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การมีีประจำำาเดืือน (Menstruation หรือ Period)  

เป็นกระบวนการตามีธรรมีชาติทีี่�เกิดืข้ึ้�นในร่างกายขึ้องเพศ

หญิิงเมืี�อเข้ึ้าสู่่่วัยเจำริญิพันธ์� ดัืงนั�น เพศหญิิงก็ย่อมีต้องมีีวิธีการ  

ขัึ้�นตอนและกระบวนการในการด่ืแลรักษาส์ู่ขึ้อนามัีย ร่างกาย

ขึ้องตนเอง  เหต์ทีี่�เป็นเช่นนี�เพราะเพศหญิิงต้องด่ืแลส์ู่ขึ้ภาพกาย  

ส์ู่ขึ้ภาพใจำและความีเป็นอย่่ทีี่�ดีืเพื�อไม่ีให้เกิดืปัญิหาในการดืำาเนิน

ชีวิตจำากการมีีประจำำาเดืือน การจำัดืการด่ืแลส์ู่ขึ้ภาพอนามีัย 

ขึ้องเพศหญิิงในขึ้ณะทีี่�มีีประจำำาเดืือนได้ืก่อให้เกิดืผลกระที่บต่อ

ส์ู่ขึ้ภาพ โดืยเรียกเหล่านี�ว่า “การจััดการสุุขอนามััยประจัำาเดือน”  

(Menstrual Hygiene Management หรือ MHM)

เครื�องมืีอหน้�งในการป้องกันไม่ีให้ประจำำาเดืือนซ้ึมีเป้�อน 

บนเครื�องน่์งห่มี คือ ผ้าอนามัีย  (Menstrual Hygiene Products)  

เป็นผลิตภัณฑ์�ทีี่�สู่ามีารถนำามีาใช้ในการด่ืดืซัึบเลือดืประจำำาเดืือน  

โดืยมีีภาคธ์รกิจำอ์ตสู่าหกรรมีจัำดืจำำาหน่ายผลิตภัณฑ์�ดัืงกล่าว 

โดืยทีี่�เพศหญิิงต้องชำาระราคาผ้าอนามัียนั�น หมีายความีว่า 

เพศหญิิงต้องมีีภาระค่าใช้จ่ำายเพิ�มีข้ึ้�นในแต่ละเดืือน ด้ืวยเหต์นี� 

ผ้าอนามัียจ้ำงเป็นสิู่นค้าจำำาเป็นขึ้องผ้่หญิิงในท์ี่กเดืือน เพราะหาก

ปล่อยให้ประจำำาเดืือนซ้ึมีเป้�อน อาจำโดืนกล่าววาจำาในเชิงล้อเลียน  

เยาะเย้ยหรือถากถาง ในที่ำานองขึ้องการลดืที่อนศักดิื�ศรี 

ความีเป็นเพศหญิิงเพียงเพราะมีีรอยเลือดืซ้ึมีเป้�อน อย่างไรก็ตามี 

เพศหญิิงทีี่�มีีฐานะยากจำนหรือขึ้าดืแคลนท์ี่นที่รัพย� จำนที่ำาให้ 

ไม่ีสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งหรือไม่ีมีีสิู่ที่ธิเลือกใช้ผ้าอนามัียได้ืเหมีาะสู่มี 

กับส์ู่ขึ้ภาพขึ้องตนเองไดื้ ภาวะความียากจำนที่ี�ไม่ีอาจำเลือกซืึ�อ

หาผ้าอนามัียมีาใช้ในชีวิตประจำำาวันขึ้องเพศหญิิงเช่นนี�เรียกว่า  

“ภาวะความขาดแคลนผ้้าอนามัย”(Period Poverty) 

ภาวะความีขึ้าดืแคลนผ้าอนามัียทีี่�เกิดืข้ึ้�นย่อมีสู่ะท้ี่อน 

ให้เห็นว่าสัู่งคมียังคงมีีความีเหลื�อมีลำ�าระหว่างเพศหญิิงผ้่ทีี่�มีี 

รายได้ืสู่่งและตำ�า ความีไม่ีเท่ี่าเทีี่ยมีกันในโอกาสู่ขึ้องเพศหญิิง

ในการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียในชีวิตประจำำาวันยังสู่ะท้ี่อนให้เห็นว่า 

รัฐละเลยในการสู่ร้างกลไกหรือเครื�องมืีอเพื�อลดืความีเหลื�อมีลำ�า

ในการให้เพศหญิิงทีี่�อย่ใ่นวัยเจำริญิพันธ์�สู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย

