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บทสรุปผู ้บริหาร 

การสังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้องกับบทบาท  สถานภาพสตรี  

และความเสมอภาคหญิงชาย 
******************************************** 

 

สืบเนืองจากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรืองสตรี  ครั งที   ณ กรุงปักกิง  ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  พ.ศ.    ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนทีจะดําเนินการตามปฏิญญา

และแผนปฏิบัติการปักกิงเพือความก้าวหน้าของสตรี  ทีได้ระบุปัญหาของสตรีในด้านต่างๆ  ประการ 

ได้แก่  ) สตรีกับความยากจน  ) การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี   ) สตรีกับสุขภาพ   ) ความรุนแรง

ต่อสตรี   ) สตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ  ) สตรีกับเศรษฐกิจ ) สตรีกับอํานาจการตัดสินใจ                

) กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี  ) สิทธิมนุษยชนของสตรี  ) สตรีกับสือมวลชน                     

) สตรีกับสิงแวดล้อม และ ) เด็กผู ้หญิง   ทั งนี รัฐบาลไทยได้เริมบูรณาการเนื อหาของปฏิญญาและ

แผนปฏิบัติการปักกิงฯ เข้าในแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที   

(พ.ศ. - )  ต่อมาในปี พ.ศ.2543 ทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ได้กําหนดข้อห่วงใย

เพิมเติมอีก 8 ประเด็น คือ 1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) การแพร่ระบาดของโรคเอดส์  3) ภัยพิบัติ

ธรรมชาติ  4) โลกาภิวัตน์  5) การเคลือนย้ายแรงงาน  6) สังคมผู ้สูงอายุ  7) การแบ่งเบาภาระงาน และ                

8) ยาเสพติด    

การดําเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้ได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั น จําเป็น

อย่างยิงทีจะต้องมีข้อมูลเกียวกับสถานการณ์ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการเก็บรวมรวมข้อมูล 

การวิจัย และผลงานวิชาการ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาสตรีทั ง  ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ จึงได้ร่วมกับ

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทําการสังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวกับบทบาท 

สถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เพือทราบถึงสถานการณ์ของการศึกษาวิจัยทีเกียวกับ

ประเด็นต่างๆ รวมทั งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ เพือจะได้นําบทสังเคราะห์ดังกล่าวมาเพือเป็นฐานข้อมูล 

ใช้วางแผนในการดําเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ตลอดจนพิจารณาส่งเสริมการวิจัย

ในประเด็นทียังไม่มีการศึกษาวิจัยหรือมีแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนต่อไป 

งานสังเคราะห์ชิ นนี ได้เน้นวิเคราะห์เนื อหางานวิจัยในแง่ของ ) สถานการณ์ ปัญหา และวิธีการ             

ทีใช้ในการวิเคราะห์  ) แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ   3) ผลการศึกษา  และ 4) ข้อเสนอแนะ งานทีนํามา

สังเคราะห์เป็นงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีทําโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจากองค์กร

หรือหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552 ซึงคณะผู ้ จัดทําค้นคว้าจาก

ฐานข้อมูลของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thai LIS) ฐานข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยต่าง  ๆในประเทศไทย ฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) ฐานข้อมูล
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ของสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) ฐานข้อมูลของกระทรวงต่างๆ และฐานข้อมูลขององค์กร

พัฒนาเอกชนด้านสตรี  งานวิจัยเหล่านีเป็นการศึกษากลุ่มสตรีในกรุงเทพมหานคร สตรีในเขตปริมณฑล 

และสตรีในชนบท รวมถึงสตรีกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ สตรีกลุ่มชาติพันธุ ์ต่าง  ๆสตรีพิการ และสตรีต่างด้าวที

อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนืองจากการสู ้รบ หรือเป็นแรงงานอพยพ  

จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลรายชืองานวิจัยตามปฏิญญาปักกิงและแผนความก้าวหน้าของ

สตรี มีข้อสังเกตว่า 1) ส่วนใหญ่เป็นงานทีมีกลุ่มประชากรเป็นผู ้หญิง แต่ในเนื อหายังไม่มีการวิเคราะห์

ประเด็นมิติหญิงชาย ดงันั น จึงน่าทีองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนทีมีส่วนเกียวข้องต่อการพัฒนาบทบาท

หญิงชายจะสนับสนุนการทําวิจัยทีมีประเด็นมิติหญิงชายให้เพิมมากขึ น  ) แนวโน้มในการทําวิจัยมักจะ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในช่วงนั น  ๆ(เช่น ปี พ.ศ.2549 ก็จะมีงานวิจัยด้านเศรษฐกิจทีมีเนื อหา

เกียวกับ โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์) เป็นจํานวนมาก  ) งานวิจัยในบางประเด็นยังมีจํานวนน้อย

เมือเทียบกับความสําคัญเร่งด่วนของปัญหา เช่นประเด็นสตรีกับสิงแวดล้อม และสตรีกับความขัดแย้งด้วย

กําลังอาวุธ ทั งทีปัญหาเหล่านี รุนแรงเพิมมากขึ นทุกทีในสังคมไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนน่าทีจะ

สนับสนุนการทําวิจัยในด้านนี ให้เพิมมากขึ นเพือศึกษาสาเหตุของปัญญา และหนทางแก้ไขปัญหาอย่าง

ยังยืน โดยคํานึงถึงมิติหญิงชาย และนําผลทีได้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อไป  ) แม้ว่ากระทรวงและ

องค์กรภาคเอกชนด้านสตรีจัดทํางานวิจัยด้านสตรีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อย แต่ยังไม่ค่อยให้ความสําคัญกับ

การนําข้อมูลงานวิจัยเข้าฐานข้อมูล  ถ้าใส่ใจในเรืองนี มากขึ น ก็จะช่วยให้ผู ้ ทีสนใจสามารถทําการสืบค้น 

และนําองค์ความรู ้ จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัต ิ หรือต่อยอดองค์ความรู ้ ด้านสตรีต่อไปได้

โดยสะดวกยิงขนึ 

 ผู ้ วิจัยได้พยายามนํางานทีได้มาจากการสืบค้นมาทําการสังเคราะห์ได้เกือบครบทั ง 

ประเด็นความห่วงใย ยกเว้นก็เฉพาะประเด็นก็ยังไม่มีจํานวนงานวิจัยมากเพียงพอทีจะนํามาสังเคราะห์  

คือประเด็นโลกาภิวัตน์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยาเสพติด ภัยพิบัติธรรมชาติ และการแบ่งเบาภาระ

งาน ส่วนประเด็นอืนๆนั น  ได้จัดลําดับความสําคัญตามความรุนแรงของปัญหา และตามนโยบายเพือ

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดังนี  สิทธิมนุษยชนของสตรี กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี  

สตรีกับสุขภาพ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ สังคมผู้สูงอายุ  ความรุนแรงต่อสตรี สตรีกับความขัดแย้งด้วย

อาวุธ การเคลือนย้ายแรงงาน สตรีกับเศรษฐกิจ  สตรีกับความยากจน  สตรีกับสิงแวดล้อม สตรีกับอํานาจ

การตัดสินใจ  สตรีกับสือมวลชน  เด็กผู้หญิง การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี  โดยทีคณะผู ้ วิจัยมี

ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทาง  เพือพัฒนางานด้านบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย   ดังต่อไปนี 
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สิทธิมนุษยชนสตรี 

 รัฐควรทบทวนกฎหมายและนโยบายทีเป็นการขัดกับพันธกรณีต่างๆ ทีคงมีการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรี  รวมทั งส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงกฎหมาย ออกกฎหมาย และมาตรการบังคับใช้

กฎหมาย เพือลดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี 

 รัฐควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆอย่างกว้างขวาง  ทั งในภาครัฐ  เอกชน และ

หน่วยงานอาสาสมัคร   ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือภายในรัฐบาลกลาง  เพือประกันการนํา

มุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไปในทุกกระบวนการวางนโยบาย   โดยปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลการมี            

ส่วนร่วมของหญิงและชายในเศรษฐกิจให้ครบถ้วน  รวมทั งในสาขานอกระบบด้วย 

สตรีกับสุขภาพ 

 รัฐบาลควรให้การสนับสนุน ช่วยเหลือแก่องค์กรสตรี  ในการจัดตั งและขยายโครงการให้

การศึกษาเรืองอนามัยเจริญพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั งให้องค์กรสตรีเหล่านี ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การออกแบบโครงการ  และติดตามการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ทีเกิดขึ น 

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

 ให้สังคมเกิดการเรียนรู ้ เรืองเอดส์ในทางบวก มีการสือสารเรืองเอดส์ในชีวิตประจําวัน 

เสริมสร้างความคิดการอยู่กับเอดส์อย่างเข้าใจผ่านสือสาธารณะอย่างต่อเนือง รวมทั งการรณรงค์

เสริมสร้างค่านิยม สิทธิ และความเท่าเทียมทางเพศ   

สังคมผู้สูงอาย ุ

 รัฐควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างผู ้สูงอายุหญิงกับผู ้สูงอายุชาย  ว่าปัจจัยส่วน

บุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมหรือไม่  รวมทั งการศึกษาเปรียบเทียบผลการ

รับบริการกับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ  ว่าตอบสนองความต้องการของผู ้สูงอายุ

หรือไม่   

ความรุนแรงต่อสตรี 

 รัฐควรสร้างจิตสํานึกและกระตุ ้นเตือนผู ้หญิงและคนในสังคม  ไม่ให้เพิกเฉยต่อปัญหา              

ความรุนแรงหรือการคุกคามทางเพศทีเกิดจากทั งภายในครอบครัวหรือสถานทีทํางาน  โดยหน่วยงานที

เกียวข้องกับการศึกษาควรได้มีบทบาทในการให้ข้อมูล ความรู ้  ทีจะช่วยให้บุคคลในสังคมไทยปรับเปลียน

ทัศนคติ ค่านิยม ในเรืองทีเกียวกับความรุนแรงหรือสาเหตุทีผู ้หญิงถูกทําร้ายจากครอบครัว 
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สตรีกับความขัดแย้งด้วยอาวุธ 

 รัฐควรศึกษาประสบการณ์ตรงจากผู ้ประสบเหตุการณ์ความสูญเสียทีเกิดขึ นในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  เพือนําไปประยกุต์ใช้ในการเรียน  การสอน  ให้แก่บุคลากรทีต้องทําการดูแลรักษาหรือให้

คําปรึกษา  เพือให้การดูแลและให้คําปรึกษาตอบสนองความต้องการของสตรีเหล่านั นได้อย่างเหมาะสม   

การเคลือนย้ายแรงงาน 

 รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจเพิมมากขึ น เช่น การ

เปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน  การประกอบอาชีพเสริม ทั งนี เพราะเมือสตรีมีรายได้เพียงพอในการดํารง

ชีพและเลี ยงดูสมาชิกในครอบครัว  จะส่งผลให้สตรีมีแนวโน้มทีจะเคลือนย้ายแรงงานข้ามชาติลดน้อยลง 

สตรีกับเศรษฐกิจ 

 ขจัดค่านิยมอันเป็นอคติทางเพศเกียวกับการแบ่งงานกันทําของหญิงและชายทีถูกตอกยํ า

ผ่านระบบคิดในแนวปิตาธิปไตย  เพือสร้างโอกาสในการเข้าถึงงาน  ฒนาศักยภาพ  เรียนรู ้  ให้มีความ

หลากหลายมากขึ นสําหรับสตรีทั งในเขตเมืองและเขตชนบท 

สตรีกับความยากจน 

รัฐควรพิจารณาปรับเปลียนโครงสร้างปัญหาหนี ต่างประเทศ  การเก็บภาษี  การลงทุน  การจ้าง

งาน  การตลาดและเศรษฐกิจทีเกียวข้อง  ทั งนี โดยพิจารณาผลกระทบทีแตกต่างกันต่อความยากจนของ

หญิงและชาย  

สตรีกับสิ งแวดล้อม 

รัฐควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับผู ้ นําในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม เนืองจากสตรีเป็นผู ้เชือมโยงและใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิงแวดล้อม ย่อมตระหนักถึงคุณค่า

และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  การให้ความรู ้และข้อมูลเป็นปัจจัยหนึงทีเสริมสร้าง

ศักยภาพของสตรีในการมีส่วนร่วมและเป็นผู ้นําในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  

การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี 

 รัฐควรสนับสนุนการวิจัยเรืองความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา เพือเป็นการทบทวนให้แน่ใจ

ว่า ประชาชนไทยทั งหญิงและชายได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่แต่เพียงปริมาณ แต่ต้องรวมทั ง

คุณภาพ และสาขาวิชาทีศึกษาด้วย  อีกทั งควรกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนเกียวกับการจัดทําเนื อหา

หลักสูตร รวมทั งสือการเรียนการสอนทีมีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมถึงบรรจุวิชาสตรีศึกษา

เบื องต้นไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน  
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สตรีกับอํานาจการตัดสินใจ 

เปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจในระดบันโยบายขององค์กรปกครอง

ท้องถิน ด้วยการสร้างมาตรการและกลยุทธ์ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรี  

สตรีกับสือมวลชน 

 สือมวลชนต้องเสนอทางเลือกให้แก่ผู ้หญิงโดยให้ข้อมูลทีรอบด้าน  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ให้

ผู ้หญิงและสังคมสามารถพิจารณาข้อมูลและทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิง   

เด็กผู ้หญิง 

 ปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันเนืองจากตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ยังไม่ได้รับความสําคัญ

มากเท่าทีควร ดังนั น หน่วยงานทีเกียวข้องควรขจัดอุปสรรคทีขัดขวางการเข้าเรียนของเด็กผู ้หญิงทีตั งครรภ์   

  

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ 

และ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิงว่า  งานสังเคราะห์ชิ นนีจะ

เป็นประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และในกรณีทีประเด็นความ

ห่วงใยข้อใดของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิงยังไม่มีการศึกษาวิจัย หรือพอมีอยูบ้่างแล้วแต่ยังขาด

การวิเคราะห์ทีครอบคลุมกว้างขวาง  ก็ควรจะพิจารณาส่งเสริมให้มีการวิจัยในประเด็นนั นๆเพิมขึ นใน

อนาคต  

 

 

********************************************************* 
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Executive Summary 

Synthesis Report of Researches related to Women’s Role and Status 
and Gender Equality 

 

Following the 1995 Fourth World Conference on Women, held in Beijing, the 
People’s Republic of China, Thailand has declared its clear commitment to 
implement the Beijing Declaration and Platform for Action for the Advancement of 
Women (BPfA) which identified 12 critical areas of concern: 1) women and poverty 
2) education and training of women 3) women and health 4) violence against women 
5) women and armed conflict 6) women and the economy 7) women in power and 
decision-making 8) institutional mechanisms for the advancement of women 9) 
human rights of women 10) women and the media 11) women and the environment, 
and 12) the girl-child.  

The Thai government has started to integrate BPfA into the Women’s 
Development Plan during the 8th National Economic and Social Development Plan 
(1997-2001). Subsequently in 2003, the Special Session of the General Assembly 
has added 8 more areas of concern, namely 1) science and technology, 2) HIV/AIDS 
pandemic, 3) natural disasters, 4) globalization, 5) labour migration, 6) population 
ageing, 7) sharing of responsibilities between women and men, and 8) drug abuse. 

The Office of Women’s Affairs and Family Development, Ministry of Social 
Development and Human Security, in cooperation with the Women and Youth 
Studies Program, Thammasat University has undertaken a synthesis of studies 
relating to women’s role and status and gender equality to gain an understanding of 
current situation of researches in the 20 areas, their conclusions and 
recommendations. The synthesis report will be used as inputs into national plans 
and policies to promote gender equality.   

Although most of the studies involved female population, the use of gender 
analysis is seriously lacking and should therefore be actively encouraged in the 
future.  Considering the urgency or increasing importance of certain issues such as  
women and the environment and women and armed conflict, the number of 
researches in these areas are very limited.  Furthermore, a large number of 
researches conducted by the ministries and civil society organizations have not been 
included in national database thus they are not easily accessible to the general 
public. 

The research team has managed to include most of the 20 areas of concerns 
in the synthesis with the exception of some areas where there are insufficient 
number of studies, namely, globalization, science and technology, drug abuse, 
natural disaster and sharing of responsibility.  Other areas are listed according to 
their priority in Thailand’s gender equality policies: human rights of women, 



2 
 

institutional mechanisms for the advancement of women, women and health, 
HIV/AIDS pandemic, ageing society, violence against women, women and armed 
conflict, labour migration, women and the economy, women and poverty, women and 
the environment, women in power and decision-making, women and the media, the 
girl-child, and education and training of women. 

The following are key recommendations to promote activities regarding 
women’s role and status and gender equality: 

Human rights of women 

The government should revise laws and policies that contradict its 
international commitments to gender equality, promote the drafting of new laws to 
eliminate all forms of discrimination against women and introduce appropriate 
measures to implement those laws. 

Institutional mechanisms for the advancement of women 

The government should support wider participation of all institutions, in the 
government, private and volunteer sectors, promote coordination within the central 
government to ensure the integration of gender dimension into all policy processes 
by improving the collection of data on women and men’s participation in the 
economy, including in the informal sector. 

Women and health  

The government should support and assist women’s organizations in the 
setting up and expansion of effective educational projects on reproductive health, 
including allowing these women’s organizations to participate in design of projects 
and programs as well as in monitoring the implementation of those projects and 
programs. 

HIV/AIDS pandemic  

The government should encourage society members to have a positive 
learning experiences on the issue of HIV/AIDS, disseminate information on 
HIV/AIDS and daily life, continuously promote understanding of living with HIV/AIDS 
through the mass media including campaign to promote social value regarding  
human rights and gender equality. 

Ageing society  

The government should consider the different needs and interests of older 
male and female, determine whether personal factors are related to demand for 
social welfare, and undertake studies to ensure that services are provided according 
the real need of the elderly. 
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Violence against women  

The government should create awareness and encourage women and society 
to pay full attention to the problems of violence or sexual harassment at home and  
at the workplace.  Educational institutions should play a role in providing information 
and knowledge which will help Thai people adjust their attitudes and values towards 
violence. 

Women and armed conflict 

The government should study actual experiences of those who suffer losses 
in the three southern provinces and apply them in the training of personnel 
responsible for maintaining or supervising so that they can discharge their 
responsibilities in such a way that women’s actual needs are fully met. 

Labor migration 

 The government should promote and encourage higher participation of 
women in the economy, for example, by providing opportunity to access sources of 
capital, supplementary occupations because when women have sufficient income for 
the well-being of themselves and members of their family, they will be less likely to 
migrate for overseas employment. 

Women and the economy 

 Bias in the gender division of labor which has been repeatedly confirmed 
through patriarchy thinking should be eliminated in order to create opportunity for 
access to employment, develop potential for learning, and to create diversity for 
women in both rural and urban areas. 

Women and poverty  

The government should restructure its policies on foreign debt, taxation, 
investment, employment, marketing and other economic issues by considering the 
differential impacts on poverty situation of women and men. 

Women and the environment 

The government should promote participation of women in the leadership 
position in the management of natural resources and environment because women 
are the key linkage between family/community and natural resources and 
environment, and thus have greater awareness of their values and benefits. 

Education and training of women  

The government should support studies on equal access to education for all 
people to ensure that both female and male population not only have equal access in 
terms of quantity but also in terms of quality as well as disciplines. Policies must be 
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clearly specified in relation to curriculum and educational media that take account of 
gender equality, and to include introductory course in women’s studies in the 
curriculum. 

Women in power and decision-making  

The government should ensure that women have opportunity to participate in 
the management and decision-making of local administration at the policy level by 
create special measures and strategies to promote their participation.  

Women and the media  

The mass media must offer choices to women by providing information that 
are multi-dimention, complete and correct so that women and other society members 
can consider the information and various options in solving violence against women. 

The girl child  

The problem of school drop-outs due to unwanted pregnancy has not yet 
received the attention it deserves, therefore responsible agencies should take 
actions to eliminate obstacles to schooling of pregnant girls. 

 

The Office of Women’s Affairs and Family Development, Ministry of Social 
Development and Human Security and the Women and Youth Studies Program, 
Thammasat University hope that this synthesis study will be beneficial to the 
planning and implementation of gender equality, and in the case that some of the 
areas of concern of the Beijing Declaration and Platform for Action remain 
insufficiently researched, or are addressed but not properly analysed, those areas 
should receive special consideration for future research support. 
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บทที 1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญของปัญหา 

 

จากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรืองสตรี  ครั งที   ระหว่างวันที  -  กันยายน  พ.ศ.                

ณ กรุงปักกิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทีประชุมซึงประกอบด้วยผู ้ แทนจากประเทศสมาชิก

สหประชาชาติ   ประเทศรวมทั งประเทศไทย  ได้รับรองปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือ

ความก้าวหน้าของสตรี  (Beijing Declaration and Platform for action) ทีได้ระบุปัญหาของสตรีในด้าน

ต่างๆ  ประการ ได้แก่  ) สตรีกับความยากจน  ) การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี   ) สตรีกับสุขภาพ   

) ความรุนแรงต่อสตรี   ) สตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ  ) สตรีกับเศรษฐกิจ ) สตรีกับอํานาจ

การตัดสินใจ  ) กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี  ) สิทธิมนุษยชนของสตรี  ) สตรีกับ

สือมวลชน  ) สตรีกับสิงแวดล้อม และ ) เด็กผู ้หญิง 

ในปี พ.ศ.2543 ได้มีการประชุมสหประชาชาติสมัยพิเศษเพือทบทวนและประเมินความคืบหน้าใน

การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สตรีไนโรบีเพือความก้าวหน้าของสตรีและปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการ

เพือความก้าวหน้าของสตรี และกําหนดประเด็นห่วงใยเพิมเติมอีก 8 ประเด็น คือ 1) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  2) การแพร่ระบาดของโรคเอดส์  3) ภัยพิบัติธรรมชาติ  4) โลกาภิวัตน์  5) การเคลือนย้าย

แรงงาน  6) สังคมผู ้สูงอายุ  7) การแบ่งเบาภาระงาน และ 8) ยาเสพติด    

 ในส่วนของประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน  และยืนยันทีจะดําเนินการตาม

พันธกรณีปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือความก้าวหน้าของสตรี  โดยได้เริมบูรณาการเนื อหาของ

ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการฯ เข้าในแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที  (พ.ศ. - )  เป็นต้นมา   

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีหน้าที รับผิดชอบเกียวกับการส่ง เส ริม                       

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายโดยตรง จําเป็นทีจะต้องทราบข้อมูลเกียวกับสถานการณ์ ผลการศึกษา

และข้อเสนอแนะจากการเก็บรวมรวมข้อมูล การวิจัย และผลงานวิชาการ ทีเกียวข้องกับการพัฒนาสตรีทั ง 

12 ประเด็นตามปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือความก้าวหน้าของสตรี รวมถึงประเด็นห่วงใย

เพิมเติมอีก 8 ประเด็น  จึงได้ร่วมกับโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึงเป็น

หน่วยงานทีมีองค์ความรู ้ ด้านสตรีและเยาวชนศึกษาเป็นทียอมรับโดยทัวไป  จัดทําการสังเคราะห์งานวิจัยที

เกียวกับบทบาท สถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเพือทราบถึง สถานการณ์ของการ

ศึกษาวิจัยทีเกียวกับประเด็นดังกล่าวรวมทั งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัย เพือนําบทสังเคราะห์

ดังกล่าวมาใช้วางแผนในการดําเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และส่งเสริมการวิจัยใน

ประเด็นทียังไม่มีการศึกษาวิจัยหรือมีแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนในอนาคตต่อไป 



2 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือสังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้องกับบทบาท สถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่าง           

หญิงชาย 

2. เพือทราบถึงสถานการณ์ของงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ของสตรี และนําข้อเสนอแนะจากการ

สังเคราะห์งานวิจัยฯ มาใช้ในการดําเนินการด้านความเสมอภาคหญิงชาย 

3. เพือเป็นฐานข้อมูล (Data base) สําหรับการดําเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาค             

หญิงชาย ใน 12 ประเด็น และประเด็นห่วงใยเพิมเติมอีก 8 ประเด็น 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. งานวิจัยทีจะสังเคราะห์จะเป็นงานวิจัยทีเกียวข้องกบับทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอ

ภาคระหว่างหญิงชาย โดยทําการสังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้องประเด็นตามปฏิญญาปักกิงทั งหมด  

ประเด็น ทั งนี การสํารวจงานวิจัยทีเกียวข้องกับประเด็นห่วงใยเพิมเติม  ประเด็นนั น พบว่ามีเพียง 

ประเด็นทีมีจํานวนงานวิจัยมากเพียงพอทีจะนํามาสังเคราะห์ คือ ประเด็นการเคลือนย้ายแรงงาน สังคม

ผู ้สูงอายุ และการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในขณะทีประเด็นโลกาภิวัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยา

เสพติด และการแบ่งเบาภาระงาน มีงานวิจัยจํานวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการนํามาสังเคราะห์ 

 คณะผู ้ วิจัยได้จัดลําดับความสําคัญตามความรุนแรงของปัญหา และตามนโยบายเพือส่งเสริม

ความเสมอภาคหญิงชาย ดังนี 

1.1. สิทธิมนุษยชนของสตรี โดยเน้นงานวิจัยเกียวกับทัศนคติ  เจตคติของสังคมทีมีต่อ

ผู ้หญิง เหตุผลทีให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกเพราะปัญหาทัศนคติ  เจตคติเป็นสาเหตุหลักของปัญหา

ต่างๆทีเกียวกบัความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

1.2. กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี เนืองจากเป็นกลไกหลักในการแก้ไข

ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายในประเทศไทย  

1.3. สตรีกับสุขภาพ โดยเน้นเรืองอนามัยการเจริญพันธุ ์ของสตรี เพือให้สอดคล้องกับการ

เสนอร่างพระราชบัญญัติอนามัยการเจริญพันธุ ์ พ.ศ. .... 

1.4. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์  

1.5. สังคมผู้สูงอาย ุ  

1.6. ความรุนแรงต่อสตรี  

1.7. สตรีกับความขัดแย้งด้วยอาวุธ  

1.8. การเคลือนย้ายแรงงาน  

1.9. สตรีกับเศรษฐกิจ   

1.10. สตรีกับความยากจน   
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1.11. สตรีกับสิ งแวดล้อม  

1.12. สตรีกับอํานาจการตัดสินใจ   

1.13. สตรีกับสือมวลชน   

1.14. เด็กผู ้หญิง 

1.15. การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี 

2. งานวิจัยทีจะสังเคราะห์เป็นงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีทําโดยนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และจากองค์กรหรือหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างปี พ.ศ.2548 - 2552 

3. ศึกษาและสังเคราะห์งานวิจัยจํานวนไม่น้อยกว่า 50 เรือง และไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น ตาม

ปฏิญญาปักกิง 12 ประเด็นและประเด็นห่วงใยเพิมเติมอีก 8 ประเด็น โดยจํานวนงานวิจัยทีสังเคราะห์จะมี

จํานวนทีใกล้เคียงกันในแต่ละประเด็น 

4. สังเคราะห์และวิเคราะห์เนื อหาในงานวิจัย ดังนี   1) สถานการณ์ ปัญหา และวิธีการทีใช้ในการ

วิเคราะห์สาเหตุปัญหาของงานวิจยั   2) แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของงานวิจัย   3) ผลของงานวิจัย  

และ 4) ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 ได้ทราบถึงสถานการณ์ ผลของการวิจัย และข้อเสนอแนะของการวิจัย  และนําบทสังเคราะห์

ดังกล่าวมาใช้วางแผนในการดําเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และส่งเสริมการวิจัยใน

ประเด็นทียังไม่มีการศึกษาวิจัยหรือมีแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนในอนาคตต่อไป 
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บทที 2 

 

สถานการณ์  แนวคิด และทฤษฏี 

 

 

1. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนสตรี 

 

 สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั นพื นฐานเป็นสิทธิทีมีมาแต่กําเนิดของมนุษย์ทุกคน การปกป้อง

คุ ้ มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั นพื นฐานเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและ

สหประชาชาติ โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรืองเชื อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสุขภาพ 

รวมทั งความเชือทางการเมือง และความเชืออืนๆ  

 การตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนของสตรีนั น สะท้อนให้เห็นได้ในความเป็นจริงทีว่า 

สามในสีของประเทศสมาชิก สหประชาชาติ ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรีในทุกรูปแบบ อย่างไรก็ดียังมีช่องว่างระหว่าง สิทธิทีกําหนดขึ นกับการได้รับสิทธิทีมีอยู่จริง เนืองจาก

รัฐบาลขาดความมุ่งมันทีจะส่งเสริมและปกป้องสิทธิดังกล่าว อีกทั งยังไม่ได้เผยแพร่ให้บุคคลทั งหลายไม่ว่า

หญิงหรือชาย ได้รับรู ้ ในสิทธิของตน (สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, ม.ป.ป. : ออนไลน์)  

 นอกจากนั น สตรีจํานวนมากยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการจะได้รับสิทธิมนุษยชน สาเหตุเพราะ

ปัจจัย เช่น เชื อชาติ ภาษา เผ่าพันธุ ์ วัฒนธรรม ศาสนา ความพิการ หรือชนชั นทางเศรษฐกิจและสังคม 

หรือเพราะความเป็นชนพื นเมือง ผู ้อพยพ ซึงรวมถึงคนงานสตรีอพยพ สตรีพลัดถิน หรือผู ้ ลี ภัย สตรีเหล่านี

ยังอาจเสียเปรียบ และถูกเบียดกันออกไป เนืองจากการขาดความรู ้ และการรับรู ้ ถึงสิทธิมนุษยชนของตน 

หรือจากอปุสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและกลไกการช่วยเหลือในกรณีทีมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ น (สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2538 : 207) 

 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสิทธิมนุษยชนของสตรี 3 ข้อ 

ดังนี 

1. ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของสตรีด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนทังปวง

อย่างเต็มที  โดยเฉพาะอย่างยิ งอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

โดยการดําเนินการเพือให้มีการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติและการดําเนินการสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค และจํากัดขอบเขตของข้อสงวนทีมีต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันระดับชาติทีเป็นอิสระสําหรับการ

ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึงรวมถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี  แก้ไขปัญหารุนแรงต่างๆ ทีเกียวกับเด็ก 

เช่น การฆาตกรรมเด็กหญิง การใช้เด็กทํางานทีเป็นอันตราย การใช้เด็กในการค้าประเวณีและในสือลามก
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อนาจาร และการละเมิดทางเพศต่อเด็ก พิจารณาความจําเป็นทีจะประกันความเคารพอย่างเต็มทีต่อสิทธิ

มนุษยชนพื นเมือง  ประกันการมีส่วนร่วมของสตรีทั งในฐานะทีเป็นผู ้กระทํา และผู ้ ได้รับผลประโยชน์ใน

กระบวนการพัฒนา  มีการประกันว่ามีความร่วมมือและการประสานงานในการทํางานของหน่วยงานและ

กลไกสิทธิมนุษยชน ทั งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพือประกันว่าสิทธิมนุษยชนของสตรี

ได้รับการเคารพ  และสนับสนุนการรวมเอามุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไปในแผนปฏิบัติการแห่งชาต ิ

2. ประกันความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติทั งโดยนิตินัยและพฤตินัย  โดยการให้

ความสําคัญกับการส่งเสริมและปกป้องการทีสตรีและบุรุษจะมีโอกาสได้รับสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั น

พื นฐานทั งปวงอย่างเต็มทีและเสมอภาค  การออกกฎหมายทีเหมาะสมเพือห้ามการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

และทบทวนกฎหมายแห่งชาติ และกฎหมายประเพณี และเพิกถอนกฎหมายใดๆ ทีมีการเลือกปฏิบัติทาง

เพศ และขจัดอคติทางเพศออกไปจากการบริหารงานตุลาการ ใช้มาตรการเร่งด่วนเพือต่อสู ้และขจัดความ

รุนแรงต่อสตรี ซึงเป็นผลมาจากประเพณี อคติทางวัฒนธรรม  ส่งเสริมสิทธิอันเสมอภาคของสตรีทีจะเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงาน องค์กรวิชาชีพ และองค์กรทางสังคมต่างๆ  จัดการศึกษาและการฝึกอบรมสิทธิ

มนุษยชนแก่ผู ้ปฏิบัติงานทีเกียวข้อง เพือให้เข้าใจบทบาทหญิงชาย รวมทั งสนับสนุนการพัฒนาโครงการ

สิทธิมนุษยชนทีมีมิติบทบาทหญิงชาย 

3. ให้ความรู้ เรื องกฎหมายแก่ประชาชน  โดยดําเนินการจัดแปลกฎหมาย ปฏิญญาสากล 

กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา รวมถึงผลของการประชุมสหประชาชาติ และข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับ

ความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนของสตรีให้เป็นภาษาท้องถิน ตลอดทั งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

ทีเข้าใจได้ง่าย ส่งเสริมการศึกษาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางกฎหมายของสตรีในหลักสูตรโรงเรียน

ในทุกระดับการศึกษา และการรณรงค์สาธารณะ และใช้มาตรการทีเหมาะสมเพือดูแลว่า ผู ้ ลี ภัย และสตรี

พลัดถิน สตรีอพยพ และคนงานอพยพสตรีจะได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของตนเอง และกลไกความ

ช่วยเหลือ 

 สําหรับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสตรีในประเทศไทย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (2553 : 31) กล่าวว่า สังคมไทยยังพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีอยู่เป็นประจํา แต่บางครั ง

ประชาชนยังไม่รู ้ สึกว่าคือการละเมิดสิทธิสตรี เพราะสาเหตุจากการถูกปลูกฝัง อบรม สังสอน หรือการตั ง

เป็นกติกาของสังคม จนกลายเป็นเจตคติของสังคม ประกอบกับสตรีไทยยังมีความรู ้ ในด้านกฎหมายน้อย 

สังคมไทยจึงมักไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรืองศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเคยชินทีเคยได้เจอบ่อยๆ 

จึงไม่คิดต่อสู ้หรือเรียกร้องสิทธิของตนหรืไม่รู ้ สึกว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ ทั งนี เพราะค่านิยมในสังคมไทย

ทีครอบงําให้ผู ้หญิงอยู่ภายใต้อํานาจเป็นมาอย่างต่อเนือง ผู ้หญิงไทยยังคงประสบปัญหาการล่วงละเมิด

สิทธิหลายด้าน เช่น ในเรืองของความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัว แรงงานหญิงทีถูก

เอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของกิจการหรือผู ้ ว่าจ้าง โดยเฉพาะแรงงานหญิงต่างด้าว และกฎหมายหรือ

ระเบียบบางอย่างทีจํากัดสิทธิของผู ้หญิง 
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 แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ได้สร้างกลไกเพือส่งเสริมการเคารพในสิทธิสตรี ได้แก่ การที

ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(CEDAW) ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ส่งผลให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณี ทั งกฎหมาย

อาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎระเบียบต่างๆ มาอย่างต่อเนือง และในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ให้ความคุ ้มครอง รับรองสิทธิ และสร้างหลักประกัน รวมถึงกําหนดให้

เป็นหน้าทีของรัฐทีต้องคํานึงถึงศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ และจะต้องส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ

ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน โดยกําหนดให้มี

มาตรการและกระบวนการต่างๆ เพือขจัดอุปสรรคต่างๆ ทีเกิดจากการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยบรรจุไว้ในมาตรา

ต่างๆ ได้แก่ มาตรา 30, 32, 40, 52, 80, และมาตรา 84 รวมถึงมีการแก้ไขกฎหมายอืนๆ และบัญญัติ

กฎหมายทีคุ ้มครองผู ้หญิง เช่น พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  พ.ร.บ.

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เป็นต้น  

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

ลาเคละ  จะทอ (2548)  วิทยานิพนธ์นี เป็นการศึกษาการต่อสู ้ เรืองสัญชาติของผู ้หญิงชนเผ่า 

กรณีศึกษาชีวิตจริงของผู ้หญิงคนหนึง โดยมุ่งศึกษาปัจจัยทีทําให้ผู ้หญิงชนเผ่าไม่ได้รับสัญชาติ ศึกษา

โครงสร้างทางสังคมลาหู่ทีเป็นสังคมปิตาธิปไตย สํารวจองค์ความรู ้ ทีต้องห้ามสําหรับผู ้หญิงทีเป็นเหตุทําให้

ผู ้หญิงชนเผ่าล่าหู่ไม่สามารถดําเนินการเรืองสัญชาติด้วยตนเองได้ และนําไปสู่การไม่ได้สัญชาติ 

 การเปลียนแปลงวิถีชีวิตและระบบความเชือ เป็นช่องทางหนึงทีทําให้ผู ้หญิงชนเผ่าหลุดพ้นจาก

สังคมวัฒนธรรมประเพณีทีผู ้หญิงมีข้อห้ามข้อจํากัดมากมายทีไม่ให้ผู ้หญิงได้เรียนรู ้  ภายใต้สังคมปิตาธิป

ไตย หรือสังคมระบบชายเป็นใหญ่ ทําให้ผู ้ศึกษาสามารถต่อสู ้ เรืองสัญชาติไทยได้ อย่างไรก็ตาม ผู ้หญิงชน

เผ่าและชาติพันธุ ์ทีไร้สัญชาติ ต้องจําทนอยู่ในระบบอุปถัมภ์และการคอรัปชันทียังคงอยู่ ต้องผ่านกลุ่มคน

หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากกระบวนการลงรายการสัญชาติ การมีอคติทางชาติพันธุ ์ และการเลือกปฏิบัติ

ทางชาติพันธุ ์จากเจ้าหน้าทีรัฐและบุคคลทัวไป 

 การแก้ไขปัญหาสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ ์ในประเทศไทย ต้อมีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าทีรัฐ 

องค์กรพัฒนาเอกชน และชาวบ้าน เนืองจากข้าราชการในระดับกรมการปกครองและข้าราชการในระดับ

ปฏิบัติ ไม่สนองนโยบาย เจ้าหน้าทีบางอําเภอไม่สนองนโยบายการเร่งรัดลงรายการสัญชาติ ทําให้การ

พิสูจน์สถานะบุคคลของบุคคลชนเผ่าและชาตพิันธุ ์ไม่แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาทีได้รับการผ่อนผัน

จากรัฐบาล การติดตามความก้าวหน้า ขั นตอนของการลงรายการสัญชาติของผู ้ เดือดร้อน ผู ้ ไร้สัญชาติต้อ

ใช้วิธีการและรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าการชุมนุมเรียกร้องระดับภาค ระดับอําเภอ องค์กรพัฒนาต้องรับภาระใน
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การเตรียมความพร้อมและให้กําลังใจแก่ผู ้ ไร้สัญชาติและเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยให้มีส่วนร่วม

ของแกนนําในรูปแบบอาสาสมัคร 

 ปัญหาอันเกิดจากความผิดพลาดของเอกสาร การใช้เงือนไขยาเสพติดมาประกอบการพิจารณา

อนุมัติสัญชาติ ซึงเป็นปัญหาทีเกิดจากนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดของรัฐ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที

ระดับท้องถิน ใช้อํานาจหน้าทีเกินกว่าเหตุ หรือใช้อํานาจหน้าทีในทางมิชอบ หมู่บ้านไหนทีคนในหมู่บ้านไป

เกียวข้องกับยาเสพติดก็เหมารวมว่าทุกคนเกียวข้องกับยาเสพติด และไม่อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติ 

 ด้วยบทกฎหมายขั นตอนและกระบวนการทีลักลันไม่เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขา 

โดยเฉพาะชีวิตผู ้หญิงลาหู่ ความเข้าใจในกฎหมายสัญชาติ หรือระเบียบทีเกียวกับการกําหนดสถานะ

บุคคลของเจ้าหน้าทีบางคนในบางอําเภอ ทําให้ขาดความมันใจในการปฏิบัติงาน ประกอบกับสาระสําคัญ

ทางกฎหมายเองสลับซับซ้อนยากแก่การตีความ หรือทําความเข้าใจยาก ทําให้การดําเนินงานและการ

ตีความข้อกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องผิดพลาด และผู ้ มีอํานาจขาดความมันใจในการพิจารณา และ

ตัดสินใจอนุมัติ ทําให้ผู ้หญิงชนเผ่าไร้สัญชาติ 

 การศึกษานี พบว่าสังคมชนเผ่าก็ดี สังคมไทยก็ดี ล้วนเป็นสังคมปิตาธิปไตย ในความหมายว่าเป็น

สังคมทีอํานาจและผลประโยชน์ต่างๆ อยู่ในมือของผู ้ชายเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผลต่อการทําให้เกิดอคติและ

กีดกันบนฐานของเพศ/เพศภาวะดํารงอยู่ควบคู่กับอคติทางชาติพันธุ ์ การขจัดอคติทางชาติพันธุ ์อย่างเดียว

ไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหา ยิงไปกว่านั นอาจทําให้อคติทางเพศ/เพศภาวะถูกกดทับซ่อนเร้นอยู่ต่อไป อัน

จะเป็นผลร้ายต่อผู ้หญิงชนเผ่า การดํารงอยู่อย่างมันคงยังยืนของสังคม – วัฒนธรรมชนเผ่า และต่อสังคม – 

วัฒนธรรมไทยโดยรวมด้วย ด้วยเหตุนี  ผู ้ นํา ชนเผ่า รัฐ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนทีทํางาน

เกียวข้องกับชนเผ่าต้องหาทางเร่งผลักดันให้เกิดการขจัดปัญหาอคติและการกีดกันบนฐานของความ

แตกต่าง บนฐานของเพศ/เพศภาวะ ควบคู่ไปกับฐานทางด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ ์ 

 

 ธัญญลักษณ์  แซ่เลี ยว (2549)  วิทยานิพนธ์นี เป็นการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาสตรีนิยม 

(Anthropological Femininity) ว่าด้วยเรืองการผลิตซํ าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ผ่านพิธีกรรมในรอบชีวิต

ของชาวอิ วเมียน โดยศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในระดับครอบครัวและชุมชน 

การศึกษานี ใช้แนวคิดหลักในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 แนวคิด คือ แนวคิดว่าด้วยพิธีกรรม กับ

ปฏิบัติการทางพิธีกรรม (Rituals and Practices in Rituals) แนวคิดว่าด้วยอํานาจและความสัมพันธ์เชิง

อํานาจ (Power and Power Relations) และแนวคิดว่าด้วยการผลิตซํ าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 

(Patriarchy Ideological Reproduction)  

 ภายใต้บริบทเงือนไขการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน ผู ้หญิงชาวอิ วเมียนไม่เพียงแต่

ต้องเผชิญกับสภาวะความเหลือมลํ าทางสังคมวัฒนธรรม ทีผู ้หญิงจําเป็นต้องยอมรับ และจํานวนต่ออคติ

ทางเพศแล้ว หากยังต้องยอมรับกับสถานภาพทีด้อยกว่าทั งในทางโลกปัจจุบันและโลกแห่งจิตวิญญาณ 
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จากการศึกษาพิธีกรรมในรอบชีวิตของชาวอิ วเมียน โดยเฉพาะพิธีบวช หรือ “กว๋า ตัง” ซึงเป็นพิธีกรรมที

สะท้อนถึงระบบความคิดความเชือของชาวบ้าน พบว่า พิธีกรรมดังกล่าวกลายเป็นกลไกตอกยํ าและผลิตซํ า

อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ รวมทั งยังเป็นกระบวนการหล่อหลอมและยกสถานภาพของเพศชายให้สูงมากกว่า

เพศหญิง โดยมีข้อค้นพบสําคัญ 4 ประการ คือ 

 ประการแรก จากทัศนคติและระบบความเชือของชาวอิ วเมียนทีเชือว่า โลกแบ่งออกเป็นสองส่วน 

คือ โลกปัจจุบัน ซึงเป็นโลกของมนุษย์ และโลกแห่งจิตวิญญาณ ซึงเป็นโลกในภพหน้า โดยทั งสองโลก

จะต้องเชือมโยงและมีความสัมพันธ์อย่างไม่สามารถแยกส่วนจากกันได้ ผู ้ประกอบพิธีกรรมทีชาวอิ วเมียน

เรียกว่า “ซิบ เมี ยน เมียน” คือผู ้ทําหน้าทีในการเชือมโยงระหว่างทั งสองโลกให้เข้าด้วยกัน โดยกําหนดว่า

ต้องเป็นเพศชายเท่านั น ฉะนั น การประกอบพิธีกรรมดังกล่าวจึงสะท้อนนัยยะสําคัญว่า เพศหญิงเป็นเพียง

ผู ้ทีอาศัยบารมีของเพศชายในการดํารงชีวิต และเพศชายจะเป็นเพศทีมีสถานภาพทางสังคมวัฒนธรรมที

สูงขึ นทั งในโลกมนุษย์ และโลกแห่งจิตวิญญาณ ส่วนในระดับครอบครัว  เพศชายในฐานะ “สามี” จะมี

อํานาจคุ ้มครองดูแลเพศหญิงในฐานะ “ภรรยา” และภรรยามักจะต้องยอมรับ และยอมจํานนต่อสถานภาพ 

“การนํา” ของเพศชายในฐานะสามีอย่างไม่มีเงือนไข 

 ประการทีสอง ในแงข่องความเปลียนแปลงพิธีกรรมและวิถีปฏิบัติของพิธีกรรมนั น พบว่า ถึงแม้ว่า

บริบทและเงือนไขใหม่ทางสังคมวัฒนธรรมจะมีความเปลียนแปลงไป ทั งในด้านการเตรียมการ ขั นตอนการ

ดําเนินการ วัสดุอุปกรณ์ การแบ่งบทบาทหน้าที หรือการให้ความสําคัญต่อพิธีกรรม จะมีความ

เปลียนแปลงไป แต่อุดมการณ์และความเชือทีว่า เพศหญิงเป็นเพศทีต้องพึงพิงเพศชายและไม่สามารถ

เข้าถึงโลกแห่งจิตวิญญาณได้ ก็ยังคงดํารงอยู่ และไม่มีเปลียนแปลง 

 ประการทีสาม การดํารงอยู่ของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ไม่ได้ดํารงอย่างเลือนลอย หากแต่มีการ

ปฏิบัติการทางพิธีกรรมอย่างสมําเสมอ และเข้มข้น แม้เงือนไขทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรม

จะเปลียนแปลงไป แต่การปฏิบัติการทางพิธีกรรมต่างๆ ในรอบชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิงในพิธีบวช หรือ 

“กว๋า ตัง” กลับผลิตซํ าและตอกยํ าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่อยู่เสมอ หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึงว่า 

พิธีกรรมดังกล่าว ได้ตอกยํ าอุดมการณ์ความเป็นหญิงอย่างหนักแน่น แบบแผนในการประกอบพิธีกรรมไม่

เพียงเป็นแหล่งทีมาของความชอบธรรมของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่แล้ว หากยังเป็นกระบวนการสร้างการ

ยอมรับและจํานนต่อการเอารัดเอาเปรียบให้แก่เพศหญิง มากไปกว่านั นยังสร้างระเบียบแบบแผนทาง

สงัคมวัฒนธรรม เพือให้ผู ้หญิงยอมรับหรือปฏิบัติตามอย่างไม่ติดใจ หรือปราศจากข้อสงสัย 

 ประการสุดท้าย ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายและความสัมพันธ์เชิงอํานาจในครอบครัว

และชุมชนนั น ด้านหนึงพบว่า คู่ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายดูเหมือนว่าจะไม่ถึงกับห่างเหินกันมากนัก

ทั งหญิงชายต่างจัดวางแบ่งบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบทีชัดเจน แต่หากมองในแง่ความสัมพันธ์เชิง

บทบาทหญิงชายแล้วจะพบว่า ผู ้ ชายจะเป็นผู ้ ทีมีอํานาจสูงสุดในการควบคุมระบบความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวและชุมชน รวมทั งการเป็นผู ้มีอํานาจในการกําหนดและจัดวางระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
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โลกมนุษย์กับเทพเจ้า หรือสิงศักดิ สิทธิ ในโลกแห่งจิตวิญญาณ ฉะนั น ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย จึง

เป็นความสัมพันธ์ทีผู ้ชายเป็นผู ้ มีอํานาจเหนือกว่าและเป็นผู ้ นํา ผู ้หญิงจึงเป็นเพียงผู ้ตาม และต้องพึงพิง

ผู ้ชายทั งโลกปัจจุบันและโลกหน้า 

 

ไปรยา  พลศารทูล (2549)  วิทยานิพนธ์นี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพลวัตของการเปลียนแปลง

ในเรืองมายาคติความงามของสตรีไทย ความกดดันทางสังคมของสตรีไทยทีเกิดจากมายาคติความงาม 

และผลกระทบของมายาคติความงามทีมีต่อสตรีไทย ตั งแต่เริมมีนโยบายสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม จนถึงเหตกุารณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 

ข้อมูลการวิจัยได้จากการรวบรวมเอกสาร งานวิจัย และสิงพิมพ์อืนๆ ผลการศึกษาพบว่า มายาคติ

ความงามของสตรีไทยมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย และตัวแปรทีสําคัญทีทําให้สองยุคสมัยนั น

แตกต่างกันคือ แนวความคิดของความเชือทางสังคมและวัฒนธรรม และความแตกต่างทางเพศ ดังนั น

ผู ้ วิจัยจึงได้ใช้ความแตกต่างในจุดนี แบ่งผลวิจัยออกเป็นสองยุคสมัย อันได้แก่ ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ.2481 – 

2497 ทีมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัยของการประกวดนางสาวไทย ตามนโยบายสร้างชาติของจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม และช่วงทีสองระหว่าง พ.ศ.2507 – 2516 ทีมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัยของการ

ประกวดนางสาวไทย ตามนโยบายเพือการประชาสัมพันธ์ชือเสียงและการท่องเทียวของประเทส มายาคติ

ความงามได้ส่งผลกระทบต่อสตรีไทยในด้านจิตใจ การสร้างค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ศีลธรรม และการ

เปลียนแปลงการดําเนินชีวิตของสตรีไทย 

 

รัตติกรณ์  รัตนบุรี (2549) การศึกษาเรือง “สถานภาพและบทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา

ไทย” มีวัตถุประสงค์เ พือสํารวจสถานภาพและบทบาทของภิกษุณี แม่ชี  และอุบาสิกา ในบริบท

พระพุทธศาสนาของไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน การศึกษาครั งนี ได้บรรยายระดับของการเคลือนไหว 

กิจกรรม และการมีส่วนร่วมของสตรีไทยในสังคมชาวพุทธของไทย และได้พรรณนาปัจจัยสําคัญซึงมีผลต่อ

ระดับการมีบทบาทของสตรีในสังคมไทย การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการอธิบายเหตุผล

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จากข้อมูลเชิงทฤษฎีและประสบการณ์จริง 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สตรีในพุทธศาสนาของไทยมีสถานภาพและบทบาทอยู่ในระดับตํามาก 

(จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับสมัยพุทธกาล ซึงได้จากการสํารวจวรรณกรรม) 

ปัจจัยสําคัญทีมีอิทธิพลต่อสถานภาพและบทบาทของสตรีในพุทธศาสนาของไทยมี ดังนี 

1. วัฒนธรรม  สถานภาพ และบทบาทของ “แม”่ เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึงของสตรีทีได้รับ

การยอมรับในสังคมไทย ขณะทีสถานภาพและบทบาทของ “ภิกษุณี” และ “แม่ชี” ไม่ได้รับการยอมรับ ไม่

ปรากฏหลักฐานว่ามีการให้ความนับถือหรือรับรองสถานภาพและบทบาททีสําคัญอืนใดของสตรีใน

สังคมไทย 
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2. ศาสนา  สถานภาพ และบทบาทของ “อุบาสิกา” เป็นบทบาททีสําคัญอย่างหนึงของสตรีที

ได้รับการรับรองในองค์กรศาสนาพุทธของไทย ขณะทีสถานภาพและบทบาทของ “ภิกษุณี” และ “แม่ชี” 

กลับสูญหายไปในบริบททางศาสนาของสังคมไทย 

3. กฎหมาย  กฎหมายของไทยไม่รับรองสิทธิของสตรีในการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณี ซึง

เห็นได้ชัดเมือเปรียบเทียบกับสถานภาพและบทบาทของ “อุบาสิกา” ทีได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 

4. สังคม  สังคมชาวพุทธของไทยไม่เปิดโอกาสให้สตรีมีสิทธิทีจะได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็น

ภิกษุณีอย่างเป็นทางการ ในขณะทีสตรีไทยได้รับโอกาสเพียงสถานภาพและบทบาทให้เป็น “อุบาสิกา” ใน

สังคมไทย 

5. การเมือง  ภาครัฐได้ให้โอกาสแก่สตรีไทยทีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ แต่ยัง

ไม่ให้โอกาสแก่สตรีทีจะเป็นภิกษุณี 

6. เศรษฐกิจ  ไม่มีการสนับสนุนทางการเงินใดๆ แก่ภิกษุณีเพือยังชีพในการปฏิบัติธรรม ขณะที

สถานภาพอืนๆ ได้แก่ พระสงฆ์ สามเณร และอุบาสิกา ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากหลายแหล่ง อาทิ 

รัฐบาล ประชาชนชาวไทย และองค์กรต่างๆ เป็นต้น 

 

 ฉัตรชัย  สลักคํา (2550)  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 ซึงประเทศไทยมีหน้าทีทีต้องยกร่างกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้อง

กับอนุสัญญาดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีจารีตประเพณีต่างๆ ทีเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรี เช่น การทีหญิงทีแต่งงานแล้วต้องทําหน้าทีเป็นช้างเท้าหลังซึงเป็นจารีตประเพณีทางสังคม และยังมี

จารีตประเพณีทางสังคม และยังมีจารีตประเพณีทางท้องถินทีเด่นชัดก็คือ จารีตประเพณีท้องถินทาง

ภาคเหนือทีห้ามผู ้หญิงเข้าไปในศาสนศาสนา เช่น การห้ามเข้าไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัด

เชียงใหม่ พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลําพูน ซึงกรณีการห้ามผู ้หญิงเข้าไปในพระธาตุได้รับความสนใจ

เพราะนางระเบียบรัตน์  พงษ์พาณิช อดีตวุฒิสมาชิกจังหวดัขอนแก่นและรองกรรมาธิการกิจการสตรี 

เยาวชน และผู ้สูงอายุ วุฒิสภาได้นําเรืองทีตนเองไม่สามารถเข้าไปสักการะได้ในพื นทีชั นในของพระธาตุ

ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ทําเป็นหนังสือร้องเรียนไปยังผู ้ อํานวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทําให้มี

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามสือต่าง  ๆ

 ดังนั น วิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็นบททีหนึง ศึกษาถึง

หลักเกณฑ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 บททีสองศึกษา

แนวทางว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรี บททีสามศึกษาถึงแนวความคิดและสภาพปัญหาของการเลือก

ปฏิบัติ อันเนืองมาจากจารีตประเพณีหรือขนบธรรมเนียม บททีสีศึกษาถึงพันธกรณีในทางระหว่างประเทศ

ของไทยในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบในการห้ามสตรีเข้าไปในพื นที

ชั นในของพุทธศาสนสถานทีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บททีห้าเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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 จากการศึกษาวิจัยนี พบว่าการทีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 นั น มีพันธกรณีทีต้องผูกพันตามอนุสัญญาฯ จึงไม่สามารถใช้จารีตของ

ตนเองมากีดกันแบ่งแยกการใช้สิทธิทางเพศของสตรีได้ เพราะความเชือด้านการห้ามเข้าพระธาตุของ

ผู ้หญิงนั นเป็นการเลือกปฏิบัติโดยชัดเจน และประเทศไทยยังไม่มีการยกร่างกฎหมายต่อต้านการเลือก

ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งจารีตประเพณี การเผยแพร่ข้อมูลเกียวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรี รวมทั งให้การศึกษา

เกียวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ทั งนี ประเทศไทยควรเร่งมือในการยกร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงการให้

การเผยแพร่ข้อมูลทั งทางเอกสารวิชาการ หรือข่าวสารต่างๆ และควรเร่งจัดตั งหน่วยงานทีจะมาดูแลกรณี

ดังกล่าว 

 

กชกรณ์  เสรีฉันทพฤกษ์ (2551)  การศึกษาเรืองวาทกรรมความงามของผู ้หญิงในสังคมไทย : 

มุมมองพหุมิตินีมีเป้าหมายเพือศึกษาถึงความหมายและพัฒนาการของวาทกรรมความงามของสตรีไทยใน

แต่ละยุคสมัย รวมถึงปัจจัยทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงวาทกรรมความงามของผู ้หญิงในแต่ยุคสมัย 

ตลอดจนสถานะของผู ้หญิงภายใต้วาทกรรมความงามหลากหลายรูปแบบ โดยการศึกษาครั งนี ได้ใช้แนว

วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) เป็นหลัก โดยผู ้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับความงามของสตรีในสังคมไทย

ตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นํามาวิเคราะห์ภายใต้มุมมองพหุมิติ คือ เชื อชาติ (race) ชนชั น (class) วัฒนธรรม 

(culture) และเพศสภาพ (gender) 

 ผลจากการศึกษาพบว่า วาทกรรมความงามของผู ้หญิงในสังคมไทยมีการเปลียนแปลงไปในแต่ละ

ยุคแต่ละสมัย ทั งนี ปัจจัยทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงมาตรฐานความงามภายใต้มุมมองพหุมิตินั นสามารถ

สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี 

 ยุคจารีตประเพณี (ยุคอดีตก่อน พ.ศ.2411) การเปลียนแปลงวาทกรรมความงามยุคจารีตประเพณี

จะเด่นชัดในมิติชนชั นและเชื อชาติ กล่าวคือ สังคมไทยยังเป็นสังคมศักดินา การแสดงออกของความงามทั ง

ภายนอกและภายใน สามารถแบ่งแยกถึงความเป็นชนชั นสูงหรือไพร่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี  ความ

เหนือกว่าเชื อชาติหนึงยังมีอิทธิพลต่อความงามของผู ้หญิงในยุคจารีตนี ด้วย ตัวอย่างความงามของผู ้หญิงที

ถือเป็นมายาคติความงามแสดงออกถึงเชื อชาติทีไม่ใช่ไทยอย่างชัดเจน แต่กลับเป็นความงามแบบผู ้หญิง

อินเดียทีในยุคนี ถือว่าเป็นชาติทียิงใหญ่ เนืองจากสังคมไทยรับเอาความเชือทางศาสนามาจากอินเดียเป็น

ส่วนมาก 

 ยุคศิวิไลซ์ (พ.ศ.2411 – พ.ศ.2488) คือในช่วงรัชกาลที 5 ถึงต้นรัชกาลที 9 เราจะพบว่ามิติ

วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อวาทกรรมความงามในยุคนี  เนืองจากประเทศไทยเริมการติดต่อค้าขาย

กับประเทศตะวันตกมีความเหนือกว่าวฒันธรรมเดิมของไทยเรา ในจุดนี จึงทําให้ค่านิยมความงามของ

ผู ้หญิงในสังคมไทยมีการเปลียนแปลงไป จากเดิมทีนิยมความงามแบบอินเดียก็พัฒนามาเป็นแบบไทย
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จารีต ต่อมาจึงมายึดถือความงามแบบตะวันตกเป็นมาตรฐานความงามแทน ทั งนี เราจะเห็นว่าความงาม

แบบตะวันตกได้สืบทอดอยู่ในสังคมไทยเป็นช่วงระยะเวลายาวนานจวบจนปัจจุบัน แม้ว่าบางช่วงบางเวลา

จะมีความงามแบบเอเชีย เช่น ญีปุ ่ น เกาหลี แบบขาวสวยหมวยอึมมาแทนทีบ้าง แต่ลึกๆ แล้วความงาม

แบบลูกครึงตะวันตกก็ไม่เคยสูญหายไปจากสังคมไทยอย่างแท้จริง 

 ยุคโลกาภิวัตน์ ทุนนิยม เสรีนิยม และวัฒนธรรมบริโภคนิยม (ตั งแต่ปี พ.ศ.2488 ถึงปัจจุบัน) ด้วย

ความก้าวหน้าทางการสือสาร การเติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ทัวโลก ทําให้เกิดความ

หลากหลายทางความคิด การเปลียนแปลงชัวข้ามคืน อันส่งผลต่อความงามของผู ้หญิงในสังคมไทยให้มี

ความหลากหลายมากขึ นกว่าเดิม วัฒนธรรมตะวันตกไม่ได้มีอิทธิพลต่อวาทกรรมความงามของผู ้หญิงไทย

แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว สิงทีเข้ามีอิทธิพลกลายเป็นค่านิยมการบริโภคผ่านสือโฆษณาทีผู ้ผลิต

พยายามตอกยํ า และกระตุ ้นให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการบริโภคอย่างไม่สิ นสุด ซึงหนึงในกลุ่มเป้าหมายที

ตกเป็นเหยือของการบริโภคก็คือผู ้หญิง โดยการนําเสนอวาทกรรมความงามแบบมายาคติทีถือเป็น

มาตรฐานความงามใหม่ทีคอยกระตุ ้นให้ผู ้หญิงเลือกซื อสินค้ามาบริโภค เพือนํามาปรับปรุง เปลียนแปลง

ความงามของเธอให้ได้ตามมาตรฐานความงามทีสือในยุคนั นๆ กําหนดไว้นันเอง 

 นอกจากอิทธิพลของสือในยุคปัจจุบันแล้ว ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนทําให้มนุษย์

สามารถลบข้อจํากัดทางธรรมชาติในแง่ของรูปร่างหน้าตาได้ ผู ้หญิงสามารถออกแบบรูปร่างหน้าตา (Body 

project and Look design) โดยการศัลยกรรมความงามหรือการควบคุมโภชนาการโดยโภชนาการมือ

อาชีพ นันคือ ความงามของผู ้หญิงในยุคปัจจุบันกลายเป็นสิงทีเธอสามารถเลือกได้ ออกแบบได้ไปเสียแล้ว  

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู ้หญิงเราจะรู ้ ว่าความงามทั งหลายล้วนเป็นมายาคติทีถูกประกอบสร้างขึ น แต่

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู ้หญิงในยุคปัจจุบันยังคงให้ค่าและความสําคัญกับความงามของรูปร่างหน้าตา และ

ยินยอมพร้อมใจทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงเพือให้ได้มาซึงความงามสากลทีสังคมกําหนดว่าเป็นมาตรฐาน

ความงามอยู่ นันหมายถึงว่าผู ้หญิงยังคงเวียนวนอยู่ในกับดักของมายาคติความงามย่างดิ นไม่หลุดแม้เวลา

ผ่านมาหลายศตวรรษก็ตาม 

 

พัชรีพรรณ  ระหว่างบ้าน  ( )  วิทยานิพนธ์ฉบับนี มุ่งหมายทําความเข้าใจต่อปรากฏการณ์

ทางสังคมของความกลัวอ้วน  และอยากผอมของคนในสังคมเมืองภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรม

บริโภค โดยมีผู ้ ให้ข้อมูลหลักเป็นคนทีอาศัยอยู่ในสังคมเมืองและมีความแตกต่างหลากหลายทั งในด้าน

สถานภาพ    ภูมิหลังของประชากร  และวิธีการจัดการร่างกายทีแตกต่างกัน  การศึกษาครั งนี ได้อาศัย

แนวคิดวัฒนธรรมบริโภค  มายาคติ  ร่างกายและสุขภาวะมาทําหน้าทีเสมือนแว่นในการความเข้าใจต่อ

ปรากฏการณ์ดังกล่าว 

จากการศึกษาพบว่า ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมเมืองทีอุดมไปด้วยชุดของนิยาม  และค่านิยม

ของการบริโภค  การให้ความหมายจากผู ้สร้างอุดมการณ์(สถาบันความงาม แฟชัน ฟิตเนส สือมวลชน 
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การศึกษาและการแพทย์) โดยให้ความหมายว่า ความผอม คือ สิงทีสวยงาม ดูด ีการใส่ใจดูแลตนเอง 

ความแข็งแรง ในขณะทีความอ้วนกลับมีนิยามในทิศทางตรงกันข้าม  ท่ามกลางความหมายและชุดนิยามที

หลากหลายของความอ้วน- ผอม ดังกล่าว ผู ้คนหาใช่อยู่ในสถานะของผู ้ รับสารและถูกกระทําไม่ พวกเขา

และเธอเลือกทีจะต่อรองและสร้างความหมายเกียวกับความอ้วน- ผอม  ของตนขึ นมาตามเงือนไขแวดล้อม

ทีต้องเผชิญ  นําไปสู่กระบวนการในการจัดการร่างกายของตนเองเพือเข้าสู่เสน่ห์ของความผอม  อาทิเช่น  

ความสวยงาม อาชีพ ความรัก การยอมรับทางสังคม และ/หรือ  เพือความแข็งแรง  สุขกาย  สบายใจซึงเป็น

สุขภาวะของตนเอง  ได้เข้ามามีส่วนต่อการจัดการร่างกาย นอกจากนั นพวกเขายังเลือก  หยิบใช้

กระบวนการในการจัดการร่างกายของตนจากประสบการณ์ของตนเองและผูอื้น  เลือกตามกระแสนิยม  

ความปลอดภัย และอืนๆ โดยทีกระบวนการในการจัดการร่างกายทีเกิดขึ นนั นมีความลืนไหลในเรืองของ

วิธีการในการจัดการทีไม่จําเป็นต้องจัดการผ่านวิธีการใดวิธีการหนึง อีกทั งความหมาย ชุดนิยาม 

กระบวนการทีใช้ในการจัดการกับร่างกายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามเงือนไขแวดล้อมทีคนเหล่านั น

เกียวโยงสัมพันธ์อยู ่

 

นงค์พงา  เจริญสุขมงคล  ( )  ศาสนาเป็นปรากฏการณ์เก่าแก่ประการหนึงในบรรดา

ปรากฏการณ์ทางความคิดและความเชือทั งหลายของมนุษย์ทียังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  ศาสนามี

หลักฐานมากพอสมควรทีระบุวา่เกิดมายาวนานพอๆกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  ศาสนาอาจเรียกได้

ว่าเป็นสถาบันสําคัญสถาบันหนึงทีคํ าจุนสังคมมนุษย์  และถือเป็นความแตกต่างทีสําคัญระหว่างมนุษย์กับ

สัตว์  มนุษย์มีศาสนา  ส่วนสัตว์ไม่รู ้ จักศาสนา  เมือสัตว์เป็นทุกข์หรือหวาดกลัว  มันไม่มีทีไป  ไม่มีทีพึงทาง

ใจ  แต่มนุษย์เมือประสบภาวะเดียวกัน  มนุษย์จะหันเข้าหาทีพึงทางใจ  นันก็คือ  ศาสนา  ศาสนาเป็นสิงที

ซับซ้อน  ศาสนามองได้สองแง่  คือศาสนาเป็นเรืองของความเชือความศรัทธาในจิตใจ  ซึงจะเกียวข้องกับ

คนแต่ละคนในฐานะแนวทางในการดําเนินชีวิต  และศาสนาในแง่สถาบัน  ซึงจะเกียวข้องกับสังคมและ

ผู ้คนในวงกว้างและมักมีผลต่อวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  หรือแม้กระทังกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม  หัวใจ

ของศาสนาทีแท้จริงก็คือ  ความเชือความศรัทธาในจิตใจ  ความเชือและความศรัทธาจึงเป็นลักษณะสําคัญ

ของศาสนาและความเชือ  การทีมนุษย์จะยอมรับนับถือศาสนาหรือความเชือใดนั นต้องเกิดจากความ

ต้องการทางจิตวิญญาณของผู ้นั นเองมิใช่เป็นเพราะถูกสังให้เชือ  ความเชือความศรัทธาต้องเกิดจากความ

สมัครใจปราศจากการบังคับหรือขู่เข็ญ  ไม่มีใครจะถูกบังคับให้ศรัทธาในเรืองใดโดยทีบุคคลนั นไม่มีความ

เชือความศรัทธาในเรืองนั น  บุคคลควรจะมีการแสวงหาทีพึงทางจิตวิญญาณด้วยความคิดของตนเอง  

ความเชือความศรัทธาของมนุษย์ได้รับการยอมรับในฐานะพื นฐานของสิทธิมนุษยชน  จากการทีบุคคลได้

ใช้ความคิดของตนเลือกทีจะยึดมันศรัทธาในสิงทีได้ประสบมาสอดคล้องกับมโนธรรมของตนเอง  รวมถึง

การเลือกทีจะนับถือศาสนาหรือความเชือ 
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 คุณค่าภายในของมนุษย์ทุกคน  คือ  ความศรัทธาทีไม่สามารถจะถูกล่วงละเมิดได้ไม่ว่าจะโดยการ

บังคับให้เชือหรือบังคับให้ปฏิบัติตามศาสนาหรือความเชือใดๆเพราะเท่ากับเป็นการปฏิเสธศักดิ ศรีและ

คุณค่าความเป็นมนุษย์  เมือเสรีภาพในศาสนาและเสรีภาพอืนของบุคคลได้รับการรับรองจากรัฐแล้ว  ย่อม

เป็นการรับรองว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายทีรัฐจะล่วงละเมิดมิได้  และบุคคลย่อมมีสิทธิทีจะมีหรือเลือกทีจะ

เชือในศาสนาหรือความเชือตามเจตจํานงของตน  ความเชือและความศรัทธาในศาสนาถือเป็นสิทธิตาม

ธรรมชาติ  ประการหนึงทีดํารงอยู่แล้วก่อนทีจะมีการจัดตั งรัฐขึ นมาเป็นสิทธิขั นมูลฐานทีเก่าแก่ทีสุด  ความ

เชือหรือความศรัทธาเป็นสิงทีเกียวข้องกับเสรีภาพทางความคิดของมนุษย์ในการแยกแยะความผิดถูก  ชัวดี  

อันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่กําเนิดสามารถเลือกทีจะเชือในสิงทีถูกได้โดยไม่ต้องให้มนุษย์คนใดมา

บังคับแต่ประการใด 

 ประเทศไทยทีมีประชากรทีนับถือพระพุทธศาสนาถึงร้อยละ   ของประชากรทั งหมดในประเทศ

ไทย  แต่เมือพิจารณาบทบาทและความสําคัญของสตรีในพระพุทธศาสนา  พบว่า  สตรีมีบทบาทสําคัญ

ส่วนใหญ่คือ  การให้ความสนบัสนุนเท่านั น  ทั งทีทั งผู ้หญิงและผู ้ชายต่างก็มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อ

สังคมในฐานะผู ้นําความเจริญมาสู่สังคมได้เท่ากัน  ในทางศาสนาผู ้หญิงก็ควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน

การเผยแผ่และสร้างความจรรโลงในคําสังสอนทางพระพุทธศาสนาได้เช่นกัน  พระพุทธองค์ทรงฝาก

พระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทสี  ได้แก่  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ว่าความเจริญหรือความเสือม

ของพระพุทธศาสนาขึ นอยู่กับพุทธบริษัทสี  แต่ประเทศไทยไม่เคยมีการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์  ผู ้หญิงจึง

ต้องถูกจํากัดอยู่เฉพาะการเป็นอุบาสิกาและมักจะปฏิบัติตนรักษาศีลมากกว่าจะเข้าใจธรรมะได้ถ่องแท้  

สตรีทีมีความสนใจการศึกษาธรรมะและปฏิบัติทางศาสนาจึงนิยมบวชชีหรือบวชชีพราหมณ์  อันเป็นภาพ

สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทีจะใช้ชีวิตทางศาสนาของผู ้หญิง  สภาพปัญหาทีผู ้หญิงต้องเผชิญในทาง

โลกศาสนาซึงเป็นปัญหาซับซ้อนและผู ้หญิงยังต้องเผชิญกบัปัญหาทางสังคม  รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจ

ต่อสตรีในพระพุทธศาสนา  แม่ชีจึงเป็นกลุ่มสตรีชาวพุทธกลุ่มเล็กๆ ทีมิได้รับการยอมรับและการสนับสนุน

อย่างแท้จริงจากรัฐ  ทั งยังไม่มีสถานะของการเป็น “นักบวช”  เป็นแต่เพียงอุบาสิกาทีรักษาศีล  เท่านั น  จึง

ทําให้สตรีชาวไทยทีมีความรู ้ความสามารถทางศาสนาและมีความประสงค์จะเข้ามาใช้ชีวิตการเป็นนักบวช

ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจึงต้องแสวงหาการบวชสตรีทีถูกต้องนันก็คือ  การอุปสมบท

เป็นภิกษุณี  ดังนั น  การเลือกทีจะบวชเป็นภิกษุณีจึงถือเป็นเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาตามกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางเมือง  ข้อบทที   การทีรัฐมีคําสังห้ามมิให้มีการบวชสตรี

เป็นภิกษุณีย่อมขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าว  อีกทั งประเทศไทยยังเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่า

ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  การห้ามมิให้บวชสตรีเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาจึง

ถือเป็นการจํากัดสิทธิของสตรีในการพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณของตนเองและยังเป็นการกีดกันสตรี

ในการเข้าสู่พื นทีทางพระพุทธศาสนา  อันขัดกับข้อบทที   ของอนุสัญญาฯ  ทั งทีผู ้หญิงและผู ้ชายต่างมี

ภาระหน้าทีในการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเท่าเทียมกันและตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.   
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แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒)  พ.ศ.   ทีบัญญัติคําว่าคณะสงฆ์ให้หมายถึงเฉพาะ  ภิกษุ  สามเณร  เท่านั น  

เมือศึกษาในพระไตรปิฎกจะพบว่า  คณะสงฆ์หมายถึง  ภิกษุ  ภิกษุณี  อาจถือได้ว่าพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวมีข้อความทีขัดกับพระไตรปิฎกและถือเป็นบทบัญญัติทีขัดกับหลักการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

(ภิกษุณี)  และขัดกับหลักความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายได้เพราะพระภิกษุ  สามเณร  ได้รับการ

รับรองสถานะทางกฎหมาย  แต่ภิกษุณีมิได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายว่าเป็นนักบวชใน

พระพุทธศาสนา  จึงถือเป็นความไม่เสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย 

 การทีจะให้สตรีได้รับความเสมอภาคทางกฎหมายและได้รับความคุ ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่า

เทียมกับผู ้ชาย  เบื องต้นจะต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีไม่เสมอภาค  ดังนั น  การดําเนินการ

เพือให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ  จึงเริมต้นจากความเสมอภาคทางกฎหมาย  รัฐจึงควรยกเลิกระเบียบ

ข้อบังคับทีจํากัดสิทธิด้านศาสนาของสตรีชาวพุทธและใช้มาตรการทางกฎหมายทีเป็นหลักประกันและ

ส่งเสริมสิทธิของสตรีในทางศาสนาให้สตรีได้มีโอกาสและบทบาททางศาสนาให้มากขึ น  โดยรัฐควร

ประสานความร่วมมือกันหน่วยงานทีเกียวข้องให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและหา

วิธีการหรือแนวทางในการฟืนฟูการบวชภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย  โดยทุกคนจะต้องตระหนักว่า

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทีตั งเพือประชาชนทั งหลายไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง  หากจะให้ผู ้หญิงเข้ามา

มีส่วนร่วมในพระพุทธศาสนา  โดยการชี นําทีถูกต้องเป็นธรรมจากคณะสงฆ์ย่อมเป็นการดีกว่าจะปล่อยให้

สตรีชาวพุทธแสวงหาทางออกและดําเนินวิถีชีวิตทางศาสนาโดยลําพังตนเอง  โดยขาดการควบคุมดูแลและ

การชี นํา  ซึงในทีสุดจะนําไปสู่ความแตกแยกทางสังคมชาวพุทธ  เพราะเราทุกคนควรตระหนักดีว่าสตรีก็

เป็นประชากรครึงหนึงของประเทศ  หากผู ้หญิงและผู ้ชายต่างมีโอกาสในการปฏิบัติธรรมและดําเนินวิถีชีวิต

ทางศาสนาทั งในระดับฆราวาสและนักบวชได้อย่างเท่าเทียมกันย่อมจะเป็นการเสริมสร้างพลังในด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ทีจะทํางานร่วมกันในการเผยแพร่พระศาสนา  สร้างความสงบสุขให้แก่สังคม  เพราะเรา

ทุกคนต่างก็มีหน้าทีความรับผิดชอบต่อพระศาสนาและสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 

 ดังนั น  หากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเห็นความสําคัญของการมีนักบวชหญิงใน

พระพุทธศาสนาและเห็นประโยชน์ทีสตรีชาวพุทธจะได้รับ  เราทุกคนจึงควรเปิดโอกาสให้ทั งผู ้ ชายและ

ผู ้หญิงต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน  การตัดสินคุณค่าของคนควรอยู่ทีคุณภาพ

ของการกระทํามากกว่าความแตกต่างทางเพศ  อคติ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  รวมถึงกฎระเบียบอันมี

ลักษณะเป็นการกีดกันสตรีมิให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณของตนเอง 

 

พระมหาไพบูลย์ แก้วเลือนมา (2552) วิทยานิพนธ์ฉบับนี   มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเจตคติของ

สตรีทีเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในรูปแบบของการบวชนุ่งขาวห่มขาว  ไม่โกนผม  ไม่โกนคิ ว  รักษาศีล 8 ชัว

ระยะเวลาหนึงและพักอาศัยอยู่ในสถานทีทีเอื อต่อการปฏิบัติธรรม  เรียกสตรีกลุ่มนี ว่า เนกขัมมจารินี  โดย

ศึกษาจากเอกสารและแบบสอบถาม 
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 จากการศึกษาเอกสารพบว่าการบวชภิกษุณีในประเทศไทยนั นยังไม่มีสถานภาพและบทบาทที

ชัดเจนทั งยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม  รวมถึงคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทในประเทศไทยไม่ยอมรับเนืองจาก

ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย  ส่วนการบวชชีซงึมีหลักฐานว่าเกิดขึ นตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแม้จะได้การ

ยอมรับจากสังคมไทย  แต่ปัญหาสําคัญของแม่ชีคือเรืองสถานภาพทียังคลุมเครือไม่มีความชัดเจนและ

ภาพลักษณ์ทีตกตําในสายตาของประชาชนทัวไป  ส่วนเนกขัมมจารินีเป็นรูปแบบการปฏิบัติธรรมของสตรีที

สังคมให้การยอมรับและไม่มีปัญหาในเรืองต่างๆ ทีกล่าวมา  เพราะเนกขัมมจารินีคือประชาชนทัวไปทีหา

โอกาสทีเหมาะสมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเปลียนสถานะทางสังคม  เพียงแค่นุ่งขาวห่มขาว           

รักษาศีล8 และอยู่ในสถานทีทีเอื ออํานวยต่อการปฏิบัติธรรมเท่านั น 

 จากการศึกษาเจตคติต่อการปฏิบัติธรรมของเนกขัมมจารินี  ได้ข้อสรุปว่า เพศหญิงเป็นเพียง

ลักษณะทีบ่งบอกให้รู ้ถึงสภาวะทางร่างกายเท่านั นทีแตกต่างจากเพศชายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

ธรรมและผู ้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันกับผู ้ชาย  และผู ้ปฏิบัติธรรมส่วนมากก็เห็นว่าการ

ปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องบวชเป็นภิกษุณีก็สามารถปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้  ในเรืองความปฏิสัมพันธ์

กับพระภิกษุในเมือไม่มีนักบวชหญิงคอยสอนคอยแนะนํา  ผู ้ปฏิบัติธรรมส่วนมากเห็นว่าการขาดหายไป

ของนักบวชหญิงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างพระภิกษุทีเป็นผู ้ชายกับผูป้ฏิบัติธรรมทีเป็นผู ้หญิงใน

การสือสารทําความเข้าใจถ่ายทอดบรรยายธรรมตลอดถึงการใกล้ชิดกันในฐานะครูอาจารย์กับลูกศิษย์  

และผู ้ปฏิบัติธรรมส่วนมากได้ยินคําสอนเรืองผู ้หญิงเป็นมลทินต่อพระภิกษุน้อยมากแต่ก็มีบ้างทีได้ยินมา  

เรืองปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมของเนกขัมมจารินีในฐานะทีเป็นผู ้หญิงต้องพึงพา

อาศัยวัดนั น  ความเห็นส่วนมากของผู ้ปฏิบัติธรรมกลับไม่มีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติธรรมมี

ผู ้ปฏิบัติธรรมเพียงบางส่วนเท่านั นทีต้องการสถานทีปฏิบัติธรรมทีเป็นเอกเทศเฉพาะสําหรับผู ้หญิงการบวช

เนกขัมมจารินีจึงเป็นทางออกทีดีสําหรับการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแบบเนกขัมมจารินีสําหรับสตรีใน

สังคมไทยในอนาคต 

 

2. สถานการณ์กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี 

 

 การจัดตั งกลไกระดับชาติเพือความก้าวหน้าของสตรีได้มีขึ นมาในเกือบทุกรัฐภาคี  เพือออกแบบ  

ส่งเสริมการปฏิบัตติาม  ดําเนินการ  ติดตาม  ประเมินผล  สนับสนุน  และระดมการสนับสนุนนโยบายที

ส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี  กลไกระดับชาติมีรูปแบบหลากหลาย  มีประสิทธิผลต่างกัน  ซึงกลไก

เหล่านี มักถูกจัดให้อยู่แต่เพียงแค่ชายขอบของโครงสร้างรัฐบาล  และไม่ได้รับความสนับสนุนอย่างเพียงพอ

จากผู ้ นําการเมืองระดับชาติ  ซึงองค์กรระดับภูมิภาคทีเกียวข้องกับความก้าวหน้าของสตรีได้รับการ

เสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ นพร้อมๆ กับกลไกระหว่างประเทศ  เช่นคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี  

และคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  ซึงได้มีการพัฒนาวิธีการสําหรับวิเคราะห์
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บทบาทหญิงชายในนโยบายและโครงการ  และจัดการกับผลกระทบของนโยบายทีมีต่อหญิงและชาย

แตกต่างกันขึ นมาในหลายองค์กร 

 กลไกระดับชาติเพือความก้าวหน้าของสตรีเป็นหน่วยงานกลางประสานนโยบายของรัฐบาล  

ภาระหน้าทีหลัก คือ สนับสนุนการนํามุมมองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเข้ารวมไว้ในนโยบายทุก

ประเภทของรัฐบาล  เงือนไขทีจําเป็นสําหรับการทํางานอย่างมีประสิทธิผลของกลไกระดับชาติ  ได้แก่ มี

กลไกหรือกระบวนการเชิงสถาบันทีเอื ออํานวยต่อการวางแผน  ดําเนินงาน  และติดตามผลโดยกระจาย

อํานาจ  ตามแต่ความเหมาะสม  โดยมุ่งให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนตั งแต่ระดับรากหญ้า

ขึ นมาได้มีส่วนร่วมด้วย  และมีโอกาสทีจะได้มีส่วนมีเสียงในการพัฒนานโยบายทุกเรืองของรัฐบาล 

 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านกลไกเชิงสถาบันเพือ

ความก้าวหน้าของสตรี ไว้  ข้อ ดังนี 

1. สร้างหรือเสริมความเข้มแข็งให้กลไกระดับชาติและหน่วยงานรัฐบาลอื นๆ โดย

จัดสร้างกลไกเพือความก้าวหน้าของสตรี ถ้าหากมีอยู่แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้ตามความเหมาะสม โดย

ให้ความสนับสนุนด้านการเมืองอย่างจริงจัง และจัดให้อยู่ในระดับสูงทีสุดของรัฐบาลเท่าทีจะเป็นไปได้ 

กลไกนี ควรจะมีอาณัติและอํานาจทีกําหนดไว้ชัดเจน ปัจจัยสําคัญได้แก่ ทรัพยากร ความสามารถทีจะมี

อิทธิพลต่อนโยบาย ต่อการยกร่าง และพิจารณากฎหมาย  

2. รวมเอามุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไว้ในกฎหมายและโครงการต่างๆ   นโยบาย

สาธารณะ  แผนงาน  และโครงการต่างๆ  โดยทบทวนนโยบายและโครงการระดับชาติอย่างสมําเสมอ 

รวมทั งการดําเนินงาน และประเมินผลกระทบของนโยบายการจ้างงานและรายได้ เพือประกันว่าสตรีได้รับ

ประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนา และในการวางแผนและนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ควรพิจารณาการมีส่วน

ร่วมของสตรีในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทีได้รับค่าตอบแทนหรือไมก่็ตาม 

3. จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที มีการจําแนกตามเพศ  เพื อใช้ในการ

วางแผนและประเมินผล โดยการจัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมําเสมอ โดยแยกแยะตามอายุ 

เพศ ตัวชี วัดทางเศรษฐกิจ สังคม และตัวชี วัดอืนๆ ทีเกียวข้อง รวมทั งจํานวนผู ้ทีต้องได้รับการเลี ยงดู เพือใช้

ในการวางแผนและการดําเนินนโยบายและโครงการ 

 ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย  ได้มีการจัดตั งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

สตรีแห่งชาติ (กยส.)  ทีมีอํานาจหน้าทีในการเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์  และแผนระดับชาติเกียวกับการ

ส่งเสริมและประสานงานสตรีต่อคณะรัฐมนตรีเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณากําหนดแนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนระดับชาติ  ซึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

 



18 
 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

อัจฉราภรณ์  จันทร์สว่าง ( ) วิทยานิพนธ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบเนื อหาและ

สถานภาพสตรีในกฎหมายล้านนาโบราณ 25 ฉบับ  ผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบกฎหมายล้านนาโบราณมี

องค์ประกอบ 3 ส่วน  คือ  ส่วนนํา  ส่วนเนื อหา  ส่วนท้าย  ส่วนนําจะกล่าวถึงราชวงศ์มังราย  ส่วนท้ายส่วน

ใหญ่ระบุวัน  เดือน  ปี  ทีเขียนหรือคัดลอกและชือผู ้ เขียนหรือผู ้คัดลอก  ด้านเนื อหากฎหมาย  พบว่ามีทั ง

เนื อหาทีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  เนื อหาทีสมบูรณ์ประกอบด้วยบทบัญญัติกฎหมาย 5 หมวด  คือ การ

ปกครอง, วิธีพิจารณาคดี, ครอบครัวมรดก, ความทางแพ่ง, ความผิดอาญาและมาตรการความปลอดภัย

ต่อสังคม  ส่วนเนื อหาทีไมส่มบูรณ์จะมีบทบัญญัติไม่ครบทั ง 5 หมวด  การนําเสนอบทบัญญัติมีการแทรก  

คติคําสอน  การเปรียบเทียบคดีโลกคดีธรรม  การนํากฎหมายทีกษัตริย์องค์ก่อนๆได้ตัดสินคดีแล้วมาเป็น

แบบอย่างในการพิจารณาคดี  ยกอุทาหรณ์  นิทานและตํานาน  และมักมีการจัดเรียงเนื อหาสับสนกระจัด

กระจาย 

 การศึกษาสถานภาพสตรีนั นพบว่าในหมวดครอบครัวมรดก  ผู ้หญิงมีสถานภาพสูงกว่าผู ้ชาย  

ผู ้หญิงมีบทบาทเด่นชัดในเรืองครอบครัว  บ้านเรือน  และมีอํานาจในการจัดการดูแลทรัพย์สินลักษณะ

ดังกล่าวสืบเนืองมาจากการแต่งงานทีผู ้ชายย้ายมาอยู่บ้านผู ้หญิง  โดยมีความเชือเรืองผีปู ่ ย่า   เป็นตัว

ควบคุม  ส่วนกฎหมายหมวดอืนๆ  พบว่าผู ้หญิงมีสถานภาพตําในด้านบทบาทการปกครองผู ้หญิงถูกจํากัด

สิทธิหลายๆด้าน  ผู ้หญิงถูกกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดและถูกลงโทษรุนแรงเมือกระทําในสิงทีสังคมไม่

ปรารถนา  การทีผู ้หญิงมีสถานภาพตําดังกล่าวมีปัจจัยประการแรกมาจากกฎหมายล้านนาโบราณ

บางส่วนได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของอินเดีย  ทีจํากัดสิทธิเสรีภาพของสตรี  และอีกปัจจัย

หนึงคือการทีผู ้ชายเป็นผู ้บัญญัติกฎหมาย  กฎหมายจึงสะท้อนให้เห็นสังคมทีผู ้ชายมีฐานะเป็นใหญ่เหนือ

ผู ้หญิง 

 

 ทรงวุฒิ  สารสาริน (  ) ปัญหาหารค้าประเวณีหญิงและเด็กข้ามชาติ  เป็นปัญหาทีเกิดขึ นใน

สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน  โดยเกิดจากการเปลียนแปลงของรูปแบบการค้าประเวณีในยุคอดีตทีนิยมนํา

หญิงและเด็กไทยมาค้าประเวณี  มาเป็นรูปแบบใหม่ทีมีการนําหญิงและเด็กต่างด้าวมาค้าประเวณีใน

ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากประเทศเพือนบ้าน  เช่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สหภาพพม่า  หรือประเทศทีห่างไกล  เช่น  ประเทศจีน  รัสเซีย  เป็นต้น  นอกจากนี ยังมีบางกรณีทีมีการนํา

หญิงหรือเด็กไทยไปค้าประเวณียังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญีปุ ่ น  เยอรมันนี  ออสเตรเลีย 

 การค้าประเวณีหญิงและเด็กข้ามชาตินั นยังมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับการประกอบอาชญากรรม

ข้ามชาติทีจัดตั งในลักษณะองค์กร (Transnational  Organized  Crime) เนืองจากการค้าประเวณีข้ามชาติ

จะต้องอาศัยการทํางานทีเป็นระบบและมีการร่วมมือกันจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะต้อง
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อาศัยการทํางานทีเป็นระบบและมีการร่วมมือกันจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมต่างๆ  ดังนั นการใช้

มาตรการพิเศษหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเพือจัดการกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นเรือง

จําเป็นอย่างยิง 

 ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับทีเกียวกับการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่ว่าจะเป็นประมวล

กฎหมายอาญาทีเกียวกับความผิดทางเพศ  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.

2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540  ซึงเป็น

กฎหมายทีเกียวข้องโดยตรงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี ยงัมีกฎหมายทีเกียวข้องกับการแก้ไข

การค้าประเวณีโดยอ้อม เช่น กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายเกียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในทาง

อาญา และความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีข้ามชาติกับประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นระดับทวิภาคีหรือระดับพหุภาคี แต่ในทางปฏิบัติพบวา่กฎหมายเหล่านี ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ

ค้าประเวณีข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีควร ทําให้ต้องพิจารณาถึงกฎหมายและนโยบายในการ

แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและเด็กข้ามชาติว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการกําหนด

ฐานความผิดของการค้าประเวณีข้ามชาติ ความเหมาะสมในการกําหนดบทลงโทษ รวมทั งศึกษาในเชิง

วิเคราะห์กฎหมายทีมีอยู่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีข้ามชาติในลักษณะองค์กรข้ามชาติได้

อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และพิจารณาถึงอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าทีรัฐหรือข้อจํากัดภายในอืนๆ  

 อนึง จะต้องพิจารณาด้วยว่ากฎหมายของไทยทีมีอยู่นั นสอดคล้องกับพันธกรณีทีประเทศไทยได้ลง

นามไว้หรือไม่ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตั งในลักษณะองค์กร

และพิธีสารต่อท้าย เพือการป้องกัน  ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กก็เป็นอีก

ประเด็นทีต้องให้ความสําคัญ โดยเฉพาะการให้ความคุ ้มครองแก่หญิงและเด็กจากการแสวงหาประโยชน์

ทางเพศในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะเพียงลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ในทางปฏิบัติ

แล้วจะพบว่าในทีสุดประเทศไทยก็ต้องให้สัตยาบัน (Ratification) ในเวลาต่อมานันเอง ดังนั น การ

เตรียมการแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับพันธกรณีทีประเทศไทยจะต้องผูกพันอย่างจริงใจในอนาคต

ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิมเติมกฎหมาย หรือดําเนินนโยบายทั งในเชิงรุกและเชิง

รับเพือพิทักษ์สิทธิของผู ้เสียหายจากการค้าประเวณีข้ามชาติก็เป็นประเด็นทีจะต้องคํานึงถึง ด้วยเหตุนี  จึง

จําเป็นต้องพิจารณาถึงพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทยทีมีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตด้วย 

 

นริศรา  แย้มไพเราะ ( )  การศึกษาเรืองนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาสาระสําคัญของ

แผนพัฒนาสตรี (พ.ศ.2545 – 2549) ซึงได้นําสู่การปฏิบัติแล้ว หรืออยู่ระหว่างการนําสู่การปฏิบัติ และเพือ

วิเคราะห์องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวกับการพัฒนาสตรีในการนําแผนพัฒนาสตรี (พ.ศ.2545 – 

2549) ไปปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบศักยภาพพื นฐาน แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร กระบวนการดําเนินงาน
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ตามแผน ผลการดําเนินงานตามแผน ปัญหาและอุปสรรคในการแผนพัฒนาสตรีไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั ง

จัดทําข้อเสนอในการขจัดอุปสรรคเบื องต้น 

 ซึงกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั งนี  คือ องค์กรทีทําหน้าทีเกียวข้องกับการพัฒนาสตรี 

(Organization) ซึงสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน โดยมีองค์กร

ภาครัฐจํานวน 2 องค์กร และองค์กรภาคเอกชนจํานวน 5 องค์กร โดยรวมทั งสิ น 7 องค์กร และเนืองจากว่า

เนืองจากกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั งนี เป็นองค์กรพัฒนาสตรี ซึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ดังนั นผู ้ ให้

ข้อมูลทีสําคัญ (Key – Informants) คือ ตัวแทนองค์กร ซึงได้แก่ ผู ้บริหารองค์กรพัฒนาสตรี และผู ้ ที

เกียวข้องกับแผนพัฒนาสตรีหรือผู ้ปฏิบัติงานเกียวกับแผนพัฒนาสตรีภายในองค์กร โดยใช้วิธีการการ

แนะนําต่อๆ กัน (Snow Ball) อย่างน้อยองค์กรละ 2 โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูลจากผู ้ ให้

ข้อมูล 

 ผลการศึกษาพบว่าจากการพิจารณาการนําแผนพัฒนาสตรีไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมกล่าวได้ว่า 

การพัฒนาสตรียังไม่มีความก้าวหน้าเท่าทีควร มีเพียงบางประเด็นเท่านั นทีมีความก้าวหน้า และการที

องค์กรพัฒนาสตรีภาครัฐและเอกชนมีมุมมองหรือพิจารณาถึงระดับความก้าวหน้าในการนําแผนพัฒนา

สตรีไปสู่การปฏิบัติแตกต่างกัน ก็เป็นอิทธิพลมาจาก ปัจจัยทีเกียวข้องกับการนําแผนไปปฏิบัติทีแตกต่าง

กัน คือ สภาพขององค์กรทีได้รับตามอาณัติ ศักยภาพขององค์กร ทรัพยากรขององค์กร ภาวะผู ้นําในองค์กร 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และกระบวนการดําเนินงานตามแผน ซึงผลการศึกษานีจะนําไปสู ้การวิเคราะห์

และจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการนําแผนพัฒนาสตรีไปสู่การปฏิบัติให้มีความก้าวหน้ายิงขึ นต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับแผนพัฒนาต่างๆ ทีวางไว้ รวมทั งแผนพัฒนาสตรี และนําไปสู่

การปฏิบัติด้วยความจริงใจ และจริงจัง 

2. รัฐบาลความมีความจริงใจในการดําเนินงานทีจะนําแผนพัฒนาสตรีไปปฏิบัต ิ

3. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู ้นํา นักการเมือง หรือผู ้บริหารระดับสูงทีเป็นสตรีจากรัฐ

และประชาชนทัวไปโดยเฉพาะผู ้หญิง 

4. ภาครัฐควรมีการผลักดันแผนพัฒนาสตรีลงสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิน และสอดแทรกการ

พัฒนาสตรีไว้ในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

5. ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาสตรีภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

ดําเนินงานด้านการพัฒนาสตรี และการนําแผนพัฒนาสตรีไปสู่การปฏิบัต ิ

6. หน่วยงานทีทํางานด้านการพัฒนาสตรีควรมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสตรี และควรมีการมอบหมายความรับผิดชอบในการติดตามและ

ประเมินผลแก่หน่วยงานทีเกียวข้องอย่างชัดเจน 



21 
 

7. ควรมีการกําหนดเงือนไขด้านเวลา ผู ้ รับผิดชอบในการปฏิบัติ งบประมาณ และการควบคุม

แผน ให้มีความชัดเจน 

8. รัฐควรมีการจัดสรรและระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากร และงบประมาณให้กับ

หน่วยงานทีรับผิดชอบในการพัฒนาสตรี 

9. องค์กรพัฒนาสตรีภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน รวมทั งกลุ่มสตรีในท้องถินควรมี

การร่วมมือกันในการให้ความรู ้  ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์สร้างสํานึกและการตืนตัวเพือให้ผู ้หญิงรู ้จักสิทธิ 

และหน้าทีในการแสดงบทบาทของสตรีให้กับประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 

 

นุ่มนวล  ยัพราช ( )  Gender Mainstreaming เป็นยุทธศาสตร์ทีได้มีการนําเสนอเพือแก้ไข

ปัญหาความไม ่เสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคม โดยอาศัยวิธีการนําประเด็นของความเสมอภาคหญิง

ชาย ผนวกเข้าไปในโครงสร้างการวางแผนของหน่วยงานต่าง  ๆทั งนี โดยมีความเชือมันว่าแนวทาง ดังกล่าว

จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมระหว่างเพศในสังคมได้อย่างสันติโดยปราศจากการเผชิญหน้ากัน อย่างไรก็

ตาม ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังเต็มไปด้วยข้อถกเถียงในระดับสากล เกียวกับแนวทางที นําไปสู่การปฏิบัต ิ

การศึกษาครั งนี จะพิจารณาข้อถกเถียงดังกล่าวด้วย บทเรียนในต่างประเทศชี ให้เห็นว่าการนํายุทธศาสตร์ 

Gender Mainstreaming มา ประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลดังทีกล่าวไว้นั น จะใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพียงแค่เป็น 

“เทคนิค” หรือ “กระบวนการให้การศึกษา” เพือให้เกิดความเข้าใจปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ

เท่านั น ไม่ได้ แต่ต้องนําเข้ามาใช้ในฐานะเป็นกลไกทีสะท้อนความต้องการของผู ้หญิงตลอดจนข้อถกเถียง 

เกียวกับบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายในสังคม  

พื นทีในการศึกษาครั งนี คือ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิซึงเป็น หน่วยงานหนึงของ

กระทรวงวัฒนธรรม ในหน่วยงานดังกล่าวมีผู ้บริหารระดับสูง ด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Chief 

Gender Equality Officer หรือ CGEO) และหัวหน้า ผู ้ อํานวยการศูนย์ประสานงานความเสมอภาคหญิง

ชาย (Gender Focal Point)ซึงทําหน้าที ผลักดันนโยบายดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าการนํา Gender 

Mainstreaming เข้ามาใช้เพราะ เป็นนโยบายหนึงของรัฐบาล ซึงเกิดจากพันธกรณีระหว่างประเทศ และ

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม การนํา Gender Mainstreaming เข้ามา ตั งอยู่บนพื นฐานว่า

เจ้าหน้าทีของภาครัฐโดย ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ซึงถ้าหากบุคลากรมี

ความเข้าใจจะ ก่อให้เกิดการทํางานทีให้ความสําคัญกับประเด็นหญิงชาย ดังนั นแนวทางการผลักดันให้

เกิดความ เสมอภาคทางเพศในสังคมไทยอย่างแท้จริง จึงต้องสร้างความเข้าใจเรืองดังกล่าว และส่งเสริมให้ 

เกิดสิทธิทีเท่าเทียมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ ผู ้ รับบริการผ่าน

รูปแบบการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรในระดับผู ้ปฏิบัติงานของ สํานักงานคณะกรรมวัฒนธรรม

แห่งชาติซึงผ่านการฝึกอบรมพบว่า เนื อหาและรูปแบบการ ฝึกอบรมทีจัดให้ไม่น่าสนใจและไม่มีประโยชน์

โดยตรงกับตนเอง เนืองจากเนื อหาการฝึกอบรมมุ่ง ทักษะเชิงเทคนิคและยังไมส่ะท้อนสภาพความเป็นจริง
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ของบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายใน สังคม ผู ้ปฏิบัติงานค่อนข้างให้ความสนใจเกียวกับประเด็น

ปัญหาร่วมสมัยของผู ้หญิงในสังคม เช่น เรืองสิทธิทําแท้ง ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น เมือพบว่าการ

ฝึกอบรมไม่น่าสนใจผู ้ รับการฝึกอบรม จึงขาดความตั งใจทีจะรับการฝึกอบรมอย่างเต็มที  

ดังนั นการสร้างความเข้าใจเกียวกับความเสมอภาคทางเพศจะต้องมีเนื อหาการ ฝึกอบรมที

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ซึงสามารถทําได้โดยการนําข้อถกเถียงในสังคม เข้ามาเป็นเนื อหา

หลัก นอกจากนี หน่วยงานทีเกียวข้องควรจะต้องใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับ กลุ่มเคลือนไหวทางสังคมเพือ

สิทธิและความเสมอภาคของสตรี เช่น มูลนิธิเพือนหญิง มูลนิธิศูนย์ พิทักษ์สิทธิหญิงบริการ (Empower) 

ฯลฯ และต้องเพิมระดับการมีส่วนร่วมและการกระจาย อํานาจการตัดสินใจในระดับนโยบายให้แก่

ผู ้ปฏิบัติงานระดับพื นฐานขององค์กรอีกด้วย 

 

พิมลพรรณ  ขานพล (2550)  การทีโลกยุคปัจจุบันเปลียนเป็นระบบทุนนิยม การเก็งกําไรจาก

ราคานํ ามันและค่าเงินก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดโลก ประกอบกับภาวะโลกร้อนทีจะส่งผลให้เกิดการ

ขาดแคลนอาหาร สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ประชากรโลกต้องแข่งขัน

กันเพือความอยู่รอด จึงก่อให้เกิดปัญหาการดํารงชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกายและ

จิตใจ ด้านรายได้และความมันคงของอาชีพการงาน ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน

สวัสดิการสังคม ปัญหาต่างๆ เหล่านี กําลังเกิดขึ นกับสตรีซึงเป็นประชากรมากกว่าครึงหนึงของสังคมโลก 

รวมถึงสตรีในประเทศไทยด้วย โดยทีสตรีซึงโดยธรรมชาติทีถือว่าเป็นแม่ และเป็นผู ้ มีบทบาทสําคัญยิงต่อ

ครอบครัวและสังคม การถูกมองตามประเพณีนิยมว่าสตรีด้อยสถานะทางสังคมกว่าผู ้ชาย ประกอบกับการ

ทีสังคมไทยมีสถิติการหย่าร้างทีสูงเพิมมากขึ น ทําให้สตรีจํานวนไม่น้อยต้องแบกภาระการเป็นหัวหน้า

ครอบครัวและต้องทํางานหนักเพือเลี ยงดูบุตรตามลําพังภายหลังการหย่า ส่งผลให้สตรีเป็นทีรองรับของ

พฤติกรรมทีใช้ความรุนแรง การกดขีบังคับ และการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ปัญหาเหล่านี ล้านแต่เป็นปัญหา

หลักทีส่งผลต่อการดํารงชีวิตของสตรีส่วนใหญ่ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี  มุ่งศึกษาแนวความคิดเกียวกับการห้ามเลือกปฏิบัติต่อสตรี โดยมุ่งเน้นให้เห็น

ถึงความสําคัญของศักดิ ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี เพือมิให้เกิดการ

เลือกปฏิบัติโดยตระหนักถึงคุณค่าของสตรี ทฤษฎีและกฎหมายทีเกียวข้องกับการคุ ้มครองสิทธิสตรีของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ และทําการศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยใน

ปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979 

เพียงใด และให้การคุ ้มครองต่อสตรีไทยเพียงพอหรือไม่ ตลอดจนปัญหาทีมี พร้อมทั งเสนอแนะมาตรการ

ทางกฎหมายทีเหมาะสมต่อไป 

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกียวกับการคุ ้มครองสิทธิสตรีโดยตรงเป็นการ

เฉพาะ และการคุ ้มครองดังกล่าวกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ซึงกฎหมายบางฉบับได้บัญญัติ
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ไว้นานแล้ว ทําให้กฎหมายนั นไม่สามารถให้ความคุ ้มครองตามสถานการณ์และสภาพของสังคมที

เปลียนแปลงไปได้ จึงควรได้รับการแก้ไขเพือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

 ดังนั น วิทยานิพนธ์ฉบับนี  จึงได้นําเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืนๆ 

ทีเกียวข้องกับการคุ ้มครองสิทธิสตรีในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น ข้าพเจ้าเชือว่ามาตรการ

ดังกล่าวจะช่วยให้การคุ ้ มครองสิทธิสตรีในประเทศไทยบังเกิดผลเป็นทีน่าพอใจ เพือสตรีจะได้ใช้

ความสามารถอย่างเต็มทีด้วยความเสมอภาคกว่าทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

อัญญาภิลักษณ์  รักขิตธรรม ( ) ประเทศไทยเป็นภาคีของสนธิสัญญาเกียวกับความเสมอ

ภาคระหว่างเพศหลายฉบับ  ทําให้ประเทศไทยมีพันธกรณีทีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที

จะต้องส่งเสริม สนับสนุน และบังคับ ให้ความเสมอภาคระหว่างเพศในการทํางานเกิดขึ น ทั งในหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานเอกชน  แต่ทีผ่านมาแม้จะมีกฎหมายภายใน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 บัญญัติรองรับความเสมอภาคหญิงชาย และมีแนวนโยบายแห่งรัฐซึง

กําหนดให้แต่ละหน่วยงานของรัฐระดับกรมขึ นไปจัดทําแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย ให้มีผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิง

ชาย แต่การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนืองจากสถานภาพทางเพศ ก็ยังคงปรากฏอยู่ทัวไป รวมทั งใน

สํานักงานอัยการสูงสุด จึงมีปัญหาทีจะต้องศึกษาว่าความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในการทํางานใน

สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นอย่างไร ควรนําพันธกรณีทีประเทศไทยมีตามกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี จะมีขอบเขตการศึกษาในเรืองแนวคิดทฤษฎี กฎหมาย และกลไกเกียวกับความ

เสมอภาคระหว่างเพศในการทํางาน กฎหมายและนโยบายของประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย เกียวกับความเสมอภาคระหว่างเพศในการทํางาน และ

ศึกษาว่าการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุดมีการใช้หลักความเสมอภาคดังกล่าวหรือไม่ ทั งนี โดยมี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาว่า ประเทศต่างๆ ทีกล่าวมีข้างต้นนําพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้

อย่างไรบ้าง  สํานักงานอัยการสูงสุดมีการใช้หลักความเสมอภาคระหว่างเพศในการทํางานอย่างไรบ้าง 

และควรนําหลักความเสมอภาคระหว่างเพศในการทํางานตามพันธกรณีมาใช้ในสํานักงานอัยการสูงสุด

อย่างไร 

 การศึกษาจะใช้วิธีค้นคว้าจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และสํารวจความคิดเห็นของข้าราชการใน

สํานักงานอัยการสูงสุด เพือตรวจสอบเบื องต้นว่าข้าราชการในสํานักงานอัยการสูงสุดมีความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชายหรือไม่ และควรแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศนั นได้อย่างไร 

 ผลการศึกษา พบว่า ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเวียดนาม 

และประเทศไทย ทุกประเทศจะมีกฎหมายรับรองความเสมอภาคทางเพศ มีหน่วยงานควบคุมดูแลให้
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กฎหมายมีการบังคับใช้ และมีนโยบายทีจะสร้างมาตรการพิเศษเพือส่งเสริมโอกาสในการทํางานของ

ผู ้หญิง แต่ปัญหาการเลือกปฏิบัติเนืองมาจากเพศในทางพฤติกรรมนั นก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทัวไปใน

สํานักงานอัยการสูงสุด การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการในตําแหน่งอัยการผู ้ช่วย ยังมีเงือนไขในเรือง

คุณสมบัติของผู ้สมัครอยู่หลายประการ ซึงอาจทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศได้ ในการเลือนชั น

เงินเดือน ตั งแต่ชั น 2 ขึ นชั น 3 เป็นต้นไป หรือการโยกย้ายจะใช้ระบบอาวุโส โดยผู ้ทีได้คะแนนสอบคัดเลือก

มากจะมีลําดับอาวุโสสูงกว่าผู ้ทีได้คะแนนสอบน้อย และผู ้ทีลําดับอาวุโสมากจะได้เลือนขั น เลือนตําแหน่ง

ก่อน และจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เลือกสถานทีทํางานได้ก่อนผู ้ ทีมีลําดับอาวุโสน้อยกว่า ซึงระบบ

ดังกล่าวทําให้ไม่สามารถใช้มาตรการพิเศษในการส่งเสริมอัยการหญิงทีมีความรู ้ความสามารถและประวัติ

การทํางานดีให้เข้ารับตําแหน่งผู ้บริหารได้เท่าผู ้ชาย เนืองจากอัยการหญิงมีจํานวนไม่ถึงร้อยละ 20 ซึงน้อย

กว่าอัยการชายมาก การล่วงละเมิดทางเพศ และการประพฤติผิดในทางชู ้ สาว ยังไม่เป็นประเด็นที

สํานักงานอัยการสูงสดุให้ความสําคัญและยังไม่มีนโยบายป้องกันมิให้เกิดขึ น ศูนย์ประสานงานด้านความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชาย ยังไม่มีผลงานในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตามแผนแม่บท

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างชัดเจน 

 ผู ้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาการเลือนชั น

เลือนตําแหน่งอัยการจากความรู ้ความสามารถในการทํางาน และหากอัยการหญิงมีความรู ้ ความสามารถ

เท่าอัยการชาย ควรใช้มาตรการพิเศษให้อัยการหญิงมีโอกาสในการเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ก่อนตามแนวทางที

ปฏิบัติในหลายประเทศ กําหนดสัดส่วนอัยการหญิงในการคณะกรรมการอัยการ และต้องส่งเสริมให้อัยการ

หญิงชายมีความรู ้ เรืองความเสมอภาคทางเพศและทํางานโดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ การ

โยกย้ายสถานทีทํางานควรนําสถานภาพทางเพศและความจําเป็นในการโยกย้ายของแต่ละบุคคลมาเป็น

หลักในการพิจารณาก่อนระบบอาวุโส ควรจัดทําแผนแมบ่ทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง

ชายทีสอดคล้องกับปัญหาของหน่วยงาน มอบหมายงานของศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคให้กับผู ้ ที

สนใจ เห็นความสําคัญของปัญหาและมีความรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศเข้า

มาปฏิบัติงาน  

 

พฤกษ์  พรหมพันธุม (2551)  การศึกษาเรือง การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็น

กระแสหลักการพัฒนา : กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เป็นการศึกษาเพือตอบคําถามว่า

เพราะเหตุใดการดําเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาในกรม

สวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร ผลการศึกษาพบว่า 

การดําเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาในกรมสวัสดิการ

และคุ ้มครองแรงงานยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควรมีผลมาจากสาเหตุหลายประการ ทั งในเชิงนโยบาย 

และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาในเชิงนโยบายเป็นปัญหาเกิดจากการทีรัฐบาลไม่ได้ให้



25 
 

ความสําคัญกับประเด็นความเสมอภาคหญิงชายในอันดับต้นๆ ดังนั น ในระดับกระทรวงจึงไม่ได้ให้

ความสําคัญในเรืองนี เท่าทีควร ส่งผลให้ขาดความเอาจริงเอาจังในการนํานโยบายลงสู่การปฏิบัติในระดับ

กรม นอกจากนี  กลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาทีจัดตั งขึ นใน

กรม โดยคําสังสํานักนายกรัฐมนตรีซึงก็คือผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย (Chief 

Gender Equality Officers – CGEO) และศูนย์ประสานความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point - 

GFP) ก็ไม่มีสมรรถภาพในการดําเนินการหรือในการทําให้ความเสมอภาคหญิงชายเป็นประเด็นทีต้อง

คํานึงถึงในการวางแผนของกรม เนืองจากคณะทํางานศูนย์ประสานความเสมอภาคหญิงชาย ขาดความรู ้  

ความเข้าใจ และทักษะในการนําเรืองการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาลง

สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การศึกษายังพบว่าหน่วยงานทีเป็นต้นเรืองซึงก็คือ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ก็ขาดสมรรถภาพในการสนับสนุนเชิงวิชาการ 

(Technical assistance) แก่คณะทํางานศูนย์ประสานความเสมอภาคหญิงชาย ทําให้คณะทํางานฯ ไม่มี

ความเข้มแข็งเท่าทีควรในการนําแนวทางส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาไป

ดําเนินการในกรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

พัชรากราณต์  อินทะนาค ( ) การศึกษาเรืองปัญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายทางด้าน

สตรี  ขององค์กรพัฒนาเอกชนไปปฏิบัติในจังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพือ (1)เพือศึกษาถึงปัญหา  

และอุปสรรคทีเกิดขึ นในการนํานโยบายทางด้านสตรี  ขององค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ (2)เพือ

ศึกษาถึงปัจจัยทีขัดขวางความสัมฤทธิ ของการนํานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ  และ (3)เพือนําเสนอ

มาตรการทีเหมาะสมและเป็นไปได้ในการป้องกันแก้ไข 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษาคือ  องค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.)ในหน่วยงานทีเกียวข้องกับสตรี 10 

หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่  ศูนย์สตรีศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  องค์กร TRAFCORD  หน่วย

ประสานงานเพือต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย  มูลนิธิเพือนหญิง  จังหวัดเชียงใหม่  

มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู ้หญิง  จังหวัดเชียงใหม่  โครงการเพือสตรีและเยาวชนเชียงใหม่  โครงการสตรีด้าน

เอดส์  มูลนิธิผู ้ หญิง  กฎหมาย  และการพัฒนาชนบท  ศูนย์ Save  Life  เชียงใหม่  สมาคมผู ้ หญิง  

กฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก  ศูนย์ประสานงานและพิทักษ์สิทธิเด็ก  และสตรีจังหวัด

เชียงใหม่  การศึกษาครั งนี   ศึกษาจากประชากรทั งหมดโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ

ผู ้ รับผิดชอบโดยตรง  ทั งในระดับปฏิบัติการ  และ ระดับนโยบายของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ  จํานวน

ทั งสิ น 16 คน  รวมทั งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตํารา  และงานวิจัยต่างๆทีเกียวข้อง 

 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยทั งภายในและภายนอก  ต่างล้วนแต่เป็นสาเหตุทีทําให้เกิดปัญหา  และ

อุปสรรคทีส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการได้  ซึงปัจจัยภายในทีถือได้ว่าก่อให้เกิดปัญหา  และอุปสรรค
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ในการนํานโยบายไปปฏิบัติมากทีสุดอันดับหนึงคือ  ปัจจัยทางด้านบุคลากร  ในส่วนของ  ปัจจัยทางด้าน

งบประมาณขององค์กร  ปัจจัยทางด้านนโยบายขององค์กร  และ ปัจจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงานถือได้

ว่าปัญหา  และอุปสรรคทีขัดขวางความสําเร็จของโครงการมากตามลําดับ 

 สําหรับปัจจัยภายนอก  ทีก่อให้เกิด  ปัญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติมากทีสุด

ได้แก่  ปัจจัยทีเกียวข้องกับ  ความเข้าใจและการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย  รองลงมาได้แก่ปัจจัยอืนๆ  อนั

ได้แก่ ค่านิยม  ความเชือของกลุ่มเป้าหมาย  และภาษาในกรณีทีเป็นชาวต่างด้าว  ในส่วนของปัจจัย

ทางด้านความร่วมมือจากบุคคลหรือสังคม  และระหว่างเจ้าหน้าทีต่างหน่วยงาน  และความสัมพันธ์ทาง

อํานาจกับหน่วยงานอืนทีเกียวข้องไม่ถือว่าก่อให้เกิดปัญหา  และอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติแต่

อย่างใด   

 

3. สถานการณ์สตรีกับสุขภาพ 

 

 สตรีมีสิทธิทีจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระดับสูงสุดเท่าทีจะเป็นไปได้  สิทธิดังกล่าวสําคัญ

อย่างยิงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสตรี  กล่าวคือ สุขภาพ หมายถึง สถานะของความเป็นอยู่ทีดีโดยพร้อมมูล

ทั งทางกาย  ใจ  และสังคม  รวมทั งสิทธิของสตรีทั งปวงในการได้ควบคุมสุขภาพตนเองในทุกแง่มุม  

โดยเฉพาะเกียวกับการเจริญพันธุ ์   ทีสตรีสมควรจะมีเสรีภาพทีจะตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่  

เมือไร  และบ่อยครั งเพียงใด   

 ในประเทศไทยก็ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์   จนมีการจัดทํา        

ร่าง พ.ร.บ. เกียวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์  ซึงมุ่งหมายให้สตรีได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการรักษาอย่าง

เหมาะสมและมีคุณภาพ ตามมาตรา 5 ทีว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ ์  สิทธิทางเพศ  มีสิทธิ

เข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสาร  รับการปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ ์   จากสถานบริการ

สาธารณสุข อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามทีคณะกรรมการกําหนดไว้”  และมาตร 6 

ทีว่า “ให้สถานบริการสาธารณสุขจัดให้มีการปรึกษาหรือบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ ์  อย่างเหมาะสม  

มีคุณภาพและได้มาตาฐาน  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวงโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการ”  รวมถึงเรืองการศึกษาทีเกียวข้องกับเรืองเพศศึกษาก็ต้องมีความเหมาะสมตามวัยของ

ผู ้เรียน  ตามมาตรา 7 ทีว่า “ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวุฒิ

ภาวะและวัยของผู้เรียน”       

 อย่างไรก็ตาม สตรีส่วนใหญ่ไม่ได้มีสุขภาพพลานามัยทีสมบรูณ์  อุปสรรคสําคัญประการหนึงทีกีด

ขวางสตรีไม่ให้มีสุขภาพในบรรทัดฐานสูงสุดทีจะเป็นได้ก็คือ ความไม่เสมอภาคทีแตกต่างกันในเรืองของ

ถินอาศัย  ชนชั นทางสังคม  เผ่าพันธุ ์และเชื อชาติ  ดังจะเห็นได้จากรายงานการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ ์

ของประเทศไทยปีพ.ศ. 2549 พบว่าการศึกษาเรืองการวางแผนครอบครัวก่อนแต่งงานของสตรีสมรสทีมี
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อาย ุ15 – 49 ปี และสามี ซึงหมายถึงการไปรับบริการข้อมูลและคําปรึกษา การตรวจร่างกาย และการตรวจ

เลือดก่อนแต่งงาน พบว่า สตรีสมรส ร้อยละ 21.2 เคยไปรับการบริการข้อมูลและคําปรึกษา สตรีทีไปรับ

บริการเหล่านี ร้อยละ 16.5 ไปพร้อมสามี ร้อยละ 4.5 ไปคนเดียว และร้อยละ 0.2 ทีสามีไปรับบริการเพียงผู ้

เดียวสําหรับผู ้ทีไม่เคยเข้ารับบริการข้อมูลใด ๆ เลย มีสูงถึงร้อยละ 78.8 

 ในส่วนของการตรวจร่างกายนั นจากผลสํารวจพบว่า เมือพิจารณาตามเขตการปกครอง สตรีสมรส

และสามีทีอยู่ในเขตเทศบาลไปรับบริการข้อมูลและคําปรึกษาทั งคู่ สูงกว่านอกเขตเทศบาล   (ร้อยละ 20.6 

และร้อยละ 14.9) สตรีสมรสและสามีทีเคยเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานมี ร้อยละ 23.8 ส่วนใหญ่

ไปตรวจร่างกายทั งคู่ ร้อยละ 17.9 โดยสตรีทีอยู่ในเขตเทศบาลไปตรวจร่างกายก่อนแต่งงานพร้อมสามีสูง

กว่านอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 22.7 และร้อยละ 16.1) สําหรับการตรวจเลือดก่อนแต่งงานของสตรีสมรส

และสามีนั น ร้อยละ 25.2 ได้เข้ารับการตรวจเลือด โดยร้อยละ 19.4 ไปตรวจเลือดพร้อมกันทั งคู่ ผู ้ ทีไม่เคย

ตรวจเลือดก่อนแต่งงานเลย มีร้อยละ 74.8 สตรีทีอยู่ในเขตเทศบาลไปรับการตรวจเลือดพร้อมสามีสูงกว่า

นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 23.9 และร้อยละ 17.6) 

 จากผลสํารวจข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า สตรีทีอยู่ในเขตเทศบาลจะมีความสนใจทีจะตรวจร่างกาย

และตรวจเลือดก่อนแต่งงานมากกว่าสตรีทีอยู่นอกเขตเทศบาล อาจจะสืบเนืองจากสาเหตุของถินทีอยู่

อาศัยและค่านิยมทางสังคมทีมีความแตกต่างกัน  ทําให้สตรีทีอยู่นอกเขตเทศบาลมีความสุ่มเสียงต่อการ

ติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือการให้กําเนิดทารกทีขาดคุณภาพมากกว่าสตรีทีอยู่ในเขตเทศบาล  ดังนั นเรือง

พฤติกรรมทางเพศและการเจริญพันธุ ์  ควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหญิงกับชาย  ซึงเป็นสิงที

ขาดเสียมิได้ในการปรับปรุงสุขภาพของสตรี 

 นอกจากนี แล้วประเด็นเรืองอาชีวอนามัยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน  เนืองจากสตรีซึงต้องทํางาน

ทีมีรายได้ตํามีจํานวนเพิมมากขึ น  ทั งทีอยู่ในตลาดแรงงานในและนอกระบบ  ซึงสตรีต้องทนทํางานทีหนัก

เกินควร  เผชิญกับภาวะความตึงเครียด  รวมถึงการใช้สารต่างๆ ในทางทีผิด  ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพของสตรี เช่น มะเร็งทีเต้านม  ปากมดลูก และส่วนอืนๆ ของระบบสืบพันธุ ์ 

 จากการสํารวจอนามัยเจริญพันธุ ์ปี พ.ศ. 2549 ได้สอบถามในเรืองของการตรวจหามะเร็งเต้านม

และมะเร็งปากมดลูกในสตรีทีมีอาย ุ35 – 59 ปี พบว่า มีสตรีถึง ร้อยละ 38.1 ทีไม่เคยตรวจหาก้อนทีเต้านม

เลย ส่วนสตรีทีเคยตรวจ มีร้อยละ 61.9 ในจํานวนผู ้ ทีเคยตรวจนี เมือพิจารณาถึงความถีในการตรวจหา

ก้อนทีเต้านมด้วยตนเองและตรวจโดยเจ้าหน้าทีสาธารณสุข พบ สตรีทีตรวจทุกเดือน ร้อยละ 41.8 ทุก 2 

เดือน ร้อยละ 7.3 ทุก 3 เดือน ร้อยละ 9.8 และพบว่า ประมาณร้อยละ 40 นานเกินกว่า 3 เดือนจึงไปตรวจ

การตรวจหามะเร็งปากมดลูกและความบ่อยครั งในการตรวจในรอบ 5 ปีทีแล้วของสตรีทีมีอายุ 35 – 59 ปี 

พบว่า มีสตรีทีเคยตรวจ ร้อยละ 49.8 โดยร้อยละ 28.2 ตรวจอย่างน้อยปีละครั ง ร้อยละ 10.1 ตรวจ 2 ปีครั ง 

ผู ้ทีเคยตรวจ 3 - 5 ปีครั ง มีร้อยละ 11.6 ผู ้ไม่เคยตรวจเลยในรอบ 5 ปี มีร้อยละ 13.5 และผู ้ทีไม่เคยตรวจหา

มะเร็งปากมดลูกเลย มีร้อยละ 36.7 
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 ถึงแม้โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก รวมทั งการเป็นหมันนั น จะเกิดขึ นกับสตรีจํานวนมากขึ นแต่ก็

อาจป้องกันหรือรักษาได้ หากตรวจพบตั งแต่ในระยะแรกเริม  จึงทําให้การเข้าถึงความรู ้ และบริการด้าน

สุขภาพเป็นสิงสําคัญทีสตรีทุกคนควรจะได้รับอย่างทัวถึงตามทีได้มีการออกร่าง พ.ร.บ.เกียวกับสิทธิ

อนามัยการเจริญพันธุ ์ทีได้มีการจัดทําขึ น 

 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสตรีกับสุขภาพไว้ 6 ข้อ ดังนี 

 1.เพิมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ข้อมูล และบริการต่างๆ ที เหมาะสม  และราคาพอควร

ให้กับสตรีในทุกช่วงของวงจรชีวิต 

 จัดให้มีการบริการดูแลสุขภาพขั นมูลฐานทีมีคุณภาพสูง  เข้าถึงได้สะดวกขึ นกว่าเดิมในราคาทีคน

ทัวไปสามารถซื อหาได้  โดยรวมถึงบริการสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ ์  ข้อมูลและบริการวางแผน

ครอบครัว  ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการดูแลผู ้ เป็นมารดาและสูติกรรมฉุกเฉิน  ตามทีตกลงไว้ใน

ปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา รวมทั งให้สตรีพื นเมืองมีโอกาส

เข้าถึงโครงสร้างพื นฐานและบริการสาธาสุขอย่างเต็มทีและเท่าเทียม 

 2.เสริมสร้างมาตรการป้องกันที ส่งเสริมสุขภาพของสตรี 

 เสริมกฎหมายให้แข็งแกร่ง ปฏิรูปสถาบัน ส่งเสริมบรรทัดฐานและการกระทําทีขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรี  และสนับสนุนทั งหญิงและชายให้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศและการเจริญพันธุ ์ของตน

ประกันให้มีการเคารพอย่างเต็มทีต่อศักดิ ศรีของบุคคล  ดูแลดําเนินการให้มีสภาพทีจําเป็นสําหรับการที

สตรีจะได้แสดงออกซึงสิทธิในการเจริญพันธุ ์ของตน  และขจัดกฎหมายและการกระทําทีเป็นการบีบบังคับ 

 3.ริเ ริ มดําเนินการที มีมิติบทบาทหญิงชายที มุ่ งไปจัดการกับโรคที แพร่หลายทาง

เพศสัมพันธ์  โรคเอดส์ และประเด็นสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ ์

 พัฒนาโครงการแลยุทธวิธีทีดึงหลายหน่วยงานเข้ามาเกียวข้องและมีมิติบทบาทหญิงชาย  เพือยุติ

ความด้อยทางสังคมของสตรีและเด็กหญิง  และเพือประกันการเสริมสร้างพลังและความเท่าเทียมกันทาง

เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนช่วยส่งเสริมโครงการให้การศึกษาและทําให้บุรุษแสดงความรับผิดชอบต่อ

การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืน  ๆ

 4.ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลเรืองสุขภาพสตรี 

 ส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพ  การรักษา และเทคโนโลยีทีคํานึงถึงบทบาททีแตกต่างของหญิงชาย  

และมีสตรีเป็นศูนย์กลาง  ตลอดจนเชือมโยงความรู ้ดั งเดิมและความรู ้ พื นเมืองเข้าไปกับการแพทย์สมัยใหม่  

ให้สตรีได้ข้อมูลซึงจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ โดยอาศัยข้อมูลประกอบและด้วยความรับผิดชอบ 

 5.เพิมทรัพยากรและติดตามการทํางานต่อเนืองเพือสุขภาพของสตรี 

 พัฒนาเป้าหมายสําหรับการปรับปรุงสุขภาพของสตรี  และสําหรับวางแผน ดําเนินงาน ติดตาม 

และประเมินผลโครงการทีอาศัยการประเมินผลกระทบต่อบทบาทหญิงชาย  โดยใช้ข้อมูลทั งเชิงคุณภาพ

และปริมาณ  ทีจําแนกเพศ อายุ เกณฑ์ด้านประชากรทีใช้กันทัวไป  และตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม  
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งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 ชัญญา ดิษเจริญ (2548) พฤติกรรมทางเพศของสตรีวัยรุ่นในสังคมไทยเป็นประเด็นทีมี

ความสําคัญ  เนืองจากมีแนวโน้มว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั งแรกเมืออายุน้อยลง และมีโอกาสทีจะ

มีคู่นอนหลายคน  ทําให้เสียงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การวิจัย

นี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพือศึกษาความสัมพันธ์ของการสือสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นเรือง

ภาวะเสียงทางเพศกับพฤติกรรมเสียงทางเพศ  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายขากนักเรียนหญิงที

กําลังศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีที 4-6 ปีการศึกษา 2547  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีทีอาศัยอยู่กับ

บิดามารดา จํานวน 237 คน 

เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทัวไป  การสือสารระหว่างบิดา

มารดากับสตรีวัยรุ่นเรืองภาวะเสียงทางเพศ  สร้างโดยฮัทชินสัน(Hutchinson, 1995) แปลเป็นภาษาไทย

โดยผู ้ วิจัยและพฤติกรรมเสียงทางเพศสร้างโดย บัวทิพย์ ใจตรงดี(2545) จากการทบทวนวรรณกรรม 

ตรวจสอบความเชือมันโดยใช้สัมประสิทธิ แอลฟาของครอนบาค  ได้ค่าความเชือมันในส่วนของการสือสาร

เรืองภาวะเสียงทางเพศระหว่างบิดากับสตรีวัยรุ่นเท่ากับ .91 ระหว่างมารดากับสตรีวัยรุ่นเท่ากับ .88 และ

พฤติกรรมเสียงทางเพศเท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1.บิดาและมารดามีการสือสารเรืองภาวะเสียงทางเพศกับสตรีวัยรุ่นระดับน้อย 

 2.สตรีวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสียงทางเพศระดับปานกลาง 

 3.การสือสารระหว่างบิดาและมารดากับสตรีวัยรุ่นเรืองภาวะเสียงทางเพศมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับพฤติกรรมเสียงทางเพศในระดับตํา(r=.28, และ -.34,p<.01) 

 จากผลการศึกษาครั งนี มีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควรส่งเสริมให้บิดามารดามีการสือสารกับสตรี

วัยรุ่นเรืองภาวะเสียงทางเพศมากขึ น  ทั งนี เพือลดพฤติกรรมเสียงทางเพศของสตรีวัยรุ่น 

 

 ประวีดา คําแดง (2550) ความบกพร่องทางเพศเป็นปัญหาหนึงทีสามารถพบได้ในสตรีทีเป็น

มะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา  การแสวงหาการจัดการความบกพร่องทางเพศของสตรีทีเหมาะสม

คงไว้ซึงสัมพันธภาพกับคู่สมรส  และคุณภาพชีวิตทีดีต่อไป  การวิจัยเชิงพรรณนาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ

ศึกษาความบกพร่องทางเพศและการจัดการในสตรีทีเป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา  กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นสตรีทีเป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษาทีมารับการตรวจตามนัด ณ โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ จํานวน 250 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัวไป  แบบสอบถามความบกพร่องทางเพศในสตรีทีเป็นมะเร็งทางนรี
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เวชหลังได้รับการรักษา  และแบบสอบถามการจัดการในสตรีทีเป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา  ที

ผู ้ วิจัยสร้างขึ นจากการทบทวนวรรณกรรม  ตรวจสอบความตรงตามเนื อหาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ  ได้ค่าดัชนี

ความตรงตามเนื อหาเท่ากับ .90 และ 1.00 ตามลําดับ  ค่าสัมประสิทธิ แอลฟาของครอนบาดและค่า

สัมประสิทธิ แคปปา เท่ากับ .91และ .93 ตามลําดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 

 1.กลุ่มตัวอย่างมีความบกพร่องทางเพศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมือพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านความต้องการทางเพศ ด้านการตืนตัวทางเพศ และด้านการบรรลุจุดสุดยอดทางเพศ ความ

บกพร่องทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความเจ็บปวดขณะร่วมเพศอยู่ในระดับน้อย 

 2.กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ 68.8) ทีมีความบกพร่องทางเพศโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ไม่ได้

จัดการความบกพร่องทางเพศใดๆ เพราะไม่รู ้ วิธีการแก้ไขความบกพร่องทางเพศ  สําหรับกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนมาก (ร้อยละ 45.0 และ85.8) ทีมีความบกพร่องทางเพศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและน้อยไม่ได้

จัดการความบกพร่องทางเพศใดๆ เพราะคิดว่าไม่มีความบกพร่องทางเพศ 

 3.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทีไม่ต้องการความช่วยเหลือเพือแก้ไขความบกพร่องทางเพศ  เพราะคิด

ว่าไม่เป็นปัญหาและลองมาหลายวิธีไม่ได้ผล  ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีต้องการความช่วยเหลือระบุว่าต้องการ

ความช่วยเหลือจากแพทย์ สามี พยาบาล และเพือน ตามลําดับ 

 ผลการวิจัยครั งนี สามารถนําไปใช้เป็นความรู ้ พื นฐานสําหรับพยาบาลในการวางแผนการพยาบาล

เพือป้องกันความบกพร่องทางเพศในสตรีทีเป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษาและเพือส่งเสริม

คุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพทางเพศของสตรีและคู่สมรสต่อไป 

 

 ฐิติภัค แช่แผ้, พิมลา คล้ายวันเพ็ญ, และ ชนิสา ฝ่ายขันธ์ (2550)  การศึกษาค้นคว้าครั งนี  มี

จุดมุ่งหมายเพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื อยาเม็ดคุมกําเนิดของสตรีวัยเจริญพันธุ ์จากร้านขาย

ยาในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาในปัจจัยการตลาดทั ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

จัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั งนี  คือ สตรีวัยเจริญพันธุ ์ทีมีอายุอยู่ระหว่าง 18 – 49 ปี จํานวน 

388 คน  โดยจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา เครืองมือทีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบถามปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซื อยาเม็ด

คุมกําเนิด ซึงลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยตอนที 1 สอบถามเกียวกับสภาพทัวไป

ของผู ้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา เป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check list)  ตอนที 2 สอบถามเกียวกับปัจจัยการตลาดทีมีความสําคัญต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื อยาเมด็คุมกําเนิดจากร้านขายยารวม 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และตอนที 3 สอบถาม

เกียวกับพฤติกรรมการเลือกซื อยาเม็ดคุมกําเนิดจากร้านขายยา เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check list) 



31 
 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One way Analysis of variance), สถิติทดสอบเอฟ (F-test), สถิติทดสอบเวลล์ (Welch Test) 

และใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) และ ดันเนต (Dunnett) 

ผลของการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

1. ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23 – 27 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดย

มีรายได้อยู่ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001-15,000 บาท 

2. ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื อยาเม็ดคุมกําเนิด  

  สําหรับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื อยาเม็ดคุมกําเนิดของสตรีวัยเจริญพันธุ ์จากร้ายขายยา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างเริมใช้วิธีการคุมกําเนิดครั งแรกเมืออายุ 22 ปี โดยเฉลีย โดย

วิธีการคุมกําเนิดทีกลุ่มตัวอย่างเคยใช้มากทีสุด คือ วิธีทําหมัน (หมันหญิงและหมันชาย) กลุ่มตัวอย่างเริม

รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดครั งแรกเมืออายุ 23 ปี โดยเฉลีย โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการแนะนําการใช้ยา

เม็ดคุมกําเนิดแผงแรกจากเพือน/ญาติ/คนรัก หรือสามีมากทีสุด รองลงมาคือ จากร้านขายยา ซึงร้านขาย

ยาทีกลุ่มตัวอย่างใช้บริการเป็นจํานวนมากทีสุด เป็นร้านขายยาทีใกล้บ้าน/ทีทํางาน  ด้านความสมําเสมอ

ในการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีแต่งงานแล้วรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด

สมําเสมอมากทีสุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีมีสถานภาพโสดรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดไม่สมําเสมอมากทีสุด 

ในด้านความรู ้ เรืองการคุมกําเนิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ ความรู ้ เรืองการคุมกําเนิดจากเพือน/

แฟน มากทีสุด 

3. สําหรับปัจจัยด้านการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ให้ความสําคญักับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากทีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ส่วนปัจจัยด้าน

ราคาและปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญเป็นอันดับ 3 และ 4 ตามลําดับ เมือ

พิจารณารายด้าน พบว่า 

3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาในรายระเอียดพบว่า 

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การมีเอกสารกํากับยาบอกวิธีรับประทานอย่างชัดเจน แผงยามีวันทีบอกซึง

ช่วยเตือนความทรงจําทําให้ไม่ลืมกินยา ภาพลักษณ์ทีดีของบริษัทผู ้ผลิต/ผู ้จัดจําหน่าย ชือยาสามารถจดจํา

ได้ง่าย เป็นสิงทีมีอิทธิพลในระดับมาก ส่วนบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม เป็นสิงทีมีอิทธิพลในระดับ        

ปานกลาง 

3.2 ปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาในรายระเอียดพบว่า ราคาถูก

กว่าการคุมกําเนิดวิธีอืนและราคามีความเหมาะสม เป็นสิงทีมีอิทธิพลในระดับมาก ส่วนราคาถูกกว่ายา

เม็ดคุมกําเนิดยีห้ออืน เป็นสิงทีมีอิทธิพลในระดับปานกลาง 
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3.3 ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาในรายระเอียด ความ

สะดวกในการซื อหา และสถานทีตั งของร้านขายยาเหมาะสมและสะดวกในการเดินทาง เป็นสิงทีมีอิทธิพล

ในระดับมาก ส่วนการใช้ระยะการเดินทางมาซื อยาทีร้านขายยามาก เป็นสิงทีมีอิทธิพลปานกลาง  

3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมือพิจารณาใน

รายละเอียด พบว่า การทีสามารถสอบถามข้อมูล ทีเกียวกับผลิตภัณฑ์จากศูนย์บริการข้อมูลได้ง่าย และ

การให้ความรู ้ อืนทีเกียวข้องกับการคุมกําเนิดอย่างสมําเสมอ เป็นสิงทีมีอิทธิพลในระดับมากส่วนการมีการ

ประชาสัมพันธ์ถึงผู ้ บริโภคอย่างต่อเนือง  และมีดารา/นักร้อง/นางแบบทีโด่งดังเป็นทีรู ้ จักมาเป็น               

พรีเซ็นเตอร์  เป็นสิงทีมีอิทธิพลในระดับปานกลาง 

4. จากผลการเปรียบเทียบปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื อยาเม็ดคุมกําเนิดของสตรีวัย

เจริญพันธ์จากร้านขายยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และรวมทุกด้านจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน ปรากฏผลดังนี 

4.1 กลุ่มตัวอย่างทีมีการศึกษาต่างกัน มีความเห็นในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี กับกลุ่มตัวอย่างทีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ ป.ว.ส. และ ป.ว.ช. มีความเห็นด้าน

ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 

4.2 กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุแตกต่างกัน มีความเห็นในด้านปัจจัยด้านราคา และด้านการจัด

จําหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมี

อายุในช่วง 23 – 27 ปี กับกลุ่มตัวอย่างทีมีอายุในช่วง 36 – 49 ปี มีความเห็นด้านราคาแตกต่างกัน และ

กลุ่มตัวอยา่งทีมีอายุในช่วง 23 – 27 ปี กับกลุ่มตัวอย่างทีมีอายุอยู่ ในช่วง 28 – 45 ปี มีความเห็นด้านการ

จัดจําหน่ายแตกต่างกัน 

4.3 กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้แตกต่าง  มีความเห็นในด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้น้อย

กว่า 5,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 15,000 บาท, กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้น้อย

กว่า 5,000 บาท  กับกลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 25,000 บาท, กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้น้อย

กว่า 5,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้มากกว่า  25,001 บาท  มีความเห็นด้านการส่งเสริมการขาย

แตกต่างกัน 

 

 พรทิพย์ เนติภารัตนกุล (2550) การศึกษาเรือง “การตัดมดลูก : อํานาจแพทย์ต่อร่างกาย

ผู ้หญิง” เป็นการศึกษาการตัดมดลูกในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม  ซึงสะท้อนให้เห็นถึงรูปธรรมของ

อํานาจทางการแพทย์ในการจัดการร่างกายของผู ้หญิง  การศึกษาครั งนี ใช้แนวคิดเรืองอํานาจของ มิเชล ฟู
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โก มาเป็นกรอบในการมองและอธิบายปรากฏการณ์ โดยมีประเด็นทีจะศึกษา คือ 1)ศึกษาการทํางานและ

ปฏิบัติการของอํานาจแพทย์ทีกระทําต่อร่างกายและมดลูกของผู ้หญิงว่ามีเทคนิคและยุทธวิธีใดทีจะทําให้

การตัดมดลูกเป็นไปได้ 2)ศึกษาความรู ้ของผู ้หญิงทีมีต่อร่างกายตัวเอง  ตลอดจนกระบวนการต่อรองและ

ตัดสินใจทีจะตัดมดลูก อย่างไรก็ดี  งานศึกษานี ยึดประสบการณ์ของผู ้หญิงเป็นหลัก  ดังนั นในการทําความ

เข้าใจในประเด็นดังกล่าว  ผู ้ศึกษาเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก  เพือทีจะเข้าถึงความรู ้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของพวกเธอ 

 ผลการศึกษาในเรืองอํานาจของแพทย์ พบว่า อํานาจทางการแพทย์ทํางานผ่านการใช้เหตุผลทีวาง

อยู่บนพื นฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และความคิดแบบชายเป็นใหญ่  ทีมองร่างกายในฐานะเครืองจักร  

และนิยามให้ร่างกายของผู ้หญิงเป็นสิงไม่สมบูรณ์และเป็นปัญหา ดังนั น  อวัยวะในร่างกายผู ้หญิงทีไม่ได้ใช้

งานหรือใช้การไม่ได้แล้ว เช่น มดลูก จึงถูกมองว่าไร้ความสําคัญสมควรจะกําจัดทิ งไป  ซึงนอกจากเงือนไข

และกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว  แพทย์ยงัมีเทคนิคและยุทธวิธีทีทําให้ร่างกายผู ้หญิงเป็นสิงทีจัดการได้  ผ่าน

เงือนไขการพิสูจน์หาความผิดปกติและทําให้เป็นสิงทีมองเห็นได้ (visible) ตลอดจนยืนยันและเสนอวิธีการ

จัดการกับความผิดปกตินั นได้ด้วยความรู ้ทางการแพทย์ทีเป็นความรู ้ของผู ้ เชียวชาญเฉพาะทาง 

 ในประเด็นของความรู ้ ของผู ้หญิงพบว่า  ความรู ้ ของผู ้หญิงทีมีต่อร่างกายและมดลูก  วางอยู่บน

พื นฐานประสบการณ์ความเป็นหญิง  ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากภาระงานภายในบ้าน (domestic 

spheres) ประสบการณ์ความเจ็บป่วยทางร่างกายและมดลูก  ประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วง

ชีวิตของผู ้หญิง เช่น การคลอด การแท้ง การคุมกําเนิด ประสบการณ์เหล่านี เป็นสิงทีพวกเธอสังสมมา

ยาวนานและรู ้จักทีจะหยิบประสบการณ์มาใช้เพือทําความเข้าใจร่างกายของตัวเอง อย่างไรก็ดี  ความรู ้ ที

ผู ้หญิงได้จากประสบการณ์ของตัวเองนั นกลับไม่ได้มีความสําคัญมากเท่ากับความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์  และยังถูกจัดให้เป็นความรู ้ ในระดับทีตํากว่า (subjugated knowledge) ซึงถูกมองว่าไร้เหตุผล  

ไม่มีความน่าเชือถือ  และไม่เป็นความจริง  ด้วยเหตุผลและเงือนไขทีวาทกรรมและความรู ้ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ได้วางเอาไว้ 

 จากการศึกษาพบว่าในการจัดการร่างกายของผู ้หญิงนั น  ผู ้หญิงมีการต่อสู ้   ขัดขืน  ต่อรองกับ

อํานาจทางการแพทย์เช่นกัน  โดยมีรูปธรรมในการต่อสู ้ ก็คือ การหาข้อมูลจากญาติพีน้องและเพือน  

เพือทีจะทําให้ตัวเองมีความรู ้ เท่าทันกับแพทย์  และเป็นประโยชน์ในการต่อรองในขั นตอนต่อไป  นอกจากนี

ผู ้หญิงยังมีวิธีการต่อรองกับอํานาจแพทย์ในแบบอืนๆ ตลอดจนยังมีเหตุผลในการตัดสินใจทีจะตัดมดลูก

โดยดึงเหตุผลทางการแพทย์เข้ามาเป็นส่วนหนึงในการตัดสินใจของตนเอง  ซึงในแง่นี สะท้อนให้เห็นถึง

อิทธิพลของวาทกรรมทางการแพทย์ทีมีต่อความคิดและการกระทําของผู ้หญิงในการจดัการร่างกายของเธอ

ด้วย 

 อย่างไรก็ดี  การศึกษานี พบว่ามีวาทกรรมย่อยทีเข้ามาเสริมให้การตัดมดลูกมีความเป็นไปได้ใน

ปัจจุบัน นันก็คือ วาทกรรมว่าด้วย “วัยทอง” และวาทกรรมว่าด้วย “มะเร็ง” ซึงเข้ามาส่งเสริมให้วาทกรรม
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ทางการแพทย์ในการจัดการร่างกายและมดลูกของผู ้หญิงยงัคงดํารงอยู่และมีแนวโน้มทีจะเพิมขึ นต่อไปใน

อนาคต 

 

 มาลี  เผือกหอม  ( )  การศึกษาในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการให้ความหมายของ

มดลูก และเลือดประจําเดือน ทีมีผลต่อประสบการณ์ของผู ้หญิงในด้านอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ เพศวิถี 

และสุขภาวะทางเพศ และปัจจัยทางสงัคมวัฒนธรรมของผู ้หญิงตัดมดลูกทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงอัต

ลักษณ์ทางเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ ภายใต้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู ่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้หญิง

ภายหลังตัดมดลูก ตั งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี จํานวน 9 คน มีอายุระหว่าง 35-44 ปี เป็นผู ้หญิงตัดมดลูกทีมี

สาเหตมุาจากมะเร็งปากมดลูก และ เนื องอกของมดลูก โดยวิธีการตัดมดลูกออกอย่างเดียว หรือออกพร้อม

รังไข่ข้างเดียว หรือ 2 ข้าง โดยผ่านทางหน้าท้อง ทีมารับการตรวจหลังผ่าตัดทีห้องตรวจผู ้ ป่วยนอก แผนก

สูต-ินรีเวช โรงพยาบาลราชบุรี สามีของผู ้หญิงตัดมดลูก จํานวน 2 คน และกลุ่มผูรู้ ้จํานวน 3 คน โดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept interview) ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนามตั งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

 จากการศึกษาพบว่า ผู ้หญิงตัดมดลูกในจังหวัดราชบุรีรับรู ้ ว่ามดลูกเป็นอวัยวะทีอยู่บริเวณ

ท้องน้อย มีลักษณะแตกต่างกันไปตามระดบัการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล มีหน้าทีเพือการมีบุตร สร้าง

ฮอร์โมน มีเลือดประจําเดือนและเพือการมีเพศสัมพันธ์ เมือไม่มีมดลูกจะทําให้ผู ้หญิงรู ้สึกว่า อัตลักษณ์ ใน

ความเป็นหญิงของตนเปลียนแปลงไป ไม่สามารถให้กําเนิดบุตร แสดงความเป็นแม่ และมีอวัยวะไม่ครบ

เหมือนผูห้ญิงคนอืน อัตลักษณ์ทางเพศวิถีเปลียนแปลงไปทั ง 2 ด้าน กลุ่มทีเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึ น 

มีความต้องการ ความปรารถนา ความพึงพอใจทางเพศดีขึ น และอีกกลุ่มหนึงเปลียนแปลงไปในทิศทางที

แย่ลง ไม่มีความต้องการ ความปรารถนาทางเพศ จากการได้รับฟังชุดปฏิบัติการทาง วาทกรรมทั งกลุ่ม

เพือน กลุ่มสามี และกลุ่มแพทย์ เกียวกับการเปลียนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก และการเปลียนแปลงของ 

ช่องคลอด ทีทําให้สามีไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย เกิดปัญหาสุขภาวะทางเพศตามมา ไม่มีนํ าหล่อลืน 

ช่องคลอดแห้ง เจ็บแสบช่องคลอด และไม่มีข้อมูลทีจะแก้ไขปัญหาของตนเอง  

จากการศึกษาทีพบแสดงให้เห็นว่าผู ้หญิงขาดการเข้าถึงข้อมูล และเมือบริบทชีวิตของผู ้หญิง เต็มไปด้วย

ปฏิบัติการทางวาทกรรมเชิงลบเกียวกับเพศภาวะ และเพศวิถีภายหลังการผ่าตัดมดลูก จึงมักคล้อยตามชุด

วาทกรรมต่างๆ และเกิดการเปลียนแปลงอัตลักษณ์ของตนเอง ทังด้านเพศภาวะ และเพศวิถี ดังนั น

หน่วยงานทีรับผิดชอบจึงต้องมีระบบการให้ข้อมูล มีคลินิกให้คําปรึกษาด้านสุขภาวะทางเพศแก่ผู ้หญิงตัด

มดลูกและสามี ทั งก่อนและหลังผ่าตัดเพือความเข้าใจทีถูกต้อง 
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 อรอนงค์  วงศ์วิริยากร  ( )  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการทํา

แท้งและการตั งครรภ์ต่อไป  ของหญิงทีไม่พร้อมตั งครรภ์  พร้อมทั งศึกษาศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทีมีผลต่อ

การทําแท้งและการตั งครรภ์ต่อไป  ของหญิงทีไม่พร้อมตั งครรภ์  เพือนําผลทีได้จากการศึกษามาเสนอแนะ

แนวทางหรือแก้ไขปัญหาจากการทําแท้ง  โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงทีไม่พร้อมตั งครรภ์  จํานวน

ตัวอย่างทั งสิ น  คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และสถิติ

การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic  Regression  Analysis) 

 ผลการวิจัย  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีตัดสินใจทําแท้งและตั งครรภ์ต่อ  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  – 

 ปี  การศึกษาส่วนใหญ่จบชั นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา  รายได้ตํากว่า ,  บาท  มีสถานภาพโสด  ยังไม่เคยมี

บุตร  การตั งครรภ์ครั งนี เป็น ครั งที   พักอาศัยอยู่กับสามี/คนรัก 

 ส่วนปัจจัยทีมีความแตกต่างกัน  ได้แก่  ผู ้แนะนําให้เกิดการตัดสินใจ  โดยในกลุ่มหญิงทีไม่พร้อม

ตั งครรภ์ทีตัดสินใจทําแท้ง  ได้รับคําแนะนําจากเพือน  ในขณะทีหญิงทีไม่พร้อมตั งครรภ์ทีตัดสินใจตังครรภ์

ต่อ  ตัดสินใจด้วยตนเอง  และปัจจัยในด้านการรับความช่วยเหลือ  โดยในกลุ่มหญิงทีไม่พร้อมตั งครรภ์ที

ตัดสินใจทําแท้ง  ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทีใดๆ  เลย  ใน๘ณะทีหญิงทีไม่พร้อมตั งครรภ์ทีตัดสินใจ

ตั งครรภ์ต่อ  เนืองจากได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทีให้การช่วยเหลือ 

 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน  ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค ปรากฏว่า ปัจจัยกระตุ ้น  

อันได้แก่  ความกดดัน  การเรียนรู ้   การได้รับการช่วยเหลือ  และผู ้แนะนําให้เกิดการตัดสินใจ  มีผลต่อการ

ทํานายการตัดสินใจทําแท้ง  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .   โดยทํานายโอกาสทีจะทําแท้งได้ร้อย

ละ .  

