตนเหตุของการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ รวมทั้งผูชายเอง

ก็ไมควรสรางความอับอายและเจ็บใจเพียงเพราะอาศัยความแตกตางตามธรรมชาติของรางกายหรือกลไกของ

รางกายมาเปนเครื่องทําลายเกียรติและศักด์ิศรีความเปนผูหญิง เหตุน้ีเองการศึกษาในประเด็นการเขาถึง

ผาอนามัยของสตรีในบริบทที่วาดวยความเหลื่อมล้ําจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเขาใจและรับรู นิยาม

ความหมายของสิทธิสุขภาพ (rights to health) เพ่ือเปนสวนประกอบสําคัญของการศึกษาและทําความ

เขาใจถึงหลักการเพ่ือนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของสตรี 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ไดกําหนดนิยามสิทธิสุขภาพ 

หมายถึง สถานะที่สมบูรณของความเปนอยูดานรางกาย จิตใจและสังคม (physical, mental and social 

well-being) โดยปราศจากโรคภัยและความปวยไขมายางกราย (World Health Organization, 2017) 

สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน (Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights หรือ OHCHR) ไดกําหนดนิยามสิทธิสุขภาพ หมายถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยในการ

ที่จะพึงพอใจในมาตรฐานที่พึงมีพึงไดอยางสูงสุดเก่ียวกับสุขภาพกายและสุขภาพใจ (highest attainable 

standard of physical and mental health) ซึ่ งสิทธิขั้นพ้ืนฐานเชนวาน้ีมนุษยทุกคนพึงไดรับโดย

ปราศจากการกีดกัน (หรือเลือกปฏิบัติ) เพียงเพราะความแตกตางระหวางสีผิว ศาสนา อุดมการณทาง

การเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights, 2008) 
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สมาคมการแพทยโลก (World Medical Association หรือ WMA) ไดกําหนดนิยามสิทธิ

สุขภาพ หมายถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการที่พึงมีสุขภาพที่มีคุณภาพและไดรับการบริการสาธารณสุขอยาง

เหมาะสม ในการพึงมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ในการพึงมีที่อยู

อาศัยอยางพอเพียง และในการไดรับอาหารที่มีคุณคา (World Medical Association, 2020)  

จากที่กลาวมาในนิยามสิทธิสุขภาพในขางตน พบวาการกําหนดนิยามสิทธิสุขภาพขององคกร

สาธารณสุขระหวางประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมวากลุมประชาชนทั่วไปที่เปนกลุมคนที่มีหลัก 

ประกันพ้ืนฐานทางสังคมและไดรับโอกาสใหเขาถึงบริการสาธารณสุขจากภาครัฐไดก็ดีหรือกลุมประชาชน

เปราะบางที่เปนกลุมคนที่ขาดหลักประกันพ้ืนฐานทางสังคมและอาจเขาไปถึงบริการสาธารณสุขจากภาครัฐ

ก็ตาม ลวนแลวแตตองไดรับการรับรองสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและผลิตภัณฑ

สุขภาพเทาที่จําเปนในการดํารงชีวิต 

ดังน้ันการกําหนดนิยามความหมายสิทธิสุขภาพเชนวาน้ีถือเปนการยืนยันวาผูมีสวนไดสวนเสีย

ดานสุขภาพตองมีสวนรวมกันอยางชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับโอกาสที่จะเขาถึง

บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและผลิตภัณฑสุขภาพจําเปน โดยไมจําตองคํานึงถึงความแตกตางในเร่ือง 

เช้ือชาติ สีผิว เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สถานะทางการเงิน สถานะทางสังคม ความเช่ือทาง

ศาสนา ระดับการศึกษาและความเห็นทางการเมือง กลาวอีกนัยหน่ึงเด็กผูหญิงและสตรียอมมีสิทธิไดรับ

ความคุมครองสิทธิสุขภาพจากรัฐหรือหนวยงานของรัฐโดยปราศจากการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ อีกทั้ง

เด็กผูหญิงและสตรีก็พึงไดรับความคุมครองและสงเสริมสิทธิสุขภาพใหไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการ

เขารับบริการสาธารณสุขและใหไดรับการสนับสนุนสิ่งจําเปนในการดูแลสุขอนามัยของเพศหญิงตามความ

จําเปน 

เหตุน้ีเองสิทธิสุขภาพจึงอาจหมายถึงประโยชนทางดานการเขาถึงบริการสาธารณสุขอยาง

เหมาะสมและประโยชนดานการไดรับสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐานของบุคคล โดยสิทธิ

สุขภาพตองมีกฎหมายรับรองและคุมครองวารัฐหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะลวงละเมิดสิทธิดังกลาวมิได 

รวมทั้งบังคับการใหเปนไปตามสิทธิดังกลาวในกรณีที่มีการกระทําหรืองดเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใด 

อันเปนการละเมิดสิทธิสุขภาพดวย 
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2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับการเขาถึงสิทธิในสุขภาพของสตรี 

เด็กผูหญิง เยาวชนผูหญิงและสตรีถือเปนประชาชนหรือพลเมืองของรัฐที่เปนทรัพยากรสําคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมไดเชนเดียวกันกับเด็กผูชาย เยาวชนผูชายและบุรุษ  

แตเด็กผูหญิง เยาวชนผูหญิงและสตรีมีขอจํากัดเกี่ยวกับกลไกของรางกายตามธรรมชาติบางอยางที่อาจเปน

อุปสรรคในการดํารงชีวิตและตองพ่ึงพาสิ่งจําเปนในการรักษาสุขอนามัยในชวงเวลาที่รางกายเผชิญกับกลไก

ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเวลามีประจําเดือนอันเปนธรรมชาติของสตรีเมื่อเขาสูวัยเจริญพันธุ 

เพ่ือใหสตรีไดมีโอกาสดํารงชีวิตไดโดยปราศจากอุปสรรคในการดํารงชีวิตและดํารงตนไดอยางสมศักด์ิศรี 

เชนน้ีแลวรัฐหรือกฎหมายของรัฐควรปกปองคุมครองและสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงสิทธิในสุขภาพของ

สตรี ทั้งในดานการรับบริการสาธารณสุขและการเขาถึงผลิตภัณฑดูแลสุขอนามัยในชีวิตประจําวัน เพ่ือ

ดํารงศักด์ิศรีของสตรีและสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมดานสุขภาพระหวางสตรีและบุรุษ 

อยางไรก็ตาม การเขาถึงสิทธิในสุขภาพของสตรียังคงมีอุปสรรคหลายประการที่ทําให

เด็กผูหญิงและสตรีไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขและเขาถึงสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของ

ผูหญิงในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง แมวาจะมีหลายประเทศพยายามสรางกลไก จัดระบบและจัดหา

สิ่งจําเปนเพ่ือใหการชวยเหลือเด็กผูหญิงและสตรีใหไดรับการบริการสาธารณสุขและสรางโอกาสให

เด็กผูหญิงและสตรีไดเขาถึงสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของผูหญิงในชีวิตประจําวันได แมวา

เด็กผูหญิงและสตรีดังกลาวจะขาดแคลนทุนทรัพยหรือมีฐานะยากจนก็ตามที สําหรับอุปสรรคของการที่

เด็กผูหญิงและสตรีไมอาจเขาถึงสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของผูหญิงในชีวิตประจําวันไดน้ัน  

มักเกิดจากความยากจนของครัวเรือนหรือการขาดแคลนทุนทรัพยที่จะนําไปจัดหาสิ่งจําเปนดังกลาวสําหรับ

ตนเอง น้ันหมายความวาการเขาถึงสิทธิเชนวาน้ีตองมีคาใชจายที่จะนําไปซื้อหาสิ่งจําเปน (Cost) และความ

สะดวกในการเขาถึงสิ่งจําเปน (Access) (International Federation of Gynecology and Obstetrics, 

2019) การเขาถึงสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของผูหญิงในชีวิตประจําวันที่ดียอมตองมีคาใชจาย 

ที่สูงเพ่ือแลกใหไดมาซึ่งสิ่งจําเปนชนิดดีดังกลาว ในขณะเดียวกันหากเด็กผูหญิงกับสตรีที่มีฐานะยากจนหรือ

ขาดแคลนทุนทรัพยก็ยอมมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสวนตัวเพียงแคใหไดมาซึ่งสิ่งจําเปนชนิดปานกลางหรือ

ชนิดเลวเทาน้ัน รัฐเองอาจตองใชอํานาจมาแทรกแซงหรือรัฐเองอาจตองกําหนดมาตรการสงเสริมสนับสนุน

ใหเด็กผูหญิงและสตรีเขาถึงสิ่งจําเปนตอการรักษาสุขภาพอนามัยของผูหญิงในชีวิตประจําวันไดอยาง

สะดวก ในขณะเดียวกันสิ่งจําเปนดังกลาวตองมีคุณภาพที่เหมาะสมกับสุขอนามัยของสตรีและดํารงศักด์ิศรี

แหงความเปนสตรีเพศ 
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จากที่กลาวมาขางตนสภาพที่เด็กผูหญิงและสตรีไมอาจเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัยไดอยาง

พอเพียงตอชีวิตประจําวันหรือจัดการสุขอนามัยของตนเองไดตํ่าไปกวามาตรฐานที่เหมาะสม กลาวคือไมมี

รายไดพอเหมาะหรือเพียงพอที่จะใชจายในการซื้อผลิตภัณฑผาอนามัยหรือผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน

อ่ืน ๆ เพ่ือจัดการตนเองในชวงเวลาที่มีประจําเดือน เชน ผาอนามัยใชครั้งเดียวทิ้ง ผาอนามัยใชซ้ําได 

ผาอนามัยแบบสอด และถวยอนามัย เชนวาน้ีลวนแลวแตเปนความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน 

(Period Poverty) (Children and Young People's Commissioner Scotland, 2017) 

ในการศึกษาประเด็นความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของสตรี จึงมีการศึกษาแนวคิด

เก่ียวกับการเขาถึงสิทธิสุขอนามัยของสตรีในชวงเวลาที่เด็กผูหญิงหรือสตรีมีประจําเดือนผานการอธิบาย

ความเกี่ยวของสัมพันธระหวางการจัดการสุขอนามัยประจําเดือน (Menstrual hygiene management 

หรือ MHM) และสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิสุขอนามัยสตรีตามกฎหมายจึงเปนความสัมพันธ

ระหวางเด็กหญิงและสตรีในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลกับรัฐและหากเปนสิทธิที่กฎหมายรับรองหรือคุมครอง

ก็ยอมผูกพันใหรัฐ หนวยงานของรัฐและทองถิ่นที่จะตองใหความปกปองและคุมครองเพ่ือใหมีผลในทาง

ปฏิบัติ เมื่อเวลาเด็กผูหญิงหรือสตรีมีประจําเดือนยอมตองการเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐเพ่ือใหรัฐชวย

บรรเทาเยียวยาโรคภัยหรืออาการขางเคียงจากการมีประจําเดือนตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเมื่อเวลา

เด็กผูหญิงหรือสตรีมีประจําเดือนก็จําตองไดรับโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน ไมวา

เด็กผูหญิงหรือสตรีที่มีประจําเดือนจะมีฐานะทางการเงินของครอบครัวหรือฐานะทางเศรษฐกิจสวนตัวมาก

นอยเพียงใดก็ตาม เหตุน้ีเองรัฐจึงตองสงเสริมสิทธิจัดการสุขอนามัยประจําเดือนของเด็กผูหญิงและสตรี 

ในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเพ่ือใชดูดซับหรือสะสมเลือดออกมาทางชองคลอดเปน

ประจําทุกเดือน (ประจําเดือน) ตลอดจนรัฐเองตองพึงจัดสถานที่ที่ถูกสุขอนามัย เปนสัดสวนและมีความ

เปนสวนตัวเพ่ือใหเด็กผูหญิงและสตรีมีโอกาสเปลี่ยนและทิ้งผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนลงในภาชนะ

รองรับที่เหมาะสม อีกทั้งรัฐเองตองพึงสงเสริมใหมีกระบวนการจัดการผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน

ภายหลังจากที่เด็กผูหญิงและสตรีไดทิ้งผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนลงในทิ้งผาอนามัยลงในถังขยะไป

แลว ความสัมพันธที่ไดกลาวในตอนตนยอมเปนเหตุที่กอใหเกิดสิทธิใหมที่จําเปนสําหรับสุขอนามัยสตรี 

ไดแก สิทธิสุขอนามัยประจําเดือน (Menstrual Hygiene Rights) (World Vision, 2017) ซึ่งไดเริ่มมีการ

พูดถึงมากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่จะชวยใหเด็กผูหญิงที่มาจากครอบครัวฐานะยากจนและสตรีที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย ไดมีโอกาสจัดการสุขอนามัยประจําเดือนอยางเหมาะสมและสมศักด์ิศรี สิทธิเชนวาน้ีเปนสิทธิ

ของเด็กผูหญิงและสตรีในฐานะที่เปนทั้งผูหญิงที่มีเพศหญิงโดยกําเนิดที่จะตองมีประจําเดือนตามธรรมชาติ
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และเปนปจเจกบุคคล ที่รัฐ หนวยงานรัฐและทองถิ่นพึงตองยอมรับวาผูหญิงที่มีเพศหญิงโดยกําเนิด 

ที่จะตองมีประจําเดือนตามธรรมชาติและตองปกปองคุมครองใหเด็กผูหญิงและสตรีที่มีฐานะยากจนหรือ

ขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนในชีวิตประจําวันใหไดอยางเหมาะสม  

สิทธิสุขอนามัยประจําเดือน (Menstrual Hygiene Rights) หมายถึง สิทธิทั้งปวงของเด็กหญิง

และสตรีที่เก่ียวของกับสุขอนามัยประจําเดือน ไมวาจะเปนสิทธิของเด็กหญิงและสตรีที่จะไมถูกกีดกันเลือก

ปฏิบัติเพียงเพราะมีประจําเดือน (right to non-discrimination) สิทธิของเด็กหญิงและสตรีที่จะไดรับ

การศึกษาองคความรูวาดวยระหวางการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนที่จําเปน (right to education) 

สิทธิของเด็กผูหญิงและสตรีในการทํางานหรือประกอบกิจการงานในขณะที่มีประจําเดือน (right to work) 

สิทธิของเด็กหญิงและสตรีที่จะมีสุขภาพอนามัยและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีในชวงเวลาที่มีประจําเดือน (right 

to health and healthy environment) และสิทธิของเด็กหญิงและสตรีในการใชนํ้าในการทําความ

สะอาดรางกายหรือสิ่งของในชวงเวลาที่มีประจําเดือน (right to water) (United Nations Children’s 

Fund, 2019) โดยรัฐตองบริหารความเสี่ยงลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย และอนามัย 

ตอเด็กหญิงและสตรี เพียงเพราะเด็กหญิงและสตรีไมอาจรักษาสุขภาพอนามัยในขณะที่มีประจําเดือนได

อยางถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยของสตรี 

โดยสรุป ดังที่กลาวไปในขางตน การเขาถึงสิทธิในสุขภาพของสตรีที่เก่ียวของกับการเขาถึง

ผาอนามัยของกลุมสตรีน้ัน เปนสิทธิที่พึงไดรับการรับรองหรือคุมครองโดยภาครัฐ อีกทั้งภาครัฐควรรับรอง

คุมครองสิทธิสุขอนามัยประจําเดือนเพ่ือนําไปสูการสรางมาตรการหรือกลไกสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

สุขอนามัยประจําเดือนของเด็กหญิงและสตรีใหถูกสุขลักษณะ ผานการแกปญหาความยากจนในครัวเรือน

และการสงเสริมใหเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนไดอยางสะดวกและพอเพียงตอความตองการ 

ใชงานในชีวิตประจําวัน อีกทั้งภาครัฐอาจตองพัฒนาหลักเกณฑและกลไกสงเสริมสิทธิดังกลาวใหสอดคลอง

กับสภาพการณของความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน ดวยการกําหนดมาตรการหรือแมกระทั่งสราง

เครื่องมือใหม ๆ มาคุมครองเด็กหญิงและสตรีจากความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน ซึ่งในสวนตอไป

จะกลาวถึงมาตรการหรือเครื่องมือทางกฎหมายใหม ๆ มาคุมครองเด็กหญิงและสตรีจากความยากจน 

ในชวงเวลาที่มีประจําเดือน ผานการศึกษานโยบายและกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

ผาอนามัยของตางประเทศ (บทที่ 3) 
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2.4 ทบบวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

ผาอนามัย (sanitary napkins) เปนสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน

หญิงที่มีประจําเดือนอันเปนกลไกตามธรรมชาติของเพศหญิงเมื่อเขาสูวัยเจริญพันธุ ประจําเดือน (หรือรอบ

เดือน) (menstruations) เปนกระบวนการตามธรรมชาติของรางกายเพศหญิงที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายมีภาวะ

ที่พรอมตอการสืบพันธุ ซึ่งโดยธรรมชาติแลวประจําเดือนมักจะมา 1 ครั้งใน 4 อาทิตยโดยประมาณ  

แลวการเกิดประจําเดือนอาจไมตรงเวลาหรือคลาดเคลื่อนจากเวลาที่คาดการณ ซึ่งปริมาณของประจําเดือน

มากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับปจจัยดานรางกายของเด็กและเยาวชนหญิง อีกทั้งผาอนามัยที่เปนสิ่งจําเปน 

ขั้นพ้ืนฐานสําหรับเด็กและเยาวชนหญิงที่มีประจําเดือนน้ันพึงจะตองเปนผลิตภัณฑปลอดภัย (safe) และ 

ถูกสุขลักษณะ (hygienic) ตอเด็กและเยาวชนหญิงที่นําเอาผาอนามัยมาใชซับประจําเดือนในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งผาอนามัยถือเปนสินคาที่วางขายในทองตลาดและสินคาที่เด็กและเยาวชนหญิงตองใชเงินซื้อไปเพ่ือนําไป

อุปโภคใชสอยใหเกิดประโยชนเองหรือครอบครัวซื้อเอาไวใหเด็กและเยาวชนใชประโยชนในเวลาออกไปทํา

กิจกรรมนอกบาน เมื่อผาอนามัยถูกใชจนหมดก็ตองหาผาอนามัยใหมมาทดแทนเพ่ิมเติมตราบเทาที่ยังตองใช

สอยผาอนามัยใหเกิดประโยชนในเวลาที่มีประจําเดือน ผาอนามัยจึงไมใชผลิตภัณฑที่ไดมาโดยไดปราศจาก

การชําระราคาหรือไมใชสินคาใหเปลา (free product) แตอยางใด หากแตผูปกครอง เด็กผูหญิงและเยาวชน

หญิงตองใชเงินซื้อหรือชําระราคา (pays) เพ่ือใหไดมาซึ่งผาอนามัยมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เหตุน้ีเอง

ผาอนามัยเปนสินคาและผลิตภัณฑมีมูลคาที่คดิเปนจํานวนเงิน (price) ที่ใชในการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซึ่ง

สินคาหรือผลิตภัณฑผาอนามัย 

เมื่อผาอนามัยเปนสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชนหญิง เด็กและ

เยาวชนหญิงก็พึงมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันเปนสิทธิที่เด็กผูหญิงและเยาวชนหญิง ไมวาจะมีเด็กหรือเยาวชนสตรี 

ที่มีฐานานุรูปหรือสถานะทางการเงินที่แตกตางกัน ก็พึงไดรับการปฏิบัติกันอยางเทาเทียมและคํานึงศักด์ิศรี

ของความเปนเพศหญิงโดยกําเนิดเปนสําคัญ ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐานน้ีเองยังตองไดรับการรับรองในฐานะที่เปน

สิทธิธรรมชาติ (natural rights) และสิทธิที่กฎหมายใหการรับรองคุมครอง (legal rights) กลาวอีกนัยหน่ึง

เด็กและเยาชนหญิงพึงมีสิทธิในการจัดการตนเองในเวลามีประจําเดือนไดอยางมีศักด์ิศรี (right to manage 

period with dignity) เด็กและเยาวชนหญิงพึงมีอิสระหรือใชความสามารถของตนเองในการจัดการตนเอง

เวลามีประจําเดือน เมื่อสิทธิในการจัดการตนเองในเวลามีประจําเดือนไดอยางมีศักด์ิศรีเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

แลว รัฐและหนวยงานของรัฐจะตองรับรองหรือคุมครองเด็กและเยาวชนหญิงใหเด็กและเยาวชนหญิง

สามารถเขาถึงผาอนามัยไดสะดวกและใชประโยชนจากผาอนามัยไดอยางเหมาะสม ในอีกดานหน่ึงสิทธิเปน
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ประโยชนสําคัญของเด็กและเยาชนหญิงซึ่งรัฐหรือหนวยงานของรัฐพึงมีบทบาทหนาที่จัดใหมีหรือสนับสนุน

ใหเด็กและเยาวชนหญิงไดรับสิทธิ ทั้งผูเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนหญิงตางก็พึงกระทําการหรืองดเวน

กระทําอยางหน่ึงอยางใด เพ่ือประกันการเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัย (access to sanitary napkins)  

อยางไรก็ตาม หากเด็กหรือเยาวชนหญิงไมมีรายไดหรือครอบครัวไมมีเงินเพียงพอที่จะใชจายในการ

ซื้อผาอนามัยอันเปนสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สภาพเด็กหรือเยาวชนหญิงไมมีรายไดหรือ

ครอบครัวไมมีเงินที่จะมีซื้อผาอนามัยมาใชในชีวิตประจําวันน้ี อาจแกไขไดดวยการขจัดการขาดแคลน

ผลิตภัณฑผาอนามัย (lack of access to sanitary napkins) การขาดแคลนผลิตภัณฑผาอนามัยในชวงที่มี

ประจําเดือนของเด็กและเยาวชนหญิงน้ันถือเปนความขาดแคลนผาอนามัยชวงที่มีประจําเดือน (period 

poverty) กลาวคือความขาดแคลนดังกลาวกระทบตอเด็กและเยาวชนหญิงในการเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัย

ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตอสตรีเพศที่มีประจําเดือน โดยเด็กและเยาวชนหญิงยอมพึงมีสิทธิเสรีภาพ 

ในการจัดการตนเองชวงที่มีประจําเดือนโดยใชผาอนามัยเปนเครื่องมือใหหลุดพนจากความอับอาย (shame) 

หรือความดางพรอย (stigma) ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

อีกประการหน่ึง ความยากจน (poverty) ของครอบครัวเด็กและเยาวชนอันเปนสภาพซึ่งบิดา 

มารดาหรือผูปกครองของเด็กและเยาวชนหญิงขาดแคลนเงินหรือทรัพยสินที่ใชในชีวิตประจําวัน  (มูลนิธิ 

ชัยพัฒนาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) กลาวอีกนัยหน่ึงบิดา 

มารดาหรือผูปกครองของเด็กและเยาวชนหญิงขาดแคลนเงินหรือทรัพยสินสําหรับใชในชีวิตประจําวันยอม

เปนเหตุปจจัยที่ทําใหเด็กและเยาวชนหญิงมีความเปนอยูที่ตํ่ากวามาตรฐาน (วิทยากร เชียงกูล, 2547) 

เพราะเด็กและเยาวชนหญิงอาจไมไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากบิดา มารดาหรือผูปกครอง ทําใหเด็ก

และเยาวชนหญิงไมมีรายไดเพียงพอที่จะใชจายในการซื้อของใชและสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต

ประจําวัน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2543) เชน อาหารและเครื่องนุงหม (รวมทั้งผาอนามัยสําหรับใชซับเลือด

ประจําเดือนในชวงเวลาที่มีรอบเดือน) ในขณะเดียวกันความยากจนของครอบครัวเด็กและเยาวชนนําไปสู 

การมีความแตกตางดานรายไดระหวางครอบครัวยากจนกับเด็กและครอบครัวไมยากจน (ประเวศ วะสี, 

2542) ยอมมีปจจัยประการหน่ึงที่เกิดขึ้นมาจากการกระจายรายไดหรือทรัพยากรจําเปนอ่ืน ๆ ในการ

ดํารงชีวิตที่อยูบนฐานของความเหลื่อมล้ํา (inequality) ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดและการเขาถึง

ทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิตน้ี ลวนแลวแตกระทบตอเด็กและเยาวชนหญิงที่มาจากครอบครัวที่

ยากจน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) 
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การสงเสริมความเสมอภาค (equality) ยอมมีสวนสําคัญในการสนับสนุนทุกคนและทุกครอบครัว

ในสังคมมีสิทธิเสรีภาพที่จะไดรับโอกาสเขาถึงรายไดเพียงพอที่จะใชนํามาจับจายใชสอยในชีวิตประจําวัน

และโอกาสเลือกซื้อหาสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตประจําวันอยางพอเพียง ยอมเปนแนวทางอัน

นําไปสูการขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคม (American Civil Liberties Union, 2019) อันเปนการสงเสริม

โอกาสใหผูคนในสังคมที่มาจากครอบครัวที่มีความแตกตางดานฐานะหรือปจเจกบุคคลอันมีความ

หลากหลาย (diversity) และความแตกตางในดานตาง ๆ (characteristics)  อาทิ อายุ ความพิการทางกาย 

การแปลงเพศ การสมรสระหวางศึกษา การต้ังครรภระหวางศึกษา การเหยียดผิว ศาสนา ความเช่ือ เพศ 

และรสนิยมทางเพศ  

อน่ึง ความเสมอภาคในการเขาถึงผลิตภัณฑประจําเดือน  (Menstrual Equity หรือ Period 

Equity) ไดแก การที่ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของตองปฏิบัติหนาที่และจัดใหเด็กและเยาวชน

หญิงสามารถไดรับโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัยและผลิตภัณฑประจําเดือนอ่ืน ๆ ไดอยางเปนธรรม 

(United Nations Children's Fund, 2019) โดยไมคํานึงถึงสถานะทางการเงินหรือความแตกตางดาน

รายไดระหวางครอบครัวยากจนกับเด็กและครอบครัวไมยากจน การสงเสริมความเสมอภาคในการเขาถึง