เพื�อใช้สู่อยได้ืในขึ้ณะทีี่�มีีประจำำาเดืือนได้ือย่างเท่ี่าเทีี่ยมี 

ความเหล่ื่�อมลื่ำ�า 
ในการเข้้าถึึงผ้้าอนามัย

องกล่ื่�มสตรีค่ออะไร?
ผ้าอนามัียกลายเป็นสิู่�งจำำาเป็นขัึ้�นพื�นฐานสู่ำาหรับ 

การดืำารงชีวิตขึ้องเพศหญิิงในการจัำดืการส์ู่ขึ้อนามัียประจำำาเดืือน 

และเป็นเครื�องป้องกันประจำำาเดืือนซ้ึมีเป้�อนเครื�องน่์มีห่มี  

เหตุุน้�เองเพศหญิิงพึงม้สิิทธิิท้�จะใช้้ผ้้าอนามัยท้�เหมาะสิม 

กัับความตุ้องกัารขั�นพ้�นฐานของตุนในกัารดูแลสุิขอนามัย

ของตุน ในทำานองเด้ยวกัันเพศหญิิงพึงม้เสิร้ภาพท้�จะ 

ไม่ถููกัขัดขวางไม่ให้ใช้้ผ้้าอนามัยในขณะท้�ม้ประจำาเด้อน 

หร้อไม่ควรตุกัอยู่ในภาวะท้�เผ้ชิ้ญิกัับอุปสิรรคในทำานอง 

ท้�เป็นกัารขัดขวางไม่ให้เพศหญิิงเข้าถึูงผ้้าอนามัยได้อย่าง

สิะดวกั เมืี�อความีต้องการในการใช้ผ้าอนามัียในชีวิตประจำำาวัน

ขึ้องเพศหญิิงถือเป็นความีต้องการสู่่วนรวมี เหต์นี�เองรัฐจ้ำงต้อง

ดืำาเนินการเพื�อสู่นองความีต้องการใช้ผ้าอนามัียในชีวิตประจำำา

วันขึ้องเพศหญิิง ในขึ้ณะเดีืยวกันรัฐต้องงดืเว้นกระที่ำาการ 

ในลักษณะทีี่�เป็นการสู่ร้างอ์ปสู่รรคในการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย 

ขึ้องเพศหญิิง กล่าวอีกนัยหน้�งรัฐพ้งสู่่งเสู่ริมีสิู่ที่ธิเสู่รีภาพ 

ขึ้องเพศหญิิงโดืยคำาน้งถ้งประโยชน�สู่่วนรวมี 

ดัืงนั�น รัฐจ้ำงจำำาเป็นต้องจัำดืบริการสู่าธารณะเพื�อให้ 

ผ้่หญิิงท์ี่กคนสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามีัยได้ือย่างทัี่�วถ้งและ 

เสู่มีอภาค  โดืยรัฐอาจำอาศัยเครื�องมืีอ เที่คนิค วิธีการทีี่�เหมีาะสู่มี 

ต่อสู่ถานการณ�และความีต้องการในการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย  

ซ้ึ�งในหลายประเที่ศได้ืบัญิญัิติกฎหมีายรับรองสิู่ที่ธิเสู่รีภาพ 

ในการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียให้แก่เพศหญิิงตามีความีต้องการ 

ขัึ้�นพื�นฐานขึ้องตน รวมีทัี่�งกฎหมีายยังได้ืก่อให้เกิดืความีผ่กพัน

ต่อรัฐ ในลักษณะที่ี�กำาหนดืหน้าทีี่�ทีี่�จำะไม่ีละเมิีดืสิู่ที่ธิเสู่รีภาพ 

ขัึ้�นพื�นฐานในการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียขึ้องเพศหญิิง 

กฎหมีายจ้ำงกลายมีาเป็นเครื�องมืีอสู่่งเสู่ริมีสิู่ที่ธิเสู่รีภาพ

ขึ้องเพศหญิิงให้มีีโอกาสู่เข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย โดืยที่ี�ไม่ีมีีความี

