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๑. การกดขี่ทางร่างกายของผู้หญิง 
ควำมรุนแรงต่อสตรี คืออะไร 
“ควำมรุนแรงต่อสตรี หมำยถึง กำรกระท ำใดๆที่เป็นควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจำกอคติทำงเพศเป็นผลให้เกิดควำมทุกข์
ทรมำนแก่สตรี รวมทั้งกำรขู่เข็ญ คุกคำม กีดกันเสรีภำพสตรีทั้งในที่สำธำรณะและในชีวิตส่วนตัว” 
(ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยกำรขจัดควำมรุนแรงต่อสตรี โดยองค์กำรสหประชำชำติ) 
ปัญหำควำมรุนแรงต่อสตรี เป็นปัญหำที่สั่งสมมำช้ำนำนและเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทุกชนชั้น ทุกมิติของ
สังคม ทั้งในระดับครอบครัว ในชุมชน สถำนศึกษำ และสถำนที่ท ำงำน 
จำกรำยงำนประมำณกำรของธนำคำรโลก แจ้งว่ำ 1 ใน 5 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยถูกท ำร้ำนร่ำงกำย และท ำร้ำยทำงเพศ
โดยทุก15 นำที จะมีผู้หญิงถูกข่มขืน 20 คน ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 40 เป็นเด็กอำยุไม่ถึง 15 ปี.... 

“ควำมรุนแรงต่อสตรีนั้นเป็นปัญหำที่เกิดจำกควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคม อันเป็นผลพวงจำกโครงสร้ำงของ
สังคมในยุคอดีตซึ่งบุรุษมักเป็นผู้ปกครอง ผู้ก ำหนด ควบคุมและออกกฎที่ใช้ในสังคม บุรุษได้รับกำรยกย่องมำกกว่ำสตรี
ในบำงสังคมถือว่ำผู้หญิงและเด็กเป็นสมบัติหรือกรรมสิทธิ์ของผู้ชำย ผู้หญิงถูกจ ำกัดสิทธิ ต้องอยู่ในฐำนะผู้พ่ึงพำ ไม่มี
สิทธิมีเสียง และตกอยู่ในฐำนะจ ำยอม” 

 ส ำหรับสถำนกำรณ์ในประเทศไทย พบข้อมูลกำรกระท ำควำมรุนแรงต่อสตรีเป็นจ ำนวนมำก และนับวันจะเพ่ิม
มำกขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะควำมรุนแรงที่เกิดข้ึนภำยในครอบครัว ข้อมูลรำยงำนของศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสำธำรณสุข ใน
ปี 2549 พบเด็กและสตรีถูกท ำร้ำย 13,550 รำย เฉลี่ย 37 รำยต่อวัน โดยกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ถูกกระท ำเป็นเด็กผู้หญิง 
และควำมรุนแรงที่กระท ำมำกที่สุด ได้แก่ กำรท ำร้ำยร่ำงกำยและล่วงละเมิดทำงเพศ ถึงร้อยล่ะ 95!!! 

ควำมรุนแรงที่ผู้หญิงถูกกระท ำนั้นมีทั้งควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยและทำงเพศ เช่น กำรด่ำทอ ทุบตี ท ำร้ำย
ร่ำงกำยให้บำดเจ็บ และข่มขืน โดยผู้กระท ำกำรคือสำมี บิดำ ญำติสนิท หรือคนใกล้ชิด (ซึ่งเป็นผู้ชำย) !!! 

“จำกสถิติเมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ผ่ำนมำ ของศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรีมูลนิธิเพ่ือนหญิง พบว่ำ บุคคลที่เป็นอันตรำยกับ
ผู้หญิงมำกที่สุดคือ คนคุ้นเคย (ร้อยละ 84) รองลงมำคือบุคคลแปลกหน้ำหรือไม่รู้จัก (ร้อยละ 11) นอกจำกนั้นสถำนที่ที่
ผู้หญิงถูกกระท ำรุนแรงมักเป็นสถำนที่ท่ีผู้หญิงรู้จักคุ้นเคย หรือเคยไปมำแล้ว (ร้อยละ 44) อำทิ ห้องหรือบ้ำนของ
ผู้กระท ำ บ้ำนญำติ บ้ำนของเหยื่อ วัด ที่ท ำงำน หรือสถำนที่ที่ผู้หญิงมั่นใจว่ำไม่น่ำเกิดอันตรำยกับตนเอง” 
ผู้หญิงควรท ำอย่ำงไรเพ่ือป้องกันภัยจำกควำมรุนแรง 
-     รู้จักสังเกตคนรอบข้ำง หรือสถำนที่ไม่น่ำปลอดภัย และระมัดระวังตัวเองตลอดเวลำ จงตระหนักเสมอว่ำภัยร้ำยมี
อยู่รอบตัวและมีโอกำสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
-     เรียนรู้ศิลปะกำรป้องกันตัวไว้บ้ำง 
-     ขณะที่ตกอยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงต่อกำรถูกกระท ำควำมรุนแรง จงรวบรวมพลังใจและตั้งสติไว้ เพรำะกำรมีสติจะ
ช่วยให้ผู้หญิงหำทำงเอำตัวรอดได้ 
-     จงคิดและเชื่อมั่นอยู่เสมอว่ำผู้หญิงมีสิทธิเรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อควำมปลอดภัยของตนเอง ไม่จ ำเป็นต้องยินยอมให้
ตัวเองถูกกระท ำรุนแรง แม้ว่ำบุคคลผู้กระท ำจะเป็นพ่อ สำมี หรือเพ่ือนชำย 
 



 
-     ควรบอกกล่ำวให้คนใกล้ตัว เช่น พ่อแม่ ญำติหรือเพ่ือนสนิท เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงที่เกิดข้ึน เพ่ือช่วยกัน
หำทำงแก้ไขหรือป้องกัน ในทำงกลับกัน หำกมีญำติหรือคนใกล้ชิดของคุณถูกกระท ำรุนแรง หรือคุณพบเห็นผู้หญิงถูก
กระท ำควำมรุนแรง อย่ำได้เพิกเฉย เพรำะคิดว่ำนั่นเป็นปัญหำส่วนตัว หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือ อย่ำลังเลในกำรแจ้ง
ต ำรวจ หรือติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน มูลนิธิ หรือศูนย์ช่วยเหลือต่ำงๆที่ดูแลงำนด้ำน
ปัญหำควำมรุนแรงต่อสตรี..  
ใช้แนวคิดส่วนตัว..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. อ านาจทางสังคม กับอ านาจในครอบครัวของผู้หญิง 
สังคมแบบชำยเป็นใหญ่คือสังคมที่มีโครงสร้ำงทำงเพศที่ก ำหนดให้สถำนภำพและต ำแหน่งของเพศชำยเหนือเพศหญิง
และให้คุณค่ำควำมเป็นชำยมำกกว่ำควำมเป็นหญิง (Eisler and Loy1998: 165) เครื่องมือส ำคัญของกำรด ำรงและ
ถ่ำยทอดวัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่ คือ ระบบควำมเป็นเพศ (gender systems) ที่ก ำหนดและหล่อหลอมบทบำทหน้ำที่ 



 
อ ำนำจ สถำนภำพ คุณค่ำและควำมสัมพันธ์ทำงเพศที่แตกต่ำงและไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศหญิงและเพศชำย รวมถึง
ร่ำงกำยของผู้หญิงและร่ำงกำยผู้ชำย ผ่ำนสถำบันต่ำง ๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี ศำสนำ ระบบ
กำรศึกษำ สื่อมวลชนและสื่อพ้ืนบ้ำน ศิลปะ งำนบันเทิงและโฆษณำ ระบบสำธำรณสุข ระบบกำรเมืองกำรปกครอง 
ฯลฯ  ที่ท ำหน้ำที่ฝึกฝนและกล่อมเกลำประชำกรหญิงชำยอย่ำงสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน  ระบบเพศนี้ท ำกำร
ผลิตซ้ ำและหนุนเสริมให้วัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่มีควำมมั่นคงแข็งแกร่ง จนท ำให้คนทั่วไปมองเห็นว่ำเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดำและไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ และแม้ว่ำในทศวรรษนี้ที่สภำพเศรษฐกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรม จะท ำให้
ผู้หญิงบำงคนบำงกลุ่มในสังคมไทยสำมำรถเลื่อนสถำนะไปสู่ต ำแหน่งหน้ำที่ผู้น ำมีสถำนภำพสูงขึ้น และสำมำรถเข้ำสู่
อ ำนำจในระบบต่ำง ๆ ของสังคม แต่นั่นก็เป็นเพียงปรำกฏกำรณ์เฉพำะของบุคคลหรือกลุ่มผู้หญิงจ ำนวนหนึ่งที่มี
ช่องทำงเข้ำถึงสถำนภำพ อ ำนำจและพ้ืนที่ดังกล่ำวในบำงสถำบัน เช่น องค์กรธุรกิจ แต่กำรเข้ำถึงนั้นมักไม่ได้มำจำก
ควำมเป็นเพศ แต่อำศัยระดับกำรศึกษำ แหล่งอ ำนำจของชำติตระกูล สถำนภำพของคู่สมรส อ ำนำจทำงเศรษฐกิจ หรือ
ควำมสำมำรถส่วนตัวด้ำนอื่น ๆ เป็นฐำน  ปรำกฏกำรณ์เช่นนี้อำจไม่ใช่หลักฐำนยืนยันว่ำได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ควำมเท่ำเทียมทำงเพศในระบบหรือในระดับโครงสร้ำงของสังคมไทย  และหำกเรำสังเกตดูจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง
และกำรเลือกปฏิบัติทำงเพศที่ยังคงด ำรงอยู่ในสังคมหรือมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน เรำจะเห็นว่ำสภำพปัญหำเหล่ำนี้เป็น
หลักฐำนยืนยันว่ำโครงสร้ำงของสถำบันต่ำง ๆ ในสังคมไทยยังคงมีลักษณะแบบชำยเป็นใหญ่ หรือถูกครอบง ำหรือ
ควบคุมโดยผู้ชำยอยู่อย่ำงเข้มแข็ง 
            มีกำรกล่ำวว่ำวัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่นี้เองที่เป็นสำเหตุของกำรกดขี่รูปแบบอ่ืน ๆ ในสังคม เช่น กำรกดขี่ทำง
ชนชั้น สีผวิ และชำติพันธุ์ และเป็นต้นเหตุของสงครำม เพรำะหำกผู้ชำยซึ่งเป็นประชำกรครึ่งหนึ่งของสังคมมนุษย์ถูก
หล่อหลอมให้เรียนรู้ที่จะครอบง ำ ควบคุม แสวงหำประโยชน์ ไม่ไว้ใจ ไม่รับฟังควำมคิดเห็น ไม่เคำรพผู้หญิงที่เป็น
ภรรยำ แม่ พี่สำว น้องสำว หรือลูกสำวของตนเองแล้ว ก็เป็นกำรง่ำยมำกท่ีพวกเขำจะพยำยำมควบคุมและแสวงหำ
ประโยชน์จำกผู้หญิงคนอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ญำติ และจำกผู้ชำยคนอ่ืน ๆ ที่มีแหล่งอ ำนำจน้อยกว่ำตน  วัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่
ยังได้หล่อหลอมผู้หญิงจ ำนวนมำกให้ยอมรับและสยบยอมกับกำรถูกควบคุม ครอบครอง และเชื่อว่ำควำมเป็นเพศหญิง
มีค่ำด้อยกว่ำเพศชำย  ดังนั้น หำกมนุษย์เรำเรียนรู้ที่จะยอมรับควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศภำยในครอบครัวตั้งแต่เล็ก ๆ 
ย่อมเป็นฐำนให้เกิดยอมรับ สยบยอบและให้ควำมร่วมมือกับควำมไม่เท่ำเทียมรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ปรำกฎนอกบ้ำนและใน
สังคมระดับใหญ่ 
ควำมเป็นเพศหรือเพศภำวะ (Gender) 
 