ผลิตภัณฑประจําเดือนของเด็กและเยาวชนหญิงที่มีที่มาจากครอบครัวที่หลากหลาย ใหเด็กและเยาวชน

หญิงไมวาจะมีฐานะทางการเงินที่แตกตางกัน ยอมเปนการสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคในทางเพศ 

(gender equality) ในทางหน่ึง 

การขาดแคลนผลิตภัณฑผาอนามัยในชวงที่มีประจําเดือนของเด็กและเยาวชนหญิงไมเพียงสะทอน

ถึงปญหาความยากจนในครัวเรือนเทาน้ัน หากแตยังสะทอนความเหลื่อมล้ําระหวางเด็กและเยาวชนหญิง 

ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัยไดและเด็กและเยาวชนหญิงที่มีสถานะทาง

เศรษฐกิจไมเพียงพอที่จะเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัยได การขาดแคลนผลิตภัณฑผาอนามัยในชวงที่มี

ประจําเดือนขัดตอการหลักการพ้ืนฐานที่วาเด็กและเยาวชนหญิงทุกคนควรมีโอกาสชีวิตที่เทาเทียมกัน 

ความเหลื่อมล้ําระหวางเด็กและเยาวชนหญิงที่มีโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัยและเด็กและเยาวชนหญิง

ที่ขาดโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัย ยอมทําใหเกิดชองวางระหวางเด็กและเยาวชนหญิงที่อยูในสังคม

เดียวกันหรือศึกษาอยูภายในสถานศึกษาเดียวกัน จึงมีคําถามตามมาวาทําอยางไรรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 

(รวมทั้งผูนําของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ) จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของระหวางเด็กและเยาวชน

หญิงที่ตองใชชีวิตอยูในสังคมหรือศึกษาอยูในสถานศึกษาได ในทํานองเดียวกันผูบริหารหนวยงานภาครัฐ 

ที่เขาไปเก่ียวของสัมพันธกับเด็กและเยาวชนหญิงโดยตรง จะปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติการ
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ตามตําแหนงหนาที่อยางไร เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสงเสริมสงเสริมสิทธิในการเขาถึงผาอนามัยของเด็ก

และเยาวชนหญิงในชีวิตประจําวันได 

หากเด็กและเยาวชนหญิงกําลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ (public schools) ซึ่งไมเพียงเปน

สถานที่ที่หลอหลอมพฤติกรรมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางสติปญญาใหกับเด็กและเยาวชนหญิงแลว 

สถานศึกษาของรัฐยังเปนสถานที่ที่เด็กและเยาวชนหญิงที่มีประจําเดือนใชประโยชนจากผลิตภัณฑผาอนามัย

ใชซับเลือดประจําเดือนของเด็กและเยาวชนหญิงในระหวางที่ประกอบกิจกรรมภายในสถานศึกษาอีกดวย 

เด็กและเยาวชนหญิงที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาของรัฐยอมมาจากครอบครัวที่มีความแตกตางหลากหลาย 

โดยเฉพาะความแตกตางในดานฐานานุรูปและสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว แมวาเด็กและเยาวชนหญิง 

ที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาของรัฐแหงเดียวกัน ก็ยอมจะมีโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑผาอนามัยที่แตกตางกัน

ออกไปตามปจจัยสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันออกไป  

เหตุน้ีเองสถานศึกษาของรัฐไมวาจะเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย 

สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือ 

มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาใหกับทุกเพศทั้งเยาวชนที่มีเพศโดยกําเนิดชายและหญิง สถานศึกษาของ

รัฐจึงตองเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหเยาวชนทั้งชายและหญิงรูจักรักษาสิทธิของตนเองและสงเสริม

สิทธิขั้นพ้ืนฐาน ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษย น้ันหมายความวาสถานศึกษาของรัฐตอง

สงเสริมสิทธิในการจัดการตนเองในเวลามีประจําเดือนไดอยางมีศักด์ิศรีในฐานะที่เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

เด็กและเยาวชนหญิง พรอมกับตองเสริมสรางการเรียนรูสําหรับสงเสริมใหเด็กและเยาวชนชายเคารพ

ศักด์ิศรีความเปนเพศกําเนิดหญิงของเด็กและเยาวชนหญิง ในทํานองเดียวกันสถานศึกษาของรัฐในฐานะ 

ที่เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาของรัฐและผูเก่ียวของกับสถานศึกษาของรัฐ ไมวาจะเปนผูบริหาร

สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย ครู ผูปกครอง และผูปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ในสถานศึกษา

ของรัฐ ตางก็พึงสนับสนุนสงเสริมสิทธิในการจัดการตนเองในเวลามีประจําเดือนไดอยางมีศักด์ิศรีดวย

วิธีการและเครื่องชวยเหลือใหเด็กและเยาวชนหญิงมีผลิตภัณฑผาอนามัยใชในชีวิตประจําวัน เด็กและ

เยาวชนหญิงจะไดสามารถจัดการตนเองเวลามีประจําเดือนไดอยางปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

ในฐานะประเทศกําลังพัฒนาประเทศไทยไดเผชิญหนากับปญหาความเหลื่อมล้ํามาอยางยาวนาน 

ปญหาความเหลื่อมล้ําน้ีเกิดขึ้นในหลายภาคสวนของประเทศไทยไมวาจะเปนความเหลื่อมล้ําระหวางเมือง

และชนบท ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนที่มีสถานะดอยกวาคนอ่ืน อยางคนชายขอบ แรงงานตางดาว 

คนยากจน ปญหาความเหลื่อมล้ําเหลาน้ีเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศและจําเปนอยางย่ิงที่
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จะตองมีการจัดการกับปญหาเหลาน้ีอยางย่ังยืนเพราะความเหลื่อมล้ําไมเพียงแตจะเปนปญหาในตัวเอง 

แตยังกอใหเกิดปญหาตามมาอยางมากมาย (สมชัย จิตสุชน, 2563) 

หน่ึงในปญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไดแกปญหาความไมเทาเทียมทางเพศเน่ืองจาก

ประเทศไทยมีโครงสรางทางสังคมในลักษณะที่เรียกวาปตาธิปไตย (patriarchy) หรือสังคมแบบชายเปน

ใหญ อันเปนสังคมที่ใหคุณคาแกเพศชายมากกวาเพศหญิงบนความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน 

(ปฐมาภรณ บุษปธํารง, 2546) รากฐานวิธีคิดแบบปตาธิปไตยน้ีทําใหประเด็นปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นตอ

ผูหญิง เชน ปญหาการทําแทง ปญหาความรุนแรงบนพ้ืนฐานแหงเพศ ปญหาการเขาถึงการศึกษาของ

เยาวชนหญิงถูกละเลยไป รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ เชน การเขาถึงผาอนามัยอันเปน

ประเด็นสําคัญของการศึกษาฉบับน้ี   

ประเด็นเรื่องสิทธิในการเขาถึงผาอนามัยของผูหญิงปญหาสังคมที่หลายฝายมองขามทั้งที่ ปญหา

การขาดแคลนผาอนามัยสําหรับผูหญิงเปนปญหาที่มีความสําคัญและเปนเรื่องจําเปนเพราะผูหญิงมี

ประจําเดือนเปนประจําทุกเดือน ดังน้ันผาอนามัยจึงไมใชสิ่งฟุมเฟอยแตเปนสิ่งที่มีความจําเปนในการ

ดํารงชีวิตของผูหญิง  

การศึกษาพบวาผูหญิงจํานวนมากในประเทศตาง ๆ ไมสามารถเขาถึงผาอนามัยเหลาน้ีไดจาก

หลายสาเหตุ ประการแรกไดแกความขาดแคลนสินคาผาอนามัยสําหรับผูหญิง ในกรณีของพ้ืนที่ยากจนใน

หลาย ๆ ประเทศ เชน ของอินเดีย (Balamurugan, Shilpa, & Shaji, 2014) อูกันดา (Hennegan, Dolan, 

Wu, Scott, & Montgomery, 2016) เคนยา (Jewitt & Ryley, 2014) หรือแมกระทั่งบางพ้ืนที่ในประเทศ

ไทยไมมีสินคาผลิตภัณฑอนามัยสําหรับผูหญิงจําหนาย หรือหากมีก็ราคาแพงเกินกวาที่จะซื้อหามาใชได

เน่ืองจากปญหาความยากจน ยกตัวอยางกรณีของประเทศไทยที่คาแรงขั้นตํ่าอยูที่วันละ 300 บาท จะเห็น

วาคาผาอนามัยที่ตองจายเฉลี่ยประมาณ 400 บาทตอเดือนนับวาเปนจํานวนที่มากสําหรับผูหญิงบางคน

และหากในครอบครัวมีผูหญิงวัยเจริญพันธุมากกวา 1 คนย่ิงทําใหคาใชจายในสวนน้ีมากขึ้นไปอีกหลายเทา  

ความสามารถในการเขาถึงผาอนามัยจึงเปนตัวช้ีวัดหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ในขณะที่บางคนสามารถเลือกซื้อผาอนามัยไดตามความตองการ แตก็มีผูหญิงอีกกลุมหน่ึงที่มีรายไดนอยจน

ตองอดขาวเพ่ือมาซื้อผาอนามัย หรือบางคนไมสามารถที่จะเลือกใชผาอนามัยไดตามความเหมาะสมและ

ตองหันไปใชอุปกรณอยางอ่ืนไมวาจะเปนถุงเทา กระดาษชําระ เศษผา หรือแมกระทั่งหนังสือพิมพมา
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ทดแทน ซึ่งอุปกรณทดแทนเหลาน้ีไมถูกสุขลักษณะและอาจทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพอ่ืน ๆ ตามมา 

ในขณะที่ผูชายกลับไมประสบกับปญหาในลักษณะน้ีแมแตนอย 

 เมื่อพิจารณาจากมุมมองเรื่องความเทาเทียมทางเพศและมุมมองดานการพัฒนาจะเห็นไดวาการ

เขาถึงผาอนามัยเปนปญหาเรื่องความเทาเทียมทางเพศ (gender equality) อันเปนเปาหมายลําดับที่ 5 ใน

เปาหมายการพัฒนาแหงอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยังเกี่ยวเน่ืองกับ

เปาหมายที่ 3 วาดวยการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (good health and well-being) และเปาหมายที่ 

10 เรื่องการลดความเหลื่อมล้ํา (reduced inequalities) นอกจากน้ี ยังสงผลกระทบในทางออมตอ

ประเด็นเรื่องการศึกษาเทาเทียมและทั่วถึง (quality education) อันเปนเปาหมายลําดับที่ 4 ของ

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนอีกดวย ดังน้ัน จึงเห็นไดวาปญหาน้ีจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับความสนใจ

และแกไขอยางเรงดวน    

งานวิจัยฉบับน้ีสนใจศึกษาปญหาการขาดแคลนผาอนามัยสําหรับเยาวชนหญิงในวัยเรียนโดยมุง

ประเด็นไปที่ผลกระทบของการขาดแคลนผาอนามัยที่มีตอการเขาถึงการศึกษาของเยาวชนหญิง กลาวคือ 

ความยากจนและการเขาไมถึงผาอนามัยทําใหเยาวชนหญิงจํานวนหน่ึงตองเสียโอกาสในการศึกษาเน่ืองจาก

เด็กผูหญิงจะไมสามารถไปโรงเรียนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนหากไมมีผาอนามัยที่เหมาะสม ปญหาน้ีไมได

เปนปญหาสวนบุคคลเทาน้ันแตยังสงผลกระทบในทางออมตอการพัฒนาของประเทศอีกดวย  

การที่ผูหญิงไมมีความสามารถเขาถึงผาอนามัยหรือผาอนามัยทําใหตองเสียโอกาสในชีวิตหลาย

ประการโดยเฉพาะอยางย่ิงโอกาสทางการศึกษา การศึกษาถือเปนอาวุธสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ํา

โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหการศึกษาสําหรับเด็กผูหญิงตามที่นายโคฟ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ

ไดกลาวเอาไววา “ไมมีเครื่องมือในการพัฒนาใดมีประสิทธิภาพมากไปกวาการใหการศึกษาแกเด็กผูหญิง” 

(Jewitt & Ryley, 2014) คํากลาวน้ีกระตุนเตือนใหเห็นถึงความเปนจริงที่วาหากเด็กผูหญิงไดรับการศึกษา

ที่ดีพอจะทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจกาวหนาเน่ืองจากกําลังในการผลิตจะเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันหาก

เด็กผูหญิงอานออกเขียนไดก็จะทําปญหาสําคัญตอการพัฒนาลดนอยลงไมวาจะเปนอัตราการเสียชีวิตของ

แมและเด็ก ปญหาภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะการขาดสารอาหาร การใหการศึกษาแกเด็กผูหญิงยังสงให

เกิดผลดีอีกหลายประการไมวาจะเปนการลดอัตราการต้ังครรภไมพรอม รวมถึงการลดปญหาที่เกิดขึ้นกับ

สุขอนามัยการเจริญพันธุอ่ืน ๆ เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยเฉพาะอยางย่ิงโรคเอดส (Mason et al., 

2013) 
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จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเขาถึงผาอนามัยเปนสิทธิที่ผูหญิงพึงมีทั้งในฐานะสิทธิตาม

ธรรมชาติและสิทธิที่กฎหมายคุมครอง ในหลายประเทศไดดําเนินการแกไขในประเด็นน้ีไปแลวโดยให

สถานศึกษาทําหนาที่ในการจัดหาผาอนามัยที่ถูกสุขลักษณะใหกับนักเรียน เชน กรณีของประเทศ

นิวซีแลนด สกอตแลนด (The 101, 2562) และอังกฤษ (ศูนยวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ, 2562) 

เปนตน สวนประเทศไทยยังไมไดมีนโยบายหรือแนวทางในการแกไขปญหาน้ีอยางจริงจัง นอกจากน้ี

ประเทศไทยยังจัดใหผาอนามัยเปนสินคาในหมวด “เครื่องสําอาง” ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.

2558 ซึ่งตองเสียภาษีคอนขางแพงย่ิงทําใหการเขาถึงผาอนามัยและผาอนามัยสําหรับผูหญิงทั้งหลายมีราคา

แพงขึ้นและเขาถึงยากขึ้นสําหรับผูหญิงที่มีรายไดนอย การที่รัฐจัดหาผาอนามัยใหกับเยาวชนที่อยูใน

สถานศึกษาจึงเปนแนวทางหน่ึงในการแกปญหาน้ี โดยสถานศึกษาอาจรวมมือกับหนวยงานฝายปกครอง 

เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการน้ีเน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และ

ภาระกิจในการสรางเสริมสุขภาพใหกับประชนชน (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ, จิรบูรณ โตสงวน, และหทัย

ชนก สุมาลี, 2553) 
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บทท่ี 3 

แนวนโยบายและกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 

ในการเขาถึงผาอนามัยของตางประเทศและของไทย 

จากการศึกษาแนวนโยบายและกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ในการเขาถึงผาอนามัยของ

ตางประเทศและของไทย คือ 1) ประเทศสกอตแลนด  2) ประเทศนิวซีแลนด  3) ประเทศแคนาดา  

4) ประเทศอินเดีย  5) ประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1 ประเทศสกอตแลนด 

ประเทศสกอตแลนดเปนประเทศหน่ึงที่ตระหนักวาเด็กผูหญิงและสตรีจะตองมีประจําเดือนตาม

ธรรมชาติ (menstruation) กลาวคือตามธรรมชาติของเด็กผูหญิงและสตรีจะมีเลือดและเย่ือบุโพรงมดลูก

หลุดลอกออกมาในทุกรอบเดือนหรือในทุก 28 วัน (menstrual cycle)  รวมทั้งเด็กผูหญิงและสตรีอาจเผชิญ

กับอาการตาง ๆ รวมกับการมีประจําเดือนตามธรรมชาติ  เหตุน้ีเองรัฐบาลสกอตแลนดจึงไดพยายามพัฒนา

แนวทางในการเสริมสรางการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนของเด็กผูหญิงและสตรีใหเปนไปตามสุขลักษณะ 

โดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ อันเปนอุปสรรคในการดํารงศักด์ิศรีความเปนสตรีเพศของเด็กผูหญิงและสตรี 

(dignity of girls and women) (Tull, 2019) ที่พึงตองมีปจจัยพ้ืนฐานมาสนับสนุนใหการจัดการรางกายใน

เวลาที่มีประจําเดือนเปนไปอยางถูกสุขอนามัยและถูกสุขลักษณะน้ันหมายความวารัฐบาลตองจัดเตรียม

สาธารณูปโภคดานนํ้าประปา อนามัยและสุขาภิบาล (water, sanitation and hygiene facilities หรือ 

WASH facilities) (WASH Advocates, 2015) ใหเพียงพอและไดมาตรฐานในทํานองที่เอ้ือประโยชนตอการ

จัดการสุขอนามัยประจําเดือนของเด็กผูหญิงและสตรีใหเปนไปตามสุขลักษณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อ

เด็กผูหญิงและสตรีตองการชําระลางอวัยวะเพศและเปลี่ยนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเพ่ือให

เด็กผูหญิงและสตรีดํารงตนในขณะที่มีประจําเดือนอยางมีศักด์ิศรี สามารถใชหองนํ้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

และมีประตูผนังปดมิดชิดสําหรับทํากิจกรรมชําระลางอวัยวะเพศและเปลี่ยนผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนไดโดยไมอับอายใคร พรอมกับสนับสนุนใหเด็กผูหญิงที่มีฐานะยากจนและสตรีที่ขาดแคลนทุน

ทรัพยสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่จําเปนตอการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนอยาง

เพียงพอและดํารงศักด์ิศรีของสตรีเอาไวอยางเหมาะสม ในปจจุบันรัฐบาลสกอตแลนดจึงไดมีแนวคิดที่นําเอา

เรื่องของการปกปองคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิในสุขอนามัยของสตรีมาผสมผสานเขากับการจัดการ

สุขอนามัยประจําเดือนทุกมิติ ภายใตกิจกรรมการรณรงคเพ่ือยุติความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน 
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(period Poverty)  (Weckesser, Williams, Hewett & Randhawa, 2019)  ที่ เน น ใน เรื่ อ งการจั ดหา

ทรัพยากรที่จําเปนใหเกิดการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถ

ตอบสนองตอความตองการขั้นพ้ืนฐานสําหรับจัดการสุขอนามัยประจําเดือน พรอมกับจัดใหมีผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือน (free sanitary products) สําหรับเด็กผูหญิงและสตรีทุกวัยไดเขาถึงไดสะดวกและ

สามารถใชงานไดในชีวิตประจําวันอยางถูกสุขลักษณะ (Girlguiding, 2020) 

ในบรรดาผูมีสวนไดสวนเสียดานสุขภาพและสิทธิสตรีของประเทศสกอตแลนด ปญหาเก่ียวของกับ

ผลกระทบจากความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนตอสิทธิของเด็กผูหญิงและสตรีในการจัดการ

สุขอนามัยประจําเดือนไดอยางถูกสุขลักษณะที่เหมาะสมและสมศักด์ิศรีของความเปนสตรีหรือไมน้ัน  

มีภาครัฐตลอดจนนักเคลื่อนไหวดานสิทธิสตรีและสิทธิดานสุขภาพใหความเห็นพองไปในแนวทางเดียวกันวา

สิทธิดังกลาวสมควรที่จะไดรับการรับรองอยางชัดเจนและไดรับการคุมครองอยางเปนรูปธรรม บนพ้ืนฐาน

ของการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศหญิงและเพศชาย ควบคูไปกับการสรางสภาวะแวดลอมที่ดี 

ตอการรองรับการมีประจําเดือนตามธรรมชาติของเด็กผูหญิงและสตรีที่ตองใชชีวิตประจําวันในครอบครัว

หรือนอกบาน รวมทั้งเสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนที่ถูกสุขอนามัย

และสุขลักษณะใหกับเด็กผูหญิงและสตรีที่อยูในสังคม 

เหตุน้ีเองกลุมอิทธิพลดานกิจการสาธารณสุขและกลุมผลประโยชนดานสิทธิสตรีจึงไดตอสูผลักดัน

ใหรัฐบาลสกอตแลนดขจัดความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน โดยเสนอแนะใหรัฐบาลและทองถิ่น

สกอตแลนดพึงมีหนาที่ผูกพันตามกฎหมาย (obligations) (Dickson, 2020) ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การสงเสริมสนับสนุนสิทธิในการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนใหสอดคลองกับความตองการขั้นพ้ืนฐานของ

เด็กผูหญิงและสตรีในประเทศและชุมชนทองถิ่น รวมทั้งกําหนดใหสถานที่ (place) ที่มีความเกี่ยวของ

สัมพันธกับเด็กผูหญิงที่อยูในวัยศึกษาเลาเรียนและสตรีที่อยูในวัยทํางาน ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา 

(educational institute) เชน โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย (university) ก็ดีหรือสถานที่ทํางาน 

(workplace) เชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท และรานคาก็ตาม ตางก็พึงมีภาระหนาที่ที่จะตองจัดหองนํ้า

สําหรับสุขภาพสตรี (female toilets) ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและไดสัดสวนมิดชิดที่ถูกจัดเอาไวใหเปนพ้ืนที่

จัดการสุขอนามัยประจําเดือนของเด็กผูหญิงและสตรี  และจัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 

ขั้นพ้ืนฐานน้ันก็คือผาอนามัย (sanitary pads) สําหรับใหเด็กผูหญิงและสตรีเพ่ือตอบสนองตอกลไกทาง

รางกายสตรีตามธรรมชาติ โดยนํามาใชซับเลือดประจําเดือนของสตรีในลักษณะที่เปนผลิตภัณฑใชครั้งเดียว

ทิ้ง 
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อน่ึงในกรณีที่ผูชายบางกลุมไมเขาใจและไมรูจักตระหนักถึงธรรมชาติของผูหญิงที่จะตองมี

ประจําเดือน แตผูชายบางกลุมกลับอาศัยภาวการณมีประจําเดือนตามธรรมชาติของผูหญิงอันเปน 

คุณลักษณะเฉพาะ ที่ผูชายบางกลุมกลับอาศัยอคติสวนตัวไดตัดสินในอยางหน่ึงอยางใด ทําใหเด็กผูหญิง 

หรือสตรีถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติเพียงเพราะอยูในภาวะที่กําลังมีประจําเดือนหรืออาจมีประจําเดือน 

ในอนาคต ทําใหเด็กผูหญิงและสตรีน้ันถูกปฏิเสธการเขาถึงโอกาสบางอยางในสังคม ถูกต้ังขอรังเกียจจาก

ผูชาย ถูกทําใหแปลกแยกออกไปจากผูชาย ทําใหผูหญิงน้ันรูสึกไรศกัด์ิศรีดอยคุณคาในสังคม เผชิญกับความ

อับอายที่ผูชายหยิบย่ืนให สิ่งเหลาน้ีลวนแลวแตเปนตราบาปที่เกิดจากการมีประจําเดือน (period stigma) 

ของเด็กผูหญิงและสตรี (Scottish Parliament, 2019)  ตราบาปเชนวาน้ีจะเกิดขึ้นผูชายบางกลุมไดทําการ

เปรียบเทียบแลวพบวาเด็กผูหญิงและสตรีที่มีประจําเดือนเผชิญสภาพตามธรรมชาติและไดรับผลกระทบ 

จากสภาพดังกลาวผิดแผกแตกตางไปจากตน จนผูชายบางกลุมผลักไสใหเด็กผูหญิงและสตรีไปอยูในกลุมคน

ออนแอในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเด็กผูหญิงและสตรีมีรอยเปอนประจําเดือนบริเวณกระโปรงหรือ

กางเกงที่กําลังสวมใสอยู แลวถูกลอเลียนหรือดูหมิ่นศักด์ิศรีของความเปนสตรีเพศเพียงเพราะมีรอยเปอน

ประจําเดือนบริเวณเครื่องนุงหมที่สวมใสอยู 

จากที่กลาวมาในขางตนการผลักดันและขับเคลื่อนของผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับปญหาความ

ยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนจึงทําใหรัฐบาลสกอตแลนดตองมีการกระทําเพ่ือยุติความยากจน 

ในชวงเวลาที่มีประจําเดือน (Action to end period poverty) ในขณะเดียวกันรัฐบาลสกอตแลนดตองการ

ลบตราบาปที่ เกิดจากการมีประจําเดือน (Stop to the stigma around menstruation) โดยรัฐบาล 

ไดพิจารณากําหนดนโยบายและออกมาตรการสงเสริมสนับสนุนดําเนินการขจัดความยากจนในชวงเวลาที่มี

ประจําเดือนเพ่ือใหเด็กผูหญิงและสตรีมีโอกาสเขาถึงผลิตภัณฑประจําเดือนไดสะดวกและถูกสุขลักษณะ

โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐบาลสกอตแลนดมุงสรางหลักเกณฑและกลไกเพ่ือใหเด็กผูหญิงและสตรีมีโอกาสที่จะ

เขาถึงและไดรับแจกผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา (free sanitary products) (Scottish 

Government, 2018) โดยมีลักษณะเปนการชวยเหลือแบบใหเปลาในทํานองที่เด็กผูหญิงและสตรีไมตอง 

เสียมูลคาหรือไมตองเสียคาตอบแทนใดเพ่ือแลกกับการไดมาซึ่งผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนมาใชงาน 

ในชีวิตประจําวัน กลาวอีกนัยหน่ึงรัฐบาลสกอตแลนดไดพยายามกําหนดกฎหมายเอาไวเปนลายลักษณอักษร

ในการรับรองสิทธิสากลที่จะไดรับแจกผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา (universal right to 

access free sanitary products) ไวอยางชัดแจง เพ่ือใหเด็กผูหญิงและสตรีสามารถอางสิทธิดังกลาวในการ

เรียกรองใหรัฐ หนวยงานของรัฐ ทองถิ่น สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา ฯลฯ 

ปฏิบัติการสงเสริมสนับสนุนสิทธิดังกลาวอยางเปนรูปธรรม 
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ดังน้ัน รัฐสภาสกอตแลนดจึงไดนํารางกฎหมายขจัดความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนที่ถูก