 ข้อเสนอแนะผลงานวิจัย  ได้แก่  การสร้างความตระหนักให้แก่สถาบันในสังคม  อันได้แก่  สถาบัน

ครอบครัว  เน้นการปลูกฝังค่านิยม  การมีเวลาให้กับครอบครัว  สถาบันการศึกษา  ควรเน้นยํ าให้ความรู ้

ความเข้าใจ  หน่วยงานภาครัฐ  ควรให้ความสําคัญกบัการวางแผนครอบครัว  การจัดตั งบริการสังคม  

ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพือป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลา 

 

 ณัฐพร แสนมีมา (2551) การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีสัมพันธ์กับความไม่พึง

พอใจในรูปลักษณ์ของผู ้ป่วยสตรีโรคมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านม  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ ป่วยสตรีโรคมะเร็ง

เต้านมทีเข้ารับการรักษาตัวด้วยการผ่าตัดเต้านมออกข้างใดข้างหนึงเพียงข้างเดียวออก  โดยมีจํานวน

ทั งสิ น 120 คน และมีอายุระหว่าง 20-40 ปี ทั งนี   กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการศึกษาในสัปดาห์ที 4 ภายหลัง

การได้รับการผ่าตัดเต้านมกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามซึงประเมินปัจจัยทีตั งสมมติฐานไว้ว่ามี

ความสัมพันธ์กับความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ อันได้แก่ รูปแบบการผ่าตัดเต้านมออก อายุ สถานภาพการ
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สมรส  และระดับการประเมินตนเสมือนวัตถุ  ข้อมูลทีได้รับถูกนํามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย  โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยแสดงว่าปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง

ผู ้ ป่วยสตรีโรคมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ การประเมินตนเสมือนวัตถุด้าน

ความรูส้ึกอับอายในรูปลักษณ์ของตนเองและ (p<.001) โดยทั ง 2 ตัวแปร  สามารถพยากรณ์ความไม่พึง

พอใจรูปลักษณ์ได้ร้อยละ 64.9 ทั งนี  เมือเปรียบเทียบกันแล้ว  การประเมินตนเสมือนวัตถุด้านความรู ้สึกอับ

อายในรูปลักษณ์ของตนเองช่วยพยากรณ์ความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างผู ้ ป่วยสตรี

โรคมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดได้ดีกว่าการประเมินตนเสมือนวัตถุด้านการสํารวจรูปลักษณ์ของตนเอง 

 

 จรัฐภรณ์ อินทะวงศ์ (2552) การศึกษาในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่ม

สตรีทีตั งครรภ์ก่อนวัยอันควรทีมีต่อเพศวิถีทางเพศ (gender) และเพศวิถี (sexuality) กลุ่มผู ้ ให้ข้อมูลที

ทําการศึกษาคือกลุ่มผู ้หญิงทีมีอายุตํากว่าหรือเท่ากับ 17 ปี ทีตั งครรภ์และคลอดบุตรจํานวน 20 ราย  โดย

ได้ทําการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2552 ผู ้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กหญิงทีมีทั ง

กําลังทําการศึกษาอยูใ่นสถาบันการศึกษาและบางส่วนก็ประกอบอาชีพซึงมีรายได้ทีไม่แน่นอนและส่วน

ใหญ่ยังคงต้องพึงพาครอบครัวของตนเองและคู่รักเป็นหลัก  กลุ่มทีอยู่ในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ต้อง

พักการเรียนและบางส่วนต้องปรับเปลียนเวลาเรียนเพือมารับหน้าทีในการเลี ยงดูบุตรและต้องประกอบ

อาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  เครืองมือทีใช้ในการศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth interview) โดยใช้การสนทนาโดยมีแนวคําถามเป็นแกนนํา (general interview guide 

approach) 

 ผลจากการศึกษาพบว่าวิถีตามเพศหรือบทบาทหญิงชายในมุมมองของผู ้ ให้ข้อมูลเกิดขึ นจากเพศ

สรีระทีแยกมนุษย์ออกเป็นผู ้หญิงและผู ้ชาย  อีกทั งความแตกต่างทางเพศดังกล่าวมีผลต่อคุณลักษณะทาง

เพศหรือทีเรียกว่าความเป็นผู ้หญิงและความเป็นผู ้ชาย  และมุมมองจากผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่าผู ้หญิง

เป็นเพศทีอ่อนแอต้องพึงพาผู ้ชาย  นอกจากนี บทบาทของผู ้หญิงยังถูกเชือมโยงกับกิจกรรมต่างๆ ภายใน

บ้านโดยเฉพาะหน้าทีในการเลี ยงดูบุตร  ด้วยเหตุนี เมือเกิดการตั งครรภ์ผู ้ให้ข้อมูลจึงมองว่าเป็นหน้าทีของ

ตนเองในการเลี ยงดูบุตร  และจากการศึกษากลุ่มผู ้หญิงกลุ่มดังกล่าวถึงแม้จะมีประสบการณ์กับการ

ตั งครรภ์ทีแตกต่างกัน  แต่ในภาพรวมกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลรู ้สึกไม่พร้อมกับการเป็นแม่เพราะขาดประสบการณ์ใน

การเลี ยงดูบุตร  และความรู ้ สึกว่าตนเองยังมีวุฒิภาวะเพียงพอและประกอบกับความไม่พร้อมจากปัจจัย

ทางด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดความกังวลใจในการเลี ยงดู  จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าสิงทีผู ้ ให้ข้อมูล

ต้องการคือปัจจัยทีจะช่วยสนับสนุนในการเลี ยงดูลูกและความมันคงทางด้านเศรษฐกิจ  ด้วยเหตุนี เองการ

ให้ความช่วยเหลือควรจะพิจารณาจากการจัดรัฐสวัสดิการในการเกื อหนุนการเลี ยงดูลูก  และการส่งเสริม



37 
 

การศึกษาเพราะการศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มสตรีกลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพในการดูแลตนเองและบุตรใน

อนาคต 

 นอกจากนี  สิงทีกลุ่มสตรีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นคือการควบคุมเรืองเพศของสังคมผ่านการแบ่งแยก

ผู ้หญิงทีดีหรือไม่ดีผ่านรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ทีถูกทีควร  ซึงหมายถึงผู ้หญิงทีดีต้องไม่มีความต้องการ

ทางเพศและต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู ้ชายแค่คนเดียว  และความสัมพันธ์ดังกล่าวสําหรับผู ้หญิง

ต้องเกิดขึ นภายใต้ความสัมพันธ์แบบคู่รัก  นอกจากนี การมีเพศสัมพันธ์ทําให้คุณค่าของผู ้หญิงนั นลดลง  

ด้วยเหตุนี เองเมือผู ้หญิงหลุดออกจากกรอบเกณฑ์เรืองเพศทีสังคมตั งไว้ก็มักจะถูกตําหนิหรือถูกลงโทษจาก

สังคม  สะท้อนให้เห็นได้จากการทีกลุ่มผู ้ ให้ข้อมูลทีเกิดการตั งครรภ์ขณะอยู่ในสถาบันการศึกษาต้องพัก

การเรียนแต่ผู ้ชายสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ  และนอกจากนี สถาบันทางการแพทย์ก็เลือกทีควบคุมการ

ตั งครรภ์ผ่านผู ้หญิง  ด้วยเหตุนี เองการแก้ไขสภาวการณ์ดังกล่าวคือ การเสริมสร้างอํานาจในการต่อรอง

เรืองเพศสัมพันธ์ (empowerment) แก่ผู ้หญิง  สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกทีจะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

ภายใต้สัมพันธภาพของคู่รักนั นมิได้เป็นสิงทีผิด  และต้องมุ่งเน้นการปรับทัศนคติเรืองเพศกับผู ้ชาย  ทั งใน

เรืองของการคุมกําเนิด การมีเพศสัมพันธ์ และการร่วมรับผิดชอบผลของการมีเพศสัมพันธ์ 

 สภาวการณ์การตั งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั นต้นเหตุของสภาวการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากตัว

เด็กผู ้หญิง  แต่เกิดจากกระบวนการหล่อหลอมทางความคิดเรืองเพศวิถีและวิถีตามเพศทีทําให้ผู ้หญิงไม่มี

อํานาจในการต่อรองเรืองเพศ  ดังนั นสิงทีสําคัญคือการย้อนกลับไปมองกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม

ดังกล่าวและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

 

 สตรีจํานวนมาก โดยเฉพาะทีอาศัยอยู่ในประเทศกําลังพัฒนาได้รับผลกระทบทางลบค่อนข้าง

รุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ สิงจําเป็นเบื องต้นในการป้องกัน คือ ความสัมพันธ์ทางเพศอย่างมี

ความรับผิดชอบ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย นอกจากนี ยังจําเป็นต้องหายุทธศาสตร์ทีมี

ประสิทธิภาพในการสร้างพลังให้สตรีเพือให้สามารถควบคุมและตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ และรับผิดชอบตอ่

สิงทีเกียวโยงกับเพศของตน ต่อการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมทีสุ่มเสียงและไร้ความรับผิดชอบ อัน

นําไปสู ่ โรคติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงโรคเอดส์ ส่งเสริมพฤติกรรมของบุรุษทีแสดงความ

รับผิดชอบ ปลอดภัยและให้เกียรติ ต่อสตรี รวมถึงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย (สมาคม

ส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, 

ม.ป.ป. : ออนไลน์)  
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 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย โดยข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 

2553 จากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั งแต่ปี พ.ศ.2527 – 2553 

ผู ้ป่วยเอดส์เป็นผู ้ทีอยู่ในวัยทํางานทีมีอายุระว่าง 20 – 44 ปี พบว่ากลุ่มอายุ 30 – 39 ปี มีผู ้ป่วยสูงสุด (ร้อย

ละ 25.04) รองลงมาอายุ 25 – 29 ปี (ร้อยละ22.01) 35 – 39 ปี (ร้อยละ 18.06) และ 40 – 44 ปี (ร้อยละ

10.39)  โดยปัจจัยเสียงทีทําให้ติดเชื อเอดส์มากทีสุด คือ การมีเพศสัมพันธ์ทีไม่ปลอดภัย (ร้อยละ 84.31) 

รองลงมา คือ ไม่ทราบปัจจัยเสียง (ร้อยละ 7.51) ติดยาเสพติดชนิดเข้าเส้น (ร้อยละ 4.46) ติดเชื อจาก

มารดา (ร้อยละ 3.65) อืนๆ (ร้อยละ 0.06) และรับเลือด (ร้อยละ 0.02) โดยผู ้หญิงกว่าร้อยละ 60 ติดเชื อ

เอดส์จากสามี ซึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางเพศทีไม่ถูกต้อง การกดผู ้หญิงไม่ให้สือสารและต่อรองใน

เรืองเพศ ทําให้ผู ้หญิงขาดความรู ้  ความเข้าใจ และไม่กล้าต่อรองในเรืองเพศ เพือป้องกันตัวเองจากการติด

เชื อโรคเอดส์    

 กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ไว้ 4 แนวทาง ได้แก่

(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2553 : 62 – 63) 

1. รณรงค์ให้ประชนตระหนักถึงภัยร้ายของโรคเอดส์ ให้ความรู ้ ในการป้องกันการติดเชื อโดยเฉพาะใน

กลุ่มเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์มากขึ นเพือปรับเปลียนทัศนคติและ

พฤติกรรมเสียง เน้นความเข้าใจ สร้างทักษะการป้องกันและปฏิเสธพฤติกรรมเสียง  

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเรืองเพศศึกษา รวมทั งเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง

จากยาเสพติด การพนัน และพฤติกรรมเสียงต่อการติดเชื อเอชไอวี 

3. กระตุ ้นให้สังคมเห็นถึงปัญหาของโรคเอดส์ และข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน 

4. การดูแลรักษาผู ้ป่วยเอดส์และผู ้ทีได้รับผลกระทบจากเอดส์ จะต้องจัดบริการต่างๆ อย่างครบวงจร 

ทั งการรักษารวมถึงสวัสดิการสังคม 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 ปราบดา  ประภาศิริ (2548)  วิทยานิพนธ์นี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงประสบการณ์การไม่

เปิดเผยสถานะการติดเชื อเอช ไอ วี ของหญิงตั งครรภ์และมารดาหลังคลอด ไอ วี รวมทั งศึกษาการต่อรอง

ต่ออํานาจทีดํารงอยู่รอบตัวเธอ และการจัดการกับปัญหาต่างๆ ของเธอ ใช้วิธีการศึกษาทางสตรีนิยม ทีเน้น

การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต และสะท้อนกลับอยู่ตลอดเวลา 

 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของการปิดบังผลเลือดมีสามแบบ คือ ไม่บอกใครเลย ลองเลือกบอก

เฉพาะพ่อแม่ตน พีน้อง และสามบอกเฉพาะสามี  สองกลุ่มหลังเปิดเผยด้วยความบังเอิญเพราะมีเหตุการณ์

พาไป ได้แก่ สามีติดเชื ออยู่แล้วและข้อมูลจากแพทย์ทีทําการรักษา เหตุผลทีทุกคนไม่พูดคือ กลัวถูกสามี

ทอดทิ ง ไม่อยากให้สามีเสียใจ กลัวการถูกตําหนิ กลัวสังคมไม่ยอมรับ ตนจะถูกกีดกันออกจากวงสังคม 
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กลัวถูกมองว่าตนเป็นคนไม่ดี เป็นผู ้หญิงสําส่อน ผู ้หญิงให้ความหมายต่อความเงียบว่า ตอนแรกทีรู ้ ว่าติด

เชื อ พูดไมอ่อกในตอนนั น ไม่ได้นึกเรืองของตนเพียงอย่างเดียว คิดถึงครอบครัว ชือเสียงของพ่อแม่ เมือ

ทอดระยะเวลาออกไป คิดว่าเป็นการนิงเงียบเพือหาทางออก ไม่ได้เป็นการยอมแพ้ พวกเธอได้ยอมรับกับ

สิงทีเกิดขึ นพยายามคิดว่าเป็นเรืองธรรมดา บางคนบอกว่าเป็นเรืองของเวรกรรม การคลีคลายปัญหาของ

พวกเธอยังไม่จบลง เพราะว่าชีวิตไม่ได้หยุดนิง ความเป็นตัวตนไหลเลือนในแต่ละครั งของการจัดการกับ

ปัญหา มีการสลับไปสลับมาของการยอมจํานนกับการเป็นผู ้กระทํา แต่ทั งสองอย่างทีทําไปเพือการอยู่รอด

ทั งนั น 

 การศึกษาครั งนี  เปิดเผยให้เห็นการดํารงอยูข่องอํานาจชายเหนือหญิง ผ่านสถาบันครอบครัว 

สังคม การแบ่งงานกันทํา และเพศวิถี และชี ให้เห็นว่าความเงียบของผู ้หญิงไม่ได้เป็นภาพของการยอม

จํานน หมดหนทาง หากเป็นรูปแบบหนึงของการขัดขืน การต่อรองกับอํานาจของระบบชายเป็นใหญ่ 

ผลของการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า สังคมต้องหันมาทบทวน ขบคิด ตั งคําถาม รื อสร้างองค์ความรู ้ กับการ

ประกอบสร้าง บทบาทหญิงชาย ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงกับชายในมิติต่างๆ โดยเฉพาะวาท

กรรมทางการแพทย์ได้เข้ามาควบคุม ครอบงํา สิทธิเนื อตัวร่างกายของผู ้หญิงผ่านโปรแกรมวิชาการต่างๆ 

อย่างชอบธรรม เราต้องเผยร่างทีแท้จริงว่า อะไรทีทําให้ผู ้หญิงขาดโอกาสทีจะเลือก หรือเข้าถึงบริการทาง

การแพทย์อย่างไรบ้าง และในท้ายทีสุด ทําอย่างไรถึงจะส่งเสริมให้ผู ้หญิงได้มีอํานาจในตัวตน มีโอกาสได้

แสดงความรู ้ความสามารถเพือทีจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างอิสระและรับผิดชอบภาระทีอยู่รอบๆ ตัว 

 

 เอื อมพร  ทองกระจาย และคณะ (2548)  การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และผลกระทบของโรค

เอดส์ต่อประชากรวัยเจริญพันธุ ์ ทําให้เกิดประเด็นปัญหาทางอนามัยเจริญพันธุ ์ และสิทธิอนามัยการเจริญ

พันธุ ์  โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุ่มสตรีติดเชื อ  งานวิจัยครั งนี เป็นความพยายามในเบื องต้นทีจะประมวลภาพ

ปัญหาและความต้องการด้านอนามัยเจริญพันธุ ์ของสตรีติดเชื อ รวมไปถึงอนามัยทางเพศ เพือสะท้อนให้

เห็นความเป็นจริง รูปแบบ และแนวทางทีเป็นไปได้ในอนาคตเพือผดุงไว้ซึงคุณภาพชีวิต และการพิทักษ์

สิทธิของสตรีติดเชื อสําหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมชุมชน  นักวิจัยในโครงการเป็นผู ้ติดเชื อสตรี

และดําเนินการระหว่าง ตุลาคม 2542 – พฤษภาคม 2544 เป็นเวลา 20 เดือน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้

แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เจาะลึก ครอบคลุมชายติดเชื อและทีใกล้ชิดกับสตรีติด

เชื อ จํานวน 15 คน  จากการสัมภาษณ์ในสตรีติดเชื อ 128 คน และจากการสัมภาษณ์เจาะลึกสตรีติดเชื อที

คัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษา จํานวน 20 คน ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 

 ในด้านปัญหาความต้องการและประสบการณ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ ์ และอนามัยทางเพศ ของ

ผู ้หญิงติดเชื อ พบว่า ส่วนใหญ่มีบุตรมาก่อนการติดเชื อ หลังจากการติดเชื อแล้วมีประมาณหนึงในสิบทียังมี

การตั งครรภ์ การทําแท้งด้วยเหตุผลการติดเชื อมี แต่น้อย ส่วนใหญ่ผู ้หญิงติดเชื อเป็นผู ้ตัดสินใจร่วมกับ

ครอบครัวในการทําแท้ง  สามีหรือคู่สมรสมีส่วนร่วมในการดูแลอนามัยเจริญพันธุ ์ของสตรีติดเชื อน้อย  



40 
 

ผู ้หญิงติดเชื อไปรับบริการด้านการดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัยมากเป็น

อันดับแรก  นอกนั นเป็นเรืองของสุขภาพสุขภาพแม่และเด็ก การทําแท้ง การปรึกษาปัญหาครอบครัว 

ส่วนมากพึงพอใจในการให้บริการ แต่มีบางส่วนทีมีปัญหาสัมพันธภาพ และปัญหาการสือสารกับบุคลากร

ทางการแพทย์ และปัญหาการเก็บความลับกับบุคลากรทางการพยาบาล  สําหรับอนามัยทางเพศ พบว่า 

ประมาณเจ็ดในสิบคน ไม่มีเพศสัมพันธ์ และทียังคมมีเพศสัมพันธ์ ประมาณ 40% ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ด้วย

เหตุผลส่วนตัวและเหตุผลการขาดแคลนถุงยางอนามัย ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์หลังการติดเชือ

ลดลง ผู ้หญิงติดเชื อทีเป็นหม้าย/โสด/หย่า หรือแยก รู ้สึกตนว่ามีคุณค่าทางเพศ เนืองจากส่วนใหญ่ยังมีชาย

มาชอบพอ แต่ก็รู ้ สึกอึดอัดใจ และส่วนใหญ่ยอมรับว่าจะบอกสถานภาพการติดเชื อให้ฝ่ายชายรับรู ้ ก่อนมี

ความสัมพันธ์ต่อไป 

 ในทรรศนะของชายทีติดเชื อ และชายทีใกล้ชิดต่อหญิงติดเชื อ มีความรู ้ สึกสงสารเห็นใจ แต่ก็ไม่

ทราบวิธีปฏิบัติ หรือการมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือหญิงติดเชื อ ชายคิดว่าส่วนใหญ่ผู ้หญิงมีหน้าทีดูแล

ตนเองและผู ้ อืนทางสุขภาพอยู่แล้ว ซึงเป็นเหตุผลสําคัญว่าหลังจากติดเชื อชายมักลดบทบาทในด้าน

ครอบครัวและด้านอืนๆ ลง ให้ฝ่ายหญิงทําหน้าทีแทน 

 การดําเนินชีวิตภายหลังการติดเชื อของผู ้หญิงในชุมชนอีสาน เต็มไปด้วยการแบกภาระรับผิดชอบ

เพิมขึ น สามในสีของผู ้หญิงติดเชื อต้องพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ สตรีติดเชื อส่วนใหญ่ต้องการคงไว้ซึง

บทบาทในครอบครัว และบทบาททางเพศ ต้องการให้สังคม ชุมชน ยอมรับ และต้องการมีส่วนร่วมในสังคม 

สตรีส่วนใหญ่เรียกร้องสวัสดิการรักษาดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียม คํานึงถึงศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ และ

รักษาความลับของผู ้ป่วย 

 ข้อเสนอแนะจากผลของการศึกษาในเชิงนโยบาย คือ การสร้างจิตสํานึกในด้านสิทธิทางเพศ และ

สิทธิอนามัยของผู ้หญิงติดเชื อ การจัดการให้ชายมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านอนามัยเจริญพันธุ ์ให้มากขึ น 

สร้างความเข้าใจระหว่างคู่สามีภรรยาทีติดเชื อ สร้างกระแสสํานึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม เปิดโอกาสให้

ผู ้ติดเชื อได้ทํางานอย่างเต็มศักยภาพในฐานะทรัพยากรของชุมชนสังคม  ในด้านการวิจัย ควรศึกษา

บทบาทหญิงชายคู่ขนานกันไป ควรศึกษาในระยะยาวและศึกษาแนวทางและรูปแบบในการเพิมและขยาย

โอกาส/ทางเลือกในชีวิตของผู ้หญิงติดเชื อ ทั งรัฐและเอกชน ควรส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานเพือสังคม

ของกลุ่มผู ้ติดเชื อ สถาบันวิชาการควรทําหน้าทีเป็นแหล่งความรู ้ ด้านสุขภาพของประชากรทีด้อยโอกาสทาง

สุขภาพอนามัย ดังเช่น กลุ่มผู ้ติดเชื อ 

 

 กุสุมาวดี   เรืองแก้ว ( )  การวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพือศึกษาเจตคติต่อ

ค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยบางประการ ได้แก่ เจตคติต่อค่านิยมรักนวลสงวนตัว เจตคติต่อค่านิยมอด

เปรี ยวไว้กินหวาน เจตคติต่อค่านิยมอย่าชิงสุกก่อนห่าม และจิตลักษณะ ได้แก่ การควบคุมตนเอง ความ

เชือ อํานาจภายใน – ภายนอกตนทีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทาง
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เพศสัมพันธ์ของสตรีวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างทีทําการศึกษา คือ นักเรียนหญิงสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ นพื นฐานและกลุ่มนักเรียนหญิงสายอาชีพระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จํานวน  คน เครืองมือทีใช้ เป็น

แบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบว่า 

1. เจตคติต่อค่านิยมรักนวลสงวนตัวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

2. เจตคติต่อค่านิยมอดเปรี ยวไว้กินหวานกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทาง

เพศสัมพนัธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

3. เจตคติต่อค่านิยมอย่าชิงสุกก่อนห่ามกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทาง

เพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

4. การควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์

ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

5. ความเชืออํานาจภายใน - ภายนอกตนกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทาง

เพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

6. การควบคุมตนเองและเจตคติต่อค่านิยมอดเปรี ยวไว้กินหวานสามารถร่วมกันทํานาย

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ .  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

.  

 

 เกรียงไกร  ยอดเรือน (2549)  การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยแบบกึงทดลอง เพือศึกษาประสิทธิผล

ของการใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการติดเชื อ เอช ไอ วี ของหญิงขายบริการทางเพศ จังหวัด

เชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงขายบริการทางเพศทีทํางานในสถานบริการอาบ อบ นวด ในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม ่ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 35 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์การใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการติดเชื อ เอช ไอ วี ของหญิงขายบริการทางเพศ 

จังหวัดเชียงใหม ่

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ลักษณะประชากรของหญิงขายบริการทางเพศของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเปรียบเทียบไม่มี

ความแตกต่างกัน ยกเว้นรายได้เฉลียต่อเดือนทีมีความแตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มทดลองมีรายได้เฉลียต่อ

เดือนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
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2. การเปรียบเทียบคะแนนการรับรู ้ความสามารถของตนเองถึงการมีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื อ 

เอช ไอ วี และคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อ เอช ไอ วี พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมหญิงขาย

บริการทางเพศในกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกวา่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในขณะทีกลุ่มเปรียบเทียบคะแนนไม่มี

ความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

 จากผลการวิจัยครั งนี ทําให้ทราบว่าการใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการติดเชื อ       

เอช ไอ วี ของหญิงขายบริการทางเพศ สามารถทําให้หญิงขายบริการทางเพศทีเข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรม

การป้องกันตนเองจากการติดเชื อ เอช ไอ วี ดีขึ น จึงควรนํารูปแบบกิจกรรมนี ไปขยายต่อในสถานบริการ

แห่งอืนๆ ต่อไป ทั งนี อาจต้องปรับเปลียนกิจกรรมบางอย่างเพือให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มต่อไป 

 

 บงกช  เจตน์สว่าง ( )  การศึกษาครังนี วัตถุประสงค์เพือศึกษาผลของการให้คําปรึกษาเชิง

จิตวิทยารายบุคคล ทีมีต่อความพร้อมในการเปิดเผยการติดเชื อกับบุคคลในครอบครัวของหญิงตั งครรภ์ที

ติดเชื อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาครั งนี  เป็นหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี และมารับบริการ

ฝากครรภ์ทีงานโรคติดเชื อทางเพศสัมพันธ์ (S.T.D.Clinic) โรงบาลราชวิถี ในระหว่างเดือนมกราคม 

พ.ศ.2550 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ มีสถานภาพสมรสคู่ ไม่

แยกกันอยู่กับสามี และยังไม่ได้เปิดเผยการติดเชื อเอชไอวีกับสามี หรือบุคคลอืนในครอบครัว จํานวน  

คน และได้รับการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล สัปดาห์ละ  ครั ง ครั งละ 30 – 50 นาที เป็นเวลา 4 

สัปดาห์ เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพือประเมินความพร้อมในการเปิดเผยการติดเชื อเอชไอวี ได้แก่ 

แบบประเมินการรับรู ้ ต่อการติดเชื อเอชไอวีและโรคเอดส์ และแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตของหญิง

ตั งครรภ์ โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องตอบแบบประเมินทั งสองฉบับนี ก่อนและหลังการให้คําปรึกษาซึงห่างกัน

ประมาณ 1 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลีย ร้อยละ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ความแตกต่างของคะแนนด้วยสถิติ Paired t-test for two dependent samples 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเมือได้รับการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลแล้ว มีความ

พร้อมในการการเปิดเผยการติดเชื อเอชไอวีสูงกว่าก่อนการได้รับการปรึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ 0.5  

 จากผลการศึกษานี  แสดงให้เห็นวา่การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลเพือเตรียมความพร้อม

ในการเปิดเผยการติดเชื อเอชไอวี สามารถช่วยให้หญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวีเปิดเผยการติดเชื อของ

ตนเองกับสามี และบุคคลในครอบครัว 

 

 มารศรี  วงศ์กลม (2549)  ภาระงานวิจัยชิ นนี มีวัตถุประสงค์เพือสถานะการติดเชื อเอชไอวีของ

ผู ้หญิงส่งผลต่อการให้ความหมายใหม่เรืองเพศภาวะและเรืองเพศวิถี มีคู่ความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ 

รูปแบบพฤติกรรมทางเพศของผู ้หญิงติดเชื อ ความปรารถนาทางเพศและความสุขทางเพศภายหลังการติด
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เชื อเอชไอวีของผู ้หญิง พร้อมกับการศึกษาตัวตน แนวคิดต่อร่างกาย เพศภาวะและการต่อรองทางเพศของ

ผู ้หญิงติดเชื อเอชไอวีมีการเปลียนแปลง 

 การติดเชื อเอชไอวีของผู ้หญิงติดส่งผลต่อการให้ความหมายใหม่เรืองเพศภาวะและเพศวิถีที

เปลียนไปจากเดิม การให้ความหมายเรืองเพศทีเป็นทั งรักและแค้น ซึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อคู่ทีเป็น

การแสดงอาการรังเกียจเมือรู ้ ว่าเธอติดเชื อ ความรู ้ สึกแค้นนั นเกิดขึ นกับคนทีเธอรักและเห็นความรังเกียจ

ของคู่ทีแสดงต่อเธอ การแก้แค้นของผู ้หญิงคือการทําลายศักดิ ศรีของความเป็นผู ้ชาย คือ “การสวมเขา” 

ให้กับฝ่ายชาย การให้ความหมายเรืองเพศสัมพันธ์ยังหมายถึงการตั งครรภ์ การมีลูกและความรับผิดชอบ

ต่อลูกทีจะเกิดมา ซึงพวกเธอไม่ต้องให้กําเนิดและเลี ยงดูลูก เพราะมองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นภาระความ

รับผิดชอบของผู ้หญิงเพียงฝ่ายเดียว ประกอบการกินยาต้านไวรัสทีต้องให้ความสําคัญต่อการเตรียมพร้อม

ร่างกาย ซึงยาต้านบางกลุ่มมีผลต่อเด็กในครรภ์ ความหมายเรืองเพศสัมพันธ์ยังหมายถึง การปิดบังซ่อน

เร้น ไม่สามารถเปิดเผยกับคู่ได้ว่าตัวเองเป็นผู ้ติดเชื อ เธอไม่สามารถเปิดเผยความต้องการและเจตจํานงต่อ

เพศวิถีของตนเองได้ หากผู ้ชายเป็นผู ้ติดเชื อเหมือนกัน ฝ่ายชายมักมีครอบครัวแล้ว แต่หากเป็นชายโสด 

เขามักไม่ได้มีผู ้หญิงแค่คนเดียวและมีความสัมพันธ์ซํ าซ้อนกันกับผู ้หญิงหลายคน เพศวิถีของผู ้ ร่วมวิจัยยัง

ดําเนินไปเรือยๆ การให้ความหมายเรืองเพศของผู ้หญิงติดเชื อนั น ไม่ได้ตายตัวหรือหยุดนิง 

 ท่ามกลางการควบคุมทางเพศต่างๆ ทีมีต่อผู ้หญิงติดเชื อ การควบคุมทีมีผลต่อผูห้ญิง คือ การ

ควบคุมทางการแพทย์ทีเป็นแนวทางให้ผู ้หญิงต้องปฏิบัติตาม เช่น การชักชวนให้ผู ้หญิงทําแท้ง การทําหมัน 

เพือเป็นการควบคุมการแพร่เชื อเอชไอวีของสังคม ส่วนการควบคุมเรืองเพศจากครอบครัวและสังคม 

รวมทั งการควบคุมตนเองของผู ้หญิงติดเชื อทีจํากัดการมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบของการเลือกคู่เฉพาะกับผู ้

ติดเชื อด้วยกันเท่านั น ผู ้หญิงถูกคาดหวังให้เป็นผู ้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื อเอชไอวีและการเปิดเผย

ผลเลือด สมาชิกในครอบครัวไม่อยากให้ผู ้หญิงมีคู่หรือมีเพศสัมพันธ์ อยากให้ดํารงบทบาทเฉพาะเป็นแม่

และลูกสาวเท่านั น เพราะมองว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรืองทีอันตรายต่อชีวิตของพวกเธอ ซึงกลายมาเป็น

ข้อจํากัดในการเลือกคู่ของผู ้หญิง อํานาจและการต่อรองทางเพศของผู ้หญิง ถึงแม้สังคมพยายามควบคุม 

แต่การต่อต้านของเธอคือ การทีเธอมีคู่มากกว่าหนึงคนและรูปแบบคู่ความสัมพันธ์ทางเพศทีแตกต่าง

ออกไปจากกรอบสังคม 

 กว่าสิบปีทีผ่านมา การมีชีวิตอยู่ร่วมกับเชื อเอชไอวีเอดส์ของผู ้หญิง การพัฒนาร่างกายและ

แนวความคิดต่อเชื อเอชไอวีของผู ้หญิงมีผลทําให้ผู ้ ร่วมวิจัยเป็นแกนนําในการทํางานด้านเอดส์ ผู ้ ร่วมวิจัยมี

ความสามารถของการเป็นผู ้กระทําการ (Agency) ได้ทั งเรืองการทํางานเรืองเอดส์และการหารายได้เป็น

ของตนเอง แต่ตัวตนต่อเรืองเพศภาวะทีเป็นหญิง และเรืองทางเพศของผู ้หญิงยังคงถูกกดขีและทําให้ต้อง

ยอมจํานนต่อสภาพแวดล้อมและมิติทางสังคมทีอยู่ภายใต้ “ปิตาธิปไตย” และความสัมพันธ์ทางอํานาจที

ไม่เท่าเทียม ความเป็นผู ้หญิงแกนนําในการทํางานด้านเอดส์ ทําให้เห็นความสามารถในการเป็นผู ้กระทํา

การของผู ้หญิงทั งต่อการทํางานเอดส์ อย่างไรก็ตามเรืองเพศยังคงเกียวพันกับความเป็นผู ้หญิงดี และระบบ
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คิดคู่ตรงข้ามคือความเป็นผู ้หญิงเลว ในขณะเดียวกันความรักก็เป็นทั งความต้องการใครสักคนทียอมรับ

อย่างแท้จริง หากแต่ความรักในอีกทางหนึงก็กลายเป็นเครืองมือของปิตาธิปไตยในการทีทําให้ผู ้หญิงสยบ

ยอมและไร้อํานาจ 

 เมือทั งร่างกายของผู ้หญิงต้องเข้าพึงพิงต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์เมือร่างกายได้รับเชื อ

ฉวยโอกาส เมือถึงระยะหนึงของติดเชื อ ยาต้านไวรัสเข้ามามีบทบาทในการทําให้ร่างกายแข็งแรง หากแต่

ผลข้างเคียงของยาทําให้ร่างกายเปลียนรูปไป ความพยายามในการเพิมทุนให้กับร่างกายโดยการ

ทําศัลยกรรมหรือการพยายามรักษาร่างกายให้เหมือนเดิม เป็นส่วนหนึงในการรักษาร่างกายเพือไม่ให้คน

ภายนอกเห็น “สัญญะของเอชไอวี” ในร่างกายตนเอง 

 

 จินดาภา  พุ ่มอําไพ (2551)  โรคเอดส์เป็นโรคทีร้ายแรงและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึง

ส่งผลกระทบต่อผู ้ติดเชื อทั งทางร่างกายและจิตใจ  การวิจัยกึงทดลองครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาผล

ของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลทีมีต่อภาวะความซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในผู ้ ป่วยหญิงทีติดเชื อ

เอชไอวี ผู ้ วิจัยใช้วิธีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของโรเจอร์สเป็นแนวทางใน

การรักษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ป่วยหญิงทีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แน่ชัดแล้วว่ามีการติดเชื อเอชไอวีโดย

ได้รับการตรวจเลือดเพือหาเชื อเอชไอวีด้วยชุดตรวจแอ๊บบอต ดีเทอร์มีน 1/2  และมารับการรักษาทีคลินิก

พิเศษโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 16 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่าง     กลุ่มละ 8 ราย 

กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลจากผู ้ วิจัยนอกเหนือจากการพยาบาลตามปกติ ทําการ

วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควร์ และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนภาวะความซึมเศร้าและความเสียงต่อการฆ่าตัวตายตํากว่าก่อนได้รับการ

ปรึกษา และตํากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) 

ในระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ พบว่า ค่าคะแนนภาวะความซึมเศร้าและความเสียงต่อการฆา่ตัวตายของทั ง 

2 กลุ่มลดลง และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) 

 

 จุฑามาศ  วัลลภาชัย (2551)  การวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความรู ้ สึกมีคุณค่าของ

ตนเองและศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อ HIV ทีมารับการตรวจบริการทีตึก

ผู ้ป่วยนอก โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลพระนังเกล้า จ.นนทบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  

โรงพยาบาลนครปฐม ตั งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ.2550 จํานวน 32 คน  ทีสมัครใจเข้า

ร่วมการศึกษาการดูแลตนเอง ทําแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการสง่เสริมสุขภาพของ

หญิงตั งครรภ์ 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการเจาะเลือด ระยะหลังการบอกผลเลือด และระยะการติดตามผล 



45 
 

การให้คําปรึกษาโดย สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน และ t – test 

 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การเห็นคุณค่าในตนเองของหญิงตั งครรภ์ในระยะก่อนให้คําปรึกษาและระยะติดตามผลการ

ให้คําปรึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั งครรภ์ในระยะก่อนให้คําปรึกษาและ

ระยะติดตามผลการให้คําปรึกษา ในด้านความรับผิดชอบต่อภาวะสุขภาพ (t = 4.00) ด้านกิจกรรม

ทางด้านร่างกาย (t = 2.58) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (t = 3.77) และด้านการจัดการกับ

ความเครียด (t = 2.21) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05 

2. การเห็นคุณค่าในตนเอง ในด้านครอบครัวของหญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นบวกมีความ

แตกต่างจากหญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นลบ กรณีวัดหลังการบอกผลเลือด อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05  

(t = 2.35) ส่วนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นบวกไม่มีความแตกต่างจาก

หญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นลบ กรณีวัดหลังการบอกผลเลือด 

3. การเห็นคุณค่าในตนเองของหญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นบวกไม่มีความแตกต่าง หญิง

ตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นลบ กรณีวัดระยะหลังติดตามผลการให้คําปรึกษา 30 – 45 วัน ส่วนพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นบวก ในด้านการจัดการความเครียด มีความแตกต่างจาก

หญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นลบ อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 กรณีวัดหลังตดิตามผลการให้คําปรึกษา 

30 – 45 วัน (t = 2.34) 

 

 เจตจันทร์  ล้วนเนตรเงิน  ( )  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค ์เพือศึกษาผลของการฝึกอบรม

พัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ 

ทีมีต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ทัศนคต ิและความตั งใจหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ใน

นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มทีได้รับ และกลุ่มทีไม่ได้รับการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักเรียนหญิงระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 50 คน ซึงมีคะแนนความตั งใจหลีกเลียงพฤติกรรม

เสียงต่อโรคเอดส์ตํา จากนั นสุ่มแบบง่ายเพือแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 25 คน ได้รับการฝึกอบรมการ

พัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ 

จํานวน 11 ครั ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมจํานวน 25 คน ไม่ได้รับการฝึกอบรม 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก ่ชุดฝึกอบรมพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเองและเสริมสร้างทัศนคติ

ต่อการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการรับรู ้ ความสามารถของตนเองต่อการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ 

แบบวัดทัศนคติต่อการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ และแบบวัดความตั งใจหลีกเลียงพฤติกรรม
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เสียงต่อโรคเอดส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติการบรรยายและการทดสอบแบบที (t-test) ปรากฏผล

ดังนี 

1. นักเรียนหญิงทีเข้าร่วมการฝึกอบรม มีการรับรู ้ ความสามารถของตนเองต่อการหลีกเลียง

พฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ มีทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ และมีความตั งใจ

หลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. นักเรียนหญิงทีเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาการรับรู ้ ความสามารถของตนเอง และเสริมสร้าง

ทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ มีการรับรู ้ ความสามารถของตนเองต่อการหลีกเลียง

พฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ มีทัศนคติต่อการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์และมีความตั งใจ

หลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์สูงกว่ากลุ่มทีไม่ได้รับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

3. ผลการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวคิดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และแนวคิด

ทัศนคติเป็นอีกแนวทางหนึงสําหรับการฝึกอบรม เพือป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 นงลักษณ์  เสียงดัง  ( )  การศึกษาเรืองพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั งครรภ์ที

ติดเชื อเอชไอวีการศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการ

เผชิญความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีก่อให้เกิด

ความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  ศึกษาเฉพาะหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวีทีมาฝากครรภ์  

โรงพยาบาลสงขลา  โรงพยาบาลกระบี  โรงพยาบาลนราธิวาส  ระยะเวลา  เดือน  คือ  มกราคม -

กุมภาพันธ์   

 วิธีการศึกษา  เก็บรวบรวมข้อมูล  ด้วยแบบสอบถามเกียวกับ  ข้อมูลส่วนบุคคล  ปัจจัยทีก่อให้เกิด

ความเครียดแก่หญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

แจกแจงความถี  ค่าร้อยละ  และหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์  ผลการศึกษาปรากฏดังนี 

 ปัจจัยทีก่อให้เกิดความเครียด  โดยภาพรวม  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดระดับปานกลาง  

ค่าเฉลียเท่ากับ .   เมือพิจารณารายข้อพบว่า  ปัจจัยด้านสุขภาพทีก่อให้เกิดความเครียดของกลุ่ม

ตัวอย่าง  ในระดับมาก  เรืองรู ้สึกเสียใจทีติดเชื อเอชไอวีและยังไม่มียารักษา  ปัจจัยด้านบุตรและครอบครัว

ก่อให้เกิดความเครียดระดับปานกลาง  ค่าเฉลีย .   ความกังวลพัฒนาการเจริญเติบโตของบุตร  

ก่อให้เกิดความเครียดปานกลางค่าเฉลียเท่ากับ .   ปัจจัยด้านสามีทีก่อให้เกิดความเครียดของหญิง

ตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  ในระดับปานกลาง  การระมัดระวังเรืองการได้รับเชื อเอชไอวีเพิมจากการมี

เพศสัมพันธ์  ค่าเฉลียเท่ากับ .   ปัจจัยด้านการวางแผนและเศรษฐกิจทีก่อให้เกิดความเครียดของหญิง

ตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  ในระดับมาก  ฉันกลัวปัญหาความไม่มันคงทางการงานและเศรษฐกิจ  ค่าเฉลีย
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เท่ากับ  .   ปัจจัยด้านเครือข่ายสังคม  ทีก่อให้เกิดความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  ระดับ

ปานกลาง  ฉันกลัวการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบัน  ค่าเฉลียเท่ากับ .  

 พฤติกรรมการเผชิญความเครียด  โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดในระดับปาน

กลาง  ค่าเฉลียเท่ากับ .   เพือพิจารณารายข้อพบว่า  การเผชิญความเครียดโดยวิธีการใช้กระบวนการ

ทางความคิด  ในระดับดี  ฉันยอมรับกับสภาพปัญหาต่างๆทีเกิดขึ นเพราะคิดว่าปัญหาแต่ละปัญหาย่อมมี

ทางแก้ไข  ค่าเฉลียเท่ากับ .   การเผชิญความเครียดโดยวิธีการแสดงออกพฤติกรรม  ในระดับดี  ฉัน

สามารถควบคุมอารมณ์และเผชิญกับสถานการณ์ทีเกิดขึ นกับตนได้  และฉันหวังว่าปัญหาทุกอย่างจะดีขึ น

เอง  ค่าเฉลียเท่ากับ .   การเผชิญความเครียดโดยวิธีการหลีกเลียง  ในระดับดี  ฉันพยายามดําเนินชีวิต

ตามปกติ  ค่าเฉลียเท่ากับ .  

 ผลการทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปัจจัยทีก่อให้เกิดความเครียดกับพฤติกรรม

การเผชิญความเครียดพบว่าไม่มีความสัมพันธ์  ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .  

 ผลการศึกษาดังกล่าวผู ้ศึกษาจึงขอเสนอแนะ  เป็นข้อมูลพื นฐานสําหรับบุคลากรทางสุขภาพได้มี

ความเข้าใจถึงความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  นําไปสู่

แนวทางในการประเมินและส่งเสริมให้หญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี  มีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที

เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตนเอง  อันจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตทีดีอย่างสมเหตุสมผลของหญิง

ตั งครรภ์ทีตดิเชื อเอชไอวี 

 

 ศรีอําภา  ส่องรอบ  ( )  การศึกษาเชิงคุณภาพ เรืองความสัมพันธ์หญิงชายและการตีตรา: 

เส้นทางชีวิตของหญิงไทยในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื อเอชไอวีต่อชายทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาความหมายการตีตราทางสังคมต่อโรคเอดส์และต่อผู ้หญิงทีติดเชื อเอชไอวี 

ความสัมพันธ์หญิงชาย และเส้นทางชีวิตทีมีการประเมินผลได้และความเสียงต่อการเปิดเผยและไม่เปิดเผย

ผลการติดเชื อเอชไอวีต่อชายทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยศึกษาผู ้หญิงติดเชื อเอชไอวี จํานวน 11 คน ทีไม่เคย

เป็นกลุ่มเสียงจากการเป็นผู ้หญิงขายบริการมาก่อน มีอายุระหว่าง 22-42 ปี อาชีพรับจ้าง รายได้น้อย ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 ผลการศึกษาความหมายต่อโรคเอดส์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เอดส์ในฐานะผู ้กระทํา กับเอดส์ในฐานะ

ผู ้ถูกกระทํากล่าวคือเอดส์ในฐานะผู ้กระทํา ประกอบด้วย เอดส์คือผู ้คร่าชีวิต เอดส์คือผู ้ พิพากษา เอดส์คือ

การทําลายหน้าทีของอวัยวะในร่างกาย และเอดส์คือผู ้คร่าตัวตน ส่วนความหมายเอดส์ในฐานะผู ้ถูกกระทํา 

ประกอบด้วย เอดส์คือความหดหู่ใจ เอดส์คือความเสือมทรามของสังคม ส่วนการให้ความหมายต่อผู ้หญิง

ทีติดเชื อเอชไอวี ได้แก ่“ผู ้หญิงสําส่อน” และ “เป็นผู ้แพร่เชื อ” ผลการศึกษาในเรืองความสัมพันธ์หญิงชาย 

พบว่าผู ้หญิงติดเชื อเอชไอวีไม่มีอํานาจในการตัดสินใจในเรืองทางเศรษฐกิจ การงานและลูก การใช้ถุงยาง

อนามัย การมีเพศสัมพันธ์ การคุมกําเนิดและการมีบุตร อํานาจของผู ้หญิงมีเพียงการทําหน้าทีเป็น" เมีย 
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"และ “แม”่ ทีดี คือหน้าทีในครัวเรือน การทําอาหาร ทําความสะอาดบ้านและเลี ยงดูลูก เท่านั น  เส้นทาง

การเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื อเอชไอวีต่อชายทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แบ่งเป็น 3 เส้นทาง พบว่า  

ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู ้หญิงติดเชื อเอชไอวี เมือเข้าสู่บริการทางการแพทย์และได้รับการวินิจฉัย

ว่าติดเชื อเอชไอวี  ผู ้หญิงมีการรับรู ้ถึงภาวะคุกคาม และการเผชิญกับความจริง ส่วนอีก 2 เส้นทางเป็นเรือง

เล่าเกียวกับเส้นทางชีวิตทีมีการประเมินผลได้และความเสียงต่อการเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื อ

เอชไอวีต่อชายทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ผลลัพธ์จากการเปิดเผยและไม่เปิดเผยและทางออกในการแก้ไข ซึง

เส้นทางชีวิตทีมีการประเมินผลได้และความเสียงต่อการเปิดเผย  หรือไม่เปิดเผยนั น ผู ้หญิงจะมีความกลัว 

ได้แก่ กลัวถูกรังเกียจ กลัวสามีท้อแท้ ทํางานไม่ได้ ต้องการปกป้องความรู ้ สึกสามีกลัวถูกประณาม ถูก

ทอดทิ ง กลัวขาดทีพึงทางเศรษฐกิจ กลัวความรุนแรง กลัวครอบครัวแตกแยก ผลลัพธ์จากการเปิดเผยและ

การปกปิดผลการติดเชื อต่อชายทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันส่งผลทั งทางบวกและลบ ผลลัพธ์ด้านบวกจากการ

เปิดเผย ได้แก่  ได้รับความช่วยเหลือทางจิตใจ การเปิดเผยยังเป็นการกระตุ ้นให้ผูช้ายทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้

ไปตรวจเลือดได้รับการดูแล  และเข้าสู่บริการทางการแพทย์ แต่ไม่ได้เกิดขึ นทุกรายไป ส่วนผลลัพธ์ด้านลบ

คือ ผู ้หญิงกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู ้ นําโรคมาให้และถูกทอดทิ งตามมา ส่วนผลลัพธ์ด้านบวกจากการไม่

เปิดเผย คือ คงรักษาความสัมพันธ์ได้ต่อไป ผลลัพธ์ด้านลบ  คือ  ผู ้หญิงตกอยู่ในความเครียด เก็บกดอยู่คน

เดียวและไม่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ต้องคอยห่วงใยว่าชายทีอยู่ด้วยกันร่างกายทรุดและทํางาน

ไม่ได้ส่งผลให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามผู ้หญิงหาหนทางการแก้ไข คือ ผู ้หญิงทีไม่เปิดเผยจัดการกับ

ข้อมูลทีปกปิด และสร้างเรืองราวเพือไม่ให้ความลับถูกเปิดเผย ส่วนการหาทางออกในการอยู่ร่วมกับเอดส์

ในผู ้หญิงทีเปิดเผยและไม่เปิดเผยไม่แตกต่างกัน คือสร้างความหมายของเอดส์ในด้านบวกมากขึ น เสาะ

แสวงหาความช่วยเหลือ เข้าสู่บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนือง และยอมรับทีจะมีชีวิตอยู่กับเอดส์ 

 

 อนุชาติ  ทองอันตัง  ( )  การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั งนี   เป็นการพัฒนาศักยภาพในการ

ป้องกันโรคเอดส์ของสตรีวัยเจริญพันธุ ์โดยใช้เทคนิค AIC:กรณีศึกษา  ชุมชนแห่งหนึงในจังหวัดสกลนคร  มี

วัตถุประสงค์  )ศึกษาความรู ้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของสตรีวัยเจริญพันธุ ์  )พัฒนา

ศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์ของสตรีวัยเจริญพันธุ ์โดยเทคนิค AIC  และ )ศึกษาผลการพัฒนา

ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเกียวข้องในการพัฒนาศักยภาพ  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  สตรีวัยเจริญ

พันธุ ์ทีสมัครใจและสนใจเข้าร่วมโครงการ  จํานวน  ราย  เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที

ผ่านการทดสอบความตรงจากผู ้เชียวชาญ  นําไปทดลองใช้และวิเคราะห์หาความเทียงหมวดความรู ้ ได้ค่า 

.   หมวดการปฏิบัติได้ค่า .   เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ  สนทนากลุ่ม  สัมภาษณ์แบบเจาะลึก

และการสังเกต  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้  การแจกแจงความถี  จํานวน  ร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน  ค่าตําสุด ค่าสูงสุด  เปรียบเทียบคะแนนความรู ้ ก่อนและหลังการดําเนินการ  โดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน  Paired  t-test  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื อหา (Content  analysis) 
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 การประชุมโดยเทคนิค  AIC  ระหว่างสตรีวัยเจริญพันธุ ์และผู ้มีส่วนเกียวข้องเกิดการมีส่วนร่วมทุก

ขั นตอนมีโครงการเกิดขึ น    โครงการคือ )โครงการถุงยางอนามัยประจําครอบครัวพกติดตัวปลอดภัยไร้

เอดส์  ทําให้ทุกครัวเรือน  มีถุงยางอนามัยไว้ใช้ประจําบ้าน  )โครงการชุมชนต้านภัยเอดส์  )โครงการ

จัดตั งเครือข่ายให้คําปรึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการให้คําปรึกษามีผู ้คอยให้คําปรึกษาเรืองโรคเอดส์  )

โครงการเซ็กส์ใสๆ  วัยแรกรุ่น  ผลจากการดําเนินการตามแผนงานโครงการสตรีวัยเจริญพันธุ ์สามารถนค

วามรู ้ ไปปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสรุปผลการวิจัย  พบว่า  หลังการพัฒนาศักยภาพสตรีวัยเจริญพันธุ ์มี

ความรู ้ เพิมขึ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)  มีค่าเฉลียคะแนนเพิมขึ นจากก่อนการพัฒนา  .   

คะแนน  ( %CI  of  µ=1.31-4.20)  ค่าเฉลียคะแนนการปฏิบัติเพิมขึ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.001)  มีค่าเฉลียคะแนนเพิมขึ นจากก่อนการพัฒนา .   คะแนน ( %CI  of  µ= . - . )  ใน

ด้านการมีส่วนร่วม  พบว่าสตรีวัยเจริญพันธุ ์และตัวแทนแกนนําชุมชน  มีส่วนร่วมในกระบวนการทุก

ขั นตอน  ร้อยละ    สามารถนําแผนปฏิบัติการทีร่วมกันทําไว้  ไปดําเนินการจนเกิดผลสําเร็จ  ทําให้สตรี

วัยเจริญพันธุ ์และชุมชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้อย่างแท้จริง 

 

 นิตยา  ชมเชย (2552)  โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทีส่งผลกระทบทั งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม และประเทศชาติค่อนข้างมาก ประเทศไทยพบว่าสถิติผู ้ ป่วยเอดส์หญิงมีทิศทางเพิม

จํานวนสูงขึ นเรือยๆ  ในขณะทีผู ้ ป่วยเอดส์ชายกลับมีจํานวนลดน้อยลง การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ

ศึกษาสุขภาพทางเพศของผู ้หญิงทีติดเชื อเอชไอวีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู ้หญิงทีติดเชื อเอชไอวีจํานวน 14 ราย เป็นระยะเวลา 8 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลตาม

ขั นตอนของ Colaizzi โดยการถอดเทปบันทึกเสียงแบบคําต่อคํา วิเคราะห์เนื อหา จัดเป็นหมวดหมู่ และ

ตีความหมายโดยดึงสาระสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพือพรรณนาถึง 1) ภูมิหลังของผู ้ ให้ข้อมูล 2) 

พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ในระยะก่อนติดเชือเอชไอวี และระยะหลังติดเชื อเอชไอวี 3) ความหมายของ

พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ และ 4) การยอมรับและการอยู่กับเชื อเอชไอวี 

 ข้อค้นพบประเด็นสําคัญของสุขภาพทางเพศของผู ้หญิงทีติดเชื อเอชไอวีกลุ่มนี ในช่วงก่อนติดเชื อ

คือการขาดความรู ้ความเข้าใจเรืองพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ การดูแลรักษาความสะอาด พฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการตรวจภายใน ความไม่ใส่ใจหรือประมาทในการมีพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ และ

ค่านิยมสังคมทีกําหนดความคิดเรืองการมีเพศสัมพันธ์ หากแต่ในระยะหลังจากทีติดเชื อเอชไอวีแล้วผู ้หญิง

กลุ่มนี เข้ารับการรักษา และได้รับคําแนะนําเกียวกับการดูแลตนเองมากขึ น ส่วนใหญ่มีการเปลียนแปลงไป

ในทางทีดีขึ น มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสุขภาพทางเพศมากขึ น มีความใส่ใจสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 

โดยเฉพาะการป้องกันโรคแทรกซ้อนทีเกียวข้องกับอวัยวะเพศ ปรับเปลียนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที

ปลอดภัยจากการรับเชื อเอชไอวีเพิมขึ น ขาดทักษะการโน้มน้าวจิตใจ และการปิดบังสถานการณ์ติดเชื อ 

เอชไอวีต่อคู่นอน 
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 จากผลการศึกษาสามารถนําไปเป็นพื นฐานในการปรับเปลียนการให้บริการผู ้ติดเชื อเอชไอวีและ

บุคคลทัวไปในสถานพยาบาลให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู ้ใช้บริการมากขึ น สถาบันการศึกษา 

รวมทั งการศึกษานอกระบบ ควรมีการส่งเสริมการเรียนการสอนในเรืองเพศศึกษาให้ครอบคลุมถึงสิทธิทาง

เพศมากยิงขึ น 

 

5. สถานการณ์สังคมผู้สูงอาย ุ

 

 เนืองจากสังคมไทยในสมัยนี เป็นสังคมของผู ้สูงอายุ  คือประเทศไทยมีผู ้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 

ของประชากรทงัหมด  นับว่าเป็นอัตราการเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุเร็วมาก  ซึงส่งผลให้มีเวลาในการ

เตรียมความพร้อมด้านคนและระบบในระยะเวลาสั นมาก  จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนและกําหนด

ยุทธศาสตร์ให้ดี  ในการเตรียมประชากรหนุ่มสาวให้เป็นวัยสูงอายุทีมีคุณภาพ 

 สถานการณ์ผู ้สูงอายุในประเทศไทย  มีผู ้สูงอายุ 60 ปีขึ นไปประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

10.7 ของประชากรทั งหมด 65 ล้านคน ผู ้สูงอายุถึงประมาณร้อยละ 80 มีโรคประจําตัว และทีพบมากทีสุด

คือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี ยังมีโรคบางอย่าง

ทีมีแนวโน้มทีจะรุนแรงขึ น เช่น โรคสมองเสือม โรคกระดูกพรุน โรคขาดสารอาหารบางชนิด รวมถึงโรค

เรื อรังทีมีหลายโรคร่วมกันในคนคนหนึง ถึงประมาณร้อยละ 7 ของประชากรทั งหมด ปัญหาสุขภาพจิตทีพบ

บ่อยในผู ้สูงอายุคือ โรควิตกกังวลและความเครียด คิดเป็นร้อยละ 26.42 โรคจิต เช่น โรคจิตเภท คิดเป็น

ร้อยละ 25.73 โรคทีมีสาเหตุจากทางสมองและทางกาย เช่น โรคสมองเสือม คิดเป็นร้อยละ 18.47 โรคทาง

อารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 18.24 และโรคทีมีสาเหตุจากสารเสพติด เช่น จากสุรา คิดเป็น 

ร้อยละ 3.45 (ทีมา : http://www.thaihealth.or.th/node/8815) 

 เมือพิจารณาจากจํานวนผู ้สูงอายุในสังคมไทย ณ ปัจจุบันนี มีการรายงานจํานวนของผู ้สูงอายุไว้

ว่ามีจํานวนเกือบ 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรไทยทั งหมด เมือมีการคาดการณ์ทางสถิติไป

ข้างหน้า ในปี พ.ศ.2565 จะมีจํานวนผู ้สูงอายุในสังคมไทยถึงร้อยละ 18  หมายความว่าเมือมีกลุ่มคนเดิน

มา 10 คน จะพบว่าเป็นผู ้สูงอายุเกือบ 2 คน ไม่เพียงเท่านั น การเพิมของประชากรสูงอายุของประเทศไทย 

ยังมีอัตราการเพิมอย่างรวดเร็ว โดยเพิมเป็น 2 เท่า ในเวลา 30 ปี ทั ง  ๆทีประเทศพัฒนาแล้วใช้เวลาตรงนี

เป็นร้อยปี จริงๆ แล้วหลายฝ่ายได้แสดงความรับผิดชอบและกําลังร่วมกันหาแนวทางในการตอบโจทย์ ไม่

ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนหลายแห่ง  ซึงมีหน่วยงานทีดําเนินการเกียวกับผู ้สูงอายุทีสําคัญ เช่น สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถาบันประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมทั งสถาบันอืนๆ 

ด้วย  
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 ประเด็นสําคัญทีนอกเหนือจากจํานวนผู ้สูงอายุทีเพิมขึ นอย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีประเด็นต่างๆ ทีต้อง

ทําความเข้าใจ ดังนี  

 ประเด็นแรก การทีประเทศไทย แก่ก่อนรวย คํากล่าวนี ได้รับการวิพากษ์มากในทีประชุมของ

โครงการสัมมนาวิชาการ เรือง การเตรียมพร้อมสู่สังคมผู ้สูงอายุ ทีจัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุข 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมือวันจันทร์ที 26 

มีนาคม พ.ศ.2550  โดยนัยนี  หมายความว่าประเทศไทยยงัเป็นประเทศทีกําลังพัฒนา ซึงต้องการกําลังของ

คนหนุ่มสาวมาช่วยกันสร้างผลผลิตให้กับประเทศ แต่ทว่าประเทศยังต้องรับมือกับปัญหาจํานวนผู ้สูงอายุที

เพิมมากขึ น ทั งทีประเทศยังไม่มีฐานกําลังด้านเศรษฐกิจทีมากเพียงพอ  

 ประเด็นทีสอง การมีโรคเรื อรังหรือโรคประจําตัวของผู ้สูงอาย ุ โรคเรื อรังหมายถึงโรคทีมีผล

ก่อให้เกิดความผิดปกติ ความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย โดยผลทีอาจตามมาคือมีความ

พิการหลงเหลืออยู ่และไม่สามารถแก้ไขให้ดีดังเดิม จําเป็นต้องมีการดูแลจากผู ้ทีมีความรู ้อย่างถูกต้อง เพือ

ฟืนฟูสภาพให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพของการเจ็บป่วยนั น ตัวอย่างโรคทีพบในผู ้สูงอายุคือ 

เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น  

 จากรายงานสถานการณ์ผู ้สูงอายุปี พ.ศ.2548 พบว่าสถิติปัจจุบันร้อยละของประชากรไทยทั งหมด

ทีมีโรคเรื อรังไปตกอยู่ทีผู ้สูงอายุถึงร้อยละ 50 โดยโรคทีพบมากทีสุดคือกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด พบ

ถึงร้อยละ 42.66  

 ประเด็นทีสาม จํานวนผู ้สูงอายุทีเป็นกลุ่มอายุ 70 ปีขึ นไป มีมากขึ น นันหมายความว่าสังคม

จะต้องร่วมกันรับผิดชอบผู ้สูงอายุจํานวนนี ซึงจะมีจํานวนมากขึ นทุกปีและมีแนวโน้มของการเป็นโรคเรื อรัง

เพิมขึ นด้วย กลา่วคือ ในจํานวนผู ้สูงอายุกลุ่มนี  ร้อยละ 55.5 เป็นผู ้ ทีมีโรคเรื อรังหรือโรคประจําตัวและ

จําเป็นต้องได้รับการดูแลหรือมีภาวะพึงพา  

 ประเด็นทีสี ผู ้สูงอายุในปัจจุบันและในอนาคตมีแนวโน้มทีจะอยู่ลําพังหรือหากอยู่กับครอบครัว ก็

มักเป็นครอบครัวเดียว ทีอยู่กับโดยสมาชิกคนอืนต้องทํางานและผู ้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียวหรืออาจอยู่

กับคู่ชีวิตทีเป็นผู ้สูงอายุด้วยกันเองในเวลาทีสมาชิกอืนออกไปทํางาน ซึงในประเด็นนี เองจะทําให้เกิด

ปัญหาต่อเนือง คือการทีผู ้สูงอายุต้องดูแลผู ้สูงอายุด้วยกันเอง การขาดผู ้ดูแลผู ้สูงอายุทีเป็นคนในครอบครัว 

และทําให้ต้องมีการว่าจ้างผู ้ดูแลทีอาจมีความรู ้หรือทักษะไม่ดีพอ  

 ประเด็นทีห้า การขาดกําลังหลักในการดูแลสมาชิกในครอบครัว กําลังหลักทีว่านี คือผู ้หญิง เดิมที

สังคมไทยเคยให้อํานาจและวางบทบาทผู ้หญิงให้เป็นผู ้ดูแลหรือจัดการกิจการต่าง  ๆ ในครัวเรือน แต่

ปัจจุบันผู ้หญิงต้องออกไปทํางานและหาเลี ยงครอบครัวเท่าเทียมกับผู ้ชาย โดยบางครอบครัวผู ้หญิงอาจมี

หน้าทีการงานทีต้องรับผิดชอบมากกว่าผู ้ชาย สถานการณ์ดังกล่าวทําให้บทบาทของการเป็นผู ้จัดการของ

ครอบครัวลดลง สังคมจึงไม่อาจฝากความหวังเกียวกับการดูแลผู ้สูงอายุกับผู ้หญิงได้อีกต่อไป  
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 จากประเด็นทีสีและห้าจึงทําให้เกิดปัญหาการขาดการเตรียมพร้อมของครอบครัวในการดูแล

ผู ้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลในรูปแบบใด  

 ประเด็นทีหก ความคิดทีว่าการดูแลผู ้สูงอายุคือ การสงเคราะห์ มากกว่า การส่งเสริม คุ ้มครองและ

สนับสนุน จึงทําให้มุมมองต่อผูสู้งอายุเป็นการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์โดยขาดการพัฒนาผู ้สูงอายุเอง ซึง

จริงๆ แล้วผู ้สูงอายุหลายรายทีสังคมสามารถส่งเสริมให้ท่านดํารงไว้ซึงศักยภาพทีมีอยู่ และนําศักยภาพนั น

มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยได้  

ทางออกทีควรพิจารณาให้เป็นทางเลือกในการสร้าง ระบบ เพือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

ผู ้สูงอายุในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตจึงควรเป็นดังนี  

1. สร้างฐานกําลังของครอบครัวให้เข้มแข็ง ใครทีไม่เคยดูแลบุพการีให้ลูกหลานของตนเองได้เห็น

เพือการเลียนแบบทีดีในอนาคตก็ต้องเริมตั งแต่บัดนี อาศัยโอกาสวันสงกรานต์ วันผูสู้งอายุและวัน

ครอบครัวทีจะเริมปฏิบัติตนเป็นคนด ีดูแลพ่อแม่ ปู ่ ย่าตายาย อย่างต่อเนืองให้เป็นตัวอย่างทีดีแก่คนรุ่นหลัง  

2. เปลียนมุมมองต่อผู ้สูงอายุให้เป็นแบบ พัฒนา มากกว่าการ สงเคราะห์ ข้อนี อาจทํายากเพราะ

สังคมไทยให้ความหมายของการเป็นผู ้สูงอายุว่าเป็นผู ้ ทีต้องให้ความเคารพ ให้การดูแล และช่วยเหลือ 

อย่างไรก็ตาม อาจเริมต้นง่ายๆ คือหากผู ้สูงอายุท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมใดได้เอง ก็ให้ท่านทําด้วย

ตนเองโดยมีลูกหลานคอยอยู่ดูใกล้ๆ เมือท่านต้องการความช่วยเหลือ เน้นให้ท่านพึงพาตนเองให้ได้มาก

ทีสุดเท่าทีจะทําได้  

3. การนํานโยบายหรือแผนผู ้สูงอายุระยะยาวสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง งานนี เป็นงานระดับ

นโยบายและการปฏิบัติจะต้องลงไปถึงทุกภาคส่วน อาจเน้นทีระดับจังหวัดเป็นเบื องต้น ซึงปัจจุบันในระดับ

จังหวัดเกือบทุกจังหวัดได้เริมมีการกําหนดข้อมูลหรือแผนตลอดปีเกียวกับผู ้สูงอายุ โดยให้ทุกหน่วยงานที

สังกัดหรือเกียวข้องกับจังหวัดเป็นผู ้ รายงาน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัด อําเภอ สถาบันการศึกษา 

แม้แต่ในชุมชนและชมรมผู ้สูงอายุ จากจุดนี เองแต่ละจังหวัดอาจได้การปฏิบัติการดูแลผู ้สูงอายุทีดี (Best 

practice) ของจังหวัดตนเอง และอาจมีการแลกเปลียนเรียนรู ้ ระหว่างจังหวัดได้  

4. การจัดระบบการดูแลผู ้สูงอายุทั งทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ งานนี จะเป็นงานต่อเนือง

จากข้อ 3 ซึงในความเป็นจริงการดูแลผู ้สูงอายุมีทั งทีเป็นทางการ (Formal care) และทีไม่เป็นทางการ 

(Informal care)  กล่าวคือ การดูแลอย่างไม่เป็นทางการภายในครอบครัวอาจมีความหลากหลายแตกต่าง

กันไปตามบริบทของแต่ละบ้าน ซึงสามารถแลกเปลียนเรียนรู ้หรือสร้างเครือข่ายการดูแลในรูปของสมาชิก

ครอบครัวแบบเพือนช่วยเพือนได้  ส่วนการดูแลแบบเป็นทางการทีมีการจัดระบบโดยองค์กร หน่วยงานหรือ

แม้แต่บริการในสถาบันการศึกษา เช่น รูปแบบของการฝากเลี ยงทีเรียกว่า ไปเช้า-เย็นกลับ (Day care 

center) ก็มีความจําเป็น และสามารถสร้างรูปแบบให้ชัดเจน อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ทีได้จากผลการวิจัย

เป็นฐานในการคิดและวางระบบ  หากพบว่าผู ้ดูแลในครอบครัวขาดความรู ้ ส่วนใดในการดูแล หรืออาจมี
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เจตคติทีไม่ถูกต้องเกียวกับผู ้สูงอายุ สถาบันทีจัดการดูแลแบบเป็นทางการสามารถเติมเต็มในสิงเหล่านี โดย

อาศัยวิธีการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการได้  

5. การตั งเป้าหมายร่วมกันว่าสังคมไทยจะส่งเสริมศักยภาพของผู ้สูงอายุให้มากทีสุด คําว่า

ศักยภาพในทีนี  จะตรงกับความหมายทีองค์การอนามัยโลกได้กําหนดไว้ในปี พ.ศ.2545 ว่าต้องสนับสนุน

ให้ผู ้สูงอายุเป็นผู ้ ทีศักยภาพ (Active ageing) ให้ได้ การเป็นผู ้สูงอายุทีคงศักยภาพของตนเองไว้ได้นั น

ประกอบด้วยแนวคิด 3 ประการ ได้แก ่ 

 หนึง การพึงพาตนเองได้หรือคงภาวะสุขภาพทีดีทีสุดของตนเองในแต่ละช่วงชีวิตให้ได้  

 สอง การมีส่วนร่วมกับสังคมให้นานทีสุดเท่าทีจะทําได้  และ  

 สาม การสร้างหากประกันและความมันคงให้ตนเองตามอัตภาพ ซึงข้อนี รัฐอาจต้องลงมามีส่วน

ช่วยในการสร้างหลักประกันให้กับผู ้สูงอายุในท้ายทีสุด  

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

ศิริกัญญา  แก่นทอง (2548) การศึกษาเรือง “ปัจจัยส่วนบุคคลทีสัมพันธ์กับความต้องการ

บริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ : กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา

ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ  อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  และเพือศึกษาปัจจัยส่วน

บุคคล  ทีสัมพันธ์กับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีทั งสิ น 385 คน  ผู ้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า  ประชากรทีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ในช่วง 60-74 ปี  นับถือ

ศาสนาอิสลาม  สถานภาพสมรส  ไม่ได้รับการศึกษา  มีโรคประจําตัว  อาศัยอยู่กับพี/น้อง มีผู ้ดูแลหลักคือ

บุตร/หลาน  ทํางาน  มีรายได้เพียงพอ  รายได้น้อยกว่า 2,000 บาท 

ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า  ความต้องการ

สวัสดิการสังคมอยู่ในระดับปานกลาง  เมือพิจารณารายด้าน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการอยู่

ในระดับมากเพียงด้านเดียว คือ ด้านความต้องการสวัสดิการสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  นอกจากนั นทั ง 6 

ด้านมีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านบริการสังคมและด้านนันทนาการมีค่าเฉลียสูงสุด

เท่ากัน  รองลงมาด้านการทํางานและการมีรายได้  ด้านทีอยู่อาศัย  ด้านความมันคงทางสังคม  และด้าน

การศึกษา  ตามลําดับ 

เมือพิจารณารายข้อ  ผู ้สูงอายุมีความต้องการบริการสวัสดิการสังคม  ในระดับมากคือ 

ด้านสุขภาพอนามัย  ต้องการมีบัตรประกันสุขภาพยกเว้นค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทแก่ 

ผู ้สูงอายุ  มีหน่วยแพทย์เคลือนทีบริการในชุมชน  เช่น ศาลาประจําหมู่บ้าน  มัสยิด  วัด  ศูนย์สาธารณสุข
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มูลฐาน ฯลฯ มีคลินิคผู ้สูงอายุบริการในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลใกล้บ้านมีการดูแลรักษาสุขภาพ

ผู ้สูงอายุทีมีคุณภาพอย่างต่อเนืองทั งทีหน่วยบริการสาธารณสุขและทีบ้าน 

ด้านบริการสังคม  ต้องการยกเว้นค่าบริการหรือค่าบริการอัตราพิเศษสําหรับผู ้สูงอายุ ทีใช้บริการ

สาธารณะต่างๆ บริการสังคมด้านนันทนาการ  ผู ้ สูงอายุต้องการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทีส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่าง  ผู ้สูงอายุ  กับ  ครอบครัว  ชุมชน  สําหรับผู ้สูงอายุ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันรายอ  วัน

เข้าพรรษา  วันสงกรานต์  วันผู ้สูงอายุ ฯลฯ 

ด้านการมีงานทําและมีรายได้  ต้องการสงเคราะห์เบี ยยังชีพตามความจําเป็นอย่างทัวถึงและเป็น

ธรรม 

ด้านความมันคงทางสังคม  ต้องการการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู ้สูงอายุ  รายละ 2,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการบริการสวัสดิการสังคม

ของผู ้สูงอายุ  พบว่า  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ  อําเภอ

เมือง  จังหวัดนราธิวาส  ลักษณะการอยู่อาศัยและโรคประจําตัว  ปัจจัยทีไม่มีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุอําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ได้แก่ ศาสนาและรายได้ 

 

พรพรรณ   สมบูรณ์บัติ (2549) การศึกษาเรือง หญิงชรา : ภาพตัวแทนในรายการสารคดี

โทรทัศน์ “คนค้นคน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพือวิเคราะห์การ

ประกอบสร้างภาพตัวแทนของหญิงชราทีปรากฏในรายการสารคดีโทรทัศน์ “คนค้นคน” และเพือวิเคราะห์

การเปรียบเทียบการรับรู ้ความหมาย “ภาพตัวแทนหญิงชรา” ทีปรากฏในรายการสารคดีโทรทัศน์ “คนค้น

คน” ของผู ้ รับสารกลุ่มหญิงชราทีมีประสบการณ์หรือโลกแห่งความจริง (World of Reality) แตกต่างกัน 

โดยใช้แนวคิดเรืองผู ้สูงอายุหรือคนชรา (Elderly People) แนวคิดเรืองของคนชายขอบ (Marginal People) 

แนวคิดเรืองภาพตัวแทน (Presentation) แนวคิดเรืองสือมวลชนกับการสร้างความเป็นจริงทางสังคม 

(Social Construction of Reality) แนวคิดเรืองสารคดี (Documentary) แนวคิดเรืองการเล่าเรือง 

(Narration) และแนวคิดเรืองการเข้ารหัส – ถอดรหัสของผู ้ รับสาร (Encoding & Decoding) 

 ในการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ผ่านองค์ประกอบการเล่าเรือง (Narration) ผลการวิจัย

พบว่า ผู ้ผลิตรายการสร้างความหมายให้แก่ภาพตัวแทนหญิงชรา  ลักษณะ ดังนั น ( ) การประกอบสร้าง

ภาพตัวแทนทีมีลักษณะร่วมกับภาพความหมายของหญิงชรากระแสหลัก (หญิงชราทัวไป) มี  ประเด็น คือ 

หญิงชราคือผู ้ ที มีบทบาทในฐานะแม่และการดูแลลูกหลาน และผู ้ ทีมีบทบาทในการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนา ( ) การประกอบสร้างภาพตัวแทนทีมีลักษณะต่างจากภาพความหมายของหญิงชรากระ

หลัก หรือมีลักษณะเป็นหญิงชราชายขอบ มี  ประเด็นคือ หญิงชราคือผู ้ ทีมีความเสือมโทรมทางร่างกาย

แต่มีจิตใจทีแข็งแกร่ง ผู ้ทีมีฐานะยากจนในชนบท ผู ้ทีด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู ้ ทีไร้อํานาจในการต่อรอง

ทางสังคม ผู ้ทีมีชีวิตอย่างดิ นรนต่อสู ้  ผู ้ ทีได้รับผลกระทบจากสังคมสมัยใหม่ และผู ้ ทีไม่มีคุณค่าสําหรับลูก 
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ซึงภาพตัวแทนดังกล่าวได้ทําให้หญิงชราซึงเป็นกลุ่มคนชายขอบในมิติเรืองเพศ วัย และการยอมรับทาง

สังคม ตกอยู่ในภาวะชายขอบซ้อนทับชายขอบ ทั งนี เพราะภาพหญิงชราทีปรากฏในรายการส่วนใหญ่เป็น

หญิงชราทีมีวิถีในการดําเนินชีวิตแตกต่างจากหญิงชราทัวไปในสังคมหรือต่างออกไปจากหญิงชรากระแส

หลักนันเอง 

ส่วนกลวิธีการสร้างความหมายให้แก่ภาพตัวแทนหญิงชรามี  ประการหลักๆ ดังนี  คือ                   

การเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) การผนวกหญิงชรา (Inclusion) เข้าร่วมกับ

กระบวนการต่างๆ ในสังคม การเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Use) การตั งประโยคคําถามกับผู ้

รับชมรายการ การสร้างนิยมให้แก่คนชราและสถานการณ์ต่างๆ และการสือสารผ่านภาพหรือชุดภาพ ซึง

กลวิธีการสร้างความหมายดังทีได้กล่าวมาแล้วได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างผู ้ผลิตรายการกับหญิงชรา โดยผู ้ผลิตรายการมีอํานาจเหนือกว่าหญิงชราและสือสารความหมาย

ของหญิงชราจากจุดยืนของคนหนุ่ม-สาววัยทํางาน มีการศึกษาดี อาศัยอยูใ่นเขตเมือง และมีอํานาจในการ

สํารวจวิถีชีวิตของหญิงชราด้านต่างๆ อันเป็นส่วนหนึงในการตั งคําถามกับวิถีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของกลุ่มคนชั นกลางไทย 

ในการวิเคราะห์ผู ้ รับสาร (Audience Analysis) กลุ่มหญิงชราทีมีโลกประสบการณ์จริงแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุม่ตัวอย่างผู ้ รับสารหญิงชราส่วนใหญ่จะถอดรหัสและตีความหมายภาพตัวแทนหญิง

ชราด้วยจุดยืนเดียวกันกับทีผู ้ส่งสารเข้ารหัสมา (Preferred Reading) ทั ง  ประเด็น ยกเว้นประเด็นเรือง 

“หญิงชราคือผู ้ไม่มีคุณค่าสําหรับลูก” ทีมีการตีความค่อนข้างหลากหลาย และประสบการณ์ร่วม  (Shared 

Experience) ได้เป็นตัวแปรสําคัญในการตีความหมายและมีอิทธิพลต่อความรู ้ สึกของกลุ่มตัวอย่างหญิง

ชราเป็นอย่างยิง 

นอกจากนี พบว่า กลุ่มตัวอย่างหญิงชราได้แสดงอัตลักษณ์อย่างหลากหลายมิติ  (Multi-

Dimensional) และเคลือนไหว (Dynamic) ตลอดเวลาตามสถานการณ์และบทบาททีตนได้รับ อีกทั งยังมี

การแบ่งเขา (Them) แบ่งเรา (Us) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างหญิงชราด้วยกันค่อนข้างสูง 

 

อัญเชิญ  ชัยล้อรัตน์ ( ) การวิจัยเชิงพรรณนา  ครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา ( ) ลักษณะ

การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ  การได้รับการสนับสนุนทางสังคม  และความพึงพอใจในชีวิตของ

ผู ้สูงอายุ ( ) เปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตผู ้สูงอายุ  ทีมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและการ

ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่างกัน ( ) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ  

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิตของผู ้สูงอายุ  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี   

ได้แก่ ผู ้สูงอายุทีมีสถานภาพเป็นสมาชิกศูนย์บริการผู ้สูงอายุสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  คน  

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทัวไป  แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิต  สถิติทีใช้ใน
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การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 

One-way  ANOVA  และการหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี 

1. ผู ้สูงอายุมีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุทุกด้านในระดับปานกลาง  ผู ้ สงูอายุได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมทุกด้านในระดับปานกลาง  และผู ้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตทุกด้านในระดับปาน

กลาง 

2. ผู ้สูงอายุทีมีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในชีวิตต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . , .   โดยผู ้สูงอายุทีมีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุในระดับมากจะมีความ

พึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู ้ สูงอายุทีมีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุในระดับน้อย  ผู ้ สูงอายุทีได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในชีวิตต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  โดย

ผู ้สูงอายุทีได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับมากจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู ้สูงอายุทีได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมในระดับน้อย 

3. การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของผู ้สูงอายุ

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  (r=.649)  การได้รับการสนับสนนุทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก

กับความพึงพอใจในชีวิตของผู ้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  (r= .673) 

 

เพ็ญนรินทร์  สาตรจําเริญ ( ) วิทยานิพนธ์ เรือง “การศึกษาทัศนะของผู ้สูงอายุต่อการเป็น

ผู ้สูงอายุทียังประโยชน์ : กรณีศึกษาชมรมผู ้สูงอายุโรงพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาทัศนะของ

สมาชิกชมรมผู ้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครต่อการเป็นผู ้สูงอายุทียังประโยชน์และแนว

ทางการส่งเสริมผู ้สูงอายุเพือเป็นผู ้สูงอายุทียังประโยชน์  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ทีใช้ในการศึกษาครั งนี คือ  สมาชิกชมรมผู ้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน  แห่ง คือ 

โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  จํานวน  คน  การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  สถิติทีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ค่า

เบียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบหาค่า t-test, F-test  และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยมีระดับนัยสําคัญที .  

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง -  ปี  สมรส

แล้ว มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ไม่ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้อยู่ระหว่าง , - ,  บาท  

ทัศนะต่อการเป็นผู ้สูงอายุทียังประโยชน์  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านการดูแลตนเองและ

พึงตนเองได้ในระดับมาก  ความพึงพอใจในชีวิตตนเองด้านสุขภาพ  ด้านการทําสิงต่างๆ  ได้ตามศักยภาพ
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ของตนเองมีการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมสมําเสมอและด้านการใช้ความสามารถส่วนตัวในทางสร้างสรรค์ต่อ

การแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์  ส่วนทัศนะต่อแนวทางการเป็นผู ้สูงอายุทียังประโยชน์  กลุ่มตัวอย่าง

มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านภาวะสุขภาพกาย  จิตใจและสังคมทีดใีนระดับมาก  ผลการศึกษาความ

แตกต่างระหว่างตัวแปร  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างทีมีเพศ  อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ทีแตกต่างกัน  ไม่

มีความสัมพันธ์กับทัศนะ  การเป็นผู ้สูงอายุทียังประโยชน์และทัศนะต่อแนวทางการส่งเสริมผู ้สูงอายุเพือ

เป็นผู ้สูงอายุทียังประโยชน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  คือ กรุงเทพมหานครควรมีการสนับสนุนนโยบายในการจัดสวัสดิการ

ผู ้สูงอายุในเชิงรุกเพิมมากขึ น  เพือส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีดีโดยผู ้สูงอายุทียังประโยชน์เป็นผู ้

เผยแพร่แนะนําแนวทางให้แก่ผู ้สูงอายทุัวไปให้มีสุขภาพทีดีอย่างองค์รวม  พร้อมทั งสนับสนุนการจัดตั ง

ชมรมผู ้สูงอายุและสร้างองค์กรเครือข่ายผู ้สูงอายุให้ครอบคลุมทัวทุกพื นที 

 

สุริยา  แป้นสุขา ( )  การศึกษาเรือง  ปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของ

ผู ้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผูส้ ูงอายุ พ.ศ.  : กรณีศึกษาเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  อําเภอเซกา  

จังหวัดหนองคาย  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพือศึกษาความรู ้ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.

  ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  อําเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย  เพือศึกษาการเข้าถึง

บริการสวัสดกิารสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  

อําเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย  เพือศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตาม

พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  อําเภอเซกา  จังหวัด

หนองคายและ  เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ 

พ.ศ.   ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  อําเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย 

ในการศึกษาครั งนี   ผู ้ ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้สูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลศรีพนา  อําเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย  จํานวน  ชุด  ผู ้ศึกษาได้ใช้วิธีทางสถิติวิเคราะห์

ค่าไคสแควร์  และ ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ได้กําหนดระดับนัยสําคัญที .   เพือหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  แล้ววิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  โดยใช้เทคนิควิเคราะห์แบบขั นตอน  

ระหว่างตัวทํานาย 

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ลักษณะทัวไปของประชากรทีศึกษา  ผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ .   เป็น

ผู ้สูงอายุตอนต้น ( -  ปี)  ร้อยละ .   มีระดับการศึกษาสูงสุดขั นประถมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ .   

และผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ว่างงาน  ร้อยละ .   และไม่มีรายได้  ร้อยละ .  
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2. ระดับความรู ้ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   ของผู ้สูงอายุ  อยู่ในระดับปาน

กลาง ร้อยละ  

3. ระดับการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  ของผู ้สูงอายุ

อยู่ในระดับตํา  ร้อยละ .  

4. การศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ

ผู ้สูงอายุ พ.ศ.   และปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ 

พ.ศ.   ผลการศึกษาเป็นดังนี 

.   ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล  ซึงได้แก่  อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได้ต่อเดือน  

ไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้ สูงอายุ พ.ศ.   นัน

กล่าวคือ  ผู ้สูงอายุทีมีอายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีระดับการเข้าถึง

บริการสวัสดิการสงัคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  ไม่แตกต่างกัน 

.   ในด้านระดับความรู ้ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   มีความสัมพันธ์ต่อ

ระดับการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   ในทิศทางบวก  กล่าวคือ  

ผู ้สูงอายุทีมีระดับความรู ้ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  มากก็จะมีระดับการเข้าถึงบริการ

สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  มากตามด้วย 

.   ในด้านการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุตาม

พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   พบวา่  ความรู ้ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   มีผล

ต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   แต่มีผลน้อย

มาก  ซึงมีค่าการอํานาจพยากรณ์  ร้อยละ .  

นอกจากนี ยังมีข้อเสนอแนะทีได้จาการศึกษาว่า  ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของภาครัฐควร

สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู ้ สูงอายุได้มีความรู ้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้ สูงอายุ พ.ศ.   ซึงเป็น

แนวทางในการพัฒนาการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.

  แต่ทั งนี แล้วควรศึกษาปัจจัยด้านอืนประกอบเพราะความรู ้ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.

  นั นมีผลต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   น้อยมาก 

 

ฐิติรัตน์  ดิศโยธิน (2550) การศึกษาเรือง “บทบาทองค์การบริหารส่วนตําบล  ทีมีต่อการจัด

สวัสดิการผู ้สูงอายุในชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย”  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความรู ้ ความเข้าใจ

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมีต่อการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุและแนวทางการปรับบทบาทของ

องค์การบริหารส่วนตําบล  ในการจัดสวัสดิการด้านผู ้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย  ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง (Population) ทีศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มที 1 ผู ้บริหารจาก องค์การบริหารส่วนตําบล
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ทั งหมด จํานวนทั งสิ น 327 ชุด  กลุ่มที 2 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลซึงเป็นตัวแทนของผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 18 ราย  เก็บข้อมูลโดยการสนทนา

กลุ่ม (Focus group)  ประมวลผลข้อมูล  ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(SPSS) สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์คือ  ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมาเลข

คณิต (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และค่า t-test  กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที 

0.05 

ผลการศึกษา  พบว่า คุณลักษณะผู ้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 86.23 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 87.9 มีอายุ 41-50 ปี  ร้อยละ 47.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 

48.2 ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ขึ นไปร้อยละ 53.2 ไม่เคย  ได้รับการศึกษาด้านสวัสดิการ

สังคม  หรือสังคมสงเคราะห์มาก่อน  ร้อยละ 56.7  และไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานด้านสวัสดิการ

สังคม  ร้อยละ 73.0 

ความรู ้ความเข้าใจขององค์การบริหารส่วนตําบลทีมีต่อการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุในชุมชนจังหวัด

หนองคาย  โดยการศึกษาความรู ้ ความเข้าใจของผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด้านบทบาทภารกิจ

ตามกฎหมาย  และด้านการจัดสวัสดิการสังคม  ผลการศึกษา  พบว่า  ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล

ส่วนใหญ่  ร้อยละ 67.2 มีความรู ้ความเข้าใจด้านบทบาทภารกิจตามกฎหมายและการจัดสวัสดิการสังคม  

อยู่ในระดับมาก 

บทบาทการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุของ  องค์การบริหารส่วนตําบล  ในจังหวัดหนองคายทีมากทีสุด  

คือ บทบาทการจัดสวัสดิการด้านรายได้  และบทบาทการจัดสวัสดิการด้านอืนๆ  ส่วนภาพรวมของการจัด

สวัสดิการผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดหนองคาย  พบว่า อยู่ในระดับน้อย 

แนวทางการปรับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุในชุมชน  จาก

การสนทนากลุ่ม (Focus group)  ได้เสนอแนวทางการปรับบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลใน

ด้านสวัสดิการสังคมสําหรับผู ้สูงอายุให้ครอบคลุมมากขึ น  ทั งด้านสวัสดิการสังคมด้านรายได้  สวัสดิการ

ด้านสุขภาพ สวัสดิการด้านทีอยู่อาศัย  สวัสดิการด้านการศึกษา  สวัสดิการด้านนันทนาการ  และ

สวัสดิการด้านอืนๆ มีข้อเสนอแนะว่า  รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอ

และเหมาะสมกับท้องถิน  และมีการระบุสัดส่วนการใช้เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจน  

สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความรู ้ ความสามารถด้านสวัสดิการ

สังคมและสังคมสงเคราะห์  รวมทั งมีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับทีเหมาะสม  เพือให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

การทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลคุณลักษณะทัวไปของประชากรกับบทบาทการจัด

สวัสดิการผู ้สูงอายุในชุมชน  พบว่า เพศ อายุ การศึกษา  และประสบการณ์ในการทํางานของประชากร  ที

แตกต่างกัน  มีผลต่อบทบาทการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุในชุมชน  ไม่แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญที 0.05 
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ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงาน  ควรมีการพัฒนาบุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี

ความรู ้ความสามารถและมีความพร้อมทีจะดําเนินงานด้านสวัสดิการผู ้สูงอายุในชุมชนอย่างมืออาชีพ  มี

การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Goverment)  สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดในฐานะผู ้มีหน้าทีหลักเกียวกับงานด้านสวัสดิการสังคม  และการ

ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. 2546 

 ควรมีบทบาทภารกิจประสานความช่วยเหลือด้านวิชาการการจัดสวัสดิการสังคมไปสู่  องค์การ

บริหารส่วนตําบลให้เป็นระบบ และต่อเนือง  ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมันคงของมนุษย์  ควรมีบทบาทในการติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน

ภารกิจทีได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เพือให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีความชัดเจนในทาง

ปฏิบัติและควรมีการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนตําบลให้มากขึ นเพือความ

เข้มแข็งของสังคม  รวมทั งส่วนกลางทีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลควรสร้างรูปแบบ (Model) 

องค์กรเรียนรู ้  (Learning  Organization) ทีเป็นต้นแบบทีดีให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้ศึกษาเรียนรู ้   

และนําไปประยุกต์ใช้  ในการบริหารงานต่อไป 

 

สิงหา  จันทริย์วงษ์ ( )  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์  เพือศึกษาสภาพและวิเคราะห์

องค์ประกอบเกียวกับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในชนบท  และสังเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ

ผู ้สูงอายุในชนบทเพือสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในชนบท  โดยใช้กรณีศึกษาจาก

กลุ่มเป้าหมาย  ซึงอาศัยอยู่ในพื นทีจังหวัดสุรินทร์  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู ้สูงอายุทีมีอายุระหว่าง -  ปี  

ผู ้ดูแลใกล้ชิดผูสู้งอายุ  และ ผู ้ นําชุมชน  การวิจัยเป็นรูปแบบการวิจัยประยุกต์  ใช้เทคนิคการวิจัยเชิง

คุณภาพ  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  คือ แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในชนบทของไทยเกียวข้องกับองค์ประกอบ  ประการ 

คือ )องค์ประกอบภายในเป็นผลจากความเสือมทางร่างกายทีส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมส่วนตัว

และสังคม  ซึงสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีผู ้สูงอายุ  และ )องค์ประกอบภายนอกเกียวข้องกับการพึงพิง

ทางเศรษฐกิจเพือการดํารงชีพขั นพื นฐานในสังคมวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัฒน์ทีเปลียนแปลงก่อให้เกิดปัญหา

ต่อผู ้สูงอายุอย่างหลากหลาย  นอกจากนี การศึกษาทีไม่เท่าเทียมและการรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารทีทันสมัยมี

ความขัดแย้งกับภูมิปัญญาดั งเดิม  ทั งนี   สิงแวดล้อมในอดีตถูกทําลายโดยระบบทุนนิยมเป็นอุปสรรค

สําหรับผู ้สูงอายุในชนบทซึงพึงพาธรรมชาติเพือการดํารงชีพอย่างไรก็ตามผู ้สูงอายุมีโอกาสได้รับพิษภัยจาก

สิงแวดล้อมทั งทางตรงและทางอ้อม  แม้ว่าสวัสดิการจากภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการ
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ช่วยเหลือผู ้สูงอายุในรูปแบบทีหลากหลาย  แต่สวัสดิการดังกล่าวมีจํานวนจํากัดและยังไม่ครอบคลุม

ผู ้สูงอายุทีอาศัยอยู่ในชนบท 

2. การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  

เป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในชนบท  ซึงได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู ้

เกียวกับผู ้สูงอายุในชนบททุกด้านเป็นฐานข้อมูล  ได้รูปแบบซึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้าน 

คือ การเตรียมความพร้อม  การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ ้มครองสวัสดิการโดยครอบครัว  การพัฒนา

บุคลากรด้านครอบครัว  การจัดการความรู ้ และการวิจัยโดยครอบครัว  ซึงรูปแบบดังกล่าวนี ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้านผูสู้งอายุและครอบครัว  รวมทั งได้รับการยอมรับและ

ความพึงพอใจจากกลุ่มผู ้สูงอายุ  ผู ้ดูแลใกล้ชิดผู ้สูงอายุและผู ้นําชุมชน  อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ . ) 

สรุปโดยภาพรวม  รูปแบบทีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในชนบทโดยใช้

ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  เป็นการวิจัยทีมุ่งแสวงหาองค์ความรู ้ เกียวกับผู ้สูงอายุโดยเฉพาะในชนบทเพือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุให้ดํารงคุณค่าแห่งปูชนียบุคคลของสังคมอย่างยังยืนสืบไป 

 

กุณฑลี  เงาแสงธรรม (2551)  การศึกษาเรือง “การเตรียมการสร้างหลักประกันเพือการ

ดํารงชีวิตในวัยสูงอายุของข้าราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี” มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาทัศนะ

ของกลุ่มตัวอย่างต่อการสร้างหลักประกันเพือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุด้านประชากรช่วยตัวเอง  ด้าน

ครอบครัวเกื อหนุน  ด้านชุมชนช่วยเหลือ  และด้านสังคม-รัฐ  เกื อหนุน  และลักษณะการเตรียมการสร้าง

หลักประกันเพือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุ  ด้านรายได้  ด้านสุขภาพ  และด้านครอบครัว  กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ข้าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ทีมีอายุตั งแต่ 18-55 ปี  จํานวน 244 คน  ใช้วิธี

วิจัยแบบพรรณนามีแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  และสถิติทีใช้ คือ ค่าร้อยละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือ

ค่าเฉลีย  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดย

ทดสอบค่า F-test  โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 36-45 ปี  

สถานภาพโสด  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอายุราชการน้อยกว่า 10 ปี  เงินเดือนระหว่าง 10,001-

20,000 บาท  และเป็นข้าราชการ ระดับ 4-6 มีทัศนะต่อการสร้างหลักประกันเพือการดํารงชีวิตในวัย

สูงอายุในด้านประชากรด้วยตนเอง  ด้านครอบครัวเกื อหนุน  ด้านชุมชนช่วยเหลือ  และด้านรัฐ-สังคม  

เกื อหนุนเป็นอันดับสาม  และด้านชุมชนช่วยเหลือเป็นอันดับสี  สําหรับการศึกษาลักษณะการเตรียมการ

สร้างหลักประกันเพือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุ  ด้านรายได้  ด้านสุขภาพ  และด้านครอบครัว  กลุ่ม

ตัวอย่างมีลักษณะการเตรียมการสร้างหลักประกัน  เพือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง  
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เมือพิจารณารายด้านโดยภาพรวมเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการเตรียมการสร้างหลักประกันเพือการ

ดํารงชีวิตในวัยสูงอายุด้านสุขภาพเป็นอนัดับแรก  ด้านรายได้เป็นอันดับสอง  และมีการเตรียมการด้าน

สังคมเป็นอันดับสาม  

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  เพือให้การเตรียมการสร้างหลักประกันเพือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุ

ของข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  ผู ้บริหารใน สปน. และฝ่ายสวัสดิการและ

เจ้าหน้าทีสัมพันธ์  ควรมีนโยบายเพือกระตุ ้นให้ข้าราชการในสังกัดให้ความสําคัญต่อตนเองในการ

เตรียมการหลังเกษียณอายุราชการ  โดยรณรงค์และส่งเสริมในเรืองการออม  การดูแลสุขภาพตนเอง  และ

การปฏิบัติตนในสังคมผู ้สูงอายุ  เพือการก้าวย่างสู่วัยสูงอายุอย่างสมศักดิ ศรี  มีคุณค่า  ด้วยคุณภาพชีวิตที

ดี 

 

จรรยา  เจตนสมบูรณ์ (2552)  การวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพือศึกษาวิถีชีวิตผู ้สูงอายุ

หญิงทีอยู่คนเดียวในครัวเรือนในเขตเทศบาลนครสงขลาภายใต้กระแสการพัฒนา เก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตจากผู ้สูงอายุหญิงทีอยู่คนเดียวในครัวเรือนในเขตเทศบาลนครสงขลา 

จํานวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาของเมืองสงขลาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู ้สูงอายุหญิงทีอยู่

คนเดียวโดยตรง ยังคงมีวิถีชีวิตตามปกติ เพียงแต่ไม่ได้ทํางานทีเกิดรายได้ กิจวัตรประจําวัน ภาคเช้าเน้น

การทํางานบ้าน ส่วนภาคบ่ายเป็นช่วงเวลาการพักผ่อนและปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อืน ทีสําคัญผู ้สูงอายุหญิงทีอยู่

คนเดียวยังใส่ใจสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารเสริม บริโภคอาหารทีสะอาด มีประโยชน์ หลีกเหลียง

เครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ กาแฟ และบุหรี บางคนยังตรวจสุขภาพประจําปี ออกกําลังกายทุกวัน เมือ

เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็ดูแลรักษาตัวเองทีบ้าน หากอาการรุนแรงก็ไปพบแพทย์ ในการวิจัยนี  แม้ผู ้สูงอายุ

หญิงจะอยู่คนเดียว แต่ก็ยังมีวิถีชีวิตทีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืน ยังมีบทบาทเป็นผู ้ ให้และผู ้ รับการเกื อหนุน

ลูกหลาน พีน้อง และผู ้ อืนในชุมชน ส่วนใหญ่มีความสุขกับชีวิตทีดําเนินอยู่ แต่โดยส่วนลึกแล้ว ผู ้สูงอายุ

หญิงทีอยู่คนเดียวก็ปรารถนาจะใช้ชีวิตบั นปลายอยู่กับลูกหลาน และยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ 

จากการวิจัยนี  มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานรัฐในเทศบาลนครสงขลาควรมีแนวทางการช่วยเหลือ

ผู ้สูงอายุทีหลากหลาย ตรงตามสภาพปัญหา ควรมีโทรศัพท์สายด่วนเพือให้ผู ้สูงอายุหญิงทีอยู่คนเดียวได้

ใช้บริการเพือร้องขอความช่วยเหลือคน โดยเฉพาะยามเจ็บป่วย รวมทั งควรดําเนินโครงการทีมีอยู่แล้ว

เกียวกับผู ้สูงอายุให้เข้มแข็งและทวัถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิงขึ น และทีสําคัญ หน่วยงานทีเกียวข้องควร

ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ดูแลและอยู่ร่วมกับผู ้สูงอายุ เพราะการได้อยู่ร่วมกับบุตรหลานเป็นสิงทีผู ้สูงอายุ

ปรารถนา 
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อรรถพร  บัวพิมพ์ (2552)  ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะสังคมประชากรผู ้สูงอายุ  โดย

จํานวนผู ้สูงอายุมีอัตราเพิมจํานวนมากขึ นแต่อัตราการเกิดของทารกลดตําลง  ซึงเป็นผลมาจากการที

ประชากรในวัยเจริญพันธุ ์แต่งงานช้าและมีบุตรน้อยลง  แต่ในทางกลับกันความก้าวหน้าทางการแพทย์  ทํา

ให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ น  และการมีอายุทียืนยาวมากขึ นของผู ้สูงอายุ  ส่งผลให้โครงสร้างสัดส่วน

ประชากรผู ้สูงอายุมีจํานวนเพิมมากขึ นเรือยๆ จนเกิดสมดุลเมือเทียบกับสัดส่วนของประชากรในวัยหนุ่ม

สาวหรือวัยทํางาน  จากภาวะประชากรสูงอายุทีเพิมอย่างรวดเร็วส่งผลต่อสังคมโดยรวม  เช่น สถานะทาง

เศรษฐกิจและการจ้างงาน  ทําให้ในอนาคตแรงงานสูงอายุจะมีความสําคัญต่อตลาดแรงงานอย่างมาก  

จากการทีคนสูงอายุมีสุขภาพทีแข็งแรงมีอายุยืนยาวขึ น  จึงยังมีความต้องการทีจะทํางานอยู่  เพือเป็น

รายได้สําหรับเลี ยงตนเองและครอบครัว  แต่เนืองจากอายุทีมากขึ นสภาพของร่างกายย่อมเสือมถอยลง

ตามธรรมชาติ  ทําให้แรงงานสูงอายุถูกมองว่าเป็นแรงงานทีไม่มีประสิทธิภาพ  และมักถูกกีดกันหรือถูก

เลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน  

สําหรับในประเทศไทย  ได้เริมให้ความสนใจกับคนสูงอายุมากขึ นโดยมีมองว่ากลุ่มคนสูงอายุควร

ได้รับการทดแทนและความช่วยเหลือจากสังคม  เช่นเดียวกับ  เด็ก  หรือคนพิการ  โดยมีการดําเนินการ

ต่างๆเกียวกับคนสูงอายุโดยเน้นการสงเคราะห์  หรือให้ความคุ ้มครองแรงงานสูงอายุ  มีการให้สิทธิขั น

พื นฐานบางประการแก่คนสูงอายุ  จนกระทังตราเป็นพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แต่อย่างไรก็ตาม  

แรงงานสูงอายุในประเทศไทยยังได้รับการดูแลจากภาครัฐน้อยกว่าแรงงานกลุ่มอืนๆ เนืองจากนายจ้างยังมี

ทัศนคติในแง่ลบกับลูกจ้างสูงอายุ  ว่าการรับคนสูงอายุเข้าทํางานหรือการมีคนสูงอายุยังไม่ได้รับการ

ยอมรับในการทํางานเท่าทีควร  ซึงเมือพิจารณาจากปัญหาจะพบว่าสิงทีใช้พิจารณาในการจ้างงานแรงงาน

สูงอายุ  คือ อายุและสภาพร่างกายของลูกจ้าง  ซึงอายุถือเป็นสิงทีแสดงให้เห็นสมรรถภาพทางร่างกาย

ภายนอกและประสิทธิภาพการทํางานของลูกจ้างทีอาจส่งผลในการทํางานของลูกจ้างได้  จากทัศนคติของ

นายจ้างดังกล่าว  ทําให้ลูกจ้างทีมีอายุมากมักจะประสบปัญหาหลายประการในการประกอบอาชีพ  ดังนี 

ประการแรก  ปัญหาการกําหนดคําจํากัดความของแรงงานผู ้สูงอายุ  การกําหนดอายุของผู ้สูงอายุ

ตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ ทีอายุ 60 ปี  เป็นการให้ความหมายในทางสังคม  แต่คําจํากัดความของ

ผู ้สูงอายุตามความหมายของพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ  จะนํามาใช้ในความหมายของกฎหมายแรงงานใน

ประเทศไทยนั น  ย่อมไม่เหมาะสําหรับการให้ความคุ ้มครองลูกจ้างสูงอายุเท่าทีควรเพราะสําหรับประเทศ

ไทยผู ้ ทีมีอายุ 60 ปี  ส่วนใหญ่จะเป็นวัยทีเกษียณอายุ  จึงเป็นวัยทีไม่ได้ทํางาน  ดังนั นถ้าจะคุ ้มครอง

แรงงานสูงอายุโดยกําหนดอายุของลูกจ้างสูงอายุที 60 ปีขึ นไป  ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์สําหรับคนสูงอายุที

ทํางานจริง 

ดังนั นผู ้ เขียนเห็นควรมีการกําหนดอายุของลูกจ้างสูงอายุโดยให้ลูกจ้างสูงอายุไว้ทีอายุ 45 ปีเพราะ

เป็นวัยทีคนทํางานสูงอายุเริมมีการเปลียนแปลงทางด้านร่างกายทีเสือมถอยลง 
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ประการสอง  ปัญหาในการจ้างงาน  การรับลูกจ้างสูงอายุเข้าทํางานหรือการรับสมัครงานลูกจ้าง

สูงอายุนายจ้างจะพยายามกีดกันหรือเลือกปฏิบัติโดยการกําหนดอายุของผู ้สมัครเพราะเมือนายจ้าง

เปรียบเทียบอายุของผู ้สมัครแล้วอาจจะมีความโน้มเอียงทีจะรับลูกจ้างทีมีอายุน้อยกว่าได้  โดยนายจ้าง

มองว่าการรับลูกจ้างทีอายุน้อยๆสามารถเรียนรู ้ งานได้เร็ว  มีความรู ้ความชํานาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

ดีกว่าลูกจ้างทีมีอายุมากๆ  และการจ่ายค่าจ้างให้รับลูกจ้างหนุ่มสาวอาจจ่ายค่าจ้างในจํานวนไม่สูงมาก

นักเมือเทียบกับลูกจ้างอายุมาก  ส่วนลูกจ้างสูงอายุนายจ้างอาจมองว่าลูกจ้างสูงอายุเป็นแรงงานสมัยเก่า

ไม่มีความรู ้ความชํานาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่  ซึงต้องมาฝึกอบรมภายหลังจากเข้าทํางานแล้ว  หรือถ้า

นายจ้างรับลูกจ้างสูงอายุเข้าทํางานแล้ว  ลูกจ้างจะมีเวลาทีทํางานให้นายจ้างได้อีกไม่นานนัก  การกระทํา

ดังกล่าวถือเป็นการกีดกันการจ้างงานแรงงานสูงอายุและเป็นการลดโอกาสการเข้าถึงการจ้างงานของ

แรงงานสูงอายุ  แต่เนืองจากกฎหมายในประเทศไทยในปัจจุบันเกียวกับการคุ ้มครองสิทธิผู ้สมัครงาน

สูงอายุทีถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าทํางานนั น  สภาพการบังคับของกฎหมายแรงงานยังไม่ครอบคลุมถึง 

ดังนั นผู ้ เขียนเห็นควรมีบทกฎหมายเกียวกับการเลือกปฏิบัติสําหรับผู ้สมัครทีมีอายุมากไว้โดยตรง 

ประการทีสาม  ปัญหาเกียวกับการคุ ้มครองแรงงานสูงอายุระหว่างการทํางาน  เช่น นายจ้างกีดกัน

หรือกลันแกล้งเพือไม่ให้ลูกจ้างไม่สามารถทํางานต่อไปได้  เช่น อาจเปลียนสภาพการจ้าง  เปลียนแปลง

หน้าทีของลูกจ้างให้ตกตํากว่าเดิม  หรือมีการโยกย้ายตําแหน่งของลูกจ้างโดยดูจากอายุของลูกจ้างโดย

ลูกจ้างไม่สมัครใจ  นอกจากนี ลักษณะการทํางานของลูกจ้างยังขาดการสนับสนุนให้มีการทํางานแบบ

ยืดหยุ่นทีเหมาะสมกับแรงงานสูงอายุ  เช่น การทํางานแบบทั งเต็มเวลาหรือบางช่วงเวลา  การลดชัวโมง

การทํางาน เป็นต้น  เพือให้เกิดความเสมอภาคทางโอกาสในการทํางานของคนสูงอายุอย่างแท้จริง 

ดังนั นผู ้ เขียนเห็นควรมีบทกฎหมายสําหรับการให้ความคุ ้มครองคนสูงอายุในการทํางานในสถาน

ประกอบการ  คือห้ามมิให้นายจ้างเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างสูงอายุในการทํางาน  นอกจากนี ควรมีกฎหมายที

ให้สิทธิแก่ลูกจ้างทีจะร้องขอการทํางานแบบยืดหยุ่นซึงเป็นลักษณะการทํางานทีไม่เคร่งครัดเหมาะกับ

สภาพร่างกายของลูกจ้างสูงอาย ุ

ประการสุดท้าย  ปัญหาการคุ ้มครองการเลิกจ้างสูงอายุ  เมือนายจ้างมีความประสงค์จะเลิกจ้าง

ลูกจ้าง  นายจ้างอาจอ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าลูกจ้างดังกล่าวอายุมากแล้วขาดประสิทธิภาพหรือหย่อน

สมรรถภาพในการทํางาน  นอกจากนี การเลิกจ้างเพราะเหตุแห่งการเกษียณอายุของลูกจ้างเอกชนใน

ประเทศไทย  เป็นเรืองทีไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  จึงเป็นเรืองทีนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลง

กันเอง  การไม่มีการกําหนดเกณฑ์อายุเกษียณอายุให้แน่นอนนนั  อาจทําให้ลูกจ้างขาดความมันคงในการ

ทํางาน  เนืองจากนายจ้างอาจเลิกจ้างลูกจ้างเมือใดก็ได้  โดยนายจ้างอาจใช้อํานาจกําหนดอายุทีต้องการ

เกษียณไว้เพือบังคับเกียวกับการทํางานหรือเลิกจ้างลูกจ้าง 

ดังนั นผู ้ เขียนเห็นว่าการเลิกจ้างมีหน้าทีพิสูจน์ให้ได้ว่าการเลิกจ้างได้กระทําอย่างมีเหตุผลและ

ความจําเป็น  สําหรับกรณีเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุ  ผู ้ เขียนเห็นว่าควรมีการกําหนดการเกษียณอายุที
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แน่นอน  เพือความมันคงในการทํางาน  นอกจากนี ผู ้ เขียนเห็นว่า  การเลิกจ้างควรให้ตัวแทนลูกจ้างเข้ามี

ส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกคัดเลือกลูกจ้างเพือการเลิกจ้างด้วย  กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพราะ

เกษียณอายุนั นมีความประสงค์จะทํางานกับนายจ้างต่อไป  นายจ้างควรให้โอกาสลูกจ้างได้ทํางานต่อไป  

โดยให้สิทธิลูกจ้างในการร้องขอทํางานต่อไปภายหลังเกษียณอาย ุ

 

6. สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรี 

 

 ความรุนแรงต่อสตรีเป็นอุปสรรคหนึงทีกีดขวางการบรรลุเป้าหมายความเสมอภาค  การพัฒนา

และสันติภาพ  คําว่า “ความรุนแรงต่อสตรี” หมายถึง การใช้ความรุนแรงใดๆ อันเนืองมาจากความแตกต่าง

ระหว่างหญิงชาย  ซึงมีผลหรือมักจะมีผลทําให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนทางกาย  ทางเพศ  หรือทาง

จิตใจต่อสตรี  รวมไปถึงการขู่เข็ญคุกคามว่าจะใช้ความรุนแรง  การบีบบังคับหรือการทําให้สูญเสียอิสรภาพ

โดยพลการ  ทั งนี ไม่ว่าจะเกิดขึ นในชีวิตสาธารณะหรือชีวิตส่วนตัวก็ตาม  ความรุนแรงทีกระทําต่อสตรียัง

เรียกได้ว่าเป็นการละเมิดและทําลายหรือเพิกถอนการทีสตรีจะได้รับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั นพื นฐาน    

 สตรีและเด็กผู ้หญิงทีต้องถูกทารุณทางกาย  ทางเพศ  และทางจิตใจนั น  มีอยู่ในทุกสังคมไม่มากก็

น้อย  และเกิดขึ นโดยไม่จํากัดขอบเขตเฉพาะกลุ่มรายได้  ชนชั น  และวัฒนธรรมใดๆ สถานภาพอันตําต้อย

ทางสังคมและเศรษฐกิจของสตรีอาจจะเป็นได้ทั งสาเหตุและผลลพัธ์จากความรุนแรงต่อสตรี  นอกจากนี

ความรุนแรงต่อสตรียังแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างชายกับหญิงอัน

ปรากฏในประวัติศาสตร์มาโดยตลอด  ซึงได้นําไปสู่การทีบุรุษมีอิทธิพลเหนือกว่าสตรีและการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรี  ตลอดจนการขัดขวางไม่ให้สตรีก้าวหน้าไปได้อย่างเต็มที  ความรุนแรงต่อสตรีตลอดช่วงชีวิตนั น

ส่วนใหญ่สืบเนืองมาจากแบบแผนทางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะเป็นผลเสียของการปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมบางเรือง  และการกระทําอย่างสุดขั วทุกประการทีเกียวโยงกับเชื อชาติ เพศ ภาษา หรือ

ศาสนา  ทีทําให้สถานะอันตําต้อยทีกําหนดให้กับสตรีในครอบครัว ในทีทํางาน  ชุมชน  และสังคม คงอยู่

ต่อไปไม่จบสิ น  และการตอกยํ าภาพลักษณ์ของความรุนแรงต่อสตรีทีปรากฏในสือมวลชนโดยเฉพาะที

แสดงการข่มขืนหรือการกดสตรีลงเป็นทาสทางเพศ  ล้วนเป็นปัจจัยทีทําให้ความรุนแรงดังกล่าวดํารงอยู่

และแพร่หลายได้ต่อไป  ซึงมีอิทธิพลต่อชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิงต่อเด็กและเยาวชน 

 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านความรุนแรงต่อสตรีไว้ 3 ข้อ 

ดังนี 

1. ใช้มาตรการผสมผสานในการป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อสตรี โดยระงับการใช้ความ

รุนแรงต่อสตรี  และมุ่งมนัในการปฏิบัติเพือป้องกัน สอบสวน และลงโทษการกระทําความรุนแรงต่อสตรี

ตามกฎหมายของประเทศ  ให้มีการทบทวน วิเคราะห์ กฎหมายต่างๆ เป็นระยะๆ เพือให้แน่ใจว่ากฎหมาย

นั นมีประสิทธิผลในการขจัดความรุนแรงต่อสตรี  พยายามอย่างยิงทีจะให้สัตยาบันและ/หรือปฏิบัติตาม
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บรรทัดฐาน  และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีเกียวข้องกับความรุนแรง  ส่งเสริมนโยบายทีมี

การนําเอาประเด็นบทบาทหญิงชายเข้าไปอยู่ในนโยบายและทุกโครงการทุกประเภททีเกียวข้องกับความ

รุนแรงต่อสตรี  ยกระดับสํานึกของสือมวลชนในเรืองความรับผิดชอบทีจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของสตรีและ

บุรุษทีต่างออกไป  รวมทั งขจัดรูปแบบการนําเสนอของสือมวลชนทีนําไปสู่ความรุนแรง  และพัฒนา

โครงการและกระบวนการการขจัดการลวนลามทางเพศ  ความรุนแรงรูปแบบอืนๆ ทีเกิดขึ นกับสตรีใน

สถาบันการศึกษา  ทีทํางาน  และสถานทีอืน  ๆ

2. ศึกษาสาเหตุและผลของความรุนแรงและประสิทธิผลของมาตรการป้องกัน เป็น

ปฏิบัติการทีต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาล  องค์กรระดับภูมิภาค  องค์การสหประชาชาติ  องค์กร

ระหว่างประเทศอืนๆ  องค์กรสตรี  องค์กรเยาวชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  และสถาบันวิจัย ตามความ

เหมาะสม  เพือส่งเสริมให้เกิดการวิจัย  เก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติทีเกียวข้องกับรูปแบบของความรุนแรง

ต่อสตรีทีพบเห็นอยู่ทัวไป  โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว  และมีการเผยแพร่ผลการวิจัยและ

การศึกษาต่างๆ อย่างกว้างขวาง  สนับสนุนและริเริมการวิจัยเรืองผลของความรุนแรง  สนับสนุนให้

สือมวลชนพิจารณาผลกระทบของการมีแบบแผนของบทบาทหญิงชายทีตายตัว  อันเป็นการเสริมความ

รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันทีเกิดจากความแตกต่างระหว่างหญิงชาย 

3. ขจัดการค้าสตรี  และช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื อของความรุนแรงจากการค้า

ประเวณีและการค้ามนุษย์ ใช้มาตรการทีเหมาะสมเพือขจัดการค้าสตรี  โดยมุ่งแก้ทีปัจจัยรากเหง้า  

รวมทั งปัจจัยภายนอกทีส่งเสริมการซื อขายสตรีและเด็กผู ้หญิงเพือการค้าประเวณี  เพิมความร่วมมือและ

ปฏิบัติการทีประสานร่วมกันในทุกระดับของแต่ละหน่วยงานและสถาบันทีมีบทบาทในการบังคับใช้

กฎหมายทีเกียวข้อง  พัฒนาโครงการและนโยบายการศึกษาและการฝึกอบรม และพิจารณาออกกฎหมาย

ทีมุ่งป้องกันการท่องเทียวทีมีจุดประสงค์ทางเพศ  โดยเน้นเป็นพิเศษทีการปกป้องหญิงสาวและเด็ก 

สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย  ได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผู ้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยผู ้ ใดทีกระทําความรุนแรงต่อคนในครอบครัวถือว่ามี

ความผิดทางอาญา ตามมาตรา 4 ซึงบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทําการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นัน

กระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิดหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน

หกพันบาทหรือทังจําทังปรับ”  และผู ้ใดก็ตามทีพบเห็นการกระทําความรุนแรงต่อคนในครอบครัวก็มีหน้าที

ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าให้ได้ทราบ  ตามมาตรา 5 ซึงบัญญัติไว้ว่า “ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

หรือผู้ทีพบเห็นหรือทราบการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว  มีหน้าทีแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที   

เพือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี”  

 จากข้อมูลสถิติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตั งแต่ปี 2548 ถึง 

กุมภาพันธ์ 2551 โดยจําแนกตามบุคคลทีกระทําความรุนแรงและวิธีทีกระทําความรุนแรง พบว่า         
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บุคคลทีกระทําความรุนแรงมากทีสุดคือ กลุ่มเพือน / คนรู ้จัก จํานวน 6,393 ครั ง แบ่งเป็นการกระทําความ

รุนแรงโดยการข่มขืน 2,947 ครั ง รองมาเป็นการถูกทําร้ายร่างกาย 1,355 ครั ง และการถูกอนาจาร 

           

ตารางที    แสดงสถิติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตั งแต่ ปี 2548 ถึง 

กุมภาพันธ์ 2551 

 

วิธีการ 
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กาย 

ถูก 

ข่มขืน 

ถูก 

อนาจาร 

ถูกทอดทิ ง/

กักขัง/ 

หน่วง

เหนียว 

พราก 

ผู ้ เยาว์ 

พยายาม 

ฆ่า 

ฆาตกรรม อืนๆ   

(ไม่

ระบุ

ทีมา) 

 

รวม 

สามี 1,425 14 2 9 0 4 6 5 1,465 

บิดา 43 54 15 5 1 0 1 7 126 

บิดาเลี ยง 19 96 46 0 0 1 2 3 167 

มารดา 15 0 1 4 0 1 0 4 25 

ม า ร ด า

เลี ยง 

9 0 0 0 0 0 0 0 9 

ญาติ 243 180 107 3 5 2 4 7 551 

เพือน/ 

คนรู ้จัก 

1,355 2,947 1,309 77 528 13 14 150 6,393 

คนแปลก

หน้า 

608 370 263 9 28 11 6 32 1,327 

นายจ้าง 7 11 9 0 0 0 0 5 32 

อืนๆ 198 119 65 8 25 9 2 24 450 

ไม่ระบุมา 125 69 38 3 9 2 2 23 271 

 10,816 

  

ทีมา   ข้อมูลจากระบบข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว ของ สสส.  ฐานข้อมูล

รายงานสถิติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี vlolence.In.th 
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งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 ชายไทย รักษาชาติ (2548) การศึกษาเรืองการค้าหญิงกับมิติเรืองเพศวิถีและสือลามกใน

อินเตอร์เน็ต มีประเด็นทีมาของการศึกษาคือ นิยามศัพท์ของคําว่า “การค้าหญิง” ขององค์การ

สหประชาชาติและของรัฐบาลประเทศไทยไม่ครอบคลุมกับปัญหาทีเกิดขึ นจริง  การศึกษาครั งนี มี

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 

1. เพือศึกษา นําเสนอ รูปแบบและเนื อหาของสือลามกในอินเตอร์เน็ต ทีส่งผลต่อความสัมพันธ์

เชิงอํานาจหญิงชาย 

2. เพือศึกษา นําเสนอ การสร้างความหมายของมิติเรืองเพศวิถี และรูปแบบของแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเพศจากผู ้หญิง  ทีส่งผลทําให้นิยามศัพท์ “การค้าหญิง” ไม่ครอบคลุมปัญหาทีเกิดขึ นจริง

ในปัจจุบัน 

แนวคิดทฤษฏีทีใช้ในการศึกษา คือ แนวคิด – ทฤษฏีมิติเรืองเพศวิถี แนวคิด-ทฤษฏีเรืองการค้าหญิง 

แนวคิด-ทฤษฏีเรืองสือลามก และทฤษฏีสตรีนิยม  การหลอมรวมของมิติเ รืองเพศวิถี  การค้าหญิง 

กลายเป็นสือลามกขนาดใหญ่ในพื นทีของอินเตอร์เน็ต  ทีผู ้หญิงถูกดึงให้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมทางเพศนี 

 จากการศึกษาในพื นทีของอินเตอร์เน็ต  ในส่วนของเว็บไซท์เพือความบันเทิงทัวไป  เว็บไซท์ลามก

และการสนทนาผ่านระบบออนไลน์พบว่า  ผู ้ เสพสือรวมทั งบุคคลทีมีส่วนเกียวข้องกับเว็บไซท์นําเสนอ

เนื อหาทีเกียวกับเรืองเซ็กส์  การสอดแทรกภาพโป๊เปลือยในพื นทีของเว็บไซท์เพือความบันเทิงทัวไป  เนื อหา

และภาพบางส่วนมีความคาบเกียวกับเว็บไซท์ลามก  โดยเฉพาะเว็บไซท์ลามกทีผู ้ เสพสือสามารถเข้าถึงได้

โดยง่าย  และพื นทีในอินเตอร์เน็ตยังพบว่ามีการสร้าง “ความรู”้ และ “ความจริง” อยู่ตลอดเวลา  ซึง

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบแต่การสร้าง “ความจริง” คือการครอบงําผู ้หญิงบนฐานของการสร้าง 

“ความรู ้และความจริง” เกียวกับมิติเรืองเพศวิถีทีมักจะสร้างภาพลักษณ์ของผู ้หญิงให้เป็น “หญิงแพศยา” 

 จากประเด็นการศึกษาเรืองการค้าหญิงพบว่า มีการสร้าง “ความเป็นผู ้หญิง” ให้ผูกติดกับความ

เป็น “สินค้า” อยู่ตลอดเวลาโดยทีการค้าหญิงและอุตสาหกรรมทางเพศในอินเตอร์เน็ตไม่มีขอบเขตเฉพาะ

มูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั น  แต่มีความสัมพันธ์ของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเป็นหัวใจสําคัญ 

 มิติเรืองเพศวิถีเป็นวาทกรรมในแบบของผู ้ชายมีการผลิตซํ าและสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาและเนื อหา

ในอินเตอร์เน็ทอยู่เหนือความคาดหมายของผู ้ เสพสือ  โดยมีเนื อหาทีวิปริต  รุนแรง ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

และลดศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ของผู ้หญิง  แต่เนื อหาเหล่านี กลับตอบสนองอรรถรสทางเพศของผู ้ เสพสือ  

ทีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีเหนือกว่าของผู ้ชาย  โดยการแสดงอํานาจผ่านการครอบงํา

ทางร่างกายและความคิดของผู ้หญิง  โดยทําให้ผู ้หญิงอยู่ในสถานะผู ้ รับใช้ทางเพศ  ทีจะส่งผลให้ผู ้ เสพสือ

ซึมซับและยอมรับ “ความรู ้และความจริง” ทีมีการสร้างและวางตําแหน่งให้ผู ้หญิงมีสถานะเพียงวัตถุทาง

เพศ 
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 สือลามกในอินเตอร์เน็ต  ไม่ได้มีข้อจํากัดเฉพาะเรืองเซ็กส์ เรืองกามารมณ์หรือภาพโป๊เปลือย  แต่

สือลามกมีเรืองเซ็กส์เป็นเกณฑ์สําคัญทีถูกผสมเข้ากับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  การคุกคาทางเพศ  การใช้

ความรุนแรงต่อผู ้หญิงในทางตรงและเชิงโครงสร้าง  โดยเนื อหามีผลกระตุ ้นความใผ่ตําทั งในเชิงความคิด

และพฤติกรรม  เกิดการซึมซับและสร้างสิงตกค้างทางความคิดและพฤติกรรมให้กับผู ้ เสพสือ 

 จากข้อค้นพบของการศึกษายังมีการเชือมโยงไปสู่ประเด็นเรือง อนามัยการเจริญพันธุ ์ทีไม่ได้มีการ

สนับสนุนการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยทีจะส่งผลต่อเนื อตัวร่างกายของผู ้หญิง  ความรุนแรงเชิง

โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม  ทีแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีผู ้ชายครอบงําและควบคุมผู ้หญิงในทุก

โครงสร้างทางสังคม  ความรุนแรงทางตรงต่อเนื อตัวร่างกายของผู ้หญิงทีมีการนําเสนอเรืองราวการข่มขืน 

รุมโทรม โดยทีข้อความและเนื อหาเหล่านี ถูกนําเสนอในรูปแบบของความบันเทิงทางเพศ  ทีกลายเป็น

อุตสาหกรรมทางเพศทีแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู ้หญิงในพื นทีของอินเตอร์เน็ท 

  

 ภควดี ศรีประเสริฐ (2548) ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสําคัญอย่างยิงในปัจจุบัน  

ความรุนแรงสามารถเกิดขึ นได้กับทุกครอบครัว  และถือว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึง  ความรุนแรงใน

ครอบครัวเมือเกิดขึ นแล้วมิได้มีผลกระทบต่อบุคคลเพียงคนเดียวแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง  และใน

บางครั งยังส่งผลกระทบต่อสังคม  การวิจัยครั งนี จึงมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที

เกียวข้องกับความรุนแรงทีเกิดในครอบครัวทางด้านร่างกาย  และจิตใจ  เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้

ใช้แบบสอบถาม  โดยมีกรอบแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมาย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในบ้านพักฉุกเฉิน

และมูลนิธิเพือนหญิง จํานวน 141 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์  ได้แก ่ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าเบียงเบนมาตรฐาน, ไคสแควร์และค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สันโดยการทดสอบสมมติฐานได้กําหนดค่าทีระดับ .05 

 ผลการวิจัยพบว่า  มีเพียง 3 ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงทางร่างกาย  ได้แก่ อาชีพ 

รายได้ และความสัมพันธ์ของครอบครัว  ส่วนตัวแปรอืนๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงทั งทางร่างกาย

และจิตใจ 

 

 ทิพยวรรณ จันทรา (2549) การศึกษาเรือง “ทางเลือกของภรรยาหลวง ในการจัดการปัญหา

ความรุนแรงของครอบครัว กรณี สามีนอกใจภรรยา” ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์

กรณีศึกษา(Case study)ทั งหมด 10 คน โดยการสัมภาษณ์  สังเกต และบันทึกข้อมูล  รวมทั งนําเสนอกรณี

ตัวอย่างทีได้ศึกษามาแล้ว  เพือเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความแตกต่าง  เป็นการวิเคราะห์

ประสบการณ์  เพือประมวลผลการศึกษาในภาพรวม  ซึงสรุปผลการศึกษา ดังนี 

    ภรรยาหลวงทีประกอบอาชีพนอกบ้าน 5 คน  มีอายุน้อยทีสุด 39 ปี และมากทีสุด 50 ปี  จบ

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีและตําสุดชั น ม. 3  อาชีพส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างบริษัทต่างๆ ภรรยาทีมีรายได้
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มากกว่าสามีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั งหมด  แตกต่างจากภรรยาทีมีรายได้น้อยกว่าสามี

ซึงสามีเป็นผู ้ รับผิดชอบครอบครัวทั งหมดแทนภรรยา  หรือไม่ก็จะเป็น         การรับผิดชอบร่วมกันของทั ง

สามีและภรรยา  ในปัจจุบันกลุ่มภรรยาหลวงทีประกอบอาชีพต่างๆ เลือกทีจะจัดการปัญหาสามีนอกใจโดย

มี 3 ทางเลือก  คือ ทางเลือกแรก  เลือกทีจะอดทนต่อภาวะดังกล่าวเพือลูกและครอบครัว   2. เลือกทีจะ

แยกทางกันอยู่กับสามีแต่สามียังคงรับผิดชอบอยู่และทางเลือกที 3 คือ หย่าโดยการจดทะเบียนหย่า 

 ภรรยาหลวงทีเป็นแม่บ้าน 5 คน มีอายุน้อยทีสุด 35 ปี และมากทีสุด 63 ปี  จบการศึกษาสูงสุดชั น

ม. 3 และตําสุดชั นป.6 กลุ่มตัวอย่างนี ไม่ได้ประกอบอาชีพ  เป็นแม่บ้านดูแลลูก สามี และครอบครัว  สามี

หาเลี ยงครอบครัวทั งหมด  ซึงสามีจะให้เงินในจํานวนทีแตกต่างกัน  สามีของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี มีรายได้ที

ค่อนข้างสูง คือ เงินเดือนตั งแต่ 10,000 บาทขึ นไป  จึงเป็นผู ้ ทีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเมือ

ภรรยากลุ่มนี ประสบปัญหาสามีนอกใจไปมีผู ้หญิงอืน  จึงต้องหางานทําเพือจะได้มีรายได้มาจุนเจือลูกและ

ตนเอง  โดยเฉพาะกรณีทีจดทะเบียนหย่าและกรณีทีแยกทางกันแต่สามียังรับผิดชอบอยู่  จะได้รับรายได้

จากสามีมาช่วยเหลือครอบครัวส่วนหนึง 

 การทีสามีนอกใจภรรยาเขาจะมีพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไป  ซึงจะทําให้คู่สมรสโกรธจะหาเรือง

ทะเลาะจนกลายเป็นความขัดแย้ง  โดยเฉพาะเรืองความสัมพันธ์ทางเพศเกิดการเมินเฉยต่อกัน  บางครั ง

สามีก็ไม่ยอมพูดคุยและมีการใช้ความรุนแรงรวมอยู่ด้วย  ในช่วงแรก ภรรยาจะรับรู ้ เมือเผชิญกับปัญหา  

ตกใจกับสิงทีเกิดขึ น  และหากสงสัยจนเข้าขั นวิกฤติไม่ได้รับการแก้ไขทันทีอาจจะนํามาซึงการหย่าร้างได้  

ซึงภรรยาทีประสบปัญหานี จะได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบทั งทางร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะทางด้าน

จิตใจจะได้รับผลกระทบมากทีสุด  และมีความรุนแรงทางเพศรวมอยู่ด้วยจะเห็นได้ว่าการสามีกระทํารุนแรง

ต่อภรรยาและภรรยาไม่ตอบโต้กลับ  จะนํามาซึงความรุนแรงทีเพิมขึ นจนถึงขั นสาหัสได้  ปัญหาทีเกิดขึ นจะ

ส่งผลกระทบต่อภรรยาหลวงคือสามีจะไม่จุนเจือครอบครัวเหมือนแต่ก่อน  และโนประณามว่าถูกสามีทิ ง 

ทําให้อับอายผู ้อืน  รวมทั งไม่ได้รับความช่วยเหลือในเรืองค่าเลี ยงดูบุตรหลังจากทีหย่าร้างกันไปแล้ว  ซึงผู ้ที

ได้รับความบอบชํ าทีสุดก็คือลูก  ฉะนั นภรรยาหลวงบางคนจึงอดทนต่อสามีนอกใจและจัดการปัญหา

ครอบครัวในลักษณะต่างๆ ซึงขึ นอยู่กับการยอมรับและความผูกพันทีมีต่อกันในครอบครัวว่ามากน้อย

เพียงใด 

 

 ข้อเสนอแนะจากผู ้ศึกษา มีดังนี คือ  

 1. เสนอให้มีการให้ความรู ้ และให้ความช่วยเหลือเกียวกับกฎหมายครอบครัวแก่ผู ้หญิงทีประสบ

ปัญหาสามีนอกใจและออกกฎหมายทีจะเอาผิดกับสามีทีทอดทิ งภรรยาไปมีผู ้หญิงอืนและกับผู ้หญิงทีมา

แย่งสามีของผู ้เป็นภรรยาด้วย 

 2. เสนอวิธีการจัดการปัญหาสามีนอกใจ  เพือหลีกเลียงการเผชิญความรุนแรงในครอบครัวโดย

พยายามสร้างสัมพันธภาพทีดีต่อกันระหว่างคู่สมรส  ถึงแม้ว่าจะจัดการกับปัญหาในลักษณะใดก็ตาม 
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 3. เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทีเหลือผู ้หญิงในเรืองปัญหาครอบครัวให้เป็นทีรับรู ้แก่คน

ส่วนมาก  ควรมีการโฆษณาตามสือของรัฐบาล  โทรทัศน์  วิทยุหรือทําแผนพับจัดวางไว้ตามโรงพยาบาล

ต่างๆ อาทิเช่น  มูลนิธิเพือนหญิง  มูลนิธิผู ้หญิง  และบ้านพักฉุกเฉิน  เป็นต้น  ซึงสําคัญอย่างยิงสําหรับ

ผู ้หญิงทีประสบปัญหา  ต้องการเพือน และทีปรึกษาปัญหาชีวิตในขณะนั น 

 4.   เ ส น อใ ห้ ก ลุ่ม สม า ค ม ที ช่ ว ย เ ห ลื อใ น เ รื อ ง ปั ญ ห า ส ามี น อ ก ใ น   ท อ ด ทิ ง ภ ร ร ย า                                 

และเรืองความรุนแรงในครอบครัวโดยตรง  รณรงค์ยุติการกระทํารุนแรงต่อภรรยา  ตลอดจนหน่วยงานของ

รัฐทีดูแลเรืองครอบครัว 

 5. องค์กรศาสนาควรมีการจัดอบรม  ทําบุญ  ฝึกปฏิบัติธรรมให้แก่ประชาชน  โดยมุ่งเน้นไปทีการ

มาวัดกันเป็นครอบครัว  เพือสร้างความรัก  ความผูกพันและอบอุ่นให้แก่ครอบครัวมากขึ น  โดยทุกคนใน

ครอบครัวควรให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของครอบครัว 

 

 จิราภา  เจริญวุฒ ิ(2549)  ความเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่ของผู ้หญิง ทําให้มีเกิด

การเคลือนไหวในประเด็นนี ทัวโลก มีการผลักดันให้รัฐประกาศนโยบาย หรือออกกฎหมายคุ ้มครอง รวมทั ง

เรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงปัญหาเหล่านี ในฐานะทีผู ้หญิงเป็นประชากรครึงหนึงของประเทศ 

 แม้แต่ในสังคมไทยเอง องค์กรต่างๆ ทั งในภาครัฐ และเอกชนก็มีการต่อสู ้ เรียกร้องกันอย่างต่อเนือง 

ประสบความสําเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง แต่ก็ยังยืนหยัดทีจะสู ้ จนถึงทีสุด และนีคือแรงผลักดันในการทํา

วิทยานิพนธ์เรือง ความรุนแรงทีเกิดขึ นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก 

 การศึกษาเรืองนี  ผู ้ศึกษากําหนดวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก ศึกษาเหตุปัจจัยของ

หญิงและชายทีทําให้เกิดความรุนแรงขึ นในความสัมพันธ์แบบคู่รัก ประการทีสองศึกษารูปแบบวิธีการที

ผู ้หญิงใช้ในการยุติปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึ นกับตนเอง และประการทีสาม ศึกษาหาแนวทางในการลด

ความรุนแรงทีเกิดขึ นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก โดยศึกษาทั งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

จากกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามทั งสิ น 100 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 50 คน และเพศชาย 50 คน 

และจากกลุ่มนี จะศึกษาโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 10 คน ประกอบด้วยเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน 

 สําหรับผลการวิจัยทีได้มีดังนี 

1. ความรุนแรงทีเกิดขึ นมีสาเหตุมาจากความไม่เสมอภาคทางเพศ การหล่อหลอมทางสังคม 

วัฒนธรรม ความเชือทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ความรู ้สึกนึกคิด และการแสดงออกของแต่ละคนก็แตกต่างกัน

ด้วย ความแตกต่างเหล่านี นีเองทีสร้างปรากฏการณ์ความรุนแรงในคู่รักให้เกิดขึ นในสังคม 

2. การแก้ไขปัญหาของผู ้หญิงทีประสบกับปัญหาความรุนแรงมักจะเป็นเรืองของความพยายาม

จะหาเหตุผลมาอธิบาย การใช้ความอดทน การพยายามเข้าใจปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึ น รวมทั งการ

กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของตนเอง 
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3. แนวทางในการลดปัญหาความรุนแรงคือ การเปลียนแปลงความคิดความเชือของคนในสังคม 

เกียวกับความเป็นหญิงและความเป็นชายว่า ไม่ใช่สิงทีธรรมชาติกําหนดมา แต่เป็นสิงทีสังคมสร้าง และ

เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมทีทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข 

 

 ปานรัตน์  นิมตลุง (2549) วิทยานิพนธ์เรือง ละครโทรทัศน์ทีปรากฏความรุนแรงในครอบครัวต่อ

สตรี ศึกษาสตรีทีผ่านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และเคยใช้บริการกับมูลนิธิเพือนหญิง มุ่ง

ศึกษาความเข้าใจความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีจากประสบการณ์จริง และความรุนแรงต่อสตรีทีปรากฏ

ในละครโทรทัศน์ทั งสามเรือง ได้แก่ ละครเรืองวีรบุรุษกองขยะ เมือวันฟ้าเปลียนสี และเลดี เยาวราช และ

ศึกษาว่าละครโทรทัศน์ดังกล่าวสร้างความรู ้ เรืองการพิทักษ์สิทธิ ให้กับสตรีทีถูกกระทําความรุนแรงหรือไม่

อย่างไร โดยอาศัยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) แบบเฉพาะกรณี (Case Study) 

จํานวน ๕ ราย ผลการศึกษาพบว่าความเข้าใจความรุนแรงในครอบครัวทีเกิดขึ นจากประสบการณ์จริง และ

ทีปรากฏในละครโทรทัศน์มีรูปแบบและสาเหตุทีคล้ายกัน จําแนกได้  2 ประเภท คือ ประเภทแรก ความ

รุนแรงทางตรง มีรูปแบบได้แก่ ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ ความ

รุนแรงเศรษฐกิจ และการปิดกั นทางสังคม ประเภททีสอง คือ ความรุนแรงทางวัฒนธรรม มีสาเหตุการ

กระทําความรุนแรงด้านตัวบุคคลและด้านสังคม วัฒนธรรมครอบครัวเป็นสําคัญ มีข้อค้นพบความเข้า

ใจความรุนแรงในครอบครัวจากประสบการณ์ว่าการกระทําความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีเป็น

กระบวนการทีมีการสือสารอย่างมีนัยและความหมายสร้างความเข้าใจของแต่ละครอบครัวโดยเฉพาะ เมือ

สตรีเผชิญกับความรุนแรงระยะหนึงจะถึงจุดเปลียนทีนําไปสู่ความเปลียนแปลงก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา

มองเห็นทางเลือกใหม่ในการดําเนินชีวิตโดยอาศัยศักยภาพในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมจาก

ภายนอก ได้แก่ ครอบครัว เพือนบ้าน เพือนร่วมงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะมูลนิธิเพือนหญิง 

 ผลการศึกษาความเห็นเกียวกับการสร้างความรู ้ เรืองการพิทักษ์สิทธิ แก่สตรีทีถูกกระทําความ

รุนแรงจากละครโทรทัศน์ทั งสามเรือง พบว่านําเสนอความรู ้ เพียงบางตอน ในส่วนของเนื อหาความรู ้ และวิธี

ปฏิบัติเพือการพิทักษ์สิทธิ แก่สตรี ขณะทีมีข้อคิดเห็นว่าละครมุ่งเน้นการสร้างเสริมศีลธรรมมากกว่าการ

พิทักษ์สิทธิ แก่สตรี 

 ผู ้ศึกษาเสนอแนะว่าควรศึกษาเพิมเติมในมิติของผู ้กระทําความรุนแรงในครอบครัว เช่น สามี หรือ

บิดา เพือเข้าใจมุมมอง ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเชือของผู ้กระทําความรุนแรงแหล่านั นว่า สาเหตุแท้จริง

ของการกระทําความรุนแรงและปัจจัยเสริมหนุนทีสําคัญก่อให้เกิดการกระทําความรุนแรงคืออะไร เข้าใจวิธี

คิดเพือยับยั งหรือควบคุมการกระทําความรุนแรงดังกล่าว และศึกษาในมิติของผู ้ชายว่ามีมุมมองความเข้า

ใจความรุนแรงในครอบครัวอย่างไร มีความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างไร 

เพือคิดหาทางออกร่วมกันในการขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากทั งมิติ  หญิง – ชาย  
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 กัลยพัชร  บัตรสมบูรณ์ (2550)  การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพือ

ศึกษากลยุทธ์การสือสารของมูลนิธิเพือนหญิงในการให้ความช่วยเหลือแก่สตรีทีประสบปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว และปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจของสตรีทีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและเข้ารับ

ความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพือนหญิง รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการสือสารของมูลนิธิเพือนหญิง ใน

การช่วยเหลือสตรีทีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่ม คือ บุคลากรของมูลนิธิเพือนหญิงจํานวน 7 คน และสตรีทีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

จํานวน 10 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสือสารของมูลนิธิเพือนหญิงในการให้ความช่วยเหลือแก่สตรีที

ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ประการ คือ 1. กลยุทธ์การให้คําปรึกษา 

โดยใช้การให้คําปรึกษาในระดับบุคคล และการให้คําปรึกษาในระดับกลุ่ม 2. กลยุทธ์การจัดประชุมเพือ

สร้างความร่วมมือ 3. กลยุทธ์การประสานพันธมิตรร่วม 4. กลยุทธ์การใช้สือ ประกอบด้วย การนําเสนอ

ประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา การจับกระแสและการเลือกนําเสนอประเด็นทีสอดคล้องกับความสนใจ

ของสังคม การมีสัมพันธภาพทีดีกับสือและการวางตนให้พร้อมทีจะเป็นข่าว และการใช้สือผสม 5. กลยุทธ์

การใช้สาร ประกอบด้วย การนําเสนอสารทีเป็นข้อเท็จจริง การนําเสนอสารทีให้ความคิดเห็น การนําเสนอ

สารจากกลุ่มอ้างอิง การนําเสนอสารทีให้กําลังใจ และการสร้างสาร 

 ทางด้านปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจของสตรีทีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและเข้ารับ

ความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพือนหญิง ประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ สภาพจิตใจ เป็นปัจจัยหลัก และ

ปัจจัยเสริม 2 ประการ ได้แก่ ความต้องการของผู ้หญิง และความคาดหวังของผู ้หญิง และปัจจัยภายนอก 

คือ เจ้าหน้าทีของมูลนิธิ เป็นปัจจัยหลัก และปัจจัยเสริม 2 ประการ ได้แก่ ความน่าเชือถือของมูลนิธิ และ

สือบุคคล  

 ในส่วนปัญหาด้านการสือสารในการช่วยเหลือสตรีทีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั น 

พบว่า มีการขาดแคลนบุคลากรทีทําหน้าทีสือสาร  ช่องทางการสือสารทีไม่มีประสิทธิภาพ การขาดความรู ้

ความเข้าใจด้านกฎหมายของผู ้หญิงและการขาดทักษะด้านการสือสารของผู ้หญิง ซึงผลของปัญหาและ

อุปสรรคเหล่านี ทําให้การสือสารในการให้ความช่วยเหลือสตรีไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร 

 

 วิจิตรา  อยู ่เป็นแก้ว ( )  การศึกษาวิจัยเรือง “ชีวิตการทํางานบุคลากรการแพทย์ : กรณีการ

คุกคามทางเพศจากการทํางาน” มีความมุ่งหมายทีจะศึกษาถึงประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศของ

กลุ่มบุคลากรการแพทย์หญิง โดยการศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบของพฤติกรรมในการคุกคามทาง

เพศ ผลกระทบด้านร่างกายจิตใจ และผลกระทบอันเกิดจากหน้าทีการงาน ปัจจัยทีเอื อต่อการเกิดปัญหา

การคุกคามทางเพศ ตลอดจนกระบวนการแก้ปัญหาของผู ้คุกคามและหน่วยงานในองค์กร กรณีศึกษาทีใช้
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ในครั งนี เป็นบุคลากรการแพทย์หญิงในโรงพยาบาลทีสังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน  ราย ใช้วิธีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การเล่าเรืองประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 การศึกษาเรืองการให้ความหมายการคุกคามทางเพศพบว่า ผู ้หญิงส่วนใหญ่ได้ให้ความหมายจาก

ประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศของตนเอง โดยผู ้หญิงมองว่าการคุกคามทางเพศจากการทํางานเป็น

การใช้อํานาจของเพศชายต่อเพศหญิง ด้วยการใช้ วาจา ท่าทาง ร่างกาย และกระทําซํ าๆ โดยทีผู ้หญิงไม่

ปรารถนา เนืองจากสร้างความอึดอัด กดดัน ทั งร่างกายและจิตใจ ทําให้เสือมเสียชือเสียง เกียรติภูมิ และ

ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  ในการศึกษาครั งนี  พบว่า มีการคุกคามทางเพศทั ง  ประเภท คือ การ

แลกเปลียนผลประโยชน์ภายใต้บริบทของการใช้อํานาจจากผู ้บังคับบัญชาทีสูงกว่า และจากเพือนร่วมงาน 

ด้วยการแลกเปลียนผลประโยชน์ในหน้าทีการงาน ประเภททีสอง คือ การคุกคามโดยการสร้างสภาพการ

ทํางานทีเป็นปฏิปักษ์ ผู ้คุกคามมีทั งผู ้บังคับบัญชาทีสูงกว่า เพือนร่วมงาน ผู ้ รับบริการ (ผู ้ ป่วย) และคน

แปลกหน้า ลักษณะของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ พบว่าครอบคลุมทั ง  ลักษณะ คือ การคุกคามทาง

วาจา การแสดงท่าทาง และการสัมผัสร่างกาย ผลกระทบจากการคุกคามทางเพศ พบว่า ส่งผลกระทบต่อ

ร่างกาย จิตใจ ทําให้อับอาย หวาดระแวง เครียด รู ้สึกเสียเกียรติ ส่วนผลกระทบในหน้าทีการงาน  ถูกกลัน

แกล้ง ถูกลดบทบาท โยกย้ายงาน และมีอัตราการขาดงานมากขึ นไปจนถึงการลาออกจากงาน นับได้ว่า

เป็นความสูญเสียอย่างมหาศาลในรูปของเม็ดเงิน และทรัพยากรบุคคล ซึงจะส่งผลต่อระดับความเชือมัน

และภาพลักษณ์องค์กร 

 สําหรับปัจจัยในโรงพยาบาลทีเอื ออํานวยต่อการคุกคามทางเพศจากการทํางาน ได้แก่ ระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยเงือนไขการจ้างงาน ทําให้ผู ้หญิงต้องจํายอมอยู่ในระบบโครงสร้าง โครงสร้าง

องค์กรและวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กรแบบสายการบังคับบัญชาแบบหลายขั นและวัฒนธรรมแบบ

ผู ้ชายทีมีลักษณะความเป็นชายเข้มข้น เป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผลกระทบต่อทัศนคติการมองปัญหาและการ

ปรับตัวของผู ้หญิงในองค์กร รวมทั งการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศจากการทํางานทีผู ้ถูกคุกคามต้อง

ปฏิบัติ รวมทั งสือลามก นอกจากนี กระบวนการร้องทุกข์ ทัศนคติและความเชือ ล้วนส่งผลต่อการเลือกที

จะต้องเรียนหรือไม่ร้องเรียน 

 การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของผู ้เสียหาย พบว่า กระบวนการโต้ตอบจากการถูกคุกคามทาง

เพศนั น มีความหลากหลาย ทั งนี ขึ นอยู่กับ ประสบการณ์ ความเข้าใจส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม 

ทําให้ผู ้หญิงเลือกทีจะร้องเรียน หรือไม่ร้องเรียน ตามขั นตอนขององค์กร ทั งนี ขึ นอยู่กับบริบททีแวดล้อมใน

เวลานั นๆ นอกจากนี การแก้ปัญหาขององค์กร พบว่า ทางหน่วยงานใช้ระเบียบการลงโทษแบบทหาร

เนืองจากเป็นโรงพยาบาลในส่วนของกองทัพ โดยใช้ระเบียบการลงทัณฑ์ข้อราชการทีผิดวินัย แต่ระเบียบ

ในการลงโทษต่อประเด็นการคุกคามทางเพศโดยตรงยังไม่มี จึงเทียบเคียงการลงโทษในความผิดเกียวกับ

ความประพฤติทีใกล้เคียงทีสุดแทน โดยมีผู ้บังคับบัญชาเป็นผู ้มีอํานาจในการตัดสินใจลงโทษทําให้ในการ
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ปฏิบัติยังไม่สามารถบรรลุการแก้ปัญหาได้ และบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักต่อประเด็นปัญหาการ

คุกคามทางเพศเท่าทีควร ผู ้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังนี 

1. องค์กรควรมีนโยบายเกียวกับ การป้องกันและแก้ไขต่อประเด็นปัญหาการคุกคามทางเพศให้

ชัดเจน และสร้างความเข้าใจต่อผู ้บังคับบัญชา เนืองจากเป็นกลไกสําคัญทีจะช่วยให้การแก้ปัญหาบรรลุผล 

ตลอดจนมีการฝึกอบรมแก่บุคลากร พร้อมทั งพัฒนากระบวนการกล่าวโทษร้องทุกข์ทีมีผลบังคับใช้แก่ผู ้ ทํา

งานทุกคนในองค์กร 

2. รัฐควรมีการออกกฎหมายทีชัดเจนเกียวกับการคุกคามทางเพศ โดยกําหนดนิยาม และ

ขอบเขตทีชัดเจน รวมทั งให้ความคุ ้มครองทีครอบคลุมทั งหญิงชายและทุกสาขาอาชีพ ทั งภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนการคุ ้มครองให้ครอบคลุมถึงการกระทําโดยบุคคลทีสามด้วย เช่น ผู ้มารับบริการ 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้อง ควรเห็นความสําคัญและให้ความใส่ใจในการ

ปรับเปลียนฐานคติเรืองมิติหญิงชายโดยวิธีการต่างๆ เพือให้สังคมสามารถเข้าใจในเรืองนี  และร่วมมือใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศจากการทํางาน 

 

 นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล (2551) วิทยานิพนธ์ฉบับนี มุ่งศึกษาปัญหาภาวการณ์ถูกคุกคามทาง

เพศสตรี  ทีพบมากขึ นทัวไปในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว หรือในสถานทีทํางานโดยเฉพาะอย่างยิง

สตรีในสายอาชีพด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด อาทิ พนักงานดูแล(Account Executive), 

พนักงานขาย(Sales), นักเต้น(Dancer) หรือแม้แต่อาชีพทีเพิงเกิดขึ นมาได้ไม่นานอย่าง เอ็มซีพริตตี  (MC 

Pretty) นั นเป็นสายอาชีพทีมีปัจจัยเสียงต่อการถูกคุกคามทางเพศค่อนข้างสูง  อันเนืองมากจากลักษณะ

งานทีต้องสือสารกับลูกค้าโดยตรง  วิทยานิพนธ์ฉบับนี จึงมีจุดประสงค์เพือศึกษาปัญหาภาวะการถูก

คุกคามทางเพศและกลวิธีการสือสารเพือจัดการภาวะดังกล่าวทีเกิดขึ นกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 รูปแบบการวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี คือการวิจัยเชิงคณุภาพ (Quantitative Research) และมี

ระเบียบวิธีการวิจัยสองลักษณะ คือ  1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากวรรณกรรมทาง

วิชาการ  และงานวิจัยทีเกียวข้อง ควบคู่กับ  2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยศึกษากลุ่ม

ประชากรทีเกียวข้องจํานวน 30 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)โดยการศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลทั งสองประเภทใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื อหา (Content Analysis) และวิธีการวิเคราะห์เชิง

ตรรกวิทยา (Logical Analysis) 

 จากผลการศึกษาพบว่าสตรีในกลุ่มตัวอย่างให้คํากําจัดความของการคุกคามทางเพศตา่งกัน  และ

ส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาภาวะการถูกคุกคามทางเพศอย่างใดอย่างหนึง  ทั งทางวัจนภาษาและอวัจ

ภาษา ซึงไม่เป็นทีพึงประสงค์ของกลุ่มตัวอย่าง  อย่างไรก็ดียังไม่ปรากฏการร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในที

ทํางาน  วิธีการจัดการปัญหาของกลุ่มตัวอย่างมีหลายหลายขึ นอยู่กบัประสบการณ์สายอาชีพนั นๆ ของ
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กลุ่มตัวอย่างแต่ละคน เช่น เทคนิควิธีปฏิเสธ  และหลบเลียง หรือการหลีกเลียงปัจจัยเสียงต่อการเกิด

ภาวะการถูกคุกคามทางเพศเป็นต้น 

 

 ชนิกนันท์ พันธพยัคฆ์ (2552) การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เพือ

ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงต่อพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ประชากรตัวอย่างเป็นพยาบาลสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง จํานวน 300 คน เครืองมือ

ทีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ ไค-สแควร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างทีศึกษา มีอายุเฉลีย 44 ปี  มีการรับรู ้ความรุนแรงอยู่ใน

ระดับสูงร้อยละ 93.0 ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงทางร่างกาย  คือการได้รับข้อมูลข่าวสารความ

รุนแรงของพยาบาลประจําการและของพยาบาลสาธารณสุข , วิธีการจัดการความรุนแรงและมาตรการ

ป้องกันความรุนแรงของงานเยียมบ้าน  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเกิดความรุนแรงด้านจิตใจ 

คือ สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลสาธารณสุขและเพือนร่วมงาน   ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรง

ด้านเพศ คือ สถานทีปฏิบัติงานชุมชนชานเมือง, การได้รับข้อมูลข่าวสารความรุนแรงของพยาบาล

สาธารณสุขและวิธีการจัดการความรุนแรง  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงโดยรวม คือ สถานที

ปฏิบัติงานชุมชนแออัด, การได้รับข้อมูลข่าวสารความรุนแรงของพยาบาลประจําการและพยาบาล

สาธารณสุข, วิธีการจัดการความรุนแรงและมาตรการของงานเยียมบ้าน  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

การเกิดความรุนแรงโดยรวม คือ สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลสาธารณสุขกับผู ้ ร่วมงานอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

 จากผลการศึกษาครั งนี มีข้อเสนอแนะให้ผู ้บังคับบัญชาควรตระหนักและให้ความสําคัญในการ

กําหนดนโยบายป้องกันความรุนแรง  หามาตรการการแก้ไข อบรมให้ความรู ้ ในการป้องกันและการจัดการ

กับความรุนแรง 

 

 จั น ท น า  ม ะ โ น วั ฒ น า  ( 2552)  ก า ร วิ จั ย เ รื อ ง ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น ส ถ า น ที ทํ า ง า น                                     

ในโรงพยาบาลของรัฐ  จังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะ  อัตราความรุนแรงและปัจจัยทีมี

ความสัมพันธ์กับความรุนแรงในสถานทีทํางานของพยาบาลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  ให้

พยาบาลจํานวน 275 คน จากโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10 แห่ง  ในจังหวัดราชบุรี

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานร้อยละ ไคสแควร์ และฟิชเชอร์ เอ็กแซ็คส์ เทสต ์

 ผลการวิจัย พบว่า พยาบาลทีปฏิบัติงานการพยาบาล  ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดราชบุรี  ส่วน

ใหญ่ได้รับประสบการณ์การถูกกระทําความรุนแรงในสถานทีทํางาน (ร้อยละ 71.60) ประเภทของความ

รุนแรงทีได้รับเป็นความรุนแรงทางวาจา (ร้อยละ 70.20) ทางกาย (ร้อยละ 14.90) และทางเพศ (ร้อยละ 
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4.00) ลักษณะของความรุนแรงทางวาจาเป็นการกล่าวตําหนิ กล่าวโทษ และการใช้นํ าเสียงตะคอก  ตะโกน  

ความรุนแรงทางกายเป็นการหยิก  ผลัก ดึง ลาก เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดในเวรเช้า  ส่วนทางเพศเป็นการ

พูดจาลวนลามและมักเกิดเหตุการณ์ในเวรดึก  ผู ้ ทีกระทําความรุนแรงเป็นผู ้ ป่วยและญาติ  สถานทีเกิด

เหตุการณ์ทีส่วนใหญ่เกิดขึ นในหอผู ้ป่วย  สาเหตุทางกายมาจากความเจ็บป่วยของผู ้ ป่วย  และสาเหตุทาง

วาจาเกิดจากความบกพร่องในการสือสาร มีการรายงานเหตุการณ์ความรุนแรง(<ร้อยละ 30 ) เหตผุลทีไม่

รายงานเพราะเห็นว่าเป็นเรืองทีไม่สําคัญและไม่มีประโยชน์ ภายหลังการถูกกระทําความรุนแรง  พยาบาล

ส่วนใหญ่เกิดความเครียด  วิตกกังวล  และโกรธ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยต่างๆ กับความ

รุนแรงในสถานทีทํางาน  พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่  ระดับการศึกษา มี

ความสัมพันธ์กับความรุนแรงในสถานทีทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(P=0.032) ส่วนปัจจัยด้าน

ลักษณะงานและปัจจัยด้านสิงแวดล้อมไม่พบความสัมพันธ์กับความรุนแรง 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  ผู ้บริหารควรให้ความสําคัญกับการค้นหา ป้องกันและแก้ไขความรุนแรง

ในสถานทีทํางาน  โดยเฉพาะความรุนแรงด้านวาจาทีเป็นความเสียงสูง ควรเพิมการอบรมด้านทักษะการ

สือสาร  การบริการทีดี  รวมถึงระบบการดูแลความปลอดภัยทีมีประสิทธิภาพ  ส่วนผู ้ ทีถูกกระทําความ

รุนแรงควรได้รับการช่วยเหลือ  ฟืนฟู  เสริมสร้างขวัญ  กําลังใจในการปฏิบตัิงานให้แก่องค์กรต่อไป 

 

 ณัฏฐินี คงทรัพย์สินสิริ (2552) การศึกษาเรือง การศึกษาภาวะจําทนของผู ้หญิงทีถูกทําร้ายจาก

ครอบในสังคมไทย : กรณี ศึกษาผู ้หญิงทีเข้ารับบริการ มูลนิธิเพือนหญิง จํานวน 10 ราย มีวัตถุประสงค์  

เพือศึกษาภาวะจําทนทีต้องทนอยู่  กับผู ้ชายทีทําร้ายร่างกาย และเพือศึกษาลักษณะการประสบปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว  รวมถึงศึกษาปัจจัยทีทําให้ผู ้ชายกระทําความรุนแรงในครอบครัว  สําหรับใน

การศึกษาครั งนี   ผู ้ศึกษาได้ทําการศึกษาในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Methodology) แบบ

เฉพาะกรณี (Case Study) ซึงผู ้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้หญิงทีมีส่วนร่วมในการศึกษาทั ง 10 ราย  

โดยผู ้หญิงเหล่านี   คือ ผู ้หญิงทีมารับบริการทีมูลนิธิเพือนหญิง ซึงล้วนเป็นผู ้หญิงทีประสบปัญหาความ

รุนแรงจากครอบครัวทั งสิ น โดยผู ้ศึกษาทําการเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู ้หญิงทีถูกทําร้ายร่างกายในครอบครัว 

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า รายได้ของคู่สมรสเป็นปัจจัยทีก่อให้เกิดความรุนแรง

ในครอบครัว  เนืองจากทุกวันนี เศรษฐกิจฝืดเคืองค่าใช้จ่ายสูงขึ น  จึงทําให้เกิดความเครียดและพบว่า 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในเรืองของการศึกษาและอาชีพทีมีผลต่อภาวะจําทนของผู ้หญิง 

 ผลการศึกษาลักษณะการประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทีเกิดขึ นแบ่งออกเป็นความ

รุนแรงทางด้านร่างกาย  ความรุนแรงทางด้านจิตใจ  และความรุนแรงทางด้านกายและใจ  โดยความรุนแรง

ทางด้านร่างกาย ได้แก่ ทุบตี ปาข้าวของใส่ ตบหัว จับหัวโขกกับพื น ความรุนแรงทางด้านจิตใจ                  

การพูดจากเสียดสี  ดูถูก  ด่าทอ  เหยียดหยาม  และรวมไปถึง การนอกใจภรรยา 
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 จากการศึกษาปัจจัยทีก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวนั น  พบว่าปัจจัยทีทําให้เกิดความรุนแรง 

ทีเด่นชัดคือ การทีสามีติดเหล้าจนทําให้ขาดสติ  ทําให้เกิดความรุนแรง  นอกจากนี ปัจจัยทีรองลงมาคือ

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  ทีทําให้เกิดความเครียด  และจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ปัจจัยทีก่อให้เกิดความ

รุนแรงนั นล้วนแล้วแต่มีความเชือมโยงกันทั งสิ น  ปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่ ล้วนเกิดจากการผสมผสาน

กันระหว่างสาเหตุในด้านต่างๆ ทั งนี ทั งนั นปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึ นก็อยู่ภายในระบบโครงสร้างทาง

สังคม  โดยรวมเน้นระบบความคิดในอํานาจเพศชายเป็นใหญ่ 

 ผลการศึกษาทัศนคติของผู ้หญิงทีจําทนอยู่กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พบว่า การเลือกที

จะทนอยู่กับสามีในครอบครัวก็เพือรักษาความเป็นครอบครัวต่อไปเพือลูกรวมถึงค่านิยม  ความเชือทีถูก  

สังสอนจากพ่อแม่  ทีว่าภรรยาก็ควรจะต้องทน  พื นฐานทางด้านครอบครัว  ก็เป็นอีกเหตุผลหนึงทีทําให้

ผู ้หญิงต้องทนอยู่ในภาวะจําทน  แต่ท้ายสุดแล้วเหตผุลลึกๆ ทีอยู่ในใจของผู ้หญิงนันคือ เพราะรักนันเอง 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั งนี คือ  คู่สมรสควรมีวุฒิภาวะ  หรือความพร้อมทั งด้านร่างกาย อารมณ์ 

และจิตใจ  จะช่วยให้ลดภาวะความรุนแรงในครอบครัวลงได้  ในกรณีทีเกิดความขัดแย้งกันภายใน

ครอบครัว  ควรมีการพูดจากกนัด้วยเหตุผล  ไม่ควรใช้อารมณ์ใส่เข้าหากัน  ซึงการสือสารทีดีจะเป็นวิธีการ

หนึงทีช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวลงได้  ผู ้หญิงต้องพยายามศึกษาถึงสิทธิอํานาจทีมีอยู่ในตนเองทั ง

ก่อนและหลังจากการสมรส  ทั งนี เพือประโยชน์ต่อตัวของผู ้หญิงเอง  นอกจากนี ผู ้หญิงควรจะศึกษาด้วยว่า

มีหน่วยงานใดทีให้บริการแก่ผู ้หญิง  ในกรณีของผู ้หญิงได้รับความรุนแรงแล้ว  ผู ้หญิงไม่ควรนิงเฉยและคิด

ว่าปัญหาทีเกิดขึ นเป็นเรืองทีน่าอับอาย  เนืองจากประเด็นปัญหาเรืองความรุนแรงในครอบครัว  เป็นเรืองที

ค่อนข้างจะละเอียดอ่อน  ดังนั น เจ้าหน้าทีหรือบุคลากรทีทํางานต้องมีความเข้า มีความอดทน  และมีความ

พยายามในการคลีคลายปัญหาค่อนข้างมาก  ซึงเจ้าหน้าที หรือบุคลากรทีทํางานด้านนี   จําเป็นจะต้องถูก

ฝึกฝน  และอบรมเพือทําความเข้าใจ  ต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงและประเด็นทางด้านผู ้หญิง  

หน่วยงานทีเกียวข้องกับการศึกษา  ควรได้มีบทบาทในการให้ข้อมูล  ความรู ้   ทีจะช่วยให้บุคคลปรับเปลียน

ทัศนคติ  ค่านิยม  ในเรืองทีเกียวกับความรุนแรง  หรือสาเหตุทีหญิงถูกทําร้ายจากครอบครัวในสังคมไทย 

 

7. สถานการณ์สตรีกับความขัดแย้งที มีการใช้อาวุธ 

 

 การรักษาสันติภาพให้คงอยู่ในโลก  ส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน  ประชาธิปไตยและ           

การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  สิงเหล่านี ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับความก้าวหน้าของสตรี  

เพราะสันติภาพนั นเชือมโยงอยู่อย่างแนบแน่นกับการพัฒนาและความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย  แต่ใน

ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธและความขัดแย้งแบบอืนๆ การก่อการร้าย  และการจับตัว

ประกันยังคงมีเกิดขึ นหลายแห่งทัวโลก  ซึงเป็นสถานการณ์ทีเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการได้รับสิทธิ

มนุษยชนอย่างเต็มทีของคนในประเทศนั นๆ    
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 ช่วงเวลาของความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธและชุมชนต้องล่มสลาย  บทบาทสตรีย่อมสําคัญอย่าง

ยิงยวด  สตรีมักจะเป็นผู ้ทีพยายามธํารงรักษาระเบียบสังคมไว้  ท่างกลางความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธหรือ

ความขัดแย้งรูปแบบอืนๆ แต่ไม่ค่อยมีคนตระหนักถึงบทบาทของสตรีในฐานะผู ้ให้ความรู ้ เรืองสันติภาพทั ง

ในครอบครัวและในสังคม  ดังนั น สิงทีจําเป็นอย่างยิงสําหรับการรักษาและส่งเสริมสันติภาพและความ

มันคงก็คือ การทีสตรีได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีในโครงสร้างอํานาจ  รวมถึงได้มีส่วนร่วมอย่าง

เต็มทีในความพยายามทีจะป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง  และแม้ว่าสตรีจะเริมมีบทบาทสําคัญในกลไก

แก้ไขความขัดแย้ง  แต่ก็ยังมีสัดส่วนในตําแหน่งงานระดับตัดสินใจเพียงเล็กน้อย  ถ้าจะให้สตรีได้มีบทบาท

เท่าเทียมกับบุรุษ  ก็ต้องมีการสร้างพลังทางการเมืองและทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีให้ได้มีส่วนร่วมอยู่ในทุก

ระดับของการตัดสินใจ 

 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลัง

อาวุธไว้ 6 ข้อ ดังนี 

 

1. เพิ มการมีส่วนร่วมของสตรีในการแก้ไขความขัดแย้งในระดับการตัดสินใจ  และ

ปกป้องสตรีทีอยู ่ท่ามกลางภาวะความขัดแย้งที มีการใช้อาวุธและความขัดแย้งอืนๆ หรือการยึด

ครองของต่างชาต ิเป็นปฏิบัติการทีต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาล  กับสถาบันระหว่างรัฐระดับสากล 

และระดับภูมิภาค  ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของสตรีและโอกาสทีสตรีจะมีส่วนร่วมอย่าง 

เท่าเทียม เสริมความแข็งแกร่งให้บทบาทของสตรีและให้หลักประกันว่าสตรีจะได้รับความเสมอภาคในการ

เข้าร่วมในทุกระดับของการตัดสินใจทั งในสถาบันระดับชาติและสถาบันระหว่างประเทศ  มีการรวมเอา

มุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไว้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธ  และเสริมการมีส่วนร่วมของ

สตรีในกระบวนการประนีประนอมและการฟืนฟูบูรณะประเทศหลังจากความขัดแย้งต่างๆ ผ่านพ้นไปแล้ว 

2. ลดค่าใช้จ่ายอันมหาศาลทางทหารและควบคุมการมีอาวุธ รัฐบาลควรเพิมและเร่งรัด

ตามความเหมาะสมในเรืองของการแปรเปลียนทรัพยากรทางทหารไปสู่การพัฒนาและความมุ่งหมายด้าน

สันติภาพ  ใช้ทรัพยากรการเงินอย่างเหมาะสมในการลงทุนการผลิตและเสาะหาอาวุธโดยพิจารณาถึง

ความจําเป็นเรืองความมันคงแห่งชาติเป็นสําคัญ  เพือให้สามารถจัดสรรเงินทุนเพิมเติมสําหรับการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะสําหรับความก้าวหน้าของสตรี  ยอมรับความจําเป็นทีจะต้องมีการป้องกัน

ประเทศแต่ตระหนักถึงและแก้ปัญหาอันตรายต่อสังคมอันเกิดจากการขัดแย้งทีมีการใช้กําลังอาวุธ  

ตระหนักว่าสตรีและเด็กได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากการวางระเบิดแบบต่อต้านบุคคลอย่างไม่เลือกหน้า  

สนับสนุนให้มีการเจรจาไปสู่ข้อสรุปเพือให้ได้สนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทีครอบคลุมเป็น

สากลระหว่างหลายประเทศทีพิสูจน์ได้และมีประสิทธิผล  รวมถงึยอมรับบทบาทนําของสตรีในขบวนการ

สันติภาพ 
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3. ส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยวิธีการทีไม่ใช้ความรุนแรง และลดการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของรัฐบาล

พิจารณาให้สัตยาบันหรือตกลงยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศทีมีเนือหาเกียวกับการปกป้องสตรีและเด็ก

ในสถานการณ์ความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธ  และใช้มาตรการทั งปวงทีจําเป็นเพือคุ ้มครองสตรีและเด็ก   

 ในส่วนรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค มีการส่งเสริมการทูต  การ

เจรจา และการยุติความขัดแย้งอย่างสันติวิธี ตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ  กระตุ ้นให้มีการชี ชัด

และประณามการวางแผนข่มขืนอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนการปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร้มนุษยธรรมและลดค่า

ความเป็นคน  ยืนยันว่าการข่มขืนทีกระทําขึ นเป็นส่วนหนึงของความขัดแย้งทีมีการใช้กําลังอาวุธนั นถือว่า

เป็นอาชญากรรมสงคราม  มีการพิจารณามิติบทบาทหญิงชายในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมสําหรับ

บุคลากรทั งมวล  ในเรืองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและความตืนตัวด้านสิทธิมนุษยชน  และใช้

มาตรการทีสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ  โดยมุ่งหมายทีจะลดผลกระทบทางลบต่อสตรีและเด็ก

ของการใช้มาตรการควําบาตรทางเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเสริมสร้างวัฒนธรรมของการมีสันติธรรม เป็น

การปฏิบัติร่วมกันระหว่างรัฐบาล  สถาบันระหว่างรัฐบาลระดับสากลและระดับภูมิภาค  และองค์กรพัฒนา

เอกชน  ให้มีการส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี  กระตุ ้นการพัฒนาวิจัยเรือง สันติภาพ โดยให้

สตรีมีส่วนร่วมพิจารณาผลกระทบของความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธต่อสตรีและเด็ก  และเผยแพร่งานวิจัย

ในเรืองผลทางกายภาพ  จิตใจ  เศรษฐกิจ  และสังคมของความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธต่อสตรีและเด็ก  มี

การพิจารณาจัดตั งโครงการให้การศึกษาสําหรับเด็กผู ้หญิงและเด็กผู ้ชาย  เพือเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่ง

สันติภาพ  โดยเน้นทีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทีไม่ใช้ความรุนแรงและส่งเสริมความอดทน 

5. ให้ความคุ้มครอง  ความช่วยเหลือ และการฝึกอบรมแก่สตรีผู ้ลี ภัย สตรีพลัดถินอืนๆ 

ที ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากนานาชาติ  และสตรีพลัดถินภายในประเทศของตนเอง เป็นการ

ปฏิบัติโดยรัฐบาลและองค์การระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน  และสถาบันอืนๆ ทีเกียวข้องกับ

การคุ ้มครองการให้ความช่วยเหลือและการฝึกอบรมสตรีผู ้ ลี ภัย  ให้ดําเนินการสร้างความมันใจว่าสตรีจะมี

ส่วนร่วมอย่างเต็มทีในการวางแผนงาน ออกแบบดําเนินการ ติดตามและประเมินผลในโครงการทีให้ความ

ช่วยเหลือต่อสตรีผู ้ ลี ภัย  สตรีพลัดถินอืนๆ รวมถึงการคุ ้มครองและให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอต่อสตรี

และเด็กทีพลัดถินภายในประเทศ  และหาทางแก้ไขไปถึงต้นตอของการพลัดถิน  มีการดําเนินการตาม

ขั นตอนทีจําเป็นทั งมวลเพือประกันสิทธิของสตรีผู ้ ลี ภัยและสตรีพลัดถิน  ให้กลับไปยังสถานทีดั งเดิมของตน

อย่างสมัครใจด้วยความปลอดภัยและศักดิ ศรี  และนําบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาใช้ประกันให้สตรีและ

บุรุษเข้าถึงและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในกระบวนการพิจารณาผู ้ลี ภัยและการอนุมัติให้ลี ภัย ในการ

คุ ้มครองและช่วยเหลือนั นให้ใช้มาตรการทีเหมาะสมทั งปวงเพือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กผู ้หญิง  

เพือประกันให้ได้เข้าถึงอาหาร  นํ าและทีพักอาศัย  การศึกษา การบริการทางสังคมและสุขภาพ  รวมทั ง
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สุขภาพด้านการเจริญพันธุ ์   ให้ได้รับอย่างเหมาะสม  เพียงพอ และเสมอภาค  จัดให้สตรีทีได้รับการ

พิจารณาว่าเป็นผู ้ลี ภัยได้เข้าถึงโครงการฝึกอบรมอาชีพและวิชาชีพ  รวมทั งการฝึกภาษา  การฝึกพัฒนา

และการวางแผนธุรกิจขนาดเล็ก  และการให้คําปรึกษาในเรืองความรุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบตามที

เหมาะสม  และจัดให้มีวัสดุประกอบการศึกษาในภาษาทีเหมาะสมสําหรับเด็ก  เพือลดปัญหาเด็กผู ้ ลี ภัย

และเด็กพลัดถินต้องชะงักการเรียนเนืองจากการลี ภัยหรือพลัดถิน  สร้างความตืนตัวในเรืองสิทธิมนุษยชน

ของสตรีมีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากรทหารและตํารวจทีปฏิบัติการอยู่ในบริเวณทีมี

ความขัดแย้งอันมีการใช้อาวุธ 

6. ให้ความช่วยเหลือกับสตรีในอาณานิคมและดินแดนทียังไม่มีการปกครองตนเอง เป็น

การทํางานของรัฐบาล  องค์กรระหว่างรัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน  เพือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ

ใช้สิทธิดูแลตนเองของคนทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีโครงการพิเศษเรืองความเป็นผู ้นําและมีการฝึกอบรมเพือช่วย

ในการตัดสินใจ  เพิมความตระหนักของของสาธารณชน  ผ่านทางสือสารมวลชน  การศึกษาทุกระดับ  และ

โครงการพิเศษต่างๆ เพือเพิมความเข้าใจต่อสถานการณ์ของสตรีในอาณานิคมและดินแดนทีไม่ได้ปกครอง

ตนเอง 

 สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีมีการใช้อาวุธนั น  อาจกล่าวได้ว่า

แม้การทําสงครามระหว่างประเทศได้หมดไปแล้ว  แต่การใช้ความรุนแรงทีมีอาวุธเข้ามาเกียวข้องด้วยนั นก็

ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ในช่วง 5 – 6 ปีทีผ่านมา  โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 

นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา และอีก 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา  ซึงเกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งทางด้าน

เชื อชาติและศาสนา  โดยมีเหตุการณ์ลอบทําร้าย  วางเพลิง  วางระเบิด  ก่อการร้ายและจลาจล  เกิดขึ น

อย่างต่อเนืองทําให้ต้องสูญเสียบุคลากรทางการทหาร  บุคลากรทางการศึกษา   และประชาชนทัวไป  จาก

ความสูญเสียดังกล่าวส่งผลให้สตรีต้องแบกรับความรับผิดชอบทั งหมดจากทีเคยเป็นหน้าทีของผู ้ชายใน

ครอบครัว  และยังตกเป็นเหยือความรุนแรงทางเพศ  ในหลายๆ สถานการณ์สตรียังถูกบังคับให้เป็นโล่

กําบังอาวุธ  ซึงสถานการณ์ความไม่สงบทีเกิดขึ นอย่างต่อเนืองของชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อสตรีทุก

สถานภาพ ทั งแม่  ลูกสาว  พีสาว  น้องสาว  ทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ(ปาตีเมาะ  เปาะอีแตดาโอะ  

กลุ่มผู ้หญิงกับสันติภาพ  จาก www.oknation.net) แต่ในปัจจุบันรัฐบาลยังละเลยทีจะมองประเด็น

ผลกระทบทีเกิดขึ นกับผู ้หญิง  ส่งผลให้ผู ้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงถูกละเลยจากสังคม 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 แสงเทียน ศรีวิชัย (2551) สมาชิกครอบครัวของทหารทีปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ต้องปรับตัวต่อการเปลียนแปลงจากการทีสมาชิกเป็นทหารต้องปฏิบัติงานเสียงอันตราย  อาจมีผลต่อ

สุขภาพจิตได้  การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาภาวะสุขภาพจิตของ
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ภรรยาและบุตรของทหารทีปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในสังกัดกรมทหารราบที 7 จังหวัด

เชียงใหม่  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 133 คน เป็นภรรยาของทหาร จํานวน 93 คน  และเป็นบุตรของทหาร 93 

คน  ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติทีกําหนด  เครืองมือทีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  

ประกอบด้วย 2 ส่วน  ได้แก่  แบบสอบถามข้อมูลทัวไป  และแบบวัดสุขภาพจิตคนไทยสร้างโดย สุชีรา ภัท

รายุตวรรธน์ และคณะ (2542) 

 ผลการศึกษาพบว่า ภรรยาของทหารมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 47.3 แยกพิจารณารายด้านพบว่า 

ร้อยละ 32.3 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านสังคม รองลงมา ร้อยละ 17.2 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านความรู ้ สึก

ผิดปกติทางด้านร่างกาย ร้อยละ 15.1 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านวิตกกังวล ร้อยละ 9.7 มีปัญหาสุขภาพจิต

ด้านซึมเศร้า ร้อยละ 3.2   มีปัญหาสุขภาพจิตด้านโรคจิต ตามลําดับ และในบุตรของทหาร  พบว่า มีปัญหา

สุขภาพจิต ร้อยละ 35 แยกพิจารณารายด้าย พบว่า ร้อยละ 27.5 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านสังคม รองลงมา 

ร้อยละ 10 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านวิตกกังวล  และร้อยละ 2.5 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านความรู ้ สึกผิดปกติ

ทางด้านร่างกายและปัญหาสุขภาพจิตด้านโรคจิตเท่ากันแต่ไม่พบปัญหาสุขภาพจิตด้านซึมเศร้า 

 ผลการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นว่าสมาชิกของครอบครัวของทหารทีปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีปัญหาสุขภาพจิต  ทําให้ได้ข้อมูลพื นฐานทีจะนําไปใช้พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาและ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับสมาชิกครอบครัวของทหารได้ถูกต้องเหมาะสมเพือป้องกันความ

รุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตในประชากรกลุ่มนี ต่อไป 

 

 อาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล (2551) การวิจัยเชิงคุณภาพนี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาประสบการณ์

ของผู ้หญิงทีดูแลสมาชิกในครอบครัวทีได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของไทย  ใช้มุมมองจากแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยา(Phenomenology) ทําการคัดเลือกผู ้ ให้

ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) ผู ้ ให้ข้อมูลเป็นผู ้หญิงทีทําหน้าทีหัวหน้าครอบครัว

และเป็นผู ้ดูแลสมาชิกในครอบครัวทีได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้จํานวน 12 คน ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)และบันทึกเทปวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เนื อหา(Content Analysis) ตามแนวทางของBurnard(1991) 

 ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของผู ้ หญิงทีดูแลสมาชิกในครอบครัวทีได้รับบาดเจ็บจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชาดแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การตั งแต่

ไม่ทัน 2)ภาระทีหนักอึ ง ประกอบด้วย ภาระรายรับรายจ่าย ภาระการดูแลและภาระทางอารมณ์ 3)ความ

รับผิดชอบของผู ้ หญิง  ประกอบด้วย การร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นความภาคภูมิใจและทําทุกอยา่งเพือ

ครอบครัว และ4)การเผชิญและปรับเปลียน ประกอบด้วยการยอมรับเวรกรรม สร้างความหวัง ระบายออก

ด้วยการร้องไห้ หากําลังใจให้ตัวเอง หาสิงยึดเหนียวจิตใจและมองหาความช่วยเหลือจากสังคม 
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 ผลการศึกษานี ชี ให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู ้หญิงทีดูแลสมาชิกในครอบครัวทีได้รับบาดเจ็บจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  ข้อมูลทีได้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา

แนวทางในการช่วยเหลือดูแลผู ้หญิงเหล่านี ต่อไป 

 

 ธีรศักดิ   พงศ์ปริตร (2552) การศึกษาเรือง “แนวทางการพัฒนาสวัสดิการโดยรัฐสําหรับสตรี

หม้ายทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพื นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์เพือ

ศึกษาความคิดเห็นการได้รับสวัสดิการทีจัดขึ นโดยรัฐ  ปัญหาการรับสวัสดิการและความต้องการสวัสดิการ

ทีจัดขึ นโดยรัฐของสตรีหม้ายทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื นทีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นสตรีหม้ายในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ

จังหวัดนราธิวาส  จํานวน 310 ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจก

แจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้

วิธีการทดสอบหาค่า Chi-Square การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรใช้วิธีการทดสอบหาค่า    

F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของตัวแปรโดยใช้วิธี One Way Analysis of Variance : 

One Way ANOVA 

 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี  จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหน่วยงานราชการ  มีรายได้ตํากว่า 5,000 

บาท   มีบุตร 1-2 คน  ได้รับสวัสดิการโดยรัฐมากทีสุดคือ  ทุนการศึกษา  เงินยังชีพรายเดือนสําหรับเด็ก

ก่อนวัยเรียน/นักเรียน/นักศึกษา  บริการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ  การฟืนฟูจิตใจ  ปัญหา

การรับสวัสดิการโดยรัฐมีในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมความล่าช้า  และความโปร่งใส ส่วนความ

ต้องการสวัสดิการโดยรัฐมีในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะในเรืองการติดตามและประเมิน  การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร  และการพัฒนาบุคลากร  ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า อายุ ศาสนา

ทีนับถือ และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการได้รับสวัสดิการโดยรัฐ  และการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างตัวแปรพบว่า  ระดับการศึกษาและอาชีพทีมีความแตกต่างกัน  มีปัญหาการรับสวัสดิการโดยรัฐ

ต่างกนั  ส่วนศาสนา อาชีพและจํานวนบุตรทีมีความแตกต่างกัน  มีความต้องการสวัสดิการโดยรัฐต่างกัน  

มีความต้องการสวัสดิการโดยรัฐต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั งนี   รัฐควรกําหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีหม้ายที

ได้รับผลกระทบฯ ในทุกรูปแบบและทุกระดับ  และหน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการแก่

สตรีหม้ายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง  และพัฒนา

ระบบการติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือเยียวยาสตรีหม้ายและครอบครัวให้มีประสิทธิภาพยิงขึ น 
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 รัตนา ปรีชาสุชาติ (2552) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั งนี เพือ 1. ศึกษาระดับของความสามารถ

ในการฟันฝ่าอุปสรรค  ระดับการสนับสนุนทางสังคมและระดับคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามีเสียชีวิตจาก

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา 2.ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามีเสียชีวิตจาก

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลาจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความสามารถในการฟันผ่าอุปสรรคกับคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรง

ในจังหวัดยะลา 4.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามี

เสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงทีสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์

ความรุนแรงในจังหวัดยะลา จํานวน 280 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์  สถิติทีใช้คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน  การเปรียบเทียบค่าเฉลีย(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(F-test) การทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีLSD และค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เพียร์สันโดยการกําหนดค่านัยสําคัญทาง

สถิติไว้ทีระดับ .05 และ .01 

 ผลการศึกษาพบว่า 1.ระดับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ระดับการสนับสนุนทางสังคมและ

ระดับคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลาอยู่ในระดับสูง               

2.หญิงทีสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลาทีมีอาชีพระดับการศึกษา  รายได้  และที

อยู่ ปัจจุบันต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .01 และ.05                             

3.ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามีเสียชีวิตจาก

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01  4.การสนับสนุนทางสังคม

ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

  

 ณัฐวี ปานมาก (2552) เหตุการณ์ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อ

องค์กรและบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานของรัฐจากหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดการโอนย้าย  หรือลาออกเป็นผลให้

ขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  แพทย์และพยาบาล  เนืองจากความเสียงจากชีวิตการทํางาน  

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเหตุการณ์ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการรับรู ้

ของพยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียน  และความสัมพันธ์ความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบทีมี

ต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียน  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ศึกษาจาก

พยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียนเขตพื นที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 137 คน  โดยใช้

แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองส่งทางไปรษณีย์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
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 ผลการศึกษาพบว่า  ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 มีสถานการณ์

ความไม่สงบเกิดขึ นทงัสิ น 1,758 เหตุการณ์  โดยมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ นมากทีสุดในเขตพื นทีใน

จังหวัดนราธิวาส  โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผู ้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบรวมทั ง 3 จังหวัด  

ทั งสิ นจํานวน 927 ราย  มีผู ้ ได้รับบาดเจ็บ 3,778 ราย  การรับรู ้ ความเสียงจากการทํางานของพยาบาล

วิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียน  อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 46.0 ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

ในงานอนามัยโรงเรียน  อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 48.0 และความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบมี

ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียน  โดยพบว่าในเขตพื นที

(ตําบล) ทีมีความเสียงต่างกันจะทําให้ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียน

แตกต่างกัน  นอกจากนี ยังพบว่า รายได้  ค่าตอบแทน/ เบี ยเลี ยง  และจํานวนเหตุการณ์ความไม่สงบ

สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 28.2 โดยพบว่า พยาบาลทีมีรายได้  และค่าตอบแทน / เบี ย

เลี ยงมากจะมีผลการปฏิบัติงานมากกว่าพยาบาลทีมีรายได้และค่าตอบแทน/เบี ยเลี ยงน้อย 

 จากการวิจัยครั งนี มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้มีการดําเนินการด้านความปลอดภัยเพือลดความ

เสียงและความวิตกกังวลของเจ้าหน้าที  ดูแลความปลอดภัยให้กับพยาบาลทั งในระหว่างปฏิบัติหน้าทีและ

ระหว่างการเดินทางสนับสนุนยานพาหนะและอุปกรณ์สือสารให้เหมาะสมกับพื นที  ซึงนอกจากแนว

ทางการแก้ไขด้านความปลอดภัยแล้ว  ควรมีนโยบายในด้านสวัสดิการเพือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที

ด้วย 

 

8. สถานการณ์การเคลือนย้ายแรงงาน 

 

 การเคลือนย้ายแรงงานของผู ้หญิงส่วนใหญ่เป็นไปเพือประกอบอาชีพ  และงานทีไปทํานั นมักเป็น

งานรับใช้ในบ้านและงานให้ความบันเทิง  แม้ว่าการย้ายถินจะเพิมโอกาสในการหารายได้และการพึงพา

ตนเองให้กับสตรี  แต่ทําให้สตรีบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มทีมีฐานะยากจน  การศึกษาน้อย  ไร้ทักษะ และ/

หรือเป็นแรงงานทีผิดกฎหมาย  ต้องทํางานในสภาพทีตํากว่ามาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และเสียง

ต่อการเป็นเหยือของขบวนการค้ามนุษย์ทีถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ  ทางเพศ  รวมทั งถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

 ปัจจุบันประเด็นการเคลือนย้ายมักเป็นไปในรูปแบบการเคลือนย้ายแรงงานข้ามชาติ  เป็นการส่ง

แรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศและการเคลือนย้ายแรงงานจากประเทศเพือนบ้านเข้ามาทํางานใน

ประเทศไทย  เนืองจากแรงงานหญิงส่วนใหญ่มักตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบกว่าแรงงานชาย  และถูกจัดให้

อยู่ในสถานภาพตําสุดของลําดับชั นในการทํางาน  จึงมักต้องประสบกับปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน  ซึงประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นทีประเทศไทยและทัวโลกต่างก็ให้ความสนใจ  ข้อมูลจาก

หน่วยงานภาคเอกชน (นางศิริพร สะโครบาเนค) ได้แสดงให้เห็นว่าการเคลือนย้ายแรงงานข้ามชาติของ
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หญิงไทยมีความแพร่หลายมากขึ น  จนกลายเป็นการค้าหญิงข้ามชาติส่งผลให้หญิงไทยต้องตกอยู่ในสภาพ

เลวร้ายและบางคนถูกใช้เป็นเครืองมือในการลักลอบขนยาเสพติด 

 การดําเนินการแก้ไขต้องคํานึงถึงความแตกต่างด้านมิติหญิงชาย  ต้องเพิมศักยภาพให้กับสตรีที

ย้ายถินในเรืองของการให้ความรู ้ ในการสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมทั งการเข้าถึง

ทรัพยากรต่างๆ และรู ้จักสิทธิของตนเอง  ทั งนี อาจจะทําความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน  กระทรวง

การต่างประเทศ และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง  เพือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สถานการณ์การเคลือนย้ายแรงงานในปัจจุบันของไทย  เหน็ได้ชัดว่ามีการเคลือนย้ายแรงงานจาก

ประเทศเพือนบ้านอย่าง ประเทศพม่า  ลาว  และกัมพูชา เข้ามาทํางานในประเทศไทยเราเป็นจํานวนมาก  

อาจเป็นผลสืบเนืองมาจากการทีประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากจนทําให้เกิดการขาด

แคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจึงเป็นปัจจัยดึงดูดทีสําคัญให้แรงงานจากประเทศที

ด้อยกว่าทางเศรษฐกิจ เดินทางเข้ามาเพือเติมช่องว่างของการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย  ซึง

แรงงานเหล่านี มักจะเป็นแรงงานผิดกฎหมายส่งผลให้มีการกดค่าแรง  มีสวัสดิการทีตํากว่ามาตรฐานทีควร

จะได้รับ  และเกิดการข่มขืน  การลว่งละเมิดทางเพศต่อแรงงานสตรี  ปัญหากล่าวทางรัฐบาลไทยได้ทราบ

และมีแนวทางในการแก้ไขสําหรับแรงงานผิดกฎหมาย คือ มีการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่

อาศัยและทํางานได้เป็นการชัวคราว โดยมีระยะเวลาในการผ่อนผันเพิมขึ นเป็นสองปี คือสิ นสุดปี พ.ศ. 