ควำมเป็นเพศหรือเพศภำวะเกิดจำกระบบกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ สถำนภำพ ภำพลักษณ์ คุณค่ำ ควำม
คำดหวัง และควำมคิดควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรเป็นผู้หญิงและกำรเป็นผู้ชำย และสรีระของคนทั้งสองเพศท่ีต่ำงกันไปตำม
บริบทของแต่ละสังคม  ควำมเป็นเพศเป็นสิ่งที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ ฝึกฝน ขัดเกลำ และหล่อหลอมผ่ำนสถำบันต่ำง ๆ ใน
สังคม (socialization)ตั้งแต่สถำบันครอบครัว ชุมชน ศำสนำ โรงเรียน สื่อ วรรณกรรม ศิลปะ กำรบันเทิง วัฒนธรรม
ประเพณี ระบบกำรเมืองกำรปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสำธำรณสุข เป็นต้น 
            ควำมเป็นเพศจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้ำงขึ้น ถูกผลิตซ้ ำ และได้รับกำรสืบทอดต่อ 
ๆ กันมำโดยผ่ำนสถำบันต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ควำมเป็นเพศจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำและเงื่อนไข
ของแต่ละสังคม 



 
จำกประสบกำรณ์กำรจัดกระบวนกำรอบรมของศูนย์ผู้หญิงเพ่ือสันติภำพและควำมยุติธรรมกับนักกิจกรรมสังคมกลุ่ม
ต่ำง ๆ เรำพบตัวอย่ำงแบบแผนของเพศภำวะหรือควำมเป็นเพศหญิงเพศชำยในสังคมไทยตำมท่ีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้
ร่วมแลกเปลี่ยนในระหว่ำงกำรอบรม ดังนี้ 

ควำมเป็นผู้ชำยตำมแบบแผนของสังคม มีลักษณะเด่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้น ำ เป็นผู้หำเลี้ยงครอบครัว เสียสละ เป็น
ผู้ปกป้องคุ้มครอง ฉลำด มีศักดิ์ศรี กล้ำหำญ เข้มแข็ง แข็งแรง เด็ดเดี่ยว อดทน ชอบควำมเสี่ยงและสิ่งท้ำทำย เป็น
นักเลง ได้รับกำรยอมรับให้ดื่มเหล้ำ สูบบุหรี่ เล่นกำรพนันและเท่ียวกลำงคืนได้ แพ้ไม่ได้ ใช้ควำมรุนแรงได้ มีอิสระ ดูแล
ตัวเองได้ และร้องไห้หรือแสดงควำมอ่อนแอไม่ได้ เป็นต้น 

ควำมเป็นผู้หญิงตำมแบบแผนของสังคม มีลักษณะเด่น ๆ ได้แก่เป็นแม่และเมีย เป็นแม่บ้ำน เป็นคนท ำกับข้ำว
และท ำงำนบ้ำน เป็นผู้ตำม เป็นผู้ฟัง ต้องเอำอกเอำใจสำมี ดูแลพ่อแม่ เลี้ยงดูลูก ต้องบริกำรผู้อื่น อ่อนหวำน เรียบร้อย 
รักนวลสงวนตัว ชอบนินทำ ขี้อิจฉำริษยำ ใจง่ำย เชื่อคนง่ำย พูดมำก รักสวยรักงำม ประณีต ละเอียดอ่อน ดูแลตัวเอง
ไม่ได้ ต้องพ่ึงพิงผู้อื่น (เช่น พ่อแม่ หรือสำมี) ขี้กลัว เป็นเพศอ่อนแอ ไม่เด็ดเดี่ยว และตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้ เป็นต้น 
 
            เมื่อพิจำรณำประสบกำรณ์ชีวิตของเรำแต่ละคนอย่ำงพินิจพิเครำะห์ เรำจะพบว่ำสถำบันทำงสังคมต่ำง ๆ ต่ำง
ท ำงำนสอดรับกันอย่ำงดี เพื่อสร้ำงและหล่อหลอมทั้งเด็กหญิงและเด็กชำย เพศหญิงและเพศชำยให้มีบุคลิกลักษณะที่
เป็นไปตำมแบบแผนควำมเป็นผู้หญิงและผู้ชำยดังกล่ำว  ค ำว่ำ “ผู้หญิงดี”และ “ผู้ชำยแท้”เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพ่ือ
สร้ำงแรงกดดันให้มีกำรเลี้ยงดู ฝึกฝน และหล่อหลอมในเรื่องบทบำทหน้ำที่และลักษณะตำมกรอบเพศ  กระบวนกำร
สร้ำงและหล่อหลอมนี้ส่งผลให้ผู้คนจ ำนวนมำกทั้งหญิงชำยเกิดควำมเชื่อฝังหัว (internalization)ว่ำ ผู้หญิงและผู้ชำยที่
ด ำรงบทบำท หน้ำที่ ควำมสำมำรถ และมีลักษณะนิสัยตำมกรอบเพศเช่นที่ว่ำนี้อย่ำงตำยตัวถือเป็นสิ่งปกติหรือเป็น
ธรรมชำติ เช่น กำรที่คนจ ำนวนมำกในสังคมทั้งหญิงและชำยมีควำมเชื่อฝังหัวว่ำผู้ชำยต้องเป็นผู้น ำ ผู้หญิงต้องเป็นผู้ตำม
หรือผู้สนับสนุน ผู้ชำยเป็นเพศที่ใช้เหตุผลและเข้มแข็ง ในขณะที่ผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอเป็นเพศท่ีเจ้ำอำรมณ์และขำด
เหตุผล เป็นต้น 
 
        เรำจะเห็นว่ำกรอบกำรสร้ำงควำมเป็นชำยของสังคมมักเน้นเรื่องภำวะผู้น ำและกำรมีควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ 
และมีพ้ืนที่ในสังคม ในขณะที่กรอบควำมเป็นหญิงมักเน้นไปที่บทบำทหน้ำที่ในบ้ำน เช่น บทบำทหน้ำที่ในกำรให้บริกำร
ผู้อื่น และกำรเลี้ยงดูลูก เป็นต้น  ดังนั้น กำรสร้ำงควำมเป็นเพศจึงส่งผลกับผู้หญิงและผู้ชำยต่ำงกัน  เรำจะเห็นว่ำหำก
ผู้ชำยท ำตัวได้ตำมกรอบควำมเป็นเพศชำยที่สังคมยอมรับ พวกเขำก็จะได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง ได้เป็นผู้น ำ ได้รับมอบ
อ ำนำจ และได้รับสิทธิพิเศษต่ำง ๆ ทำงสังคม และแม้ว่ำผู้ชำยหลำยคนจะไม่สนใจในอภิสิทธิ์ที่ตนเองได้รับจำกกำรเป็น
ผู้ชำย แต่เมื่อใดที่พวกเขำต้องกำร พวกเขำก็จะสำมำรถเข้ำถึงสิทธิพิเศษท่ีสังคมก ำหนดให้ไว้แล้วส ำหรับทุกคนที่เกิดมำ
เป็นผู้ชำยโดยไม่ถูกตั้งค ำถำม เช่น กำรสำมำรถบวชเป็นพระสงฆ์ได้ หรือกำรได้รับกำรยกย่องสนับสนุนให้เป็นผู้น ำ เป็น
ต้น  และเช่นเดียวกัน ผู้หญิงที่ยอมรับกำรหล่อหลอมและเดินตำมกรอบที่สังคมวำงไว้ให้ในฐำนะผู้หญิงดี ก็จะได้รับกำร
ยกย่องและชื่นชมจำกครอบครัว คู่ชีวิต และสังคม แต่พวกเธอต้องแลกกับกำรจ ำกัดตัวเองอยู่ในบทบำทและสถำนภำพ
ควำมเป็นผู้ตำม กำรมีโอกำสเข้ำถึงกำรพัฒนำศักยภำพน้อยกว่ำ และอำจรวมถึงกำรถูกท ำให้เป็นคนขำดควำมมั่นใจ มี
ควำมกลัว อยู่ในภำวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ไม่กล้ำยืนยันสิทธิของตนเอง และไม่มีโอกำสในกำรเป็นผู้น ำหรือถูกจ ำกัด
บทบำทในทำงสังคม  ลักษณะที่ถูกหล่อหลอมมำเช่นนี้ ท ำให้ผู้หญิงกลำยเป็นคนที่ไม่สำมำรถปกป้องตนเองได้ เสี่ยงที่
จะถูกเอำเปรียบและถูกท ำร้ำยทำงเพศ และมีแนวโน้มจะยอมรับควำมรุนแรงที่ตนเองได้รับ  แต่หำกผู้หญิงไม่ท ำตำม