นําเสนอโดย นางสาวโมนิกา เลนนอน (Monica Lennon) (Lennon, 2017) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แหงรัฐสภาสกอตแลนด (Member of the Scottish Parliament หรือ MSP) ที่นําเสนอในรูปแบบของ 

รางกฎหมายที่ไมไดนําเสนอมาจากรัฐบาล (non-Governmental Bill) โดยรางกฎหมายฉบับน้ีถูกนําเสนอ

ตอสาธารณชนมาต้ังแตป ค.ศ. 2017 แลวรัฐสภาสกอตแลนดนํามาทําการพิจารณาและผานรางกฎหมาย

รับรองสิทธิในสุขอนามัยของสตรีและสิทธิในการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนของเด็กผูหญิงและสตรี 

เพ่ือขจัดความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือน ใหเด็กผูหญิงและสตรีสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนไดอยางสะดวกและถูกสุขลักษณะ โดยรางกฎหมายฉบับน้ีมีช่ือวารางกฎหมาย Period 

Products (Free Provision)  (Scotland)  Bill 2019 ขึ้ น  (Scottish Parliament, 2020) แล วถูกบรรจุ

สาระสําคัญอันมีเน้ือหาประกอบดวยบทบัญญัติวาดวยผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา 

(provision for free period products) สําหรับเด็กผูหญิงและสตรีที่ประสงคที่จะใชงานผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือน โดยไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง (legal obligation for the 

Scottish government) โดยสาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ 

ของรัฐบาลสกอตแลนดชวยบรรเทาความขาดแคลนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในชีวิตประจําวัน 

และการขาดโอกาสที่จะเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนไดอยางสะดวก ภายใตหลักการของ 

รางกฎหมายฉบับน้ีรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นสกอตแลนดตองมีหนาที่ วางแผนสงเสริมสิทธิในการ

เขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนและปฏิบัติการใหเด็กผูหญิงและสตรีเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนไดอยางสะดวก ไมวาจะเปนการเปดโอกาสใหเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในราคา

ที่ไมแพงในทองตลาดทั่วไปหรือไดรับโอกาสใหไดรับแจกผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในสถานที ่

ที่เก่ียวของกับการใชชีวิตประจําวันของเด็กผูหญิงและสตรี ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองสอดคลองกับ

นโยบายสงเสริมความเทาเทียมของผูคนในสังคม (equality) อีกทั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมของเด็กผูหญิง

และสตรีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลและไดใหสิทธิกับเด็กผูหญิงและสตรี 

ในการจัดการสุขอนามัยประจําเดือนไดอยางถูกสุขลักษณะที่เหมาะสมและสมศักด์ิศรีของความเปนสตรี 

นอกจากน้ีรางกฎหมายฉบับน้ียังกําหนดใหรัฐบาลสกอตแลนดตองจัดใหมีโครงการแจกผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาทั่วทั้งประเทศ (period products scheme) ในสถานที่ที่เกี่ยวของกับ

การทํางานหรือการใชชีวิตของเด็กผูหญิงและสตรี โดยเฉพาะการจัดใหมีจุดบริการผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนแบบใหเปลาในหองนํ้าหญิงของสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา เหตุที่รางกฎหมายไดบรรจุ

แนวคิดเชนวาน้ี ก็เพราะรางกฎหมายฉบับน้ีตองการใหอํานาจรัฐดําเนินโครงการแจกผลิตภัณฑสุขอนามัย
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ประจําเดือนแบบใหเปลาทั่วทั้งประเทศ เพ่ือใหเด็กผูหญิงและสตรีเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนได

อยางงายโดยสมเหตุผล (reasonably easily) และการเขาถึงดังกลาวตองเปนการเขาถึงอยางเปนสวนตัวโดย

สมเหตุผล (reasonable privacy) ซึ่งคณะรัฐมนตรีสกอตแลนดพึงตองทําใหโครงการแจกผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาไดแพรหลายไปในวงกวาง 

แมในปจจุบันประเทศสกอตแลนดยังไมมีกฎหมายสนับสนุนใหแจกผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจํ า เ ดือนแบบให เปล า  คงมี เ พียงกฎหมาย School Premises (General Requirements and 

Standards) (Scotland) Regulations 1967 ที่วางหลักเกณฑในทํานองที่กําหนดใหโรงเรียนที่มีนักเรียน

หญิงอายุต้ังแต 8 ปขึ้นไป จะตองจัดใหมีจุดใหบริการผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในโรงเรียน 

(requirements for period product facilities in schools) (Lennon, 2017) ในขณะเดียวกันโรงเรียน

ดังกลาวก็ตองจัดใหมีจุดทิ้งผาอนามัยที่ใชแลว (disposal of sanitary towels) ในบริเวณหองนํ้าหญิงของ

โรงเรียนที่มีนักเรียนหญิงอายุต้ังแต 8 ปขึ้นไป เชน ถังขยะใสผาอนามัยทั่วไปหรือถังขยะใสผาอนามัยแบบ

อัตโนมัติ เปนตน แตน้ันก็ไมไดหมายความวานักเรียนหรือนักศึกษาที่มีฐานะยากจนจะสามารถเขาถึง

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนจากจุดใหบริการได แลวการมีจุดใหบริการก็ไมไดหมายความวา 

จุดใหบริการดังกลาวจะเปนการบริการแจกผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาแตอยางใด 

กลาวโดยสรุป ประเทศสกอตแลนดมีแนวนโยบายที่สําคัญผานการผลักดันโดยสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแหงรัฐสภาสกอตแลนด (นางสาวโมนิกา เลนนอน) และองคกรสนับสนุนสิทธิสตรีและสิทธิในสุขภาพ 

ซึ่งไดรวมกันตอสูเรียกรองสิทธิดังกลาวจนนําไปสูการจัดทําและนําเสนอรางกฎหมาย Period Products 

(Free Provision) (Scotland) Bill 2019 อันประกอบไปดวยสาระสําคัญน้ันก็คือภาครัฐและหนวยงานที่เขา

ไปเก่ียวของสัมพันธกับเด็กผูหญิงและสตรี พึงตองดําเนินการใหเด็กผูหญิงและสตรีทุกคนสามารถเขาถึง

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนไดในชีวิตประจําวัน โดยสถานที่ทํางาน โรงเรียน หางสรรพสินคา รานคา

และสถานที่ที่ผูหญิงตองเขาไปเกี่ยวของสัมพันธตองจัดเตรียมผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา

เอาไว เพ่ือใหเด็กผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดมีโอกาสเขาถึง

ผลิตภัณฑดังกลาวไดอยางเหมาะสมและถูกสุขอนามัย ตลอดจนพึงกําหนดใหสถานที่เชนวาน้ีจัดหองนํ้าหญิง

ใหถูกสุขลักษณะและเปนสัดสวนมิดชิดเพ่ือบริการเด็กผูหญิงและสตรี อีกทั้งภาครัฐและทองถิ่นสกอตแลนด

พึงตองกํากับดูแลใหสถานที่เกี่ยวของสัมพันธกับการทํางานหรือการใชชีวิตของเด็กผูหญิงและสตรีปฏิบัติตาม

นโยบายและกฎหมายของรัฐเพ่ือสนับสนุนใหผูหญิงเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน โดยกรอบ

แนวคิดสําคัญน้ันก็คือหนวยงานของรัฐและทองถิ่นตองขจัดความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนใหหมด

ไปจากประเทศสกอตแลนด 
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3.2 ประเทศนิวซีแลนด 

ในประเทศนิวซีแลนด แมวาจะเปนประเทศที่มีภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศคอนขางดี และ

สาธารณูปโภคครบครันที่สุดประเทศหน่ึงก็วาได แตทวาสภาพความเหลื่อมล้ําในสังคมก็มีใหพบไดทั่วไป 

เฉกเชนประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก แตที่นาเปนหวงที่สุดในปจจุบันน้ันคงหนีไมพนปญหาการศึกษาซึ่งตลอดมา

น้ันรัฐบาลนิวซีแลนดไดมีการใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และมุง

กําจัดอุปสรรคตอการศึกษาของเยาวชนมาโดยตลอด  ตอมาจึงไดพบวาอุปสรรคที่สําคัญตอการสรางความ

เทาเทียมทางดานการศึกษา และความเทาเทียมทางเพศของประเทศนิวซีแลนดน้ันกลับเปนเพราะวา  

มีผูหญิงจํานวนหน่ึงที่ไมสามารถเขาถึงผาอนามัยได เน่ืองจากมีราคาที่สูงจนเกินไป ทําใหองคกรอิสระและ

นักวิชาการในประเทศนิวซีแลนดที่ตระหนักเห็นปญหาดังกลาว ออกมาเก็บขอมูลเพ่ือใชเสนอเขาสภา 

เพ่ือแกปญหาเชิงนโยบายเปนลําดับถัดไป 

เริ่มตนจากป ค.ศ. 2016 DignityNZ องคกรการกุศลที่มุงเนนเรื่องการชวยเหลือชาวนิวซีแลนด 

ในการเขาถึงผาอนามัยทั้งในที่ทํางานและที่โรงเรียน โดยไดทําการวิเคราะหสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดจาก

ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของเด็กวัยเรียนไวดวยกัน 4 ขอ ดังน้ี 

1) ปญหาความไมมั่นใจในตนเอง และความอับอายที่เกิดจากการที่ไมมีเงินซื้อผาอนามัย 

2) อันตรายตอสุขภาพอันเกิดจากการใชวัสดุอ่ืนที่ไมมีคุณสมบัติในการซับเลือด หรือมีความ

สะอาดมากพอแทนผาอนามัย กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและเลือดประจําเดือนเลอะในที่

สาธารณะ 

3) ขาดเรียน แขงกีฬา และกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ ในชวงมีประจําเดือน 

4) สรางงานสะสมที่เกิดจากการขาดเรียน กอใหเกิดความเครียดสะสมในเด็กเน่ืองจาก 

มีความกดดันที่ตองตามเพ่ือน ๆ ใหทัน 

ตอมาไดมีการดําเนินโครงการโดยใชวลีที่วา “ซื้อ 1 บริจาค 1” หรือ Buy one, Give one ในการ

ดําเนินโครงการที่ไมใชเพียงแคใหมีผาอนามัยฟรีใชในกลุมนักเรียนหรือวัยทํางานเพ่ือลดรายจายเทาน้ัน  

แตเพ่ือใหใครก็ตามที่ประสบกับปญหาการเขาถึงผาอนามัยจนตองหยุดงานหรือขาดเรียน ไดรับประโยชน

จากสวนน้ีดวย โดยการดําเนินโครงการดังกลาว DignityNZ น้ันไดทําการรวบรวมเงินบริจาคและจัดซื้อ

ผาอนามัยเพ่ือแจกจายแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผลลัพธที่ไดก็ทําใหเด็กที่เคย 

หยุดเรียนกลับมาเรียนในระหวางมีประจําเดือนไดถึงรอยละ 72 เลยทีเดียว (DignityNZ, 2016) 
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อยางไรก็ตามเมื่อดําเนินโครงการแกปญหาการขาดแคลนผาอนามัย โดยการแจกผาอนามัย 

มาไดชวงระยะเวลาหน่ึง ทางองคกรกลับไดตระหนักถึงปญหาที่สําคัญกวาการเขาถึงผาอนามัย คือความ 

ไมยุติธรรมในสังคมซึ่งผาอนามัยที่มีความจําเปนที่สุดในวันที่ผูหญิงมีประจําเดือน กลับเปนสิ่งที่แทบจะซื้อ

หรือหาไมไดในวันที่พวกเขาตองการมันที่สุด หากใครบางคนสามารถดํารงชีวิตไดดวยวันละเพียง 10 

ดอลลาร แตวันที่มีประจําเดือนกลับตอง ใชเงินกวา 6 ดอลลารสําหรับซื้อผาอนามัย 1 กลอง ทําใหเปนการ

ลดศักยภาพในการซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีประโยชน อาจกอใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร สงผล 

ตอการเรียนและการทํางานได ในขณะเดียวกันหากเลือกที่จะไมซื้อผาอนามัยก็สามารถเปนกลุมเสี่ยงตอ

ปญหาเดิมขางตนไดเชนกัน เพราะฉะน้ันการสนับสนุนใหมีผาอนามัยฟรีใหเปนนโยบายจากรัฐที่มีความ 

เปนรูปธรรมมากขึ้นจึงเปนทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการขยายขอบเขตความชวยเหลือสําหรับบุคคลที ่

ตกหลน และการสรางความเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบใหกับประเทศนิวซีแลนด (DignityNZ, 2016) 

ถัดมาในป ค.ศ. 2018 จากการสํารวจของ KidsCan องคกรเพ่ือการกุศลที่ผลักดันเกี่ยวกับดานการ

พัฒนาการศึกษาของเด็กในนิวซีแลนดซึ่งไดแนวคิดการจัดทําแบบสอบถามมาจากการทําโครงการ Free 

Period  ในประเทศสกอตแลนด ไดออกมาเปดเผยถึงตัวเลขกวารอยละ 25 ของผูหญิงที่ตองลาหยุดงาน

หรือขาดเรียน เพียงเพราะวาพวกเธอมีประจําเดือนและไมมีกําลังในการซื้อผาอนามัย ซึ่งในจํานวนดังกลาว

มีเด็กผูหญิงที่อายุตํ่ากวา 17 ป คิดเปนรอยละ 29 ที่มีความจําเปนตองขาดเรียนดวยเหตุขางตน  

โดยสวนมากผูหญิงรอยละ 53.1 ไดแจงวาไมสามารถซื้อผาอนามัยไดเลยเน่ืองจากมีราคาที่แพงจนเกินไป 

สวนที่เหลือจะซื้อผาอนามัยเปนบางโอกาสเทาน้ัน นอกจากน้ีในจํานวนของผูหญิงที่ไมซื้อผาอนามัยกวา 

รอยละ 33 ยังไดบอกวาพวกเธอจําเปนตองนําเงินที่มีอยูไปซื้ออาหาร ยา และของใชที่พวกเธอมองวา 

มีความจําเปนมากกวาผาอนามัย และไดเปดเผยวามีการใชวัสดุอยางอ่ืนทดแทนในบางครั้ง ไมวาจะเปน

กระดาษชําระ เสื้อผาเกา หรือเศษผาเทาน้ัน (KidsCan, 2018) 

จากผลการสํารวจดังกลาวทําใหผูบริหารของ KidsCan อยางจูลี่ แชปแมน (Julie Chapman) 

ออกมาสรางความตระหนักแกบรรดาครู อาจารย และผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาเด็กผูหญิง

ขาดเรียนในชวงมีประจําเดือนเน่ืองจากไมสามารถเขาถึงผาอนามัยที่มีราคาสูงได วา 

“ในฐานะที่เปนชาวนิวซีแลนด การกาวมาเปนผูนําในดานการสรางความ 

เทาเทียมทางเพศน้ันเปนสิ่งที่เรานาภาคภูมิใจย่ิง แตประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นเหลาน้ี 

ก็เหมือนอุปสรรคอันใหญหลวงที่เรามองไมเห็นน่ันแหละ สําหรับเด็กผูหญิงที่มาจาก

ครอบครัวที่มีรายไดนอย การศึกษาคือทางออกที่ ดีที่สุดสําหรับพวกเธอในการ 
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ปลดเปลื้องตัวเองออกจากความขมขื่น แตแลวโอกาสน้ันของพวกเธอก็ถูกพรากจากไป

เพียงเพราะพวกเธอไมสามารถซื้อผลิตภัณฑอนามัยพ้ืนฐานที่จําเปนได..” 

ย่ิงไปกวาน้ัน การสํารวจครั้งน้ีของ KidsCan (KidsCan, 2018) ยังไดมีการรวบรวมความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยางบางสวนเกี่ยวกับการเลือกที่จะไมซื้อผาอนามัยซึ่งแสดงใหเห็นวาราคาผาอนามัยน้ันมีราคา

ที่สูงเกินกวาหน่ึงครอบครัวจะสามารถซื้อแลวนํามาแจกจายใหกับสมาชิกในครอบครัวที่เปนหญิงวัยเจริญ

พันธุไดครบทุกคน อีกทั้งผูหญิงบางคนก็ยังมองวาการซื้อผาอนามัยเปนสิ่งที่ไมมีความจําเปน มากเทากับ

การนําเงินไปรับผิดชอบรายจายอ่ืน ๆ ในครอบครัว หรือแมแตสภาพสังคมที่ทําใหผูหญิงคิดวาการเปน 

แมและภรรยาที่ดีน้ันตองเสียสละอยูเสมอ โดยจะเห็นไดจากความคิดเห็นดังตอไปน้ี 

“ผาอนามัยราคาแพงเกินไปคะ แนนอนวาผาออมกับนมผงสําหรับลูก ๆ ของฉัน

ตองมากอนเสมอ คืนหน่ึงฉันตองเปลี่ยนผาออมลูกมากกวา 1 ครั้งซะดวย” 

“ฉันเปนแมเลี้ยงเด่ียวคะ คานํ้า คาไฟ ก็ตองจาย อาหารก็ตองซื้อ ถาผาอนามัย

ไมลดราคาฉันก็ไมมีปญญาซื้อหรอกคะ” 

“ฉันตองเสียสละเงินคาอาหารสําหรับวันหน่ึงถึงสองวันเชียวนะ เพ่ือซื้อสิ่งที ่

ใครหลาย ๆ คนเรียกมันวาสินคาฟุมเฟอยของผูหญิงนะ” 

“ผาอนามัยเปนสิ่งที่ฟุมเฟอยสําหรับเราคะ และลูก ๆ ของเราก็ตองมากอนเสมอ 

สวนฉันเองแคเอากระดาษชําระมามวน ๆ ก็นาจะใชไดแลว” 

 “ทีถุงยางนะ แจกกันอยางกับแจกรางวัล แลวทําไมไมแจกผาอนามัยบางละ ?” 

“ตอนที่ลูกสาวของฉันมีประจําเดือนทุกครั้ง ฉันตองแนใจอยูเสมอนะคะวา 

ลูกสาวฉันจะมีผาอนามัยใส แตพอถึงคราวที่ฉันมีประจําเดือนบาง บานเราก็มักจะ 

ไมเหลือเงินแลวทุกท”ี 

ตอมาในป ค.ศ. 2019 Youth19 ซึ่งเปนกลุมที่กอตั้งเพื่อการสํารวจและเก็บขอมูลคุณภาพสูง

เกี ่ยวกับเยาวชนของประเทศนิวซีแลนด จัดทําโดยคณะนักวิชาการอยาง ดร. เทเรซา เฟลมมิ ่ง  

(Dr. Theresa Flemming) ดร. ซารา โดโนแวน (Dr. Sarah Donovan) และ รศ.ดร.เทอรีแอน คลารก 

(Ap. Terryan Clark) จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย มหาวิทยาลัยโอทาโก และมหาวิทยาลัยโอคแลนด 
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ที่ไดทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเหลื ่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของเด็กหญิงชาวนิวซีแลนด  

โดยพบวา ในเด็กผู หญิงชวงอายุระหวาง 9-13 ป ที ่มีสัดสวนกวารอยละ 12 ซึ ่งไมสามารถเขาถึง

ผาอนามัยไดเนื่องจากมีราคาแพงเกินไป โดยอีกรอยละ 5 นั้น เคยเกิดขึ้นเปนบางครั้ง หรือหนึ่งถึงสอง

ครั ้งเทานั้น ซึ ่งพบวาสัดสวนรอยละ 8 ของทั ้งหมดตองขาดเรียน และจํานวนเด็กที ่ตองขาดเรียน

เนื่องจากมีประจําเดือนและไมสามารถซื้อผาอนามัยไดใน 1 โรงเรียน นั้นคิดเปนมากกวารอยละ 21 

ของนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด สวนอีกรอยละ 14 นั้นคือจํานวนของเด็กผูหญิงที่ตองขาดเรียนมากกวา 

1 วัน ใน 1 เดือน ในสวนของเด็กหญิงชาติพันธุพื้นเมืองชาวเมารีนั้นพบวามีเด็กที่ไมสามารถเขาถึง

ผาอนามัยไดถึงรอยละ 15 จากจํานวนเด็กสาวชาวเมารีทั้งหมด (Youth19, 2020) 

อยางไรก็ตามทาง Youth19 ไดแนะนําแนวทางการแกไขปญหาการไมสามารถเขาถึงผาอนามัย

ของเด็กสาววัยเรียน โดยการนอมนําโครงการของประเทศสกอตแลนดมาปรับใช เชน การแจก

ผาอนามัยฟรีภายในโรงเรียน รวมไปถึงการเพิ่มการเขาถึงผาอนามัยสําหรับเด็กประถมซึ่งเปนชวงอายุ 

ที่สามารถมีประจําเดือนไดเชนกัน พบวาหากดําเนินการแกไขปญหาตามขางตนสามารถสรางความ 

พึงพอใจตอนักเรียนไดมากถึงรอยละ 84 ทีเดียว (Youth19, 2020) 

ทั้งนี้ จากความเคลื่อนไหวในแวดวงนักวิชาการและองคกรอิสระที่มีสวนเกี่ยวของ ทําใหรัฐบาล

นิวซีแลนดมิอาจเพิกเฉยตอประเด็นดังกลาวไดอีกตอไป ผนวกกับความตองการแกไขประเด็นความ

ยากจนในเด็ก และการขจัดอุปสรรคที ่ม ีตอการศึกษาแลวนั ้น นายกรัฐมนตรีจาซินดา อารเดิร น 

(Jacinda Ardern)  จึงไดออกมาพูดถึงกรณีปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของเด็กสาววัยเจริญ

พันธุในประเทศนิวซีแลนดเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเขาถึงผาอนามัยในชวงมีประจําเดือนได โดยมี

ใจความเกี่ยวกับการแกปญหาดังกลาวดวยการแจกผาอนามัยฟรีในโรงเรียน เพื่อใหเด็ก ๆ ไดรับ

การศึกษาอยางตอเนื่องโดยปราศจากอุปสรรค หรือขอจํากัดใด ๆ และ จากการสัมภาษณผาน SBS 

News พบวา จูลี่ แอน เจ็นเทอร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสตรีแหงประเทศนิวซีแลนด ( Ministry for 

Women ) ก็ไดออกมาเนนยํ้าเชนกัน วา ผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยของผูหญิงนั้นมีราคาที่สูงจนเกินไป

สําหรับเด็กสาวสวนใหญ เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหผลิตภัณฑเหลานี้สามารถ

เขาถึงไดงายขึ้น เพราะเธอเองมีความเห็นวาการเปนประจําเดือนนั้นเปนสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติของ

มนุษย เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑสุขอนามัยสําหรับผูหญิงระหวางมีประจําเดือนนั้นคือสิ่งจําเปน มิใชสินคา

ในหมวดของฟุมเฟอย  
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อยางไรก็ตามในขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนดไดดําเนินการตามโครงการขางตนแลวบางสวน โดย

มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการแจก

ผาอนามัยฟรีในโรงเรียนภูมิภาคไวคาโท ( Waikato ) กวา 2.6 ลานดอลลารนิวซีแลนด และความเกรง

วาปญหาโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธใหม หรือ COVID-19 ที่ไดมีผลกระทบในเชิงลบตอหลาย

ภาคสวนในนิวซีแลนดจะทําใหปญหาการเขาถึงผาอนามัยนั้นแยลงกวาเดิม รัฐบาลจึงไดเพิ ่มการ

สนับสนุนลงไปในพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบหนักกอนเปนอันดับแรก ยิ่งไปกวานั้น รัฐบาลยังมี

แผนที่จะขยายกรอบการชวยเหลือใหครอบคลุมทั้งประเทศภายในปค.ศ. 2021 อีกดวย นอกจากนี้เพื่อ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐ หางสรรพสินคาบางแหงในประเทศนิวซีแลนดจ ึงไดเริ ่มนโยบาย

เปลี่ยนแปลงคําอธิบายสินคาจาก สินคาสําหรับสุขอนามัย  (sanitary product (Tu, 2020) เปน สินคา

สําหรับสตรีมีประจําเดือน  (period product) โดยใชคําที ่ตรงไปตรงมาเพื่อแสดงใหเห็นวาการมี

ประจําเดือนไมใชสิ่งที่ตองปกปดซอนเรนอีกตอไป 

3.3 ประเทศแคนาดา 

ผู กําหนดนโยบายดานสาธารณสุข (health policy makers) และผูมีสวนไดสวนเสียดาน 

สุขภาวะของกลุมสตรี (women's healthcare stakeholders) ในประเทศแคนาดาไดพยายามขจัด

อุปสรรคในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุมเด็กผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ

ยากจนกับกลุมสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพยในการดํารงชีพ (Geertz et al., 2016) ในขณะเดียวกันก็ยัง

พยายามเปดมุมมองใหสาธารณชนทั่วไปไดเห็นวาการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนยอมตองมีการ

จายเงินหรือการชําระราคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมสิทธ์ิในผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนสําหรับใชสอยเมื่อเวลามีประจําเดือนหรือตระเตรียมเอาไวในชวงเวลาที่คาดการณ 

ไววาประจําเดือนกําลังจะมา (Nanos for Plan International Canada, 2019) เหตุน้ีเองกําหนดนโยบาย

ดานสาธารณสุขและผูมีสวนไดสวนเสียดานสุขภาวะของกลุมสตรีในประเทศแคนาดา จึงไดขับเคลื่อนและ 

ช้ีใหสาธารณชนไดเห็นวาการผลิตสินคาและการวางจําหนายผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนยอมมีตนทุน

ในการผลิต (Weir, 2015) ในทํานองเดียวกันการเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุม

เด็กผูหญิงและสตรีก็ยอมมีตนทุนที่จะตองจายในชีวิตประจําวัน (Frisina & Desprey, 2019) เพ่ือแลกกับ

การไดมาซึ่งผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเอาไวใชสอยยามที่ตนกําลังจะมีประจําเดือนหรืออยูใน

ระหวางที่มีประจําเดือน เหตุน้ีเองผูกําหนดนโยบายดานสาธารณสุขและผูมีสวนไดสวนเสียดานสุขภาวะ