2553  สําหรับแรงงานชาวกัมพูชา ได้กําหนดให้การพิสูจน์สัญชาติสิ นสุดในเดือนธันวาคมของปี 2551 แต่

ในส่วนของแรงงานลาว ยังต่อเนืองถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 การเปลียนแปลงอีกด้านทีสําคัญคือ แนว

ปฏิบัติด้านการประกันสุขภาพได้เปิดกว้างให้กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวทีไม่มีเอกสารใดๆเลยเข้าถึง

บริการสุขภาพได้มากขึ น โดยให้แต่ละสถานบริการพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 ปราณี โตสุวรรณ (2548) การศึกษาเรือง “บทบาทขององค์กรต่อการคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหายจา

การค้ามนุษย์” มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมนัคงของมนุษย์

จังหวัดต่อการปฏิบัติงานคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์   ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ

พัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด  ต่อการปฏิบัติงาน

คุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์  วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงสํารวจ  ใช้แบบสอบถาม เป็น

เครืองมือ กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ผู ้แทนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด จํานวน 

75 องค์กร  และกรณีศึกษา 3 ราย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ  ร้อยละ ค่าความถี ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที( t-test) และค่าเอฟ (F-test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 สรุปผล

การศึกษาดังนี 
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 ผู ้แทนขององค์กรในการศึกษา  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปีขึ นไป สมรสแล้วการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์และมีประสบการณ์ในการทํางานเกียวกับการ

คุ ้มครองผู ้ เสียจากการค้ามนุษย์ มากกว่า 2 ปี เมือเปรียบเทียบบทบาทการดําเนินงานทั งหมดของ

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด  ผลการศึกษาภาพรวมบทบาทขององค์กรต่อการ

ปฏิบัติงานคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านการให้ความรู ้ ประชาชน    ด้าน

การประสานงาน  และด้านการส่งคืนผู ้ เสียหายกลับสู่ครอบครัว  อยู่ในระดับปานกลาง  ซึงบทบาทด้านการ

ประสานงานมีระดับการปฏิบัติมากกว่าด้านอืนๆ โดยเฉพาะการประสานงานกับพนักงานสอบสวนเพือ

ช่วยเหลือผู ้ เสียหายมีบทบาทในการปฏิบัติมากทีสุด  ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคขององค์กรต่อการ

ปฏิบัติงานคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั ง 5 ด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ

ประสานงาน  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านแผนงาน  และด้านการบริหารงาน  โดยเฉพาะปัญหา

ด้านการประสานงานพบมากทีสุดในประเด็นเรืองการประสานงานด้านข้อมูลของผู ้ เสียหายจากการค้า

มนุษย์ระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้องเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานมากทีสุด  ประเด็นทีน่าสนใจ คือ ปัญหา

ต่อการปฏิบัติงานด้านแผนงาน  พบว่าองค์กรขาดการบูรณาการแผนปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้องมากทีสุด  ภาพรวมแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน

ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดต่อการปฏิบัติงานคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ใน 4 ด้าน คือ ด้านแผนการปฏิบัติงาน  ด้านส่งเสริมเครือข่ายท้องถิน  ด้านระบบ และการ

ติดตามและประเมินผล  อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการติดตามและประเมินผลในการความ

ช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนือง  ช่วยทําให้ผู ้ เสียหายกลับคืนสู่สังคมโดยไม่ตกเป็นเหยือซํ าอีก 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  คือ  องค์กรควรมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้การดําเนินงานเรือง

การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  เข้าสู่แผนบูรณาการระดับจังหวัดผลักดันให้จังหวัด  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน  หรือหน่วยงานทีเกียวข้องในพื นที  ร่วมกันดําเนินการด้านการเฝ้าระวังปัญหา  การฟืนฟูเหยือ

ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์  สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลทีเชือมโยงของหน่วยงานทีเกียวข้องในระดับจังหวดั  

ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา  ติดตามประเมินผลการป้องกันกับกลุ่มเป้าหมายทีเป็นกลุ่มเสียง  ควรส่งเสริม

การทํางานในรูปของสหวิชาชีพ  และฝึกอบรมให้ทีมสหวิชาชีพได้มีความรู ้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที

ตรงกัน  โดยเฉพาะในเรืองการคัดกรองผู ้ทีเป็นเหยือ  เพือการเข้าถงึสิทธิทีทัวถึงและเป็นธรรม 

 

 ทรงวุฒิ  สารสาริน ( ) ปัญหาการค้าประเวณีหญิงและเด็กข้ามชาติ  เป็นปัญหาทีเกิดขึ นใน

สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน  โดยเกิดจากการเปลียนแปลงของรูปแบบการค้าประเวณีในยุคอดีตทีนิยมนํา

หญิงและเด็กไทยมาค้าประเวณี  มาเป็นรูปแบบใหม่ทีมีการนําหญิงและเด็กต่างด้าวมาค้าประเวณีใน

ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากประเทศเพือนบ้าน  เช่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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สหภาพพม่า  หรือประเทศทีห่างไกล  เช่น  ประเทศจีน  รัสเซีย  เป็นต้น  นอกจากนี ยังมีบางกรณีทีมีการนํา

หญิงหรือเด็กไทยไปค้าประเวณียังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญีปุ ่ น  เยอรมันนี  ออสเตรเลีย 

 การค้าประเวณีหญิงและเด็กข้ามชาตินั นยังมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับการประกอบอาชญากรรม

ข้ามชาติทีจัดตั งในลักษณะองค์กร (Transnational  Organized  Crime) เนืองจากการค้าประเวณีข้ามชาติ

จะต้องอาศัยการทํางานทีเป็นระบบและมีการร่วมมือกันจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะต้อง

อาศัยการทํางานทีเป็นระบบและมีการร่วมมือกันจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมต่างๆ  ดังนั นการใช้

มาตรการพิเศษหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเพือจัดการกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นเรือง

จําเป็นอย่างยิง 

 ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับทีเกียวกับการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีไม่ว่าจะเป็นประมวล

กฎหมายอาญาทีเกียวกับความผิดทางเพศ  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.

2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540  ซึงเป็น

กฎหมายทีเกียวข้องโดยตรงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี ยังมีกฎหมายทีเกียวข้องกับการแก้ไข

การค้าประเวณีโดยอ้อม เช่น กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายเกียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในทาง

อาญา และความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีข้ามชาติกับประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นระดับทวิภาคีหรือระดับพหุภาคี แต่ในทางปฏิบัติพบว่ากฎหมายเหล่านี ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ

ค้าประเวณีข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีควร ทําให้ต้องพิจารณาถึงกฎหมายและนโยบายในการ

แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีและเด็กข้ามชาติว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการกําหนด

ฐานความผิดของการค้าประเวณีข้ามชาติ ความเหมาะสมในการกําหนดบทลงโทษ รวมทั งศึกษาในเชิง

วิเคราะห์กฎหมายทีมีอยู่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีข้ามชาติในลักษณะองค์กรข้ามชาติได้

อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และพิจารณาถึงอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าทีรัฐหรือข้อจํากัดภายในอืนๆ  

 อนึง จะต้องพิจารณาด้วยว่ากฎหมายของไทยทีมีอยู่นั นสอดคล้องกับพันธกรณีทีประเทศไทยได้ลง

นามไว้หรือไม่ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตั งในลักษณะองค์กร

และพิธีสารต่อท้าย เพือการป้องกัน  ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กก็เป็นอีก

ประเด็นทีต้องให้ความสําคัญ โดยเฉพาะการให้ความคุ ้มครองแก่หญิงและเด็กจากการแสวงหาประโยชน์

ทางเพศในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะเพียงลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ในทางปฏิบัติ

แล้วจะพบว่าในทีสุดประเทศไทยก็ต้องให้สัตยาบัน (Ratification) ในเวลาต่อมานันเอง ดังนั น การ

เตรียมการแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับพันธกรณีทีประเทศไทยจะต้องผูกพันอย่างจริงใจในอนาคต

ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิมเติมกฎหมาย หรือดําเนินนโยบายทงัในเชิงรุกและเชิง

รับเพือพิทักษ์สิทธิของผู ้เสียหายจากการค้าประเวณีข้ามชาติก็เป็นประเด็นทีจะต้องคํานึงถึง ด้วยเหตุนี จึง

จําเป็นต้องพิจารณาถึงพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทยทีมีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตด้วย 
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 แดนไทย ปลั งดี (2549) การศึกษาเรือง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีตํารวจ

กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้ามนุษย์ มี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาแนวคิด พัฒนาการของการปราบปรามเพือศึกษาแนวคิด พัฒนาการของการ

ปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ตลอดจนบทบาทหน้าทีของ บก.ปดส. รวมถึงรูปแบบ

การค้ามนุษย์ทีกระทําต่อเด็ก เยาวชน และสตรี รวมทั งเพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าทีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี และเพือแสวงหา

แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของเจ้าหน้าทีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก 

เยาวชน และสตรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการสํารวจภาคสนาม (Field Survey) ประชากรทีใช้ในการศึกษาได้แก่ 

เจ้าหน้าทีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี จํานวน 220 นาย สถิติที

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (T-test) และ

ค่าเอฟ (F-Test) 

 ผลการศึกษาปรากฏว่า การค้ามนุษย์หรือ Human Trafficking or Trafficking in Persons 

หมายถึงการทีเด็กและหญิงตกเป็นเหยือของการค้ามนุษย์ หรือหมายถึงการกระทําความผิดต่อเด็กและ

หญิงโดยการซื อ ขาย จําหน่าย หรือจัดหาเด็กและหญิงนั นด้วยวิธีการต่างๆ เพือสําเร็จความใคร่ทั งตนและ

ผู ้อืน เพือการอนาจารหรือเพือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเป็นการขายเดก็ให้เป็นขอทาน หรือทํางานในสภาพ

ทีใช้แรงงานโดยทารุณโหดร้าย สาเหตุของการค้ามนุษย์มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว 

ความยากจน ขาดความรู ้ พ่อแม่ขาดความรับผิดชอบ และโครงสร้างทางสังคมทีเน้นวัตถุนิยม ขาด

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การทุจริตคอรัปชัน การขาดนโยบายและการแก้ไขปัญหา รวมถึง

ทัศนะคติของบุคคลทีเกียวข้องทีมีต่อสตรีและเด็กในฐานะผู ้เสียหายหรือเหยือ ตลอดจนปัญหาการประสาน

ความร่วมมือกับประเทศเพือนบ้านในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลักษณะของการค้ามนุษย์ที

ปรากฏได้แก่ เพืองานบริการทางเพศ รับใช้ในบ้าน ขอทาน บังคับใช้กฎหมาย ประกอบอาชญากรรม เพือ

การท่องเทียวทางเพศ เป็นต้น การศึกษาภาคสนามพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจในการ

ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นอย่างดี ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าทีทีสําคัญได้แก่ ขาดแคลน

งบประมาณในการสืบสวนหาข่าวรวบรวมพยานหลักฐาน เหยือของการค้ามนุษย์มักเกรงกลัวอิทธิพลของ

การค้ามนุษย์ เป็นผลให้ขาดการสืบสวนขยายผลไปถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผลการพิสูจน์

สมมุติฐานพบว่า ปัจจัยภูมิหลังของเจ้าหน้าทีต่างกันมีทัศนะต่อปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าทีไม่

แตกต่างกัน และความรู ้ความเข้าใจในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์แตกต่างกัน มีทัศนะต่อปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าทีไม่แตกต่างกัน 
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 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั งนี  คือ รัฐควรส่งเสริมด้านงบประมาณให้กับเจ้าหน้าทีตํารวจกอง

บังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรีอย่างเพียงพอเพือเพิมประสิทธิภาพในการ

สืบสวน สอบสวน หาข่าว คุ ้มครองพยาน ขยายผลให้ถึงหัวของขบวนการค้ามนุษย์ ทั งในระดับองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Organized Crime) ควรผลักดันให้มีพระราชบัญญัติการป้องกัน

ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเร็ว ผู ้บริหารระดับสูงควรสนใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที

ของเจ้าหน้าทีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี อย่างเร่งด่วนในทุก

ขั นตอนตั งแต่การสืบสวน สอบสวน จับกุม สืบพยาน ตลอดจนการสงเคราะห์เยียวยาเหยือจากการค้า

มนุษย์ รัฐควรดําเนินการคุ ้มครองพยานให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ จริงจังต่อเนือง และยังยืน เพือ

สร้างความมันใจและความปลอดภัยในความร่วมมือให้กับพยานในคดี กองบังคับการปราบปรามการ

กระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ควรระดมสมองในการจัดทําคู่มือเพือเป็นแนวทางในการป้องกัน

ปราบปรามการค้ามนุษย์เพือประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที และกองบังคับกาปราบปราม

กระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ควรมีบทบาทในการเป็นผู ้บริหารคดี (Case Manager)  

 

 สุริยา เกษมสิริสวัสดิ  (2550) การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1)เพือศึกษาระดับความรู ้ ในการให้

ความช่วยเหลือคุ ้มครองหญิงและเด็กทีตกเป็นเหยือการค้ามนุษย์  ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที

เกียวข้องในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือของทีมสหวิชาชีพ 2)เพือศึกษาผลการปฏิบัติงานในการให้ความ

ช่วยเหลือ  คุ ้มครองหญิงและเด็กทีตกเป็นเหยือการค้ามนุษย์  ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที

เกียวข้องในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือของทีมสหวิชาชีพ 3)เพือวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ กับ

ผลการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ  ในการให้ความช่วยเหลือคุ ้มครองหญิงและเด็กทีตกเป็นเหยือการค้า

มนุษย์   ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้องในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ  และ 4)เพือสํารวจ

ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของหน่วยงานทีเกียวข้อง  

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั งนี   ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพทีผ่านการอบรมการช่วยเหลือคุ ้มครอง

หญิงและเด็กทีตกเป็นเหยือการค้ามนุษย์ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้องเขต 9 จังหวัด

ภาคเหนือ   จํานวน 223 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผลการปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับหญิงและเด็กทีตกเป็นเหยือการค้ามนุษย์ของ

กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี  ทีมสหวิชาชีพมีความรู ้ เกียวกับการปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับหญิงและเด็กทีตก

เป็นเหยือการค้ามนุษย์มีอยู่ในระดับดี  เมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ กับผลปฏิบัติงาน พบว่า 

ความรู ้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือคุ ้มครองหญิง  และเด็กทีตก

เป็นเหยือการค้ามนุษย์  ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้องในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือใน

ระดับตํา 
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 ปัญหาอุปสรรคทีพบ  ได้แก่ ไม่มีกฎหมายทีชัดเจนในการช่วยเหลือหญิงและเด็กบุคลากรขาด

ความเชียวชาญและความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของตนเอง  จํานวนเจ้าหน้าทีและงบประมาณมีไม่

เพียงพอ และมีปัญหาการขาดงบประมาณในการช่วยเหลือหญิงและเด็กทีตกเป็นเหยือจากการค้ามนุษย์ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งนี หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนควรมีการจัดอบรมสร้าง

ความเข้าใจเกียวกับการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอและต่อเนือง  ผู ้ปฏิบัติงานควรมีการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอและทําความเข้าใจเกียวกับ

บทบาทหน้าทีของแต่ละวิชาชีพ 

 

 อริสรา  ยอดดําเนิน (2551) วิทยานิพนธ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์ทีจะศึกษาถึงกรณีการค้าหญิง

และเด็กต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย  โดยศึกษาถึงแนวคิด

วิวัฒนาการและความหมายดังกล่าว  ตลอดจนศึกษาถึงกฎหมายของประเทศไทยกฎหมายระหว่าง

ประเทศ  และกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้องซึงจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเพือให้

ทราบความเป็นมาและสภาพของปัญหา  เพือหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย 

 จากการศึกษาพบว่า  กฎหมายของประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในเรืองการ

ฟ้องร้อง  ดําเนินคดี และลงโทษผู ้กระทําความผิดเกียวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  จําเป็นต้อง

แก้ไขเพิมเติมคําว่าเพือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  ในมาตรา 312 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

นอกจากนี ควรแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เรืองการให้

พํานักอาศัยชัวคราวในประเทศไทยและการได้รับอนุญาตให้ทํางานเป็นการชัวคราวในประเทศไทยของผู ้ตก

เป็นเหยือจากการค้ามนุษย์  โดยกําหนดให้ผู ้ เสียหายซึงเป็นคนต่างด้าวทุกคนได้อยู่ชวัคราวในประเทศไทย

และได้รับอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยเป็นการชัวคราวทั งให้สิทธิพิเศษแก่คนต่างด้าวทีให้ความ

ช่วยเหลือในคดียืนคําขอเพือมีถินทีอยู่ในประเทศไทย  เรืองหน่วยงานราชการทีเกียวข้องกับการกระทํา

ความผิดเกียวกับการบังคับใช้แรงงาน  นอกจากนี จะต้องจัดทําเอกสารหรือสิงพิมพ์ออกเผยแพร่ให้ความรู ้

ถึงความร้ายแรงของการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  และทําบัญชีรายชือของสินค้าจาก

ประเทศทีเชือว่ามีการผลิตดังกล่าว  รวมทั งการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  สร้างความร่วมมือ

ในระดับระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพือนบ้านเรืองการดําเนินคดีเรียกร้องค่าแรงงานหรือค่าจ้าง  

จะต้องเพิมเติมคํานิยามคําว่าการฉ้อโกงแรงงาน  และแก้ไขเพิมเติมคําดังกล่าวเอาไว้ในคํานิยามคําว่า

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  เรืองการปฏิบัติหน้าทีของพนักงานเจ้าหน้าที  ให้มีอํานาจหน้าทีตรวจตรา

สอดส่องดูแลตามท่าอากาศยาน  ท่าเ รือ  สถานีรถไฟ  สถานีขนส่ง  สถานบริการ  โรงงานและ

สาธารณสถานต่างๆ เพือมิให้เกิดการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  ทั งควรแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติ

คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เรืองการกระทําทารุณกรรมในระหว่างเวลาทํางาน  จะต้องแก้ไขเพิมเติมคําว่า

หรือกระทําการทําร้ายร่างกายหรือกระทําการทารุณกรรมต่างๆ ในมาตรา 16 และจะต้องแก้ไขเพิมเติม
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มาตรา 147 ในส่วนของการกําหนดบทลงโทษผู ้กระทําความผิด  อีกทั งให้ผู ้กระทําได้รับโทษปรับไม่เกินสอง

แสนบาท  รวมทั งให้มีการออกกฎหมายใหม่เพือคุ ้มครองแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ  ส่วนปัญหาด้านอืนๆ 

ทีมิได้เป็นปัญหาด้านกฎหมาย  เรืองเศรษฐกิจ  จําเป็นต้องจัดตั งหน่วยงานเฉพาะทีมีบทบาทในการจัดหา

งานระหว่างประเทศเพือนบ้าน  เรืองสังคม อีกทั งมีการจัดตั งศูนย์ดําเนินการเพือให้บริการด้านสาธารณสุข

และให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลอย่างเต็มทีและต่อเนือง  ทั งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที

ผู ้ปฏิบัติงาน  เรืองความมันคงของประเทศจําเป็นต้องจัดให้มีอาชีพและสร้างรายได้เพือรองรับคนในชาติ  

และจัดให้มีการศึกษา  การฝึกอบรมอาชีพ  การสวัสดิการสังคมอย่างทัวถึง ทั งนี   โดยสร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกับประเทศต้นทาง 

 ดังนั น เพือให้กฎหมายดังกล่าว  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิงขึ นผู ้ เขียนจึง

เสนอแนะให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายตามข้อวิเคราะห์ข้างต้นรวมทั งมีการออกกฎหมายขึ นใหม่  

เพือให้ผู ้ทีตกเป็นเหยือจากการบังคับใช้แรงงานได้รับความช่วยเหลือและอีกทั งยังเป็นการคุ ้มครองสวัสดิ

ภาพของบุคคลเหล่านี ด้วย 

 

 ปราณิศา  วงธรรมรัตน (2551)  การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาบทบาทอํานาจหน้าทีใน

การคุ ้มครองสิทธิของผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าทีตํารวจ ระดับความรู ้ เกียวกับสิทธิของผู ้ เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าทีตํารวจ กระบวนการและแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่ายต่างๆในการคุ ้มครอง

สิทธิของผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์จากกรณีศึกษา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการคุ ้มครองสิทธิของ

ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าทีตํารวจ โดยศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยการศึกษา

เอกสาร แบบทดสอบ  และการสัมภาษณ์เจาะลึก กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาได้แก่เจ้าหน้าทีตํารวจสังกัด

กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี (ปดส.) ส่วนกองกํากับและกลุ่มงานสอบสวน 

และสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)ส่วนของศูนย์สืบสวนสอบสวน รวม  143 คน อีกทั งได้สัมภาษณ์

เจาะลึกกรณีศึกษาเจ้าหน้าทีตํารวจ  เจ้าหน้าทีสหวิชาชีพ และผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวม 17 คน   

 การศึกษาจากแบบทดสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีตํารวจซึงปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการค้ามนุษย์

ได้ไม่นาน ไม่เคยเข้ารับการอบรมเกียวกับการค้ามนุษย์ และไม่เคยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ

ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ความรู ้ เกียวกับการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในระดับ

มาก  เจ้าหน้าทีตํารวจมีความเข้าใจนิยามการค้ามนุษย์ สิทธิของผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ การสืบสวน

สอบสวนคดีค้ามนุษย์ การคุ ้มครองความปลอดภัยแก่ผู ้ เสียหายฯ แต่มีความเข้าใจทีคลาดเคลือนใน

ประเด็นทีสําคัญอันได้แก่ อํานาจในการค้นเวลากลางคืน การทํางานกับทีมสหวิชาชีพ ขั นตอนหลักเกณฑ์

การคัดแยกฯ ผู ้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  การไม่ดําเนินคดีกับผู ้ เสียหายฯตามทีกฎหมายกําหนด     

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เจาะลึกพบว่าเจ้าหน้าทีตํารวจปฏิบัติหน้าทีในการคุ ้มครองสิทธิของ

ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์อันได้แก่ การรับแจ้งเหตุ  การสืบสวน การคัดแยกผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การ
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สอบสวนดําเนินคดีและการคุ ้มครองพยาน  ซึงในแตล่ะขั นตอนหากมีการประสานงานกับหน่วยงานอืนร่วมด้วย

จะทําให้งานมีประสิทธิภาพ ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคุ ้มครองดูแล และช่วยให้การดําเนินคดี

ประสบผลสําเร็จ แต่การปฏิบัติงานพบปัญหาข้อจํากัดทีสําคัญคือเจ้าหน้าทีตํารวจขาดความรู ้และมีทัศนคติ

ทีไม่ดีต่อการทํางานด้านค้ามนุษย์ อีกทั งยังไม่สามารถเป็นผู ้ เชียวชาญในการดําเนินคดีค้ามนุษย์ อาจ

เนืองจากโครงสร้างของหน่วยงานไม่สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรหรือส่งเสริมความก้าวหน้า ขาดการ

บังคับใช้กฎหมาย มีการทุจริตต่อหน้าที แต่ในปัจจุบันการทํางานของเจ้าหน้าทีตํารวจหลายฝ่ายต่างเห็น

ด้วยทีเจ้าหน้าทีตํารวจมีความรู ้มากขึ นและมีการติดต่อประสานดีขึ นมากหากเทียบกับในอดีต  

 

 สุนทรีย์ เรือนมูล (2551) งานศึกษานี พยายามจะทําความเข้าใจการเคลือนย้ายข้ามชาติเป็น 

“แรงงานต่างด้าว” ของผู ้หญิงไทใหญ่ผ่านมิติมุมมองทีว่าด้วยเรืองเพศภาวะ(gender) ซึงเป็นทีมาของ

ความเป็นหญิงทีหลากหลายและสัมพันธ์กับตําแหน่งแห่งทีทั งชาติพันธุ ์  ชนชั นและอายุซึงเป็นทีมากของ

การกําหนดประสบการณ์ทางสังคมให้กับกลุ่มผู ้หญิงเหล่านี 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  การเคลือนย้ายมาดํารงสถานะ “แรงงานต่างด้าว” ของผู ้หญิงไทใหญ่

มีมิติทางสังคมทีซับซ้อน  โดยเฉพาะมิติเกียวกับเพศภาวะ(gender) ทีเกียวพันกับตําแหน่งแห่งทีของความ

เป็นหญิงทั งการเป็นลูกสาว  เมียและแม่ของผู ้หญิงแต่ละคน  สิงเหล่านี แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิง

อํานาจทีไม่เท่าเทียมผู ้หญิงต้องเผชิญทั งในมิติทางชาติพันธุ ์   ชนชนั  รัฐชาติ เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและ

การพลัดถินข้ามชาต ิ

 ประสบการณ์ของผู ้หญิงไทใหญ่ในข้างต้นจึงเป็นทีมาของการตีความประสบการณ์ทางสังคมของ

พวกเธอภายใต้บริบทการเคลือนย้ายข้ามชาติมาเป็นแรงงานอยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นกัน  อีกทั ง 

ประสบการณ์ทางสังคมทีสัมพันธ์กับการมีตําแหน่งทีหลากหลายดังกล่าวเป็นหลักฐานสําคัญต่อการแสดง

ให้เห็นว่า  หากเรานําเอามิติทางสังคมซึงเกียวพันกับตําแหน่งแห่งทีของกลุ่มคนเหล่านี มาพิจารณาร่วมกบั

การเคลือนย้ายข้ามชาติมาเป็น “แรงงานต่างด้าว” ด้วยแล้ว  เราก็จะไม่สามารถทําให้สถานะของการเป็น

แรงงานดังกลา่วละเลยมิติของความเป็นคนทีสัมพันธ์กับการรับรู ้ตัวตนของเธอได้อีกต่อไป 

 

 พัทยา เรือนแก้ว (2552) ปรากฏการณ์การเคลือนย้ายแรงงานข้ามชาติของหญิงไทยเป็นสิงทีเกิด

ขึ นมานานกว่า 3 ทศวรรษแล้ว  ประเทศปลายทางทีสําคัญของการเดินทางข้ามชาติของหญิงไทย  สอง

ประเทศคือ เยอรมนี และ ญีปุ ่ น  จํานวนผู ้หญิงไทยทีเดินทางเข้าไปทํางานในทั งสองประเทศนี   ก็ยังคง

เพิมขึ นอย่างสมําเสมอ  ทุกปีจนถึงปัจจุบันนี กติการะหว่างประเทศว่าด้วย  สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง(International Convention on Civil and Political Rights(ICCPR) ให้การรับรองสิทธิของผู ้หญิงใน

การเลือกสถานทีอยู่อาศัย  การย้ายถินจึงเป็นสิทธิขั นพื นฐานของผู ้หญิง  ดังนั นจึงเป็นหน้าทีของรัฐบาลที

จะต้องดูแล  คุ ้มครอง  ป้องกัน  และให้ความช่วยเหลือแก่หญิงทีเดินทางย้ายถิน 
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 การศึกษาวิจัยนี   มีวัตถุประสงค์  ทีจะศึกษากระบวนการย้ายถินเพือขายแรงงานข้ามชาติของ

หญิงไทย  โดยเน้นทีสาเหตุปัจจัยของการย้ายถิน  รวมทั งความต้องการ แรงจูงใจ เพือจัดทําข้อเสนอเชิง

นโยบาย  เพือการป้องกันปัญหา  อันอาจจะเกิดขึ นจากการย้ายถินแรงงานซึงผู ้หญิงยอมรับได้โดยการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพ  จากข้อมูลทีใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงบรรยายผู ้หญิงผู ้ ย้ายถิน 33 คน  ในเยอรมนี และ 

16 คนในญีปุ ่ น  รวมทั งศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีตีพิมพ์แล้ว 

 ผลการศึกษาวิจัยชี ให้เห็นว่า  ในช่วงเวลา 30 ปี ของการเคลือนย้ายแรงงานหญิงไทย                        

ข้ามชาติมีความเปลียนแปลงน้อยมากในหลายๆ ด้าน คือ ผู ้หญิงทีย้ายถินยังคงเป็นทีมีถินกําเนิดในภาค

อีสาน   และเหนือ  และยังคงเป็น 3 กลุ่มหลักคือ แม่ทีเลี ยงลูกเพียงลําพังหญิงบริการทางเพศต่อชาย

ต่างชาติ  และหญิงโสดทีต้องการยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัจจัยสําคัญทีมีผลต่อการตัดสินใจย้าย

ถินแรงงานข้ามชาติ  ก็ยังคงเป็นความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ  การเกิดขึ นของ “วัฒนธรรมการย้ายถิน” 

และการคงอยู่เครือข่ายทางสังคมก็ยังเป็นตัวช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางผู ้หญิงมองการย้ายถิน

แรงงานข้ามชาติเป็นหนทางทีจะยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีผู ้หญิงมองไม่เห็นทางเลือกในสังคมไทย  

บ่อยครั งทีการเดินทางข้ามชาตินี เป็นไปโดยผ่านขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ  อันเชือมโยงกับการค้า

มนุษย์  ทั งนี เพราะผู ้หญิงมองไม่เห็นทางเลือกในการเดินทางอืน  ในประเทศปลายทางแรงงานหญิงไทย

ข้ามชาติต้องประสบปัญหาเนืองจากขาดความรู ้ เกียวกบัประเทศปลายทาง  และไม่มีความรู ้ ด้านภาษา

พื นฐานจากผลการศึกษาข้างต้น  ได้นําเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศปลายทาง            

ในเชิงนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือหญิงไทยผู ้ย้ายถินและเพือป้องกันปัญหาทีอาจจะเกิดขึ น 

 

 รุ่ งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ (2551) ปัจจุบันการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์ไม่ประสบ

ความสําเร็จเท่าทีควร  เนืองจากอาชญากรรมค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศนั นมีทั งลักษณะที

เป็นองค์กรอาชญากรรมและลักษณะทีเป็นเครือข่ายอาชญากรรม  โดยมีความสลับซับซ้อนและมีการ

ดําเนินการออกจากกัน  ทั งมีการส่งเหยือค้ามนุษย์ต่อกันไปเป็นทอดๆ ดังนั น การสืบสวนสอบสวน

คดีอาญาทัวไปจึงไม่อาจดําเนินการถึงตัวผู ้ ร่วมกระทําผิดหรือผู ้กระทําผิดในทอดอืนๆ ได้  และเพือให้การ

รวบรวมพยานหลักฐานคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 จึงบัญญัติมาตรการพิเศษเพิมเติมให้พนักงานเจ้าหน้าทีสามารถรวบรวม

พยานหลักฐาน  รวมถึงการช่วยเหลือบุคคลทีตกเป็นผู ้เสียหายจากผู ้ค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงที  แต่ในทาง

ปฏิบัติการดําเนินการโดยใช้มาตรการพิเศษตามกฎหมายค้ามนุษย์ทีมีอยู่ยังคงมีปัญหาและไม่สามารถ

ปฏิบัติได้อย่างจริงจัง  ด้วยเหตุนี จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิมเติมกฎหมายทีมีอยู่ให้การใช้มาตรการพิเศษในการ

รวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิทยานิพนธ์นี จึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยและมาตรการในการรวบรวมพยานหลักฐานที

เกียวข้องกับการค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศทีมีอยู่เปรียบเทียบอนุสัญญาฯและพิธีสารฯ 
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กฎหมายต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร  เพือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายค้ามนุษย์

ทีมีอยู่ให้ดียิงขึ นและเพือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาการค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศใน

ประเทศไทย 

 

9. สถานการณ์สตรีกับเศรษฐกิจ 

 

 หญิงและชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก  ในโอกาสการเข้าถึงการใช้อํานาจในโครงสร้าง

เศรษฐกิจของสังคมทีตนอยู่  ตัวแทนของสตรีมีอยู่เพียงเล็กน้อยหรือขาดหายไปเลยในการตัดสินใจ         

ทางเศรษฐกิจ  ทําให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  ต่ออํานาจทางเศรษฐกิจ

ของหญิงและชาย  ตลอดจนถึงเรืองความเสมอภาคทีเกิดขึ นระหว่างหญิงและชายในระดับบุคคล 

ครอบครัว และในสังคมโดยรวม  ในหลายภูมิภาคการมีส่วนร่วมของสตรีในงานทีมีค่าตอบแทน                  

ในตลาดแรงงานทั งในและนอกระบบ  ได้เพิมจํานวนขึ นอย่างชัดเจนและเปลียนแปรไปในช่วงทศวรรษที

ผ่านมา  สตรีมีสัดส่วนในกําลังแรงงานเพิมขึ นเรือยๆ และออกทํางานนอกบ้านมากขึ นเกือบจะทุกแห่ง  

ถึงแม้ว่าภาระรับผิดชอบต่องานทีไม่มีค่าตอบแทนในครัวเรือนและชุมชนก็มิได้ลดน้อยลง  รายได้ของสตรี

กลายเป็นสิงทีจําเป็นมากขึ นต่อครัวเรือนทุกประเภท 

   ถึงแม้สตรีจํานวนมากจะได้รุดหน้าไปในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  แต่ส่วนใหญ่แล้วยังคงมี

อุปสรรคหลายอย่างทีกีดกันความสามารถของสตรีไม่ให้ได้เป็นอิสระทางเศรษฐกิจ  เช่น อุปสรรคทางด้าน

กฎหมายและทางประเพณีต่อการจะได้เป็นเจ้าของหรือเข้าถึงทีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทุน  สินเชือ  

เทคโนโลยี  และปัจจัยการผลิตอืนๆ รวมทั งความแตกต่างของค่าจ้าง  ล้วนแต่กีดกั นความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจของสตรี   แม้ว่าโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจจะสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ๆ ให้แก่สตรี  แต่ก็ยังมี

แนวโน้มทีทําให้ความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงกับชายเลวร้ายลง  แนวโน้มเหล่านี ปรากฏอยู่ในลักษณะ

ของค่าจ้างตํา  การคุ ้มครองมาตรฐานแรงงานมีน้อยหรือไม่มีเลย  สภาพการทํางานเลวร้ายโดยเฉพาะที

เกียวกับสุขภาพการทํางานและความปลอดภัยของสตรี  ขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์และการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจ  อาจสร้างความกดดันต่อสถานการณ์การจ้างแรงงานสตรี  ทําให้ต้องปรับตัวไปสู่สภาวะใหม่และ

หาแหล่งงานอืนๆ จึงจําเป็นต้องเพิมการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจของ

สตรี   

  การไม่ค่อยใส่ใจต่อการวิเคราะห์เรืองบทบาทหญิงชายทําให้การมีส่วนและประเด็นปัญหาของ

สตรีมักถูกละเลยอยู่เสมอในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ผลก็คือ นโยบายและโครงการต่างๆ อาจจะยังมีส่วน

ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย  ถ้าหากโครงการและนโยบายใดก็ตามได้นํามุมมอง

บทบาทหญิงชายเข้าไปใช้จะทําให้มีประสิทธิผลเพิมขึ น 
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 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสตรีกับเศรษฐกิจไว้ 6 ข้อ ดังนี 

1. ส่งเสริมสิทธิและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของสตรี  รวมทังการเข้าถึงการจ้างงาน  

สภาพการทํางานทีเหมาะสมและการควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรออกและบังคับใช้

กฎหมายประกันสิทธิของหญิงและชายให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันสําหรับงานทีเท่ากันหรืองานทีมีคุณค่า

ทัดเทียมกัน  นําเอากฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานอันเนืองมาจากเพศมาใช้ในการ

พิจารณาบทบาทและหน้าทีการเจริญพันธุ ์ของสตรี  ใช้ปฏิบัติการเชิงบวกเพือช่วยให้สตรีสามารถเข้าถึงการ

มีส่วนร่วมอย่างเต็มทีและเสมอภาค  ในการกําหนดนโยบายและโครงสร้าง  โดยผ่านทางหน่วยงานต่างๆ 

ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายและการบริหาร  เพือให้สตรีมีสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  

พัฒนาความรอบรู ้ เกียวกับงานและการจ้างงาน  โดยพยายามประเมินและทําความเข้าใจถึงการกระจาย

ของงานทีไม่มีค่าตอบแทน  และทําการประเมินคุณค่าออกมาในเชิงปริมาณ  เพือให้สะท้อนในบัญชีทีอาจ

จัดทําขึ นแยกจากบัญชีประชาชาติ  โดยให้มีความสอดคล้องกัน  และควรมีการทบทวนและแก้ไขกฎหมาย

ทีควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน  เพือประกันว่าองค์กรเหล่านี ให้บริการแก่หญิงและชาย

อย่างเสมอภาค  ส่งเสริมนโยบายและมาตรการทีมีมิติหญิงชายไปสร้างพลังความเข้มแข็งให้สตรีในฐานะ

เป็นผู ้ ร่วมงานทีเสมอภาคกับบุรุษในด้านเทคนิค การจัดการ และการดําเนินกิจการ 

2. อํานวยความสะดวกให้สตรีเข้าถึงทรัพยากร  การจ้างงาน  ตลาด  และการค้า โดยเสมอ

ภาคกับบุรุษ รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานเป็นอิสระของสตรีและการพัฒนากิจการขนาด

เล็ก  และเสริมการเข้าถึงสินเชือและทุนของสตรี  ด้วยเงือนไขทีเหมาะสมเท่าเทียมบุรุษ  พัฒนานโยบายใน

การสร้างโอกาสทีเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย  เสริมศักยภาพในการสร้างรายได้ของสตรีชนบททั งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิน  ด้วยการอํานวยความสะดวกให้ได้เข้าถึงและควบคุมทรัพยากรการผลิต ทีดิน 

สินเชือ ทุน สิทธิต่อทรัพย์สิน  โครงการพัฒนา  และโครงสร้างสหกรณ์อย่างเท่าเทียมกัน 

 ด้านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์กรพัฒนาเอกชน  มีการเผยแพร่ข้อมูลการตลาด  การค้า  

และทรัพยากร  ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของสตรี  และให้การฝึกอบรมทีเหมาะสมใน

เรืองดังกล่าว  พัฒนาการจัดการด้านการให้ทุนทีมีความยืดหยุ่น  เพือให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่

สถาบันตัวกลางทีมีเป้าหมายส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจของสตรี  ส่งเสริมการพึงตนเอง  เพิมสมรรถนะและ

กําไรให้แก่กิจการของสตรี 

3. ให้บริการทางธุรกิจ  การฝึกอบรม และการเข้าถึงตลาด ข้อมูล เทคโนโลยี โดยเฉพาะ

อย่างยิงต่อสตรีที มีรายได้น้อย เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน  

พัฒนาโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกอบรมเพิมเติมให้แก่สตรี  โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน

ราคาพอควร  มีการจัดโครงการแบบเข้าถึงเพือช่วยให้ข้อมูลแก่สตรีทีมีรายได้ตําและสตรียากจน  

โดยเฉพาะในชนบทและเขตห่างไกล  ให้ได้รับรู ้ เกียวกับโอกาสการเข้าถึงตลาดและเทคโนโลยี  สร้างบริการ

สนับสนุนทีไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั งกองทุนสําหรับใช้ในการลงทุนธุรกิจของสตรี  และให้สตรีเป็น
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กลุ่มเป้าหมายในโครงการส่งเสริมการค้า  โดยเฉพาะสตรีทีมีรายได้น้อย  รณรงค์ให้มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนธุรกิจและกิจการของสตรีในทุกระดับ  รวมทั งทีอยู่นอกระบบ  และให้สตรีเข้าถึงทรัพยากรการ

ผลิตอย่างเท่าเทียมกัน 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  และเครือข่ายพาณิชย์ของสตรี 

รัฐบาลควรรับเอานโยบายทีช่วยสร้างสภาวะแวดล้อม  อันจะช่วยสนับสนุนกลุ่มช่วยเหลือตนเองของสตรี  

องค์กรของคนงาน  และสหกรณ์  โดยการสนับสนุนในรูปแบบทีไม่ยึดติดแบบแผน  และด้วยการตระหนัก

ถึงสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่ม  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในสหกรณ์การผลิตและ

การตลาด  ให้ความสนับสนุนด้านการตลาดและการเงิน  โดยเฉพาะอย่างยิงในชนบทและเขตห่างไกล  

ทั งนี ให้รวมถึงสตรีทีถูกสังคมละเลย  ส่งเสริมและเสริมสร้างกิจการขนาดย่อม  ธุรกิจขนาดเล็กทีตั งใหม่  

กิจการสหกรณ์  การขยายตลาด  และโอกาสการจ้างงานอืนๆ ของสตรี  และอํานวยความสะดวกให้กับการ

เปลียนจากสภาพเศรษฐกิจนอกระบบไปอยู่ในระบบ  ในชนบทและในเมืองตามความเหมาะสม  สนับสนุน

ให้องค์กรชุมชนและทางการจัดตั งกองทุนเงินกู ้ สําหรับผู ้ประกอบการสตรี  โดยดูตัวอย่างจากสหกรณ์ขนาด

เล็กทีประสบความสําเร็จแล้ว 

5. ขจัดการแบ่งแยกอาชีพและการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานทุกรูปแบบ รัฐบาลควรออก

และบังคับใช้กฎหมายและเริมมาตรการดําเนินการ  รวมทั งวิธีการชดเชย  และเข้าถึงความยุติธรรมในกรณี

ทีมีการไม่ปฏิบัติตาม  เพือห้ามการเลือกปฏิบัติทั งทางตรงและทางอ้อม  มีการพัฒนานโยบายเกียวกับ

สถานทีทํางานการรับเข้าทํางาน  เพือต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศของนายจ้างในตลาดแรงงาน  

โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีของคนงานสตรีผู ้สูงวัย  ในการจ้างงานและการเลือนตําแหน่ง  รวมถึงบทบาท

และหน้าทีการเจริญพันธุ ์ของสตรี  ดําเนินและติดตามการจ้างงานของภาครัฐและภาคเอกชน  ความเท่า

เทียม  และโครงการปฏิบัติการเชิงบวกเพือแก้ไขการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อสตรีในกําลังแรงงาน  

ส่งเสริมให้สตรีได้รับเลือกตั งเข้าไปเป็นเจ้าหน้าทีสหภาพแรงงาน  และเพิมความพยายามทีจะปิดช่องว่าง

ระหว่างค่าจ้างของหญิงและชาย    โดยดําเนินการใช้หลักการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากันสําหรับงานทีมีคุณค่า

ทัดเทียมกัน 

6. ส่งเสริมให้งานและความรับผิดชอบในครอบครัวของหญิงและชายสามารถผสมผสาน

กันได้ ประกันว่า หญิงและชายสามารถเลือกทํางานเต็มเวลาหรือบางเวลาได้อย่างเป็นอิสระเท่าเทียมกัน  

และพิจารณาให้มีการคุ ้มครองอย่างเหมาะสมสําหรับ  ผู ้ ทํางานประเภททีแตกต่างจากมาตรฐานในแง่การ

เข้าถึงงาน  สภาพการทํางานและการประกันสังคม  พัฒนาด้านการศึกษาเพือทีจะเปลียนเจตคติซึงตอกยํ า

การแบ่งงานตามเพศ มีการรณรงค์ทีใช้สือมวลชนอย่างสร้างสรรค์เพือยกระดับความตืนตัวในเรืองความ

เสมอภาคทางเพศและบทบาทในครอบครัวของหญิงชายทีไม่เป็นตามแบบแผนอันตายตัว 

 สถานการณ์ด้านสตรีกับเศรษฐกิจในสังคมไทยปัจจุบัน จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่ชาติ

เมือเดือนเมษายน 2550 พบว่าประชากรของไทยมีจํานวน 65.64 ล้านคน เป็นผู ้อยู่ในกลุ่มกําลังแรงงาน 
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36.51 ล้านคน ในจํานวนนี เป็นแรงงานชาย 19.60 ล้านคน เป็นสตรีทํางาน 15.93 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

43.63 ของจํานวนกําลังแรงงานทั งหมดของประเทศ  จากตัวเลขดังกล่าวทําให้ทราบว่าปัจจุบันสตรีได้มี

บทบาทในการทํางานเพิมมากขึ น  และสถานภาพการทํางานของสตรีในปัจจุบันเมือเปรียบเทียบกับบุรุษ

แล้ว  พบว่า ทั งด้านค่าจ้างแรงงาน  สวัสดิภาพและการคุ ้มครองแรงงานอยู่ในระดับทีดีขึ น  เนืองมาจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติกฎหมายทีให้ความเสมอภาคระหว่างสตรีกับบุรุษ 

ตามมาตรา 30 ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า

เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างในเรืองถินกําเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได”้ ทําให้สตรีมีโอกาสในการเข้าถึงการทํางานหลากหลายและมี

มาตรฐานทัดเทียมกับบุรุษ 

 ประกอบกับการทีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันขึ น  พบว่าสตรีได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถินของตนมากขึ น เช่น การตั งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหมู่บ้าน  ในตําบลของ

ชุมชน   และยังพบว่าสตรีมีบทบาทสําคัญต่อการบริหารและพัฒนาในการรวมกลุ่มดังกล่าว  จนนําไปสู่

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ น ทําให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริม  สะท้อนให้

ทราบว่าสตรีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจในระดับชุมชน 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 จุฬาลัคน์ ณ ลําปาง (2548) การศึกษาเรือง “การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรของแม่บ้าน

เกษตรกรเพือเพิมรายได้ให้กับครอบครัว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”่ มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการ

ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรของแม่บ้านเกษตรเพือเพิมรายได้ให้กับครอบครัว  ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม กับการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรรวมทั ง

ศึกษาปัญหาและข้อจํากัดต่างๆ ในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร  และนําเสนอเกษตรกร ใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่าง  แม่บ้านเกษตรกร ในอําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 376 ชุด ประมวลผลการศึกษาด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS/PC+สถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ เค-สแคว และวัด

ขนาดของความสัมพันธ์ด้วยค่า Cramer’s V 

 ผลการศึกษาพบว่า การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร  สามารถแบ่งได้เป็น 

2 ลักษณะ คือ การประกอบอาชีพแบบรวมกลุ่มอาชีพหรือองค์ต่างๆ โดยการรวมกลุ่มกันเพือประกอบ

อาชีพในการหารายได้ร่วมกัน มีประมาณร้อยละ12 และการประกอบอาชีพแบบไม่รวมกลุ่ม  โดยแม่บ้าน
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เกษตรกรแต่ละบุคคลทํางานเพือหารายได้  มีประมาณร้อยละ 70 ซึงการทํางานแบบไม่รวมกลุ่ม  มีชัวโมง

การทํางานและรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรมากกว่า  การประกอบอาชีพแบบ

รวมกลุ่ม 

 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล  เศรษฐกิจ  และสังคม ทีมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพนอก

ภาคเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร (วัดจากชัวโมงการทํางานและรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาค

เกษตร) ได้แก่ อายุ  จํานวนบุตรในวัยเรียน  การช่วยครอบครัวทําการเกษตร  สถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครัวเรือน  จํานวนอาชีพนอกภาคเกษตรทีทํา  การได้รับความรู ้ ในการประกอบอาชีพแบบเป็นทางการ (การ

ฝึกอบรม) ซึงอธิบายได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทีแตกต่างกันของแม่บ้านเกษตรกร  จะทําให้จํานวนชัวโมง

และรายได้จากการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรแตกต่างกัน 

 ปัญหาและข้อจํากัดในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรของแม่บ้านเกษตรกรทีสําคัญ คือ ขาด

แคลนเครืองมืออุปกรณ์  ขาดเงินทุน  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าทีผลิตได้  งานทีทําเป็นงานชัวคราว  

ผลิตภัณฑ์ทีผลิตยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา  ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมต้องเผชิญ

กับสิงแวดล้อมทีไม่ดี  เช่น ฝุ ่ นละออง  สารพิษ  อันตรายจากเครืองมือ  เครืองจักร ฯลฯ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร  

หน่วยงานของรัฐควรให้ความรู ้ ในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรและตรงกับความต้องการของแต่

ละบุคคลให้มากขึ น  ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพให้มากขึ นเพือสร้างพลังในการประกอบ

อาชีพร่วมกัน  การดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ รวมทั งกฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ ทีจะทําให้การประกอบ

อาชีพของแม่บ้านเกษตรกรไม่เสียเปรียบนายจ้างการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรให้แก่แม่บ้าน

เกษตรกร  ควรคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ทีส่งผลต่อการประกอบอาชีพด้วย 

 

 ธัยนพร เมืองนาง (2548) การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพือศึกษาพัฒนาการของ

บทบาทหญิงชายในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  และเพือศึกษาบทบาทหญิงชายในการเข้าถึงและควบคุม

ทรัพยากรในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน  โดยใช้หมู่บ้านแห่งหนึงในอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น

พื นทีในการวิจัย  ผู ้ วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสารทีไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

โดยเน้นกลุ่มผู ้ ให้ข้อมูลหลักได้แก่  คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน  สมาชิกทีกู ้ ยืมและสมาชิกใน

ครอบครัว  ผู ้ วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล  แยกแยะ  จัดหมวดหมู่  ศึกษาแบบแผน

ข้อมูล  นําเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายและวิเคราะห์เชือมโยงข้อมูลจากภาคสนามตามกรอบแนวคิด

ในการวิจัยผลการวิจัยสรุปดังนี 

 ด้านพัฒนาการของบทบาทหญิงชายในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ในอดีตชุมชนมี

คา่นิยมและความเชือว่าผู ้ชายเป็นผู ้ นํา ผู ้หญิงเป็นผู ้ตาม  ผู ้ชายจึงมีหน้าทีหลักในการหาเลี ยงครอบครัว  

ส่วนผู ้ หญิงมีบทบาทในการทํางาน ดูแลลูกและครอบครัวและช่วยงานสามีในการทําไร่นา  การ
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เปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ทีเกิดขึ นในชุมชนในช่วงเวลาทีผ่านมา  ทําให้มีการ

พัฒนาบทบาทหญิงชายในชุมชนทีเปลียนแปลงไปบางส่วน  กล่าวคือ ผู ้หญิงได้รับการศึกษาและมีการหา

รายได้เพิมมากขึ นรวมทั งการทํางานนอกบ้าน  เพือเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว  แต่ผู ้หญิงยังคงมี

บทบาทหลักด้านการดูแลบ้านและครอบครัวเช่นเดิม  ส่วนผู ้ชายมีบทบาทหลักในการหาเลี ยงครอบครัว

และมีส่วนช่วยเหลืองานบ้านบ้างเมือจําเป็นเท่านั น  อย่างไรก็ดี ค่านิยม  ความเชือ  ทัศนคติ  เกียวกบั

บทบาทหญิงชายในชุมชนปัจจุบันยังมิได้เปลียนแปลงไปจากเดิม  เพราะกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใน

ชุมชนทีมีการปลูกฝังค่านิยม  ความเชือและทัศนคติด้านบทบาทหญิงชายยังดําเนินต่อไปอย่างต่อเนือง

จากอดีตถึงปัจจุบัน  แม้ว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจจะเปลียนแปลงไปก็ตาม 

 ในด้านการเข้าถึงทรัพยากรของกองทุนหมูบ้านนั นพบว่า ในระดับกองทุน ผู ้หญิงและผู ้ ชาย

สามารถเข้าถึงทรัพยากรกองทุนเช่นเดียวกัน  แต่ไม่เท่ากนั  เพราะผู ้ชายสามารถกู ้ ยืมเงินได้มากกว่าผู ้หญิง

ทั งจํานวนรายและจํานวนเงิน  รวมทั งเงินทีกู ้ ยืมจากกองทุนเน้นการนําไปใช้ในการเกษตรทีเป็นบทบาท

หลักของผู ้ชาย  ส่วนในระดับครอบครัวทั งหญิงและชายก็สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากเงินทีกู ้ ยืม

จากกองทุนเช่นเดียวกัน  แต่ไม่เท่ากัน  ผู ้ชายสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรกองทุน

มากกว่าผู ้หญิง  เพราะผู ้ชายมีการนําเงินไปใช้จ่ายเพือตนเองมากกว่าผู ้หญิง  ซึงใช้เงินเพือการบริโภคใน

ครอบครัวและส่งลูกเรียนและมีการใช้จ่ายเพือตนเองเฉพาะเมือเป็นเงินรายได้ทีตนเองหาได้จากการรับจ้าง

หรือการทอผ้าเท่านั น 

 ในด้านบทบาทหญิงชายในการควบคุมทรัพยากรของกองทุนหมูบ้านนั น  พบว่า ในระดับกองทุน

หมู่บ้าน ทั งผู ้หญิงและผู ้ชายมีส่วนในการควบคุมทรัพยากรในกองทุนหมู่บ้านเช่นเดียวกัน  แต่ไม่เท่ากัน  

เพราะถึงแม้จะมีระเบียบการกําหนด  สัดส่วนคณะกรรมการผู ้หญิงและผู ้ชายในสัดส่วนทีใกล้เคียงกัน  แต่

ผู ้ชายมีบทบาทในการควบคุมทรัพยากรมากกว่าเนืองจากกรรมการในตําแหน่งสําคัญของกองทุนเป็นผู ้ชาย

ทั งหมด  นอกจากนั นกรรมการผู ้หญิงยังแสดงความคิดเห็นในการประชุม  และมีบทบาทในการบริหารงาน

กองทุนน้อยกว่าผู ้ชาย  รวมทั งการรับฟังความคิดเห็นของกรรมการผู ้หญิงยังมีน้อยกว่าการรับฟังความ

คิดเห็นของคณะกรรมการชายด้วย  ส่วนในควบคุมทรัพยากรในระดับครอบครัวนั น  ทั งหญิงและชายมีส่วน

ตัดสินใจและควบคุมเช่นเดียวกัน  แต่ผู ้ ชายมีบทบาทในการตัดสินใจและควบคุมมากกว่าผู ้หญิง  โดย

ผู ้ชายเป็นผู ้ตัดสินใจในเรืองใหญ่ๆ ผู ้หญิงเป็นผู ้ตัดสินใจในเรืองเล็กๆ น้อยๆ ในครอบครัว 

 ดังนั น  จะเห็นได้ว่าผู ้ชายสามารถเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้

มากกว่าผู ้หญิง  ทั งในระดับกองทุนและระดับครอบครัว  ซึงสอดคล้องกับพัฒนาการด้านบทบาทหญิงชาย

ในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  ทียังมิได้เปลียนแปลงไปมากนักสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นทีต้องมีการ

ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษามีการปรับเปลียนความคิด  ค่านิยม  ความเชือและ

กระบวนการขัดเกลา  ในเรืองบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคระหว่างเพศ  การให้คุณค่าแก่บทบาท

ของเพศหญิง  เพือให้มีการปรับเปลียนวิธีคิดและบทบาทของทั งหญิงและชายในครอบครัวและชุมชนต่อไป 
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 พรสวรรค์ เริงมิตร (2549) การศึกษานี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษา 1)สภาพการดําเนินกิจกรรม

การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์  โดยศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน  ชนิดผลิตภัณฑ์  

รายได้ของกลุ่ม  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  ในกลุ่มสตรีสหกรณ์ทีผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในสหกรณ์

การเกษตร 4 กลุ่ม ในจังหวัดชัยนาท  2) เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการตลาด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์  3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์  โดยรวบรวม

ข้อมูลจากผู ้นํากลุ่ม จํานวน 4  กลุ่ม  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม  จากสมาชิกตัวอย่าง 

จํานวน 119 คน  โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์  โดยใช้สถิติ ความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ผลการวิจัยมีดังนี 

 1) สภาพการดําเนินกิจกรรมการผลิตและการตลาด  ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์ 4 กลุ่ม ทีสังกัด

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชัยนาท  พบว่า กลุ่มสตรีสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวของสมาชิก

สหกรณ์การเกษตร  ซึงตั งบ้านเรือนอยู่ในชุมชนนั น  จะมาร่วมกันทํากิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพือสร้าง

เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวหลังจากการทําการเกษตร  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ

ในการเข้าร่วมโครงการหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์  กลุ่มสตรีสหกรณ์จะมีแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใน

จังหวัดและต่างจังหวัด  การให้ค่าตอบแทนแก่สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์จะให้ตามคุณภาพของชิ นงาน  กลุ่ม

จะรวบรวมผลิตภัณฑ์จําหน่าย  ถ้ามีกําไรจะคืนให้กับสมาชิกและจัดสรรเข้ากองกลางเพือเป็นค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการตลาด  ส่วนใหญ่จะพบปัญหาผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม่ทันต่อความต้องการของตลาด  กลุ่มยังขาดทักษะในด้านการผลิต  ทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้

มาตรฐาน  ขาดการออกแบบใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์เกิดเชื อราได้ง่าย  ตลาดรองรับยังไม่กว้างพอ  ขาด

เอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม  แนวทางแก้ไขกลุ่มควรขยายการรับสมาชิกเพิม  สร้างเครือข่ายการผลิตและ

การตลาด  การบริหารจัดการทีดี มีความรู ้ เพิมทักษะอย่างต่อเนือง  ศึกษาความรู ้ และความต้องการของ

ตลาด  และกลุ่มต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

 2) สภาพทัวไปของสมาชิก  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จะมีอายุอยู่ในช่วง 46 ปี ขึ นไป  สมาชิก

จะมาร่วมกันผลิตและกลุ่มรวบรวมจัดจําหน่าย  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ชั นประถมศึกษา  การเข้าเป็น

สมาชิกส่วนใหญ่ตั งแต่ 5 ปีขึ นไป  สมาชิกจะได้รับการฝึกอบรมก่อนเข้าร่วมผลิตผลิตภัณฑ์มากทีสุด  และ

นําผลงานเข้าร่วมประกวด เพือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีรู ้ จักอย่างแพร่หลาย  สมาชิกมีรายได้ตํากว่า 

4,000 บาทต่อเดือน  และมีค่าใช้จ่าย 30,000 – 40,000 บาทต่อ ปี  สมาชิกจะร่วมทํากิจกรรมของกลุ่มทุก

เรือง  และมีความรู ้ความเข้าใจในอุดมการณ์  หลักการวิธีการ สหกรณ์ดีมาก  ปัญหาและอุปสรรคด้านการ

ผลิตและการตลาดของสมาชิกจะมีน้อยมากเพราะกลุ่มจะจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตมาให้สมาชิก

เพือทําการผลิตภัณฑ์และรวบรวมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจําหน่าย 
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 3) ข้อเสนอแนะ  กลุ่มสตรีสหกรณ์ควรเพิมประสิทธิภาพการผลิต  โดยอบรมสมาชิกให้มีความรู ้ ใน

การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  การใช้วัตถุดิบ และการใช้ภูมิปัญญาท้องถินให้เกิดพลังทาง

ความคิด  ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านความรู ้ต่างๆ  ได้แก่  การผลิต

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ความรู ้ ด้านการตลาด  ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นทีรู ้ จัด  มีตลาดรองรับเพิมมากขึ นและสามารถแข่งขันได้  สหกรณ์

และเจ้าหน้าทีส่งเสริม  ควรแนะนําให้กลุ่มเชือมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดทั งภายในจังหวัด

และนอกจังหวัดทีผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน  เพือเป็นการสร้างพลังในด้านต่างๆ  

 

 วิพิมพ์ ทองล้วน (2549)การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการพัฒนาการของกลุ่มผู ้ ทํา

ปลาส้ม หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงเหนือ ตําบลวังผาง กิงอําเภอเวียง

หนองล่อง  จังหวัดลําพูน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประธานกลุ่ม สมาชิก ลูกค้าในชุมชน และเจ้าหน้าทีที

เกียวข้อง ด้วยการสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตแบบมีส่วนร่วม บันทึกภาพถ่าย รวมทั งการใช้เครือง

บันทึกเสียง และศึกษาจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์และนําเสนอ

โดยการบรรยาย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี 

 1. ประวัติการจัดตั งกลุ่มผู ้ทําปลาส้ม เริมจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์กิงอําเภอเวียงหนองล่องแนะนําให้

จัดตั งธุรกิจชุมชนขึ นโดยตั งกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรและทําปลาส้ม มีสมาชิกแรกเริมจํานวน 28 คน 

ปัจจุบันมีสมาชิก 82 คน และได้รับการคัดสรรสุดยอด หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ปี 2547 ใน

ระดับ 5 ดาว มีการจัดการทางด้านการผลิต การตลาดการเงินและการบริหารจัดการกลุ่ม กล่าวคือ ด้าน

การผลิต มีเจ้าหน้าทีสาธารณสุขมาตรวจสอบคุณภาพ ด้านการตลาด มีการจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง 

และผู ้บริโภคโดยตรง ด้านการเงิน ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลตําบลวังผาง และกู ้ เงินจากแหล่ง

เงินทุนต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีการแบ่งงานกันทําตามทีได้รับมอบหมาย แนวทางการพัฒนา

กลุ่ม ประธานกลุ่มและสมาชิกเข้ารับการอบรมสัมมนาเพือเพิมพูนความรู ้ และนํามาใช้ในการพัฒนากลุ่ม 

สร้างกลุ่มให้เข้มแข็งเพือผลักดันให้เป็นวิสาหกิจชุมชน  

 ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม ปัญหาด้านการเงิน ระบบการบริหารการจัดการยังไม่ดีขาด

งบประมาณในการเพิมการผลิตเพือให้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภค ด้านการผลิตขาดอปุกรณ์ใน     

การผลิตทีทันสมัย งานส่วนใหญ่ต้องทําด้วยแรงงาน เพราะเครืองจักรไม่สามารถทําได้ ยกเว้นขั นตอนใน

การบรรจุ การเตรียมการผลิตคาดคะเนจํานวนคนให้เหมาะสมกับจํานวนทีจะผลิต ด้านการบริหารจัด     

การกลุ่ม ในบางครั งก็มีปัญหาในการจัดคนเข้าทํางาน เพราะสมาชิกมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ด้านการตลาด  

ไม่มีปัญหาเนืองจากปลาส้มเป็นสินค้าทีอยู่ในความต้องการของตลาด 

 3. การสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนจาก 2 หน่วยงาน คือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสํานักงาน

เกษตรกิงอําเภอเวียงหนองล่อง และพัฒนาชุมชน ได้ให้ความรู ้ ในด้านของการรวมกลุ่มสนบัสนุน ส่งเสริม
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ในการผลิตสินค้าให้ได้รับมาตรฐานอาหารและยา และการรับรองคุณภาพสินค้าทางการเกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 กฤติยา  อุปถัมภ์ (2550)  งานวิจัยนี เป็นการศึกษาการจัดการกิจการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนา

เหนือ ตําบลนาเหนือ อําเภออ่าวลึก จ ังหว ัดกระบี ผู ้ว ิจ ัยมุง่ศ ึกษาปัจจัยการจ ัดการกิจการกลุ ่ม 

กระบวนการจัดการกิจการกลุ่ม และผลกระทบจากการจัดการกิจการกลุ่ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร

และข้อมูลภาคสนาม แล้วเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี 

ปัจจัยการจัดการกิจการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเหนือ  ตําบลนาเหนือ  อําเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี มี

ปัจจัยทีสําคัญ  ด้าน คือ  ปัจจัยด้านผู ้นํากลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม ซึงจําแนกออกเป็นผู ้ นํากลุ่ม และสมาชิก

กลุ่ม  ปัจจัยด้านโครงสร้างกลุ่ม  ซึงจําแนกออกเป็นสถานภาพของกลุ่ม  บทบาทของกลุ่ม  บรรทัดฐาน

ของกลุ่ม  การบังคับบัญชา  และบรรยากาศของกลุ่ม  ปัจจัยด้านทุน   และทรัพยากร  ซึงจําแนกออกเป็น

เงินทุน  อุปกรณ์  และทรัพยากร  และปัจจัยด้านสังคม  และวัฒนธรรม  ซึงจําแนกได้เป็นการตั งถินฐาน  

โครงสร้างพื นฐาน  วัฒนธรรม และกลุ่มพัฒนาอืนๆ ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู ้นํากลุ่มเป็นปัจจัยที

สําคัญทีสุดในการจัดการ กิจการกลุ่ม  สําหรับกระบวนการจัดการกิจการกลุ่ม แบ่งออกได้เป็น  4  ขั นตอน  

ได้แก่  ขั นศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันศึกษาปัญหา และร่วมกันหา

แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการกําหนดให้มีกิจการต่าง ๆ เพือแก้ไขปัญหา  ขั นวางแผน  โดยคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ได้ร่วมกันวางแผนเพือการกําหนดให้มีกิจการในแต่ละกิจการ ขั นปฏิบัติ งาน 

สมาชิกกลุ่ม ได้มีการปฏิบัติงานตามแผนทีได้วางไว้ และ ขั นประเมินผลและติดตามผล  เป็นการ

ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจการทั งในขณะปฏิบัติงานและหลังจากทีได้

ปฏิบัติงานแล้ว  ส่วนผลกระทบจากการจัดการกิจการกลุ่ม  จําแนกได้เป็น  ด้าน คือ ผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม และ ผลกระทบด้านสิงแวดล้อม ซึงผลจากการศึกษาพบว่า ใน

การดําเนินกิจการต่างๆ มีผลกระทบทีเด่นชัดคือทําให้ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มดีขึ นในทุกๆ ด้าน  

สมาชิกกลุ่มมีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะและมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ น 

 

 บําเพ็ญ เมืองมูล (2551) งานวิจัย เรือง “กระบวนการเรียนรู ้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

สตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ ง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษากระบวนการเรียนรู ้ ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตันผึ ง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และ  2) วิเคราะห์ปัจจัยทีเอื อ

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตันผึ ง งานวิจัยนี ประยุกต์ใช้

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีวิทยาวิจัย 

 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการเรียนรู ้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตันผึ ง  

ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีขั นตอน ดังนี 1) ผู ้ นํากลุ่มมีความต้องการและริเริมการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ 2) กรรมการและสมาชิกของกลุ่มร่วมคิดในการพฒันาผลิตภัณฑ์  3) ผู ้ นําและกรรมการกลุ่ม

แสวงหาความรู ้ เกียวกับผลิตภัณฑ์ 4) กรรมการและสมาชิกของกลุ่มทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 5) 

กรรมการและสมาชิกกลุ่มสรุปบทเรียนการทดลองกระบวน การผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยทีเอื อ

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตันผึ งนั น พบว่า ปัจจัยภายใน

กลุ่ม ได้แก ่ก) วิธีคิด ความรู ้และทักษะของผู ้นํากลุ่ม ข) โอกาสผู ้ นํากลุ่มทีได้ไปเห็น เรียนรู ้ และทดลองชิม

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอืน ทําให้เกิดความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค) การตัดสินใจของผู ้ นํากลุ่มใน

การทดลองทําผลิตภัณฑ์ใหม ่ง) การร่วมคิด ร่วมหารืออย่างต่อเนืองของกรรมการและสมาชิกกลุ่ม และ                            

จ) การบริหารจัดการกลุ่มทีสอดคล้องกับเงือนไขของผู ้ นํา กรรมการและสมาชิกกลุ่ม  นอกจากนี ปัจจัย

ภายนอกกลุ่ม ได้แก ่ก) การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวัดลําพูน ข) การสนับสนุนขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเหมืองง่า ค) ผู ้ นําชุมชนบ้านตันผึ ง ง) ศักยภาพของกลุ่ม /องค์กรในชุมชนบ้านต้นผึ ง จ) 

นโยบายหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ และ ฉ) การเข้ามาทําวิจัยของนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั งนี คือ 1) พัฒนากระบวนการหนุนเสริมให้กรรมการฝ่ายขายและ

การตลาด ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ให้เกิดการเรียนรู ้ และปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ น 2) พัฒนาการเรียนรู ้ ของผู ้ นําและกรรมการเพือให้สามารถจัดระบบการลาหยุดงานและการเพิม

ค่าแรงในการผลิต เพือให้เกิดการผลิตอย่างสมําเสมอในรอบปี 3) พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้ นํา กรรมการและ

สมาชิกในการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เน้นการใช้วัตถุดิบในชุมชน เช่น ลําไย และ 4) 

หน่วยงานของภาครัฐ ควรสนับสนุนกลุ่มตามความต้องการของกลุ่ม ซึงจะทําให้เกิดความยังยืนมากขึ น 

 

 เรวดี  ศรีนวล (2551)  การศึกษาปัจจัยทีทําให้การจ้างงานของพนักงานหญิงชายแตกต่างกัน : 

กรณีศึกษาพนักงานธุรกิจบริหารการจัดการอาคารมีวัตถุประสงค์เพือต้องการทราบถึงสถานภาพของ

พนักงานหญิงชายในธุรกิจบริหารการจัดการอาคาร  และความสัมพันธ์ของโครงสร้างการจ้างงานกับปัจจัย

ทีเป็นตัวกําหนดการจ้างงาน ผู ้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน เพือสะดวกในการศึกษา

เปรียบเทียบ คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาจากพนักงานบริษัทบริหารการจัดการในตําแหน่งต่างๆ ส่วนทีสอง

เป็นการศึกษาจากพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยการศึกษาในครั งนี ได้มีการใช้กรอบแนวคิดสตรีนิยม

สายเสรีนิยม การลงทุนในการศึกษา และทฤษฎีการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานมาช่วยในการวิเคราะห์ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ธุรกิจบริหารการจัดการอาคารมีความต้องการแรงงานชายมากกว่า

แรงงานหญิง พนักงานหญิงและพนักงานชายมีการแบ่งแยกตําแหน่งหน้าทีการงานกัน พนักงานหญิงได้รับ

เงินเดือนโดยเฉลียน้อยกว่าพนักงานชาย พนักงานชายมีโอกาสในการเข้าฝึกอบรมมากกว่าพนักงานหญิง 

พนักงานชายมีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าทีการงานมากกว่าพนักงานหญิง ส่วนสวัสดิการในการทํางาน

และบทลงโทษเมือกระทําความผิดทั งพนักงานหญิงและพนักงานชายได้รับเหมือนๆ กัน ส่วนสาเหตุทีทําให้

การจ้างงานของพนักงานหญิงและพนักงานชายในธุรกิจบริหารการจัดการอาคารแตกต่างกัน พบว่ามาจาก



105 
 

ปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยทีมาจากตัวพนักงานเอง คือ ภูมิหลังของพนักงาน เช่น ระดับการศึกษา การเลือก

สาขาวิชาเรียน ประสบการณ์ในการทํางาน ฯลฯ และปัจจัยทีมาจากผู ้ จ้างงานหรือผู ้ ว่าจ้าง ซึงได้แก่ 

หลักการของบริษัท ความต้องการของลูกค้า และความคิดเห็นส่วนตัวของพนักงานทีทํางานอยู่ในฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์ จากผลทีได้จากการศึกษาในครั งนี พอสรุปได้ว่า ในธุรกิจบริหารการจัดการอาคารยังมี

ปัญหาการเลือกปฏิบัติให้เห็นอยู่ ถึงแม้ว่าจะไมมี่ความรุนแรงมากนัก แต่ก็ส่งผลกระทบให้พนักงานหญิงไม่

เสมอภาคเท่าเทียมกับพนักงานชายในตลาดแรงงาน 

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานี สามารถทําได้โดยรัฐบาลควรจะมีการส่งเสริมทุนกู ้ ยืมเพือ

การศึกษา ซึงมีส่วนช่วยเพิมโอกาสให้ผู ้หญิงได้รับการศึกษามากขึ น บริษัทผู ้ประกอบการธุรกิจบริหารการ

จัดการอาคารควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันหาแนวทางในการขจัดการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานให้

หมดไปโดยให้ความสําคัญกับเรืองการเพิมโอกาสในการฝึกอบรมของผู ้หญิง ตลอดจนการเลือนตําแหน่ง

งานอย่างเป็นธรรม บริษัทผู ้ประกอบการธุรกิจบริหารการจัดการอาคารควรจะพิจารณาถึงความสามารถ

มากกว่าการสมมติทีอาจเกิดจากอคติในการบรรจุพนักงานเข้าทํางานในแต่ละตําแหน่งงาน และสุดท้าย

บริษัทผู ้ประกอบการธุรกิจบริหารการจัดการอาคารควรมีการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและลดอคติในส่วน

ของลูกค้าทีมีต่อการบรรจุพนักงานหญิงชายเข้าทํางานในแต่ละตําแหน่ง 

 

 พิมพ์ชนก  พรมสวัสดิ  (2551)  วิทยานิพนธ์ครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการ

เปลียนแปลงของความแตกต่างระหว่างค่าจ้างแรงงานชายและหญิงในอุตสาหกรรมไทย โดยใช้ข้อมูลทุติย

ภูมิแบบภาคตัดขวางทีรวบรวมจากรายงานการสํารวจภาวะการทํางานแรงงาน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2549 โดยใช้แบบจําลองการเปลียนแปลงค่าจ้างเปรียบเทียบและการประมาณค่า

ด้วยวิธีกําลังสองน้อยทีสุด 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของความแตกต่างระหว่างค่าจ้างแรงงานชาย

และหญิงในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ การเปลียนแปลงสัดส่วนระดับการศึกษาการ

เปลียนแปลงสัดส่วนประสบการณ์ของแรงงานชายหญิง และการเปลียนแปลงดัชนีการกระจุกตัวในอาชีพ 

ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของความแตกต่างระหว่างค่าจ้างแรงงานชายและหญิงในทิศทาง

ตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ การเปลียนแปลงการขยายตัวของการจ้างงาน 

 

 รชตสุดา โปษกะบุตร (2552) วิทยานิพนธ์เรืองผู ้หญิงกับการเป็นแรงงานในระบบเหมาช่วงการ

ผลิต : กรณีศึกษาพนักงานแรงงานภายนอกหญิง ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มี

วัตถุประสงค์เพือ1) ศึกษาความแตกต่างของสภาพการจ้างของพนักงานแรงงานภายนอกหญิง ฝ่ายครัว

การบินกับพนักงานประจําในฝ่ายงานเดียวกัน 2) ศึกษาทัศนคติของพนักงานแรงงานภายนอกหญิงฝ่าย

ครัวการบินต่อการเป็นพนักงานแรงงานภายนอกและการต่อสู ้ เพือเปลียนแปลงสภาพการจ้าง3) ศึกษา
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กระบวนการในการเปลียนสถานภาพของพนักงานแรงงานภายนอกหญิงฝ่ายครัวการบินการศึกษาครั งนี ใช้

กรณีศึกษาพนักงานแรงงานภายนอกหญิง ฝ่ายครัวการบิน เหตุทีเลือกศึกษาพนักงานแรงงานภายนอก

หญิงฝ่ายครัวการบินเพียงฝ่ายเดียวเพราะการจ้างพนักงานแรงงานภายนอกผ่านบริษัทรับเหมาช่วงของทุก

ฝ่ายในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินการในรูปแบบเดียวกัน ดังนั น ไม่ว่าจะศึกษา

พนักงานแรงงานภายนอก ฝ่ายใดข้อมูลทีได้จะมีความใกล้เคียงกัน ส่วนเหตุผลทีเลือกฝ่ายครัวการบิน 

เพราะผู ้ศึกษาทํางานในฝ่ายนี และคุ ้นเคยกับพนักงานในฝ่ายทําให้สะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล กรอบ

แนวคิดทีใช้ในการศึกษาคือ แนวคิดการจ้างงานในระบบเหมาช่วง-เหมาค่าแรง และแนวคิดเรืองคนชาย

ขอบ (Marginality) และความเป็นอืน (the otherness) จากผลการศึกษาพบว่า สภาพการจ้างระหว่าง

พนักงานแรงงานภายนอกกับพนักงานประจําทีทํางานลักษณะงานเดียวกัน ฝ่ายเดียวกันมีความแตกต่างที

สําคัญในเรืองค่าจ้างและคา่ตอบแทนโดยพนักงานประจําจะมีการปรับขั นและเงินเดือนขึ นทุกปี มีโบนัส

ประจําปี ในขณะทีพนักงานแรงงานภายนอกค่าจ้างคงทีไม่มีการปรับนอกจากกฎหมายประกาศให้มีการ

ปรับค่าแรงขั นตําประจําปี ความแตกต่างประการต่อมา คือ สิทธิวันลาและการหยุด พนักงานแรงงาน

ภายนอกไม่มีสิทธิการลาเท่ากับพนักงานประจํา ประการสุดท้ายพนักงานแรงงานภายนอกไม่ได้รับ

สวัสดิการใด ๆ จากบริษัทการบินไทยนอกจากสวัสดิการจากประกันสังคมเพียงอย่างเดียวความแตกต่าง

ของสภาพการจ้างส่งผลให้พนักงานแรงงานภายนอกหญิงต้องประสบปัญหาคือ ถูกแบ่งแยกชนชั นและถูก

เลือกปฏิบัต ิถูกมองเป็นพลเมืองชั นสอง ถูกมองว่าเป็นคนชายขอบ เพราะความแตกต่างไม่เข้าพวก และ

จากการทีไม่มีความหวังในการเรียกร้อง ต่อสู ้ เพือทําให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพการจ้าง จึงทําให้พวกเธอ

ทุกคนหวังทีจะเปลียนแปลงสถานภาพของตนเองไปเป็นพนักงานประจํา อย่างไรก็ตาม พนักงานแรงงาน

ภายนอกหญิงบางคนเลือกทีจะยอมรับสภาพในการเป็นพนักงานแรงงานภายนอกต่อไปเพราะอายุมาก

แล้ว ไม่อยากต้องไปเริมต้นใหม่โดยพวกเธอ (2)ยังคงหวังว่าสักวันผู ้ ใหญ่ในองค์กรจะให้ความสําคัญต่อ

พนักงานแรงงานภายนอกทีทํางานมานานหลายปี ส่วนพนักงานแรงงานภายนอกหญิงบางคนต้องการพ้น

จากสภาพทีเป็นอยู่โดยการหางานใหม ่และรอโอกาสเมือได้งานใหม่แล้วจึงตัดสินใจลาออกจากการศึกษา

พบว่า การทีพนักงานแรงงานภายนอกหญิงไม่มีแนวคิดในการต่อสู ้ เพือเปลียนแปลงสภาพการจ้าง มี

สาเหตุมาจากเงือนไขหลายประการเช่น ขาดความรู ้ความเข้าใจว่าตนเองโดนเอาเปรียบจากการจ้างงานใน

ระบบเหมาช่วง ไม่มีผู ้ นําในการรวมตัวเพือต่อสู ้ ไม่มีเวลาคิดเรืองการต่อสู ้ เนืองจากต้องขยันทํางาน

ล่วงเวลาวันละหลาย ๆ ชัวโมง และขาดองค์กรจัดตั งทีเป็นตัวแทนในการต่อสู ้ อันมีสาเหตุมาจากข้อจํากัด

ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เพราะคนทีจะเป็นสมาชิกได้จะต้องเป็นพนักงานประจําเท่านั น 

จึงอาจกล่าวได้ว่า  แม้กระทังสหภาพแรงงาน ซึงทําหน้าทีเป็นตัวแทนคอยดูแลปกป้อง สิทธิ ผลประโยชน์

ให้แก่พนักงานประจํา ก็มีส่วนในการกีดกันและผลักไสให้พนักงานแรงงานภายนอกหญิงตกอยู่ในฐานะ  

คนชายขอบขององค์กรจากผลการศึกษาข้างต้นผู ้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อผู ้ เกียวข้อง โดยควรให้พนักงาน

แรงงานภายนอกได้รับสิทธิ และสวัสดิการทีใกล้เคียงกับพนักงานประจําหรือควรให้ค่าตอบแทนการทํางาน
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แก่พนักงานแรงงานภายนอกอย่างคุ ้มค่าเพราะบริษัทได้ประหยัดต้นทุนและภาระความรับผิดชอบในด้าน

ของสวัสดิการไปแล้วจึงควรชดเชยให้แกพ่นักงานแรงงานภายนอกโดยให้ค่าตอบแทนอย่างน้อยในระดับ

เดียวกับพนักงานประจําทีอายุการทํางานเท่ากัน และพนักงานแรงงานภายนอกทีมีอายุการทํางานมานาน

ตั งแต่สิบขึ นไป บริษัทควรบรรจุให้เป็นพนักงานประจําบริษัทโดยพิจารณาจากผลการทํางานทีผ่านมาแทน

การสอบบรรจุ  นอกจากนี ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันระหว่างพนักงานแรงงาน

ภายนอกหญิง โดยการจัดตั งองค์กรเพือสนับสนุนการต่อสู ้ ต่อรอง ดังเช่น พนักงานประจําบริษัททีมีสหภาพ

แรงงาน คอยดูแล ปกป้อง สิทธิ ผลประโยชน์ 

 

 สมบูรณ์ ประเทิง (2552) การค้นคว้าแบบอิสระครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบการมีส่วน

ร่วม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอน ตําบลเทพเสด็จ  

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต รวบรวมข้อมูลโดย

แบบสอบถาม จํานวน 80 คน และแบบสัมภาษณ์ จํานวน 9 คนตลอดจนค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 

งานวิจัยทีเกียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มฯ รวมทั งคณะกรรมการกลุ่มฯส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอน ทั งด้านการวางแผน ด้านการให้ความ

ร่วมมือ และด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอนในสัดส่วนทีสูง 

ซึงสามารถสรุปได้ว่าสมาชิกกลุ่มส่วนมาก มีส่วนร่วมในระดับมากในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออม

ทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอนสําหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต   

 สรุปเป็น ประเด็นทีสําคัญ คือ ปัญหาทีเกิดจากคณะกรรมการกลุ่มฯ คือ ปัญหาเวลาในการทํางาน

ของคณะกรรมการฯ และ ปัญหาคณะกรรมการฯ บางส่วนขาดความรู ้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ปัญหาทีเกิดจากสมาชิกกลุ่มฯ คือ ปัญหาจากการทีสมาชิกกลุ่มฯไม่ชําระเงินกู ้ตามกําหนดเวลาหรือชําระ

เงินล่าช้า และปัญหาทีเกิดจากสภาพแวดล้อมอืน ๆ เช่น ปัญหาการดําเนินงานกลุ่มฯ ขาดการสนับสนุน

จากหน่วยงานราชการทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอ ปัญหาขาดสถานทีทําการกลุ่มฯ ทีเป็นเอกเทศหรือเป็น

การถาวร ปัญหาขาดเครืองมือวัสด ุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทีทําการกลุ่มฯ ทีจําเป็นต่อการดําเนินงานกลุ่มฯ และ 

ปัญหาการขาดเจ้าหน้าทีหรือผู ้มีความรู ้ เฉพาะด้านเข้ามาช่วยสนับสนุนและกํากับดูแล อาทิเช่น เจ้าหน้าที

ด้านบัญชี ทนายความ เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 

 

10. สถานการณ์สตรีกับความยากจน   

 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจโลกและการทีชาติต่างๆ พึงพากันและกันมากขึ น  ได้สร้าง

ความท้าทายและโอกาสทีเศรษฐกิจจะขยายตัวและพัฒนาไปอย่างยังยืน  พร้อมๆกับความเสียงและความ

ไม่แน่นอนในอนาคตของเศรษฐกิจโลก  โดยความคลุมเครือของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ นพร้อมกับการปรับตัว
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ทางเศรษฐกิจ  การปรับเปลียนเศรษฐกิจโลกทีเกิดขึ นทุกแห่งหนได้ทําให้ปัจจัยของการพัฒนาสังคมต้อง

เปลียนแปลงไป  แนวโน้มทีเด่นชัดประการหนึงคือ  สตรีต้องเผชิญกับความยากจนยิงขึ น  มากน้อยต่างไป

ในแต่ละภูมิภาค  อํานาจทางเศรษฐกิจทีเหลือมลํ าระหว่างหญิงและชายก็เป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึง

ทีนําไปสู่ความลําบากยากจนของสตรี  ดังนั น การจะขจัดความยากจนและบรรลุถึงการพัฒนาทียังยืนหญิง

และชายต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีและเท่าเทียมกันในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและสังคม  

รวมทั งยุทธศาสตร์การลดความยากจน  ความยากจนไม่อาจขจัดได้ด้วยโครงการทีมุ่งแต่เพียงจะต่อต้าน

ปัญหาความยากจนเท่านั น 

ความยากจนของสตรีเกียวโยงโดยตรงกับการขาดโอกาสและการไม่สามารถพึงตนเองทาง

เศรษฐกิจ  การเข้าไม่ถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ เช่น สินเชือ  ทีดิน  มรดก  การศึกษาและบริการ

สนับสนุนอืนๆ  รวมทั งขาดส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  ดังนั น  ควรจะมีการเพิมความสามารถในการ

ผลิตของสตรีในประเทศกําลังพัฒนาด้วยการช่วยให้เข้าถึงเงินทุน  ทรัพยากร  สินเชือ  ทีดิน  เทคโนโลยี  

ข้อมูล  ความช่วยเหลือทางเทคนิค  และการฝึกอบรม  เพือเพิมรายได้และปรับปรุงโภชนาการ  การศึกษา  

สุขภาพ  และสถานภาพในครัวเรือน  การปลดปล่อยศักยภาพการผลิตของสตรีเป็นสิงสําคัญยิงต่อการ

ทําลายวงจรความยากจน  เพือว่าสตรีจะได้รับส่วนแบ่งอย่างเต็มทีในผลประโยชน์ของการพัฒนา  และจาก

การผลิตผลอันเกิดจากแรงงานของตน 

 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสตรีและความยากจน ไว้  ข้อ 

ดังนี 

1. ทบทวน  ยอมรับ และธํารงไว้ซึ งนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทีตอบสนองความต้องการและความอุตสาหะของสตรีทียากจน   

 วิเคราะห์นโยบายและโครงการต่างๆ โดยคํานึงถึงบทบาททีแตกต่างของหญิงชาย  ทั งนี  

รวมถึงนโยบายและโครงการทีเกียวข้องกับความมันคงของเศรษฐกิจมหภาค  การปรับเปลียนโครงสร้าง 

ปัญหาหนี ต่างประเทศ การเก็บภาษี การลงทุน การจ้างงาน การตลาด และเศรษฐกิจทีเกียวข้อง  พิจารณา

ผลกระทบต่อความยากจน ต่อความไม่เท่าเทียม  และโดยเฉพาะอย่างยิงต่อสตรี  ประเมินผลของนโยบาย

และโครงการเหล่านี ต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและปรับปรุงตามความเหมาะสม  เพือส่งเสริมให้

มีการกระจายทรัพยากรการผลิต ความมันคัง โอกาส รายได้ และบริการ ให้มีความเท่าเทียมกันยิงขึ น 

2. ทบทวนกฎหมายและการดําเนินการทางการบริหาร  เพื อให้มั นใจว่าสตรีจะได้รับ

ความเสมอภาคในเรืองของสิทธิและการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ   

ดําเนินการปฏิรูปและบริหารให้สตรีเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างเต็มทีและเสมอภาค  

รวมทั งสิทธิในการรับมรดก  การเป็นเจ้าของทีดินและทรัพย์สินอืนๆ สินเชือ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

เทคโนโลยีทีเหมาะสม 

3. ให้สตรีเข้าถึงกลไกและสถาบันการออมและสินเชือ   



109 
 

ส่งเสริมให้สตรีทีด้อยโอกาส  รวมทั งผู ้ประกอบธุรกิจ  สตรีในเขตชนบท เขตห่างไกล และเขตเมือง 

ได้เข้าถึงบริการทางการเงิน  โดยเสริมความเชือมโยงระหว่างธนาคารในระบบกับองค์กร  ทีเป็นสือกลางใน

การปล่อยเงินกู ้   รวมทั ง สนับสนุนร่างกฎหมาย การฝึกอบรมสําหรับสตรี และเสริมความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันตา่งๆ ทีเป็นสือกลางในการให้เงินกู ้  โดยมุ่งระดมทุนให้สถาบันเหล่านั นและเพิมสินเชือให้มากขึ น 

4. พัฒนาวิธีการที มีกรอบบทบาทหญิงชายและดําเนินการวิจัยที มุ่ งแก้ปัญหาสัดส่วน

ของสตรีในหมู่ ผู ้ยากจนทีเพิมขึ น   

พัฒนาวิธีการเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติ  ในการนําเอามุมมองบทบาทหญิงชายรวมเข้าไว้ในทุกๆ 

ด้านของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ  รวมทั งในแผนงานและโครงการปรับเปลียนโครงสร้าง 

สําหรับสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย  ได้มีความยากจนในมิติอืนๆ ทีไม่ใช่รายได้ เช่น 

การวัดคุณภาพชีวิตของคนความอยู่ดีมีสุข (well-being)  การจัดทําผังคนยากจน (targeting map) และ

การวัดความยากจนเชิงโครงสร้างอย่างไรก็ตามการวัดความยากจนในมิติต่าง  ๆยังอยู่ในขั นตอนของการ

พัฒนาความรู ้ และกรอบความคิดเพือให้ได้ข้อยุติทีชัดเจนและสมบูรณ์   พอทีจะใช้เป็นเครืองมือใน

กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป 

ดัชนีความขัดสน (Index of Human Deprivation - IHD) พัฒนาโดยโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติประเทศไทย(United Nations Development Programme - UNDP Thailand) เริมจัดทํา

เมือปี พ.ศ.2542 เพือวัดความยากจนในมิติของคุณภาพชีวิต โดยจะประเมินภาพรวมของความขัดสนและ

ด้อยโอกาส หรือหมายถึงความยากจนทีไม่ใช่รายได้(Non-Income Poverty) ประกอบด้วยดัชนีย่อย 8 ตัว 

คือ รายได้ สุขภาพอนามัย การศึกษา การจ้างงานทีอยู่อาศัย  และสิงแวดล้อม การสือสารคมนาคม                

การอุปโภคบริโภค และสถานภาพผู ้หญิง 

 ดัชนีทีมีค่าตําหมายถึงขัดสนน้อยหรือมีคุณภาพชีวิตทีดี และดัชนีทีมีค่ามากมีความหมายเป็นไป

ในทางตรงกันข้าม  ดัชนีชี วัดความยากจนเพือทําผังคนยากจน เพือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการจัดสรร

งบประมาณเพือแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์ตัวแปรด้านอืนๆ ทีมิใช่รายได้ ได้แก่ 

ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาและด้านการเข้าถึงบริการ  หรือโครงสร้างพื นฐานของรัฐ 

ส่วนความยากจน พบว่า ครัวเรือนเกษตร ร้อยละ 29.76  อยู่ในภาวะยากจนทีมีระดับรายได้ตํากว่า

ระดับเส้นความยากจน โดยครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มครัวเรือนยากจนสูงสุดถึงร้อย

ละ 41.89 รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนยากจนในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ร้อยละ 26.81   13.57  และ 

13.08 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ก็มีความรุนแรงของความยากจนมากทีสุด 

รองลงมาเป็น ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ น้อยทีสุด  ปัจจัยทีมีผลต่อฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือน

เกษตรนั นนอกจากจะขึ นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ได้แก่ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การศึกษาของหัวหน้า

ครัวเรือน จํานวนสมาชิกทีอยู่ในวัยแรงงาน  แล้วยังขึ นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจทีสําคัญได้แก่ แหล่งรายได้
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ของครัวเรือน ภาวะหนี สิน ลักษณะการถือครองทีดิน  และพื นทีในเขตชลประทาน  นอกจากนี แหล่งทีตั ง 

ขนาดฟาร์ม และประเภทฟาร์ม  ก็มีผลต่อฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือนเช่นกัน 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

เฉลิมวรรณ  เดชะชาติ  ( 48)  การศึกษา  เรืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกหนี กองทุน

หมุนเวียนเพือการกู ้ ยืมแก่เกษตรกรและผู ้ยากจน : กรณีศึกษา  จังหวดัขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา

ข้อมูลทัวไปของเกษตรกรลูกหนี กองทุนฯ  และข้อมูลเกียวกับการกู ้ ยืมเงินของเกษตรกร  คุณภาพชีวิตด้าน

รายได้และอาชีพของเกษตรกรลูกหนี กองทุนฯ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับคุณภาพชีวิต

ด้านรายได้และอาชีพของเกษตรกรลูกหนี กองทุนฯ ประชากรทีศึกษาเป็นเกษตรกรลูกหนี กองทุนหมุนเวียน

เพือการกู ้ ยืมแก่เกษตรกรและผู ้ยากจน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  จํานวนทั งสิ น  ราย  ใช้แบบ

สํารวจเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดทําข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

เพือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่  ร้อยละการหาค่าความสัมพันธ์  ผลการศึกษา

สรุปได้ดังนี 

 ตัวอย่างทีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  ปีขึ นไป  การศึกษาระดับประถมศึกษา  สมรส

แล้ว  มีอาชีพหลักคือทํานา  จํานวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ -  คน  ร้อยละ .   มีรายได้ครอบครัว 

10,001 – ,  บาทต่อปี  ร้อยละ .  เป็นหนี กองทุนฯประมาณ ,  บาท  และร้อยละ .   เป็น

หนี ภายนอกประมาณ ,  บาท  ในด้านคุณภาพชีวิตด้านรายได้  ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอทีจะ

นําไปซื ออาหารในชีวิตประจําวันสามารถซื อยารักษาโรคเมือยามเจ็บไข้ได้ป่วยได้  และมีรายได้เพียงพอ

สําหรับเป็นค่าการศึกษาบุตรหลานกองทุนฯ มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรด้านคุณภาพชีวิตด้านรายได้  ทําให้

เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน  ในส่วนคุณภาพชีวิตด้านอาชีพ  

เกษตรกรร้อยละ .   ไม่ได้รับการอบรมให้ความรู ้   ทักษะ  เทคโนโลยี  ในการประกอบอาชีพ  เพือเพิม

ผลผลิตทางเกษตรกรทีมีราคาไม่สูงนัก 

 ข้อเสนอแนะจาการศึกษา  คือ ควรมีการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเพิมคุณภาพชีวิตทางด้าน

รายได้  และอาชีพโดยการจัดการอบรมด้านการใช้ความรู ้   ทักษะ  เทคโนโลยี  ในการประกอบอาชีพแก่

เกษตรกร  การจัดการอบรมในด้านการกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงแก่เกษตรกร  

ควรส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู ้ ในการแก้ไขความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การแก้ไขปัญหา

ด้านหนี สินของเกษตรกร  การส่งเสริมให้เกษตรกรได้มี  อาชีพเสริมเพือเพิมรายได้  การส่งเสริมให้เกษตรกร

ได้มีการออมเงินไว้ใช้ยามจําเป็น  จะได้ไม่ต้องไปกู ้ ยืมเงิน  ซึงทําให้ต้องมีภาระในการชําระหนี   ซึงบางครั ง

ถ้าเป็นหนี นอกระบบจะต้องจ่ายดอกเบี ยในอัตราสูง  การส่งเสริมอาชีพหลักของเกษตรกรให้ขายผลผลิต

ของเกษตรกรลดลง  ในระดับปฏิบัติหน่วยงานทีเกียวข้องควรให้ความรู ้ ทางด้านเพิมผลผลิตของเกษตรกร
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ลดลง  ในระดับปฏิบัติหน่วยงานทีเกียวข้องควรให้ความรู ้ทางด้านเพิมผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนือง

แก่เกษตรกรและควรมีการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในภาคอืนๆ ต่อไป 

 

ชัยรัตน์  เดชฤทัยภักดี ( ) การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเกียวกับคุณลักษณะ

ทัวไปของสมาชิกและเปรียบเทียบการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าทีประสบความสําเร็จ  ตลอดจนปัญหา  

แนวทางแก้ไข  และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้า  ตําบลเวียงยอง  อําเภอเมือง  จังหวัด

ลําพูน 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษา  คือ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า  จํานวน 4 กลุ่ม  ในตําบลเวียง

ยอง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  ซึงมีจํานวนทั งสิ น 74 ราย  เก็บข้อมูลโดยใช้  แบบสอบถาม  แล้วนํามา

วิเคราะห์ผลทางสถิติ  โดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าตําสุด  ค่าสูงสุด  และ

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F-test 

 จากการศึกษาพบว่า  สมาชิกกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่  มีอายุโดยเฉลีย  52.01 ปี  การศึกษาระดับชั น

ประถมศึกษาตอนต้น  มีรายได้รวมของครอบครัวโดยเฉลีย 66,469.46 บาทต่อปี  มีประสบการณ์ในการทอ

ผ้า  โดยเฉลีย 33.69 ปี  ผลตอบแทนทีสมาชิกได้รับจากการทอผ้าโดยเฉลีย 13,406.60 บาทต่อปี  

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าโดยเฉลีย 11.94 ปี  การจัดตั งกลุ่มทอผ้าจัดตั งโดยเจ้าหน้าทีของรัฐ

และจัดตั งกันเอง  และจํานวนสมาชิกกลุ่ม  ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะลดลงจากเดิม 

 สําหรับการศึกษาการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทอผ้าแต่ละกลุ่ม  ปรากฏว่า  มีการดําเนินธุรกิจไปใน

ทิศทางเดียวกันคือ  ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน  ได้แก่  ผ้ายกดอก  ผ้าตีนจก  และผ้าพื น  การผลิต และ

การนําไปจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายเดียวกัน  กลุ่มทอผ้ามีทุนทีใช้ในการดําเนินงานโดยเฉลีย 

102,702.70 บาทต่อปี  และมีผลตอบแทนทีได้รับโดยเฉลีย 479,394.59 บาทต่อปี  สําหรับความพึงพอใจ

ต่อเครืองมือและวัตถุดิบทีใช้ในการดําเนินงาน  กลุ่มทอผ้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยได้รับการ

สนับสนุนการดําเนินงานจากพัฒนาชุมชนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 

 การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง  การจัดการและการดําเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  ในส่วนของความพึงพอใจ  ใน

ผลประโยชน์ทีได้รับจากการดําเนินงานของกลุ่มอยู่ในระดับมาก  ยกเว้นกลุ่มทอผ้าบ้านป่าขามมีความพึง

พอใจในผลประโยชน์ทีได้รับจากการดําเนินธุรกิจน้อยกว่ากลุ่มทอผ้ากลุ่มอืน 

 ปัญหาของกลุ่มทอผ้าทีประสบ  ได้แก่  ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน  ต้องเดินทางไปซื อ

ไกล  ขาดแคลนเงินทุน  ขาดการช่วยเหลือในเรืองการจัดการด้านการตลาดและสถานทีจําหน่ายสินค้าอย่า

ถาวร  โดยกลุ่มทอผ้ามีแนวทางแก้ไขคือ  สังซื อวัตถุดิบแต่ละครั งเป็นจํานวนมากจะได้ไม่ต้องเดินทางไปซื อ

บ่อยๆ  และเลือกซื อวัตถุดิบจากร้านทีจําหน่ายวัตถุดิบทีมีคุณภาพ  สําหรับด้านเงินทุนจะใช้เงินทุนของ

ตนเองลงทุนไปก่อน  และขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก อบต. ในส่วนของข้อเสนอแนะ  ทางกลุ่มทอผ้า
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อยากได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและให้ทางหน่วยงานราชการจัดหาแหล่งขายผลิตภัณฑ์

ให้ 

 

เจนณรงค์  เทียนสว่าง ( ) วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพือศึกษาถึง 1) ข้อมูลพื นฐานทางด้าน

บุคคล ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งแสม ตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญ้า

ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 2) สภาพการดําเนินธุรกิจการทอผ้า 3) บทบาททีเป็นจริงและบทบาททีคาดหวังใน

การพัฒนาธุรกิจทอผ้า 4) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื นฐานทางด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

สังคมของแม่บ้านเกษตรกรกับบทบาททีเป็นจริงและบทบาททีคาดหวังในการพัฒนาธุรกิจทอผ้า 5) ปัญหา

และข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจทอผ้า กลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านเกษตรกรทีมีภูมิลําเนาอยู่ทีหมู่บ้านทุ่ง

แสม ตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีและมีอาชีพทอผ้า จํานวน 47 คน เครืองมือที

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ สถิตเิชิงพรรณนาทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี 

ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่ามัธยฐาน ส่วนค่าสถิติเชิงอนุมานทีใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เพียร์สัน โพรดัค โมเมนต์ 

ผลการวิจัยพบว่า แม่บ้าเกษตรกร มีอายุเฉลีย 55 ปี อาชีพหลัก คือ เลี ยงไหม อาชีพรองทีพบมาก

ทีสุด คือ การทอผ้า รายได้ทั งหมดเฉลีย 237,920 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายทั งหมดเฉลีย 110,860 บาทต่อปี 

พื นทีถือครองเฉลีย 27.48 ไร่ เพือนบ้าน เป็นแหล่งข่าวสารทีได้รับมากทีสุด ประสบการณ์ทอผ้าเฉลีย 29 ปี 

วัตถดุิบส่วนมากซื อจากนอกชุมชน แรงงานในครัวเรือนทีทอผ้าเฉลีย 1 คน ภูมิปัญญาดั งเดิมทีทุกคนใช้ คือ 

วิธีการทอผ้าและกีกระตุก เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีส่วนมากใช้ คือ การใช้เส้นไหมประดิษฐ์ แหล่งจําหน่ายผ้าที

พบมากทีสุด คือ ตลาดท้องถิน แหล่งจําหน่ายผ้าไหมแท้ทีพบมากทีสุด คือ ขายให้กลุ่มทีเป็นสมาชิก แหล่ง

จําหน่ายผ้าไหมประดิษฐ์ทีพบมากทีสุด คือ ร้านรับซื อและจําหน่ายผ้า ส่วนใหญ่ไม่มีการออกร้าน การ

โฆษณา การจัดเกรดผ้า การทําภาชนะบรรจุ และการศึกษาตลาดล่วงหน้า เกินครึงไม่มีประสบการณ์การ

ฝึกอบรมความรู ้ ในเรืองการพัฒนาธุรกิจทอผ้า แหล่งคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจทอผ้าทีได้รับมากทีสุด 

คือ เพือนบ้าน ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงในการดําเนินธุรกิจทอผ้าในปีต่อไป บทบาททีเป็นจริงทีไม่เคย

ปฏิบัติเกิดร้อยละ  50.0 ปี 17 บทบาทย่อย บทบาททีคาดหวังทีคาดว่าไม่ปฏิบัติเลยเกิดร้อยละ 50.0 มี 12 

บทบาทย่อย ปัญหาพบมากทีสุด คือ การขาดอํานาจการต่อรองราคาในการซื อวัตถุดิบ ข้อเสนอแนะในการ

วิจัยครั งนี  คือ 1) ควรสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผลิตและต่อรองราคาในการผลิตและซื อวัตถุดิบในการทอ

ผ้า 2) มีการจัดหาช่องทางการจําหน่ายและเพิมมูลค่าให้กับผ้าทีทอเพือการจําหน่าย 3) ควรสนับสนุนด้าน

ความรู ้และฝึกปฏิบัติจริงในการทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย และการวิเคราะห์ผลตอบแทน 4) มีการพัฒนา

องค์ความรู ้ ในประเด็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทอผ้าและความรู ้/ความชํานาญในการทอผ้า 5) ควรมีการ

เผยแพร่ความรู ้ ในรูปแบบของการฝึกอบรมโดยหน่วยงานทีเกียวข้องภายในหมู่บ้าน ช่วงเดือนมีนาคม – 
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เมษายน 6) ควรมีการพิจารณาปัจจัยทีมีผลต่อบทบาทในการพัฒนาธุรกิจทอผ้าคือการเปิดรับข่าวสาร 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการประชุมในเรืองทีเกียวกับการพัฒนาธุรกิจทอผ้า 

 

พัชริน วิจิตรอลงกรณ์ ( )  การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาเหตุผลหรือ

เงือนไขใดทีทําให้สตรีทีเป็นแกนนําเข้าร่วมการต่อสู ้  2) เพือศึกษาว่าวิธีการต่อสู ้ของสตรีอีสานทีเป็นแกนนํา 

มีบทบาทหน้าทีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงเลือกยอมรับบทบาทนั น 3) เพือศึกษาว่าสตรีอีสานมีการ

เปลียนแปลงหรือได้รับผลกระทบอะไรบ้าง หลังจากการเข้าร่วมการต่อสู ้  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

ผู ้ ให้ข้อมูลจากผู ้ ทีเกียวข้องในฐานะทีเป็นผู ้ ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 15 คน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 

นอกจากนั นยังเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตการณ์ ข้อมูลทีได้นํามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี

ควบคู่กับบริบท และการพรรณนาประกอบ 

ผลการศึกษาพบว่า การเข้าร่วมต่อสู ้ เรียกร้องความเป็นธรรม ของยายไฮ  ขันจันทา และสตรีทีเป็น

แกนนํา เกิดจากบทบาทหน้าทีการดูแลอาหารการกิน ให้กับบุตรหลาน เพือความอยู่รอดของตนเองและ

ครอบครัว ทีนาเป็นปัจจัยพื นฐานของการดํารงชีพ เมือทีนาถูกนํ าท่วมจึงทําให้ยายไฮ  ขันจันทา และสตรีที

เป็นแกนนําถูกทําให้ไร้อํานาจ ด้อยโอกาส จนถูกเบียดขับออกจากสังคม ด้วยแรงกดดัน ทําให้ยายไฮ  ขัน

จันทา และสตรีทีเป็นแกนนํา นําความรู ้ความสามารถของตนเองตัดสินใจต่อสู ้ เรียกร้องความเป็นธรรมโดย

การลงมือทุบเขือนเอาทีนาคืน 

วิธีการต่อสูข้องยายไฮ  ขันจันทา และสตรีทีเป็นแกนนําเลือกวิธีการต่อสู ้แบบสันติ ตามแบบวิถี

วัฒนธรรมและพิธีกรรมแบบชาวบ้านจนเป็นผลสําเร็จ เนืองมาจากการรักษาสิทธิของตนเองจากการเสีย

ภาษีทีนาทุกปี ความเป็นสตรี เพศแม่ เพศทีอ่อนแอ อารมณ์อ่อนไหวง่าย สังคมมักเห็นใจผู ้ชุมนุม ซึงเป็น

พลิกจุดอ่อนกลับมาเป็นจุดเด่นทีได้เปรียบในการต่อสู ้มักจะได้ผลกับการปะทะกับตํารวจทีอยู่ภายใต้ระบบ

ชายเป็นใหญ่ของราชการ ประกอบกับสาธารณชนและสือมวลชนให้ความสนใจเป็นอันมาก สร้างความ

กดดันซึงส่งผลต่อสถานภาพทางการเมืองทีประชาชนในประเทศมีต่อรัฐบาล ทําให้เกิดแรงสนับสนุนให้ยาย

ไฮ  ในการทุบเขือนอย่างชอบธรรม เป็นมิติใหม่ของสังคมไทยทีชี ให้เห็นการตอบโต้กับอํานาจรัฐทีมีระบบ

ชายเป็นใหญ่ โดยมียุทธวิธีทีเชือใจพลังตนเองของสตรี เกิดจากการเรียนรู ้ และประสบการณ์ความหมอ

พื นบ้าน ผ่านเหตุการณ์ทีสําคัญๆ ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย ผ่านการต่อสู ้ เรียกร้องความเป็นธรรมของ

ตนเองตลอด 27 ปีอย่างต่อเนือง เมือสือมวลชนนําเสนอต่อสาธารณชน ทําให้สังคมได้เรียนรู ้ บทบาทใหม่

ของสตรีทางสังคม และยอมรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ น สนับสนุนยายไฮและสตรีทีเป็นแกนนําในการทุบ

เขือนห้วยละห้า แต่หน่วยงานและชมุชนท้องถินบางกลุ่มทีคัดค้าน ยังคงต้องปรับตัวและต้องเรียนรู ้ ในกรณี

นี ไปอีกระยะหนึงจึงจะยอมรับเหตุการณ์ทีเกิดขึ นได้ 

แนวทางการฟืนฟูภายหลังการทุบเขือนเอาทีนาคืน เสนอให้หน่วยงานทีเกียวข้องเข้ามาปรับปรุง

โครงสร้างพื นฐาน เช่น แปลงนา ปรับถนน  และจัดหาระบบประปาหมู่บ้านทดแทนของเดิม ส่วนทีนา
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ส่งเสริมให้มีการทําเกษตรแบบพอเพียง นาปลอดสารพิษ มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณคันนา เพือฟืนฟูป่าหัว

ไร่ปลายนา เพิมอาหารทางธรรมชาติ ลูกหลานมีโอกาสได้เรียนหนังสือ 

ในด้านนโยบายรัฐกับการมีส่วนร่วมของท้องถินและสตรี รัฐควรนําบทเรียนความทุกข์ของคนยาก

คนจนเหล่านี ไปศึกษา และกําหนดออกมาเป็นนโยบายของรัฐเพือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม ทางปฏิบัติรัฐท้องถิน ต้องฟังเสียงคนเล็กคนน้อยใน

สังคม แม้จะเป็นเพียงเสียงเดียว สิทธิเดียวอย่างยายไฮ และครอบครัวกต้็องรับฟัง และให้คนเหล่านี มีส่วน

ร่วมในการนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตั งแต่ก่อนดําเนินโครงการพัฒนาใดๆ ของรัฐ ทําแบบโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ เป็นการบริหารจากล่างสู่บน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั งนี ทีสําคัญคือ โครงการของรัฐทุกโครงการต้องจัดให้มีการ

ศึกษาวิจัยผลกระทบอย่างมีส่วนร่วม ชุมชน ชาวบ้านโดยเฉพาะสตรีควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ

จัดการทรัพยากร และการพัฒนาในท้องถินของตนเอง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที

เกียวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ โดยจัดให้มีกฎหมายคุ ้มครองและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนอย่างเป็นธรรม กรณีโครงการพัฒนาในระดับท้องถิน เพือการกระจายอํานาจสู่ท้องถิน  

 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( ) การศึกษาเรือง “ ภาวะความยากจนของครัวเรือน

เกษตร” มีวัตถุประสงค์เพือให้ทราบจํานวนครัวเรือนเกษตรทียากจนและทีหลุดพ้นจากความยากจนในปี 

2549 รวมทั งสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อรายได้ทางการเกษตรของครัวเรือน

เหล่านั น เพือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้สอดคล้องกับ

ข้อจํากัดของเกษตรกรทีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อมูลทีใช้ในการศึกษาได้จากการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรทีมีรายได้เพือการครองชีพในปี 2548 ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/ปี 

จํานวน 9,000 ครัวเรือนทีได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two-Stage Sampling ส่วนการวิเคราะห์

ข้อมูลอาศัยหลักการวิเคราะห์  Head Count Ratio การวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม และการสร้างแบบจําลอง 

ผลการศึกษา พบว่า ในปี 2549 ประเทศไทยมีครัวเรือนเกษตรยากจน 1.388 ล้านครัวเรือนและมี

ครัวเรือนทีหลุดพ้นจากความยากจน 1.491 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนทียากจนส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนทีผลิต

เพือบริโภค และเป็นครัวเรือนทีปลูกข้าว ซึงมีสมาชิกเฉลีย 4 คน/ครัวเรือน มีทีดินถือครองเฉลีย 14 ไร่/

ครัวเรือน และอาศัยนํ าฝนเป็นหลักในการเกษตร ครัวเรือนทีมีกรรมสิทธิ ในทีดินมีเพียงร้อยละ 54 ของ

ครัวเรือนยากจนทั งหมด ส่วนหัวหน้าครัวเรือนทีมีการศึกษาสูงกว่าบังคับมีเพียง ร้อยละ 4  ครัวเรือนยากจน

มีรายได้รวม 12,835 บาท/คน/ปี มีรายจ่ายรวม 17,574 บาท/คน/ปี มีรายได้สุทธิเกษตร 1,520 บาท/คน/ปี 

และมีรายได้เพือการครองชีพ 6,192 บาท/คน/ปี ซึงเมือเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายแล้วพบว่าโดยเฉลีย

แล้วเกษตรกรยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนทําให้เกษตรกรเหล่านั นไม่มีเงินสดคง

เหลืออยู่เลย ขณะทีครัวเรือนทีหลุดพ้นจากความยากจนมีรายได้  เพือการครองชีพสูงกว่าครัวเรือนยากจน 
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3-7 เท่าตัว รวมทั งยังมีเงินสดคงเหลือก่อนชําระหนี อยู่ประมาณ 1,314 – 17,308 บาท/คน/ปีเกษตรกร

ยากจนยังต้องพึงพารายได้จากกิจกรรมนอกฟาร์มมากกว่ารายได้จากการเกษตรในฟาร์มถึง 6 เท่าตัว และ

ยังมีการพึงพาอาหารบางชนิดจากภายนอกฟาร์มคิดเป็นตัวเงินค่อนข้างสูงส่วนการใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น

การใช้จ่ายเพือการอุปโภค/บริโภคในครัวเรือน  ครัวเรือนยากจนมีผลตอบแทนต่อการใช้ปัจจัยการผลิตทั ง

ทีดิน แรงงาน ทุน ตํากว่าครัวเรือนทีหลุดพ้นจากความยากจน แต่มีความมันคงด้านอาหารมากกว่า

ครัวเรือนทีหลุดพ้นจากความยากจน  ครัวเรือนยากจนทีมีหนี สินมีประมาณร้อยละ 69 และมีหนี สินเฉลีย 

42,314 บาท/ครัวเรือน  หรือ 10,003 บาท/คน ครัวเรือนทีไม่สามารถชําระคืนหนี สินได้ตามกําหนดเวลามี

ร้อยละ 17 ของครัวเรือนเกษตรยากจนทั งหมด และมีขนาดหนี สินทีไม่สามารถชําระคืนได้ตามกําหนดคิด

เป็นร้อยละ27 ของขนาดหนี สินทั งหมด หนี สินของครัวเรือนทีหลุดพ้นจากความยากจนมีจํานวนสูงกว่า

ครัวเรือนทียากจนประมาณ 1 เท่าตัว และส่วนใหญ่เป็นการกู ้ ยืมเพือนํามาใช้ในกิจกรรมนอกการเกษตรใน

ระยะยาวนั น ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนเกษตรทียากจนหรือครัวเรือนทีหลุดพ้นจากความยากจน  ส่วนใหญ่แล้ว

จะไม่มีปัญหาด้านการชําระคืนเงินกู ้ เนืองจากมีทรัพย์สินมากกว่าหนี สิน แต่อาจมีปัญหาเกียวกับการชําระ

หนี ระยะสั นและระยะปานกลาง  สําหรับปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อรายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนในทั ง 2 

กลุ่ม ได้แก่ ขนาดของเนื อทีปลูก ขนาดของเนื อทีชลประทาน ค่าใช้จ่ายทางพืช ค่าใช้จ่ายทางสัตว์ ค่า

ปุ ๋ ยเคมี/ยาปราบศัตรูพืช/นํ ามันเชื อเพลิง ทรัพย์สินดําเนินงาน จํานวนแรงงานในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที

นําความรู ้

จากการอบรมมาใช้ในฟาร์ม ขนาดฟาร์ม และขนาดสินเชือ โดยเกือบทุกปัจจัย (ยกเว้นค่าปุ ๋ ยเคมี/

ยาปราบศัตรูพืช/นํ ามันเชื อเพลิง) มีความสัมพันธ์กับรายได้ในทิศทางเดียวกัน จํานวนสมาชิกทีนําความรู ้

จากการอบรมมาใช้ในฟาร์มเป็นปัจจัยทีส่งผลต่อขนาดของรายได้มากกว่าตัวแปรอืนๆ ส่วน

ประเภทฟาร์มทีส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากทีสุดในกลุ่มครัวเรือนยากจน คือ ฟาร์มประเภทเลี ยงวัวนม

และฟาร์มประเภทสัตว์นํ ากร่อย ส่วนฟาร์มประเภทเลี ยงโคเนื อและฟาร์มประเภทปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น  เป็น

ฟาร์มทีทํารายได้ให้กับเกษตรกรมากทีสุดในกลุ่มทีหลุดพ้นจากความยากจน 

ดังนั น การเพิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิกหรือแรงงานในครัวเรือนโดยการเพิมพูนความรู ้ ในอาชีพ

ทางการเกษตรทีเกษตรกรต้องการและสนับสนุนให้มีการนําความรู ้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มให้มาก

ยิงขึ น จึงเป็นสิงทีรัฐต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก โดยภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเรืองการบริหาร

จัดการนํ าทีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแหล่งนํ าในไร่นา การสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถินเป็นผู ้ดูแลเรือง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งนํ า เพือความคล่องตัวในการดําเนินงานและทันต่อเหตุการณ์ การ

สนับสนุนเงินทุนด้านการเกษตรและอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมทั งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการดําเนินชีวิต

โดยยึดหลักการพึงพาตนเองให้มากกว่าทีเป็นอยู ่ทั งการผลิตพืช/สัตว์ทีเป็นอาหารเพือบริโภคภายในฟาร์ม 

ลดการพึงพาปัจจัยการผลิตภายนอกฟาร์ม และการปลูกจิตสํานึกให้เกษตรกรเห็นความสําคัญในเรืองการ

ออมให้มากขึ น 
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ธัญลักษณ์  ศรีสง่า ( ) การศึกษาเรือง ความซับซ้อนในอัตลักษณ์ของ “แรงงานนอกระบบ” : 

กรณีศึกษาคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดลําพูด มีวัตถุประสงค์เพือ (1) ทําความเข้าใจถึงการ

เลือกจัดความสัมพันธ์ของคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือทีมีต่อความสัมพันธ์ทีหลากหลายรูปแบบทั ง

ความสัมพันธ์ภายในระบบอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน ความสัมพันธ์ในครัวเรือน กลุ่มเครือญาติและในชุมชน 

และ (2) เพือทําความเข้าใจถึงการเลือกนิยามตนเองของคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือในระบบ

อุตสาหกรรมในหมู่บ้าน ภายใต้โครงสร้างอํานาจทีลดทอนอัตลักษณ์คนงานหญิงให้เป็นคนด้อยอํานาจจาก

การนิยามว่า “แรงงานนอกระบบ” โดยใช้กรอบคิดเรือง “แรงงานนอกระบบ” :  การเมืองของการจัดจําแนก

ประเภท และความซับซ้อนในการนิยมอัตลักษณ์ของคนงานหญิงในระบบอุตสาหกรรมในหมูบ้าน มาใช้ใน

การศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า การควบคุมคนงานหญิงของอุตสาหกรรมผลิตผ้าฝ้ายทอมือในหมู่บ้านเป็น

การผสมผสานระหว่างวิธีคิดแบบทุนนิยมทีเน้นการสร้างผลประโยชน์สูงสุด และการควบคุมผ่านพื นทีทาง

สังคม ในส่วนของวิธีคิดแบบทุนนิยมทีเน้นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดถูกแผลงมาเป็นวิธีคิดแบบ “เร็วและ

ถูก” โดยเจ้าของโรงงานได้สร้างพื นทีควบคุมไปในทุกมิติชีวิตของคนงานหญิงไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงงาน 

ชุมชน และวิธีคิดของคนงานหญิง รวมทั งนําเอาวิธีการจ่ายค่าจ้างแบบ “รายชิ น” มาใช้ โดยวิธีการทั งหมดนี

ก็เพือเร่งรัดให้คนงานหญิงทํางานเร็ว ส่วนกระบวนการทําให้คนงานหญิงเป็นแรงงานราคาถูก เกิดขึ นจาก

นายจ้างนําเอาเงือนไขทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมากสร้างคํานิยามทีมีต่องานทอผ้าว่าเป็นงานของ 

“แรงงานผู ้หญิงราคาถูกในชนบท” รวมทั งมีกระบวนการตอกยํ าด้วยการจัดแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพือให้

คนงานหญิงกลายเป็นแรงงานเฉพาะด้าน 

 อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงการให้ความหมายต่องานทอผ้าของคนวัยหนุ่มสาวทําให้ปัจจุบัน

แรงงานทอผ้ามีจํานวนจํากัด ประกอบกับภาวะตลาดทีผันผวนทําให้นายจ้างต้องใช้การควบคุมผ่านพื นที

ทางสังคมควบคู่กับการควบคุมด้วยวิธีคิดแบบทุนนิยม จากการสร้างความสัมพันธ์แบบ “แม่เลี ยง” และ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการ เชือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 

 ผลจากการนําเอาพืนทีทางสังคมมาใช้ในระบบอุตสาหกรรม ทําให้คนงานหญิงสามารถนําเอา

พื นทีนี มาสร้างการต่อรองได้ ซึงแบ่งออกเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรก คือ การช่วงชิงความหมายของ

ความเป็น “คนงาน” โดยคนงานหญิงเลือกสร้างความหมายทีหลากหลายกับความเป็น “คนงาน” ซึง

ประกอบไปด้วย ลูกน้อง ลูกจ้าง ช่างฝีมือ และยังมีการสร้างอัตลักษณ์ร่วม “พวกข้างใน” ของคนงานหญิง

ในโรงงาน ส่วนการสร้างพื นทีต่อรองในลักษณะทีสอง คือ การนําเอากระบวนการฝังตรึงทางวัฒนธรรม 

(Cultural embeddedness) มาใช้ ด้วยการนําเอาความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ และประสบการณ์ในวัย

เด็กทีเป็น “เพือนแม่เลี ยง” มาใช้ต่อรองกับระบบอุตสาหกรรม โดยการสร้างพื นทีต่อรองของคนงานหญิงใน

แต่ละลักษณะมีอํานาจในการต่อรองแตกต่างกันไป สัมพันธ์กับเงือนไขชีวิตของคนงานหญิง ซึงประกอบไป

ด้วย วัฏจักรชีวิต ทุน และการจัดแบ่งในระบบอุตสาหกรรม 
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สําหรับการนิยามตัวตนของคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือ สะท้อนถึงการปรับตัวของคนในชุมชน

ชนบททีกําลังปรับโครงสร้าง (Rural restructuring) โดยเป็นการนิยามทีอยู่บนวิธีคิดสองแบบ วิธีคิดแรก 

คือ พึงพิงกับอุตสาหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ จากการสลับพื นทีชีวิตสองพื นที คือ พื นทีโรงงาน และพื นทีบ้าน ซงึ

วางอยู่บนแนวคิดทีสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเป็นคนงานทอผ้า และรับภารพในการดูแล

ครอบครัว แต่ในกรณีของคนงานหญิงทีไม่มีครอบครัวก็หันไปมีวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม โดยคนงานหญิง

กลุ่มนี อยู่ในกระบวนการปรับเปลียนเป็น “แรงงานมืออาชีพ” ส่วนวิธีคิดทีสอง คือ สร้างทางเลือกที

หลากหลาย โดยมีอุตสาหกรรมผลิตผ้าฝ้ายทอดมือเป็นส่วนหนึงของชีวิต การนิยมตนเองจะเป็นการสลับ

พื นทีชีวิตระหว่างพื นทีบ้าน พื นทีทํางาน และพื นทีชุมชน ซึงคนงานหญิงกลุ่มนี อยู่ในกระบวนการ

ปรับเปลียนเป็น “ผู ้ ประกอบการฝึกหัด” หรือผู ้ ผลิตความรู ้  ซงึกําลังทดลองสร้างพื นทีทางความรู ้  

Knowledge spaces) ทีเกิดจากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ชีวิต และการแสวงหาความรู ้ เพิมเติม

ในปัจจุบัน คนงานหญิงจึงไม่ได้เป็นเพียง “แรงงานนอกระบบ” ทีเป็นคนด้อยโอกาสหรือเป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

เนืองจากมุมมองทีมีต่อตนเองของคนงานหญิงมีความซับซ้อนมากกว่า 

 

 โสภณ  บุญประเสริฐ (2550)  การศึกษาการจัดการธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธ.ก.ส. สาขา

พนัสนิคม หน่วยอําเภอเกาะจันทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีนํ าพริกปรุงรส ตําบลท่าบุญมี กิงอําเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์  1) เพือศึกษาการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการ

บริหารธุรกิจของกลุ่มฯ 2) วิเคราะห์ผลการดําเนินธุรกิจของกลุ่มสตรีนํ าพริกปรุงรส ตําบลท่าบุญมี และ 3) 

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการด้านบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ การผลิต และการตลาดของ

กลุ่ม โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากร จํานวน 36 ราย แยกเป็นคณะกรรมการ จํานวน 11 

ราย สมาชิก จํานวน 25 ราย รวมทั งจากการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และ FOCUS GROUP 

ประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีนํ าพริกปรุงรส จํานวน 9 ราย ผู ้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 ราย 

ตัวแทน ธ.ก.ส. จํานวน 7 ราย รวมจํานวน 23 ราย 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มฯ มีคณะกรรมการและสมาชิก จํานวน 36 คน การรวมกลุ่มฯ เป็น

วิสาหกิจชุมชน แต่ลักษณะของการดําเนินงานเป็นธุรกิจ SMEs  วิธีการดําเนินงานจริงๆ ไม่ใช่การ

ดําเนินงานกลุ่ม แต่เป็นการดําเนินธุรกิจครอบครัวของประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกทํางานร่วมกันจะเป็น

ลักษณะการจ้างแรงงานจากสมาชิก การบริหารจัดการองค์กรไม่เป็นระบบทีชัดเจน ประธานจะเป็นผู ้สัง

การและตัดสินใจเกียวกับการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล สมาชิกมีความรู ้  ความสามารถด้าน

การตลาดไม่เท่ากับประธานฯ สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทํา การบริหารเงินทุน มีเงินทุนจํานวน 

4,653,600 บาท เป็นทุนภายใน จํานวน 3,600 บาท ทุนภายนอกกู ้ ยืม จํานวน 4,650,000 บาท กลุ่มขาด

เงินทุนหมุนเวียนการบริหารวัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองจักร มีเพียงพอในการผลิต แต่ขาดความรู ้ ในการ

ซ่อมแซม การใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ซํ าซ้อน การบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการผลิต ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
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จํานวน 31 รายการ วัตถุดิบมีราคาแพง และด้านการตลาด จําหน่ายให้ห้างสรรพสินค้า ซึงเสีย

ค่าธรรมเนียมห้างสรรพสินค้าค่อนข้างสูง กลุ่มกําลังเปิดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารทาง Internet 

 ผลการดําเนินธุรกิจ กลุ่มไม่ได้จัดทําบัญชี เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆ สิงทีนําเสนอเป็นการประมาณ

การตามทีกลุ่มจําได้ เป็นเพียงรายรับ – รายจ่าย ทีไม่อาจวัดประสิทธิภาพได้ ผลการดําเนินงาน ปี 2549 

ปริมาณธุรกิจ 4,200,000 บาท ค่าใช้จ่าย 3,739,140 บาท มีกําไรสุทธิ จํานวน 460,860 บาท ไม่มีการ

จ่ายเงินปันผล เนืองจาก กลุม่ยังมีภาระทีจะต้องรับผิดชอบในหนี เงินกู ้  กลุ่มได้มีการประมาณการรายได้ – 

รายจ่ายของปี 2550 ปริมาณธุรกิจ 11,000,000 บาท ค่าใช้จ่าย 9,467,678 บาท มีกําไรสุทธิ จํานวน 

1,532,322 บาท จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากลุ่มฯ มีลู่ทางการดําเนินธุรกิจเพิมขึ น มีผลทําให้มีกําไร

เพิมมากขึ น 

 ข้อเสนอแนะ 

 การบริหารองค์กร  กลุ่มควรมีการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรวิสาหกิจชุมชนทีชัดเจน ไม่ใช่

ธุรกิจครอบครัว เสนอให้ส่วนราชการ/ธ.ก.ส. ให้ส่งเสริมในเรืองของการพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มี

ความรู ้ ในการบริหารจัดการ 

 การบริหารบุคลากร  สว่นราชการ/ธ.ก.ส. หรือภาคเอกชนทีมีประสบการณ์ด้านการตลาดมาให้

คําแนะนํา ควรจัดให้มีการประชุมสมาชิกเพือให้สมาชิกเพือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และสนับสนุนมีการรับสมาชิกเพิมเติม 

 การบริหารเงินทุน  ส่วนราชการ/ธ.ก.ส. ส่งเสริมการลงทุน โดยจัดหาเงินกูด้อกเบี ยตํา มีการ

ระดมเงินจากภายในให้มากขึ น ทางด้านการเงิน/บัญชี ควรให้มีการบันทึกบัญชีการขายเป็นรายวัน และ

ต้องแยกบัญชีของห้างหุ ้นส่วนสุรีรัชกับกลุ่มออกจากกันอย่างเด็ดขาด มิฉะนั นกลุ่มอาจจะประสบกับความ

ล้มเหลวได้ 

 การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และเครืองมือ เครืองจักร  ส่วนราชการ/ธ.ก.ส. ควรสนับสนุนด้าน

วัสดุอุปกรณ์ทีทันสมัยและมีคุณภาพ และกลุ่มควรติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยการอาชีพ เพือซ่อมแซม

เครืองจักร เพือให้เครืองจักรมีการทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการธุรกิจ  ด้านการผลิต ควรส่งเสริมให้มีการปลูกวัตถุดิบในชุมชน รวมทั ง

เชือมโยงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดีและราคาถูก ด้านการตลาดควรขยายตลาดภายในประเทศมากกว่า ควรมี

ทีปรึกษาการบริหารงานมืออาชีพ   ธ.ก.ส. ควรสร้างเครือข่ายขยายตลาดสินค้าของกลุ่ม ขณะนี  ได้จด

ทะเบียนห้างหุ ้นส่วนสุรีรัช จํากัด เพือทําหน้าทีด้านการตลาดในการจําหน่าย กลุ่มมีหน้าทีผลิตเท่านั น  โดย

จะต้องพิจารณาข้อดี และข้อเสียว่าคุ ้มค่ากันหรือไม่ 
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พิกุล  สมเชื อ  ( )  การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความเจ็บป่วยของเกษตรกรหญิงที

เกิดจากสารเคมีในการทําการเกษตรและความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่กับความ

เจ็บป่วยของเกษตรกรหญิง  เกษตรกรหญิงวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ ์ ซึงปลูกผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 

เป็นของตนเองและมีการใช้สารเคมีในการผลิต หรือเป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม ซึงเคยเจ็บป่วย

และได้รับการวินิจฉัยจากระบบบริการสาธารณสุขแล้วในระดับสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี 

ผลการศึกษาพบว่า การเจ็บป่วยของเกษตรกรหญิงทีเกิดขึ นมีความสัมพันธ์กับชายเป็นใหญ่และ

ระบบทุนนิยม เพราะได้เข้าไปแทรกซึมกดขี เอารัดเอาเปรียบ กระทําต่อเกษตรกรหญิงในงานการผลิต จน

เป็นสาเหตุสําคัญทีก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากสารเคมีของเกษตรกรหญิงโดยพบว่า  ประสบการณ์การ

เจ็บป่วยทีเกิดขึ นกับเกษตรกรหญิงนั นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มทีเจ็บป่วยมากและกลุ่มที

เจ็บป่วยน้อยถึงปานกลาง ซึงลักษณะอาการของการเจ็บป่วย ทีเกิดขึ นกับเกษตรกรหญิงทั งสองกลุ่ม  

โดยทัวไปจะพบอยู่  5  กลุ่มอาการคือ เกิดขึ นบริเวณผิวหนัง ตา หน้า ระบบประสาทและการไหลเวียน

โลหิต ระบบทางเดินหายใจ โดยพบว่าความเจ็บป่วยของเกษตรกรหญิงทั งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน

อย่างเห็นได้ชัดเจน ทั งจากลักษณะอาการและความทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย ระยะเวลาที

เกษตรกรหายจากการป่วย การดูแลรักษาทีเกษตรกรได้รับ และผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต นอกจากนี

เกษตรกรหญิงทั งสองกลุ่มยังเกิดการเจ็บป่วยอืนๆเมือทํางานการผลิตทีมิได้เกิดจากสารเคมีตามมาอีก

เช่นกัน เช่น การเจ็บป่วยของระบบกระดูกและข้อ เกิดภาวะเครียดภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจําตัว โรค

กระเพาะอาหาร อุบัติเหตุจากการทํางานเป็นต้น   

ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ความเจ็บป่วยของเกษตรกรหญิงกับงานการผลิต ทีเกิดจาก

ระบบทุนนิยมและชายเป็นใหญ่นั นพบว่า ในการใช้สารเคมีและได้รับอันตรายจากสารเคมีของเกษตรกร

หญิงนั น เป็นเพราะถูกบีบบังคับจากระบบทุนนิยมและระบบชายเป็นใหญ่ ซึงได้แทรกซึมอยู่ในกระบวนการ

ผลิต ทําให้เกษตรกรหญิงในรายทีเป็นเจ้าของทีดินต้องใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น และเกษตรกรหญิงรับจ้าง

ต้องทํางานอยู่กับการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นอีกเช่นกัน จึงเกิดการเจ็บป่วยตามมาในทีสุด ซึงการกดขี ขูด

รีด เอารัดเอาเปรียบทีเกษตรกรหญิงได้รับทีเห็นได้เด่นชัดนั นพบว่า ในกระบวนการผลิตนั นมีการแบ่งงาน

การผลิตระหว่างเกษตรกรหญิงและชายทีไม่เป็นธรรมโดยเกษตรกรหญิงเป็นฝ่ายทีเสียเปรียบ เกษตรกร

ชายสามารถใช้และควบคุมเทคโนโลยีได้มากกว่าเกษตรกรหญิงส่วนความสัมพันธ์ของกระบวนการ

แลกเปลียนทางด้านการตลาดและการจ้างงานระหว่างพ่อค้าคนกลางกับเกษตรกรหญิง และรูปแบบของ

นายจ้างและการจ้างงานนั นพบว่า เกษตรกรหญิงเป็นฝ่ายทีเสียเปรียบถูกเอารัดเอาเปรียบทางการลงทุน 

การตลาดในการแลกเปลียนขายผลผลิตและการจ้างงาน สิงเหล่านี จึงเป็นปัจจัยทีสําคัญทีทําให้เกษตรกร

หญิงมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีและบีบบังคับให้เกษตรกรหญิงต้องใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นในการ

ผลิต 
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ดังนั นในการแก้ปัญหาการเจ็บป่วยจากสารเคมีในเกษตรกรหญิงนั น แนวทางต้องนําไปสู่การลด

การกดขีเอารัดเอาเปรียบของชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยมทีกระทําต่อเกษตรกรหญิงอย่างควบคูก่ันไป 

ส่งเสริมนโยบายให้สตรีได้รับการศึกษา สร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในการแบ่งงานการผลิต ให้

การคุ ้มครองและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขายผลผลิตให้แก่สตรีในภาคเกษตรกรรมนอก

ระบบส่งเสริมให้เกษตรกรหญิงเข้าถึงทรัพยากรและผลประโยชน์ 

 

สุนทรีย์  เรือนมูล ( ) งานศึกษานี พยายามจะทําความเข้าใจการเคลือนย้ายข้ามชาติมาเป็น  

“แรงงานต่างด้าว”  ของผู ้หญิงไทใหญ่ผ่านมิติมุมมองทีว่าด้วยเรืองเพศภาวะ (Gender)  ซึงเป็นทีมาของ

ความเป็นหญิงทีหลากหลายและสัมพันธ์กับตําแหน่งแห่งทีทั งชาติพันธุ ์  ชนชั นและอายุซึงเป็นทีมาของการ

กําหนดประสบการณ์ทางสังคมให้กับกลุ่มผู ้หญิงเหล่านี 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  การเคลือนย้ายมาดํารงสถานะ “แรงงานต่างด้าว”  ของผู ้หญิงไท

ใหญ่มีมติทางสังคมทีซับซ้อน  โดยเฉพาะมิติเกียวกับเพศภาวะ (Gender)  ทีเกียวพันกับตําแหน่งแห่งทีของ

ความเป็นหญิงทั งการเป็นลูกสาว  เมีย และแม่ของผู ้หญิงแต่ละคน  สิงเหล่านี ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์

เชิงอํานาจทีไม่เท่าเทียมทีผู ้หญิงต้องเผชิญทั งในมิติทางชาติพันธุ ์  ชนชั น  รัฐชาติ  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

และการผลัดถินข้ามชาต ิ

 ประสบการณ์ของผู ้หญิงไทใหญ่ในข้างต้นจึงเป็นทีมาของการตีความประสบการณ์ทางสังคมของ

พวกเธอภายใต้บริบทการเคลือนย้ายข้ามชาติมาเป็นแรงงานอยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นกันอีกทั ง  