 
บทบำทและภำพลักษณ์ของควำมเป็นหญิงที่ดี เช่น ไม่ท ำงำนบ้ำน ท ำกับข้ำวไม่เป็น ชอบเที่ยวกลำงคืน หรือพูดจำโผง
ผำงเสียงดัง ก็มักถูกตัดสินหรือถูกนินทำว่ำเป็นผู้หญิงไม่ดี ไม่เรียบร้อย เป็นต้น 
            เรำจะเห็นว่ำกรอบควำมเป็นเพศให้โทษและส่งผลต่อชีวิตของผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำยทั้งในระดับส่วนตัวและ
ระดับโครงสร้ำงสังคม ท ำให้เกิดควำมไม่เท่ำทียมทำงอ ำนำจระหว่ำงหญิงและชำย  เพรำะทั้งควำมเชื่อ ควำมคำดหวัง 
และบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดให้ผู้ชำยเป็นผู้น ำและผู้หญิงเป็นผู้ตำม ส่งผลให้ผู้ชำยเป็นเพศที่ควบคุมอ ำนำจและกำร
ตัดสินใจในสถำบันหลัก ๆ ของสังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงสถำบันศำสนำ ระบบเศรษฐกิจ กำรศึกษำ สื่อ 
กำรเมืองกำรปกครอง กำรทหำร และสถำบันกษัตริย์  ควำมเป็นเพศตำมแบบแผนที่สังคมก ำหนดเช่นนี้ จึงกลำยเป็น
รำกฐำนของกำรด ำรงอยู่ กำรผลิตซ้ ำ และกำรสืบทอดวัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่ที่เป็นต้นตอของควำมรุนแรงและควำมไม่
เท่ำเทียมทำงเพศในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ตำมมำด้วย 
            กำรสร้ำงควำมเป็นเพศแบบตำยตัวที่กล่ำวมำข้ำงต้นไม่ได้ท ำร้ำยแต่เพียงผู้หญิงเท่ำนั้น แต่ยังได้ท ำร้ำยผู้ชำย
และท ำร้ำยสังคมอย่ำงลึกซึ้งด้วย  เช่น กำรสร้ำงควำมเป็นผู้ชำยให้มีอิสระ ไม่ต้องรับผิดชอบงำนบ้ำน ใช้อ ำนำจ กิน
เหล้ำ เล่นกำรพนัน เป็นนักเลงที่แพ้ไม่ได้ และสำมำรถใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำได้  ในด้ำนหนึ่งนี่คือกำรบ่มเพำะ
นิสัย ควำมคิด ควำมเชื่อ และพฤติกรรมให้สมำชิกส่วนหนึ่งของสังคมกลำยเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เอำตนเองเป็นศูนย์กลำง 
ชอบใช้อ ำนำจครอบง ำและควบคุม ใช้ควำมรุนแรง และเห็นผู้หญิงหรือผู้ชำยที่มีแหล่งอ ำนำจน้อยกว่ำตนว่ำเป็นผู้ด้อย
กว่ำที่ตนเองสำมำรถควบคุมได้  กำรสร้ำงควำมเป็นชำยให้ได้อภิสิทธิ์ อ ำนำจ และประโยชน์จำกระบบและวัฒนธรรม
ที่มำจำกกำรเอำเปรียบผู้หญิงและผู้ชำยคนอ่ืน ๆ ที่มีแหล่งอ ำนำจน้อยกว่ำตนเช่นนี้ เป็นกำรลดทอนโอกำสในกำร
พัฒนำปัญญำ ควำมเข้ำใจ ควำมเมตตำกรุณำ กล่ำวคือเป็นกำรลดทอนโอกำสที่สมำชิกเพศชำยของสังคมจ ำนวนมำกจะ
ได้พัฒนำควำมเป็นมนุษย์ที่สมดุล 
 
            เนื่องจำกควำมเป็นเพศตำมแบบแผนของสังคมได้รับกำรสืบทอดมำยำวนำน หลำยคนจึงเชื่อว่ำนี่เป็นเรื่อง
ธรรมชำติ หรือหำกไม่เชื่อว่ำเป็นเรื่องธรรมชำติก็เห็นว่ำเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ต้องปฏิบัติตำมและสืบทอด
ต่อไป  แต่ในควำมจริงแล้ว บทบำทหน้ำที่และลักษณะควำมเป็นหญิงควำมเป็นชำยตำมแบบแผนของสังคมเช่นนี้ ล้วน
เกิดจำกำรฝึกฝนอบรม ไม่ว่ำจะเป็นควำมอ่อนโยน ควำมเข้มแข็ง ภำวะผู้น ำ กำรใส่ใจ ควำมอดทน กำรท ำงำนบ้ำน และ
กำรเลี้ยงลูก ไม่มีใครเลยที่เกิดมำพร้อมกับศักยภำพ ลักษณะนิสัย คุณสมบัติและทักษะเหล่ำนี้ 
            ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สภำพร่ำงกำย บุคลิกภำพ กำรแสดงออกทำงกำย กำรแต่งตัว ภำวะทำงอำรมณ์และ
ควำมรู้สึกไม่เข้ำกับควำมเป็นเพศหญิงและเพศชำยตำมแบบแผนที่สังคมก ำหนด เรำเรียกว่ำสมำชิกกลุ่มนี้ของสังคมว่ำ
คนข้ำมเพศ (transgender people)หำกจะจ ำแนกให้ละเอียดลงไป  เรำจะเห็นว่ำสังคมไทยมีชื่อเรียกผู้ที่เกิดมำเป็น
เพศหญิง แต่มีสภำพร่ำงกำยและบุคลิกภำพแบบผู้ชำยว่ำทอม และเรียกบุคคลที่เกิดมำมีเพศเป็นชำย แต่มีสภำพ
ร่ำงกำย ควำมต้องกำร และบุคลิกภำพแบบผู้หญิงว่ำกะเทย รวมถึงผู้ที่ปรำรถนำจะเปลี่ยนทั้งเพศสภำพและอวัยวะเพศ
ของตนจำกเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่งด้วย  คนกลุ่มนี้มักถูกสังคมตัดสินว่ำผิดปกติ ถูกรังเกียจ และอำจถึงขั้นถูกท ำร้ำย 
เพรำะสังคมเห็นว่ำพวกเขำผิดไปจำกแบบแผนควำมเป็นเพศซึ่งวัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่ก ำหนดไว้ให้มีแต่เฉพำะบุคคลที่
เป็น “ชำยจริง”และ “หญิงแท้”เท่ำนั้น 
ควำมเป็นชำยและควำมเป็นหญิง (Masculinity and Femininity)  
         ควำมเป็นชำยและควำมเป็นหญิงหมำยถึงลักษณะของควำมเป็นผู้ชำยและควำมเป็นผู้หญิงอันเป็นผลของระบบ
กำรสร้ำงหล่อหลอมควำมเป็นเพศ ตัวอย่ำงเช่น กำรพูดเสียงดัง ชอบน ำ ชอบกำรท้ำทำยและกำรเสี่ยง ควำมเด็ดเดี่ยว 



 
ควำมเข้มแข็ง ควำมก้ำวร้ำว กำรใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ปัญหำ และกำรเอำตัวเองเป็นศูนย์กลำง ลักษณะเหล่ำนี้ถูก
มองว่ำคือควำมเป็นเพศชำย ส่วนกำรเป็นผู้ฟังที่ดี ควำมเป็นผู้ตำม ควำมอ่อนโยน กำรเอำใจใส่ดูแลผู้อ่ืน ควำม
ละเอียดอ่อน  และสันติวิธี ถูกมองว่ำคือควำมเป็นหญิง  
วัฒนธรรมควำมเป็นเพศท ำให้ผู้ชำยส่วนใหญ่พัฒนำควำมเป็นชำยดังที่กล่ำวมำ ในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็พัฒนำ
ลักษณะควำมเป็นหญิงด้วยสำเหตุเดียวกัน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้หญิงจะไม่มีหรือไม่สำมำรถพัฒนำลักษณะควำม
เป็นชำย และผู้ชำยไม่มีหรือไม่สำมำรถสร้ำงคุณสมบัติควำมเป็นเพศหญิงในตนเองได้ เพรำะท้ังหมดนี้ไม่ใช่เรื่อง
ธรรมชำติที่มำแต่ก ำเนิดท่ีพัฒนำหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ขึ้นอยู่กับกำรฝึกฝนอบรมและปัจจัยแวดล้อมทำงสังคมอ่ืน ๆ 