ยากจำนขึ้องครอบครัวหรือฐานะที่างการเงินมีาเป็นอ์ปสู่รรค 

ที่ำานองเดีืยวกันกฎหมีายเองยังถ่กนำามีาเป็นเครื�องมืีอใช้บังคับ

หน่วยงานหรือภาคสู่่วนทีี่�มีีความีเกี�ยวข้ึ้องกับการดืำาเนินชีวิต

ประจำำาวันขึ้องเพศหญิิง เช่น โรงเรียน มีหาวิที่ยาลัย และ 

สู่ถานที่ี�ที่ำางาน ให้ปฏิิบัติการหรือดืำาเนินกิจำกรรมีสู่่งเสู่ริมี 
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กรณีีศึึกษา 
ประเทศึสกอตแลื่นด์์ 

สู่นับสู่น์นให้เพศหญิิงสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียได้ือย่างสู่ะดืวก 

กฎหมีายเช่นว่านี�อาจำบรรจ์ำเที่คนิค และวิธีการเพื�อสู่่งเสู่ริมี

สู่นับสู่น์นให้กล่์มีผ้่หญิิงให้สู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผลิตภัณฑ์�ส์ู่ขึ้อนามัีย

ประจำำาเดืือนในชีวิตประจำำาวัน เช่น การแจำกผ้าอนามัียแบบให้เปล่า  

การยกเว้นด้ืานภาษีสิู่นค้าและบริการ หรือกำาหนดืให้จำดัืเก็บภาษี

ม่ีลค่าเพิ�มีในอัตราร้อยละศ่นย� เป็นต้น

ในงานวิจัำยชิ�นนี� คณะผ้่วิจัำยได้ืศ้กษาที่บที่วนมีาตรการ

ที่างกฎหมีายที่ี�สู่่งเสู่ริมีการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามีัยสู่ำาหรับเพศหญิิง 

โดืยเฉพาะอย่างยิ�งมีาตรการที่างกฎหมีายขึ้องบางประเที่ศ 

ทีี่�ถ่กหยบิยกมีาศ้กษาเพื�อแสู่ดืงใหเ้ห็นถ้งแนวที่างหรอืมีาตรการ

ประเที่ศสู่กอตแลนดื�ได้ืตราพระราชบัญิญัิติ Period  

Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021 มีาเป็น 

การเฉพาะโดืยวางหลักเกณฑ์�กำาหนดืเป้าหมีายสู่ำา คัญิ 

หลายประการ เช่น

สู่ำาหรับสู่่งเสู่ริมีสู่นับสู่น์นให้กล่์มีผ้่หญิิงทีี่�มีาจำากครอบครัว

ยากจำนหรือขึ้าดืแคลนท์ี่นที่รัพย� สู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย 

ได้ือย่างสู่ะดืวกและเหมีาะสู่มี  โดืยที่ี�ความียากจำนไมี่เป็น

อ์ปสู่รรคต่อการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย งานวิจัำยฉบับนี�ได้ืที่บที่วน

วรรณกรรมีและวิเคราะห�กฎหมีายต่างประเที่ศ ตัวอย่าง

เช่น กฎหมีายสู่กอตแลนดื� (Scottish Law) และกฎหมีาย

แคนาดืา (Canadian Law) ทีี่�สู่่งเสู่ริมีสิู่ที่ธิการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย  

คณะผ้่วิจัำยได้ืพบว่ากฎหมีายขึ้องทัี่�งสู่องประเที่ศทีี่�ถ่กหยิบยกมีา 

เป็นตัวอย่างนั�น มีีการวางหลักเกณฑ์�และกำาหนดืมีาตรการ 

ทีี่�จำำาเป็นเพื�อสู่่งเสู่ริมีสิู่ที่ธิในการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียขึ้องผ้่หญิิง 

กฎหมีายฉบับนี�ยงักำาหนดืหน้าทีี่�แก่ท้ี่องถิ�นให้มีีบที่บาที่ 

ในการตัดืสิู่นใจำอย่างเป็นอิสู่ระเพื�อสู่่งเสู่ริมีสู่นับสู่น์นให้กล่์มี 

ผ้่หญิิงทีี่�อย่่ในท้ี่องถิ�นขึ้องตนสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียได้ื 