ประสบการณ์ทางสังคมทีสัมพันธ์กับการมีตําแหน่งแห่งทีทีหลากหลายดังกล่าวเป็นหลักฐานสําคัญต่อการ

แสดงให้เห็นว่า  หากเรานําเอามิติทางสังคมซึงเกียวพันกับตําแหน่งแห่งทีของกลุ่มคนเหล่านี มาพิจารณา

ทําให้สถานะของการเป็นแรงงานดังกล่าวละเลยมิติของความเป็นคนทีสัมพันธ์กับการรับรู ้ ตัวตนของพวก

เธอได้อีกต่อไป 

 

ฟาริดา  บินล่าเต๊ะ ( ) อัตลักษณ์เพศหญิงทีถูกกําหนดโดยสังคม เช่น ความละเอียดอ่อน 

ความรอบคอบ ความเสียสละ ความอ่อนน้อม และความอดทน  ทําให้ผู ้หญิงเป็นเพียงผู ้สนับสนุนเบื องหลัง

แต่ปัจจุบันความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายมีเพิมมากขึ น  สามารถสร้างสภาวะเชิงบวกได้ ผู ้หญิงจึง

เป็นทุนมนุษย์ทีช่วยในการขับเคลือนกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  การศึกษาวิจัย

เรือง “บทบาทสตรีในการสร้างทุนทางสังคมและการลดความยากจนในชุมชนผู ้ มีรายได้น้อย : กรณีศึกษา

ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่ ชุมชนคลองลํานุ่น และชุมชนเพชรคลองจัน กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 3 

ประการ  คือ (1)ศึกษาลักษณะการทํางานของผู ้หญิงกับบทบาทในการขับเคลือนกิจกรรมชุมชน  เพือ

นําไปสู่การสร้างทุนทางสังคมและลดความยากจนในชุมชน (2)ศึกษาปัญหาและอุปสรรค  ทีมีต่อบทบาท

ผู ้หญิงในการขับเคลือนกิจกรรมชุมชน (3)เสนอแนะแนวทางสนับสนุนบทบาทผู ้หญิงต่อการทํากิจกรรม
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ชุมชน  เพือเป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพผู ้ หญิงทีเป็นพลังในการขับเคลือนกิจกรรมชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ  ในการวิจัยครั งนี ได้ทําการสํารวจข้อมูลทั งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ข้อมูลเชิงคุณภาพได้

ทําการสัมภาษณ์ประธานชุมชน  ประธานสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และประธานกลุ่มแม่บ้าน  ทั งผู ้หญิง

และผู ้ชายทั ง 3 ชุมชนชุนชน 3 ราย ส่วนการสํารวจข้อมลูเชิงปริมาณ  ได้ทําการสํารวจผู ้อยู่อาศัยทั ง 3 

ชุมชน  โดยสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นต่อบทบาทผู ้หญิงในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนจํานวน   84 

ราย  เป็นผู ้หญิงจํานวน 68 ราย และผู ้ชายจํานวน 16 ราย  ในประเด็นกิจกรรมทีช่วยลดความยากจนใน

ด้านต่างๆ เช่น  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์  กลุ่มแม่บ้าน  การจัดงานเทศกาล  และประเพณี  การรักษา

สิงแวดล้อม  การดูแลสุขภาพ  การป้องกันภัยพิบัติ  และการยอมรับจากผู ้นําชาย 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะการทํางานของผู ้หญิงมีผลต่อการช่วยเหลือกิจกรรมของครอบครัว

และชุมชน  โดยแม่บ้านมีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมได้มากกว่าผู ้หญิงทํางานนอกบ้าน เช่น การเลี ยง

ดูลูกและการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเพราะเวลาและโอกาสทีใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนตลอดเวลา  จึงทําให้รู ้ ถึง

สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  และเกิดการสร้างความสัมพันธ์ทีดี (2) ผู ้หญิงมีบทบาทสําคัญในการ

สร้างทุนทางสังคม  และลดความยากจน จากกิจกรรมชุมชนส่งผลให้ผู ้หญิงเข้ามามีบทบาทในการ

ช่วยเหลือกิจกรรม  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนส่งผลให้ผู ้หญิงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ

กิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนือง  ถึงแม้ว่าผู ้หญิงส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาน้อยเป็นแม่บ้าน  และมีอาชีพ

รับจ้างทัวไปทีมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  แต่มีการเลี ยงดูและอบรมสังสอนลูก  เพือต้องการให้ลูกมี

การศึกษาและมีอาชีพทีมันคง  อีกทั งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรม เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์  

กลุ่มแม่บ้าน  งานเทศกาล และประเพณี   รักษาสิงแวดล้อม  ดูแลสุขภาพ  และป้องกันภัยพิบัติ (3) ปัจจัย

ทีมีผลต่อบทบาทในการขับเคลือนกิจกรรมในชุมชน  เช่น อัตลักษณ์ทางเพศ  ความผูกพันในครัวเรือน  และ

ชุมชน  การยอมรับจากผู ้ชายและกฎหมาย  นโยบายทีสนับสนุนผู ้หญิง  เป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้

บทบาทผู ้หญิงเกิดการสร้างทุนทางสังคม และลดความยากจนในชุมชน 

 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีมีต่อบทบาทผู ้หญิงในการขับเคลือนกิจกรรมชุมชนพบว่า (1) 

แม่บ้านยังขาดความตระหนักในศักยภาพของตนเอง เช่น ความกล้าแสดงออกและการตัดสินใจในกิจกรรม

ของชุมชน  ทําให้แม่บ้านเป็นเพียงผู ้สนับสนุนเบื องหลัง (2) ผู ้หญิงทีทํางานนอกบ้านยังขาดการมีส่วนร่วม

ในการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน (3) โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมทียังคงให้เกียรติผู ้ชายเข้ามามี

อํานาจในการตัดสินใจและเป็นผู ้นํา  ด้วยคุณสมบัติในเรืองของการศึกษา หน้าทีการงานของผู ้ชายทีดีกว่า

ผู ้หญิง  และอัตลักษณ์เพศชายทีมีคุณสมบัติของการเป็นผู ้นํามากกว่าผู ้หญิง เป็นต้น  ดังนั น การวิจัยนี ได้

เสนอแนะแนวทางเพือส่งเสริมให้บทบาทผู ้หญิงมีความเข้มแข็งมากขึ น ได้แก่ (1) สร้างความตระหนักให้

แม่บ้านแสดงถึงคุณค่าของตัวเอง เช่น กล้าแสดงออกและการตัดสินใจ  เพือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ

แม่บ้าน  และเกิดการยอมรับของผู ้ชายในชุมชน (2) ปรับเปลียนทัศนคติของผู ้หญิงทีทํางานนอกบ้านให้หัน

มาช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ น เช่น การประชุมและหาเวลาว่างในการทํางานร่วมกันอย่าง
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เหมาะสม (3) ส่งเสริมบทบาทผู ้หญิงในครัวเรือน เช่น ปรับเปลียนเจตคติในบทบาทและความรับผิดชอบที

เน้นให้ผู ้หญิงหรือภรรยาเข้ามาตัดสินใจในครัวเรือนมากขึ น  เพือนําไปสู่บทบาททีสําคัญต่อการช่วยเหลือ

กิจกรรมในชุมชน  ทีส่งผลบทบาทผู ้หญิงมีผลต่อพลังในการขับเคลือนกิจกรรมชุมชนในการสร้างทุนทาง

สังคมและลดความยากจนอย่างแท้จริง 

 

11. สถานการณ์สตรีกับสิ งแวดล้อม 

 

สตรีมีบทบาททีต้องพึงพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น บทบาทในการ

เป็นผู ้หาอาหาร บทบาทในการทํางานบ้าน และบทบาทในการเสริมรายได้ ดังนั น เมือทรัพยากรธรรมชาติ

ถูกทําลาย สตรีจึงเป็นกลุ่มแรกทีได้รับผลกระทบ ส่งผลให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

สิงแวดล้อมทีเกิดขึ น ด้วยเหตุนี จึงเป็นประเด็นสนับสนุนว่าสตรีมีส่วนสําคัญอย่างยิงต่อการทํากิจกรรมใน

ชุมชนจนเข้มแข็งทั งทีเกิดขึ นในกระแสสังคมโลก ทั งทีปรากฏในเชิงสากลและในกระแสสังคมไทย (ศาลิตา  

ทับพุ่ม, 2550 : 2) สตรีมักเป็นผู ้ นํา หรือออกมามีบทบาทนําในการส่งเสริมจริยธรรมเกียวกับสิงแวดล้อม 

ลดการใช้ทรัพยากร และนําทรัพยากรกลับมาใช้ซํ าหรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่เพือลดขยะและการบริโภค

เกินสมควร สตรีสามารถมีบทบาททีทรงพลังเป็นพิเศษในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านการบริโภค

อย่างยังยืน ยิงกว่านั น การมีส่วนของสตรีในการจดัการสิงแวดล้อมมักเกิดขึ นในระดับท้องถิน รวมทั งโดย

การรณรงค์ของกลุ่มรากหญ้าและเยาวชนเพือปกป้องสิงแวดล้อม ซึงในระดับนั นปฏิบัติการเกียวกับ

สิงแวดล้อมแบบไม่รวมศูนย์เป็นสิงจําเป็นและมีผลชี ขาดได้มากทีสุด สตรีกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง

สตรีพื นเมือง มีความรู ้ พิเศษเกียวกับความเชือมโยงเชิงนิเวศและการบริหารระบบนิเวศอันเปราะบาง สตรี

ในหลายชุมชนเป็นแรงงานหลักในการผลิตเพือยังชีพ รวมทั งการผลิตอาหารทะเล ดังนั น จึงมีบทบาท

สําคัญอย่างยิงในการจัดหาอาหารและในโภชนาการ การเสริมสร้างการยังชีพ ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 

และการรักษาสภาวะแวดล้อม ในบางภูมิภาค สตรีมักจะเป็นสมาชิกทีมันคงทีสุดของชุมชน เนืองจากบุรุษ

ออกไปหางานทําให้ทีห่างไกล ปล่อยให้สตรีเป็นผู ้ปกครองดูแลสิงแวดล้อมธรรมชาติและประกันการจัดสรร

ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างยังยืนและเพียงพอสําหรับครัวเรือนและชุมชน (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว, 2538 : 236 – 237) 

แต่อย่างไรก็ตาม สตรีแทบจะไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการบริหาร

อนุรักษ์ ปกป้อง และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประสบการณ์และทักษะของสตรีในการ

รณรงค์และติดตามผลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างเหมาะสม ก็มักจะไม่ได้รับความสําคัญใน

หน่วยงานกําหนดนโยบายและตัดสินใจ รวมทั งในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีเกียวกับสิงแวดล้อมใน

ระดับบริหาร สตรีมักไม่ได้ รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องในวิชาชีพต่างๆ ทีเ กียวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทีสามารถทําหน้าทีตัดสินใจ เช่น การเป็นผู ้วางแผนการใช้ทีดิน นักวิชาการเกษตร นัก
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ป่าไม้ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และนักกฎหมายสิงแวดล้อม แม้ในกรณีทีได้รับการฝึกอบรมการเป็น

ผู ้บริหารทรัพยากรธรรมชาติ สตรีก็ยังจัดเป็นส่วนน้อยในสถาบันของทางการทีมีสมรรถนะในการกําหนด

นโยบายในระดับชาติ ระดบัภูมิภาค และระดับสากล สตรีไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคในการบริหาร

สถาบันการเงินและบริษัทขนาดใหญ่ ซึงการตัดสินใจมีผลกระทบสําคัญต่อคุณภาพของสภาวะแวดล้อม 

ยิงไปกว่านั น ในการประสานงานระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนของสตรีและสถาบันของรัฐในการจัดการกับ

ประเด็น ถึงแม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนของสตรีและสถาบันของรัฐในการจัดการกับประเด็นสิงแวดล้อมก็ยัง

หละหลวมอยู่ในหลายประเด็น ถึงแม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนของสตรีทีทํางานเรืองนี ทุกระดับจะเติบโตขึ น

อย่างเห็นได้ชัด (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2538 : 235 – 236) 

แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสตรีกับสิงแวดล้อม 3 ข้อ ดังนี 

1. นําสตรีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจเรืองสิ งแวดล้อมทุกระดับ  โดย

การประกันโอกาสของสตรีทีจะได้เข้าร่วมในการตัดสินใจเรืองสิงแวดล้อมในทุกระดับ ทั งการบริหาร 

ออกแบบและวางแผน ดําเนินการ และประเมินผลโครงการสิงแวดล้อม ยอมรับการใช้ความรู ้  นวัตกรรม 

และการปฏิบัติของสตรีในชุมชนพื นเมืองและท้องถิน รวมถึงการใช้มาตรการเพือนําเอามุมมองบทบาท

หญิงชายเข้าไปในการออกแบบ และดําเนินงานกลไกการจัดการทรัพยากรอย่างยังยืนและมีผลดีต่อ

สิงแวดล้อม อีกทั งควรมีมาตรการทีเหมาะสมทีจะลดความเสียงของสตรีจากอันตรายจากสิงแวดล้อม

ภายในบ้าน ทีทํางาน และสภาพแวดล้อมอืนๆ และรัฐควรใช้มาตรการเพิมเสริมพลังให้สตรีในฐานะผู ้ผลิต

และผู ้บริโภค เพือทีจะได้สามารถดําเนินงานร่วมกับบุรุษเกียวกับสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ทั งภายใน

บ้าน ชุมชน และสถานทีทํางาน 

2. รวมเอาความสนใจและมุมมองบทบาทหญิงชายไว้ในนโยบายและโครงการเพื อการ

พัฒนาทียั งยืน  โดยการรวมสตรีกลุ่มต่างๆ ตลอดจนมุมมองและความรู ้ ทีสตรีเหล่านั นมีอยู่ เข้าไว้ในการ

ตัดสินใจเรืองการจัดการทรัพยากรทียังยืน และการพฒันานโยบายและโครงการเพือการพัฒนาทียังยืน บน

พื นฐานความเสมอภาคกับบุรุษ รวมถึงการประเมินผลนโยบายและโครงการในแง่ของผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อม และการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมของสตรี  ส่งเสริมการศึกษาของ

เด็กผู ้หญิงและสตรีในสาขาวิชาทีเกียวกับสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เพือสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

ในการบริหารและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิน และระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสม อีกทั ง

ขยายโอกาสการทํางานวิชาชีพด้านสิงแวดล้อมของสตรี และใช้มาตรการพิเศษเพือเพิมพูนความเชียวชาญ

และการมีส่วนร่วมของสตรีในงานดังกล่าว  

3. เสริมหรือสร้างกลไกระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพื อประเมินผล

กระทบของนโยบายการพัฒนาและนโยบายสิ งแวดล้อมต่อสตรี  โดยให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

แก่สตรี โดยเฉพาะทีอาศัยอยู่ในประเทศกําลังพัฒนา ในภาคเกษตร ประมง กิจการขนาดเล็ก การค้า และ

อุตสาหกรรม  พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูล และติดตามผล โดยนําความรู ้ และประสบการณ์ของสตรีที
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เกียวกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมารวมไว้ในฐานข้อมูลและระบบข้อมูล  ควรมีการ

วิเคราะห์ความเชือมโยงเชิงโครงสร้างระหว่างความสัมพันธ์บทบาทหญิงชาย สิงแวดล้อม และการพัฒนา  

ควรประกันการปฏิบัติอย่างเต็มทีตามข้อผูกพันระหว่างประเทศทีเกียวข้องในเรืองสตรีกับสิงแวดล้อม 

สถานการณ์ด้านสตรีกับสิงแวดล้อมในประเทศไทยทีผ่านมา สตรีมีส่วนร่วมและเป็นผู ้ นําใน

กระบวนการขับเคลือนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมพบเห็นได้จากกรณีของสตรี               

รากหญ้าในสถานการณ์วิกฤติทางด้านสิงแวดล้อม ส่งผลให้มีสตรีจํานวนหนึงทีทํางานต่อสู ้ เรืองสิงแวดล้อม

เพือปกป้องผลประโยชน์ในท้องถินตนอย่างเข้มแข็ง ดังกรณีของแม่เฒ่าแม่แก่ในม็อบการสร้างเขือนปากมูล

ทีต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรมเพือการเรียกค่าชดเชยจากการเสียประโยชน์จากการหาปลาทีหมดไป

เพราะการสร้างเขือนกั นแม่นํ า รวมทั งนางสะอิ ง  ไถวสินธุ ์ ผู ้ นําสตรีแห่งร้อยเอ็ดทีร่วมต่อสู ้ เพือปกป้องทีดิน

ทํามาหากินในเขตป่าเพือหาเลี ยงชีพ และอนุรักษ์ป่าไม้ไปพร้อมๆ กัน ยังมีมียะ  หะหวา แม่บ้านชาวประมง

นักอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูน ทีแม้ไม่เคยออกทะเลแต่ก็รู ้ ว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลนั นมีคุณค่า

เพียงใดด้วยความทีเป็นคนคอยดูแลรายรายจากการหาปลาและรายจ่ายประจําบ้าน (จิตราภรณ์  วนัสพงศ์

, 2538 : 70 อ้างถึงใน ศาลิตา  ทับพุ่ม, 2550 : 3) นอกจากนั น สิงทีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีในการ

มีส่วนร่วมและเป็นผู ้นําในการจัดการสิงแวดล้อม คือ ประกาศเกียรติคุณเนืองในวันสตรีสากล โดยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ซึงเป็นรางวับสําหรับผู ้นํา ผู ้ส่งเสริม และผู ้ ร่วมปฏิบัติการ ด้าน

การจัดการสิงแวดล้อม ผู ้ทีได้รับรางวัล อาทิ นางเพลินใจ  ชาญเสนาะ ผู ้ส่งเสริมและสร้างศักยภาพองค์กร

ชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ป่าสาคูจังหวัดตรัง เพือจัดการดูแลรักษาป่า  นางสาวประภาจิต  สว่างวัฒนา  ประธาน

กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมสมุทรปราการ ผู ้ นําในการร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างๆ จัดการดูแลป่าชายเลน และสร้างเครือข่ายทํางานด้านสิงแวดล้อม  นางฉลวย  กะเหว่านาค กลุ่ม

เครือข่ายอนุรักษ์นํ าและสิงแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ผู ้ ริเริมโครงการอนุรักษ์นํ าและสิงแวดล้อมชุมชน

บางปรอก จังหวัดปทุมธานี 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

เอก  ไชยศรี (2548)  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั งนี  เพือศึกษาบทบาทของสตรีทีมีต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทีหมู่บ้านร่องบอน ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ศึกษาถึงการมีส่วน

ร่วมของสตรีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้านจนประสบความสําเร็จด้วยการจัดตั งป่าชุมชนขึ น 

โดยใช้วิธีการรวบรวมประวัติของสตรีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 ราย ทีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตาม

แนวทางของคําถามในประเด็นหลักทีสร้างขึ น โดยได้ลงไปในพื นทีเพือสังเกตการณ์และดําเนินการ

สัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
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 ผลการวิจัยพบว่า สตรีทีมีบทบาทและหน้าทีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้านส่วนใหญ่มี

อายุอยู่ในช่วง 30 – 50 ปี  มีความรู ้ เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมดีพอสมควร ทั งนี เนืองจาก

ผู ้หญิงใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาตลอดทั งชีวิต เช่น การเข้าป่าหาอาหาร มีความสัมพันธ์ทีพิเศษกับ

ธรรมชาติ จึงมีความรู ้ เรืองธรรมชาติด ีในเรืองของบทบาทและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ป่าไม้ของสตรีทีบ้านร่องบอนนั น พบว่า ผู ้หญิงทีหมู่บ้านนี มีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

เกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น การหาทุนในการทําป้ายคําขวัญเรืองการอนุรักษ์ป่า การออก

ความคิดในการตั งกฎระเบียบป่าชุมชน การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า การปลูกต้นไม้ฟืนฟูป่าทีถูกบุกรุก

ทําลาย เป็นต้น สําหรับภาวะความเป็นผู ้นําในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นั น เนืองจากหมู่บ้านร่องบอนมี

ผู ้นําชุมชน คือ ผู ้ใหญ่บ้านเป็นสตรีทีมีภาวะความเป็นผู ้นําทีโดดเด่น สมาชิกชุมชนกลุ่มสตรีได้แรงจูงใจจาก

ผู ้นําทีเป็นเพศเดียวกัน จึงออกมาสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จนประสบความสําเร็จ 

 การวิจัยครั งนี  ผู ้ศึกษาได้ลงไปศึกษาถึงผลความสําเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทีหมู่บ้านร่อง

บอน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทีประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั งป่าชุมชนทีมี

ชือเสียงและได้รับการยอมรับโดยทัวไป ทั งนี สมาชิกชุมชนทีเป็นสตรีมีบทบาทอย่างสําคัญ มีความรู ้ ความ

เข้าใจในเรืองของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมดี รู ้ จักการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันก็รู ้ จักรักษาและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้ตลอดไปอย่างยังยืน ตลอดจนสามารถเป็นผู ้ นําในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมได้ จึงมีข้อเสนอแนะว่าสังคมปัจจุบันควรทีจะรับฟังแนวความคิด แนวทางปฏิบัติของสตรีไม่ว่า

ในกรณีใดๆ โดยเฉพาะในเรืองเกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 

นิรุต  อุปนันท์ ( )  การวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพือสร้างกระบวนการสิงแวดล้อมศึกษา

เกียวกับการคัดแยกขยะและบําบัดนํ าเสีย ศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการสิงแวดล้อมศึกษาเกียวกับ

การคัดแยกขยะและบําบัดนํ าเสีย และศึกษาปัจจัยทีมีต่อผลสัมฤทธิ การเรียนรู ้ตามกระบวนการสิงแวดล้อม

ศึกษาเกียวกับการคัดแยกขยะและบําบัดนํ าเสียสําหรับกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 

จังหวัดสุโขทัย 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี คือ กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายครั งตอน จํานวน  คน ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ในเรืองการคัดแยกขยะและ

บําบัดนํ าเสีย ผ่านกระบวนการสิงแวดล้อมศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน (ศูนย์ความรู ้ ความเข้าใจ ศูนย์

ทัศนคติ ศูนย์ความสํานึก ศูนย์การตอบโต้ และศูนย์ทักษะปฏิบัติ) เกมการคัดแยกขยะและบําบัดนํ าเสีย

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  ซึงกระบวนการสิงแวดล้อมศึกษาทีสร้างขึ นได้นําหลักการสิงแวดล้อมศึกษา

มาประยุกต์ใช้ในการสร้างดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าที ( t – test) และค่าไค-สแควร์ (Chi – Square) 
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 ผลการวิจัยปรากฏว่า กระบวนการสิงแวดล้อมศึกษาเกียวกับการคัดแยกขยะและบําบัดนํ าเสียที

สร้างขึ นมีคุณภาพยอมรับได้ในด้านความตรง ความเชือมัน อํานาจจําแนก ความยามง่าย และความเป็น

ปรนัย และมีผลสัมฤทธิ การเรียนรู ้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมใน  ระดับ คือ ความรู ้ ความ

เข้าใจ ทัศนคติ ความสํานึก การตอบโต้ และทักษะปฏิบัติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  เมือ

วิเคราะห์ปัจจัยทีมีต่อผลสัมฤทธิ การเรียนรู ้  พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้จํานวน

สมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาทีอาศัย และการรับรู ้ ข่าวสารความรู ้ ด้านขยะและนํ าเสีย ไม่มีผลต่อการ

เรียนรู ้ตามกระบวนการสิงแวดล้อมศึกษาเกียวกับการคัดแยกขยะและการบําบัดนํ าเสียอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .  และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ .  มีความคิดเห็นว่ากระบวนการสิงแวดล้อมศกึษา

เกียวกับการคัดแยกขยะและบําบัดนํ าเสียทีนํามารใช้มีความเหมาะสมดี 

 

มณฑา  จันทมาศ (2549)  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ผู ้หญิงกลุ่มพัฒนาชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน ปัจจัยและเงือนไขทีเอื อและ/หรือเป็นอุปสรรค

ในกระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้หญิงกลุ่มพัฒนาชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน พื นทีศึกษา คือ 

ชุมชนตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย 

คือ ผู ้หญิงจํานวน 15 คน และผู ้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู ้หญิงกลุ่มพัฒนาชุมชน

ตะโหมดมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน 2 รูปแบบ คือ 1) การจัดการสิงแวดล้อมทาง

กายภาพซึงเป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกับการจัดการเรืองดิน นํ า และป่าไม้  โดยศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม

ของผู ้หญิงในการจัดทําป่าชุมชนเขาหัวช้าง ทั งการเดินป่า และการจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตลอดจน

การต้อนรับผู ้ เข้ามาศึกษาดูงาน และ 2) การจัดการสิงแวดล้อมทางสังคม ซึงเป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกับ

ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของผู ้หญิงในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ย้อนวิถี

ชีวิต พบว่า ผู ้หญิงกลุ่มพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมแตกต่างกัน คือ ผู ้หญิงในกลุ่ม

พัฒนาชุมชนในช่วงวัยสาวอายุ 25 – 40 ปี มีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมทางกายภาพในการเดินป่า

และจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่วนผู ้หญิงวัยอาวุโสอายุ 51 ปีขึ นไปมีส่วนร่วมในการต้อนรับ และจัด

ทําอาหารแกผู่ ้มาดูงานการจัดทําป้ายของชุมชน ส่วนการจัดการสิงแวดล้อมทางสังคม ผู ้หญิงวัยอาวุโสมี

ส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อมทางสังคมทีเด่นชัดกว่าผู ้หญิงวัยอืน 

 ปัจจัยและเงือนไขทีเอื อและ/หรือเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการสิงแวดล้อม

ของผู ้หญิง คือ 1) เงือนไขของผู ้หญิงทั งช่วงวัยและสถานภาพ โดยวัยสาว อยู่ในช่วงวัยทีร่างกายแข็งแรง 

รวมทั งมีสถานภาพโสดหรือหย่าร้าง และไม่มีภาระในการดูแลครอบครัว เป็นเงือนไขทีเอื อในการจัดการ

สิงแวดล้อมทางกายภาพ แต่เงือนไขนี เป็นอุปสรรคของผู ้หญิงวัยอาวุโส 2) การสังสมประสบการณ์การ

ทํางานในชุมชนของผู ้หญิง ผู ้หญิงสองวัยใช้ทักษะและบทบาททีแตกต่างกันในกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การจัดการสิงแวดล้อมชุมชน 3) ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือการมีบุคคลใกล้ชิดเป็นผู ้นําในชุมชน ทํา
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ให้ผู ้หญิงรับรู ้ งานในชุมชนผ่านบุคคลใกล้ชิด และทํางานร่วมกับคนในชุมชนอย่างอบอุ่นใจ และได้รับความ

ร่วมมืออย่างดี 4) การแบ่งงานกันทําระหว่างเพศ ผู ้หญิงรับผิดชอบงาน ซึงเน้นทักษะการดูแลความเป็นอยู่

ของครอบครัวเป็นหลัก และ 5) การได้รับการยอมรับของคนในครอบครัวและชุมชน โดยผู ้หญิงต้อง

รับผิดชอบการทํางานภายในบ้านและการทํางานเชิงเศรษฐกิจให้เรียบร้อยก่อน จึงเข้าร่วมการจัดการ

สิงแวดล้อมของชุมชน 

 

สุดารัตน์ จันทร์ยืนยง (2549) การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ

สตรีในการรักษาสิงแวดล้อมในชุมชน และ ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสตรีในการรักษา

สิงแวดล้อมในชมุชนจันทร์เกษม เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ สตรีทีอาศัย

อยู่ในชุมชนจันทร์เกษม เขตบางซือทีมีอายุตั งแต่ 18 ปีขึ นไป จํานวน 170 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัย เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของไลเคิร์ท ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู ้ นํา

ชุมชน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย ค่าความเบียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์  

ผลการวิจัยพบว่า  

1. สตรีมีส่วนร่วมในการรักษาสิงแวดล้อมในชุมชนจันทร์เกษม เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตัดสินใจ และ ด้านการประเมินผล

สตรีมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ด้านการปฏิบัติการสตรีมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการรับ

ผลประโยชน์สตรีมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  

2. ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสตรีในการรักษาสิงแวดล้อมในชุมชน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ได้แก ่อายุ และ ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในชุมชน ส่วน ปัจจัยด้านสถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กรรมสิทธิ ในทีดิน และการเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมของสตรีในการรักษาสิงแวดล้อมในชุมชน  

ปัญหาและอุปสรรคของสตรีต่อการเข้ามามีส่วนร่วม คือ สตรีไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมสตรี

มีภาระทีจะต้องดูแลครอบครัว มีภาระในการประกอบอาชีพ การมีร่างกายทีไม่แข็งแรง การเข้ามาอาศัยอยู่

ในพื นทีได้ไม่นานทําให้ไม่มีเพือนในการร่วมทํากิจกรรม 

 

ลิดาพรรณ  จันทร์พิมานสุข (2550) การเมืองกระแสหลักมักจะมองว่าผู ้หญิงไม่ค่อยมีส่วนร่วม

ทางการเมืองเพราะว่าไม่ค่อยเห็นผู ้หญิงเป็นผู ้นําหรือตัวแทนในพื นทีสาธารณะหรือเวทีทางการเมือง แต่ใน

ระดับชุมชนหรือพื นทีส่วนตัว ผู ้หญิงมีส่วนร่วมในการเคลือนไหวและปฏิบัติการในเรืองการสร้างความ

เข้าใจเรืองคนอยู่กับป่าในฐานะสมาชิกของขบวนการเคลือนไหวทางการเมืองทีชือว่าเครือข่ายกลุ่ม

เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) เป็นเครือข่ายองค์กรประชาชนในภาคเหนือ 
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จัดตั งขึ นประมาณปี พ.ศ.2537 โดยกลุ่มชุมชนเกษตรกรทีได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตร

ตกตําและนโยบายการอนุรักษ์ของรัฐซึงมีการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับทีอยู่อาศัย ทีทํากินและเขตป่า

ของชุมชนประกอบด้วยสมาชิกชาวกะเหรียงสะกอกะเหรียงโปและลาหู่จากเครือข่ายลุ่มนํ าต่าง  ๆ ทาง

ภาคเหนือตอนบนของไทย บ้านแม่คองซ้าย กลุ่มบ้านกลุม่ชาติพันธุ ์กะเหรียงสะกอหรือปกาเกอะญอ แถบ

ดอยหลวงเชียงดาว เป็นหมู่บ้านหนึงในหลาย  ๆหมู่บ้านทีได้รับผลกระทบจากนโยบายทั งจากการทีกรมป่า

ไม้ให้สัมปทานป่าในเขตท้องทีตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาวช่วงปี พ.ศ. 2504 การตั งหน่วยจัดการต้นนํ า

แม่สลาหลวงในปี พ.ศ. 2518 การประกาศเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวเมือปี พ.ศ. 2521 มติครม.การ

ประกาศชั นคุณภาพลุ่มนํ าต่างๆ นโยบายการท่องเทียวและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการพัฒนา

พื นทีสูงสามหมืนไทย-สหประชาชาติในช่วงปี พ.ศ. 2530-2537 ซึงได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืช

เศรษฐกิจ กับมีแผนให้อพยพชาวบ้านแม่คองซ้ายออกจากเขตป่าอนุรักษ์เพือไปอยู่ในทีทํากินแห่งใหม่ที

ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว เมือชาวบ้านไม่ยินยอม จึงได้ต่อสู ้ด้วยการเริมจากขอความช่วยเหลือจาก

เครือข่ายความสัมพันธ์ทางเครือญาติของปกาเกอะญอและการสนับสนุนจากพีเลี ยงนักพฒันาเอกชนของ

มูลนิธพัฒนาภาคเหนือ จนกระทังได้ร่วมเคลือนไหวกับชุมชนทีประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันในนาม

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา 

จากการศึกษาพบว่าการเข้าร่วมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือหรือคกน.และการได้รับการเสริม

ความเข้มแข็งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ทําให้ชาวบ้านหญิงชายบ้านแม่คองซ้ายได้ลุกขึ นมาตืนตัวกับ

ปัญหาของตนเองและสังคม รวมถึงร่วมกันคิดร่วมกันรับรู ้ ร่วมใจกันทํางานเพือชุมชนมากขึ นจากแต่เดิมที

เน้นแต่การทํามาหากิน ชาวบ้านแม่คองซ้ายได้ออกไปประชุม ไปชุมนุมทีหน้าสถานทีราชการ เช่น หน้า

ทําเนียบรัฐบาล หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่ไปเดินขบวนในทีต่างๆ ไปร่วมงานศึกษาดูงาน ประชุม

เครือข่าย แต่กิจกรรมทางการเมืองเหล่านี ส่วนมากผู ้ ทีมีส่วนร่วมจะกระจุกตัวในกลุ่มผู ้ นําชุมชน ผู ้อาวุโส

และเยาวชนทีเป็นผู ้ชาย ผู ้หญิงจะเป็นเพียงผู ้ปฏิบัติการในชุมชนและเอื ออํานวยการเคลือนไหว เช่น อยู่

บ้านจัดการงานทีบ้าน ร่วมประชุมในหมู่บ้านหรือรวบรวมเงินให้ผู ้นํา 

ออกไปเท่านั นด้วยความทีถูกหล่อหลอมให้มีบทบาททีทํางานในบ้าน ข้อจํากัดทางวัฒนธรรมทีไม่ให้ผู ้หญิง

มีสิทธิ เป็นผู ้นํา การเป็นคนชายขอบทีไม่ได้รับการศึกษาและบริการจากรัฐทีเพียงพอในการพัฒนาตนเองใน

ด้านต่างๆ ความไม่มันใจและไม่มีความรู ้ ด้านกฎหมายและการเมือง และการไม่ได้รับการส่งเสริมจาก

หน่วยงานทั งจากรัฐและเอกชนให้ผู ้หญิงมีการพัฒนาตนเองและสังสมประสบการณ์ทีเพียงพอ 

โหม่ (แม่) กุ ้ งชิ ผู ้หญิงทีเป็นกรณีศึกษา เธอมีบทบาทในการเป็นวิทยากรนําเดินเรียนรู ้ ป่าใน

ประเด็นไร่หมุนเวียน บทบาทการเป็นคนอธิบายเรืองคนอยู่กับป่าขณะทีกําลังเดินป่า กินข้าว หรือเดินไปใน

ทีต่าง  ๆในชุมชน และการไถ่ถามกลับมายังผู ้มาศึกษาเรียนรู ้ หลาย  ๆคนซึงมาจากต่างถิน การกระทําใน

ลักษณะนี ของโหม่กุ ้ งชิคือการมีส่วนร่วมในการเคลือนไหวคกน.ในรูปแบบหนึง ทีหากมองจากรูปแบบการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในกระแสหลักซึงมีความซับซ้อนและหลายระดับแล้วผู ้หญิงเกือบทั งหมดในคกน.จะ
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ไม่มีบทบาทการมีส่วนร่วมในทางการเมืองเลย เพราะไม่ได้เป็นผู ้นํา ผู ้แทน ผู ้ เจรจา ผู ้ตัดสินใจ อบต.หรือมี

ตําแหน่งใดๆ ในการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย เช่น สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สภาที

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม กรรมมาธิการร่างพรบ.ป่าชุมชน อนุกรรมการ การแก้ไขปัญหาต่าง  ๆประธานค

กน. กรรมการคกน. กรรมการลุ่มนํ า กรรมการป่าชุมชน ผู ้นําหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น แต่หากมอง

จากแง่มุมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการแล้ว ผู ้หญิงแบบโหม่กุ ้ งชิและอีกหลายคนใน

หลายชุมชนก็ได้ร่วมทําหน้าทีนี ต่อคกน.เพือเป็นอีกแรงหนึงทีจะทําให้ผู ้คนทีไม่เคยรับรู ้ และเข้าใจชีวิตของ

คนอยู่กับป่าและดูแลรักษาป่านั นยอมรับและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้อยู่ทํากินในพื นที ระบบการเกษตร

แบบไร่หมุนเวียน ความรู ้ ภูมิปัญญาของชนเผ่า ตลอดจนการจัดการทรัพยากรในลักษณะทีสร้างความ

ยังยืนให้กับชุมชนซึงจะส่งผลต่อสังคมโลกต่อไป อย่างไรก็ตามยังจําเป็นทีผู ้หญิงจะต้องได้รับการสนับสนุน

ให้มีพื นทีและความสามารถทีจะแสดงออกทางการเมืองในแบบทีเป็นทางการด้วย อย่างไรก็ตามการ

สนับสนุนก็คงไม่เพียงพอทีจะทําให้ผู ้หญิงออกมาได้ การสลายข้อจํากัดจึงเป็นสิงทีจําเป็นเพือเป็นการ

เตรียมความพร้อมให้ผู ้หญิง อาทิ การกําหนดให้มีตัวแทนผู ้หญิงมาประชุมคกน. การเสริมความรู ้ ในสิงที

ผู ้หญิงต้องการมากขึ น การจดัเวทีเฉพาะของผู ้หญิง การจัดวางตําแหน่งทีเหมาะสม การผลักดันให้ผู ้หญิง

เป็นผู ้นําทางการเมือง การจัดสวัสดิการของรัฐทีเหมาะสมและเพียงพอ การปรับเปลียนบทบาทหน้าทีใน

ครอบครัวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ นซึงต้องเริมจากการเลี ยงดูอบรมเด็ก ๆ ในครอบครัวให้มีการแบ่งเบา

ภาระทีไม่ยึดติดกับแบบดั งเดิมเพือทีผู ้หญิงจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสังสมประสบการณ์ให้กับ

ตนเองในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ มากขึ น และทัศนคติการยอมรับบทบาทการเป็นผู ้ นําของ

ผู ้หญิงภายในผู ้หญิงด้วยกันเองและผู ้ชายด้วย 

อนึง ท้ายทีสุดแล้วโครงสร้างการเมืองไทยยังไม่มีการกระจายอํานาจลงไปถึงชุมชนอย่างแท้จริง 

ความรู ้ ทีถูกเรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ยังไม่เป็นทียอมรับของอํานาจในระดับสูงทีประกอบด้วยระบบ

ราชการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติบางส่วนและองค์กรสิงแวดล้อมของชนชั นกลาง-สูงทีใช้ความรู ้ ชุดการ

อนุรักษ์กระแสหลักทีเชือว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้ การเมืองเรืองสิงแวดล้อมในประเทศไทยในขณะนี จึงยังคง

เป็นการเมืองทีการต่อรองขั นสุดท้ายไม่ได้อยู่ทีชาวบ้าน เช่น แม่กุ ้ งชิ กระนั นก็ตามการต่อสู ้ของผู ้หญิงและ

ชุมชนก็จะต้องดําเนินต่อไปอย่างไม่มีทางเลียง 

 

ศรินพร  พุ ่มมณี (2550) การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมทีเกิดขึ นอย่างรวดเร็วในสังคมไทย 

ทําให้เกิดการเปลียนแปลงในการให้ความหมายแก่สรรพสิงอันนํามาสู่การสร้างปฏิบัติการทางสังคมแบบ

ใหม่อย่างมากมาย ความหมายของ “ผู ้หญิง” ก็มีความแปรเปลียนไปตามความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

สังคมด้วยเช่นกัน ความเข้าใจในความเปลียนแปลงของความหมายของผู ้หญิงจําเป็นต้องเข้าใจใน

ความสัมพันธ์ระหว่างความเปลียนแปลงความหมายของผู ้หญิงกับการให้ความหมายใหม่แก ่“พื นที” ที
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ผู ้หญิงมีบทบาทอยู่อย่างลึกซึ ง เพราะความหมายของ “ผู ้หญิง” นั นไม่ได้ลอยอยู่ในสูญญากาศหากแต่ต้อง

สัมพนัธ์อยู่กับปฏิบัติการทางสังคมและเศรษฐกิจของบริบทพื นทีหนึงๆ เสมอ 

การศึกษาผู ้หญิง พื นทีและการพัฒนาเมือง ผ่านโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ใน

ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนในช่วง พ.ศ. 2545 - 2549 เป็นการศึกษาบทบาทของผู ้หญิงในพื นที

ต่างๆ ทีผู ้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั งในพื นทีส่วนตัวและพื นทีสาธารณะ ว่าส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงใน

ความหมายต่อตัวเองและต่อพื นทีทีผู ้หญิงเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์ด้วยอย่างไรงานวิจัยนี เลือกใช้แนวคิดเรือง 

พื นที ผ่านการทํากิจกรรม การสรุปบทเรียนและกระบวนการทบทวนตนเอง (reflections) ภายหลังจากการ

ทํากิจกรรมสําเร็จ 

งานวิจัย นําเสนอเกียวกับ การเปลียนแปลงในความหมายของผู ้หญิงมีความสัมพันธ์อยู่กับการ

เปลียนแปลงของพื นที ในอดีตผู ้หญิงทําหน้าทีเป็นเสาหลักในการอุทิศตนเป็นผู ้คํ าจุนวัฒนธรรมและศาสนา

ทีเป็นหลักประกันของการอยู่รอดร่วมกันในบริบทของสังคมแบบหนึง จนกระทังการเปลียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมผันแปรไปตามช่วงเวลา การให้ความสําคัญกับการจัดการสิงแวดล้อมในพื นทีทีเป็น

สมบัติสาธารณะของเมืองกลายเป็นเรืองทีมีความสําคัญ เพราะผู ้หญิงเป็นผู ้ ทีตระหนักรู ้ ว่า สมบัติ

สาธารณะเหล่านี สัมพันธ์อยูก่ับเศรษฐกิจการท่องเทียวทีเป็นรายได้หลักของเมือง การร่วมกันจัดการรักษา

สิงแวดล้อมให้มีสภาพทีสวยงามตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยสําหรับนักท่องเทียว จึงเป็นหลักประกัน

ของการอยู่รอดร่วมกันในระบบเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 

ผู ้หญิงได้อธิบายการเปลียนแปลงในเชิงความหมาย ผ่านความรู ้ ทีได้มาจากการลงมือทําจน

ประสบความสําเร็จและเกิดรูปธรรมของการเปลียนแปลง การได้รับความรู ้ ใหม่พร้อมกับการรับรู ้ ว่าตนเอง

สัมพันธ์อยู่กับพื นทีเมืองทีมีความหลากหลายของกลุ่มคน เกิดการรวมตัวกันในแบบหลวมๆ เพือพบปะ

แลกเปลียนความรู ้ข่าวสารความเคลือนไหว ทําให้เกิดความมันใจในการทํางานและเป็นกําลังใจให้แก่กัน 

เครือข่ายความสัมพันธ์นี มีส่วนในการสนับสนุนให้ผู ้หญิงเกิดความมันใจในการออกสู่พื นทีสาธารณะมาก

ขึ น  

นอกจากความรู ้ชุดใหม ่ผู ้หญิงยังได้นําความรู ้ ทีมีอยู่ในตัวของแต่ละคนออกมาเพือนําไปสู่ความ

เปลียนแปลงทีสร้างสรรค ์เพือส่วนรวม เป็นการสร้างรูปธรรมของแนวทางในการพัฒนาสมัยใหม่ทีแตกต่าง

โดยมีคนเป็นศูนย์กลางและส่งผลให้จินตนาการในเรืองพื นทีของผู ้หญิงไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เฉพาะพื นทีส่วนตัว

แต่ขยายออกสู่พื นทีทางสังคมอืนๆ ทีมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตเช่นกัน 

 

ศาลิตา  ทับพุ ่ ม ( )  สตรีจํานวนหลายคนได้เป็นผู ้ นําในการสร้างจิตสํานึกและความ

เคลือนไหวด้านสิงแวดล้อมในระดับสากล การศึกษาครั งนี มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ ง

ต่อผู ้นําสตรีในชุมชนชนบทของไทย เพือศึกษาเงือนไขและปัจจัยต่างๆ ทั งในส่วนทีเอื อและไม่เอื อต่อการ

พัฒนาภาวะผู ้ นําของสตรีไทย โดยผ่านกลุ่มองค์กรระดับชุมชนทีมีผลการดําเนินงานในการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติในพื นทีภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย กรณีศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ซึงมีผู ้ นํากลุ่ม

สตรีและเป็นแกนนําสําคัญให้ชาวบ้านในพื นที  หมู่บ้าน ได้ทําหน้าทีในการปกป้องทรัพยากรป่าทีมี

ความสัมพันธ์โดยตรงต่อวิถีการดํารงชีวิต การศึกษาในครั งนี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

รวบรวมข้อมูลและการแปรผลในแต่ละประเด็นจากผู ้ ให้ข้อมูลหลักจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้

ระยะเวลาเก็บข้อมูลในพื นที  เดือน คือ เดือนพฤษภาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม  

 ข้อค้นพบในการศึกษาครั งนี ยืนยันถึงผลการศึกษาทีผ่านมาก่อนหน้านี ว่า ในพื นทีต่างๆ ทัวโลก 

สตรีมีศักยภาพในการเป็นผู ้นํา ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กลุ่มสตรีไทยในภาค

อีสานก็เช่นเดียวกันแม้จะอยู่ในภูมิภาคทียากจนก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเองเพือรักษาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยมีผู ้ นําสตรีทีได้รับการยอมรับ ผลการศึกษาพบว่า 

เงือนไขและปัจจัยทีเอื อต่อการพัฒนาภาวะผู ้ นําสตรีไทยมี  ประการ คือ . ความตืนตัวและรู ้ สึกต่อการ

เปลียนแปลงของทรัพยากรชุมชนอย่างทันการณ์ . การเข้าร่วมในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี . การเรียนรู ้

ร่วมกันและทํางานเป็นหมู่คณะ . การสร้างพลังแห่งตนในการเรียนรู ้ อยู่ตลอดเวลา และ . การเชือม

ประสานกับหน่วยงานภายนอก สําหรับเงือนไขและปัจจัยทีไม่เอื อต่อการพัฒนาภาวะผู ้ นําสตรี คอื 

วัฒนธรรมทางสังคมและการเมืองทีอยู่บนผลประโยชน์ รวมไปถึงรูปแบบความเชือทีว่า “สตรีควรจะอยู่

บ้าน” การขาดโอกาสทางสังคมและการไม่เปิดโอกาสของครอบครัว และการคุกคามต่อชีวิตจากผู ้มีอิทธิพล

ทีอยู่เหนืออํานาจตามกฎหมาย 

 จากหลักฐานการค้นพบในครั งนี ได้ข้อเสนอแนะว่า สตรีไทยควรได้รับการสนับสนุนและให้โอกาส

ในการเป็นผู ้นํา ไม่เพียงแต่เฉพาะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แต่ยังรวมถึงการบริหาร

องค์กรท้องถินด้วยเช่นกัน 

 

อัสนี  หวังพิทยา (2551)  การศึกษาบทบาทและความต้องการในอนาคตของสตรีประมงพื นบ้าน

ในการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การดําเนินการ การรับผลประโยชน์ การประเมินผลในการจัดการประมง

โดยชุมชน ดําเนินการโดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซึงใช้แบบสอบถามมีโครงสร้างจากสตรี

ประมงพื นบ้าน ในหมู่บ้านดาโต๊ะ ตําบลแหลมโพธิ  อําเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี จํานวน 248 คน ใน

ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน ปี พ.ศ.2550 รวมทั งทําการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

และการได้รับข่าวสารด้านประมงทีมีอิทธิพลต่อบทบาทและความต้องการในอนาคตต่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการประมงโดยชุมชนของสตรีประมงพื นบ้าน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและความ

ต้องการในอนาคตต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนของสตรีประมงพื นบ้าน 

 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนสตรีประมง

พื นบ้าน พบว่า บทบาทและความต้องการในอนาคตต่อการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การดําเนินการ การ

รับผลประโยชน์ และการประเมินผลอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
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ขั นตอน พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านหนี สินครัวเรือนและการได้รับข่าวสารทางด้านประมงจากผู ้ นําทาง

ศาสนา มีอิทธิพลต่อบทบาทการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจและการรับผลประโยชน์ ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

การศึกษามีอิทธิพลต่อบทบาทการมีส่วนร่วมด้านการดําเนินการ ในขณะทีปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา

และการได้รับข่าวสารทางด้านประมงจากผู ้นําชุมชนมีอิทธิพลต่อบทบาทการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

และปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสและปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ต่อครัวเรือน มีอิทธิพลตอ่

ความต้องการในอนาคตต่อการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การดําเนินการ และประเมินผล และการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เพียรสัน พบว่า สตรีประมงพื นบ้านมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการ

จัดการประมงโดยชุมชนตํา แต่มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนสูง 

 

ศรุดา  สมพอง (2552)  ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา (1) กระบวนการเสริมสร้าง

พลังสตรีและบริบทการเสริมสร้างพลังในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื นทีลุ่มนํ าชี (2) องค์ประกอบที

เป็นการส่งเสริมเกื อหนุนและเหนียวรั งการเสริมสร้างพลังสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมในพื นทีลุ่มนํ าชี (3) รูปแบบการเสริมสร้างพลังสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมในพื นทีลุ่มนํ าชี อันนําไปสู่การเปลียนแปลงในระดับนโยบายและโครงสร้างทางสังคม 

 การวิจัยครั งนี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสนามด้วยการสัมภาษณ์

เจาะลึกกับผู ้ ให้ข้อมูลทีสําคัญ (key – informants) และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยมุ่งเน้น

การศึกษาบทบาทแกนนํากลุ่มสตรีทีมีบทบาทเด่นด้านการเคลือนไหว และต่อสู ้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมในพื นทีลุ่มนํ าชี 6 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ ์ ร้อยเอ็ด 

และยโสธร รวมทั งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี 

1. การบวนการส่งเสริมพลังสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ในพื นทีลุ่มนํ า

ชี มี 5 ขั นตอน ประกอบด้วย  

1.1 ขั นการสะสมพลังในตนเอง 

1.2 ขั นเสริมสร้างพลังการเรียนรู ้ 

1.3 ขั นสร้างกลุ่มเครือญาติ/ชุมชน 

1.4 ขั นจัดการวางแผนกลยุทธ์ 

1.5 ขั นขยายเครือข่ายและบูรณาการ 

2. เงือนไขและองค์ประกอบทีเป็นการส่งเสริมเกื อหนุนและเหนียวรั งการเสริมสร้างพลังสตรีใน

พื นทีลุ่มนํ าชี เงือนไขการเคลือนไหวต่อสู ้มาจากการนํานโยบายของรัฐลงไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิด (1) การ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) การสํานึกในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาต ิ
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2.1 องค์ประกอบส่งเสริมเกื อหนุน ประกอบด้วย (1) การรวมกลุ่มของแกนนําสตรี (2) การ

สนับสนุนจากครอบครัว (3) การมีเครือข่ายทางสังคม (4) การมีผลงานของแกนนําสตรี 

2.2 องค์ประกอบเหนียวรั งพลังสตรี ประกอบด้วย (1) การขาดรายได้ทางเศรษฐกิจ (2) 

วัฒนธรรมและค่านิยม 

3. รูปแบบการเสริมสร้างพลังสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในพื นทีลุ่ม

นํ าชี 

3.1 รูปแบบการจัดการในมิติทางเครือข่ายทางสังคม 

3.2 รูปแบบการจดัการในมิติทางเศรษฐกิจ 

3.3 รูปแบบการจัดการในมิติทางวัฒนธรรม 

4. ข้อเสนอแนะในการเปลียนแปลงนโยบายและโครงสร้างทางสังคมทีได้จากการศึกษาครั งนี  

รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถินต้องปรับเปลียนนโยบายบายเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กําหนดนโยบายและวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมากมายหลายช่องทาง 

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมอีสาน ต้องยอมรับบทบาทสตรีทัดเทียมกับบุรุษ 

 

12. สถานการณ์การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี 

 

จากปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือความก้าวหน้าของสตรี กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิทธิ

มนุษยชนประการหนึงและเป็นเครืองมือทีจําเป็นในการบรรลุเป้าหมายของความเสมอภาค การพัฒนา 

และสันติภาพ การไม่เลือกปฏิบัติในด้านการศึกษาจะทําให้ทั งเด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์ จึงเป็น

การสนับสนุนให้หญิงกับชายมีความสัมพันธ์ทีเสมอภาคกันยิงขึ น การเข้าถึงและการได้รับคุณวุฒิทาง

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเป็นเรืองจําเป็น ถ้าจะให้มีสตรีทีสามารถเป็นผู ้นําการเปลียนแปลงจํานวนมาก

ขึ น การรู ้หนังสือของสตรีเป็นกุญแจสําคัญในการปรับปรุงสุขภาพ โภชนาการ และการศึกษาในครอบครัว 

อีกทั งช่วยสร้างพลังสตรีได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองต่างๆ ของสังคมอีกด้วย การลงทุนในการศึกษา

ทั งในและนอกระบบและการฝึกอบรมเด็กหญิงและสตรีนั น มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก

เป็นพิเศษ จึงเป็นการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีการหนึงทีดีทีสุดในการบรรลุซึงการพัฒนาและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจทียังยืน  

 นอกจากนั น สตรีควรได้ รับประโยชน์จากการแสวงหาความรู ้ และทักษะอย่างต่อเนือง 

นอกเหนือจากทีได้รับมาตั งแต่วัยเยาว์ แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเช่นนี  รวมไปถึงความรู ้ และทักษะที

ได้มาจากการศึกษาและการฝึกอบรมในระบบ การเรียนรู ้ ทีเกิดขึ นนอกระบบ รวมทั งกิจกรรมอาสาสมัคร 

งานทีไม่ได้รับค่าตอบแทน และความรู ้ตามประเพณีดั งเดิม 
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แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านการศึกษาและฝึกอบรมของ

สตรี 6 ข้อ ดังนี 

1. ดําเนินการเพือให้แน่ใจว่าการเข้าถึงการศึกษาเป็นไปอย่างเสมอภาค โดยผลักดันให้

บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดําเนินมาตรการต่างๆ เพือขจัดการเลือก

ปฏิบัติในการศึกษาทุกระดับ เพิมอัตราการเข้าเรียนและการคงอยู่ในโรงเรียนของเด็กผู ้หญิง  ขจัดความ

แตกต่างระหว่างหญิงชายในการเข้าถึงทุกสาขาของการเรียนขั นอุดมศึกษา  ปรับปรุงระบบและคุณภาพ

การศึกษาให้คํานึงถึงบทบาทและโอกาสทีเทา่เทียมกันระหว่างหญิงชาย  จัดบริการโครงการให้คําปรึกษา

ด้านการเรียนและการศึกษาด้านอาชีพโดยผู ้ เชียวชาญ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและโดยคํานึงถึงบทบาท

หญิงชาย  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและขจัดอุปสรรคทีจะกีดขวางการเข้าเรียนตามปกติของ

สตรีทีตั งครรภ์และมีบุตรโดยตนเองยังอยู่ในวัยเยาว์   และสนับสนุนให้มีการให้สัตยาบันต่อกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. ขจัดความไม่รู้หนังสือในหมู่สตรี เป็นการร่วมปฏิบัติโดยรัฐบาล องค์กรระดับชาติ ภูมิภาค 

และระหว่างประเทศ แหล่งทุนทวิภาคี และองค์กรพัฒนาเอกชน  เพือลดอัตราการไม่รู ้ หนังสือของสตรีและ

ขจัดช่องว่างระหว่างหญิงชายในด้านการรู ้หนังสือขั นพื นฐาน  โดยเฉพาะสตรีชนบท สตรีผู ้อพยพ ลี ภัยและ

พลัดถินในประเทศ และสตรีพิการ โดยให้การศึกษาขั นประถมศึกษาแก่เด็กผู ้หญิงทุกคน  ลดความแตกต่าง

ระหว่างประเทศทีพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู ้ใหญ่และคนอืนๆ ในครอบครัวได้มีส่วน

ร่วมในการเรียนรู ้   และส่งเสริมทักษะการดําเนินชีวิต ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมๆ ไปกับ

การเรียนรู ้หนังสือ พยายามขยายความหมายของการรู ้หนังสือให้กว้างออกไป 

3. ปรับปรุงการเข้าถึงการฝึกอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษาอย่าง

ต่อเนืองของสตรี   โดยพัฒนาและดําเนินนโยบายการศึกษาและการฝึกอบรมสําหรับสตรี โดยเพิม

รูปแบบของการฝึกอาชีพและฝึกอบรมทางเทคนิคให้หลากหลาย ปรับปรุงการเข้าถึง และการคงอยู่ใน

การศึกษา ให้การศึกษาเป็นการศึกษาอย่างต่อเนือง   ส่งเสริมบทบาทหลักของสตรีในการวิจัยเกียวกับ

อาหารและเกษตร เพือเพิมโอกาสการสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ  ฝึก

ทักษะด้านอาชีพให้แก่สตรีว่างงาน โดยขยายรวมไปถึงอาชีพทีไม่ใช่งานทีหญิงชายทํากันมาแต่เดิม เช่น 

สาขาเทคนิคและวิทยาศาสตร์  และประกันการเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพและการฝึกอบรมในทุกระดับที

เหมาะสมสําหรับสตรีวัยผู ้ใหญ่ทีมีการศึกษาน้อยหรือไม่มีเลย สตรีพิการ เป็นผู ้อพยพ ผู ้ ลี ภัยและย้ายถิน

ฐานอย่างถูกกฎหมาย เพือปรับปรุงโอกาสการทํางานของสตรีเหล่านั น  

4. พัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมที ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  โดยการจัดทํา

รายละเอียดของข้อเสนอแนะและพัฒนาหลักสูตร ตําราเรียน และอุปกรณ์การสอนในทุกระดับชั นของ

การศึกษา โดยไม่ติดยึดอยู่กับบทบาทดั งเดิมของหญิงชายในสังคมและครอบครัว เคารพในสิทธิมนุษยชน  

สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเรืองบทบาทหญิงชายในการศึกษาทุกระดับและนํามาประยุกต์ใช้ในการ
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ปรับปรุงระบบการศึกษา  ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาทั งหญิงและชายมีโอกาสและสถานะเท่าเทียม

กัน รวมถึงการเพิมสัดส่วนของสตรีในการวางนโยบายและการตัดสินใจเกียวกับการศึกษา จัดให้มี

การศึกษานอกระบบโดยเฉพาะสําหรับสตรีชนบท และขจัดอุปสรรคทีกีดขวางวัยรุ่นทีตั งครรภ์และมารดาที

มีอายุน้อย ไม่ให้เข้าถึงการศึกษาในระบบ 

5. จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอสําหรับการปฏิรูปการศึกษา และติดตามผลการ

ดําเนินงาน โดยการให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้เหมาะสม และมีกลไกในการติดตามการ

ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาและมาตรการต่างๆ ด้านการศึกษา  ในกรณีทีจําเป็นให้มีการระดมทุนเพือให้

ประชาชนทุกกลุ่มสามารถจบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน  มีการให้เงินทุนกับโครงการพิเศษ เพือเพิม

โอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมของเด็กผู ้หญิงและสตรี  มีการประเมินความก้าวหน้าทีเกิดขึ นโดยอาศัย

ตัวชี วัดด้านการศึกษาทีสร้างขึ นมาโดยหน่วยงานระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล พยายาม

เรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินมาตรการต่างๆ เพือขจัดความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในแง่ของการศึกษา

และฝึกอบรม   

6. ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดชีพสําหรับเด็กผู ้หญิงและสตรี  โดยการ

ตรวจสอบและดูแลว่ามีโครงการศึกษาและฝึกอบรมในรูปแบบทีหลากหลาย อันจะช่วยให้สตรีและ

เด็กผู ้หญิงได้รับความรู ้และทักษะทีจําเป็นการดําเนินชีวิต ได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากชุมชนและ

ชาติของตน  สนับสนุนบริการเลี ยงดูเด็กและบริการอืนๆ เพือให้แม่ของเด็กสามารถศึกษาอยู่ในโรงเรียน

ต่อไปได้  และสร้างโครงการศึกษาและการฝึกอบรมทีสามารถยืดหยุ่นได้ เพือช่วยการเรียนรู ้ ตลอดชีวิต ซึง

จะเอื ออํานวยต่อการเชือมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั นตอนของชีวิตสตรี 

สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการกําหนดในเด็กหญิงและเด็กชายมีโอกาส

ในการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกัน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 

ซึงบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่าง

ทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” รวมถึงนโยบายของรัฐด้านการศึกษา ข้อ 3.1.4 ซึงกําหนดว่า 

“จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาแก่ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสทังผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่

ในสภาวะยากลําบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม รวมทังระดับการพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน” จากกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวส่งผลให้เด็กทั งชายและหญิงได้รับ

โอกาสในการศึกษาภาคบังคับขั นพื นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

จากข้อมูลสถิตจํิานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ชั นเรียน และเพศ ปี

การศึกษา 2551 พบว่า ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู ้หญิงมีจํานวนน้อย

กว่าผู ้ชาย คือ ร้อยละ 48.6 : 51.4 ร้อยละ 48.4 : 51.6 และ ร้อยละ 49.3 : 50.7 ตามลําดับ และตั งแต่

ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษา ผู ้ หญิงมีจํานวนมากกว่าผู ้ ชาย คือ ร้อยละ                   

53.5 : 46.5  และ 54.3 : 45.7 ตามลําดับ แต่เป็นทีน่าสังเกตว่าในระดับปริญญาโทมีจํานวนผู ้หญิง
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มากกว่าผู ้ชาย คือ  ร้อยละ 55.9 : 44.1  แต่ในระดับปริญญาเอกมีจํานวนผู ้หญิงน้อยกว่าผู ้ ชาย คือ            

ร้อยละ 49.5 : 50.5  

 

ตารางที     จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา 2551 

 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน ร้อยละ 

รวมยอด ชาย หญิง รวมยอด ชาย หญิง 

ก่อนประถมศึกษา 1,768,628 908,361 860,507 100 51.4 48.6 

ประถมศึกษา 5,370,546 2,770,405 2,600,141 100 51.6 48.4 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2,794,218 1,415,590 1,378,628 100 50.7 49.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,974,980 918,785 1,056,195 100 46.5 53.5 

อุดมศึกษา 2,428,016 1,109,991 1,138,025 100 45.7 54.3 

 

 ทีมา  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ อ้างถึงใน วารสารสถิติ รายไตรมาส ปีที 57           

ไตรมาสที 3 และ 4 พ.ศ.2552 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 จอมญาดา  ชืนประจักษ์กุล (2548)  ในการศึกษาวิทยานิพนธ์เรือง การถ่ายทอดอุดมการณ์

ความเป็นหญิงผ่านระบบการศึกษาในโรงเรียนสตรี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาว่าการอบรมนักเรียนหญิงที

เกิดขึ นภายในโรงเรียนสตรีได้ประกอบสร้างความเป็นหญิงในแง่มุมใด โดยชุดแนวคิดความเป็นหญิงที

ประกอบสร้างขึ นนั นจะมีการปรับเปลียนไปตามยุคสมัยเพือสะท้อนถึงความคาดหวังของสังคมระบบชาย

เป็นใหญ่ทีมีต่อผู ้หญิงไทย ในขณะเดียวกันนักเรียนหญิงมิได้รับเอาชุดความเป็นหญิงเข้าไว้กับตัวทั งหมด 

แต่อาจจะมีทั งยินยอม ต่อรอง และต่อต้านไว้ด้วย โดยการศึกษาครั งนี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสตรีนิยม 

(Feminist Methodology) ทีเน้นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพือต้องการสะท้อนประสบการณ์ของผู ้หญิงอย่าง

แท้จริง 

 การครอบงําวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ทีใช้กํากับผู ้หญิงให้ตระหนักต่อความเป็นหญิงทีสังคมกําหนด

จะปรากฏอยู่ทัวทุกสถาบันสะแสหลัก หลีกไม่พ้นแม้แต่สถาบันการศึกษา งานวิจัยชิ นนี ต้องการแสดงให้

เห็นถึงการแทรกแซงของอํานาจระบบปิตาธิปไตยทีเข้าสู่พื นทีโรงเรียนสตรี ทั งๆ ทีเป็นพื นทีของเด็กผู ้หญิงที

มีหลักเกณฑ์การรับคนเข้าสู่พื นทีโดยพิจารณาเพศสภาพเป็นสําคัญ ถึงแม้ว่าพื นทีโรงเรียนจะถูกกําหนด

จากสงัคมว่าเป็นพื นทีสาธารณะ แต่ทว่ากลับมีความเข้มข้นในการอบรมเด็กผู ้หญิงให้เรียนรู ้ เรืองราวที
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วนเวียนอยู่แต่พื นทีภายในบ้านหรือบทบาทหน้าทีของตัวผู ้หญิงเอง ผลจากการศึกษาพบว่า โรงเรียนสตรีได้

แปรเปลียนพื นทีให้เป็นโลกจําลองทีให้นักเรียนหญิงได้ฝึกหัดแสดงตัวตนตามเพศสภาพ (Gender 

Display) ต่อแง่มุมของความเป็นหญิง (Femininity) และยังฝึกฝนให้นักเรียนหญิงเรียนรู ้บทบาทหน้าทีของ

ผู ้หญิง (Gender Role) ตามทีสังคมคาดหวังไว้ ในประการสุดท้าย คือ ความเป็นหญิงทีถูกสร้างขึ นในพื นที

โรงเรียนสตรี ยังรวมถึงประเด็นเพศวิถี (Sexuality) ทีตอกยํ าวาทกรรมการรักนวลสงวนตัวโดยให้คุณค่ากับ

พรหมจรรย์ว่าเป็นสิงทีใช้ประเมินคุณค่าของผู ้หญิง บรรทัดฐานทางเพศเช่นนี นํามาสู่การตัดสินความเป็น

หญิงดีและหญิงเลวตามแบบแผนทีสังคมชายเป็นใหญ่กํากับไว้ หากผู ้หญิงไม่สามารถปฏิบัติตามสิงที

สังคมคาดหวังจะต้องได้รับบทลงโทษจากสังคมในระดับทีต่างกัน การอบรมนักเรียนหญิงทั งหมดทีกล่าวมา

ข้างต้นจะกระทําอยู่ภายใต้กรอบวาทกรรมความเป็นกุลสตรีทีโรงเรียนได้สร้างขึ นและผลิตซํ าอย่างต่อเนือง 

 อย่างไรก็ตาม นักเรียนหญิงแม้จะถูกอบรมให้ตระหนักถึงความเป็นหญิงตามทีสังคมชายเป็นใหญ่

คาดหวังแต่นักเรียนหญิงไม่ได้เชือฟังอย่างว่าง่าย ในทางตรงกันข้าม เด็กนักเรียนหญิงได้ใช้ความเป็นหญิง

ในแง่มุมของความงามหรือการรักสวยรักงามเป็นเครืองต่อรองกับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนด้วย โดยการ

ต่อรองหรือต่อต้านอาจมีระดับการแสดงออกแตกต่างกันขึ นอยู่กับการตัดสินใจของนักเรียนแต่ละคนว่า จะ

เลือกกระทําอะไรและไม่เลือกกระทําอะไร รวมถึงมีหนทางในการต่อรองทีต่างกันไปด้วย ทั งหมดนี เพือทีจะ

แสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิงมีอํานาจในการต่อรองในตนเองแม้ว่าจะอยู่ภายในพื นทีโรงเรียนสตรีทีมีการ

ครอบงําด้วยวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ก็ตาม ซึงจัดว่าเป็นเรืองทีดี แต่อย่างไรก็ตามจะเป็นสิงทีดีกว่า ถ้าการ

ต่อรองทีกระทําขึ นของเด็กนักเรียนมิได้เป็นไปเพือการปลดปล่อยตนเองจากสภาวะทีต้องอยู่ภายใต้

กฎระเบียบทีเคร่งครัดของโรงเรียน แต่เป็นการต่อรองทีเกิดขึ นจากการตระหนักรูเท่าทันกับอํานาจของ

ระบบปิตาธิปไตย 

 ผู ้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรกําหนดวิชาสตรีศึกษาในระดับเบื องต้นทีมีเนื อหาในประเด็นเพศ

สภาพอย่างง่ายๆ ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเพราะเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับ

เด็กผู ้หญิง นอกจากนี  ข้อค้นพบทีได้จากงานวิจัยชิ นนี คือ การพิจารณาถึงประเด็นความไม่เท่าเทียมกันของ

หญิงชายโดยคํานึงถึงแต่ประเด็นเพศสภาพ (Gender) อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ควรจะให้ความสําคัญกับ

ประเด็นเพศวิถี (Sexuality) ไปพร้อมกันด้วย เนืองจากในสังคมทีชายเป็นใหญ่ผู ้หญิงอาจเริมตระหนักถึง

ความไม่เท่าเทียมทางเพศสภาพ และมีการตอ่รองในภาระหน้าทีและบทบาทของผู ้หญิงให้แตกต่างไปจาก

เดิมทีสังคมกําหนดไว้ แต่ในทางตรงกันข้ามผู ้หญิงยังไม่ตั งคําถามต่อประเด็นเพศวิถีและความสัมพันธ์เชิง

อํานาจของชายหญิงในเรืองเพศอาจเป็นได้เพราะบทลงโทษทีสังคมใช้ควบคุมผู ้หญิงในเรืองเพศมีความ

รุนแรงมาก ทําให้ผู ้หญิงไม่ทันได้ตระหนักต่อรูปแบบเพศวิถีชายหญิง (Heterosexuality) ทีมีอยู่ว่า ได้ให้

อํานาจแก่ชายฝ่ายเดียว ผู ้ชายเป็นผู ้ กําหนด เป็นผู ้บังคับและเป็นผู ้กระทํา โดยในเพศวิถีลักษณะทีว่านี

ลดทอนหรือขจัดอํานาจของผู ้หญิงให้เลือนหายไป ผลทีตามมาคือ เพศวิถีทีมีฐานตั งต้นให้ชายมีอํานาจขีด

สุดในเรืองเพศจะนํามาสู่การเอารัดเอาเปรียบผู ้หญิงได้ง่ายขึ นและทําให้เกิดความรุนแรงทางเพศวิถี 
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(Sexual Violence) ต่อตัวผู ้หญิงในรูปแบบทีซํ าซากไม่สิ นสุด เป็นวังวนทีติดอยู่ในสังคมทีมีระบบคิดแบบ

ปิตาธิปไตยตราบนานเท่านาน 

 

 สรัญญา  เอกธรรมสุทธิ  (2549) การศึกษาเรือง “การวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือ

แบบเรียนภาษาไทยในช่วงชั นที 1 และช่วงชั นที 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2544” มี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาวิเคราะห์เนื อหาบทบาทหญิงชายทีปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย และ

ประเมินความแตกต่างของบทบาทหญิงกับบทบาทของชาย ทีถ่ายทอดผ่านหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 

นอกจากนี  จากการวิจัยพบว่า มีอคติทางเพศปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย จะได้เสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและแก้ไขเนื อหาสาระและภาพประกอบในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยให้ปรากฏบทบาททั งหญิง

ชายอย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) จากหนังสือแบบเรียน

ภาษาไทย จํานวน 8 เล่ม 

 ผลการวิจัยครั งนี ชี ให้เห็นว่าการถ่ายทอดค่านิยมเกียวกับบทบาทหญิงชาย โดยผ่านการวิเคราะห์

เนื อหา และประเมินความแตกต่างของบทบาทหญิงชาย ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า 

เพศชาย มีบทบาทเด่นกว่าหญิงในทั งด้านเนื อหาและภาพประกอบ ผู ้ วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี  1) ควร

ทบทวนเนื อหาและภาพประกอบในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชุดทีใช้ในการทําวิจัยครั งนี  ในกรณีทีปรากฏ

ให้เห็นความมีอคติทางเพศทีชัดเจนควรปรับปรุงให้เหมาะสม 2) ควรกําหนดเป็นนโยบายทีชัดเจน สําหรับ

การจัดทําหนังสือแบบเรียนภาษาไทยครั งต่อไป ให้คณะผู ้จัดทําคํานึงถึงประเด็น “บทบาทหญิงชาย” เป็น

ประเด็นสําคัญอีกด้วย 3) ในการผลิตหนังสือแบบเรียนครั งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์เนื อหาและ

ภาพประกอบในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในประเด็น “บทบาทหญิงชาย” และแก้ไขก่อนนําไปใช้จริง 4) 

ครู ซึงมีบทบาทหลักในการนําหนังสือแบบเรียนภาษาไทยไปใช้ ควรสอนภาษาไทยโดยให้ความสําคัญแก่

ประเด็น “บทบาทหญิงชายด้วย”  

  

 อุ ่นใจ  ปฏิมาประกร (2549)  สารนิพนธ์ฉบับนี  ศึกษาถึงบทบาทของมิชชันนารีอเมริกันในการ

จัดการศึกษาสตรีไทยกรณีศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ.2417 – 2500 โดยมุ่งศึกษาเรือง

บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตสแตนท์ทีมีต่อการจัดการศึกษาสตรีไทยใน

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายของมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตสแตนท์และ

วิธีการดําเนินการจัดตั งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังในกรุงเทพฯ และผลของการจัดการศึกษาโรงเรียนกุลสตรีวัง

หลัง จนสืบเนืองมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบันของมิชชันนารีอเมริกันทีมีต่อสังคมไทย 

 ผลของการศึกษาวิเคราะห์ทําให้ทราบถึง การจัดการศึกษาในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของ

มิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตสแตนท์ทีได้เริมจัดการศึกษามาตั งแต่ พ.ศ.2417 นั นเป็น

การจัดตั งโรงเรียนขึ นมาเพือนสอนเด็กผู ้หญิงโดยตรงในกรุงเทพฯ นับเป็นจุดเริมต้นของการศึกษาแผนใหม่
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ตามแบบตะวันตกเป็นครั งแรก และเท่ากับว่าเป็นการวางพื นฐานการศึกษาแก่สตรีตามแบบตะวันตกให้กับ

ประเทศไทย ในขณะทีทางการไทยขณะนั นไม่สามารถขยายการศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางนั น  

มิชชันนารีอเมริกันนิกายโปรเตสแตนท์ได้มีการจัดตั งโรงเรียนสอนคนทัวไป ทั งในกรุงเทพฯ และตามหัว

เมืองจึงเป็นการช่วยขยายการศึกษาของประชาชนให้แพร่หลายยิงขึ น อีกประการหนึงก็คือ หลังจากทีคณะ

มิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตสแตนท์ ได้จัดตั งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ระยะหนึง 

ทางการไทยก็เริมจัดตั งโรงเรียนขึ นเช่นกัน เพือให้ชนชั นสูงเล่าเรียนและขยายมายังประชาชนทัวไปด้วยโดย

ทางการ ได้มีการเชิญมิชชันนารีอเมริกันทีมีประสบการณ์ในการจัดตั งโรงเรียนนั นให้มาช่วยงานการศึกษา

ของทางการ จึงกล่าวได้ว่าการจัดตั งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียน

นิกายโปรเตสแตนท์ เป็นแนวทางให้กับทางการไทยได้นํามาจัดการศึกษาให้กับประชาชนและเห็น

ความสําคญัในการให้เด็กหญิงได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กชายในระยะต่อมา 

 

 จันทร์เพ็ญ  ด้วงทองสุข ( )  สารนิพนธ์ฉบับนี มีจุดมุ่งหมายทีจะศึกษาแนวพระราชดําริและ

บทบาทของสมเด็กพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในการจัดการศึกษาของสตรีไทย : ศึกษาระหว่าง พ.ศ.

2406 –  ซึงเป็นช่วงทีสตรีของไทยเริมมีการศึกษาในระบบโรงเรียน  

 ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อแนวพระราชดําริของสมเด็กพระศรีพัชรินทราบรมราชินี

นาถในการจัดการศึกษาของสตรีไทย คือ ประสบการณ์และความรู ้ ทีทรงได้รับจากการศึกษาอบรมในช่วง

เจริญพระชันษา การถวายงานเบื องพระยคุลบาทสมเด็กพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเสด็จพระราช

ดําเนินประพาสหัวเมืองและต่างประเทศ เมือทรงดํารงตําแหน่งผู ้ สําเร็จราชการแผ่นดินและการบริหาร

ราชการสํานักฝ่ายใน จากการบริหารราชาการแผ่นดินและการประกอบพระราชกรณียกิจ ทีส่งผลต่อการ

ปรับเปลียนแนวพระราชดําริ นอกจากนนั สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองทีเปลียนแปลงไป 

โดยเฉพาะอย่างยิงจากการรับอิทธิพลของตะวันตก สมเด็กพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาค จึงทรงมีแนว

พระราชดําริ ทีจะให้สตรีไทยมีความรู ้ และความสามารถเพียงพอทีจะนําไปใช้ประกอบอาชีพเลี ยงตนเอง

และช่วยเหลือครอบครัวและประเทศชาติได้ 

 จากแนวพระราชดําริของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้ส่งผลต่อบทบาทในการจัด

การศึกษาของสตรีไทย ทรงเริมจัดการศึกษาในวัง ต่อมาทรงจัดตั งโรงเรียนสตรีสามัญและโรงเรียนสตรีชั น

สูงขึ นในกรุงเทพมหานครและขยายการจัดตั งโรงเรียนสตรีสามัญและโรงเรียนสตรีชั นสูงขึ นใน

กรุงเทพมหานครและขยายการจัดตั งโรงเรียนสตรีไปยังหัวเมือง เพือให้สตรีได้รับการศึกษาอบรม ซึงสตรี

เหล่านี ก็ได้นําความรู ้มาทําประโยชน์เพือให้ตนเองและสังคมเจริญก้าวหน้าต่อไป 
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 ภานุพันธุ์   ประสิทธิคุณาพร (2550)  การวิจัยครั งนี มีจุดประสงค์เพือ (1) เพือนําเสนอกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนทีมีต่อความเชือมันในตนเองด้านทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มสตรีในสถาน

คุ ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ โดยใช้แนวคิดการพูดด้านบวกและกิจกรรมดนตรี ( ) เพือ

เปรียบเทียบผลของความเชือมันในตนเองด้านทัศนคติและพฤติกรรม ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม

สตรีในสถานคุ ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ทีได้รับกิจกรรมการเสริมสร้างความเชือมันใน

ตนเอง ( ) เพือเปรียบเทียบผลความเชือมันในตนเองด้านทัศนคติและพฤติกรรม ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมของกลุ่มสตรีในสถานคุ ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ  

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยแบบกึงทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี  คือ กลุ่มสตรี ในสถาน

คุ ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จํานวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึงจัดการเรียนรู ้ โดยใช้

กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการพูดด้านบวกและกิจกรรมดนตรีบําบัด จํานวน  คน 

และกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี  จํานวน 20 คน การจัดกิจกรรมมีระยะเวลา 15 วัน วันละ 2 ชัวโมง  

รวมเป็นเวลา 30 ชัวโมง เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

เครืองมือ ทีใช้ในการทดลอง เครืองมือ  ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   แบบวัดความเชือมันในตนเอง

ด้านทัศนคติ และ แบบวัดความเชือมันในตนเองด้านพฤติกรรม  และเครืองมือทีใช้ในการทดลอง คือ แผน

กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนใช้แนวคิดการพดูด้าน

บวกและกิจกรรมดนตรีบําบัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลียเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และทดสอบค่า t (t-test) โดยโปรแกรม SPSS Version 16.0 

 ผลการวิจัยพบว่า  

1. กระบวนการของกิจกรรม ได้แก่ ( ) การสํารวจเพือค้นหาความต้องการ ( ) การออกแบบ

กิจกรรม  ( ) การจัดกิจกรรม ( ) การประเมินผลการเรียนรู ้

2. ผลการทดลองจัดกิจกรรม พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทดลองมีระดับความเชือมันใน

ตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ด้านการกล้าแสดงออก และความคิดริเริมสร้างสรรค์ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

3. ผลการทดลองจัดกิจกรรม พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทดลองมีระดับความเชือมันใน

ตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  

4. จากการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีในสถานคุ ้มครองและพัฒนาอาชีพ

บ้านเกร็ดตระการ และแบบวัดความเชือมันในตนเองด้านพฤติกรรม พบว่า ผู ้ เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความ

เชือมันในตนเองสูงขึ น 
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 เรวดีทรรศน์  รอบคอบ ( ) การวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ โดยศึกษาเอกสารและ

ประวัติศาสตร์บอกเล่า มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาวิวัฒนาการของบทบาทสตรีด้านผู ้ เรียน ผู ้ สอน และ

ผู ้บริหารในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย โดยครอบคลุมระยะเวลา  ปี ตั งแต่ พ.ศ.  –  

 วิธีการวิจัยใช้วิธีการสํารวจเอกสาร โดยใช้การวิเคราะห์สาระตามกรอบการวิจัย ดังนี  บทบาทสตรี

ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ด้านผู ้ เรียน ได้แก่ บทบาทด้านผู ้ เรียน บทบาทด้านกิจกรรมนิสิต

นักศึกษา และบทบาทด้านการช่วยเหลือสังคมภายนอก ด้านผู ้สอน ได้แก่ บทบาทด้านวิชาการและบทบาท

ด้านสังคม ด้านผู ้บริหาร ได้แก่ บทบาทด้านการบริหารจัดการ และศึกษาบริบททีมีต่อบทบาทสตรีใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และการบริหาร ด้าน

วัฒนธรรม และด้านการศึกษา ผลการวิจัยตรวจสอบโดยผู ้ ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการวิจัยในรูปตาราง

เชือมโยงความสัมพันธ์นําไปสู่การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับสตรี 

 จากบริบททางประวัติศาสตร์ ผู ้ วิจัยแบ่งช่วงระยะเวลาตามเหตุการณ์ออกเป็น  ช่วง ช่วงทีหนึง 

สตรีไทยยุคก้าวสู่ระบบการศึกษา (พ.ศ.  – พ.ศ. ) ช่วงทีสอง สตรีไทยยุคแผนการศึกษาฉบับแรก 

(พ.ศ.  – พ.ศ. ) ช่วงทีสาม สตรีไทยยุครัฐธรรมนูญกําหนดสิทธิเท่าเทียมกัน (พ.ศ.  – ) 

และช่วงทีสี สตรีไทยยุคกระแสสตรีสากล (พ.ศ.  – พ.ศ. ) 

 ผลการวิจัยพบว่า วิวัฒนาการของบทบาทสตรีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย บทบาทผู ้ เรียน

ด้านการเรียนมีวิวัฒนาการจากการศึกษาแบบไม่มีระบบ เรียนอยู่ในบ้าน วัด และในพระบรมมหาราชวัง 

เข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ และเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้รับการยกย่องในสังคม มีสิทธิ

เท่าเทียมกันทางการศึกษา บทบาทด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาและบทบาทด้านการช่วยเหลือสังคม

ภายนอกมีวิวัฒนาการจากการถูกปิดกั นอยู่ในขอบเขตพื นที เข้าสู่สังคมภายนอกแบบมีผู ้ติดตาม ห้ามอยู่

กับเพศชายสองต่อสอง เข้าสู่สังคมภายนอกโดยอิสระ จนเป็นผู ้ นําในการจัดกิจกรรม บทบาทผู ้สอนด้าน

วิชาการ มีวิวัฒนาการจากผู ้ สอนเ ป็นพระภิกษุสงฆ์ ผู ้ รู ้ ในครอบครัวหรือเจ้านายฝ่ายหญิงใน

พระบรมมหาราชวัง สู่ผู ้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพัฒนาวิธีการสอนแบบผสมผสาน 

บทบาทผู ้บริหารด้านการบริหารจัดการมีวิวัฒนาการจากเจ้านายฝ่ายหญิงในพระบรมมหาราชวัง เป็น

ผู ้บริหารจัดการด้านคนและการเงิน เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู ้บริหารสตรี บริหารจัดการตาม

ภารกิจหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย 

 จากผลการวิจัย ผู ้ วิจัยได้นําเสนอเหตุการณ์จากประวัติศาสตร์อันเป็นพื นฐานนําไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

 มาลี  จิรวัฒนานนท์ ( )  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ ) ศึกษาสภาพชีวิตครอบครัวพ่อ

หรือแม่คนเดียว  ) วิเคราะห์ความต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและความต้องการด้าน

การศึกษาของพ่อหรือแม่คนเดียว  และ )เสนอแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ของครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว  ผู ้ วิจัยเก็บข้อมูลโดยการศึกษารายกรณีแม่คนเดียว   ราย  การสนทนา

กลุ่ม  การสัมภาษณ์แม่คนเดียวและผู ้เชียวชาญ  ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพชีวิตของครอบครัวแม่คนเดียว  เมือจําแนกตามแหล่งทีพักอาศัย  ลักษณะ  คือ  

บ้านพักชัวคราว  (หน่วยงาน/องค์กรเอกชน  ภาครัฐและองค์กรทางศาสนา)  บ้านของพ่อแม่และเครือญาติ

และบ้านเช่า  พบว่า  แต่ละกลุ่มต่างเผชิญการปรับตัวกับการเป็นแม่มือใหม่เพราะส่วนใหญ่มีบุตรคนแรก  

ครอบครัวแม่คนเดียวต้องปรับตัวจัดการกับบทบาททีหลากหลาย  เช่น  การศึกษาตอ่ของผู ้เป็นแม่คนเดียว  

การประกอบอาชีพเพือหารายได้  และการเลี ยงดูบุตรในเวลาเดียวกัน ฯลฯ  สิงทีเป็นปัญหา  คือ  ความ

ยากลําบากทางเศรษฐกิจ  อารมณ์ความรุนแรงและความเครียด  แม่คนเดียวส่วนใหญ่ต้องการมีคู่ชีวิตและ

คาดหวังการเพิมวุฒิการศึกษาเพือให้สามารถมีอาชีพทีสร้างรายได้มากขึ นสําหรับความเป็นอยู่ทีดีขึ นของ

ครอบครัว  โดยเฉพาะการเลี ยงดูลูกให้ได้รับการศึกษาสูงๆ มีอนาคตทีดี 

2. ความต้องการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและความต้องการการศึกษาของแม่คนเดียว  

พบว่าคุณลักษณะครอบครัวเข้มแข็งทีครอบครัวแม่คนเดียวในสังคมไทยมีอยู่คือ  ทุนทางสังคมและ

สัมพันธภาพ  ส่วนทีเป็นปัญหาทีเด่นชัด  คือ  การพึงตนเองด้านเศรษฐกิจและการหลีกเลียงภาวะเสียง  

เมือวิเคราะห์ความต้องการการศึกษาพบว่า  เนื อหาสาระความรู ้ เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งสําหรับ

ครอบครัวแม่คนเดียวมี  ประเด็นหลัก  ได้แก่ )การรับบทบาทการเป็นพ่อและแม่  )จิตวิทยาและความ

รัก  )การวางแผนชีวิตครอบครัว  )การงานอาชีพและเศรษฐกิจครอบครัว  และ )การเข้าถึงทรัพยากร

ต่างๆ 

3. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวแม่คนเดียว  พบว่า

ควรมีการจัดการศึกษาทั งในและนอกโรงเรียนเพือป้องกันและบรรเทาปัญหาครอบครัวแม่คนเดียว  การ

ส่งเสริมควรพิจารณาสภาพครอบครัวทีมีระดับปัญหาแตกต่างกัน  ในกรณีทีมีปัญหาซับซ้อนมากอาจ

ต้องการการปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายและต้องการปัจจัยสนับสนุนทางสังคมมากกว่าครอบครัวทีค่อนข้างมี

คุณลักษณะของครอบครัวเข้มแขง็  การวิจัยครั งนี พบว่าแนวนโยบายทีดําเนินการในปัจจุบันเอื อต่อการ

ปฏิบัติแต่ควรพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเพือให้เกิดการประสานเชือมโยงในการใช้

ทรัพยากรและการทํางานทีมีประสิทธิภาพมากขึ น  ประเด็นหลัก  ด้านทีเป็นความต้องการทางการศึกษา

ควรได้รับการบรรจุเป็นเนื อหาสาระความรู ้ สําหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวแม่คนเดียว  ผู ้

ทีเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ควรมีความรู ้   เทคนิคและทักษะ  การให้คําปรึกษา  ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ควรมีการสร้างสัมพันธภาพก่อนเข้าสู่การเรียนการสอน  รวมทั งควรมีการสร้างสือการ

เรียนรู ้และนวัตกรรมทีหลากหลาย  เพือเพิมทางเลือกในการเรียนรู ้แก่ครอบครัวแม่คนเดียว 
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 อัจจณา  ธูปแพ (2551)  การศึกษาวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้กระบวนการละครโดยสอดแทรกแนวคิดการเรียนรู ้ ของผู ้ ใหญ่ทีมีต่อ

ความเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มสตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง 2) เปรียบเทียบ

ความรู ้ ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้กระบวนการละครโดยสอดแทรก

แนวคิดการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ทีมีต่อความเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มสตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ

สตรีภาคกลาง และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้

กระบวนการละครทีมีต่อความเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มสตรีในศูนย์สงเคราะห์และอาชีพสตรีภาคกลาง 

ใช้การวิจัยกึงทดลองโดยรูปแบบการทดลองมีการทดสอบกอ่นและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรี

ในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 20 คน ทําการประเมินการเห็น

คุณค่าในตนเองโดยใช้กระบวนการละครทีสอดแทรกแนวคิดการเรียนรู ้ ของผู ้ ใหญ่กับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม

ทดลองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 10 วันๆ ละ 2 ชัวโมง รวมทั งสิ น 20 ชัวโมงหลังการทดลอง 1 วัน ทําการ

ประเมินความเห็นคุณค่าในตนเอง การวิจัยครั งนี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติ t – test  

 ผลการศึกษาพบว่า 1) สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางจังหวัดนนทบุรีมี

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรู ้หลักการทดลองการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 2) กลุ่มทดลองเข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้กระบวนการละครทีสอดแทรกแนวคิดการเรียนรู ้ ของผู ้ ใหญ่ มี

คะแนนเฉลียของการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการจัดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .05 และ 3) กลุ่มทดลองมีระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรง

เยนโดยใช้กระบวนการละครทีสอดแทรกแนวคิดการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ อยู่ในระดับพอใจมาก 

 

 จุฬากูล เรขาวิภาค (2552) การศึกษาเรือง การศึกษานอกโรงเรียนของสตรีเพือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในมุมมองความเสมอภาคทางเพศ  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาในสามหัวข้อคือ สาเหตุทีทําให้สตรี

ลาออกจากการศึกษาในระบบโรงเรียน  เหตุผลของสตรีในการตัดสินใจเข้าเรียนในระบบการศึกษานอก

โรงเรียนและความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีหลงัสําเร็จจากการศึกษานอกโรงเรียนจาก

มุมมองความเสมอภาคทางเพศ  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การ

สังเกตการณ์  และการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ เพือนํามาประกอบการวิเคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบว่าความไม่เสมอภาคทางเพศเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้สตรีจํานวนหนึงต้องลาออก

จากโรงเรียนก่อนทีจะเรียนสําเร็จการศึกษาตามทีต้องการ  ความไม่เสมอภาคทางเพศทีปรากฏในสังคม  

ส่วนหนึงมาจากการถ่ายทอดความคิดและการอบรมเลี ยงดูทีผู ้หญิงถูกกดให้อยู่ในฐานะทีตํากว่าผู ้ชาย  

เปรียบเป็นวัตถุทีถูกกระทําโดยผู ้ มีอํานาจเหนือกว่า  นอกจากนียังมีเรืองของความยากจน  ปัญหา

ครอบครัว  และสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไป  ซึงปัจจัยเหล่านี ทับซ้อนอยู่กับความไม่เสมอภาคทางเพศ  
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การออกจากโรงเรียนด้วยวุฒิการศึกษาน้อย  ทําให้สตรีประสบปัญหาในการดํารงชีวิตอย่างมาก  ไม่

สามารถหางานทีมีรายได้มากพอทีจะเลี ยงตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุขได้  คุณภาพชีวิตอยู่ใน

ระดับตํา  ดังนั น  สตรีเหล่านี จึงเลือกทีจะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั ง  แต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียน

เพราะสามารถทํางานได้  การได้วุฒิการศึกษาเพิมขึ นทําให้สตรีมีความคาดหวังทีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตมี

ความก้าวหน้าและมันคง  มีรายได้มากขึ น  มีพร้อมซึ งปัจจัยสี  สุขสมบูรณ์ทั งกายและใจ 

 ข้อเสนอแนะคือ ครอบครัว  เจ้าหน้าที  และรัฐบาล  ควรตระหนักและเห็นความสําคัญในเรือง

การศึกษาของสตรี  เห็นคุณค่าของสตรีทีมีการศึกษา  มีความจริงใจในการขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศ

ออกจากสังคม  ให้โอกาสทั งหญิงและชายได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทัวถึงและต่อเนือง  ตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล  รวมทั งส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน  พัฒนาอาชีพและงานทีมีอยู่แล้วใน

ท้องถินให้มีความมันคงและยังยืน 

 

13. สถานการณ์สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ 

 

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า  ทุกคนมีสิทธิทีจะมีส่วนร่วมในรัฐบาลของประเทศ

ตน  การสร้างพลังและความเป็นตัวของตัวเองให้สตรี  และการเมืองของสตรีเป็นสิงจําเป็นยิงสําหรับการ

ได้มาซึงรัฐบาลและการบริหารประเทศทีมีความโปร่งใส  รับผิดชอบต่อประชาชน  และการพัฒนาทียังยืน

ในทุกด้านของชีวิต  ดังนั นการบรรลุเป้าหมายของการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของหญิงและชายในการ

ตัดสินใจ  จะทําให้เกิดความสมดุลทีสะท้อนองค์ประกอบของสังคมได้อย่างถูกต้องกว่า  ในแง่นี   การมีส่วน

ร่วมอย่างเท่าเทียมของสตรีในชีวิตการเมืองมีบทบาทสําคัญในกระบวนการความก้าวหน้าของสตรี  การที

สตรีจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการตัดสินใจ  อาจมองได้ว่าเป็นเงือนไขจําเป็นประการหนึงของการที

ผลประโยชน์ของสตรีจะได้รับการพิจารณา  หากสตรีไม่มีส่วนร่วมและไม่มีมุมมองของสตรีอยู่ในทุกระดับ

ของการตัดสินใจ  เป้าหมายทีจะให้เกิดความเสมอภาค  การพัฒนา  และสันติภาพก็ไม่อาจบรรลุผลได้ 

 สตรีจึงได้แสดงความสามารถให้เห็นด้วยการเป็นผู ้ นําในองค์กรชุมชน  องค์กรทีไม่เป็นทางการ  

ทํานองเดียวกัน  การมีตัวแทนสตรีเพียงส่วนน้อยในตําแหน่ง  ตัดสินใจในเรืองของศิลปะ  วัฒนธรรม  กีฬา  

สือมวลชน  การศึกษา  ศาสนา  และกฎหมาย  ได้กีดกันสตรีไม่ให้ได้มีส่วนสําคัญในสถาบันหลักส่วนใหญ่  

โดยทีในกลุ่มผู ้ตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับท้องถินระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับ

ระหว่างประเทศนั น  มีสตรีอยู่เป็นสัดส่วนเล็กน้อย  ซึงสะท้อนถึงอุปสรรคเชิงโครงสร้างและทางเจตคติที

จําเป็นต้องแก้ไขโดยอาศัยมาตรการเชิงบวก 

 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสตรีกับอํานาจและการ

ตัดสินใจไว้ 2 ข้อ ดังนี 
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1. ใช้มาตรการเพือประกันให้สตรีได้เข้าถึงอย่างเสมอภาค  และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที

ในโครงสร้างอํานาจและการตัดสินใจ  

ใช้มาตรการทีกระตุ ้นให้พรรคการเมืองรวมเอาสตรีไว้ในตําแหน่งทางการ  ทั งทีมาจากการเลือกตั ง

และไม่ได้มาจากการเลือกตั ง  ในสัดส่วนและระดับเดียวกับบุรุษ  ในกรณีทีเหมาะสมก็ควรใช้ระบบเลือกตั ง

ด้วย 

2. เพิมสมรรถภาพของสตรีในการตัดสินใจและการเป็นผู้นํา 

 จัดฝึกอบรมความเข้าใจเ รืองบทบาทหญิงชายให้แก่ทั งสตรีและบุรุษ  เพือส่งเสริม

ความสัมพันธ์ในการทํางานทีไม่มีการเลือกปฏิบัติ  และเคารพต่อความหลากหลายของงานและรูปแบบ

การบริหาร 

 สถานการณ์ในประเทศไทย  พบว่า 

- กลุ่มสตรีในการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ พบว่า ในระดับผู ้บริหารระดับสูงในตําแหน่ง

ปลดักระทรวงนั น มีผู ้หญิงก้าวสู่ตําแหน่งปลัดกระทรวงไม่ถึง 1 ใน 4 ของผู ้บริหารทั งหมด โดยเฉพาะกลุ่ม

ข้าราชการด้านความยุติธรรมและคดีนั น พบว่า กลุ่มข้าราชการตุลาการ ผู ้หญิงเพียง 2 คนในตําแหน่งผู ้

พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานแผนกคดีจากตําแหน่งระดับสูงทั งหมด 70 คน ขณะที

สัดส่วนผู ้หญิงในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มทีดีจากปี 2548-2552 คือ จาก  45 % เป็น 55 % 

- กลุ่มสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการสรรหาและเลือกตั งสมาชิกวุฒิสภาในปี 2550-

2556 จากการเลือกตั ง (จังหวัดละ 1 คน รวม 76 จังหวัด) และการสรรหาทวัประเทศ (74 คน) พบว่า 

ผู ้หญิงได้รับการคัดเลือกเพียง 16.22 % และ 15.7 % ตามลําดับ ซึงแสดงให้เห็นว่า โอกาสทีให้ผู ้หญิงเข้ามี

บทบาทในการตัดสินใจในระดับนโยบายหรือระดับชาติยังมีสัดส่วนน้อย 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 อัญชลีพร พันธุ์วิไล (25 )  การศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของสตรีในการดํา เนินงานตาม

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในพื นทีอําเภอสันกํา แพง จังหวัดเชียงใหม ่  มีวัตถุประสงค ์3 

ประการ คือ  1) เพือศึกษาถึงปัจจัยลักษณะบุคคล ทีมีผลต่อบทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที

เป็นสตรีในการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในพื นทีอําเภอสันกํา แพง จังหวัด

เชียงใหม่  2) เพือศึกษาถึงลักษณะในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรีในการ

ดําเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในพื นทีอําเภอสันกํา แพง จังหวัดเชียงใหม ่และ 3)

เพือศึกษาถึงบทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรี ในพื นทีอําเภอสันกํา แพง จังหวัด

เชียงใหม่  
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 ผู ้ศึกษาได้ตั งสมมติฐานในการวิจัยครั งนี ไว้ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยลักษณะบุคคลมีความสัมพันธ์

กับบทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรี ในการดํา เนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง และ 2) ลักษณะการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านทีเป็นสตรี ในการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

 ในการศึกษาครั งนี ได้ทํา การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการออกแบบสอบถามเพือสอบถาม

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรี ประกอบด้วย 5 ตําบล ได้แก่ บวกค้าง ออนใต้  ร้องวัวแดง         

แช่ช้าง และห้วยทราย จํานวน 208 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 208 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 ซึง

ในการสอบถามจะทํา โดยการสุ่มแบบบังเอิญ รวมถึงการเข้าไปสังเกตการณ์และพบปะกับคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรีด้วยตนเองของผู ้ศึกษา เพือจะได้ข้อมูลทีแท้จริงของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านทีเป็นสตรี นํา มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรี ในการดําเนินงาน

ตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า บทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรี

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ทีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสมาชิก 

(ค่าเฉลีย 3.59) รองลงมาคือ ด้านสังคม (ค่าเฉลีย 3.50) และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการบริหาร 

(ค่าเฉลีย 3.43) 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านทีเป็นสตรี พบว่ามีปัจจัยลักษณะบุคคลเพียง 3 ด้าน คือ อายุ สถานภาพการสมรสและสถานภาพ

ในหมู่บ้าน ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรี มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คือร้อยละ 46.2 มี

สถานภาพทีสมรสแล้ว ร้อยละ 93.8 และมีสถานภาพในหมู่บ้านเป็นกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 46.2 สํา 

หรับปัจจัยลักษณะบุคคลด้านอืน  ๆไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็น

สตรี แต่อย่างใด 

 นอกจากนี จะพบว่าลักษณะในการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับบทบาทของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านทีเป็นสตรีทั ง 4 ด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และ 4) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 

 ซึงลักษณะในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทีเป็นสตรีเข้าไปมีส่วนร่วมมากทีสุด 

คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและลักษณะในการมีส่วนร่วม

ปานกลาง คือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  

 

 

 



147 
 

 ฐิติรัตน์  วิชัยดิษฐ ( ) การวิจัยครังนี มีจุดประสงค์เพือต้องการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของผู ้หญิงในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เกียวกับปัจจัยทีเกื อหนุนและปัจจัยทีเป็น

ปัญหา  อุปสรรค  กลุ่มเป้าหมาย ทีศึกษาได้แก่  นักการเมืองท้องถินทุกระดับ  ผู ้ นําองค์กรหญิงและแกนนํา

ทีสนับสนุนทางการเมืองด้วย 

 ผลจากการสํารวจพบว่าปัจจัยทีเกื อหนุนทีสําคัญคือ  รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.   ทีมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนและส่งเสริมระบบประชาธิปไตย  โดยการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถินดังที

ปรากฎเป็นข่าวเสมอมาจากมิติต่างๆในการลงพื นทีเพือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและใช้แบบทดสอบ  พบว่า

ปัจจัยทีเกื อหนุนยังมีอีกหลายประการเช่นสือสารมวลชน  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การวิจัยพบสิงแปลกมาก

ถือเป็นความมหัศจรรย์ของผู ้ศึกษา  กล่าวคือผู ้หญิงทีมีรายได้ตํามีการศึกษาตํากลับมีบทบาททางการเมือง

มากกว่าผู ้หญิงทีมีรายได้สูงหรือมีการศึกษาสูงตรงข้ามกับสมมุติฐานในใจของผู ้ศึกษาแทบทั งสิ น  อีก

ประการหนึงความเป็นผู ้ชาย  และการเมืองภาคผู ้ชายก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกเช่นกัน 

 ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคทีชัดเจน  คือ  ปัจจัยด้านความเชือ  ค่านิยม  ของโครงสร้างชายเป็นใหญ่ยังคง

ครอบงําอยู่เฉกเช่นอดีต  วฒันธรรมทีถูกปฏิบัติสืบทอดกันมา  คือ  ชายคือช้างเท้าหน้า  ฉะนั น  ความไม่

เท่าเทียมกันของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างชาย-หญิง  ยังคงตราตรึงอยู่กับพื นทีดังกล่าว  

และตราบใดทีผู ้หญิงยังไม่ลุกขึ นสู ้คงยากทีจะปฏิวัติสังคมไทยสู่สากลทีสมดุลได้และปัญหาความเท่าเทียม

กันยังติดตรึงอยู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดไป  เก้าอี ในสภาผู ้แทนราษฎร  สําหรับผู ้หญิงคงเลือนลาง 

 

 สกาวเดือน  เวชสัมพันธ์ ( ) การค้นคว้าแบบอิสระนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับความรู ้

และความคิดเห็นทางการเมือง ปัจจัยในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองของสตรีใน

แขวงเม็งรายเทศบาลนครเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

 ในการศึกษาครั งนี ผู ้ วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากสตรีทีมีสิทธิเลือกตั ง

และมีภูมิลําเนาในแขวงเม็งราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 398 คน ข้อมูลทีได้ได้นํามาทํา

การวิเคราะห์ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 

สตรีในแขวงเม็งรายส่วนใหญ่มีความรู ้ทางการเมืองเกียวกับเรืองการเลือกตั งถูกกําหนดให้เป็นหน้าทีของ

คนไทย แต่ไม่ทราบว่าการยุบสภานั นเป็นอํานาจของใคร และโดยภาพรวมสตรีในแขวงเม็งรายมีความรู ้

ความเข้าใจระดับปานกลาง ความคิดเห็นทางการเมืองในขณะนี คือ เห็นว่านักการเมืองชอบทะเลาะเบาะ

แว้งกันโดยไม่สนใจถึงผลเสียประเทศ แต่ก็เชือว่าการเมืองของไทยมีแนวโน้มจะดีขึ นในอนาคต 

 สตรีในแขวงเม็งรายมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับประจําถึงค่อนข้างบ่อยกับการลงคะแนนเสียง

เลือกตั ง การพูดคุยการเมืองและการชักชวนบุคคลอืนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั งแต่ภาพรวมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของสตรีในแขวงเม็งรายอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการเข้าไปมีส่วน

ร่วมทางการเมือง พบว่า เกียวข้องกับความศรัทธาต่อระบบการเมืองและความต้องการสนับสนุนและ
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ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และผลการวิเคราะห์ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการเมือง การแสดงความ

คิดเห็นเกียวกับการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง สรุปได้ว่าสตรีในแขวงเม็งรายมีวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบไพร่ฟ้าสูงกว่าแบบการมีส่วนร่วม 

 

 สมรักษ์  อริยะ ( ) การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการก่อตัวและการพัฒนาของ

กระบวนประชาสังคมของสตรีในชุมชนชนบท และเพือศึกษาปัจจัย กลไกทีสนับสนุนการขับเคลือน

กระบวนการประชาสังคมในชุมชนชนบท โดยอาศัยกรอบแนวคิดพื นฐานทางวัฒนธรรมชุมชน กระบวนการ

ประชาสังคมและเครือข่ายการเรียนรู ้ ตลอดจนนําวาทกรรม และงานวิจัยทีเกียวข้อง เป็นแนวทางใน

การศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ รวมเวลา 2 ปี โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้กรณีศึกษาประชากรคือ

คณะกรรมการสตรีและสมาชิกสตรีบ้านผาเด็ง และกรณีศึกษาพื นทีบ้านผาเด้ง ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม ่ เครืองมือในการวิจัยทีใช้ในการวิจัย คือตัวผู ้ วิจัย ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

สังเคราะห์ปรากฏการณ์กับแนวคิดทฤษฏีทีเกียวข้อง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี 

1. การก่อตัวและพัฒนาการของกลุ่มสตรีในชนบท 

 การก่อตัวและพัฒนาการของกลุ่มสตรีในชนบทนั น เริมจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนก่อนมี

การรวมกลุ่มทีเป็นทางการ เดิมนั นกลุ่มสตรีเป็นกลุ่มทีไม่เป็นทางการ มีการช่วยเหลือกันในการเกิด แก ่เจ็บ 

ตาย ช่วยดูแลกัน นอกจากนั นแล้วจะช่วยเหลือกันด้านการทํามาหากิน และมีรวมเงินกันซื ออาหารจํา

เป็นมาแบ่ง เมือสตรีมีการช่วยเหลือซึงกันและกันอยู่แล้วและได้มีนําเอาประสบการณ์ทีไปเรียนรู ้ จาก

หมู่บ้านอืน  ๆจึงได้มีการพูดคุยกันและมีการรวมกลุ่มสตรีขึ นอย่างเป็นทางการ 

2. การขับเคลือนกระบวนการประชาสังคมสตรีบ้านผาเด็งสตรีจะมีการประสานกับผู ้ นํา

หมู่บ้าน เช่น ผู ้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านพระ และครูทีอยู่ในหมู่บ้าน ในการรวมกลุ่มร่วมกิจกรรม

สมาชิกสตรีในหมู่บ้านมีการแลกเปลียนกัน ผลักดันให้สมาชิกในครอบครัว ญาติพีน้อง เพือนบ้านเข้าสมัคร

เป็นสมาชิกกลุ่ม ประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีของรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนมาให้ข้อมูล

ข่าวสาร การรวมกลุ่มเพือใช้ประกอบการตัดสินใจให้ความร่วมมือกับผู ้ นําในการรวมกลุ่มสตรี เนืองจาก

ผู ้นํา (ผู ้ใหญ่บ้าน) ประชาสัมพันธ์ในการรวมกลุ่มสตรีเพือรวมพลังสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพือเป็นตัวอย่าง 

นําความรู ้ประสบการณ์ในการไปแลกเปลียนเรียนรู ้กับเครือข่ายการเรียนรู ้ทุกระดับมาใช้ในการรวมกลุ่ม ให้

ความช่วยเหลือผู ้ นําเมือมีกิจกรรมในหมู่บ้าน เช่น งานทําบุญต่างๆ งานโรงเรียน งานเพือสาธารณะของ

หมู่บ้านนําปัญหาในการช่วยเหลือมาชักชวนสตรีรวมกลุ่มกันขึ นและนําเอาความคิดของผู ้ นํา และปราชญ์

ชาวบ้าน ในหมู่บ้าน เช่นผู ้ใหญ่บ้าน พระ หรือผู ้อาวุโส ทีมีความคิดอยากจะให้สตรีมีการรวมกลุ่ม 

3. ปัจจัยในการสนับสนุนการขับเคลือนกระบวนการประชาสังคมของกลุ่มสตรีปัจจัยทีเป็น

การสนับสนุน ส่งเสริมช่วยในการขับเคลือนกระบวนการประชาสังคมของกลุ่มสตรี เพือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนท้องถิน คือ 
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1. ปัจจัยภายในทีเป็นเครืองช่วยส่งเสริม เป็นต้นว่าความร่วมมือของสมาชิกการเรียนรู ้

ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ และกองทุนชุมชน เป็นปัจจัยให้ชุมชนมีการพึงตนเอง รวมถึง

ความตั งใจและความพยายามของผู ้นําสตรี 

2. ปัจจัยภายนอกทีช่วยสนับสนุน การขับเคลือนในการร่วมกลุ่มตามกระบวนการ

ประชาสังคมนั น คือ การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน การ

แลกเปลียนเรียนรู ้  

 กลไกการสนับสนุนกระบวนการประชาสังคม ได้แก่ ผู ้ นําทีมีความเข้มแข็งทั งผู ้ นําทีเป็นทางการ 

และผู ้ นําธรรมชาต ิ ความสามัคคีของสมาชิก การมีกฎระเบียบของชุมชน รวมทั งหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน เช่น องค์กรปกครองท้องถิน นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนตลอดจนถึงนักการเมือง ทีเข้าไป

สนับสนุนในการพัฒนาชนบท 

 

 เรวีญา  จําปากุล ( ) ในการศึกษาเรือง สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถินในเขต 

จังหวัดระยอง ผู ้ วิจัยได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพือต้องการทราบว่า 

1. เพือศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

2. เพือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทีมีผลต่อบทบาทการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของสตรีในการปกครองท้องถิน 

3. เพือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อบกพร่องของการ

ปกครองส่วนท้องถิน ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดและวางแนวทางเพือพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของสตรีในการเมืองส่วนท้องถิน 

 โดยการศึกษาในครั งนี ได้ตั งสมมติฐานว่าอายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ การศึกษา 

ภูมิลําเนา พื นฐานทางการเมืองของครอบครัว ประสบการณ์การเป็นผู ้ นํา การเป็นสมาชิกกลุ่ม การ

ฝึกอบรม การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที และความรู ้ ความเข้าใจในเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน มีความสัมพันธ์เกื อหนุนกับบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิน 

 การเก็บข้อมูลเบื องต้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่างทั งหมด 

300 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 300 ฉบับ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพือหาค่าทางสถิติ ตาม

สมมติฐานทีตั งไว้ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าไคสแควร์ 

จากการศึกษาพบว่า 

- สตรีในเขตจังหวัดระยอง มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนถินอยู่ในระดับปานกลาง 

- การศึกษา อายุ รายได้ อาชีพ ภูมิลําเนา พื นฐานทางการเมืองของครอบครัว ประสบการณ์การ

เป็นผู ้นํา การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที การเป็นสมาชิกกลุ่ม การฝึกอบรม และความรู ้  ความเข้าใจ ความ
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เข้าใจเรืองการเมือง และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีความสัมพันธ์เกื อหนุนกับบทบาท

สตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิน 

 จากการศึกษาวิจัยมีข้อสรุปดังนี 

1. รัฐบาล ควรทําการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับทางสังคม ให้มี

ลักษณะทีเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในทางสังคมของสตรีให้มากขนึ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถินควรประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที

เกียวข้อง เพือจัดการอบรมให้ความรู ้  ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเกียวกับการปกครองส่วนท้องถินให้แก่

นักเรียน ซึงในอนาคตเป็นผู ้ทีจะต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถินควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท หน้าที การบริหารจัดการ 

และกระตุ ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถินมากขึ น 

 ทั งนี เพือให้การปกครองส่วนท้องถินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองแบบมีส่วนร่วมตาม

หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 

 ปนัดดา  โตคํานุช  ( )  การศึกษาเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถินของสตรีใน

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม”่  มีวัตถุประสงค์ ดังนี 

1. เพือศึกษาความคิดเห็นของชุมชน (ประชากรทั งหญิงและชาย) ในเขตพื นทีองค์การบริหาร

ส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี 

2. เพือการศึกษาความคิดเห็นของชุมชน (ประชากรทั งชายและหญิง) ในเขตพื นทีองค์การบริหาร

ส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เปรียบเทียบระหว่างบทบาทการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของสมาชิก  อบต.สตรีกับสมาชิก อบต.ชาย 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ประชากร (ชายและหญิง)  ในเขตพื นทีองค์การบริหารส่วน

ตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน  คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการ

วิจัย 

 ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนยอมรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิก อบต.สตรีกับ สมาชิก 

อบต.ชาย  ไม่แตกต่างกัน 

 ดังนั น  จึงควรมีกลไกสําคัญในการสร้างการตระหนักรับรู ้ของสังคมให้เห็นว่า  สตรีเป็นพลังสําคัญ

พลังหนึงของสังคมทีจะช่วยกันพัฒนาประเทศร่วมกับผู ้ชาย  เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี  จะ

เป็นสิงสําคญัทีสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของการปกครองท้องถินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
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อารีวรรณ  จตุทอง ( )  วิทยานิพนธ์นี  มีวัตถุประสงค์เ พือศึกษาถึงความเป็นมา 

แนวความคิด สภาพปัญหา และอุปสรรคของสตรีในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทของรัฐในการ

กําหนดมาตรการทางกฎหมายเพือส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง วิทยานิพนธ์ฉบับนี ใช้วิธีการวิจัย

เอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ สนธิสัญญา, อนุสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ อาทิ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา, อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ, 

ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือความก้าวหน้าของสตรี รวมทั งข้อมูลจากตํารา งานวิจัย บทความ 

แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการพรรณนาความ 

ผลการศึกษา พบว่าปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงมีรากฐานมาจากโครงสร้างสังคมที

ไม่มีความเสมอภาคอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดกฎหมายทีไม่ส่งเสริมความเสมอภาค อีกทั งสตรีไม่ได้มี

โอกาสเข้าสู่อํานาจในการตัดสินใจ รวมถึงการเข้าจัดการบริหารทรัพยากรของรัฐ เนืองจากสตรีไม่มีโอกาส

เข้ามีบทบาทการเมืองอย่างเต็มที โดยสตรีได้รับตําแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนทีน้อยมาก ซึงเกิดจากแบบ

แผนการทํางานทีมีอยู่แต่เดิมของพรรคการเมืองและเจตคติของผู ้ มีอํานาจทางการเมืองยังเป็นอุปสรรค

ขวางกั นการมีส่วนร่วมของสตรีในการบริหารรัฐกิจ รวมถึงเจตคติและการกระทําทีเลือกปฏิบัติ ทีผลักภาระ

ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและการดูแลเด็กให้ตกอยู่กับสตรีฝ่ายเดียว เจตคติของสังคมทีมองว่า

การเมืองไม่ใช่เรืองของสตรีและการใช้เงินจํานวนมากสําหรับการหาเสียงเลือกตั งและการดํารงอยู่ใน

ตําแหน่ง อาจทําให้สตรีเกิดความท้อถอยทีจะลงสมัครรับเลือกตั งและเข้ามีบทบาททางการเมือง 

เพือให้ปัญหาความเสมอภาคระหว่างชายหญิงได้รับการแก้ไขในระดับรากฐานของปัญหาและ

เพือให้สตรีได้มีโอกาสเข้าสู่อํานาจในการตัดสินใจ รวมถึงการเข้าจัดการบริหารทรัพยากรของรัฐ และเป็น

การขจัดอุปสรรคดังกล่าว เพราะหากรอให้สังคมเปลียนแปลงทัศนคติทางสังคมวัฒนธรรม และเห็น

ความสําคัญทีควรส่งเสริมให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมากขึ น คงต้องใช้เวลายาวนานจนทําให้ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคในสังคมได้ทันท่วงที เนืองจากปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ที

เกียวข้องกับสตรีมีมากขึ น ดังนั นจึงต้องมีมาตรการพิเศษชัวคราว ซึงเป็นแผนปฏิบัติการเชิงบวก (Positive 

Action) เพือช่วยให้ปัญหาทีเกิดขึ นคลีคลายไปโดยเร็ว อันเป็นแนวความคิดทีปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วย

การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบและการรับรองปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือ

ความก้าวหน้าของสตรี และประเทศต่างๆ ได้นํามาปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั น เพือเป็นการเร่งให้สตรีไทยได้มีบทบาททางการเมืองมากขึ น จึงมีข้อเสนอ ให้ออกเป็น

มาตรการทางกฎหมาย (Positive Law) โดยเพิมเติมเนื อหาในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั งสมาชิกสภาพผู ้ แทนราษฎร และการได้มาซึงสมาชิกวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยกําหนดให้พรรคการเมืองนําระบบโควตาไปใช้ด้วยการกําหนดให้

ผู ้สมัครรับเลือกตั งในระบบบัญชีรายชือของพรรคการเมืองต้องมีสตรีอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30 ในการ
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เลือกตั งระดับประเทศและนําระบบโควตาใช้ในการเลือกตั งระดับท้องถิน และมีมาตรการเสริม ด้วยการ

จัดตั งหน่วยงานทีรับผิดชอบงานด้านพัฒนาศักยภาพของสตรี หรือเพิมบทบาทหน้าทีให้หน่วยงานเดิม ใน

การทําหน้าทีส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจในสิทธิความเสมอภาคให้กับประชาชน พัฒนาศักยภาพของสตรี 

รวมถึงกระตุ ้นให้สตรีเห็นความสําคัญในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั ง 

สภาพัฒนาการเมือง และการจัดตั งกองทุนเพือสนับสนุนผู ้ลงสมัครรับเลือกตั งสตรี และกําหนดบทลงโทษผู ้

ทีไม่ใช้ระบบโควตาสตรีในการเลือกตั ง เป็นต้น 

 

 วิไล  บูรณุปกรณ์ ( ) การศึกษาวิจัยครั งนี   มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพือให้ทราบถึง  

บทบาทในฐานะผู ้ นําสตรี  ลักษณะของความเป็นผู ้ นําสตรี  และปัญหารวมทั งข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหาด้านบทบาทของผู ้บริหารสตรีขององค์กรบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  

ในการบริหารและพัฒนาท้องถิน 

 งานวิจัยฉบับนี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารและการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  คน  ซึงแบ่งเป็น  กลุ่ม  ประกอบด้วย  กลุ่มนักการเมือง  กลุ่ม

ข้าราชการ  และกลุ่มผู ้แทนภาคประชาชน  ซึงเป็นกลุ่มบุคคลทีมีความสําคัญและมีความเกียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 

 ผลการศึกษาพบว่า  นางศรีพรรณ์  เขียวทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  ในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาตําบลดอนแก้ว  ในฐานะผู ้ เป็นผู ้บังคับบัญชา  และผู ้บริหารสูงสุดในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  และเป็นผู ้ นําสตรีทีมี

ลักษณะเป็นบุคคลทีมีความกระตือรือร้นในการทํางาน  เป็นคนทํางานและบริหารเชิงรุก  และมี

คุณลักษณะเฉพาะตัว  ซึงถือได้ว่าเป็นจุดเด่น  และเป็นสิงทีทําให้ประชาชนในพื นทีและผู ้ ร่วมงานให้การ

ยอมรับ  นับถือ  ได้แก่การมีลักษณะของความเป็นผู ้นํา  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ  สามารถสังการและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  มีความอดทนและสามารถลงพื นทีได้โดยไม่แสดงอาการอ่อนแอแบบผู ้หญิง  

เป็นบุคคลทีมีเครือข่ายในการทํางานและประสานงานต่างๆ  ทั งในและนอกพื นที  ซึงทําให้ตําบลดอนแก้ว

ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกพื นทีอยู่บ่อยครั ง  นอกจากนี ยังเป็นผู ้ มี

ความคิดริเริม  กล้าตัดสินใจทีจะริเริมโครงการใหม่ๆ  และมักจะดําเนินการให้ประสบความสําเร็จได้เสมอ  

ดังนั น  นางศรีพรรณ์  เขียวทอง  จึงถือได้ว่าเป็นผู ้ กําหนดและวางรากฐานรวมทั งแนวทางการพัฒนาตําบล

ดอนแก้วไว้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ยิงหย่อนไปกว่าผู ้บริหารท้องถินอืนทีเป็นชายแต่อย่างใด  นอกจากนี

ยังถือได้ว่า  นางศรีพรรณ์  เขียวทอง  ได้ตั งมาตรฐานในการบริหารงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  

อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ไว้ค่อนข้างสูงทีเดียว 
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 สําหรับปัญหาและอุปสรรคทีสําคัญของการบริหารพัฒนาท้องถิน  โดยผู ้ นําทีเป็นสตรีในภาพรวม  

ได้แก่  ประเด็นปัญหาในเรืองของความรักสวยรักงาม, ความไม่อดทนต่อความลําบากต่างๆ  ในพื นที,  การ

ไม่กล้าตัดสินใจ  โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีต้องการการตัดสินใจในภาวะเร่งดว่น,  การมีลักษณะของความ

เป็นคนละเอียด  จู ้ จี   รวมถึงความไม่แข็งแรงของสภาพร่างกายเมือเปรียบเทียบกับเพศชาย  เป็นต้น  ซึง

ด้วยคุณลักษณะเฉพาะตัวของ  นางศรีพรรณ์  เขียวทอง  ทําให้ไม่ต้องประสบกับปัญหาดังกล่าวมากนัก  

โดยทั งนี ในการแก้ไขประเด็นปัญหาทีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู ้นําทีเป็นสตรีดังทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

เป็นเรืองทีเพศหญิงจะต้องให้ความสําคัญ  และจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ  และปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวของ

ตัวเอง  เพือให้เกิดความตระหนักในความสําคัญของการสร้างภาพลักษณ์ทีดีในฐานะผู ้ นํา  ซึงจะทําให้

สามารถเป็นผู ้นําสตรีทีประชาชนและผู ้ ร่วมงานให้การยอมรับ  นับถือและศรัทธาต่อไป 

 

 นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา  (2552) การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาความสําเร็จของ

อาชีพผู ้บริหารสตรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 2) เพือศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์

ของผู ้บริหารสตรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านทุนมนุษย์กับความสําเร็จของอาชีพผู ้บริหารสตรี ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ ผู ้บริหาร

สตรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานทัวประเทศ 19 เขต รวมจํานวนทั งสิ น 2,179 คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นโดยได้ผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงจาก

ผู ้ทรงคุณวุฒิและมีความเชือมัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสมองกลอิเลคทรอนิกส์ วิเคราะห์สถิติ

พื นฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตําสุด อันดับ และทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยการเขียน Syntax ทดสอบสหสัมพันธ์ดาโนนิคอล 

(Canonical Correlation) ในชุดคําสัง MANOVA ทีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01  

 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทุนมนุษย์ในคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้บริหารสตรีสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ในด้านการศึกษา ส่วนใหญ่จากการศึกษาระดับปริญญาโท 

คิดเป็นร้อยละ 76.5 ด้านประสบการณ์ทํางาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 46.8 และด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรส คิดเป็น

ร้อยละ 62.5 คุณลักษณะทุนมนุษย์ด้านบุคลิกภาพ โดยบุคลิกภาพในแรงดึงดูดทางกายภาพมีค่าเฉลีย 

4.04 และบุคลิกภาพในแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ มีค่าเฉลีย 4.14 ส่วนคุณลักษณะทุนมนุษย์ด้านสถานภาพทาง

ครอบครัว โดยสถานภาพทางครอบครัวในความทุม่เทต่อครอบครัวในแรงสนับสนุนจากครอบครัวมีค่าเฉลีย 

4.45 ความสําเร็จในอาชีพด้านวัตถุวิสัยของผู ้บริหารสตรีในเงินเดือนร้อยละ 49.5 เงินเดือนอยู่ระหว่าง 

26,001-35,000 บาท ในตําแหน่งร้อยละ 74.6 อยู่ในระดับ (C-8) และจํานวนชัวโมงทํางานต่อสัปดาห์ ร้อย

ละ 71.1 ทํางาน 40-50 ชัวโมง ส่วนความสําเร็จในอาชีพด้านจิตวิสัย ในความพึงพอใจในอาชีพมีค่าเฉลีย 

4.35 ความสําเร็จในอาชีพด้านจิตวิสัยในความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลีย 4.17 การทดสอบความสัมพันธ์
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ระหว่างคุณลักษณะทุนมนุษย์กับความสําเร็จของอาชีพด้านวัตถุวิสัยของผู ้ บริหารสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พบว่า ความสําเร็จในอาชีพด้านวัตถุวิสัยทีได้รับอิทธิพลจาก

คุณลักษณะทุนมนุษย์มากทีสุด คือ ระดับรายได้ หรือเงินเดือนทีได้รับสูงถึงร้อยละ 84.20 ซึงมี

ความสัมพันธ์กันสูงมาก (0.912) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทุนมนุษย์กับความสําเร็จของ

อาชีพด้านจิตวิสัยทีได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะทุนมนุษย์มากทีสุด คือ ความพึงพอใจในอาชีพสูงถึงร้อย

ละ 85.60 ซึงมีความสัมพันธ์กันสูงมาก (0.925) และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทุนมนุษย์กับ

ความสําเร็จในอาชีพ พบว่าความสําเร็จในอาชีพด้านจิตวิสัยได้รับอิทธิพลจากคณุลักษณะทุนมนุษย์มาก

ทีสุดร้อยละ 38.1 ซึงมีความสัมพันธ์กันสูงมาก (0.617) ตามลําดับ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าคุณลักษณะทุน

มนุษย์ทั ง 3 ด้านนั น มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิงความสําเร็จในด้านจิตวิสัยของ

ผู ้บริหารสตรีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ซึงให้ความสําคัญแก่ความพึงพอใจใน

อาชีพมากกว่าความพึงพอใจในงาน 

 

 วรรณดี เกตแก้ว (2552) การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะ

ของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ และ 2) วิเคราะห์คุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ที

ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา คุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ มี 

2 ด้านคือ คุณลักษณะส่วนบุคคล และคุณลักษณะด้านพฤติกรรมผู ้นํา  

 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยข้อที 1 ประชากรได้แก่ผู ้ อํานวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั นพื นฐานในภาคใต้ ปีการศึกษา 2551 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู ้ อํานวยการสถานศึกษาสตรีในสถานศึกษาขั นพื นฐาน ในภาคใต้ จํานวน 370 

คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั นชนิดสัดส่วน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เรือง การศึกษา

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ จํานวน 70 ข้อ เป็นการถามระดับ

คุณลักษณะทีมีตามการรับรู ้ตนเองของผู ้บริหาร ลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ แบบลิค-เอิร์ท ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ สกัดปัจจัยเพือ

พิจารณาจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและใช้วิธีการหมุนแกนแบบตั งฉากด้วยวิธีแวริ

แมกซ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

 การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ทีส่งผลต่อความสําเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที 2 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู ้ อํานวยการ

สถานศึกษาสตรีทีเป็นสมาชิกในประชากรทีได้รับการพิจารณาจากเขตพื นทีการศึกษา จํานวน 6 เขตโดยใช้

เกณฑ์อิงกลุ่มบนพื นฐานคุณสมบัติด้านความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดเป็นผู ้ นําสตรี

กลุ่มสูงและกลุ่มตํา กลุ่มละ 5 คนในแต่ละเขตรวมทั งสิ น 60 คน เป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํากลุ่มละ 30 คน 

เครืองมือทีใช้เป็นแบบสอบถามซึงพัฒนามาจากผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของ



155 
 

คุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงประเมินเกียวกับความ

สอดคล้องของคุณลักษณะของผู ้ตอบแบบสอบถามกับคุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ 

จํานวน 41 ข้อ ลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบลิค-เอิร์ท ดําเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่า t ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจพบคุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ ประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี หลังการหมุนแกนพบว่าองค์ประกอบทั ง 6 ประกอบกัน สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวบ่งชี ทั งหมดได้ร้อยละ 58.160 โดยองค์ประกอบที 1 ถึง 6 มีค่าไอเกน เท่ากับ 6.329, 

4.022, 3.718, 3.494, 3.409 และ 2.874 ตามลําดับดังนี 1) องค์ประกอบด้านความเป็นผู ้ นําแบบร่วมมือ

ประกอบด้วยตัวบ่งชี คุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ทั งหมด 11 ข้อ มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบตงัแต่ .645 - .791 2) องค์ประกอบด้านความเป็นผู ้ นําทางวิชาการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี

คุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ทั งหมด 7 ข้อ มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .543 - 

.775 3) องค์ประกอบด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ประกอบด้วย ตัวบ่งชี คุณลักษณะของผู ้ นําสตรีทาง

การศึกษาในภาคใต้ทั งหมด 6 ข้อ มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .543 - .788 4) องค์ประกอบด้านความ

เป็นผู ้นําแบบเปลียนสภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี คุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ทั งหมด 

6 ข้อ มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .583 - .767 5) องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยตัว

บ่งชี คุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ทั งหมด 7 ข้อ มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .548 - 

.708 และ 6) องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี คุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาใน

ภาคใต้ทั งหมด 4 ข้อมีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .705 - .867 

2. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้ทีส่งผลต่อความสําเร็จใน

การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี ทีผู ้ นําสตรีกลุ่มสูงมีสูงกว่าผู ้ นําสตรีกลุ่มตําอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 พบว่า มีจํานวน 12 ตัวบ่งชี ประกอบด้วย 1) การให้อิสระในการทํางานกับ

ครูในโรงเรียน 2) การศึกษาหาความรู ้ เกียวกับการปฏิบัติด้านการสอนทีเป็นทียอมรับ 3) การปฏิบัติเป็น

แบบอย่างด้านการสอนให้แก่ครูในโรงเรียน 4) การหาโอกาสให้ข้อมูลย้อนกลับเกียวกับการปฏิบัติงานของ

ครูเพือปรับปรุงการสอน 5) การดําเนินการจดัประชุมเพือพูดคุยกับครูเกียวกับการสอน หลังการสังเกตการ

สอน 6) การแสดงความเชือมันในตนเองในการทํางานให้ผู ้ ใต้บังคับบัญชาเห็น 7) การมีบุคลิกทีทําให้

ผู ้ใต้บังคับบัญชารู ้สึกศรัทธา 8) การอธิบายทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนให้ผู ้ ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ

และเห็นคุณคา่ 9) การเข้าร่วมศึกษาหรือสัมมนาในหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาเพือพัฒนาวิชาชีพที

จัดโดยสถาบันต่าง  ๆ10) การยึดผู ้มีความรู ้ ประสบการณ์และความสําเร็จสูงเป็นแม่แบบในการทํางาน 11) 
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การเปิดโอกาสให้ผู ้ มีความรู ้ประสบการณ์และความสําเร็จสูงให้ข้อมูลย้อนกลับในการทํางาน และ 12) 

การมุ่งมันในการทํางานเพือให้งานสําเร็จ 

 

14. สถานการณ์สตรีกับสือมวลชน 

 

 เนืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอื ออํานวยการสือสารทัวโลก  ได้มีผลกระทบ

ต่อนโยบายสาธารณะ  เจตคติและพฤติกรรมของเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กและคนหนุ่มสาว  ซึง

ศักยภาพของสือมวลชนทีจะมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าของสตรีได้พบเห็นในทุกแห่ง  ดังนั นการขาดความ

เข้าใจของสือมวลชนในเรืองบทบาทหญิงชายมีให้เห็นเป็นความล้มเหลวในการขจัดการสร้างตัวแบบที

อาศัยความแตกต่างของหญิงชายเป็นเกณฑ์  จึงจําเป็นต้องเปลียนแปลงการเสนอภาพลักษณ์ในทางลบ

และเหยียดหยามสตรีในสือสารมวลชนทุกรูปแบบ  ทั งทางอิเล็กทรอนิกส์  สิงพิมพ์  ภาพและเสียง  ซึงสือ

สิงพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  มักจะไม่ได้ให้ภาพทีสมดุลของชีวิตทีหลากหลายของสตรีและสิงต่างๆทีสตรี

ให้กับสังคม  และผลงานของสือมวลชนทีแสดงความรุนแรง  ดูถูกหรือลามกอนาจาร  ยังมีผลในทางลบต่อ

สตรีและการมีส่วนร่วมในสังคมของสตรี  รายการทีสนับสนุนบทบาทดั งเดิมของสตรีอาจมีผลจํากัดได้   
 สตรีควรได้รับการเสริมพลังด้วยการเพิมทักษะ  ความรู ้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึงจะ

ช่วยให้สามารถต่อต้านการเสนอภาพลบของสตรีทีมีอยู่ทวัโลกได้เข้มแข็งยิงขึ นและยังสามารถท้าทายการ

ใช้อํานาจทางทีผิดของอุตสาหกรรมนี   ดังนั น  ในการระดมพลังจากสือมวลชนนั น  รัฐบาลและผู ้ เกียวข้อง

อืนๆ  ควรส่งเสริมนโยบายทีชัดเจนและจริงจัง  เพือนํามุมมองบทบาทหญิงชายเข้ารวมไว้ในนโยบายและ

โครงการต่างๆ 
 แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านสตรีกับสือมวลชนไว้  ข้อ 

ดังนี 

1. เพิมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงของสตรีในการแสดงออกและการตัดสินใจในด้าน

สือมวลชนและผ่านสือสารมวลชน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการสือสาร 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีและเท่าเทียมของสตรีในสือมวลชน  รวมทั งการบริหาร การจัด

รายการ  การศึกษาฝึกอบรม และวิจัย  สนับสนุนและให้การยอมรับเครือข่ายสือสารมวลชนของสตรี  

รวมทั งเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการสือสารแบบใหม่ๆ ในฐานะเป็นวิถีทางเผยแพร่ข่าวสาร

ข้อมูลและแลกเปลียนทัศนะระหว่างกัน 

2. ส่งเสริมการแสดงภาพของสตรีทีสมดุลและไม่ยึดติดกับตัวตนแบบใดๆ 

 จัดตั งแนวทางวิชาชีพทีมุ่งแก้ปัญหาความรุนแรง  การดูหมินและลามกอนาจารต่อสตรีทีปรากฏใน

สือสารมวลชน  รวมทั งการโฆษณา ทั งนี  โดยให้สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกและพัฒนามุมมอง

บทบาทหญิงชายในทกุประเด็นซึงเป็นทีสนใจของชุมชน  ผู ้บริโภค และประชาสังคม 
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สถานการณ์ในประเทศไทย  ภาพลักษณ์ของสตรีได้ถูกนําเสนออย่างมีอคติในฐานะวัตถุทางเพศ

หรือในบทบาทดั งเดิม  คือสตรีต้องเป็นแม่และเมีย  และบางครั งถูกจัดวางไว้ในสถานะทีตํากว่าผู ้ชาย  และ

ภาพของความรุนแรงต่อผูห้ญิงยังคงปรากฏทางสืออย่างต่อเนือง  ทําให้คนในสังคมซึมซับภาพของสตรี

จากการผลิตซํ าของสือ  ส่งผลให้เกิดทัศนคติอคติและเจตคติทางลบต่อสตรีโดยไม่รู ้ ตัวซึงนําไปสู่ปัญหา

ต่างๆในสังคม  ซึงสังคมไทย แม้จะยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง แต่ปรากฏการณ์ในธุรกิจโฆษณา

ไทย  ย่อมมีนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในกรอบเดียวกัน บริษัททีไม่ใช่สาขา ซึงอาจ

หมายถึงบริษัทจากประเทศอืนหรือบริษัทของคนไทยเองก็มีกรอบของกลยุทธ์การตลาดไม่ต่างกัน หาก

จะต้องแข่งขันเพือความอยู่รอดในวงการโฆษณา สตรีจึงถูกมองเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญในฐานะผู ้ ซื อ

สินค้า และเป็นวัตถุในการดึงดูดให้ผู ้ อืนมาซื อสินค้า 
สตรีไทยเรียนรู ้  "ความเป็นจริง" จากสือว่าสตรีต้องสวยจึงจะมีคุณค่า สตรีสวยต้องมีรูปร่างผอมบาง 

ผิวขาวนวลเนียน ใบหน้าไร้สิวฝ้า ผมยาวสลวยดกดํา สตรีถูกกระตุ ้นให้ซื อสินค้าโดยภาพสตรีทีเซ็กซี มี

เสน่ห์ซึงถูกคัดเลือกมานําเสนอในสือโฆษณา  
สตรีถูกทําให้เป็นเหยือโดยกระบวนการอันซับซ้อน แยบยล ซึงหากไม่มีการสร้างภูมิต้านทานให้

สตรีเป็นผู ้ รับสารทีเท่าทันสือ ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมทีมีสุขภาพดี เพราะการทีสมาชิกของ

สังคมดําเนินชีวิตอยู่บนความเป็นจริงลวงย่อมเป็นความป่วยไข้ทางใจทีส่งผลทําให้สังคมพิกลพิการ ขาด

สมดุล และเสือม 
 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

จันทกร  บุญเลิศกุล ( ) การศึกษา เรือง การพาดหัวข่าวหน้าหนึงของหนังสือพิมพ์กับการ

คุกคามทางเพศทีเกิด ขึ นกับสตรี กรณีศึกษา เฉพาะหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก ในปี พ.ศ. 

2548 เป็น การวิเคราะห์รูปแบบของการนําเสนอของหนังสือพิมพ์หน้าหนึงกับการคุกคามทางเพศทีเกิด

ขึ นกับสตรี ซึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าว กลุ่มสิทธิสตรี เป็นการวิจัยเชิง 

คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นของบรรณาธิการข่าวหน้า 1 กลุ่มสิทธิสตรี และผู ้ ทีอ่าน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก เกียวกับการนําเสนอข่าวการคุกคามทาง เพศทีเกิดขึ นกับสตรี อีก

ทั งยังเป็นการศึกษารูปแบบการพาดหัวหน้าหนึงข่าวของหนังสือพิมพ์ใน เรืองทีเกียวข้องกับการคุกคามทาง

เพศทีเกิดขึ นกับสตรีในรูปแบบต่าง  ๆในทีนี กลุ่มเป้าหมายทีจะ ใช้สําหรับการศึกษาครั งนี มีอยู่ด้วยกัน 3 

กลุ่ม ได้แก ่ 

1) กลุ่มประชาชนทัวไป จํานวน 400 คน  

2) บรรณาธิการข่าว จํานวน 3 คน  

3) กลุ่มสิทธิสตรี จํานวน 5 คน  
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สําหรับผลทีได้จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทัวไปทีมีต่อการนําเสนอข่าว หน้าหนึงของ

หนังสือพิมพ์ทีมีเนื อหาข่าวเกียวข้องกับสตรีนั น ในเรืองนี กลุ่มเป้าหมายมีความ คิดเห็นทีแตกต่างกัน โดย

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

ประเภทแรก มีความเหมาะสม เพราะกลุ่มเป้าหมายคิดว่าไม่ว่าหญิงหรือชายก็มีสิทธิ ทีจะกระทํา

หรือตกเป็นข่าวและสามารถนําเสนอในสิงทีตกเป็นข่าวได้เท่าเทียมกัน  

ประเภททีสอง คือไม่มีความเหมาะสม เนืองมาจากในบ้างข่าวทีผู ้หญิงตกเป็นข่าวนั น มักจะ

นําเสนอในเรืองของทางเพศ เป็นหลัก เช่นภาพทีโชว์สัดส่วนหรือการใช้คําพูดแบบดูหมิน เหยียดหยามการ

กระทําของผู ้หญิงทีไม่ได้กระทําตัวตามบรรทัดฐานทีทางสังคมได้ตั งเอาไว้ อย่าง นี เป็นต้น  

ส่วนผลการสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์นั น จากการสัมภาษณ์ บรรณาธิการข่าวหน้า

หนึงของหนังสือพิมพ์ทั ง 3 ฉบับนั นสามารถสรุปแนวคิดทีมีต่อเรืองการพาด หัวข่าวหน้าหนึงของ

หนังสือพิมพ์กับการคุกคามทางเพศทีเกิดขึ นกับสตรีว่าหลักการทํางานของ นักข่าวนั น โดยส่วนใหญ่แล้วจะ

คํานึงถึงความนิยมของข่าว การนําเสนอข่าวทีประชาชนส่วน ใหญ่ให้ความสนใจหรือกําลังได้รับความนิยม 

และเป็นการทําหน้าทีคอยเตือนภัยและคอยเฝ้า ระวังภัยให้แก่สังคม ส่วนเรืองของการนําเสนอข่าวทีมี

เนื อหาข่าวเกียวของกับผู ้หญิงนั น ในตอนนี นักข่าวของทั ง 3 ฉบับก็ได้มีการคํานึงถึงการเลือกใช้คําและ

รูปภาพทีใช้ในการประกอบข่าวมากขึ น  

และผลทีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มสิทธิสตรีนั น จากการสัมภาษณ์กลุ่มสิทธิสตรี เรืองการคุกคาม

ทางเพศทีเกิดขึ นกับสตรี โดยส่วนใหญ่แล้วจะมองว่าไม่มีความเหมาะสม ซึง ประเด็นส่วนใหญ่ทีมอง คือ 

ประเด็นของการขายข่าวโดยมุ่งหวังผลของยอดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ มากกว่าความรับผิดชอบทีมีต่อสังคม 

อีกทั งยังต้องการให้การนําเสนอข่าวทีมีผู ้หญิงเป็นส่วนหนึง ของข่าวนั น ควรมีการนําเสนออย่างเป็นธรรม

ไม่มีการคุกคามทางเพศเกิดขึ น 

 

วัชระ จิรฐิติกาลกิจ (2549) จากการวิจัยเรือง “ผลกระทบของการนําเสนอข่าวข่มขืนใน

หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทีมีต่อผู ้ข่มขืน ผู ้ถูกข่มขืน  และผู ้อ่านทีสะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์” มี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาความตระหนักถึงจริยธรรมในการนําเสนอข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ภาษาไทย

รายวันเพือศึกษาผลกระทบจากการนําเสนอข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทีมีต่อผู ้ข่มขืนและ

ผู ้ถูกข่มขืนทีตกเป็นข่าว  และเพือศึกษาความคิดเห็นของผู ้อ่านข่าวทีมีต่อเหตุการณ์ข่มขืนกระทําชําเราที

เกิดขึ นในสังคม 

 การศึกษาครั งนี ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี(Combined Method) โดยการวิจัยเ ชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) ข่าวข่มขืนประกอบการ

สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ผู ้ปฏิบัติการในวิชาชีพหนังสือพิมพ์และศึกษาผู ้ รับสาร(Audience 

Study) ได้แก่ ผู ้ ข่มขืน และผู ้ถูกข่มขืนทีตกเป็นข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  รวมทั งใช้การวิจัยเชิง
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สํารวจ(Survey Research) กับผู ้อ่านด้วยแบบสอบถามทีมีโครงสร้างแน่นอน(Questionnaire) และวัดผล

ครั งเดียว(One-Shot Case Study)  

 ผลการศึกษาพบว่า  ความตระหนักเกียวกับการนําเสนอภาพผู ้ถูกข่มขืนของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่

มีลักษณะไม่เหมาะสมอย่างยิง  รองลงมามีลักษณะการนําเสนออย่างเป็นกลาง  ส่วนภาพทีมีลักษณะการ

นําเสนอเหมาะสมและเหมาะสมอย่างยิงจะพบในจํานวนน้อยด้านการนําเสนอข้อมูลของผู ้ถูกข่มขืน  

หนงัสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับอายุมากทีสุดรองลงมา คือ ชือสมมติ  การศึกษา  ภูมิลําเนา  

ชือและนามสกุลจริง  ชือบิดามารดาหรือผู ้ ใกล้ชิด  ทีอยู่อาศัย  อาชีพ  สถานทีทํางาน  ในขณะสถานที

ศึกษาจะให้ความสําคัญน้อยทีสุด  ส่วนทิศทางการนําเสนอส่วนใหญ่จะเป็นกลาง  รองลงมาคือ ทิศทางลบ  

ขณะทีข่าวทิศทางบวกจะพบในจํานวนน้อย  ทั งนี จากการวิเคราะห์ข่าวประกอบการสัมภาษณ์ได้คําตอบว่า  

หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันต่างทราบและยืนยันว่า  จริยธรรมมีความสําคัญต่อการนําเสนอข่าวข่มขืนแต่

การปฏิบัติงานจริง  พบข่าวข่มขืนบางส่วนยังมีลักษณะหมินเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรม  ด้วยเหตุนี จึง

ประเมินได้ว่า  หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันมีความตระหนักถึงจริยธรรมในการนําเสนอข่าวข่มขืนอยู่ใน

ระดับต่างๆ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี 

 1. ลักษณะภาพผู ้ถูกข่มขืน พบว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันจะมีความตระหนักถึงจริยธรรม

ระดับตําสุด 

 2. ทิศทางการนําเสนอข่าวข่มขืน พบว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันจะมีความตระหนักถึง

จริยธรรมระดับปานกลาง 

 3. ค่าเฉลียโดยรวมความคิดเห็นของผู ้ อ่าน  พบว่า หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันจะมีความ

ตระหนักถึงจริยธรรมระดับปานกลาง 

 ในขณะทีผลกระทบจากการนําเสนอข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ทีมีต่อผู ้ข่มขืน  กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่จะมีทัศนคติภายหลังเปิดรับข่าวข่มขืน  คือ ข่าวไม่ได้ทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศหรือจินตนาการตามซึง

เรืองนี ปกติจะเกิดจากโทรทัศน์  ภาพยนตร์ลามก  ภาพยนตร์ทีมีฉากข่มขืนและการแต่งกายของผู ้หญิง

ขณะเดียวกันมองว่า  พฤติกรรมทีปรากฏในข่าวเป็นสิงทีไม่ควรกระทําต่อผู ้หญิง  นอกจากนี  กลุ่มตัวอย่าง

สามารถจดจําวิธีการข่มขืนผ่านการสังเกตตัวต้นแบบทีหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ก่อนถูกต้องโทษได้

(Observation Learning) แต่ทั งนี   พบว่า ในการก่อคดีกลุ่มตัวอย่างจะมีสิงเร้าทีช่วยกระตุ ้นให้ตัดสินใจก่อ

เหตุขึ น เช่น สุรา  ความคึกคะนอง  การชักชวนของเพือน  ภาพยนตร์ลามก  การแต่งกายของผู ้หญิง  และ

การถูกแบล็คเมล์จากผู ้หญิง  ดังนั น สรุปได้ว่าข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์จะมีผลต่อการจดจําวิธีการข่มขืน

เพียงเท่านั นแต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรม “ลอกเลียนแบบ” แต่อย่างใด 

 ด้านผลกระทบจากการนําเสนอข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ทีมีต่อผู ้ถูกข่มขืนทีตกเป็นข่าว  พบว่า 

ภายหลังเป็นข่าวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู ้สึกโกรธ  กลัวผู ้อ่านรู ้   อับอาย  เสียใจ  ไม่กล้าออกไปไหน  และ

ไม่อยากตกเป็นข่าว  อีกทั งผู ้อ่านทีอยู่ใกล้ชิดละแวกเดียวกันก็จะทราบว่าบุคคลทีปรากฏในข่าวเป็นใคร  



160 
 

ขณะเดียวกันผลกระทบทีได้รับจะเป็นด้านจิตใจ เช่น อับอาย  ซึมเศร้า  ท้อแท้  สิ นหวัง  กลัวถูกทําร้าย  

และมองโลกในแง่ลบ  ด้านสังคมจะปิดตัวเอง  เปลียนชือ  อยู่คนเดียว  ย้ายทีอยู่  ทีทํางาน  สถานศึกษา  

และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างน้อยลง  ด้านการดําเนินชีวิตประจําวันจะเปลียนรูปแบบดําเนินชีวิตใหม่  

ส่วนด้านครอบครัวจะทําให้เป็นห่วง กังวล มากขึ นญาติพีน้องอับอาย  และครอบครัวแตกแยก  นอกจากนี

ผลกระทบด้านดีจากการเป็นข่าวจะช่วยให้การดําเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิงขนึ 

 ส่วนความคิดเห็นของผู ้อ่านข่าวข่มขืนทีมีต่อเหตุการณ์ข่มขืนกระทําชําเรา พบว่า ผู ้อ่านส่วนใหญ่

เชืออย่างยิงว่าการอ่านข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ทําให้พวกเขาคิดว่าสังคมมีอันตรายอยู่รอบๆ ตัว  

ตลอดเวลาและทําให้อยากเตือนญาติพีน้องทีเป็นหญิงให้ระมัดระวังตัวอย่าไว้ใจบุคคลอืนมากจนเกินไป  

ขณะเดียวกันกลับไม่แน่ใจว่า ข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ไม่มีส่วนทําให้อาชญากรรมประเภทอืนๆ เพิมมาก

ขึ นหรือข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์มีปริมาณมากจนทําให้เห็นว่าเหตุการณ์ข่มขืนกระทําชําเราเป็นเรืองปกติ

และรู ้สึกเฉยชากับเหตุการณ์ทีเกิดขึ น 

 

พีริยา  จารุเศรษฐการ (2549)  การวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์ คือ . เพือศึกษารูปแบบและ

วิธีการนําเสนอบทความเชิงโฆษณาในนิตยสารสตรี  . เพือศึกษาวิธีการในการแยกแยะบทความธรรมดา 

กับบทความเชิงโฆษณาของผู ้อ่าน  . เพือศึกษาถึงปัจจัยในการรู ้ เท่าทันบทความเชิงโฆษณาของผู ้อ่าน  . 