ประเด็นส ำคัญคือ เนื่องจำกควำมเป็นเพศเป็นเครื่องมือเพ่ือกำรผลิตซ้ ำและค้ ำจุนวัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่  คน
ในสังคมท้ังหญิงและชำยจึงถูกสอนให้เชื่อว่ำลักษณะควำมเป็นเพศชำยมีคุณค่ำมำกกว่ำลักษณะควำมเป็นเพศหญิง เช่น 
กำรตัดสินว่ำบุคคลที่จะเป็นผู้น ำที่ดีและประสบควำมส ำเร็จได้ ต้องมีลักษณะควำมเป็นชำยในตัว เช่น พูดเสียงดัง ชอบ
น ำ มีอิทธิพลจูงใจผู้อื่น หรือกล้ำใช้อ ำนำจกับผู้อ่ืน กล้ำได้กล้ำเสีย  เด็ดเดี่ยว  ในสังคมเช่นนี้ คุณลักษณะควำมเป็นเพศ
หญิง เช่น กำรรับฟังคนอ่ืน กำรประนีประนอม ควำมอ่อนโยน กำรดูแล และควำมละเอียดอ่อน มักไม่ได้รับกำรยกย่อง
และเห็นว่ำไม่ใช่คุณลักษณะของกำรเป็นผู้น ำที่ดี จึงท ำให้ผู้หญิงจ ำนวนมำก เช่น ก ำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนที่เป็นผู้หญิง ต้อง
พยำยำมพัฒนำคุณลักษณะควำมเป็นเพศชำยขึ้นมำภำยในตนเอง เพื่อจะได้รับกำรยอมรับในฐำนะผู้น ำ  
ในทำงกลับกัน ผู้ชำยที่ต้องกำรพัฒนำคุณลักษณะควำมเป็นเพศหญิง เช่น เป็นผู้สนับสนุนผู้อ่ืน เป็นผู้ฟังที่ดี มีควำม
ละเอียดอ่อน อ่อนโยน และชอบท ำงำนบ้ำน มักถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำไม่ใช่ “ชำยแท”้หรอืผู้ชำยที่รับฟังควำมเห็นของ
ภรรยำและยินดีท ำงำนบ้ำนก็มักจะถูกวิจำรณ์ว่ำกลัวเมีย ซึ่งถือเป็นเรื่องไร้เกียรติส ำหรับผู้ที่เป็นสำมี ภำยใต้กรอบกำร
ขัดเกลำทำงสังคมเช่นนี้ ผู้ชำยที่ถูกหล่อหลอมมำในกรอบควำมเป็นเพศชำยมำก ๆ มักมีลักษณะควำมเป็นชำยแบบ
สุดโต่ง เช่น มีควำมก้ำวร้ำว ไม่ฟังคนอ่ืน ถือตนว่ำเหนือกว่ำผู้อื่น คิดว่ำตนเองฉลำดรู้ทุกเรื่อง เชื่อมั่นในตนเองสูง และไม่
แสดงออกซ่ึงอำรมณ์ควำมรู้สึก  ส่งผลให้ผู้ชำยตัดขำดหรือไม่สำมำรถแสดงออกซ่ึงควำมรู้สึกของตนได้ (ยกเว้นกำรแสดง
ควำมโกรธ เพรำะเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะควำมเป็นชำยที่เป็นที่ยอมรับ)  ดังนั้น เรำจึงมักเห็นผู้ชำยกลุ่มนี้แสดง
ควำมรู้สึกอ่อนแอออกมำเฉพำะเมื่ออยู่ในภำวะมึนเมำหรืออยู่ในภำวะที่ไม่มีสติรู้ตัว  ควำมกดดันนี้ท ำให้ผู้ชำยใช้ควำม
รุนแรงต่อผู้ที่มีอ ำนำจน้อยกว่ำ อันเป็นวิธีกำรระบำยควำมรู้สึกที่ผู้ชำยต้องกดทับไว้ ผนวกกับควำมคำดหวังและ
ภำพลักษณ์ของควำมเป็นชำยของสังคมที่อนุญำตให้ผู้ชำยใช้ควำมรุนแรงได้  ในท ำนองเดียวกัน กรอบควำมเป็นเพศท่ี
ตำยตัวเช่นนี้ก็ได้สร้ำงควำมเป็นหญิงแบบสุดโต่งในหมู่ผู้หญิงด้วยเช่นกัน 
 
ผู้หญิงไทยอยากก้าวหน้าเป็นผู้น าต้องสร้างต้องสร้างตนเอง 
                                อุปสรรคของสตรีไทยในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำมำจำก 1. ค่ำนิยมของสังคมที่ให้หญิง
เชื่อมโยงกับงำนบ้ำน 2. ควำมเชื่อม่ันของสตรีเอง 3.ขำดควำมรู้และฐำนข้อมูลเพื่อควำมส ำเร็จของชีวิตและ 
4. กำรสร้ำงควำมยอบรับในที่ท ำงำน 
                               ต่อไปนี้คือคุณลักษณะพิเศษท่ีจะส่งเสริมผู้หญิงไทยให้เป็นผู้น ำทุกวงกำร1.คุณลักษณะ
เฉพำะตัว : มีพละก ำลังไม่เหน็ดเหนื่อย  รับผิดชอบ กล้ำแสดงออก  ซื่อสัตย์ เชื่อมั่นตนเองและฉลำดในกำรตัดสินใจ  2.
พฤติกรรมที่แสดงออก: กระตือรือร้นในกำรท ำงำน พอใจในกำรท ำงำน ให้ควำมส ำคัญกับงำน 
ปรับตัวกับงำนและผู้ช่วยทีม มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำน ผสมวิธีท ำงำนของตนไปกับทีม และมีวิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง 
3.คุณลักษณะทำงกำยภำพ:  สวยสมวัย หน้ำตำดี  บุคลิกดี และปรับตัวเก่ง  4.ภูมิหลังทำงสังคม: มีกำรศึกษำดี 



 
เด่นในสังคม คล่องตัว มีอำชีพมีรำยได้ และมีควำมรับผิดชอบในครอบครัว 
                         ดังนั้นสตรีจึงต้องพัฒนำตนเองสู่ควำมส ำเร็จ    โดย1 เริ่มจำกเข้ำใจทักษะกำรท ำงำนในฐำนะผู้
ท ำงำน 2. พัฒนำบุคลิกภำพขั้นพื้นฐำน กำรแต่งกำย และ กำรปรำกฏตัวต่อหน้ำผู้อ่ืน 3. กำรปรุงแต่งควบคุมวุฒิภำวะ
ทำงอำรมณ์ 4. กำรจัดกำรแก้ปัญหำยำมเผชิญเหตุ 5. ทักษะกำรบริหำรจัดกำรในฐำนะผู้น ำ และ6. กำรขำยแนวคิดจูง
ใจผู้อื่น 
 จุดอ่อนของสตรีมักอยู่ท่ีการควบคุมอารมณ์ 
                          ผู้หญิงมกัถูกมองว่ำอ่อนแอ อ่อนไหว และไม่อดทน ผู้หญิงจึงต้องรู้จักกำรควบคุมอำรมณ์   หำก
ควบคุมตนองได้ดีจะได้เปรียบคนอ่ืน จึงควรเริ่มต้นปรับปรุงตนเองโดยเริ่มจำกกำรมำรู้จักธรรมชำติของอำรมณ์ซึ่งมี
หลำกหลำยเช่น:โลภ,โกรธ,หลง,ฮึกเหิม,รื่นเริง,เหงำหงอย     อำรมณ์มีระดับควำมรุนแรง   ได้แก่  มำก ,ปำนกลำง,และ 
น้อย  อำรมณ์มีขั้นตอนเป็นล ำดับกระบวนกำรเช่น อมยิ้ม ยิ้มเห็นฟัน หัวเรำะ มีกลุ่มอำรมณ์ :กลุ่มโกรธ เกลียด อิจฉำ
และ แค้น   กลุ่ม เศร้ำ ซึม เบื่อ และท้อ กลุ่มสนุก คะนอง เบิกบำน และผ่อนคลำย  อำรมณ์แสดงออกได้หลำยวิธี : 
ซ่อนเร้น เปิดเผย หรือเก็บกด อำรมณ์ปรับปรุงได้ : อำรมณ์เรียนรู้ได้ ท ำให้เบำบำงลง      นอกจำกนี้ขอให้ข้ำใจ
กระบวนกำรจัดกำรกับอำรมณ์   ซึงมี5ขั้นตอน ได้แก่  1. รู้ว่ำจะเกิดอำรมณ์อะไรกับตนเอง  2. วิเครำะห์แยกแยะล ำดับ
ขั้นตอนอำรมณ์ท่ีจะตำมมำได้เช่นอำรมณ์โกรธ  : เริ่มจำก สะดุดฉุนกึก- เลือดข้ึนหน้ำ - มือไม้สั่น - ต้องกำรระบำยออก 
-  ผ่อนคลำย 3. อ่ำนอำรมณ์ผู้อื่นได้ 4. ควบคุมอำรมณ์ของตนไว้ และ 5. แสดงออกได้เหมำะสม   อำรมณ์ที่ท ำให้
ผู้หญิงต้องระมัดระวังและหลีกลี่ยง คือกำร ร้องไห้ต่อวงประชุม  นินทำต่อหน้ำผู้คนและ กริยำปำกตลำด 
     ส้มไม่เคยหล่นบน เท้ำผู้หญิง   ผู้หญิงต้อง“อึด“มำกกว่ำคนอ่ืน 
http://www.thaifamilylink.net/web/node/11 
 