ของกลุมสตรี จึงไดนําเสนอวาควรมีการสรางกลไกสําคัญอยางหน่ึงในการทําใหเกิดการสะทอนตนทุนและ
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ราคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่กลุมเด็กผูหญิงและสตรีจะตองจายเพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนที่ถูกสุขอนามัยหรือเลือกใชผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่เหมาะสมกับสุขภาพ

อนามัยของตน (Kuhlmann, Bergquist, Danjoint, & Wall, 2019) รวมไปถึงการเลือกใชผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของตนเองใหนอยที่สุด ดังน้ันผูกําหนดนโยบายดาน

สาธารณสุขและผูมีสวนไดสวนเสียดานสุขภาวะของกลุมสตรีจึงไดนําเสนอวาควรมีการสรางมาตรการขจัด

อุปสรรคในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนดวยการทําใหราคาผลิตภัณฑสุขอนามัยในทองตลาด

ประเทศแคนาดามีราคาที่ถูกลงหรือสรางกลไกบางอยางที่มีแนวโนมทําใหผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูคาสงและ

ผูคาปลีกกําหนดราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในทองตลาดที่ตํ่าไปกวาราคาที่วางจําหนาย 

ในทองตลาดเดิม การลดตนทุนและการลดราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเพ่ือใหกลุม

เด็กผูหญิงและสตรีมีความสามารถทางเศรษฐกิจเพียงพอหรือกลาที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนมาดูแลสุขอนามัยประจําเดือนของตนอยางเหมาะสม ก็เปนทางเลือกที่สมเหตุสมผล

ประการหน่ึง (a reasonable choice) ที่ถูกหยิบยกขึ้นถกเถียงและอภิปรายในหมูผูกําหนดนโยบายดาน

สาธารณสุขและผูมีสวนไดสวนเสียดานสุขภาวะของกลุมสตรีอยางกวางขวาง ซึ่งในป ค.ศ. 2004 สมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรประเทศแคนาดาจากพรรคประชาธิปไตยใหม (New Democratic Party หรือพรรค 

NPD) ไดแก Judy Wasylycia-Leis ไดนําเสนอแนวคิดจัดทํารางกฎหมายขึ้นในเอกสาร เพ่ือยกเลิกการ

จัดเก็บภาษีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนมุงหวังใหผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเปนสินคาที่มีอัตรา

ภาษีเปนศูนย (zero-rated items) น่ันหมายความวารัฐหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองกําหนด

มาตรการทางกฎหมายทําใหราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในทองตลาดใหถูกลงดวยการใหใช

หรือกําหนดอัตราภาษีรอยละศูนยในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 

( zero rate of value- added tax on menstrual products ห รื อ  rate of 0%  Value Added Tax 

(VAT))(Canadian Menstruators, 2015) การยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมหรือกําหนดอัตราภาษ ี

รอยละศูนยยอมสงผลใหราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่วางจําหนายในทองตลาดประเทศ

แคนาดาถูกลง เมื่อราคาสินคาผลิตภัณฑดังกลาวถูกลงแลว กลุมเด็กผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่ยากจนหรือ

กลุมสตรีที่มีขอจํากัดดานเศรษฐกิจ อาจตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ถูก 

นําออกจําหนายในทองตลาดในราคาที่ถูกลง ถือเปนการลดอุปสรรคดานโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนในประเทศแคนาดาไปอีกทางหน่ึง ในขณะเดียวกันขอแนะนําใหยกเลิกการเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะหากยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไปแลวจะทําใหสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัย
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ประจําเดือนมีแนวโนมที่จะคงราคาไวเทาเดิมหรือคาดการณวาจะทําใหราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนถูกลง เมื่อผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่วางจําหนายในทองตลาดถูกลง กลุมเด็กผูหญิง

และสตรียอมมีทางเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัวหรือฐานะทางการเงินของตนไดมากขึ้น รวมทั้งกลุมเด็กผูหญิงและสตรีอาจเลือกซื้อสินคา

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในลักษณะที่สอดคลองกับปญหาดานสุขภาพของแตละบุคคล (เชน 

เด็กผูหญิงและสตรีบางกลุมอาจมีอาการแพผาอนามัยในขณะใชงานยอมเกิดอาการหรือความรูสึกแสบคัน

บริเวณปากชองคลอด บริเวณหัวหนาว หรือบริเวณระหวางอวัยวะเพศหญิงกับทวารหนัก เปนตน) อยางไร

ก็ตามรัฐสภาแคนาดาไดปดตกรางกฎหมายของ Judy Wasylycia-Leis ไป (Canadian Menstruators, 

2015) 

ครั้นมาในป ค.ศ. 2013 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงประเทศแคนาดาจากพรรค NDP Irene 

Mathyssen Niki Ashton จากเมือง Winnipeg และ Mylène Freeman จากเมือง Ontario ขับเคลื่อน

ประเด็นความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนหรือ Period Poverty (Sunderaeson, 2020) ภายใต

ฐานแนวคิดที่วารัฐหรือหนวยงานของรัฐแกไขกฎหมายภาษีฉบับเดิมเพ่ือยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินคาและ

บริการจากการจําหนายผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน (exempt the sale of feminine hygiene 

products from the goods and services tax (GST)) (Parliament of Canada, 2015) เพราะการ

จัดเก็บภาษีเชนวาน้ียอมถือเปนการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ตอกลุมเด็กผูหญิงและสตรีอยางหน่ึง 

ดวยวาแทจริงแลวตามหลักความเสมอภาค (equality) ที่วาประชาชนแคนาดาทั้งชายและหญิงพึงมีความ

เสมอภาคเทาเทียมกัน โดยตองปราศจากการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใดจากรัฐหรือหนวยงาน

รัฐ การที่กลุมเด็กผูหญิงและสตรีตองจายเงินเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่วางขายใน

ทองตลาดประเทศแคนาดา โดยที่ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายมักผลักภาระภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนในลักษณะที่ผูผลิตหรือผูจัดจําหนายมักผนวกภาษีมูลคาเพ่ิมใหรวมอยูในราคาสินคา 

ทําใหกลุมเด็กผูหญิงและสตรีตองจายราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเพ่ือนํามาใชดูแล

สุขอนามัยประจําเดือนในชีวิตประจําวัน ในขณะที่กลุมเด็กผูชายหรือบุรุษไมตองจายภาษีมูลคาเพ่ิม 

เฉกเชนเดียวกับกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่จําเปนตองจายรับภาระในภาษีมูลคาเพ่ิมดังกลาว การที่รัฐปลอย

ใหผูผลิตหรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนทั้งหลายในประเทศแคนาดาสามารถต้ังราคาที่

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมเอาไวในราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่วางจําหนายในทองตลาดอยูกอน 

เทากับวาเปนเหตุแหงการเลือกปฏิบัติ (ground of discrimination) โดยเกิดขึ้นในมิติของการดูแลสุขภาพ
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อนามัยของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่มีลักษณะการดูแลเปนการเฉพาะและแตกตางไปจากการดูแลสุขภาพ

อนามัยของกลุมเด็กผูชายและบุรุษ ซึ่งในเวลาตอมาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแคนาดาทั้ง 3 ทานไดนําเสนอ

รางกฎหมาย Bill C-282 แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ Excise Tax Act (feminine hygiene products) 

ผลที่ตามมารัฐบาลแคนาดา (Government of Canada) ไดตอบสนองตอขอเรียกรองใหยกเลิกการจัดเก็บ

ภาษีสินคาและบริการจากการจําหนายผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนและปญหาเก่ียวกับการเขาถึง

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่มีฐานะยากจน (women in poverty) โดย

ในป ค.ศ. 2015 รัฐบาลแคนาดาจึงไดยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการจากการจําหนายผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือน (removal of the tax on menstruation products) (Government of Canada, 

2020) ในขณะเดียวกันรัฐบาลแคนาดาไดพยายามแสวงหาแนวทางใหองคกรผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความ

เก่ียวของสัมพันธกับกลุมเด็กผูหญิงและสตรี โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานที่ทํางานของนายจาง (workplaces) 

ไดจัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน (เชน ผาอนามัย) เพ่ือใหลูกจางผูหญิงที่มาทํางานในสถานที่

ทํางานของนายจาง สามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาไดในสถานที่ทํางานของ

นายจาง น่ันหมายความวานายจางพึงตองมีหนาที่จัดเตรียมผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเอาไวให

ลูกจางผูหญิงอยางพอเพียงและถูกสุขอนามัย เฉกเชนเดียวกับนายจางตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

แคนาดา ไดแก ประมวลกฎหมายแรงงานแคนาดา (Canada Labour Code) ที่กําหนดเอาไวใหนายจาง

ตองมีหนาที่ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑดูแลสุขอนามัยประจําวันในหองนํ้าของสถานที่ทํางานของนายจาง 

(เชน กระดาษชําระ ( toilet paper) นํ้าสะอาด (clean water) สบู ( soap) เครื่องเปามือแหง (hand 

dryer) เปนตน) (Employment and Social Development Canada, 2020) ในทํานองเดียวกันบางรัฐ

ของแคนาดาไดออกกฎหมายระดับรัฐกําหนดใหโรงเรียนของรัฐทุกแหงตองจัดใหมีผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนแบบใหเปลา (free menstrual products) ใหกับนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนของรัฐทุก

โรงเรียน (all public schools)  ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 2019 รัฐบริติชโคลัมเบีย (Government of 

British Columbia) ไดแกไขเพ่ิมเติมเน้ือความ มาตรา 85(2)(a) มาตรา 88(1) และมาตรา 168(2)(t) ของ

รัฐบัญญัติ British Columbia’s School Act 1996 ที่กําหนดใหโรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนตองจัดใหมี

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาสําหรับนักเรียนผูหญิงที่ศึกษาอยูในโรงเรียนของรัฐ โดยตอง

จัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาเอาไวในหองนํ้าของโรงเรียน (school washrooms) 

ใหครบทุกโรงเรียนของรัฐใหแลวเสร็จภายในสิ้นป ค.ศ. 2019 เปนตน 
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อาจกลาวไดวาประเทศแคนาดาไดดําเนินมาตรการคูขนานเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหกลุมเด็กผูหญิง

และสตรีที่ตองการใชประโยชนจากผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน สามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือน เชน ผาอนามัย ได โดยรัฐบาลแคนาดาไดดําเนินการแกไขกฎหมายภาษีทําใหราคาผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนในทองตลาดมีแนวโนมที่จะถูกลง (โดยกลุมเด็กผูหญิงและสตรีไมตองรับภาระในการ

จายภาษีมูลคาเพ่ิมที่ถูกรวมอยูในราคาสินคา) ควบคูไปกับรัฐบาลแคนาดาและบางรัฐในแคนาดาไดบัญญัติ

กฎหมายขึ้นสําหรับกําหนดมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนของรัฐตองใหบริการผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนแบบใหเปลาแกกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนของรัฐ พรอมกับรัฐบาล

แคนาดาไดกําหนดมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหนายจางจัดเตรียมผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบให

เปลาเอาไวในหองนํ้าที่อยูในสถานที่ทํางานของนายจางที่มีลูกจางหญิงทํางานอยูในสถานประกอบการของ

นายจางดวย กลาวอีกนัยหน่ึงรัฐและหนวยงานของรัฐในประเทศแคนาดามีหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุน

ใหกลุมเด็กผูหญิงและสตรีสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนไดดวยการแกไขปรับปรุง

กฎหมายภาษี กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายแรงงานในสวนที่เก่ียวของใหเปนผลดีตอการสงเสริม

สนับสนุนใหกลุมเด็กผูหญิงและสตรีสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในชีวิตประจําวัน การ

แกไขปรับปรุงกฎหมายในทํานองน้ี ยอมทําใหเด็กผูหญิงและสตรีไดรับโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนดวยการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการรักษาสุขภาพอนามัยหรือสอดรับกับ

ลักษณะทางกายภาพและสรีระของตนเอง รวมไปถึงกลุมเด็กผูหญิงและกลุมแรงงานสตรีก็มีโอกาสในการ

เขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยแบบใหเปลาในสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ของนายจาง การแกไขปรับปรุง

กฎหมายในทํานองน้ียอมนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําระหวางเพศชายกับเพศหญิงและความเหลื่อมล้ํา

ระหวางเพศหญิงที่มีฐานะร่ํารวย (high-income menstruators) กับเพศหญิงที่มีฐานะยากจน (low-

income menstruators) (Montano, 2018) ดวยการที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐในประเทศแคนาดาสราง

โอกาสดานสาธารณสุขและสวัสดิการแรงงานสําหรับประชาชนที่เปนกลุมเด็กผูหญิงและสตรีไดอยางเสมอ

ภาค ในขณะเดียวกันกลุมเด็กผูหญิงและสตรีก็มีโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยในชีวิตประจําวัน

เพ่ือซึมซับหรือรองรับประจําเดือน  อันเปนการปองกันไมใหเกิดคราบประจําเดือนเลอะเปรอะเปอน 

(stigma of menstruation) ที่จะเปอนเสื้อผาหรือเครื่องนุงหมที่สวมใสไปไดอีกทางหน่ึง เพราะหากปลอย

ใหเด็กผูหญิงหรือสตรีบางคนมีรอยคราบซึมเปอนประจําเดือนบนเสื้อผาเครื่องนุงหมแลว เด็กผูหญิงหรือ

สตรีบางคนอาจเกิดความอับอาย (Hodge, 2019) ในเรื่องปญหาการซึมเปอนของประจําเดือนบริเวณ

เสื้อผาเครื่องนุงหม การกําหนดมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหกลุมเด็กผูหญิงและสตรีมีผลิตภัณฑสําหรับ
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ปองกันการซึมเปอนของประจําเดือนจึงควรเปนหนาที่ของรัฐที่จะธํารงศักด์ิศรีความเปนผูหญิง (woman 

dignity) (Plan International, 2020) ในฐานะที่ผูหญิงเปนสตรีเพศและเปนมนุษยในสังคมแคนาดา 

3.4 ประเทศอินเดีย 

บางประเทศในภูมิภาคเอเชียไดมีการดําเนินการของรัฐบางอยางเพ่ือใหตอบสนองตอขอเรียกรอง

ของประชาชนดานสิทธิในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของเด็กผูหญิงและสตรี นอกเหนือ 

ไปจากน้ันความพยายามของประเทศในภูมิภาคเอเชียบางประเทศในการผลักดันใหหนวยงานของรัฐ 

ออกกฎหมายใหมหรือปฏิบัติตามกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว เพ่ือสงเสริมสนับสนุนสิทธิในการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนก็เปนสวนสําคัญที่มีความจําเปนตอการผลักดันใหเด็กผูหญิงและสตรีในภูมิภาค

เอเชียสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนประเภทตาง ๆ ไดในชีวิตประจําวัน ตลอดจน 

การสงเสริมความรูความเขาใจในสิทธิการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนและการใชสิทธิดังกลาว

ตามกฎหมายพ้ืนฐานของประเทศในภูมิภาคเอเชียลวนแลวแตจะทําใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิประการน้ี

มากขึ้น ตัวอยางเชน ในประเทศอินเดีย WASH United และ Quicksand อันเปนองคกรพัฒนาภาคเอกชน 

(Non-Governmental Organization หรือ NGO) ที่ดําเนินกิจกรรมดานสิทธิสุขอนามัยของเด็กผูหญิงและ

สตรีไดดําเนินโครงการ  The Great WASH Yatra (TGWY) (Human Rights Watch, 2017) ซึ่งมีการ

ดําเนินโครงการเผยแพรความรูความเขาใจและสรางความตระหนักถึงกลไกของรัฐและหนวยงานของรัฐ 

ในการที่จะทําใหเด็กผูหญิงและสตรีสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัยและ 

ถูกสุขอนามัยไดในชีวิตประจําวัน การเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ไดในชีวิตประจําวันถือเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเพศหญิงที่กําลังจะมีประจําเดือนในอนาคตหรือ 

มีประจําเดือน โครงการน้ีสรางความตระหนักใหประชาชนทั่วไปและหนวยงานของรัฐทุกแหงพึงตองให

ความรูและจัดเตรียมผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในเบ้ืองตนไวใหพรอมสําหรับเด็กผูหญิงและสตรีที่มี

ประจําเดือนและพึงตองจัดเตรียมเผยแพรขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเปนอยาง

นอยตามความจําเปนเพ่ือใหเด็กและเยาวชนผูหญิงมีความรู เพียงพอในการดูแลตนเองในชวงที่มี

ประจําเดือนในชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันกลุมอิทธิพลและกลุมผลประโยชนดานสิทธิสตรีในประเทศ

อินเดีย (advocacy groups) ก็มีความพยายามในการรณรงคและผลักดันใหรัฐบาลอินเดียลดภาษี

ผลิตภัณฑผาอนามัยและผาอนามัยแบบสอด  (tax on sanitary pads and tampons) (Population 

Services International, 2018) ในอัตรารอยละ 12 (12% duty on menstrual hygiene products) 

ผลที่ตามมาทําใหราคาภาษีผลิตภัณฑผาอนามัยและผาอนามัยแบบสอดในทองตลาดอินเดียมีราคาที่ถูกลง 
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แตราคาผลิตภัณฑผาอนามัยและผาอนามัยแบบสอดที่ถูกลงในทองตลาด ก็ไมอาจทําใหเด็กผูหญิงและสตรี

ในประเทศอินเดียสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยไดใน

ชีวิตประจําวันไดทุกคนอยางเทาเทียม เพราะหากเด็กผูหญิงและสตรีมาจากครอบครัวที่ยากจนหรือไมม ี

ทุนทรัพยเพียงพอตอการดํารงชีพแลว เด็กผูหญิงและสตรีในกลุมน้ียอมไมมีเงินเพียงพอสําหรับเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยไดในชีวิตประจําวันได อีกทั้งกฎหมาย

ประเทศอินเดียก็ไมไดบัญญัติใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐตองเตรียมผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนสําหรับ

แจกใหเด็กผูหญิงและสตรีเพ่ือใหเด็กและสตรีมีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัยและถูก

สุขอนามัยสําหรับใชงานในชีวิตประจําวันไดแตอยางใด เปนตน 

3.5 ประเทศไทย 

แนวคิดเก่ียวกับสิทธิสตรี (Women's rights) และสิทธิดานสุขภาพ (Rights in Respect of 

Health) เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กผูหญิงและสตรีที่เก่ียวของสัมพันธกับการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย อันพึงจะไดรับการเคารพ สงเสริมและสนับสนุนโดยภาครัฐและ

หนวยงานของรัฐ ภายใตหลักการที่วาเด็กผูหญิงและสตรีทุกคนที่กําลังจะมีประจําเดือนหรือกําลังอยูในชวง

ที่มีประจําเดือนพึงมีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยเอาไวใชงานใน

ชีวิตประจําวันอยางเพียงพอ ซึ่งหลักการดังกลาวถือเปนหลักการสากลที่ไดมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน

และหลักการเชนวาน้ีไดถูกนํามาบรรจุเอาไวในกฎหมายสงเสริมสิทธิการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนในบางประเทศ รวมทั้งประเด็นความเสมอภาคทางเพศหรือความเทาเทียมระหวางเพศ 

(Gender Equality) โดยมีสาระสําคัญในการยุติการเลือกปฏิบัติจากความแตกตางทางเพศระหวางเพศชาย

และเพศหญิงทุกรูปแบบตอผูหญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเด็กผูหญิงและสตรีตองมี

ประจําเดือนอันเปนธรรมชาติของเพศหญิงเมื่อเขาสูวัยเจริญพันธุ ในทางตรงกันขามเด็กผูชายและบุรุษ 

กลับไมมีประจําเดือนอันเปนธรรมชาติของเพศชาย เด็กผูหญิงและสตรีอาจตองเผชิญกับความอับอายจาก

การมีประจําเดือนของผูหญิง เด็กผูหญิงและสตรีอาจเผชิญปญหาการซึมเปอนของประจําเดือนใน

ชีวิตประจําวันได หากเด็กผูหญิงและสตรีไมมีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนใชงานในชีวิตประจําวันหรือ

มีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนใชงาน แตผลิตภัณฑดังกลาวกลับไมปลอดภัยหรือถูกสุขลักษณะจนเปน

เหตุใหกระโปรงหรือกางเกงของเด็กผูหญิงและสตรีเปอนประจําเดือนได ความอับอายที่ถูกคนรอบขางตอวา

เรื่องรอยเปอนประจําเดือนหรือความอับอายจากการถูกลอเลียนเกี่ยวกับรอยเปอนประจําเดือนจนเปนเรื่อง
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ตลกขําขัน สิ่งเหลาน้ีลวนแลวแตทําใหเด็กผูหญิงและสตรีไดรับความอับอาย เดือดรอน รําคาญใจ สูญเสีย

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยในความสตรีเพศที่จะดําเนินชีวิตตามที่ธรรมชาติในเพศกําเนิดของตนเอง 

สิทธิสตรีและความเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรีไดถูกกลาวถึงและไดรับการรับรองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงบรรจุหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญ ดังน้ี  

“มาตรา 4 ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ

บุคคลยอมไดรับความคุมครอง 

มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่อง

ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใดจะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ

หรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแก

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือผูดอยโอกาส ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดย 

ไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือ

ลูกจางขององคกรของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัด

ไวในกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  

คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครอง

ปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความรุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้ง

ใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว” 

ในขณะเดียวกันสิทธิดานสุขภาพ ไดถูกกลาวถึงและไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงบรรจุหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญ ดังน้ี  
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"มาตรา 47 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขของรัฐ 

บุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสีย

คาใชจาย 

มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังคลอดบุตรยอมไดรับ

ความคุมครองและชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคลผู

ยากไรยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" 

มาตรา 55 รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขที่มี

ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานที่เก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพ และการปองกันโรค และสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานการแพทยแผน

ไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ตองครอบคลุมสงเสริมสุขภาพการควบคุม 

และปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย 

รัฐตองพัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ือง" 

จากที่กลาวมาในขางตนหากพิจารณาหลักเกณฑตามมาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 47 มาตรา 48 

มาตรา 55 และ 71 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แลว ยอมสามารถอธิบาย 

ไดวาเด็กผูหญิงและสตรียอมมีสิทธิไดรับการบริการจากภาครัฐเก่ียวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ในสุขภาพในชีวิตประจําวัน เด็กผูหญิงและสตรียอมมีสิทธิไดรับผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของตนเอง รวมทั้งการบริการสาธารณสุขดานอ่ืนๆ เพ่ือใหการดูแล

การมีประจําเดือนตามธรรมชาติใหปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมไปถึงรัฐเองยอมมีหนาที่จัดบริการ

ทางดานสาธารณสุขเก่ียวกับสุขอนามัยประจําเดือน รวมทั้งเสริมสรางความรูพ้ืนฐานใหเด็กผูหญิงและสตรี
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สามารถดูแลสุขอนามัยของตนเองในขณะที่กําลังมีประจําเดือนในชีวิตประจําวันได และรูจักการปองกันโรค

เน่ืองมาจากการมีประจําเดือนตามธรรมชาติ 

อยางไรก็ตาม การคุมครองและสงเสริมสิทธิการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ปลอดภัย

และถูกสุขอนามัยน้ันตามกฎหมายไทยน้ันยังไมชัดเจนแนนอน เน่ืองจากไมมีกฎหมายเฉพาะที่บังคับใช 

ในเรื่องน้ีอยางเฉพาะเจาะจง พรอมกับเมื่อพิจารณาถึงกฎหมายเก่ียวกับสิทธิสตรี สิทธิดานสุขภาพและ

ความเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรี ในประเทศไทยน้ัน จะเห็นไดวาประเทศไทยไมมีกฎหมายเฉพาะเรื่อง

และไมมีกฎหมายแมบทวางหลักเกณฑเปนการทั่วไปเก่ียวกับการสงเสริมสิทธิการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือน คงมีเพียงพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดกรอบ

อยางกวาง ๆ โดยไมไดกําหนดเกณฑหรือขยายความมาตรการคุมครองกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่อาจ 

ถูกลอเลียนเหยียดหยามศักด์ิศรีในขณะที่มีประจําเดือนตามธรรมชาติและประจําเดือนซึมเปอน เมื่อการ 

ซึมเปอนของประจําเดือนอาจเปนสาเหตุทําใหบุรุษเพศบางกลุมหรือบางคนลอเลียนและทําพฤติกรรมใน

ลักษณะที่ทําใหเด็กผูหญิงและสตรีถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ก็ยังมีจุดออนหลายประการดวยกัน เชน พระราชบัญญัติยังไมมีคํานิยามของการสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางเพศในดานสิทธิสุขภาพที่ชัดเจน การเลือกปฏิบัติตอกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่มีประจําเดือนตาม

ธรรมชาติ และอัตลักษณทางเพศของผูมีประจําเดือนตามธรรมชาติ เปนตน 

โดยสรุป จากการศึกษาแนวนโยบายและกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัย

ของตางประเทศ จํานวน 4 ประเทศ คือ ประเทศสกอตแลนด ประเทศนิวซีแลนด ประเทศแคนาดา และ

ประเทศอินเดีย รวมถึงประเทศไทยน้ัน จะเห็นไดวาในตางประเทศมีมาตรการในการแกไขปญหาความ

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของเด็กผูหญิงและสตรีหลายมาตรการ โดยสามารถสรุปมาตรการสําคัญ

ได 3 มาตรการ คือ (1) การจัดใหมีผาอนามัยแบบใหเปลาในสถานที่ทํางานหรือในโรงเรียน (ประเทศ

แคนาดา ประเทศนิวซีแลนด) (2) การใชมาตรการทางภาษีในการทําใหราคาผาอนามัยถูกลง เชน การลด

หรือการยกเลิกการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม การลดภาษีวัตถุดิบ (ประเทศอินเดีย ประเทศแคนาดา)  (3) การจัด

ใหมีจุดใหบริการผาอนามัย (ขาย) ประจําโรงเรียน (ประเทศสกอตแลนด) ในตางประเทศนอกจากมาตรการ

ที่แกไขปญหาการเขาถึงผาอนามัยแลว ยังคํานึงถึงเรื่องสุขลักษณะดานอ่ืนๆ ดวย เชน การกําหนดใหม ี