เพือศึกษาถึงอุปสรรคในการรู ้ เท่าทันบทความเชิงโฆษณาของผู ้ อ่าน  . เพือศึกษาถึงความคิดเห็นเชิง

ศีลธรรมและการใช้ประโยชน์ต่อบทความเชิงโฆษณาของผู ้อ่าน แบ่งการวิจัยออกเป็น  ส่วน คือ . การ

วิเคราะห์เนื อหา ในนิตยสาร Cleo Cosmopolitan Elle Cheeze และสุดสัปดาห์ ระยะเวลา  เดือน รวม 

 เล่ม . การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง อายุ  –  ปี จํานวน  คน  

ผลการวิจัยพบว่า 

 .   สินค้าทีมีการใช้บทความเชิงโฆษณามากทีสุดคือ เครืองสําอาง โดยส่วนมากเป็น บทความ

รายงานทีมีเนื อหาทัวไป มีการตั งชือแบบบอกเล่ามากทีสุด ส่วนมากมีการโฆษณาหน้าเดียวกับบทความ

โดยใส่ภาพยีห้อลงไปด้วย ซึงมักจะไม่มีการอ้างอิงและระบุว่าเป็นพื นทีโฆษณา ส่วนใหญ่มักจะนําเสนอ

ภาพของบุคคลร่วมกับสินค้า 

 .   ปัจจัยทีทําให้ผู ้อ่านรู ้ เท่าทันบทความเชิงโฆษณา ได้แก่ ข้อความลักษณะเชิญชวน แนะนํา

สินค้า รูปแบบและสีสันของบทความทีสอดคล้องกับสินค้า และพรีเซนเตอร์ 

 . อุปสรรคในการรู ้ เท่าทันบทความเชิงโฆษณา ได้แก่ การเขียนแบบบทความบรรยายทัวไป ไม่

กล่าวเจาะจงสิงใดเป็นพิเศษ  

 . กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็นการผิดทีใช้บทความเชิงโฆษณา และชอบการนําเสนอ

แบบนี เพราะ เป็นการให้ความรู ้  เป็นสิงทีดี แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยนําความรู ้ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และ

หากเป็นสิงทีเกียวกับผิวหน้าและผิวพรรณ จะไม่กล้านําไปใช้ 
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ปรียาภรณ์  คุณะเกษม ( ) “ภาพลักษณ์ของผู ้หญิงทีเป็นภาพสะท้อนวัตถุทางเพศ ซึง

ปรากฏในสือโฆษณาประเภทนิตยสาร” เป็นการวิจัยเพือศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยทีทําให้ผู ้หญิงต้อง

กลายเป็นวัตถุทางเพศทีถูกใช้ในสือโฆษณาประเภทนิตยสาร รวมทั งอิทธิพลของสือทีมีผลต่อทัศนคติ การ

รับรู ้ ของกลุ่มผู ้ บริโภคทั งเพศหญิงและเพศชาย การศึกษาวิจัยครั งนี  ผู ้ วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธีเก็บรวมรวมข้อมูลแบบ Focus Group และการสัมภาษณ์แบบกับ

กลุ่มเป้าหมายจํานวน  กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มพนักงานธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ่ ครีเอทีฟ และ

บรรณาธิการนิตยสารแพรว GM และ IMAGE 

 จากการทีผู ้ วิจัยเห็นภาพโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมายในสือโฆษณาประเภทนิตยสาร ด้วยการ

นําเสนอภาพโฆษณาทีเย้ายวนใจ หรือการเปิดเผยเรือนร่างให้เห็นในลักษณะทีนุ่งน้อยห่มน้อย เพือกระตุ ้น

ปลุกเร้าอารมณ์ สร้างความเร้าใจให้กับภาพโฆษณา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นแรงจูงใจทีทําให้ผู ้ วิจัยเลือก

ทีจะศึกษาเฉพาะสือโฆษณาประเภทนิตยสาร เนืองจากสือโฆษณาประเภทนิตยสารในยุคปัจจุบันมี

บทบาทต่อชีวิตประจําวันของผู ้บริโภคเป็นอย่างมาก และสามารถเข้าถึงความรู ้ สึกนึกคิดของผู ้อ่านได้เป็น

อย่างดี นอกจากนี  นิตยสารยังเป็นสือทีสามารถพกพาติดตัวไว้อ่านเพือฆ่าเวลาตามสถานทีต่างๆ และมี

เนื อหารสาระทีน่าสนใจ มีภาพโฆษณาทีมีสีสันสวยงาม มีคอลัมน์เรืองราวต่างๆ ทีเกียวข้องกับผู ้หญิง และ

มีการใช้ภาษาทีสามารถดึงดูดความสนใจได้ดี ด้วยเหตุนี นิตยสารจึงถูกใช้เป็นเครืองมือสําคัญในการ

สือสารเพือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความสนใจ อีกประการหนึงนิตยสารมี

อัตราการเจริญเติบโตทีต่อเนืองและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึงเป็นผู ้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

 สําหรับผลการวิจัยทีได้มีดังนี 

1. การโฆษณาด้วยการนําเอาผู ้หญิงมาเป็นองค์ประกอบหรือเป็นเครืองมือสําคัญในการขาย 

โดยคาดหวังให้ผู ้ รับข่าวสารหรือผู ้บริโภคเชือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว จะทําให้ผู ้บริโภคเป็นผู ้ ทีมี

เสน่ห์ติดตราตรึงใจแก่ผู ้พบเห็นได้ดี ดังนั น เรือนร่างของผู ้หญิงจึงถูกนํามาใช้ในภาพโฆษณา โดยผู ้ผลิต

สินค้ามีจุดมุ่งหมายเพียงเพือให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขายดีมีกําไรเท่านั น 

2. การนํางานโฆษณาสินค้าในนิตยสาร โดยนําเอาผู ้หญิงมาเป็นองค์ประกอบ หากกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายทีอ่านนิตยสารเป็นผู ้หญิงก็จะช่วยกระตุ ้นในเรืองของความต้องการในการซื อสินค้าเท่านั น แต่ถ้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีอ่านนิตยสารเป็นผู ้ชายก็น่าจะเป็นสิงทีผู ้อ่านสนใจด้วยตัวเนื อหาเองมากกว่าทีจะ

เป็นการกระตุ ้นให้ต้องการซื อสินค้าจะเห็นได้ว่าถึงแม้ผู ้ชายจะไม่สามารถซื อสินค้าบางอย่างได้เอง แต่ก็

สามารถจดจําโฆษณาและบอกต่อไปยังผู ้หญิงได้อีกด้วย 

3. การนําผู ้หญิงมาเป็นส่วนเกียวข้องกับการโฆษณาก็เพือสร้างจุดขายให้กับสินค้า แต่ทั งนี  ก็

ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ภาพประกอบนั นๆ ด้วยว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงไรกับตัว
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ผลิตภัณฑ์ทีต้องการทําโฆษณา ซึงบางครั งภาพโฆษณาสินค้าทีมีผู ้หญิงเป็นองค์ประกอบก็ไม่ได้มี

ความหมายว่าจะช่วยให้สินค้านั นขายดีเสมอไป 

ผู ้ วิจัยได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ นจากมุมมองของความไม่เสมอภาคกันระหว่างเพศ

หญิงและเพศชาย ซึงจะต้องทําการปรับเปลียนแนวคิดในมุมมองด้านความแตกต่างระหว่างผู ้หญิงกับ

ผู ้ชายทั งระดับความคิด ความเชือ และระดับปฏิบัติการของคนในสังคม  ทั งด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั งยกระดับในด้านการศึกษาเพือทําให้ผู ้หญิงมีโอกาสก้าวหน้าและส่งเสริมให้มีวิชาความรู ้ เพือให้

ผู ้หญิงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และทําให้ผู ้หญิงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจทีดีขึ น 

นอกจากนี  ผู ้หญิงควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มทีและควรได้รับการคุ ้มครองสิทธิสตรีในด้านของ

ร่างกายและจิตใจ เพือมิให้ผู ้หญิงถูกคุกคามหรือตกเป็นเหยือในภาพโฆษณาเหล่านั นอีกต่อไป และควรมี

กฎหมายทีใช้บังคับเพือสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงและเพศชาย จึงจะเป็นการส่งเสริมให้เกิด

ความสงบสุขในสังคมและไม่ทําให้ผู ้หญิงต้องตกเป็นวัตถุทางเพศอีกต่อไป 

 

สุระ  ศรีศศิ ( )  งานวิจัยเรือง “แบบแผนการบริโภคสือทางเพศของผู ้ชายและผู ้หญิง” นี  เป็น

การศึกษาถึงแบบแผนการบริโภคสือทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง ซึงมีความแตกต่างกันในเรืองเพศ นันคือ 

เพศชายและเพศหญิง ซึงผู ้ วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) กลุ่มผู ้ รับสารทีเป็นเพศชายและหญิงทีบริโภคสือทางเพศ ประเด็นหลักของการศึกษา คือ การ

พิจารณาว่า เพศชายและเพศหญิงมีแบบแผนการบริโภคสือทางเพศเหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยอาศัย

แนวคิดและการศึกษาเกียวกับสือทางเพศ และแนวคิดเรืองการวิเคราะห์ผู ้ รับสารแนวใหม่ของ David 

Morley เป็นแนวทางการเข้าสู่ปัญหาของการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์แบบแผนการบริโภคสือทางเพศของเพศชายและเพศหญิง อันได้แก่การวิเคราะห์

ผู ้ รับสาร กระบวนการรับรู ้ของผู ้ รับสาร พฤติกรรมการบริโภคสือ และผลกระทบทีมีต่อผู ้ รับสาร ผู ้ วิจัยพบว่า 

นอกจาเพศภาวะทีเป็นตัวแปรในการกําหนดแบบแผนการบริโภคสือทางเพศ ซึงตรงกับการศึกษาการ

บริโภคสือโทรทัศน์ The “Nationwide” Audience ของ David Morley แล้ว การบริโภคสือทางเพศยังมีตัว

แปรอืน นันคือ ตัวแปรเรืองศีลธรรม ระบบวัฒนธรรมแบบศิวิไลซ์  ความรู ้ สึกผิด และความเป็นส่วนตัว ที

เป็นตวักําหนดแบบแผนการบริโภคสือทางเพศชายและเพศหญิงอีกด้วย นอกจากนั น ผู ้ วิจัยค้นพบว่า เพศ

ชายและเพศหญิงมีแบบแผนการบริโภคทีเหมือนกันเชิงประเภท (similarity in kind) แตกต่างกันในเชิง

ระดับ (difference in degree) ทั งในเรืองของการจดจําเนื อหา และการคิดไตร่ตรองขณะดู และในข้อ

สุดท้าย ผู ้ วิจัยยังค้นพบว่า ในการบริโภคสือทางเพศของเพศชายและเพศหญิงนั น ยังเป็นจุดทีสะท้อนความ

ไม่เท่าเทียมกันในการบริโภคระหว่างผู ้ รับสารเพศชายและเพศหญิง 

 



163 
 

ชเนตตี  ทินนาม (2551)   งานศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาวาทกรรมความรุนแรงต่อผู ้หญิง

ในสือนับตั งแต่ปี พ.ศ. 2449 – 19  ในประเด็นต่อไปนี  1.เพือแกะรอยวาทกรรมความรุนแรงต่อผู ้หญิงบน

พื นทีสือ .เพือวิเคราะห์และวิพากษ์ปัจจัยทีอยู่เบื องหลังวาทกรรมความรุนแรงต่อผู ้หญิงบนพื นทีสือ 3.เพือ

วิเคราะห์และวิพากษ์กลไกในการทํางานของวาทกรรมเพือสือความหมายความรุนแรงต่อผู ้หญิงในมิติของ

ความไม่ต่อเนือง ปฏิบัติการของอํานาจและการต่อสู ้ต่อความรุนแรงต่อผู ้หญิง การศึกษาครั งนี เป็น

การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู ้ วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท (text) ทีปรากฏบนพื นทีการ

สือสารใน นิตยสารผู ้หญิง หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ภาพยนตร์ และโฆษณาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วาท

กรรม (discourse analysis) ของ Michel Foucault   ร่วมกับทฤษฎีสตรีนิยม และ แนวคิดความรุนแรงต่อ

ผู ้หญิง  

ผลการศึกษาพบว่า วาทกรรมความรุนแรงต่อผู ้หญิงทีปรากฏบนพื นทีสือระหว่างปี พ.ศ. 2449 – 

19 ได้แก่ วาทกรรมความรุนแรงทางเพศ วาทกรรมพรหมจารี วาทกรรมว่าด้วยการทําแท้ง วาทกรรมว่า

ด้วยการคุมกําเนิด วาทกรรมความงาม วาทกรรมโสเภณี วาทกรรมผู ้หญิงเป็นสมบัติของผู ้ ชายและ

ครอบครัว วาทกรรมความเป็นแม่และเมีย วาทกรรมความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรืองส่วนตัว วาทกรรมว่า

ด้วยการศึกษา และวาทกรรมว่าด้วยอาชีพ 

การวิเคราะห์วาทกรรมแบบสตรีนิยมสายสือทีงานวิจัยเรืองนี ได้ต่อยอดขึ นมา ต้องมองให้เห็น

ปัจจัยเบื องหลังวาทกรรมความรุนแรงต่อผู ้หญิง ได้แก่ อุดมการณ์ปิตาธิปไตย  ชนชั น เชื อชาติ มิติ

เศรษฐกิจ/ทุนนิยม ความรู ้  ประเพณี/วัฒนธรรม/ศีลธรรม การเมือง เพศวิถี อัตลักษณ์ และวาทกรรมชุด

ต่างๆทีมากํากับวาทกรรมความรุนแรงต่อผู ้หญิง ขณะทีปัจจัยเบื องหลังทีมีอิทธิพลต่อวาทกรรมภาคต่อสู ้

ได้แก่ วาทกรรมสตรีนิยมเสรีนิยม วาทกรรมสตรินิยมสายถอนรากถอนโคน วาทกรรมสตรีนิยมสาย

วัฒนธรรม วาทกรรมสตรีนิยมสายสังคมนิยม วาทกรรมสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่ แนวคิดความรับผิดชอบ

ต่อสังคม วาทกรรมความรัก ความดีชัวของสตรี วาทกรรมความรู ้   ชนชั น การเมือง วาทกรรมความเสมอ

ภาค วาทกรรมตะวันตก   และอุดมการณ์ทุนนิยม   

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลไกการทํางานของวาทกรรมทั งวาทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ญิงและ

วาทกรรมภาคต่อสู ้ทีปรากฏบนพื นทีสือสะท้อนความไม่ต่อเนืองของวาทกรรมในลักษณะ การแตกร้าว การ

ปริแตก การสวมรอย การแตกหัก การผันแปร และ การกลายพันธุ ์  ทั งผู ้หญิงและผู ้ชายต่างก็มีส่วนร่วมใน

การใช้พื นทีสือเพือผลิตซํ าวาทกรรมความรุนแรงต่อผู ้หญิงขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมในการต่อสู ้ต่อความ

รุนแรงต่อผู ้หญิงเช่นเดียวกัน ผู ้ วิจัยเสนอให้ใช้แนวคิดความไม่ต่อเนือง ได้แก่ การแตกร้าว การปริแตก การ

สวมรอย การแตกหัก การผันแปร และ การกลายพันธุ ์ของวาทกรรม ซึงเป็นวิธีการเดียวกับทีอุดมการณ์หลัก

ในสังคมใช้กระทําความรุนแรงตอ่ผู ้หญิงมาเป็นยุทธิวิธีในการสู ้กลับและรื อถอนวาทกรรมความรุนแรงต่อ

ผู ้หญิงในสังคมไทย 
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ปอรินทร์  เพ็ญศิริ ( )  การค้นคว้าแบบอิสระครั งนี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพือศึกษา

การนําเสนอภาพลักษณ์สตรีผ่านภาพโฆษณาในนิตยสารสตรี และเพือหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภท

สินค้ากับความน่าดึงดูดใจในภาพสตรีทีลงโฆษณาในนิตยสารสตรี โดยวิเคราะห์ภาพลักษณ์สตรีผ่านภาพ

โฆษณาในนิตยสารสตรี โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสินค้ากับความน่าดึงดูดใจในภาพสตรี จาก

นิตยสารแพรว CLEO, ELLE, IMAGE และ LIPS จากนั นสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ความคดิเห็นของ

บรรณาธิการนิตยสาร นักวิชาการสิทธิสตรี (ศูนย์สตรีศึกษา) และกลุ่มตัวอย่างทีเป็นสตรี 

ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ทีพึงปรารถนา (Wish Image) หรือการนําสตรีมาเป็นองค์ประกอบ

เป็นเครืองสําคัญในการขายสินค้า เพือกระตุ ้นให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการอยากจะเป็นเหมือนในภาพ

โฆษณา ถูกนําเสนอมากทีสุดคือร้อยละ 41.95 ในขณะที ภาพสตรีในลักษณะของนางแบบทีทันสมัย 

(Trendy) หรือภาพลักษณ์ทีดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวของตัวเองมักใช้สนับสนุนสินค้าทีมีความ

แตกต่าง และต้องการนําเสนอความทันสมัย ความใหม ่(New & Update) ไปสู่ผู ้บริโภค ถูกใช้ในการดึงดูด

ใจมากทีสุดคือร้อยละ 41.40 และจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คือ ความงามของเรือนร่างสตรีเป็นเครืองมือในการสือสารทางธุรกิจได้ดีทีสุด ด้วยสภาพแวดล้อมและ

สังคมทีเปลียนไป ทําให้การนําเสนอภาพลักษณ์ของสตรีสมัยยคุหลังสมัยใหม่แตกต่างไปจากยุคสมัยใหม่

ซึงสตรีมีความกล้าแสดงออกมีความมันใจในตัวเองสูง ทําให้ภาพลักษณ์ของสตรีแสดงถึงการกล้าเปิดเผย

ตัวตน ดังนั น  ภาพลักษณ์ของสตรีทันสมัย จึงถูกใช้เป็นจุดดึงดูดใจในตัวสตรี และชี ให้เห็นถึงความ

หลากหลายในตัวตนของสตรี 

 

จิราพร  พูลสวัสดิ  ( ) การศึกษาวิจัยเรือง “การนําเสนอภาพสตรีไทยผ่านสือประชาสัมพันธ์

ขององค์กรสตรีในประเทศไทย”  มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการใช้แนวคิดการประชาสัมพันธ์ขององค์กรสตรี

ในการจัดทําสือรณรงค์เพือการประชาสัมพันธ์เรืงราวเกียวกับผู ้หญิง  และประเด็นในการสือสารรณรงค์

เรืองของผู ้หญิงผ่านสือประชาสัมพันธ์ขององค์กรสตรี  รวมทั งวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอภาพสตรีไทย

ผ่านสือประชาสัมพันธ์ขององค์กรสตรี  โดยใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและสือ

ต่างๆขององค์กรสตรี  องค์กร  ได้แก่ มูลนิธิเพือนหญิง  มูลนิธิผู ้หญิง  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  และ

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรืองสุขภาพผู ้หญิง  ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  บุคลากรฝ่ายสือสาร

รณรงค์หรือฝ่ายข้อมูล  และผู ้บริหารหรือผู ้ อํานวยการขององค์กรสตรี  องค์กร  องค์กรละ  คน  รวมทั งสิ น 

 คน  ตลอดจนการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี 

1. องค์กรสตรีมีการใช้แนวคิดการประชาสัมพันธ์ในการจัดทําสือรณรงค์เพือการประชาสัมพันธ์  

โดยแนวคิดการประชาสัมพันธ์จะสอดคล้องกับ  ส่วนสําคัญในการจัดทําสือรณรงค์  ได้แก่ .วัตถุประสงค์

ในการจัดทําสือรณรงค์เพือการประชาสัมพันธ์  พบว่า  สือรณรงค์ขององค์กรสตรีมีพัฒนาการของการ
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กําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทําสือฯจากในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เพือการเผยแพร่/บอกกล่าวหรือชี แจง

ข้อมูล  เพือให้ความรู ้ ในประเด็นต่างๆ ทีเกียวกับผู ้หญิง  และเพือให้สังคมได้รับรู ้ และเข้าใจในประเด็น

เหล่านีได้อย่างถูกต้อง  ต่อมาองค์กรสตรีเริมทีจะจัดทําสือฯขึ นเพือต้องการให้เกิดอิทธิพลต่อความคิด  

ความเชือ  ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล  ตลอดจนโน้มน้าวใจให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนการ

ดําเนินงานและข้อเรียกร้องต่างๆขององค์กรสตรี  ขั นตอนในการจัดทําสือรณรงค์เพือการประชาสัมพันธ์  

ประกอบด้วย  ขั นตอน  ได้แก่ )ขั นการวิจัย )ขั นการวางแผน-การตัดสินใจ  วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที

เกียวข้อง )ขั นการสือสาร  นํากลยุทธ์การใช้สือแบบผสมผสานมาใช้ในการสือสารรณรงค์  ได้แก่  

สือมวลชน  สือบุคคล  และสือเฉพาะกิจ  )ขั นการประเมินผล  ในระดับภาพรวมทั งหมดยังไม่มีการ

ประเมินผลการใช้สือรณรงค์อย่างเป็นทางการ 

2. ประเด็นในการสือสารรณรงค์ขององค์กรสตรี  โดยภาพรวมเน้นนําเสนอสือรณรงค์ในประเด็น

ความรุนแรงต่อผู ้หญิง  ซึงผ่านมุมมองเรืองเพศทีหลากหลายได้  ดังนี   มุมมองด้านเพศสรีระ  มีการ

นําเสนอในแง่ของเพศศึกษา  และสุขภาพทางเพศ  มุมมองด้านเพศสภาพ  มีการนําเสนอเนื อหาทีกล่าวถึง

บทบาทความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย  การใช้อํานาจและการครอบงําของเพศชายทีมี

ต่อเพศหญิง  และมุมมองด้านเพศวิถี  นําเสนอในแง่ความรุนแรงทางเพศทีผู ้หญิงถูกกระทําเกิดขึ นจากการ

ทีผู ้หญิงไม่สามารถมีอํานาจต่อรองหรือควบคุมเรืองเพศวิถีของตนเองได้ 

3. รูปแบบการนําเสนอภาพสตรีไทยสามารถแบ่งประเภทได้  ดังนี   รูปแบบการต่อรองภาพ

ผู ้หญิงกับกลุ่มอํานาจทางสังคม  การนําเสนอภาพของผู ้หญิงในเชิงนามธรรมและให้ความรู ้ สึกในเชิงบวก  

รูปแบบทีเน้นข้อความสะดุดหู  สะดุดตา  และใช้ภาษาทีเจืออารมณ์  รูปแบบของการอ้างอิงข้อมูลจาก

หลายแหล่งทีมา  และรูปแบบของละครสั น 

 

วศินี  สุทธิวิภากร ( )   วิทยานิพนธ์ฉบับนี มีจุดมุ่งหมายทีจะศึกษาสถานภาพและบทบาท

สตรีไทยตามทีนําเสนอในนวนิยายของคุณหญิงวิมล ศิริไพบลูย์ ทีเป็นทีรู ้ จักมากในนามปากกา “ทมยันตี” 

ว่ามีความเกียวโยงกับมิติต่างๆในสังคม ได้แก่ มิติครอบครัว มิติสังคม และมิติการเมือง เพือสะท้อนหรือ

เรียกร้องความเสมอภาคทางเพศอย่างไร อีกทั งมุ่งทีจะศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทสตรีผ่านตัว

บทนวนิยายว่ามีความเชือมโยงกับวาทกรรม อํานาจ ความรู ้ความจริง และปฏิบัติการทางสังคมอย่างไร  

การศึกษาครั งนี แทนทีจะมองนวนิยายในฐานะทีเป็นปรากฏการณ์ซึงสะท้อนภาพสังคมอย่างตรงไปตรงมา

เหมือนกระจกเงา แต่กลับมองในฐานะภาพตัวแทนทีหักเหและบิดเบือนไปจากความจริงทางสังคม ทั งนี

เพราะเนือหาจะขึ นอยู่กับมุมมอง การรับรู ้การตีความ การให้คุณค่า และจินตนาการของผู ้แต่งนวนิยาย 

ดังนั น งานวิจัยนี จึงได้เลือกใช้กรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเป็นเกณฑ์ในการศึกษาแบบแผนและกฎเกณฑ์

ของตัวบทนวนิยายผ่านทฤษฎีวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต ์เพือขุดค้นหาความสัมพันธ์ของตัวบททีเชือมโยง

กับเครือข่ายของสถาบัน ปฏิบัติการทางสังคม และความเชือในสังคมไทย 
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 ผลการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามทีนําเสนอในนวนิยายของคุณหญิงวิมล ศิริ

ไพบูลย์จํานวน 16 เรือง ระหว่างปีพุทธศักราช 2510 - 2549 โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมข้างต้น 

พบว่า ตัวบทนวนิยายเหล่านี เป็นกลไกการประกอบสร้างทางภาษา หรือเป็นกระบวนการทางวาทกรรม ที

เกียวโยงกับกรอบความรู ้ ความเข้าใจของผู ้ แต่งนวนิยายทีอิงอยู่กับโครงสร้างสังคมแบบปิตาธิปไตย 

เนืองจากเรืองราวทีคุณหญิงวิมลสะท้อนผ่านนวนิยายนั นได้จัดวางตําแหน่งสตรีให้อยู่ภายใต้แรงกระทํา 2 

ทางทีซับซ้อน กล่าวคือ ในด้านหนึงสตรีถูกประกอบสร้างให้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าบุรุษ แต่อีกด้านหนึง 

สตรีกลับถูกคาดหวังให้สานต่อคุณสมบัติความเป็นแม่และเมียทีดีต่อไป แรงขับเคียวกันดังกล่าว สุดท้าย

ตกอยู่ในบริบททีมีบรรทัดฐานทางสังคมทีผู ้ชายเป็นใหญ่อยู่นันเองภาพเสนอสตรีของคุณหญิงวิมลผ่านนว

นิยาย 13 เรืองตอกยํ าแบบฉบับเฉพาะของสตรีตามวิธีคิดแบบปิตาธิปไตย อีกทั งนําเสนอภาพสตรีแบบ

แยกขั วตรงข้ามจากบุรุษอย่างเห็นได้ชัด ซึงยิงสะท้อนอํานาจของคุณหญิงในการประกอบสร้างวาทกรรมยํ า

ความแตกต่างทางเพศอยู ่ทั งนี มีนวนิยายเพียง 3 เรืองทีจัดวางภาพลักษณ์สตรีในฐานะมนุษย์ทีเทียบเท่า

บุรุษ ด้วยเหตุนี การประกอบสร้างทางวาทกรรมของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ จึงเป็นปฏิบัติการรูปแบบหนึง

ทางสังคม ทีเสนอภาพอัตลักษณ์ของสตรีอย่างไม่เท่าเทียมบุรุษ และบิดเบือนสถานภาพ บทบาทสตรีให้

เป็นไปตามแนวทางสตรีนิยม จนสามารถสถาปนาวาทกรรมสตรีนิยมให้กลายเป็นความจริงขึ นมาได้ใน

สังคมอาจกล่าวได้ว่า คุณหญิงวิมลไม่ได้ประกอบสร้างวาทกรรมหลักคือ วาทกรรมสตรีนิยมอย่างทีเข้าใจ

แต่ได้สะท้อนข้อจํากัดและข้อขัดแย้งในความเป็นสตรีผ่านความลักลันของตัวบทนวนิยาย และผลิตซํ า

อุดมการณ์สตรีในบริบทสังคมทีผู ้ชายมีอํานาจอยู่นันเอง 

 

15. สถานการณ์เด็กผู ้หญิง 

  

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในมาตรา 2 ย่อหน้า 1 ระบุว่า “รัฐภาคีควรเคารพและประกันสิทธิที

กําหนดไว้ในอนุสัญญาฉบับปัจจุบันแก่เด็กแต่ละคนภายในขอบเขตอํานาจของตน โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบัติใดๆ ทั งสิ น โดยไม่คํานึงถึงเชื อชาติ ผิวพรรณ เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือด้านอืนๆ 

สัญชาติ เผ่าพันธุ ์ หรือทีมาทางสังคม ทรัพย์สิน ความพิการ การถือกําเนิด หรือสถานะทั งของเด็กคน

นั นเอง หรือพ่อแม่ของเด็ก หรือของผู ้คุ ้มครองตามกฎหมายของเด็ก” อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ ประเทศ 

เด็กผู ้หญิงยังถูกปฏิบัติทีเป็นอันตรายอันเนืองจากเจตคติและประเพณีของสังคม เช่น การเฉือนอวัยวะเพศ

ภายนอกของสตรี การเลือกมีลูกชาย การแต่งงานเร็วตั งแต่ยังเป็นเด็ก การเอาเปรียบทางเพศ การเลือก

ปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในการจัดสรรอาหารการกิน การปฏิบัติอืนๆ ทีเกียวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ เป็น

ต้น ซึงเด็กผู ้หญิงมักถูกปฏิบัติอย่างเป็นผู ้ตําต้อยกว่าเด็กผู ้ชาย ถูกอบรมเลี ยงดูให้จัดลําดับตัวเองไว้เป็น

คนสุดท้ายของครอบครัว ซึงเป็นการบันทอนความเชือมันและความเคารพในตัวเอง (สํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว, แผ่นพับ)  
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 นอกจากนั น เด็กผู ้หญิงและสตรีวัยรุ่น อาจจะได้รับข่าวสารทีขัดแย้งและสับสนเกียวกับบทบาท

ทางเพศของตน จากพ่อแม่ ครู รวมถึงกระบวนการศึกษาทีมีอคติทางเพศ เพือร่วมวัย และสือมวลชน  ทํา

ให้เกิดการตอกยํ าเจตคติประเพณีเดิม การใช้แรงงานเด็ก การแต่งงานเร็ว การขาดแคลนทุน และการขาด

แคลนสถานทีเรียน การตั งครรภ์ในวัยรุ่น และความไม่เท่าเทียมกันทางเพศทีเป็นอยู่ในสังคมและใน

ครอบครัว  เด็กผู ้หญิงบางคนอาจต้องเริมต้นรับภาระหนักในบ้านตั งแต่อายุยังน้อย และถูกคาดหวังให้

จัดการกับความรับผิดชอบด้านการศึกษาและงานบ้านไปพร้อมกัน  

 ความรุนแรงทางเพศและโรคทีติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั งโรคเอดส์ มีผลร้ายอย่างมหันต์ต่อ

สุขภาพของเด็ก และเด็กผู ้หญิงจะอ่อนแอกว่าเด็กผู ้ชายต่อผลทีตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อวัยอันควร

และไม่มีการป้องกัน เด็กผู ้หญิงมักถูกกดดันให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศ สืบเนืองจากสาเหตุ เช่น ความ

อ่อนวัย แรงกดดันทางสังคม การขาดกฎหมายคุ ้มครองหรือความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมาย 

เด็กผู ้หญิงมักเสียงต่อความรุนแรงทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิงความรุนแรงทางเพศ ซึงรวมถึงการข่มขืน 

การทารุณทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ การค้ามนุษย์ การขายอวัยวะ และเนื อเยืออืนๆ และการ

บังคับใช้แรงงาน (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,  : 252)  

 อุปสรรคทั งปวงจึงจําเป็นต้องถูกขจัดไป เพือให้เด็กผู ้หญิงได้พัฒนาศักยภาพและทักษะของตน

อย่างเต็มทีโดยไม่มีข้อยกเว้นด้วยการเข้าถึงอย่างเสมอภาคในเรืองการศกึษาและการฝึกอบรม โภชนาการ 

การดูแลสุขภาพทางกายและทางจิต และข้อมูลทีเกียวข้อง 

แผนปฏิบัติการของปฏิญญาปักกิง ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักด้านการศึกษาและฝึกอบรมของ

สตรี  ข้อ ดังนี 

1. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในทุกรูปแบบ  โดยประกันว่าเด็กแต่ละคนได้รับการจด

ทะเบียนตั งแต่เกิด และมีสิทธิตั งแต่เกิดทีจะมีชือ สัญชาติ และควรมีสิทธิทีจะรู ้ จักและได้รับการดูแลจาก

พ่อแม่เท่าทีจะเป็นไปได้  ต้องขจัดความไม่เป็นธรรมและอุปสรรคทีเด็กผู ้หญิงต้องเผชิญ และให้เด็กหญิง

ได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที  นอกจากนั น รัฐต้องดูแลให้มีการจําแนกข้อมูลตามเพศและวัยสําหรับ

ข้อมูลทั งหมดทีเกียวข้องกับเด็กในเรืองสุขภาพ การศึกษา และเรืองอืนๆ  สุดท้าย ทั งภาครัฐ องค์กร

ระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องร่วมกันสร้างการสนับสนุนทางสังคมสําหรับการบังคับใช้

กฎหมายในเรืองอายุขั นตําของการแต่งงาน โดยเฉพาะด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กผู ้หญิง 

2. ขจัดเจตคติและการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมในทางลบต่อเด็กผู ้หญิง  โดยรัฐบาลควร

กระตุ ้นและสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนในการส่งเสริมการเปลียนแปลงเจตคติและ

การปฏิบัติในทางลบต่อเด็กผู ้หญิง  ควรจัดตั งโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาวัสดุการสอน และตํารา 

ทีทําให้ผู ้ ใหญ่มีความไวและได้รับรู ้ ผลร้ายของการปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงตามธรรมเนียมหรือประเพณี

บางอย่าง และส่งผลต่อการปรับปรุงการสร้างภาพลักษณ์ของเด็กผู ้หญิง โอกาสในชีวิต และการทํางาน

ของเด็กผู ้หญิง นอกจากนั น ควรส่งเสริมการศึกษาทีขจัดอุปสรรคทีขัดขวางการเข้าเรียนของเด็กผู ้หญิงที
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ต่างงานแล้วและ/หรือตั งครรภ์และมารดาวัยรุ่น นอกจากนั น ต้องขจัดสือลามกอนาจารทีใช้เด็ก และการ

แสดงภาพเด็กผู ้หญิงอย่างเสือมทรามและรุนแรง และควรขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงทุกรูปแบบ 

เช่น การจัดสรรอาหาร การแต่งงานตั งแต่วัยเยาว์ ความรุนแรงต่อเด็กผู ้หญิง การเฉือนอวัยวะเพศสตรี 

การค้าประเวณีเด็ก การทารุณทางเพศ การข่มขืน และการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเครือญาติ

ใกล้ชิด 

3. ส่งเสริม ปกป้องสิทธิและเพิ มความตื นตัวต่อความต้องการและศักยภาพของ

เด็กผู ้หญิง  โดยการสร้างความตืนตัวเกียวกับสถานการณ์ทีเสียเปรียบของเด็กผู ้หญิงให้กับผู ้ กําหนด

นโยบาย ผู ้วางแผน ผู ้บริหาร ผู ้ดําเนินการทุกระดับ และภายในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงให้เด็กผู ้หญิง

ตืนตัวถึงศักยภาพของตัวเอง  ควรให้การศึกษาเพือส่งเสริมสถานะของเด็กผู ้ หญิง และกระตุน้ให้

เด็กผู ้หญิงและเด็กผู ้ชายเกิดความนับถือซึงกันและกันและการร่วมงานกันอย่างเสมอภาค  นอกจากนี  ควร

อํานวยความสะดวกแก่การจัดบริการและอุปกรณ์ทีเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกันให้เด็กผู ้หญิงพิการ และ

จักบริการสนับสนุนให้กับครอบครัวของเด็กหญิงพิการ 

4. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการฝึกอบรม   

โดยรัฐบาลต้องประกันการเข้าถึงและการสําเร็จการศึกษาขึ นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาขั น

สูงสุด  ซึงรวมถึงอาชีวศึกษาและการศึกษาวิชาด้านเทคนิคแก่เด็กทุกคนโดยทัวถึงและเสมอภาค และขจัด

ช่องว่างทีมีอยู่ระหว่างเด็กผู ้หญิงและเด็กชาย  เพิมอัตราการเข้าเรียนและการคงอยู่ในชั นเรียนของ

เด็กผู ้หญิง  อีกทั งส่งเสริมการศึกษาเรืองสิทธิมนุษยชนของสตรี  นอกจากนั น ต้องจัดการศึกษาและการ

ฝึกอบรมนอกระบบการศึกษา เพือพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต พร้อมทั งส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียมของเด็กผู ้หญิง และเด็กหญิงพิการ 

5. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในด้านสุขภาพและโภชนาการ  โดยรัฐบาล องค์กร

ระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ต้องร่วมกันให้ข้อมูลสาธารณะเกียวกับการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในเรืองการจัดสรรอาหาร โภชนาการ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ  ควรเสริมและ

ปรับทิศทางการศึกษาเรืองสุขภาพและการบริการสุขภาพ โดยเฉพาะโครงการสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั ง

สุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ ์ เพือตอบสนองความต้องการของเด็กผู ้หญิง และมารดาวัยรุ่น  รวมถึง

การสร้างการศึกษาในกลุ่มเพือนหรือโครงการเข้าถึงเพือลดความเสียงของเด็กผู ้หญิงต่อการติดเชื อเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 นอกจากนั น ต้องให้การศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลแก่เด็กผู ้หญิง โดยเฉพาะทีอยู่ในวัยรุ่น 

เกียวกับสรีรวิทยาของการเจริญพันธุ ์  สุขภาพของการเจริญพันธุ ์  และสุภาพทางเพศ รวมถึงเอาการ

ฝึกอบรมด้านสุขภาพและโภชนาการเข้าไว้เป็นส่วนหนึงของหลักสูตรในโรงเรียน  พร้อมกับพัฒนาข้อมูล

และโครงการฝึกอบรมสําหรับผู ้วางแผนและผู ้ดําเนินการด้านสุขภาพในเรืองความต้องการพิเศษด้าน

สุขภาพของเด็กผู ้หญิง  และจัดให้บริการและคําปรึกษาทีเหมาะสม เพือเน้นบทบาทและความรับผิดชอบ
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ของคนในวัยรุ่นต่อสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศและการเจริญพันธุ ์  สุดท้าย ควรใช้มาตรการทีเหมาะสม

โดยมุ่งขจัดการปฏิบัติตามประเพณีทีมีอคติต่อสุขภาพของเด็ก 

6. ขจัดการขูดรีดทางเศรษฐกิจต่อแรงงานเด็ก และปกป้องเด็กผู ้หญิงวัยรุ่นที ต้องทํางาน  

โดยรัฐบาลต้องปกป้องเด็กจากการขูดรีดทางเศรษฐกิจและจากการทํางานใดๆ อันส่งผลเสียต่อการศึกษา 

สุขภาพ พัฒนาการทางกาย ทางใจ ทางจิตวิญญาณ ทางศีลธรรม และทางสังคมของเด็ก  โดยการ

กําหนดอายุขั นตําสําหรับรับเด็กเข้าทํางาน ติดตามสภาพการทํางาน การได้รับสิทธิประกันสังคม การ

จัดการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนือง  นอกจากนั น รัฐควรเสริมทีกํากับการทํางานของเด็กตาม

จําเป็น และจัดบทลงโทษทีเหมาะสมเพือประกันให้มีการบังคับใช้  สุดท้าย ใช้มาตรการแรงงานระหว่าง

ประเทศทีมีอยู่ รวมทั งมาตรฐานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สําหรับการคุ ้มครองเด็กที

ทํางาน เพือเป็นแนวทางในการกําหนดกฎหมายและนโยบายแรงงานแห่งชาติ 

7. ขจัดความรุนแรงต่อเด็กผู ้หญิงให้หมดสิ นไป  โดยรัฐบาล ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ 

และองค์กรพัฒนาเอกชน ดําเนินการและมีมาตรการทีมีประสิทธิผลในการออกและบังคับใช้กฎหมายเพือ

ปกป้องความปลอดภัยและความมันคงของเด็กผู ้หญิงจากความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หรือสังคม 

ทั งทางร่างกาย และจิตใจ ในทุกรูปแบบ การบาดเจ็บ หรือการทารุณ การปฏิบัติอย่างละเลยหรือทอดทิ ง 

การปฏิบัติอันไม่เหมาะสม หรือการเอารัดเอาเปรียบ    รวมทั งการฆ่าทารกหญิง และการเลือกเพศก่อน

คลอด การเฉือนอวัยวะเพศหญิง การมีสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเครือญาติใกล้ชิด  การลวนลามทางเพศ 

และการทารุณทางเพศ การค้าประเวณีเด็ก และสือลามกอนาจารทีใช้เด็กเป็นเครืองมือ   นอกจากนี  ควร

จัดฝึกอบรมความเข้าใจบทบาทหญิงชายให้ทุกคนทีเกียวข้องในการรักษา ฟืนฟู และช่วยเหลือ สําหรับ

เด็กผู ้หญิงทีตกเป็นเหยือของความรุนแรง  รวมถึงบริการสนับสนุนทางการแพทย์ ทางสังคม และทาง

จิตวิทยาเพือช่วยเหลือเด็กผู ้หญิงทีถูกกระทําความรุนแรง 

8. สิ งเสริมความตืนตัวและการมีส่วนร่วมของเด็กผู ้หญิงในชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง  โดยจัดให้เด็กผู ้หญิงเข้าถึงการฝึกอบรม ข้อมูล และสือมวลชนในประเด็นทางสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง และให้สามารถแสดงออกถึงทัศนะของตนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี  

รัฐบาลควรสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะทีเป็นของเยาวชน ในความพยายามทีจะส่งเสริม

ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของเด็กผู ้หญิงในสังคม 

9. เสริมบทบาทของครอบครัว ในการปรับปรุงสถานภาพของเด็กผู ้หญิง  โดยรัฐบาล

ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน ให้การศึกษาและบ่มเพาะบทบาทโดยเน้นการขจัดการเลือกปฏิบัติภายใน

ครอบครัวต่อเด็กผู ้หญิง  ให้มีมาตรการสนับสนุนและป้องกัน ปกป้อง เคารพ และส่งเสริมศักยภาพของ

ผูห้ญิง  ให้การศึกษาและกระตุ ้นบิดา มารดา และผู ้ดูแลให้มีปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงและเด็กผู ้ชายด้วยความ

เสมอภาค และดูแลให้มีการแบ่งปันภาระรับผิดชอบในครอบครัวระหว่างเด็กผู ้หญิงกับเด็กผู ้ชาย 
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สถานการณ์ด้านการศึกษาของเด็กผู ้หญิงในประเทศไทย พบว่า เด็กผู ้หญิงและเด็กผู ้ชายมีโอกาส

ศึกษาในการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกัน เนืองจาก นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล 

แต่เด็กผู ้หญิงจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษามากกว่า

เด็กผู ้ชาย 

แต่สถานการณ์เด็กผู ้หญิงทีน่าเป็นห่วงสําหรับประเทศไทย คือ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร  ซึงเป็นผลให้ เด็กผู ้หญิงตั งครรภ์ไม่พร้อม หรือ การเป็นคุณแม่วัยใส (อายุตํากว่า 20 ปี)  ซึงมี

จํานวนเพิมมากขึ นในทุกปี จากสถิติตั งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2551 พบว่า ในปี พ.ศ.2549 มีจํานวนคุณแม่วัย

ใส 115,019  ปี พ.ศ.2550 มีจํานวนคุณแม่วยัใส 118,702  รายและ  ปี พ.ศ.2551 มีจํานวนคุณแม่วัยใส 

128,921 ราย ซึงเป็นจํานวนทีเพิมมากขึ นตามลําดับ  นอกจากนี  ยังมีปัญหาเด็กผู ้หญิงตกเป็นเหยือของ

ความรุนแรง 

 

งานวิจัยที เกียวข้อง 

 

 ณัฐกานต์  อมาตยกุล (2548)  การวิจัยครั งนี มุ่งศึกษาถึงสาเหตุทีทําให้นักเรียน นักศึกษาหญิงมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ซึงกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษาหญิง จํานวน 5 คน ทีมีอายุระหว่าง 16 

– 20 ปี และกําลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  ซึงผลการวิจัยพบว่า สาเหตุทีทําให้วัยรุ่นหญิงเหล่านี มี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร คือ ความไว้เนื อเชือใจทีมีให้กับเพศตรงข้าม และปัจจัยเสริมอืนๆ คือ ปัจจัยด้าน

ครอบครัว เพือน และปัจจัยด้านการเปิดรับสือ ซึงมีผลมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี แต่ใน

ขณะเดียวกัน กรณีศึกษาทั ง 5 คน ก็ล้วนสามารถจัดการกับชีวิต อารมณ์ และความรู ้ สึกของตนเองได้ 

สามารถประคับประคองการดําเนินชีวิตของตนไม่ให้ตกตํา เลือกทีจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในวิถีทางที

ตนได้เลือกและต้องการ และยังเป็นคนทีมองเห็นคุณค่าในตนเอง 

 

 สิริวรรณ  ธัญญผล (2548)  ในปัจจุบันค่านิยมทางเพศของสตรีวัยรุ่นเปลียนไปจากเดิมมาก อาจ

ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเสียงทางเพศของสตรีวัยรุ่นแตกต่างกัน การวิจัยเชิงพรรณนาเปรียบเทียบนี มี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาค่านิยมทางเพศ พฤติกรรมเสียงทางเพศ และเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศของสตรี

วัยรุ่นทีมีพฤติกรรมเสียงทางเพศต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยรุ่นทีกําลังศึกษาระดับชั นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาและคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2547 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแพร่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั นตอน จํานวน 407 ราย ทํา การรวบรวมข้อมูลตั งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 เครืองมือ

ทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินทีสร้างขึ น จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องโดยสิริวรรณ 

ธัญญผล และ สุสัณหา ยิ มแย้มประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทัวไป แบบประเมินค่านิยมทางเพศและแบบ
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ประเมินพฤติกรรมเสียงทางเพศของสตรีวัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบ    

ไคสแควร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า 

1. สตรีวัยรุ่นส่วนใหญ่มากกว่าครึงหนึงเห็นด้วยกับการมีค่านิยมรักนวลสงวนตัว แต่ในส่วนการพูด

เรืองเพศและการแสดงออกทางเพศกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรสามารถทําได้อย่างเปิดเผยมีส่วนน้อยไม่ถึง

ครึงหนึงทีเห็นด้วยกับค่านิยมการมีคู่รัก และค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์และ/หรือการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน

สามารถทํา ได้อย่างเสรี 

2. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.6 มีพฤติกรรมเสียงทางเพศ โดยทั งหมดมีเพศสัมพันธ์เมืออายุน้อยกว่า 18 

ปี ร้อยละ 83.7 ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมือมีเพศสัมพันธ์ทุกครั ง และร้อยละ 13.9 มีคู่นอนมากกว่า 1 คน 

3. กลุ่มตัวอย่างทีมีความแตกต่างกันของพฤติกรรมเสียงทางเพศ มีค่านิยมทางเพศต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ (ค่านิยมรักนวลสงวนตัว, p < .001, ค่านิยมการมีคู่รัก, p < .001, ค่านิยมการมี

เพศสัมพันธ์และ/หรือการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน, p < .001, ค่านิยมการแสดงออกทางเพศ, p < .01 และ

ค่านิยมการพูดเรืองเพศ, p < .01) 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่านิยมทางเพศมีผลต่อพฤติกรรมเสียงทางเพศของสตรีวัยรุ่นแตกต่าง

กัน จึงควรมีการส่งเสริมให้สตรีวัยรุ่นมีการรับรู ้ ค่านิยมทางเพศทีถูกต้องและเหมาะสม เพือป้องกันการมี

พฤติกรรมเสียงทางเพศของสตรีวัยรุ่น 

 

 จันทนา  ชูเกษร (2549)  วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้

ภาวะเสียงทางเพศกับพฤติกรรมเสียงทางเพศของวัยรุ่นหญิงตอนกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประชากรทีศึกษาคือนักเรียนหญิงระดับชนัมัธยมศึกษาปีที 4 – 6 ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2549 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตที 1, 2 จํานวน 5,009 คน โดย

การสุ่มแบบหลายขั นตอน (multistage random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 389 คน เครืองมือทีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินการรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศของวัยรุ่นของสุภาภรณ์  ปัญหาราช และ

แบบประเมินพฤติกรรมเสียงทางเพศของวัยรุ่นหญิงของบัวทิพย์  ใจตรงดี นํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างการรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศกับพฤติกรรมเสียงทางเพศ โดยใช้สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s product – moment correlation coefficient) และวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วน

บุคคลกับการรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศและพฤติกรรมเสียงทางเพศโดยใช้ One – way ANOVA 

 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสียงทางเพศของวัยรุ่นหญิง

ตอนกลาง เมือพิจารณารายด้านพบว่า 
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1.1 การรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศด้านการบริโภคสิงกระตุ ้นทางเพศและการเทียวสถานเริงรมย์

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสียงทางเพศ (r = .143) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

1.2 การรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศด้านการคบเพือนต่างเพศมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

พฤติกรรมเสียงทางเพศ (r = .102) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

1.3 การรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศด้านการมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม

เสียงทางเพศ (r = -.159) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของบิดาวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีแตกต่างกัน มีการรับรู ้

ภาวะเสียงทางเพศและพฤติกรรมเสียงทางเพศไม่แตกต่างกัน 

 เมือศึกษา รายด้านของการรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศกับระดับการศึกษาของบิดา พบว่า ระดับ

การศึกษาของบิดาวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีแตกต่างกัน มีการรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศด้านการมีเพศสัมพันธ์

แตกต่างกัน โดยวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีมีบิดาทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการรับรู ้ ภาวะ

เสียงทางเพศด้านการมีเพศสัมพันธ์แตกต่างจากวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีมีบิดาทีมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของมารดาวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีแตกต่างกัน มีการรับรู ้

ภาวะเสียงทางเพศและพฤติกรรมเสียงทางเพศไม่แตกต่างกัน  

 เมือศึกษารายด้านของการรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศกับระดับการศึกษาของมารดาพบว่า ระดับ

การศึกษาของมารดาวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีแตกต่างกัน มีการรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศด้านการคบเพือนต่าง

เพศและด้านการมีเพศสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีมีมารดามีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา จะมีการรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศด้านการคบเพือนต่างเพศแตกต่างจากวัยรุ่นหญิงตอนกลางที

มีมารดาทีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และวัยรุ่นหญิงตอนกลาง

ทีมีมารดาทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะมีการรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศด้านการมี

เพศสัมพันธ์แตกต่างกันจากวัยรุ่นหญิงตอนกลางทีมีมารดาทีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีตะดับ .05 

4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลียของครอบครัวทีแตกต่างกัน มีการรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศ

แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนพฤติกรรมเสียงทางเพศไม่แตกต่างกัน 

 เมือศึกษารายด้านของการรับรู ้ภาวะเสียงทางเพศกับรายได้เฉลียของครอบครัวพบว่า รายได้

เฉลียของครอบครัววัยรุ่นหญิงตอนกลางทีแตกต่างกัน มีการรับรู ้ ภาวะเสียงทางเพศด้านการคบเพือนต่าง

เพศ และด้านการมีเพศสัมพันธ์แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 พัชราลักษณ์  สุวรรณ (2549)  การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเกียวกับปัจจัยเสียงต่อการ

ตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในด้านต่าง  ๆ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกเป็นลักษณะคําถามทีโยงเข้าหาประเด็นทีต้องการได้ข้อมูลทีลึกซึ ง รวมทั งศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยทีเกียวข้อง การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมลูได้กระทําควบคู่กันไปกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

จากนั นนําข้อมูลทีวิเคราะห์แล้วมาจําแนกและจัดหมวดหมู่ เชือมโยง ตีความ และสร้างข้อสรุป 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีทําให้เกิดการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ เกิดจากปัจจัยเสียงต่อการ

ตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นเขตเมือง เชียงใหม่เป็นดังนี 

1. ปัจจัยภายนอกได้แก ่ปัจจัยด้านสือต่าง  ๆโดยเฉพาะสือประเภทยัวยุอารมณ์เพศการเผยแพร่

ของสือต่าง  ๆมักทําให้เด็กวัยรุ่นอยากเลียนแบบการกระทํา ปัจจัยด้านวัฒนธรรมทีเปลียนไป เช่น การถูก

เนื อต้องตัวกลายเป็นเรืองธรรมดา พรหมจรรย์เป็นสิงทีถูกมองข้ามและไม่มีความสําคัญ การเสีย

พรหมจรรย์ก่อนเข้าพิธีแต่งงานกลายเป็นสิงทียอมรับได้ เป็นต้น การเลี ยงดูของครอบครัวมีส่วนสร้าง

ทัศนคติเรืองเพศกับลูก และการอยู่หอพักทําให้เด็กมีความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ นโดยเฉพาะเรือง

การคบหาเพือนต่างเพศ 

2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ได้รับความรู ้ ไม่ถูกต้องเกียวกับการคุมกําเนิด เมือเกิดความสงสัยมัก

ปรึกษาเพือนทําให้ได้รับความรู ้ ทีผิด มีความเชือไม่ถูกต้องเกียวกับวิธีการคุมกําเนิดโดยเฉพาะวิธีการ

รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด เช่น เชือว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดทําให้อ้วน เกิดสิวฝ้า หน้าอกและ

บั นท้ายหย่อน เป็นสาเหตุทําให้วัยรุ่นส่วนใหญ่หลีกเลียงวิธีการคุมกําเนิดโดยการรับประทานยาคุมกําเนิด 

การทีวัยรุ่นหญิงเกรงใจคู่รักมักทําให้ไม่มีการคุมกําเนิด การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ก่อนการมี

เพศสัมพันธ์ทําให้อยู่ในอาการเมาไม่มีสติ และการตั งใจให้เกิดการตั งครรภ์แม้ยังไม่พร้อมทีจะมีการ

ตั งครรภ์โดยมีเหตุผลบางประการ 

 

 เกศินี  สราญฤทธิชัย (2550)  การวิจัยเชิงคุณภาพนี มีวัตถุประสงค์เพืออธิบายถึง การขัดเกลา

ทางสังคมในเรืองเพศของครอบครัวและสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น ผู ้ ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกในครอบครัว

ชนบทอีสาน จํานวน 20 ครอบครัว ซึงเลือกมาโดยเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ บิดา

มารดาและบุตรวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 19 ปี ทีอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีความยินดีเข้าร่วมในการ

วิจัยและให้ผู ้ วิจัยเยียมบ้าน มีทั งหมด 62 คน เป็นบิดา 13 คน มารดา 19 คน บุตรวัยรุ่นชาย 10 คน และ

หญิง 20 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การทํา

สนทนากลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การเก็บข้อมูลทําไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า การ

ขัดเกล่าทางสังคมในเรืองเพศของครอบครัวเป็นกระบวนการอบรมสังสอนบตุรเรืองเพศใน 4 ด้าน คือ 1) 

การดูแลร่างกายด้านเพศ 2) การคบเพือน 3) การเทียวและการระวังอันตราย และ 4) ด้านเพศสัมพันธ์ การ

อบรมสังสอนมี 4 รูปแบบทีสามารถปรับเปลียนได้คือ แบบไว้ใจ แบบเข้มงวด แบบปล่อยอิสระ และแบบ
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สายกลาง ซึงสอดคล้องกับความหมายของสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นซึงหมายถึง พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ

ของวัยรุ่นในการดํารงบทบาท 4 ด้าน คือ 1) การดูแลร่างกายด้านเพศ 2) การคบเพือน 3) การเทียวและการ

ระวังอันตราย และ 4) ด้านเพศสัมพันธ์ ผลลัพธ์ของพฤติกรรมสุขภาพทางเพศมี 3 รูปแบบคือ แบบเด็กดี 

แบบเด็กกลุ่มเสียง และแบบเดก็กลับตัวกลับใจ แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างการขัดเกลาทางสังคมใน

เรืองเพศของครอบครัวและสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นมี 3 รูปแบบ คือ แบบเสถียร แบบกึงเสถียร และแบบที

เปลียนแปลงได้ ปัจจัยทีส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการขัดเกลาทางสังคมในเรืองเพศของ

ครอบครัวและสขุภาพทางเพศของวัยรุ่นคือ ปัจจัยด้านวัยรุ่น ปัจจัยด้านเพือนชาย และปัจจัยด้านบิดา

มารดา ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวสามารถให้การอบรมสังสอนในเรืองเพศเพือส่งเสริม

สุขภาพทางเพศของบุตรวัยรุ่นได้ โดยการอบรมสังสอนในเรืองการดูแลร่างกายด้านเพศ การคบเพือน การ

เทียวและการระวังอันตราย และด้านเพศสัมพันธ์ บิดามารดาเป็นผู ้ ทีมีบทบาทสําคัญในการประเมินและ

คัดกรองพฤติกรรมทีเสียงต่อปัญหาด้านเพศของบุตร บิดาสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุตรวัยรุ่นหญิงให้

เป็นไปในแนวทางทีสอดคล้องกับการอบรมสังสอนของบิดามารดาได้  

 

 เกษแก้ว  เสียงเพราะ (25 )  การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพือทราบประสิทธิผล

ในการปรับเปลียนพฤติกรรมเสียงเรืองเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงและประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนรู ้ ทีเกิดขึ น กลยุทธ์สําคัญทีใช้จัดการเรียนรู ้คือ การใช้ปัญหาเป็นหลักและนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการ

เรียนรู ้ และมีส่วนร่วม ในการศึกษาได้ใช้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที 2 พื นทีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 40 คนเป็นตัวอย่าง ผู ้ปฏิบัติ และใช้หลักสูตรทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นรวม 12 

สัปดาห์ เป็นเครืองมือในการเรียนรู ้  โดยมีกระบวนการเรียนรู ้ แบ่งออกเป็น 4 ขั นตอนสําคัญ คือ การ

วิเคราะห์ปัญหาเรืองเพศสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนหญิง การสร้างหลักสูตรการเรียนรู ้  การปฏิบัติการตาม

หลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู ้  แต่ละขั นตอนการปฏิบัติการได้ใช้วิธ๊การเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพทีได้รับนํามาวิเคราะห์เนื อหาตามกรอบ

และประเด็นทีสําคัญทีสะท้อนให้เห็นความหมายและคุณค่าของกระบวนการจัดการเรียนรู ้  ส่วนข้อมูลเชิง

ปริมาณวัดจากผลการเรียนรู ้ และการเปลียนแปลงของนักเรียน โดยได้นํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และPaired Sample t – test  

 ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเรียนรู ้ จากหลักสูตรทีกําหนด นักเรียนมีการเปลียนแปลงใน

ทางบวกเรืองความรู ้ความเข้าใจปัญหาเรืองเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ความเชือในความสามารถของตนเองใน

การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงเรืองเพศสัมพันธ์ โดยเปลียนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วน

กระบวนการเรียนรู ้ ทีเกิดขึ น เป็นไปตามหลักสูตรใหม่ทีใช้ในการเรียนรู ้ เรืองเพศสัมพันธ์จํานวน 8 แผนการ

เรียนรู ้  โดยใช้ปัญหาทีเกิดขึ นจริงกับวัยรุ่น ประสบการณ์ตรงของกลุ่มตัวอย่าง และการนําเสนอตัวแบบจาก

เรืองราวชีวิตจริงของปัญหาวัยรุ่นเรืองเพศสัมพันธ์และนักเรียนได้ร่วมกันแลกเปลียนความรู ้ และศึกษา
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ข้อมูลเพิมเติมเพือประกอบการแลกเปลียนเรียนรู ้  ซึงกระบวนการดังกล่าวนี  อยู่ภายใต้การสนับสนุนและ

แนะนําของอาจารย์ทีปรึกษาอย่างใกล้ชิด กระบวนการและรูปแบบดังกล่าวนี เป็นเครืองมือสําคัญทียืนยัน

ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ว่า การเรียนรู ้และการเปลียนแปลงพฤติกรรมเสียงเรืองเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่น

หญิงไปในทิศทางดีขึ นและมีความเป็นไปได้หากมีกลยุทธ์และกลวิธีทีเหมาะสม 

 บทเรียนทีได้รับจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสถานศึกษาในการเป็นนวัตกรรมของการจัดการเรียน

เรืองเพศศึกษาทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้อย่างต่อเนืองและใช้กับนักเรียนกลุ่มอืนได้ด้วย 

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนทัวไปได้ รวมทั งเป็นบทเรียนทางวิชาการและเป็นข้อมูลพื นฐานใน

การกําหนดนโยบายทางการศึกษาเรียนรู ้ เรืองเพศสัมพันธ์แนวใหม่ด้วย 

 

 กองอนามัยเจริญพันธุ์  กรมอนามัย (2551)  การป้องกันและควบคุมปัญหาอนามัยการเจริญ

พันธุ ์ในวัยรุ่นให้ได้ตามเป้าหมายต้องอาศัยระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นทีทันสมัย ทันเวลา 

และแม่นยํา เพือรายงานสถานการณ์พฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ ์และปัจจัยเสียงต่าง  ๆ เป็นระยะๆ 

อย่างต่อเนือง ซึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน กําหนดมาตรการ และออกแบบกิจกรรมโครงการเพือ

ป้องกันและลดปัจจัยเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนทีวัยรุ่นตอนต้นนี จะเจริญเติบโตและก้าวเข้าสู่วัยทีมี

ปัญหาสะสมและทวีความรุนแรงมากขึ น ดังนั นกองอนามัยการเจริญพันธุ ์จึงพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปี 2551 ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมเพศของวัยรุ่น

มัธยมศึกษาปีที 2 และปี 2552 ผสมผสานเข้ากับระบบเฝ้าระวัง Behavioral Surveillance Survey ของ

กรมควบคุมโรค สําหรับผลการสํารวจพฤติกรรมเพศของวัยรุ่นมัธยมศึกษาปีที 2 ปี 2551 ในนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 ทั งชายและหญิงจํานวน 3,140 คน พบว่า มีสัดส่วนของเพศชายหญิงใกล้เคียงกัน โดยมี

อายุเฉลีย 13-14 ปี และพักอาศัยอยู่กับบิดา และ/หรือมารดาเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนหญิงมีอายุเฉลีย 11.94 

ปีเมือมีประจําเดือนครั งแรก สําหรับนักเรียนชายมีอายุเฉลีย 12.16 ปี เมือมีฝันเปียกครั งแรกเด็กผู ้หญิงโต

เป็นสาว เร็วกว่าเด็กผู ้ชายทีโตเป็นหนุ่ม เด็กนักเรียนชายมีประสบการณ์ในการเข้าเว็บไซด ์และ ดูหนังสือ วี

ซีดี วิดีโอโป๊ 3.3 และ 2.2 เท่าของนักเรียนหญิงในระดับเดียวกัน และเคยสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 17.8 

เท่าของนักเรียนหญิง (ร้อยละ 33.6และ 1.9 ตามลําดับ) สําหรับประสบการณ์การมีแฟน หรือคู่รัก พบว่า

นักเรียนชายมีประสบการณ์ดังกล่าว 1.9 เท่าของนักเรียนหญิง (ร้อยละ 38.3 และ 20.6 ตามลําดับ) 

 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที 2 มีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 3.1 นักเรียนชายมีสัดส่วนของการ

เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงถึง 2 เท่า โดยมีอายุเฉลียในการมีเพศสัมพันธ์ครั งแรก12-13 ปี ส่วน

ใหญ่ นักเรียนจะใช้บ้านของตนเอง หรือบ้านเพือนเป็นสถานทีในการมีเพศสัมพันธ์ในครั งแรก โดยส่วนใหญ่

จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคู่รักของตนเอง ประมาณครึงหนึงเท่านั นทีใช้ถุงยางอนามัย และนักเรียนชาย

จะดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ และสารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าหญิงประมาณ 2 เท่า  
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 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที 2 ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั งล่าสุด ทีบ้านของตนเอง หรือบ้าน

เพือน โดยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคู่รักของตนเอง ประมาณ 6 ใน 10 ใช้ถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตามมี

นักเรียนทีใช้วิธีนับระยะปลอดภัย และหลังภายนอก ซึงเป็นวิธีทีไม่ป้องกันทั งการตั งครรภ์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ถึงร้อยละ 12.5 ประมาณร้อยละ 20 – 25 ดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ และสารเสพติดก่อน

การมีเพศสัมพันธ์ 

 นักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษาปีที 2 มีความรู ้ เกียวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์ทีดีกว่านักเรียน

ชาย สําหรับทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ประมาณครึงต่อครึงเห็นว่าเป็นเรืองทีไม่ปกติในสังคม

ปัจจุบัน แต่ประมาณ 2 ใน 10 เห็นว่าเป็นเรืองปกติ ดังนั นการปรับเปลียนทัศนคติของเด็กต่อการมี

เพศสัมพันธ์จึงเป็นสิงสําคัญ ควรส่งเสริมให้เด็กรักในคุณค่าของตนเองมีความรับผิดชอบ รู ้จักการหลีกเลียง

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ชี ให้เด็กเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัย

เรียนเป็นเรืองทีควรหลีกเลียง เพราะนอกจากจะเสียงต่อโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ยังทํา

ให้เกิดการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีกด้วย 

 

 วิทิตา  สุขทั วญาติ (2551)  การวิจัยเรือง บทเรียนการสะท้อนคิดของนักเรียนหญิงทีออก

กลางคันเนืองจากการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการเรียนรู ้ ประสบการณ์หรือ

เหตุการณ์ทีเกียวกับวัยรุ่นหญิงทีออกกลางคันเนืองจากการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นํามาสะท้อนคิดให้กับ

วัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน ซึงได้แกก่ารเลี ยงดูของครอบครัว การเลียนแบบพฤติกรรมของเพือนๆ และอืนๆ 

ตัวอย่างทีเป็น กรณีศึกษาในการวิจัยคือ นักเรียนหญิงทีศึกษาในระดับชั นมัธยมศึกษาและวัยรุ่นหญิงทีออก

กลางคันเนืองจากการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์จากสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดแพร่ จํานวน 2 คน เคยยุติ

การตั งครรภ์และผ่านการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วิธีทีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สังเกตพฤติกรรมของกรณีศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวเป็นสิงทีช่วยหล่อหลอมพฤติกรรม การเลี ยงดูของครอบครัวทีปล่อย

ปละละเลย และครอบครัวทีบิดามีพฤติกรรมทางเพศและการใช้อํานาจ หล่อหลอมพฤติกรรมและส่งเสริม

ค่านิยมในการใช้เงินเพือตอบสนองความต้องการทําให้กรณีศึกษารับวัฒนธรรมการบริโภคนิยมวัตถ ุทําให้

กรณีศึกษามีนิสัยการใช้จ่ายฟุ ่ มเฟือย ขาดผู ้ ให้คําปรึกษาในช่วงเวลาเกิดปัญหา และการใช้อํานาจความ

รุนแรงของสมาชิกในครอบครัว การขาดความรักและความอบอุ่น ทําให้เกิดการแสวงหาความรักจากบุคคล

อืนทําให้นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 

 นอกจากนี ปัจจัยทางด้านกลุ่มเพือนและด้านอืน ๆ ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ทําให้มีการตั งครรภ์

ไม่พึงประสงค ์การใช้วิธีการยับยั งการตั งครรภ์โดยวิธีการใช้ยาขับประจําเดือน การทําแท้งโดยไม่ถูกต้อง ไม่

กลัวภาวะแทรกซ้อนจากโรคเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ สุดท้ายต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เสียเวลา
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สูญเสียอนาคตของตนเองและไม่ตอบสนองความคาดหวังของครอบครัว และสังคมได้สุดท้ายกรณีศึกษา

สะท้อนให้เห็นว่า บทเรียนทีได้รับคือรู ้ ว่าความรักและความหวังดีของพ่อแม ่ญาติพีน้องเป็นสิงทีมีค่า การ

ประชดชีวิตหรือทําให้คนทีตนรักเจ็บปวด  เจ็บใจด้วยความประพฤติทางเพศไม่ใช่ทางออกของการ

แก้ปัญหา พร้อมกับการหลงเชือหลงอยู่กับอารมณ์ลุ่มหลงไม่ได้ทําให้อนาคตของตนดขีึ น 

 

 ภรภาตา  อรุณรัตน์ (2552) การศึกษาเชิงคุณภาพปรากฏการณ์วิทยาครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพือ

ทําความเข้าใจและอธิบายถึงกลวิธีในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงตามประสบการณ์ของ

วัยรุ่นชาย  และอธิบายถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงตามประสบการณ์ของวัยรุ่นชายทีไม่สามารถชักจูงให้มี

เพศสัมพันธ์ได้  ผู ้ให้ข้อมูลเป็นวัยรุ่นชายทีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อําเภอ วชิรบารมี  

จังหวัดพิจิตร  อายุระหว่าง 15-18 ปี  ทีเคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นหญิงมาแล้ว จํานวน 

11 ราย  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการของโคไลซี(Colaizzi) ผลการศึกษา

พบว่า 

 วัยรุ่นชายได้ให้ความของการมีเพศสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ เป็นความสนุกปลดปล่อยอารมณ์และ

ได้ร่วมเพศโดยไม่ได้เลือกว่าเป็นผู ้หญิงทีรักหรือไม่รัก  ขั นตอนทีวัยรุ่นชายใช้ในการชักจูงวัยรุ่นหญิงเพือ

ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยมี 4 ขั นตอน  คือ การตีสนิท  การตามจีบ  การนัดพบ  และการกระตุ ้นรุกเร้า

อารมณ์จนสมยอม  หากไม่ยินยอมก็จะใช้กําลังในการบังคับให้วัยรุ่นหญิงยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะ

ถ้าได้มีเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นหญิงในครั งแรกแล้วครั งต่อไปก็ต้องยอมเช่นกัน  กลวิธีปฏิเสธของวัยรุ่นหญิงที

วัยรุ่นชายไม่สามารถชัดจูงใจให้มีเพศสัมพันธ์ได้มี  3 วิธี คือ การพูดตัดเยือใยไมตรี  การอ้างว่าเป็น

ประจําเดือนและการบอกว่าป่วย  วิธีการเหล่านี จะเป็นวิธีการประวิงเวลาออกไป  เพือให้วัยรุ่นชาย

เปลียนแปลงความตั งใจ  พฤติกรรมของวยัรุ่นหญิงทีวัยรุ่นชายไม่สามารถชักจูงใจให้มีเพศสัมพันธ์ได้มี 3 

พฤติกรรม คือ เป็นคนโมโหร้ายและแสดงท่าทางรังเกียจ  เป็นคนเงียบและเรียบร้อย  และเป็นคนไม่เทียว

เตร่ชอบอยู่กับพ่อแม่  พฤติกรรมเหล่านี จะเป็นการตัดโอกาสของวัยรุ่นชายในการสร้างสัมพันธภาพกับ

วัยรุ่นหญิง  แต่ก็ยังมีพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงทีวัยรุ่นชายสามารถชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายมี 3 

พฤติกรรม คือ แต่งตัวล่อแหลม  ชอบเทียวกลางคืน  และกล้าพูดท้าทาย   หมกมุ่นเรืองเพศ ปัจจัยกระตุ ้น

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นชายมี 3 ด้าน คือ สือยัวยุอารมณ์เพศ  เพือนชกัชวน  สถานทีปลอดคน 

 แนวทางแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ดีทีสุด คือ การให้วัยรุ่นหญิงได้รู ้ ถึงกลวิธี

ในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงตามประสบการณ์ของวัยรุ่นชาย  เพือให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน  เพือเพิมทักษะในการดํารงชีวิตให้เกิดและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทัน  อัน

จะเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีทักษะในกลวิธีการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์โดย

ประสบการณ์ของวัยรุ่นชายและนําผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นรูปแบบการสร้างคู่มือให้เพศหญิงได้อ่านต่อไป

ในอนาคต 
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 ยุวนาถ  ทิฐิคําฉาย ( )  การวิจัยในครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาประสบการณ์การทําแท้ง

หลากวิธีของวัยรุ่นหญิง และความสัมพันธ์ของระบบ ชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์การทําแท้งหลากวิธี 

โดยศึกษาในวัยรุ่นหญิงซึงผ่านการทําแท้งหลากวิธีและเข้ารับการรักษาต่อและยุติการทําแท้งทีโรงพยาบาล

ของรัฐเนืองจากได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการทําแท้ง จํานวน 10 ราย  

 ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การทําแท้งหลากวิธีของวัยรุ่นหญิงแบ่งเป็นสีขั นตอน ได้แก่ 

ขั นตอนทีหนึง สงสัย ไม่ แน่ใจ และทดสอบการตั งครรภ์ ขั นตอนทีสอง เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจทําแท้ง 

หรือทําไมจึงตัดสินใจทําแท้ง ขนัตอนทีสาม กระบวนการทําแท้งหลากวิธี และขั นตอนสุดท้าย ความรู ้ สึก

หลังการทําแท้ง  

 การตัดสินใจทําแท้งของวัยรุ่นหญิงนั นอยู่ภายใต้การกดขีและควบคุมของระบบชายเป็นใหญ่ ซึงมี

เหตุผลหลัก ดังนี  คือ ผู ้ชายหรือคู่เพศสัมพันธ์ไม่ยอมรับผิดชอบ และปล่อยให้ผู ้หญิงเผชิญหน้าหรือหาทาง

ออกตามลําพัง หรือช่วยหาทางออกด้วยการหา เงิน สนับสนุนให้ผู ้หญิงทําแท้ง และไม่เฉพาะผู ้ชายหรือคู่

เพศสัมพันธ์ แม้ครอบครัวของฝ่ายชายก็ร่วมกันสนับสนุนให้วัยรุ่นหญิงทํา แท้งด้วย ประการถัดมาคือ

อุดมการณ์ต่างๆ อาทิ ความเป็นแม่ ความเป็นลูกสาว ความเป็นหญิงโสดกับเพศสัมพันธ์นอกสมรส ได้กด

ทับและสนับสนุนให้ผู ้หญิงทําแท้งเพือรักษาหน้าตาของตนเองและครอบครัว ประการสุดท้ายคือ อํานาจ

ทางเศรษฐกิจซึงวัยรุ่น หญิงมีอยู่จํากัด ไม่สามารถรับภาระการเลี ยงดู รับผิดชอบทารกในขณะกําลังเรียน

และยังไม่ได้ประกอบอาชีพ  

ในกระบวนการทําแท้งหลากวิธีของวัยรุ่นหญิงทั งสิบคน สามารถแบ่งได้เป็นสีรูปแบบ คือ รูปแบบทีหนึง 

การทําแท้งด้วย ตนเอง คลินิกเถือน และสิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล รูปแบบทีสอง การทําแท้งทีคลินิก

เถือนและสิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล รูปแบบทีสาม การทําแท้งด้วยตนเอง ทําแท้งโดยผู ้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม และสิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล รูปแบบทีสี การทํา แท้งโดยผู ้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม และสิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล การทําแท้งสองรูปแบบแรกนั นเป็นการทําแท้งทีคลินิก เถือนจึง

ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน มีอันตายสูง และผู ้หญิงบอบชํ ามาก ส่วนการทําแท้งสองรูปแบบหลังแม้เป็นการ

ทําแท้งโดยผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก็มีอันตรายแต่ผู ้หญิงก็ไม่บอบชํ าเท่าสองรูปแบบแรก แต่ก็อาจมี

ข้อผิดพลาดและอันตรายได้เนืองจากเป็น การใช้ยา จึงต้องไปยุติการทําแท้งทีโรงพยาบาล  

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี  คือ หนึง ขจัดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ทีครอบงําการมีเพศสัมพันธ์ 

และการตัดสินใจของ ผู ้หญิงต่อร่างกายและตัวอ่อนในครรภ์ของตัวเอง เพือให้ผู ้หญิงมีอํานาจในการ

ตัดสินใจต่อการทําแท้งหรือการดํารงครรภ์ และให้ ผู ้ชายหรือคู่เพศสัมพันธ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั งการ

คุมกําเนิด การตั งครรภ์ของฝ่ายหญิง สอง สนับสนุนให้การทําแท้งโดยผู ้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูก

กฎหมาย สาม องค์กรต่างๆซึงต่อต้านการทําแท้งในผู ้หญิงจะต้องแสวงหาทางออกให้กับผู ้หญิงซึง ตั งครรภ์

ไม่พร้อมด้วย มิใช่เพียงแต่ตําหนิ ติเตียนและต่อต้านการทําแท้ง 
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แนวคิดและทฤษฎี 

 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัยทั ง  ประเด็น  คณะผู ้ วิจัย พบว่า  แนวคิดและทฤษฎีทีจะนําเสนอ

ต่อไปนี เป็นทฤษฎีทีพบในการวิจัยมากทีสุด  และเป็นพื นฐานของการวิจัยเกียวกับบทบาทและ

ความสัมพันธ์หญิงชาย 

 

ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theory) 

 

สตรีนิยม ในความหมายโดยทัวไปหมายถึง การวิเคราะห์ หรือการกระทําใดๆ ทีมีจุดยืนยันว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในสังคม เป็นความสัมพันธ์ทีขัดแย้ง โดยมีฐานมาจากความไม่เท่าเทียมทาง

เพศ ซึงผู ้หญิงต้องเป็นฝ่ายทีเสียเปรียบในทุกบริบทของสังคม  ถึงแม้ว่านักคิดสตรีนิยมล้วนเห็นถึง

ความสําคัญของความไม่เท่าเทียมทีเป็นอยู ่    แต่สตรีนิยมก็มีการแตกตัวออกเป็นสายต่างๆ เนืองจากแต่

ละสายอาจมีความเห็นไม่ตรงกันหรือมองเห็นปัญหาทีแตกต่างกัน โดยในงานสังเคราะห์ครั งนีจะขอยกเอา

มาเฉพาะสตรีนิยมทีมีส่วนเกียวข้องกับงานสังเคราะห์ทีนํามาศึกษาเท่านั น ได้แก ่

 

สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminist)  

 เป็นสํานักคดิยุคแรก  ๆของสตรีนิยม โดยได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากแนวคิดเรืองเสรีนิยม ของจอห์น 

ล็อค (John Locke) และโทมัส ฮอบบ์ (Thomas Hobb) ทีมีความเชือว่ามนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์

อืนๆ ตรงทีมนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล สตรีนิยมสายนี เชือว่าสาเหตุแห่งความไม่เทา่เทียม

ระหว่างเพศมาจากการทีคนในสังคมมีสิทธิทางกฎหมายทีไม่เท่าเทียมกัน เพราะทีผ่านมาผู ้หญิงอยู่ภายใต้

โครงสร้างทีปฏิเสธสิทธิทั งหลายในฐานะทีเป็นพลเมืองในขณะทีผู ้ชายได้รับสิทธิเหล่านั น สิทธิทีเรียกร้อง

ประกอบด้วยสิทธิทีจะมีชีวิตอยู ่ สิทธิในเสรีภาพ และการแสวงหาความสุข ดังงานเขียนของ Mary 

Wollstonecraft (1979) (อ้างใน วิระดา สมสวัสด,ิ 2544: 89) เรือง “A Vindication of the right of 

Women” ทีเสนอว่าผู ้หญิงเป็นตัวแทนของเหตุผล แต่ความตําต้อยของเธอนั น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

ได้รับการศึกษาน้อย และหากได้รับโอกาสเท่าเทียมกันแล้วก็อาจแก้ไข เยียวยาได้เพราะฉะนั นต้องแก้ทีตัว

กฎหมายเป็นลําดับแรก เพือให้มีความเสมอภาคระหว่างเพศ ทั งการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั ง โอกาสในการ

ทํางาน  ค่าจ้าง ตลอดจนถึงสิทธิในการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการยุติการตั งครรภ์เมือผู ้หญิงไม่

พร้อม (วิระดา สมสวัสด,ิ 2544: อ้างแล้ว) จากจุดยืนหรือจุดเน้นทีกล่าวทําให้สตรีนิยมสาย ดังกล่าวมักจะ

ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั งว่า การแก้ไขกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้การกดขีทีมีต่อผู ้หญิง

หมดไป เพราะถึงแม้ผู ้หญิงจะได้รับความเท่าเทียมทางกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเท่าเทียมจะ
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เกิดขึ นในชีวิตประจําวันด้วย เช่น ไม่มีกฎหมายใดระบุว่าผู ้หญิงต้องเป็นผู ้ดูแลลูก แต่ผู ้หญิงก็ต้องทําเพียง

ลําพังมาเป็นเวลายาวนาน (Eisenstein, 1981. อ้างในวารุณี ภูริสินสิทธิ, 2545: 70) 

 

สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ (Marxist Feminist)  

 สตรีนิยมสายดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากแนวคิด ของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และ เฟรดเดอริค              

แองเกิลส์ (FrederickAngles) ในงานทีชือว่า The Origins of the family, Private Property and the State 

(1977) ซึงเป็นงานทีเขียนเกียวกับสภาพของผู ้หญิงโดยตรง สตรีนิยมสายนี เชือว่าการทีผู ้หญิงถูกกดขีเป็น           

ผลสืบเนืองมาจากระบบเศรษฐกิจทีไม่เป็นธรรมของระบบทุนนิยม ทีได้ผลักผู ้หญิงออกไปนอกระบอบการ

ผลิตโดยสิ นเชิง นันคือ ระบบทุนนิยมทําให้เกิดการแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คืองานทีก่อให้เกิด

รายได้ กับงานทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึงงานทีก่อให้เกิดรายได้ถูกเก็บไว้ให้กับผู ้ชายและต้องทํานอกบ้าน และ

ต้องได้ค่าตอบแทนเป็นเงินอย่างชัดเจน จึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นงาน  ในขณะทีงานทีผู ้หญิงทําซึงโดย

ส่วนมากแล้วเป็นงานทีต้องทําในบ้าน เช่น ทํากับข้าว เลี ยงลูก หรือทําความสะอาดบ้าน ไม่ถูกนับว่าเป็น

งานเพราะไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในขณะเดียวกันระบบการแบ่งงานดังกล่าวถือว่านายทุนสามารถทีจะใช้

ประโยชน์จากผู ้ชายทีเป็นคนงานได้อย่างเต็มที  เพราะผู ้ชายเหล่านั นไม่ต้องกังวลเรืองการทํางานในบ้าน

เพราะมีผู ้หญิง (แม-่ภรรยา) ทําให้หมดแล้ว  หรือในกรณีทีผู ้หญิงมีโอกาสได้ไปทํางานนอกบ้านก็เป็นการ

ทํางานทีตอกยํ าหรือผลิตซํ าความเป็นผู ้หญิง เช่น พนักงานทําความสะอาด แม่บ้าน หรือคนดูแลเด็ก และ

ไม่ได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกับผู ้ชาย ซึงงานต่างๆ เหล่านี ล้วนแล้วแต่เป็นงานทีพวกเธอเคยทํามาแล้วจากที

บ้านแทบทั งสิ น 

 นอกจากนั น เมือผู ้หญิงแก่ตัวลงหรือตั งครรภ์ก็ต้องออกจากงาน หรือเมืออัตราการว่างงานเพิมขึ นก็

มีส่วนผลักดันให้ผู ้หญิงต้องกลับไปรับบทบาทในครอบครัว การทีผู ้หญิงต้องพึงพาผู ้ชายเช่นนี ทําให้เกิด

ระบบทวิมาตรฐาน (double standard) ขึ น คือศีลธรรมทางเพศมีความสําคัญและควบคุมผู ้หญิงมากกว่า

ผู ้ชาย รวมทั งการทีงานของผู ้หญิงกลายเป็นงานทีไม่อาจตีค่าเป็นแรงงานได้ ทําให้บทบาทของผู ้หญิงถูก

จํากัดอยู่แต่เพียงในบ้านคือ การเลี ยงดูลูกและการบริการทางเพศแก่สามี  ในทางด้านวัฒนธรรม เมือ

ผู ้หญิงไม่มีบทบาทในการผลิต โอกาสในการทํางานนอกบ้านก็น้อยลง หากไม่พึงพาผู ้ชายคือเอาตัวเข้าแลก

เพือยังชีวิตก็ต้องประกอบอาชีพในภาคบริการ เช่น เป็นหมอนวด พนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร หรือเป็น

พนักงานส่งเสริมการขายให้กับบริษัทเครืองดืมต่างๆ ทําให้ผู ้หญิงต้องตกเป็นทาสทางวัตถุและเกิด

วัฒนธรรมทีเน้นความสวยงาม ความหรูหรา ฟุ ่ มเฟือย นันคือผู ้หญิงได้กลายเป็นเพียงวัตถุทางเพศหรือเป็น

ของกลาง ไม่รับรู ้ ปัญหาสังคม ไม่ยุ่งเกียวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เมือผู ้หญิงไม่สนใจใน

ปัญหาหรือเรืองราวทีเกียวกับสาธารณะ เรืองราวของครอบครัว อารมณ์ความรู ้ สึกทางเพศและเรืองราว

ภายในบ้านก็ได้ถูกทําให้กลายเป็นบทบาทหน้าทีของผู ้หญิง (พรวิไล ถมังรักษ์สัตว์, 2539: 80-81) 
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 ดังนั น เป้าหมายการต่อสู ้ ของสตรีนิยมกลุ่มนี จึงอยู่ทีการดึงผู ้หญิงเข้าสู่กระบวนการผลิตและ

เปลียนระบบเศรษฐกิจทีไม่เป็นธรรม ปลดปล่อยผู ้หญิงให้หลุดพ้นจากระบบครอบครัว แล้วให้ทํางานบ้านที

ผู ้หญิงเคยรับผิดชอบอยู่ฝ่ายเดียวให้กลายเป็นความรับผิดชอบของสังคม ในรูปแบบของสวัสดิการต่างๆ 

ของแรงงาน เช่น ให้มีการจัดสถานรับเลี ยงเด็กให้แก่สมาชิกในองค์กร ให้มีคนทําความสะอาดบ้านโดยให้มี

รายได้ทีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สตรีนิยมสายดงักล่าวถูกวิจารณ์ว่าพยายามทีจะใช้กรอบความคิดแบบ

มาร์กซิสต์ เข้าครอบงําความคิดและกระบวนการอืนๆ ทางสังคมให้อยู่ภายใต้กรอบความคิดของตน ซึง

แน่นอนว่าได้รวมถึงสตรีนิยมด้วย เช่น การทีมองเห็นถึงความสําคัญในการต่อสู ้หรือความขัดแย้งในทางชน

ชั นมากกว่าความขัดแย้งทางเพศ เป็นต้น 

 

สตรีนิยมสายรากเหง้า (Radical Feminist)  

 ศึกษาเรืองความสัมพันธ์ทางเพศและความแตกต่างระหว่างเพศ ว่าจะมีการค้นหาความเชือมโยง

ระหว่างความแตกต่างทางกายภาพและบทบาทหญิงชายและเอกลักษณ์ของเพศ  ตลอดจนว่ามีการเลือก

ปฏิบัติต่อเพศอย่างไร (วิระดา สมสวัสด,ิ 2544 : 96) โดยมองว่า การกดขีผู ้หญิงเกิดขึ นเพราะเธอเป็น

ผู ้หญิง กล่าวคือ ผู ้หญิงถูกกดขีเพราะเพศของเธอ และสตรีนิยมสายนี ยังได้เสนอว่า การกดขีทางเพศเป็น

รูปแบบทีเป็นพื นฐานและเป็นการกดขีแบบแรกของการกดขีต่างๆ ทีเกิดขึ นในสังคม (Beasley อ้างใน 

วารุณี ภูริสินสิทธิ, 2545: 91) ซึงความไม่เท่าเทียมทางเพศดังกล่าวเป็นผลมาจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 

(patriarchy) ทีผู ้ ชายมีความเหนือกว่าผู ้หญิงในทุกมิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง 

การศึกษา วัฒนธรรม และศาสนาโดยอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ดังกล่าวได้พยายามสร้างความชอบธรรมต่อ

ความเหนือกว่าของผู ้ชายโดยการทําให้ความเหนือกว่าเหล่านั นเป็น “ความจริง” และดํารงอยู่ในความเชือ

ของคนผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม   

 

แนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศ (Ecological Feminist) 

แนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศวิทยาไม่ยอมรับว่าคุณลักษณะความเป็นชายคือ ความเหมาะสมของ

มาตรฐานมนุษย์ ไม่ต้องการให้ผู ้หญิงถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกทีผู ้ชายเป็นผู ้ กําหนด ผู ้ชายผลิตวัฒนธรรมไม่ใช่

ชีวิต ผลิตความเกลียดชังผู ้หญิง และความตาย ให้ยกคุณค่าของผู ้หญิงต่อการมีจุดยืนร่วมกับธรรมชาติ 

 แอนดรี คอลลาร์ด (Andree Collard, 1988, อ้างถึงใน วารุณี ,2545: 108) นักสตรีนิยมสายนิเวศ 

เสนอว่า ผู ้หญิงมีความแตกต่างและดีกว่าผู ้ชายตามธรรมชาติ และโดยเงือนไขทางชีวภาพ เช่น การที

ผู ้หญิงเป็นผู ้ให้กําเนิดเด็ก ทําให้ผู ้หญิงเชือมโยงกับธรรมชาต ิและโลก เพราะฉะนั นผู ้หญิงต้องชืนชมกับ

ความใกล้ชิดทีผู ้หญิงมีให้กับธรรมชาต ิ พวกเธอควรปฏิเสธเทคโนโลยี ยาทีผลิตจากสารเคมี และการ

ทรมานสัตว์ “ความเชือมโยงระหว่างผู ้หญิงกับธรรมชาต”ิ เป็นเรืองหลักทีนักสตรีนิยมสายนิเวศให้

ความสําคัญ นันคือความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นข้อได้เปรียบให้ยกขึ นมานําเสนอเป็น “วัฒนธรรมของ
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ผู ้หญิง” เพือล้มล้างบทบาททางเพศในภายหลัง  โดยให้วัฒนธรรมของผู ้หญิงนั นมีค่าเท่ากับวัฒนธรรม

ผู ้ชาย หรือสามารถควบคุมวัฒนธรรมของผู ้ชายได้อีกทางหนึง เช่น วัฒนธรรมอาหารทําให้คนมีความสุข 

วัฒนธรรมสมุนไพรทําให้คนสุขภาพดีกว่าวัฒนธรรมการสร้างอาวุธของผู ้ชายเพือฆ่าฟัน หรือวัฒนธรรม

เทคโนโลยีลํ าหน้าทันสมัยทีทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นต้น 

 เชอร์รี บี ออร์ทเนอร์ (Sherry B. Ortner, อ้างถึงใน ปรานี ,2544: 82) นักคิดสายนิเวศอีกท่านหนึง              

ได้เขียนบทความเกียวกับผู ้หญิงกับธรรมชาติเรือง “Is Female to Male as Nature to Culture” โดย

พยายามชีให้เห็นว่า ลักษณะทางชีวภาพของผู ้หญิง บทบาทของผู ้หญิงทีทํางานในบ้านรวมทั งสิงทีเรียกว่า 

“บุคลิกภาพของผู ้หญิง” ก่อให้เกิดนิยามทางวัฒนธรรมของเพศหญิงทีมีความโน้มเอียงและให้ความรู ้ สึกที

ด้อยคุณค่าผู ้หญิงจึงถูกมองว่ามีลักษณะเหมือน “ธรรมชาต”ิ และมี “วัฒนธรรม” น้อยกว่าผู ้ชาย โครงสร้าง

หรือสภาวการณ์ของความเป็นอยู่ทีพบในทุกวัฒนธรรมทีมีอิทธิพลต่อการจัดฐานะของผู ้หญิงให้ตําหรือ

ด้อยคุณค่าในความหมายทีกว้างทีสุดคือ “ธรรมชาติ” มนุษย์พยายามเปลียนแปลงสภาวะทีเป็นอยู่ทาง

ธรรมชาต ิหรือควบคุมให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของมนุษย์ ซึงเราอาจเรียกได้ว่าเป็นจิตสํานึกของมนุษย์ 

หรือผลิตผลจากจิตสํานึกของมนุษย์ ทีพยายามทุกวิถีทางทีจะ “ควบคุมธรรมชาต ิคือการสร้างวัฒนธรรม”  

นันเอง 

 ออร์ตเนอร์ เสนอว่า ผู ้หญิงมีความใกล้ชิดกับธรรมชาต ิผู ้ชายมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรม  และ             

ความใกล้ชิดธรรมชาติทําให้ผู ้หญิงอยู่ในฐานะเป็นรองผู ้ชาย ทีเป็นเช่นนี เพราะระบบคิดแบบตะวันตก 

ตั งแต่อดีตได้จัดให้ผู ้หญิงอยู่ในปริมณฑลของธรรมชาติ และผู ้ชายอยู่ในปริมณฑลของวัฒนธรรม และให้

คุณค่ากับวัฒนธรรมมากกว่าธรรมชาติ มองว่ามนุษย์ยิงใหญ่กว่าธรรมชาติ และมนุษย์ต้องควบคุม

ธรรมชาติ นําธรรมชาติมา “รับใช้” มนุษย์ ดังนั นในสภาพทีผู ้หญิงอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจึงทําให้ผู ้หญิงมี

สถานะทีด้อยกว่า และถูกควบคุมจากผู ้ชายเช่นเดียวกับธรรมชาติ กอปรกับ กริฟฟิน (Griffin, 1984, อ้างถึง

ใน วารุณี ,2545: 108-111) เชือว่า ผู ้ชายได้พยายามและประสบความสําเร็จในการข่มเหงรังแกทั งผู ้หญิง

และธรรมชาต ิ

 ส รุปได้ว่าแนวคิดนี เ ชือว่า เหตุทีผู ้ หญิงถูก มองว่าด้อยกว่าชาย และถูกกด ขีเ นืองจาก                            

 1. ผู ้หญิงเปรียบเสมือนธรรมชาติและผู ้ชายเปรียบเสมือนวัฒนธรรม เพราะลักษณะทางสรีระ

บทบาททางสังคม อารมณ์ความรู ้สึกของผู ้หญิงทีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า  และธรรมชาติก็ต้องเป็น

สิงทีวัฒนธรรมนําไปสร้างความเจริญต่อไป 

 2. ทุกวัฒนธรรมจะตระหนักถึงความแตกต่างของผลกระทบระหว่างวัฒนธรรม และธรรมชาติ              

จึงพยายามทุกวิถีทางทีจะเปลียนแปลง และควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของวัฒนธรรมนั น  ๆ

ดังนั น จึงตระหนักถึงความเหนือกว่าของวัฒนธรรมทีมีต่อธรรมชาติ ความเหนือกว่านั นแสดงออกผ่าน

ความพยายามทีจะเปลียนแปลง ขัดเกลา และอบรมสิงทีเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจน สถานภาพของผู ้หญิง

ในหลายๆ วัฒนธรรมทีเป็นเสมือนประชาชนชั นสอง มาจากการทีผู ้หญิงมีสัญลักษณ์ และความคล้ายคลึง
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ธรรมชาตินันเอง หรือผู ้หญิงควรเปลียนมาทําวัฒนธรรมของตนให้ขึ นมาควบคุมวัฒนธรรมของผู ้ชายบ้าง

นักสตรีนิยมสายนี จึงเสนอวิธีการปลดปล่อยผู ้หญิงจากความเป็นรองสรุปได้ดังนี คือ 

 ผู ้หญิงควรมีจุดยืนร่วมกับธรรมชาติ ปฏิเสธการนิยามเรืองคู่ตรงข้ามระหว่าง ผู ้หญิงและ

ธรรมชาติ ผู ้ชายและเหตุผล ปฏิเสธความด้อยกว่าของธรรมชาติ และปฏิเสธว่าปริมณฑลของเหตุผล

มนุษยชาต ิและวัฒนธรรมมีความเหนือกว่าธรรมชาต ิ

 เปลียนทัศนะทางวัฒนธรรมจากจิตสํานึกของกลุ่มผู ้หญิงและผู ้ชายใหม่ ไม่ว่าจะจากการ

ทบทวนระบบการศึกษาเสียใหม ่หรือการเน้นบทบาทของสือมวลชน การเปลียนแปลงทางสังคมเพียงอย่าง

เดียวคงไม่สามารถทําให้เกิดความเท่าเทียมได้ ตราบใดข้อสนับสนุนและทัศนะทางสังคมขนบธรรมเนียม

ประเพณีทีเป็นพื นฐานของสังคมยังไม่ได้รับการปรับเปลียน เมือใดทีชายและหญิงสามารถมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์กิจกรรม และความเข้าใจให้แก่สังคม เมือนั นผู ้หญิงอาจจะถูกจัดให้อยู่ในแนวเดียวกับวัฒนธรรม

ก็เป็นได้ 

 สังคมเป็นผู ้ประกอบสร้างรูปแบบของเพศสภาพทั งหมดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม หรือการกระทําที

ถูกจัดหมวดหมู่โดยอาศัยความแตกต่างระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง และไม่ได้มีฐานอยู่บน

ความแตกต่างโดยธรรมชาติระหว่างเพศ ดังนั นสิงทีนักสตรีนิยมแนวนี ต้องทําคือทําลายบทบาทระหว่าง

เพศลงและเปลียนแปลงค่านิยมอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่  

 การนําเอาทฤษฎีสตรีนิยมทฤษฎีใดทฤษฎีหนึงเข้ามาใช้ในการสังเคราะห์นั นอาจจะไม่เพียงพอใน

การทีจะทําความเข้าใจกับ “ปรากฏการณ์” ทีเกิดขึ น  ทั งนี เนืองจาก “ปรากฏการณ์” หรือพฤติกรรมต่าง  ๆที

มีลักษณะกดขีผู ้หญิงนั นไม่มีลักษณะตายตัว และมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ฉะนั นจึงต้องมีการนําเอา

ทฤษฎีสตรีนิยมสายต่างๆ มาใช้ในลักษณะของการบูรณาการ (integrative) เพือให้เห็นและเข้าใจถึง 

“ปรากฏการณ์” อย่างรอบด้านและแท้จริง  อย่างไรก็ตาม สตรีนิยมทุกสายในปัจจุบันแม้จะมีความแตกต่าง

กันในจุดเน้นเรืองความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายดังกล่าวข้างบน แต่ดูเหมือนทุกสายมีความเห็นพ้อง

ต้องกันว่าเพศ/เพศภาวะ (เพศวิถี/ลักษณะประจําเพศ/อคติทางเพศ/เพศภาวะ การแบ่งงาน และการเลือก

ปฏิบัติการ  กดขีทางเศรษฐกิจ  ทางการเมือง ทางสังคม วัฒนธรรมและการกดขีทางเพศ) เป็นสิงทีสังคม

สร้างขึ นมา (ผลิตซํ าและผลิตใหม)่ ภายใต้ความสัมพันธ์แบบปิตาธิปไตย ดังนั น การทีจะเข้าใจ

ความสัมพันธ์หญิงชาย เราต้องดูกระบวนการผลิต (สร้าง) ดังกล่าวผ่านทางแนวคิดทางสังคมวิทยาว่า การ

ขัดเกลาทางสังคม (socializations) มีหลากหลายรูปแบบ 

 

การสร้างความเป็นเพศ (Gender Construction) 

 จากทฤษฎีสตรีนิยม เพือทีจะนําไปอธิบายปัญหาทีเกิดขึ นทางคณะผู ้ วิจัยจึงนําเสนอกระบวนการ

ผลิตสร้างความเป็นเพศ (gender construction) และผลต่าง  ๆทีตามมาให้พอเข้าใจดังนี คําว่า “ความเป็น

หญิง” (femininity) หรือ “ความเป็นชาย” (masculinity) เป็นประเด็นทีนักปรัชญาชาวตะวันตกได้ถกเถียง
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กันมานานว่า แท้ทีจริงแล้ว ผู ้หญิงกับผู ้ชายมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ หรือ คุณลักษณะเหมารวม 

(stereotype) แบบทวิลักษณ์ (dualism) ทีเคยเชือกันว่าคุณลักษณะของความเป็นชายนั นดีกว่า เหนือกว่า

หรือสูงส่งกว่าความเป็นผู ้หญิงเป็นเพียงแค่การสร้างชุดความรู ้ ของคนกลุ่มหนึง (ผู ้ชาย) เพือสร้างอํานาจ

ให้กับตัวเองเท่านนัในงานเขียนของอริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีก ซึงเป็นนักปรัชญาทีเชือใน

ความแตกต่างระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชายว่ามาจากความแตกต่างทางสรีระได้อธิบายถึงความแตกต่างทาง

เพศระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชายในงานเขียนทีชือ “The Difference Between Men and Women” ว่าความ

อ่อนด้อยของผู ้หญิงเป็นสิงทีธรรมชาติได้กําหนดไว้แล้วตั งแต่แรกเกิด และไม่สามารถทีจะพัฒนาหรือ

เปลียนแปลงได้ ผู ้หญิงควรทีจะยอมรับและยอมจํานนต่อความอ่อนด้อยทีมีอยู ่ เพราะจะเป็นการส่งผลดี

แก่ตัวเธอเองในการทีจะเข้าสู่ความเป็นผู ้หญิงทีสมบูรณ์โดย “ธรรมชาติ” ตามแบบฉบับของผู ้หญิง โดย

อริสโตเติลใช้ระบบสืบพันธุ ์เป็นตัวอธิบายถึงความแตกต่าง ดังกล่าวว่า การทีชายเหนือกว่าหญิงเป็นเพราะ

ผู ้หญิงไม่สามารถทีจะปรุงแต่งสารอาหาร (ประจําเดือน) ให้แก่เชื ออสุจิเหมือนนํ าคัดหลังของชาย  ซึงเป็น

สิงทีอริสโตเติลใช้เป็นมาตรในการวัดศักยภาพของหญิงชาย  เขาจึงสรุปว่าความเป็นหญิงคือความไม่

สามารถทีจะพัฒนาไปสู่ความเป็นชาย ทีจริงแล้วความเป็นหญิงไม่มีอยู่จริง มีแต่ความเป็นชายทีไม่

สมบูรณ์ ดังประโยคทีอริสโตเติลกล่าวยํ าถึงเรือง ดังกล่าวว่า เด็กมีรูปร่างคล้ายสตรี สตรีคือบุรุษทีไร้

สมรรถภาพ (impotent men) (Aristotle, “The Difference Between Men and Women” แปลและเรียบ

เรียงเพือการเรียนการสอนโดย รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์) 

ข้อสรุปของอริสโตเติลดังกล่าวยังได้รับการตอกยํ าอีกระดับหนึงเมือเขาได้นําเอาเรืองของวิญญาณ 

(soul) เข้ามาเป็นตัวอธิบาย โดยได้แยกวิญญาณออกเป็น 3 ประเภท (ตามความสามารถ) อันได้แก ่

nutritive soul (ความสามารถในการกินอาหารและมีชีวิต) sensitive soul (การมีความรู ้ สึก) rational soul 

(การใช้เหตุผล) ซึงอริสโตเติลมองว่าความเป็นผู ้หญิงมีเพียงแค่ nutritive soul คือ ความสามารถในการกิน

อาหารและมีชีวิต กับ sensitive soul คือการมีความรู ้ สึกเท่านั น ในขณะทีในนํ าเชื ออสุจิของผู ้ชาย มี

วิญญาณทีเรียกว่า rational soul ซึงมีส่วนช่วยในการใช้เหตุผล ดังนั น เมือผู ้ชายมีความสามารถในการใช้

เหตุผลได้ดีกว่าผู ้ หญิง ผู ้ ชายจึงสมควรทีจะเป็นผู ้ปกครองหรือเป็นผู ้ นํา ในขณะทีผู ้หญิงซึงไม่มี

ความสามารถในการใช้เหตุผลและมีความอ่อนแอกว่า  จึงสมควรทีจะอยู่ภายใต้อํานาจการปกครองของ

ผู ้ชาย 

นอกจากนั นแล้ว อริสโตเติลยังได้กล่าวถึงลักษณะของหญิงกับชายในลักษณะเหมารวม 

(stereotype) ว่าตัวเมียจะมีลักษณะทีอ่อนโยน ซุกซน ซับซ้อน เป็นไปตามแรงกระตุ ้นมากกว่า และสนใจที

จะดูแลลูกมากกว่าตัวผู ้ ในขณะทีตัวผู ้จะมีความเข้มแข็งกว่า แต่ดุร้ายมากกว่า และซับซ้อนหรือเจ้าเล่ห์

น้อยกว่าตัวเมีย ซึงจากการกล่าวถึงลักษณะของหญิงกับชายในลักษณะเหมารวม (stereotype) ดังกล่าว

จะเห็นว่าเป็นการแยกความเป็นหญิงออกจากความเป็นชายอย่างชัดเจน หรือทีเรียกว่าการแบ่งขั วแยกข้าง 

หรือ ทวิลักษณ์นิยม (dualism) และแนวคิดในการแบ่งขั วแยกข้าง ดังกล่าวถูกนํามาใช้ในการพยายามแยก
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ความเป็นผู ้หญิงออกจากความเป็นผู ้ชายโดยอธิบายความเป็นผู ้หญิงเข้ากับเรืองของการใช้อารมณ์ การอยู่

ในพื นทีส่วนตัว  หรือการเป็นผู ้ถูกกระทําในขณะทีอธิบายผู ้ชายโดยใช้ความมีเหตุมีผล ความเป็นผู ้กระทํา

หรือการอยู่ในพื นทีสาธารณะ และในการอธิบายดังกล่าวก็มีการให้คุณค่าของความเป็นผู ้ชายเหนือกว่า

ความเป็นผู ้หญิง 

การอธิบายคุณลักษณะของความเป็นหญิงและความเป็นชายดังกล่าว เป็นการเชือมโยงเข้ากับ

สรีระของทั งสองเพศว่าเป็นตัวกําหนดหรือทําให้ทั งสองเพศมีความแตกต่างกัน ความเชือดังกล่าวได้นําไปสู่

ความคาดหวังทางสังคมต่อทั งสองเพศในลักษณะทีแตกต่างกันด้วย นันคือ ผู ้หญิงต้องไม่ก้าวร้าว สุภาพ

อ่อนโยน สงบเสงียม รักนวลสงวนตัว อารมณ์ อ่อนไหว ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่มีความสามารถในการ

ตัดสินใจทีเด็ดขาด เก็บความรู ้สึกโดยไม่แสดงออก และ ไว้ใจไม่ได้ ในขณะทีลักษณะของความเป็นผู ้ชาย

จะตรงกันข้ามอย่างสิ นเชิง เช่น ต้องมีความทะเยอทะยาน หนักแน่น เข้มแข็ง แข็งแรง มีเหตุผลและใช้

เหตุผลมากกว่าอารมณ์ พูดจาตรงไปตรงมาและกล้าได้กล้าเสีย ซึงลักษณะดังกล่าวถูกมองว่าเป็นสิงที

ตายตัว และไม่สามารถเปลียนแปลงได้   เพราะเป็นสิงทีติดตัวมาตั งแต่กําเนิด 

อย่างไรก็ตาม การอธิบายเกียวกับความเป็นหญิงความเป็นชายในลักษณะดังกล่าวถูกตั งคําถาม

และปฏิเสธจากนักสตรีนิยม (Feminist) ว่าเป็นการอธิบายบนฐานความรู ้ ของแนวคดิแบบชายเป็นใหญ่ 

(patriarchy) ทีมีอคติทางเพศ (sexual bias) แฝงอยู ่เพราะแท้ทีจริงแล้วสิงทีบ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิง

หรือเพศชายตั งแต่กําเนิดคือ เพศทางสรีระ (sex) เท่านั น ในขณะทีคุณลักษณะของความเป็นหญิงและ

ความเป็นชายทีได้กล่าวไปแล้วนั นเป็นเพียงการนิยามของคนกลุ่มทีมีอํานาจกลุ่มหนึง (ผู ้ชาย) เพือใช้เป็น

เครืองมือในการควบคุมคนอีกกลุ่มหนึง (ผู ้หญิง) เท่านั น ดังที ซีโมน เดอ โบวัวร์ (Simone De Beauvoir) 

นักสตรีนิยมชาวฝรังเศส ได้พูดถึง ความเป็นหญิงความเป็นชายในงานเขียนของเธอทีชือ “The Second 

Sex” ว่า “ผู ้หญิงไม่ได้ถูกกําหนดจากเพศของเธอหรือจากสัญชาตญาณทีซับซ้อนลึกลับ แต่ถูกกําหนดจาก

การทีร่างกายของเธอและความสัมพันธ์ของเธอทีมีต่อโลกได้ถูกปรับเปลียนผ่านทางการกระทําของผู ้ อืน

มากกว่าการกระทําของเธอเอง...ความด้อยกว่าของผู ้หญิง ไม่ได้เกิดขึ นเนืองจากผู ้หญิงมีสรีระร่างกายที

แตกต่างจากผู ้ชาย แต่เป็นเพราะสภาพการณ์ทางสังคมทําให้เป็นเช่นนั น” (ซีโมน เดอ โบวัวร์, 1944 อ้างใน 

วารุณี ภูริสินสิทธิ, 2545: 47) นันคือ ความเป็นชายไม่ได้เป็นสิงทีมีมาแต่กําเนิด สิงทีติดตัวเด็กมาตั งแต่

กําเนิดเป็นเพียงแต่การระบุว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั น แต่ความเป็นชายหรือความเป็นหญิงเป็นสิง

ทีถูกสร้างหรือกําหนดขึ นมาภายหลังโดยสถาบันต่าง ๆในสังคม ได้แก ่

สถาบันครอบครัว ถือว่าเป็นสถาบันแรกและมีส่วนสําคัญในกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมและ

ความคิดของมนุษย์ และแน่นอนว่าเป็นสถาบันทีมีส่วนสําคัญในการสร้างความเป็นหญิงความเป็นชาย

ให้แก่สมาชิกในสังคมตั งแต่แรกเกิดด้วย โดยเห็นได้จากการตั งชือ และการทีพ่อแม่หรือผู ้ ใหญ่ในครอบครัว

หาเครืองแต่งตัวหรือเสื อผ้ามาสวมใส่ให้กับสมาชิกใหม่ ซึงมีการพยายามผูกโยงเข้ากับเรืองเพศโดยทีตัว

เขาเองก็อาจไม่รู ้ตัว เช่น ถ้าเป็นผู ้ชายก็จะให้ใส่ชุดสีนํ าเงิน สีฟ้าหรือสีเขียว ถ้าเป็นผู ้หญิงก็ให้ใส่สีแดงหรือสี
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ชมพ ูหรือกรณีของเล่นสําหรับเด็ก  ทีพ่อแม่คาดหวังให้ลูกทีเป็นเด็กผู ้ชายเล่นรถถัง ปืน ดาบ โจรจับผู ้ ร้าย 

หรือปลูกฝังตั งแต่เด็ก ๆว่า “ลูกผู ้ชายต้องไม่ร้องไห้” ซึงเป็นภาพลักษณ์ บทบาทและความคาดหวังประจํา

เพศชายทีสังคมสร้างขึ น   แต่ถ้าเป็นเด็กผู ้หญิงจะถูกคาดหวังให้เล่นหม้อข้าวหม้อแกง ตุ ๊กตา หรือการเล่น

ขายของ แต่งหน้า เป็นต้น ซึงภายใต้สถาบันครอบครัวดังกล่าว จะมีกฎเกณฑ์ กติกาและระเบียบมากมายที

เป็นตัวกําหนดให้บุคคลทีเกิดมาเป็นสมาชิกของครอบครัวต้องประพฤต ิปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือกติกาที

สังคมนั นได้กําหนดเอาไว้ 

สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันทีมีหน้าทีให้การศึกษา อบรมและส่งเสริมความรู ้ ให้แก่สมาชิกใน

สังคม สถาบันดังกล่าวจะตอกยํ าในสิงทีสถาบันครอบครัวได้กําหนดมา  โดยเฉพาะในช่วงแรกเริมของ

การศึกษา เมือเด็กเข้าโรงเรียน เด็กจะพบกับความคาดหวังของครู  และความสัมพันธ์กับเพือนซึงล้วน

แล้วแต่มีส่วนสร้างทักษะ  ทีเชือว่าเหมาะกับเพศทีแตกต่างกัน ผู ้หญิงถูกเชือว่าเหมาะทีจะเรียนทางศิลป

ศาสตร์ ขณะทีผู ้ชายถูกมองว่าเหมาะทีจะเรียนทางวิทยาศาสตร์  ทําให้ผูห้ญิงไม่ค่อยมีความสนใจเรียนทาง

วิทยาศาสตร์เพราะเชือเสียแต่ต้นแล้วว่าตนเองไม่มีทักษะรวมทั งผู ้หญิงจะถูกจํากัดโอกาสในการทํางานใน

บางอาชีพทีถูกเชือว่าเป็นอาชีพของผู ้ชาย สิงเหล่านี เป็นเสมือนการกําหนดเส้นทางให้ผู ้หญิงเดินอย่าง

หลีกเลียงไม่ได้  

ดังงานศึกษาของ จอมญาดา ชืนประจักษ์กุล (2548) ทีศึกษา เกี ยวกับ “การถ่ายทอด

อุดมการณ์ความเป็นหญิงผ่านระบบการศึกษาของโรงเรียนสตรี” ซึงเป็นงานศึกษาทีพยายามแสดง

ให้เห็นถึงการแทรกแซงของอํานาจระบอบปิตาธิปไตยทีเข้าสู่พื นทีของโรงเรียนสตรี โดยจอมญาดา ชืน

ประจักษ์กุล ได้เสนอว่า โรงเรียนทีมีการรับสมัครคนเข้ามาเป็นนักเรียนโดยอาศัยเพศสภาพเป็นสําคัญอย่าง

โรงเรียนสตรี  ได้ถูกนําเอามาใช้เป็นสถานทีทีให้ผู ้หญิงได้ฝึกหัดแสดงตัวตนตามเพศสภาพของความเป็น

ผู ้หญิงและยังเป็นสถานทีทีฝึกฝนให้นักเรียนหญิงรู ้ ถึงบทบาทหน้าทีของความเป็นผู ้หญิง (gender role) 

ตามทีสังคมคาดหวังไว้ และในขณะเดียวกัน โรงเรียนสตรีดังกล่าวยังเป็นสถานทีทีมีการปลูกฝังและตอกยํ า 

อุดมการณ์ความเป็นหญิงโดยมีการปลูกฝังเรืองการรักนวลสงวนตัว  และให้คุณค่ากับพรหมจรรย์ว่าเป็น

มาตรทีใช้ในการประเมินคุณค่าของผู ้หญิง ซึงบรรทัดฐานทางเพศเช่นนี ได้นํามาซึงการตัดสินความเป็น

ผู ้หญิงดีและผู ้หญิงเลวตามแบบแผนทีสังคมแบบปิตาธิปไตยได้กําหนดเอาไว้ และหากผู ้หญิงไม่สามารถที

จะปฏิบัติตามความคาดหวังดังกล่าวได้ก็จะถูกลงโทษจากสังคมในรูปแบบทีแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนดังกล่าวได้อบรมให้นักเรียนตระหนักถึงความเป็นผู ้หญิงตามแบบ

ฉบับทีสังคมปิตาธิปไตยได้กําหนดไว้ แต่ไม่ใช่ว่าเด็กนักเรียนทั งหมดจะไม่ปฏิเสธหรือสยบยอมโดย

ปราศจากเงือนไข โดยจอมญาดา ชืนประจักษ์กุล เสนอว่ายังมีนักเรียนบางกลุ่ม (ซึงมีจํานวนไม่มาก) ได้ใช้

ความเป็นผู ้หญิงในแง่มุมของความรักสวยรักงามมาเป็นเครืองมือในการต่อรองกับกฎเกณฑ์ของโรงเรียน 

โดยการต่อรองขึ นอยู่กับการตัดสินใจของนักเรียนแต่ละคนว่าจะใช้การต่อรองในรูปแบบใด ทั งนี เพือทีจะ

แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นเด็กผู ้หญิงแต่ก็มีอํานาจในการต่อรองกับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนทีถูก
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ครอบงําด้วยระบบปิตาธิปไตย และในท้ายทีสุด จอมญาดา ชืนประจักษ์กุล ได้เสนอประเด็นทีน่าสนใจว่า

ถือว่าเป็นเรืองทีดีทีเด็กผู ้หญิงมีความสามารถและกล้าทีจะต่อรองกับกฎระเบียบของโรงเรียน แต่จะดีกว่า

ถ้าการต่อรองของเด็กนักเรียนดังกล่าวเป็นการต่อรองอันเนืองมาจากมีการตระหนักรูแ้ละเท่าทันกับอํานาจ

ของปิตาธิปไตยทีแฝงตัวอยู่ในทุกอณูของสังคม (จอมญาดา ชืนประจักษ์กุล, 2548: 151-154) 

  

แนวคิดเกียวกับสถานภาพและบทบาทของผู้หญิง 

 โรเบริต ก๊อดดาร์ด (Robert Goddard, 1984, อ้างถึงใน วิชชา ,2543: 16) กล่าวว่าบทบาททาง

เพศหมายถึง กระบวนการเรียนรู ้ ทางสังคมจะสามารถอธิบายถึงกลไกในพัฒนาการของบทบาททางเพศ

ด้วยวิธีเดียวกันกับการอธิบายกลไกในการเรียนรู ้พฤติกรรมต่าง  ๆของมนุษย์นันเอง ถึงจะบ่งบอกได้ตั งแต่

เริมแรกว่าเด็กแรกเกิดนั นเป็นเด็กผู ้ชาย หรือผู ้หญิง แต่เด็กแรกเกิดเหล่านั นก็ยังไม่มีสิงทีเรียกว่าบทบาท

ทางเพศในทันที จนกระทังพวกเขาได้เจริญเติบโต สังคมจะค่อยๆ หล่อหลอมแบบอย่างของพฤติกรรมให้

เหมาะสมกับเพศของเขาผ่านสถาบันต่าง  ๆทางสังคม 

 ปัญหาทีเกิดขึ นต่อการศึกษาฐานะ สถานภาพ และบทบาทของผู ้หญิงก็คือ อะไรคือปัจจัยทีกําหนด

สถานภาพทางสังคมของผู ้หญิง จะให้คําอธิบายหรือให้เหตุผลต่อความแตกต่างของฐานะของผู ้หญิงใน

สังคมหนึงไปยังอีกสังคมหนึงได้อย่างไร การอธิบายถึงความแตกต่างของสถานภาพและบทบาทผู ้หญิงก็คือ

ความอยู่รอดในสังคมทีขึ นอยู่กับปัจจัยด้านการสืบต่อเผ่าพันธุ ์ การผลิตเพือยังชีพ และการป้องกันตัวเอง

จากข้าศึกและศตัรู โดยเฉพาะบทบาทในการเลี ยงดใูห้กําเนิดเลี ยงดูเด็กของผู ้หญิงนั น เชือว่ามีส่วนจํากัด

บทบาทในการมีส่วนร่วมของผู ้หญิง (ปรานี ,2544: 110) 

 “โครงสร้างสังคมกับการเปลียนแปลงบทบาทของเพศ” เราจะพบว่าฐานะและบทบาททางสังคม

ของสตรีเป็นองค์ประกอบสําคัญของสังคม  เพราะเป็นทีรวมของอุดมการณ์ บทบาทในครอบครัว บทบาท

ในสังคม เศรษฐกิจ และกิจกรรมด้านอืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และองค์ประกอบย่อยเหล่านี ก็มีส่วนสัมพันธ์กัน

อย่างใกล้ชิดภายในสังคมหนึง ๆ จึงน่าสนใจอย่างยิงว่า หากเกิดการเปลียนแปลงในองค์ประกอบเหล่านี

ส่วนใดส่วนหนึงจะทําให้โครงสร้างสังคมทั งหมดเปลียนแปลงไปหรือไม ่ หากมีการเปลียนแปลงใน

โครงสร้างสังคมจะทําให้ฐานะและบทบาทของสตรีเปลียนไปหรือไม ่

 สังคมดังเดิม มีการกําหนดบทบาททางเพศของชายและหญิงไว้ค่อนข้างชัดเจนแน่นอน มีการ

ปฏิบัติตามแบบแผนอย่างค่อนข้างเข้มงวด Lysgard (1963, อ้างถึงใน ภัสสร ลิมานนท์, 2527: 11) กล่าว

ว่า เพศชายมักแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของมนุษยชาต ิผู ้ชายจึงกําหนดเกณฑ์เรืองต่าง ๆ ภายในสังคมจน

ลืมทีจะนึกถึง หรือเอาเพศตรงข้ามมาเป็นหลักอ้างอิง โดยทัวไปแล้วการศึกษาเกียวกับเรืองของสตรีมักจะ

ทําในรูปทีแอบแฝงมากกว่าจะแสดงออกมาอยา่งชัดแจ้ง 

 สังคมสมัยใหม่ สําหรับบทบาทของชายและหญิงจะมีความยืดหยุ่นกว่า โดยทีบทบาทอาจเปลียน

กันได้บ้างระหว่างหญิงและชาย Gustav Geiger นักสังคมวิทยาชาวสวีเดนได้กล่าวไว้ว่า ฐานะของสตรีใน
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สังคมอาจนํามาใช้เป็นมาตราอย่างหนึงในการวัดระดับการพัฒนาของสังคมนั น ๆ ส่วน Charles Fourier             

นักปรัชญาชาวฝรังเศส กล่าวในทํานองคล้ายกันว่า ความก้าวหน้าของสังคมหรือการเปลียนแปลงของ

สังคมมีความเกียวพันอย่างใกล้ชิดกับการยกระดับฐานะของสตรีให้สูงขึ น  สังคมหยุดกับทีเมือใด เมือนั น

ความก้าวหน้าของสตรีก็จะหยุดตามไปด้วย (ภสัสร, 2527: 12) 

 งานวิจัยของ ภัสสร ลิมานนท์ (2527) กล่าวว่า การให้คุณค่าทางเพศทีต่างกัน และความไม่เท่า

เทียมในบทบาท รวมถึงหน้าทีรับผิดชอบทีสังคมกําหนดให้ชายและหญิง โดยเฉพาะความรู ้สึกทีว่ากิจกรรม

และความรับผิดชอบของผู ้ชายมีความสําคัญเหนือผู ้หญิง ได้หยังรากลึกกลายเป็นความเชือ และค่านิยมที

สะท้อนออกมาให้เห็นในหลายรูปแบบด้วยกัน คือ 

 1. “อุดมการณ์และอุดมคติ” ของสมาชิกในสังคมทีบ่งยํ าให้เห็นว่าสตรีด้อยกว่าบุรุษในทุกบทบาท

และทุกฐานะ 

 2. “โครงสร้างสังคม” ทีกําหนดรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึงแสดงให้

เห็นการแบ่งแยกหน้าทีระหว่างหญิงและชาย 

 3. “สัญลักษณ์ต่าง ”ๆ คําพังเพย สุภาษิต คําสอน หรือนิทาน ทีแสดงออกให้เห็นความด้วยกว่า             

ของสตรี 

 นอกจากนั น การทีผู ้หญิงมีสถานภาพและบทบาทด้อยกว่าชาย สาเหตุหนึงมาจากอํานาจและการ

ไม่มีบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงในสังคมโบราณ ผู ้หญิงถูกควบคุมโดย

ระบบวงศาคณาญาติ อํานาจนอกบ้านและอํานาจในบ้านถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ใน

ขณะเดียวกันบทบาทของผู ้ชายกลับได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญเหนือสตรี ในระยะหลัง ๆ จึงได้มี

นักวิชาการหลายคนเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เรืองสถานภาพของสตรี และวิธีการเหล่านี จะช่วย

ให้เข้าใจความหมายทีแท้จริงเกียวกับสถานภาพของสตรีดีขึ น สรุปได้ดังนี คือ 

 1. ศึกษาบทบาทและสิทธิของสตรีว่าเป็นอย่างไรในสังคม ในระบบวงศาคณาญาติ ในระบบ                 

การสืบทอดมรดก แนวการศึกษานี เรียกว่า Incorporation Approach 

2. ศึกษาบทบาททีเป็นทางการและไม่เป็นทางการของสตรีทั งในและนอกบ้าน เรียกว่า Formal 

and Non-formal Approach 

3. ศึกษาพลังอํานาจและความสามารถของสตรีทีจะควบคุมทรัพย์สิน แหล่งทรัพยากร รวมทั งการ

มีบทบาทของสตรีทางการเมืองในทางตรงและทางอ้อม แนวนี เรียกว่า Power and Authority Approach 

 ภัสสร กล่าวว่า หากนําวิธีการศึกษาแนวใหม่มาวิเคราะห์สถานภาพ และบทบาทของสตรี ก็จะทํา

ให้เข้าใจได้แน่ชัดขึ นว่า ในหลายสังคมมักจะมีเหตุผลแอบแฝงอยู่เบื องหลังของการกีดกันสตรีมิให้มีบทบาท

นอกบ้านหรือมีความสําคัญเท่าเทียมบุรุษ แต่การกีดกันเหล่านี แท้ทีจริงแล้วอาจทําให้สตรีต้องหาทางหรือ

วิธีการเพือเป็นเครืองมือสร้างอํานาจให้แก่ตนเอง รวมทั งใช้อํานาจทีตนมีอยู่ภายในบ้านควบคุม  และใช้

เป็นอิทธิพลทางอ้อมครอบคลุมเพศชายอีกทางหนึงก็เป็นได้ 
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 Cynthia Nelson (1974, อ้างถึงในภัสสร ลิมานนท์, 2527: 13) ได้เคยตั งข้อสังเกตว่า เหตุใดผู ้

ศึกษาบทบาททางเพศส่วนใหญ่จึงได้ใช้อํานาจทางการเมือง ทางเศรษฐกิจหรือบทบาทต่าง ๆ นอกบ้าน 

เป็นเครืองตัดสินว่า ผู ้ชายมีฐานะเหนือกว่าผู ้หญิง และจริงหรือไม่อย่างไรทีว่าผู ้หญิงถูกเอารัดเอาเปรียบ

หรือมีฐานะด้อยกว่าชาย  ส่วน Fried (1967) ได้ตีความหมายและอธิบายคําว่า พลัง (power) และอํานาจ 

(Authority) ได้ดังนี หากคําว่า พลังอํานาจจํากัดอยู่เฉพาะกิจกรรมทางการเมืองเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ทาง

สังคมแล้วก็ย่อมเป็นการแบ่งทีว่า ผู ้ชายเป็นผู ้ ทีครองอํานาจและมีบทบาทในทีสาธารณะนอกบ้าน แต่ถ้า

หากพลังและอํานาจหมายถึง ความสามารถให้กําเนิด ความสามารถในการฝึกอบรม ความสามารถทีจะ

สร้างหรือกําหนดบุคลิกภาพ ปลูกฝังค่านิยม ความรัก ความเกลียดชังให้แก่สมาชิกแต่ละคนในสังคม หรือ

อํานาจทีจะให้ใครอยู่รอด หรือตายจากนั น อํานาจทั งหมดนี อยู่ในมือของสตรีเพศทังสิ น สิงเหล่านี สามารถ

ชี ให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้ว  แม้สตรีจะถูกจํากัดให้อยู่แต่ภายในเขตรั วบ้าน ทํางานเฉพาะทีเกียวกับ

การบ้าน การเรือน แต่ในทางอ้อมแล้วอํานาจและอิทธิพลของสตรีก็แผ่ซ่านไปได้ใน “อาณาเขต” ของผู ้ชาย 

สตรีสามารถสร้างสังคมขึ นมาด้วยพลังเงียบโดยวิธีการต่าง ๆ ทีแนบเนียนจนดูไม่ออกว่าเป็นการก้าวก่าย 

ดังเช่นคําพูดทีกล่าวกันโดยทัวไปในสังคมกรีกว่า“ผู ้หญิงถูกควบคุม ผู ้หญิงตัดสินใจ เพียงแต่ผู ้หญิงขยับ

บั นท้ายครั งเดียวโลกอาจจะพลิกควํา ทุกสิงทุกอย่างอยู่ในกํามือผู ้หญิง ผู ้หญิงอาจจะสร้างสรรค์หรือ

ทําลายสามีของตนเองได้ด้วยนํ ามือ” 

 “แหล่งทีก่อให้เกิดความแตกต่างในบทบาทระหว่างเพศ” งานวิจัยของ ภัสสร ลิมานนท์ (2527) 

สรุปสาเหตุความไม่เท่าเทียมกันทางเพศซึงเกือบกลายเป็นปรากฏการณ์สากล ว่าแม้จะยังไม่มีข้อยุติถึง

ปัจจัยทีจะเป็นตัวกําหนดบทบาททีแน่นอน แต่ก็สามารถสรุปถงึข้อสันนิษฐานเรืองปัจจัยสําคัญทีมีส่วนใน

การกําหนดบทบาททางเพศของผู ้หญิง และผู ้ชายได้ดังต่อไปนี คือ 

 1. ปัจจัยทางธรรมชาติและชีวภาพ (Nature and Biology) ทัศนะของนักคิดกลุ่มนี มีว่า ความ

แตกต่างของชายและหญิงนั นมาจากเรืองเพศ (Gender) ทีถูกกําหนดขึ นโดยสภาพข้อเท็จจริงทาง

ธรรมชาติด้านสรีระหรือชีวภาพ กล่าวคือโครงสร้างของเพศชายโดยทัวไป เช่น กระดูก  กล้ามเนื อ แข็งแกร่ง

กว่าของเพศหญิงในขณะทีสภาพร่างกายของหญิงอ่อนแอกว่า และจะต้องผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ

มากกว่า จากความแตกต่างด้านสรีระทีธรรมชาติกําหนดมาเป็นพื นฐาน ทําให้สังคมต้องจัดสรรแบ่ง

บทบาทความรับผิดชอบทีสมมติ และยอมรับกันว่าเหมาะสมกับสรีระของแต่ละเพศ รวมทั งสังคมเองก็

คาดหวังให้แต่ละเพศประพฤติปฏิบัติตนตามแบบแผนทีสมาชิกในสังคมสร้างขึ นโดยกําหนดว่า

กิริยามารยาทแบบใดหรือการงานความรับผิดชอบประเภทไหนทีหญิงควรทําหรือชายควรทํา นอกจากนี ยัง

มีความเชือสืบเนืองกันต่อว่า สตรีจะไม่สามารถทํางานหนักได้เท่ากับชาย เพราะสภาพทางกายภาพด้วย

กว่า กิจกรรมหลายประเภททีบุรุษเพศเป็นผู ้ปฏิบัติสร้างความเข้าใจและเป็นทียอมรับว่าชายเป็นตัวแทน

ของมนุษยชาต ิเพราะชายเป็นผู ้สร้างสรรค์ถาวรวัตถุวัฒนธรรมเทคโนโลยีใหม่ให้สังคม ความเชือเช่นนี ทํา

ให้ผู ้ชายมีความสําคัญขึ นอีกด้านหนึงในฐานะเป็นผู ้ดัดแปลงธรรมชาติให้กลายเป็นวัฒนธรรม 
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 2. ปัจจัยทางโครงสร้างครอบครัว (Family Structure) นักสังคมวิทยากลุ่มนี มักจะโยงเรือง              

การกําหนดบทบาททางเพศเข้าไว้ด้วยกันกับสังคมวิทยาว่าด้วยครอบครัว โดยสันนิษฐานว่าโครงสร้าง

ครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้เกิดการแบ่งงานระหว่างเพศ และยังผลให้เกิดความไม่ทัดเทียมกันใน

สถานภาพของหญิงและชายภายในครอบครัว แล้วความไม่ทัดเทียมนี ก็ขยายวงกว้างออกไปถึงระดับสังคม 

Ruth Dixon นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันผู ้ทีมีผลงานค้นคว้าอย่างสําคัญในการศึกษาการแบ่งบทบาทและ

หน้าทีระหว่างเพศ ได้สรุปแบบจําลองเกียวกับบทบาทและการแบ่งงานกันทําระหว่างชายหญิงในสมัยก่อน 

ๆ โดยอธิบายว่า องค์ประกอบ 3 ประการคือ ความสัมพันธ์ทางเพศ การให้กําเนิดบุตร และการเลี ยงดูเด็ก 

มักจะรวมอยู่ในสถาบันเดียวกัน สถาบันนั นก็คือครอบครัวเดียว และโดยทีไม่มีทางเลียงได้ หน้าทีเหล่านี

มักจะตกอยู่กับผู ้หญิง โดยทีผู ้หญิงทีเริมมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยการแต่งงานจะให้กําเนิดบุตร และทํา

หน้าทีหลักคืออบรมเลี ยงดูสมาชิกทีให้กําเนิดมา จากการทีผู ้หญิงถกูจํากัดโดยหน้าทีดังกล่าวให้อยู่แต่ใน

บ้าน จึงไม่อาจมีบทบาทหรือโอกาสทีจะเข้าร่วมกิจกรรมนอกบ้านได้เช่นชาย การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ

นี เอง กลายเป็นสาเหตุสําคัญของความไม่ทัดเทียมกันทางสถานภาพของชายและหญิง ผลก็คือ ผู ้หญิงต้อง

กลายเป็นผู ้ต้องพึงพาอาศัยชายทั งทางสังคมและเศรษฐกิจ ในทางตรงข้ามโดยทัวไปแล้ว ชายมีอิสระทีจะ

เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือทางการเมือง  ซึงกิจกรรมเหล่านี จะให้ผลตอบแทนโดยตรงทั งทางการ

งานและฐานะทางสังคม 

 3. ปัจจัยทางวัฒนธรรม และบรรทัดฐานสังคม (Culture and Social Norms) ในแต่ละวัฒนธรรม

สมาชิกชาย และหญิงจะถูกปลูกฝังให้มีอุปนิสัยแตกต่างกันออกไป  โดยสมาชิกใหม่ทั งชายและหญิงต้อง

ยอมรับทัศนคติและบทบาททีสังคมกําหนดให้ การกําหนดบทบาท บุคลิกภาพ แบบแผนภาษาพูดของแต่

ละเพศ ทั งหมดผนวกกันเข้าก็กลายเป็นเพศทีกําหนดโดยสังคม (Social Sex) โดยอาศัยพื นฐานสําคัญจาก

เพศทีกําหนดโดยธรรมชาต ิ(Biological Sex) นักมานุษยวิทยา Magaret Mead ให้ความเห็นในเรืองนี ไว้ว่า 

เพศทีกําหนดโดยสังคมนั นจะแตกต่างกันออกไปในเกือบทุกสังคม  แล้วแต่ความนิยมและความเชือของแต่

ละวัฒนธรรม ในขณะทีสังคมของสัตว์พันธุ ์เดียวกันจะมีบทบาทและพฤติกรรม เช่น แบบแผนการสร้างรัง 

การผสมพันธุ ์การเลี ยงลูกอ่อน ฯลฯ เป็นไปแบบเดียวกันหมด นอกจากนี วัฒนธรรมเกียวกับบทบาทของ

ผู ้หญิงและชายอาจจะสับเปลียนกันไปได้ตามความนิยม และกาลเวลาทีผันผ่าน ทั งนี เพราะบทบาทที

กําหนดขึ นเป็นของไม่จีรังยังยืนแต่อย่างใด 

 จะเห็นว่า เกือบทกุวัฒนธรรมสร้างภาพพจน์ให้หญิงอยู่ในฐานะทีด้อยกว่าชายเกือบทุกด้าน  และ                 

ในความเป็นจริงหญิงก็มักจะถูกกีดกันออกมาจากกิจกรรมต่าง  ๆทีจะเปิดโอกาสให้ผู ้หญิงได้เป็นผู ้นํา แม้ว่า

บางครั งบทบาทของชายและหญิงในหลาย  ๆเรืองมีความสัมพันธ์ในลักษณะทีเกื อกลูซึงกันและกัน ก็สตรีจะ

ไม่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทนอกบ้าน พอ ๆ กับทีบุรุษก็จะไม่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในบ้านการกระทํา

ทั งหมดนี เป็นเครืองชี ให้เห็นถึงการยกย่องบุรุษให้เป็นผู ้นํา และมีความเหนือกว่าสตรี 
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ระบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) 

 

 การสังเคราะห์ครั งนี มุ่งพิจารณาถึงอํานาจการกดขีทางเพศทีทําให้ผู ้หญิงต้องยอมจํานน  รูปแบบ

ของการกดขีได้ถูกบูรณาการเข้าสู่วิถีต่างๆ ของการจัดการองค์กรทางสังคมและทางเพศสภาพอย่างลุ่มลึก

ครอบคลุมอันเป็นโครงสร้างครอบงําพื นฐานทีรู ้ จักกันทัวไปในชือ “ปิตาธิปไตย” (patriarchy) ทีให้อํานาจ

ความเป็นใหญ่แก่ผู ้ชาย และทําให้ชีวิตของผู ้หญิงตกอยู่ในสภาพทีเป็นรอง  ซึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่

นั นแต่ได้มากําหนดกฎเกณฑ์  กําหนดวิถีชีวิตของผู ้หญิงให้ดําเนินไปในสภาพทีไม่สามารถเลือกหรือ

กําหนดแบบแผนชีวิตของตนเองได้  ความลึกลํ าของอํานาจปิตาธิปไตยได้แผ่ซ่านไปทุกพืนทีเมือมีการนําไป

เชือมโยงกับสิงต่างๆ ในสังคม 

 ดังเช่น แนวคิดในเรืองเพศของ อริสโตเติล ซึงใชเป็นแนวคิดกระแสหลักมาตลอดหลายศตวรรษนี   

ได้ระบุอย่างเป็นเหตุเป็นผลและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทีจะกล่าวว่า “เมือลักษณะโดยธรรมชาติของ

ผู ้หญิงมีความเฉือยและชอบเป็นผูถู้กกระทํา  จึงเป็นการเหมาะสมแล้วทีจะเก็บผู ้หญิงไว้เป็นเบี ยล่างของ

ชายและมีบทบาทเป็นรอง” โดยทีแนวคิดดังกล่าวเติบโตอยู่บนพื นฐานของระบบสังคมแบบถือชายเป็น

ใหญ่  ทั งนี ระบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่นั นไม่ได้เป็นผลสืบเนืองโดยไม่ได้ตั งใจหรือมีลักษณะเป็นรอง

จากปัจจัยด้านอืนๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีววิทยา  กระบวนการเรียนรู ้ ทางสังคม บทบาททางเพศ หรือ

ระบบชนชั น ซึงถือว่าเป็นโครงสร้างอํานาจขั นพื นฐานทีได้รับการคํ าจุน  โดยเจตนารมณ์อันเข้มแข็งแน่วแน่ 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2535: 28) 

 เอเดรียน ริช ได้เสนอไว้ว่า การถือระบบชายเป็นใหญ่  เป็นระบบทีมีมานานพร้อมกับการเริมต้น

ระบบสังคมเมือง และฝังรากลึกอยู่ในความเชือของเราด้วยความจริง  ริชได้นิยามระบบชายเป็นใหญ่ 

หมายถึง การทีผู ้หญิงถูกกดขีโดยผู ้ชาย  การถือระบบชายเป็นใหญ่เป็นอํานาจของผู ้ชายในทางครอบครัว

สังคม อุดมการณ์ ระบบการเมือง  ซึงผู ้ชายใช้อํานาจการกดดันโดยตรง เช่น โดยผ่านพิธีกรรม ประเพณี 

กฎหมาย ภาษา ขนบธรรมเนียม สํานวนโวหาร การศึกษา การแบ่งงานกันทํา ได้มีส่วนบังคับกําหนด

บทบาททีผู ้หญิงควรทําหรือไม่ควรทํา  ในลักษณะทีผู ้หญิงตกอยู่ภายใต้ผู ้ชายและไม่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจ

จะเป็นอย่างไรหรือการเลือกทางเพศจะเป็นอย่างไร  ผู ้หญิงอาศัยอยู่ภายใต้อํานาจของผู ้ชายและมีสิทธิหรือ

อํานาจเพียงเท่าทีระบบชายเป็นใหญ่อนุญาตและเท่าทีผู ้หญิงจะยอมทนให้กับการยอมรับของชาย 

 เคท มิลเลทท์ ซึงนําเสนอในหนังสือชือ Sexual Polities ว่าเพศสภาพเป็นปัจจัยกําหนดสถานภาพ

ทีมีนัยทางการเมือง  ซึงมักจะถูกมองข้ามไปว่าเป็นความสัมพันธ์และการจัดระบบระเบียบทางสังคมที

แสดงถึงโครงสร้างอํานาจ  ซึงคนกลุ่มหนึงถูกควบคุมโดยคนอีกกลุ่มหนึง สถาบันการเมืองนี  ก็คือ “ระบบ

ชายเป็นใหญ่” อีกทั งยังได้ขยายความคําว่า “การเมือง” ออกไปว่า หมายถึง ความสมัพันธ์เชิงอํานาจ

ระหว่างคู่ของความสัมพันธ์นั น แม้แต่ความสัมพันธ์ทีเป็นเรืองส่วนตัวทีสุด เช่น เรืองเพศก็อยู่ในเกณฑ์ด้วย 

หากเมือใดทีชายถือเอาอํานาจของตนเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์ทางเพศ  เมือนั นก็เกิดเป็น “ปัญหา
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การเมือง” ขึ นมาแล้ว  ยิงไปกว่านั น มิลเลทท์ ยังได้ระบุว่าไว้ว่า “การเมืองเรืองเพศ” นั นเป็นเรืองทีสังคม

สร้างขึ นมา  ไม่ใช่เป็นเรืองทางชีวภาพหรือเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ มิลเลทท์ กล่าวว่า “สังคมของเรา

เป็นสังคมทีชายเป็นใหญ่  เช่นเดียวกับอารยธรรมอืนๆ ในประวัติศาสตร์ความจริงข้อนี ประจักษ์ชัดในทันทีที

เราตระหนักว่า  หนทางแห่งอํานาจในสังคมล้วนอยู่ในกํามือของผู ้ ชาย  ไม่ว่าจะเป็นเรืองทหาร 

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางการเมือง การเงินการคลัง รวมตลอดถึงการใช้กําลัง

บังคับของตํารวจ (วารุณี ภูริสินสิทธิ , อ้างแล้ว : 177) 

 ระบบชายเป็นใหญ่นี เป็นการครอบงําทางการเมืองทีสําคัญทีสุด  ดํารงอยู่มาเนินนานเก่าแก่ทีสุด

ในประวัติศาสตร์  และปรากฏอยู่ในทุกชั นวรรณะในทุกๆ สังคม  การครอบงํานี มีอยู่ในทุกระดับของ

ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง  แม้กระทังในเรืองเพศสัมพันธ์และการแต่งงานซึงมักคิดกันว่าเป็นเรืองของ

ความรัก  ความพึงพอใจซึงกันและกันระหว่างชายและหญิงแต่ละคน  หรือกล่าวอีกนัยหนึง “แม้เรือง

ส่วนตัวก็เป็นเรืองของการเมืองอย่างหลีกเลียงไม่พ้น” (Personal is Political) นอกจากนี แม้ว่ารูปแบบ

รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละสังคมแต่ละยุคสมัยก็ตาม  แต่เนื อหาสาระของระบบชาย

เป็นใหญ่ก็ไม่ได้เปลียนแปลง 

 มิลเลทท์ตั งคําถามว่า เป็นไปได้อย่างไรทีระบบชายเป็นใหญ่ยังดํารงอยู่ได้ในสังคมอุตสาหกรรม

สมัยใหม่  ซึงผู ้หญิงก็มีการศึกษา มีรายได้ มีสิทธิทางสังคมและการเมือง  อีกทั งก็ไม่ได้ถูกบังคับกดขีเอา

ด้วยกําลังรุนแรงอย่างเปิดเผย  เมือเปรียบเทียบกับสังคมประเพณีโดยทัวไป  กลไกสําคัญในเรืองนี คือ 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทีเริมตั งแต่วัยเด็ก  ทําให้ผู ้หญิงยอมรับการกําหนดบทบาทโดยมีเพศเป็น

ตัวกําหนดอย่างตายตัว (sex-role stereotypes) รวมทั งยอมรับแบบแผนการจัดสรรอํานาจอย่างไม่เท่า

เทียมกนัระหว่างชายและหญิง  อุดมการณ์ของมิลเลทท์ก็คือ สังคมทีมีความเป็นหนึงเดียวกันของผู ้ชาย

และผู ้หญิง  หรือการทีเพศหนึงไม่ข่มเหงหรือมีอํานาจเหนืออีกเพศหนึงนันเอง  แนวคิดของ มิลเลทท์ 

สอดคล้องกับ มากาเร็ต มี ด ซึงได้ชี ให้เห็นว่า “ลักษณะทางเพศ” นั น ไม่ได้เกิดมาจากตัวกําหนดทางชีวภาพ  

หากแต่เกิดมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคมทีมีโครงสร้างวัฒนธรรมแตกต่างกัน  บทบาทและ

ลักษณะของความเป็นหญิงและชายสามารถแตกต่างจากสังคมปัจจุบันทีเราเห็นกันอยู่ (Saffioti, 1978: 

225 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2535: 68) เราจึงสรุปได้ว่า หากมีการใช้ข้ออ้างเรืองธรรมชาติมาเอา

เปรียบผู ้หญิงถือว่าเป็นปัญหาการเมือง  ในเรืองการแสวงหาอํานาจของเพศชาย 

 ชูลามิธ ไฟร์สโตน  ได้นําเสนอแนวคิดของเธอในหนังสือ The Dilectic of Sex(1970) โดยเสนอ

แนวคิดเรือง Bio Family เพืออธิบายลักษณะความเป็นผู ้ให้กําเนิดทารก  จึงมีหน้าทีดูแลทารกด้วย ดังนั น

สถานทีของผู ้หญิงจึงเป็น “ทีบ้าน” และรับผิดชอบทุกอย่างภายในบ้าน  ส่วนผู ้ชายก็รับผิดชอบทุกอย่างที

อยู่นอกบ้านไม่ว่าจะเป็น การผลิต การเมือง หรือสงครามก็ตาม  จากโครงสร้างครอบครัวแบบดังกล่าวนี  ได้

สร้างความสัมพันธ์ทางอํานาจทีไม่สมดุลขึ นมา  ซึงไฟร์สโตน ได้นําแนวคิดเรือง “Power Psychology” มา
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อธิบายว่า โครงสร้างครอบครัวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดรูปแบบของสภาวะทางจิตแบบครอบงํา  ในลักษณะ 

“ขึ นต่อ” กล่าว คือ เด็กต้องขึ นต่อผู ้ใหญ่ หญิงต้องขึ นต่อชาย เป็นต้น 

 ข้อแตกต่างทีสําคัญระหว่าง มิลเลทท์ และ ไฟร์สโตน ก็คือ ในประเด็นเรืองลักษณะความเหนือกว่า

ของผู ้ชาย  ซึงไฟร์สโตนเห็นว่า สิงนี เป็นลักษณะตามธรรมชาติ  ในขณะทีมิลเลทท์เห็นว่าเป็นเรืองทีสังคม

สร้างขึ นมาภายหลัง  แต่ไฟร์สโตนมีความเห็นว่า มนุษยชาติมีหน้าทีจะก้าวไปให้เกินขีดกําจัดของธรรมชาติ 

คือ ต้องดัดแปลงหรือเอาชนะธรรมชาตินันเอง  เธอประเมินได้ว่าสําหรับเรืองทีเกียวข้องกับสตรีทุกวันนี 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรืองอาย ุกําเนิด  หรือการตั งครรภ์ด้วยวิธีการสมัยใหม่  ทําให้การเอาชนะ

ธรรมชาติทีกําหนดให้ชายเหนือกว่าหญิงนั นเป็นสิงทีได้เหลือวิสัยทีจะทําได้ 

 แมรี ดัลลี ได้เสนอว่า ทุกสังคมในโลกล้วนเป็นสังคมชายเป็นใหญ่และมีอารยธรรมเหยียดหรือ

เกลียดผู ้หญิงผู ้ชายโดยรวมทําให้ผู ้หญิงเป็นเหยือ  ผู ้ชายข่มขืนผู ้หญิง ผู ้ชายดูดพลังงานผู ้หญิงไปใช้  และ

ปฏิเสธอํานาจทางเศรษฐกิจของผู ้หญิง  คุณลักษณะต่าง  ๆของความเป็นหญิงไม่ว่าทั งทางบวกหรือทางลบ

ล้วนเป็นสิงทีระบบชายเป็นใหญ่สร้างขึ นมาทั งสิ น  ระบบชายเป็นใหญ่ได้ประกาศถึงวัฒนธรรมของผู ้ชายที

เป็นหลักและถ้าคุณลักษณะใดทีแตกต่างไปจากวัฒนธรรมนั นจะถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมทีด้อยค่าหรือถูก

มองในเชิงลบ 
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บทที 3 

 

กรอบแนวคิดและรูปแบบวิธีการวิจัย 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

งานวิจัย 

- เกียวข้องกับบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอ

ภาคหญิงชาย 

- สอดคล้องกับประเ ด็นตามปฏิญญาปักกิง 12 

ประเด็น รวมถึงประเด็นห่วงใยเพิมเติม 8 ประเด็น 

- มีจํานวนไม่น้อยกว่า 50 เรือง 

- เ ป็นงานวิจัยจากสถาบันก ารศึกษ า  ทีทํ าโดย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจากองค์กรทั งภาครัฐ

และภาคเอกชน 

- เป็นงานวิจัย ระหว่างปี พ.ศ.2548 ถึง 2552 

 สังเคราะห์ 

- สถานการณ์ ปัญหา และวิธีการทีใช้ในการวิเคราะห์

สาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

- แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของงานวิจัย 

- ผลของงานวิจัย 
 

                                                                              

ผลการสังเคราะห์ 

นําผลทีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยมาจัดทําข้อสรุป

ร่วมเพือให้ได้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางมาใช้ใน

การพัฒนางานด้านบทบาท สถานภาพสตรี และความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

 

 

รูปแบบวิธีการวิจัย 

 

1. ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยเกียวข้องกับบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย และสอดคล้องกับประเด็นตามปฏิญญาปักกิง  ประเด็น ได้แก่ สตรีกับความยากจน 

การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี สตรีกับสุขภาพ ความรุนแรงต่อสตรี สตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ 

สตรีกับเศรษฐกิจ สตรีกับอํานาจการตัดสินใจ กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี สิทธิมนุษยชน

สตรี สตรีกับสือมวลชน สตรีกับสิงแวดล้อม และเด็กผู ้หญิง รวมถึงประเด็นห่วงใยเพิมเติมอีก  ประเด็น 

ได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การเคลือนย้ายแรงงาน สังคมผู ้สูงอายุ  

2. ใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ 
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ความหมายและประเภทการสังเคราะห์งานวิจัย 

 

 นงลักษณ์   วิรัชชัย (  : ) ได้ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัยหรือการปริทัศ

งานวิจัย(Research Review) เป็นระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพือตอบปัญหาวิจัยเรืองใดเรืองหนึง  โดย

การรวบรวมงานวิจัยเกียวกับปัญหานั นๆ มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพและนําเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบให้ได้คําตอบปัญหาวิจัยทีต้องการ 

การสังเคราะห์เป็นการนําหน่วยย่อยๆ หรือส่วนต่างๆ มาประกอบให้เป็นเนื อเรืองเดียวกัน  โดยไม่

เคยมีการนําสิงต่างๆ เหล่านี  มารวมเข้าด้วยกันมาก่อน  การสังเคราะห์จําแนกได้เป็น 3 ประเภท  

1. การสังเคราะห์จนได้ผลผลิตโดยอาศัยหน่วยย่อยๆ ของการสือสารความหมาย ได้แก่                    

การพัฒนาการสือความหมาย  การพูด การบอกภาษาท่าทาง  ความรู ้ สึก ประสบการณ์ ให้ผู ้ อืนทราบหรือ

เข้าใจได้  การวัดการสังเคราะห์ระดับนี ได้จากการพิจารณางานเขียนทีสามารถเรียบเรียงหรือเล่า

ประสบการณ์ส่วนตัว  ได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. การสังเคราะห์จนได้ผลผลิตจากการวางแผนงาน  หรือจากข้อเสนอเพือให้นําไปปฏิบตัิ ได้แก่ 

การพัฒนาแผนการทํางาน  หรือการพัฒนาแนวความคิดของแต่ละคนจนถึงขั นนําไปปฏิบัติ เช่น ผลการ

ประชุมวางแผนแล้วนําไปใช้จนเกิดผลสําเร็จ 

3. การสังเคราะห์สิงทีเป็นนามธรรมมากขึ น ได้แก่ ความสามารถ จัดความสัมพันธ์ของสิงทีเป็น

นามธรรมเพือจําแนกหรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ หรือการเชือมโยงแนวความคิดของผู ้ทรงคุณวุฒิเข้า

ด้วยกันเพืออธิบายปัญหา  หรือการเชือมโยงทฤษฏีจนได้ข้อค้นพบใหม่ทางคณิตศาสตร์ 

การสังเคราะห์ยังจําแนกได้อีกแบบหนึง คือ การสังเคราะห์เชิงบอกลักษณะ ( Qualitative 

Synthesis) กับการสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) การสังเคราะห์เชิงบอกลักษณะเป็น

การรวบรวมเรืองต่างๆ เข้าด้วยกันและสรุปออกมา  การสังเคราะห์แบบนี ต้องอาศัยผู ้ เชียวชาญในเรืองนั นๆ 

เป็นผู ้สังเคราะห์  การสังเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการใช้กระบวนการทางสถิติช่วยสังเคราะห์ 

กล่าวโดยสรุป การสังเคราะห์งานวิจัย  หมายถึง ระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพือตอบ

ปัญหางานวิจัยเรืองใดเรืองหนึงโดยการรวบรวมงานวิจัยทีเกียวกับปัญหานั น  มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง

สถิติหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  แล้วนํามาสรุปรวมให้ได้เป็นคําตอบทีเป็นข้อยุติและนําความรู้

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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องค์ประกอบในการวิเคราะห์เนื อหา 

 

1. เนื อหาทีจะวิเคราะห์   

 เนื อหาในทีนี ไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปเอกสาร  สิงพิมพ์เสมอไปอยู่ในรูปอืนก็ได้  เช่น  รูปภาพ  

การ์ตูน  ละคร  เพลง  การโฆษณา  ฟิล์มภาพยนตร์  บทคําพูด  คํากล่าว  หลักฐานทางประวัติศาสตร์  การ

สนทนา 

2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื อหา   

 การวิเคราะห์เนื อหามีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆ 3 ประการ คือ 

2.1 เพือสรุปข้อมูล 

2.2 เพือหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายใน 

2.3 เพือหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายนอก 

3. หน่วยในการวิเคราะห์ 

ในการวิเคราะห์เนื อหา  ผู ้ วิเคราะห์ต้องมีความกระจ่างในเรืองหน่วยทีวิเคราะห์ว่าเป็นหน่วย

แบบใด  โดยปรกติหน่วยในการวิเคราะห์เนื อหามี 3 ประการ คือ 

3.1 หน่วยจากการสุ่ม 

 ได้มาจากการสังเกตหรือการสัมผัส  แต่ละหน่วยนั นมีลักษณะทีเป็นอิสระต่อกัน เช่น 

ประโยคแต่ละประโยคถือเป็น 1 หน่วย 

3.2 หน่วยจากการบันทึก 

เป็นการจัดกระทําข้อมูลจากการสุ่ม  มาย่อยเป็นกลุ่ม  เป็นพวก 

3.3 หน่วยจากเนื อหา 

 เป็นการรวบรวมหน่วยจากการบันทึกมาจัดกลุ่มอีกทีหนึง 

 

ขั นตอนการสังเคราะห์งานวิจัย 

 

1. การกําหนดจุดมุ่งหมายของการปริทัศน์ 

2. กําหนดคุณลักษณะ  ประเภท และแหล่งประกอบเอกสารทีต้องการ 

3. การสืบค้น คัดเลือก และการจัดหาเอกสาร 

4. การศึกษาเอกสารอย่างพิเคราะห์ 

5. การสังเคราะห์ผลการศึกษา 

6. การเสนอรายงานการสังเคราะห์ 
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วิธีวิเคราะห์เนื อหา 

 

วิธีเคราะห์เนื อหามี 2 ขั นตอน คือ 

 

 ขั นที 1  การแปลภาษาเป็นข้อมูล  

การแปลภาษาเป็นข้อมูลนี จะทําได้ก็ต่อเมือผู ้ วิเคราะห์จับประเด็นทีซ่อนอยู่ในเนื อหาสาระได้อย่าง

ชัดเจนเสียก่อน  แล้วแยกเนื อหาสาระออกเป็นส่วนย่อยๆ การแยกเนื อหาสาระออกเป็นส่วนย่อยๆ มีหลาย

แบบ เช่น 

1.1 แยกเป็นกลุ่มตามเนื อหาหรือตัวแปร 

1.2 แยกเป็นสาย (chain) เช่น เนื อหาสาระทีเกิดขึ นในอดีต  ปัจจุบัน และอนาคต นํามา

จัดเรียงบนเส้นเดียวกัน  หรือเนื อหาสาระทีรุนแรงแตกต่างกันก็นํามาจัดเรียงกันตามความรุนแรงมากจนถึง

น้อย 

1.3 แยกเป็นวงกลมย่อย (loop) เนื อหาสาระใดทีนํามาจัดพวกเข้าด้วยกันเป็นวง  ๆ

1.4 แยกตามมิติ (มิติเดียวหรือมากกว่าหนึงมิติ) เช่น จัดกลุ่มตัวแปรตามบุคลิกของคน 5 

แบบ  ก็จะได้ 5 มิติ 

1.5 จัดทําเป็นกิงก้านของต้นไม้ (Trees) ซึงได้แก่การจัดทําเป็นระเบียบแยกย่อยเป็นสายๆ 

เหมือนรากต้นไม้ เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือญาต ิ

 

ขั นที 2  การแปลข้อมูลออกเป็นตัวเลข 

 หลังจากทีวิเคราะห์เนื อหาออกเป็นส่วนย่อยแล้ว  การแปลข้อมูลจากส่วนย่อยเป็นตัวเลขสามารถ

ทําได้ 2 แบบ  คือ แปลเป็นจํานวน (หรือความถี) กับแปลเป็นค่าหรือคะแนนซึงการวิเคราะห์จํานวน 
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บทที 4 

 

รายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

 

 การสังเคราะห์งานวิจัย  คณะผู ้ วิจัยจัดเรียงประเด็นตามลําดับความสําคัญของสถานการณ์ที

เกิดขึ นในสังคมไทย ดังนี 

 

1.  สิทธิมนุษยชนสตรี 

การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “สิทธิมนุษยชนสตรี” ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์ ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 ปัญหาของสถานภาพและบทบาทสตรีในพระพุทธศาสนา จําแนกได้เป็น 4 ประเด็น คือ 1) ด้าน

การศึกษา ในขณะทีพระภิกษุมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ แต่สตรีในพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นดังนั น             

2) ด้านการยอมรับ สตรีในพระพุทธศาสนาไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าทีควร เช่น แม่ชียังไม่ได้รับ

การยอมรับว่าเป็นนักบวช 3) การให้ความร่วมมือ  เช่น แม่ชีจากสถาบันแม่ชีไทยของบประมาณทํา

กิจกรรมด้านศาสนาก็จะได้รับเพียงเล็กน้อย 4) ด้านโอกาส  สตรีในพระพุทธศาสนาไม่มีโอกาสในเผยแพร่

หลักธรรมคําสอนอย่างเต็มที เช่น ไม่มีโอกาสขึ นเทศน์  ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาทีเชือมโยงสัมพันธ์กัน

ระหว่างสถานภาพและบทบาท มีสาเหตุจากองค์ประกอบต่างๆ ทางโครงสร้างสังคม ไม่ว่าจะเป็น

วัฒนธรรม องค์กรพุทธศาสนา กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นเหตุให้สตรีในพุทธศาสนามี

สถานภาพและบทบาททีตําในสังคมไทย (รัตติกรณ์  รัตนบุรี (ภิกขุณี รัตนาวลี), 2549 : 1 – 3) 

ดังกรณีทีภาครัฐ มหาเถรสมาคม หรือประชาชนบางกลุ่มต่อต้านผู ้หญิงไทยคนหนึงทีมีความมุ่งมัน

ต่อการใช้ชีวิตอย่างนักบวช ด้วยเหตุผลทีไม่อาจอ้างหลักการทางกฎหมาย อีกทั งพันธกรณีทีประเทศไทย

รวมเข้าเป็นภาคี   การอุปสมบทเป็นภิกษุณีเป็นสิงทีพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่สตรีชาวพุทธ แต่ใน

ประเทศไทยกลับพยายามละทิ งจุดมุ่งหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาทีเปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนไม่ว่า

หญิงหรือชายมีสิทธิทีจะบรรลุธรรมได้ (นงค์พงา  เจริญสุขมงคล, 2551 : 6) ประกอบกับคําสอนทีว่า “ไม่มี

รูปอะไรทีจะผูกมัดใจผู ้ชายได้มากเท่ากับรูปผู ้หญิงได้” ทําให้เกิดภาพของผู ้หญิงว่าเป็นภัยต่อพรหมจรรย์

ของพระภิกษุ ผู ้หญิงจึงไม่มีโอกาสในการเข้าถึงพระพุทธศาสนามากนัก ทําได้เพียงเป็นผู ้ ทําบุญ ใส่บาตร 

ให้ทาน รักษาศีลเท่านั น ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการปฏิบัติธรรมทีวัด นุ่งขาว ห่มขาว ถือศีล 8 แต่ยังมีปัญหา

ด้านต่างๆ เช่น ปัญหาเรืองความไม่สะดวกในการอยู่ทีวัด ปัญหาเรืองความสัมพันธ์กับพระสงฆ์ รวมถึง

ปัญหาทีผู ้สอนทีเป็นพระภิกษุอาจจะสอนอย่างไม่เข้าใจเรืองทีผู ้หญิงต้องการได้ (พระมหาไพบูลย์  แก้ว

เลือนมา, 2552 : 4 – 5)  
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ในแง่ของสิทธิเกียวกับร่างกายของสตรีนั น ยังปรากฏว่าเป็นสาเหตุของปัญหาอยู่ เช่น มายาคติ

ความงามของสตรี  ดังสุภาษิตทีว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ดูจะเป็นการกล่าวถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างความสวยงามกับผู ้หญิงได้เป็นอย่างดี แต่หากย้อนถามผู ้หญิงทั งหลายว่าทําไมต้อง

สวย สวยไปเพือใคร อย่างไรถึงเรียกว่าสวย และใครเป็นผู ้ กําหนดว่าอย่างนั นอย่างนี จะเรียกว่าสวย  

ผู ้หญิงล้วนแล้วแต่ถูกกําหนดให้หมกมุ่นอยู่ภายในวังวนของค่านิยมเรืองความงามมาตลอด แต่

ด้วยความแยบยลของการสร้างมายาคติ (Myth) ความงามผ่านความสัมพันธ์เชิงอํานาจในมิติต่างๆ ทําให้

ผู ้หญิงไม่รู ้ สึกว่าเธอถูกครอบงําด้วยมายาคติทีสังคมสร้างไว้ ในทางตรงข้าม เธอกลับรู ้ สึกว่าเรืองความ

สวยงามนี เป็นเรืองปกติของผู ้หญิงทีธรรมชาติสร้างสรรค์มาว่าเป็นสิงทีเกิดขึ นมาคู่กับความเป็นหญิง       

(กชกรณ์  เสรีฉันทฤกษ์, 2551 : 1)  ความงามของผู ้หญิงแต่ละยุคแต่ละสมัยนั นไม่ได้หยุดนิงอยู่กับที ไม่ได้

มีรูปแบบทีเป็นหนึงเดียว แต่กลับมีความเลือนไหลและมีความเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึงอาจจะเป็น

เพราะว่าความงามของผู ้หญิงเป็นสิงทีถูกประกอบสร้างขึ น (socially constructed) โดยผู ้ มีอํานาจทีสร้าง

มายาคติในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีใช้ครอบงําผู ้หญิงให้ยอมรับค่านิยมความงามเหล่านี  

อํานาจเหล่านี มาจากอํานาจของชนชั น อํานาจความรู ้  อํานาจเงินตรา อํานาจรัฐหรืออํานาจบงการของ

วฒันธรรมของชาติหนึงทีกดทับวัฒนธรรมของอีกชาติหนึง (กชกรณ์  เสรีฉันทฤกษ์, 2551 : 2 – 3)   

โดยเฉพาะการทีจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้รับรูปแบบวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการพัฒนา

คุณค่าสตรีในเรืองการปรับปรุงด้านการแต่งกายให้สวยงามตามแบบตะวันตก คือ ต้องไว้ผมยาว สวม

กระโปรง สวมหมวก สวมรองเท้า ซึงห่างไกลกับชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของผู ้หญิงไทยในยุคนั น

มาก  แนวทางปฏิบัติดังกล่าว เห็นได้ชัดเจนว่าผู ้หญิงไม่ได้มีเสรีภาพในการเลือกวิถีทางในการจัดการกับ

ร่างกายของตัวเองเลย ดังนั น ผู ้หญิงจึงมีสภาพเป็นเพียงวัตถุทีรัฐต้องการให้เป็นไปตามแบบฉบับของสังคม

ชายเป็นใหญ่  อีกทั งมีการส่งเสริมการประกวดความงามของผู ้หญิง ซึงเป็นการใช้อํานาจกับร่างกายของ

ผู ้หญิงโดยตรง ให้ผู ้หญิงลุ่มหลงอยู่ในร่างกายของตัวเองและเข้าใจว่าเป็นสิงทีถูกต้องดีงาม (ไปรยา        

พลศารทูล, 2549 : 7)  

มายาคติอีกอย่างหนึงทีถูกสร้างขึ นจากสังคมตะวันตก คือ “ความผอมคือความสวยงาม”  การมี

เรือนร่างทีผอมบางจึงเป็นทีนิยมออกไปทัวโลก โดยเฉพาะในสังคมทีมีค่านิยมยกย่องความเป็นตะวันตก  

ความอ้วนจึงถูกสร้างดูเป็นสิงอันตรายทีไม่ควรเข้าใกล้ เป็นสิงทีน่ารังเกียจ จึงมีวิธีการต่างๆ ทีเป็นการ

จัดการเกียวกับร่างกายเพือใช้ในการลดความอ้วน สิงเหล่านี เป็นสิงทีเกิดขึ นในสังคมไทย ซึงอยู่ในวังวน

และมายาของความผอมว่าเป็นสิงทีสวยงามและพึงปรารถนา (พัชรีพรรณ  ระหว่างบ้าน, 2551 : 1 – 4)  

ประเด็นเรืองสิทธิมนุษยชนของสตรีชนเผ่า ก็ยังเป็นปัญหาเช่นกัน ซึงพบวา่ในปัจจุบันความเหลือม

ลํ าและความไม่เสมอภาคทางเพศเป็นประเด็นปัญหาทีได้รับความสนใจ ทั งในกลุ่มนักวิชาการด้าน

สังคมศาสตร์ และด้านสตรีศึกษา แต่รัฐและสังคมไทยกลับมีความเข้าใจในเรืองดังกล่าวค่อนข้างน้อย 

โดยเฉพาะในสังคมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์ ซึงไม่เพียงแต่ต้องเผชิญปัญหาความไม่มันใจต่อความมันคง



200 
 

ในการดําเนินชีวิตแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาความเหลือมลํ าทางสังคมวัฒนธรรมทีให้อํานาจชายเป็น

ใหญ่และพยายามเบียดขับให้ผู ้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ ์เป็นกลุ่มคนด้อยอํานาจ หรือ “กลุ่มชายขอบ” ของ

สังคมไปด้วย (ธัญญลักษณ์  แซ่เลี ยว, 2549 : 1)  

ยกตัวอย่างเช่น กรณีพิธีกรรมของชาวอิ วเมียน ซึงเป็นเครืองมือทางสังคมในการกําหนดและ

ควบคุมทางบทบาทหญิงชาย (ธัญญลักษณ์  แซ่เลี ยว, 2549 : 4) ซึงเป็นการละเมิดภายในเผ่าพันธุ ์ของ

ตนเอง และกรณีผู ้หญิงลาหู่ทีไร้สัญชาติ ซึงเป็นการละเมิดโดยรัฐไทย ทีมักเป็นกลุ่มทีถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน  พวกเธอถูกล่วงละเมิดสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ทั งทางกายและทางใจ ถูกขู่เข็ญหาประโยชน์

โดยมิชอบจากเจ้าหน้าทีของรัฐ สาเหตุสําคัญทีผู ้หญิงชนเผ่าไร้สัญชาติ คือ 1) การไม่ตระหนักถึง

ความสําคัญของการมี “สัญชาติ” อันเป็นสิงทีประกอบสร้างทีเป็นอคติ และไม่คํานึงถึงความแตกต่าง

หลากหลายทางชาติพันธุ ์และเพศ 2) ด้านกฎหมาย ขั นตอน และกระบวนการทีลักลันไม่เข้ากับสภาพความ

เป็นอยู่ของชาวเขา โดยเฉพาะชีวิตผู ้หญิงลาหู่ 3) ลักษณะทีตั งทางกายภาพของหมู่บ้านชาวเขาอยู่ห่างไกล

หรือยากในการเข้าถึง 4) ปัญหาเรืองภาษาและการทําให้ภาษาไทยเป็นแกนกลาง และผลักให้ภาษาอืนเป็น

ชายขอบ 5) การคงอยู่ของระบบอุปถัมภ์และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเจ้าหน้าทีรัฐและผู ้ มี

อํานาจอืนๆ 6) ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชายทีมีลักษณะเป็นปิตาธิปไตยทั งในระดับสังคมชน

เผ่าจนถึงระดับชาติ (ลาเคละ  จะทอ, 2548 : 1, 5)  

นอกจากประเด็นทีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือความก้าวหน้าของ

สตรี ในประเด็นสิทธิมนุษยชนสตรี มีประเด็นย่อยต่างๆ อีกมากมาย เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางวัฒนธรรม 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางสังคม เป็นต้น  

 

ผลของงานวิจัย 

 