 
 
 
๓. ห้ามท้องในวัยเรียน เป็นบรรทัดฐานทางสังคม หรือเป็นการกีดกันทางการศึกษา   
   กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมำยถึง กำรตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอำยุระหว่ำง10-19 ปี โดยถืออำยุ ณ เวลำที่คลอดบุตร ซึ่งอำจ
แบ่งได้เป็น adolescents คือช่วงอำยุ 15-19 ปี และ younger adolescents คือช่วงอำยุ 10-14 ปีสถำนกำรณ์ใน
ประเทศไทยจำกข้อมูลของกรมอนำมัยพบว่ำ กำรมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จำกร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.
2544 เป็นร้อยละ 40 ในปี พ.ศ.2552 และเริ่มมีเพศสัมพันธ์อำยุน้อยลงเรื่อยๆ 
       กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกำรตั้งครรภ์ในผู้ใหญ่ปัญหำหลังคลอดด้ำนมำรดำภำวะโลหิตจำงเกิด
จำกกำรได้รับธำตุเหล็กและโฟเลตไม่เพียงพอ โรคติดเชื้อต่ำงๆ เช่น วัณโรค โดยเฉพำะในผู้ติดเชื้อเอชไอวี มำลำเรีย 
พยำธิปำกขอ กำรเสียเลือด ซึ่งภำวะโลหิตจำงนี้จะส่งผลให้เกิดกำรติดเชื้อหลังคลอดได้มำกข้ึน 
ผลกระทบระยะยำว 
       กำรตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุน่ ไม่ได้มีผลต่อชีวิตสมรสในอนำคต แต่พบกำรคลอดบุตรมำกกว่ำในหญิงทั่วไป โดยเฉพำะ
ในวัยรุ่นอำยุน้อยจะพบช่วงเวลำระหว่ำงกำรตั้งครรภ์แต่ละครั้งสั้นกว่ำ มักจะพบในกลุ่มที่ระดับกำรศึกษำต่ ำ เศรษฐ
สถำนะต่ ำ ซึ่งกำรคลอดบุตรในช่วงอำยุที่ยังไม่พร้อมจะท ำให้ยิ่งมีปัญหำทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน ส่งผลถึงภำวะทำงสังคม
ของบุตรในอนำคตด้วยเช่นกัน และหำกคู่สมรสมีอำยุน้อยด้วยแล้วฐำนะของครอบครัวนั้นก็จะยิ่งยำกจนกว่ำ 

http://www.thaifamilylink.net/web/node/11


 
ด้ำนทำรก 
       กำรคลอดก่อนก ำหนด และทำรกน้ ำหนักน้อยทำรกท่ีคลอดก่อนอำยุครรภ์ 33 สัปดำห์ หรือน้ ำหนักตัวน้อยกว่ำ 
1,500 กรัม มีภำวะทุพพลภำพและอัตรำตำยปริก ำเนิดเพ่ิมขึ้น โดยในประเทศพัฒนำแล้ว เด็กกลุ่มนี้จะถูกดูแลใน NICU 
ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยมำก และมำรดำของทำรกกลุ่มนี้จะเผชิญกับภำวะเครียดและซึมเศร้ำ และหลังจำกท่ีเด็กเหล่ำนี้กลับบ้ำน
ไปก็ยังคงต้องได้รับกำรดูแลที่มำกกว่ำปกติ 
กำรติดเชื้อบำดทะยัก 
       จำกกำรได้รับวัคซีนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสำมำรถป้องกันได้โดยจัดกระบวนกำรคลอดที่สะอำดและกำรให้วัคซีนป้องกัน
บำดทะยัก   กำรให้นมบุตร 
มักมีควำมรู้เรื่องกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่อนข้ำงน้อย ท ำให้ทำรกในกลุ่มนี้ได้รับกำรเลี้ยงดูด้วยอำหำรเสริม ซึ่งเสี่ยงต่อ
กำรติดเชื้อและภำวะทุพโภชนำกำร อันจะท ำให้เกิดภำวะทุพพลภำพและเสียชีวิตในทำรกได้ 
ผลกระทบระยะยำว 
       ทำรกท่ีเกิดจำกหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ยำกจนมักมีภำวะทำงโภชนำกำรที่ต่ ำ ส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนจิตสังคม 
อีกท้ังมำรดำในกลุ่มนี้ยังมีปัญหำด้ำนพฤติกรรมด้วย 
สำเหตุของกำรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร 
1.ปัจจัยด้ำนพันธุกรรม  พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของวัยรุ่น  กำรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะฮอร์โมนในร่ำงกำย  
มีผลกระตุ้นให้สนใจในเพศตรงข้ำม  รวมทั้งแรงขับตำมธรรมชำติ  ที่ท ำให้ใคร่รู้ใคร่ลอง ในเรื่องเพศ จึงท ำให้เกิดกำรมี
เพศสัมพันธุ์โดยไม่ตั้งใจขึ้น 
2.เริ่มต้นตั้งแต่วัยรุ่นสมัยนี้แต่งตัวเปิดเผยมำกขึ้น  เสื้อที่เปิดจนเห็นเนินอก  เปิดโชว์สะดือ  กำงเกงที่สั้นรัดติ้ว  จนเห็น-
ส่วนมำกเกินไป 
3. วัยรุ่นขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ   โดยเฉพำะวัยรุ่นที่มีแฟนหรือคนรักหำกไม่รู้จักปฏิเสธเมื่อถูกขอ  มี
ค่ำนิยมสมัยใหม่ที่ผิดๆ เกีย่วกับเรื่องเพศ  คือเห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชำติ  และกำรมีเพศสัมพันธุ์ตำมกระแสวัน
ส ำคัญ 
4. กำรอยู่หอพักหรืออยู่ห่ำงจำกพ่อแม่ผู้ปกครอง  กำรเที่ยวสถำนเรื่องรมย์  กำรเที่ยวงำนปำร์ตี้ต่ำงๆ  กำรดื่นเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์  กำรใช้สำรเสพติดจึงท ำให้ขำดสติ 
5.กำรอยู่สองคนระหว่ำงชำยกับหญิงในท่ีลับตำคนและบรรยำกำศพำไปให้เกิดกำรมีเพศสัมพันธุ์ได้6. สถำบันครอบครัว
และศำสนำที่ทุกวันนี้เริ่มอ่อนแอลง  เด็กได้รับควำมอบอุ่นจำกครอบครัวน้อย จำกกำรที่พ่อแม่ต้องวุ่นอยู่กับกำรท ำงำน
เพ่ือหำเงินมำเลี้ยงดูลูก  หรือบำงครอบครัวมีปัญหำอย่ำล้ำงจึงท ำให้ต้องแยกทำงกัน  จึงท ำให้เด็กต้องออกไปหำควำม
อบอุ่นจำกเพ่ือนหรือแฟน  ซึ่งท ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่ท ำให้เด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทำงเพศท่ีไม่เหมำะสมได้   นอกจำก
เด็กในยุคปัจจุบันจะห่ำงไกลวัด ไม่ค่อยจะท ำบุญตักบำตร  จึงท ำให้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 
7. เรื่องเพศได้ถูกน ำเสนอออกมำทำงสื่อต่ำงๆ จ ำนวนมำกซ่ึงยังไม่นับรวมสื่อลำมกอนำจำร ที่มีอยู่มำกมำย   ท ำให้เด็ก
วัยรุ่นเข้ำถึงเรื่องนี้ได้ง่ำยขึ้น 
8. สภำพสังคมท่ีปัจจุบันอำจกล่ำวได้ว่ำผู้ชำยหมกมุ่นและมีควำมต้องกำรทำงเพศมำกข้ึนจำกสิ่งยั่วยุต่ำงๆจึงท ำให้ต้อง
มำลงกับเพศหญิง  จนท ำให้เกิดกำรคุกครำมทำงเพศ  รุ่มโทรมและข่มขืน  และจำกประเด็นนี้จึงท ำให้ฝ่ำยชำยเรียกร้อง
จำกฝ่ำยหญิง ซึ่งจะเป็นเหตุที่ท ำให้เกิดกำรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยและเวลำอันควร 