ถังขยะสําหรับทิ้งผาอนามัยใชแลว การกําหนดใหหองนํ้าหญิงมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและมีประตูปด

มิดชิด เปนตน 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม 

โครงการการศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิง 

ในจังหวัดเชียงใหม ไดทําการเลือกโรงเรียนเพ่ือนํามาเปนกรณีศึกษาในการศึกษาโครงการวิจัยดังกลาว  

ซึ่งมีทั้งหมด 8 โรงเรียน โดยไดมีการแบงตามลักษณะพ้ืนที่ ดังตอไปน้ี 

1. โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

1.1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

1.2 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

1.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

2. โรงเรียนในอําเภอใกลเคียง 

2.1 โรงเรียนแมริมวิทยาคม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2.2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

3. โรงเรียนในอําเภอหางไกล  

3.1 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

3.2 โรงเรียนยางครก อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

3.3 โรงเรียนยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

โดยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง ไดแก คุณครู โรงเรียนละ 1 คน  เด็กนักเรียนหญิง 

โรงเรียนละ 5 คน และผูปกครองของนักเรียนหญิง โรงเรียนละ 5 คน  

จากการศึกษาดังกลาว มีการนําเสนอผลการศึกษา เปนประเด็นดังตอไปน้ี 

 4.1 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

 4.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 4.3 ขอเสนอแนะ 
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4.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

4.1.1 โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม มีอําเภอทั้งหมด 25 อําเภอ 204 ตําบล บริเวณอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม ถือเปนเขตศูนยกลางของการบริการ การทองเที่ยว ความเจริญกาวหนาดานธุรกิจ - การคา 

ศิลปวัฒนธรรม มากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน อําเภอเมืองเชียงใหม ต้ังอยูใจกลางจังหวัดเชียงใหม  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 152.4 ตารางกิโลเมตร  มีเขตการปกครองสวนภูมิภาค 16 ตําบล 78 หมูบาน มีเขตการ

ปกครองสวนทองถิ่น 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 8 องคการบริหารสวนตําบล มีประชากร (ป 2562) 

จํานวน 233,632 คน มีสถานประกอบการจํานวน 26,511 แหง (ป 2560) (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม, 

ออนไลน, 2562) ในแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.2560 ภาคเหนือ อําเภอเมืองเชียงใหม ในเขต

เทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 4.9 มีดัชนีชองวางความยากจน รอยละ 1.0 มีดัชนีความรุนแรงของ

ความยากจน รอยละ 0.3 มีความเหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอยละ 29.8  อําเภอเมืองเชียงใหม นอกเขต

เทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 7.1 มีดัชนีชองวางความยากจน รอยละ 1.9 มีดัชนีความรุนแรงของ

ความยากจน รอยละ 0.7 มีความเหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอยละ 27.6 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

อําเภอเมืองเชียงใหม มีโรงเรียนต้ังแตระดับกอนปฐมวัย-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน

กวา 100 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนรัฐบาล เอกชนและนานาชาติ ซึ่งในการศึกษาโครงการวิจัยครั้งน้ี ทาง

คณะวิจัยไดเลือกโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมเพ่ือเปนกรณีศึกษา ทั้งหมด 3 โรงเรียน ไดแก 

1) โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ ต้ังอยูที่ 96 ถ.แกวนวรัฐ ต.วัดเกต 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000  เปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปนโรงเรียนสังกัด

มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

และ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ประวัติโรงเรียน (โรงเรียนดาราวิทยาลัย, ออนไลน, 2564) 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยไดเริ่มกอต้ังขึ้นเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2421 โดยนางโซเฟย 

บรัดเลย แมคกิลวารี (แมครูหลวง) ตอมา พ.ศ.2422  คณะมิชชันนารีสง Miss Edna Sarah Cole และ 

Miss Mary Margaretta Campbell มารับผิดชอบและจัดระบบโรงเรียนผูหญิง (Chiang Mai Girls' School) 

ที่นางแมคกิลวารีต้ังขึ้น  
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วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2452 พระราชชายาเจาดารารัศมี ไดเสด็จเย่ียมโรงเรียนน้ีและ

ผูบริหารโรงเรียนไดทูลขอพระราชทานช่ือของโรงเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452)  

พระราชชายาเจาดารารัศมี ไดมีโทรเลขถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปรึกษาเร่ืองช่ือของ

โรงเรียนผูหญิงและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงมีพระราชโทรเลขตอบกลับมาในวันที่ 

6 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) ใหเรียกช่ือโรงเรียนผูหญิงวา "โรงเรียนพระราชชายา" (Prarachaya 

School)  

ภายหลัง ป พ.ศ.2461 ที่มีประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับแรกของ

ประเทศไทย ผูจัดการและครูใหญของโรงเรียนพระราชชายาคือ Miss Julia A. Hatch ไดทําเรื่องถึง

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอ "ดํารง" โรงเรียนพระราชายาเปนโรงเรียนราษฎรของคณะมิชชันนารีที่ต้ัง

มากอนการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461 เปนโรงเรียนที่ใหการศึกษาแกนักเรียน

หญิง ต้ังอยูที่บานสันปาขอย ตําบลวัดสระเกษ (วัดเกตในปจจุบัน) 

ปจจุบันโรงเรียนดาราวิทยาลัย เปนโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ เปดสอนต้ังแตระดับกอน

ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้ังอยูเลขที่ 196 ถนนแกวนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง

เชียงใหม จ.เชียงใหม โดยมีเน้ือที่ทั้งหมด 77 ไร 5 ตารางวา 

2) โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม 

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม ต้ังอยูที่  225 ถ.เจริญราษฎร ต.ชางคลาน อ.เมือง  

จ.เชียงใหม เปนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม” เปดสอนต้ังแตระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประวัติโรงเรียน (โรงเรียนพระหฤทัย, ออนไลน, 2564) 

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม กอต้ังโดยคุณพอยอรช มิราแบล และคุณพอนิโคลาส         

บุญเกิด กฤษบํารุง มีช่ือภาษาอังกฤษวา “SACRED HEART COLLEGE” ซึ่งหมายถึง ดวงพระหฤทัยอัน

ศักด์ิสิทธ์ิขององคพระเยซูเจา ซึ่งเปยมไปดวยความรัก โดยโรงเรียนพระหฤทัยไดรับใบอนุญาตจัดต้ัง

โรงเรียนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2475 ในระยะเริ่มแรกมีนักเรียนรวมกัน จํานวน 322 

คน แบงเปนนักเรียนโรงเรียนเรยีนาจํานวน 96 คน โรงเรียนพระหฤทัย จํานวน 145 คน แบงออกเปน  

2 แผนกดวยกัน คือ แผนกนักเรียนชาย จํานวน 35 คน แผนกนักเรียนหญิง จํานวน 110 คน และนักเรียน

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จํานวน 81 คน 
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โรงเรียนพระหฤทัยเปดทําการสอนในระดับช้ันอนุบาลปที่ 1 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน  ในป พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนไดสรางอาคารเรียนยอแซฟ และอาคารพระหฤทัยขึ้น เพ่ือเปดทํา

การเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัย ไดรับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสากล ISO 9002 จากบริษัท Bureau Veritas Quality International เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 

พ.ศ. 2542 นับเปนโรงเรียนเอกชนแหงแรกในจังหวัดเชียงใหม และของเขตการศึกษา 8 ที่ไดรับการประกัน

คุณภาพ การบริหารการศึกษาที่เปนมาตรฐานสากลทั้งองคกรตามระบบ ISO 9002  

3) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปนโรงเรียนรัฐบาลแหงแรกในภาคเหนือ ต้ังอยูที่  238  

ถนนพระปกเกลา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม กลางเมืองเชียงใหม และอยูบนเน้ือที่ 29 ไร 3 งาน  

เปดการสอนต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 แบบสหศึกษา ปจจุบันเปนศูนยสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจําภาคเหนือ ต้ังแตป พ.ศ. 2527 สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

ประวัติโรงเรียน (Wikipedia, 2564ก) 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเปนโรงเรียนรัฐบาลแหงแรกของจังหวัดเชียงใหมสรางขึ้นเมื่อ 

ป พ.ศ. 2432 และไดรับการสถาปนาขึ้นเปนโรงเรียนตัวอยางประจํามณฑลพายัพ หรือโรงเรียนตัวอยาง

ประจําภาคเหนือเมื่อป พ.ศ. 2442 ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 5 ในการขยายการศึกษาออกสูหัวเมือง เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร และความตองการ

จัดการ ศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ 

เมื่อแรกเริ่มกอต้ังน้ัน โรงเรียนมีที่ต้ังอยูที่ศาลากลางสวน ในจวนของพระยานริศรราชกิจ 

(สาย โชติกเสถียร) ขาหลวงใหญมณฑลพายัพในขณะน้ัน ลักษณะการกอต้ังโรงเรียนเปนไปตามแนวพระ

ดําริ ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ตองการใหโรงเรียนหลวงต้ังอยูริมจวนขาหลวง หรือในวัด ที่

อยูใกลจวนขาหลวงเพ่ือจะไดชวยเปนธุระดูแลและใหครูไดต้ังใจสั่งสอนนักเรียน โรงเรียนหลวงที่ต้ังขึ้นมี

จุดประสงคสําคัญอีกประการหน่ึงคือเพ่ือเปนโรงเรียนตัวอยาง แกโรงเรียนอ่ืนๆ ในเมืองเชียงใหม จึงมีช่ือ

เปนที่รูจักของคนสมัยน้ันวาโรงเรียนประจํามณฑลพายัพ หรือโรงเรียนตัวอยางประจํามณฑลพายัพ เริ่มตน

จากการสอนภาษาพ้ืนเมือง ภาษาไทย และวิชาชีพตางๆ รวมทั้งการอบรมความประพฤติใหรูจักรับผิดชอบ 
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ในระยะแรกเริ่มน้ันจัดการศึกษาเปนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย หญิง พระภิกษุ สามเณร เรียนรวมกัน  

มีขุนอุปกรณศิลปศาสตร ขาหลวงธรรมการมณฑลเปนครูใหญคนแรก 

โรงเรียนหลวงประจํามณฑลพายัพ ซึ่งระยะแรกต้ังอยูที่ศาลากลางสวน ในจวนของ

ขาหลวงใหญ เริ่มมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น จึงไดขยายที่เรียนมาอยูที่โรงละคร ของเจาอินทวโรรสสุริ

ยวงศ เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 8 เมื่อป พ.ศ. 2444 แตภายหลังการศึกษาเพ่ือใหเกิดความผสมผสาน

กลมกลืนกันในชาติ โดยใชวิธีสอนหนังสือไทยกลางใหเหมือนกันทั่วประเทศ และเจาผูครองนครตางๆ ใน

มณฑลพายัพตางสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐบาลอยางดี  สําหรับเมืองเชียงใหมน้ัน เจาอินทวโรรส- 

สุริยวงค เจาผูครองนครเชียงใหมไดสนับสนุนการต้ังโรงเรียนเพ่ือสอนภาษาไทยช้ันสูง โดยไดบริจาคที่ดิน 

คือที่ดินตําบลสี่แยกถนนวโรรส ในเมืองเชียงใหม ซึ่งมีขนาดเน้ือที่ความยาว 37 วา 2 ศอก ความกวาง 

19 วา 2 ศอก และยกโรงเรือนซึ่งเปนโรงละครเดิมจํานวน 1 หลัง ประกอบดวยเสาไมแกนมีเครื่องบน 

และพ้ืนไมจริงเพ่ือใหสรางโรงเรียนตอไป สําหรับตัวอาคารของโรงเรียนหลังแรกน้ี ไดวางรูปแบบเปนรูปทรง

ปนหยา มี 9 หอง มีขนาดความยาว 17 วา 2 ศอก ความกวาง 6 วา มีเรือนโถงตอจากเรือนเดิม เพ่ือใชเปน

ที่น่ังเลนหรือประโยชนอ่ืนๆ รวม 4 ดาน การกอสรางทําไดถึงขั้นสรางโครงและติดเครื่องบนแตเน่ืองจาก

ขาดทุนทรัพยการกอสรางโรงเรียนจึงหยุดชะงักไปช่ัวคราว 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ครั้งยังดํารงพระอิสริยศเปน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จประพาสมณฑลพายัพ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

เสด็จเย่ียมโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2448 ดังความปรากฏในลิลิตพายัพ ความวา 

"…ครั้นรุงขึ้นพระองคทรงรัถยานขับรี่ สูที่ต้ังโรงเรียน อานเขียนหนังสือสยาม 

เลาบนตามกําหนด หมดทั้งเลขวิทยา ราชาทอดพระเนตรเสร็จ ผันพักตรเสด็จโดยบาท 

สูอาวาสเจดียหลวง…"  

ในการเสด็จประพาสมณฑลพายัพครั้งน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดโปรด 

พระราชทานทรัพยสวนพระองค จํานวน 500 บาท สมทบการสรางโรงเรียน และไดพระราชทานนาม

โรงเรียน ที่กอสรางใหมวา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีความหมายวาเปนโรงเรียนของสมเด็จพระยุพราช 

น่ันเอง 
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4.1.2 โรงเรียนในอําเภอใกลเคียง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมทางทิศเหนือ มีพ้ืนที่

ทั้งหมด 443.6 ตร.กม ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด 15 กิโลเมตร มีเขตการปกครองสวนภูมิภาค 13 

ตําบล 120 หมูบาน มีเขตการปกครองสวนทองถิ่น 6 เทศบาลตําบล 5 องคการบริหารสวนตําบล  

มีประชากร (ป 2562) จํานวน 94,337 คน มีสถานประกอบการจํานวน 3,323 แหง (ป 2560) (สํานักงาน

สถิติจังหวัดเชียงใหม, ออนไลน, 2562) ในแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.2560 ภาคเหนือ 

อําเภอแมริม ในเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 2.8 มีดัชนีชองวางความยากจน รอยละ 0.6 มีดัชนี

ความรุนแรงของความยากจน รอยละ 0.2 มีความเหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอยละ 31.7 สวนในเขต 

อําเภอแมริม นอกเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 3.6 มีดัชนีชองวางความยากจน รอยละ 0.9  

มีดัชนีความรุนแรงของความยากจน รอยละ 0.4 มีความเหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอยละ 27.3 (สํานักงาน

สถิติแหงชาติ, 2560) 

อําเภอแมริม เปนอําเภอขนาดใหญของจังหวัดเชียงใหม เปนที่ต้ังของศูนยราชการประจํา

จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมริม มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนภูเขาและมีทัศนียภาพที่สวยงามจึงถือเปน 

เขตพ้ืนที่ที่มีการขยายทางธุรกิจดานโรงแรมและรีสอรตอยางตอเน่ือง ทําใหมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดี  

มีการจราจรที่คับคั่ง โดยเฉพาะในชวงฤดูทองเที่ยว เปนพ้ืนที่ที่สรางรายไดดานธุรกิจการทองเที่ยวใหแก

จังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก 

อําเภอแมริม มีโรงเรียนทั้งหมด 35 โรงเรียน โดยแบงเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 จํานวน 21 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน 6 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จํานวน 2 โรงเรียน สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 2 โรงเรียน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลแมริม 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาล

ตําบลสันโปง 1 โรงเรียน โดยทางคณะวิจัยไดเลือกโรงเรียนเพ่ือเปนกรณีศึกษา 1 โรงเรียนไดแก โรงเรียน

แมริมวิทยาคม (Wikipedia, 2564ข) 
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1) โรงเรียนแมริมวิทยาคม 

โรงเรียนแมริมวิทยาคม เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ ต้ังอยูเลขที่ 668 หมูที่ 1 ต.ริมใต  

จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนต้ังแตระดับ มัธยมศึกษาปที่ 1-6 แบบสหศึกษา มีนักเรียนจํานวน

ทั้งสิ้น 1,569 คน (ชาย 783, หญิง 786) (โรงเรียนแมริมวิทยาคม, ออนไลน, 2564) 

ประวัติโรงเรียน (โรงเรียนแมริมวิทยาคม, ออนไลน, 2564) 

โรงเรียนแมริมวิทยาคม ไดเริ่มกอต้ังขึ้นเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2514 ตามคําสั่งกระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยใหทางอําเภอแมริม มีนายเอิบ สโรบล นายอําเภอแมริม และนายรังสรรค เลสัก ศึกษาธิการ 

อําเภอแมริม รวมกับนายคําปน ตุยคัมภีร กํานันตําบลริมใต ในขณะน้ัน ไดหาสถานที่กอสรางโรงเรียน 

ซึ่งอยูในบริเวณอําเภอแมริม พบวามีที่ของราชพัสดุกระทรวงการคลังอยู 2 แหง คือบริเวณหนาแผนก 

กองพันสัตวตาง ตําบลแมสา กับบริเวณที่ต้ังปจจุบัน คณะกรรมการอําเภอตกลงเลือกบริเวณที่ต้ังปจจุบัน 

ซึ่งมีเน้ือที่ 34 ไร 138 ตารางวา จึงขอใชที่ราชพัสดุน้ีจากกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ

สนับสนุนงบประมาณจํานวน 6,000 บาท สําหรับปรับปรุงพ้ืนที่ รวมทั้งไดรับความรวมมือจากพอคา 

ประชาชนและสวนราชการตางๆ ปรับพ้ืนที่จนสําเร็จเรียบรอย กรมสามัญศึกษาไดใหงบประมาณในการ

กอสรางอาคารเรียนแบบ 216 จํานวน 4 หองเรียน (เต็มรูปแบบ 16 หองเรียน) บานพักครู 2 หลัง หองนํ้า

หองสวม 1 หลัง พรอมกันน้ีทางอําเภอแมริมไดรับงบประมาณจากกรมพลศึกษา ใหสรางสนามฟุตบอล 

และศาลาที่พักนักกีฬาจึงมาจัดสราง ณ โรงเรียนแมริม เปดรับสมัครนักเรียนรุนแรกปการศึกษา 2514  

ไดนักเรียน 81 คน 2 หองเรียน ครู 4 คน โดยมีนายชํานาญ จินตสกุล เปนครูใหญ ไดอาศัยอาคารเรียนของ

โรงเรียนบานริมใต เปนสถานที่เรียนช่ัวคราว และไดยายมาเรียนยังที่ต้ังปจจุบันในปการศึกษา 2515 

เริ่มแรกใชช่ือ โรงเรียนแมริม อักษรยอ “ม.ร.” และในปการศึกษา 2520 ไดเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเปน 

โรงเรียนแมริมวิทยาคม ใชอักษรยอ “ม.ร.ว.” จนถึงปจจุบัน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมทางทิศตะวันตก ถือเปน

พ้ืนที่ที่มีลักษณะเปนก่ึงเมืองก่ึงชนบท อําเภอหางดง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 277.1 ตร.กม ระยะทางจากอําเภอถึง

จังหวัด 15 กิโลเมตร มีเขตการปกครองสวนภูมิภาค 6 ตําบล 103 หมูบาน มีเขตการปกครองสวนทองถิ่น 

2 เทศบาลตําบล 6 องคการบริหารสวนตําบล มีประชากร (ป 2562) จํานวน 90,128 คน มีสถาน

ประกอบการจํานวน 5,241 แหง (ป 2560) (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม, ออนไลน, 2562)  ในแผนที่



“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”                        

โดย  ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง  และคณะ 
 

 

80 
 

ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.2560 ภาคเหนือ อําเภอหางดง ในเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอย

ละ 2.4 มีดัชนีชองวางความยากจน รอยละ 0.5 มีดัชนีความรุนแรงของความยากจน รอยละ 0.2 มีความ

เหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอยละ 31.8 สวนในเขตอําเภอหางดง นอกเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอย

ละ 3.6 มีดัชนีชองวางความยากจน รอยละ 0.9 มีดัชนีความรุนแรงของความยากจน รอยละ 0.3 มีความ

เหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอยละ 25.3 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

ปจจุบันอําเภอหางดง ถือเปนปริมณฑลของเมืองเชียงใหม มีความเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว ทั้งหางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ โรงแรม สถานบันเทิง บานจัดสรร ฯลฯ เปนตน  

ทําใหมีลักษณะความเปนเมืองใกลเคียงกับอําเภอเมือง เชียงใหม มีสภาพการจราจรที่คับคั่งและเปนพ้ืนที่

สําคัญในการขยายตัวเมืองของเชียงใหมอีกดวย 

อําเภอหางดงมีโรงเรียนทั้งหมด 50 โรงเรียน (Wikipedia, 2564ก)  โดยแบงเปนโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 4 จํานวน 26 โรงเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 20 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 

จํานวน 1 โรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลหนองควาย 

1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตําบลหางดง 1 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ทางคณะวิจัยไดเลือกเพ่ือใชเปน

กรณีศึกษา ไดแก โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 

2) โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญประจําอําเภอหางดง เปด

สอนแบบสหศึกษา ต้ังแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 1,184 คน (นักเรียนชาย 

581 คน นักเรียนหญิง 603 คน) สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูที่ 

312 หมูที่ 5 บานแมขัก ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 (โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ, 2564) 

ประวัติโรงเรียน (โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ, ออนไลน, 2564) 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ เริ่มทําการสอนครั้งแรก เมื่อปการศึกษา 2519 โดยกรม

สามัญศึกษาประกาศจัดต้ังโรงเรียนสายสามัญ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 มีนักเรียนชาย 35 คน 

นักเรียนหญิง 25 คน รวม 60 คน มีครูจํานวน 3 คน 

ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ไดสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนมีนักเรียนจํานวนทั้งหมด 1,119 คน แบงเปนนักเรียนชาย 
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514 คน นักเรียนหญิง 605 คน ฝายบริหารมี 6 คน ครู - อาจารย 62 คน นักการภารโรง 3 คน ยาม

รักษาการณ 2 คน แมบาน 4 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน 

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบงเปน 7 แผนการเรียน ไดแก 

• แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

• แผนการเรียนภาษาจีน 

• แผนการเรียนภาษาญี่ปุน 

• แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา - ภาษาอังกฤษ 

• แผนการเรียนพาณิชยกรรม 

• แผนการเรียนคณิตศาสตร - ภาษาอังกฤษ 

• แผนการเรียนทวิศึกษา 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ เปนโรงเรียนที่เนนความสัมพันธระหวางชุมชน มุงนํา

ความรู อนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยมีพันธกิจสําคัญ ไดแก  

• พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมกาวสูประชาคม

อาเซียน 

• พัฒนาคุณภาพความสํานึกในความเปนชาติไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเดียง สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพรรณไม 

• พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมทางการศึกษาภายในโรงเรียน ใหเปน

แหลงการเรียนรู 

• สรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพ 

• สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

• พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวม 
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4.1.3 โรงเรียนในอําเภอหางไกล 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 

898 ตร.กม ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด 54 กิโลเมตร มีเขตการปกครองสวนภูมิภาค 5 ตําบล 44 

หมูบาน มีเขตการปกครองสวนทองถิ่น 1 เทศบาลตําบล 4 องคการบริหารสวนตําบล มีประชากร (ป 

2562) จํานวน 23,780 คน มีสถานประกอบการจํานวน 715 แหง (ป 2560) (สํานักงานสถิติจังหวัด

เชียงใหม, ออนไลน, 2562) กลุมประชากรสวนใหญเปนประชากรพ้ืนราบรอยละ 49 กะเหรี่ยงรอยละ 48 

ที่เหลือไดแก มง รอยละ 2 ลัวะ ลีซอ และจีนฮอ รวมกันรอยละ 1 (สมพงษ ชีวสันต, 2530) ในแผนที่ความ

ยากจนของประเทศไทย พ.ศ.2560 ภาคเหนือ อําเภอสะเมิง ในเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 7.3 

มีดัชนีชองวางความยากจน รอยละ 1.7 มีดัชนีความรุนแรงของความยากจน รอยละ 0.6 มีความเหลื่อมล้ํา

ในดานคาใชจายรอยละ 28.3 อําเภอสะเมิง นอกเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 11.1 มีดัชนี

ชองวางความยากจน รอยละ 3.0 มีดัชนีความรุนแรงของความยากจน รอยละ 1.3 มีความเหลื่อมล้ําในดาน

คาใชจายรอยละ 26.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

พ้ืนที่สวนใหญเปนทิวเขาสูง มีสภาพอากาศเย็นเกือบทั้งป เปนพ้ืนที่ที่ขึ้นช่ือเรื่องความเปน

ธรรมชาติ มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ อุทยานแหงชาติขุนขาน พระธาตุดอยนก ถ้ําหลวง 

แมสาบ ฯลฯ เปนตน จึงถือเปนอีกพ้ืนที่หน่ึงที่มีช่ือเสียงดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด

เชียงใหม มีนักทองเที่ยวเดินทางมาจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนแหลงปลูกพันธไมเมืองหนาวและสตรอเบอรรี่

แหลงสําคัญของประเทศไทยอีกดวย (ที่น่ีสะเมิง, 2564) 

อําเภอสะเมิง มีโรงเรียนทั้งหมด 29 โรงเรียน (Wikipedia, 2564) โดยแบงเปนโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 จํานวน 26 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จํานวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลสะเมิงใต 1 โรงเรียน และสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลแมสาบ 1 โรงเรียนโดยโรงเรียนที่ทางคณะวิจัยไดเลือกเพ่ือใชเปนกรณีศึกษา 

ไดแก โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
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1) โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม (โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม, ออนไลน, 2564) เปนโรงเรียนรัฐบาล

ขนาดกลาง เปดสอนต้ังแตระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1-6 แบบสหศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 528 คน  

(ชาย 255, หญิง 303) (โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม, ออนไลน, 2564) ต้ังอยู เลขที่ 228 หมู 10 ต.สะเมิงใต  

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 50250 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม-

แมฮองสอน)  

ประวัติโรงเรียน (โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม, ออนไลน, 2564)   

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอไดรับอนุมัติจากกรม 

สามัญศึกษาใหทําการเปดการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เริ่มเปดการสอนแบบสหศึกษา 

โดยเปดระบบมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนครั้งแรก 50 คน ซึ่งในครั้งแรกยัง 

ไมมีอาคารเรียนไดใชหอประชุมอําเภอสะเมิงเปนที่เรียนช่ัวคราวกอน ในปการศึกษา 2515 

ปจจุบันโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเปนโรงเรียนประจําอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  เปด

สอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 589 คน (ขอมูล 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563) เปดสอนแบบสหศึกษา  

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

อําเภออมกอยเปนอําเภอที่ ต้ังอยูทางทิศใตสุดของจังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 

2,093.80 ตร.กม. ระยะทางจากอําเภอถึงจังหวัด 179 กิโลเมตร มีเขตการปกครองสวนภูมิภาค 6 ตําบล 

95 หมูบาน มีเขตการปกครองสวนทองถิ่น 1 เทศบาลตําบล 6 องคการบริหารสวนตําบล มีประชากร (ป 

2562) จํานวน 63,910 คน มีสถานประกอบการจํานวน 1,119 แหง (ป 2560) (สํานักงานสถิติจังหวัด

เชียงใหม, ออนไลน, 2562) ประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ลาหู (มูเซอ) และมง (แมว) 

(ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธชายขอบและแรงงานขามชาติ, 2564) ในแผนที่ความยากจนของประเทศไทย 

พ.ศ.2560 ภาคเหนือ อําเภออมกอย ในเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 12.4 มีดัชนีชองวางความ

ยากจน รอยละ 3.3 มีดัชนีความรุนแรงของความยากจน รอยละ 1.3 มีความเหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอย

ละ 28.6 อําเภออมกอย นอกเขตเทศบาล มีสัดสวนคนจนอยูรอยละ 13.4 มีดัชนีชองวางความยากจน รอย

ละ 3.7 มีดัชนีความรุนแรงของความยากจน รอยละ 1.5 มีความเหลื่อมล้ําในดานคาใชจายรอยละ 30.9 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 
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อําเภออมกอยมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขาสลับซับซอน ทั้งภูเขาสูงและเต้ีย จึงทําให

มีอากาศคอนขางเย็นตลอดทั้งป จึงทําใหเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เชน ดอยมอนจอง 

ดอยมูเซอ นํ้าตกแมต่ืนนอย นํ้าตกนางนอน นํ้าตกหวยตาด เปนตน แตดวยระยะทางที่คอนขางหางไกลจาก

อําเภอเมืองเชียงใหมและการคมนาคมที่คอนขางลําบากโดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว จึงทําใหสภาพทาง

เศรษฐกิจของอําเภออมกอยอยูในระดับตํ่า  

อําเภออมกอย มีโรงเรียนทั้งหมด 41 โรงเรียน (wikipedia, 2564ก)  โดยแบงเปน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 5 จํานวน 38 โรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จํานวน 2 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตําบลอมกอย 1 

โรงเรียน โดยทางคณะทีมวิจัยไดเลือกโรงเรียน 2 แหง ไดแก โรงเรียนบานยางครก ต.ยางเปยง อ.อมกอย 

จ.เชียงใหมและ โรงเรียนบานยางเปยง ต.ยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม เปนพ้ืนที่กรณีศึกษาในครั้งน้ี 

1) โรงเรียนบานยางครก อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

โรงเรียนบานยางครก ต้ังอยูหมูที่ 7 ต.ยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 เปนโรงเรียนขยายโอกาส เปดสอน 3 ระดับ ไดแก ระดับ

กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 216 คน 

นักเรียนชาย 123 คน, นักเรียนหญิง 93 คน (โรงเรียนบานยางครก, 2564ก)  

ประวัติโรงเรียน (โรงเรียนบานยางครก, 2564ข) 

โรงเรียนบานยางครก กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2520 โดยมีนายสําราญ  

พญาเรือน รวมกับนายพะแน ปูเงิน ผูชวยผูใหญบานสมัยในน้ัน ปจจุบัน (ปการศึกษา 2554) โรงเรียนบาน

ยางครกเปดทําการสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รวม 11  หองเรียน โดยมี

นายบรรเจิด อุทรานันทเปนผูอํานวยการ มีนักเรียนทั้งหมด 230 คน แยกเปน นักเรียนชาย 114 คน 

นักเรียนหญิง 116  คน  มีเขตพ้ืนที่บริการ ไดแก บานยางครก หมู 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ทั้งหมด 16 คน  แยกเปน ชาย 5 คน หญิง 11  คน ในจํานวนน้ีมีพนักงานราชการ  2  คน ครูอัตราจาง 

1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน อัตราครู  มี 11 อัตรา และมีบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงชางไมช้ัน 3 

จํานวน 1 คน โรงเรียนบานยางครก ต้ังอยูหมูที่ 7 ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5  
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2) โรงเรียนบานยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม (โรงเรียนบานยางเปยง, 2564ก) 

โรงเรียนบานยางเปยง  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ต้ังอยูเลขที่ 187 หมู 2 

บานยางเปยง ต.ยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม ปจจุบันเปดทําการเรียนการสอน  3  ระดับ คือระดับกอน

ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งหมด  167  คน (ชาย 85 คน

, หญิง 81 คน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

ประวัติโรงเรียน (โรงเรียนบานยางเปยง, 2564ข) 

โรงเรียนบานยางเปยง ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษ กอต้ังเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 

2481 มีพ้ืนที่ประมาณ 8 ไร 2 งาน 3 ตารางวา มีพ้ืนที่ในเขตบริการ 2 หมูบาน  คือ บานยางเปยง หมูที่ 2 

และบานยางเปยงใต หมูที่ 16 ครูปฏิบัติการสอน(ขาราชการครู) จํานวน 9 คน พนักงานราชการ 2 คน ครู

อัตราจาง จํานวน 3 คน โดยมีนายสติ เลาสยามเปนผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนบานยางเปยงต้ังอยูเลขที่ 

187 หมู 2 บานยางเปยง ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษและ

เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กอต้ังเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 มีพ้ืนที่ประมาณ 8 ไร 2 

งาน 3 ตารางวา มีพ้ืนที่ในเขตบริการ 2 หมูบาน คือ บานยางเปยง หมูที่ 2 และบานยางเปยงใต หมูที่ 16 

ปจจุบันเปดทําการเรียนการสอน 3 ระดับ คือระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งหมด 169 คน ครูปฏิบัติการสอน (ขาราชการครู) จํานวน 9 คน พนักงาน

ราชการ  2  คน  ครูอัตราจาง จํานวน 3 คน โดยมี นายสติ   เลาสยาม เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

4.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ 

จากการสัมภาษณเชิงลึกของกลุมตัวอยาง โดยมีโรงเรียนทั้งหมด 8 โรงเรียน สัมภาษณกลุม

ตัวอยางที่เปนนักเรียนหญิงอายุต้ังแต 13 – 18 ป โรงเรียนละ 5 คน ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนละ 5 คน 

และครูประจําโรงเรียนอีก 1 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 88 คน  

คําถามในการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด (ดูภาคผนวก) ซึ่งมีประเด็นหลักเก่ียวกับพฤติกรรม

การใชผาอนามัยในกลุมนักเรียนหญิง การเขาถึงผาอนามัยของนักเรียนหญิง และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน

การเขาถึงผาอนามัย จากการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางดังกลาว พบขอมูลตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 
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4.2.1 กลุมนักเรียนหญิง 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนหญิง ทั้ง 8 โรงเรียนซึ่งเปนกรณีศึกษา พบวา 

1) โรงเรียนในอําเภอเมืองเชียงใหม 

1.1) พฤติกรรมการใชผาอนามัย  กลุมนักเรียนหญิงจากโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง

เชียงใหม ไดแก โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหมและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   

มีพฤติกรรมการใชผาอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ คือ มีการเปลี่ยนทุกๆ 1-2 ช่ัวโมง เน่ืองจากปองกันความ

สกปรก กลิ่นอับช้ืนและไมตองการใหซึมเปอน โดยเด็กนักเรียนหญิงกลาววาไดรับความรูมาจากคุณคร ู

ที่โรงเรียนและผูปกครอง เปนผูคอยบอกและเตือนเกี่ยวกับสุขอนามัยในชวงเวลาที่เปนประจําเดือน  

1.2) การเขาถึงผาอนามัย  กลุมนักเรียนหญิงจากโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

เมื่อคิดเปนรอยละประมาณ 100% พบวา ไมมีปญหาในการเขาถึงผาอนามัย เด็กนักเรียนหญิงในเขตอําเภอ

เมืองเชียงใหมจะหาซื้อผาอนามัยไดงาย ซึ่งจะซื้อจากรานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมารเก็ต 

โดยจะซื้อดวยตนเองหรือใหผูปกครองซื้อให (ในกรณีที่ผูปกครองซื้อใหเด็กนักเรียนหญิงจะบอกย่ีหอ 

ประเภท ใหกับผูปกครองทราบกอน) และเมื่อมาโรงเรียนก็จะพกผาอนามัยมาดวยเสมอในปริมาณ 

ที่เพียงพอในแตละวัน  

1.3) คาใชจายสําหรับผาอนามัยในแตละเดือน  กลุมนักเรียนหญิงจากโรงเรียนในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม มีอัตราเฉลี่ยการใชผาอนามัยตอเดือนอยูที่ 10-20 ช้ิน (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพรางกาย

ของเด็กนักเรียนหญิงแตละคนดวย บางคนจะมีระยะเวลาของการมีประจําเดือนที่ไมเทากัน ซึ่งสงผลตอการ

ใชผาอนามัยในแตละเดือนดวย) อัตราเฉลี่ยของคาใชจายสําหรับผาอนามัยตอเดือนประมาณ 80-200 บาท  

“คิดวาเปนราคาที่พอจะจายไดนะคะ แมก็ไมไดวาอะไร เวลาขอเงินซื้อผาอนามัยแมก็

ใหหรือบางทีแมก็ซื้อใหเลย ซือ้หอใหญเลย เพราะย่ิงซื้อหอใหญราคาก็จะถูก” 

(เด็กนักเรียนหญิง อายุ 16 ป, โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม) 

ซึ่งแตละคนจะใชย่ีหอที่แตกตางกัน ไดแก ลอรีเอะ, โซฟ, เอลิส ฯลฯ เปนตน ซึ่งเด็ก

นักเรียนหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมมองวา ราคาผาอนามัยมีราคาสมเหตุสมผล แลวแตย่ีหอและ

ประเภทที่เลือกใช 
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“ขนาดของผาอนามัย ประเภท เชน กลางวัน - กลางคืน – แผนซึมซับ (สําหรับมา

นอยหรือหลังจากหมดประจําเดือนใหมๆ) ราคาก็จะแตกตางกันคะ แลวแตย่ีหอ” 

(เด็กนักเรียนหญิงอายุ 17 ป, โรงเรียนดาราวิทยาลัย)  

 

“ราคาก็มีผลตอคุณภาพนะคะ ราคาถูกมักจะไมคอยดี เชน  

กาวไมแนน, ขนาดสั้นไป, หอตัว, หลุดงาย” 

  (เด็กนักเรียนหญิงอายุ 15 ป โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 
 

โดยนักเรียนหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม มองวาไมไดเปนภาระของตนเองแตเปน

ภาระคาใชจายที่ผูปกครองรับผิดชอบ เพราะในฐานะของเด็กนักเรียนยังไมมีรายไดเปนของตนเอง ตองขอ

เงินจากผูปกครองใช 

1.4) ปญหาที่พบเก่ียวกับการใชผาอนามัย  ปญหาที่พบเก่ียวกับการใชผาอนามัยของเด็ก

นักเรียนหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมสวนใหญ คือคุณภาพของผาอนามัย เชน กาวไมติดทน กาวไมติด

แนน เพราะจะกังวลเรื่องของการซึมเปอนที่จะสงผลตอการเลอะกระโปรงหรือกางเกง เปนตน 

“พวกหนูเปนเด็ก บางทีตองทํากิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียน ถาเปนประจําเดือนแลวใช

ผาอนามัยที่ไมมีคุณภาพ ก็จะทําใหเลอะกระโปรง เลอะกางเกง เวลาใครเห็นก็จะอาย 

บางทีเพ่ือนผูชายก็ชอบลอนะคะ” 

(นักเรียนหญิงอายุ 14 ป, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 

 

อีกปญหาที่พบคือ การกําจัดขยะหรือการทิ้งผาอนามัยที่ใชแลว เพราะถือเปนขยะที่

ทําลายยาก ทําใหตองทิ้งอยางถูกวิธีและคิดวานาจะสงผลตอสภาพแวดลอมดวย 

1.5) การอํานวยความสะดวกของสถานศึกษาสําหรับนักเรียนหญิงดานผาอนามัยหรือการ

เปนประจําเดือน   นักเรียนหญิงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลาววา ที่โรงเรียนของตนเอง มีผาอนามัย

จําหนายที่รานคาของโรงเรียน และมีผาอนามัยวางไวที่หองพยาบาลสําหรับคนที่ลืมนําผาอนามัยมา หากมี

อาการปวดทองเน่ืองจากเปนประจําเดือนก็สามารถไปขอยาที่หองพยาบาลหรือขอยืมถุงนํ้ารอนมาใชเพ่ือ

ลดอาการปวดประจําเดือนได 
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“ที่โรงเรียนจะมีถุงนํ้ารอนใหบริการ มีผาอนามัยขายในมนิิมารทของโรงเรียน  

มีใหบริการสําหรับคนที่ลืมเอาผาอนามัยมาที่หองพยาบาล” 

 (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 14 ป, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 

 

“มีวางไวในหองพยาบาล แตใหใชเวลาที่ลืมเอามา 1 ช้ินคะ” 

  (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 15 ป, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 

 

นักเรียนหญิงโรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัย กลาววาที่โรงเรียนมีบริการ

ขายผาอนามัยที่รานคาของโรงเรียน หากลืมนําผาอนามัยมาโรงเรียนก็จะขอยืมจากเพ่ือนหรือซื้อที่รานคา

ของโรงเรียนได และมีถังขยะสําหรับทิ้งผาอนามัย รวมถึงมีการใหความรูเกี่ยวกับเพศหญิงในวิชาสุขศึกษา 

“ไมมี ถาลืมเอาไปก็จะยืมจากเพ่ือนหรือคุณครูแทน” 

 (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 17 ป, โรงเรียนดาราวิทยาลัย) 

 

“ที่โรงเรียนมีถงัขยะปดฝาใหคะ เพราะทางโรงเรียนจะหวงเรื่องการกําจัดขยะ 

โดยเฉพาะผาอนามัยและไมใหทิ้งในชักโครกหรือในโถสวมคะ” 

 (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 16 ป, โรงเรียนพระหฤทัย) 

  

1.6) ขอเสนอแนะและแนวทางเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัย  เด็ก

นักเรียนหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม มีความเห็นวา ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมเรื่องของความเหลื่อม

ล้ําในการเขาถึงผาอนามัยยังไมเปนปญหามากนัก เพราะสามารถซื้อหาไดสะดวกสบาย แมแตในโรงเรียนก็

มีจําหนายในรานคาของโรงเรียน แตอยางไรก็ดีเห็นวา รัฐบาลควรจะใหการสนับสนุนเก่ียวกับการเขาถึง

ผาอนามัยของกลุมสตรีโดยเฉพาะนักเรียนในเขตพ้ืนที่หางไกล เพราะผาอนามัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูหญิง 

“ดีมากเลยคะ หากรัฐใหการสนับสนุน เพราะจะทําใหผูหญิงทุกคนมีความสะดวกสบาย 

ขณะเปนประจําเดือนมากขึ้นและถาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อผาอนามัยใหแกผูหญิง 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่หางไกลเพราะหนูคิดวาอาจจะหายากกวาในเมือง” 

(เด็กนักเรียนหญิง อายุ 14 ป, โรงเรียนดาราวิทยาลัย) 



“การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”                        

โดย  ผศ.ดร.ปดิเทพ อยูยืนยง  และคณะ 
 

 

89 
 

“คิดวาควรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนอยางมาก เพราะผูหญิงบางกลุม 

อาจมีความลําบากในการซื้อผาอนามัย เชน บนดอยหรือในพ้ืนที่หางไกล  

หรือบางคนอาจจะมีรายไดนอยไมเพียงพอตอคาใชจายในชีวิตประจําวัน 

แลวตองมาซื้อผาอนามัยอีก ก็ทําใหไมมีเงินในการใชอยางอ่ืน” 

(เด็กนักเรียนหญิง อายุ 17 ป, โรงเรียนดาราวิทยาลัย) 

  

2) โรงเรียนในอําเภอใกลเคียง 

เด็กนักเรียนหญิงในเขตอําเภอใกลเคียง ไดแก โรงเรียนแมริมวิทยาคม อ.แมริม  

จ.เชียงใหม  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ อ.หางดง จ.เชียงใหม พบวา 

2.1) พฤติกรรมการใชผาอนามัย  มีพฤติกรรมการใชผาอนามัย ลักษณะเดียวกันกับ

นักเรียนหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม คือ มีการเปลี่ยนทุกๆ 1-2 ช่ัวโมง โดยคํานึงถึงความสะอาด  

ถูกหลักอนามัย และการซึมเปอน 

2.2) การเขาถึงผาอนามัย  การเขาถึงผาอนามัยของนักเรียนหญิงโรงเรียนหางดงรัฐ

ราษฎรอุปถัมภ ไมมีความลําบาก สามารถหาซื้อไดงาย ไมวาจะเปน รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา 

ซุปเปอรมารเก็ต เปนตน เน่ืองดวยที่กลาวไปขางตน วาอําเภอหางดงน้ันเปนปริมณฑลของอําเภอเมือง

เชียงใหมที่มีการขยายตัวทางดานธุรกิจ การคา ตางๆ จึงมีความเจริญกาวหนาที่ทัดเทียมกับเขตอําเภอเมือง

เชียงใหม 

2.3) คาใชจายสําหรับผาอนามัยในแตละเดือน  เด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนหางดงรัฐ

ราษฎรอุปถัมภ มีคาใชจายสําหรับผาอนามัยในแตละเดือน อยูระหวาง 80-150 บาท และมีความเห็นวา

ผาอนามัยไมไดแตเปนภาระ แตเปนความจําเปนมากกวาเพราะเปนสินคาจําเปนสําหรับผูหญิง  

โดยนักเรียนหญิงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ บางคนมองวา ผาอนามัยมีราคาแพง

และควรจะปรับราคาใหตํ่าลงเน่ืองดวยผูหญิงทุกคนตองใชอยูแลว ควรทําราคาใหเปนมาตรฐานที่ราคา 

ไมแพงจนเกินไป 

“หนูคิดวาผาอนามัยตอนน้ี ราคาแพง แพงมาก แพงเวอๆ  

ผาอนามัยเปนของใชจําเปนที่ผูหญิงทกุคนตองใชทุก ๆ เดือนไมควรราคาแพงขนาดน้ี” 

 (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 16 ป, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ) 
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2.4) ปญหาที่พบเก่ียวกับการใชผาอนามัย  ปญหาที่พบเก่ียวกับการใชผาอนามัยของ

นักเรียนหญิงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ สวนใหญคือ คุณภาพของผาอนามัย ไดแก กาวไมติดแนน 

ซึมเปอนงาย หรือบางยี่หอไมควบคุมกลิ่น เปนตน 

2.5) การอํานวยความสะดวกของสถานศึกษาสําหรับนักเรียนหญิงดานผาอนามัยหรือ 

การเปนประจําเดือน  จากการศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลึกของนักเรียนหญิงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร

อุปถัมภ พบวา สถานศึกษาไดมีการจําหนายผาอนามัยในรานคาของโรงเรียน นักเรียนสามารถซื้อได  

แตไมมีบริการแจกฟรี และการบริการอ่ืนๆ  

ดานความสะอาด จะมีบริการถังขยะสําหรับทิ้งผาอนามัยโดยเฉพาะ เพ่ือสุขอนามัยและ

แยกจากขยะทั่วไป ในดานการพยาบาล มียาแกปวดประจําเดือนใหบริการที่หองปฐมพยาบาลนักเรียน

สามารถไปขอรับได 

2.6) ขอเสนอแนะและแนวทางเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัย  นักเรียน

หญิงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ มองวาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยในเขตพ้ืนที่ของตนเอง

น้ัน ไมใชปญหาหลักเน่ืองดวยมีความสะดวกสบายในการเขาถึงผาอนามัยแตหากมองในเรื่องของราคา

ผาอนามัย และความจําเปน อยากจะใหมองเปนเรื่องของสวัสดิการทางเพศที่ผูหญิงทุกคนควรไดรับการ

อํานวยความสะดวก เชน  ใหการสนับสนุนคาใชจายรายเดือน และควรมีตูสําหรับบริการผาอนามัยใน

หองนํ้าหญิงโรงเรียน เปนตน  

รวมถึงการใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตนในขณะมีประจําเดือนที่ถูกตอง ถือเปนเรื่อง

สําคัญที่เด็กนักเรียนหญิงทุกคน ควรไดรับ 

“การใหความรูเเละการชวยเหลือเกี่ยวกับการเลือกผาอนามัยมีความจําเปนอยางมาก 

เพราะสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนหญิงเเตกตางกันหลายอยางซึ่งอาจสงผลตอ

สุขภาพรางกายในวัยทํางาน วัยสูงอายุในการเกิดโรคตาง ๆ ได” 

 (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 17 ป, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ) 
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3) โรงเรียนในอําเภอหางไกล 

ในการศึกษาครั้งน้ี ทางคณะวิจัยไดเลือกโรงเรียนในเขตอําเภอหางไกล 3 โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม โรงเรียนยางครก ต.ยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม และ

โรงเรียนยางเปยง ต.ยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม โดยผลจากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงพบวา 

3.1) พฤติกรรมการใชผาอนามัย  นักเรียนหญิงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม มีอัตราการใช

ผาอนามัยเฉลี่ย 5-10 ช้ิน ตอวัน โดยจะเปลี่ยนทุกๆ 1-2 ช่ัวโมง เพ่ือสุขอนามัย ในนักเรียนหญิงโรงเรียน

ยางเปยงและโรงเรียนยางครก อ.อมกอย จังหวัดเชียงใหม มีการใชผาอนามัยเฉลี่ย 5-15 ช้ินตอเดือน  

โดยจะมีการเปลี่ยนประมาณ 1-2 ครั้งตอวัน โดยประเภทของผาอนามัยที่ใชจะใชประเภทเดียวคือแบบ

กลางวัน (ขนาดสั้น)  

3.2) การเขาถึงผาอนามัย  เด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ไมมีความลําบาก 

ในการเขาถึงผาอนามัย โดยหาซื้อไดตามรานคาทั่วไปและรานสะดวกซื้อ ในขณะที่อําเภออมกอย 

เด็กนักเรียนหญิงทั้ง 2 โรงเรียนสามารถซื้อผาอนามัยไดในรานคาในหมูบาน และหากมีโอกาสเขาไปใน 

ตัวอําเภออมกอย จะซื้อที่รานสะดวกซื้อ (ซึ่งมีแหงเดียวในอําเภออมกอย) และรานขายของชําขนาดใหญ 

ในอําเภออมกอย เพ่ือเก็บตุนไวใชในเดือนตอๆ ไป แตก็ไมไดซื้อจํานวนมากนัก ประมาณ 1-2 หอ 

จากการสัมภาษณพบวา การเขาถึงผาอนามัยของนักเรียนหญิงทั้งสามโรงเรียนในอําเภอ

หางไกลยังไมเปนปญหามากนัก หากแตนักเรียนในโรงเรียนยางเปยงและโรงเรียนยางครก อ.อมกอย 

มีผาอนามัยใหเลือกซื้อจะไมหลากหลายเทากับรานคาในเขตอําเภอเมือง เน่ืองจากรานคาในหมูบานจะ

นําเอาผาอนามัยมาขายเพียง 1-2 ย่ีหอเทาน้ัน และมีประเภทใหเลือกนอย เชน มีเฉพาะแบบกลางวัน ไมมี

แบบกลางคืน บางรานก็จําหนายเฉพาะผาอนามัยที่เปนแบบธรรมดา คือไมมีปก ทําใหไมสามารถเลือกได

มากนัก จําเปนตองใชเทาที่มี เพราะหากจะออกไปซื้อรานคาขนาดใหญหรือรานสะดวกซื้อตองเดินทาง

ออกไปจากตัวหมูบานในระยะทางที่คอนขางไกล  

“ถาอยูที่โรงเรียนจะไมมีความลําบากในการซื้อมากนักคะ เพราะที่โรงเรียนจะมีรานคา

ใกลๆ  ทีส่ามารถซื้อได แตถาหากกลับบาน (บนดอย) จะหาซื้อไดลําบาก เพราะไมคอยมี

รานคา หรือรานคาไมคอยนํามาขาย บางทีถาจะกลับบานก็ตองซื้อกลับบานไปดวย” 

  (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 14 ป, โรงเรียนยางเปยง) 
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3.3) คาใชจายสําหรับผาอนามัยในแตละเดือน  คาใชจายสําหรับผาอนามัยของนักเรียน

หญิงทั้งสามโรงเรียน เฉลี่ยจะอยูระหวาง 50-150 บาทตอเดือน (ขึ้นอยูกับตัวนักเรียนแตละคน การมามาก

มานอยของประจําเดือน) ซึ่งคาใชจายสวนใหญจะขอจากผูปกครอง เปนรายอาทิตย เน่ืองจากนักเรียน 

ที่เรียนอยูโรงเรียนยางครกและโรงเรียนยางเปยงเปนนักเรียนประจํา (นักเรียนกิน-นอน) ผูปกครองจะให

คาใชจายเปนรายอาทิตย สวนนักเรียนบางคนก็จะใชเงินเก็บของตัวเองที่ปกครองใหไปซื้อผาอนามัยใช 

“หนูเก็บจากเงินคาขนมที่ผูปกครองเอาใหมาโรงเรียนมาซื้อ 

เพราะบางทีเงินเหลือไมไดใชก็เก็บเอาไวซื้อผาอนามัย ....” 