อย่างสู่ะดืวก ตลอดืจำนท้ี่องถิ�นมีีอำานาจำกำากับให้สู่ถานทีี่�

สู่าธารณะทีี่�ถ่กระบ์เอาไว้ในกฎหมีายต้องจัำดืหาผ้าอนามัียไว้

สู่ำาหรับแจำกแบบให้เปล่า เช่น ศ่นย�บริการช์มีชนและร้านขึ้ายยา 

เป็นต้น ในขึ้ณะเดืียวกันสู่ถานที่ี�สู่าธารณะก็ต้องมีีหน้าทีี่�จัำดืหา

จ์ำดืให้บริการผ้าอนามัีย เช่น บริเวณอ่างล่างมืีอทีี่�ผ้่หญิิงหยิบได้ื

สู่ะดืวกและบริเวณกล่องแจำกผ้าอนามัียทีี่�วางเอาไว้ในบริเวณ 

ทีี่� เหมีาะสู่มี เป็นต้น พร้อมีกับจัำดืหาผ้าอนามัียสู่ำาหรับ 

แจำกแบบให้เปล่าได้ือยา่งเพียงต่อความีต้องการขึ้องกล่์มีผ้่หญิิง  

ที่ำานองเดืียวกันกฎหมีายฉบับนี�ยังระบ์หน้าทีี่�ขึ้องสู่ถาบัน

การศ้กษาให้มีีหน้าทีี่�ในการสู่่งเสู่ริมีสู่นับสู่น์นให้นักเรียนและ

นักศ้กษา ตลอดืจำนผ้่มีาใช้บริการสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย 

ได้ือย่างเท่ี่าเทีี่ยมี 

เพื�อสู่่งเสู่ริมี สู่นับสู่น์นให้กล่์มีผ้่หญิิง 

ทีี่�เผชิญิกับปัญิหาด้ืานส์ู่ขึ้ภาพ 

ซ้ึ�งมีีความีต้องการใช้งานผ้าอนามัีย

มีากกว่าบ์คคลทัี่�วไป เพื�อลดืความีเหลื�อมีลำ�าที่างรายได้ื 

อันเป็นอ์ปสู่รรคต่อการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย 

เพื�อสู่่งเสู่ริมี สู่นับสู่น์นให้กล่์มีผ้่หญิิง 

ทีี่�มีีรายได้ืน้อย สู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัีย

ได้ือย่างสู่ะดืวก 

เพื�อสู่่งเสู่ริมีสู่นับสู่น์นให้กล่์มีผ้่หญิิง 

ทีี่�ต้องการใช้งานผ้าอนามัียอย่างกะทัี่นหัน

เมืี�อประจำำาเดืือนมีาโดืยไม่ีได้ืคาดืหมีาย 

เอาไว้ล่วงหน้า หรือเมืี�อลืมีผ้าอนามัีย 

ทีี่�ตระเตรียมีไว้ใช้งานอย่่ทีี่�บ้าน 



QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP

ประเที่ศแคนาดืาเป็นอีกประเที่ศทีี่�เล็งเห็นความีสู่ำาคัญิ

ขึ้องปัญิหาความีขึ้าดืแคลนผ้าอนามัียในกล่์มีผ้่หญิิงทีี่�มีาจำาก

ครอบครัวยากจำน ใน ค.ศ. 2015 รัฐบาลแคนาคาตอบสู่นอง

ต่อปัญิหาดัืงกล่าวโดืยแก้ไขึ้เพิ�มีเติมี พระราชบัญิญัิติ Excise 

Tax Act เพื�อยกเลิกการจัำดืเก็บภาษีสิู่นค้าและบริการจำาก

การจำำาหน่ายผ้าอนามัีย โดืยรัฐบาลแคนาดืาคาดืหมีายว่า 

การยกเลิกการจัำดืเก็บภาษีดัืงกล่าวจำะที่ำาให้ผลิตภัณฑ์� 

ผ้าอนามัียทีี่�วางจำำาหน่ายในท้ี่องตลาดืมีีแนวโน้มีทีี่�ราคาจำะถ่กลง  

สู่ามีารถที่ำาให้กล่์มีผ้่หญิิงเลือกซืึ�อหาผลิตภัณฑ์�ผ้าอนามัีย 

ได้ืในราคาทีี่�ถ่กลงและเข้ึ้าถ้งผลิตภัณฑ์�ผ้าอนามัียทีี่�สู่อดืคล้อง

กับความีต้องการขึ้องตนได้ืมีากข้ึ้�น

นอกจำากนี�บางมีลรัฐยังได้ืกำาหนดืให้โรงเรียนขึ้องรัฐ

ต้องจัำดืให้มีีการแจำกผ้าอนามัียแบบให้เปล่า เพื�อให้นักเรียน

สู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียได้ื โดืยไม่ีมีีเรื�องปัญิหาความียากจำน

หรือการขึ้าดืแคลนท์ี่นที่รัพย�มีาเป็นอ์ปสู่รรคในการเข้ึ้าถ้ง 

ผ้าอนามัีย เช่น รัฐบริติชโคลัมีเบีย (British Columbia)  