 
9. ปัญหำกำรขำดกำรอบรมกล่อมเกลำ ขำดควำมใกล้ชิดสนิทสนม ทั้งจำกครอบครัวและสังคม เช่น ไม่มีสนำมกีฬำออก
ก ำลังกำย  ไม่มีที่พักผ่อนย่อยใจ ไม่มีที่จัดกิจกรรมต่ำงๆ  ด้ำนครอบครัวเช่นพ่อแม่ไม่มีเวลำให้กับลูก  ไม่เคยใกล้ชิด ไม่
เคยแนะน ำกล่อมเกลำ  ไม่เป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับลูก  เหล่ำนี้ล้วนเป็นพื้นฐำนส ำคัญของกำรขำดควำมสัมพันธุ์กัน 
10.สภำพแวดล้อม เด็กท่ีอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ไม่ดี  พบเห็นสิ่งที่ไม่ดี เช่น เห็นคนรอบข้ำงหรือคนในชุมชนมีเพศ
สัมพันธุ์กันก่อนวัยอันควร เห็นบ่อยๆจึงจะท ำให้เห็นว่ำเป็นเรื่องธรรมดำ  จึงท ำให้เกิดกำรท ำตำมเยี่ยงอย่ำง 
11.สื่อต่ำงๆ กำรได้รับสิ่งยั่วยุสงเสริมกำรมีพฤติกรรมทำงเพศ   เพศเพศได้ถูกน ำเสนอออกมำจำกสื่อต่ำงๆจ ำนวนมำก  
ซึ่งยังไม่นับรวมกับสื่อลำมกที่มีอยู่เกลื่อนกลำดมำกมำย 
12. กำรเลียนแบบพฤติกรรมตะวันตก  อำทิ  กำรจับคู่อยู่กิน  กำรเก็บแต้มหรือกำรนอนกับผู้ชำย  กำรมีเพศสัมพันธุ์กับ
เพ่ือน 
13. วัยรุ่นมักหลงอยู่กับวัตถุนิยมมำกเกินไป และชอบตำมเพ่ือน เมื่อตัวเองไม่ได้ก็ต้องกำวิธีที่ให้ได้มำอย่ำงเพ่ือน และวิธี
ที่เร็วที่สุดก็คือกำรมีเพศสัมพันธุ์แรกกับเงิน 
ผลกระทบของกำรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร  ผลกระทบต่อตัววัยรุ่นทั้งร่ำงกำยและจิตใจ 
1.  กำรตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงวัยรุ่นกำรเจริญเติบโตและควำมสมบูรณ์ทำงร่ำงกำยท ำให้เกิดควำมพร้อมทำง
ภำวกำรณ์เจริญพันธุ์สูงมำก ดังนั้น เมื่อมีเพศสัมพันธ์จึงท ำให้มีโอกำสให้ก ำเนิดชีวิตใหม่ หรือกำรตั้งครรภ์ก็มีสูงมำกด้วย  
กำรตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น เกิดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นกำรตั้งครรภ์ในขณะที่ทั้งสองฝ่ำยยัง
ไม่มีควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำน จึงก่อให้เกิดปัญหำตำมมำอย่ำงมำกทั้งทำงด้ำนครอบครัวเศรษฐกิจ และสังคม และ
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้ส่งผลกระทบต่ออนำคตของวัยรุ่นอย่ำงมำกด้วยลักษณะของปัญหำจำกกำรตั้งครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์มีดังนี้ 
1.1    ฝ่ำยหญิงที่เป็นฝ่ำยที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก ำลังศึกษำเล่ำเรียนอยู่  เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมำก็ไม่อำจศึกษำเล่ำเรียนต่อไปได้ 
ท ำให้ต้องออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน ซึ่งก็หมำยถึงอนำคตกำรเรียนก็หมดไปอย่ำงสิ้นเชิงบำงรำยเมื่อตั้งครรภ์ก็ไม่กล้ำ
บอกพ่อแม่ ผู้ปกครองทรำบแต่ก็ไม่สำมำรถปกปิดได้ตลอดไป จึงตัดสินใจหนีออกจำกบ้ำนไปเผชิญชีวิตด้วยตนเอง เมื่อ
คลอดลูกก็จะเกิดปัญหำตำมมำมำกมำย โดยเฉพำะปัญหำทำงเศรษฐกิจและปัญหำสังคม 
1.2    ในบำงกรณีตัดสินใจท ำแท้งเพ่ือยุติกำรตั้งครรภ์โดยหวังว่ำเมื่อไม่ตั้งครรภ์แล้วจะสำมำรถกลับมำใช้ชีวิตและศึกษำ
เล่ำเรียนได้ตำมปกติ ในควำมเป็นจริงแล้วกำรท ำแท้งเป็นเรื่องที่ผิดทั้งทำงด้ำนศีลธรรม กฎหมำย และค่ำนิยมของสังคม 
และท่ีส ำคัญที่สุดคือ ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อสุขภำพ ในบำงรำยที่ท ำแท้งโดยผู้ท ำไม่ใช่แพทย์อำจเป็นอันตรำยรุ่นแรง 
เช่น ตกเลือด ติดเชื้ออย่ำงรุ่นแรง ท ำให้เสียชีวิตได้ หรือบำงรำยอำจต้องผ่ำตัด ตัดมดลูกทิ้งท ำให้ไม่สำมำรถตั้งครรภ์ได้
อีกเลยตลอดชีวิต 
1.3    ในบำงกรณี เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมำจะท ำให้เกิดภำวะจ ำยอมที่ต้องแต่งงำนกัน โดยทั้งสองฝ่ำยยังไม่มีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรใช้ชีวิตคู่ท่ีต้องมีภำระเลี้ยงดูบุตร ท ำให้เกิดปัญหำครอบครัวซึ่งน ำไปสู่กำรหย่ำร้ำงในที่สุด 
2.  กำรติดเชื้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กำรมีเพศสัมพันธ์อำจท ำให้เกิดกำรติดเชื้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ได้ที่ส ำคัญ
คือ โรคในกลุ่มกำมโรคและโรคเอดส์ โดยเฉพำะโรคเอดส์เป็นโรคที่ก ำลังแพร่ระบำด และท ำให้เกิดปัญหำทำงสังคม
อย่ำงมำก ทั้งยังเป็นโรคที่ไม่มียำหรือวิธีกำรรักษำที่ท ำให้หำยขำดได้ และไม่มีวัคซีนส ำหรับป้องกันโรคนี้กำรติดเชื้อโรค
เอดส์จึงท ำให้เกิดปัญหำสุขภำพและปัญหำสังคมตำมมำ ทั้งยังท ำลำยอนำคตอีกด้วย 
3. เสียกำรเรียน เมื่อคนเรำหมกมุ่นกับเรื่องเพศมีเวลำอยู่ด้วยกันมำก จะท ำให้สนใจกำรเรียนน้อยลงหรือไม่สนใจกำร
เรียนเลย  มักขำดเรียนบ่อยหรือหนีเรียนไปเลยมีหลำยคนต้องลำอกจำกโรงเรียนโดยเฉพำะฝ่ำยหญิงจะมีจ ำนวนมำก 



 
แต่ฝ่ำยชำยก็มีบ้ำงจำกกำรท ำวิจัยของหลำยฝ่ำยจะเห็นได้ว่ำวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควรจะมีพฤติกรรมกำร
เรียนและผลกำรเรียนที่แย่ลงอีกด้วย 
4. กำรที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธุ์เสรีมำกข้ึนท ำให้กำรมองเห็นคุณค่ำในตนเองเปลี่ยนไป   กำรมีเพศสัมพันธุ์ระหว่ำงวัยรุ่นท ำ
ให้วัยรุ่นมองว่ำกิจกรรมทำงเพศสัมพันธุ์ เป็นเพียง “กำรแลกเปลี่ยน” อำรมณ์และวัตถุทำงเพศ ยิ่งถ้ำมีเพศสัมพันธุ์กัน
บ่อยครั้งขึ้นจะท ำให้มองเห็นคุณค่ำของตัวเองและคู่รักน้อยลงด้วยผลกระทบต่อครอบครัว 
- สร้ำงควำมทุกข์ให้พ่อแม่   ไม่มีพ่อแม่คนใดพอใจเมื่อลูกของตนเองมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแต่พ่อแม่ก็ต้องท ำใจ
เพรำะมันก็คือลูกของเรำด้วยควำมสงสำร   ซึ่งพ่อแม่ต้องทุกข์ระทมใจกับกำรกระท ำของลูก 
- เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล   ตำมค ำโบรำณท่ีกล่ำวว่ำ  ”มีลูกสำวก็เหมือนมีส้วมอยู่หน้ำบ้ำน”   เพรำะถ้ำส้วม
แตกขึ้นมำก็จะเหม็นและอับอำยชำวบ้ำนหรือเพ่ือนบ้ำนญำติสนิทมิตรสหำยเปรียบเสมือนถ้ำลูกสำวมีเพศสัมพันธุ์ก่อน
วัยอัน ควรถ้ำคนอ่ืนรู้มันก็จะท ำให้เสื่อมเสียวงศ์ตระกูล 
- เกิดควำมไม่เข้ำใจกันของคนในครอบครัว   และจะเกิดปัญหำภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องน ำมำเลี้ยงดูเด็กที่เกิดขึ้นมำใน
ควำมไม่พร้อมของบิดำมำรดำ 
- เกิดปัญหำกำรหย่ำร้ำงมำกขึ้น 
 
 
ผลกระทบต่อสังคม 
  1.ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร   ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยเป็นสำเหตุให้เกิดปัญหำอื่นๆตำมมำได้แก่                            
    1.1. เกิดปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์   เกิดปัญหำกำรท ำแท้ง  เกิดปัญหำหำเด็กมีปัญหำและเด็กเร่ร่อน 
    1.2 เกิดปัญหำควำมเสื่อมวัฒนธรรมอันดีของไทย 
    1.3 ปัญหำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธุ์ 
    1.4 ปัญหำยำเสพติด  บุหรี่  เหล้ำ  และกำรพนัน 
    1.5 ปัญหำแหล่งบันเทิง  ผับ บำร์  อ่ำงอบนวดและซ่อง 
    1.6 ปัญหำภำพยนตร์โป้   สื่อลำมกอนำจำร 
    1.7 ปัญหำกำรล่อลวง  ปัญหำคุณภำพชีวิตตกต่ ำ 
  2. ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควรและปัญหำร่วมต่ำงๆท ำให้ขำดประชำกรที่มีคุณภำพในกำรพัฒนำสังคมให้
ก้ำวไปสู่ควำมเจริญรุ่งเริง 
กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
       ปัจจุบันปัญหำเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัญหำใหญ่มำกส ำหรับประเทศไทย ขณะนี้ประเทศไทยมีเด็กวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ถือเป็นอันดับ2ในประเทศแถบอำเซียน เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมหลำยฝ่ำยก ำลังให้ควำมสนใจและเร่งท ำกำร
ป้องกันแก้ไข โดยเฉพำะเมื่อเกิดปัญหำแล้ว กำรแก้ไขนั้นเป็นเรื่องท่ีครอบครัวทั้งฝ่ำยหญิงและฝ่ำยชำย จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบเยียวยำแก้ไขและหำทำงออกที่เหมำะสม โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดส ำหรับเด็กทั้งเด็กหญิงที่ก ำลังตั้งครรภ์
และเด็กชำยที่ร่วมกำรก่อก ำเนิดทำรก รวมทั้งเด็กทำรกท่ีก ำลังจะคลอดออกมำ เนื่องจำกเด็กที่ก ำลังตั้งครรภ์ ยัง
จ ำเป็นต้องเติบโตและพัฒนำในฐำนะท่ีเป็นเด็กและเยำวชน ในขณะที่เด็กทำรกก็ควรจะได้รับกำรเลี้ยงดูที่ดีเพียงพอที่จะ
ท ำให้เขำเติบโตและพัฒนำตำมที่ควรจะเป็นสภำวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหำ ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องมักหำทำงออก
ด้วยกำรจับเด็กที่ตั้งครรภ์แต่งงำนและอยู่กินฉันสำมีภรรยำกับฝ่ำยชำยที่มักจะเป็นเด็กด้วยกันทั้งสองฝ่ำย ในควำมเป็น