(เด็กนักเรียนหญิง อายุ 14, โรงเรียนยางครก) 

 

ในดานราคาของผาอนามัย นักเรียนหญิงทั้ง 3 โรงเรียนมีความเห็นวามีราคาที่สมเหตุ- 

สมผลแลวแตยี่หอและประเภทของผาอนามัย แลวแตวาจะเลือกใชแบบไหน  

แตนักเรียนหญิงโรงเรียนยางครกและโรงเรียนยางเปยงมีความเห็นตรงกันวา ผาอนามัย

ราคาแพงจะมีคุณภาพและดีกวาผาอนามัยที่ราคาถูก เพราะจะมีขนาดยาว กวาง มีปก และไมเปอนหรือ 

ซึมงาย  

“ราคาถูกและแพง แลวแตยีห่อคะ ที่ดีๆ หนอย กาวแนนๆ มีกลิ่นหอมจะแพง 

ใชดีไมซึมเลย ถาแบบธรรมดาก็จะไมคอยติดแนน บางทีก็เลอะกระโปรง” 

 (เด็กนักเรียนหญิง อายุ 15 ป, โรงเรียนยางครก) 

 

แตอยางไรก็ดี นักเรียนหญิงทั้งสองโรงเรียนยังคงมองวา คาใชจายในการซื้อผาอนามัย

เปนภาระของผูปกครอง เน่ืองดวยวัยของตนเองยังหาเงินใชเองไมได ตองอาศัยเงินจากผูปกครอง  

หากประหยัดในสวนน้ีไดก็จะเปนการชวยลดภาระของผูปกครองไดอีกทาง 

3.4) ปญหาที่พบเก่ียวกับการใชผาอนามัย  ปญหาที่พบเก่ียวกับการใชผาอนามัยของ

นักเรียนหญิงทั้งสองโรงเรียนเปนเรื่องของคุณภาพทั่วไปของผาอนามัย คือ กาวไมติดแนน หอตัว ซึมเปอน 

ซึ่งเปนอุปสรรคตอการใชชีวิตประจําวันในวันที่มีประจําเดือน 
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3.5) การอํานวยความสะดวกของสถานศึกษาสําหรับนักเรียนหญิงดานผาอนามัยหรือการ

เปนประจําเดือน 

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม มีรานคาของโรงเรียนซึ่งจะมีจําหนายผาอนามัยใหแกนักเรียน

หญิงของโรงเรียนและมีถังขยะสําหรับทิ้งผาอนามัยโดยเฉพาะ 

ในขณะที่โรงเรียนยางเปยงและโรงเรียนยางครก ไมมีบริการแจกผาอนามัยใหกับนักเรียน

และภายในโรงเรียนไมมีรานคาสวัสดิการภายในโรงเรียน หากนักเรียนหญิงไมไดนําผาอนามัยมาก็จะขอ

อนุญาตคุณครูออกไปซื้อรานคาใกลโรงเรียน หรือขอยืมเพ่ือนนักเรียนดวยกัน เพ่ือใชกอนในกรณีฉุกเฉิน 

และหองนํ้าของโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนไมมีถังขยะสําหรับใสผาอนามัย นักเรียนตองจัดการกับขยะจาก

ผาอนามัยที่ใชแลวดวยตนเอง โดยจะใชกระดาษหอแลวทิ้งถังขยะดานนอกหองนํ้า  

3.6) ขอเสนอแนะและแนวทางเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัย  นักเรียน

ทั้งสามโรงเรียนอยากจะใหทางรัฐบาลชวยเหลือในเรื่องของการเขาถึงผาอนามัย เชน การแจกผาอนามัยฟรี

ใหแกนักเรียนในพ้ืนที่หางไกล เน่ืองดวยความลําบากในการเดินทาง และการที่ไมมีความหลากหลายของ

ผาอนามัยใหเลือกใช เชน ไมคอยมีผาอนามัยแบบกลางคืนขาย เปนตน และหาทางรัฐบาลมีนโยบายแจก

ผาอนามัยฟรีใหแกนักเรียนหญิง ก็จะเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครองไดอีกทางหน่ึงดวย 

 4.2.2 กลุมผูปกครอง 

กลุมผูปกครองของเด็กนักเรียนหญิงทุกคนในการศึกษาครั้ง กลาวเปนเสียงเดียวกันวา 

คาใชจายในการซื้อผาอนามัยใหแกบุตรสาวของตนเองน้ัน ไมถือวาเปนภาระแตเปนสิ่งจําเปนอยางมาก 

เน่ืองดวยการเปนผูหญิงที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่ตองมีประจําเดือน เมื่อถึงเวลาก็ตองหาวิธีในการปองกัน

ไมใหประจําเดือนเปนภาระแกบุตรสาว อันหมายถึง ไหล เปรอะเปอนเสื้อผา หากไมมีการปองกัน 

“ไมถือวาเปนภาระ แตเปนเรื่องจําเปนสําหรับคนที่มีลกูสาวมากกวา 

 ไมควรละเลยอยางย่ิง เพราะเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรบัผูหญิง” 

(ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม) 

 

“ไมเปนภาระ เพราะแมก็ตองใชอยูแลวก็ซือ้เผื่อใหลูกใชดวยกันเลย” 

(ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม) 
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อยางไรก็ดี ในกลุมผูปกครองในเขตอําเภอเมืองและในอําเภอใกลเคียงมองวา คาใชจายตอ

เดือนในการซื้อผาอนามัยใหแกบุตรสาวของตนเองน้ัน ไมใชคาใชจายที่สูง เปนคาใชจายที่สมเหตุสมผลกับ

คุณภาพของผาอนามัยแตละย่ีหอที่เลือกใช ทั้งน้ีเพ่ือสุขอนามัยและความสะอาดของบุตรสาวจึงมีความยินดี

ที่จะเสียคาใชจายในสวนน้ี  

“ไมเปนภาระ เปนเรื่องสําคัญและจําเปนสาํหรับผูหญิง” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

 

“เปนสิ่งจําเปนมากกวา เพราะถาหากไมซื้อก็ไมไดเพราะเปนสิ่งจําเปนสําหรับลูกผูหญงิ” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

 

“บางทีก็คิดเหมือนกันวาเปนภาระ เเตมีความจําเปนตองใช ไมใชก็ไมได” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ อ.หางดง จ.เชียงใหม 

 

ในขณะที่ผูปกครองของนักเรียนหญิงในกลุมโรงเรียนที่อยูในอําเภอหางไกล มองวาคาใชจาย

ในการซื้อผาอนามัยใหแกบุตรสาวของตนเองน้ันไมใชภาระ แตเปนสิ่งจําเปนเชนกัน เมื่อมีบุตรสาวก็ตอง

ยินยอมเสียคาใชจายในสวนน้ี  

“เปนภาระ แตก็จําเปนเพราะลูกเปนผูหญิงจาํเปนตองใช ถาไมใชก็ไมไดไปโรงเรียน” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

 

“เปนภาระเหมือนกัน แตตองใช จําเปนสําหรับลูกผูหญิง ตองไปโรงเรียนถาเปน

ประจําเดือน ไมใชผาอนามัยแลวไปโรงเรียนก็จะอายเขา ไปไหนไมได” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนยางครก อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

 

“เปนสิ่งจําเปน ที่ลูกตองใชทกุเดือน ก็ตองดูแลลูกใหมใีช  

เพราะเปนเรื่องสําคัญ หาที่ไหนไมไดตองซื้ออยางเดียว” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนยางครก อ.อมกอย จ.เชียงใหม 
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มีผูปกครองในโรงเรียนอําเภอหางไกล เชน โรงเรียนยางครกและโรงเรียนยางเปยงบางสวน

มองวาผาอนามัยในทองตลาดปจจุบันมีราคาที่แพงขึ้น อาจจะเน่ืองมาจากมีหลายย่ีหอ หลายประเภทให

เลือก แตหากมีราคาที่ถูกลงก็จะเปนการดี เพราะผูปกครองบางคนมีลูกหลายคน ย่ิงหากมีลูกสาวหลายคน 

คาใชจายสวนน้ีก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ที่สําคัญผูหญิงตองใชผาอนามัยอยูแลว อยางนอยก็เกือบ 50 ป  

ซึ่งเห็นวาควรจะปรับราคาใหถูกลงและมีบริการฟรีใหแกกลุมของผูปกครองหรือนักเรียนหญิงในพ้ืนที่

หางไกลดวย อยางนอยก็จะเปนการลดคาใชจายสวนน้ีแกผูปกครอง หรืออาจจะมีนโยบายใหทางโรงเรียน 

มีบริการแจกฟรีใหแกนักเรียนหญิงเหมือนกรณี นมโรงเรียน ก็นาจะเปนการดีอยางย่ิง 

“ไมถือวาเปนภาระ ถึงแมวาจะราคาไมแพงมาก คืออยูในหลักสิบ แตก็ตองซื้อบอย

ทุกๆ เดือน เดือนละ 1-2 หอ รวมๆ แลวก็ถอืวาแพง ที่ผานมาก็ไมไดคิดอยางจริงจัง 

พอลองมาคํานวณดูก็เยอะอยู เพราะนอกจากผาอนามัยแลวก็มีคาอ่ืนๆ อีก” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

 

“ไมถือวาเปนภาระ ถึงแมวาจะราคาไมแพงมาก คืออยูในหลักสิบ แตก็ตองซื้อบอย

ทุกๆ เดือน เดือนละ 1-2 หอ รวมๆ แลวก็ถอืวาแพง ที่ผานมาก็ไมไดคิดอยางจริงจัง 

พอลองมาคํานวณดูก็เยอะอยู เพราะนอกจากผาอนามัยแลวก็มีคาอ่ืนๆ อีก” 

ผูปกครองของนักเรียนหญิงโรงเรียนยางครก  อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

 

4.2.3 กลุมครู / ผูบริหารของโรงเรียน 

จากผลการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวาโรงเรียนทั้ง 3 ประเภทที่เปนกรณีศึกษา 

ไดแก โรงเรียนในอําเภอเมืองเชียงใหม โรงเรียนในอําเภอใกลเคียงและโรงเรียนในอําเภอหางไกล ทาง

ผูบริหารโรงเรียนและครูประจําโรงเรียนตอบเปนเสียงเดียวกันวา ทางโรงเรียนไมมีนโยบายในการใหบริการ

ผาอนามัยฟรีแกนักเรียนหญิง มีเพียงการขายผาอนามัยในรานคาของโรงเรียนเทาน้ัน โดยทางโรงเรียน 

มองวา การมีประจําเดือน เปนความรับผิดชอบของนักเรียนเอง  

“เทาที่เขามาทาํงานที่น้ีมาเปนเวลา 4 ป ไมเห็นปญหาความเหลื่อมล้ํา เพราะเด็กนักเรียน 

สวนใหญคอนขางที่จะไมขัดสน หรือทางบานไมไดมีปญหาเรื่องคาใชจาย จึงทําใหไมมปีญหา
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เรื่องการหาซื้อผาอนามัยหรือของใชตางๆ เด็กบางคนก็จะซื้อผาอนามัยพกไวในกระเปาเลย 

เพราะไมรูวาประจําเดือนจะมาตอนไหน สวนใหญเด็กๆ จะไมมีปญหาเรื่องน้ี” 

คุณครูประจําวิชาสุขศึกษา, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

ในขณะที่โรงเรียนยางเปยงและโรงเรียนยางครก อ.อมกอย จ.เชียงใหม ที่ไมมีรานคาใน

โรงเรียน หรือแมกระทั่งถังขยะสําหรับทิ้งผาอนามัยในหองนํ้า 

“ที่โรงเรียนไมมี ในหองนํ้าก็ไมมีถังขยะสําหรับทิ้งผาอนามัยใหกับเด็ก,  

ไมมีกระดาษสาํหรับหอผาอนามัย ไมมผีาอนามัยแจกฟรี บางทีเด็กเปนประจําเดือน 

ไมมีผาอนามัยใช  คุณครูก็ตองเอาของคุณครูใหใชแทน” 

คุณครูดูแลเด็กนักเรียน กิน-นอน โรงเรียนยางครก  ต.ยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

 

ทั้งน้ีเน่ืองดวย ทางโรงเรียนไมไดมีงบประมาณในการจัดสรรเพ่ือเปนคาผาอนามัยในการ

บริการใหแกนักเรียนหญิงของโรงเรียน โดยมองวาผาอนามัยเปนของใชสวนตัวที่นักเรียนตองจัดหาเอง  

แตอยางไรก็ดีบางโรงเรียน เชน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ก็มีการใหบริการผาอนามัยแกนักเรียนหญิงใน

กรณีฉุกเฉิน (แตขอไดครั้งละ 1 ช้ิน ตอ 1 คนเทาน้ัน) โดยรับไดที่หองพยาบาล และหากนักเรียนหญิง 

มีอาการปวดทองประจําเดือนทางโรงเรียนก็มียาบรรเทาอากาศปวดประจําเดือนใหแกนักเรียนหญิง 

นอกจากน้ีโรงเรียนทั้ง 3 ประเภทก็จะมีการแยกถังขยะใหในหองนํ้านักเรียนหญิงสําหรับทิ้งผาอนามัย 

ยกเวนโรงเรียนยางครกและโรงเรียนยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

“ในสถานศึกษาไมไดมีมาตรการหรือใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนหญิงเกี่ยวกับผาอนามัย 

เปนพิเศษ เพราะมองวาเปนเรื่องสวนบุคคลที่ตองรับผิดชอบ แตในความคิดเห็นสวนตัวมองวา 

ควรจะมีบริการใหกับเด็กนักเรียนดวย เพราะเด็กบางคนก็ยังไมมีความรูเรื่องน้ีหรือไมมีเงินซื้อ หรือ

มีผาอนามัยนอยกลัวจะเปลืองจึงไมยอมเปลี่ยน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กที่ตองดูแลดวย 

แตอยางไรก็ดี ทางโรงเรียนก็ไมไดมีงบประมาณในดานน้ีสนับสนุน  

จึงทําใหครูตองนําเอาผาอนามัยที่เปนของใชสวนตัวมาแบงใหนักเรียนใชบาง” 

คุณครูโรงเรียนยางเปยง ต.ยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม 
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ทางผูบริหารและคณะครู มีความเห็นตรงกันวา หากมีการสนับสนุนใหมีบริการผาอนามัยแก

นักเรียนหญิงจะเปนสิ่งที่ดีอยางมาก ไมวาจะเปน ตูแจกผาอนามัยฟรี หรือมอบงบประมาณใหโรงเรียน

จัดการเรื่องผาอนามัยแกนักเรียน อยางนอยก็เปนการลดภาระของผูปกครองหรือเปนการชวยเหลือเด็ก

นักเรียนหญิงที่เขาถึงผาอนามัยไดลําบาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่หางไกล แตอยางไรก็ดีตองคํานึงถึงคุณภาพ

ของผาอนามัยดวย เน่ืองจากเปนสิ่งจําเปนที่มีความละเอียดออนตอผูใช เปนอยางมาก 

“นักเรียนสวนใหญจะมีขอจํากัดเรื่อง ย่ีหอของผาอนามัย บางคนแพ ไมแพ 

บางคนใชไดบางย่ีหอ ทําใหการที่แจกผาอนามัย หรือใหบริการผาอนามัยก็อาจจะ 

ไมทั่วถึงดวยขอจํากัดของนักเรียน ทําใหบางทีเด็กใชอาจจะแพได 

และถาหากจะทําผาอนามัยแจกก็ตองคํานึงถึงคุณภาพดวย” 

รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม 

4.3 สรุป 

 จากผลการศึกษา กรณีโรงเรียนและกลุมเปาหมายที่ไดทําการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งใช

วิธีการแบบ focus Groups ทําใหทราบขอมูลเก่ียวกับปญหาที่แตกตางกัน โดยแยกเปนประเภทของ

โรงเรียนตามที่ไดกลาวเบ้ืองตน เปนการสัมภาษณเด็กนักเรียนที่มีชวงอายุที่แตกตางกันระหวาง 15-18 ป 

ทั้งน้ีเปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ จึงไดนําเอาปจจัยทางดานสภาพแวดลอม สังคม และขอมูลเชิง

กายภาพ ไดแก ระยะทางที่หางไกล โดยวัดจาก อ.เมือง จ.เชียงใหม (ซึ่งนับเปนศูนยกลางของเมือง

เชียงใหม) ฐานะของครอบครัว ขอมูลสวนตัวตางๆ ฯลฯ เปนปจจัยในการวิเคราะหขอมูล จึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

4.3.1 กลุมนักเรียนหญิง 

1) ดานการเขาถึงผาอนามัย กลุมนักเรียนหญิงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอใกลเคียง

และอําเภอหางไกล ไมมีความลําบากในการเขาถึงผาอนามัย แตนักเรียนหญิงในอําเภอหางไกล คือโรงเรียน

ยางเปยงและโรงเรียนยางครก อ.อมกอย จ.เชียงใหม พบปญหาเรื่องของความหลากหลายในการเลือกซื้อ

ผาอนามัย เน่ืองดวยระยะที่หางไกลจากตัวเมืองและขอจํากัดของรานคาในชุมชนที่นําผาอนามัยมาจําหนาย 

ทําใหไมสามารถเลือกซื้อผาอนามัยที่ตรงความตองการได  
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2) ดานคาใชจายในการซื้อผาอนามัย จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา คาใชจายตอเดือนของ

นักเรียนหญิงในการซื้อผาอนามัยอยูระหวาง 50-200 บาท ตอคน โดยนักเรียนหญิงมองวาเปนภาระ 

ที่ผูปกครองตองรับผิดชอบเน่ืองจาก ตนยังไมมีรายไดเปนของตนเอง 

3) ราคาและคุณภาพของผาอนามัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผาอนามัยที่ราคาสูง

ยอมมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงตามไปดวย มีผลตอการเลือกซื้อของนักเรียนหญิง เพราะไมตองการ 

ใหเกิดการซึมเปอน เลื่อนหลุดหรือหอตัว โดยนักเรียนหญิงมองวา ผาอนามัยในทองตลาดปจจุบันมีราคา 

ที่สมเหตุสมผลตามย่ีหอและคุณภาพของผาอนามัย มีทั้งราคาถูกและราคาแพง อยูที่การเลือกใช 

4.3.2 กลุมผูปกครอง 

ดานผูปกครองของนักเรียนหญิงมองวา ผาอนามัยเปนสินคาจําเปนไมใชภาระ เปนสิ่งที่

ผูปกครองตองดูแลบุตรสาวของตนเองในดานน้ี เพราะมีผลตอสุขภาพ สุขอนามัยของบุตรสาว โดย

ผูปกครองในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมและอําเภอใกลเคียง สวนใหญจะมีฐานะปานกลางจนถึงฐานะดี ทําให

ไมมีปญหาในการเขาถึงผาอนามัยและคํานึงถึงคุณภาพของผาอนามัยโดยมีความเห็นวา ราคาและคุณภาพ

ของผาอนามัยเปนสิ่งที่สมเหตุสมผลกัน 

ในขณะที่ผูปกครองในเขตอําเภอหางไกล ไดแก อําเภออมกอย มีความเห็นวาราคาผาอนามัย

อยูในระดับที่แพง เมื่อเทียบกับสินคาจําเปนอยางอ่ืน เพราะผาอนามัยเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับนักเรียน

หญิง อยากจะใหมีการปรับราคาใหตํ่าลงกวาน้ี โดยผูปกครองในอําเภออมกอยสวนใหญ มีฐานะปานกลาง

จนถึงมีรายไดตํ่า บางครอบครัวมีบุตรสาวหลายคน และสวนมากประชากรที่เปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูใน

พ้ืนที่หางไกล ทําใหมีขอจํากัดในการเดินทางเพ่ือเขาถึงผาอนามัยและหากจะซื้อกักตุนไวในปริมาณมากก็

จะทําใหมีคาใชจายเพ่ิม หากมีการชวยเหลือในเรื่องของการใหบริการฟรีหรืองบประมาณในการจัดซื้อให ก็

จะเปนการดี 

4.3.3 กลุมผูบริหารและคณะคร ู

ทางกลุมผูบริหารและคณะครู มองวาผาอนามัยเปนของใชสวนตัวของนักเรียนหญิงที่ตอง

จัดหามาเอง เน่ืองจากนักเรียนหญิงแตละคนมีการเลือกใชผาอนามัยที่แตกตางกัน หากมีการใหบริการฟรี

อาจจะไมเปนไปตามความตองการของนักเรียนหญิง อีกทั้งทางโรงเรียนไมมีงบประมาณในการจัดสรร

ผาอนามัยใหนักเรียนหญิงโดยเฉพาะจึงทําใหไมมีการใหบริการตรงน้ี แตอยางไรก็ดีทางโรงเรียนไดมีการให

ความรูในการใชผาอนามัยที่ถูกตอง การปฏิบัติตนใหถูกสุขอนามัยในระหวางที่มีประจําเดือน และมีความ
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เห็นชอบเปนอยางมากหากรัฐบาลจะใหการสนับสนุนในเรื่องการเขาถึงผาอนามัยแกเด็กนักเรียนหญิงไมวา

จะทั้งการบริการฟรี หรือการสนับสนุนเชิงงบประมาณรายบุคคล โดยเฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่หางไกล 
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บทท่ี 5 

อภิปรายผล บทสรปุและขอเสนอแนะ 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา   

จากวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุม

สตรี : ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม”  คือ (1) เพ่ือศึกษานโยบายและกฎหมายเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรีของตางประเทศ  (2) เพ่ือศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

ผาอนามัยของกลุมสตรีศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม  และ (3) เพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย

และออกกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรีที่เหมาะสมสําหรับประเทศ

ไทย 

ผลการวิจัยพบวา ในประเทศที่ถูกหยิบยกมาเปนตัวอยางในการศึกษาเปนประเทศที่มีการกําหนด

มาตรการอันเปนวิธีการเฉพาะเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของ

กลุมเด็กผูหญิงและสตรีเอาไวอยางชัดเจน อาทิ มาตรการจัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบ 

ใหเปลาเพ่ือแจกใหเด็กผูหญิงและสตรี มาตรการยกเลิกการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 

มาตรการสงเสริมสนับสนุนใหนายจางจัดเตรียมผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเอาไวในหองนํ้าหญิงที่อยู

ในสถานที่ทํางานของนายจาง และมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนใหเด็กผูหญิงและสตรีสามารถจัดการ

สุขอนามัยประจําเดือนไดอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

ในประเทศไทย ผลการศึกษาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี ศึกษากรณี

นักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม โดยไดมีการแบงออกเปน 3 กลุมตามระยะทางของโรงเรียนซึ่งมีศูนยกลาง

คือ อ.เมือง จ.เชียงใหม พบวา 

1) นักเรียนหญิง โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ไมมีปญหาดานการเขาถึงผาอนามัย 

สามารถหาซื้อผาอนามัยไดอยางสะดวกสบาย ทั้งที่รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต หรือหางสรรพสินคา 

โดยสามารถเลือกซื้อไดตามความชอบสวนตัว ทั้งย่ีหอ ประเภท (กลางวัน, กลางคืน, แบบกางเกง) ไดอยาง

สะดวก และมีความเห็นวาราคาของผาอนามัยสมเหตุสมผลแลวแตยี่หอและคุณภาพที่ไดรับ 

2) นักเรียนหญิง โรงเรียนในเขตอําเภอใกลเคียง พบวา ไมมีปญหาในการเขาถึงผาอนามัย 

สามารถหาซื้อผาอนามัยไดอยางสะดวก มีย่ีหอและประเภทของผาอนามัยใหเลือกอยางหลากหลาย  
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มีความเห็นวาผาอนามัยในปจจุบันมีราคาทั้งถูกและแพง ตามคุณภาพและย่ีหอของผาอนามัย มีหลากหลาย

ใหเลือก 

3) นักเรียนหญิง โรงเรียนในเขตอําเภอหางไกล พบวา ปญหาของการเขาถึงผาอนามัยไมเปน

ปญหามากนัก แตสิ่งที่พบคือความสะดวกสบายในการเลือกซื้อผาอนามัย เน่ืองดวยระยะทางที่หางไกล  

ทําใหมีรานคาที่จํากัด และรานคาก็ไดนําเอาผาอนามัยไปจําหนายในปริมาณที่ไมเพียงพอและไมมีความ

หลากหลายของประเภท ในบางครั้งตองใชผาอนามัยแบบกลางวันมาใชกลางคืน หรือไมสามารถเลือกย่ีหอ

ได มียี่หออะไรก็ตองใช เน่ืองดวยรานคามีจําหนายแคแบบเดียว ยี่หอเดียว ทําใหไมมีทางเลือกมากนัก  

ในกลุมผูปกครองของนักเรียนหญิงทั้ง 3 กลุม มองวา คาใชจายในการซื้อผาอนามัยไมไดเปนภาระ 

แตเปนความจําเปนของผูปกครองในฐานะที่มีบุตรสาว เพราะหากไมซื้อผาอนามัยใหบุตรสาวใช ก็จะเกิด

ผลกระทบในหลายๆ ดาน เชน สุขอนามัย การออกสูสังคม การไปโรงเรียน เปนตน แมวาผูปกครองจะมอง

วาราคาผาอนามัยจะไมสูงมาก แตหากตองใชจายทุกๆ เดือน ก็ถือวาเปนอัตราคาใชจายคงที่ที่ตอง

รับผิดชอบในเวลาที่นาน  

ในกลุมของผูบริหารสถานศึกษาและครู พบวา โรงเรียนในทุกประเภทไมมีนโยบายในการชวยเหลือ

นักเรียนหญิงเรื่องผาอนามัย โดยผาอนามัยจะเปนความรับผิดชอบสวนตัวของนักเรียนหญิงแตละคน ทั้งน้ี

ถือวาเปนของใชสวนตัว ทางโรงเรียนจะมีการจําหนายผาอนามัยที่รานคาสวัสดิการโรงเรียน (ยกเวน

โรงเรียนยางครกและโรงเรียนยางเปยง อ.อมกอย จ.เชียงใหม ไมมีรานคาสวัสดิการในโรงเรียน) ใหนักเรียน

หญิงสามารถเขาไปซื้อเพ่ือมาใชได นอกจากน้ีจะมีบริการเก่ียวกับดานสุขภาพ เชน การใหยาแกปวด