การสังเคราะห์ผลของงานวิจัยในประเด็นสิทธิมนุษยชนของสตรี สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น คือ 

สิทธิสตรีในการนับถือศาสนา  มายาคติความงามของสตรี และสิทธิมนุษยชนของสตรีชนเผ่า  

 

1. สิทธิสตรีในการนับถือศาสนา 

สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในพุทธศาสนาอยู่ในระดับตํามาก ซึงมีปัจจัยจาก 

วัฒนธรรรม ทีสถานภาพและบทบาทของ “ภิกษุณี” และ “แม่ชี” ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐไทย ไม่ปรากฏ

หลักฐานว่ามีการให้ความนับถือหรือรับรองสถานภาพและบทบาททีสําคัญอืนใดของสตรีในสังคมไทย  

ศาสนา สถานภาพและบทบาทของ “อุบาสิกา” เป็นบทบาททีสําคัญอย่างหนึงของสตรีทีได้รับการยอมรับ

ในองค์กรศาสนาพุทธของไทย ขณะทีสถานภาพและบทบาทของ “ภิกษุณี” และ “แม่ชี” กลับสูญหายไปใน

บริบททางศาสนาของสังคมไทย  กฎหมาย  ซึงกฎหมายของไทยไม่รับรองสิทธิของสตรีในการบรรพชา
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อุปสมบทเป็นภิกษุณี  สังคม  ทีไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สตรีมีสิทธิทีจะได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณี

อย่างเป็นทางการ  การเมือง ภาครัฐได้ให้โอกาสแก่สตรีทีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติ แต่ยังไม่ให้

โอกาสแก่สตรีทีจะเป็นภิกษุณี และเศรษฐกิจ ไม่มีการสนับสนุนทางการเงินใดๆ แก่ภิกษุณี เพือยังชีพใน

การปฏิบัติธรรม 

ข้อสรุปนี สอดคล้องกับ นงค์พงา  เจริญสุขมงคล (2551) ทีพบว่า สตรีมีบทบาทต่อ

พระพุทธศาสนาเพียงการให้การสนับสนุนเท่านั น ทั งทีพระพุทธองค์ทรงฝากพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทสี 

ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แต่ประเทศไทยไม่เคยมีการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ ผู ้หญิงจึงถูก

จํากัดอยู่เฉพาะการเป็นอุบาสิกาและมกัจะปฏิบัติตนรักษาศีลมากกว่า สตรีทีมีความสนใจการศึกษาธรรมะ

และปฏิบัติทางศาสนาจึงนิยมบวชชีหรือบวชชีพราหมณ์ อันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทีจะใช้

ชีวิตทางศาสนาของผู ้หญิง ประกอบกับสถานภาพของแม่ชีทีไม่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากภาครัฐ 

จึงทําให้ไม่ได้รับสถานะเป็น “นักบวช” ทําให้สตรีทีมีความรู ้ความสามารถทางศาสนาและมีความประสงค์

จะเข้ามาใช้ชีวิตการเป็นนักบวชตามหลักการทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จึงต้องแสวงหาการบวชสตรีที

ถูกต้อง นันก็คือ การอุปสมบทเป็นภิกษุณี  ดังนั น การเลือกทีจะบวชเป็นภิกษุณีจึงถือเป็นเสรีภาพในการ

เลือกนับถือศาสนาตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อบทที 18  

ดังนั น การทีรัฐไทยมีคําสังห้ามมิให้มีการบวชสตรีเป็นภิกษุณีย่อมขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เป็นการ

จํากัดสิทธิของสตรีในการพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณ และยังเป็นการกีดกันสตรีในการเข้าสู่พื นทีทาง

พระพุทธศาสนา และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2535 ที

บัญญัติคําว่าคณะสงฆ์ หมายถึงเฉพาะภิกษุ สามเณร เท่านั น ซึงอาจถือได้ว่าขัดกับพระไตรปิฎกและถือ

เป็นบทบัญญัติทีขัดกับหลักการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และขัดกับหลักความเสมอภาคเพราะภิกษุ สามเณร 

ได้รับการรองรับสถานะทางกฎหมาย แต่ภิกษุณีไม่ได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมาย  อีกทั ง กรณีการ

ห้ามเข้าในบางพื นทีของพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลําพูน ซึงเป็นการ

ขัดกับพันธกรณีของประเทศไทยทีเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ 

ดังนั น จึงไม่สามารถใช้จารีตประเพณีท้องถินมากีดกันแบ่งแยกการใช้สิทธิทางเพศของสตรีได้ (ฉัตรชัย  

สลักคํา, 2550)  

 ในทางตรงข้าม พระมหาไพบูลย์  แก้วเลือนมา (2552) กล่าวว่า เพศหญิงเป็นเพียงลักษณะที

บ่งบอกให้รู ้ถึงสภาวะทางร่างกายทีแตกต่างจากเพศชาย ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม และผู ้หญิง

ก็สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันกับผู ้ ชาย และผู ้ปฏิบัติธรรมส่วนมากเห็นว่าไม่จําเป็นต้องบวชเป็น

ภิกษุณีก็สามารถปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้ ในเรืองปฏิสัมพันธ์กบัพระภิกษุ ในเมือไม่มีนักบวชหญิง

คอยสอน คอยแนะนํา ผู ้ปฏิบัติธรรมส่วนมากเห็นว่าการขาดหายไปของนักบวชหญิงก็ไม่ได้เป็นปัญหา

อุปสรรค พระภิกษุทีเป็นผู ้ชายกับผู ้ปฏิบัติธรรมทีเป็นผู ้หญิงสามารถสือสารทําความเข้าใจ ถ่ายทอดธรรม 

ตลอดจนการใกล้ชิดกันในฐานะครูอาจารย์กับลกูศิษย์  
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2. มายาคติความงามของสตรี 

วาทกรรมความงามของผู ้หญิงไทยในสังคมไทยมีการเปลียนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

ดังนี   ยุคจารีตประเพณี (ยุคก่อน พ.ศ. ) การเปลียนแปลงวาทกรรมความงามในยุคนี  จะเด่นชัดใน

มิติชนชั นและเชื อชาติ กล่าวคือ สังคมไทยยังเป็นสังคมศักดินา การแสดงออกของความงามสามารถ

แบ่งแยกถึงความเป็นชนชั นสูงหรือไพร่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี  ความเหนือกว่าของเชื อชาติหนึงยังมี

อิทธิพลต่อความงามของผู ้หญิงด้วย  ยุคศิวิไลซ์ (พ.ศ.  – ) คือ ในช่วงรัชกาลที  ถึงรัชกาลที 

 พบว่ามิติวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อวาทกรรมความงามยุคนี  จากเดิมทีนิยมความงามแบบเชื อ

ชาติอืนพัฒนามาเป็นแบบไทยจารีต ต่อมาจึงยึดถือความงามแบบตะวันตกเป็นมาตรฐานความงามแทน 

ยุคโลกาภิวัตน์ ทุนนิยม เสรีนิยม และวัฒนธรรมบริโภคนิยม (ตั งแต่ปี พ.ศ.  – ปัจจุบัน) ด้วย

ความก้าวหน้าทางการสือสาร รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ทัวโลก ส่งผลต่อความงามของผู ้หญิงในสังคมไทยให้

มีความหลากหลายมากขึ นกว่าเดิม  ส่งทีเข้ามามีอิทธิพลกลายเป็นค่านิยมการบริโภคผ่านสือโฆษณาที

ผู ้ผลิตพยายามตอกยํ า และกระตุ ้นให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการบริโภคอย่างไม่สิ นสุด  นอกจากอิทธิพล

ของสือในยุคปัจจุบันแล้ว ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนทําให้มนุษย์สามารถลบข้อจํากัดทาง

ธรรมชาติในแง่ของรูปร่างหน้าได้ โดยการศัลยกรรมความงามหรือการควบคุมโภชนาการโดยโภชนากรมือ

อาชีพ (กชกรณ์  เสรีฉันทฤกษ์, )  

 สอดคล้องกับ ไปรยา  พลศารทูล ( ) ทีศึกษามายาคติความงามของสตรีไทย พ.ศ.25481 

– 2516 พบว่า มายาคติความงามของสตรีไทยมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย และตัวแปรทีสําคัญทีทํา

ให้สองยุคสมัยนั นแตกต่างกัน คือ แนวความคิดของความเชือทางสังคมและวัฒนธรรม และความแตกต่าง

ทางเพศ และแบ่งผลวิจัยออกเป็น  ยุคสมัย คือ ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ.  –  ที มีการ

เปลียนแปลงไปตามยุคสมัยของการประกวดนางสาวไทย ตามนโยบายสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม และช่วงทีสองระหว่าง พ.ศ.  –  ทีมีการเปลียนแปลงการดําเนินชีวิตของสตรีไทย    

 นอกจากนี  มีการวิจัยเรือง “เสน่ห์ของความผอม : กระบวนการจัดการร่างกาย” พบว่า ภายใต้

สังคมและวัฒนธรรมเมืองทีอุดมไปด้วยชุดของนิยาม และค่านิยมของการบริโภค การให้ความหมายจาก

ผู ้สร้างอุดมการณ์ (สถาบันความงาม แฟชัน ฟิตเนส สือมวลชน การศึกษา และการแพทย์) โดยให้ความ

หมายความ ความผอม คือ สิงทีสวยงาม ดูดี การใส่ใจดแูลตนเอง ความแข็งแรง แต่ผู ้คนก็ไม่ได้อยู่ในฐานะ

ของผู ้ รับสารและถูกกระทํา แต่เลือกทีจะต่อรองและสร้างความหมายเกียวกับความผอม – อ้วนของตน

ขึ นมาตามเงือนไขแวดล้อมทีต้องเผชิญ นําไปสู่กระบวนการในการจัดการร่างกายของตนเองเพือเข้าสู่เสน่ห์

ของความผอม เช่น เงือนไขเพือความสวยงาม อาชีพ ความรัก การยอมรับในสังคม ความแข็งแรง สุขกาย 

สบายใจ นอกจากนั น ผู ้คนยังเลือกกระบวนการในการจัดการร่างกายของตนตามประสบการณ์ เลือกตาม

กระแสนิยม ความปลอดภัย และอืนๆ  โดยทีกระบวนการในการจัดการร่างกายทีเกิดขึ นนั นมีความลืนไหล

ในเรืองของวิธีการ ไม่จําเป็นต้องจัดการผ่านวิธีการใดวิธีการหนึง อีกทั งความหมาย ชุดนิยมกระบวนการที
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ใช้ในการจัดการกับร่างกายของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามเงือนไขแวดล้อมทีคนเหล่านั นเกียวโยง

สัมพันธ์อยู่ (พัชรีพรรณ  ระหว่างบ้าน, )  

  

3. สิทธิมนุษยชนของสตรีชนเผ่า 

 ผู ้ วิจัยสังเคราะห์งานวิจัย 2 กรณีศึกษา คือ การผลิตซํ าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในพิธีกรรม

ของกลุ่มสตรีชาติพันธุ ์อิ วเมียน จังหวัดเชียงราย และการต่อสู ้ เรืองสัญชาติของผู ้หญิงชนเผ่าล่าหู่  

 กรณีศึกษาการผลิตซํ าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในพิธีกรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ ์อิ วเมียน 

จังหวัดเชียงราย (ธัญญลักษณ์  แซ่เลี ยว, 2549) พบว่า ภายใต้บริบทเงือนไขการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

สังคมปัจจุบัน ผู ้หญิงชาวอิ วเมียนไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับสภาวะความเหลือมลํ าทางสังคมวัฒนธรรมที

ผู ้หญิงจําเป็นต้องยอมรับ และจํานนต่ออคติทางเพศแล้ว หากยังต้องยอมรับกับสถานการณ์ทีด้อยกว่าทั ง

ในทางโลกปัจจุบันและโลกแห่งจิตวิญญาณ โดยเฉพาะพิธีบวช “กว๋า ตัง” ซึงเป็นกลไกตอกยํ าและผลิตซํ า

อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ รวมทั งยังเป็นกระบวนการหล่อหลอม และยกสถานภาพของเพศชายให้สูง

มากกว่าเพศหญิง โดยมีข้อค้นพบสําคัญ 4 ประการ ดังนี   

 ประการทีหนึง ในความเชือของชาวอิ วเมียนเชือว่าโลกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โลกมนุษย์และโลก

วิญญาณ ผู ้ประกอบพิธีกรรม ซึงกําหนดว่าเป็นเพศชายเท่านั น คือผู ้ ทําหน้าทีเชือมโยงระหว่างโลกทั งสอง 

จึงสะท้อนว่า เพศหญิงเป็นเพียงผู ้อาศัยบารมีของเพศชายในการดํารงชีวิตและจิตวิญญาณ ส่วนในระดับ

ครอบครัว สามีจะมีอํานาจคุ ้มครองดูแลภรรยา และภรรยาต้องยอมรับและยอมจํานนต่อสถานภาพ “การ

นํา” ของสามีอย่างไม่มีเงือนไข 

 ประการทีสอง ในแง่ของการเปลียนแปลงพิธีกรรมและวิถีปฏิบัติของพิธีกรรมนั น พบว่า 

ถึงแม้ว่าบริบทและเงือนไขใหม่ทางสังคมวัฒนธรรมจะมีความเปลียนแปลงไป แต่อุดมการณ์และความเชือ

ทีว่าเพศหญิงเป็นเพศทีต้องพึงพิงเพศชายและไม่สามารถเข้าถึงโลกแห่งจิตวิญญาณได้ ก็ยังคงดํารงอยู่ไม่

เปลียนแปลง  

 ประการทีสาม การดํารงอยู่ของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ไม่ได้ดํารงอยู่อย่างเลือนลอย หากแต่

มีการปฏิบัติการทางพิธีกรรมอย่างสมําเสมอ เพือผลิตซํ าและตอกยํ าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่อยู่เสมอ 

 ประการทีสี บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย พบว่า ผู ้ชายจะเป็นผู ้ ทีมีอํานาจสูงสุดใน

การควบคุมระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน รวมทั งการเป็นผู ้มีอํานาจในการกําหนดและจัดวาง

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในโลกมนุษย์กับเทพเจ้า   

 ส่วนกรณีศึกษาการต่อสู ้ เรืองสัญชาติของผู ้หญิงชนเผ่าลาหู่คนหนึง (ลาเคละ  จะทอ, 2548) 

พบว่า สาเหตุหนึงทีผู ้หญิงชนเผ่าไร้สัญชาติ ได้แก่ การทีสังคมลาหู่เป็นสังคมปิตาธิปไตย กล่าวคือ การที

ผู ้หญิงในสังคมลาหู่ไม่สามารถเป็นผูนํ้าทางการปกครอง เพราะเป็นการยากสําหรับผู ้หญิงทีต้องเดินทางไป

ไหนมาไหนโดยลําพัง  ไม่มีความรู ้  ไม่มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ไม่ได้เป็นผู ้นําทางพิธีกรรม 
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ไม่มีทักษะ อ่อนแอกว่า และขาดประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ดี มีหญิงทีมีโอกาส มีตําแหน่ง มีสถานภาพใน

หมู่บ้าน คอื “คะซ้อมา” มีบทบาทหน้าทีในการสังสอน ตักเตือนคนให้เป็นคนดี ทําความสะอาดสถานที

ศักดิ สิทธิ  และรักษาไข้ในบางกรณี การทีเป็นสังคมปิตาธิปไตยส่งผลให้หญิงลาหู่ส่วนมากไม่สามารถพูด 

อ่าน และเขียนภาษาไทยได้  การทีผู ้หญิงชนเผ่าลาหู่สามารถออกมาเผชิญกับโลกภายนอกชุมชนได้ ต้อง

เป็นผู ้หญิงทีไม่เหมือนกับผู ้หญิงลาหู่ทัวๆ ไป  ในสังคมลาหู่ผู ้หญิงมีโอกาสน้อยมากทีได้เรียนหนังสือ  การ

เปลียนศาสนาเป็นช่องทางหนึงทีทําให้ผู ้ศึกษาหลุดออกมาจากสังคมปิตาธิปไตย ในสังคมระบบชายเป็น

ใหญ่ ทําให้สามารถต่อสู ้ เรืองสัญชาติของตนเองจนได้สัญชาติไทย และสามารถช่วยเหลือผู ้หญิงชนเผ่าและ

ชาติพันธุ ์ให้ได้สัญชาติไทยได้ในระดับหนึง 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ มากน้อยเพียงใด โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลัก ดังนี   

1. ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของสตรีด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนทังปวง

อย่างเต็มที  โดยเฉพาะอย่างยิ งอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(ด. ) 

 ไทยทีเป็นรัฐภาคี ควรจัดให้มีกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งจารีต โดย

อาจกําหนดให้การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งจารีต เป็นความผิดทางกฎหมายเกียวกับสิทธิมนุษยชน หรือ

กฎหมายอาญา เป็นต้น (ฉัตรชัย  สลักคํา,  : ) 

 รัฐควรผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงกฎหมาย และมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย

ให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างเข้าใจกลไกของรัฐต่อสตรีให้ดีขึ น สนับสนุนให้มีการยอมรับและเปิดโอกาส

ให้สตรีได้เข้ามามีพื นทีในทางพุทธศาสนาเท่าเทียมกับบุรุษ (นงค์พงา  เจริญสุขมงคล,  : 4 - 225) 

ทั ง  ประเด็นข้างต้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ด.  (ช) คือ ในกรณีทีเป็นรัฐภาคี ก็ให้

ดําเนินการอนุวัติตามอนุสัญญา โดยทบทวนกฎหมาย นโยบาย พิธีการ และกฎระเบียบทั งมวล  เพือ

ประกันให้เป็นไปตามข้อผูกพันทีระบุไว้ในอนุสัญญารัฐทั งหลาย ควรจะดําเนินการทบทวนกฎหมาย 

นโยบาย พิธีการ และกฎระเบียบทั งมวลเพือประกันว่าเป็นไปตามข้อผูกพันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ในเรืองนี   
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2. ประกันความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติทั งโดยนิตินัยและพฤตินัย (ด. ) 

 รัฐควรทบทวนนโบบายด้านศาสนาด้วยการบวชภิกษุณี เพราะเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณี

และยังคงมีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีอยู่   

 ผู ้ นําชนเผ่า รัฐ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนทีทํางานเกียวข้องกับชนเผ่าต้อง

หาทางเร่งผลักดันให้เกิดการขจัดปัญหาอคติและการกีดกันบนฐานความแตกต่าง บนฐานของเพศและเพศ

ภาวะ ควบคู่ไปกับฐานทางด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ ์ (ลาเคละ  จะทอ, ) สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์หลัก  

ทั ง  ประเด็นข้างต้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ด.  (ก) ให้ความสําคัญกับการส่งเสริม

และปกป้องการทีสตรีและบุรุษจะมีโอกาสได้รับสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั นพื นฐานทั งปวงอย่างเต็มที

และเสมอภาค โดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆ ไม่ว่าจะเนืองมาจากชนชาติ ผิวพรรณ เพศ ภาษา ศาสนา ความ

คิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอืนๆ ต้นกําเนิดทางชาติหรือทางสังคม ทรัพย์สมบัติ การถือกําเนิด

หรือสถานภาพอืนๆ 

3. ให้ความรู้ เรืองกฎหมายแก่ประชาชน (ด. ) 

 รัฐควรให้ความรู ้  กระตุ ้นให้ประชาชนตระหนักและให้ความเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และ

ศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี  (นงค์พงา  เจริญสุขมงคล,  : ) 

 รณรงค์ให้สตรีมีความรู ้ ถึงสิทธิทีคุ ้มครองสตรีจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งจารีต 

โดยให้สตรีได้เข้าใจหลักการห้ามเลือกปฏิบัต ิ(ฉัตรชัย  สลักคํา,  : ) 
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ตารางที    สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสิทธิมนุษยชนสตรี 

 

ประเด็น สิทธิสตรีในการนับถือศาสนา มายาคติความงามของสตรี สิทธิของสตรีชนเผ่า 

สถานการณ์ สา เ หตุจ ากวัฒ นธ รร ม 

องค์กรพุทธศาสนา กฎหมาย 

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็น

เหตุให้สตรีในพระพุทธศาสนามี

สถานภาพและบทบาททีตําใน

สังคมไทย 

ดังกรณีการอุปสมบทเป็น

ภิกษุณีเป็นสิงทีพระพุทธเจ้าทรง

ประทานให้แก่สตรีชาวพุทธ แต่

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

กลับพยายามละทิ งจุดมุ่งหมาย

ทางพระพุทธศาสนา ประกอบ

กับคําสอนทีว่า “ไม่มีรูปอะไรที

จะผูกมัดใจผู ้ชายได้มากเท่ากับ

รูปผู ้หญิงได้” ทําให้เกิดภาพของ

ผู ้หญิงว่าเป็นภัยต่อพรหมจรรย์

ของพระภิกษุ  

ผู ้ ห ญิ ง ถู ก กํ า ห น ด ใ ห้

หมกมุ่นอยู่ภายในวังวนของ

ค่านิยมเรืองความงามมาตลอด 

แต่ด้วยความแยบยลของการ

สร้างมายาคติ (Myth) ความ

ง า ม ผ่ า น ค ว า ม สัม พัน ธ์ เ ชิ ง

อํานาจในมิติต่างๆ ทําให้ผู ้หญิง

ไม่รู้ สึกว่าเธอถูกครอบงําด้วย

มายาคติทีสังคมสร้างไว้  

มายาคติอีกอย่างหนึงทีถูก

สร้างขึ น คือ  “ความผอมคือ

ความสวยงาม”  ดังนั น จึงมี

วิธีการต่างๆ ทีจัดการร่างกาย

เพือใช้ในการลดความอ้วน สิง

เ ห ล่ า นี เ ป็ น สิ ง ที เ กิ ด ขึ น ใ น

สังคมไทย ซึงอยู่ในวังวนและ

มายาของความผอมว่าเป็นสิงที

สวยงามและพึงปรารถนา 

สังคมวัฒนธรรมกลุ่มชาติ

พันธุ ์  ไ ม่ เพี ย งแ ต่ ต้อ ง เผชิ ญ

ปัญหาความมันคงในการดําเนิน

ชีวิตแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหา

ค ว า ม เ ห ลือ ม ลํ า ท า ง สั ง ค ม

วัฒนธรรมทีให้อํานาจชายเป็น

ใหญ่และพยายามเบียดขับให้

ผู ้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ ์ เป็นกลุ่ม

คนด้อยอํานาจ หรือ “กลุ่มชาย

ขอบ” ของสังคมไปด้วย  

 

แนวคิดและ 

ทฤษฎี 

 กรอบความคิดเกียวกับสิทธิ

มนุษยชนกับการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรม  

 หลักความเสมอภาคทาง

เพศ 

 แนวทางว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรี 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม

กับศาสนา 

 สถานภาพและบทบาทสตรี

ไทยในพระพุทธศาสนา 

 กฎหมายทีเกียวข้องกับสตรี

ในพระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทย 

 วัฒนธรรมบริโภค สัญญะ 

และมายาคติ 

 เรืองของร่างกาย 

 สุขภาวะ 

 วาทกรรมความงาม 

 องค์ประกอบความงาม 

 ความงามกับความสัมพันธ์

เชิงอํานาจ 

 โครงการร่างกายกับความ

งามทีสร้างและเปลียนแปลงได้ 

 แ น ว คิ ด เ รื อ ง ทุ น ท า ง

กายภาพ 

 

 

 อํานาจกับความสัมพันธ์เชิง

อํ าน าจ  แล ะก าร ผลิต ซํ า

อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 

 ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมชาวอิ วเมียนในยุค

โลกาภิวัตน์ 

 พิธีกรรมกับการปฏิบัติตาม

พิธีกรรม 

 แนวความคิดเบื องต้นในการ

พิจารณาข้อกฎหมายเกียวกับ

ก า ร กํ า ห น ด ส ถ า น ะ บุ ค ค ล

ชาวเขา 

 การจําแนกบุคคลพื นทีสูง

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
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ประเด็น สิทธิสตรีในการนับถือศาสนา มายาคติความงามของสตรี สิทธิของสตรีชนเผ่า 

ผลของงานวิจัย สถานภาพและบทบาท

ของสตรีไทยในพุทธศาสนาอยู่

ในระดับตํามาก ซึงมีปัจจัยจาก 

วัฒนธรรรม  ศาสนา กฎหมาย  

สังคม   การเมือง และเศรษฐกิจ  

การทีรัฐมีคําสังห้ามมิให้มีการ

บวชสตรีเป็นภิกษุณีย่อมขัดกับ

พัน ธ ก ร ณี ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  

รวมถึง กรณีการห้ามเข้าในบาง

พื นทีของพระธาตุดอยสุเทพ 

จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุห ริ

ภุญไชย จังหวัดลําพูน  

ใ น ท า ง ต ร ง ข้ า ม มี

การศึกษาพบว่า เพศหญิงไม่ได้

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม 

และผู ้หญิงก็สามารถบรรลุธรรม

ได้เ ช่นเ ดียวกันกับผู ้ ชาย ไ ม่

จําเป็นต้องบวชเป็นภิกษุณีก็

สามารถปฏิบัติธรรมและบรรลุ

ธรรมได้  

วาทกรรมความงามของผู ้

หญิงไทยมีการเปลียนแปลงไป

ในแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยมีมิติ

ทางชนชั น เชื อชาติ วัฒนธรรม  

การสือสาร และความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี  ภายใต้สังคม

และวัฒนธรรมเมืองทีอุดมไป

ด้วยชุดของนิยาม และค่านิยม

ข อ ง ก า ร บ ริ โ ภ ค  ก า ร ใ ห้

ค ว า ม ห ม า ย จ า ก ผู ้ ส ร้ า ง

อุ ด ม ก า ร ณ์  โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม

หมายความ ความผอม คือ สิงที

สวยงาม ดู ดี  การใส่ ใจดูแล

ตนเอง ความแข็งแรง นําไปสู่

กระบวนการจัดการร่างกายของ

ตนเองเพือเข้าสู่เสน่ห์ของความ

ผอม  

1. ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร ผ ลิต ซํ า

อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ใน

พิธีกรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ ์

อิ ว เ มี ย น  จั ง ห วัด เ ชี ย ง ร า ย  

พบว่า ผู ้หญิงต้องเผชิญกับอคติ

ทางเพศ และยังต้องยอมรับกับ

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที ด้ อ ย ก ว่ า ทั ง

ในทางโลกปัจจุบันและโลกแห่ง

จิตวิญญาณ  

2. กรณีศึกษาการต่อสู ้ เ รือง

สัญชาติของผู ้ หญิงชนเผ่าลาหู่

คนหนึง พบว่า สาเหตุหนึงที

ผู ้หญิงชนเผ่าไร้สัญชาติ ได้แก่ 

กา รที สังค ม ลา หู่ เ ป็ น สัง ค ม

ปิตาธิปไตย การทีผู ้หญิงชนเผ่า

ลาหู่สามารถออกมาเผชิญกับ

โลกภายนอกชุมชนได้ ต้องหลุด

ออกมาจากสังคมปิตาธิปไตย 

ทําให้สามารถต่อสู ้ เรืองสัญชาติ

ของตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

 ไทยทีเป็นรัฐภาคี ควรจัดให้

มีกฎหมายต่อต้านการเลือก

ปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งจารีต  

 รัฐควรผลักดันให้ เกิดการ

เปลียนแปลงกฎ หมาย และ

ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้

กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ 

และสร้างเข้าใจกลไกของรัฐต่อ

สตรีให้ดีขึ น สนับสนุนให้มีการ

ยอมรับและเปิดโอกาสให้สตรี

ได้ เ ข้ ามามีพื นที ในทางพุทธ

ศาสนาเท่าเทียมกับบุรุษ 

 

-  รัฐควรทบทวนนโบบายด้าน

ศาสนาด้วยการบวชภิกษุ ณี 

เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรี 

 หน่วยงานทีเกียวข้องกับชน

เผ่าต้องผลักดันให้เกิดการขจัด

ปั ญ ห า อ ค ติ บ น ฐ า น ค ว า ม

แตกต่างของเพศและเพศภาวะ 

ควบคู่ไปกับความแตกต่างทาง

ชาติพันธุ ์

 รัฐควรให้ความรู้  กระตุ ้นให้

ปร ะ ชา ช นต ร ะ หนัก ต่อ ก า ร

เคารพต่อสิท ธิ  และศัก ดิ ศ รี

ความเป็นมนุษย์ของสตรี  
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2.  กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี  

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี”  ระหว่างปี พ.ศ.

2548 – 2552  

 

 สถานการณ์ ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 ในระดับภูมิภาคและระดับสากลนั น  กลไกและสถาบันทีส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี  จัดเป็น

ส่วนหนึงในกระแสหลักของการพัฒนาการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ทีปัจจุบันนานา

ประเทศได้ให้ความสําคัญกับ “ศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์”  โดยออกมาในรูปของ “ความเสมอภาค” “การไม่

เลือกปฏิบัติ”  ดังนั นจึงมีความพยายามทีจะสร้างแบบแผนขึ นมาซึงเป็นแบบแผนทีมนุษย์ส่วนใหญ่ใน

สังคมยอมรับว่าดีงามเป็นแผนกลางเพือคุ ้มครองความเป็นมนุษย์ของทุกคนไม่ว่าจะเป็น ชาย หญิง เด็ก 

หรือคนชราก็ตาม  โดยเริมตั งแต่ปฎิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  แต่

เนืองจากค่านิยมของคนในสังคมทีฝังรากลึกมานานในการให้ความสําคัญกับผู ้ชายมากกว่าผู ้หญิงจึงทําให้ 

ผู ้หญิงถูกกดขีข่มเหง  และถูกเอาเปรียบจากผู ้ชายในสังคมเป็นอย่างมาก  ดังนั น  องค์การสหประชาชาติจึง

ได้จัดประชุมเพือส่งเสริมให้ผู ้หญิงได้รับการคุ ้มครองมากขึ น  ป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อผู ้หญิง  และ

ส่งเสริมให้ผู ้หญิงได้มีความเสมอภาคทัดเทียมกับผู ้ชายจึงได้มีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อ

สตรีทุกรูปแบบ  (พิมลพรรณ  ขานพล, 2550 : 2) ได้จัดตั งกลไกระดับชาติเพือความก้าวหน้าของสตรีขึ น

เกือบทุกรัฐภาคีของสหประชาชาติ  เพือออกแบบ  ส่งเสริมการปฏิบัติตาม  ดําเนินการ  ติดตาม  

ประเมินผล  สนับสนุน  และระดมการสนับสนุนนโยบายทีส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี  กลไกระดับชาติ

มีรูปแบบหลากหลาย  และมีประสิทธิผลแตกต่างกัน   

 นอกจากนี ยังมีกฎหมายทีขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู ้หญิง  เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  พระราชบัญญัติชือบุคคล  (ฉบับที ) พ.ศ.

 ทีอนุญาตให้ผู ้หญิงใช้นามสกุลของตนเองได้  พระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง พ.ศ.   

พระราชบัญญัติการขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.   พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.   

และกฎหมายอืนๆอีกมากมาย  ซึงน่าจะส่งผลในด้านบวกต่อการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศใน

สังคมไทย (พฤกษ์ พรหมพันธุม,  : 2) 

 ด้วยเหตุนี   ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาความเสมอภาคหญิงชายได้ปรับเปลียนมุมมองโดย

พิจารณาว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายเป็นเรืองความสัมพันธ์เชิงอํานาจ  และจะไม่สามารถ

แก้ไขได้สําเร็จ  ถ้ามุ่งเน้นเป้าหมายเฉพาะผู ้หญิงแต่เพียงด้านเดียว  รวมถึงต้องคํานึงถึงในประเด็น

ความสัมพันธ์ด้านต่างๆระหว่างหญิงและชาย  เช่น  การแบ่งภาระงาน  การเข้าถึงและการควบคุม

ทรัพยากร  และความสามารถในการตัดสินใจ  ดังนั น  จึงเป็นการเปลียนมุมมองจากเดิมทีเห็นว่าผู ้หญิง
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เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา  มาเป็นการเห็นว่าทั งหญิงและชายเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาเพือให้

เกิดความเสมอภาคทางเพศ (พฤกษ์ พรหมพันธุม,  : ) 

ภาวะการแข่งขันและการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย  ถึงแม้จะทําให้สตรีมีบทบาททางด้านการ

งานมากขึ น  แต่ก็ยังคงมีเงือนไข  และจํากัดสถานภาพของสตรีให้อยู่ในขอบเขตทีไม่แตกต่างไปจากเดิม

มากนัก  สตรีต้องทําหน้าทีทั งในบ้านโดยมีฐานะเป็นทั งมารดา  และภรรยา  เป็นแม่บ้านแม่เรือน  ใน

ขณะเดียวกันยังต้องแสดงบทบาทนอกบ้าน  เป็นแรงงานชั นสองของตลาดแรงงานไปพร้อมกนั  ซึงถือเป็น

บทบาทอันหนักหน่วงอย่างยิง  ไม่เพียงแต่ภาระรับผิดชอบตามบทบาทข้างต้นทีเป็นเครืองถ่วงรั งในการ

พัฒนาสตรี  สถานภาพของสตรีทีถูกกําหนดให้เป็นเพียงวัตถุหรือสมบัติของครัวเรือน  ประกอบกับค่านิยม

ทวิมาตรฐาน (Double  Standard)  การเลือกปฎิบัติ  และการกดขีทางเพศ  ก็เป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้สตรี

มีฐานะทีไม่เท่าเทียมกับบุรุษ  และไม่สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึงในกระบวนการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

   ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงเกิดการเรียกร้องให้มีการพัฒนาสตรีขึ นอย่างจริงจัง  ซึงมีปรากฎการณ์ที

สําคัญอย่างน้อย  ประการ  คือ ปรากฎการณ์แรกคือได้มีการเคลือนไหวให้มีการพัฒนาบทบาทและ

สถานภาพสตรีขึ นอย่างเป็นรูปธรรมตามกระแสสากล  โดยรัฐบาลได้จัดตั งหน่วยงานขึ นเป็นการเฉพาะเพือ

ดูแลงานด้านการพัฒนาสตรี  พร้อมกับการจัดให้มีแผนพัฒนาสตรีระยะยาวตั งแต่ปี พ.ศ.   เพือเป็น

แผนแม่บทและยทุธศาสตร์หลักในการพัฒนาบทบาทและสถานภาพสตรีไทย (นริศรา  แย้มไพเราะ,  : 

2) 

 การละเมิดสิทธิสตรียังดํารงอยู่อย่างกว้างขวาง  แม้จะน้อยลงเมือเปรียบเทียบกับสมัยทีผ่านๆ  

ทั งนี เป็นเพราะโครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมทีผู ้ชายยังเป็นใหญ่  ค่านิยมใน

สังคมไทยทีครอบงําสังคมให้ผู ้หญิงอยู่ภายใต้อํานาจเป็นมาอย่างต่อเนือง สภาพดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา

สะสม  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเข้าไปมีบทบาทในตําแหน่งสําคัญของภาค

ราชการและเอกชน  ผู ้หญิงก็ยังมีสัดส่วนน้อยมากเมือเทียบกับผู ้ชาย  รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ซึง

ส่วนมากเป็นเด็กและสตรี (พัชรากรานต์  อินทะนาค,  : 2)  โดยเป็นทียอมรับกันว่าการค้าประเวณี

หญิงและเด็กเป็นปัญหาทีเกิดในสังคมไทย  และมีลักษณะเป็นการค้าประเวณีข้ามชาติ  ซึงเป็นอีกปัญหา

สําคัญของประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทีเกียวกับทัศนคติของรัฐอืนทีมีต่อประเทศไทยในทางลบ  หรือ

ปัญหาการจัดการด้านสาธารณสุข  และกรณีของหญิงและเด็กทีถูกล่อลวงไปค้าประเวณียังต่างประเทศ  

หรือกรณีของหญิงและเด็กต่างด้าวทีถูกพามาค้าประเวณีในประเทศไทย  แม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหม่  แต่ก็

ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐ (ทรงวุฒิ  สารสาริน,  : 1) 

 ในด้านยุทธศาสตร์การนําความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของสังคม หรือ Gender  

Mainstreaming  ซึงเป็นแนวคิดทีให้ความสําคัญกับปฎิบัติการผ่านโครงสร้างของภาครัฐ  และในทาง

ปฏิบัติหมายถึง  ต้องเปลียนเป้าหมายการวิเคราะห์เฉพาะผู ้หญิง  มาเป็นการนําผู ้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึง

แทรกตัวอยู่ในทุกกระบวนการวางแผนของการพัฒนา  โดยเน้นความเท่าเทียมทางเพศ (Gender  
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equality)  เป็นส่วนหนึงของเป้าหมาย  เปลียนรูปแบบการทํางานเฉพาะผู ้หญิง  มาสู่การสร้างความ

รับผิดชอบทุกส่วน  และนําเอาความแตกต่างและความไมเ่สมอภาคทางเพศ  เข้าสู่สภาพแวดล้อมของการ

ทํางาน  เปลียนจากการแยกผู ้หญิงออกเป็นหน่วยต่างๆ มาสู่การเน้นความแตกต่างและไม่เสมอภาคทาง

เพศในทุกส่วนของการพัฒนา  ดังนั น  หน่วยงานรัฐในระดับกระทรวงและในระดับกรมจะต้องให้ความ

สนใจกับยุทธศาสตร์การนําความเสมอภาคเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนา  โดยทุกกระทรวงและทุกกรม

จะต้องมีตําแหน่ง  ผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief  Gender Equality Officer - 

CGEO) และศูนย์ประสานงานความเสมอภาคหญิงชาย (Gender  Focal Point) ซึงคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้บรรจุทั งสองตําแหน่งเข้าไปในส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ และ

ถือปัจจุบันทุกหน่วยงานยังอยู่ในช่วงเริมต้นของการดําเนินงาน (นุ่มนวล ยัพราช,  : 8) ซึงการพัฒนา

วิธีการสําหรับวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในนโยบายและโครงการในองค์กรต่างๆนั น  แม้ว่าจะพร้อมให้มี

การนําไปปรับใช้  แต่มักจะยังไมเ่กิดขึ น หรืออาจนําไปใช้ก็จริงแต่ไม่ได้ทําอย่างสมําเสมอ 

  

ผลของงานวิจัย  

 

 การสังเคราะห์ผลของงานวิจัยในประเด็นกลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี สามารถแบ่ง

ได้    ประเด็น คือ  การนําแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา   

และมาตรการทางกฎหมายทีเกียวข้องกับการพัฒนาสตรี  

 

 .การนําแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา    

 กลไกระดับชาติเพือความก้าวหน้าของสตรีเป็นหน่วยงานกลางประสานนโยบายของรัฐบาล  โดยมี

หน้าทีหลักคือ  สนับสนุนการนํามุมมองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเข้ารวมไว้ในนโยบายทุกประเภท 

มีกลไกหรือกระบวนการเชิงสถาบันทีเอื ออํานวยต่อการวางแผน  ดําเนินงาน  และติดตามผลโดยกระจาย

อํานาจ  ตามแต่ความเหมาะสม  ดังนั นการนําความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนา  

ยังคงต้องถือว่าอยู่ในสถานภาพทีเพิงจะเริมต้น  เพราะอุปสรรคสําคัญอย่างหนึงของการทํางาน  คือ  การมี

ภารกิจงานประจํา  ทําให้ยังไม่สามารถผลักดันทุ่มเททํางานด้านการนําความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่

กระแสหลักของการพัฒนา  ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  และยังมีปัญหาเชิงโครงสร้าง  คือ  ศูนย์

ประสานงานความเสมอภาคหญิงชาย  เป็นเพียงตําแหน่งงานหนึงเท่านั น  ยังไม่ถูกยกระดับให้มี

ความสําคัญอย่างเพียงพอ  การนําความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนา  มีส่วนดีตรงที

ได้กระตุ ้นให้เห็นว่าบทบาทหญิงชายในสังคมน่าจะมีความเสมอภาคกัน  แต่การนําแนวทางการส่งเสริม

ความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาลงสู่การปฏิบัติ  สะท้อนให้เห็นได้จากแนวทาง

นโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ หรือ
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แผนปฏิบัติการประจําปีของกระทรวง  และกรม ต่างๆทียังไม่มีการผนวกแนวทางการส่งเสริมความเสมอ

ภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาเข้าไปในการดําเนินการและการจัดทําแผน  ผลการศึกษาพบว่า  

ปัจจัยหลักทีไม่สามารถทําให้การนําแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักของ

การพัฒนา  คือ  

 .ผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  ขาดความเอาจริงเอาจังในการทีจะนําเรืองการ

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา   

 .คณะทํางานศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย  ขาดความเข้าใจทีถ่องแท้  ซึงเป็น

ผลจากการขาดความเอาจริงเอาจังจากนโยบายส่วนกลางและผู ้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย  

ทําให้ไม่สามารถดําเนินการอย่างเป็นระบบ 

 .ขาดทักษะในการจัดทําแผนแม่บทด้านการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 

ผลการวิจัยยังพบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานต้องการเห็นความเสมอภาคระหว่างเพศ  แต่ไม่อยาก

ให้มีการให้ความสําคัญเฉพาะเรืองเพศขึ นมาโดยขาดการเชือมโยงกับประเด็นอืน ๆ

 ส่วนในด้านนโยบายนั น  การสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักในการพัฒนา  

จะต้องกําหนดนโยบายทีท้าทายกรอบประเพณีเดิมๆของสังคม  เช่น การรักนวลสงวนตัว  ต้องมีการตั ง

คําถามว่ามีผลประโยชน์กับผู ้หญิงแท้จริงอย่างไร  และในการออกนโยบายอาจมีความจําเป็นต้องเสนอให้มี

การยกเลิกกรอบประเพณีบางอย่าง  โดยเสนอวัฒนธรรมแนวใหมที่เน้นการเคารพการตัดสินใจของผู ้หญิง

ในประเด็นต่าง  ๆ

  

 2.มาตรการทางกฎหมายทีเกียวข้องกับการพัฒนาสตรี 

 องค์การสหประชาชาติได้เห็นความสําคัญของปัญหาความเสมอภาค  และสิทธิมนุษยชนของสตรี

จึงได้จัดทํากฎหมายระหว่างประเทศทีประกันสิทธิมนุษยชนของสตรี  คือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979  สําหรับประเทศไทย  ปัญหาเหล่านี ล้วนสะท้อนถึงรากฐาน  

ค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยตั งแต่อดีตทีมอบอํานาจแก่ผู ้ชายเป็นใหญ่  ถึงแม้ว่าจะมีการผ่านร่าง

กฎหมายคุ ้มครองสิทธิสตรีแต่การละเมิดสิทธิสตรีก็ยังคงมีอยู่ให้เห็น  เป็นเพราะผู ้ชายยังคงเป็นใหญ่  

โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย  ในค่านิยมเดิมๆทีผู ้หญิงต้องเป็นผู ้ อยู่ใต้อํานาจ  ยังคงครอบงํา

สังคมไทยอย่างต่อเนือง  คงจะเป็นเรืองยากทีผู ้หญิงจะก้าวขึ นมายืนอยู่ข้างหน้า  ค่านิยมและวัฒนธรรม

ของไทยทีสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางความคิด  ยังเป็นเครืองกีดขวางและยับยั งไม่ให้ผู ้หญิงออกมายืนอยู่

แนวหน้าได้  ดังนั นนอกจากมาตรการทางกฎหมายทีมีกลไกการคุ ้มครองสตรีแล้ว  จึงจําเป็นอย่างยิงที

สังคมไทยจะต้องปรับเปลียนค่านิยมและทัศนคติเสียใหม่หันมาให้ความสําคัญรวมทั งเปิดใจกว้างและ

ยอมรับต่อความสามารถของผู ้หญิงให้มากกว่าทีเป็นอยู่  เพือให้เกิดดุลยภาพทางความคิดในสังคมไทย   
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 สถานภาพสตรีในกฎหมายล้านนาโบราณ  มิได้ปรากฏเพียงด้านเดียว  เมือเทียบกับสถานภาพ

บุรุษ  เพราะสตรีมีทั งสถานภาพตํา  สถานภาพทีเท่าเทียม  และสถานภาพสูงกว่าบุรุษ  สถานภาพตําของ

สตรีทีเห็นได้ชัดเจน  คือ เรืองการกีดกันมิให้สตรีเกียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  ทั งนี สตรีจะไม่ได้รับ

ความเชือถือทางกฎหมาย  ซึงเป็นการสร้างอคติต่อสตรีในทางลบเพือกําจัดสตรีออกจากกระบวนการ

ยุติธรรม 

 ส่วนการพิจารณาการนําแผนพัฒนาสตรีไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม  พบว่า การพัฒนาสตรียังไม่มี

ความก้าวหน้าเท่าทีควร  การนําแผนพัฒนาสตรีไปสู่การปฏิบัติแตกต่างกัน  เป็นอิทธิพลมาจากหลาย

ปัจจัยที  คือ สภาพขององค์กรทีได้รับตามอาณัติ  ศักยภาพขององค์กร  ทรัพยากรขององค์กร  ภาวะผู ้นําใน

องค์กร  แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร   และกระบวนการดําเนินงานตามแผน   

 อาจกล่าวได้ว่าการดําเนินงานในการนําแผนพัฒนาสตรีไปสู่การปฏิบัติในปัจจุบันซึงมีองค์กรทั งใน

ภาครัฐและภาคเอกชนพยายามแสดงบทบาทตามมุมมองของตน  เปรียบเสมือนการมองภาพใหญ่ภาพ

เดียวกัน  แต่ต่างองค์กรก็ต่างมองในมุมมอง  ด้านมุม  ประเด็นหรือพื นทีเฉพาะแตกต่างกันออกไป  ไม่ได้

พิจารณาร่วมกันในภาพกว้างทั งหมด  จึงทําให้การดําเนินงานเหมือนกับต่างคนต่างทํา  ขาดการพัฒนาใน

หลายประเด็น  และยากทีภาพเหล่านั นจะได้รับการต่อสมบูรณ์เป็นภาพเดียวกัน   

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯมากน้อยเพียงใด  โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลักดังนี 

 

 1.สร้างหรือเสริมความเข้มแข็งให้กลไกระดับชาติและหน่วยงานรัฐบาลอืน  ๆ(ซ. ) 

 รัฐต้องเพิมกลไกด้านการปฏิบัติ  โดยกําหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าทีสตรี  เข้ามีส่วนร่วมในการ

บังคับใช้กฎหมายต่างๆให้มากขึ น  และรัฐต้องกําหนดนโยบายส่งเสริมหลักความเสมอภาคภายใต้

กฎหมายและต้องมีการติดตามผลการดําเนินงานให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง (พิมลพรรณ  ขานพล, 2550 : 

167) 

  รัฐบาลควรมีความจริงใจในการดําเนินงานทีจะนําแผนพัฒนาสตรีไปปฏิบัติ  ไม่ใช่เพียงแต่

แสดงว่ามีแผนแล้วคือการให้ความสนใจ  ต้องไม่ทําเป็นเรืองในอุดมคติ  แต่ต้องทําอย่างเป็นรูปธรรม

และแผนต้องปฏิบัติได้จริง  หรืออีกนัยหนึงคือ  การกําหนดเป้าหมาย  และแนวปฏิบัติทีสามารถ

ดําเนินการและบรรลุถึงเป้าหมายถึงได้โดยมีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพของสังคมรัฐควรมีการ

แปลงแผนพัฒนาสตรีในประเด็นต่างๆ  ให้มีสภาพบังคับมากยิงขึ น  โดยอาจกําหนดเป็นกฎหมายว่า
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ด้วยการพัฒนาและคุ ้มครองสตรีทีมีผลบังคับให้เกิดการปฏิบัติ  หรือดําเนินการได้จริง (นริศรา  แย้ม

ไพเราะ, 2549 : 134) 

 ภาครัฐควรมีการผลักดันแผนพัฒนาสตรีลงไปสู่ระดับภูมิภาคและท้องถิน  และควรผลักดันให้

มีการสอดแทรกการพัฒนาสตรีไว้ในทุกกระทรวง  ทบวง   กรม เพือก่อให้เกิดการนําแผนพัฒนาสตรีไป

ปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม (นริศรา  แย้มไพเราะ, 2549 : 134) 

 ควรกําหนดให้การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเป็นกระแสหลักการพัฒนา  เป็นวาระ

แห่งชาติ  เพือให้ทุกหน่วยงานทีเกียวข้องนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเกิดการประสานความร่วมมือใน

การดําเนินการ  ซึงรัฐบาลจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการให้กับทุกหน่วยงานเพือใช้ใน

การดําเนินการในเรืองนี   ด้วยมาตรการเสริมสร้างความรู ้ ให้กับภาคประชาชน  เพือเตรียมความพร้อมผ่าน

สือต่างๆของทางภาครัฐ  (พฤกษ์  พรหมพันธุม, 2551 : 177) 

 ควรมีมาตรการในการรักษาบุคลากรไว้ (Retention)  เพราะบุคลากรจะมีการสังสม

ประสบการณ์ และความชํานาญ และควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาความรู ้

ความสามารถโดยการจัดให้มี ทั งการฝึกอบรมในงาน (On the JobTraining) และการฝึกอบรมนอกงาน 

(Off the Job Training) การฝึกอบรมในงานนั นกระทําได้โดยการลงมือปฏิบัติจริงโดยได้รับคําแนะนําจาก

ผู ้ ทีมีประสบการณ์ ส่วนการฝึกอบรมนอกงาน ทําได้โดยการติดตามผู ้ ทีมีประสบการณ์และเรียนรู ้ ถึง

ขั นตอนในการทํางาน มีการฝึกทําบทบาทสมมติ (Role Play) เพือฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา และมีการ

ส่งบุคลากรเพือการรับการเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนือง (พัชรากราณต์  อินทะนาค, 2552 : 89) 

 

 2. รวมเอามุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไว้ในกฎหมาย  นโยบายสาธารณะ  แผนงาน  และ

โครงการต่างๆ (ซ. ) 

 เร่งรัดออกพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศให้ใช้บังคับ

โดยเร็ว  เนืองจากร่างพระราชบัญญัติทีขณะนี กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  มีบทบัญญัติให้ความ

คุ ้มครองและให้ความเสมอภาคในด้านการทํางาน  การศึกษาและฝึกอบรม  และการให้สวัสดิการหรือ

บริการจากรัฐ (พิมลพรรณ  ขานพล, 2550 : 166) 

 แม้รัฐบาลจะให้ความสําคัญกับการบริหารทีเน้นยุทธศาสตร์  ซึงเน้นการแก้ไขปัญหา

เฉพาะเรือง  แต่จําเป็นทีจะต้องให้ความสําคัญกับแผนพัฒนาต่างๆทีวางไว้  รวมทั งแผนพัฒนาสตรี  และ

นําไปสู่การปฏิบัตด้ิวยความจริงใจ  และจริงจังไปพร้อมๆกัน  ซึงควรนําประเด็นปัญหาการพัฒนาสตรีเป็น

วาระหนึงในยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาประเทศ  โดยรัฐบาลอาจกําหนดให้การพัฒนาสตรีตาม

แผนพัฒนาสตรี  เป็นยุทธศาสตร์ทีสนับสนุนการพัฒนา  หรือเป็นวาระแห่งชาติอีกด้านหนึง  จึงจะส่งผลให้

มีการนําแผนพัฒนาสตรีเปลียนแปลงไปสู่การดําเนินการในระดับต่างๆอย่างกว้างขวางยิงขึ น (นริศรา  แย้ม

ไพเราะ, 2549 : 133) 



214 
 

 ควรมีการจัดตั งกลไกส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาใน

ระดับชาติ  เช่น การบัญญัติกฎหมาย  หรือข้อกําหนดต่างๆ  ซึงจะเห็นได้ว่ากลไกด้านกฎหมายเป็นสิง

สําคัญต่อการพัฒนาการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ  (พฤกษ์  พรหมพันธุม, 2551 : 177) 

 

 3.จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศทีมีการจําแนกตามเพศ  เพือใช้ในการวางแผน

และประเมินผล (ซ. ) 

 ควรจะต้องทบทวนการจัดทําแผนแม่บทด้านการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย  โดยนําองค์

ความรู ้ ในเรืองบทบาทหญิงชายเข้ามาผนวกไว้ในการดําเนินการจัดทําแผนทุกขั นตอน  ตั งแต่การเก็บข้อมูล

แยกเพศ  การวิเคราะห์ต้องดูผลกระทบทีต่างหรือไม่แตกต่างของโครงการ/นโยบายต่อหญิงและชาย      

การวางแผน  การนําแผนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามผล  และการแลกเปลียนบทเรียน  เพือ

ปรับปรุงกระบวนการ  วิธีการ (พฤกษ์  พรหมพันธุม, 2551 : 175) 

 ในวัตถุประสงค์ข้อนี   ทางหน่วยงานภาครัฐโดย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง

ของมนุษย์  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ได้มีการจัดทําดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของ

ประเทศไทย  และมาตรฐานและตัวชี วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  พ.ศ.  
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ตารางที   4  สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นกลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของ

 สตรี 

 
ประเด็น การนําแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา 

มาตรการทางกฎหมายทเีกียวข้องกับการ

พัฒนาสตรี 

 

สถานการณ์    ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาความเสมอภาค

หญิงชายได้ปรับเปลียนมุมมองโดยมองว่าปัญหา

ความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายเป็นเรือง

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจและจะไม่สามารถแก้ไข

ได้สําเร็จ  ถ้ามุ่งเน้นเป้าหมายเฉพาะผู ้ หญิงแต่

เพียงด้านเดียว  รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ใน

ด้านต่างๆระหว่างหญิงและชาย  เช่น  การแบ่ง

ภาระงาน  การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากร  

และความสามารถในการตัดสินใจ  ดังนั น  จึง

เป็นการเปลียนมุมมองจากเดิมทีมองว่าผู ้ หญิง

เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามาเป็นการมอง

ว่าทั งหญิงและชายเป็นส่วนสําคัญของการ

พัฒนาเพือให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ 

     ภาวะการณ์แข่งขันและการพัฒนาให้เกิด

ความทันสมัย  ถึงแม้จะทําให้สตรีมีบทบาท

ทางด้านการงานมากขึ น  แต่ก็ยังคงมีเงือนไข  

และจํากัดสถานภาพของสตรีให้อยู่ในขอบเขต

ทีไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก  สตรีต้องทํา

หน้าทีทังในบ้านโดยมีฐานะเป็นทั งมารดา  

และภรรยา  เป็นแม่บ้านแม่เรือน              

     ในขณะเดียวกันยังต้องแสดงบทบาทนอก

บ้านเป็นแรงงานชั นสองของตลาดแรงงานไป

พร้อมกัน  ซึงถือเป็นบทบาทอันหนักหน่วง

อย่างยิง  ไม่เพียงแต่ภาระรับผิดชอบตาม

บทบาทข้างต้นทีเ ป็นเครืองถ่วงรังในการ

พัฒ น า ส ต รี   ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ส ต รี ที ถู ก

กําหนดให้ เ ป็น เพียงวัตถุห รือสมบั ติของ

ครัวเรือน  ประกอบกับค่านิยมทวิมาตรฐาน 

(Double  Standard)  การเลือกปฏิบัติ  และ

การกดขีทางเพศ  ก็เป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้

สตรีมีฐานะทีไม่เท่าเทียมกับบุรุษ  และไม่

ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ใ น

กระบวนการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 1.แนวคิดสตรีนิยม 

2.แนวคิดความเสมอภาคหญิงชาย  

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเสมอภาคหญิง

ชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา 

1.แนวคิดเกียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

2.แนวคิดเกียวกับศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ 

3.แนวคิดเกียวกับนโยบายสาธารณะ 

4.แนวคิดทฤษฎีเกียวกับสตรี 

ผลของงานวิจัย 

 

 

 

 

    กลไกระดับชาติเพือความก้าวหน้าของสตรีเป็น

หน่วยงานกลางประสานนโยบายของรัฐบาล   

หน้าทีหลักก็คือ  สนับสนุนการนํามุมมองความ 

 

 

     องค์การสหประชาชาติได้เห็นความสําคัญ

ในปัญหาความเสมอภาค  และสิทธิมนุษยชน

ของสตรีจึงได้จัดทํากฎหมายระหว่างประเทศ  
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ประเด็น การนําแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา 

มาตรการทางกฎหมายทีเกียวข้องกับการ

พัฒนาสตรี 

 

ผลของงานวิจัย เสมอภาคระหว่างหญิงชายเข้ารวมไว้ในนโยบาย

ทุก ปร ะ เภ ท ขอ ง รัฐ บ าล   โ ดย มี กล ไ กห รื อ

กระบวนการเ ชิงสถาบันทีเอื ออํานวยต่อการ

วางแผน   ดําเนินงาน  และ ติดตามผลโดย

กระจายอํานาจ  ตามแต่ความเหมาะสม  ดังนั น

การนําความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่กระแสหลัก

ของการพัฒนา  ยังคงต้องถือว่าอยู่ในสถานภาพ

ทีเพิงจะเริมต้น  เพราะอุปสรรคสําคัญอย่างหนึง

ทีเกิดขึ นจากการทํางาน  คือ  การมีส่วนภารกิจ

ของงานประจําทําให้การทุ่มเทการทํางานด้าน

การนําความเสมอภาคหญิงชายเข้าสู่กระแสหลัก

ของการพัฒนา  ยังไม่สามารถผลักดันได้อย่าง

เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ที ป ร ะ กั น สิท ธิ ม นุ ษ ย ช น ข อ ง ส ต รี   คื อ 

อนุสัญญา ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อ

สตรีในทุกรูปแบบ ค. ศ.1979  สําหรับใน

ประเทศไทย  ปัญหาเหล่านี ล้วนแต่เป็นปัญหา

ทีสะท้อนถึงรากฐาน  ค่านิยมและทัศนคติของ

สังคมไทยตั งแต่อดีตทีมอบอํานาจแก่ผู ้ ชาย

เป็นใหญ่  ถึงแม้ว่าจะมีการผ่านร่างกฎหมาย

คุ ้ มครองสิทธิสตรีแต่การละเมิดสิทธิสตรีก็

ยังคงมีอยู่ให้เห็น  เป็นเพราะโครงสร้างทาง

สังคมและวัฒนธรรมไทย  ผู ้ ชายยังคงเป็น

ใหญ่  ค่านิยมเดิมๆทีผู ้ หญิงต้องเป็นผู ้ อยู่ใต้

อํานาจ  ยังคงครอบงําสังคมไทยอย่างต่อเนือง

คงจะเป็นเรืองยากหากผู ้หญิงจะก้าวขึ นมายืน

อยู่ข้างหน้าได้  แต่ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรม

ของ ไทย ทีสืบ ทอด กัน มาเ ป็นม รดก ทา ง

ความคิด  ยังเป็นเครืองกีดขวางและยับยั ง

ไม่ให้ผู ้หญิงออกมายืนอยู่แนวหน้าได้  ดังนั น

นอกจากมาตรการทางกฎหมายทีมีกลไกการ

คุ ้ มครองสตรีทีดีแล้ว  จึงจําเป็นอย่างยิงที

สังคมไทยจะต้องปรับเปลียนค่านิยมและ

ทัศนคติเสียใหม่แล้วหันมาให้ความสําคัญ

ร ว ม ทั ง เ ปิ ด ใ จ ก ว้ า ง แ ล ะ ย อ ม รั บ ต่ อ

ความสามารถของผู ้หญิงให้มากกว่าทีเป็นอยู่  

เพือให้เกิดดุลยภาพทางความคิดในสังคมไทย   

ข้อเสนอแนะจาก

งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

1.ควรกําหนดให้การส่งเสริมความเสมอภาคหญิง

ชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา  เป็นวาระ

แห่งชาติ  เพือให้ทุกหน่วยงานทีเกียวข้องนําไป

ปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเกิดการประสานความ

ร่วมมือในการดําเนินการ  ซึงรัฐบาลจะต้องมีการ

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการให้กับทุก

หน่วยงานเพือใช้ในการดําเนินการในเรืองนี   ด้วย  

 

 

1.เร่ง รัดการออกพระราชบัญญัติส่งเสริม

โอกาสและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศให้

ออกมาใ ช้บังคับ โดยเ ร็ว   เนื องจาก ร่าง

พระราชบัญญัติทีกําลังอยู่ในระหว่างการ

พิจารณา  มีบทบัญญัติให้ความคุ ้มครองและ

ให้ความเสมอภาคในด้านการทํางาน  ด้าน

การศึกษาและฝึกอบรม  และด้านการให้ 
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ประเด็น 

การนําแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา 

มาตรการทางกฎหมายทีเกียวข้องกับการ

พัฒนาสตรี 

 

ข้อเสนอแนะจาก

งานวิจัย 

มาตรการเสริมสร้างความรู้ ให้กับภาคประชาชน  

เพือเตรียมความ พร้อมผ่านสือต่างๆของทาง

ภาครัฐ  

2. ควรมีการจัดตั งกลไกในการส่งเสริมความ

เสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนา

ในระดับชาติ  เช่น การบัญญัติกฎหมาย  หรือ

ข้อกําหนดต่างๆซึงจะเห็นได้ว่าในการสร้างความ

เสมอภาคระหว่างเพศ  กลไกด้านกฎหมายเป็น

สิงสําคัญต่อการพัฒนาในเรืองนี    

สวัสดิการหรือบริการจากรัฐ 

2.แม้รัฐบาลจะมีการให้ความสําคัญกับการ

บริหารทีเน้นยุทธศาสตร์  ซึงเน้นการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะเรือง  แต่จําเป็นทีจะต้องให้

ความสําคัญกับแผนพัฒนาต่างๆที วางไว้  

รวมทั งแผนพัฒนาสตรี  และนําไปสู่การปฏิบัติ

ด้วยความจริงใจ  และจริงจังไปพร้อมๆกัน  ซึง

ควรนําประเด็นปัญหาการพัฒนาสตรีเป็น

วาระหนึงในยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา

ประเทศ  โดยรัฐบาลอาจกําหนดให้การพัฒนา

สตรีตามแผนพัฒนาสตรี  เป็นยุทธศาสตร์ที

สนับสนุนการพัฒนา  หรือเป็นวาระแห่งชาติ

อี ก ด้ า น ห นึ ง   จึ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี ก า ร นํ า

แ ผ น พั ฒ น า ส ต รี เ ป ลีย น แ ป ล ง ไ ป สู่ ก า ร

ดําเนินการในระดับต่างๆอย่างกว้างขวาง

ยิงขึ น                

 

 

 

3.  สตรีกับสุขภาพ 

 การสังเคราะห์งานวิจัยประเด็น “สตริกับสุขภาพ” ระหว่างปี พ.ศ.2548-2552  

 

สถานการณ์  ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 สตรีควรมีสิทธิทีจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระดับสูงสุดเท่าทีจะเป็นไปได้  สิทธิดังกล่าว

สําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทีดีของสตรี  ปัญหาสุขภาพหลายอย่างทีเกิดขึ นกับสตรีและบุรุษส่งผลต่อ

ประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกัน  กล่าวคือ ประสบการณ์ของสตรีเกียวกับปัญหาสุขภาพจะได้รับความทุกข์

ทรมานทางจิตใจและร่างกายมากกว่าบุรุษ  เนืองจากความเป็นจริงทางสังคมทีมีต่อตัวสตรีเอง  เช่น           

การต้องพึงพาผู ้ อืนทางเศรษฐกิจ  ความรุนแรง  อํานาจอันจํากัดในเรืองชีวิตทางเพศและการเจริญพันธุ ์  

ตลอดจนการขาดสิทธิตอ่เนื อตัวร่างกายของตนเอง   
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 กระบวนการรักษาทีเกิดกับสตรี  มักถูกผูกโยงไว้กับความรู ้ ทางการแพทย์จนกลายเป็นปัจจัย

สําคัญในการตัดสินรูปแบบทีจะเข้ารับการรักษามากกว่าฟังข้อคิดเห็นของผู ้ เจ็บป่วย  เนืองจากความ

แตกต่างและไม่เท่าเทียมกันของความรู ้ ระหว่างแพทย์กับผู ้ ป่วย  นี จึงทําให้ผู ้ ป่วยซึงมิได้มีความรู ้ ทาง

การแพทย์  ต้องยอมเชือและทําตามคําแนะนําของแพทย์  ในฐานะทีสังคมให้การยอมรับว่าแพทย์เป็นผู ้ รู ้

และผู ้เชียวชาญในเรืองร่างกายและความเจ็บป่วย  ทําให้คําอธิบายของแพทย์กลายเป็นความรู ้ ทีเป็นจริง

และถูกนําเสนอในสังคมโดยบดบังคําอธิบายของผู ้ป่วยให้กลายเป็นคําพูดทีไร้เหตุผลและไม่น่าเชือถือ 

 ความเชือดังกล่าวส่งผลต่อการรักษาของแพทย์ซึงมีรากฐานความคิดมาจากระบบชายเป็น

ศูนย์กลางความรู ้   นันคือ การอ้างอิงและยึดจากร่างกายของผู ้ชายเป็นบรรทัดฐาน (male norms) ทําให้

มองร่างกายของผู ้หญิงเปรียบเสมือนเครืองจักร (body as machine) เมืออวัยวะใดไม่ได้ทําหน้าทีหรือใช้

การไม่ได้ก็จะถูกจัดอยู่ในสภาวะของการเป็นโรคและไร้ประโยชน์ทีจะเก็บไว้ (พรทิพย์ เนติภารัตนกุล, 

2550: 2)  ดังนั นเมือเกิดโรคหรือเจ็บป่วยแพทย์ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการกําจัดส่วนทีเป็น

ปัญหานั นออกไป  โดยเฉพาะโรคมะเร็งทีเมือเกิดขึ นในผู ้หญิงแล้วแพทย์ส่วนใหญ่มักจะทําการตัดส่วนที

เกิดมะเร็งทิ งไป  แม้ว่าการรักษาด้วยวิธีนี จะไม่ได้เป็นทางเลือกทีดีทีสุดและทีสําคัญไม่ใช่ทางเลือกเดียว  

เพราะวิธีการรักษาโรคมะเร็งทีเกิดขึ นในผู ้หญิงนั นทําได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การใช้รังสีรักษา  การใช้ยา

เคมีบําบัด  การรักษาโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน เป็นต้น  แต่กลับพบว่าวิธีการรักษาของแพทย์ทีกระทําต่อสตรี

ทีเป็นโรคมะเร็งรังไข่  มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก  มักจบด้วยวิธีการรักษาทีตัดส่วนนั นทิ งไป  

  สว่นใหญ่การผ่าตัดทีเกิดขึ นไม่ได้ทําไปเพือรักษาชีวิต  แต่กลับเป็นวิธีการจัดการกับร่างกายของ

ผู ้หญิงก่อนทีปัญหาร้ายแรงจะเกิดขึ น  อาจด้วยการสร้างคุณค่าและการนิยามความหมายในการมองส่วน

ต่างๆ ของร่างกายในผู ้หญิงและผู ้ชายทีแตกต่างกัน  จึงทําให้ใช้การผ่าตัดเอาส่วนทีเป็นเนื อร้ายทิ งไป  

ส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางสรีระ  ทําให้กระทบต่อความรู ้ สึกของสตรีเป็นอันมาก  กล่าวคือ ทางสภาพ

ร่างกายสตรีต้องได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลจากการผ่าตัด ความยุ่งยากในการดูแลตนเองภายหลัง

ได้รับการผ่าตัด  เป็นต้น  ส่วนทางสภาพจิตใจนั นสตรีประสบกบัความรู ้ สึกทีสูญเสียความมันใจใน

รูปลักษณ์ของตนเอง  สูญเสียศรัทธาในตนเอง เพราะทั ง เต้านม และมดลูก ล้วนเป็นอวัยวะทีสังคมได้

กําหนดว่าเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง  ดังนั นเมือสูญเสียอวัยวะดังกล่าวไปก็เหมือนกับสูญเสีย

ความหมายของชีวิต  สูญเสียอัตลักษณ์ของเพศหญิงไป   รู ้ สึกว่าตนเองล้มเหลวในชีวิต ในบทบาทความ

เป็นผู ้หญิงและบทบาทความเป็นภรรยาของตนเอง (มาลี เผือกหอม, 2551: 3) ทีไม่ตรงตามค่านิยมและ

บรรทัดฐานของสงัคมซึงคาดหวังให้เป็นแม ่เป็นสิงดึงดูดใจ  ผู ้หญิงจํานวนไม่น้อยจึงให้ความสําคัญกับ

รูปลักษณ์ของตนเอง  หรือกับการรับใช้ผู ้ชายให้ครบถ้วนตามหน้าทีภรรยาทีดี  มากกวา่การให้ความสําคัญ

กับความแข็งแรงของร่างกาย  คุณภาพของความคิด  หรือคุณงามความดีทีอยู่ภายใน  

 ด้วยปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึ นนี  สังคมจึงควรสร้างความรู ้   ความเข้าใจ ให้กับแพทย์ผูทํ้าการรักษา  

โดยทําความเข้าใจถึงการให้คุณค่าต่ออวัยวะต่างๆ ของผู ้หญิงทีเกียวโยงถึงอัตลักษณ์และตัวตนผ่าน
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อวัยวะต่างๆ   และควรปรับเปลียนการให้คุณค่า  ทัศนคติ และค่านิยมทีถูกต้องแก่ผู ้หญิง  ว่าควรรับรู ้

สมรรถนะแห่งตนผ่านทางความดีงาม  ความสามารถทีมีอยู่  มากกว่าการให้คุณค่าในเรืองของรูปลักษณ์

หรือบทบาทหน้าทีทีถูกสร้างภายใต้องค์ความรู ้ ในระบบปิตาธิปไตย 

 สิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์คือ สิทธิขั นพื นฐานของบุคคลทุกเพศในการตัดสินใจอย่างอิสระเสมอ

ภาพ  และรับผิดชอบร่วมกันในการมีเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัย ปราศจากการบังคับ หรือใช้ความรุนแรงใน

รูปแบบต่างๆ รวมทั งสิทธิในการตัดสินใจมีบุตร การเว้นระยะห่างและจํานวนบุตร ตลอดจนมีสิทธิได้รับ

ข้อมูลในเรืองดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการตัดสินใจเพราะ

สิทธิอนามัยเจริญพันธ์เป็นสิทธิมนุษยชนขันพืนฐานของทุกเพศทุกวัย 

 จากการให้ความหมายของ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ”์ ข้างต้น  จะเห็นว่าบุคคลทุกเพศ  ทุกวัย มี

สิทธิ ทีจะได้รับความรู ้ เกียวกับเรืองเพศอย่างเท่าเทียมกัน  แต่ความจริงทีเกิดขึ นในสังคมไทยเรือง “เพศ” 

กลับถูกยกให้กลายเป็นความรู ้ ทีผู ้ชายเข้าถึงได้เพียงฝ่ายเดียว  การทีผู ้หญิงจะมีความรู ้ต่อเรืองดังกล่าวนั น

สังคมกลับมองและลดทอนคุณค่าว่าเป็น “ผู ้หญิงกร้านโลก” หรือ ผู ้หญิงทีไม่พึงปรารถนา จะเห็นได้ว่า

บรรทัดฐานเรืองเพศ  ได้สร้างความเหลือมลํ าระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ ชายทีก่อให้เกิดมาตรฐานเชิงซ้อน 

(double standard) ทําให้การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อันหนึงประเมินพฤติกรรมของชาย  และใช้เกณฑ์

อันหนึงประเมินพฤติกรรมของหญิง  ทําให้ชายและหญิงถูกพิจารณาตัดสินอย่างแตกต่างในพฤติกรรม

เดียวกัน (จรัฐภรณ์ อินทะวงศ์, 2552: 2) 

 เมือผู ้หญิงมีเพศสัมพันธ์และผลลัพธ์ทีตามมา คือ การตังครรภ์ บทสรุปของสภาวะการดังกล่าวคือ

การถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นผู ้หญิงใจง่าย  ไม่รักนวลสงวนตัว  เพราะผู ้หญิงนั นเลือกทีจะมีเพศสัมพันธ์

ก่อนการสมรส  ซึงถือเป็นพิธีกรรมแห่งการเปลียนผ่านทีจะให้ผู ้หญิงได้ก้าวเข้าไปสู่ความรู ้ เรืองเพศวิถีได้

โดยทีสังคมไม่ตําหนิ  จากปัญหาทีเกิดขึ นสังคมเลือกทีจะควบคุมเนื อตัวร่างกายของผู ้หญิง  โดยจับจ้อง 

เฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศของผู ้หญิงมากกว่าผู ้ชาย  เพราะบรรทัดฐานเรืองเพศในสังคมแบบปิตาธิปไตย

ได้สร้างคําอธิบายไว้ตายตัวให้กับสภาวการณ์ดังกล่าว เพราะการทีผู ้ชายจะหาความรู ้ เรืองเพศวิถีก่อนการ

แต่งงานนั นเป็นเรืองธรรมดาและเป็นธรรมชาติของผู ้ชาย  ซึงผู ้ชายไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบทีจะตาม

มาก  ปล่อยให้เป็นภาระหน้าทีของผู ้หญิงเพียงลําพังตั งแต่การดูแลเรืองการป้องกัน  การจัดการกับปัญหา

เรืองการตั งครรภ์ไม่พึงปรารถนา  สะท้อนให้เห็นถึงการเบียงเบนความรับผิดชอบไปให้กับผู ้หญิงเพียงฝ่าย

เดียว   

 การแก้ปัญหาด้วยการตีตรา  การรุมประณาม การนินทา  และการกันออกจากสังคมกับผู ้หญิงทีไม่

ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทีวางไว้  เป็นการแก้ไขปัญหาทีไม่ตรงกับสาเหตุทีเกิดขึ น  แต่เหมือนเป็นการ

เบียงเบนและสะท้อนให้เห็นว่าเรืองเพศเป็นเรืองไม่ดี  ทําให้เรืองเพศต้องกลายเป็นเรืองทีต้องปกปิด ส่งผล

ให้กระบวนการสอนเรืองเพศถูกผลักภาระหน้าทีและถกเถียงกันระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบัน

ครอบครัว  ว่าสถาบันใดมีความเหมาะและสมควรทีจะสอน  อธิบาย ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขทีถูกต้อง 
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 สังคมในระบบปิตาธิปไตยได้ทําให้เรืองเพศเป็นเรืองทีต้องปกปิด  แม้กระบวนการเรียนรู ้ เรืองเพศ

จะเกิดขึ นในสถาบันการศึกษา  แต่มักจะเป็นไปในทิศทางทีสอนเรืองการทํางานของอวัยวะต่างๆ ไม่ได้สอน

เรืองความเป็นจริงเกียวกับเพศวิถีทีเกิดขึ นในสังคม  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสือต่างๆ มากมายทีนําเสนอ

เรืองเพศอย่างเปิดเผย  แต่ความรู ้ ทีได้รับผ่านสือต่างๆ นั นย่อมเป็นความรู ้ ทีผิดพลาดคลาดเคลือนไปจาก

ความเป็นจริงเป็นอันมาก  และมีหลายครั งทีสือมักนําเสนอรูปแบบของเซ็กส์โดยผ่านการกระทําอันเป็นการ

ลดทอนคุณค่าของผู ้หญิงให้เป็นเพียงผู ้ รองรับอารมณ์เพศเท่านั น  จึงทําให้ความรู ้ทีได้รับดังกล่าวส่งผล

ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบทีผิดๆ เพราะผู ้เรียนรู ้ ไม่กล้าทีจะถาม  ไม่การทีจะปรึกษา พ่อแม่  ครู อาจารย์ 

หรือผู ้ เชียวชาญ ด้วยค่านิยมทีมองว่าเป็นเรืองทีน่าอาย และน่ารังเกียจ   

 ด้วยเหตุนี จึงก่อให้เกิดปัญหาในเรืองสิทธิบนเนื อตัวร่างกายของผู ้หญิง  เพราะผู ้หญิงซึงเป็นผู ้ ที

ประสบปัญหาโดยตรงกลับไร้สิทธิ  ไร้เสียงในการทีจะพูดคุยเรืองเพศหรือเรืองการป้องกันตนเองในการมี

เพศสัมพันธ์ทีถูกต้อง  แต่ผู ้หญิงกับถูกพูดแทนโดยสังคมซึงมีค่านิยมทีเอื อประโยชน์ให้แก่ผู ้ชาย  ทําให้เห็น

ว่าปัญหาเรืองเพศของผู ้หญิงถูกกดทับอย่างเป็นช่วงชั น  ตั งแต่มองว่าจุดเริมต้นของปัญหา คือ ลักษณะ

ของร่างกาย  เมือเกิดปัญหาก็ถูกคาดโทษและถูกตีตราจากสังคม  เพราะไม่อยู่ภายใต้กรอบของบรรทัดฐาน

เรืองเพศ  จะเห็นได้ว่าบริบททางสังคมนั นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบสร้างภาพตัวแทนของผู ้หญิง  

ผ่านการกําหนดกรอบวิถีทางเพศและเพศวิถี  โดยการให้คุณค่าว่าเป็นผู ้หญิงดีและผู ้หญิงไม่ดี 

 ถึงแม้ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ”์ จะได้ระบุไว้แล้วในกฎหมายและข้อตกลงต่างๆทั งในระดับประเทศ

และนานาชาติ  ว่าเป็นสิทธิขั นพื นฐานของบุคคลและคู่สมรส อันประกอบด้วยสิทธิมนุษยชน  ประการคือ 

1.สิทธิในชีวิต   2.สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล  3.สิทธิในความเสมอภาคและความเป็น

อิสระจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ  4.สิทธิในความเป็นส่วนตัว  5.สิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด                 

6.สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา   7.สิทธิในการเลือกว่าจะสมรสหรือไม่และสิทธิในการ

วางรากฐานและการวางแผนครอบครัว   8.สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมือใด                

9.สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ  10.สิทธิในการได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

11.สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  12.สิทธิในการปลอดจากการถูกทารุณ

กรรมและการปฏิบัติมิชอบ   

 สรุปได้ว่า ผู ้หญิงมีสิทธิ ทีจะรับทราบข้อมูลเกียวกับสุขภาพร่างกายและอนามัยเจริญพันธุ ์ของ

ตนเอง  แต่ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นจริงสังคมกลับกดทับและกันให้ผูห้ญิงอยู่นอกกรอบความรู ้   ความจริง 

เกียวกับเรืองเพศวิถีทีถูกต้อง  จึงทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาวะทางเพศของผู ้หญิงตั งแต่ ปัญหาการเกิด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การตั งครรภ์ไม่พึงปรารถนา ซึงล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ทั งในระยะสั นและระยะยาว  สังคมจึงควรให้ความสนใจเรืองเพศศึกษาในผู ้หญิงเพิมมากขึ น  ไม่ได้เป็นไป

เพือให้เกิดความอยากรู ้  อยากลอง  แต่เป็นไปเพือให้เกิดความรู ้   ความเข้าใจ ทีถูกต้องและเหมาะสมในการ

ปฏิบัติตาม 
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 ประเด็นสตรีกับสุขภาพ  เป็นประเด็นทีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างในเนื อหาที

ทําการศึกษา  แต่ในการสังเคราะห์ครั งนี จะนําประเด็นเกียวกับสิทธิต่อเนื อตัวร่างกายและการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเกียวกับอนามัยเจริญพันธุ ์มาเป็นประเด็นสําคัญ เนืองจากจะเชือมโยงไปสู่องค์ความรู ้ อืนๆ ที

เกียวข้องและเชือมโยงกับสุขภาวะทางเพศของสตรี 

 

ผลของงานวิจัย 

 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นสตรีกับสุขภาพ  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ           

สิทธิเหนือตนเองของสตรี  และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู ้ เกียวกับเพศและเพศวิถี 

 

 1.สิทธิเหนือตนเองของสตรี 

 งานวิจัยประเด็นสตรีกับสุขภาพทีมีความเกียวข้องกับการรับรูต้ัวตนและสิทธิเสรีภาพต่อเนื อตัว

ร่างกายของสตรี  ตลอด 5 ปีทีผ่านมา  พบว่าเรือง ฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือ ? : อัตลักษณ์ทางเพศภาวะเพศ

วิถีและสุขภาวะทางเพศของผู้หญิงไม่มีมดลูก ของ  มาลี เผือกหอม (2551)  เรือง ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์

กับความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของผู้ป่วยสตรีโรคมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด ของ ของ ณัฐพร แสนมีมา 

(2551) เรืองการตัดมดลูก : อํานาจแพทย์ต่อร่างกายผู้หญิง ของ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล (2550) และเรือง 

ความบกพร่องทางเพศและการจัดการในสตรีทีเป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา ของ ประวีดา คํา

แดง (2550) ได้สะท้อนถึงแนวคิดระบบปิตาธิปไตยทีถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนความรู ้ ทางการแพทย์  เพือ

มาจัดการและควบคุมร่างกายของสตรีโดยผ่าน “ข้อเท็จ” ขององค์ความรู ้ ทีเกิดขึ น กล่าวคือ อํานาจทาง

การแพทย์ทํางานผ่านการใช้เหตุผล  ทีวางอยู่บนพื นฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และความคิดแบบชายเป็น

ใหญ่ทีมองร่างกายในฐานะเครืองจักร  และนิยามให้ร่างกายของผู ้หญิงเป็นสิงไม่สมบูรณ์และเป็นปัญหา  

ดังนั น อวัยวะในร่างกายผู ้หญิงทีไม่ได้ใช้งานหรือใช้การไม่ได้แล้วจึงถูกมองว่าไร้ความสําคัญ  สมควรจะ

กําจัดทิ งไป  ทําให้ในหลายๆ ครั งผู ้หญิงต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาด้วยเหตุผลทางการแพทย์ทียึดแนวคิด

มาจากระบบปิตาธิปไตย   

 งานของ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล (2550) พบว่า สตรีก็มิได้นิงเฉยต่ออํานาจทางการแพทย์ทีจะเข้า

มาจัดการกับร่างกายของเธอ   โดยรูปแบบการต่อสู ้ของสตรีจะเป็นการต่อสู ้ ในด้านข้อมูล ความรู ้  คือ การ

หาข้อมูลจากญาติพีน้องและเพือน  เพือทีจะทําให้ตัวเองมีความรู ้ เท่าทันกับแพทย์  และเป็นประโยชน์ใน

การต่อรองในขั นตอนต่อไปของการรักษา  นอกจากนี สตรียังมีวิธีการต่อรองกับอํานาจแพทย์ในแบบอืนๆ 

ในการทีจะรักษา แต่วาทกรรมทางการแพทย์ก็ยังคงแพร่อิทธิพลต่อระบบคิดและการกระทําของสตรีเป็นอัน

มาก  ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยเรืองเดียวกันนี ทีกล่าวว่า การตัดสินใจทีจะตัดมดลูกทิ งนั นเกิดและยึดเอา

หลักการ/เหตุผลทางการแพทย์เข้ามาเป็นส่วนหนึงในการตัดสินใจของสตรี 
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 ในแง่นี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวาทกรรมทางการแพทย์ทีมีต่อผูห้ญิงในการจัดการกับ

ร่างกายของเธอ  โดยไม่ได้ใส่ใจถึงผลกระทบทางด้านความรู ้ สึกทีจะเกิดขึ นต่อสตรีทีเข้ารับการรักษา 

เพราะอัตลักษณ์ของสตรีถูกเชือมโยงและผูกติดไว้กับมดลูกและเต้านม  เมือสตรีต้องสูญเสียอัตลักษณ์ทาง

เพศของเธอไปย่อมส่งผลกระทบทางสภาพจิตใจและการดํารงอยู่ทางสังคมของสตรี  เห็นได้จากงานวิจัย

ของณัฐพร แสนมีมา (2551) พบว่า ภายหลังผู ้ ป่วยสตรีมะเร็งเต้านมได้รับการผ่าตัดเต้านมจะเกิดความ

วิตกกังวล  จนเกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์ เกิดความกดดันทางอารมณ์และความสับสนทางจิตใจ  

เนืองจากกังวลกับรูปลักษณ์ทีเปลียนแปลงไป  ซึงความเครียดและการประเมินความเครียดเหล่านี ถูก

ประเมินจากสตรีผู ้ป่วยว่าเป็นการรบกวนความสุขของตนเอง  โดยเฉพาะความสุขทางอารมณ์ โดยทําให้

รู ้สึกซึมเศร้า  รู ้สึกผิด  รู ้สึกหมดหวัง  รู ้ สึกไร้คุณค่า  ไม่สนใจทีจะดูแลตนเอง  ไม่อยากพูดคุยกับคนอืนและมี

ความสนใจในเรืองต่างๆ ลดลง  ทั งนี เป็นเพราะ “เต้านม” ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู ้หญิง  เป็นสิง

ดึงดูดใจเพศตรงข้าม  และส่งผลโดยตรงต่อการรับรู ้ รูปลักษณ์ของผู ้หญิง 

 ดังนั นแพทย์ผู ้ทําการรักษาจึงจําเป็นต้องศึกษาถึงมิติทางสังคมและค่านิยมของวัฒนธรรมทีได้หล่อ

หลอม สร้างคุณคา่ และอัตลักษณ์ของเพศหญิงขึ นมา  ควรตระหนักถึงค่านิยมทีเกิดขึ นควบคู่ไปกับความรู ้

ทางการแพทย์  เพราะคงไม่เกิดประโยชน์หากวิธีการผ่าตัดส่วนทีเป็นโรคร้ายทิ งไปเพือรักษาชีวิต  แต่สตรี

กลับต้องทนทุกข์ทรมานจากความรู ้สึกไม่สมประกอบ  จากความรู ้สึกด้อยคุณค่าเพราะไม่เป็นตามบรรทัด

ฐานทีทางสังคมได้วางไว้  การสร้างความรู ้   ความเข้าใจ  ทีถูกต้องและครอบคลุมให้แก่แพทย์ผู ้ รักษาจึงเป็น

เรืองทีทางภาครัฐต้องหันมาให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วน เพือสุขภาวะทางอารมณ์ทีดีขึ นของสตรี 

 

 2.การเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ เกียวกับเพศและเพศวิถี 

 ตามสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานสตรีมีสิทธิทีจะรับรู ้ ข้อมูลข่าวสารทีเกียวข้องอนามัยเจริญพันธุ ์ของ

ตนเอง  แต่สังคมไทยพยายามสร้างค่านิยมและมุมมองให้เรืองเพศกลายเป็นเรืองทีต้องปกปิดและไม่

สมควรจะนํามาพูดหรือสอนอย่างเปิดเผย  งานวิจัยของ ชัญญา ดิษเจริญ (2548) เรือง การสือสารระหว่าง

บิดามารดากับสตรีวัยรุ่นและพฤติกรรมเสียงทางเพศของสตรีวัยรุ่น ทีพบว่า การสือสารของพ่อแม่กับลูก

สาวในเรืองภาวะเสียงทางเพศนั นอยู่ในระดับตํา  แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าพฤติกรรมเสียงทางเพศของ

สตรีวัยรุ่นอยู่ในระดับปานกลางทีอาจมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางทีสูงขึ น  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จรัฐภรณ์ อินทะวงค์ (2552)  เรือง การศึกษาความคิดเห็นของสตรีทีตังครรภ์ก่อนวัยอันสมควรทีมีต่อ

ประเด็นวิถีตามเพศ (gender) และเพศวิถี (sexuality) ทีสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมเรืองเพศของสังคม

ผ่านการแบง่แยกผู ้หญิงทีดีหรือไม่ดีผ่านรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ทีถูกทีควร  ซึงหมายถึงผู ้หญิงทีดีต้องไม่มี

ความต้องการทางเพศและต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู ้ชายแค่คนเดียว  และความสัมพันธ์ดังกล่าว

สําหรับผู ้หญิงต้องเกิดขึ นภายใต้ความสัมพันธ์แบบคู่รัก  และการมีเพศสัมพันธ์นอกกรอบการแต่งงานทําให้

คุณค่าของผู ้หญิงนั นลดลง  
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 ด้วยเหตุนี เมือผู ้หญิงหลุดออกจากกรอบเกณฑ์เรืองเพศทีสังคมตั งไว้ ก็มักจะถูกตําหนิหรือถูก

ลงโทษจากสังคม  สะท้อนให้เห็นได้จากการทีกลุ่มตัวอย่างทีทําการศึกษาเกิดการตั งครรภ์ขณะอยู่ใน

สถาบันการศึกษาต้องพักการเรียน  แต่กับผู ้ชายสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ  และนอกจากนี สถาบันทาง

การแพทย์ยังเลือกทีจะควบคุมการตั งครรภ์ผ่านผู ้หญิงมากกว่าผู ้ชาย  เช่น การทานยาคุมกําเนิด  การฉีด

ยาคุม  เป็นต้น   

 การให้ความรู ้ ทีไม่ชัดเจนต่อเนืองและไม่ตรงกับความต้องการเรืองเพศของผู ้หญิง  ไม่ได้เป็นวิธีการ

แก้ไขให้ปัญหาเรืองเพศหมดไป  แต่กลับเป็นการผลักดันทําให้ผู ้หญิงต้องแสวงหาความรู ้ ในสือทีเปิดกว้าง

และเข้าถึงง่าย  ซึงความรู ้ ทีได้รับดังกล่าวไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเป็นความรู ้ ทีถูกต้องหรือบิดเบือนจาก

ความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะความรู ้ เรืองวิธีการป้องกันการตั งครรภ์ในการมีเพศสัมพันธ์           

จะพบว่า  ผู ้หญิงต่างได้รับความรู ้ ในการป้องกันผ่านทางสืออินเตอร์ตามเว็บไซต์ต่างๆ หรือจากเพือน จาก

รุ่นพีดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ ฐิติภัค แซ่แผ้, พิมลา คล้ายวันเพ็ญ และชนิสา ฝ่ายขันธ์ (2550) เรือง 

ปัจจัยทีมีต่อการตัดสินใจซือยาเม็ดคุมกําเนิดของสตรีวัยเจริญพันธุ ์จากร้านขายยา ในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ความรู ้ เรืองการคุมกําเนิดจาก เพือน/แฟน มากทีสุด ซึงวิธีการป้องกันทีบอกต่อ

กันมา ได้แก่ การหลังนอก  นับระยะปลอดภัย  การทานยาคุมฉุกเฉิน  ซึงวิธีการป้องกันเหล่านี ไม่ถูกต้อง

และปลอดภัย  แต่ด้วยการให้ค่าการเป็นผู ้หญิงดีและไม่ดีของสังคม  จึงทําให้ผู ้หญิงอายทีจะซื อถุงยาง

อนามัยหรือซื อยาคุมมารับประทาน  ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและติดโรคจากการมี

เพศสัมพันธ์ในทีสุด 

 ปัญหาทีเกิดขึ นสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างองค์ความรู ้ ทีถูกต้อง  และการกระจายข้อมูลข่าวสาร

ทีเกียวกับช่องทางการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ทีผู ้หญิงประสบปัญหา ให้มีความแพร่หลายและ

เข้าถึงกลุ่มเป้าสตรีทีเป็นกลุ่มเสียงและไม่เป็นกลุ่มเสียง  จะเป็นอีกหนึงทางออกทีสําคัญทีจะทําให้สุขภาวะ

ทางเพศของผู ้หญิงอยู่ในระดับทีดีขึ น  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์ วงศ์วิริยากร (2551) ทีพบว่า  

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับช่องทางในการช่วยเหลือสตรีทีประสบปัญหาการตั งครรภ์ไม่พึงปรารถนา                 

มีอัตราการทําแท้งทีตํากว่าสตรีทีไม่รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานหรือองค์กรทีให้ความช่วยเหลือ  ดังนั น 

การให้สตรีได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร  อย่างครอบคลุมและทัวถึงส่งผลทําให้สุขภาวะทางเพศของสตรีดีขึ น  

และอีกประการหนึง คือ สังคมต้องมุ่งเน้นในเรืองการปรับเปลียนทัศนคติเรืองเพศกับผู ้ชาย  ทั งในเรืองของ

การคุมกําเนิด  การมีเพศสัมพันธ์ทีป้องกัน  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลของการมีเพศสัมพันธ์ทีเกิดขึ นมา

ตาม 

 

 

 

 



224 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ มากน้อยเพียงใด โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลัก  ดังนี 

 

 1.เพิมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ข้อมูลและบริการต่างๆ ที เหมาะสม และราคาพอควร

ให้กับสตรีในทุกช่วงของวงจรชีวิต (ค.1) 

 ปรับปรุงทัศนคติของเจ้าหน้าทีทางการแพทย์ให้ใส่ใจความรู ้สึกของผู ้หญิงตัดมดลูก  ให้ 

โอกาสในการซักถามและตั งใจรับฟังความคิดเห็น ความรู ้ สึกทีผู ้ หญิงเล่าให้ฟัง ไม่ตําหนิ และแสดง

ความเห็นใจให้คําแนะนําทีถูกต้อง  ไม่ใช่มองผู ้หญิงตัดมดลูกเป็นเพียงลูกค้าทีต้องการจะขายของให้อย่าง

เดียว (มาลี เผือกหอม, 2551: 146) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.1 (ช) คือ ให้ประกันว่าบริการสุขภาพทุก

เรืองและผู ้ปฏิบัติงานด้านนี ทุกคน  ประพฤติปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและตามจริยธรรม  จรรยาบรรณ 

และบรรทัดฐานเรืองบทบาทหญิงชาย ในการบริการสุขภาพแก่สตรี  ซึงมุ่งไปทีการรับรองว่าผู ้ ใช้บริการ

จะต้องยินยอมพร้อมใจด้วยความรับผิดสมัครใจและโดยมีข้อมูลอย่างพร้อมเพรียง 

 พยาบาลทีปฏิบัติงานในแผนกทีต้องดูแลผู ้ป่วยทางนรีเวช  ของโรงพยาบาลทุกแห่งควรมี 

การพูดคุย  ซักถาม และประเมินความบกพร่องทางเพศ  และการจัดการความบกพร่องทางเพศของสตรีที

เป็นมะเร็งทางนรีเวชตั งแต่ก่อนได้รับการรักษา  ไปจนถึงภายหลังได้รับการรักษาไปแล้วเป็นระยะ เพือ

ประโยชน์ในการให้คําแนะนํา  ตลอดจนให้คําแนะนํา ปรึกษา การจัดการความบกพร่องทางเพศที

เหมาะสม (ประวีดา คําแดง, 2550: 65) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.1 (ซ) คือ นํามาตรการทุกอย่างที

เหมาะสมมาใช้  เพือขจัดพฤติกรรมทางแพทย์ทีเป็นอันตราย  ไม่จําเป็น  หรือเป็นการบีบบังคับชักชวน  

รวมทั งการกําหนดให้สตรีใช้ยาทีไม่เหมาะสมหรือมากจนเกินไป  สตรีทุกคนควรจะได้รับข้อมูลอย่าง

สมบูรณ์ จากบุคลากรทีผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องเกียวกับทางเลือกต่างๆ ทีมีให้  รวมทั ง

ผลประโยชน์ทีอาจได้รับและผลข้างเคียงอันอาจเกิดขึ นตามมา 

 ควรพยายามทําความเข้าใจกลวิธีทีผู ้ป่วยสตรีโรคมะเร็งเต้านมใช้ในการเผชิญความไม่พึง 

พอใจในรูปลักษณ์ภายหลังได้รับการผ่าตัดเต้านมและนําเสนอกลวิธีทีจะช่วยให้ผู ้ ป่วยเหล่านี รับมือกับ

ผลกระทบทางจิตใจทีตามมาภายหลังการผ่าตัดเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ณัฐพร แสนมีมา, 

2551: 48 )สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.1 (ผ) คือ รวมเอาบริการสุขภาพจิตเข้าไว้ในระบบสาธารณสุข 

ระดับมูลฐานหรือระดับอืนๆ ทีเหมาะสม  พัฒนาโครงการ สนับสนุนและฝึกอบรมเจ้าหน้าทีสาธารณสุขมูล

ฐาน  ให้ตระหนักและดูแลผู ้เข้ารับบริการอย่างทัวถึง 
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 2.เสริมสร้างมาตรการป้องกันที ส่งเสริมสุขภาพของสตรี (ค.2) 

 บุคลากรด้านสุขภาพควรรณรงค์ให้ครอบครัวมีบทบาทมากขึ นในการสือสารเรืองเพศ เพือ 

ลดปัญหาทีจะตามมาจากการมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ  ควรมีการให้คําแนะนําหรือให้ ข้อมูลกับบิดา

มารดาทีมีบุตรเป็นวัยรุ่นผ่านทางสือต่างๆ (ชัญญา ดิษเจริญ, 2548: 68) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.2 

(จ) คือ จัดเตรียมและเผยแพร่ข้อมูลทีเข้าถึงได้  โดยโครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุข  สือสารมวลชน การ

ให้คําปรึกษาทีเชือถือได้ และระบบการศึกษา ซึงออกแบบให้ประกันว่าหญิงและชาย  ได้เข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารเรืองเพศและการเจริญพันธุ ์

 ผู ้บริหารทุกระดับของสถานศึกษา  ควรเพิมเติมความรู ้ เรืองเพศและภาวะเสียงทางเพศ 

ให้แก่วัยรุ่นมากขึ น  โดยเน้นเนื อหาและวิธีการสอนเพือป้องกันการกระทําหรือปฏิบัติทีเสียงต่อการมี

เพศสัมพันธ์  การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (ชัญญา ดิษเจริญ, 2548: 

68) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.2 (ช) คือ ตระหนักถึงความต้องการเฉพาะของคนในวัยหนุ่มสาว และ

ดําเนินโครงการทีเหมาะสม เช่น การศึกษา และข้อมูลเกียวกับประเด็นสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ ์ 

และโรคทีแพร่หลายทางเพศสัมพันธ์  รวมทั งโรคเอดส์ 

 เนืองจากผู ้หญิงตัดมดลูกจะมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ดี  ไม่มีหน่วยงานบริการให้ 

คําปรึกษา ดังนั น เมือได้รับฟังชุดปฏิบัติทางวาทกรรมและภาษา  ผู ้หญิงก็จะคิดและเชือตามนั นทําให้

ผู ้หญิงมีปัญหาด้านเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศ  และต้องมารับบริการทีสถานบริการของรัฐและคลินิก เกิด

การสิ นเปลืองทรัพยากรทางการแพทย์  ซึงสิงทีผู ้หญิงตัดมดลูกรับรู ้ มานั นรัฐสามารถแก้ไขได้  โดยให้

ความรู ้ ทีถูกต้องทั งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดให้กับผู ้หญิงและคู่ร่วมเพศ และควรจัดทําโครงการสนับสนุนให้

คําปรึกษาเป็นคู่  โดยให้ผู ้ชายมาคลินิกพร้อมภรรยาและเข้ารับฟังข้อมูลทีถูกต้องด้วยกัน  ให้โอกาสในการ

ซักถามโดยสอนและให้คําแนะนําในเรืองเพศภาวะ  ในด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ (มาลี เผือกหอม, 

2551: 146) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.2 (ธ) คือ จัดตั งและ/หรือเสริมสร้างโครงการและบริการต่างๆ 

รวมทั งการรณรงค์ทางสือมวลชน ทีเน้นเรืองการป้องกันการตรวจสอบในระยะแรกเริม และการรักษามะเร็ง

เต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งทีเกิดกับส่วนอืนๆ ของระบบสืบพันธุ ์ 

 

 3.ริเ ริ มดําเนินการที มีมิติบทบาทหญิงชายที มุง่ไปจัดการกับโรคที แพร่หลายทาง

เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และประเด็นสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ ์(ค.3) 

 บรรทัดฐานของสังคมคาดหวังว่าผู ้หญิงควรจะเป็นผู ้ รับผิดชอบเรืองของการ 

ตั งครรภ์  แม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นเรืองทีเกิดขึ นระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชาย  ด้วยเหตุนี สังคมควร

ปรับเปลียนทัศนะเรืองเพศทีต้องสอนให้ผู ้หญิงและผู ้ชายรู ้จักการมีเพศสัมพันธ์ทีถูกทีควร (จรัฐภรณ์ อินทะ

วงศ์, 2552: 123) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.3 (ท) คือ ออกแบบโครงการเฉพาะสําหรับบุรุษทุกวัยโดย

ตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู ้ให้กําเนิด  เพือให้ข้อมูลทีสมบูรณ์และถูกต้องในเรืองพฤติกรรมทางเพศและ
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การเจริญพันธ์ทีปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ  รวมทั งวิธีการสําหรับบุรุษได้ใช้ในการป้องกันโรคเอดส์ 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืนๆ อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมด้วยความสมัครใจ  รวมถึงการงดร่วม

เพศและการใช้ถุงยางอนามัย 

 สถาบันครอบครัวควรปลูกฝังค่านิยมทีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน  ให้สอดคล้องกับ 

บรรทัดฐานทางสังคม  ควรมีบทบาทในการให้ความรู ้ และความเข้าใจในเรืองเพศศึกษาไปในทิศทางที

เหมาะสม  ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมทีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทาง

สังคม (อรอนงค์ วงศ์วิริยากร, 2551: 82)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.3 (ถ) คือ ให้ความสนใจอย่างเต็มที

ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายทีให้เกียรติซึงกันและกัน  และมีความเสมอภาคโดยเฉพาะใน

ด้านสนองความต้องการด้านการศึกษาและบริการของคนหนุ่มสาว  เพือให้สามารถจัดการกับอารมณ์ทาง

เพศของตนได้ด้วยความรับผิดชอบ 

 

 4.ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลเรืองสุขภาพสตรี 

 ในงานวิจัยประเด็นสตรีกับสุขภาพทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีงานวิจัยเล่มใดทีมีข้อเสนอแนะ 

เชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี 

 

 5.เพิมทรัพยากรและติดตามการทํางานต่อเนืองเพือสุขภาพของสตรี 

 รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับการวางแผนครอบครัว  การช่วยเหลือหญิงทีไม่พร้อม 

ตั งครรภ์แม้ว่าปัจจุบันนี รัฐบาลจะมีการรณรงค์ในเรืองของการวางแผนครอบครัว  แต่ยังพบว่ามีหญิงทีไม่

พร้อมจะตั งครรภ์มีจํานวนเพิมมากขึ น (อรอนงค์ วงศ์วิริยากร, 2551: 82)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค.5 

(ก) คือ เพิมการจัดสรรงบประมาณสําหรับบริการสาธารณสุขมูลฐานและบริการสังคมต่างๆ โดยให้การ

สนับสนุนอย่างเพียงพอ  และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสุขภาพด้านการเจริญพันธุ ์และสุขภาพทางเพศ

ของเด็กผู ้หญิงและสตรี 
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ตารางที  5  สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสตรีกับสุขภาพ 

 

ประเด็น สิทธิเหนือตนเองของสตรี การเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ เกียวกับเพศและเพศวิถ ี

     -ผู ้หญิงส่วนใหญ่มักไม่ได้รับความใส่

ใจต่อความรู้ทีเกิดขึ นจากประสบการณ์

เนืองจากสังคมมองว่า 

    -ผู ้ หญิงมักได้รับความรูเ้กียวกับเรืองเพศและเพศวิถีใน

ขอบเขตทีจํากัดและปิดกั นมากกว่าผู ้ชาย 

 

 

สถานการณ์ 

ความรู้ ดังกล่าวของสต รีขาดความ

น่าเชือถือ  ส่งผลทําให้สตรีไร้อํานาจ

ต่อรองในการรักษาทีจะเ กิดขึ นกับ

ร่างกายของตัวเอง 

    -โดยเฉพาะในเรืองของการป้องกันผู ้หญิงส่วนใหญ่ยังอาย

และไม่กล้าใช้ยาคุมกําเนิดหรือถุงยางอนามัย เนืองจาก

ค่านิยมของการเป็นผู ้หญิงดีและไม่ดี   

   -ผู ้ หญิงต้องแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองผ่านสือต่างๆ แต่

ความรู้ ที รับได้มานั นอาจเ กิดความคลาดเคลือนหรือถูก

บิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึงส่งผลเสียต่อสุขภาวะทางเพศ

ของสตรี 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฏี 

    1.แนวคิดเกียวกับร่างกายและความ

เจ็บป่วย 

    2.แนวคิดเกียวกับอัตลักษณ์ทางเพศ

ภาวะ 

    3.แนวคิดเกียวกับเพศวิถี 

    4.แนวคิดเกียวกับสุขภาพและสุข

ภาวะทางเพศ 

    5.แนวคิดเ กียวกับวาทกรรมและ

อํานาจ 

    1.การสือสารเรืองภาวะเสียงทางเพศ 

    2.แนวคิดเกียวข้องกับวิถีตามเพศ 

    3.แนวคิดเกียวข้องกับเพศวิถี 

    4.แนวคิดทีเกียวกับสถานภาพและบทบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลของ

งานวิจัย 

สะ ท้ อน ใ ห้ท ร าบ ถึ งแ น วคิ ด ระ บ บ

ปิตาธิปไตยทีถูกถ่ายทอดผ่านกระบวน

ความรู้ ทางการแพทย์  เพือมาจัดการ

และควบคุมร่างกายของสตรีโดยผ่าน

ข้อเท็จจริงขององค์ความรู้ ทีเ กิดขึ น 

กล่าวคือ อํานาจทางการแพทย์ทํางาน

ผ่านการใช้เหตุผล  ทีวางอยู่บนพื น

ฐานความ รู้ ทาง วิทยา ศาสต ร์แล ะ

ความคิดแบบชายเ ป็นใหญ่ทีมอง

ร่างกายในฐานะเครืองจักร  และนิยาม

ให้ร่างกายของผู ้หญิงเป็นสิงไม่สมบูรณ์

และเป็นปัญหา   

แม้ตามสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานสตรีมีสิทธิ ทีจะรับรู้ ข้อมูล

ข่าวสารเกียวกับอนามัยเจริญพันธ์ได้อย่างเสรีแต่ด้วยสังคมมี

ความเชือและค่านิยมทีคิดว่าเรืองเพศเป็นเรืองของผู ้ ชาย 

ดังนั นจึงทําให้สตรีขาดความรู้ ในเรืองการป้องกันการติดโรค

จากเพศสัมพันธ์  การใช้ยาคุมกําเนิด  

     ทําให้ เ กิดปัญหาที ติดตามมาคือ เ ป็นโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์  ตั งครรภ์ไม่พึงปรารถนา  ส่งผลทําให้สุขภาวะ

ทางเพศของสตรีอยู่ในระดับตํา 
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ประเด็น สิทธิเหนือตนเองของสตรี การเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ เกียวกับเพศและเพศวิถ ี

 

 

 

ผลของ

งานวิจัย 

ดังนั น อวัยวะในร่างกายผู ้หญิงทีไม่ได้

ใช้งานหรือใช้การไม่ได้แล้วจึงถูกมองว่า

ไร้ความสําคัญสมควรจะกําจัดทิ งไป  

โดยมิได้คํานึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศของ

ผู ้หญิงทีถูกผูกติดไว้กับ มดลูกและเต้า

นม   

    ทํ า ใ ห้ ก า ร รั ก ษ า บ า ง ค รั ง แ ม้ จ ะ

สามารถช่วยชีวิตสตรีให้ขาดจากโรค

ร้ายได้แต่สตรีเหล่านั นกลับต้องมาป่วย

ทางสุขภาพจิตแทน  เนืองจากความไม่

พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง 

 

     

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

    1.ควรปรับปรุงทัศนคติของเจ้าหน้าที

ทางการแพทย์  ในการใส่ใจความรู้ สึก

ของผู ้หญิงทีต้องเข้ารักษาผ่าตัดอวัยวะ

อันแสดงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ  ด้วย

ความเ ข้ าใจ   ไ ม่ ตําหนิ  และแสดง

ความเห็นใจ 

    2. จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ส นับ ส นุ น ใ ห้

คําปรึกษาเป็นคู่  โดยให้ผู ้ชายมาคลินิก

พร้อมภรรยาและเ ข้ารับฟังข้อมูลที

ถูกต้องด้วยกัน 

    3.มีการจัดระบบการให้ ข้อมูลใน

ระบบการบริการในชุมชนหรือในคลินิก

ให้กับผู ้ หญิงทั งก่อนตัดและหลังตัด

มดลูก 

    1.ควรมีการประชาสัมพันธ์เพือแก้ไขทัศนคติทางลบของคน

ในสังคม  โดยสังคมไม่ควรมองหญิงทีไม่พร้อมตั งครรภ์เป็นผู ้ที

มีพฤติกรรมเบียงเบน เพราะจะทําให้เกิดมีการตีตรา 

    2.สถาบันครอบครัวควรปลูกฝังค่านิยมทีถูกต้องให้กับเด็ก

และเยาวชน  ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม 

    3.สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการให้ความรู้ และ

ความเ ข้าใจในเ รืองเพศศึกษาไปในทิศทางที เหมาะสม  

ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมทีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนให้

สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม  ซึงทั ง 2 ข้อสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
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4.  การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “การแพร่ระบาดของโรคเอดส์” ระหว่างปี พ.ศ.  -  

 

สถานการณ์ ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทีเป็นปัญหาสําคัญของระบบสาธารณสุข ซึงส่งผลกระทบ

ต่อตัวของผู ้ป่วย ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ เพราะโรคเอดส์ทําให้ระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย

บกพร่อง ติดเชื อฉวยโอกาสได้ง่าย สมรรถภาพของร่างกายลดลง ทําให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคล

และเศรษฐกิจของชาติ (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 1)  

การแพร่ระบาดของเชื อเอช ไอ วี หรือเชื อเอดส์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะแรกที

เชื อเอดส์เริมแพร่เข้ามา มีการระบาดอยู่ในกลุ่มคนจํานวนน้อยและมีพฤติกรรมเสียงเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ชายรักร่วมเพศ ซึงส่วนใหญ่ติดเชื อเอดส์จากชาวต่างประเทศ ระยะทีสอง การติดเชื อเอดส์เพิมอย่างรวดเร็ว

ในกลุ่มผู ้ติดยาเสพติดชนิดฉีดโดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน  ระยะทีสาม การระบาดของเชื อเอดส์ผ่านทาง

เพศสัมพันธ์ มีการตรวจพบอัตราความชุกของการติดเชื อในหญิงขายบริการทางเพศ ระยะทีสี การระบาด

ของเชื อเอดส์ในกลุ่มชายทีเทียวหญิงบริการทางเพศ และระยะทีห้า คือ กลุ่มหญิงทัวไป ซึงมักติดจากการ

แพร่เชื อของสามี  นอกจากนี  ในช่วงหลังยังพบว่า กลุม่วัยรุ่นหญิงเป็นอีกกลุ่มเสียงหนึงทีมีอัตราการติดเชื อ

สูงกว่าวัยรุ่นชาย โดยสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ 

โรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อทั งด้านร่างกาย ซึงไวรัสเอดส์จะเข้าไปทําลายภูมิคุ ้มกันของร่างกาย  มี

ผลให้ผู ้ป่วยติดเชื อโรคต่างๆ ได้ง่าย และเสียชีวิตในทีสุด ด้านจิตใจ ผู ้ป่วยเอดส์จะมีความหวาดกลัว วิตก

กังวล รู ้สึกท้อแท้สิ นหวัง มีภาวะซึมเศร้า และภาวะเสียงต่อการฆ่าตัวตาย  ส่วนทางด้านสังคม ผู ้ ป่วยจะมี

พฤติกรรมแยกตัวเองออกจากสังคม เนืองจากถูกมองในภาพลบว่าเป็นคนไม่ดี สําส่อนทางเพศ และเป็น

โรคทีน่ารังเกียจ (จินดาภา  พุ่มอําไพ, 2551 : 2)   

ในช่วงเริมแรกทีมีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ กระแสสังคมต่างตืนตระหนกและตีความว่า โรค

เอดส์ คือ ภัยอันตราย เป็นความชัวร้าย เป็นความไม่วางใจ เป็นผู ้กระทําความผิดจากบรรทัดฐานเรืองเพศ

ของครอบครัว ขณะเดียวกันก็ตีความว่าผู ้ติดเชื อคือผู ้เบียงเบนทางเพศ มีพฤติกรรมสําส่อน โดยหมาย

รวมถึงกลุ่มรักร่วมเพศชาย เกย์ ผู ้หญิงขายบริการทางเพศ และชายนักเทียว ซึงกลุ่มเสียงเหล่านี เป็นกลุ่มที

สังคมมีอคติทีไม่ดีเป็นพื นฐานอยู่ก่อนแล้ว  อย่างไรก็ดีการตีความทางสังคมต่อผู ้ติดเชื อจะมีความรุนแรงไม่

เท่ากัน กลุ่มชายนักเทียวได้รับผลกระทบจากการตีตราน้อยกว่ากลุ่มอืนๆ เนืองจากสังคมไทยยกย่องผู ้ชาย

เป็นผู ้นํา และได้สร้างค่านิยมมาตรฐานเชิงซ้อนทางเพศให้ผู ้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู ้หญิงได้หลาย

คน จึงทําให้กลุ่มชายนักเทียวเหล่านี ได้รับเชื อเอชไอวีและแพร่เชื อมายังภรรยา เพือนสาว และคู่นอนที

ปราศจากการป้องกันเมือมีเพศสัมพันธ์ (ศรีอําภา  ส่องรอบ, 2551 : 1 – 2)  
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สําหรับหญิงโสด เมือติดเชื อแล้ว การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรืองทีต้องห้าม เพราะหมายถึงการ

แพร่กระจายของเชื อเอชไอวี หากมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู ้ติดเชื อด้วยกันจะถูกมองว่าเป็นการแลกเปลียนเชื อ 

ทําให้เชื อโรคกลายพันธุ ์ และยังทําให้ร่างกายของผู ้ติดเชื อนั นอ่อนแอ ดูเหมือนว่าเรืองเพศวิถีของผู ้ติดเชื อ

นั นไม่มีอยู่ในชีวิตของเขา เพราะเรืองเพศส่งผลเสียต่อผู ้ติดเชื อเอง ครอบครัว และสังคม (มารศรี  วงศ์กลม, 

2549 : 2) 

ส่วนผู ้หญิงทีเป็นภรรยาทีต้องติดเชื อเอชไอวีจากผู ้ชายทีใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมๆ กับการทําหน้าที

ทางด้านอนามัยเจริญพันธุ ์ คือการตั งครรภ์และมีบุตร ภาวะตั งครรภ์ทําให้ผู ้หญิงมีความจําเป็นต้องเข้าสู่

ระบบทางการแพทย์เพือฝากครรภ์หรือตรวจร่างกาย ปัจจุบันขั นตอนการฝากครรภ์มีนโยบายทีเน้นการให้

คําปรึกษาและเจาะเลือดตรวจหาเชื อเอชไอวีในหญิงตั งครรภ์ ต่อมาเมือผู ้หญิงทราบผลการติดเชื อเอชไอวี

ทําให้ผู ้หญิงเกิดภาวะวิตกกังวล กลัว ตกใจ สับสน  (ศรีอําภา  ส่องรอบ, 2551 : 2) ซึงปัจจัยทีก่อให้เกิด

ความวิตกกังวลแก่หญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวีนั น นอกจากปัจจัยทางด้านสุขภาพแล้ว ยังมีปัจจัยที

ก่อให้เกิดความเครียดด้านอืนๆ ซึงได้แก่ ความรับผิดชอบต่อบุตรและครอบครัว การต้องเผชิญปัญหา

การเลี ยงดูบุตรทั งในด้านการให้นมและดูแลสุขภาพของบุตร ความวิตกกังวลว่าบุตรจะติดเชื อ ความกังวล

ห่วงใยเกียวกับอนาคตของบุตร โอกาสทีบุตรจะเป็นเด็กกําพร้า การคิดหาผู ้ทีจะดูแลบุตรในเวลาทีต้องการ

หรือเวลาจําเป็น ตลอดจนการบอกผลการติดเชื อต่อสมาชิกในครอบครัว ปัจจัยด้านสามี  การต้องบอกผล

การติดเชื อต่อสามี การทีสามีติดเชื อเอชไอวี การทีต้องพบหน้าพูดคุยกับสามี  ด้านการเงินและเศรษฐกิจ 

ได้แก่ ปัญหาความไม่มันคงทางการงานและเศรษฐกิจ ตลอดจนการทีผู ้ ร่วมงานทราบผลการติดเชื อ และ

ความต้องการหลบหน้าสังคม (นงลักษณ์  เสียงดัง, 2551 : 3 – 4)  

สําหรับบุคคลทีติดเชื อเอชไอวีทุกคนพบว่า สิงทีก่อให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลอย่างมาก คือ 

ความกลัวการเปิดเผยการติดเชื อต่อบุคคลอืน เพราะตนเองอาจถูกปฏิเสธ ถูกรังเกียจ และถูกทอดทิ ง หญิง

ทีตั งครรภ์หากไม่เปิดเผยการติดเชื อของตัวเองกับใครเลยก็ยิงเกิดความรู ้ สึกท้อแท้ สิ นหวัง หมดทีพึงพิง 

ขาดผู ้ทีจะคอยรับรู ้  หรือระบายความอัดอั นตันใจต่างๆ หมดกําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไป  ในทางตรงข้าม 

การเปิดเผยการติดเชื อเอชไอวีของหญิงหลังคลอดกับใครอย่างน้อยเพียงหนึงคน มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความวิตกกังวลและความเครียด และถ้าผู ้ติดเชื อเอชไอวีตัดสินใจว่าจะเปิดเผยการติดเชื อ ย่อมต้องการการ

สนับสนุน ความช่วยเหลือ คําปรึกษา เพือให้ได้เข้าใจถึงสภาพทีแท้จริงของปัญหาทีเผชิญ (บงกช  เจตน์

สว่าง, 2549 : 4 – 6) นอกจากนั น การให้คําปรึกษายังช่วยให้ผู ้ติดเชื อคลายความความวิตกกังวลและช่วย

ให้บุคคลพัฒนาตนเองได้ ให้มีความเจริญงอกงามทางจิตใจ สามารถนําตนเองได้ เพือนําไปเป็นแนวทางใน

การปฏิบัตเิพือช่วยลดภาวะความซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย (จินดาภา  พุ่มอําไพ, 2551 : 6) 

แม้โรคเอดส์จะส่งผลกระทบต่อทั งตัวผู ้ติดเชื อ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แต่สถานการณ์

โรคเอดส์ของประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในสภาวการณ์ทีน่าจะต้องเฝ้าระวัง เนืองจากได้มีการพยายาม

แก้ปัญหาหลายๆ วิธี เช่น ให้ความรู ้  ความเข้าใจ ตลอดจนกิจกรรมสร้างเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
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อันตรายของโรคเอดส์โดยผ่านสือต่างๆ แต่ปรากฏว่าการแก้ปัญหาโรคเอดส์ยังไม่มีประสิทธิผลดีเท่าทีควร 

(กุสุมาวดี  เรืองแก้ว, 2549 : 2)  จากข้อมูลปัจจุบันซึงพบว่า มีผู ้ติดเชือรายใหม่เพิมขึ น เกิดปัญหาการ

ตั งครรภ์ซํ าของผู ้ติดเชื อ พฤติกรรมเสียงของผู ้ติดเชื อยังคงเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ น (นิติยา  ชมเชย,       

2552 : 3) ดังนั น จึงมีการศึกษาเกียวกับการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสียงต่างๆ คือ กลุ่มนักเรียนหญิง/กลุ่ม

สตรีวัยรุ่น กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ ์ และกลุ่มหญิงขายบริการ   

ในกลุ่มนักเรียนหญิงเป็นการพัฒนาการรับรู ้ ความสามารถของตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติต่อ

การป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ (เจตจันทร์  ล้วนเนตรเงิน, 2551 : 5) กลุ่มสตรีวัยรุ่นเป็นการศึกษา

เจตคติต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมไทย คือ ค่านิยมรักนวลสงวนตัว  อดเปรี ยวไว้กินหวาน อย่าชิงสุกก่อนห่าม 

กับจิตลักษณะ 2 ด้าน คือ การควบคุมตนเองและความเชือในอํานาจภายใน ภายนอกตน (กุสุมาวดี             

เรืองแก้ว, 2549 : 6)  

 

ผลของงานวิจัย 

  

การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

คือ การศึกษาเชิงลึกเพือทําความเข้าใจสตรีทีติดเชื อ  โครงการให้ความช่วยเหลือสตรีทีติดเชื อ และการ

ป้องกันการติดเชื อเอชไอวี 

 

1. การศึกษาเชิงลึกเพือทําความเข้าใจสตรีทีติดเชื อ 

1.1. สุขภาพทางเพศ เพศวิถี และปัญหาความต้องการอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีที

ติดเชื อเอชไอว ี

 การวิจัยเกียวกับสุขภาพทางเพศ เพศวิถี และปัญหาความต้องการอนามัยเจริญพันธุ ์

ของสตรีทีติดเชื อเอชไอวีพบว่า ก่อนติดเชื อสตรีขาดความรู ้ความเข้าใจเรืองพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ การ

ดูแลรักษาความสะอาด พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการตรวจภายใน ความไม่ใส่ใจหรื

อประมาทในการมีพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ และค่านิยมสังคมทีกําหนดความคิดเรืองการมีเพศสัมพันธ์ 

ให้ความหมายว่าเป็นหน้าทีของภรรยาทีต้องตอบสนองความต้องการทางเพศของสามี (มารศรี  วงศ์กลม, 

2549 : 157)  หากแต่ในระยะหลังจากทีติดเชื อเอชไอวี และเข้ารับการรักษา ได้รับคําแนะนําเกียวกับการ

ดูแลตนเองมากขึ น ส่วนใหญ่มีการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึ น มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับสุขภาพทาง

เพศมากขึ น มีความใส่ใจสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะการป้องกันโรคแทรกซ้อนทีเกียวข้องกับ

อวัยวะเพศ ปรับเปลียนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัยจากการรับเชื อเอชไอวีเพิมขึ น (นิตยา  

ชมเชย, 2552) สอดคล้องกับงานวิจัยของเอื อมพร  ทองกระจาย และคณะ (2548) ทีพบว่า ผู ้หญิงติดเชื อ

ไปรับบริการด้านการดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัยมากเป็นอันดับแรก  นอกจากนั น เป็นการรับ
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บริการสุขภาพแม่และเด็ก  ส่วนน้อยมีการทําแท้งด้วยเหตุผลการติดเชื อ  มีการปรึกษาปัญหาครอบครัว  

สําหรับอนามัยทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเพศสัมพันธ์ และยังพบผู ้ ทีมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง

อนามัยเนืองจากเหตุผลส่วนตัวและการขาดแคลนถุงยางอนามัย   

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของมารศรี  วงศ์กลม (2549) พบว่า การควบคุมทางเพศทีมีผล

ต่อผู ้หญิงมากคือการควบคุมทางการแพทย์ทีเป็นแนวทางให้ผู ้หญิงต้องปฏิบัติตาม มีการชักชวนให้ผู ้หญิง

ทําแท้ง ด้วยเหตุผลว่าการตั งครรภ์จะทําให้เด็กติดเชื อ  ชักชวนให้ทําหมันและทําให้ยินยอมให้ทําหมันเพือ

เป็นการควบคุมการแพร่เชื อเอชไอวีต่อสังคม  นอกจากนั น ยังมีการควบคุมของสังคมรวมทั งการควบคุม

ตนเองของผู ้หญิงติดเชื อทีจํากัดการมีเพศสัมพันธ์ทั งในรูปแบบของการเลือกคู่เฉพาะกับผู ้ติดเชื อด้วยกัน

เท่านั น แต่ครอบครัวไม่อยากให้ผู ้หญิงมีคู่หรือมีเพศสัมพันธ์ อยากให้พวกเธอเป็นแม่และลูกสาวเท่านั น 

ครอบครัวและสังคมไม่ต้องการให้เธอเป็นเมียใครอีก  แต่ผู ้หญิงก็มีอํานาจและการต่อรองในการทีเธอ

ยืนยันต่อเจตจํานงต่อความต้องการทางเพศของตนเองโดยการมีคู่แต่ไม่ให้ครอบครัวรับรู ้   ถึงแม้สังคม

พยายามควบคุมแต่การต่อต้านของเธอคือมีคู่มากกว่าหนึงคน  

1.2. พฤติกรรมเผชิญความเครียดของสตรีทีติดเชื อเอชไอวี 

 ผลการศึกษาเรืองพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี 

ของ นงลักษณ์  เสียงดัง (2551) พบว่า ปัจจัยทีก่อให้เกิดความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี 

เป็นสถานการณ์ทีมีผลต่อสภาวะด้านจิตใจของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี ซึงส่งผลให้หญิงตั งครรภ์เกิด

ความเครียด ความวิตกกังวล ไม่สบายใจ โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยทีก่อให้เกิดความเครียด 5 ด้าน ดังนี  ใน

ภาพรวมแล้วปัจจัยต่างๆ ก่อให้เกิดความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวีในระดับปานกลาง เมือ

พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยด้านการงานและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรม

การเผชิญความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวีมากทีสุด  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสุขภาพของ

หญิงตังครรภ์ที ติดเชื อเอชไอวี และปัจจัยด้านสามี ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญ

ความเครียดของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวีน้อยทีสุด 

 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดเป็นการกระทําหรือแสดงออกของหญิงตั งครรภ์ทีติด

เชื อเอชไอวีเพือบรรเทา ควบคุม ป้องกัน และขจัดสิงเร้าทีก่อให้เกิดความตึงเครียดทางด้านจิตใจ โดยมี

รูปแบบของพฤติกรรมการเผชิญความเครียด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การใช้กระบวนการ

ทางความคิด โดยการมองโลกในแง่ดี ยอมรับกับสภาพปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึ นเพราะคิดว่าปัญหาย่อมีทาง

แก่ไข  2) การแสดงออกทางพฤติกรรม โดยการควบคุมอารมณ์และเผชิญกับสถานการณ์ทีเกิดขึ นกับตน

ได้ และหวังว่าปัญหาทุกอย่างจะดีขึ นเอง  3) การหลีกเลี ยง โดยการพยายามดําเนินชีวิตตามปกติเพือ

เตรียมพร้อมรับสิงเลวร้ายทีจะเกิดขึ น  
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1.3. การเลือกทีจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยผลเลือดของสตรีทีติดเชื อเอชไอวี 

 ผลลัพธ์จากการเปิดเผยและการปกปิดผลการติดเชื อส่งผลทั งทางบวกและทางลบ  

ผลลัพธ์ทางบวกจากการเปิดเผย ได้แก่ ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจ การเปิดเผยยังเป็นการกระตุ ้นให้

ผู ้ชายทีใช้ชีวิตร่วมกันได้ไปตรวจเลือด ได้รับการดูแล และเข้าสู่บริการทางการแพทย์ ส่วนผลลัพธ์ด้านลบ 

คือ ผู ้หญิงกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู ้นําโรคมาให้และถูกทอดทิ งตามมา ส่วนผลลัพธ์ด้านบวกจากการไม่

เปิดเผยคือ คงรักษาความสัมพันธ์ได้ต่อไป ผลลัพธ์ด้านลบ คือ ผู ้หญิงตกอยู่ในความเครียด เก็บกดอยู่คน

เดียวและไม่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ต้องคอยห่วงใยว่าชายทีอยู่ด้วยกันร่างกายจะทรุดและ

ทํางานไม่ได้ ส่งผลให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามหนทางการแก้ไข คือ จัดการกับข้อมูลทีปกปิดและสร้าง

เรืองราวเพือไม่ให้ความลับถูกเปิดเผย (ศรีอําภา  ส่องรอบ, 2551) ประเด็นนี สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ปราบดา  ประภาศิริ ( ) ทีพบว่า รูปแบบของการเปิดเผยหรือปิดบังผลเลือดมี  แบบ คือ ไม่บอกใคร

เลย ลองเลือกบอกเฉพาะพ่อแม่ พีน้อง และบอกเฉพาะสามี สองกลุ่มหลังเปิดเผยด้วยความบังเอิญเพราะ

มีเหตุการณ์พาไป ได้แก่ สามีติดเชื ออยู่แล้วและข้อมูลจากแพทย์ทีทําการรักษา เหตุผลทีทุกคนไม่พูดคือ 

กลัวถูกสามีทอดทิ ง ไม่อยากให้สามีเสียใจ กลัวการถูกตําหนิ กลัวสังคมไม่ยอมรับ จะถูกกีดกัน กลัวถูกมอง

ว่าเป็นคนไม่ดี เป็นผู ้หญิงสําส่อน 

2. โครงการให้ความช่วยเหลือสตรีทีติดเชื อเอชไอวี 

 งานวิจัยทีศึกษาโครงการให้ความช่วยเหลือสตรีทีติดเชื อเอชไอวี เป็นงานวิจัยทีศึกษาผลของ

การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล  พบว่า  การเห็นคุณค่าในตนเองของหญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี

ไม่แตกต่างจากการเห็นคุณค่าของหญิงตั งครรภ์ทีมีผลเลือดเป็นลบ แต่พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้าน

การจัดการความเครียดมีความแตกต่างกัน กรณีวัดระยะหลังติดตามผลการให้คําปรึกษา สามารถอธิบาย

ได้ว่า หลังจากทราบว่าตนเองมีผลเลือดบวกกลุ่มตัวอย่างย่อมเกิดภาวะอารมณ์ทีเปลียนแปลงอย่าง

กะทันหันหลากหลายรูปแบบ เช่น ช็อค ปฏิเสธความจริง โกรธ ซึมเศร้า ทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเครียด

อย่างมาก การได้รับคําปรึกษาและความช่วยเหลือและการสนับสนุนทําให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู ้ ทีจะจัดการ

กับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ก่อนทีจะเข้าสู่ภาวะการยอมรับและปรับตัวได้ในทีสุด (จุฑามาศ  วัลลภา

ชัย, 2549 : 64) สอดคล้องกับงานวิจัยของจินดาภา  พุ่มอําไพ (2551) ทีพบว่า  ผู ้ป่วยหญิงทีติดเชื อเอชไอวี

หลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยามีระดับภาวะความซึมเศร้าและความเสียงต่อการฆ่าตัวตายตํากว่าก่อน

ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และมีระดับความซึมเศร้าและเสียงต่อการฆ่าตัวตายตํากว่าผู ้ ป่วยหญิงทีติด

เชื อเอชไอวีทีไม่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รวมถึงระยะติดตามผลการรักษา 4 สัปดาห์ จึงสรุปได้ว่า การ

ให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลสามารถลดภาวะความซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายของผู ้ ป่วยหญิงทีติด

เชื อเอชไอวีได้ (จินดาภา  พุ่มอําไพ, 2551 : 97 – 98) 

 นอกจากนั น ผลของให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลยังส่งผลต่อการเปิดเผยผลเลือด คือ   

หลังได้รับการให้คําปรึกษาเพือเปิดเผยการติดเชื อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดเผยการติดเชื อเอชไอวี
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ของตนเองกับสามีและบุคคลอืนในครอบครัว โดยมีเหตุผลว่าต้องการให้สามีตรวจเลือดและต้องการ

วางแผนอนาคตให้ครอบครัว เช่น การเลี ยงลูก การดูแลสุขภาพ  กลุ่มตัวอย่างทีเปิดเผยการติดเชื อเอชไอวี 

มีความคิดเห็นว่าเป็นผลดีทีสามีและคนในครอบครัวได้รับรู ้เพราะต้องการวางแผนอนาคตให้ครอบครัว 

และทําให้สบายใจไม่ต้องปิดบัง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยทียังไม่ได้เปิดเผยการติดเชือ

เอชไอวี โดยมีเหตุผลว่า กลัวผลทีจะตามมาจากการเปิดเผยการติดเชื อเอชไอวี คือ กังวลใจเรืองการไม่

ยอมรับ รังเกียจ และกลัววา่คนทีรับรู ้จะไปเปิดเผยกับบุคคลอืนๆ อีก (บงกช  เจตน์สว่าง, 2549 : 90) 

3. การป้องกันการติดเชื อเอชไอว ี

3.1. กลุ่มนักเรียนหญิง สตรีวัยรุ่น 

  ในกลุ่มนักเรียนหญิงและสตรีวัยรุ่น มีการวิจัยเพือศึกษาผลของการฝึกอบรมการ

พัฒนาการรับรู ้ ความสามารถของตนเอง เสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ 

การศึกษาเจตคติทางวัฒนธรรมไทยบางประการและจิตลักษณะทีพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการติด

เชื อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ พบว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักเรียนหญิงมีการรับรู ้ ความสามารถ

ของตนเองสูงขึ น ทําให้นักเรียนหญิงมีความเชือมันในตนเอง ทั งองค์ประกอบด้านความเชือใน

ความสามารถของตนเองในการหลีกเลียงกิจกรรมทีจะนําไปสู่พฤติกรรมเสียงเอดส์และองค์ประกอบด้าน

ความเชือในความสามารถของตนเองทีจะทํากิจกรรมทีเหมาะสมปลอดภัยต่อโรคเอดส์ ส่งผลถึงการ

ตัดสินใจด้านการมีพฤติกรรมทีเหมาะสมเพือหลีกเลียงสถานการณ์และพฤติกรรมเสียงต่อการได้รับเชื อ

เอดส์ทางเพศสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าแนวทางในการเปลียนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพนั นเกียวข้องกับ

การรับรู ้ ความสามารถของตนเอง หรือการตัดสินใจอย่างรอบคอบ หรือการประเมินความสามารถของ

ตนเอง  ดังนั น การส่งเสริมการรับรู ้ความสามารถของตนเองในกลุ่มวัยรุ่น จึงเป็นสิงสําคัญทีจะช่วยให้วัยรุ่น

มีการตัดสินใจทีเหมาะสม เพือหลีกเลียงสถานการณ์ และพฤติกรรมเสียงต่อการได้ รับเชื อเอดส์ 

นอกจากนั น นักเรียนยังมีความสามารถในการใช้วิธีการปฏิเสธต่อสถานการณ์ต่างๆ ทีเสียงต่อการได้รับเชื อ

เอดส์ และมีความสามารถในการใช้ทักษะการใช้เครืองมือป้องกันโรคเอดส์เพิมมากขึ น (เจตจันทร์  ล้วน

เนตรเงิน, 2551 : 68) 

  นอกจากนี  การฝึกอบรมเสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ถึงด้านดี และผลดีของการมีพฤตกิรรมหลีกเลียงการเสียงต่อโรคเอดส์ และรับรู ้ ถึง

ด้านลบ และผลเสียของการมีพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ เกิดการพัฒนาความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่างให้เกิด

ความชอบ ความพอใจต่อการมีพฤติกรรมหลีกเลียงการเสียงต่อโรคเอดส์  และพัฒนาความรู ้ สึกของกลุ่ม

ตัวอย่างให้เกิดความไม่ชอบ ไม่พอใจต่อการมีพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ ทั งด้านการพัฒนาให้เกิดความ

พร้อมทีจะกระทําเพือให้เกิดพฤติกรรมหลีกเลียงการเสียงต่อโรคเอดส์ (เจตจันทร์  ล้วนแนตรเงิน, 2551 : 

69 – 70)  สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมาวดี  เรืองแก้ว ( ) ว่า เจตคติต่อค่านิยมรักนวลสงวนตัว อด

เปรี ยวไว้กินหวาน อย่าชิงสุกก่อนห่าม โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก และสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
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การป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่า เมือกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติทีดีต่อค่านิยมรัก

นวลสงวนตัว อดเปรี ยวไว้กินหวาน อย่าชิงสุกก่อนห่ามก็จะมีผลให้มีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื อเอชไอวี

ทางเพศสัมพันธ์ดีขึ นด้วย แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างมีความเชืออํานาจภายในตนสูง มีผลให้พฤติกรรม

ป้องกันการติดเชื อเอชไอวีทางเพศตํา 

3.2. สตรีวัยเจริญพันธุ ์

 ผลการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสตรีวัยเจริญพันธุ ์ ในการป้องกันโรคเอดส์โดยใช้เทคนิค 

A-I-C พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์เกิดการมีส่วนร่วมทุกขั นตอน คือการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนืองในการกําหนดแนวทางและวางแผนแก้ไขปัญหา ทําให้เกิดโครงการขึ น 

 โครงการ คือ ) โครงการถุงยางอนามัยประจําครอบครัว พกติดตัวปลอดภัยไร้เอดส์ ทําให้ทุกครัวเรือนมี

ถุงยางอนามัยไว้ใช้ประจําบ้าน ) โครงการชุมชนต้านภัยเอดส์  ) โครงการจัดตั งเครือข่ายให้คําปรึกษา 

สามารถสร้างเครือข่ายให้คําปรึกษา มีผู ้คอยให้คําปรึกษาเรืองโรคเอดส์ ) โครงการเซ็กส์ใสๆ วัยแรกรุ่น   

จากผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสตรีวัยเจริญพันธุ ์  สามารถนําความรู ้ ไปปฏิบัติตัวได้อย่าง

ถูกต้อง มีความรู ้ เรืองโรคเอดส์เพิมขึ น มีคะแนนการปฏิบัติเพิมขึ น และพบว่าสตรีวัยเจริญพันธุ ์และตัวแทน

แกนนําชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั นตอน สามารถนําแผนปฏิบัติการทีร่วมกันทําไปดําเนินการจน

เกิดผลสําเร็จ ทําให้สตรีวัยเจริญพันธุ ์และชุมชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้อย่างแท้จริง 

(อนุชาติ  ทองอันตัง, ) 

3.3. กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ 

ผลการวิจัยการใช้กิจกรรมส่งเสริมป้องกันตนเองจากการติดเชื อเอชไอวีของหญิงขาย

บริการทางเพศ โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม 4 กิจกรรม คือ การเสริมสร้างความรู ้   การรับรู ้ ความรุนแรงและ

การรับรู ้ โอกาสเสียงต่อการติดเชื อเอชไอวี  การเสริมสร้างความคาดหวังถึงผลและการรับรู ้ ความสามารถ

ของตนเองในการมีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื อเอชไอวี  และการกระตุ ้นเตือนและการเสริมสร้างความ

ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  ล้วนเป็นกิจกรรมทีใช้กระบวนการเรียนรู ้ แบบมีส่วนร่วม 

(Participatory  Learning) และกระบวนการกลุ่มโดยใช้ประสบการณ์ตรงของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั งได้

ใช้การจูงใจโดยใช้ตัวแบบด้านลบ เพือให้ผู ้ เข้าร่วมเกิดความกลัวต่อความรุนแรงของโรคเอดส์และ

ผลกระทบจากโรคเอดส์  

ผลการวิจัย พบว่า หลังเ ข้าร่วมกิจกรรม ผู ้ เ ข้าร่วมมีค่าเฉลียคะแนนการรับรู ้

ความสามารถของตนเองถึงการมีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื อเอชไอวี และคะแนนพฤติกรรมการป้องกัน

การติดเชื อเอชไอวีทีสูงกว่าผู ้ทีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และยังมีคะแนนเฉลียการรับรู ้ความสามารถของตนเอง

ถึงการมีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื อเอชไอวี และคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื อเอชไอวีสูงกว่า

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (เกรียงไกร  ยอดเรือน, 2549 : 80 – 82)  
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดย กระทรวงสาธารณสุข มากน้อยเพียงใด 

โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยงในแนวทางหลัก ดังนี 

 

1. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายของโรคเอดส์ ให้ความรู้ ในการป้องกันการติด

เชื อโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์มากขึ น

เพื อปรับเปลียนทัศนคติและพฤติกรรมเสี ยง เน้นความเข้าใจ สร้างทักษะการป้องกันและปฏิเสธ

พฤติกรรมเสียง  

 การดําเนินงานป้องกันโรคเอดส์ นับเป็นภารกิจทีทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนและประสานความร่วมมือกันในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพือให้เกิดการพัฒนาในการ

ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนือง (อนุชาติ  ทองอันตัง, 2551 : 118) 

 ควรฝึกทักษะการควบคุมตนเอง โดยเริมต้นจากครอบครัว โรงเรียน เพือช่วยให้สตรีวัยรุ่นมี

พฤติกรรมป้องกันการตดิเชื อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ทีดี (กุสุมาวดี  เรืองแก้ว, 2549 : 113) 

 ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโครงการให้ความรู ้ เกียวกับ

การดูแลรักษาตนเองสําหรับผู ้ติดเชื อเอชไอวี เพือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักว่าโรคเอดส์ไม่ใช่เป็นเรืองไกล

ตัว (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 117) 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเรืองเพศศึกษา รวมทังเสริมสร้างทักษะชีวิตในการ

ป้องกันตนเองจากยาเสพติด การพนัน และพฤติกรรมเสียงต่อการติดเชื อเอชไอวี 

 สถาบันการศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนตั งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายและ

มัธยมศึกษาจนถึงระดบัทีสูงขึ น ให้มีความรู ้ครอบคลุมเกียวกับเรืองเพศศึกษา ซึงต้องมีความเข้าใจถึงการ

ป้องกันการเกิดโรคเกียวกับอวัยวะเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกําเนิด สิทธิเรืองเพศเพือให้

ผู ้หญิงสามารถแสดงความคิดเห็น กล้าพูดเรืองเพศ ลดภาวะเอาเปรียบทางเพศ พร้อมทั งค้นหาวิธีหรือ

โปรแกรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ นในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชน (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 117 – 118)  

 ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สามารถบรรจุการฝึกอบรมเพือป้องกันความเสียง

เอดส์ในคาบกิจกรรม หรือคาบแนะแนวได้ เพือส่งเสริมให้มีการรับรู ้ ความสามารถของตนเอง ทัศนคติต่อ

การป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์ และความตั งใจหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อโรคเอดส์สูงสุด              

(เจตจันทร์  ล้วนเนตรเงิน, 2551 : 72) 
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 สิงทีไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการวิจัย คือ เรืองความหฤหรรษ์ทางเพศของผู ้ชาย 

ซึงผู ้ชายให้ความสําคัญต่อ “ความเป็นธรรมชาติ” และ “ความถึงใจ” ในการร่วมเพศแต่ละครั ง และเพิกเฉย

ต่อการใช้ถุงยางอนามัย ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อเรืองเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัยของทั งคู่ (มารศรี  วงศ์กลม, 

2549 : 160)  

3. กระตุ้นให้สังคมเห็นถึงปัญหาของโรคเอดส์ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

และป้องกัน 

 จัดกิจกรรมการให้ความรู ้ สําหรับบุคคลทัวไป โดยเฉพาะอย่างยิงสมาชิกในครัวเรือนของ

ผู ้ป่วยให้มีความเข้าใจในเรืองการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสบายใจมากขึ น และเกิดการช่วยเหลือ

สนับสนุนกันในครอบครัว (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 117) 

 กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรทีเกียวข้องควรร่วมกันในการให้ความรู ้ แก่สาธารณะ

เกียวกับเอชไอวี (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 118) เพือให้สังคมเกิดการเรียนรู ้ เรืองเอดส์ในทางบวก เสริมสร้าง

ความคิดการอยู่กับเอดส์อย่างเข้าใจผ่านสือสาธารณะอย่างต่อเนือง รวมทั งการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม 

สิทธิ และความเท่าเทียมทางเพศในระดับครอบครัว และในระดับการศึกษา เช่น โรงเรียน โดยการ

สอดแทรกเนื อหาเรืองโรคเอดส์ร่วมกับเนื อหามิติความสัมพันธ์หญิงชาย (ศรีอําภา  ส่องรอบ, 2551 : 144) 

4. การดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์และผู้ที ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จะต้องจัดบริการต่างๆ 

อย่างครบวงจร ทั งการรักษารวมถึงสวัสดิการสังคม 

 ในสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทีมี

คลินิกเฉพาะโรค ควรจัดบริการทีมุ่งเน้นกลุ่มผู ้ติดเชื อเอชไอวี และให้ครอบคลุมทุกมิติทั งด้านร่างกาย จิตใจ 

และสังคม รวมทั งการสนับสนุนให้ผู ้ติดเชื อสามารถยอมรับ และปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข โดยเฉพาะการส่งเสริมในเรืองความรู ้  ความเข้าใจเกียวกับโรค และการปฏิบัติตามคําแนะนําอย่าง

สมําเสมอ (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 116) 

 หน่วยงานสาธารณสุขควรปรับนโยบายการบริหารและจัดแหล่งสนับสนุนทรัพยากรให้

สอดคล้องกับการบริการ ให้ผู ้ รับบริการได้รับความสะดวก (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 118) และได้รับความ

ร่วมมือจากการประสานเครือข่ายทางสวัสดิการสังคม (นงลักษณ์   เสียงดัง, 2551 : 78) ในการรักษาให้กับ

ผู ้ป่วยทุกคน 

 ผู ้ให้คําปรึกษาของโรงพยาบาล ควรมีการกระตุ ้นในการสร้างพลังอํานาจของผู ้หญิงติดเชื อ 

(ศรีอําภา  ส่องรอบ, 2551 : 145) 

 ให้มีการคัดกรองการติดเชื อเอชไอวีของคู่สมรส เพือให้เกิดการดูแล ป้องกันการ

แพร่กระจายเชื อเอชไอวีได้ (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 117) 

 ควรติดตามการให้คําปรึกษาและการรักษาอย่างต่อเนือง และให้กําลังใจผู ้ติดเชื อในการ

ดูแลตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคม  (นิตยา  ชมเชย, 2552 : 117) 
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ตารางที 6  สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

 

ประเด็น 

การศึกษาเชิงลึกเพือทํา

ความเข้าใจสตรีทีติดเชื อ

เอชไอวี 

โครงการให้ความช่วยเหลือ

สตรีทีติดเชื อเอชไอว ี

การป้องกันการติดเชื อ            

เอชไอวี 

สถานการณ์ โรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อ

ทั ง ด้าน ร่างกาย ด้าน จิตใจ  

ด้านและด้านสังคม    

นอกจากนั น สตรีที ติด

เชื อเอชไอวีต้องเผชิญกับความ

วิตกกังวลอีกมากมาย เ ช่น 

ความวิตกกังวลเกียวกับการ

บอกผลเลือดแก่สามีและบุคคล

ในครอบครัว และความวิตก

กังวลด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ในบุคคลทีติดเชื อเอชไอวี

ทุก ค นพ บ ว่ า  สิ งที ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ความเครียด ความวิตกกังวล

อย่างมาก คือ ความกลัวการ

เปิดเผยการติดเชื อต่อบุคคลอืน 

และถ้าผู ้ ติดเชื อเอชไอวีตัดสินใจ

ว่าจะเปิดเผยการติดเชื อ ย่อม

ต้องการคําปรึกษา เพือให้ได้

เ ข้ า ใจถึงสภ าพทีแ ท้จ ริงของ

ปัญหาทีเผชิญ  

น อ ก จ า ก นั น  ก า ร ใ ห้

คําปรึกษายังช่วยให้คลายความ

ความวิตกกังวล เพื อช่วยลด

ภาวะความซึมเศร้าและการฆ่า

ตัวตาย  

สถานการณ์โรคเอดส์ของ

ประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ใน

สภาวการณ์ทีน่าจะต้องเฝ้าระวัง  

จากข้อมูลปัจจุบันซึงพบว่า มีผู ้

ติด เ ชื อรายใหม่ เพิมขึ น  เ กิด

ปัญหาการตั งครรภ์ซํ าของผู ้ ติด

เชื อ พฤติกรรมเสียงของผู ้ ติดเชื อ

ยังคงเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ น 

ดังนั น จึงมีการศึกษาเกียวกับ

การป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่ม

เสียงต่างๆ คือ กลุ่มนักเ รียน

หญิง/กลุ่มสตรีวัยรุ่น กลุ่มสตรี

วัยเจริญพันธุ ์ และกลุ่มหญิงขาย

บริการ   

แ น ว คิ ด แ ล ะ

ทฤษฎี 

 ความรู้ เรืองโรคเอดส์, 

สถานการณ์การแพร่กระจาย

โรคเอดส์, ผลกระทบของโรค

เอดส์ต่อผู ้หญิง  

 สุขภาพทางเพศ 

 แนวคิดปิตาธิปไตย  

 เสียงเงียบ : อํานาจ การ

ต่อรอง และการขัดขืน 

 องค์ความรู้ทางสตรีนิยม  

 ความหมายและแนวคิด

เกียวกับการตีตราบาป 

 การกีดกัน : แนวคิดและ

บริบท 

 การเผชิญความเครียดของ

หญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี 

 ความรู้ เรืองโรคเอดส์, เอดส์

กับภาวะการตั งครรภ์ 

 การให้คําปรึกษาแก่ผู ้ ติดเชื อ

เอชไอวี, การให้คําปรึกษาแก่

หญิงตั งครรภ์ทีติดเชื อเอชไอวี 

 การให้คําปรึกษาตามแนว

ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 

 การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการ

ฆ่าตัวตาย 

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

หญิงตั งครรภ์ 

 แนวคิดเกียวกับการเปิดเผย

การติดเชื อเอชไอวีของหญิง

ตั งครรภ์ 

 การพัฒนาการรับรู้

ความสามารถของตนเองและ

การเสริมสร้างทัศนคติต่อการ

ป้องกันพฤติกรรมเสียงต่อโรค

เอดส์ 

 แนวคิดกระบวนการมีส่วน

ร่วม, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 เทคนิค AIC 

 หญิงบริการทางเพศและ

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ในหญิงบริการทางเพศ 
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ประเด็น 
การศึกษาเชิงลึกเพือทําความ

เข้าใจสตรีทีติดเชื อเอชไอว ี

โครงการให้ความช่วยเหลือ

สตรีทีติดเชือเอชไอวี 

การป้องกันการติดเชื อ            

เอชไอวี 

ผลของงานวิจัย 1. หลังจากทีติดเชื อเอชไอ

วีแล้ว ส่วนใหญ่มีความรู้ ความ

เข้าใจเรืองพฤติกรรมสุขภาพ

ทางเพศมากขึ น สตรีติดเชื อบาง

กลุ่มมองว่าถูกควบคุมเรืองเพศ

โดยแพทย์ ครอบครัว และสังคม 

2. ปั จ จั ย ที ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ความเครียดของหญิงตั งครรภ์ที

ติดเชื อ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน

ภาพรวม  ด้านการงานและ

เศรษฐกิจ  

3. ผลลัพธ์จากการเปิดเผย

และการปกปิดผลการติดเชื อ

ส่งผลทั งทางบวกและทางลบ 

การทีทราบว่าตนเองมีผล

เลือดบวกย่อมเกิดภาวะอารมณ์

ทีเปลียนแปลงอย่างกะทันหัน

หลากหลายรูปแบบ  

การไ ด้ รับ คําป รึกษ าและ

ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ ก า ร

สนับสนุนทําให้ผู ้ ติดเชื อเรียนรู้ ที

จะจัดการกับความเครียดได้

อย่างเหมาะสม  

นอ ก จ า ก นั น  ผ ล ข อ ง ใ ห้

คํ า ป รึ ก ษ า เ ชิ ง จิ ต วิ ท ย า

ร า ย บุ ค ค ล ยั ง มี ผ ล ต่ อ ก า ร

เปิดเผยผลเลือดแก่ครอบครัว

และสามี 

ผ ล ก า ร วิ จั ย โ ป ร แ ก ร ม

ป้องกันการติดเชื อเอชไอวีต่อ

กลุ่มเสียงทั ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

นัก เ รียนหญิงและสต รีวัย รุ่น  

กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ ์  และกลุ่ม

หญิงขายบริการทางเพศ พบว่า 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม ผู ้ เข้าร่วม

มีความรู้  ความเ ข้าใจในการ

ป้อ ง กัน โ ร ค เ อด ส์  ล ด ก า ร มี

พ ฤ ติ ก ร ร ม เ สี ย ง ท า ง เ พ ศ  

นอกจากนั น กลุ่มสตรีวัยเจริญ

พันธุ ์  ยั ง กําหนดและ ดํา เนิน

กิจกรรมเพือป้องกันการติดเชื อ

เอชไอวีในชุมชนได้อีกด้วย  

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

 ควรมี การเผยแพร่ ข้อมูล

เ กี ย ว กั บ โ ร ค ติ ด ต่ อ ท า ง

เพศสัมพันธ์และโครงการให้

ความรู้ เ กียวกับการดูแลรักษา

ตนเองสําหรับผู ้ ติดเชื อเอชไอวี  

 จัดกิจกรรมการให้ความรู้

สําหรับบุคคลทัวไป ให้มีความ

เข้าใจในเรืองการอยู่ร่วมกัน  

 กระทรวงสาธารณสุขและ

องค์กรทีเกียวข้องควรร่วมกันใน

การใ ห้ความ รู้ แ ก่สาธารณ ะ

เกียวกับเอชไอวี   

 หน่วยงานสาธารณสุข  ควร

จัดบริการทีมุ่งเน้นกลุ่มผู ้ ติดเชื อ 

แ ล ะ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุม ทั ง ด้ า น

ร่างกาย จิตใจ และสังคม  

 หน่วยงานสาธารณสุขควร

ปรับนโยบายฃและจัดแหล่ง

ส นั บ ส นุ น ท รั พ ย า ก ร ใ ห้

สอดคล้องกับการบริการ  

 ผู ้ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ข อ ง

โรงพยาบาล ควรมีการกระตุ ้ น

ในการสร้างพลังอํานาจของ

ผู ้หญิงติดเชื อ  

 ให้มีการคัดกรองการติดเชื อ

เอชไอวีของคู่สมรส  

 การดําเนินงานป้องกันโรค

เอดส์ นับเป็นภารกิจหน้าทีทีทุก

ภาคส่วนจะต้องเข้ามามีสว่นร่วม 

 ควรฝึกทักษะการควบคุม

ตนเอง เพือช่วยให้สตรีวัยรุ่นมี

พฤติกรรมป้องกันการติดเชื อ  

เอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ 

 สถาบันการศึกษาส่งเสริม

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ บ บ

การศึกษาให้มีความรู้ ครอบคลุม

เกียวกับเรืองเพศศึกษา   
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5.  สังคมผู้สูงอาย ุ

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “สังคมผู ้สูงอายุ”  ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์  ปัญหา  และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 นับตั งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นมา  ประชาชนมีรายได้

เพิมขึ นเรือยๆ  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะในด้านทีเกียวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์

ทําให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเปลียนแปลงไป  อายุขัยของประชากรโดยเฉลียยืนยาวขึ นโดยในปี         

พ.ศ. 2545  พบว่าอายุขัยเฉลียของเพศหญิงเท่ากับ 83.90 ปี  และของเพศชายเท่ากับ 80.30 ปี  การศึกษา

ร่างแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที 2 พ.ศ. 2545-2564 (เพ็ญนรินทร์  สาตรเจริญ,2549 : 1)  พบว่า 

โครงสร้างประชากรของประเทศไทยอยู่ในระยะทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยประชากรสูงอายุ 

(อายุ 60 ปีหรือมากกว่า)  มีจํานวนเพิมขึ น  จาก 9.4   ล้านคนในปี พ.ศ. 2543  เป็น 10.4 ล้านคนในปี 

พ.ศ. 2548  12 ล้านคนในปี พ.ศ.2553  และ 14.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 ตามลําดับ การเปลียนแปลงนั น

กําลังนําประเทศไทยไปสู่สภาวะทีเรียกว่า “ภาวะประชากรสูงอาย”ุ (population  ageing)  ภาวะประชากร

สูงอายุเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราเกิดและอัตราตาย (ศิริกัญญา  แก่นทอง, 2548 : 1)  ประกอบกับ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านการสาธารณสุข  ทําให้คนไทยแข็งแรงมีอายุยืนยาวขึ น  ส่งผลให้

โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีต  จนเกินสมดุลเมือเทียบกับสัดส่วนของประชากรใน

วัยหนุ่มสาวหรือวัยทํางาน  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลให้ครอบครัวมี

ขนาดเล็กลง (สุริยา  แป้นสุข, 2550 : 1) 

 การศึกษาสถานการณ์  ปัญหา  และการดําเนินการด้านผู ้ สูงอายุของประเทศไทยพบว่า           

การเพิมขึ นของจํานวนและสัดส่วนผู ้สูงอายุย่อมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลียงไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  โดยภาครัฐเองได้ตระหนักถึงปัญหานี  และพยายามวาง

นโยบายและแนวทางแก้ไข  อาทิ การช่วยเหลือผู ้สูงอายุทีถูกทอดทิ ง  ขาดคนดูแลหรืออยู่กับครอบครัวไม่ได้  

โดยการรับอุปการะไว้ในสถานสงเคราะห์คนชรา  การให้เบี ยยังชีพ  ซึงจัดได้ว่าเป็นการให้ได้รับสวัสดิการ

สังคมของรัฐบาล  และเพือให้ผู ้สูงอายุทั งเพศหญิงและเพศชายได้เข้าสวัสดิการของรัฐ  โดยไม่มีการ

แบ่งแยกเพศ  เพราะงานสวัสดิการสังคม  เป็นนโยบาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  และระบบการจัดบริการทาง

สังคม  เพือตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานของประชาชน  รวมทั งการป้องกัน  แก้ไขปัญหาและนําสู่

การพัฒนาสังคม  ประเด็นการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุ  ได้กําหนดไว้ในแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติ    ฉบับที 2  

(พ.ศ. 2545-2564)  ประกอบด้วยมาตรการหลักทีมีเป้าหมายทีต้องการสร้างจิตสํานึกให้กับคนในสังคมได้

ตระหนักถึงความสําคัญของผู ้สูงอายุ  และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู ้สูงอายุทีมีคุณภาพ  (กุณฑลี  เงา
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แสงธรรม, 2551 : 3)  การเข้าสู่ภาวะสูงอายุยังส่งผลให้ผู ้สูงอายุบางคนต้องปรับเปลียนสถานภาพและ

บทบาททางสังคม  จากผู ้ทีเคยเป็นผู ้ดูแลคนอืนมาเป็นผู ้พึงพา  ข้อมูลการสํามะโนประชากร ปี พ.ศ. 2513  

และปี พ.ศ. 2543  พบว่า  ผู ้สูงอายุเป็นกลุ่มทีอยู่คนเดียวมากทีสุด  และมีแนวโน้มสูงขึ นทุกปี  ไม่ว่าจะเป็น

ผู ้สูงอายุชายหรือหญิง  ซึงสอดคล้องกับผลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย    พ.ศ. 2550  ของ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ (มปป.)  ทีชี ให้เห็นว่าการอยู่คนเดียวของผู ้สูงอายุเพิมขึ นจากร้อยละ 6.3  ในปี 

พ.ศ. 2545  และร้อยละ 7.7 ในปี พ.ศ. 2550 (จรรยา  เจตนสมบูรณ์, 2552 : 3) 

 ผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพ  ด้านรายได้  เนืองจากผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่ในอดีต

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ขาดการเก็บออมเงิน  ทําให้ไม่มีหลักประกันชีวิต  นอกจากนีผู ้สูงอายุไทยยัง

ประสบปัญหาจากการเปลียนแปลงของสภาพสังคมทําให้มีผลต่อสภาพจิตใจ  และปัญหาด้านบริการ

สวัสดิการสังคมทีไม่ครอบคลุมและไม่สนองตอบความต้องการ  ดังนั นผู ้สูงอายุจึงเป็นผู ้ ทีถูกมองว่าเป็นผู ้ที

ไร้ประโยชน์ (เพ็ญนรินทร์  สาตรเจริญ, 2549 : 2)  รัฐจึงควรส่งเสริมให้แรงงานสูงอายุสามารถอยู่ใน

ตลาดแรงงานได้ต่อไป  เพือลดการขาดแคลนแรงงานในบางอาชีพ  ปัจจุบันถือได้ว่าแรงงานสูงอายุใน

ประเทศไทยได้รับการดูแลจากภาครัฐน้อยกว่าแรงงานกลุ่มอืนๆ  การขาดมาตรการทางกฎหมาย  ทําให้

ลูกจ้างสูงอายุเสียเปรียบและสูญเสียโอกาสทีจะได้รับการคุ ้มครอง  ซึงจะส่งผลในการทํางานของลูกจ้าง

สูงอายุได้  เนืองจากนายจ้างยังมีทัศนคติในแง่ลบกับลูกจ้างสูงอายุ (อรรถพร  บัวพิมพ์, 2552 : 8)  ปัจจัย

เรืองวัยทีถูกให้คุณค่าไปในเชิงลบ  และการมีความรู ้ ทีไม่สอดคล้องกับความรู ้ ในสังคมสมัยใหม่  อันทําให้

เกิดความแปลกแยก  และคนชราต้องกลายเป็นคนด้อยโอกาสในสังคม  หากพิจารณาเรืองคนชราจากมิติ

เรืองเพศสภาพ  จะเห็นได้ว่า  คนชราเพศหญิงมักจะมีบทบาทและมีการยอมรับทางสังคมน้อยกว่าคนชรา

เพศชาย 

 ความคิดดังกล่าวสืบเนืองมาจากอคติทางเพศและการยึดถือแนวคิดเรือง “ชายเป็นใหญ่”  ทีดํารง

อยู่ในสังคมไทยมานาน  วิธีคิดเหล่านี ได้กลายเป็นข้อจํากัดโอกาสทางสังคมหลายๆด้านของเพศหญิง    

เช่น โอกาสทีไม่เท่าเทียมกับชายทางการศึกษา  และการเลือกประกอบอาชีพ ซึงสิงเหล่านี อาจเป็นประเด็น

สําคัญอีกประเด็นหนึงทีกดทับให้คนชราเพศหญิงตกอยู่ในสภาพด้อย  ไม่มีอํานาจในการต่อรองใดๆ

ยิงขึ นไปอีก  ทําให้เห็นว่า  คนชราโดยเฉพาะเพศหญิง  มีความเป็นชายขอบทับซ้อนกันอยู่  ไม่ว่าจะ

พิจารณาตามเกณฑ์เรืองวัย (Generation)  การด้อยโอกาส  กับการยอมรับทางสังคมในเรืองความรู ้  

(Margin of Knowledge) และเพศสภาวะ (Gender)  ด้วยเงือนไขหลายประการตามเกณฑ์  อาจทําให้

หญิงชราถูกคนในสังคมหยิบยืนความเป็นอืน (Otherness) ให้อย่างหลีกเลียงไม่ได้ (พรพรรณ  สมบูรณ์บัติ, 

2549 : 2) 
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ผลของงานวิจัย 

 

 ผลของการศึกษางานวิจัยเกียวกับประเด็นสังคมผู ้สูงอายุ  ระหว่างปี  พ.ศ. -   ส่วนใหญ่

จะเป็นเรืองการเข้าถึงสวัสดิการของผู ้สูงอายุ  แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่มีการแบ่งแยกเพศหญิงและเพศชาย

อย่างชัดเจน  เพราะตีความว่าผู ้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายต่างก็ต้องการบริการสวัสดิการ

สังคมจากรัฐเหมือนกัน  การเข้าถึงสวัสดิการของผู ้สูงอายุจะเป็นการทีผู ้สูงอายุได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐ 

หรือนโยบายต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ  พ.ศ. 2546  ทีกําหนดให้ผู ้ สูงอายุได้รับการคุ ้มครอง  

ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ   ได้แก่  บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีจัดให้ผู ้สูงอายุโดยสะดวก

และรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ  การประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพทีเหมาะสม  การพัฒนาตนเองและการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางสังคม  การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน  การอํานวยความสะดวกและ

ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู ้สูงอายุในอาคาร  สถานที  ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอืน  การช่วยเหลือ

ผู ้สูงอายุ  ซึงได้รับอันตรายจากการทารุณกรรมหรือการถูกแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ

ถูกทอดทิ ง  ซึงมีประเด็นหลักๆทีพบในงานวิจัย  ดังนี 

 

 1.การเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอาย ุ

งานวิจัยทีทําให้เห็นการเข้าถึงบริการสวัสดิการของผู ้สูงอายุ  งานวิจัยศึกษาประเด็นนี   ได้แก่        ศิริ

กัญญา  แก่นทอง (2548)  เรืองปัจจัยส่วนบุคคลทีสัมพันธ์กับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของ

ผู ้สูงอาย:ุกรณีศึกษาอําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  อัญเชิญ  ชัยล้อรัตน์ (2549)  เรืองความสัมพันธ์

ระหว่างการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ  การได้รับการสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิตของ

ผู ้สูงอายุ  เพ็ญนรินทร์  สาตรเจริญ (2549)  เรืองการศึกษาทัศนะของผู ้สูงอายุต่อการเป็นผู ้สูงอายุทียัง

ประโยชน์ : กรณีศึกษาชมรมผู ้สูงอายุโรงพยาบาล  สุริยา  แป้นสุขา (2550)  เรืองปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าถึง

บริการสวัสดิการของผู ้สงูอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546 : กรณีศึกษาเขตเทศบาลตําบล    

ศรีพนา  อําเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย   ฐิติรัตน์  ดิศโยธิน (2550)  เรืองบทบาทองค์การบริหารส่วนตําบล  

ทีมีต่อการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุในชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย   กุณฑลี  เงาแสงธรรม (2551)  

เรืองการเตรียมการสร้างหลักประกันเพือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุของข้าราชการสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี   อรรถพร  บัวพิมพ์ (2552)  เรืองการคุ ้มครองแรงงานผู ้สูงอายุ  ข้อสรุปของงานวิจัย          

มีดังนี คือ  ผู ้สูงอายุมีความต้องการบริการสวัสดิการสังคมหลายเรืองโดยมากทีสุดได้แก่  ด้านสุขภาพ

อนามัย  ต้องการมีบัตรประกันสุขภาพ  ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทแก่ผู ้สูงอายุ  มีหน่วยแพทย์

เคลือนทีบริการในชุมชน  เช่น ศาลาประจําหมู่บ้าน  มัสยิด  วัด  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ มีคลินิค

ผู ้สูงอายุบริการในสถานีอนามัยและโรงพยาบาลใกล้บ้าน  มีการดูแลรักษาสุขภาพผู ้สูงอายุทีมีคุณภาพ

อย่างต่อเนืองทั งทีหน่วยบริการสาธารณสุขและทีบ้าน 



243 
 

นอกจากนั นยังต้องการยกเว้นค่าบริการหรือค่าบริการอัตราพิเศษสําหรับผู ้สูงอายุ ทีใช้บริการสาธารณะ

ต่างๆ บริการสังคมด้านนันทนาการ  และผู ้สูงอายุต้องการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทีส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่าง  ผู ้สูงอายุ  กับ  ครอบครัว  ชุมชน  สําหรับผู ้สูงอายุ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันรายอ   วันเข้าพรรษา  

วันสงกรานต์  วันผู ้สูงอายุ ฯลฯ 

 สําหรับด้านการมีงานทําและมีรายได้ผู ้สูงอายตุ้องการสงเคราะห์เบี ยยังชีพตามความจําเป็นอย่าง

ทัวถึงและเป็นธรรม  และยังต้องการความมันคงทางสังคม  โดยเฉพาะการสงเคราะห์ในการจัดการศพ

ผู ้สูงอายุ  รายละ 2,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้องการบริการสวัสดิการสังคม

ของผู ้สูงอายุ  พบว่า  ในภาพรวมผู ้สูงอายมีุความคิดเห็นด้านการดูแลตนเองและพึงตนเองได้  ความพึง

พอใจในชีวิตตนเองด้านสุขภาพ  ด้านการทําสิงต่างๆ  ได้ตามศักยภาพของตนเอง  มีการเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรมสมําเสมอ  และด้านการใช้ความสามารถส่วนตัวในทางสร้างสรรค์ต่อการแสดงความคิดเห็นทีเป็น

ประโยชน์   ส่วนทัศนะต่อแนวทางการเป็นผู ้สูงอายุทียังประโยชน์   ผู ้สูงอายมีุความคิดเห็นต่อการพัฒนา

ด้านภาวะสุขภาพกาย  จิตใจและสังคมทีดี  

ส่วนงานวิจัยทีเกียวข้องกับสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ  พ.ศ.  พบว่าปัจจัยที

มีความสัมพันธ์ และปัจจัยทีมีผลต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้ สูงอายุ       

พ.ศ.   พบว่า  ผู ้สูงอายุทีมีระดับความรู ้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  มาก  ก็จะมี

ระดับการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  มากไปด้วย และความรู ้

ความเข้าใจพระราชบัญญัติผูส้ ูงอายุ พ.ศ.   มีผลต่อการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุตาม

พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   แต่มีผลน้อยมาก   

ในประเทศไทยได้เริมให้ความสนใจกับคนสูงอายุมากขึ น  โดยมองว่ากลุ่มคนสูงอายคุวรได้รับ    

การทดแทนและความช่วยเหลือจากสังคม  เช่นเดียวกบั  เด็ก  หรือคนพิการ  โดยมีการดําเนินการต่างๆ

เกียวกับคนสูงอายุโดยเน้นการสงเคราะห์  หรือให้ความคุ ้มครองแรงงานสูงอายุ  มีการให้สิทธิขั นพื นฐาน

บางประการแก่คนสูงอายุ  อย่างไรก็ตาม  แรงงานสูงอายุในประเทศไทยยังได้รับการดูแลจากภาครัฐน้อย

กว่าแรงงานกลุ่มอืนๆ เนืองจากนายจ้างยังมีทัศนคติในแง่ลบกับลูกจ้างสูงอายุ  การรับคนสูงอายุเข้าทํางาน

หรือการมีคนสูงอายุยังไม่ได้รับการยอมรับในการทํางานเท่าทีควร  เมือพิจารณาจากปัญหาจะพบว่าสิงที

ใช้พิจารณาในการจ้างงานแรงงานสูงอายุ  คือ อายุและสภาพร่างกายของลูกจ้าง  ซึงอายุถือเป็นสิงทีแสดง

ให้เห็นสมรรถภาพทางร่างกายภายนอกและประสิทธิภาพการทํางานของลูกจ้างทีอาจส่งผลในการทํางาน

ของลูกจ้างได้  ทัศนคตดิังกล่าวของนายจ้างทําให้ลูกจ้างทีมีอายุมากมักจะประสบปัญหาหลายประการใน

การประกอบอาชีพ  สําหรับกรณีเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายนุั น  น่าทีจะมีการกําหนดการเกษียณอายุที

แน่นอน   เพือความมันคงในการทํางาน   
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2.ด้านวิถีชีวิตของผู้สูงอาย ุ

งานวิจัยทีศึกษาประเด็นวิถีชีวิตของผู ้สูงอายุ  ได้แก่  จรรยา  เจตนสมบูรณ์ (2552)  เรืองวิถีชีวิต

ผู ้สูงอายุทีอยู่คนเดียวภายใต้กระแสการพัฒนา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครสงขลา  สิงหา  จันทริย์วงษ์ 

( )  เรืองการพัฒนารูปแบบทีเหมาะสมสําหรับคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็น

ศูนย์กลาง  นอกจากการเข้าถึงสวัสดิการแล้ว  ผู ้สูงอายุยังพบกับภาวะทีต้องอยู่คนเดียว  จากการทีถูกมอง

ว่าเป็นผู ้ทีไร้ประโยชน์  จึงส่งผลให้การดําเนินชีวิตของผู ้สูงอายโุดยเฉพาะเพศหญิงต้องเผชิญกับปัญหา

ต่างๆมากมายในชีวิตประจําวัน  ข้อสรุปงานวิจัย คือ  ผู ้สูงอายุเพศหญิงจะต้องดําเนินชีวิตตามลําพัง

ภายใต้กระแสการพัฒนาและการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึงสิงดังกล่าวก็ไม่ได้ก่อให้เกิด

ปัญหากับการดําเนินชีวิต  เพียงแต่ว่าการทํางานของผู ้สูงอายุเป็นงานทีไม่ก่อให้เกิดรายได้  ผู ้สูงอายุหญิงที

อยู่คนเดียวปรารถนาจะใช้ชีวิตบั นปลายอยู่กับลูกหลาน และยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ    

แม้ว่าสวัสดิการจากภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือผู ้สูงอายุในรูปแบบที

หลากหลาย  แต่สวัสดิการดังกล่าวมีจํานวนจํากัด  และยังไม่ครอบคลุมผู ้สูงอายุทีอาศัยอยู่ในชนบทอย่าง

ทัวถึง  ดังนั น  การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  

จึงเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในชนบท  ซึงได้จากการสังเคราะห์องค์

ความรู ้ เกียวกับผู ้สูงอายุในชนบททุกด้านเป็นฐานข้อมูล  ได้รูปแบบซึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ด้าน คือ   การเตรียมความพร้อม  การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ ้มครองสวัสดิการโดยครอบครัว  การ

พัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว  การจัดการความรู ้ และการวิจัยโดยครอบครัว  ซึงรูปแบบดังกล่าวนี ได้รับ          

การตรวจสอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญด้านผู ้สูงอายุและครอบครัว  รวมทั งได้รับการยอมรับ

และความพึงพอใจจากกลุ่มผู ้สูงอายุ  ผู ้ดูแลใกล้ชิดผู ้สูงอายุและผู ้นําชุมชน    

  

3.การสร้างภาพตัวแทนของหญิงชรา 

งานวิจัยศึกษาประเด็นภาพตัวแทนของผู ้สูงอายุ  ได้แก่  พรพรรณ   สมบูรณ์บัต ิ (2549)  เรือง 

หญิงชรา : ภาพตัวแทนในรายการสารคดีโทรทัศน์  “ฅนค้นฅน”  งานวิจัยนี พบว่า  การสร้างความหมาย

ให้แก่ภาพตัวแทนหญิงชรา  ลักษณะ คือ  ( ) การประกอบสร้างภาพตัวแทนทีมีลักษณะร่วมกับภาพ

ความหมายของหญิงชรากระแสหลัก (หญิงชราทัวไป)  มี    ประเด็น  คือ หญิงชราคือผู ้ ทีมีบทบาทใน

ฐานะแม่และการดูแลลูกหลาน และผู ้ ทีมีบทบาทในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ( ) การสร้างภาพตัว

แทนทีมีลักษณะต่างจากภาพความหมายของหญิงชรากระแสหลัก หรือมีลักษณะเป็นหญิงชราชายขอบ   

มี    ประเด็นคือ หญิงชราคือผู ้ทีมีความเสือมโทรมทางร่างกายแต่มีจิตใจทีแข็งแกร่ง ผู ้ทีมีฐานะยากจนใน

ชนบท ผู ้ ทีด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู ้ ทีไร้อํานาจในการต่อรองทางสังคม ผู ้ ทีมีชีวิตอย่างดิ นรนต่อสู ้  ผู้ ที

ได้รับผลกระทบจากสังคมสมัยใหม่ และผู ้ทีไม่มีคุณค่าสําหรับลูก ซึงภาพตัวแทนดังกล่าวได้ทําให้หญิงชรา

ซึงเป็นกลุ่มคนชายขอบในมิติเรืองเพศ วัย และการยอมรับทางสังคม ตกอยู่ในภาวะชายขอบซ้อนทับชาย
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ขอบ ทั งนี เพราะภาพหญิงชราทีปรากฏในรายการส่วนใหญ่เป็นหญิงชราทีมีวิถีในการดําเนินชีวิตแตกต่าง

จากหญิงชราทัวไปในสังคมหรือต่างออกไปจากหญิงชรากระแสหลัก  และหญิงชราได้แสดงอัตลักษณ์อย่าง

หลากหลายมิติ (Multi-Dimensional)  และเคลือนไหว (Dynamic) ตลอดเวลาตามสถานการณ์และ

บทบาททีตนได้รับ  อีกทั งยังมีการแบ่งเขา (Them) แบ่งเรา (Us) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างหญิงชราด้วยกัน

ค่อนข้างสูง 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯมากน้อยเพียงใด  โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลักดังนี 

 

 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

 .ควรส่งเสริมการจัดบริการพื นฐานสําหรับผู ้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ  พ.ศ.   โดย

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางเลือกสําหรับผู ้สูงอายุในรูปแบบพหุลักษณ์ทีครอบคลุมทัวถึง  ต่อเนืองและเป็น

ธรรม  โดยคํานึงถึงความแตกต่างสําหรับผู ้สูงอายุ (ศิริกัญญา  แก่นทอง, 2548 : 89) 

 .ควรจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุในเชิงรุกรวมถึงการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุ  และจัดอบรมหลักสูตร

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุให้ความรู ้แก่ผู ้สูงอายุ (เพ็ญนรินทร์  สาตรจําเริญ, 2549 : 163) 

 .ควรมีนโยบายเพิมความรู ้ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  ของผู ้สูงอายุ  โดยการ

ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู ้ความเข้าใจ  จัดทําสือประชาสัมพันธ์ (สุริยา  แป้นสุขา, 2550 : 79) 

 .ส่งเสริมการจัดตั งและดําเนินงานชมรมผู ้สูงอายุและสร้างองค์กรเครือข่ายผู ้สูงอายุ (เพ็ญนรินทร์  

สาตรจําเริญ, 2549 : 163) 

 .จากการศึกษา  พบว่า มีเพศหญิง  ปฏิบัติหน้าทีผู ้บริหารในองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นจํานวน

น้อย  เมือเทียบสัดส่วนกับเพศชาย  ซึงอาจส่งผลต่อการจัดสวัสดิการสังคม  รวมถึงการพัฒนาอาชีพกลุ่ม

ผู ้สูงอายุ  ซึงมีผลต่อศักยภาพและความมันคงของคนในสังคม (ฐิติรัตน์  ดิศโยธิน, 2550 : 164) 

 

 ข้อเสนอระดับจังหวัด 

 .สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรจัดทํานโยบายสร้างนําซ่อม  โดยการสร้างเสริมสุขภาพ

ประชาชน  เพือสุขภาพทีดีของผู ้สูงอายุ  ให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้ ในการดูแลตนเอง  การเตรียมตัวเตรียมใจต่อ

การเปลียนแปลงสู่วัยผู ้สูงอายุ  (ศิริกัญญา  แก่นทอง, 2548 : 91) 
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 .สํานักงานพฒันาชุมชน  ควรพิจารณาบทบาทการปฏิบัติงานผู ้สูงอายุในชุมชน  โดยการส่งเสริม

การประกอบอาชีพเพือเพิมพูนรายได้ทีเหมาะสมสําหรับผู ้สูงอายุ (ศิริกัญญา  แก่นทอง, 2548 : 92) 

 .องค์การบริหารส่วนตําบลมีความต้องการความรู ้ ด้านการจัดสวัสดิการสําหรับผู ้สูงอายุตาม

หลักการหรือแนวทางการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุทีระบุไว้ในกฎหมาย หรือ แผนระดับชาติ  ซึงองค์การบริหาร

ส่วนตําบลในฐานะทีเป็นองค์กรสวัสดิการสังคมภาครัฐทีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากทีสุดจะต้องปฎิบัติ  หรือ

จัดสวัสดิการสังคมตามแนวทางทีกําหนดไว้ในกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 

พ.ศ.  พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.   รวมถึงแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. - ) (ฐิติรัตน์  

ดิศโยธิน, 2550 : 163) 

 

 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 

 .การส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของตนเองในการทํากิจกรรมของชมรมผู ้สูงอายุ

และมีการเรียนรู ้ เกียวกับการเตรียมตัวเป็นผู ้สูงอายุ  การสร้างความมันคงในการดําเนินชีวิต (จรรยา  เจตน

สมบูรณ์, 2552 : 127) 

 .ควรจะบริหารจัดการเน้นให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.  