 
จริงกำรแต่งงำนมิได้แก้ไขปัญหำ เนื่องจำกเด็กท้ังสองฝ่ำยยังไม่มีวุฒิภำวะเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะสำมีภริยำ
รวมทั้งกำรเป็นพ่อแม่ ที่ส ำคัญคือพวกเขำยังต้องพ่ึงพิงผู้ปกครองในฐำนะที่ยังเป็นเด็กจึงยังไม่อำจพึ่งตนเอง ยังต้องกำร
เวลำและโอกำสอีกมำก ในกำรพัฒนำตนเองขึ้นมำจนสำมำรถพ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึงให้แก่สมำชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว 
จนสำมำรถก่อก ำเนิดครอบครัวใหม่แยกจำกครอบครัวเดิมของตนทั้งเด็กหญิงเด็กชำย รวมทั้งยังต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ดูแลอีกชีวิตหนึ่งที่ก ำลังจะเกิดมำ ดังนั้น ทำงแก้ไขจึงควรจะพิจำรณำถึง 
  1. ควำมรับผิดชอบของทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชำย ที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่ำงไรบ้ำง แม้ว่ำจะไม่ได้แต่งงำนกัน 
ในกำรผ่อนเบำภำระต่ำงๆของครอบครัวที่ตนยังต้องพ่ึงพำพ่อแม่ พร้อมทั้งทุ่มเทเวลำและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ตนเองด้ำนกำรศึกษำกำรฝึกอำชีพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะต้องรับผิดชอบในกำรดูแลเลี้ยงดูทำรกร่วมกันอย่ำงไร โดยมี
ครอบครัวและญำติพ่ีน้องของทั้งสองฝ่ำย ร่วมกันให้ควำมสนับสนุนและช่วยเหลืออย่ำงเต็มก ำลัง ช่วยถ่ำยทอดทักษะที่
จ ำเป็นต่อกำรเลี้ยงดูเด็กทำรก หำกสมำชิกในครอบครัวไม่อำจช่วยเหลือถ่ำยทอดด้วยตนเอง จะต้องแสวงหำควำม
ช่วยเหลือจำกผู้มีทักษะเชี่ยวชำญจำกภำยนอก ทั้งนี้หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือหรือ
แนะน ำวิถีกำรด ำเนินชีวิตของทั้งสองฝ่ำย 
 
  2. ควำมรับผิดชอบของทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชำย รวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ำย ในกำรแก้ไขผลกระทบที่ติดตำม
มำจำกกำรท ำให้ตั้งครรภ์ร่วมกันอย่ำงไร เช่น กำรดูแลสุขภำพอนำมัยของเด็กในครรภ์และแม่วัยเด็ก กำรพยำยำมสร้ำง
โอกำสและเงื่อนไขให้แม่วัยเด็กสำมำรถด ำเนินชีวิตเรื่องกำรศึกษำกำรฝึกอำชีพต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ร่วมกันแก้ไขปัญหำ
ควำมกดดันจำกสังคมที่มีต่อแม่ตั้งครรภ์ในวัยเด็ก กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่ท ำให้แม่วัยเด็กมีควำมรู้สึกผ่อน
คลำย ไม่มีควำมทุกข์ควำมเครียดควำมกังวลโดยครอบครัวและญำติพ่ีน้องของทั้งสองฝ่ำย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ทำรกใน
ครรภ์มีปัญหำสุขภำพต่ำงๆเช่น ควำมพิกำรทั่วไปและควำมพิกำรทำงสมอง รวมทั้งท ำให้กำรเจริญเติบโตของทำรกใน
ครรภ์เฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำสมองของทำรกเป็นไปด้วยดี   ทั้งนี้ฝ่ำยชำยต้องมีบทบำทส ำคัญในเรื่องเหล่ำนี้เพรำะกำร
แสดงบทบำทหน้ำที่ในเรื่องเหล่ำนี้ของฝ่ำยชำย มีผลอย่ำงยิ่งในกำรคลี่คลำยปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น 
  3. ควำมรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเร่งพัฒนำตนเพื่อสำมำรถพ่ึงตนเองโดยเร็ว รวมทั้งสำมำรถเป็นที่พ่ึงของเด็กทำรก
ได้ด้วย ทั้งนี้เมื่อขณะก่อนกำรตั้งครรภ์ เด็กทั้งคู่มีแต่ภำระเฉพำะกำรพัฒนำตนขึ้นมำจนสำมำรถพ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึง
ให้แก่สมำชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว หรืออำจรับผิดชอบช่วยลดภำระต่ำงๆของครอบครัวเท่ำที่จะท ำได้เท่ำนั้น แต่เมื่อให้
ก ำเนิดเด็กทำรกก็จะมีภำระเพ่ิมข้ึนในกำรดูแลและเลี้ยงดูเด็กทำรก เมื่อมีภำระเพ่ิมข้ึนทั้งของตนเองและของครอบครัว
เช่นนี้ก็จ ำเป็นต้องเร่งรัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆให้หนักแน่นจริงจังมำกขึ้น เพ่ือลดระยะเวลำในกำรต้องเป็นภำระของคน
อ่ืนๆให้สั้นที่สุดของทั้งสองฝ่ำย หำกยังมีควำมรักผูกพันระหว่ำงเด็กหญิงและเด็กชำยไม่ใช่เพียงเรื่องควำมต้องกำรทำง
เพศ ย่อมถึงเวลำอันเหมำะสมที่เขำทั้งสองจะร่วมชีวิตกันเป็นสำมีภริยำอย่ำงแท้จริง 
  4. รับกำรบ ำบัดและฝึกฝนที่จะสำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์เพศได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ แทนกำรมีเพศสัมพันธ์ กำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้น จะท ำให้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองในเรื่องเพศเฉพำะอย่ำงยิ่งอำรมณ์เพศกระท ำ
ได้ยำกหรืออำจไม่ได้เลย เป็นเหตุให้เด็กขำดแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆหันมำหมกมุ่นแต่เรื่องเพศ มี
งำนวิจัยจ ำนวนมำกชี้ให้เห็นว่ำเด็กท่ีมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่วนมำกจะไม่ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรศึกษำ
และอำชีพกำรงำน ทั้งนี้เพรำะขำดกำรพัฒนำตนอย่ำงต่อเนื่องเกือบทุกด้ำน โดยเฉพำะกำรแต่งงำนแต่วัยเด็กท ำให้ขำด
ช่วงชีวิตในวัยเด็กขำดโอกำสพัฒนำตน จึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรบ ำบัดโดยทีมจิตบ ำบัด เพื่อให้เด็กสำมำรถควบคุมควำม
ต้องกำรทำงเพศได้ในระดับปกติ โดยเฉพำะกำรรู้จักวิธีกำรสลำยควำมกดดันอำรมณ์เพศที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด



 
ควำมเครียดและหมกมุ่นในเรื่องเพศ ด้วยกิจกรรมสร้ำงควำมสุขและออกก ำลังกำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเต้นแอโรบิคกำร
ท่องเที่ยวปีนเขำ เดินป่ำ ดูนก เล่นดนตรี เล่นกีฬำ ท ำงำนศิลปะ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เพศภำวะในมุมมองของนักศึกษำนิติศำสตร์  
 
เพศภำวะและเพศวิถี  (Gender and Sexuality) 
 
เพศวิถี (sexuality) หมำยถึง ระบบควำมคิด ควำมเชื่อ ควำมรู้สึก วิถีปฏิบัติ และพฤติกรรมในเรื่องที่เก่ียวกับควำมรัก 
ควำมสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ของบุคคล ทั้งที่แสดงออกอย่ำงเปิดเผยและไม่เปิดเผย 
 
เพศภำวะ (gender) มีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่ำงลึกซึ้งกับเพศวิถีของคนเรำ เพรำะในกระบวนกำรหล่อหลอมควำม
เพศนั้น สิ่งที่เกิดข้ึนควบคู่กันไปคือกำรหล่อหลอมเรื่องเพศวิถีแบบรักต่ำงเพศในสังคม 
 
จำกกำรอภิปรำยพุดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ชีวิตของผู้เข้ำร่วมอบรมที่จัดโดยศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภำพและควำม
ยุติธรรม เรำได้ข้อมูลว่ำสังคมไทยก ำหนดกรอบเพศวิถีของผู้ชำยผู้หญิงไว้ดังนี้ 
 