ประจําเดือน หรือใหนอนพักในหองพยาบาลเวลาปวดทองประจําเดือน เปนตน 

ทั้งน้ีสถานศึกษาทุกประเภทที่ไดทําการศึกษา พบวา ไมมีนโยบายในการใหบริการผาอนามัยฟรีแก

นักเรียนหญิง ไมมีตูจําหนายผาอนามัยอัตโนมัติ ซึ่งทางสถานศึกษากลาววาไมมีนโยบายน้ีของโรงเรียน

โดยตรง แตจะเปนการใหบริการดานความสะอาดเชน การแยกขยะ โดยมีถังขยะสําหรับทิ้งผาอนามัยใน

หองนํ้าหญิง มีกระดาษสําหรับหอผาอนามัยสําหรับทิ้ง เปนตน  

ในเชิงนโยบาย พบวา ในกลุมของนักเรียนหญิงทั้ง 3 กลุม นักเรียนหญิงในกลุมโรงเรียนในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม และโรงเรียนในเขตอําเภอใกลเคียง ยังไมมีความเห็นในเชิงนโยบายเกี่ยวกับผาอนามัย

อยางชัดเจน แตใหความเห็นไปทางเดียวกันวา ควรจะใหการสนับสนุนแกกลุมนักเรียนหญิงที่มีขอจํากัด 

ในดานการเขาถึงผาอนามัยกอนเปนอันดับแรก เชน ในพ้ืนที่หางไกล เพราะเปนกลุมที่ตองการการ
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ชวยเหลืออยางแทจริง และหากจะตองมีการแจกผาอนามัยฟรี ควรจะคํานึงถึงคุณภาพ ความสะอาด  

การใชงานไดจริง เพราะผาอนามัยเปนเรื่องละเอียดออนมากสําหรับผูหญิง 

นักเรียนหญิงในกลุมโรงเรียนหางไกล มีความเห็นในเชิงนโยบายวา หากมีการสนับสนุนในเรื่องของ

ผาอนามัย จะทําใหขอจํากัดในเรื่องของการเขาถึงผาอนามัยผอนคลายลง โดยจะมีการใหบริการฟรี หรือให

ทางโรงเรียนจัดหาใหตามความเหมาะสมก็ได แตขอใหมีผาอนามัยเพียงพอสําหรับการใชเพราะถือเปนเรื่อง

จําเปน โดยเฉพาะการอยูในพ้ืนที่หางไกลที่การเดินทางเปนอุปสรรค 

ขอเสนอในเชิงนโยบายของกลุมผูปกครอง ผูปกครองของนักเรียนทั้ง 3 กลุมมองวา หากจะ

นโยบายมาสนับสนุนในดานผาอนามัยถือวาเปนการดีอยางมาก ทั้งน้ีใหดูตามความประสงคและรูปแบบใน

การดําเนินนโยบายที่เหมาะสม เชน การแจกฟรีตองคํานึงถึงคุณภาพของผาอนามัยเพราะเปนเรื่องสําคัญ

สําหรับสุขอนามัยหรือการใหเปนบัตรสวัสดิการโดยจํากัดตอคน ตอเดือน ก็จะทําใหนักเรียนหญิงสามารถ

เลือกซื้อผาอนามัยไดตามความตองการของตนเอง รวมถึงการลดภาษีผาอนามัย เพราะถึงแมวาราคาไมได

แพงมาก แตหากมีการใชจายทุกเดือนก็ถือวาเปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมได หากลดราคาลงก็จะทําใหการเขาถึง

ผาอนามัยของนักเรียนหญิงมีความสะดวกสบายมากกวาน้ี   

ขอเสนอในเชิงนโยบายของกลุมผูบริหารสถานศึกษาหรือคุณครูมองวา หากมีนโยบายของโรงเรียน

ที่ใหความสําคัญตอนักเรียนหญิงโดยเฉพาะเรื่องของผาอนามัยก็จะเปนการดี เพราะปจจุบันผาอนามัยยัง

เปนเรื่องที่ถือเปนเรื่องสวนตัวและนักเรียนหญิงเองก็ยังไมไดออกมาเรียกรองในเรื่องน้ีมากนัก หากโรงเรียน

มีนโยบายน้ีโดยตรง มีขอบังคับหรือนโยบายที่เขมงวด ก็จะสงผลดีตอนักเรียนหญิงทั้งในเรื่องของสุขอนามัย 

และความเทาเทียมของนักเรียนหญิงทุกคนดวย 

จากผลการศึกษา พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยของกลุม

สตรี : ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม ไดแก 

1) รายได  จากการศึกษา นักเรียนในกลุมโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมและโรงเรียนใน

เขตอําเภอใกลเคียง จะเปนนักเรียนที่มีผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ย ปานกลาง - รายไดสูง ทําใหสามารถเลือก

ซื้อผาอนามัยที่มีคุณภาพไดซึ่งมีราคาที่สูงขึ้นตามไปดวย และมองวาแมผาอนามัยที่มีคุณภาพจะมีราคาสูง

แตก็ยังสามารถซื้อมาใหบุตรสาวใชได เน่ืองดวยคํานึงถึงสุขอนามัยของบุตรสาวเปนหลัก เชน อาการแพ 

การเสียดสีผิวหนัง หรือผิวสัมผัส เปนตน ทั้งน้ีมีทั้งที่ผูปกครองใหบุตรสาวเลือกซื้อดวยตนเองหรือผูปกครอง

จัดหาไวให 
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ในขณะที่นักเรียนในกลุมเขตอําเภอหางไกล จะเปนกลุมนักเรียนที่มีผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ย

ในเกณฑตํ่า ทําใหมีความเห็นวาผาอนามัยในทองตลาดมีราคาที่คอนขางสูง อีกทั้งกลุมนักเรียนในเขต

อําเภอหางไกลยังเปนกลุมของนักเรียนที่สวนใหญเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ทําใหมีขอจํากัดในเรื่องของ

ระยะทางและรายได ทําใหการเขาถึงผาอนามัยยังคงเปนอุปสรรคอยู  

2) ระยะทาง  นักเรียนในกลุมโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมและโรงเรียนในเขตอําเภอ

ใกลเคียง เปนกลุมที่ไมมีปญหาในการเขาถึงผาอนามัยเน่ืองดวยเขตอําเภอเมืองเชียงใหมเปนพ้ืนที่เปน

ศูนยกลางของเมืองเชียงใหม จึงมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สูง มีรานคา ซุปเปอร 

มารเก็ต หางสรรพสินคาขนาดกลางและขนาดใหญจํานวนมาก ทําใหสามารถเลือกซื้อผาอนามัยได

หลากหลายย่ีหอ หลากหลายประเภท ตามความตองการ เชนเดียวกับเขตอําเภอใกลเคียงที่ถือเปน

ปริมณฑลของเชียงใหมก็มีการกระจายตัวทางเศรษฐกิจที่ใกลเคียงกับอําเภอเมืองเชียงใหม จึงทําใหการ

กระจายตัวของเศรษฐกิจทัดเทียมกันกับอําเภอเมืองเชียงใหม รวมถือเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบาย  

ทําใหสามารถเดินทางไดสะดวก  

ในขณะที่นักเรียนในกลุมโรงเรียนอําเภอหางไกล แมเสนทางคมนาคมระหวางอําเภอจะ 

ไมลําบากนักแตดวยระยะทางที่หางไกล ทําใหการกระจายตัวทางเศรษฐกิจยังมีไมมาก รานคา ซุปเปอร 

มารเก็ต แมแตรานสะดวกซื้อจึงมีจํากัด อีกทั้งภายในชุมชน การคมนาคมยังไมสะดวกนัก โดยเฉพาะหนา

ฝน เสนทางคมนาคมคอนขางลําบาก ทําใหการเดินทางในการซื้อเครื่องใชอุปโภค บริโภค รวมถึงผาอนามัย

มีขอจํากัด แมจะมีใหเลือกแตจะมีเฉพาะของที่จําเปน ไมมีประเภทใหเลือกหลากหลาย จึงเปนขอจํากัดใน

การเลือกซื้อที่เหมาะสมกับความตองการ 

5.2 บทสรุป 

จากผลการวิจัยดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ในสถาบันการศึกษา 

ที่เกี่ยวของ พบวา ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน คือ ผาอนามัย เปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญตอการรักษา

สุขอนามัยประจําเดือนของกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงและการดํารงชีวิตประจําวันในขณะกลุมเด็กและ

เยาวชนผูหญิงที่มีประจําเดือน เน่ืองจากความแตกตางในฐานะทางเศรษฐกิจที่ดํารงอยูในครอบครัวของ

กลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ยอมเปนที่มาของการ

เกิดภาวะความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนของกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่ขาดแคลนผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนสําหรับใชสอยในชีวิตประจําวันหรือไมอาจเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 
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ที่เหมาะสมกับการรักษาสุขภาพอนามัยหรือสอดรับกับลักษณะทางกายภาพและสรีระของตนเอง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย  

เมื่อผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน เชน ผาอนามัย เปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญตอการดูแลรักษา

สุขอนามัยประจําเดือนของกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงในจังหวัดเชียงใหม แตปจจุบันไมเพียงแคภาวะความ

ยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนของกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงจะเปนอุปสรรคตอการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนเทาน้ัน แมปจจุบันระบบกฎหมายไทยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน 

ที่สงเสริมสนับสนุนใหกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงในประเทศไทยสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนอยางทั่วถึง โดยปราศจากอุปสรรคเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม คงมีเพียง

รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรและกฎหมายแมบทระดับพระราชบัญญัติที่วางหลักเกณฑกําหนดกรอบอยาง

กวางในเรื่องของสิทธิสตรี (women's rights) และความเทาเทียมระหวางหญิงและชาย (equality 

between men and women) ไดแก  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับสิทธิสตรี

และความเทาเทียมระหวางหญิงและชายไวในรัฐธรรมนูญ ดังน้ี  

มาตรา 4  ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความ

คุมครอง ปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน  

มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวย

เหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได ...  

มาตรา 48  สิทธิของมารดาในชวงระหวาง กอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความคุมครอง

และชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และ

บุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  

มาตรา 71 ...วรรค 3 รัฐพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไร และ

ผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ และคุมครองปองกันมิใหบุคคลดังกลาวถูกใชความ

รุนแรงหรือปฏิบัติอยางไมเปนธรรม รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟูและเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว 
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ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่แตกตางกันของเพศ วัย และ

สภาพของบุคคล ทั้งน้ี เพ่ือความเปนธรรม  

และมาตรา 90...วรรค 3 การจัดทําบัญชีรายช่ือตามวรรคสอง ตองใหสมาชิกของพรรคการเมือง 

มีสวนรวมในการพิจารณาดวย โดยตองคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียม

กันระหวางชายและหญิง  

อีกทั้งพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ.2558 ที่วางหลักเกณฑกําหนดมาตรการ

ปองกันการเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรมระหวางเพศที่ชัดเจน อันสงผลใหบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดย 

ไมเปนธรรมระหวางเพศไดรับความคุมครองและไดรับความเปนธรรมตามสมควร โดยพระราชบัญญัติฉบับ

น้ีไดวางเกณฑมาตรการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ พรอมกับปองกันมิใหมีการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรา 17 วรรคแรกและวรรคสองของ

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ.2558 ไดแก  

มาตรา 17…วรรคแรก การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธี

ปฏิบัติ ของหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศจะกระทํามิได  

มาตรา 17…วรรคสอง การดําเนินการตามวรรคหน่ึง เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล

สามารถใชสิทธิและเสรีภาพ ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือ

การปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดย 

ไมเปนธรรมระหวางเพศ  

ทั้งน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายตางประเทศ (ประเทศสกอตแลนด

และแคนาดา) ประกอบกับการศึกษาทบทวนบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑในเรื่องของสิทธิสตรีและความ 

เทาเทียมระหวางหญิงและชาย คณะผูวิจัยพบวาประเทศไทยไมมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมสนับสนุนให

กลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนได โดยปราศจากขอจํากัดของ

ภาวะความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนหรือ Period Poverty ของกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิง 

แตอยางใด อาทิ มาตรการจัดสรรทุนผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลาสําหรับนักเรียนหญิงที่มี

ฐานะยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่ เปนนักเรียนใน

สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในชีวิตประจําวันได และ
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มาตรการกําหนดใหสถานที่ที่กลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงอาจเดินทางไปทํากิจกรรม ตองจัดหาผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนและสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่เขาไปทํากิจกรรมใน

สถานที่ดังกลาว ซึ่งประเทศไทยไมมีกฎหมายที่ใชบังคับเพ่ือใหสถานที่เหลาน้ีตองมีการจัดบริการหรือ

สวัสดิการเก่ียวกับการดูแลสุขภาพอนามัยประจําเดือนสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิง เชน การจัดใหมี

หองนํ้าแยกเปนสัดสวนสําหรับชายและหญิง การจัดใหมีนํ้าสะอาดเพ่ือชําระลางคราบเลือดประจําเดือน 

และการจัดใหมีถังขยะใสผาอนามัยที่ใชแลวเพ่ือลดการแพรกระจายของเช้ือโรค อีกทั้งกฎหมายภาษีของ

ประเทศไทยในปจจุบันไดมีการวางหลักเกณฑเอาไววาผาอนามัยแบบใชครั้งเดียวทิ้งถูกจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม

เทากับสินคาทั่วไป โดยเก็บภาษีในอัตรารอยละ 7 ของมูลคาสินคา (ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% หรือ VAT 7%) 

รวมทั้งผลิตภัณฑสุขอนามัยบางชนิดที่วางจําหนายในทองตลาดไทย เชน ผาอนามัยแบบสอด จัดเปน

เครื่องสําอางประเภทหน่ึงตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 เพราะผาอนามัยถือเปนวัตถุที ่

มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ หรือกระทําดวยวิธีอ่ืนใดกับสวนภายนอกของรางกาย

มนุษย และใหหมายความรวมถึงการใชกับฟนและเย่ือบุในชองปาก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความสะอาด 

ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกปองดูแลสวนตาง ๆ น้ัน ใหอยู

ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินตาง ๆ สําหรับผิวดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่อง

แตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย (เขาหลักเกณฑนิยามความหมายของเครื่องสําอางตามมาตรา 4 ของ

พระราชบัญญัติฉบับน้ี) น่ันหมายความวา ผาอนามัยแบบสอดเปนเครื่องสําอางที่ถูกจําแนกใหเปนสินคา

ฟุมเฟอยตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เหตุน้ีเองผาอนามัยแบบสอดสามารถ

ถูกจัดเก็บภาษีในฐานะที่เปนสินคาฟุมเฟอยได โดยหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีมีอํานาจกําหนดอัตรา

ภาษีที่อาจถูกจัดเก็บไดถึงอัตรารอยละ 40 ของมูลคาสินคา (40% ของมูลคาสินคา) (กรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลังอาจพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดรอยละ 40 ของมูลคาสินคาในฐานะที่ผาอนามัย

แบบสอดจัดเปนเครื่องสําอางอยางหน่ึง) ซึ่งดูเหมือนวาการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศของรัฐ

หรือหนวยงานของรัฐในทํานองน้ี ยอมเขาลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ  

กลาวอีกนัยหน่ึงประเทศไทยยังคงเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่ผูซื้อสินคา

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนมาใชงานในขณะที่มีประจําเดือนและกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงทั้งฐานะ

ร่ํารวยและฐานะยากจน ก็ยังคงตองถูกเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือน  ในขณะที่หลายประเทศ (เชน ประเทศแคนาดา) ไดยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม โดยมุง

ผลใหราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่วางจําหนายในทองตลาดมีแนวโนมของราคาที่ถูกลง 
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เมื่อราคาสินคาผลิตภัณฑดังกลาวถูกลงแลว กลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่ยากจนหรือ

กลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่มีขอจํากัดดานเศรษฐกิจอาจตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนที่ถูกนําออกจําหนายในทองตลาดในราคาที่ถูกลง อันนําไปสูการลดอุปสรรคดานโอกาสในการ

เขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนไปอีกทางหน่ึง  

อน่ึงในปจจุบันคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการไดอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการ

กลางวาดวยราคาสินคาและบริการดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศคณะกรรมการ

กลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562 เรื่อง การกําหนดสินคาและบริการควบคุม  

การออกประกาศฉบับน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือดูแลปองกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหนายหรือการ

กําหนดเง่ือนไข และวิธีปฏิบัติทางการคาอันไมเปนธรรม ซึ่งผาอนามัยถือเปนสินคาและบริการประเภทที่ 

31 ขอ 3 (31) ที่ถูกควบคุมราคาใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน อีกทั้งการควบคุมราคา

ผาอนามัยยังสงผลดีปองกันไมใหผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูคาสงและผูคาปลีกต้ังราคาจําหนายที่ไมเปนธรรม

ตอผูบริโภค ไมวาผูบริโภคน้ันจะเปนกลุมผูหญิงทั่วไปหรือกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิง แตน่ันไมได

หมายความวารัฐไดยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนทุกชนิดถือเปน

สินคาที่มีอัตราภาษีเปนศูนยแตอยางใด ในทางตรงขามผาอนามัยแบบใชครั้งเดียวทิ้งไดถูกจัดเก็บ

ภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราทัดเทียมกับสินคาทั่วไปและผาอนามัยแบบสอดสามารถถูกจัดเก็บภาษีในฐานะที่เปน

สินคาฟุมเฟอย  

กลาวโดยสรุป ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิสตรีและความเทาเทียมระหวางหญิงและ

ชาย ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ.2558  แตก็ยังคงพบปญหาที่วาประเทศไทยไมมีกฎหมายแมบทเพ่ือสรางหลักเกณฑ

สงเสริมสนับสนุนใหกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนได  

โดยปราศจากขอจํากัดของภาวะความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนของกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิง 

น่ันหมายถึงวาประเทศไทยยังมีความลาหลังไมมีการจัดทํามาตรการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนโดยภาครัฐ อีกทั้งกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันก็ไมครอบคลุมการแกปญหา

ภาวะความยากจนในชวงเวลาที่มีประจําเดือนของกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงในทุกมิติ  
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5.3 ขอเสนอแนะ  

เมื่อประเทศไทยยังไมไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานที่สงเสริมสนับสนุนใหกลุมเด็กและ

เยาวชนผูหญิงในประเทศไทยสามารถเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนอยางทั่วถึง โดยปราศจาก

อุปสรรคเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม 

ที่ผูขายผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนจําพวกผาอนามัยแบบใชแลวทิ้ง สามารถผลักภาระไปใหกับกลุม

เด็กและเยาวชนผูหญิงที่เปนผูซื้อผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนจําพวกผาอนามัยแบบใชแลวทิ้ง เปนผู

ชําระแทนโดยการผนวกภาษีมูลคาเพ่ิมเอาไวในราคาสินคาและการกําหนดใหผาอนามัยแบบสอดเปน

เครื่องสําอางที่สามารถถูกจัดเก็บภาษีในฐานะที่เปนสินคาฟุมเฟอยได สิ่งเหลาน้ียอมสรางความเหลื่อมล้ํา

หรือความไมเทาเทียมกันในดานโอกาสการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุม

เด็กและเยาวชนผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยหรือไมขาดแคลนทุนทรัพยยอมมีโอกาสเขาถึง

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนไดมากกวากลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน

หรือขาดแคลนทุนทรัพย  

ดังน้ีจึงควรเปนหนาที่และบทบาทสําคัญของรัฐ หนวยงานของรัฐและทองถิ่นในการสงเสริม

สนับสนุนการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน โดยปราศจากการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะ 

ที่เปนการเลือกปฏิบัติอันนําไปสูการขาดโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของกลุม

เด็กผูหญิงและสตรีที่ใชชีวิตหรือเดินทางมายังประเทศไทย เหตุน้ีเองรัฐ หนวยงานของรัฐและทองถิ่นจึงตอง

พยายามที่จะกําหนดมาตรการเพ่ือจะสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือใหเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนที่เหมาะสมกับการรักษาสุขภาพอนามัยหรือสอดรับกับลักษณะทางกายภาพและสรีระของ

ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเด็กและเยาวชนผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือขาดแคลนทุน

ทรัพย  

เมื่อไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของกับ

มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนทั้งของ

ตางประเทศและประเทศไทย พรอมทั้งศึกษาวิเคราะหขอดีและผลกระทบในดานบวกของการกําหนด

มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนของตางประเทศ 

ในทางตรงกันขามการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายและผลกระทบในดานลบของการปราศจากการกําหนด
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มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในระบบ

กฎหมายไทย คณะผูวิจัยขอใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนดังตอไปน้ี  

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใช  

1) ประเทศไทยควรออกกฎหมายกําหนดใหสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหงตองจัด

ใหมีผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา  ใหกับนักเรียนที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐ

และเอกชน โดยกําหนดใหสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหงตองจัดใหมีผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือนแบบใหเปลาสําหรับกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่เปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาผูหญิงที่กําลัง

ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน โดยตองจัดหาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนแบบให

เปลาเอาไวในหองนํ้าหรือหองแตงตัวของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน พรอมกับกําหนดให

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหงตองจัดใหมีหองนํ้าในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

ตองแยกหองนํ้าชาย/หญิงที่เปนสัดสวน รวมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนตองจัดใหมีผลิตภัณฑ

อ่ืน ๆ เพ่ือการสุขอนามัยประจําเดือน (MHM) ของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่กําลังศึกษาอยูในสถาบัน 

การศึกษาของรัฐและเอกชน เชน กระดาษชําระ นํ้าสะอาด สบู เครื่องเปามือแหง และถังขยะใสผาอนามัย 

เปนตน  

2) ประเทศไทยควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน 

โดยมุงหวังใหผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนเปนสินคาที่มีอัตราภาษีเปนศูนย ซึ่งตองมีการกําหนด

มาตรการทางกฎหมาย ทําใหราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในทองตลาดใหถูกลงดวยการ

กําหนดอัตราภาษีรอยละศูนยในการคํานวณภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน  

น่ันหมายความวาประเทศไทยควรยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือน ทําใหกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่เปนผูบริโภคสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนไมตอง

รับภาระภาษีมูลคาเพ่ิมเชนเดิม การยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมหรือกําหนดอัตราภาษีรอยละศูนยยอม

สงผลใหราคาสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่วางจําหนายในทองตลาดประเทศไทยมีแนวโนมที่จะ

ถูกลง เมื่อราคาสินคาผลิตภัณฑดังกลาวถูกลงแลว กลุมเด็กผูหญิงที่มาจากครอบครัวที่ยากจนหรือกลุมสตรี

ที่มีขอจํากัดดานเศรษฐกิจอาจตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนที่ถูกนําออกจําหนาย

ในทองตลาดในราคาที่ถูกลง ถือเปนการลดอุปสรรคดานโอกาสในการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน

ในประเทศไทยไปอีกทางหน่ึง  
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3) ประเทศไทยไมควรจัดใหผาอนามัยเปนสินคาฟุมเฟอย ที่สามารถถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา

สินคาฟุมเฟอยได อีกทางหน่ึงหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีอาจใชดุลพินิจกําหนดอัตราภาษีที่อาจถูก

จัดเก็บใหเปนไปในอัตราที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไปได (กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังอาจใชดุลพินิจ

กําหนดอัตราภาษีสินคาผลิตภัณฑผาอนามัยในเพดานสูงสุดรอยละ 40 ของมูลคาสินคาในฐานะที่ผาอนามัย

แบบสอดจัดเปนเครื่องสําอางอยางหน่ึง)  

4) ประเทศไทยควรนําเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร มาใชในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึง

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือน มาใชในการจูงใจใหสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนจัดใหมีผลิตภัณฑ

สุขอนามัยประจําเดือนแบบใหเปลา กับนักเรียนที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือแลก

กับการที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐมอบสิทธิพิเศษบางอยาง (เชน การจูงใจทางภาษีและการไดรับเงิน

อุดหนุน) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดใหมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึง

ผลิตภัณฑสุขอนามัยประจําเดือนในสถาบันการศึกษาของกลุมเด็กผูหญิงและสตรีที่เปนนักเรียน นิสิตและ

นักศึกษา  

5) รัฐ หนวยงานของรัฐและทองถิ่นควรจัดโครงการรณรงคเก่ียวกับสิทธิสตรีและความ 

เทาเทียมระหวางหญิงและชาย ในประเด็นที่เก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงผลิตภัณฑสุขอนามัย

ประจําเดือน  

5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ศึกษากรณีกลุมตัวอยางในปจจัยกวางขึ้น เพ่ือใหเห็นถึงทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม

ของกลุมสตรีในการเขาถึงผาอนามัย ที่หลากหลายมากขึ้น เชน อายุ อาชีพ รายได เปนตน เพราะปจจัย

เหลาน้ีลวนเปนตัวกําหนดในการเขาถึงผาอนามัยของกลุมสตรี 

2) ศึกษาทางดานลักษณะทางชีววิทยาหรือดานรางกาย แมวาประจําเดือนจะเกิดขึ้นเฉพาะ

ผูหญิง แตการมีประจําเดือนของผูหญิงแตละคนจะมีปฏิกิริยาที่แตกตางกัน อันเปนปจจัยที่สงผลตอการใช

ผาอนามัยและการเขาถึงผาอนามัยไดดวย  

3) คุณภาพ ย่ีหอ และชนิด ประเภท ของผาอนามัย เปนอีกปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ

เลือกใชผาอนามัยของกลุมสตรี ซึ่งจะเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพผาอนามัยที่เหมาะสมตอกลุมสตรี และ

คุณภาพผาอนามัยที่กลุมสตรีตองการ อันสงผลตอการกําหนดเปนนโยบายในอนาคตเก่ียวกับความ 

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงผาอนามัยได   
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4) ศึกษากระบวนการรับสตรีเขาทํางานในหนาที่ “การปองกันประเทศ” และตํารวจหญิง 

ซึ่งทํางานดานสอบสวน / สืบสวนใหมากขึ้น รวมถึงการทํางานในดานกฎหมายอ่ืนๆ ของประเทศ 
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