จำากการศ้กษาที่บที่วนตัวอย่างกฎหมีายต่างประเที่ศ

ทีี่�กล่าวมีาข้ึ้างต้น เห็นได้ืว่ารัฐมีีความีพยายามีในการกำาหนดื

หน้าทีี่�ให้หน่วยงานขึ้องรัฐกำากับควบค์มีให้สู่ถานทีี่�ทีี่�เกี�ยวข้ึ้อง

กับกล่์มีสู่ตรี ต้องตระเตรียมีหรือจัำดืให้มีีจ์ำดืแจำกผ้าอนามัีย 

แบบให้เปล่าเอาไว้ในห้องนำ�า ห้องแต่งตัวหรือห้องเปลี�ยน

เสืู่�อผ้า ในขึ้ณะเดืยีวกันรัฐขึ้องประเที่ศตวัอยา่งยงัได้ืพยายามี

ปฏิิร่ปหรือปรับปร์งกฎหมีายเพื�อสู่่งเสู่ริมีสิู่ที่ธิเสู่รีภาพ 

ในการเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียสู่ำาหรับใช้สู่อยในชีวิตประจำำาวัน  

ได้ืแก้ไขึ้เพิ�มีเติมีเนื�อความีใน School Act 1996 ทีี่�กำาหนดื

ให้โรงเรียนขึ้องรัฐทีี่�ตั�งในรัฐบริติชโคลัมีเบียท์ี่กแห่งต้องจัำดื

ให้มีีจ์ำดืแจำกผ้าอนามัียแบบให้เปล่าไว้ในห้องนำ�าในท์ี่กโรงเรียน 

เป็นต้น

อน้�งประเที่ศแคนาดืายังได้ืตราประมีวลกฎหมีาย

แรงงานแคนาดืา (Canada Labour Code) ทีี่�บัญิญัิติถ้ง

สิู่ที่ธิและหน้าทีี่�ระหว่างนายจ้ำางและล่กจ้ำาง โดืยกำาหนดื

มีาตรฐานด้ืานแรงงานระดัืบชาติในลักษณะทีี่�เป็นมีาตรฐาน

ขัึ้�นตำ�าในการใช้แรงงานและการจ่ำายค่าตอบแที่นในการที่ำางาน 

รวมีทัี่�งกำาหนดืมีาตรฐานสู่ำาหรับสู่ร้างอาชีวอนามัียและ 

ความีปลอดืภัยในสู่ถานทีี่�ที่ำางาน เพื�อให้ล่กจ้ำางมีีความีปลอดืภัย

และมีีส์ู่ขึ้ภาพอนามัียดีืในขึ้ณะทีี่�ปฏิิบัติงาน ซ้ึ�งประมีวล

กฎหมีายแรงงานแคนาดืาได้ืกำาหนดืให้นายจ้ำางมีีหน้าทีี่�จัำดืหา

ผ้าอนามัียและสู่าธารณ่ปโภคขัึ้�นพื�นฐานเอาไว้เพื�อให้ล่กจ้ำาง 

เพศหญิิงสู่ามีารถใช้สู่อยและด่ืแลส์ู่ขึ้อนามัียประจำำาเดืือน 

ได้ือย่างเหมีาะสู่มี สู่ะดืวกและถ่กส์ู่ขึ้อนามัีย 

บทสร่ปแลื่ะข้้อเสนอแนะ
โดืยท์ี่กคนสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียได้ือย่างสู่ะดืวกและ 

เหมีาะสู่มีสู่อดืค ล้อ ง กับความี ต้อ งการ สู่่ วน บ์คคล 

หากหันกลับมีามีองประเที่ศไที่ยซ้ึ�งยังไม่ีมีีการวางมีาตรการ

หรือกำาหนดืเครื�องมืีอที่างนโยบายสู่่งเสู่ริมีสู่นับสู่น์นให้กล่์มี

สู่ตรีสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งผ้าอนามัียได้ือย่างสู่ะดืวก ดัืงนั�นจำำาเป็น 

ทีี่� รัฐต้องริเริ�มีดืำาเนินนโยบาย มีาตรการและกฎหมีาย 

เพื�อให้เพศหญิิงสู่ามีารถเข้ึ้าถ้งสิู่ที่ธิขัึ้�นพื�นฐานดัืงกล่าว 

ได้ืเสู่มีอภาค

กรณีีศึึกษา 
ประเทศึแคนาด์า