กรอบเพศวิถีของผู้หญิงสังคมก ำหนดและคำดหวังให้ผู้หญิงต้องรักและแต่งงำนกับผู้ชำย ต้องรักนวลสงวนตัว อวัยวะ
เพศของผู้หญิงเป็นเรื่องน่ำอำย สกปรกและต้องปกปิด ผู้หญิงไม่ควรเรียนรู้เรื่องเพศและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเพศ 
ประจ ำเดือนเป็นของสกปรก ผู้หญิงดีต้องไร้เดียงสำและบริสุทธิ์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงที่แต่งงำนแล้วควร
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศของสำมีหรือคู่รัก ผู้หญิงเป็นฝ่ำยเสียหำยหำกมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงำนหรือฝ่ำยชำย
ไมย่อมรับควำมสัมพันธ์นั้นอย่ำงเป็นทำงกำร ผู้หญิงแต่งงำนแล้วควรมีลูก ผู้หญิงที่เลือกอยู่เป็นโสดจะถูกตั้งค ำถำมและ
ถูกตัดสินในทำงลบ ผู้หญิงที่แสดงออกเรื่องเพศหรือมีคู่รักหลำยคนคือผู้หญิงไม่ดี[1] 
 
ในกำรอบรม ผู้ร่วมกำรอบรมยังได้อภิปรำยต่อไปด้วยว่ำ หำกผู้หญิงถูกหล่อหลอมด้วยควำมคิดเช่นนี้ จะส่งผลต่อชีวิต
ทำงเพศและกำรใช้ชีวิตด้ำนอื่น ๆ ของพวกเธอหลำยประกำร เช่น ขำดควำมรู้เรื่องเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ มี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีควำมรู้สึกอำยหำกมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพทำงเพศหรืออนำมัยเจริญพันธุ์ ไม่มีควำมสุขเรื่อง
เพศสัมพันธ์อันเป็นผลจำกกำรไม่มีอ ำนำจต่อรองกับคู่รักหรือไม่สำมำรถแสดงออกในเรื่องเพศได้ ต้องเก็บกดควำม



 
ต้องกำรทำงเพศของตนเอง ต้องยอมจ ำนนต่อควำมรุนแรงหรือกำรเรียกร้องและกำรควบคุมเรื่องเพศสัมพันธ์จำกคู่รัก 
คิดและเชื่อว่ำเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องไม่ส ำคัญแต่ต้องท ำเพรำะเป็นหน้ำที่ของกำรเป็นภรรยำหรือคู่รัก ไม่กล้ำปฏิเสธ
เมื่อไม่ต้องกำรมีเพศสัมพันธ์หรือหำกปฏิเสธก็รู้สึกผิด ไม่กล้ำบอกหรือแสดงควำมต้องกำรทำงเพศต่อคู่ มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรถูกใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ เสี่ยงต่อกำรติดโรคและปัญหำอ่ืน ๆ เช่น กำรท้องไม่พร้อม เป็นต้น 
 
กรอบเพศวิถีของผู้ชำย สังคมได้บอกเรำว่ำผู้ชำยต้องรักและแต่งงำนกับผู้หญิง ผู้ชำยสำมำรถแสดงออกและพูดคุยเรื่อง
เพศได้โดยไม่ต้องอำยหรือเกรงใจผู้อื่น ผู้ชำยควรแสวงหำและมีประสบกำรณ์เรื่องเพศหลำยรูปแบบ โดยเฉพำะที่ผ่ำน
กำรสอนและแนะน ำจำกเพ่ือนฝูงและรุ่นพ่ี ขนำดของอวัยวะเพศท่ีใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของควำมภูมิใจในควำมเป็นชำย 
ผู้ชำยต้องแต่งงำนหรือมีคู่รักเป็นผู้หญิง คนในสังคมมีควำมเชื่อว่ำผู้ชำยเป็นเพศที่มีควำมต้องกำรทำงเพศสูง ผู้ชำยต้อง
เก่งเรื่องเพศ ต้องเป็นฝ่ำยจีบและเข้ำหำผู้หญิงก่อน ภรรยำหรือคู่รักมีหน้ำที่ต้องตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศของ
ผู้ชำย เมื่อผู้ชำยมีควำมต้องกำรทำงเพศแล้วต้องได้รับกำรตอบสนองหรือปลดปล่อย แม้จะต้องใช้กำรบังคับ กำรซื้อ 
หรือใช้ควำมรุนแรงก็ตำม 
 
หำกผู้ชำยถูกสั่งสอนอบรมให้มีควำมคิดควำมเชื่อและปฏิบัติตำมเพศวิถีดังกล่ำว ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับชีวิตทำงเพศ
ของทั้งผู้ชำยเองและผู้หญิงซึ่งเป็นคู่ควำมสัมพันธ์ คือผู้ชำยจะยึดเอำตนเองเป็นศูนย์กลำงในเรื่องกำรมีเพศสัมพันธ์ เชื่อ
ว่ำเมียหรือคู่รักต้องตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศตำมเงื่อนไขที่ตนเองต้องกำร เห็นว่ำกำรบังคับหรือใช้อ ำนำจและ
ควำมรุนแรงกับผู้หญิงที่ตนเองต้องกำรมีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติ มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรคและกำรแพร่โรคที่
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์  เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทำงเพศ ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อปัญหำที่เกิดจำกเพศสัมพันธ์ของตนเอง ซึ่งเรำ
เห็นได้จำกกำรที่ผู้ชำยไม่รับผิดชอบเมื่อผู้หญิงที่ตนมีเพศสัมพันธ์ด้วยตั้งท้องโดยไม่พร้อม ผู้ชำยกลุ่มนี้จะมีควำมหมกมุ่น
กับเรื่องเพศและเห็นว่ำเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่ กำรมีเซ็กส์เพ่ือกำรแก้แค้น เพ่ือลงโทษผู้หญิงหรือเพ่ือกำรแข่งขัน
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงควำมเป็นชำย  ในกำรท ำกิจกรรมเรื่องเพศวิถีในระหว่ำงกำรอบรมครั้งหนึ่ง มีผู้ร่วมอบรม
ที่เป็นชำยคนหนึ่งแบ่งปันประสบกำรณ์ว่ำ แม้ว่ำตัวเขำเองและภรรยำจะแต่งงำนกันมำได้ ๒๒ ปีแล้ว แต่เขำไม่เคยถำม
ภรรยำเลยว่ำรู้สึกอย่ำงไรและมีควำมสุขหรือไม่กับกำรมีเพศสัมพันธ์กัน เขำยอมรับกับเพ่ือนผู้เข้ำอบรมว่ำเขำไม่รู้เลยว่ำ
เขำได้ท ำร้ำยภรรยำที่เขำรักมำนำนหลำยปี 
 
กรอบเพศวิถีที่มีอิสระ ไร้กำรควบคุม และไม่ต้องรับผิดชอบเช่นนี้ ส่งผลให้ผู้ชำยไทยจ ำนวนมำกมีชีวิตทำงเพศที่ไม่
ปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและคู่ของตน มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อและแพร่โรคที่ติดต่อจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ และมีแนวโน้ม
ที่จะใช้ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมสุขทำงเพศของตนเอง 
 
ควำมเป็นเพศและเพศวิถีเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ควำมเป็นเพศก ำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมสัมพันธ์เชิง
อ ำนำจและสถำนภำพของผู้หญิงและผู้ชำยในครอบครัวและสังคมที่แตกต่ำงและไม่เท่ำเทียมกัน ส่วนเพศวิถีก ำหนดชีวิต
ทำงเพศของชำยและหญิงที่แตกต่ำงและไม่เท่ำเทียมด้วยเช่นกัน  กรอบที่เกี่ยวกับเพศทั้งสองนี้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำยทั้งในระดับส่วนตัว ครอบครัว และระดับโครงสร้ำงสังคม ท ำให้เกิดควำมรุนแรงทำงเพศต่อผู้หญิง
หลำกหลำยรูปแบบ  ในสังคมไทยปัจจุบันเรำสำมำรถมองเห็นปัญหำซึ่งเป็นผลมำจำกกรอบเรื่องเพศภำวะและเพศวิถีที่
กล่ำวมำข้ำงต้นได้อย่ำงชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเรื่องควำมรุนแรงในครอบครัว กำรลวนลำมทำงเพศ กำรข่มขืนผู้หญิง



 
และเด็กหญิง ค่ำนิยมกำรยอมรับให้ผู้ชำยนอกใจภรรยำ กำรแพร่ระบำดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ กำรเสริมขนำดของอวัยวะเพศของผู้ชำยด้วยวิธีผิด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดกำรเจ็บป่วย กำรท้องไม่พร้อม
ที่น ำไปสู่กำรท ำแท้งท่ีไม่ปลอดภัย กำรเพิ่มจ ำนวนของแม่วัยรุ่นและแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น 
 
ระบบควำมเป็นเพศและเพศวิถีเป็นฐำนที่มั่นหลักของกำรเกิด กำรผลิตซ้ ำ และกำรสืบทอดวัฒนธรรมชำยเป็นใหญ่ ซึ่ง
ได้รับกำรส่งเสริมสืบทอดผ่ำนสถำบันหลักของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน เพื่อนฝูง โรงเรียน วรรณกรรม สื่อมวลชน 
กำรโฆษณำและกำรบันเทิง ค ำสอนทำงศำสนำ ระบบสำธำรณสุข ระบบเศรษฐกิจ และระบบกำรปกครองและกำรเมือง
ที่ท ำงำนเชื่อมโยงสอดรับกันอย่ำงเหนียวแน่น เพ่ือถ่ำยทอดชุดควำมคิดควำมเชื่อและวิถีปฏิบัติตำมกรอบเพศและเพศ
วิถีนี้ให้ด ำรงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง http://journal.soc.cmu.ac.th/issue_upload/88900%201446190381.pdf 
ใช้แนวคิดส่วนตัว..................... 
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