เพือเพิมอัตราส่วนการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ (สุริยา  แป้นสุขา, 

2550 : 79) 

 .องค์กรทีเกียวข้องกับผู ้สูงอายุควรตระหนักถึงบทบาทของสือในการสร้างความเป็นจริงแก่สังคม  

โดยควรให้ความสําคัญและใส่ใจต่อภาพของหญิงชราทีปรากฏผ่านสือให้อยู่บนพื นฐานความเป็นจริง  

ถูกต้อง และรอบด้าน  เพราะภาพเหล่านั นจะกลายเป็นภาพตัวแทนอันจะนํามาซึงการจดจํารับรู ้ ของคนใน

สังคมต่อไป (พรพรรณ  สมบูรณ์บัติ, 2549 : 232) 
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ตารางที   สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสังคมผู้สูงอาย ุ

 

ประเด็น การเข้าถึงบริการสวัสดิการ

สังคมของผู ้สูงอาย ุ

ด้านวิถีชีวิตของผู ้สูงอาย ุ การสร้างภาพตัวแทนของ

หญิงชรา 

สถานการณ์ กา ร เ พิ ม ขึ น ข อ ง จํ าน ว น แ ล ะ

สัดส่วนผู ้สูงอายุย่อมมีผลกระทบ

ต่อสังคมอย่างหลีกเลียงไม่ได้  ไม่

ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข   สวัสดิการสังคม  

โดยภาครัฐเองได้ตระหนักถึง

ปั ญ ห า นี  แ ล ะ พ ย า ย า ม ว า ง

นโยบายและแนวทางแก้ไข 

ผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหา

ด้ า น สุ ข ภ า พ   ด้ า น ร า ย ไ ด้  

เนืองจากผู ้ สูงอายุส่วนใหญ่ใน

อดีตประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ขาดการเก็บออมเงินทําให้ไม่มี

หลักประกันชีวิต  นอกจากนี

ผู ้ สูงอายุไทยยังประสบปัญหา

จากการเปลียนแปลงของสภาพ

สังคมทําให้มีผลต่อสภาพจิตใจ

แ ล ะ ปั ญ ห า ด้ า น บ ริ ก า ร

สวัสดิการสังคมทีไม่ครอบคลุม

และไม่สนองตอบความต้องการ  

ดังนั นผู ้สูงอายุจึงเป็นผู ้ทีถูกมอง

ว่าเป็นผู ้ทีไร้ประโยชน์ 

ปัจจัยเรืองวัยทีถูกให้คุณค่าไป

ในเชิงลบ  และการมีความรู้ ที

ไ ม่สอดคล้องกับความ รู้ ใน

สังคมสมัยใหม่  อันทําให้เกิด

ความแปลกแยกและคนชรา

ต้องกลายเป็นคนด้อยโอกาส

ในสังคม  หากพิจารณาเรือง

คนชราจากมิติเรืองเพศสภาพ  

จะเห็นได้ว่า  คนชราเพศหญิง

มักจะมีบทบาท และการ

ยอมรับทางสังคมน้อยกว่า

คนชราเพศชาย 

แนวคิดและ

ทฤษฎี 

1.แนวคิดทฤษฎีเกียวกับบทบาท                                 

2.แนวคิดทฤษฎีเกียวกับ

สวัสดิการสงัคม                       

3.แนวคิดการจัดสวัสดิการ

ผู ้สูงอาย ุ                                 

4.แนวคิดเกียวกับความต้องการ

สวัสดิการสังคม                       

5.แผนผู ้สูงอายุแห่งชาติฉบับที 2 

(พ.ศ. 2545-2546) 

1.แนวคิดการเป็นผู ้สูงอายุทีมี

ศักยภาพ                                    

2.แนวคิดเกียวกับวิถีชีวิต            

3.แนวคิดเรืองผู ้สูงอายุหรือ

คนชรา                                  

4.แนวคิดเกียวกับการ

เตรียมการเข้าสู่วัยสูงอาย ุ                          

5.ความพึงพอใจในชีวิตของ

ผู ้สูงอาย ุ

 

1.แนวคิดเรืองคนชายขอบ

และกระบวนการกลายเป็นคน

ชายขอบ                                   

2.แนวคิดเรืองภาพตัวแทน   

3.แนวคิดเรืองสือมวลชนกับ

การสร้างความเป็นจริงทาง

สังคม                                     

4.แนวคิดเรืองการเล่าเรือง 
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ประเด็น การเข้าถึงบริการสวัสดิการ

สังคมของผู ้สูงอาย ุ

ด้านวิถีชีวิตของผู ้สูงอาย ุ การสร้างภาพตัวแทนของ

หญิงชรา 

ผลของ

งานวิจัย 

     ในภาพรวมผู ้ สูงอายแุสดง

ความคิดเห็นต่อแนวทางการเป็น

ผู ้สูงอายุทียังประโยชน์   ผู ้สูงอายุ

มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาด้าน

ภาวะสุขภาพกาย  จิตใจและ

สังคมทีดี ในประเทศไทยได้เริมให้

ความสนใจกับผูสู้งอายุมากขึ น

โดยมองว่ากลุ่มคนสูงอายุควร

ไ ด้ รับ กา รท ดแ ทน แล ะค วา ม

ช่วยเหลือจากสังคม เช่นเดียวกับ  

เด็ก  หรือคนพิการ  โดยมีการ

ดําเนินการต่างๆ เ กียวกับคน

สูงอายุโดยเน้นการสงเคราะห์  

หรือให้ความคุ ้ มครองแรงงาน

สูงอายุ  มีการให้สิทธิขั นพื นฐาน

บางประการแก่คนสูงอาย ุ

     ผู ้ สูงอายุเพศหญิงจะต้อง

ดําเนินชีวิตตามลําพังภายใต้

กร ะ แ ส กา ร พัฒ น าแ ล ะ ก า ร

เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคม  ซึงสิงดังกล่าวก็ไม่ได้

ก่อให้เกิดปัญหากับการดําเนิน

ชีวิต  เพียงแต่ว่าการทํางานของ

ผู ้สูงอายุเป็นงานทีไม่ก่อให้เกิด

รายได้  ผู ้ สูงอายุหญิงทีอยู่คน

เดียวปรารถนาจะใช้ชี วิตบั น

ปลายอยู่กับลูกหลาน และยัง

ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ                                    

      แม้ว่าสวัสดิการจากภาครัฐ

และภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญ

ในการช่วยเหลือผู ้ สูงอายุใน

รู ป แ บ บ ที ห ล า ก ห ล า ย   แ ต่

สวัส ดิการดังกล่าวมี จํานวน

จํา กัด แ ล ะ ยั ง ไ ม่ ค ร อ บ ค ลุม

ผู ้ สูงอายุทีอาศัยอยู่ในชนบท

อย่างทัวถึง   

การสร้างความหมายให้แก่

ภ า พ ตั ว แ ท น ห ญิ ง ช ร า   

ลักษณะ คือ ( ) การประกอบ

ส ร้ า ง ภ า พ ตั ว แ ท น ที มี

ลั ก ษ ณ ะ ร่ ว ม กั บ ภ า พ

คว าม หม าย ขอ งห ญิง ชร า

กระแสหลัก (หญิงชราทัวไป)  

มี    ประเด็น  คือ หญิงชรา

คือผู ้ ทีมีบทบาทในฐานะแม่

และการดูแลลูกหลาน และผู ้ที

มีบทบาทในการทํ านุบํา รุ ง 

พระพุทธศาสนา ( ) การสร้าง

ภาพตัวแทนทีมีลักษณะต่าง

จากภาพความหมายของหญิง

ช ร า ก ร ะ แ ส ห ลั ก  ห รื อ มี

ลักษณะเป็นหญิงชราชายขอบ       

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ส วัส ดิ ก า ร

ทาง เลือกสําหรับผู ้ สูงอายุใน

รูปแบบพหุลักษณ์ทีครอบคลุม

ทัวถึง   ต่อเนืองและเป็นธรรม  

โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง

สําหรับผู ้สูงอายุ 

2.ควรจัดสวัสดิการผู ้ สูงอายุใน

เชิงรุกรวมถึงการจัดสวัสดิการ

ผู ้สูงอายุ  และจัดอบรมหลักสูตร

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ 

. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู ้ สู ง อ า ยุ

ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของ

ตนเองในการทํากิจกรรมของ

ชมรมผู ้ สูงอายุและมีการเรียนรู้

เ กี ย ว กับ ก า ร เต รี ย มตั ว เ ป็ น

ผู ้สูงอายุ  การสร้างความมันคง

ในการดําเนินชีวิต 

.สํานักงานพัฒนาชุมชน  โดย

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพือเพิมพูนรายได้ทีเหมาะสม 

1.อ ง ค์ ก ร ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ

ผู ้ สู ง อ า ยุค ว ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

บทบาทของสือในการสร้าง

ความเป็นจริงแก่สังคม  โดย

ควรให้ความสําคัญและใส่ใจ

ต่อภาพของหญิงชราทีปรากฏ     

ผ่านสือให้อยู่บนพื นฐานความ

เป็นจริง  ถูกต้อง และรอบด้าน   
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6.  ความรุนแรงต่อสตรี 

 

 การสังเคราะห์งานวิจัยประเด็น “ความรุนแรงต่อสตรี” ระหว่างปี พ.ศ.2548-2552  

 

สถานการณ์  ปัญหา  และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 สถานการณ์ของผู ้หญิงไทยไม่ว่าจะกียุคกีสมัย  ล้วนสะท้อนให้เห็นความเป็นรองในเรืองเพศ            

การถูกเอารัดเอาเปรียบ  อันเนืองมาจากแนวคิดทางวัฒนธรรมของระบบปิตาธิปไตย (Patriarchy)ในสังคม  

ทีมีส่วนสําคัญอย่างยิงต่อการสร้างหรือกําหนดค่านิยมทางวัฒนธรรม  ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติทีชี นํา

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างผู ้หญิงและผู ้ชาย  การเกิดขึ นและดํารงอยู่ของความไม่เสมอภาคทางเพศ

นั น  มีทีมาจากกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมนับแต่ในอดีต ทําให้ความแตกต่างระหว่างเพศอันเป็น

ความแตกต่างตามธรรมชาติ  กลายมาเป็นความแตกต่างทีถูกหล่อหลอมขึ นมาจากสังคมและวัฒนธรรม  

ส่งผลต่อวิธีคิดและการกําหนดบทบาท สถานภาพ ให้แก่การสร้างตัวตนของความเป็นหญิงและความเป็น

ชายอย่างลึกซึ ง  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจในลักษณะทีเพศชายมีคุณค่า  มีสิทธิ  มีโอกาส  มี

อํานาจเหนือกว่าเพศหญิง  และส่งผลให้เพศชายเป็นเพศทีครอบงําสังคมโดยรวม  ซึงความไม่เท่าเทียมนี

นําไปสู่ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อผู ้หญิง 

 ถึงแม้ว่า ความรุนแรงทีดํารงอยู่ในสังคมจะไม่ได้เกิดขึ นเฉพาะกับผู ้หญิงเท่านั น  แต่กลุ่มทีตกเป็น

เหยือของความรุนแรงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กและสตรี  ซึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีได้ทวีความ

รุนแรงขึ นเรือยๆ ข้อมูลของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายงานว่าตั งแต่วันที 1 มกราคม-

16 พฤศจิกายน 2549 มีเด็กและสตรีถูกกระทํารุนแรงถึง 2,929 ราย และข้อมูลจากศูนย์พึงได้ กระทรวง

สาธารณสุข พบว่า ตั งแต่เดือนตุลาคม 2548-เดือนกันยายน 2549 มีเด็กและสตรีถูกทําร้ายทั งสิ น 14,382 

ราย (ชนิกนันท์ พันธพยัคฆ์, 2552: 2) ความรุนแรงทีเกิดขึ นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิต  ร่างกาย  และ

สภาพทางจิตใจแล้ว  ยังส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ บันทอนความปกติสุขของ

ครอบครัวและสังคม  นอกจากนี ยังสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของกลไกคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของรัฐ  

เนืองจากพฤติกรรมความรุนแรงทีเกิดขึ นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั นพื นฐานของผู ้ถูกกระทํา  ขัดต่อ

หลักมนุษยธรรม ความถูกต้อง  และยังเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาเด็กและสตรีอีกด้วย 

 ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกและมีความสําคัญทีสุดในชีวิตของทุกคน  เป็นแหล่งเริมต้นของชีวิต

มนุษย์และเป็นสถาบันทีปลูกฝังความคิด อุดมการณ์ ระเบียบวินัยและบุคลิกภาพทีจะเกิดขึ นและอยู่กับ

สมาชิกในครอบครัวทีต้องดําเนินชีวิตอยู่ในสังคม  ดังนั น ความสงบสุขในครอบครัวจึงเป็นรากฐานสําคัญที

จะผลักดันเด็กและเยาวชนให้มีการเติบโตสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงร่างกาย  แต่ยังจําเป็นอย่างยิงต่อการพัฒนา

จิตใจ เพือจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม  หากภายในครอบครัวใช้ความรุนแรงเพือควบคุมสมาชิก  
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เด็กๆ เหล่านนัอาจซึมซับความรุนแรงและเกิดเป็นความชินชา  จนใช้ความรุนแรงยุติปัญหาทีผ่านเข้ามาใน

การดําเนินชีวิต วงจรความรุนแรงเหล่านี ก็จะคงอยู่และเกิดการสืบทอดต่อกันเป็นห่วงโซ่ทีอันตรายต่อสังคม 

 ความรุนแรงต่อสตรีไม่ใช่เรืองส่วนตัว  แต่เป็นปัญหาของสังคมทีเกียวกับโครงสร้าง  เศรษฐกิจ  

ระบบคิด  ค่านิยม และเจตคติของสังคมในเรืองบทบาทหญิงชายเข้ามาเกียวข้อง การตีเส้นแบ่งภาระ    

การเลี ยงดูลูกและการดูแลเรืองความเป็นอยู่ในครอบครัว  ส่วนใหญ่จะตกเป็นหน้าทีของผู ้หญิง  ในขณะที

สังคมมองว่าผู ้ ชายต้องเป็นผู ้ นํา  ผู ้ หารายได้  ผู ้ มีบทบาทในทางสาธารณะ  ส่งผลให้มีการกําหนด

คุณลักษณะทีตายตัวให้ทั งแก่ผู ้หญิงและผู ้ชายด้วยภาระหน้าทีทีแตกต่างกัน  ความเป็นผู ้หญิงจะสะท้อน

ภาพของความอ่อนไหวอ่อนแอ  การยอมอ่อนข้อ  การจํายอม  ปรนนิบัติ  บริการ ในขณะทีผู ้ชายจะถูก

กํากับไว้กับความมีเหตุผล  ความกล้าตดัสินใจ  ความเข้มแข็ง  ความเป็นผู ้ นํา  ซึงลักษณะต่างๆ เหล่านี   

ล้วนเป็นเบ้าหลอมทีเป็นรากฐานอย่างดี  สําหรับการกระทําความรุนแรงในครอบครัวของเพศชายทีมีต่อ

เพศหญิง  ซึงทุกอย่างเหล่านี ล้วนซึมลึกจนทั งผู ้หญิงเองก็ยอมรับความรุนแรงและตัวผู ้ชายก็ไม่ได้มองว่า

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรืองผิดปกติแต่อย่างใด(ณัฏฐินี คงทรัพย์สินสิริ, 2552: 5)  

   สิงสําคัญอีกประการหนึงทีทําให้ความรุนแรงในครอบครัวไม่เป็นทีเปิดเผยนัก  ก็คือการมองว่า

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ในปริมณฑลส่วนตัว  จึงเป็นเรืองทีสาธารณะ เช่น 

รัฐ ชุมชน เพือนบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าไปจัดการกับเรืองดังกล่าว  อีกทั งความรุนแรงในครอบครัวยังกลายเป็น

ภัยซ่อนเร้นทีผู ้หญิงซึงเป็นผู ้ถูกกระทําเลือกทีจะเก็บเป็นความลับ  เพราะความรู ้ สึกอับอาย  รู ้ สึกผิด  รู ้ สึก

กลายเป็นตราบาปของตนเอง  และยิงภรรยาบางคนต้องพึงพิงรายได้จากสามีเพราะไม่มีรายได้เป็นของ

ตนเอง  จึงต้องจํายอมรับสภาพความรุนแรงทีเกิดขึ นในครอบครัวโดยไม่กล้าทีจะเปิดเผยเรืองราวให้คนอืน

ได้รับรู ้

 ความรุนแรงอีกประเภทหนึงทีเกิดขึ นในสังคมปัจจุบันและนับวันจะยิงเพิมมากขึ น คือ การคุกคาม

ทางเพศในทีทํางาน  สตรีในทุกวันนี ต้องเผชิญกับการคุกคามทางเพศ ทั งทางกายและทางวาจา  ตาม

สถานทีต่างๆ เช่น บนรถประจําทาง  โรงภาพยนตร์  สถานบันเทิง หรือทีสาธารณะ แต่ก็ยังไม่สร้าง

ความรู ้สึกเลวร้ายให้มากเท่ากับการคุกคามทางเพศทีเกิดขึ นในทีทํางาน  อันอาจเกิดจากผู ้บังคับบญัชา

หรือจากเพือนร่วมงานผู ้ ชาย  การทีต้องเผชิญกับการถูกกระทําการดังกล่าวอยู่เป็นนิจ  อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพจิตใจของตัวสตรีเอง  ดังเช่น อัยการชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ให้ความเห็นไว้

ว่า “เรายังมิได้ตระหนักกันถึงความเสือมทรามต่อศักดิ ศรี (ของผู ้หญิงคนหนึง) ทีเกิดจากการคุกคามทาง

เพศซํ าซาก  ว่าสามารถก่อให้เกิดความเจ็บปวดทีเหมือนกับการถูกข่มขืนได้ทีเดียว” (วิจิตรา อยู่เป็นแก้ว, 

2550: 3) ยิงกว่านั น การคุกคามทางเพศทีเกิดในทีทํางานเป็นเรืองสําคัญทีเกียวข้องกับความมันคงใน

อาชีพและชีวิต  เพราะอาจทําให้ต้องสูญเสียโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน  บางครั งต้องเปลียนทีทํางาน

ใหม่หากสตรีไม่ยินยอมต่อการกระทําดังกล่าว  ซึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติ(Discrimination)สําหรับสตรีในที

ทํางาน   
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 การรายงานเกียวกับเรืองคุกคามทางเพศในสถานทีทํางานนั นส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบันทึกและ

เปิดเผย  เพราะมองว่าเป็นเรืองน่าอับอาย  เสือมเสียชือเสียง  เสียภาพลักษณ์ของตนและหน่วยงาน / 

องค์กร จึงทําให้เรืองร้องเรียนทีสาธารณชนได้รับทราบเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขานํ าแข็งทีโผล่ขึ นมาเหนือ

ผิวนํ าเท่านั น  เป็นผลทําให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาความรุนแรง / คุกคามทางเพศต่อสตรีเป็นไป

อย่างเชืองช้าและไม่ได้ประสิทธิผลเท่าทีควร  แม้จะเกิดกระแสการเคลือนไหวจากการต่อสู ้ เรียกร้องของ

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  เพือต่อต้านการคุกคามทางเพศโดย

ทํางานร่วมกับขบวนการแรงงาน  จนเกิดพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึงเป็นกฎหมายฉบับ

เดียวของไทยทีบัญญัติห้ามการล่วงละเมินทางเพศไว้ ในมาตรา 16 เพือคุ ้มครองลูกจ้างหญิงและเด็ก 

(จันทนา มโนวัฒนา, 2552: 2) แต่เมือพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่า  พระราชบัญญัติในมาตรา 16 

คุ ้มครองเฉพาะในกรณีทีเป็นการกระทําของนายจ้าง หัวหน้างาน และผู ้ตรวจงานต่อลูกจ้างซึงเป็นหญิงและ

เด็ก  ซึงเป็นฐานความผิดพิเศษทีนอกเหนือจากการคุ ้มครองทัวไปตามประมวลกฎหมายอาญา  อย่างไรก็

ตามในบทบัญญัติตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี   ไม่ได้ครอบคลุมถึง

การคุกคามโดยเพือนร่วมงานและลูกค้าทีมาใช้บริการทีสตรีต้องปฏิบัติงานด้วย  ดังนั นอาจกล่าวได้ว่า แม้

จะมีการออกกฎหมายและกําหนดบทลงโทษแต่ก็มิได้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ความเป็นจริงทีสตรีกําลัง

เผชิญอยู ่

 การศึกษาหลายเรืองทีผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดความรุนแรงในสงัคมไทยทีสูงขึ น

ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงและการคุกคามทางเพศทีเกิดขึ นกับสตรี  ไม่ได้ถูกจํากัดให้อยู่แค่ภายใน

ครอบครัวหรือสถานทีทํางาน  แต่ยังคงลุกลามและถูกถ่ายทอดผ่านออกมาทางสือ เช่น ละคร  ภาพยนตร์  

อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ ทีนับวันจะขยายวงกว้างออกไปและสามารถเข้าถงึได้ง่าย โดยเฉพาะสือในอินเตอร์เน็ตที

มักจะมีเนื อหาเกียวกับมิติของเพศวิถีอยู่มากมาย  เช่น ภาพโป๊เปลือย  การกระทําทางเพศ  การร่วมเพศกับ

เด็ก  ภาพและข้อความทีบ่งบอกถึงการกระทําความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น เนื อหาทางเพศในอินเตอร์เน็ต

จึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  ในการหาบทเรียนความรู ้ เรืองเพศ (Sex) สําหรับผู ้ชาย  ผู ้หญิง  เด็ก 

และผู ้ใหญ่ (ชายไทย รักษาชาติ, 2548: 8) ซึงไม่ได้หมายความว่าสิงเหล่านั นจะเป็นข้อมูลความรู ้ ทีถูกต้อง  

แต่เนื อหาเหล่านี กลับเป็นการผลิตซํ า  ขยายพื นทีให้การกดขีทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศให้

เกิดขึ นและดํารงอยู่ต่อไป 

 นอกจากนี โลกอินเตอร์เน็ตยังได้เปิดพื นทีให้เกิดการคุกคามทางเพศรูปแบบใหม่  ทีเรียกกันว่า            

“โพสต์รูป”  กล่าวคือ บุคคลทีเป็นสมาชิกของแต่ละเว็บไซต์  ก็จะสรรหารูปภาพทีเป็นสือยัวยุอารมณ์ทาง

เพศมาโพสต์ลงในเว็บไซต์ทีตนเป็นสมาชิกอยู่  ซึงรูปทีได้รับความนิยมมากทีสุดก็คือรูปทีอยู่ในลักษณะของ

การแอบถ่าย  โดยเฉพาะรูปของเด็กนักเรียน นักศึกษา  ภาพทีถูกแอบถ่ายอาจจะเป็นในขณะเผลอหรือไม่

ระวังตัวของผู ้หญิงเหล่านี กลับถูกนํามาหาผลประโยชน์ภายใต้ระบบคิดแบบปิตาธิปไตย  ทีมองผู ้หญิงเป็น

เพียงวัตถุทางเพศ  โดยมิได้คํานึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู ้หญิงหรือสภาพจิตใจของผู ้ถูกแอบถ่าย              
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ซึงนับวันจะมีเพิมมากขึ นเรือยๆ เป็นภัยทีน่ากลัวสําหรับผู ้หญิงทีมีโอกาสตกอยู่ในสถานะ “เหยือ” ได้อย่าง

ง่ายดาย 

 อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันความรุนแรงต่อสตรีเป็นกระแสสากลทีทัวโลกตืนตัว  องค์กรต่างๆ ที

เกียวข้องกับสิทธิสตรีก็มิได้เพิกเฉย  ยังคงหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี อย่างจริงจัง  เห็นได้จากการ

กําหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศทีเกียวข้อง  ซึงนานาชาติรวมทั งประเทศไทยได้ให้การรับรอง  ได้แก่ 

ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก

รูปแบบ  ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายขจัดความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็ก  โดยในปี พ.ศ.2542 รัฐบาล

ประกาศให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  และได้กําหนดให้

วันที 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลของสหประชาชาติ (กัลยพัชร บัตร

สมบูรณ์, 2550: 6) แม้ปัจจุบันจะมีหน่วยงานทั งของภาครัฐและเอกชนจํานวนหนึงคอยให้ความช่วยเหลือ

แก่เหยือหรือผู ้ประสบปัญหา  แต่ก็ยังคงไม่ครอบคลุมและมากเพียงพอตอ่ความต้องการของสตรีทีถูก

กระทํา  จึงทําให้มีองค์กรเอกชนหลายองค์กรทีเข้ามาให้การช่วยเหลือกับปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึ น เช่น 

มูลนิธิเพือนหญิง    เป็นต้น 

 

ผลของงานวิจัย 

 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นสตรีกับความรุนแรง  สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ ความ

รุนแรงในพื นทีส่วนตัว  ความรุนแรง/การคุกคามทางเพศ ในพื นทีสาธารณะ (ทีทํางาน) ความรุนแรง/การ

คุกคามทีเกิดขึ นในสือ  และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสตรีทีถูกกระทําความรุนแรงของหน่วยงาน

ภาครัฐบาลและองค์กรเอกชน 

 

 1.ความรุนแรงในพื นที ส่วนตัว 

 งานวิจัยของ จิราภา เจริญวุฒิ (2549) เรือง ความรุนแรงทีเกิดขึนกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์

แบบคู่รัก  ทิพยวรรณ จันทรา (2549) เรือง ทางเลือกของภรรยาหลวง ในการจัดการปัญหาความรุนแรง

ของครอบครัว กรณีสามีนอกใจภรรยา  ภควดี ศรีประเสริฐ (2548) เรือง ความรุนแรงในครอบครัว : กรณี

ถูกทําร้ายของภรรยา และของณัฏฐินี คงทรัพย์สินสิริ (2552) เรือง การศึกษาภาวะจําทนของผู้หญิงทีถูกทํา

ร้ายจากครอบครัวในสังคมไทย : กรณีศึกษาผู้หญิงทีเข้ารับบริการมูลนิธิเพือนหญิงหมวดวิชา                    

การปฏิบัติงานตรง  ได้สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุปัญหาการใช้ความรุนแรงทีเกิดขึ นครอบครัว  ว่ามักมีปัจจัย

ตั งต้นทีเหมือนกัน นันคือ สาเหตุจากความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม  เพราะความเชือทีว่าผู ้ชายต้อง

เป็นผู ้นํา  เป็นผู ้ มีสิทธิ ตัดสินใจเด็ดขาดในครอบครัว  ส่วนผู ้หญิงต้องเป็นผู ้ตาม  เป็นผู ้ดูแลและรักษาให้

สถาบันครอบครัวดํารงอยูอ่ย่างปกติสุข  ส่งผลทําให้ผู ้หญิงหลายคนต้องจําทนตกอยู่ในสภาพทีถูกทารุณ
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กรรมทั งทางร่ายกายและจิตใจ  เพียงเพือต้องการจะรักษาสถาบันครอบครัวให้ดํารงอยู่  เพราะโดยส่วน

ใหญ่เมือเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก  สังคมมักกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของผู ้หญิงก่อนเป็นลําดับแรก  

แม้ปัญหาทีเกิดขึ นจะมีสาเหตุมาจากผู ้ชายก็ตาม 

 ปัจจัยทีสําคัญอีกประการหนึง คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  เมือผู ้หญิงต้องรับบทบาทเป็นเพียง

แม่บ้านอย่างเดียว  รายได้หลักของครอบครัวจึงมาจากการทํางานของสามี  ดังนั น เวลามีปัญหาความ

รุนแรงเกิดขึ นในครอบครัว  แม้ผู ้หญิงอยากทีจะก้าวเดินออกมาจากความรุนแรงทีเกิดนั นมากเพียงใดก็ตาม  

แต่ก็ไม่กล้าเพราะขาดศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจทีนับว่าเป็นปัจจัยอันสําคัญยิงต่อการดํารงชีวิตในสังคม

ปัจจุบัน  จึงส่งผลให้ผู ้หญิงต้องจํายอมต่อสภาพดังกล่าวโดยไม่มีปากเสียง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามในงานวิจัย

ของ ณัฏฐินี คงทรัพย์สินสิริ ยังพบว่า  นอกจากปัจจัยทั ง 2 ทีได้กล่าวมาในเบื องต้นแล้ว  แท้ทีจริงปัจจัยอัน

เป็นประเด็นสําคัญทีทําให้ผู ้หญิงทนอยู่กับความรุนแรงทีเกิดขึ นภายในครอบครัวได้  ก็เพราะว่าผู ้หญิง

ยังคงมีความรักคู่ครองทีตนเองได้เลือกมาคู่ชีวิต  จึงทําให้ผู ้หญิงสามารถทนและเผชิญต่อความรุนแรงที

เกิดขึ นได้ทุกรูปแบบ 

 ดังนั น แนวทางในการลดปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึ นภายในครอบครัว คือ การเปลียนแปลง

มุมมอง ความคิด ความเชือ และค่านิยม ของคนในสังคมเกียวกับความเป็นหญิงและความเป็นชาย             

โดยการหันมาให้คุณค่าและให้ความสําคัญอย่างทัดเทียมกัน  รู ้ จักแบ่งงานกันทําไม่มองว่างานใดเป็น

บทบาทและหน้าทีของผู ้หญิงหรือของผู ้ชายอย่างตายตัว  และชีวิตภายในครอบครัวควรมีการให้เกียรติซึง

กันและกัน  เคารพและรับฟังความคิดของคู่สมรสของตน 

 

 2.ความรุนแรง/การคุกคามทางเพศ ในพื นทีสาธารณะ (ทีทํางาน) 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัย วิจิตรา อยู่เป็นแก้ว (2550) เรือง ชีวิตการทํางานบุคลากรทางการ

แพทย์ กรณีการคุกคามทางเพศจากการทํางาน นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล (2551) เรือง การสือสารเพือ

จัดการภาวะคุกคามทางเพศในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  และ ชนิกนันท์ พนัธพยัคฆ์ (2552) เรือง ความ

รุนแรงและปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงต่อพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ปัจจัยความรุนแรงทีเกิดขึ นในพื นทีสาธารณะหรือในสถานทีทํางานนั น  เป็นการใช้อํานาจของเพศ

ชายต่อเพศหญิงด้วยการใช้ วาจา ท่าทาง ร่างกาย และกระทําซํ าๆ ในพฤติกรรมทีผู ้หญิงไม่พึงปรารถนา  

เนืองจากการกระทําดังกล่าวทีเกิดขึ น  ล้วนสร้างความอึดอัด  กดดัน ทั งทางร่างกายและจิตใจของผู ้หญิง  

ส่งผลให้เสือมเสียชือเสียง เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจในตนเอง 

 การคุกคามทางเพศทีเกิดขึ นในสถานทีทํางานทีพบในงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ ประเภททีหนึงการคุกคามโดยใช้การแลกเปลียนผลประโยชน์ภายใต้บริบทของการใช้อํานาจหรือการ

แลกเปลียนผลประโยชน์ในหน้าทีการงาน ผู ้ กระทําโดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายหรือเพือนร่วมงาน 

ประเภททีสอง คือ การคุกคามทางเพศโดยการสร้างปัจจัยอันไม่เอื ออํานวยต่อการทํางาน  ซึงประเภทหลัง
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นี   ผู ้กระทําสามารถเป็นได้ทั งเจ้านาย  เพือนร่วมงาน  และผู ้ รับบริการ(ลูกค้า)  ลักษณะของพฤติกรรมการ

คุกคามทางเพศทีเกิดขึ นทั ง 2 ประเภทนั น  ครอบคลุมทั ง 3 ลักษณะ คือ การคุกคามทางวาจา การแสดง

ท่าทาง  การสัมผสับางส่วนของร่างกาย  และการแอบถ่ายรูปหรือคลิปวีดีโดทีเน้นสัดส่วนของร่างกาย  ใน

สายงานของผู ้หญิงบางอาชีพ เช่น เอ็มซี  พริตตี   พนักงานดูแลลูกค้า  แดนเซอร์ ทําให้การคุกคามดังกล่าว

เกิดขึ นได้ง่ายและเกิดขึ นบ่อยครั ง  เนืองจากต้องทํางานอยู่ในทีสาธารณะซึงหลีกเลียงได้ยากและป้องกันได้

ลําบากเพราะสถานทีไม่เอื ออํานวย   

 การคุกคามทางเพศทีเกิดขึ นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและยังส่งผลต่อความมันคงในการทํางาน

ด้วย กล่าวคือ ผลกระทบทีเกิดขึ นต่อสภาพจิตใจนั น  ผู ้หญิงจะเกิดความอับอาย  หวาดระแวง  เครียด  รู ้สึก

เสียเกียรติและไม่มีความสุขในการทํางาน  ส่วนผลกระทบทางด้านความมันคงในการทํางานนั น พบว่า 

ผู ้หญิงอาจถูกกลันแกล้ง  ถูกลดบทบาท  โยกย้ายงานหากไม่ยอมตามการกระทําดังกล่าว  และเมือผู ้หญิง

หาทางออกให้กับปัญหาทีเกิดขึ นไม่ได้  อาจทําให้อัตราการขาดงานเพิมสูงขึ น  และสุดท้ายการลาออกจาก

งานก็จะเกิดขึ นตามมา  จากปัญหาดังกล่าวทําให้ทราบว่าปัญหาการคุกคามทางเพศนอกจะส่งผลเสียต่อ

สภาพทางจิตใจแล้ว  ยังกระทบถึงโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพการทํางานของสตรี  เพราะยังไม่มี

บทลงโทษใดๆ ทีจะบังคับใช้ได้จริง ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ นันท์วัฒน์ อาศิรพจนกุล ทีประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างอยากให้มีการออกกฎหมายเกียวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศในทีทํางาน  แต่กลับไม่เห็น

ความสําคัญและไม่เชือว่าจะเกิดขึ นจริง  เพราะถ้าเกิดขึ นจริงก็เชือว่าในบางกรณีทีผู ้คุกคามทางเพศเป็นคน

ทีมีชือเสียง  ตําแหน่งใหญ่โต หรือมีฐานะดีทางสังคม กฎหมายการคุกคามทางเพศนี จะไม่สามารถเอาผิด

กับผู ้คุกคามทางเพศได้ 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัยประเด็นสตรีกับความรุนแรง  การคุกคามทางเพศในพื นทีสาธารณะ / 

สถานทีทํางานนั น พบข้อสังเกตทีน่าสนใจประการหนึง คือ สตรีทีถูกคุกคามทางเพศจะรู ้ สึกว่าตนเองเป็น

ฝ่ายทีต้องเสือมเสียชือเสียง เป็นฝ่ายทีต้องรู ้สึกอับอาย  ทั งทีความเป็นจริงแล้วตัวผู ้กระทําการดังกล่าวควร

เป็นผู ้ทีต้องรู ้สึกอับอายต่อสังคมและต้องเป็นผู ้เสือมเสียชือเสียงหรือรู ้สึกผิด  แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวกลับ

เกิดขึ นและมีอิทธิพลต่อสภาพทางจิตใจและสถานะทางสังคมในผูห้ญิงมากกว่าผู ้ชาย  สะท้อนให้เห็นถึง

แนวคิดทางสังคมทีมักเอื อประโยชน์ให้กับผู ้ชาย  โดยมองว่าเรืองเพศกับผู ้ชายนั นเป็นของคู่กันหรือเป็น

ธรรมชาติของผู ้ชาย   แม้การกระทําดังกล่าวจะเป็นกระทําทีตั งอยู่บนความทุกข์ทรมานทั งทางร่างกายและ

จิตใจของผู ้หญิงก็ตาม 

 

 3.ความรุนแรง / การคุกคามทางเพศ ที เกิดขึ นในสือ 

 ในงานวิจัยของ ชายไทย รักษาชาติ (2548) เรือง การค้าหญิงกับมิติเรืองเพศวิถีและสือลามกใน

อินเตอร์เน็ต  และ ปานรัตน์ นิมตลุง (2549) เรือง ละครโทรทัศน์ทีปรากฏความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรี 

ศึกษาสตรีทีผ่านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และเคยใช้บริการมูลนิธิเพือนหญิง มีความ
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คล้ายคลึงในข้อค้นพบ คือ ความรุนแรงในครอบครัวทีเกิดขึ นจากประสบการณ์ตรงและความรุนแรงที

เกิดขึ นผ่านทางสือมีจุดร่วมทีเหมือนกันนั น คือ ความรุนแรงทางตรง  โดยมีรูปแบบความรุนแรง ได้แก่ 

ความรุนแรงทางร่างกาย  ความรุนแรงทางจิตใจ  ความรุนแรงทางเพศ   และความรุนแรงทางวัฒนธรรม  

อันมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในระบบปิตาธิปไตย  อันมีการสร้างความรู ้  ความจริง 

เกียวกับมิติเรืองเพศวิถีทีมักจะสร้างภาพลักษณ์ให้ผู ้หญิงเป็นเพียง “สินค้า” หรือ “วัตถทุางเพศ” ทีมีไว้เพือ

รองรับอารมณ์ของผู ้ชาย 

 โดยเฉพาะในสืออินเตอร์เน็ตนั น พบว่า มิติเรืองเพศวิถีทีปรากฏนั นเป็นวาทกรรมในแบบผู ้ชาย  ที

ถูกสร้างและผลิตซํ าอยู่ตลอดเวลา  เนื อหาทีเกิดขึ นในอินเตอร์เน็ตมักเป็นเนื อหาทีวิปริต  รุนแรง  ละเมิด

สิทธมนุษยชนและลดศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ของผู ้หญิง  แต่เนื อหาเหล่านี กลับตอบสนองต่อความต้องการ

ทางเพศของผู ้ชายได้เป็นอย่างดี  ซึงเนื อหาเหล่านั นสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีเหนือกว่า

ของผู ้ชาย  โดยแสดงผ่านการอํานาจครอบงําทางร่างกายและความคิดของผู ้หญิง ทําให้ผู ้หญิงตกอยู่ใน

สถานะผู ้ รับใช้ทางเพศ  ส่งผลให้ผู ้ รับสารทั งผู ้หญิงและผู ้ชายเกิดการซึมซับและสร้างสิงตกค้างทีได้รับจาก

สือแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  การใช้ความรุนแรงต่อผู ้หญิงในทางตรงและในเชิง

โครงสร้าง   นอกจากนี ข้อค้นพบจากงานวิจัยเกียวประเด็นความรุนแรงต่อสตรีบนพื นทีสืออินเตอร์เน็ต  ยัง

สามารถเชือมโยงไปสู่ประเด็นเรืองอนามัยเจริญพันธ์  ทีมักพบว่าสืออินเตอร์เน็ตทีนําเสนอเรืองเพศวิถีมัก

ไม่ได้มีการสนับสนุนการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ซึงอาจส่งผลเสียต่อเนื อตัวร่างกายของผู ้หญิง 

 ดังนั น ผู ้สร้างสือทั ง สือโทรทัศน์ สืออินเตอร์เน็ต สือวิทยุ ฯ ควรมีความรับผิดชอบในการนําเสนอ

เนื อหาของสือ  เพราะสือต่างๆ เหล่านี เป็นสือทีเข้าถึงได้ง่ายของคนทุกเพศ ทุกวัย ทําให้ผู ้ เสพสืออาจรับสาร

ทีผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง  เมือนําไปปฏิบัติตามย่อมเกิดผลเสียต่อตัวบุคคลและต่อสังคมในภาพรวม               

อีกประการหนึงทีสําคัญทีผู ้สร้างสือควรตระหนักถึง คือ การเร่งสร้างองค์ความรู ้ ทีเกียวข้องกับศีลธรรมหรือ

การพิทักษ์สิทธิของผู ้หญิง  ให้มีจํานวนเพิมมากขึ นเพือช่วยขัดเกลาคนในสังคมให้ตระหนักรับรู ้ ถึงสิทธิต่อ

ตนเองและผู ้อืน  ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ทีทัดเทียมกันของทั งผู ้หญิงและผู ้ชาย 

 

 4.การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสตรีที ถูกกระทําความรุนแรงของหน่วยงานภาครัฐบาล

และองค์กรเอกชน 

 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในภาครัฐนั น  เป็นไปในรูปแบบของการรณรงค์เพือยุติความรุนแรงที

เกิดขึ นภายในครอบครัว / สถานทีทํางาน  หรือการกระตุ ้นในสตรีรับรู ้ ถึงสิทธิของตนเองในด้านความ

ปลอดภัยทั งทางร่างกายและจิตใจ  แม้ความรุนแรงดังกล่าวจะเกิดขึ นกับผู ้หญิงในพื นทีทีสังคมกําหนดให้

เป็นพื นทีส่วนตัวก็ตาม  เนืองจากหน่วยงานในภาครัฐจะรับผิดชอบในภาพรวมของสังคมไทยต่อการเกิด

ความรุนแรงกับสตรี  จึงทําให้การทํางานโดยส่วนใหญ่จะเป็นการรณรงค์หรือการสร้างนโยบายเพือ

แก้ปัญหา  ซึงหน่วยงานภาครัฐทีมีบทบาทสําคัญต่อการทํางานดังกล่าว คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมันคงของมนุษย์  แต่ในการแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลนั นองค์กรเอกชนจะเข้ามามีบทบาทสําคัญใน

การแก้ไขปัญหา  จากงานวิจัยของ กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ (2550) เรือง กลยุทธ์การสือสารของมูลนิธิเพือน

หญิง  ในการช่วยเหลือสตรีทีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทําให้ทราบว่าปัจจัยทีสําคัญต่อการ

ตัดสินใจเข้ารับการช่วยเหลือของสตรีนั น  เป็นปัจจัยด้านสภาพจิตใจเป็นหลัก  รองลงมา คือ ความ

น่าเชือถือของของมูลนิธิ สองปัจจัยนี  เป็นเหตุผลสําคัญทีทําให้ผู ้หญิงกล้าทีจะบอกเล่าถึงปัญหาทีเกิดขึ น

ภายในครอบครัวของตนเอง 

 การทํางานขององค์กรเอกชนในการช่วยเหลือสตรีทีได้รับความรุนแรงนั นสามารถแบ่งได้เป็น 5 

ประการ คือ 1.การให้คําปรึกษา โดยใช้การให้คําปรึกษาในระดับบุคคลหรือให้คําปรึกษาแบบการ

รวมกลุ่ม 2.การจัดประชุมเพือสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานทั งทางภาครัฐและเอกชน ทีมี

ความสามารถและมีความพร้อมเข้ามาช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือ  3.การประสานพันธมิตรร่วม ซึงถือว่า

เป็นกลุ่มทีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ  โดยเกิดจากความสนิทสนมผ่านการพูดคุย

บอกเล่าเรืองเล่าแก่กัน  รูปแบบความสัมพันธ์ทีเกิดขึ นเป็นไปในทิศทางช่วยเหลือซึงกันและกัน  มากกว่า

เป็นการแสวงหาผลประโยชน์  4.การใช้สือ  ประกอบด้วย การนําเสนอประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา  

และจับกระแสความสนใจของสังคมเพือจะได้นําเสนอประเด็นทีมีความสอดคล้อง  ซึงจะทําให้เกิดพื นทีใน

สือและทําให้ผู ้คนในสังคมรับรู ้ถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเบื องต้น  5.การใช้สาร  ประกอบด้วยการ

นําเสนอสารทีเป็นข้อเท็จจริง  การนําเสนอสารทีให้ความคิดเห็น  การนําเสนอสารจากข้อมูลของการแก้ไข

ปัญหาในกลุ่ม  และการนําเสนอสารทีเป็นการให้กําลังใจแก่ผู ้ประสบปัญหา 

 แม้หน่วยงานทั งทางภาครัฐและเอกชนจะให้ความสนใจกับปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึ นกับสตรี  

แต่ยังพบปัญหาในการใช้ความช่วยเหลือ ในด้านบุคลากรยังขาดแคลนบุคลากร ทีมีความรู ้ ความเข้าใจ ใน

ด้านกฎหมาย และยังขาดทักษะในการสือสารอย่างเข้าใจถึงสภาพจิตใจของผู ้หญิงทีถูกกระทําความรุนแรง

ส่งผลให้การทํางานในบางกรณียังไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว้ 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 การทําการสังเคราะห์งานวิจัยนี   ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์

ประเด็น ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ มากน้อยเพียงใด โดยการ

สังเคราะห์สามารถสรุปถึงความเชือมโยงในประเด็นหลัก ดังนี 

 

 1. ใช้มาตรการผสมผสานในการป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ง.1) 

 มีการให้ความรู ้ และให้ความช่วยเหลือเกียวกับกฎหมายครอบครัวแก่ผู ้หญิงทีประสบ

ปัญหาความรุนแรง  และออกกฎหมายทีจะเอาผิดกับสามีทีกระทําความรุนแรง (ทิพยวรรณ จันทรา, 2549: 
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171) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.1 (ค) คือ ออกกฎหมาย/หรือเสริมบทลงโทษทางอาญา ทางแพ่ง ทาง

แรงงาน และทางบริหารในกฎหมายทีมีอยู่  เพือใช้ลงโทษหรือชดเชยการกระทําผิดต่อสตรีและเด็กผู ้หญิงที

ต้องพบกับความรุนแรงในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเกิดขึ นในบ้าน  ในทีทํางาน  ชุมชน  หรือสังคม 

 สนับสนุนให้กลุ่ม / สมาคม ทีให้ความช่วยเหลือแก่สตรีทีถูกระทําความรุนแรงทั งทางจิตใจ

และร่างกาย  ออกมารวมตัวรณรงค์ยุติการกระทําความรุนแรงต่อสตรี  รวมถึงหน่วยงานของรัฐทีดูแลเรือง

ครอบครัว (ภควดี ศรีประเสริฐ, 2549: 99) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.1 ใน125 (ง) ทีบอกไว้ว่า สนับสนุน

การริเริมต่างๆ ขององค์กรสตรีและองค์กรพัฒนาเอกชนทัวโลก  ทีจะยกระดับความสํานึกในประเด็นความ

รุนแรงต่อสตรี  และทีจะมีส่วนในการขจัดความรุนแรงให้หมดไป 

 รณรงค์ในด้านกฎหมายเกียวกับสตรี  ควรมีการกระตุ ้นเตือนในเรืองของการแก้ไขปัญหา

ให้เหมาะสมกับสิทธิเสรีภาพของสตรี  และเมือเกิดการเปลียนแปลงแล้วควรมีการตรวจสอบว่ากฎหมาย

หรือข้อบังคับนั น ในทางปฏิบตัิสามารถใช้ได้จริงและเป็นผลในการช่วยเหลือสตรีทีไม่ได้รับความเป็นธรรม

ได้จริงหรือไม่ (วิจิตรา อยู่เป็นแก้ว, 2550: 152) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.1 (ง) คือ รับเอา และ/หรือ

ปฏิบัติตาม ทบทวนเป็นระยะๆ และวิเคราะห์กฎหมายต่างๆ เพือให้แน่ใจว่ากฎหมายนั นมีประสิทธิผลใน

การขจัดความรุนแรงต่อสตรี   

 องค์กรควรมีนโยบายเกียวกับการป้องกันและแก้ไขต่อประเด็นปัญหาการคุกคามทางเพศ

ให้ชัดเจน  และสร้างความเข้าใจต่อผู ้บังคับบัญชา  เนืองจากเป็นกลไกสําคัญทีจะช่วยให้การแก้ปัญหา

บรรลุผลตลอดจนมีการฝึกอบรมแก่บุคลากร  พร้อมทั งพัฒนากระบวนการกล่าวโทษร้องทุกข์ทีมีผลบังคับ

ใช้แก่ผู ้ ทํางานทุกคนในองค์กร (วิจิตรา อยู่เป็นแก้ว, 2550: 152)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.1 (ช) คือ 

ส่งเสริมนโยบายทีแข็งขันและเห็นได้ชัดในการนําเอาประเด็นบทบาทหญิงชายเข้าไปอยู่ในนโยบายและ

โครงการทุกประเภททีเกียวข้องกับความรุนแรงต่อสตรี  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตาม

มาตรการและโครงการทีมุ่งเพิมความรู ้ และความเข้าใจต่อสาเหตุ  ผลลัพธ์ และกลไกของความรุนแรงต่อ

สตรีให้แก่ผู ้ ทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 รัฐควรออกกฎหมายทีชัดเจนเกียวกับการคุกคามทางเพศ  โดยกําหนดนิยาม  และ

ขอบเขตทีชัดเจน  รวมทั งให้ความคุ ้มครองทีครอบคลุมทั งหญิงและชายและทุกสาขาอาชีพ  ทั งภาครัฐและ

เอกชนตลอดจนการคุ ้มครองให้ครอบคลุมถึงการกระทําโดยบุคคลทีสามด้วย เช่น ผู ้ มารับบริการ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (ชนิกนันท์ พันธพยัคฆ์, 2552: 84) ง.1 (บ) คือ รับเอากฎหมายทีจําเป็นมาใช้

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กฎหมายทีมีอยู่แล้ว  โดยลงโทษตํารวจ หน่วยงานรักษาความมันคงและ

หน่วยงานใดๆ ของรัฐ  ทีใช้ความรุนแรงต่อสตรีในระหว่างการปฏิบัติหน้าที  ทบทวนกฎหมายทีมีอยู่ และใช้

มาตรการทีได้ผลกับผู ้กระทําการละเมิดดังกล่าว 
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 การปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือสตรีนั นควรทําในเชิงรุก  ต้องตระหนักว่ามีสตรีซึง 

ถูกกระทําความรุนแรงภายในครอบครัวอีกจํานวนไม่น้อยทีไม่เปิดเผยสภาพปัญหา  แต่กลับต้องเผชิญ

สถานการณ์อันเลวร้ายเพียงลําพังไม่กล้าบอกเล่า  จึงควรมีการจัดสวัสดิการทางสังคม โดยเปิดกว้างให้

สตรีได้เข้าถึงข่าวสารข้อมูล  เพือช่วยให้สตรีได้รับรู ้ทางเลือกและมีทางออกทีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

(จิราภา เจริญวุฒิ, 2549: 104) 

 ควรเปิดพื นทีทางสือสารมวลชนให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู ้ ให้กับสตรีทีถูก 

กระทําความรุนแรง  และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลในครอบครัวเกียวกับวิธีคิด  ทัศนคติ  

ค่านิยม  ความเชือ  หรือบทบาททางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ (ปานรัตน์ นิมตลุง, 2549: 162)  

 หน่วยงานทีเกียวข้องทั งภาครัฐและเอกชนควรมีการรณรงค์เพือยุติความรุนแรง  หรือ 

เผยแพร่ข้อมูลให้ผู ้หญิงทราบ  ให้เกิดการประณามว่าเป็นเรืองทีผิดศีลธรรม  เป็นอาชญากรรม  เพือเพิม

การลงโทษทางสังคมแก่ผู ้ใช้ความรุนแรง  และเป็นสิงทีสังคมควรจะตระหนักถึงว่าเป็นสิงทีต้องร่วมกันแก้ไข 

(ณัฏฐินี คงทรัพยสินสิริ, 2552: 104) 

 หน่วยงานทีเกียวข้องทั งภาครัฐและเอกชนรวมทั งสือมวลชนควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ 

และรณรงค์ให้ผู ้หญิงได้ตระหนักถึงสิทธิของสตรี  ทีจะไม่ให้ผู ้ อืนหรือแม้กระทังสามีของตนมาทําร้าย

ร่างกายจนทําให้ได้รับความเจ็บปวดทั งทางร่างกายและจิตใจ (ทิพยวรรณ จันทรา, 2549: 171) 

 มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทีช่วยเหลือผู ้หญิงในเรืองปัญหาความรุนแรงให้เป็นทีรับรู ้

แก่คนส่วนมาก  ควรมีการโฆษณาตามสือของรัฐบาล  โทรทัศน์  วิทยุหรือทําแผ่นพับจัดวางไว้ตาม

โรงพยาบาลต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิเพือนหญิง  มูลนิธิผู ้หญิง  และบ้านพักฉุกเฉิน เป็นต้น  ซึงสําคัญอย่างยิง

สําหรับผู ้หญิงทีประสบปัญหาต้องการเพือน  และทีปรึกษาปัญหาชีวิตในขณะนั น (ณัฏฐินี คงทรัพยสินสิริ, 

2552: 104) 

 ในการปฏิบัติงานเกียวกับสตรีทีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว  สามารถพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของสตรีทีถูกกระทําความรุนแรงดังกล่าว  เพือการแลกเปลียน

เรียนรู ้ประสบการณ์ซงึกันและกัน  ให้กําลังใจ ปลอบใจ และเข้าใจสภาพปัญหาทีเกิดขึ นเช่นเดียวกัน  และ

นําความรู ้ ข้อมูลทีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสตรีทีถูกกระทําความรุนแรงรายอืนๆ ต่อไป (ณัฏฐินี คง

ทรัพยสินสิริ, 2552: 104) 

 ทั ง 6 ประเด็นข้างต้น มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.2 (ญ) คือ ยกระดับสํานึกของสือมวลชน

ในเรืองความรับผิดชอบทีจะส่งเสริมภาพลักษณะของสตรีและบุรุษทีต่างออกไปจากแบบแผนเดิมๆ   

รวมทั งขจัดรูปแบบการนําเสนอของสือมวลชนทีนําไปสู่ความรุนแรง  และยกระดับของสํานึกต่อบทบาทที

สําคัญของสือในการให้ข้อมูลและการศึกษากับประชาชน  เกียวกับสาเหตุและผลของความรุนแรงต่อสตรี

และในการกระตุ ้นให้สาธารณชนได้ถกเถียงกันในเรืองนี 
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 2. ศึกษาสาเหตุและผลของความรุนแรงและประสิทธิผลของมาตรการป้องกัน (ง.2) 

 องค์กรต่างๆ ทั งภาครัฐและหน่วยงานอิสระ  ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านการจัดการ 

ภาวะคุกคามทางเพศให้มากขึ น  เพือความรู ้ ใหม่ทีได้จะมาสร้างประโยชน์ในการเป็นตัวบทกฎหมาย  เพือ

นํามาใช้แก้ปัญหาทางด้านสังคมและสร้างความปลอดภัยให้สังคมไทยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.2 (ก) 

คือ ส่งเสริมการวิจัย  เก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติทีเกียวข้องกับรูปแบบต่างๆ ของความรุนแรงตอ่สตรีทีพบ

เห็นอยู่ทัวไป  โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว  สนับสนุนการวิจัยถึงสาเหตุ  ลักษณะ ความร้ายแรง  

ผลต่อผู ้ตกเป็นเหยือ  และประสิทธิผลของมาตรการทีใช้ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อสตรี (กัลยพัชร 

บัตรสมบูรณ์, 2550: 120) 

  

 3. ขจัดการค้าสตรีและช่วยเหลือผูต้กเป็นเหยื อของความรุนแรงจากการค้าประเวณีและ

การค้ามนุษย์ (ง.3) 

 ในงานวิจัยประเด็นสตรีกับความรุนแรงทั ง 11 เล่มทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีงานวิจัยเล่มใดที

มีข้อเสนอแนะเชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี 
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ตารางที  8 สรุปภาพรวมสังเคราะห์งานวิจัย  ประเดน็ความรุนแรงต่อสตรี 

 

ประเด็น ความรุนแรงใน

พื นที ส่วนตัว 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศใน

พื นทีสาธารณะ           

(ทีทํางาน) 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศที

เกิดขึ นในสือ 

การมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหา

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศของ

หน่วยงาน

ภาครัฐบาลและ

องค์กรเอกชน 

สถานการณ์     -ค ว า ม รุ น แ ร ง ที

เกิดขึ นในครอบครัว

เป็นในลักษณะของ

ส า มี ก ร ะ ทํ า ค ว า ม

รุนแรงต่อภรรยาทั ง

ทางร่างกายและจิตใจ 

    -ส ต รี ไ ม่ ก ล้ า ข อ

ความช่วยเหลือจาก

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก 

เพร าะ รู้ สึก อับ อา ย

และต้องการจะรักษา

ครอบครัวไว้ให้นาน

ทีสุด 

  -ความรุนแรงห รือ

การคุกคามทางเพศที

เ กิดขึ นในทีทํ างาน 

โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

เ จ้ า น า ย   เ พื อ น

ร่วมงานและผู ้ มารับ

บริการ(ลูกค้า) 

    -โดยความรุนแรงที

เ กิดขึ นมีทั ง ในส่วน

ขอ ง ก าร ใ ช้ สา ย ต า  

วาจา  ท่าทาง และ

การสัมผัสบางส่วน

ของร่างกายสตรี 

   -ส ต รี มั ก ป ก ป้ อ ง

ต น เ อ ง ด้ ว ย ก า ร

ห ลี ก เ ลี ย ง ก า ร

เผชิญหน้าและอาจถึง

ขึ นลาออกจากงานที

ทํ า อ ยู่ เ พี ย ง เ พื อ

ต้องการแก้ปัญหาที

เกิดขึ น 

  -สื อ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น

การตอกยํ า ฉายซํ า 

ภ า พ ก า ร ใ ช้ ค ว า ม

รุ น แ ร ง ต่ อ ส ต รี ทั ง

ทางตรง และทางอ้อม 

เ ช่ น เ ช่ น  วี ซี ดี โ ป๊ 

ห นั ง สื อ โ ป๊  ล ะ ค ร

โทรทัศน์  เป็นต้น 

  -ทําให้ผู ้ รับสารเกิด

ความรู้ ความเข้าใจที

ผิด  และนําไปปฏิบัติ

ตามเพราะเชือและคิด

ว่าสิงทีตนรับรู้ จากสือ

ต่างๆ นั น เป็นความรู้  

ความจริงทีถูกต้อง 

  -ปั ญ ห า ค ว า ม

รุนแรง/การคุกคาม

ทางเพศเป็นปัญหาที

อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม

สนใจของสังคม  จึง

ทําให้เกิดมูลนิธิและ

องค์กรต่างๆ ทียืนมา

ให้ความช่วยเหลือ ต่อ

จากภาครัฐ  เพือให้

เกิดความทัวถึงและ

สามารถรองรับปัญหา

ทีมีเพิมมากขึ น 
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ประเด็น ความรุนแรงใน

พื นที ส่วนตัว 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศใน

พื นทีสาธารณะ           

(ทีทํางาน) 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศที

เกิดขึ นในสือ 

การมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหา

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศของ

หน่วยงาน

ภาครัฐบาลและ

องค์กรเอกชน 

แนวคิดและทฤษฏี 1.ทฤษฏีและแนวคิด

สตรีนิยม 

2. ทฤษ ฏี ระบบชาย

เป็นใหญ่ 

3.ทฤษฏี วัฒ นธรรม

ย่อยของความรุนแรง 

1.ทฤษฏีการสือสาร

ระหว่างบุคคล 

2.แนวคิดความรุนแรง

ในสถานทีทํางานและ

การป้องกัน 

3.ทฤษ ฏี ระบบชาย

เป็นใหญ่ 

4.แนวคิดโครงสร้าง

องค์กร 

1.แนวคิดมิติเรืองเพศ

วิถี 

2.แนวคิดสือลามก 

3. ทฤษฎีสตรีนิยม 

4. แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฏี

สือสารมวลชน 

1.ทฤษฏีการสือสาร 

2. แ น ว คิ ด เ กี ย ว กับ

ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น

ครอบครัว 

3.แนวคิดการจัดการ

บ ริ ก า ร สํ า ห รั บ ผู ้

ประสบปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว 

ผลของงานวิจัย ส ต รี ต้ อ ง ท น อ ยู่ กั บ

ความรุนแรงภายใน

ครอบครัว  และอีก

หนึงปัจจัยทีสําคัญคือ 

ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น

เศรษฐกิจ เพราะสตรี

บางคนทําหน้าทีเป็น

เพียงแ ม่ บ้านอ ย่า ง

เดียว  จึงทําให้ไม่มี

รายได้จากทีอืน   

  ดั ง นั น  ต่ อ ใ ห้ ส ต รี

อยากก้าวออกมาจาก

ความรุนแรงภายใน

ครอบครัวมากเพียงใด

ก็ตาม  สตรีก็ต้องทน

อยู่เพราะความกลัวว่า

ต น เ อ ง จ ะ ไ ม่ มี

ศักยภ าพในการห า

รายได้ 

 

ผลกระทบทีเกิดขึ นต่อ

ส ภ า พ จิ ต ใ จ นั น  

พบว่า ผู ้ หญิงจะเกิด

ค ว า ม อั บ อ า ย  

หวาดระแวง  เครียด   

    ส่ ว น ผ ล ก ร ะ ท บ

ทางด้านความมันคง

ใ น ก า ร ทํ า ง า น นั น 

พบว่า ผู ้ หญิงอาจถูก

กลัน แก ล้ ง   ถูก ล ด

บทบาท  โยกย้ายงาน

หากไม่ยอมต้องการ

กระทําดังกล่าว  และ

เ มื อ ผู ้ ห ญิ ง ห า ท า ง

ออกใ ห้กับปัญหาที

เกิดขึ นไม่ได้  ส่งผลให้

อัต รา กา ร ขา ดง า น

เพิมสูงขึ นและสุดท้าย 

การลาออกจากงานก็

จะเกิดขึ นตามมา       

คื อ  ค ว า ม รุ น แ ร ง

ท า ง ต ร ง   โ ด ย มี

รูปแบบความรุนแรง 

ได้แ ก่ ความรุนแรง

ทางร่างกาย  ความ

รุ น แ ร ง ท า ง จิ ต ใ จ  

ความรุนแรงทางเพศ   

และความรุนแรงทาง

วั ฒ น ธ ร ร ม   อั น มี

ส า เ ห ตุ ม า จ า ก

โครงสร้างทางสังคม

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น

ร ะ บ บ ปิ ต า ธิ ป ไ ต ย  

อันมีการสร้างความรู้  

ความจริง เกียวกับมิติ

เ รืองเพศวิถีทีมักจะ

สร้างภาพลักษณ์ให้

ผู ้ ห ญิ ง เ ป็ น เ พี ย ง 

“สินค้า”  หรือ “วัตถุ

ทางเพศ”  

การทํางานขององค์กร

เ อ ก ช น ใ น ก า ร

ช่วยเหลือสตรีทีได้รับ

ค ว า ม รุ น แ ร ง นั น

สามารถแบ่งได้เป็น 5 

ประการ คือ 1.การให้

คําปรึกษา 2.การ

จัดการประชุม เพื อ

ส ร้าง ความ ร่วมมื อ          

3. ก า ร ป ร ะ ส า น

พันธมิตร 4.การใช้สือ 

5.การใช้สาร 
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ประเด็น ความรุนแรงใน

พื นที ส่วนตัว 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศใน

พื นทีสาธารณะ           

(ทีทํางาน) 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศที

เกิดขึ นในสือ 

การมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหา

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศของ

หน่วยงาน

ภาครัฐบาลและ

องค์กรเอกชน 

ผลของงานวิจัย     แน ว ท า ง แ ก้ ไ ข ที

สํ า คั ญ คื อ  ต้ อ ง

ปรับเปลียนแนวคิด 

ทัศนคติ  ความเ ชื อ 

ค่านิยม ทีกดผู ้ หญิง

ให้ตํากว่าผู ้ ชาย  โดย

ก า ร หั น ม า ใ ห้

ความสําคัญและรู้ จัก

แบ่งงานกันทําอย่าง

เ ท่ า เ ที ย ม ร ะ ห ว่ า ง

หญิงและชาย 

 ที มี ไ ว้ เ พื อ ร อ ง รั บ

อารมณ์ของผู ้ชาย 

 

 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก

งานวิจัย 

1. ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร

สร้างสัมพันธภาพใน

ค ร อ บ ค รั ว  โ ด ย มี

โครงการต่างๆ  

2. ห น่ ว ย ง า น ที

เกียวข้องทั งภาครัฐ

และเอกชนควรมีการ

รณรงค์เพือยุติความ

รุนแรง หรือเผยแพร่

ข้อมูลให้ผู ้ หญิงทราบ  

ให้เกิดการประณาม

ว่ า เ ป็ น เ รื อ ง ที ผิ ด

ศี ล ธ ร ร ม เ ป็ น

อาชญากรรม 

3.ประชาชนทัวไปควร

ช่วยกันมีส่วนร่วมใน

ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร

กระทําความรุนแรงใน 

1.หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนทีเกียวข้อง 

ควรเห็นความสําคัญ

และให้ความใส่ใจใน

การปรับเปลียนฐาน

คิดเรืองมิติหญิงชาย  

โ ด ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง ๆ 

เพือให้สังคมสามารถ

เ ข้ า ใ จ เ รือ ง นี  แ ล ะ

ร่วมมือในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการ

คุกคามทางเพศจาก

การทํางาน 

2.ส่วนผู ้ ทีถูกกระทํา

ความรุนแรงควรได้รับ

การช่วยเหลือ ฟืนฟู 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ข วั ญ

กําลังใจใน 

1.ควรเปิดพื นทีทาง

สือสารมวลชนให้ มี

ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้

ให้กับสตรีทีถูกกระทํา

ความรุนแรง 

2.ผู ้ ประกอบวิชาชีพ

สือมวลชนทุกแขนง

ค ว ร ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ

สนับสนุนให้เกิดกลไก

การรับผิดชอบในการ

นําเสนอเนื อหาของ

สือ 

1.การปฏิบัติงานใน

ก า ร ใ ห้ ค ว า ม

ช่วยเหลือสตรีนั นควร

ทําในเชิงรุก  

2.ควรมีการทํางาน

แ บ บ บู ร ณ า ก า ร 

เ นื อ ง จ า ก ปั ญ ห า

ค ว า ม รุ น แ ร ง เ ป็ น

ปัญหาทีหลายฝ่าย

ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม

ช่วยเหลือเพือแก้ไข

ปัญหาทีเกิดขึ น 

3. บุ ค ล า ก ร ที

ป ฏิ บั ติ ง า น ต้ อ ง มี

ความรู้  ความเข้าใจ 

ในเรืองบทบาทหญิง

ชาย  เพือจะได้เข้าใจ

สภาพจิตใจของผู ้ถูก 
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ประเด็น ความรุนแรงใน

พื นที ส่วนตัว 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศใน

พื นทีสาธารณะ           

(ทีทํางาน) 

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศที

เกิดขึ นในสือ 

การมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหา

ความรุนแรง/การ

คุกคามทางเพศของ

หน่วยงาน

ภาครัฐบาลและ

องค์กรเอกชน 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก

งานวิจัย 

ครอบครัว โดยไม่คิด

ว่า ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น

ครอบครัว เ ป็น เ รือง

ส่วนตัว 

การปฏิบัติงานให้แก่

องค์กรต่อไป 

 กระทําความรุนแรง 

 

 

7.  สตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ 

 การสังเคราะห์งานวิจัยประเด็น “สตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ” ระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 

 

สถานการณ์  ปัญหา  สาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  นับตั งแต่ปี พ.ศ.2547 จนปัจจุบัน  เป็น

สถานการณ์ทีมนุษย์จงใจทําร้ายกันเองอย่างรุนแรง  ไม่ว่าจะเป็นการลอบยิง การวางระเบิด และเมือ

พิจารณารูปแบบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดทีเกิดขึ นในอดีต พบว่า เป็นรูปแบบของการ

ลอบทําร้ายเจ้าหน้าทีรัฐ  การทําร้ายครู  การเผาโรงเรียนและสถานทีราชการ (อาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล, 

2551: 1) การก่อการร้ายทีเกิดขึ นในระยะหลังได้มีการปรับเปลียนรูปแบบทั งในด้านของความถีและความ

รุนแรงทีเพิมขึ น  เช่น มีการปรับเปลียนยุทธวิธีการก่อเหตุ  ทีได้เปลียนมาใช้การวางระเบิดเพิมมากขึน  และ

ลงมือกระทําพร้อมๆ กันในหลายสถานที  รวมทั งการประกบยิงรายวันตามพื นทีต่างๆ ซึงเป้าหมายของการ

ลอบทําร้ายไม่ได้จํากัดเพียงเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ  แต่กระจายไปสู่ประชาชนผู ้บริสุทธิ ทีดํารงวิถีชีวิตอยู่ใน

พื นทีดังกล่าวเช่นกัน 

 รายงานของศูนย์ประสานงานวิชาการและช่วยเหลือผู ้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่

สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) ระบุว่า ตั งแต่วันที 4 มกราคม 2547 จนถึงวันที 30 สิงหาคม 

2551 มีเหตุการณ์ทีส่งผลต่อชีวิตประชาชนมากถึง 6,891 ครั ง  ทําให้มีผู ้ทีได้รับบาดเจ็บจํานวน 6,245 คน 

ผู ้ เสียชีวิต จํานวน 3,109 คน (ธีรศักดิ  พงศ์ปริตร, 2552: 1) สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมาก  ก่อให้เกิดความสูญเสียทั งชีวิตและทรัพย์สิน  

รวมทั งทําให้สังคมทีเคยอยู่กันอย่างสมานฉันท์บนความหลากหลายทางความเชือและวัฒนธรรม
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เปลียนแปลงไป  เหตุการณ์ความไม่สงบทีเกิดขึนยังส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนที

อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั งนี เนืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์  ทําให้เกิด

บรรยากาศความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจซึงกันและกัน  และความไม่มันใจในความปลอดภัยของชีวิต

และทรัพย์สิน 

 ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกเพศ 

ทุกวัยทีอาศัยอยู่ในพื นที  แม้ในรายทีไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่เหตุการณ์ทีเกิดขึ นก็ส่งผลต่อสภาพ

อารมณ์  เกิดความรู ้สึกสะเทือนใจเมือได้รับรู ้ เรืองราวความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัจจัยดังกล่าวได้

ส่งผลกระทบต่อบุคคลทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ก่อให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงและต่อเนือง  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Watts (อ้างถึงใน อาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล, 2551: 2) ซึงได้ศึกษาเกียวกับ

ผลกระทบทางด้านจิตใจในผู ้ประสบเหตุการณ์ระเบิด พบว่า ผู ้ประสบเหตุการณ์ยังคงมีฝันร้ายถึงเหตุการณ์

ทีเกิดขึ น  ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้วนานถึง 55 ปี ดังนั น ผู ้ทีได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงควรได้รับการดูแลทั งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนือง 

 การได้รับบาดเจ็บด้านร่างกายย่อมส่งผลให้ความสามารถในการทํางานด้านต่างๆ ลดลง  หรือไม่

สามารถทําได้เลย  และถ้าผู ้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู ้ชายซึงสังคมได้มอบหมายบทบาทหน้าทีการเป็นหัวหน้า

ครอบครัวให้ไว้ด้วยแล้วย่อมเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามมา  ด้วยความจําเป็นที

เกิดขึ นทําให้ผู ้หญิงต้องเข้ามารับบทบาทในการเป็นเสาหลักของครอบครัวและผู ้ดูแลผู ้ ได้รับบาดเจ็บ  ซึง

การทีผู ้หญิงเหล่านี ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนก่อให้เกิดปัญหามากมาย  เพราะด้วยลักษณะ

ครอบครัวของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู ้ชายส่วนใหญ่จะทําหน้าทีหัวหน้าครอบครัวในการ

หารายได้หลักให้กับครอบครัว  ในขณะทีผู ้หญิงมีหน้าทีเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียว  หากดูจากบริบททาง

สังคมเช่นนี แล้ว  จะพบว่าระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชายนั นเมือมีความสูญเสียทีเกิดขึ น ผู ้หญิงได้รับผลกระทบ

จากความสูญเสียมากกว่าผู ้ชาย  เนืองจากต้องเข้ามารับภาระเป็นเสาหลักของครอบครัวโดยไม่มีความ

พร้อมและเมือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยหรือพิการ  ผู ้หญิงก็ต้องเป็นบุคคลหลักทีต้องรับภาระหน้าทีและ

ความรับผิดชอบต่างๆ ของครอบครัวตลอดจนบทบาทของผู ้ดูแล  จึงนับว่าผู ้หญิงกลุ่มนี เป็นกลุ่มทีได้รับ

ผลกระทบจากการบาดเจ็บเช่นกัน (ณัฐวี ปานมาก, 2552: 3) 

 ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ส่งผลกระทบต่อผู ้หญิง

และครอบครัว  โดยเฉพาะสตรีทีประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน  เพราะต้องแบกรับภาระหน้าทีเป็นหัวหน้า

ครอบครัว  เป็นแม่คนเดียวอย่างไม่คาดคิด รวมทั งต้องดูแลผู ้ ได้รับบาดเจ็บ  ญาติพีน้องและผู ้สูงอายุใน

ครอบครัว  สตรีต้องประกอบอาชีพเพือให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย  ซึงในบางครอบครัวก็ไม่สามารถที

จะประกอบอาชีพอย่างทีเคยทํามาก่อน  ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลแต่ละคณะทีบริหารประเทศตั งแต่

ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ได้กําหนดนโยบายเร่งด่วนทีจะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ  โดยน้อมนําแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดําเนิน
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ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในพื นที  

ซึงรวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะขั นพื นฐานอย่างทัวถึง  โดยให้ภารกิจต่างๆ มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะเฉพาะพื นที  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความน่าเชือถือของประชาชน  ร่วมทั งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนและมีการจัดการอย่างเป็นเอกภาพ  เพือให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความสมานฉันท์และสันติ

สุขในพื นทีโดยเร็วทีสุด  โดยได้กําหนดเป็นนโยบายและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

ผลของงานวิจัย 

 

 เนืองจากปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิงทวีความรุนแรงขึ นในช่วงระยะเวลา 

4-5 ปีทีผ่านมา งานวิจัยทีเกียวข้องกับประเด็นความขดัแย้งด้วยกําลังอาวุธจึงมีการศึกษาอยู่อย่างจํากัด

และไม่แพร่หลาย   

 งานวิจัยทีได้เลือกมาสังเคราะห์นั น  ได้แก่งานของ รัตนา ปรีชาสุชาติ (2552) เรือง ความสามารถ

ในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของหญิงทีสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์

ความรุนแรงในจังหวัดยะลา  ธีรศักดิ  พงศ์ปริตร (2552) เรือง แนวทางการพัฒนาสวัสดิการโดยรัฐสําหรับ

สตรีหม้ายทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสงเทียน ศรี

วิชัย (2551) เรือง การให้ความคุ้มครองสตรีในภาวะขัดกันทางกําลังทหาร ณัฐวี ปานมาก (2552) เรือง 

ผลกระทบของความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการรับรู้ความเสียงจากการทํางานทีมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และงานของ 

อาภาภรณ์ ดํารงสุสกุล (2551) เรือง ประสบการณ์ของผู้หญิงทีดูแลสมาชิกในครอบครัวทีได้รับบาดเจ็บ 

จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย งานวิจัยทั งหมดได้สะท้อนให้เห็นถึง

สภาพความเป็นอยู่และการเผชิญปัญหาของผู ้หญิงทีดํารงชีวิตอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที

คล้ายคลึงกัน  ซึงสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ  

 1.สภาวะกะทันหัน  คือ เป็นความรู ้ สึกทีเกิดขึ นเมือทราบถึงความรุนแรงทีเกิดขึ นกับบุคคลใน

ครอบครัวจนได้รับความบาดเจ็บหรือความบกพร่องทางร่างกาย  โดยเฉพาะเมือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิด

ขึ นกับผู ้ชายซึงเป็นกําลังหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัว  ส่งผลให้ผู ้หญิงภาวะสับสนเนืองจากไม่คิด

ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ นกับบุคคลในครอบครัว 

 2.การแบกรับภาระ เป็นความรู ้สึกถึงการรับบทบาทในการเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนสามี 

โดยการประกอบอาชีพเพือหารายได้เข้าครอบครัว เป็นปัญหาทีติดตามมาจากการทีผู ้ ชายไม่สามารถ

ทํางานหาเลี ยงครอบครัวได้เช่นเดมิ  ทําให้ผู ้หญิงต้องแบกรับภาระด้านรายรับรายจ่าย  ภาระด้านการดูแล

ผู ้บาดเจ็บ  ซึงส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ของผู ้หญิงทีต้องเผชิญปัญหา เช่น ภาวะเครียด  ภาวะท้อถอยใน
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การดูแล แต่จากงานวิจัยของ รัตนา ปรีชาสุชาติ (2552) พบว่า การสนับสนุนทีดีทางสังคมส่งผลต่อสภาพ

จิตใจของสตรีทีประสบปัญหา กล่าวคือ การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ จาก

ส่วนกลางและในชุมชน  ทั งด้านเงินทุนประกอบอาชีพ  เงินทุนการศึกษาบุตร  เงินสวัสดิการเมือสามี

เสียชีวิต และการได้รับกําลังใจจากสตรีผู ้ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน รวมทั งกําลังใจจากครอบครัว ทําให้

สตรีเหล่านี มีสภาพจิตใจทีดีขึ น  และมีกําลังใจทีจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้  ความรับผิดชอบ

ของสตรีทีเกิดขึ นนั น  สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขของสามีภรรยา สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ

สตรีทีสามารถทําทุกอย่างได้เพือครอบครัวแม้ตนเองจะต้องเผชิญกับความยากลําบาก 

 3.การเผชิญปัญหาและการปรับตัว เป็นความรู ้สึกต่อการเผชิญปัญหาในการเข้ารับบทบาทใหม่ 

ทั งการดูแลผู ้ได้รับบาดเจ็บและการเป็นหัวหน้าครอบครัว  ซึงการมีบทบาทหน้าทีเพิมขึ นหลายด้านส่งผล

ต่อสภาพทางอารมณ์ในเรืองของความวิตกกังวล  แต่ส่วนใหญ่ทีประสบปัญหามักจะมีกลไกการจัดการกับ

สภาพทีจิตใจทีวิตกกังวลโดยการให้ทัศนคติต่อเรืองทีเกิดขึ นเป็นเรืองของเวรกรรม  ระบายออกด้วยการ

ร้องไห้  หาทียึดเหนียวจิตใจ  และมองหาความช่วยเหลือจากสังคม  เป็นทีน่าสังเกตว่าการเกิดปัญหาใน

เรืองของความสูญเสียสามีไปในเหตุการณ์ความไม่สงบสําหรับผู ้หญิงทีดํารงชีวิตอยู่ในพื นทีชายแดน

ภาคใต้  มีแนวโน้มการยอมรับถึงเรืองทีเกิดขึ นได้มากกว่ากลุ่มทีไม่ได้ดํารงชีวิตอยู่ในชายแดนภาคใต้แต่

สามีต้องมาปฏิบัติหน้าทีในพื นทีเสียงภัย  ดังทีงานวิจัยของ แสงเทียน ศรีวิชัย (2551) ได้พบว่า ภรรยาของ

ทหารทีไปปฏิบัติราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 47.3 แยกพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ร้อยละ 32.3 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านสังคม  รองลงมาร้อยละ 17.2 มีปัญหาสุขภาพจิต

ด้านความรู ้ สึกผิดปกติทางด้านร่างกาย  ร้อยละ 15.1 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านวิตกกังวล  ร้อยละ 9.7 มี

ปัญหาสุขภาพจิตด้านซึมเศร้า และร้อยละ 3.2 มีปัญหาสุขภาพจิตด้านโรคจิต 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 การทําการสังเคราะห์งานวิจัยนี   ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์

ประเด็น ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ มากน้อยเพียงใด โดยการ

สังเคราะห์สามารถสรุปถึงความเชือมโยงในประเด็นหลัก ดังนี 

 

 1.เพิมการมีส่วนร่วมของสตรีในการแก้ไขความขัดแย้งในระดับการตัดสินใจ  และปกป้อง

สตรีทีอยู ่ท่ามกลางภาวะความขัดแย้งที มีการใช้อาวุธและความขัดแย้งอืนๆ หรือการยึดครองของ

ต่างชาติ (จ.1) 

 รัฐควรให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการส่งเสริมด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ 
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อนามัย  ด้านการมีงานทําและการมีรายได้  และด้านทีอยู่อาศัยให้แก่สตรีหม้ายและครอบครัว (ธีรศักดิ  พงศ์

ปริตร, 2552: 152) 

 รัฐควรกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมทีเหมาะสมสําหรับสตรี 

หม้ายและครอบครัว  โดยครอบคลุมมิติการเยียวยารักษา  การพัฒนาและการติดตามปละการประเมินผล

(ธีรศักดิ  พงศ์ปริตร, 2552: 152) 

 ควรพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการแก่สตรีทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ 

ไม่สงบในพื นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ธีรศักดิ  พงศ์ปริตร, 2552: 152) 

 

 ทั ง 3 ข้อข้างต้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ.1 (ค) คือ รวมเอามุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไว้ใน

การแก้ปัญหาความขัดแย้งทีมีการใช้อาวุธ   

 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีหม้ายมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการในหน่วยงานของรัฐ

และรัฐควรเปิดโอกาสให้สตรีหม้ายมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและมาตรการการจัดสวัสดิการสังคม

ให้แก่สตรีหม้ายทีได้รับผลกระทบ (ธีรศักดิ  พงศ์ปริตร, 2552: 152)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ.1 (จ) คือ 

เสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการการประนีประนอมและการฟืนฟูบูรณะประเทศ  หลังจากความ

ขัดแย้งต่างๆ ผ่านพ้นไปแล้ว 

 2.ลดค่าใช้จ่ายอันมหาศาลทางทหารและควบคุมการมีอาวุธ (จ.2) 

 ในงานวิจัยประเด็นสตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีงานวิจัยเล่มใดทีมี

ข้อเสนอแนะเชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี 

 3.ส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยวิธีการที ไม่ใช้ความรุนแรง  และลดการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในการสถานการณ์ความขัดแย้ง (จ.3) 

 ในงานวิจัยประเด็นสตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีงานวิจัยเล่มใดทีมี

ข้อเสนอแนะเชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี 

 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการเสริมสร้างวัฒนธรรมของการมีสันติภาพ (จ.4) 

 ควรนําผลงานวิจัยทีเกียวข้องกับสุขภาพจิตในการทํางานในพื นทีเสียงภัย ไปเป็นแนวทาง 

ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และมาตรฐานการดูแลในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืนฟูภาวะ

สุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวของบุคลากรทีปฏิบัติงานในพื นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แสงเทียน 

ศรีวิชัย, 2551: 51) 

 ควรนําผลงานวิจัยทีมีความเกียวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตในการปฏิบัติหน้าทีในสาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  มาใช้เป็นพื นฐานในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการพยาบาลเกียวกับภาวะ

สุขภาพจิตของผู ้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นอืนๆ ต่อไป (แสงเทียน ศรีวิชัย, 2551: 

51) 
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  ทั ง 2 ประเด็นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ.4 (ค) คือ พัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยในเรืองผลทาง

กายภาพ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมของความขัดแย้งทีมีการใช้กําลังอาวุธต่อสตรี 

 5. ให้ความคุ้มครอง ความช่วยเหลือ และการฝึกอบรมแก่สตรีผู ้ลี ภัย  สตรีพลัดถินอืนๆ ที

ต้องการการปกป้องคุ้มครองจากนานาชาติ  และสตรีพลัดถินภายในประเทศของตนเอง (จ.5) 

 ในงานวิจัยประเด็นสตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีงานวิจัยเล่มใดทีมี

ข้อเสนอแนะเชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี 

 6.ให้ความช่วยเหลือกับสตรีในอาณานิคมและดินแดนทียังไม่มีการปกครองตนเอง (จ.6) 

 ในงานวิจัยประเด็นสตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีงานวิจัยเล่มใดทีมี

ข้อเสนอแนะเชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี 
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ตารางที  9 สรุปภาพรวมสังเคราะห์งานวิจัย  ประเด็นสตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ 

 

ประเด็น สตรีกับผลกระทบจากความไม่สงบในพื นทีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สถานการณ์       -ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่งผลให้สตรีต้องเปลียนแปลงบทบาทของตนเองอย่าง

กะทันหัน คือ จากบทบาทผู ้ตามกลายมาเป็นผู ้ นํา  ทีต้อง

ดูแลสมาชิกในครอบครัว รวมถึงสามีทีได้รับบาดเจ็บ  ส่งผล

ให้สตรีต้องแบกรับภาระในทุกๆ ด้านไว้เพียงลําพัง 

 

 

 

แนวคิดทฤษฏี    1.เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ 

    2.แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับคุณภาพชีวิต 

    3.แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับความสามารถในการฟันฝ่า

อุปสรรค 

    4.แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับการสนับสนุนทางสังคม 

    5.แนวคิดและทฤษฏีภาวะสุขภาพจิต 

ผลของงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.สภาวะกะทันหัน  คือ เป็นความรู้ สึกทีเกิดขึ นเมือทราบ

ถึงความรุนแรงทีเกิดขึ นกับบุคคลในครอบครัวจนได้รับ

ความบาดเจ็บหรือความบกพร่องทางร่างกาย 

    2.การแบกรับภาระ เป็นปัญหาทีติดตามมาจากการที

ผู ้ชายไม่สามารถทํางานหาเลี ยงครอบครัวได้เช่นเดิม  ทําให้

ผู ้หญิงต้องแบกรับภาระด้านรายรับรายจ่าย  ภาระด้านการ

ดูแลผู ้บาดเจ็บ  ซึงส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ของผู ้หญิงที

ต้องเผชิญปัญหา เช่น ภาวะเครียด  ภาวะท้อถอยในการ

ดูแล 

    3.ความรับผิดชอบของสตรี  เป็นความรู้ สึกถึงการรับ

บทบาทในการเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนสามีและการ

ดูแลสมาชิกทีบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ  โดย

การประกอบอาชีพเพือหารายได้เข้าครอบครัว 

    4.การเผชิญปัญหาและการป รับตัวของสตรี   เ ป็น

ความรู้สึกต่อการเผชิญปัญหาในการเข้ารับบทบาทใหม่ ทั ง

การดูแลผู ้ ได้รับบาดเจ็บและการเป็นหัวหน้าครอบครัว  ซึง

การมีบทบาทหน้าทีเพิมขึ นหลายด้านส่งผลต่อสภาพทาง  
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ประเด็น สตรีกับผลกระทบจากความไม่สงบในพื นทีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

 

ผลของงานวิจัย อารมณ์ในเรืองของความวิตกกังวล  แต่สตรีส่วนใหญ่ที

ประสบปัญหามักจะมีกลไกการจัดการกับสภาพทีจิตใจที

วิตกกังวลโดยการให้ทัศนคติต่อเรืองทีเกิดขึ นเป็นเรืองของ

เวรกรรม  ระบายออกด้วยการร้องไห้  หาทียึดเหนียวจิตใจ  

และมองหาความช่วยเหลือจากสังคม   

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย     1.รัฐควรกําหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือแต่สตรีที

ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและทัวถึง 

    2.รัฐควรให้ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการ

ส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการมีงาน

ทําและการมีรายได้ และด้านทีอยู่อาศัยให้แก่สตรีและ 

ครอบครัวทีได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

8.  การเคลือนย้ายแรงงาน 

 การสังเคราะห์งานวิจัยประเด็น “การเคลือนย้ายแรงงาน” ระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 

 

สถานการณ์  ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 สังคมในปัจจุบันได้พัฒนามากขึ นตามลําดับ  ในแต่ละยุคสมัยทีเปลียนแปลงไปทั งทางด้าน

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ก่อให้เกิดการกระทําความผิดหรือก่อให้เกิดอาชญากรรมได้โดยง่าย  เนืองจาก

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทีเกิดขึ นนั น  มักจะกระจุกตัวอยู่ตามแหล่งเมือง ทําให้เกิดกระแส

การย้ายถินของผู ้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะหญิงและเด็กซึงจะเป็นกลุ่มทีมีความอ่อนแอทางสังคมจะถูกชักจูง  

ล่อลวง  หลอกลวง  โดยบุคคล/กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทีมีรูปแบบของการทํางานกันอย่างเป็นกระบวนการ

ทีมีเครือข่ายโยงใยไปทัวโลก  เพือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากมนุษย์ด้วยกัน  โดยการ

ใช้กําลังบังคับ ข่มขู่ ลักพา หลอกลวง เพือนําตัวหรือส่งตัวไปให้ทํางานหนักหรือให้ทําการค้าประเวณี จน

เกิดเป็นการกระทําทีทารุณทางร่างกายและจิตใจ 

 เวทีประชาสังคมมีความเห็นและยอมรับร่วมกันว่าการค้ามนุษย์ คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

รุนแรง  ทําให้เกิดการกดขี ข่มเหง ทั งแก่ร่างกายและจิตใจ  ไร้สิ นสิทธิเสรีภาพและศักดิ ศรีแห่งความเป็น

มนุษย์ (ปราณี โตสุวรรณ, 2548: 1) การศึกษาของมูลนิธิผู ้หญิงเกียวกับการค้ามนุษย์ทีเกิดขึ นกับหญิงและ
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เด็ก พบว่ามีการค้ามนุษย์อยู่ 2 รูปแบบ คือ การค้ามนุษย์แบบขั นตอนเดียว เป็นลักษณะหญิงและเด็กถูก

ค้าโดยตรงจากหมู่บ้านในชนบทแล้วข้ามพรมแดนไปยังประเทศอืน  และการค้ามนุษย์แบบสองขั นตอนเป็น

ลักษณะหญิงและเด็ก  ได้ย้ายถินจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่เพือทํางานแล้วถูกล่อลวงให้ย้ายถินไปทํางาน

ในต่างแดนต่อไป (สุริยา เกษมสิริสวัสดิ , 2550: 2) 

 หากพิจารณาถึงสาเหตุทีมาของการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์นั นจะพบว่า สาเหตุหลักมาจากความ

ยากจน  การขาดโอกาสทางการศึกษา  ปัญหาทางเศรษฐกิจ  การไม่มีทีดินทํากิน  การไม่มีอาชีพ  การไม่มี

โอกาสในการหางานทํา และความไม่เท่าเทียมกันทางโอกาสระหว่างผู ้หญิงและผู ้ชาย  ทําให้ขบวนการ

อาชญากรรมข้ามชาติแสวงหาประโยชน์จากผู ้ ด้อยโอกาส  ประกอบกับการพัฒนาทางการสือสารในยุค

เทคโนโลยีไร้พรมแดนทําให้มีการแพร่กระจายของการค้ามนุษย์ในรูปแบบอืนๆ เพิมมากขึ น เช่น การสัง

เจ้าสาวไปเป็นทาสทางเพศ  ทาสแรงงาน เป็นต้น ทุกประเทศทัวโลกจึงได้มีความพยายามร่วมกันในการ

แก้ไขปัญหานี   โดยมีการลงนามร่วมกนัในปฏิญญา อนุสัญญา พิธีสารต่างๆ เช่น ในปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights, 1984) โดยคํานึงถึงหลักการสิทธิ

มนุษยชนขั นพื นฐานรวมถึงศักดิ ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) สิทธิเสรีภาพทีทุกคนต้อง

ได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ไม่บังคับให้เป็นทาส  หรือถูกค้าเป็นทาส และมีสิทธิในความปลอดภัย

ทางสังคม  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDEW) (อริสา ยอดดําเนิน, 

2551: 3) 

 การลงนามรับรองในปฏิญญา พิธีสารหรืออนุสัญญาใดๆ อันเกียวข้องในการคุ ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ถือเป็นการยอมรับและมีพันธกรณีร่วมกันในการ

ดําเนินงานคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีได้ร่วมลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนและพิธีสารทีเกียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  จึงได้มีการสร้าง

มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ เพือดําเนินการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไป  

เนืองจากประเทศไทยเป็นทั งประเทศต้นทางในการส่งออกเด็กและหญิงเพือค้าในต่างประเทศ  เป็นประเทศ

ทางผ่านเพือพักเด็กและหญิงระหว่างถูกส่งไปค้าในประเทศอืน  และเป็นประเทศปลายทางของการค้า

มนุษย์ในการนําเข้าเด็กและหญิงเพือค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือทําให้เกิดการละเมิดสิทธิจากการค้า

มนุษย์ 

 ในรายงานการค้ามนุษย์ประจําปี ค.ศ.2008 (Trafficking in Persons Report :TIP Report) ของ

สหรัฐอเมริกาเกียวกับผลการดําเนินการต่อต้านการค้ามนษุย์ของประเทศต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

Tier1 คือ ประเทศทีมีการคุ ้ มครองป้องกันผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์และปฏิบัติตามกฎหมายตาม

มาตรฐานสากล  Tier2 คือ ประเทศทีปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่ถึงระดับมาตรฐานสากล  แต่มีความ

พยายามปรับปรุงแก้ไข Tier2 Watch List คล้ายกับ Tier2 คือ ประเทศมีจํานวนผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เพิมขึ นหรือไม่มี  หลักฐานชัดเจนในการต่อต้านการค้ามนุษย์และ Tier3 คือ ประเทศทีปฏิบัติตามกฎหมาย
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การค้ามนุษย์ไม่ถึงระดับสากลและไม่มีความพยายามแก้ไข (ปราณิศา วงธรรมรัตน, 2551: 3) สําหรับ

ประเทศไทยถูกจัดระดับที Tier2 เป็นเวลา 4 ปีทีแล้ว  แม้ว่ารัฐบาลไทยยังดําเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์

ไม่ถึงระดับตามมาตรฐานสากล  แต่ได้มีความพยายามอย่างยิงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยมีการ

จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแห่งชาติในเรืองนี มาตั งแต่ปี 2546 และมีบทบาทนําในการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือของ 6 ประเทศ ในลุ่มแม่นํ าโขง  โดยมีการทําบันทึกความ

เข้าใจเพือความร่วมมือกับประเทศเพือนบ้าน   อีกทั งได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  ตลอดจนการช่วยเหลือผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์และในปัจจุบันประเทศ

ไทยมี พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เพือเพิมประสิทธิภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีการออก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพือ

มารองรับและแก้ไขปัญหา  แต่เนืองจากเจ้าหน้าทีผู ้ปฏิบัติงานขาดความรู ้   ความเข้าใจ ทีถูกต้องเกียวกับ

การจัดการปัญหาการค้ามนุษย์  จึงส่งผลทําให้เจ้าหน้าทีไม่สามารถนําตัวผู ้กระทําผิดมาลงโทษได้  เพราะ

ส่วนใหญ่ทีถูกจับได้นั นมักจะเป็นผู ้ตกเป็นเหยือมากกว่าเป็นผู ้ปฏิบัติการ  และการแก้ไขทีเกิดขึ นสําหรับผู ้

ตกเป็นเหยือการค้ามนุษย์ในหลายประเทศนั นมักมีวิธีการแก้ไขทีคล้ายคลึงกัน นันคือ การส่งตัวกลับ

ประเทศหรือการสกัดกั นไม่ให้ผู ้หญิงเดินทางเข้ามาในประเทศกลุ่มเสียง  ซึงเป็นการแก้ไขปัญหาทีปลาย

เหตุ เพราะปัญหาทีเกิดขึ นมีสาเหตุหลักมาจากความด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ  จึงผลักดันให้ผู ้หญิง

ต้องออกมาหางานทํางานเพือหาเลี ยงครอบครัว  ซึงเป็นบทบาทหน้าทีทีผู ้หญิงได้รับมอบหมายจากทาง

สังคมว่าเป็นบุคคลทีต้องแบกรับภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดีกินดี  ดังนั นเมือสตรีถูกส่งตัว

กลับแต่ไม่มีมาตรการในการแก้ไขทียังยืนมารองรับ  ส่งผลให้สตรีเหล่านั นแสวงหาช่องทางเพือดิ นรนไป

ทํางานใหม่อีกครั ง  แม้การทํางานทีเกิดขึ นนั นต้องเผชิญกับความยากลําบากในการดํารงชี วิต  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าสตรีได้รับผลกระทบจากระบบคิดของปิตาธิปไตยจากทาง

เศรษฐกิจ  การเมือง  และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยภาวะความเป็นเพศทีแตกต่างจากบุรุษ  

ในขณะเดียวกันคุณค่าทางสังคมหรือความคาดหวังทางสังคมของผู ้หญิงในสถานะของความเป็นลูกสาว 

ความเป็นเมีย  ความเป็นแม่ ก็แตกต่างกันออกไป  ด้วยเงือนไขของความเป็นเพศทีไม่เหมือนกันและ

เงือนไขขององค์ประกอบทีต่างกันนี เอง  จึงส่งผลให้ผู ้หญิงและสถานะทางสังคมทีต้องสัมพันธ์กับการให้

คุณค่าและความคาดหวังทางสังคมนํามาซึงการตัดสินใจอพยพเคลือนย้ายตัวเองเข้ามาในชุมชนเมืองหรือ

ข้ามชาติเพือหาเลี ยงครอบครัว 

 

 

 

 



273 
 

ผลของงานวิจัย 

 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นการเคลือนย้ายแรงงาน  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

ปัจจัยทีส่งผลต่อการเคลือนย้ายแรงงาน  และการปฏิบัติงานของบุคลากรทีมีส่วนเกียวข้องในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

  

 1.ปัจจัยที ส่งผลต่อการเคลือนย้ายแรงงาน 

 งานวิจัยทีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยทีสําคัญของการเคลือนย้ายแรงงานในรูปแบบการค้ามนุษย์ได้

อย่างชัดเจนมาจากงานของ พัทยา เรือนแก้ว (2552) รายงานการศึกษาวิจัยสิทธิหญิงไทย กรณีเคลือนย้าย

แรงงานข้ามชาติ  สุนทรีย์ เรือนมูล (2551) เรือง เพศภาวะและประสบการณ์แรงงานผู้หญิงไทใหญ่ข้าม

ชาติในพืนทีตลาดสด  และงานของ มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์ (2549) เรือง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม

ครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยือและกลุ่มเสียงทีมีผลให้เกิดการค้ามนุษย์  โดยเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก  

ปัจจัยทีสําคัญทีก่อให้เกิดการเคลือนย้ายแรงงานหรือการค้ามนุษย์นั น คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในเรือง

ของความด้อยโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ  ซึงเป็นผลมาจากการพัฒนาชนบททีล้มเหลว ตั งแต่

ระยะแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที 1-5 (พัทยา เรือนแก้ว, 2552: 128) ทําให้เกิด

ความเหลือมลํ าทางรายได้ระหว่างครัวเรือน  ระหว่างชนบทกับเมือง  ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจปิดกั น

โอกาสทีจะหาความมันคงหรือสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของสตรีจากชนบท  สตรีจึงย้ายถินไปเป็นแรงงาน

ในเมืองหรือเป็นแรงงานข้ามชาติ  สตรีเหล่านั นต่างมีทัศนคติต่อการเคลือนย้ายแรงงานในทิศทางที

คาดหวังว่าเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีขึ น  จึงตัดสินใจเดินทางโดยความมุ่งหวังหลักใน

การเดินทางนอกจากจะเป็นการยกฐานะตนเองทางเศรษฐกิจแล้ว  ยังมุ่งหวังทีจะหาได้รายมาจุนเจือ

ครอบครัวและการใช้หนี ของสมาชิกในครอบครัว 

 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่ ปัญหาครอบครัว  ภาระทีต้องดูแลลูกเพียงลําพัง  ซึงสังคม

ล้วนคาดหวงัไว้กับสตรีมากกว่าบุรุษ  ดังงานวิจัยของ สุนทรีย์ เรือนมูล (2551) พบว่า สถานภาพทางสังคม

ทีถูกจัดแบ่งด้วยวิธีคิดทางพุทธศาสนา  ได้เป็นส่วนหนึงของการทําให้สตรีไม่สามารถบวชเพือทดแทน

บุญคุณพ่อแม่เหมือนเช่นบุรุษได้  สตรีจึงต้องสัมพันธ์กับพื นทีครอบครัวอยู่ตลอดเวลา  และส่งผลให้การ

ทดแทนคุณของสตรีกระทําผ่านการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวให้อยู่สุขสบาย  ในทีนี

หมายความถึง การทํางานหารายได้มาให้กับครอบครัวเพือทําให้สถานะของครอบครัวดีขึ น  ประกอบกับ

การเกิดขึ นและดํารงอยู่ของวัฒนธรรมการย้ายถิน ทีทําให้สตรีมีมุมมองต่อการย้ายถินว่าเป็นหนทางไปสู่

โอกาสทางสังคมทีจะให้สิงทีดีๆ แก่ชีวิตทีสตรีไม่สามารถหาได้ในประเทศไทย  จึงทําให้ตกเป็นเหยือของ

องค์กรค้ามนุษย์เพราะหวังเพียงว่าตนเองจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ 
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 ดังนั น รัฐบาลและหน่วยงานทีเกียวข้องควรทําความเข้าใจถึงความซับซ้อนของสตรีทีต้องรับ

บทบาททั งฐานะลูกสาว เมีย และแม่ บทบาทเหล่านี ล้วนเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้สตรีต้องกลายมา

เป็นแรงงานข้ามชาติหรือตกอยู่ในวงจรการค้ามนุษย์  รัฐบาลและหน่วยงานทีเกียวข้องควรตระหนักถึงมิติ

เรืองเพศภาวะ (gender) ทีสัมพันธ์กับการรับรูต้ัวตนของสตรีเพือนําไปสู่แนวทางการแก้ไขทีถูกต้องและ

ยังยืนกว่าการส่งกลับประเทศ  หรือปิดกั นไม่ให้สตรีเดินทางไปประเทศกลุ่มเสียง 

 

 2.การปฏิบัติงานของบุคลากรที มีส่วนเกี ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ 

 การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทีสําคัญในระดับสากล  ซึงสถานการณ์การค้า

มนุษย์นับวันจะทวีความรุนแรงเนืองด้วยปัจจัยทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ  ทําให้ประเทศไทยอยู่ใน

สถานะของประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง  มีผู ้คนนับล้านคนต้องถูกแสวงหาประโยชน์และถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ได้รับความเสียหายทั งร่างกายและจิตใจ ความสูญเสียทีเกิดขึ นมิได้เฉพาะกับตัว

ผู ้ เสียหายเท่านั นแต่  บุคคลรอบข้างชุมชนและสังคมก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวนี เช่นกัน งานวิจัย

ของ ปราณิศา วงธรรมรัตน (2551) เรือง การคุ้มครองสิทธิเบืองต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์โดยเจ้าหน้าทีตํารวจ  ในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ  ทรงวุฒิ สารสาริน (2549) เรือง แนวทางใหม่ของกฎหมายไทยต่อปัญหาการค้าประเวณี

หญิงและเด็ก  อริสรา ยอดดําเนิน (2551) เรือง ปัญหาการค้ามนุษย์ : ศึกษากรณีการค้าหญิงและเด็กต่าง

ด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยการบังคับใช้แรงงานในประเทศไทย  แดนไทย ปลังดี (2549) เรือง ปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชน 

และสตรี  รุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ (2551) เรือง มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้า

มนุษย์ กรณีแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  ปราณี  โตสุวรรณ (2548) เรือง บทบาทขององค์กรต่อการคุ้มครอง

สิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  และสุริยา เกษมสิริสวัสดิ  (2550) เรือง ผลการปฏิบัติงานของทีมสห

วิชาชีพในการช่วยเหลือหญิงและเด็กทีเป็นเหยือการค้ามนุษย์ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างงานทีเกียวข้อง

ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ  แสดงภาพรวมให้เห็นว่า  การทีประเทศไทยมีภาระผูกพันตามอนุสัญญา

สหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตั งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (United Nation 

Convention against Transnational Organized Crime) และพิธีสารเพือป้องกันและปราบปราม และ

ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก (Protocol to Prevent and Punish Trafficking in Persons 

Especially Women and Children) (รุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์, 2551: 83) ทําให้ประเทศไทยต้องมีการ

เปลียนแปลงปรับปรุงเพิมเติมแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ  เพือให้สอดคล้องกับพันธะกรณี

ตามอนุสัญญาฯดังกล่าว   
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 ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์นั นประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เพือเพิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

โดยกําหนดนิยามความหมายของการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมความผิดทุกรูปแบบ  รวมถึงกําหนดให้

ผู ้กระทําผิดฐานค้ามนุษย์ทีกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักรอันเป็นความผิด

สากล ทั งนี ยังได้เพิมเติมกระบวนการเพือให้ได้มาซึงพยานหลักฐานทีเกียวข้องกับการค้ามนุษย์ให้เป็นไปได้

โดยง่ายทีสุด  เพือต่อสู ้กับกลุ่มการค้ามนุษย์ทีมีอิทธิพล ทรัพย์สินและเทคโนโลยีทีทันสมัย  นอกจากนนั

กฎหมายฉบับนี ยังมีมาตรการพิเศษอืนๆ เพิมเติม อาทิเช่น การให้สิทธิคนต่างด้าวให้อยู่ในราชอาณาจักร

เป็นการชัวคราว การให้ทีพักอาศัย การให้มีอาชีพหรือรายได้และการให้พนักงานเจ้าหน้าทีสามารถ

คุ ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือผู ้ทีตกเป็นเหยือมากขึ น  

  ถึงแม้จะมีการออก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ออกมารองรับและเพิมความ

คล่องตัวในการทํางานของเจ้าหน้าทีและหน่วยงานทีเกียวข้อง  แต่จากงานวิจัยของปราณิศา วงธรรมรัตน 

(2551) พบว่า เจ้าหน้าทีตํารวจยังขาดความรู ้ และมีทัศนคติทีไม่ดีต่อการทํางานด้านค้ามนุษย์  แม้ว่าใน

ด้านความรู ้ ในเรืองการเข้าใจของเจ้าหน้าทีตํารวจต่อนิยามการค้ามนุษย์และสิทธิของผู ้เสียหายจากการค้า

มนุษย์ฯจะมีอยู่ในระดับสูง  แต่ยังมีเข้าใจคลาดเคลือนในประเด็นสําคัญอันได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดแยก

ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์  การพิจารณาผู ้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นผู ้ เสียหายจากการค้า

มนุษย์  ประกอบกับเจ้าหน้าทีตํารวจยังขาดความเชียวชาญในการดําเนินคดีค้ามนุษย์  เนืองจากโครงสร้าง

ของหน่วยงานไม่สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว  จึงทําให้ในการปฏิบัติงานหลายครั งไม่

ประสบผลสําเร็จตามทีตั งไว้ 

 นอกจากปัจจัยด้านความเข้าใจทีคลาดเคลือนในการทํางานของเจ้าหน้าทีตํารวจแล้ว                       

การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอืนทีเกียวข้องกับปัญหาดังกล่าวยังมีอยู่น้อยมาก  ดังนั นทั งทาง

เจ้าหน้าทีตํารวจและหน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้องกับปัญหาดังกล่าว  ควรตระหนักถึงการร่วมมือกันในการ

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  เพือปกป้องผู ้ตกเป็นเหยือได้อย่างครอบคลุมและทัวถึง  

ตลอดจนก่อให้เกิดการทํางานทีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  อีกหนึงแนวทางทีจะช่วยป้องกันปัญหาการค้า

มนุษย์ คือ รัฐบาลควรจัดทําเอกสารสิงพิมพ์เพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปัญหาการค้ามนุษย์และการค้า

แรงงานผิดกฎหมาย  โดยให้ข้อมูลเกียวกับสาเหตุของปัญหา  ความรุนแรงของปัญหา  และแนวทาง

ป้องกันและแก้ไข ให้สาธารณชนได้รับทราบและมีความรู ้ ต่อปัญหาดังกล่าวทีถูกต้อง  เพือทีจะได้เป็นอีก

หนึงช่องทางในการร่วมกันช่วยดูแลกลุ่มเสียงและพื นทีเสียงไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ น 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 เนืองจากประเด็นการเคลือนย้ายแรงงานเป็นประเด็นห่วงใยทีเพิมเติมหลังจากมีปฏิญญาปักกิงฯ

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว  ดังนั นจึงทําให้ยังไม่มีวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องกับประเด็นนี โดยตรง  แต่ในวัตถุประสงค์

ประเด็นสตรีกับความรุนแรงบางข้อสามารถนํามาเชือมโยงและอธิบายว่ามีความสอดคล้องกับปฏิญญา

ปักกิงฯ มากน้อยเพียงใด โดยการสังเคราะห์สามารถสรุปถึงความเชือมโยงในประเด็นหลัก ดังนี 

 

 1.ขจัดการค้าสตรี และช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื อของความรุนแรงจากการค้าประเวณีและ

การค้ามนุษย์ (ง. 3) 

 ควรมีการขยายผลจับกุมดําเนินคดีค้ามนุษย์ในชั นตระเตรียมซึงมีการกําหนดความผิดไว้   

จึงควรบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (แดนไทย ปลังดี, 2549: 98) 

 จัดทําแนวทางปฏิบัติประกอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 แก ่

เจ้าหน้าทีผู ้ เกียวข้อง  เพือจะได้มีความเข้าใจและสามารถนํากฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นหลัก 

(ปราณิศา วงธรรมรัตน, 2551: 178) 

 รัฐควรสนับสนุนให้มีระบบข้อมูลทีเชือมโยงของหน่วยงานทีเกียวข้องในระดับจังหวัด  เพือ 

ใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ปัญหา  การกําหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

(ปราณิศา วงธรรมรัตน, 2551: 178) 

 ทั ง 3 ประเด็นทีกล่าวมา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.3 (ข) คือ ใช้มาตรการทีเหมาะสม

เพือขจัดการค้าสตรี  โดยมุ่งแก้ทีปัจจัยรากเหง้า  รวมทั งปัจจัยภายนอกทีส่งเสริมการซื อขายสตรีและ

เด็กผู ้หญิงเพือการค้าประเวณีและรูปแบบอืนๆ ของการค้าทางเพศ  และการบังคับใช้แรงงาน   

 ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง  ในการ 

ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ปราณิศา วงธรรมรัตน, 2551: 178) 

 

 ควรส่งเสริมการทํางานในรูปของสหวิชาชีพ เพือการช่วยเหลือคุ ้มครองสิทธิของผู ้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์และส่งเสริมให้ทีมสหวิชาชีพได้มีความรู ้  ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติทีตรงกัน  

โดยเฉพาะในเรืองการคัดกรองผู ้ทีเป็นเหยือ เพือการเข้าถึงสิทธิทีทัวถึงและเป็นธรรม (สุริยา เกษมสวสัดิ , 

2550: 65) 

  ทั ง 2 ประเด็นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.3 (ค) คือ เพิมความร่วมมือและปฏิบัติการที

ประสานร่วมกันในทุกระดับของแต่ละหน่วยงานและสถาบันทีมีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้อง  

โดยมุ่งทีการสลายเครือข่ายการค้ามนุษย์ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
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 รัฐต้องส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงตลาดแรงงานทีไม่เลือกปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมแก่

หญิงไทย  รวมทั งต้องขจัดการจัดหาแรงงานไปทํางานต่างประเทศทีไม่ถูกต้องตามกฎหมายทีหลอกลวง

และเอาเปรียบ (พัทยา เรือนแก้ว, 2552: vi) 

 รัฐต้องส่งเสริมให้ผู ้หญิงตระหนักถึง รับรู ้  และเข้าใจในสิทธิของตนเอง  รวมทั งการใช้สิทธิ 

และปกป้องสิทธิของตนเองอย่างสูง (พัทยา เรือนแก้ว, 2552: vi) 

 ควรมีการศึกษา  การติดตามผล และประเมินผลการช่วยเหลือผู ้เสียหายเมือกลับสู่ 

ครอบครัวและชุมชน  เพือนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานด้านการคุ ้มครองสิทธิ

ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีเหมาะสมต่อไป  (ปราณี โตสุวรรณ, 2548, 132) 

 ทั ง 3 ประเด็นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.3 (ง) คือ จัดสรรงบประมาณเพือให้มีโครงการที

ครอบคลุม กว้างขวางและออกแบบเพือให้เยียวยารักษาและฟืนฟูเหยือของการค้ามนุษย์ให้กลับเข้าสู่สังคม

ได้อีก  รวมถึงการฝึกอาชีพ  ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การดูแลสุขภาพโดยการรักษาไว้เป็นความลับ

และใช้มาตรการทีจะร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพือให้การดูแลทางสังคม ทางแพทย์ และทางจิตใจแก่

เหยือของการค้ามนุษย์   

 ควรส่งเสริม ศึกษาวิธีการติดตาม ประเมินผลการป้องกันปัญหากับกลุ่มเป้าหมายทีเป็น

กลุ่มเสียง เพือสร้างกระบวนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทีเยาวชน หรือกลุ่มเสียงอาจตกเป็นเหยือ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, 2549: 245) ง.3 (จ) คือ พัฒนาโครงการและนโยบาย

การศึกษาและการฝึกอบรม และพิจารณาออกกฎหมายทีมุ่งป้องกันการค้ามนุษย์  โดยเน้นพิเศษทีปกป้อง

หญิงสาวและเด็ก 
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ตารางที  10  สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นการเคลือนย้ายแรงงาน 

 

 

ประเด็น 

 

ปัจจัยที ส่งผลต่อการเคลือนย้ายแรงงาน 

 

การปฏิบัติงานของบุคลากรทีมี

ส่วนเกียวข้องในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

 

 

 

สถานการณ์ 

 -การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจทําให้สตรีประสบปัญหาความ

ยากจน  ส่งผลให้สตรีต้องแสวงหาหนทางในการหางานทําเพือยก

ฐานะทางเศรษฐกิจของตน 

  -บทบาทและหน้าทีทีสังคมกําหนดให้สตรีต้องผูกพันและเป็น

ผู ้ดูแลบุคคลให้ครอบครัวให้อยู่ดีกินดี  จึงเป็นอีกหนึงแรงกดดันที

ส่งผลให้สตรีตัดสินใจเป็นแรงงานข้ามชาติ 

  -ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีได้

ร่วมลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนและพิธีสารทีเกียวข้อง

กับการป้องกันและแ ก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์  จึงได้มีการสร้าง

มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ 

เพือดําเนินการป้องกันและขจัด

ปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไป   

 

 

แนวคิดและ

ทฤษฏี 

    1.ระบบการย้ายถิน 

    2.การย้ายถินระหว่างประเทศของผู ้หญิง 

    3.แนวคิดเกียวกับความยากจน 

    4.แนวคิดเกียวกับความคาดหวังของบุคคล 

    1.แนวความคิดเกียวกับการค้า

มนุษย์ 

    2.ทฤษฏีเกียวกับเหยือวิทยา 

    3.สิทธิของผู ้ เสียหายจากการค้า

มนุษย์ 

    4.การคุ ้มครองผู ้ เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ 

 

 

 

 

 

ผลของ

งานวิจัย 

    ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในเรืองของความด้อยโอกาสในการ

เข้าถึงการประกอบอาชีพ   

    ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่ ปัญหาครอบครัว  ภาระ

ทีต้องดูแลลูกเพียงลําพัง  ซึงสังคมล้วนคาดหวังไ ว้กับสตรี

มากกว่าบุรุษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ประเทศไทยได้มี การประกาศใช้

พ. ร . บ. ป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ 2551 เพือลดปัญหา

ดังกล่าว แต่ยังพบว่า ยังคงมีปัญหา

ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที

ตํารวจ ทีมีความเข้าใจคลาดเคลือน

ในประเด็นสําคัญ เช่น หลักเกณฑ์

การคัดแยกผู ้ เสียหายจากการค้า

มนุษย์  การพิจารณาผู ้ ลักลอบเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมายเป็นผู ้ เสียหาย

จากการค้ามนุษย์      
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ประเด็น 

 

ปัจจัยที ส่งผลต่อการเคลือนย้ายแรงงาน 

 

การปฏิบัติงานของบุคลากรทีมี

ส่วนเกียวข้องในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

 

ผลของ

งานวิจัย 

  ทําให้เป็นแรงงานผลักดันให้สตรีตดัสินใจไปค้าแรงงานข้ามถิน

หรือข้ามชาติ 

    และปัญหาด้านความร่วมมือกับ

หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ยังคงมี

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ใ น ร ะ ดั บ ตํ า  จึ ง ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

ปฏิบัติงานที ซํ าซ้อนกันส่งผลใ ห้

ประสิทธิภาพงานทีออกมาอยู่ใน

ระดับตํา 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

    1.รัฐต้องส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงตลาดแรงงานทีไม่เลือก

ปฏิบัติและให้ความเป็นธรรมแก่สตรีในภาคเศรษฐกิจ 

    2.รัฐต้องส่งเสริมให้ผู ้หญิงตระหนักถึง รับรู้  และเข้าใจในสิทธิ

ของตนเอง รวมทั งการใช้สิทธิและปกป้องสิทธิของตนเองอย่าง

ถูกต้อง 

     

    1. ค ว ร มี จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล

อาชญากรรมจากหลายๆ หน่วยงาน

ไว้ในระบบงานเดียวกัน  มีการ

เชือมโยงการแลกเปลียนข้อมูล 

    2.ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

กันระห ว่างประเทศต้นทางและ

ประเทศปลายทางในการดําเนินงาน

ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ 

    3.จัดทําแนวทางปฏิบัติประกอบ 

พ.ร.บ.  ป้องกันและปราบปราม

ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์  พ . ศ . 2551 แ ก่

เจ้าหน้าทีและผู ้ เ กียวข้อง เพือเกิด

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า

กฎ หมายไปบังคับ ใ ช้ ไ ด้อ ย่าง มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน  อันคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

ของผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์  

เป็นหลัก 
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9.  สตรีกับเศรษฐกิจ 

 การสังเคราะห์งานวิจยัประเด็น “สตรีกับเศรษฐกิจ” ระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 

 

สถานการณ์ปัญหา  และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 
 
 หญิงและชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในโอกาสและการเข้าถึงการใช้อํานาจในโครงสร้าง

เศรษฐกิจของสังคมทีตนอยู่ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจนั น  ตัวแทนของสตรีมีจํานวนเพียงเล็กน้อยหรือ

ขาดหายไปเลยโดยสิ นเชิง  อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของหญิงและชาย  

รวมทั งอํานาจทางเศรษฐกิจตลอดจนความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายทั งในระดับบุคคล ระดับ

ครอบครัว และสังคมโดยรวม  
 นับตั งแต่อดีตจะเห็นได้ว่า  ทีจริงนั นสตรีไทยมีบทบาททีสําคัญในการดูแลครอบครัวในฐานะเมีย

และแม่  ในสังคมเกษตรกรรม “สตรี” หรือ “แม่บ้าน” นับเป็นแรงงานของครอบครัว  โดยแรงงานของสตรีใน

ฐานะลูกสาว  ภรรยา หรือแม่บ้านจะเป็นแรงงานทีไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน (unpaid labour) เช่น             

การเป็นแรงงานของครอบครัวในการทําไร่  ทํานา  ดูแลสวนครัว  เลี ยงสัตว์เล็กๆ เช่น หมู  เป็ด  ไก่ ฯลฯ 

ทั งนี เนืองจากสังคมมองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นภาระและหน้าทีโดยชอบธรรมทีสตรีผู ้ เป็นลูกสาว  ภรรยา

หรือแม่บ้าน ต้องรับผิดชอบ   

 ในสภาพการณ์ทีเศรษฐกิจของประเทศได้เปลียนแปลงไปจากทีเคยพึงพิงภาคเกษตรเป็นหลัก  มา

เป็นเศรษฐกิจทีภาคอุตสาหกรรมและบริการมีบทบาทมากขึ น  ทําให้สตรีจําเป็นต้องหารายได้จากงานนอก

ภาคเกษตรมาช่วยเลี ยงตนเองและครอบครัว  โดยเฉพาะสตรีทีมีครอบครัวแล้วนั นจําเป็นจะต้องทํางาน

หนักเป็น 2 เท่า กล่าวคือ ค่านิยมดั งเดิมของไทยเน้นการแบง่แยกบทบาทหน้าทีของสตรีกับบุรุษ  โดยให้

สตรีทํางานบ้าน   เลี ยงดูลูกและดูแลคนในครอบครัว  ส่วนบุรุษมีหน้าทีรับผิดชอบงานนอกบ้านเพือหา

รายได้มาใช่จ่ายเลี ยงดูคนในครอบครัว  แต่ต่อมาความเปลียนแปลงด้านสิงแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมได้

ส่งผลกระทบต่อการแบ่งงานกันทําในครัวเรือน  ทําให้สตรีต้องออกมาหางานทํานอกบ้านเพือแบ่งเบา

ค่าใช้จ่ายภายครอบครัว  ในขณะเดียวกันก็จําเป็นต้องดูแลให้คนในครอบครัวและงานภายในบ้านต่างๆ 

ราบรืนสมบูรณ์ไปพร้อมๆ กัน 

 ผลการศึกษาของ เนตรดาว เถาถวิล (2551) พบว่า ชายและหญิงจํานวนมากมีบทบาทแตกต่างไป

จากบทบาทตามจารีตประเพณีทีเคยเชือกัน  แนวโน้มทีกําลังเกิดขึ นอย่างชัดเจน คือ ผู ้หญิงมีบทบาททาง

เศรษฐกิจและสังคมเพิมขึ น เห็นได้จากครัวเรือนซึงผู ้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวมีจํานวนเพิมขึ น  และ

ผู ้หญิงต้องรับผิดชอบในการหารายได้เลี ยงครอบครัวมากขึ น  ในขณะทีผู ้หญิงก็ยังคงต้องรับผิดชอบในเรือง

การดูแลความอยู่ดีกินดีของครอบครัวไปพร้อมกันด้วย  การทีบทบาทและความรับผิดชอบของผู ้หญิงต่อ

ครอบครัวและชุมชนเพิมขึ น  แต่ผู ้หญิงกลับมีโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพน้อยกว่า
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ผู ้ชาย  และผู ้หญิงยังได้รับผลกระทบจากอคติทางเพศทีมีมาในอดีตซึงเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวด้าน

อาชีพของผู ้หญิง  ทําให้ผู ้หญิงมีข้อจํากัดในการปรับตัวค่อนข้างมากและกลายเป็นกลุ่มคนทีได้รับ

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสูง 

 ปัจจุบันสตรีในทุกภูมิภาคมีสัดส่วนในกําลังแรงงานเพิมขึ นเรือยๆ และออกไปทํางานนอกบ้านมาก

ขึ น  การทีสตรีมีส่วนร่วมทีเพิมมากขึ นในงานทีมีค่าตอบแทนในตลาดแรงงานทั งในและนอกระบบนั น

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การทํางานในตลาดแรงงานชุมชนชนบท และการทํางานใน

ตลาดแรงงานชุมชนเมือง  

 การทํางานในตลาดแรงงานชุมชนชนบท ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  แม้ว่าในปัจจุบัน

รัฐบาลจะให้ความสนใจกับการพัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ น  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคง

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก(กฤติยา อุปถัมภ์, 2551; 1) เกษตรกรไทยยังคงประสบปัญหา

ต่างๆ เกียวกับการเกษตร เช่น ปัญหาภัยแล้ง  การเสือมของสภาพดิน  และการถูกกดราคาจากพ่อค้าคน

กลาง  ด้วยปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึ นจึงทําให้ชาวบ้านรวมตัวกันเพือรักษาผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก

ไม่ให้มาเอาเปรียบมาจนเกินไป  จึงเกิดเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสหกรณ์ ขึ นซึงสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึงเป็นแผนทีได้อัญเชิญแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญานําทางใน

การพัฒนาและบริหารประเทศ    

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ  ตั งแต่

ระดับครอบครัว  ชุมชน  จนถึงระดับรัฐทั งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง

อยู่บนพื นฐานของความสมดุลพอดีและความประมาณอย่างมีเหตุผล  นําไปสู่สังคมทีมีคุณภาพทั งทาง

เศรษฐกิจสังคมและการเมืองสามารถพึงตนเอง  ดังนั น การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี มีจุดมุ่งเน้น

การแก้ปัญหาความยากจน  และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิด “การพัฒนาที

ยังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” (กรมการพัฒนาชุมชน, 2545;  1) ทางหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนัก

และเล็งเห็นถึงความสําคัญ  จึงได้จัดให้มีการดําเนินงานโครงการหนึงตําบล หนึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

เพือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถินมาพัฒนาสินค้า  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน และสถาบันการศึกษาในพื นทีพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านองค์ความรู ้ต่างๆ รวมถึง

การใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยและระบบการบริหารจัดการ  เพือเชือมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั งในประเทศ

และต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต   

 จากการทีรัฐบาลพยายามส่งเสริมและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิน  ตามโครงการทีจัดตั ง

ขึ นอาจนับได้ว่าความพยายามของรัฐบาลในครั งนี ประสบผลสําเร็จค่อนข้างน่าพอใจ  เพราะจะเห็นได้จาก

ชุมชนต่างๆ มีความตืนตัวในการทีจับกลุ่มเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถินของตนเองให้ได้มาตรฐานของ

โครงการหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพือเป็นการเพิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
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ตลาดแรงงานทีเกิดขึ นในชุมชนชนบทจะเป็นตลาดแรงงานนอกระบบ  มีการรวมตัวกันของชาวบ้านใน

ชุมชนเพือนําผลผลิตทีมีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เพือสร้างมูลค่าให้เพิม

มากขึ น เช่น กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ ง จังหวัดลําพูน  ได้เริมจัดตั งขึ นเมือปี 2542 ซึงได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลําพูน  ในการฝึกอบรมเรืองของการประดิษฐ์ดอกไม้จาก

กระดาศสาและประดิษฐ์ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์แต่ไม่ประสบความสําเร็จด้านการตลาด  ในปี 2544 ทาง

กลุ่มได้นําวัตถุดิบในท้องถิน คือ ลําไย ซึงเป็นพืชหลักของท้องถินและมีราคาตกตําในขณะนั น  นํามาแปร

รูปเป็นลําไยอบแห้งและลําไยผงชง  ในปี 2550 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ งมีผลิตภัณฑ์ทั งสิ น 10 

ผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองจากมาตรฐานอาหารและยา(มาตรฐาน อย.) ทุกผลิตภัณฑ์(บําเพ็ญ เมือง

มูล, 2551; 2)  นับเป็นการรวมกลุ่มของสตรีทีประสบผลสําเร็จ   

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายกลุ่มทียงัคงประสบกับปัญหาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หนึงใน

ปัญหาทีสําคัญ คือ การเข้าถึงทรัพยากรทางด้านเงินทุน  ดังนั น หน่วยงานภาครัฐจึงควรเปิดโอกาสในสตรี

ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนทีถูกต้องตามกฎหมาย  โดยรัฐอาจจะจัดตั ง กองทุนกู ้ ยืม หรือสนับสนุนการจัดตั งกลุ่ม

ออมทรัพย์ในชุมชน  อย่างเช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่ตอนในจังหวัดเชียงใหม่  ซึงเป็นกลุ่ม

ออมทรัพย์เพือการผลิต  เป็นการตั งองค์กรการเงินรูปแบบหนึงซึงเกิดจากการส่งเสริมของกรมการพัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทรวมตัวกันระดมเงินออม  

เพือจัดตั งเป็นกองทุนของชุนชนไว้ช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านด้านเงินทุนประกอบอาชีพหรือเป็น

ค่าใช้จ่ายยามเดือดร้อน (สมบูรณ์ ประเทิง, 2552; 3) เมือสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยตน  สตรีเหล่านั น

จะได้นําเงินทุนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสําเร็จในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และสามารถเลี ยงตนเองและ

ครอบครัวด้วยทักษะ ความรู ้  ทีเกิดขึ นจากภูมิปัญญาท้องถินของสตรี 

 การเข้าทํางานในตลาดแรงงานชุมชนเมือง งานทีสตรีทีเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองสามารถแบ่ง

ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 (1) ตลาดแรงงานนอกระบบ   คือ การจ้างงานแบบเหมาช่วงหรือเป็นการทํางานเป็นอาชีพอิสระมี

รายได้ไม่แน่นอน เช่น อาชีพกระเป๋ารถเมล์มินิบัส  อาชีพแดนเซอร์  เป็นต้น ทําให้เกิดความไม่มันคงในชีวิต

การทํางานและส่งผลต่อสวัสดิการทางสังคม  เนืองจากลักษณะการจ้างงานดังกล่าวจะไม่มีการเซ็นสัญญา

การจ้างงาน  จึงทําให้แรงงานสตรีทีเข้าทํางานไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ ทีควรจะได้จากนายจ้าง  ทั งองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ(ILO) และกฎหมายต่างประเทศ  ต่างก็ให้ความรับรองและคุ ้มครองแรงงานนอก

ระบบในลักษณะของคนทํางาน (Workers)ซึงมีความหมายกว้างกว่าคําว่า “ลูกจ้าง” (Employee) ทีต้อง

เกิดจากสัญญาจ้างแรงงานเท่านั น (สดุดี สินไชย, 2550; ก)  

 (2) ตลาดแรงงานในระบบ คือ การจ้างงานทีมีการเซ็นสัญญาการทํางาน  มีค่าตอบแทนทีแน่นอน

และมีสวัสดิการรองรับ เช่น งานในโรงงาน  พนักงานทําความสะอาด เป็นต้น งานในลักษณะเช่นนี จะเป็น
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งานประเภทใช้ความชํานาญพื นฐานและความอดทน  ถึงแม้จะได้รับค่าตอบแทนในจํานวนไม่สูงมากแต่

ยังคงมีความมันคงในรายได้และสวัสดิการสังคมมากกว่าการทํางานอิสระ  

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจได้เปลียนแปลงไป  มีการสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ๆ 

ให้แก่สตรีมากขึ น  แต่ก็ยังมีแนวโน้มทีจะทําให้ความไม่เสมอภาคระหวา่งหญิงชายยิงกว้างขึ น  สตรียังคง

ต้องเผชิญปัญหากับการเลือกปฏิบัติต่างๆ เช่น ความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน  สภาพการทํางานเลวร้าย  

ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั งปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ  โดยเฉพาะ

การรับค่าจ้างของสตรีทีมักจะมีแนวโน้มในการได้รับค่าจ้างตํากว่าชาย  ในงานศึกษาของ เรวดี ศรีนวล 

(2551) นําเสนอ ข้อมูลสัดส่วนของลูกจ้างทีจําแนกตามระดับเงินเดือน/ค่าจ้าง  และเพศ พบว่าสตรีมี

แนวโน้มจะได้รับค่าจ้างตอบแทนในการทํางานทีตํากว่าชาย  เห็นได้จากร้อยละ 37.6 ของสตรีได้รับ

ค่าตอบแทนเพียง 3,500 บาท หรือตํากว่าเมือเทียบกับร้อยละ 27.2 ของการได้รับค่าตอบแทนของชายใน

ระดับเดียวกัน 

 

ตารางที  11 แสดงสัดส่วนของลูกจ้างจําแนกตามระดับเงินเดือน/ค่าจ้าง และเพศ 

 

ระดับเงินเดือน/ค่าจ้าง(บาท) ชาย หญิง รวม 

ตํากว่า 1,560 1.7 3.4 2.4 

1,560-3,500 25.5 34.2 29.4 

3,501-6,500 42.6 36.2 39.8 

6,501 ขึ นไป 28.6 24.6 26.9 

ไม่ทราบ 1.6 1.5 1.6 

ยอดรวม 100.0 100.0 100.0 

 

ทีมา  : เรวดี ศรีนวล (2551 : 1) 

 

 ตารางข้างต้นแสดงว่าแรงงานหญิงมีสถานภาพด้อยกว่าแรงงานชาย  ทําให้เกิดคําถามว่านายจ้าง

ได้ใช้มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์อะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจทีจะปรับขึ นเงินเดือนค่าจ้างหรือในการปรับ

เลือนตําแหน่งให้กับหญิงหรือชาย  ซึงในบางครั งแรงงานหญิงก็เป็นแรงงานทีมีคุณภาพมีศักยภาพทัดเทียม

กับชาย  แต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานชายมีสถานภาพทีดีกว่า การศึกษาของ แสงวัน โรจนธรรม (2549) 

เรือง ผู ้หญิงกับการทํางานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย  แสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคระหว่าง

หญิงชายในการทํางานประเภทเดียวกัน  เพราะผู ้หญิงจะไม่ได้รับการปรับเงินเดือนแม้ว่าจะมีอายุงานนาน

แค่ไหนก็ตาม  รวมทั งไม่มีการเลือนขั น เลือนตําแหน่งให้กับ รปภ.หญิง เนืองจากค่านิยมในระบบปิตาธิไตย
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ทีได้ครอบงําทัศนคติของคนในสังคมนี   ว่าการทํางานในลักษณะดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู ้ชาย  

ดังนั น นายจ้างหรือบริษัทจึงเห็นถึงความสําคัญของผู ้ชายมากกว่าผู ้หญิงในการปรับขึ นเงินเดือนหรือเลือน

ตําแหน่งให้เป็นหัวหน้าชุด 

 มีหลายหน่วยงานทั งภาครัฐและภาคเอกชน  พยายามช่วยเหลือเพือแก้ไขปัญหาความไม่เสมอ

ภาคทางเพศและการจ้างงานทีไม่เป็นธรรม  โดยเริมจากการทีประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย

การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบเมือวันที 8 กันยายน 2528 ส่งผลให้ปัญหาการเลือกปฏิบัติใน

ตลาดแรงงานงานลดน้อยลง  แต่กไ็ม่ได้ถูกขจัดให้หมดไป  เพราะแม้แต่ในขณะนี ก็ยังสามารถพบเห็นการ

เลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานได้โดยทัวไป (เรวดี ศรีนวล, 2551; 4) เพียงแต่รูปแบบทีเกิดขึ นไม่ได้กระทํากัน

อย่างชัดเจน  แต่เปลียนเป็นการกระทําในทางอ้อม เช่น สตรีสามารถมีสิทธิ เข้าสมัครงานได้ทุกประเภทเทา่

เทียมกับชาย  แต่เมือถึงรอบการสัมภาษณ์เพือคัดเลือกพนักงาน  บริษัทใดทีต้องการผู ้ชายมาเข้าทํางาน

มากกว่าสตรี  ก็แสดงผลการสอบสัมภาษณ์ไม่ให้สตรีผ่านเข้าไปทํางาน  โดยอาจชี แจงเหตุผลว่ามีทัศนคติ

ทีไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัท เป็นต้น 

 ดังนั น ในการพิจารณาเรืองศักยภาพและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของสตรี  รัฐบาลและ

ผู ้ปฎิบัติการต่างๆ ทีเกียวข้อง  ควรตระหนักในข้อเท็จจริงทีว่าความไม่เสมอภาคและความก้าวหน้านั นอาจ

มีอยู่ในขณะเดียวกัน  การวางแผนนโยบายของรัฐบาลเกียวกับการจ้างงานจึงจําเป็นต้องพิจารณาถึง

มุมมองในเรืองของบทบาทหญิงชายเป็นสําคัญ  และต้องชี ให้เห็นโอกาสทีมีหลากหลายขึ น  รวมทั งการ

จัดการกับผลในทางลบต่อบทบาทหญิงชายของแบบแผนการทํางานและการจ้างงานทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

การจะทําให้เกิดความเสมอภาคอย่างเต็มทีระหว่างหญิงชายในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจนั น  รัฐบาล

จะต้องพยายามอย่างเต็มทีทีจะทําให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของงาน  ประสบการณ์  ความรู ้   และ

คุณค่าของทั งผู ้หญิงและผู ้ชายทีดํารงอยู่ในสังคมร่วมกัน 

 

ผลของงานวิจัย 

 

 การสังเคราะห์งานวิจัยประเด็นสตรีกับเศรษฐกิจ  สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ การทํางาน

ทีมีค่าตอบแทนและการทํางานทีไม่มีค่าตอบแทน  การเข้าทํางานของสตรีในตลาดแรงงานในระบบและ

ตลาดแรงงานนอกระบบ  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพของสตรี  อคติทางเพศทีมีต่อการ

ทํางานของสตรี  และการเข้ามามีบทบาทของภาครัฐ/ภาคธุรกิจ/NGO 

  

 1. การทํางานทีมีค่าตอบแทนและการทํางานทีไม่มีค่าตอบแทน 

 ในการศึกษาเรือง การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรของแม่บ้านเกษตรกรเพือเพิมรายได้ให้กับ

ครอบครัว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของ จุฬาลัคน์  ณ ลําปาง (2548) ได้สะท้อนให้เห็นถึงการทํางาน
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ของสตรีทีต้องรับผิดชอบงานในครัวเรือน เช่น การดูแลบ้าน  การเลี ยงลกู  การทํากับข้าว  การทําไร่ทํานา

ของครอบครัว ฯลฯ ซึงเป็นงานทีสังคมได้มอบบทบาทให้กับสตรีเป็นผู ้ดูแลและยังไม่เคยให้คุณค่ากับการ

ทํางานเหล่านั นของสตรีเป็นตัวเงิน (unpaid labour) แต่ในขณะเดียวกันจากสภาพเศรษฐกิจทีฝืดเคือง  

ส่งผลให้สตรีต้องหารายได้เสริม (paid labour) เพือมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว  การทํางานทั งสองอย่าง

ดังกล่าวนั นสตรีต้องทําพร้อมๆ กัน  กล่าวคือ  เมือเสร็จจากงานในบ้านแล้ว  สตรีก็ยังคงมีหน้าทีต้องช่วย

หัวหน้าครอบครัวแบ่งเบาภาระด้านรายจ่ายโดยการรับจ้างทํางานพิเศษ 

 การทํางานเสริมหรือการทํางานพิเศษของสตรี  มีทั งลักษณะทีรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม

หัตถกรรมและจักสาน  กลุ่มผู ้ผลิตนํ าผึ ง เป็นต้น  และอีกรูปแบบหนึงคือการทํางานแบบไม่รวมกลุ่ม เช่น 

การรับจ้างทัวไป  การเย็บผ้าโหลอยู่ทีบ้าน  หรืองานด้านการบริการอืน  ๆค่าแรงงานของสตรีทีทํางานเสริม

มักเป็นคา่แรงราคาถูกเนืองจากลักษณะงานทีทํานั น  เป็นงานทีไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษแต่เป็น

งานทีเน้นจํานวน นอกจากนี แล้ว ปัญหาการขาดแคลนเครืองมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเสริม  การ

ขาดเงินทุน  และไม่มีตลาดรองรับสินค้าทีผลิตออกมานั นก็เป็นอุปสรรคทีสําคัญในการขัดขวางความสําเร็จ

ในการทํางานเสริมของสตรี 

 ดังนั นรัฐจึงควรช่วยเหลือ สนับสนุน โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาความรู ้

ความสามารถในการทํางานของสตรีให้มากขึ น  หรือจัดหาตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้  เพือช่วย

บรรเทาความยากลําบากของสตรีในการจัดหาแหล่งจําหน่ายสินค้า  และเป็นการสร้างความมันคงในการ

ประกอบอาชีพเสริมของสตรี  

 

 2. การเข้าทํางานของสตรีในตลาดแรงงานในระบบและตลาดแรงงานนอกระบบ 

 ในจํานวนงานวิจัยทีมีประเด็นและเนื อหาเกียวข้องกับสตรีและเศรษฐกิจ  มีผู ้ ทําการศึกษาค้นคว้า

หัวข้อนี เป็นจํานวนมากในตลอด 5 ปีทีผ่านมา  และงานวิจัยทีเลือกมาทําการสังเคราะห์นั น  ปรากฏรูปแบบ

การทํางานของแรงงานสตรีในตลาดแรงงานนอกระบบเป็นส่วนใหญ่  โดยสามารถแบ่งประเภทของการ

ทํางานออกเป็นการทํางานในเมืองและในชนบท  การทํางานในตลาดแรงงานในระบบและนอกระบบใน

พื นทีเมืองนั น  รชตสุดา โปษกะบุตร (2552) ศึกษาเรือง ผู้หญิงกับการเป็นแรงงานรับเหมาช่วง : 

กรณีศึกษาแรงงานภายนอกหญิงฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้เสนอให้เห็นถึง

ความไม่มันคงในอาชีพของสตรีทีเป็นพนักงานภายนอก  เนืองจากค่าจ้างเงินเดือนและสิทธิวันลาหยุด

ต่างๆ ของแรงงานภายนอก  ไม่มีการยืดหยุ่นเหมือนกับแรงงานประจํา และการขึ นเงินเดือนก็ยึดถือแรงงาน

ค่าจ้างขั นตําของรัฐบาลเป็นหลัก  กล่าวคือ การทีแรงงานภายนอกจะได้รับการขึ นเงินเดือนก็ต่อเมือรัฐบาล

ประกาศขึ นอัตราแรงงานค่าจ้างขั นตํานันเอง ส่งผลให้แรงงานสตรีทีทํางานประเภทนี ไม่ได้ รับ

ความก้าวหน้าในสายงานทีทําและในด้านรายได้ทีได้รับ 



286 
 

 นอกจากนี แล้ว ในเรืองของสวัสดิการทีรองรับแรงงานสตรีภายนอก  ยังคงมีน้อยและในบางกรณีก็

แทบจะไม่มีปรากฏให้เห็นเลย  ส่งผลให้การทํางานของสตรีในตลาดแรงงานนอกระบบต้องเผชิญกับความ

เสียงทีอาจจะมาพร้อมกับงานทีทําและสภาพแวดล้อมรอบๆ ทีทํางาน  รัฐบาลควรเข้ามามีส่วนช่วยเหลือให้

แรงงานนอกระบบได้รับสวัสดิการในการทํางาน  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย  หรือได้รับ

วันลาหยุดโดยไม่เสียค่าแรงงานในกรณีลาคลอด เป็นต้น 

 ในขณะทีแรงงานสตรีนอกระบบต้องเผชิญกับความไม่มันคงในอาชีพ  การทํางานทีไร้สวัสดิการ

ต่ า ง ๆ นั น   แ ร ง ง า น ส ต รี ใ น ร ะ บ บ อ า จ ดู ไ ด้ เ ป รี ย บ แ ล ะ มี ค ว า ม มัน ค ง ใ น อ า ชี พ ม า ก ก ว่ า                                     

แต่ด้วยทัศนะคติและค่านิยมในสังคมไทยทีระบบปิตาธิปไตยเป็นใหญ่  ส่งผลให้เกิดความเลือมลํ าใน    

การได้รับค่าตอบแทนและในการเลือนตําแหน่ง  ซึงจะขอสังเคราะห์ในหัวข้อต่อไป 

 ส่วนการทํางานในตลาดแรงงานในระบบและนอกระบบในพื นทีชนบท  พบว่าตลาดแรงงานที

เกิดขึ นในชุมชนชนบทจะเป็นตลาดแรงงานนอกระบบเป็นส่วนใหญ่  โดยเน้นเรืองการรวมกลุ่มกันของสตรี

ในชุมชน  ในงานของ พรสวรรค์ เริงมิตร (2549) เรือง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการผลิตการตลาด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   วิพิมพ์ ทองล้วน (2549) เรือง การพัฒนากลุ่มผู้ทําปลาส้ม 

หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้างดงเหนือ ตําบลวังผาง กิงอําเภอเวียงหนองล่อง 

จังหวัดลําพูน  กฤติยา อุปถัมภ์ (2550) เรือง ศึกษาการจัดการกิจการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเหนือ ตําบล

นาเหนือ  อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี  บําเพ็ญ เมืองมูล (2551) เรือง กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึง  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน   งานวิจัยในกลุ่มนี ได้สะท้อนให้เห็น

ถึงการจดัตั งกลุ่มสหกรณ์ของสตรีทีมีวัตถุประสงค์เพือสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวหลังการทํางานใน

ภาคการเกษตร  ปัจจัยทีสําคัญในการประสบความสําเร็จจากการรวมกลุ่มสหกรณ์ของสตรีต่างมีปัจจัยที

คล้ายคลึงกัน  คือ (ก) ปัจจัยด้านผู้นําและสมาชิก  ซึงในการดําเนินกิจการกลุ่มนนัผู ้ นําและสมาชิกมี

ความสําคัญมากในการทีนําพาให้กลุ่มมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ  ดังนั น ถ้าหากผู ้ นํา

กลุ่มเป็นผู ้มีความคิดริเริมอยู่ตลอดเวลาและสมาชิกในกลุ่มต้องการทีจะพัฒนาตัวสินค้าให้ดีขึ น มีความ

แปลกใหม่เพิมมากขึ น  ย่อมส่งผลดีแก่การรวมกลุ่มในการทํางาน (ข) ปัจจัยด้านโครงสร้างกลุ่ม มีส่วน

สําคัญในการส่งเสริมให้การดําเนินกิจการกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสหกรณ์สตรีต่างๆ ประสบผลสําเร็จ  เพราะ

การแบ่งหน้าทีและการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจนทําให้การร่วมงานในคนหมู่มากดําเนินไปได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว  และ (ค) ปัจจัยด้านทุน พบว่า แหล่งเงินทุนของการร่วมกลุ่มทีเกิดขึ นนั นมีแหล่งทีมา

หลากหลาย  เช่น ได้มาจากการเก็บค่าสมาชิกภายในกลุ่ม  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วน

ราชการในการเข้าร่วมโครงการหนึงตําบล  หนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาล

ตําบลของชุมชน  รวมทั งการกู ้ เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  
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 3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพของสตรี 

 งานวิจัยทีเกียวกับประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสตรีงานของคือ ธันยพร เมืองนาง (2548) 

เรือง บทบาทหญิงชายการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรในการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง และ สมบูรณ์ ประเทิง (2552) เรือง การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สตรีแม่บ้านแม่

ตอน ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

ผลการศึกษาการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพของสตรี  แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการมีส่วนร่วม

ของสตรีเกียวเรืองการเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างชัดเจน 

 การจัดตั งกองทุนมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือ  ต้องการให้กู ้ ยืมเงินเพือนํามาเป็นทุนในการพัฒนา

อาชีพเดิมของตน  เพือให้ได้ทุนคืนและมีกําไรเป็นรายได้เลี ยงชีพต่อไปจากการทําการเกษตร  อยา่งไรก็ดี 

กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สะท้อนให้เห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมและการเข้าถึงทรัพยากร

แหล่งทุนของสตรีนั นมีความแตกต่างจากบุรุษอย่างเห็นได้ชัด  สังคมยังคงให้คุณค่าและเชือถือในตัวผู ้ชาย

มากกว่าผู ้หญิง  ทั งในด้านการให้กู ้ ยืมและในด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ตัวอย่างเช่น การ

กู ้ ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู ้ชายทีได้รับการให้กู ้ ยืมเงินจากกองทุนฯ  หรือกรณีการมีส่วน

ร่วม  แม้ว่าผู ้หญิงและผู ้ชายมีจํานวนและสัดส่วนทีใกล้เคียงกันในการปฏิบัติงาน  แต่ในระดับบริหารงาน

หรือในระดับการตัดสินใจจะเป็นผู ้ชายมากกว่า  ผู ้ชายจะดํารงตําแหน่งงานทั งหมดทีอยู่ในระดับผู ้บริหาร

หรือระดับการตัดสินใจ  ถึงกระนั น ในกรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ตําบลเพทเสด็จ พบว่า 

ผู ้หญิงได้ให้ความสนใจทีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มมากขึ น สังเกตได้จากการเข้ามาเป็นสมาชิกของ

สตรีทีมีสัดส่วนมากกว่าผู ้ชาย    

 อย่างไรก็ตาม กรณีศึกษานี ก็ไม่ได้แสดงให้ทราบว่า  ในระดับการบริหารงาน เช่น ประธาน  

กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิกนั น มีสัดส่วนจํานวนผู ้หญิงและผู ้ชายต่างกันหรือไม่  จึงทําให้ไม่ทราบว่า

แท้จริงแล้ว  การมีส่วนร่วมของผู ้หญิงนั นผู ้หญิงจะสามารถเข้าถึงตําแหน่งในระดับการตัดสินใจของกลุ่ม

หรือของกองทุนได้มากน้อยเพียงใด  สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมบางอย่างทีสังคมยังคงยึดติดอยู่กับค่านิยม

ดั งเดิม นันคือ การทีสังคมมองว่าการบริหารงานในระดับการตัดสินใจนั นผู ้ชายมักจะได้รับความน่าเชือถือ

มากกว่าผู ้หญิง  ซึงส่งผลกระทบทําให้ผู ้หญิงไม่สามารถก้าวข้ามผ่านกําแพงแก้วของสังคมระบบปิตาธิป

ไตยไปได้  ดังนั น รัฐจึงควรส่งเสริมและสร้างทัศนคติทีถูกต้องเกียวกับบทบาทหญิงชายและเรืองความเสมอ

ภาคระหว่างเพศ  เพือทําให้ผู ้หญิงสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง 

 นอกจากนี แล้วปัญหาทีสําคัญอีกประการหนึงทีงานวิจัยทั งสองชิ นนี ค้นพบเหมือนกัน คือ การขาด

ความรู ้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการในการดําเนินงาน  ดังนั น รัฐบาลจึงควรเร่งสร้างองค์ความรู ้ ที

ถูกต้องและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้แก่ประชาชน  ในการดําเนินเกียวกับการจัดตั งกองทุนหรือกลุ่มออม

ทรัพย์  เพือทีจะได้นําความรู ้ ทีได้รับไปใช้พัฒนาแหล่งทุนของชุมชนให้มีความยังยืนต่อไป 
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 4. อคติทางเพศทีมีต่อการทํางานของสตรี 

 แม้ในปัจจุบันสังคมไทยจะเริมตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชาย

เพิมมากขึ น  แต่ค่านิยมและทัศนคติดั งเดิมทีถูกปลูกฝังและถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นยังคงมีอิทธิพลต่อระบบคิด

และการตัดสินใจทีให้ผู ้หญิงผู ้ชายเลือกเรียนสาขาวิชาอะไร  มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ จ้างงานทีจะให้

ผู ้หญิงหรือผู ้ชายรับตําแหน่งหน้าทีอะไร  งานของ เรวดี ศรีนวล (2551) เรือง การศึกษาปัจจัยทีทําให้การ

จ้างงานของแรงงานหญิงชายแตกต่างกัน กรณีศึกษาพนักงานธุรกิจบริหารการจัดการอาคาร งานของ และ

พิมพ์ชนก พรมสวัสดิ  (2551) เรือง ปัจจัยกําหนดความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานชายและหญิงใน

อุตสาหกรรมไทย ได้สะท้อนแนวความคิดข้างต้น  งานวิจัยทั งสองเรืองนี  พบว่า การจ้างงานทีแตกต่างและ

กระจุกตัวกันของผู ้ หญิงและผู ้ ชายนั น  เป็นผลสืบเนืองมาจากสาขาวิชาทีเลือกเ รียน  กล่าวคือ 

แนวความคิดของพ่อแม่และตัวตนของผู ้หญิงและผู ้ชายในการเลือกเรียน  ถูกกําหนดและยึดติดอยู่กับ

ภาพลักษณ์ของความเป็นหญิงและชาย   

 ตัวอย่างเช่น การศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทบริหารการจัดการอาคารทั งหมด 100 คน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสาขา วิชาวิทยาศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์

และอืนๆ เช่น นิเทศศาสตร์  ช่างไฟฟ้า  ช่างกล ฯลฯ โดยเป็นพนักงานชาย 55 คน เป็นพนักงานหญิง 11 

คน  รองลงมาคือ จบการศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ / ศิลปะศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โดยเป็นพนักงานชาย 3 คน  เป็นพนักงานหญิง 25 คน  และทีจบการศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์โดยเป็นพนักงานหญิง 2 คน เป็นพนักงานชาย 4 คน จะเห็นได้ว่าผู ้ชายมักจะเลือกเรียนสาขาวิชา

ทีเกียวข้องกับวิทยาศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์  / วิศวกรรมศาสตร์  ช่างต่างๆ เป็นต้น  ส่วนในผู ้หญิงนั นจะ

เลือกเรียนในสาขาวิชาทีเกียวกับ บริหารธุรกิจ / ศิลปะศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นผลทํา

ให้ผู ้หญิงและผู ้ชายมีประสบการณ์และความรู ้ ทีแตกต่างกัน  ในการเลือกรับเข้าทํางานจึงเกิดการกระจุกตัว

กันของจํานวนผู ้หญิงและผู ้ชายในงานบางประเภท เช่น งานช่าง  งานวิศวกรรม มักจะถูกกําหนดให้เป็น

งานของผู ้ชาย  ส่วนงานธุรการ  งานเลขานุการ หรืองานต้อนรับ มักจะถูกกําหนดให้เป็นงานของผู ้หญิง

(เรวดี ศรีนวล, 2551, น. 39) 

 ด้วยแนวคิดและภาพลักษณ์ทีตายตัวเกียวกับการทํางานของผู ้หญิงและผู ้ชาย  ทําให้การก้าวข้าม

ในสายงานทีเป็นของผู ้ชายแต่ผู ้หญิงเข้ามาทํางานแทน  มีผลต่อความเชือถือและความมันใจของตัวผู ้ จ้าง

งาน  ทําให้ในการปรับเลือนตําแหน่งงาน  โอกาสจึงมักตกเป็นของผูช้ายก่อนเสมอ  แต่ถึงอย่างไรก็ตามผล

การศึกษาของ พิมพ์ชนก พรมสวัสดิ  (2551) พบว่า ถ้าผู ้ หญิงได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา  ได้มี

ประสบการณ์ทัดเทียมผู ้ชาย สัดส่วนในเรืองของการเข้ารับทํางานหรือการปรับเลือนตําแหน่งและเงินเดือน

ของผู ้หญิงก็จะมีอัตราส่วนทีเพิมมากขึ น  ดังนั น แนวทางสําคัญทีจะช่วยลดอคติทางเพศทีมีต่อการทํางาน

ของผู ้หญิงต้องถูกปรับเปลียนตั งแต่การเลือกสาขาเรียนของผู ้หญิงและผู ้ชาย   นอกจากนี สังคมควรปรับ

ทัศนคติหรืออย่าพยายามยัดเยียดภาพลักษณ์ของลักษณะความเป็นหญิง ความเป็นชาย ให้กับวิชาหรือ
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สาขาแต่ละประเภท เพราะเท่ากับเป็นการปิดโอกาสไม่ให้ผู ้หญิงได้พิสูจน์ตัวตนและศักยภาพทีแท้จริงของ

ผู ้หญิง 

 

 5. การเข้ามามีบทบาทของภาครัฐ / ภาคธุรกิจ / NGO  

 ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในชนบทเป็นส่วนใหญ่  เช่น การออกนโยบาย

โครงการหนึงตําบล หนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพือเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรให้เกิดการ

ตืนตัวในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทีแปลกใหม่และได้มาตรฐานสากล  เป็นการเพิมมูลค่าในตัวสินค้าอีก

หนึงช่องทาง   นอกจากนี ยังมีการจัดตั งกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต  เป็นการตั งองค์กรการเงินรูปแบบหนึง

ซึงเกิดจากการส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก / วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชน  เพือทีคนในชุมชนจะได้มี

เงินทุนไว้ประกอบอาชีพหรือไว้ใช้จ่ายยามจําเป็น 

 เป็นทีน่าสังเกตว่าแม้ประเทศไทยจะได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบตั งแต่วันที 8 กันยายน 2528 และได้มีการปรับเปลียนกฎหมายแรงงานให้มีความครอบคลุม

และคุ ้มครองผู ้หญิงมากยิงขึ น  แต่การเลือกปฏิบัติในการรับเข้าทํางาน  การเลือนตําแหน่ง หรือแม้แต่การ

คุกคามทางเพศ  ก็ยังมีให้พบเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน  ภาครัฐจึงจําเป็นต้องเร่งให้ความสําคัญให้ทุกภาค

ส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 การทําการสังเคราะห์งานวิจัยนี   ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์

ประเด็น ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงมากน้อยเพียงใด โดยการสังเคราะห์

สามารถสรุปถึงความเชือมโยงในประเด็นหลัก ดังนี 

 

 1. ส่งเสริมสิทธิและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของสตรี  รวมทังการเข้าถึงการจ้างงาน  

สภาพการทํางานทีเหมาะสมและการควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (ฉ.1) 

 ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพให้มากขึ น เพือสร้างพลังในการประกอบ

อาชีพร่วมกัน  และรัฐควรมีการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ รวมทั งกฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ ทีจะทําให้

การประกอบอาชีพของแม่บ้านเกษตรกรไม่เสียเปรียบนายจ้าง(จุฬาลัคน์ ณ ลําปาง, 2548: 102) 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.1 (บ) คือ ออกและบังคับใช้กฎหมายทีดูแลให้มีความเสมอภาคทางโอกาส  

ใช้มาตรการเชิงบวก และประกันการปฏิบัติตามทั งโดยภาครัฐและภาคเอกชนโดยวิธีการต่าง  ๆ
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 กลุ่มสตรีสหกรณ์ควรเพิมประสิทธิภาพการผลิต  โดยการอบรมสมาชิกให้มีความรู ้ ในการ

ผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  การใช้วัตถุดิบ และการใช้ภูมิปัญญาท้องถินให้เกิดพลังทางความคิด 

(กฤติยา อุปถัมภ์, 2550: 112) 

 ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านความรู ้ ต่างๆ ได้แก่ 

การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ความรู ้ ด้านการตลาด  ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นทีรู ้ จัก  เพือให้มีตลาดรองรับมากขึ นและสามารถแข่งขันได้ 

(บําเพ็ญ เมืองมูล, 2551: 74) 

 ทั งภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริม กระตุ ้นและผลักดันให้แรงงานหญิงเข้าร่วมการพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน ทั งการฝึกเตรียมเข้าทํางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน ทั งนี เพือเพิมศักยภาพฝีมือและค่าจ้างของแรงงานหญิง (พิมพ์ชนก  พรมสวัสดิ , 2551: 87) 

 ทั ง 3 ประเด็นข้างต้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.1 (ภ) คือ ส่งเสริมนโยบายและมาตรการ

ทีมีมิติหญิงชายไปสร้างพลังความเข้มแข็งให้สตรี  ในฐานะเป็นผู ้ ร่วมงานทีเสมอภาคกับบุรุษในด้านเทคนิค 

การจัดการ และการดําเนินกิจการ 

 2. อํานวยความสะดวกให้สตรีเข้าถึงทรัพยากร การจ้างงาน ตลาด และการค้าโดยเสมอ

ภาคกับบุรุษ (ฉ.2) 

 ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยต่างๆ ในภาครัฐและเอกชนเพือช่วยกัน

สนับสนุน ส่งเสริม สินค้าในโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัด  เพือลดการทํางานทีซํ าซ้อนและ

มีขั นตอนในการทํางานอย่างเป็นระบบ (พรสวรรค์ เริงมิตร, 2549: 131) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ. 2 

(ฉ) คือ จัดตั งกลไกทีเหมาะสมและสนับสนุนสถาบันทีทํางานครอบคลุมหลายสาขา  ซึงจะช่วยทําให้

สหกรณ์ของสตรีเข้าถึงบริการทีจําเป็นได้มากทีสุด 

 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐควรส่งเสริมและขยายการจ้างงานในแรงงานหญิง 

โดยเฉพาะอย่างยิง  งานทีต้องอาศัยฝีมือ  ความละเอียดลออ  ความประณีต  อาชีพทางด้านหัตถกรรม  

และอาชีพด้านการบริการ  โดยสนับสนุนและกระตุ ้นให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว

เพิมขึ น (พิมพ์ชนก  พรมสวัสดิ , 2551: 87) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ. 2 (ด) คือ วิเคราะห์ ให้คําแนะนํา 

ประสานงาน และดําเนินนโยบายทีรวมเอาความต้องการ  และผลประโยชน์ของสตรีทีเป็นลูกจ้าง ทํางาน

อิสระ และประกอบกิจการ เข้าไปในนโยบาย  โครงการและงบประมาณด้านสตรีและระหว่างกระทรวง

ต่างๆ  

 3. ให้บริการทางธุรกิจ  การฝึกอบรม และการเข้าถึงตลาด ข้อมูล เทคโนโลยี โดยเฉพาะ

อย่างยิงต่อสตรีที มีรายได้น้อย (ฉ.3) 

ภาครัฐและภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนทางด้านการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพของแรงงานหญิงเพิมขึ น  

โดยเฉพาะอย่างยิงอาชีพทีใช้ความละเอียดลออ ความประณีต อาชีพทางด้านหัตถ กรรมและอาชีพด้าน
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การบริการ  อีกทั งควรให้การสนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพในอาชีพทีสามารถทํางานทีบ้านได้  ซึง

เป็นอาชีพทีแรงงานหญิงสามารถทําควบคู่ไปกบัการทํางานบ้านได้ (พิมพ์ชนก  พรมสวัสดิ , 2551: 87) 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.3 (ค) คือ จัดโครงการแบบเข้าถึงเพือช่วยให้ข้อมูลแก่สตรีทีมีรายได้ตําและ

สตรียากจน  โดยเฉพาะในชนบทและเขตห่างไกล  ให้ได้รับรู ้ เกียวกับโอกาสและการเข้าถึงตลาดและ

เทคโนโลยี  และให้ความช่วยเหลือในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี 

 ภาครัฐควรให้ความรู ้ ในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรและตรงกับความต้องการ

ของแต่ละบุคคลให้มากขึ น (จุฬาลัคน์ ณ ลําปาง, 2548: 102) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ. 3 (ข) คือ 

พัฒนาโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกอบรมเพิมเติมให้แก่สตรี  โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองเทคโนโลยีใหม่ๆ 

และบริการทีราคาพอควร  ในเรืองของการบริหารธุรกิจ  การพัฒนาผลิตผล  การเงิน การผลิต  และการ

ควบคุมคุณภาพ  และการตลาด  

 

 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมรรถนะทางเศรษฐกิจและเครือข่ายพาณิชย์ของสตรี 

(ฉ.4) 

 หน่วยงานทีเกียวข้องควรมีการเตรียมความพร้อมและมีการอบรมคณะกรรมการบริหาร 

กองทุนหมู่บ้านก่อนเข้าทํางาน  เพือเป็นการสร้างความเข้าใจทั งในบทบาทหน้าทีของตนเองและในประเด็น

บทบาทหญิงชาย (ธันยพร เมืองนาง, 2548: 109) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.4 (ก) คือ รับเอานโนบายที

สนับสนุนองคก์รธุรกิจ  องค์กรพัฒนาเอกชน สหกรณ์ กองทุนเงินกู ้หมุนเวียน สินเชือในรูปสหกรณ์ องค์กร

รากหญ้า กลุ่มช่วยเหลือตนเองของสตรี และกลุ่มอืนๆ เพือให้บริการแก่ผู ้ประกอบการสตรีในเขตชนบทและ

เขตเมือง  และยังสอดคล้องใน ฉ.4 (ค) คือ รับเอานโยบายทีช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมอันจะช่วยสนับสนุน

กลุ่มช่วยเหลือตนเองของสตรี  องค์กรของคนงาน  และสหกรณ์  โดยการสนับสนุนในรูปแบบทีไม่ยึดติด

แบบแผน  และด้วยการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่ม 

 ควรมีหน่วยงานทีเชียวชาญในด้านการผลิตมาแนะนํา  โดยส่งวิทยากรมาอบรมให้ความรู ้

อย่างต่อเนืองในการพัฒนาการผลิตและให้สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ (บําเพ็ญ เมืองมูล, 

2551: 74) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.4 (ช) คือ สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสตรีพื นเมือง  โดย

คํานึงถึงความรู ้ดั งเดิมทีมีอยู่  เพือปรับปรุงสถานการณ์และพัฒนาการของสตรีเหล่านั น 

 สถาบันการศึกษา หน่วยงานทีเกียวข้องควรเร่งให้ความสําคัญต่อการเพิมโอกาสในการ 

เรียนรู ้   ประสบการณ์และความเชือมันให้แก่ผู ้หญิง  เพือให้ผู ้หญิงมีโอกาสและมีความพร้อมทีจะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานกลุ่มหรือกองทุนต่างๆ ในชุมชนเพิมมากขึ น (สมบูรณ์ ประเทิง, 2552: 42) 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.4 (ง) คือ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในสหกรณ์การผลิตและการตลาด  

โดยให้ความสนับสนุนด้านการตลาดและการเงิน  โดยเฉพาะอย่างยิงในชนบทและเขตห่างไกล  ทั งนี ให้

รวมถึงสตรีทีถูกสังคมละเลยด้วย 
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 5. ขจัดการแบ่งแยกอาชีพและการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานทุกรูปแบบ (ฉ.5) 

 หากรัฐยังไม่สามารถเลิกจ้างงานในระบบเหมาช่วงได้  ควรให้พนักงานภายนอกได้รับสิทธิ

และสวัสดิการทีใกล้เคียงกับพนักงานประจํา (รชตสุดา โปษกะบุตร, 2552: 160) สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ ฉ.5 (ข) คือ ออกและบังคับใช้กฎหมายและเริมมาตรการดําเนินการ  รวมทั งวิธีการชดเชย  

และเข้าถึงความยุติธรรมในกรณีทีมีการไม่ปฏิบัติ  เพือห้ามความแตกต่างของหญิงชาย สถานภาพสมรส

หรือสถานภาพทางครอบครัวในการจ้างงาน  เงือนไขการจ้างงาน   

 ภาครัฐและเอกชนควรให้โอกาสในการทํางาน  การเลือนตําแหน่งในอาชีพต่างๆ กับ 

แรงงานหญิงมากขึ น  รวมทั งไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติต่อแรงงานหญิง  โดยการกําหนดและพิจารณาการ

ขึ นค่าจ้างจากการประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากผลิตภัณฑ์ของงาน (พิมพ์ชนก  พรมสวัสดิ , 2551: 

87) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.5 (ถ) คือ เพิมความพยายามทีจะปิดช่องว่างระหว่างคา่จ้างของหญิงและ

ชาย  เริมดําเนินการใช้หลักการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากันสําหรับงานทีมีคุณค่าทัดเทียมกัน  

 6. ส่งเสริมให้งานและความรับผิดชอบในครอบครัวของหญิงและชายสามารถผสมผสาน

กันได้ (ฉ.6) 

 ควรมีการส่งเสริมให้ครอบครัวและสถาบันการศึกษามีการปรับเปลียนกระบวนการคิด  

กระบวนการขัดเกลาในเรืองบทบาทหญิงชายและความเสมอภาคระหว่างเพศ  การให้คุณค่าแก่บทบาท

ของเพศหญิง (เรวดี ศรีนวล, 2551: 105) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.6 (ง) คือ พัฒนานโยบายต่างๆ 

รวมทั งนโยบายการศึกษาทีจะเปลียนเจตคติซึงตอกยํ าการแบ่งงานตามเพศ  ทั งนี เพือส่งเสริมแนวคิดการ

แบ่งภาระความรับผิดชอบภายในครอบครัวสําหรับงานบ้าน  โดยเฉพาะงานทีเกียวกับการดูแลเด็กและ

ผู ้สูงอายุ 
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ตารางที  12   สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสตรีกับเศรษฐกิจ 

 

ประเด็น การจ้างงาน ความเสมอภาค วิสาหกิจชุมชน การเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน 

สถานการณ์ -ไม่มีความมันคงใน

อาชีพเนืองจากเป็น

แรงงานรับเหมาช่วง 

-ไม่ได้รับสวัสดิการที

ส ม ค ว ร จ ะ ไ ด้ รั บ

เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ

พนักงานทัวไป 

-ค่ า จ้ า ง แ ร ง ง า น

หญิงมีอัตรารายได้

ตํากว่าแรงงานชาย 

-การเลือกปฏิบัติใน

การรับเข้าทํางาน

ของบริษัทเอกชน 

-การใ ห้คุณค่ากับ

ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

ผู ้หญิง 

-การรวมกลุ่มกัน

ส ร้ า ง ง า น ส ร้ า ง

อาชีพของสตรีใน

ชุมชนโดยการนํา

วัตถุดิบในท้องถิน

ของตน เอง   มา

แปร รูป เ พือ เ พิม

มูลค่า 

-การมีส่วนร่วมของ

ส ต รี ใ น ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง

กองทุน 

-การเ ข้าถึ งการกู ้

เ งิ น เ พื อ ก า ร

ประกอบอาชีพของ

สตรี 

แนวคิดและ

ทฤษฏี 

 

1.แนวคิดเกียวกับการ

จ้างงานในระบบเหมา

ช่วง-เหมาค่าแรง 

2.แนวคิดเรืองคนชาย

ข อ บ ( Margnality) 

แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น อื น

(The otherness) 

 

1.แนวคิดเ รืองเพศ

และเพศสภาวะ 

2.แนวคิดเ รืองการ

ขัดเกลาทางสังคม 

3.แนวคิดเ รืองการ

ลงทุนในมนุษย์ 

4.แนวคิดเ กียวกับ

เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ใ น

ตลาดแรงงาน 

5.ทฤษฏีการกระจุก

ตัวในอาชีพ 

 

1. แ น ว คิ ด ก า ร

รวมกลุ่ม 

2. ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการ 

3. แ น ว คิ ด แ ล ะ

ท ฤ ษ ฏี เ กี ย ว กั บ

การพัฒนา 

4.แนวคิดเกียวกับ

โ ค ร ง ก า ร ห นึ ง

ตํ า บ ล ห นึ ง

ผลิตภัณฑ์ 

 

1.แน วคิดการขัด

เกลาทางสังคมด้าน

บทบาทหญิงชาย 

2.แนวคิดการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

3.นโยบายกองทุน

หมู่บ้านและชุมชน

เมือง 

3.แนวคิดของกลุ่ม

ออมทรัพย์เพือการ

ผลิต 

ผลของการวิจัย   ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง

ร ะ ห ว่ า ง พ นั ก ง า น

แรงงานภายนอกกับ

พนัก ง าน ปร ะ จํ า ที

ทํ า ง า น ลั ก ษ ณ ะ

เดียวกันฝ่าย 

  ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

ผู ้หญิงโดยส่วนใหญ่

สั ง ค ม มั ก ไ ม่ ใ ห้

คุณค่าและผู ้หญิงยัง

ต้ อ ง มี ภ า ร ะ

รับผิดชอบ 

  ก า ร ป ร ะ ส บ

ความสําเร็จในการ

ร ว ม ก ลุ่ ม ส ร้ า ง

ผลิตภัณฑ์พบว่ามี

ปั จ จั ย ที  สํ า คัญ 

อยู่ 3 

  สต รี ไ ด้ เ ข้ ามา มี

บ ท บ า ท ก า ร ใ น

บริหารกองทุนเพิม

มากขึ นเป็นลําดับ

แต่ยังคงไป 
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ประเด็น การจ้างงาน ความเสมอภาค วิสาหกิจชุมชน การเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน 

ผลของการวิจัย เ ดี ย ว กั น มี ค ว า ม

แ ต ก ต่ า ง ที สํ า คั ญ

ไ ด้ แก่  ค่ า จ้ าง แล ะ

ค่าตอบแทน  สิทธิวัน

ล า ห ยุ ด แ ล ะ

สวัสดิการจากบริษัท 

ครอบครัวด้วยการ

ออกไปทํางานนอก

บ้ า น แ ต่ ค่ า แ ร ง ที

ได้รับ 

  พนักงานหญิงได้รับ

เงินเดือนโดยเฉลีย

น้ อ ย ก ว่ า ช า ย  

พ นั ก ง า น ช า ย มี

โ อ ก า ส ฝึ ก อ บ ร ม

มากก ว่าห ญิ ง แต่

สั ด ส่ ว น แ ล ะ

บทลงโทษได้รับการ

ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

  ช่ องว่า ง ระห ว่าง

ชายหญิงจะลดลงถ้า

ห า ก  ห ญิ ง ไ ด้ รั บ

ก า ร ศึ ก ษ า 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที

ทัดเทียมกับชาย 

ประการ คือ ปัจจัย

ด้ า น ผู ้ นํ า แ ล ะ

สม าชิ ก   ปั จ จั ย

ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง

กลุ่ม ปัจจัยด้าน

ทุน 

ไม่ถึงในตําแหน่งที

มีส่วนเกียวข้องกับ

การตัดสินใจ 

  และในการปล่อย

ใ ห้ กู ้ ยื ม เ งิ น จ า ก

กองทุน  โดยส่วน

ใหญ่ผู ้ ชายจะเป็น

ฝ่ายได้รับการให้กู ้

มากกว่าผู ้หญิง 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

1.ควร ใ ห้ พนัก งา น

แรงงานรับเหมาช่วง

ได้รับสวัสดิการและ

ก า ร ป ฏิ บั ติ

เช่นเดียวกับพนักงาน

ประจํา 

2.พนักงานทีทํางาน

ตั ง แ ต่  10 ขึ น ไ ป 

บริษัทฯควรบรรจุให้

เป็นพนักงานประจํา 

1. ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

ภาคเอกชนควรใ ห้

ก า ร ส นั บ ส นุ น

ท า ง ด้ า น ก า ร

ฝึกอบรมต่างๆ แก่

หญิงให้มากขึ น 

2. ทั ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

ภาคเอกชนควรใ ห้

โอกาสในการทํางาน 

การเลือนตําแหน่งใน 

1. ก ลุ่ ม ส ต รี

สหกรณ์ควรเพิม

ประสิทธิภาพการ

ผ ลิ ต   โ ด ย ก า ร

อบรมสมาชิกให้มี

ความรู ้ ในการผลิต

แ ล ะ ค ว บ คุ ม

คุ ณ ภ า พ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์           

การใช้วัตถุดิบ  

1. ห น่ ว ย ง า น ที

เกียวข้องควรมีการ

เตรียมความพร้อม

แล ะ มี ก า ร อ บ ร ม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บ ริห าร ก อ งทุน  / 

ก ลุ่ ม อ อ ม ท รั พ ย์ 

ก่ อ น เ ข้ า ทํ า ง า น  

เพือเป็นการสร้าง 



295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น การจ้างงาน ความเสมอภาค วิสาหกิจ การเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

โดยพิจารณาจากผล

การทํางานทีผ่านมา 

อ า ชี พ ต่ า ง ๆ  กั บ

แรงงานหญิงมากขึ น 

โดย พิจารณาจาก

ผลงาน 

3. บ ริ ษั ท แ ล ะ

ผู ้ประกอบการธุรกิจ

ควรมีการส่งเสริมให้

เกิดความเข้าใจและ

ลดอคติในการเลือก

รับเข้าทํางาน 

แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ภู มิ

ปัญญาท้องถินให้

เ กิ ด พ ลั ง ท า ง

ความคิด 

2. ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ

เจ้าหน้าทีส่งเสริม

ข อ ง ก ลุ่ ม ค ว ร

แ น ะ นํ า ใ ห้ ก ลุ่ ม

เชือมโยงเครือข่าย

ด้านการผลิตและ

ก า ร ต ล า ด            

ทั งภายในจังหวัด

และนอกจังหวัดที

ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภัณ ฑ์

ชนิดเดียวกัน  เพือ

เป็นการสร้างพลัง

ในด้านต่าง  ๆ

ความเข้าใจทั งใน

บทบาทหน้าทีของ

ต น เ อ ง แ ล ะ ใ น

ประ เ ด็น บ ท บา ท

หญิงชาย 

2.

สถาบันการศึกษา 

ห น่ ว ย ง า น ที

เกียวข้องควรเร่งให้

ความสําคัญต่อการ

เ พิ ม ก า ร โ อ ก า ส

ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ้   

ประสบการณ์ให้แก่

ผู ้หญิง  เพือผู ้หญิง

จะได้มีโอกาสและมี

ความพ ร้อมที จ ะ

เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานกลุ่ม

หรือกองทุนต่างๆ 

ในชุมชนเพิมมาก

ขึ น 
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10.  สตรีกับความยากจน 

การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “สตรีกับความยากจน” ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์  ปัญหา  และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 ความยากจนมีสาเหตุหลายประการ  รวมทั งปัจจัยทางโครงสร้าง  เป็นปัญหาอันสลับซับซ้อน

หลากหลายมิติ  การปรับเปลียนเศรษฐกิจโลกทีเกิดขึ นได้ทําให้ปัจจัยของการพัฒนาสังคมต้องผันแปรไป 

แนวโน้มทีเด่นชัดประการหนึง  คือ สตรีต้องเผชิญกับความยากจนยิงขึ น  อํานาจทางเศรษฐกิจทีเหลือมลํ า

ระหวา่งหญิงชายก็เป็นปัจจัยทีสําคัญทีนําไปสู่ความลําบากยากจนของสตรี  ด้วยเหตุนี การนําแนวทางการ

วิเคราะห์บทบาทหญิงชายมาใช้ให้มากขึ นในนโยบายและโครงการต่าง จๆะเป็นสิงสําคัญอย่างยิงต่อ

ยุทธศาสตร์การลดความยากจนของประชาชน   ยิงกว่านั นความยากจนของสตรีเกียวโยงโดยตรงกับการ

ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ  การไม่สามารถพึงตนเองทางเศรษฐกิจ  และการเข้าไม่ถึงทรัพยากรและบริการ

ต่างๆ  เช่น สินเชือ  ทีดิน  มรดก  การศึกษาและบริการสนับสนุนอืนๆ  อันเป็นปัจจัยสําคัญต่อการลดความ

ยากจนของประชาชนได้ในระดับหนึง 

 ปัญหาความยากจนเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศในอดีต  ซึงเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  

เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่  ทําให้เกิดปัญหาความเลือมลํ าด้านรายได้และเกิดการขยายตัว

ของปัญหา  เกิดปัญหาช่องว่างความยากจนมากขึ น  ลักษณะความยากจนของประชาชนในชนบทและ

ชุมชนเมือง  คือ การไม่มีเงินทุน  และขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพือนํามาพัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้  

ลดรายจ่าย  ดังนั น การจัดตั งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  จึงเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง  เพือเพิมขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง  

(อัญชลีพร  พันธุ ์วิไล, 2548 : 1) 

การพัฒนาชนบทและการเปลียนแปลงในภาคเกษตรกรรมทีผ่านมา  ทําให้ทรัพยากรมนุษย์และ

สถาบันทางสังคมชนบท  เช่น กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชนอ่อนแอลง  และปรับตัวไม่ทันกับการ

เปลียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  จนทําให้พึงตนเองไม่ได้  ปัญหาต่างๆทีเกิดขนึในสังคมชุมชนไม่ว่า

ในเมืองหรือชนบทในทุกวันนี ไม่แตกต่างกัน  เพราะบ่อเกิดของปัญหามาจากแหล่งเดียวกัน  คือเศรษฐกิจ

ชุมชนทุกวันนี ตกอยู่ในวังวนของ “วงจรธุรกิจ”  และ “วงจรหนี สิน”  การทําเกษตรกรรมภายใต้อิทธิพลของ

ธุรกิจการเกษตร  ซึงนับตั งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  ชุมชนทุกวันนี จึงแก้ปัญหาโดยแสวงหาเม็ดเงินจากแหล่ง

ทุนใหม่เติมเข้าสู่วงจรหนี สิน  นันคือแก้ปัญหาหนี สินด้วยการหมุนหนี   เมือหาในระบบไม่ได้ก็ต้องหาแหล่ง

เงินกู ้นอกระบบ   

 กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายทีอยู่ในข่ายของการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  เนืองจากกลุ่มเกษตรกร

มักประสบปัญหาความยากจน  ทําให้ต้องกู ้ ยืมจากนายทุน  ซึงเป็นหนี นอกระบบมีอัตราดอกเบี ยสูง  และ
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การทีเกษตรกรประสบปัญหาการเป็นหนี นอกระบบทีมีอัตราดอกเบี ยสูง  จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี ได้  

ทําให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตทีด้อยลง และประสบปัญหาด้านหนี สิน (เฉลิมวรรณ  เดชะชาติ,  : 1) 

 สภาพสังคมในปัจจุบัน  ผู ้หญิงเข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านทีอยู่อาศัยและแรงงานการผลิตมาก

ขึ น  เนืองจากการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทําให้ผู ้หญิงจําเป็นต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพือ

หารายได้มาจุนเจือครอบครัว  ด้วยเหตุนี องค์การสหประชาชาติจึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพของกลุ่มผู ้หญิงทียากจนและด้อยโอกาส  เนืองด้วยเห็นว่างานหลักของผู ้หญิง คือ งานบ้าน  ดูแล

ครอบครัว  และดูแลชุมขน  โดยทีงานเหล่านี ไม่จัดอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ  ผู ้หญิงเป็นทุน

มนุษย์ทีคอยขับเคลือนให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิต  เช่น การรวมกลุ่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์  กลุ่มแม่บ้านการรักษาสิงแวดล้อม  และการดูแลสุขภาพ   

ในครัวเรือนทีมีรายได้น้อย  ความยากจนทําให้ผู ้ หญิงทีเป็นแม่บ้านซึงไม่มีรายได้ประจํา  

จําเป็นต้องออกไปทํางานเพือหารายได้เพิมมากขนึ  สะท้อนให้เห็นว่าผู ้หญิงไม่สามารถลดความยากจนใน

แง่เศรษฐกิจได้เทียบเท่าผู ้ ชาย  จากสถิติพบว่า  สัดส่วนผู ้หญิงทีอยู่ตํากว่าเส้นความยากจนมีมากกว่า

ผู ้ชาย (ฟาริดา   บินล่าเต๊ะ,  : 3)   

ท่ามกลางความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคม  และความสัมพันธ์ทางการผลิตของคนงาน

หญิง  เมือนํามาเชือมโยงกับงานศึกษาเกียวกับอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน  ระบบผลิตนี ถูกจัดประเภทว่าเป็น 

“เศรษฐกิจนอกระบบ”  หรือ “เศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการ”  และเรียกคนทํางานประเภทนี ว่า “แรงงาน

นอกระบบ” ซึงกระบวนการทําให้เป็นแรงงานนอกระบบ  เป็นกระบวนการทีสอดคล้องกับกระบวนการทํา

ให้กําลังแรงงานเป็นผู ้หญิงและความยากจน  เนืองจากการเพิมขึ นของผู ้หญิงในตลาดแรงงาน  โดยส่วน

ใหญ่เป็นไปในลักษณะทีผู ้หญิงมีบทบาทเป็นผู ้ด้อยอํานาจ เช่น  การดําเนินชีวิตประจําวันของคนงานหญิง

ผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดลําพูน  เชือมโยงอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ทางการผลิต

ทีหลากหลาย  ทั งภายในครัวเรือน  กลุ่มเครือญาติ  ในชุมชน  และนอกชุมชน  (ธัญลักษณ์  ศรีสง่า,  : 

2)                                    

 ในประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศทีมีการทําเกษตรกรรมเป็นหลัก  สตรีมีบทบาทและกําลัง

สําคญัอย่างยิงในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม  แม่บ้านเกษตรกรมีส่วนช่วยให้

ผลผลิตทางด้านอาหารและเกษตรมากขึ น  และยังมีบทบาทด้านเคหกิจ  ด้านการทําเครืองจักสาน  เช่น

กลุ่มทอผ้าทุ่งแสม  ตําบลหนองขาม  อําเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ทีเกิดจากการรวมตัวของ

แม่บ้านเกษตรกร  เพือแก้ปัญหาความยากจน  และทีสําคัญด้านการงานฝีมือทอผ้าทีมีคุณภาพ  ซึงงานทอ

ผ้าถือเป็นสินค้าส่งออกทีทํารายได้เข้าประเทศทีสําคัญและเป็นงานทีสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านในการเพิม

อาชีพ  ทําให้สตรีมีบทบาทสําคัญในการอยู่ในสังคมปัจจุบัน (ชัยรัตน์  เดชฤทัยภักดี,  : 1)   

ธุรกิจชุมชนมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศช่วย  ให้เกิดการสร้างงาน  การลงทุน      

การหมุนเวียนของเงินทุนภายในประเทศ  ธุรกิจชุมชนมีการบริหารงานทีอิสระ  ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก  เน้น
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การสร้างงานในชุมชนให้เพิมมากขึ นเป็นหลัก  และสามารถบริหารงานได้คล่องตัว (เจนณรงค์  เทียนสว่าง, 

 : 1)  โดยแหล่งทุนหรือเจ้าหนี ของเกษตรกรแบ่งเป็น  กลุ่ม  คือ กลุ่มสถาบันการเงิน  ซึงเกษตรกรใน

ชุมชนใช้หลักทรัพย์คํ าประกันการกู ้ ยืม  และกองทุนตามนโยบายหรือมาตรการของรัฐ  ใช้บุคคล  กลุ่มหรือ

ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน  คํ าประกันการกู ้ ยืม   

 

ผลของงานวิจัย 

 

 การศึกษางานวิจัยทีเกียวข้องกับประเด็นสตรีกับความยากจน  สามารถแบ่งได้เป็น   ประเด็น คือ  

การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยรัฐบาล  ศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและธุรกิจ

ชุมชน  และบทบาทของสตรีในบริบทความสัมพันธ์หญิงชายในครัวเรือน 

 

.การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยรัฐบาล 

 งานวิจัยชี ให้เห็นว่าชาวบ้านมีระบบเศรษฐกิจทีพึงตนเองได้และอยู่อย่างพอเพียง  แต่ด้วย

สถานการณ์ของภาคเกษตรในปัจจุบันทําให้เกษตรกรจํานวนมากยังประสบกับปัญหาการขาดทุน  และ

กลายเป็นแรงงานรับจ้างในท้องถินอืน   รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยกําหนดให้การแก้ไข

ปัญหาความยากจนเป็นหนึงในยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ปี (พ.ศ. - )  ตาม

นโยบายทีสําคัญของภาครัฐ  โดยทีผ่านมาการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน  ได้จัดตั งศูนย์

อํานวยการต่อสูเ้พือเอาชนะความยากจน (ศตจ.)  เป็นกลไกในการดําเนินงาน  เพือบูรณาการหน่วยงาน

ต่างๆทีเกียวข้องทั งภาครัฐและเอกชน  ตัวอย่างเช่น  ศูนย์อํานวยการต่อสู ้ เพือเอาชนะความยากจน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ศตจ.กษ.)  ได้ดําเนินการผ่านโครงการต่างๆ  อาทิ โครงการศูนย์เรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเกษตรกรอาสาสมัครเกษตร  โครงการ

คาราวานแก้จน  โครงการแก้ไขปัญหาหนี สินเกษตรกร  โครงการฟืนฟูปรับปรุงบํารุงดิน  โครงการจัดทีทํา

กินให้เกษตรกร  โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านพืช/ปศุสัตว์/ประมง  การใช้ปัจจัยการผลิต  การทําปุ ๋ ยหมัก  

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร  โครงการอบรมการทําบัญชีครัวเรือน  และ

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริต่างๆ   เพือช่วยผลักดันให้ระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรเพิมสูงขึ น 

(สํานักเศรษฐกิจการเกษตร,  : 2) ซึงแสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

ความยากจนให้กับเกษตรกร  ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง 
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.ศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและธุรกิจชุมชน 

 จากการทีนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเริมดําเนินการในปี  ทําให้งานวิจัยที

เกียวข้องกับเรืองนี เริมมีมากขึ น  โดยมักจะเน้นเรืองการดําเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน  และการจัดการธุรกิจ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  สําหรับการวิจัยเกียวกับการพัฒนาธุรกิจชุมชน มักเน้นการประเมินว่ากองทุน

ดังกล่าวสัมฤทธิผลหรือประสบปัญหาอย่างไร  ตลอดจนบรรลุเป้าหมายและเจตจํานงของการตั งกองทุน

หรือธุรกิจชุมชนหรือไม่  งานวิจัยทีศึกษาประเด็นเหล่านี ได้แก่  งานของชัยรัตน์ เดชฤทัยภักดี ( ) ที

ศึกษาการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าทีประสบความสําเร็จ  ตําบลเวียงยอง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  

งานของเฉลิมวรรณ  เดชะชาติ ( )  ซึงศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกหนี กองทุนหมุนเวียนเพือ

การกู ้ ยืมแก่เกษตรกรและผู ้ยากจน กรณีศึกษา  จังหวัดขอนแก่น  งานของเจนณรงค์  เทียนสว่าง ( ) ที

ศึกษาบทบาทแม่บ้านเกษตรกร  ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม  ตําบลหนอง

ขาม  อําเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบรีุ  และงานของโสภณ  บุญประเสริฐ ( )  ซึงศึกษาการ

จดัการธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธ.ก.ส. สาขาพนัสนิคม  หน่วยอําเภอเกาะจันทร์  กรณีศึกษากลุ่มสตรี

นํ าพริกปรุงรส  ตําบลท่าบุญมี     กิงอําเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี   

ข้อสรุปของงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกันในเรืองการบริหารจัดการกองทุนและความพึงพอใจเรือง

กองทุน  และการพัฒนาธุรกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  กล่าวคือ  สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีรายได้เพียง

พอทีจะนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้  ส่วนในด้านธุรกิจชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ได้รับการสนับสนุน              

การดําเนินงานจากพัฒนาชุมชนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตําบลและได้รับการสนับสนุนด้านความรู ้           

ในการจัดการด้านต่างๆ รวมถึงเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ  การศึกษาทั งหมดต่างสรุปคล้ายกันว่า    

การดําเนินงานของกองทุน  ธุรกิจชุมชน  และวิสาหกิจชุมชน  มีปัญหาและอุปสรรคตา่งๆเกิดขึ น  ได้แกก่าร

ทีสตรีขาดความรู ้   ความสามารถ  และศักยภาพในด้านอาชีพ  ทักษะในการผลิตสินค้าภายในสหกรณ์หรือ

กลุ่มแม่บ้าน  การขาดแหล่งเงินทุนทีจะนํามาใช้ในการผลิต  การขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่  และยังขาดการมี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน  ซึงควรจะมีการเพิมความสามารถในการผลิตของสตรีด้วยการ

ช่วยให้เข้าถึงทุน  ทรัพยากร  สินเชือ  ทีดิน  เทคโนโลยี  ข้อมูล และการฝึกอบรม  เพือเพิมรายได้และ

ปรับปรุงสถานภาพในครัวเรือน  การปลดปล่อยศักยภาพการผลิตของสตรีเป็นสิงสําคัญยิงต่อการทําลาย

วงจร      ความยากจน  เนืองจากผู ้ชายมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการปรับตัวด้านอาชีพ  เพราะ

สามารถทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ  โดยแทบไม่มีข้อจํากัดในเรืองสถานทีและระยะเวลา

ในการประกอบอาชีพ 

 

.บทบาทของสตรีในบริบทความสัมพันธ์หญิงชายในครัวเรือน 

 การสังเคราะห์ครั งนี พบงานวิจัยทีอธิบายผ่านมุมมองด้านความสัมพันธ์หญิงชาย  ได้แก่  งานของ    

พัชริน  วิจิตรอลงกรณ์ ( ) เรืองการต่อสู ้ ของสตรีอีสาน  กรณีศึกษา ยายไฮ  ขันจันทา  จังหวัด
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อุบลราชธานี   ธัญลักษณ์  ศรีสง่า ( ) เรืองความซับซ้อนในอัตลักษณ์ของ “แรงงานนอกระบบ” 

กรณีศึกษาคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดลําพูน  พิกุล  สมเชื อ ( ) เรืองระบบทุนนิยมชาย

เป็นใหญ่กับความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกําตัดศัตรูพืชของเกษตรกรหญิง กรณีศึกษาในพื นทีอําเภอ

สามพราน  จังหวัดนครปฐม  สุนทรีย์  เรือนมูล ( ) เรืองเพศสภาวะและประสบการณ์แรงงานผู ้หญิงไท

ใหญ่ข้ามชาติในพื นทีตลาดสด  และฟาริดา  บินล่าเต๊ะ  ( )  เรืองบทบาทสตรีในการสร้างทุนทางสังคม

และลดความยากจนในชุมชนผู ้มีรายได้น้อย กรณีศึกษาชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่  ชุมชนคลองลํานุ่นและ

ชุมชนเพชรคลองจีน  กรุงเทพมหานคร   

ข้อสรุปของงานวิจัยมีดังนี   ความสัมพนัธ์ระหว่างหญิงชายทีเกิดขึ นในครัวเรือน  ในด้านของชีวิต

ความเป็นอยู่นั นส่วนมากสตรีจะมีบทบาทหน้าทีในการดแูลอาหารการกินให้กับบุตรหลานเพือความอยู่รอด

ของครอบครัว  ด้วยความเป็นสตรี  เพศทีอ่อนแอ  และอารมณ์อ่อนไหวง่าย  จึงเป็นจุดอ่อนของสตรีที

สามารถนํามาเป็นข้อได้เปรียบในการต่อสู ้กับระบบชายเป็นใหญ่ของราชการ (พัชริน  วิจิตรอลงกรณ์,  

: 5)  และในด้านของเศรษฐกิจ  กระบวนการทําให้คนงานหญิงเป็นแรงงานราคาถูก  เกิดขึ นจากนายจ้าง

นําเอาเงือนไขทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมาสร้างคํานิยาม  รวมทั งมีกระบวนการตอกยํ าด้วยการจัดแบ่ง

งานออกเป็นส่วนๆ เพือให้คนงานหญิงกลายเป็นแรงงานเฉพาะด้าน (ธัญลักษณ์  ศรีสง่า,  : 4) ดังนั น

การทีผู ้หญิงทํางานมีรายได้เป็นของตนเองจึงเป็นสิงทีควรได้รับการสนับสนุน  เพราะจะเป็นแนวทางหนึงที

จะช่วยให้ครัวเรือนไม่มีหนี สิน (กวิสรา  พชรเบญจกุล,  : 1)  ในด้านของการเกษตร  การเจ็บป่วยของ

เกษตรกรหญิงทีเกิดขึ นมีความสัมพันธ์กับชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยม  ซึงกระบวนการผลิตนั นมีการ

แบ่งงานการผลิตระหว่างเกษตรกรหญิงและชายทีไม่เป็นธรรม  โดยเกษตรกรหญิงเป็นฝ่ายทีเสียเปรียบ  

เพราะเกษตรกรชายสามารถใช้และควบคุมเทคโนโลยีได้มากกว่าเกษตรกรหญิง  และเกษตรกรหญิงเป็น

ฝ่ายทีถูกเอารัดเอาเปรียบทางการลงทุน  การตลาดในการแลกเปลียนขายผลผลิตและการจ้างงาน (พิกุล  

สมเชื อ,  : 4)  ซึงในความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีไม่เท่าเทียมทีผู ้หญิงต้องเผชิญ  ทั งในมิติทางชาติพันธุ ์  

ชนชั น  รัฐชาติ  เศรษฐกิจแบบทุนนิยม และการผลัดถินข้ามชาติ (สุนทรีย์  เรือนมูล,  : 5)  ดังนั น การ

พัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจทียังยืน  จะเป็นไปได้ก็โดยการปรับปรุงสถานภาพทางเศรษฐกิจ  

สังคม  การเมือง  กฎหมาย  และวัฒนธรรมสตรี  พื นฐานทีขาดไม่ได้สําหรับการพัฒนาทียงัยืนก็คือ  การ

พัฒนาสังคมอย่างเสมอภาค  ทีตระหนักถึงการสร้างพลังให้แก่ผู ้ ทียากไร้โดยเฉพาะสตรี   
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯมากน้อยเพียงใด  โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลักดังนี 

 

 1.ทบทวน  ยอมรับ  และธํารงไว้ซึงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทีตอบสนองความต้องการและความอุตสาหะของสตรีทียากจน (ก. ) 

 ด้านการพัฒนาการผลิต  ควรจะมีการผลักดันให้แม่บ้านเกษตรกรมีการรวมกลุ่มภายใน

ชุมชน  โดยให้แม่บ้านเกษตรกรทีมีความรู ้ อยู่แล้วเป็นผู ้ ถ่ายทอดความรู ้   หรือการจัดอบรมด้านการใช้

ความรู ้   ทักษะ  เทคโนโลยี  ควรมีการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเพิมคุณภาพชีวิตทางด้านรายได้และ

อาชีพ  โดยการจัดการอบรมด้านการใช้ความรู ้   ทักษะ  เทคโนโลยี  สร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ในการแบ่งงานการผลิต (พิกุล  สมเชื อ, 2551 : 211-212) 

 ด้านการพัฒนาการตลาด  ส่วนราชการทีเกียวข้องควรจัดหาช่องทางแหล่งจําหน่าย  และ

มีการสํารวจตลาด  เพือเพิมโอกาสการจําหน่ายในจังหวัด  ตลาดในกรุงเทพมหานคร   และมีการให้ความรู ้

ในเรืองของการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์  เพือเพิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพือการจําหน่าย  และการพัฒนา

องค์ความรู ้ ในการพัฒนาธุรกิจ  โดยให้ความสําคัญกับการเผยแพร่องค์ความรู ้ ในประเด็นการพัฒนาความรู ้

ในเรืองเทคโนโลยีสมัยใหม ่(เจนณรงค์  เทียนสว่าง, 2549 : 212) 

     .ทบทวนกฎหมายและการดําเนินการทางการบริหาร  เพือให้มั นใจว่าสตรีจะได้รับความ

เสมอภาคในเรืองของสิทธิและการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (ก. ) 

 งานวิจัยประเด็นสตรีกับความยากจนทั งหมดทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีเรืองใดมีข้อเสนอแนะ

เชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี  

 

 .ให้สตรีเข้าถึงกลไกและสถาบันการออมและสินเชือ (ก. ) 

 ด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชน  ประเด็นทีต้องมีการแก้ไขเร่งด่วนประกอบด้วย  การพัฒนา

วิธีการแสวงหาแหล่งเงินทุน  การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน  การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการ

ประกอบอาชีพ  การเพิมประสิทธิภาพให้กับสมาชิกหรือแรงงานในครัวเรือน  โดยการเพิมพูนความรู ้ ใน

อาชีพทางการเกษตร (เจนณรงค์  เทียนสว่าง, 2549 : 212) 

 ด้านแหล่งเงินทุน  สําหรับเงินทุนทีใช้ไปในการผลิต  เห็นควรให้หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง  

เช่นหน่วยงานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตําบล  หรือกองทุนหมู่บ้าน SML (ชัยรัตน์  เดชฤทัยภักดี, 

2548 : 106) 
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สําหรับการบริหารเงินทุน  ส่วนราชการ/ธ.ก.ส. ส่งเสริมการลงทุน  โดยจัดหาเงินกู ้ดอกเบี ยตํา  มี

การระดมเงินจากภายในให้มากขึ น  ทางด้านการเงิน/บัญชี  (โสภณ  บุญประเสริฐ, 2550 : 101) 

 

 .พัฒนาวิธีการที มีกรอบบทบาทหญิงชาย  และดําเนินการวิจัยที มุ่งแก้ปัญหาสัดส่วนของ

สตรีในหมู่ ผู ้ยากจนทีเพิมขึ น (ก. ) 

  เสนอให้มีการศึกษาวิจัยเรือง “ภูมิหลังผู ้หญิงในชุมชนแออัดและบทบาทในการร่วมพัฒนา

ชุมชน”  เพือศึกษาภูมิหลังผู ้หญิงทีต้องดิ นรนต่อสู ้ เพือครอบครัวและทนต่อการถูกไล่รื อ 

 เสนอให้มีการศึกษาวิจัยเรือง “แนวทางในการเพิมศักยภาพผู ้หญิงเพือการพัฒนาชุมชนผู ้ มี

รายได้น้อยโดยผ่านกระบวนการ gaming  simulation  for  community  planning ”  โดยศึกษาจากการ

รวมกลุ่มผู ้หญิงในกรณีศึกษาเข้าร่วมเล่นเกมส์ทีเกียวกับเสริมทักษะด้านความรู ้ ด้านพัฒนาชุมชน 

 เสนอให้มีการศกึษาวิจัยเรือง  การสร้างทุนทางสังคมของผู ้หญิงในชุมชนผู ้มีรายได้น้อย  ศึกษา

ชุมชนผู ้มีรายได้น้อยทีเป็นชุมชนต้นแบบ (best  practice) (ฟาริดา  บินล่าเต๊ะ, 2552 : 179-180) 
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ตารางที  3  สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสตรีกับความยากจน 

 

ประเด็น ปัญหาหนี สิน ปัญหาความสัมพันธ์เชิง

อํานาจระหว่างเพศ   

ก า ร ข า ด แค ล น แห ล่ ง

เงินทุนและทักษะฝีมือใน

การพัฒนาความสามารถ 

สถานการณ์ 

 

   บ่ อ เ กิดของปัญหามาจาก

แหล่งเ ดียวกัน  คือเศรษฐกิจ

ชุมชนทุกวันนี ตกอยู่ในวังวนของ 

“วงจรธุรกิจ”  และ “วงจรหนี สิน”  

การทําเกษตรภายใต้อิทธิพล

ข อ ง ธุ ร กิ จ ก า ร เ ก ษ ต ร   ซึ ง

นับตั งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  

ชุมชนทุกวันนี จึงแก้ปัญหาโดย

หาเม็ดเงิน  จากแหล่งทุนใหม่

เติมเข้าสู่วงจนหนี สิน  แก้ปัญหา

หนี สินด้วยการหมุนหนี   เมือหา

ในระบบไม่ได้ก็ต้องออกนอก

ระบบ   

  คนจนไม่สามารถหลุดพ้นจาก

ปัญหาความยากจนในด้าน

เศรษฐกิจ  และสาเหตุของ

ความยากจนในครัวเรือนผู ้ มี

รายได้น้อย  ทําให้ผู ้หญิงทีเป็น

แ ม่ บ้ า น ไ ม่ มี ร า ย ไ ด้ ป ร ะ จํ า  

สะ ท้อนใ ห้ เห็น ว่าผู ้ ห ญิงไ ม่

สามารถลดความยากจนในแง่

เศรษฐกิจได้เทียบเท่าผู ้ชาย   

จากสถิติพบว่า  สัดส่วนผู ้หญิง

ทีอยู่ตํากว่าเส้นความยากจนมี

มากกว่าผู ้ชาย    

  การดําเนินงานของกองทุน  

ธุรกิจชุมชน  และวิสาหกิจ

ชุ ม ช น  มี ปั ญ ห า แ ล ะ

อุปสรรคต่างๆเกิดขึ น  ได้แก่  

ก า ร ที ส ต รี ข า ด ค ว า ม รู้   

ค ว า ม ส า ม า ร ถ   แ ล ะ

ศัก ย ภ า พ ใ น ด้ า น อ า ชี พ  

ทักษ ะในการผลิตสิน ค้ า  

ภายในสหกรณ์  หรือกลุ่ม

แ ม่ บ้าน   ก ารขาดแหล่ ง

เงินทุนทีจะนํามาใช้ในการ

ผลิต  การขาดเทคโนโลยี

สมัยใหม่    

 

แนวคิดและทฤษฎี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.แนวคิดคุณภาพชีวิต 

.แนวคิดการสร้างอาชีพและ

รายได้ของเกษตรกร 

.นโยบายของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในการสร้างอาชีพ

และรายได้ของเกษตรกร 

. ค ว า ม รู้ เ กี ย ว กั บ ก อ ง ทุ น

ห มุน เ วี ย น เ พื อ ก า ร กู ้ ยื ม แ ก่

เกษตรกรและผู ้ยากจน 

.สถานภาพผู ้หญิงกับลดความ

ยากจนในชุมชน 

.หลักคิดในการแก้ไขปัญหา

ความยากจน 

.แนวคิดเกียวกับการวิเคราะห์

ปัญหาความยากจน 

 

.แนวคิดสตรีนิยม 

.แนวคิดสตรีนิยมสายสังคม

นิยม 

.แนวคิดเกียวกับความมันคง

ทางอาชีพ 

.แนวคิดเกียวกับความมันคง

ทางรายได้ 

      

 

 

 

.แนวคิดเกียวกับบทบาท 

. แนวคิด เ กียวกับธุ ร กิจ

ชุมชน 

.แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชน 

. แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี

เกียวกับกลุ่ม 

. แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี

เกียวกับวิสาหกิจชุมชน 

.แนวคิดและทฤษฎีการ

จัดการวิสาหกิจชุมชน 

. แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี

เกียวกับองค์การและการ

จัดการ 

.แนวคิดเกียวกับการมีส่วน

ร่วม 
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ประเด็น ปัญหาหนี สิน ปัญหาความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง

อํานาจระหว่างเพศ   

ก า ร ข า ด แค ล น แห ล่ ง

เงินทุนและทักษะฝีมือใน

การพัฒนาความสามารถ 

ผลของงานวิจัย การแก้ไขปัญหาความยากจน

เป็นหนึงในยุทธศาสตร์ตามแผน

บริหารราชการแผ่นดิน   ปี 

( พ . ศ . - )   ต า ม

นโยบายทีสําคัญของภาครัฐ  

โดยทีผ่านมาในการดําเนินการ

ดําเนินงานแก้ไขปัญหาความ 

ยากจน  ไ ด้มีการจัดตั งศูน ย์

อํานวยการต่อสู ้ เพือเอาชนะ

ความยากจน (ศตจ.)  เป็นกลไก

ในการดําเนินงานเพือบูรณาการ

หน่วยงานต่างๆทีเกียวข้องทั ง

ภาครัฐและเอกชน  

การดําเนินงานของกองทุน  

ธุ ร กิจชุมชน   และ วิสาห กิจ

ชุมชนมีปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆเกิดขึ น   

ดั ง นั น ค ว ร จ ะ มี ก า ร เ พิ ม

ความสามารถในการผลิตของ

สตรีในประเทศกําลังพัฒนา

ด้วย กา รช่ วย ใ ห้ เ ข้ า ถึง  ทุน  

ท รั พ ย า ก ร   สิน เ ชื อ   ที ดิ น  

เทคโนโลยี  ข้อมูล และการ

ฝึกอบรม   

การพัฒนาและการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจทียังยืน  จะ

เป็นไปได้ก็โดยการปรับปรุง

สถานภาพทางเศรษฐกิจ  

สังคม  การเมือง  กฎหมาย  

และวัฒนธรรมสตรี  พื นฐาน

ที ข า ด ไ ม่ ไ ด้ สํ า ห รั บ ก า ร

พัฒนาทียัง ยืนก็คือ  การ

พัฒนา สังคมอย่างเสมอ

ภาค  ทีตระหนักถึงการสร้าง

พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ที ย า ก ไ ร้

โดยเฉพาะสตรี   

 

 

 

ข้อเสนอแนะจาก

งานวิจัย 

.สําหรับเงินทุนทีใช้ไปในการ

ผลิต  เห็นควรใ ห้หน่ วยงาน

ร า ช ก า ร ที เ กี ย ว ข้ อ ง   เ ช่ น

ห น่ ว ย ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น  

องค์การบริหารส่วนตําบล  หรือ

กองทุนหมู่บ้าน SML  

 

. การบ ริหารเ งินทุน   ส่วน

ราชการ/ธ.ก.ส. ส่งเสริมการ

ลงทุน  โดยจัดหาเงินกู ้ดอกเบี ย

ตํา  มีการระดมเงินจากภายใน

ให้มากขึ น  ทางด้านการเงิน/

บัญชี   

 

 

.ควรจะมีการผลักดันให้

แ ม่ บ้ า น เ ก ษ ต ร ก ร มี ก า ร

รวมกลุ่มภายในชุมชน 

.ส่วนราชการทีเกียวข้อง

ควรจัดหาช่องทางแหล่ง

จําหน่าย  เพือเพิมมูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์เพือการ

จําหน่าย  และการพัฒนา

องค์ความรู้ ในการพัฒนา

ธุรกิจ   
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11.  สตรีกับสิ งแวดล้อม 

การสังเคราะห์งานวิจยัในประเด็น “สตรีกับสิงแวดล้อม” ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์ ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

สตรีมีส่วนเชือมโยงและใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิงแวดล้อมมากกว่าผู ้ ชาย เนืองจากสตรีต้อง

พึงพาธรรมชาติและสิงแวดล้อมมากใน 4 ฐานะ คือ ( ) ฐานะผู ้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง

ประเทศกําลังพัฒนา ผู ้หญิงจะใช้ทรัพยากรโดยตรง เป็นผู ้หาอาหาร เพือตอบสนองความต้องการของ

ครอบครัว ( ) ฐานะผู ้บริโภค เนืองจากเป็นผู ้ตัดสินใจเลือกซื อสินค้าสําหรับครัวเรือน มีผลต่อภาคธุรกิจหรือ

ภาคอุตสาหกรรมทีจะผลักดันให้มีกระบวนการผลิตทีลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ( ) ฐานะผู ้ผลิต ผู ้หญิงมี

บทบาทสูงในการผลิตภาคเกษตรกรรม จึงมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมดิน การปรับปรุงดิน การจัดการไร่นา 

การเก็บเกียวผลผลิต การเลี ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร ซึงกิจกรรมเหล่านี มีส่วนเกียวข้องกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง และ ( ) ฐานะผู ้จัดการด้านประชากร ซึงเป็นปัจจัยหนึงทีส่งผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมโดยตรง เนืองจากเป็นผู ้ควบคุมประชากรและขนาดของครอบครัว เห็นได้ว่า จํานวนประชากรที

มากขึ นเป็นการสร้างแรงกดดันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นํามาสู่ความเสือมโทรมของสภาพแวดล้อม หาก

ผู ้หญิงสามารถลดจํานวนประชากรในครัวเรือนลงได้ ทําให้ผู ้หญิงมีบทบาทในฐานะผู ้จัดการสิงแวดล้อมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (กชกร,  :  -  อ้างถึงใน มณฑา  จันทมาศ,  : 3) 

ตลอดระยะเวลาเกือบห้าสิบปีทีประเทศไทยเริมการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย ด้วยการเน้น

การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นตัวนํา บรรดานโยบายของรัฐมุ่งไปทีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน นโยบายต่างๆ 

เหล่านี ถูกนําไปแตกย่อยเป็นแผนและโครงการ ซึงโครงสร้างพื นฐานเหล่านั น หากมองในมุมบวก ก็คือเป็น

ปัจจัยพื นฐานในการเพิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกร แต่ถ้ามองในมุมลบก็คือ การหักล้างถางป่า 

เอาเปรียบเหยียบยําทรัพยากร (resources exploitation) บรรดาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดิน 

นํ า ป่าไม้ แร่ธาตุ ภูเขา ตลอดจน กุ ้ง หอย ปู ปลา สัตว์ป่า ฯลฯ ได้ถูกนํามาใช้เป็นฐานในการผลิตอย่างไม่

ประหยัดโดยไม่คํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ (ศรุดา  สมพอง,  : 1)  

ดังนั น เมือทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมถูกทําลาย ผู ้หญิงจึงเป็นผู ้ได้รับผลกระทบมากทีสุด 

โดยเฉพาะผู ้หญิงชนบททีไม่ได้มีบทบาทจํากัดอยู่เฉพาะในเรืองงานบ้านและการเลี ยงดูบุตรเท่านั น แต่ยัง

ต้องทํางานเกษตรกรรม หรือประมง ต้องจัดหานํ ามาใช้ครอบครัว  อีกทั งยังต้องหาวัตถุดิบจากป่าไม้เพือมา

เป็นอาหาร  นอกจากนั น การเติบโตของเขตเมืองและการขยายตัวของชุมชนและจํานวนประชากรทีเพิม

สูงขึ น ทําให้ความต้องการใช้ทรัพยากรเพือการผลิตและสนองความต้องการบริโภคมีอัตราเพิมมากขึ น จึง

ทําให้เกิดนํ าเสียและขยะ เนืองจากไม่มีการคัดแยกขยะและบําบัดนํ าเสียทั งในระดับครัวเรือนและระดับ

อุตสาหกรรม  
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นอกจากสตรีจะได้รับผลกระทบจากการทีทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมถูกทําลายแล้ว เมือ

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู ้หญิงก็มักจะได้รับผลกระทบและเสียชีวิตมากกว่าผู ้ชาย ดังเช่น กรณีสึนามิที

เกิดขึ นในวันที  ธันวาคม  ซึงรายงานจากองค์การอ๊อกซแฟมนานาชาติ (Oxfam International) ที

รวบรวมความเสียหายทีเกิดขึ นในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และศรีลังกา ชี ให้เห็นว่าจํานวนผู ้ เสียชีวิตใน

ประเทศเหล่านี เป็นหญิงมากกว่าชาย ส่วนในประเทศไทย รายงานของกระทรวงสาธารณสุขทีรวบรวม

ข้อมูลจากใบมรณบัตรพบว่า มีคนไทยเสียชีวิตทั งหมด ,  คน และสามารถระบุเพศได้เพียง ,  คน 

โดยเป็นเพศหญิง  คน และเพศชาย  คน และในทุกช่วงอายุมีจํานวนเพศหญิงทีเสียชีวิตสูงกว่าเพศ

ชาย  สาเหตุทีหญิงต้องเสียชีวิตจากภัยพิบัติสึนามิมากกว่าชายนั นเป็นเพราะบทบาททางเพศดั งเดิมที

ตายตัวทีผู ้หญิงถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามส่งผลต่อการสูญเสียของเพศหญิง เช่น สัญชาติญาณความเป็น

แม่ ผู ้ ต้องช่วยดูแลช่วยเหลือครอบครัวและลูก ทําให้หญิงไม่สามารถปลดเปลื องพันธนาการเหล่านี และเอา

ตัวรอดแต่เพียงผู ้ เดียวได้ นอกจากนั น การแต่งกายของผู ้หญิงและค่านิยมให้ผู ้หญิงปกปิดเรือนร่างมิดชิดก็

กลายเป็นสาเหตุและเงือนไขทีทําให้ผู ้หญิงหลายคนต้องสูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าว (ศิริพร  สโครบา

เนค และวรัญญา  เกื อนุ่น,  : 1 - 6) 

ปัญหาต่างๆ ทีกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นสาเหตุให้ผู ้หญิงต้องตระหนักและมีบทบาทในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้ยังยืน ดังตัวอย่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของสตรี และกลุ่ม

เครือข่ายของหมู่บ้านร่องบอน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (เอก  ไชยศรี, 8) และการรวมตัวของกลุ่ม

สตรีในพื นทีลุ่มนํ าชี ซึงมีมากมายหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ตําบลทุ่งพระ อําเภอคอน

สาร จังหวัดชัยภูมิ  (แกนนํา คือ แม่บัวลา  อินอิม)  กลุ่มคนรักป่าพัฒนาต้นนํ าดงแม่เผ็ด บ้านโคกสมบูรณ์ 

ตําบลคําพอง อําเภอโพธิ ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (แกนนํา คือ แม่สะอิ ง  ไถวสินธุ ์)  กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบ้าน

ธาตุ ตําบลโพนเมือง อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (แกนนํา คือ แม่โพสพ  โพธิ บุปผา) กลุ่มอนุรักษ์

ป่าทามชุมชนกุดเป่ง บ้านดอนสําราญ ตําบลยางคํา อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (แกนนํา คือ แม่ผา  

กองธรรม) และกลุ่มสตรีบ้านบุ่งหวาย ตําบลสงเปือย อําเภอคําเขือนแก้ว จังหวัดยโสธร (แกนนํา คือ แม่

มาลี  เทียงผดุง)  กลุ่มเหล่านี ล้วนแล้วแต่มีแกนนําเป็นสตรี และมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมในพื นทีลุ่มนํ าชีมาอย่างต่อเนือง (ศรุดา  สมพอง, 2552 : 9) อีกทั งผู ้หญิงทีอยู่ในเขตเมืองก็

ตระหนักถึงการจัดการสิงแวดล้อมอย่างยังยืน ดังที นิรุต  อุปนันท์ (2549 : ) กล่าวว่า กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

จัดเป็นผู ้มีส่วนสําคัญในครอบครัวคนหนึงทีเกียวข้องกับการจัดการขยะและนํ าเสียโดยตรง ในฐานะทีจะ

ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เป็นผู ้ ชิดใกล้และเป็นผู ้ แนะนําในด้านการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมใน

บ้านเรือน ซึงสอดคล้องกับ ศรินพร  พุ่มมณี (2550 : 6) ทีกล่าวว่า ผู ้หญิงมีบทบาทในด้านการจัดการด้าน

สิงแวดล้อมในเมืองเพราะผลกระทบจากการพัฒนาทีมีต่อสิงแวดล้อม กล่าวคือ ตามเมืองต่างๆ ปัญหา

ด้านมลพิษเป็นปัญหาทีเกิดขึ นอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เช่น ขยะ นํ าเสีย ฝุ ่ นละออง ควันจากท่อไอเสีย ปัญหา

เหล่านี ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะโดยรวมของครอบครัวและชุมชน ผู ้หญิงอีกเช่นกันทีตระหนักถึงปัญหา
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ดังกล่าวทีจะมีผลต่อสมาชิกในครอบครัว ชุมชน จึงได้รวมกลุ่มกันเพือดําเนินการแก้ไข การคัดแยกขยะ 

การบําบัดนํ าเสียในระดับครัวเรือน การทําผลิตภัณฑ์ทดแทนทีปราศจากสารเคมีใช้ในครัวเรือนและชุมชน 

เป็นกระบวนการจัดการของเสียทีเริมจากต้นทาง ก่อนทีจะส่งผลต่อสิงแวดล้อมโดยรวมของชุมชนและ

สังคม  

แนวโน้มการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดการและรักษาสิงแวดล้อมนั นได้เป็นทียอมรับมากขึ นทั ง

ในระดับนานาชาติและในประเทศไทย เนืองจากสตรีเป็นผู ้ ทีมีบทบาทสูงทั งในครอบครัวและชุมชน และ

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิงแวดล้อมมาก ดังนั นบทบาทของสตรีในการทีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา

สิงแวดล้อมนั นควรทีจะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมในการรักษาสิงแวดล้อมในชุมชนของตนเองทั งในด้านการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรับผลประโยชน์ 

และการประเมินผล (สุดารัตน์  จันทร์ยืนยง, 2549 : )   

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมนั นได้มีกลไกการพัฒนาทั งในระดับสากล ระดับชาติ และระดับชุมชน คือ  ในการประชุมระดับ

โลกว่าด้วยเรืองสตรี ครั งที 4 ณ กรุงปักกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทบทวนและเห็นว่า ความไม่

เสมอภาคของบทบาทหญิงชายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและในการปกป้องสภาวะแวดล้อมนั นเป็น

ประเด็นเร่งด่วนทีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการดําเนินงานเป็นลําดับแรกๆ  ซึงแนวทางการดําเนินงาน

ตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติปักกิงฯ ได้ถูกนํามาจัดทําเป็นแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 (พ.ศ.2540 – 2544) เพือให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป (สํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว, 2548 : 5, 16 อ้างถึงใน สุดารัตน์  จันทร์ยืนยง, 2549 : 2 - 4) และในระดับชุมชน 

กรมพัฒนาชุมชนได้กําหนดนโยบายการพัฒนาสตรีเพือให้สตรีมีคุณภาพชีวิตทีดีตามเกณฑ์ความจําเป็น

พื นฐาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการ

ปกครอง รวมไปถึงด้านสิงแวดล้อม โดยได้มีการส่งเสริมสตรีให้ตระหนักในคุณค่าความสําคัญของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ให้ร่วมกันรับผิดชอบในชุมชน และแก้ปัญหาทีเกิดขึ นอย่าง

ยังยืน (มาลี  เซียนประเสริฐ, 2543 : 15 – 16 อ้างถึงใน สุดารัตน์  จันทร์ยืนยง, 2549 : )  

อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาผู ้หญิงไม่ค่อยได้รับการหนุนเสริมจากนักพัฒนาเอกชนและชุมชนในการ

ออกมาเคลือนไหวในระดับสาธารณะในลักษณะการเจรจาต่อรอง หรืออาจมีการหนุนเสริมแต่ยังไม่เพียง

พอทีจะให้ผู ้หญิงออกมาทําหน้าทีนี ได้ จึงทําให้ผู ้หญิงออกมาน้อย หรืออาจเป็นได้ว่าเพราะผู ้หญิงมีภาระ

เกียวกับงานในบ้านเป็นหลักและไม่สามารถให้ผู ้ชายรับผิดชอบหรือแบ่งเบาภาระงานแทนได้ ผู ้หญิงจึงไม่

สามารถออกมานอกชุมชนได้ หรือแม้ว่าจะออกมาได้ก็ยังกังวลกับงานในบ้านจนทําให้ไม่สามารถใช้เวลา

ในการพัฒนาตนเองนอกชุมชนได้อย่างเต็มที ดังตัวอย่าง การจัดการประมงโดยชุมชน บุรุษก็พยายามลด

บทบาทของสตรี เช่น ความพยายามทีจะให้เลือกตัวแทนบุรุษไปเป็นผู ้แทนของหมู่บ้านในการประชุมระดับ

ตําบลทั งหมด เพราะเกรงว่าหากเลือกสตรีไปจะพูดไม่รู ้ เรือง ซึงสตรีก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาในอันทีจะ
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เรียกร้องสิทธิทีได้รับกลับคืนมา เพราะสตรีไม่กล้าแสดงออกเท่ากับบุรุษ และชาวไทยมุสลิมนิยมให้เกียรติ

และยกย่องบุรุษมากกว่าสตรี (อรพินทร์, 2545 อ้างถึงใน อัสนี  หวังพิทยา, 2551 : 3) 

หรือแม้แต่การช่วยเหลือในกรณีสึนามิ ทีมุ่งหมายเพือช่วยเหลือทั งหญิงและชาย เด็กและผู ้ ใหญ่ให้

มีชีวิตทีอยู่รอด ปลอดภัยและเป็นปกติสุข แต่การดําเนินการทีขาดการตระหนักในความเป็นหญิงและ

ชาย ส่งผลให้การดําเนินการช่วยเหลือ รวมถึงกฎเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือได้ส่งผลทีแตกต่างต่อ

หญิงและชาย ยกตัวอย่างเช่น ผู ้ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยก็ต้องตระหนักด้วยว่าผู ้หญิงมีสรีระและหน้าทีทาง

ธรรมชาติทีแตกต่างจากผู ้ชาย ทีสําคัญคือการตั งท้อง และเลี ยงลูก ดังนั น ถุงยังชีพจําเป็นทีจะต้องบรรจุนม

ผงและผ้าอนามัย รวมทั งเสื อชั นใน เสื อผ้าสําหรับหญิงมีครรภ์ด้วย แม้บางหน่วยงานได้จัดหาของใช้เช่น

เสื อผ้าให้ แต่ก็มีจํานวนน้อยมากและส่วนใหญ่ยงัไม่ตรงกับความต้องการของผู ้หญิง (ศิริพร  สโครบาเนค 

และวรัญญา  เกื อนุ่น, 2550 : 51 – 52)  

 

ผลของงานวิจัย 

 

 การสังเคราะห์ผลของงานวิจัยในประเด็นสตรีกับสิงแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 

ปัญหาสิงแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติทีส่งผลกระทบต่อสตรี  บทบาทของสตรีทีเกียวข้องกับการ

อนุรักษ์สิงแวดล้อม และเงือนไข ปัจจัยทีเอื อ ปัญหาและอุปสรรคต่อการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของสตรี 

 

1. ปัญหาสิ งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติที ส่งผลกระทบต่อสตรี 

ปัญหาสิงแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติทีส่งผลกระทบต่อสตรี มี 2 กรณี ดังนี 

1.1. ปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  เกษตรกรหญิงทีเจ็บป่วยจาก

การใช้สารเคมี มีทั งอาการเจ็บป่วยน้อยถึงปานกลาง ซึงลักษณะของการเจ็บป่วยทีเกิดขึ นกับเกษตรกร

หญิงทั งสองกลุ่มโดยทัวไปพบอยู่ 5 กลุ่มอาการคือ เกิดขึ นบริเวณผิวหนัง ตา หน้า ระบบปราสาทและการ

ไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี เกษตรกรหญิงยังเกิดการเจ็บป่วยอืนๆ เมือทํางานการผลิต

ทีมิได้เกิดจากสารเคมีตามมาอีกเช่นกัน เช่น การเจ็บป่วยของระบบกระดูกและข้อ เกิดภาวะเครียด 

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจําตัว โรคกระเพาะอาหาร อุบัติเหตุจากการทํางาน เป็นต้น (พิกุล  สมเชื อ, 

2551) 

1.2. ผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อสตรี  ดังกรณีสึนามิ ซึงส่งผลระยะยาวแก่ชีวิตของ

แต่ละคนทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ จํานวนผู ้หญิงทีเสียชีวิตและสูญหายในวันทีเกิดเหตุสูงกว่าผู ้ชาย 

สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพและบทบาทของผู ้หญิงทีถูกกําหนดให้อยู่ในพื นทีส่วนตัว ในบ้าน  ผู ้หญิงหลาย

คนมีภาระดูแลลูกและหุงหาอาหารเลี ยงดูสมาชิกในครอบครัว จึงไม่ได้รับข่าวเรืองผืนทรายทีเหือดยาวและ

การมาถึงของคลืนยักษ์ ภาระของความเป็นแม่และหน้าทีเอื ออาทรต่อครอบครัวเป็นอีกปัจจัยหนึงทีทําให้
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ผู ้หญิงไม่สามารถวิงหนีเอาตัวรอดไปตามลําพังได้ นอกจากนั น การอบรมเลี ยงดูทีไม่แม้แต่จะเปิดโอกาสให้

หญิงทีพํานักชายฝังทะเลได้เรียนรู ้การว่ายนํ าเพราะเชือว่าร่างกายหญิงต้องปกปิดมิให้ใครมองเห็น ทําให้

ผู ้หญิงส่วนหนึงไม่สามารถจะประคองตนเองได้เมือคลืนลูกใหญ่มาถึง แม้เมือผ่านพ้นภาวะวิกฤติ ผู ้หญิงก็

พบตนเองในสภาพเปลือยเปล่า ไม่มีเสื อผ้าปกปิดร่างกาย ในบางประเทศสภาวะดังกล่าวทําให้ผู ้หญิง     

อับอายและไม่กล้าขอความช่วยเหลือ และผู ้หญิงส่วนหนึงยังต้องกลายเป็นเหยือของความรุนแรงทางเพศ

จากผู ้ชายทีรอดชีวิตมาด้วยกันหรือทีให้ความช่วยเหลือ แม้ศพหญิงทีเสียชีวิตก็ยังถูกกระทําความรุนแรง

ทางเพศ (ศิริพร  สโครบาเนค และวรัญญา  เกื อนุ่น, 2550 : 48) ซึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Thanuch  

Putthavarang (2006) ทีกล่าวว่า ส่วนใหญ่ของผู ้รอดชีวิตทีประสบปัญหาสุขภาพจิตใจอย่างรุนแรงเป็น

เพศหญิง มีการศึกษาตํา มีรายได้ลดลง มีการสูญเสียของสมาชิกในครอบครัว/คนทีรักหรือทรัพย์สิน 

 

2. บทบาทของสตรีที เกียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 

 ผู ้หญิงใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาตลอด เช่น การเข้าป่าหาอาหาร มีความสัมพันธ์ทีพิเศษกับ

ธรรมชาติ จึงต้องการปกป้องธรรมชาติมิให้ถูกบุกรุกทําลาย ในขณะเดียวกันผู ้หญิงก็ต้องการปกป้องในสิงที

เป็นแหล่งอาหาร เพือเลี ยงชีวิตและครอบครัวให้คงอยู่ และมีวัตถุดิบอย่างไม่มีทีสิ นสุด เพราะหาก          

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ จะทําให้ความลําบากนานาประการ ตกอยู่กับผู ้หญิงทีทํางานและเป็นผู ้ดูแล

ครอบครัวยิงขึ นทุกขณะ (เอก  ไชยศรี, 2548 : 73)   

 ในเรืองบทบาทของสตรีทีเกียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม พบว่า 

บางชุมชนสตรีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับผู ้นํา เช่น กรณีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้ของสตรีทีบ้านร่องบอน  ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทีผู ้หญิงมักจะเป็นผู ้ ริเริมเสมอไม่ว่า

จะเป็นแนวความคิด หรือการกระทําต่างๆ ในการพัฒนาป่าชุมชน รวมถึงการมีผู ้ นําชุมชน คือ ผู ้ ใหญ่บ้าน

เป็นสตรีทีมีภาวะความเป็นผู ้นําทีโดดเด่น สมาชิกชุมชนกลุ่มสตรีได้แรงจูงใจจากผู ้นําทีเป็นเพศเดียวกัน จึง

ออกมาสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จนประสบความสําเร็จ  (เอก  ไชยศรี, 2548) 

 ถึงแม้สตรีส่วนใหญ่จะไม่ได้มีบทบาทเป็นผู ้ นําในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมดังกรณีทีกล่าวมาข้างต้น แต่สตรีหลายแห่งก็มีส่วนร่วมอย่างสําคัญ เช่น กลุ่มพัฒนาชุมชน

ตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึงสตรีมีส่วนร่วมในการจัดการสิงแวดล้อม

ของชุมชน 2 รูปแบบ คือ (ก) การจัดการสิงแวดล้อมทางกายภาพ ซึงเป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกับการจัดการ

เรืองดิน นํ า และป่าไม้ เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้หญิงในการจัดทําป่าชุมชนเขาหัวช้าง ทั งการเดิน

ป่า และการจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนการต้อนรับผู ้ เข้ามาศึกษาดูงาน และ (ข) การจัดการ

สิงแวดล้อมทางสังคม ซึงเป็นกิจกรรมทีเกียวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน  โดยศึกษาการมีส่วน

ร่วมของผู ้หญิงในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ย้อนวิถีชีวิต (มณฑา  จันทมาศ, 2549)  กรณีชาวบ้านแม่

คองซ้าย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึงผู ้ หญิงจะเป็นเพียงผู ้ปฏิบัติการในชุมชนและเอื อ
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อํานวยการเคลือนไหว เช่น อยู่บ้านจัดการงานทีบ้าน  ข้อจํากัดทางวัฒนธรรมทีไม่ให้ผู ้หญิงมีสิทธิ เป็นผู ้ นํา 

การเป็นคนชายขอบทีไม่ได้รับการศึกษาและบริการจากรัฐทีเพียงพอในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ความไม่มันใจและไม่มีความรู ้ ด้านกฎหมายและการเมือง และการไม่ได้รับรับไม่การส่งเสริมจากหน่วยงาน

ทั งจากรัฐและอกชนให้ผู ้หญิงมีการพัฒนาตนเองและสังสมประสบการณ์ทีเพียงพอ (ลิดาพรรณ  จันทร์

พิมานสุข, 2550 : 218) และ กรณีชุมชนจันทร์เกษม เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร ซึงจัดเป็นเขต

ชุมชนเมือง พบว่า สตรีมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการตัดสินใจมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับน้อย ด้านการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก และด้านการ

ประเมินผลอยู่ในระดับน้อย  นอกจากนี ยังพบว่า สตรีในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษา

ความสะอาดบริเวณบ้านเรือนมากทีสุด และเข้าร่วมในกิจกรรมการซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในชุมชนที

ชํารุดน้อยทีสุด (สุดารัตน์  จันทร์ยืนยง, 2549 : 74 - 76)    

 นอกจากนี  บทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงชุมชน พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างบทบาทและความต้องการในอนาคตต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนของสตรี

ประมงพื นบ้าน คือ สตรีประมงพื นบ้านมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงโดยชุมชนตํา แต่มี

ความต้องการในการจัดการประมงโดยชุมชนสูง แสดงว่าสตรีประมงพื นบ้านขาดโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การจัดการประมงโดยชุมชนเท่าทีควร (อัสนี  หวังพิทยา, 2551 : 121) 

 

3. เงื อนไข ปัจจัยที เอื อ ปัญหาและอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ งแวดล้อมของสตรี 

3.1. เงือนไข 

เงือนไขทีทําให้สตรีต้องมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมนั น 

สืบเนืองจากนโยบายรัฐบาลในการจัดการทรัพยากร เช่น การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโครงการจัดทีทํา

กินให้กับราษฎรผู ้ยากไร้ (คจก.) (บ้านคําพอุง อําเภอโพธิ ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด) การแบ่งทีดินทํากินโดยให้

สัมปทานกับเอกชน โครงการปลูกป่าของอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ซึงท◌ับทีทํากินของชาวบ้านเดิม (บ้าน

ธรรมะ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) การสร้างเขือนทําให้เกิดนํ าท่วมพื นทีบ้านแม่ชี ตําบลเมืองเพีย 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และบ้านผักหวาน ตําบลสงเปือย จังหวัดยโสธร และการขยายตัวของ

โรงงานอุตสาหกรรมเกิดมลภาวะมีนํ าเน่าเสียในลํานํ าพอง ทีบ้านหนอน ตําบลนํ าพอง อําเภอนํ าพอง 

จังหวัดขอนแก่น (ศรุดา  สมพอง, 2551 : 187) การจัดการทรัพยากรนํ า ในหนองจองคํา ทีถูกแทรกแซงโดย

รัฐใช้อํานาจในการเก็บกักนํ าเอาไว้บนเขาภายใต้ระบบชลประทาน ได้ก่อให้เกิดการจัดสรรนํ าทีไม่เป็นธรรม

ต่อคนทีอยู่ปลายนํ า ซึงก็คือหนองจองคํา เพราะทําให้ปริมาณนํ าทีไหลเข้าสู่หนองมีจํานวนน้อยลง การ

หมุนเวียนของนํ าไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของระบบนิเวศน์ของหนอง (ศรินพร  พุ่ม

มณี, 2551 : 142) ประกอบกับ ผู ้หญิงใช้ชีวิตอยู ่กับธรรมชาติมาตลอดทั งชีวิต เช่น การเข้าป่าหาอาหาร 
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มีความสัมพันธ์ทีพิเศษกับธรรมชาติ จึงต้องการปกป้องธรรมชาติมิให้ถูกบุกรุกทําลาย ในขณะเดียวกัน

ผู ้หญิงก็ต้องการปกป้องในสิงทีเป็นแหล่งอาหาร เพือเลี ยงชีวิตและครอบครัวให้คงอยู่ และมีวัตถุดิบอย่าง

ไม่มีทีสิ นสุด เพราะหากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ จะทําให้ความลําบากนานาประการ ตกอยู่กับผู ้หญิง

ทีทํางานและเป็นผู ้ดูแลครอบครัวยิงขึ นทุกขณะ (เอก  ไชยศรี, 2548 : 73)  เงือนไขต่างๆ ข้างต้นนี จึงเป็น

ปัจจัยให้สตรีต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

3.2. ปัจจัยที เอื อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของสตรี 

ปัจจัยส่วนบุคคล  คือ สตรีเป็นผู ้ มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ทีพยายามในการต่อสู ้

เพือหาทางออก ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาทีมีความซับซ้อน (ศาลิตา  ทับพุ่ม, 2550 : 156) ยกตัวอย่าง 

กรณี แกนนําสตรีอีสาน ทีอทิุศตนเพือชุมชน และได้รับเกียรติยกย่องจากสังคมเรียกคํานําหน้านามว่า “แม”่ 

ความเป็นแม่ทําให้ความยอดเยียมในตัวบุคคลแสดงพลังออกชัด ความเป็นแม่จะซึมซับพลังสร้าง

คุณลักษณะเหล่านี ให้แม่เข้มแข็งขึ น คือ ความไม่เห็นแก่ตัว ความมันใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความติด

ดิน และความจริงใจ (ศรุดา  สมพอง, 2550 : 185) นอกจากนั น สตรีต้องเห็นคุณค่าของป่าไม้ และมีสํานึก

ของความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  

ปัจจัยด้านอายุ ก็มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมด้วย กล่าวคือ ช่วงอายุทีเป็นแม่บ้าน (30 – 50 ปี) จะมีความสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ไม้ และสนใจในการร่วมทํากิจกรรมเกียวกับการจัดตั งป่าชุมชนมากทีสุด ส่วนสตรีทีมีอายุมากกว่านี จะมีแต่

ความคิดความเห็นเป็นเสาหลักทีอาวุโสของหมู่บ้าน ไม่มีเรียวแรงพอในการดําเนินกิจกรรมในภาคสนามได้ 

แต่ก็เป็นทีเคารพเชือฟังของสมาชิกชุมชนส่วนร่วม (เอก  ไชยศรี,  : 72) เช่นเดียวกับ สุดารัตน์  จันทร์

ยืนยง (2549) ทีกล่าวว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสตรีในการรักษาสิงแวดล้อมในชุมชน 

องค์ความรู ้  ซึงเกิดจากการเรียนรู ้ ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ศรุดา  สมพอง,  : 

185) ผู ้นําหญิงมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู ้อยู่เสมอ เมือผู ้นําได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานร่วมกับ

หน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเกชน ทําให้ผู ้ นําได้รับความรู ้ จากการเข้าร่วมประชุม แล้วนํามา

ถ่ายทอดแลกเปลียนประสบการณ์แก่สมาชิก (ศาลิตา  ทับพุ่ม,  : 156 - 157) สอดคล้องกับ ลิดา

พรรณ  จันทร์พิมานสุข (2550) ทีกล่าวว่า สิงทีจําเป็นเพือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู ้หญิง อาทิ การ

เสริมความรู ้ ในสิงทีผู ้หญิงต้องการมากขึ น การจัดเวทีเฉพาะผู ้หญิง  

การสนับสนุนครอบครัว  ศาลิตา  ทับพุ่ม (2550) ศรุดา  สมพอง (2552) และ              

ลิดาพรรณ  จันทร์พิมานสุข (2550) ได้กล่าวถึงปัจจัยทีเอื อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ไว้สอดคล้องกันว่า การทีสตรีจะเป็นผู ้นําหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ต้องได้รับการยินยอม การยอมรับ การเปิดโอกาส และการสนับสนุนจากครอบครัว การ

ปรับเปลียนบทบาทหน้าทีในครอบครัวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ น ซึงต้องเริมจากการเลี ยงดูอบรมเด็กๆ ใน
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ครอบครัวให้มีการแบ่งเบาภาระทีไม่ยึดติดกับแบบดั งเดิมเพือทีผู ้หญิงจะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสัง

สมประสบการณ์ให้กับตนเอง 

การรวมกลุ่ม ชุมชนชนบทส่วนใหญ่การทํางานร่วมกันเป็นทีมจะมีสมาชิกส่วนใหญ่

เป็นเครือญาติและเพือนบ้าน ก่อให้เกิดลักษณะของความสัมพันธ์แบบแนวระนาบในรูปแบบทีไม่เป็น

ทางการ จึงส่งผลให้การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกเกิดขึ นด้วยความสมัครใจ  (ศาลิตา  ทับพุ่ม,  : 

157) รวมถึงทัศนคติการยอมรับบทบาทเป็นผู ้นําของผู ้หญิงภายในผู ้หญิงด้วยกันเองและผู ้ชายด้วย (ลิดา

พรรณ  จันทร์พิมานสุข,  : 220) สอดคล้องกับ ศรุดา  สมพอง (2552) ทีกล่าวว่า แกนนําสตรีอีสานจะ

ปรากฏขึ นเป็นกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร (volunteer) ไม่มีค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ หากจะมีผลประโยชน์ก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม คือ เกียรติยศ ชือเสียง 

สามารถแบ่งออกเป็นการสนับสนุนจากกลุ่มเครือญาติ ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ลูกๆ สามี และพลัง

สนับสนุนจากชุมชน  

3.3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 

วัฒนธรรมและค่านิยม    การทีสตรีไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 

เนืองจากมีภาระทีจะต้องดูแลครอบครัว และในการประกอบอาชีพ (สุดารัตน์   จันทร์ยืนยง, ) ซึง

สอดคล้องกับ ศรุดา  สมพอง (2552) ว่า องค์ประกอบหนึงทีเหนียวรั งพลังสตรีอีสานในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมคือ ค่านิยมและวัฒนธรรมในการแบ่งงานระหว่างหญิง-ชายของสังคม

อีสาน ค่านิยมทีสังคมอีสานยึดถือปฏิบัติเคร่งครัดมาตั งแต่โบราณ คือ งานในบ้าน งานในครัวเรือน เป็น

หน้าทีของสตรีหรือแม่บ้าน ภารกิจการงานนอกบ้านหรือในชุมชนเป็นของผู ้ชาย นอกจากนั น ยังมีข้อจํากัด

ทางวัฒนธรรมทีไม่ให้ผู ้หญิงมีสิทธิ เป็นผู ้นํา (ลิดาพรรณ  จันทร์พิมานสุข, ) 

การขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตนเอง

ในด้านต่างๆ การไม่ได้รับการศึกษา ความไม่มันใจและไม่มีความรู ้ ด้านกฎหมายและการเมือง (ลิดาพรรณ  

จันทร์พิมานสุข, )  

เศรษฐกิจ  (การขาดรายได้)  เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะการออกมาทํากิจกรรม

ภายนอกบ้าน ถือว่าต้องเสียสละทั งทรัพย์สินส่วนตัว ทําให้เบียดบังรายจ่ายครอบครัวเพิมขึ น (ศรุดา        

สมพอง,  : 189) 

นอกจากปัญหาและอุปสรรคทีกล่าวมาแล้วข้างต้น การทบทวนงานวิจัยยังพบว่า การมี

ร่างกายทีไม่แข็งแรง การมีอายุมาก และการเข้ามาอยู่ในพื นทีได้ไม่นาน ทําให้ไม่มีเพือนในการร่วมกิจกรรม 

ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขนึมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ มากน้อยเพียงใด โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลัก ดังนี 

 

1. นําสตรีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจเรืองสิ งแวดล้อมทุกระดับ (ถ. ) 

 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้อง ควรมีนโยบายกระตุ ้นให้สตรีเข้ามามีบทบาท

การเป็นผู ้นําในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และสามารถควบคุมและตัดสินใจใน

การใช้ทรัพยากรในชุมชน และสร้างโอกาสและจัดตําแหน่งทีเหมาะสมให้กับผู ้หญิงให้มีบทบาททาง

การเมืองแบบทางการมากขึ นกว่าทีเป็นอยู่ ซึงสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของปฏิญญาปักกิงประเด็นสตรี

กับสิงแวดล้อม วัตถุประสงค์หลัก ถ.1 (ก) ทีว่า รัฐบาลทุกระดับต้องประกันโอกาสสําหรับสตรีพื นเมืองทีจะ

ได้เข้าร่วมในการตัดสินใจเรืองสิงแวดล้อมทุกระดับ รวมทั งในการบริหาร ออกแบบ และวางแผน 

ดําเนินการ และประเมินผลโครงการสิงแวดล้อม 

  ส่งเสริมศักยภาพของสตรี โดยการ ส่งเสริมการศึกษาของสตรีชนบท (อัสนี  หวังพิทยา, 

 : 122) รวมถึงการให้ข่าวสารเกียวกับประเด็นสิงแวดล้อมชุมชนต่างๆ ผ่านทางเสียงตามสายในชุมชน 

เพือเป็นการกระตุ ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชนได้เพิมพนูความรู ้  ความเข้าใจในประเด็น

สิงแวดล้อมต่างๆ ให้มากยิงขึ น (สุดารัตน์  จันทร์ยืนยง,  : 85) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ.2 (ข) คือ 

รัฐบาลทุกระดับต้องอํานวยความสะดวกและเพิมโอกาสให้สตรีเข้าถึงสารสนเทศ และการศึกษาในเรือง

ต่างๆ เพือเพิมความรู ้  ทักษะ และโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรืองสิงแวดล้อม 

 รัฐควรปรับวิธีคิดและวิธีการทํางาน โดยต้องตระหนักถึงและให้ความสําคัญต่อมิติเรือง

หญิงชาย  ควรมีการศึกษาเพือให้เกิดความเข้าใจทีเป็นระบบ รวมทั งรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ให้เกิด

องค์ความรู ้ ในประเด็นเรืองบทบาทหญิงชาย และ/หรือบทบาทผู ้หญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั ง

ดิน นํ า และป่าไม้ (ศรุดา  สมพอง,  : 211)  ควรคํานึงถึงความแตกต่างด้านความสามารถและการ

เรียนรู ้ เงือนไขชีวิต รวมถึงประสบการณ์ของผู ้หญิงในแต่ละช่วงวัย  การให้ความสําคัญกับเรืองเพศสภาพใน

งานพัฒนาเมืองควรได้รับการพิจารณาในทุกโครงการของรัฐและเอกชน รวมถึงการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย

ทางธรรมชาติ เช่น กรณีสึนามิ ทีหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องให้ความสําคัญต่อความแตกต่างและบทบาท

หญิงชาย โดยคํานึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายทีเป็นผู ้ หญิง (ศิริพร  สโครบาเนค 
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และวรัญญา  เกื อนุ่น,  : 117)  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ.1 (จ) คือ ใช้มาตรการเพือรวมเอา

มุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไว้ในการออกแบบ และการดําเนินงานกลไกการจัดการทรัพยากรยังยืนและมี

ผลทีดีต่อสิงแวดล้อม เทคนิคการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในเขตชนบทและเขตเมือง 

 

2. รวมเอาความสนใจและมุมมองบทบาทหญิงชายไว้ในนโยบายและโครงการเพื อการ

พัฒนาทียั งยืน (ถ. ) 

 สถาบันการศึกษาควรให้ความสําคัญของการศึกษาชุมชน กลุ่มชาติพันธุ ์อย่างมีมิติทาง

เพศและหรือเพศภาวะมากขึ น และช่วยผลักดันให้มีความรู ้ ทีมาจากการศึกษาแบนี มีพื นทีในการต่อสู ้กับ

ความรู ้ กระแสหลัก (ลิดาพรรณ  จันทร์พิมานสุข,  : 221) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ.2 (ค) คือ 

ประกันให้มีการวิจัยอย่างเพียงพอทีจะประเมินได้ว่า สตรีถูกกระทบกระเทือนหรือเสียงต่อความเสือมโทรม

และอันตรายจากสิงแวดล้อมอย่างไร และมากน้อยเพียงใด รวมทั งในกรณีทีจําเป็นให้มีการวิจัยและเก็บ

ข้อมูลจากสตรีกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะสตรีทีมีรายได้น้อย สตรีพื นเมือง และสตรีชนกลุ่มน้อย 

 

3. เสริมหรือสร้างกลไกระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพื อประเมินผล

กระทบของนโยบายการพัฒนาและนโยบายสิ งแวดล้อมต่อสตรี (ถ. ) 

 ในงานวิจัยประเด็นสตรีกบัสิงแวดล้อมทั ง 10 เล่มทีนํามาสังเคราะห์ ไม่มีงานวิจัยเล่มใดที

มีข้อเสนอแนะเชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี 
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ตารางที 4   สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสตรีกับสิ งแวดล้อม 

 

ประเด็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
บทบาทและ 

การมีส่วนร่วมของสตรี 
ปัจจัยทเีอื อและอุปสรรค 

สถานการณ์ เ มื อ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ท า ง

ธรรมชา ติ  สต รีมักจะไ ด้ รั บ

ผลกระทบและเสียชีวิตมากกว่า

ผู ้ชาย ดังเช่น กรณีสึนามิ   

เมือทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ สิ ง แ ว ด ล้ อ ม ถู ก ทํ า ล า ย 

ผู ้ หญิงจึงเป็นผู ้ ได้รับผลกระทบ

ม า ก ที สุ ด  เ พ ร า ะ มี บ ท บ า ท

เชือมโยงและใกล้ชิดกับธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม จึงเป็นสาเหตุให้

ผู ้ ห ญิงตระหนักและ เ ข้ ามามี

บ ท บ า ท ใ น ก า ร รั ก ษ า

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิงแวดล้อมให้ยังยืน 

บทบาทของสตรีในการที

จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา

สิงแวดล้อมนั นควรทีจะได้รับ

การส่งเสริม สนับสนุน  และ

พัฒ นาศักยภ าพของสต รีใ ห้

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

รักษาสิงแวดล้อมในชุมชนของ

ตนเอง  แต่อย่างไรก็ตาม ทีผ่าน

มาผู ้หญิงไม่ค่อยได้รับการหนุน

เสริม หรืออาจเป็นได้ว่าเพราะ

ผู ้ หญิงมีภาระเกียวกับงานใน

บ้าน เ ป็นหลักจึง ไ ม่สามารถ

ออกมานอกชุมชนได้ 

แนวคิดและ

ทฤษฎี 

- 1. แนวคิดและความหมาย

ของการจัดการสิงแวดล้อม 

2. แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี

เกียวกับสตรี 

2.1. แนวคิดและทฤษฎี

เกียวกับผู ้หญิงของชาวตะวันตก 

2.2. แนวคิดและทฤษฎี

เ กี ย ว กั บ ผู ้ ห ญิ ง ใ น เ อ เ ชี ย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

2.3. แนวคิดและทฤษฎี

เกียวกับผู ้หญิงในประเทศไทย 

3. แ น ว คิ ด ส ต รี นิ ย ม แ น ว

นิเวศวิทยา 

4. แน ว คิ ด เ กี ย ว กับส ต รี กับ

สิงแวดล้อม 

5. นโยบายแห่งรัฐและแผนการ

พัฒนาสตรี 

1. บทบาทและศักยภาพ

ของสต รี ในกระบวนการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม 

2. แ น ว คิ ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม

ทางการเมืองและการเสริมสร้าง

พลังสตรี 

3. แนวคิดบทบาทสตรีกับการ

พัฒ น า , แ น ว คิ ด ผู ้ ห ญิ ง 

สิงแวดล้อม และการพัฒนา 

4. ป ฏิ ญ ญ า ปั ก กิ ง แ ล ะ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื อ

ความก้าวหน้าของสตรี 

5. บทบาททางเพศภาวะใน

สังคมกะเหรียงสะกอหรือปกา

เกอะญอ 
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ประเด็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
บทบาทและ 

การมีส่วนร่วมของสตรี 
ปัจจัยที เอื อและอุปสรรค 

 

 6. ความหมายของการมี

ส่วนร่วม 

7. แนวคิดเกียวกับบทบาท 

8. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ

ความต้องการ 

9. แนวคิด เ กียวกับประม ง

พื นบ้าน 

แนวคิด เ กียวกับก ารจัดกา ร

ประมงโดยชุมชน 

6. กระบวนการทําให้ความ

ยา ก จน ก ล าย เ ป็น เ รื อง ข อ ง

ผู ้หญิง 

7. แ น ว คิ ด พื น ฐ า น ใ น ก า ร

จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม, แนวคิดเรืองพื นที 

8. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรส่วนร่วม 

9. นโยบายภ าค รัฐกับการ

จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ

สิงแวดล้อม, แนวคิดการพัฒนา

เมือง 

10. องค์กรแห่งการเรียนรู ้

แนวความคิด ทฤษฎีเกียวกับ

ภาวะผู ้นํา และภาวะผู ้นําองค์กร

ยุคใหม่ 

ผลการวิจัย สาเหตุทีหญิงต้องเสียชีวิต

จากภัยพิบัติสึนามิมากกว่าชาย

นั นเป็นเพราะบทบาททางเพศ

ดั ง เ ดิ มทีต ายตัว ทีผู ้ ห ญิงถูก

คาดหวังให้ปฏิบัติตาม  การแต่ง

กายของผู ้ หญิงและค่านิยมให้

ผู ้ หญิงปกปิดเรือนร่างมิดชิดก็

กลายเป็นสาเหตุและเงือนไขที

ทํ า ใ ห้ ผู ้ ห ญิ ง ห ล า ย ค น ต้ อ ง

สูญเสียชีวิต และมีผู ้ หญิงส่วน

หนึงทีต้องกลายเป็นเหยือของ

ความรุนแรงทางเพศ แม้ศพ

หญิงทีเสียชีวิตก็ยังถูกกระทํา

ความรุนแรงทางเพศ  รวมถึง

การดําเนินการช่วยเหลือก็ขาด

ความตระหนักในความแตกต่าง

ของหญิงและชาย  

ส ต รี มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม คือ กลุ ่ มพัฒนา

ชุมชนตะ โหมด  ตํ าบลตะ

โ ห ม ด  อํ า เ ภ อ ต ะ โ ห ม ด 

จังหวัดพัทลุง ซึงมีส่วนร่วมใน

การจัด การสิ งแวดล้ อมขอ ง

ชุมชน 2 รูปแบบ คือ (ก) การ

จัดการสิงแวดล้อมทางกายภาพ 

และ (ข) การจัดการสิงแวดล้อม

ทางสังคม กรณีชาวบ้านแม่

คองซ้าย  อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่  ซึงผู ้หญิงจะ

เป็นเพียงผู ้ ปฏิบัติการในชุมชน

และเอื ออํานวยการเคลือนไหว 

และ กรณีชุมชนจันทร์เกษม 

เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยที เอื อ 

- ปัจจัยส่วนบุคคล  คือ เป็น

สตรีผู ้ มี จิตสาธารณะหรือจิต

อาสา และปัจจัยด้านอายุ  

- องค์ความรู้   ซึงเกิดจาก

การเ รียน รู้ ตั งแ ต่อ ดีตจนถึ ง

ปัจจุบัน ประกอบกับการได้รับ

ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ  

- การสนับสนุนครอบครัว 

สตรีต้องได้รับการยินยอม การ

ยอมรับ การเปิดโอกาส และการ

สนับสนุนจากครอบครัว  

- การรวมกลุ ่ม การทํางาน

ร่วมกันเป็นทีม รวมถึงทัศนคติ

การยอมรับบทบาทเป็นผู ้ นํา

ของผู ้ หญิงภายในผู ้ หญิงด้วย

กันเอง และผู ้ชายด้วย 
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ประเด็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
บทบาทและ 

การมีส่วนร่วมของสตรี 
ปัจจัยที เอื อและอุปสรรค 

  

พบว่า สตรีในชุมชนส่วนใหญ่มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษา

ความสะอาดบริเวณบ้านเรือน

ม า ก ที สุ ด  แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม ใ น

กิจกรรมการซ่อมแซมทางเดิน

เท้าภายในชุมชนทีชํา รุดน้อย

ที สุ ด  ก ร ณี ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรป่าไม้ของสตรีที

บ้านร่องบอน สตรีมีบทบาทใน

ระดับผู ้นํา  

นอกจากนี  งาน วิจัยที

กล่าวถึงบทบาทของสตรีในการ

มีส่วนร่วมในการจัดการประมง

ชุ ม ช น  พ บ ว่ า  ส ต รี ป ร ะ ม ง

พื นบ้านขาดโอกาสเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการจัดการประมงโดย

ชุมชนเท่าทีควร 

อุปสรรค 

- วัฒนธรรมและค่านิยม  

ในการแบ่งงานระหว่างหญิง-

ชาย นอกจากนั น ยังมีข้อจํากัด

ทางวัฒนธรรมทีไม่ให้ผู ้ หญิงมี

สิทธิ เป็นผู ้นํา  

- การขาดการส่งเสริมจาก

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

ภาคเอกชน  

- เศรษฐกิจ   ( การขาด

รายได้) เพราะการออกมาทํา

กิจกรรมภายนอกบ้าน ถือว่า

ต้องเสียสละทั งทรัพย์สินส่วนตัว 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

หน่วยงานทีเกียวข้องใน

ก า ร ฟื น ฟู แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ

ผู ้ ป ระสบภัยจากคลืนสึนา มิ 

จะต้องให้ความสําคัญต่อความ

แตกต่างและบทบาทหญิงชาย 

โดยคํานึง ถือความต้องการ

เฉพาะของกลุ่มเป้าหมายทีเป็น

ผู ้หญิง และส่งเสริมให้ผู ้หญิงมี

ส่วนกําหนดและตัดสินใจในการ

ฟืนฟูชีวิตของตนเองและชุมชน 

- ควรมีนโยบายกระตุ ้นให้สตรี

เข้ามามีบทบาทการเป็นผู ้นําใน

ด้า น กา ร อนุ รั ก ษ์ ท รั พย า ก ร 

ธรรมชาติและสิงแวดล้อมของ

กลุ่ มอ ง ค์ ก รใ นร ะ ดับ ชุม ช น

ท้องถิน  

- เสริมสร้างให้ผู ้หญิงมีโอกาส

พัฒ นา ศัก ยภ าพ แล ะค วา ม 

ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรด้วยวิธีการต่างๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนเงือนไข

ทีเอื อต่อการมีภาวะผู ้ นําสตรี 

เช่น การให้ความรู้ และข้อมูล

ด้านสิงแวดล้อมแ ก่สต รี  ใ ห้

โอกา สสตรี ในก ารเ ป็ นผู ้ นํ า  

ขณะเดียวกันป้องกัน ปรับปรุง

แก้ไขปัจจัยทีปิดกั นโอกาสสร้าง

ภาวะผู ้ นํา เช่น การสร้างความ

เข้าใจเรืองบทบาทหญิงชาย 
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12.  การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี”  ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์ ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

กระบวนการศึกษามีส่วนสําคัญต่อการหล่อหลอมและถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติ และประเพณี

ปฏิบัติ รวมทั งเงือนไขทางสังคมทีมีต่อเพศหญิงและชายทีทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ผ่านการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู ้ ในรูปแบบต่างๆ แม้แต่สือทีใช้สอน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด      

วีดิทัศน์ หรืออุปกรณ์ชนิดอืนๆ ต่างกมี็อิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และประเพณีปฏิบัติ รวมทั ง

เงือนไขทางสังคมของบุคคลในสังคมด้วยเช่นกัน ดังนั น หากเนื อหาสาระของภาพประกอบในหนังสือเรียน 

มีสาระบ่งชี ถึงค่านิยมทีมีอคติทางเพศ เช่น การจํากัดบทบาทสตรี ให้มีบทบาทแต่งานในบ้าน ทําอาหาร  

เลี ยงลูก ในขณะทีให้ผู ้ชายเป็นผู ้ทํางานนอกบ้าน ผู ้ เรียนก็จะเรียนรู ้  ซึมซับ และยอมรับการจําแนกบทบาท

ดังกล่าวระหว่างหญิงชายไปโดยอัตโนมัติว่าเป็นเรืองปกติธรรมดา อันทําให้ค่านิยมโน้มเอียงไปในด้านทีมี

อคติทางเพศด้วยเช่นกัน (สรัญญา  เอกธรรมสุทธิ , 2549 : 5)   

ผู ้หญิงยังคงต้องเรียนรู ้ เพือทีจะต้องคอยตอบรับต่อบทบาททางเพศ (gender role) ทีสังคมชาย

เป็นใหญ่กําหนดไว้  หลักสูตรการเรียนการสอนได้สะท้อนบทบาททางเพศสภาพทีสังคมกําหนดให้บทบาท

ของผู ้หญิงไทยผูกโยงกับความเป็นแม่ ความเป็นเมีย ผู ้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนไม่ได้มีทางเลือกในชีวิตมาก

นกั เมือผู ้หญิงแต่งงานถือเป็นการผลัดเปลียนจากครอบครัวของพ่อแม่เข้าสู่ครอบครัวใหม่ ผู ้หญิงจํานวน

มากเป็นแม่บ้านเลี ยงลูกและปรนนิบัติสามี ผู ้หญิงจํานวนน้อยทีจะมีโอกาสออกไปทํางานนอกบ้าน 

(จอมญาดา  ชืนประจักษ์กุล, 2548 : 5 – 6)  

ดังนั นหากมีการออกแบบ จัดวาง และเสริมสร้างเนื อหาสาระ และภาพประกอบในหนังสือเรียน

อย่างเป็นระบบและต่อเนือง ก็ย่อมบ่งชี ค่านิยมเกียวกับบทบาทหญิงชายทีมีการปรับเปลียนบทบาททั งสอง

เพศให้เหมาะสม ให้ปฏิบัติอย่างเสมอภาค พัฒนาไปพร้อมๆ กัน และมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 

ตลอดจนเสนอคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์อย่างเต็มทีโดยปราศจาก

ข้อจํากัดอืนใด โดยเฉพาะข้อจํากัดเกียวกับบทบาททางเพศทีสังคมเป็นผู ้กําหนด ย่อมจะเป็นปัจจัยสําคัญ

ยิงประการหนึงทีจะทําให้คนรุ่นใหม่ลดอคติทางเพศ มีค่านิยมด้านทัศนคติและประเพณีปฏิบัติ รวมทั ง

เงือนไขทางสังคมทีมีต่อเพศหญิงและชายลงได้ (นิศา  ชูโต และคณะ, 2538 :7 อ้างถึงใน สรัญญา               

เอกธรรมสุทธิ , 2549 : 6) 

 

เมือกล่าวถึงพัฒนาการการจัดการศึกษาเพือสตรี ก็จะเห็นว่า การศึกษาของไทยตั งแต่สมัยสุโขทัย 

สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี จนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ยังเป็นแบบโบราณศึกษาหรือแบบจารีต ซึงมีรากฐานมา
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จากสถาบันครอบครัว สถาบันพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือทีเรียกว่า “บ้าน วัด วัง”  การ

จัดการศึกษาของสตรีไทยก่อนทีจะเป็นระบบโรงเรียน ไม่เน้นเรืองการศึกษาอักขรวิธีหรือความรู ้สามัญแบบ

ทีบุรุษเรียน แตมุ่่งเน้นในด้านการอบรมสังสอนให้รู ้ จักหน้าทีของลูก ภรรยา และแม่บ้านทีดี วิชาทีเน้น คือ 

วิชาการประกอบอาหาร หัตถกรรม การเรือน และการอบรมเลี ยงดูบุตร แต่สตรีชั นสูงมีโอกาสดีกว่าสตรี

สามัญ คือ มีโอกาสได้รับการศึกษาอักขรวิธีมากกว่า (ยุพาภรณ์  แจ้งเจนกิจ, 2530 : 1 อ้างถึงใน                

จันทร์เพ็ญ  ด้วงทองสุข, 2550 : 2)  

เมือวัฒนธรรมตะวันตกเริมแพร่เข้ามาในประเทศไทย การศึกษาระบบโรงเรียนจึงได้เริมมีการ

วางรากฐานขึ น ผู ้มีบทบาทสําคัญคือ กลุ่มมิชชันนารี ซึงได้จัดตั งโรงเรียนสตรีขึ นหลายแห่ง ในช่วงนี เกิด

ค่านิยมใหม่เกียวกับการศึกษาของสตรี กล่าวคือ สตรีนอกจากจะต้องเป็นแม่ศรีเรือน มีคุณธรรม ความ

ประพฤติและกิริยามารยาททีดีงามแล้ว ก็ควรจะต้องรู ้หนังสือด้วย นับเป็นจุดเริมต้นการเปลียนแปลงระบบ

การศึกษาของไทยสู่ความเป็นสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกมากขึ น  

การจัดการศึกษาแบบใหมใ่นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ น เนืองจากทรง

ตระหนักถึงความจําเป็นในการส่งเสริมคนไทยให้มีความรู ้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา

ในพระบรมมหาราชวังและการจัดการศึกษาเพือปวงชน รวมทั งการจัดการศึกษาเพือสตรี  โดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ตั งโรงเรียนขึ นทีปากคลองตลาด ในปี พ.ศ.

2423 พระราชทานนามว่า “โรงเรียนสุนันทาลัย” ต่อมาในปี พ.ศ.2431 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี

นาถ ทรงมีพระราชปรารภตั งเป็นโรงเรียนสตรี นับเป็นโรงเรียนหลวงและเป็นโรงเรียนประจําสตรีแห่งแรกที

ประเทศไทยจัดตั งขึ น (จันทร์เพ็ญ  ด้วงทองสุข, 3 – 4) ซึงถือได้ว่า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

เป็นผู ้มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของสตรีไทยในระยะเริมต้น 

ก่อนหน้าการก่อตั งโรงเรียนสุนันทาลัย  มีการก่อตั งโรงเรียนสําหรับสตรีแห่งแรกในประเทศไทย 

เกิดขึ นในปี พ.ศ.2417  โดยคณะมิชชันนารีอเมริกัน  ชือว่าโรงเรียน แฮเรียต เอ็ม เอาส์ (Harriet M. House 

School for Girls) ต่อมาเปลียนชือเรียกตามสถานทีก่อตั งว่า “โรงเรียนวังหลัง” และต่อมาได้ย้ายไปตั งที

แห่งใหม่ และเปลียนชือเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน  จงึถือได้ว่า คณะมิชชันนารีอเมริกัน ได้

เข้ามามีบทบาทจัดการศึกษาสําหรับสตรีไทยแบบตะวันตก โดยจัดตั งโรงเรียนและวางรากฐานการศึกษาที

เป็นแบบแผนการกําหนดการศึกษาของสตรี (อุ่นใจ  ปฏิมาประกร, 2549 : ค – ง) 

ปี พ.ศ.2441 การอุดมศึกษาไทยได้เริมขึ นจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็ก

หลวง และในปี พ.ศ.2459 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ

ประเทศไทย ในช่วงหลังการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 บทบาทสตรีมีการเปลียนแปลงในระดับที

ดีขึ น สืบเนืองมาจากการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกและอิทธิพลด้านการเมือง สตรีจึงเข้ารับ

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ น  รวมถึงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึงประกอบด้วย

ผู ้เรียน ผู ้สอน และผู ้บริหารทีเป็นสตรีด้วยเช่นกัน  (เรวดีทรรศน์  รอบคอบ, 2550 : 3) 
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นอกจากนี  การศึกษายังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี กล่าวคือ สังคมปัจจุบันเชือว่า การศึกษา

เป็นเครืองมือทีจะก่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู ้หญิง แต่ผู ้หญิง

ในสังคมไทยนับตั งแต่อดีตจนปัจจุบันขาดโอกาสในการเรียนรู ้ และไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง

อย่างทีควรจะเป็น  เนืองจากการกําหนดบทบาทหญิงชายทีสังคมกําหนดขึ นในอดีตส่งผลต่อการสร้าง

ตัวตนของบุคคลในสังคมและส่งผลทําให้เพศชายมีคุณค่า มีสิทธิ มีอํานาจเหนือเพศหญิง และเป็นเพศที

ครอบงําสังคมโดยรวมอย่างทีเรียกว่าระบบชายเป็นใหญ่ การครอบงํานี ส่งผลกระทบต่อผู ้หญิง ไม่เว้น

แม้กระทังเรืองการศึกษา ซงึโดยทัวไปผู ้หญิงจะได้รับโอกาสทางการศึกษาน้อยกว่าผู ้ชาย (จุฬากูล  เรขา

วิภาค,  : 1) 

หากผู ้หญิงไม่รู ้หนังสือหรือไม่ได้รับการศึกษา จะทําให้ผู ้หญิงมีชีวิตทีด้อยกว่าผู ้ชายทั งในบ้านและ

นอกบ้าน ไม่ได้รับประโยชน์จากสือ ข่าวสาร สังคม  ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี  มีผลให้

ผู ้หญิงอยู่ในวังวนของความยากจน ไม่มีอํานาจต่อรอง  นอกจากนั น การขาดโอกาสทีจะได้รับการศึกษา

อย่างต่อเนืองคือทําให้ผู ้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วกว่าผู ้ชาย กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เป็นแรงงานนอก

ระบบ ถูกเอาเปรียบ ถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสวัสดิการ  (จุฬากูล  เรขาวิภาค, 

)  

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาทีมุ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิตและสังคม โดย

มีหลักการจัดการศึกษาเพือให้เกิดการเรียนรู ้ อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ ทีด้อย

โอกาส พลาด หรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้  ฝึกทักษะ ปลูกฝัง

เจตคติทีจําเป็นในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ อีกทั งสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลียนแปลง

ของวิทยาการทีเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ (อัจจณา  ธูปแพ, 

2551 : 4) รวมทั งการศึกษานอกระบบโรงเรียนยังสนองตอบต่อความต้องการ ความสนใจ และประยุกต์ใช้

แก้ปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายนั นได้ด้วย (ภานุพันธ์  ประสิทธิคุณาพร, 2550 : 8)  ดังนั น แนวทาง

การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับสตรีก็จัดว่าเป็นแนวทางหนึงทีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเห็น

คุณค่าและความเชือมันในตนเอง   
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ผลของงานวิจัย 

 

การสังเคราะห์ผลของงานวิจัยในประเด็นการศึกษาและฝึกอบรมของสตรี  สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเด็น คือ บทบาทหญิงชายกับระบบการศึกษา  วิวัฒนาการและบทบาทของสตรีในระบบการศึกษา  

และการศึกษาเพือพัฒนาคณุภาพชีวิตสตรี 

 

1. บทบาทหญิงชายกับระบบการศึกษา 

 การหล่อหลอมทัศนคติเกียวกับบทบาทหญิงชายผ่านระบบการศึกษามี 2 รูปแบบ คือ ผ่าน

ทางหนังสือแบบเรียน และผ่านระบบการศึกษาโรงเรียนสตรี  ผลการวิจัย พบว่า เนื อหาและภาพประกอบ

เกียวกับบทบาทหญิงชายทีปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วงชั นที 1 และช่วงชั นที 2 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ.2544 ปรากฏว่า ในทั ง 2 ช่วงชั นเพศชายจะได้รับบทบาทเด่นกว่าหญิง

ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวในภาพประกอบ หรือในจํานวนความถีของการปรากฏตัวของหญิง

ชายในข้อความ (สรัญญา  เอกธรรมสุทธิ,2549 : 186)  

 นอกจากนี  สรัญญา  เอกธรรมสุทธิ  (2549) ได้วิเคราะห์ค่านิยมเกียวกับบทบาทหญิงชาย ซึง

แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี 

1) ค่านิยมเกียวกับบทบาทการให้กําเนิดและการเลี ยงดูลูก  บทบาทสําคัญทีปรากฏ

เริมจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวทีเป็นเครือญาติกนัและอยู่ในครัวเรือนร่วมกัน โดยเน้นที

ผู ้ใหญ่หญิงทีมักมีความใกล้ชิดกับเด็กๆ ในครอบครัว  บทบาทของฝ่ายหญิงทีปรากฏในทุกครัวเรือน ได้แก่ 

การจัดอาหารให้แก่สมาชิกในครอบครัว การทํางานบ้าน การดูแลเด็ก การถ่ายทอดค่านิยมทางศีลธรรม 

จริยธรรม โดยใช้วิธีการเล่านิทาน ตลอดจนเป็นผู ้ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างในเรืองการทําบุญ การเข้าวัด

ฟังเทศน์ ส่วนบทบาทของฝ่ายชาย ได้แก่ เล่าเรือง เล่านิทาน หรือเป็นผู ้รอบรู ้ ในการตอบคําถามทีฝ่ายหญิง

ไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตาม หนังสือแบบเรียนภาษาไทยในชุดนี  มิได้กล่าวถึงบทบาทในการคลอดบุตร

และการเลี ยงดูทารกของผู ้หญิง 

2) ค่านิยมเกี ยวกับบทบาทการผลิตในกําลังแรงงาน  คือ การประกอบอาชีพ ซึงตัว

ละครเพศชายมีอาชีพทีหลากหลาย อาชีพทีปรากฏ ได้แก่ คนขายหนังสือเร่ ครู ชาวประมง ตํารวจ ทหาร 

นักกีฬา นักบิน นักมายากล ผู ้ประกาศข่าว พ่อค้า ฯลฯ ส่วนอาชีพของเพศหญิงมีจํานวนน้อยมากเมือเทียบ

กับอาชีพของผู ้ชาย อาชีพของผู ้หญิงทีปรากฏ คือ ครู นักร้อง แม่เพลง บรรณารักษ์ แม่ค้า  

3) ค่านิยมเกี ยวกับบทบาทหญิงชายในการจัดการชุมชน  ไม่มีความแตกต่างกัน 

เนืองจากเพศชายและเพศหญิงต่างปรากฏบทบาทในเรืองการมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาชุมชนและด้านอนรัุกษ์

ธรรมชาติ สิงแวดล้อม และไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าทีว่าแต่ละเพศต้องทําอะไรบ้าง  มีการกล่าวถึงค่านิยม

ทีเพศชายมีบทบาทสําคัญในฐานะผู ้ถ่ายทอดหรือรอบรู ้ ในเรืองประวัติศาสตร์ และศิลปะ ส่วนเพศหญิงมี
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บทบาทเด่นในเรืองการเป็นผู ้ รอบรู ้ และเชียวชาญเรืองสุขภาพอนามัย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในเรือง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผู ้สูงวัยเพศหญิง 

 ส่วนการถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นหญิงผ่านระบบการศึกษาในโรงเรียนสตรี พบว่ามีการ

แทรกแซงของอํานาจระบบปิตาธิปไตยเข้าสู่พื นทีโรงเรียนสตรี ทั งๆ ทีเป็นพื นทีของเด็กผู ้หญิงทีมีหลักเกณฑ์

การรับคนเข้าสู่พื นทีโดยพิจารณาเพศสภาพเป็นสําคัญ ถึงแม้ว่าพื นทีโรงเรียนจะถูกกําหนดจากสังคมว่า

เป็นพื นทีสาธารณะ แต่ทว่ากลับมีความเข้มข้นในการอบรมเด็กผู ้หญิงให้เรียนรู ้ เรืองราวทีวนเวียนอยู่แต่

พื นทีภายในบ้านหรือบทบาทหน้าทีของตัวผู ้หญิงเอง  โรงเรียนสตรีได้แปรเปลียนพื นทีให้เป็นโลกจําลองที

ให้นักเรียนหญิงได้ฝึกหัดแสดงตัวตนตามเพศสภาพ (Gender Display) ต่อแง่มุมของความเป็นหญิง 

(Femininity) และยังฝึกฝนให้นักเรียนหญิงเรียนรู ้ บทบาทหน้าทีของผู ้หญิง (Gender Role) ตามทีสังคม

คาดหวัง ในประการสุดท้ายคือ ความเป็นหญิงทีถูกสร้างขึ นในพื นทีโรงเรียนยังรวมถึงประเด็นเพศวิถี 

(Sexuality) ทีตอกยํ าวาทกรรมการรักนวลสงวนตัวโดยให้คุณค่ากับพรหมจรรย์ว่าเป็นทีใช้ประเมินคุณค่า

ของผู ้หญิง บรรทัดฐานทางเพศเช่นนี นํามาสู่การตัดสินความเป็นหญิงดีและหญิงเลวตามแบบแผนทีสังคม

ชายเป็นใหญ่กํากับไว้ หากผู ้หญิงไม่สามารถปฏิบัติตามสิงทีสังคมคาดหวังจะต้องได้รับบทลงโทษจาก

สังคม การอบรมนักเรียนทั งหมดทีกล่าวมาข้างต้นจะกระทําอยู่ภายใต้กรอบวาทกรรมความเป็นกุลสตรีที

โรงเรียนได้สร้างขึ นและผลิตซํ าอย่างต่อเนือง (จอมญาดา  ชืนประจักษ์กุล, 2548) 

  

2. พัฒนาการของระบบการศึกษาเพือสตรีและบทบาทของสตรีในระบบการศึกษา 

เป็นการศึกษาบทบาทของบุคคลและกลุ่มบุคคลในการจัดการศึกษาของสตรี คือ สมเด็จพระ

ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และมิชชันนารีอเมริกัน  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อแนวพระราชดําริ

ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในการจัดการศึกษาของสตรีไทย คือ ประสบการณ์และความรู ้ ที

ทรงได้รับจากการศึกษาอบรมในช่วงเจริญพระชันษา การถวายงานเบื องพระยุคลบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเสด็จพระราชดําเนินประพาสหัวเมืองและต่างประเทศเมือทรงดํารงตําแหน่ง

ผู ้ สําเร็จราชการแผ่นดิน และการบริหารราชการสํานักฝ่ายใน การบริหารราชการแผ่นดินและการประกอบ

พระราชกรณียกิจดังกล่าวส่งผลต่อการปรับเปลียนแนวพระราชดําริ นอกจากนั น สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครองทีเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิงการรับอิทธิพลของตะวันตก สมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถ จึงทรงมีแนวพระราชดําริทีจะให้สตรีไทยมีความรู ้  ความสามารถทีจะเลี ยงตนเอง 

ช่วยเหลือประเทศชาติ มีสิทธิเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  

ในระยะแรก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงริเริมการจัดการศึกษาของสตรีใน

พระบรมมหาราชวัง ในพระตําหนัก โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นธิดาของข้าราชบริพาร นอกจากนั น ยังทรงให้

การอุปถัมภ์โรงเรียนสุนันทาลัย  ในปี พ.ศ.2439 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงให้การอุปถัมภ์

และจัดตั งโรงเรียนการแพทย์และผดุงครรภ์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ใน พ.ศ.2440 ทรงจัดตั งโรงเรียน
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เสาวภา เป็นโรงเรียนสตรีสามัญ แต่การดําเนินงานของโรงเรียนเสาวภาไม่ประสบความสําเร็จ ในขณะที

การจัดการศึกษาของเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มมิชชันนารีประสบผลสําเร็จ เช่น โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง แต่เน้น

การเผยแพร่ศาสนาคริสตร์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงมองเห็นว่า หากปล่อยให้โรงเรียน

ดังกล่าวดําเนินการต่อไปสตรีไทยคงมีกิริยาแบบฝรัง จึงทรงมีแนวทางพระราชดําริจัดตั งโรงเรียนทีจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนทีผสมผสานวิทยาการตะวันตกกับแบบแผนการศึกษาในวัง แนวพระราชดําริ

ดังกล่าวเป็นทีมาของโรงเรียนราชินี  ต่อมาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าการจัด

การศึกษาของสตรีมีเพียงในกรุงเทพฯ ทําให้สตรีหัวเมืองไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา จึงทรงพระราชทาน

ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั งโรงเรียนสตรีหัวเมือง คือ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียน

จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เพือเป็นสถานศึกษา อบรมสตรีให้มีความรู ้  ความสามารถตามแนวพระราชดําริ    

ส่วนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตสแตนท์ที

ได้เริมจัดการศึกษามาตั งแต่ พ.ศ.2417 นั น  เป็นการจัดตั งโรงเรียนขึ นมาเพือสอนเด็กผู ้หญิงโดยตรงใน

กรุงเทพฯ นับเป็นจุดเริมต้นของการศึกษาแผนใหม่ตามแบบตะวันตกเป็นครั งแรก และเท่ากับว่าเป็นการ

วางพื นฐานการศึกษาแก่สตรีตามแบบตะวันตกให้กับประเทศไทย ในขณะทีทางการไทยขณะนั นไม่

สามารถขยายการศึกษาให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง มิชชันนารีอเมริกันนิกายโปรเตสแตนท์จัดตั ง

โรงเรียนสอนคนทัวไป ทั งในกรุงเทพและตามหัวเมือง จึงเป็นการช่วยขยายการศึกษาของประชาชนให้

แพร่หลายยิงขึ น อีกประการหนึงก็คือ หลังจากทีคณะมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตส

แตนท์ ได้จัดตั งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ระยะหนึง ทางการไทยก็เริมจัดตั งโรงเรียนขึ นเช่นกัน เพือให้ชน

ชั นสูงเรียนและขยายมายังประชาชนทัวไปด้วย โดยทางการได้เชิญมิชชันนารีอเมริกันทีมีประสบการณ์ใน

การจัดตั งโรงเรียนให้มาช่วยงานการศึกษาของทางการ จึงกล่าวได้ว่าการจัดตั งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของ

มิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนนิกายโปรเตสแตนท์ เป็นแนวทางให้กับทางการไทยได้นํามาจัด

การศึกษาให้กับประชาชนและเป็นความสําคัญในการให้เด็กผู ้หญิงได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กชายใน

ระยะต่อมา (อุ่นใจ  ปฏิมาประกร, 2549)   

นอกจากนี  การศึกษาวิวัฒนาการของบทบาทสตรีในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย เรวดี

ทรรศน์  รอบคอบ (2550) โดยศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านผู ้เรียน ด้านผู ้สอน และด้านผู ้บริหาร พบว่า  

บทบาทผู้เรียน ช่วงทีหนึง (พ.ศ.2399 – 2441) สตรีสามัญชนทัวไปได้รับการศึกษาอบรมที

บ้าน สตรีชั นสูงได้รับการศึกษาในพระบรมมหาราชวัง ช่วงทีสอง (พ.ศ.2441 – 2475) สตรีเข้าสู่การศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทีเป็นสหศึกษา กิจกรรมนิสิตนักศึกษายังแบ่งแยกประเภทตามเพศ ช่วงทีสาม (พ.ศ.2475 

– 2518)  บทบาทด้านเรียนของสตรีเท่ากับชาย ได้รับการยกย่องด้านสติปัญญามากขึ น ช่วงทีสี (พ.ศ.2518 

– 2549) สตรีจะแสดงบทบาทผู ้ เรียนได้ชัดเจนกว่าชาย มีความรับผิดชอบสูงกว่า มีความสนใจเรียนและ

ตั งใจเรียนมากกว่า  
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 บทบาทผู้สอน ช่วงทีหนึง ใช้วิธีการสอนแบบปฏิบัติจริงพร้อมบอกให้ทํา เป็นแบบอย่างใน

การแสดงฝีมือ สติปัญญา ความสามารถ และการแต่งกาย ช่วงทีสอง ขาดแคลนอาจารย์ผู ้สอนทีเป็นสตรี 

เ นืองจากในช่วงทีหนึงสตรีไทยยังไม่ไ ด้ รับการศึกษาในระดับทีสูง  แต่ในเวลาต่อมาเ มื อเ ปิด

สถาบันอุดมศึกษามาได้ระยะหนึง และมีสตรีจบการศึกษามากขึ นจึงมีอาจารย์สตรี ช่วงทีสาม ปฏิบัติตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ใช้วิธีการสอนหลากหลายผสมผสานกันรวมทั งการทดลอง การสอนเป็นการ

เน้นผู ้สอน ผู ้สอนคนใดมีความชํานาญด้านไดก็สอนด้านนั น ช่วงทีสี บทบาทผูส้อนสตรีมีโอกาสเท่าเทียม

กับชาย  ในบางสาขาวิชาชีพแบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ   

 บทบาทผู้บริหาร ช่วงทีหนึง บทบาทด้านบริหารจัดการเป็นบทบาทของเจ้านายพระองค์

หญิงทีอยู่ฝ่ายในเป็นผู ้บริหารจัดการ ช่วงทีสอง เริมสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทบาทผู ้บริหารเป็น

บทบาทของเจ้านายฝ่ายชาย ไม่มีผู ้บริหารเป็นสตรี ช่วงทีสาม อาจารย์สตรีและอาจารย์ชายจะมีโอกาสเท่า

เทียมกันในการขึ นสู่ตําแหน่งบริหาร ถ้ามีความพร้อมและความสามารถ ช่วงทีสี หญิงและชายมีโอกาสเท่า

เทียมกันในการขึ นสู่ตําแหน่งบริหาร แต่ความสามารถขึ นอยู่กับสาขาวิชาชีพเหมือนกัน สตรีต้องมี

ความสามารถมากจริงๆ จึงจะแข่งขันกับผู ้ชายได้ 

  

3. การศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 

 ความไม่เสมอภาคทางเพศเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้สตรีจํานวนหนึงต้องลาออกจากโรงเรียน

ก่อนทีจะสําเร็จการศึกษาตามทีต้องการ ความไม่เสมอภาคทางเพศทีปรากฏในสังคมส่วนหนึงมาจากการ

ถ่ายทอดความคิดและการอบรมเลี ยงดูทีผู ้หญิงถูกกดให้อยู่ในฐานะทีตํากว่าผู ้ชาย เปรียบเป็นวัตถุทีถูก

กระทําโดยผู ้มีอํานาจเหนือกว่า นอกจากนี ยังมีเรืองของความยากจน ปัญหาครอบครัว และสภาพสังคมที

เปลียนแปลงไป ซึงปัจจัยเหล่านี ทับซ้อนอยู่กับความไม่เสมอภาคทางเพศ การออกจากโรงเรียนด้วยวุฒิ

การศึกษาน้อย ทําให้สตรีประสบปัญหาในการดํารงชีวิตอย่างมาก ไม่สามารถหางานทีมีรายได้มากพอทีจะ

เลี ยงตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุขได้ คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับตํา ดังนั น สตรีเหล่านี จึงเลือกทีจะ

กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั ง แต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนเพราะสามารถหางานทําได้ การได้วุฒิ

การศึกษาเพิมขึ นทําให้สตรีมีความคาดหวังทีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความก้าวหน้าและมันคง มีรายได้

มากขึ น มีพร้อมซึงปัจจัยสี สุขสมบูรณ์ทั งกายและใจ (จุฬากูล  เรขาวิภาค, 2552) 

 ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจจณา  ธูปแพ (2551) ซึงพบว่า สตรีในศูนย์

สงเคราะห์และฝึกอาชีพภาคกลางจังหวัดนนทบุรีทีเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้

กระบวนการละครทีสอดแทรกแนวคิดการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรู ้และคะแนนของการ

เห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมมีผลต่อการสร้างการ

มองเห็นคุณค่าในตนเองของสตรีให้เพิมมากขึ น และ งานวิจัยของภาณุพันธุ ์  ประสิทธิคุณาพร (2550) 

พบว่า ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทีมีต่อความเชือมันในตนเองของกลุ่มสตรีใน
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สถานคุ ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสตรีมีระดับความมันในตนเอง

สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน การกล้าแสดงออกและความคิดริเริมสร้างสรรค์  

 นอกจากนี  ยังมีงานวิจัยเรืองแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวแม่คนเดยีว พบว่า ความต้องการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและความต้องการการศึกษา

ของแม่คนเดียวพบว่า คุณลักษณะครอบครัวเข้มแข็งทีครอบครัวแม่คนเดียวในสังคมมีอยู่คือ ทุนทางสังคม 

และสัมพันธภาพ ส่วนทีเป็นปัญหาเด่นชัด คือ การพึงตนเองด้านเศรษฐกิจและการหลีกเลียงภาวะเสียง 

เมือวิเคราะห์ความต้องการการศึกษาพบว่า เนื อหาสาระความรู ้ เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งสําหรับ

ครอบครัวแม่คนเดียวมี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การรับบทบาทการเป็นพ่อและแม่ 2) จิตวิทยาและความ

รัก 3) การวางแผนชีวิตครอบครัว 4) การงานอาชีพและเศรษฐกิจครอบครัว และ 5) การเข้าถึงทรัพยากร

ต่างๆ  แนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวแม่คนเดียว พบว่า ควรมี

การจัดการศึกษาทั งในและนอกโรงเรียนเพือป้องกันและบรรเทาปัญหาครอบครัวแม่คนเดียว การส่งเสริม

ควรพิจารณาสภาพครอบครัวทีมีระดับปัญหาแตกต่างกัน ในกรณีทีมีปัญหาซับซ้อนมากอาจต้องการการ

ปฏิบัติเฉพาะราย และต้องการปัจจัยสนับสนุนทางสังคมมากกว่าครอบครัวทีค่อนข้างมีคุณลักษณะของ

ครอบครัวเข้มแข็ง (มาลี  จิรวัฒนานนท์, 2551) 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ มากน้อยเพียงใด โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลัก ดังนี 

 

1. ดําเนินการเพือให้แน่ใจว่าการเข้าถึงการศึกษาเป็นไปอย่างเสมอภาค (ข. ) 

 ในงานวิจัยประเด็นการศึกษาและการฝึกอบรมของสตรีทีนํามาสังเคราะห์ ไมมี่งานวิจัย

เล่มใดทีมีข้อเสนอแนะเชือมโยงกับวัตถุประสงค์นี  

2. ขจัดความไม่รู้หนังสือในหมู่สตรี (ข. ) 

 ส่งเสริมให้สตรีมีรายได้ระหว่างเรียน เพือลดภาระของผู ้ปกครอง ทั งนี ต้องไม่กระทบเวลา

เรียนของสตรีเหล่านี  (จุฬากูล  เรขาวิภาค, 2552) 

3. ปรับปรุงการเข้าถึงการฝึกอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการศึกษาอย่าง

ต่อเนืองของสตรี (ข. ) 

 ฝึกให้สตรีสามารถใช้เครืองมือและอุปกรณ์อันทันสมัย พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

สาขาต่างๆ ทีเหมาะกับโลกปัจจุบันทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว (จุฬากูล  เรขาวิภาค, 2552)  
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4. พัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมทีปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ(ข. ) 

 ควรกําหนดเป็นนโยบายทีชัดเจนสําหรับการจัดทําหนังสือแบบเรียนให้คํานึงถึงประเด็น 

“บทบาทหญิงชาย” เป็นสิงสําคัญประการหนึง (สรัญญา  เอกธรรมสุทธิ , 2549 : )  

 ควรทบทวนเนื อหาและภาพประกอบในหนังสือแบบเรียน และปรับปรุงความเหมาะสมใน

กรณีทีปรากฏให้เห็นความมีอคติทางเพศทีชัดเจน และในการผลิตแบบเรียนครั งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์

เนื อหาและภาพประกอบใน (ร่าง) หนังสือแบบเรียนในประเด็น “บทบาทหญิงชาย” ก่อนนําไปใช้จริง 

(สรัญญา  เอกธรรมสุทธิ , 2549 : 195) 

 ครู ซึงมีบทบาทหลักในการนําหนังสือแบบเรียนไปใช้ ควรให้ความสําคัญแก่ประเด็น 

“บทบาทหญิงชาย” ในขณะทําการสอน (สรัญญา  เอกธรรมสุทธิ , 2549 : 195) 

 กําหนดวิชาสตรีศึกษาในระดับเบื องต้นทีมีเนื อหาในประเด็นเพศสภาพอย่างง่ายๆ ไว้ใน

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเพราะเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่เด็กผู ้หญิง (จอมญาดา  

ชืนประจักษ์กุล, 2548)  

5. จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอสําหรับการปฏิรูปการศึกษา และติดตามผลการ

ดําเนินงาน (ข. ) 

 จากการศึกษาวิจัยทําให้พบว่ามีงานวิจัยทีเกียวกับสตรีและการศึกษาไทยทีมีคุณค่า

จํานวนมาก ดังนั น การรวบรวมผลงานวิจัยและการสังเคราะห์ข้อค้นพบเป็นหมวดหมู่จึงเป็นประเด็นที

น่าสนใจสําหรับการวิจัยครั งต่อไป เนืองจากอาจใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดทิศทางและเป้าหมายของ

การพัฒนาสตรีและการศึกษาได้ (เรวดีทรรศน์  รอบคอบ, 2550 : 217) 

6. ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดชีพสําหรับเด็กผู ้หญิงและสตรี (ข. ) 

จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน (จุฬากูล  เรขาวิภาค, 2552) และควรจัดกิจกรรมให้

ผู ้ เข้าร่วมได้รับการพัฒนาด้านการฝึกทักษะการคิด มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และได้ลงมือปฏิบัติจริงใน

การเรียนรู ้ผ่านประสบการณ์ ซึงจะทําให้ผู ้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความมันใจ และมองเห็นคุณค่าในตนเองเพิม

มากขึ น (อัจจณา  ธูปแพ, 2551 : 96 – 97) โดยผู ้จัดต้องพิจารณาศึกษาหาความต้องการของผู ้ เข้าร่วม

กิจกรรมและนํามาวางแผนกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพือให้ตรงกับความต้องการของผู ้เข้าร่วม

อย่างแท้จริง  อีกทั งเพิมพื นทีการเรียนรู ้ สําหรับครอบครัวแม่คนเดียว เช่น การอบรม และเข้าร่วมกิจกรรม

กับทางศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นต้น แทรกกิจกรรมการเรียนรู ้ ในเนื อหาพื นฐาน การทําบทบาทแม่ จิตวิทยา

ความรัก การวางแผนชีวิต เศรษฐกิจและอาชีพ และการสือสาร (มาลี  จิรวัฒนานนท์, 2551 : 196) 
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ตารางที  15    สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นการศึกษาและฝึกอบรมของสตรี 

 

ประเด็น 
บทบาทหญิงชายกับระบบ

การศึกษา 

พัฒนาการของระบบ

การศึกษาเพือสตรีและ

บทบาทของสตรีในระบบ

การศึกษา 

การศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสตรี 

สถานการณ์ กระบวนการศึกษามีส่วน

สําคัญต่อการหล่อหลอมและ

ถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติ และ

ประเพณีปฏิบัติ รวมทั งเงือนไข

ทางสังคมทีมีต่อเพศหญิงและ

ชายทีทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

ต่ อ ส ต รี  ผ่ า น ก า ร จั ด

ประสบการณ์การเรียนรู้   แม้แต่

สือทีใช้สอน ดังนั น หากเนื อหา

สา ร ะ ข อ ง ภ าพ ป ร ะ ก อ บ ใ น

หนังสือเ รียน มีสาระบ่งชี ถึง

ค่านิยมทีมีอคติทางเพศ ผู ้ เรียน

ก็จะเรียนรู้  ซึมซบั และยอมรับ

การจําแนกบทบาทดังกล่าว

ร ะ ห ว่ า ง ห ญิ ง ช า ย ไ ป โ ด ย

อัตโนมัติ ทํามีอคติทางเพศ  

 

การจัดการศึกษาของสตรี

ไทยก่อนทีจะเป็นระบบโรงเรียน 

มุ่งเน้นในด้านการอบรมสังสอน

ให้ รู้ จักหน้าทีของลูก ภรรยา 

และแม่บ้านทีดี  

ผู ้ทีมีบทบาทสําคัญในการ

วางรากฐานการศึกษาเพือสตรี 

ได้แก่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบ

ร ม ร า ชิ นี น า ถ  แ ล ะ  ก ลุ่ ม

มิชชันนารี  

เ มื อ มี ก า ร ศึ ก ษ า

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ส ต รี ก็ มี

บทบาททั งด้านผู ้ เ รียน ผู ้ สอน  

และผู ้บริหาร 

ผู ้ ห ญิ ง ใ น สั ง ค ม ไ ท ย

นับตั งแต่อดีตจนปัจจุบันขาด

โอกาสในการเ รียน รู้ และไ ม่

สามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง  เนืองจากการกําหนด

บ ท บ า ท ห ญิ ง ช า ย ที สั ง ค ม

กําหนดขึ น  

ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ

โรงเรียนเป็นแนวทางหนึงทีเข้า

มามีส่วนร่วมส่งเสริมความรู้ ที

จําเป็นในการดํารงชี วิต การ

ประกอบวิชาชีพ การเห็นคุณค่า

และความเชือมันในตนเองของ

สตรี   

แนวคิดและ

ทฤษฎี 

 หลักสูตรของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบเนื อหา 

และภาพของแบบเรียน 

 แนวคิดเ กียวกับบทบาท

หญิงชายและวาทกรรม 

 แนวคิดความเป็นหญิง 

 แนวคิดการขัดเกลาทาง

สังคมด้านเพศสภาพ 

 บริบททีมีต่อบทบาทสตรีใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย 

 แนวคิดสตรีนิยมและความ

เสมอภาคระหว่างเพศ 

 ภารกิจของอุดมศึกษาไทย 

 บทบาทสตรีในการศึกษ า

ระดับอุดมศึกษาไทย 

 แนวคิดสต รีนิยมในเ รือง

ความเสมอภาคทางเพศ 

 ประเด็นมิติชายหญิงด้าน

การศึกษา 

 คุณภาพชีวิต องค์ประกอบ 

และตัวชี วัดคุณภาพชีวิต 

 แ ผ น พั ฒ น า ส ต รี ใ น ช่ ว ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

 ทฤษฎีว่าด้วยความต้องการ

ทางการศึกษา 
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ประเด็น 
บทบาทหญิงชายกับระบบ

การศึกษา 

พัฒนาการของระบบ

การศึกษาเพือสตรีและ

บทบาทของสตรีในระบบ

การศึกษา 

การศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสตรี 

แนวคิดและ

ทฤษฎี 

   การจัดการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (สําหรับสตรี) 

 แนว คิด คว าม เ ชื อมันใ น

ตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 แนวคิดและนโยบายการ

พัฒ น า ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง

ครอบครัว 

 แ น ว คิ ด เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ

ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว 

ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าทีนิยม 

ผลของงานวิจัย การหล่อหลอมทัศนคติ

เกียวกับบทบาทหญิงชายผ่าน

ระบบการศึกษามี 2 รูปแบบ คือ 

ผ่านทางหนังสือแบบเรียน และ

ผ่านระบบการศึกษาโรงเรียน

ส ต รี  พ บ ว่ า  เ นื อ ห า แ ล ะ

ภาพประกอบเกียวกับบทบาท

หญิงชาย ปรากฏว่าเพศชายจะ

ได้รับบทบาทเด่นกว่าหญิงใน

ทุกๆ ด้าน     

ค่านิยมเกียวกับบทบาท

หญิงชาย แบ่งได้เป็น 3 ด้าน 

คือ  1) ค่านิยมเกียวกับบทบาท

การให้กําเนิดและการเลี ยงดูลูก  

2) ค่านิยมเกียวกับบทบาทการ

ผลิตในกําลังแรงงาน 3) ค่านิยม

เกียวกับบทบาทหญิงชายใน

การจัดการชุมชน  

บุคคลและกลุ่มบุคคลทีมี

บทบาทในการจัดการศึกษาของ

สตรี คือ สมเด็จพระศรีพัชริน

ท ร า บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ  แ ล ะ

มิ ช ชั น น า รี อ เ ม ริ กั น   ผ ล

การศึกษา พบว่า ปัจจัยทีส่งผล

ต่อแนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

ในการจัดการศึกษาของสตรี

ไทย คือ  ประสบการณ์และ

ความรู้  และการปฏิบัติพระราช

กรณียกิจ  ประกอบกับ การรับ

อิทธิพลของตะวันตก  

การจัดการศึกษาโรงเรียน

วัฒนาวิทยาลัยของมิชชันนารี

อเมริกันคณะเพรสไบที เ รียน

นิกายโปรเตสแตนท์ทีได้เริมจัด

การศึกษามาตั งแต่ พ.ศ.2417 

ความไม่เสมอภาคทาง

เพศเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้สตรี

จํานวนหนึงต้องลาออกจาก

โรง เ รียน  ทํ า ใ ห้สต รีประสบ

ปัญหาในการดํารงชีวิตอย่าง

มาก ดังนั น สตรีเหล่านี จึงเลือก

ทีจะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

อีกครั ง แต่เป็นการศึกษานอก

โรงเรียน เพือพัฒนาความรู้  

คว า มเ ห็ นคุณ ค่ าใ น ตน เ อ ง 

ความเชือมันในตนเอง 

แ น ว ท า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

การศึกษาเพือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของครอบครัวแม่คน

เ ดี ย ว  พ บ ว่ า  ค ว ร มี ก า ร จัด

ก า ร ศึ ก ษ า ทั ง ใ น แ ล ะ น อ ก

โ ร ง เ รี ย น  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว ร

พิจารณาสภาพครอบครัวที มี

ระดับปัญหาแตกต่างกัน 
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ประเด็น 
บทบาทหญิงชายกับระบบ

การศึกษา 

พัฒนาการของระบบ

การศึกษาเพือสตรีและ

บทบาทของสตรีในระบบ

การศึกษา 

การศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสตรี 

ผลของงานวิจัย การถ่ายทอดอุดมการณ์

ค ว า ม เ ป็ น ห ญิ ง ผ่ า น ร ะ บ บ

ก า ร ศึก ษ า ใ น โ ร ง เ รี ย น ส ต รี 

พ บ ว่ า มี ก า ร แ ท ร ก แ ซ ง ข อ ง

อํานาจระบบปิตาธิปไตยเข้าสู่

พื นทีโรงเรียนสตรี  

นอ กจ าก นี  ก าร ศึก ษ า

วิวัฒนาการของบทบาทสตรีใน

การศึกษ าระดับอุดมศึกษ า 

พ บ ว่ า  บท บ าท ผู้ เ รี ยน  มี

วิวัฒนาการจากการศึกษาแบบ

ไม่มีระบบ เข้าสู่ระบบการศึกษา

ภาคบังคับ และเข้าสู่การศึกษา

ร ะ ดับ อุด ม ศึก ษ า  บทบาท

ผู้สอน มีวิวัฒนาการจากผู ้สอน

เ ป็ น พ ร ะ ภิ ก ษุ ส ง ฆ์  ผู ้ รู ้ ใ น

ครอบครัว  หรือเ จ้านายฝ่าย

ห ญิ ง  สู่ ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น

การศึกษ าระดับอุดมศึกษ า  

บทบา ท ผู้ บ ริ หาร  บ ริ ห า ร

จัดการตามภารกิจหลักของ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย 

 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

 ควรกําหนดนโยบายสําหรับ

การจัดทําหนังสือแบบเรียนให้

คํานึงถึงประเด็น “บทบาทหญิง

ชาย”  

 ควร ทบ ทว นเ นื อ หา แล ะ

ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ใ น ห นั ง สื อ

แบบเรียน และปรับปรุงในกรณี

ทีมีอคติทางเพศทีชัดเจน  

 ครูควรให้ความสําคัญแก่

ประเ ด็น “บทบาทหญิงชาย” 

ในขณะทําการสอน 

 กําหนดวิชาสตรีศึกษาใน

ระดับเบื องต้น ไว้ในหลักสูตร

ระดับมัธยมศึกษา  

 ควรรวบรวมผลงานวิจัยด้าน

การศึกษ าของสต รีและกา ร

สั ง เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ ค้ น พ บ เ ป็ น

หมวดหมู่  

 ส่ง เ ส ริ มใ ห้สต รี มี รา ยไ ด้

ระหว่างเรียน  

 ฝึ ก ใ ห้ ส ต รี ส า ม า ร ถ ใ ช้

อุปกรณ์อันทันสมัย  พัฒ นา

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสาขา

ต่างๆ  

 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 

และพัฒนาฝีมือแรงงาน และ

ควรจัดกิจกรรมการพัฒนาด้าน

การฝึกทักษะการคิด มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ และได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง  

 เพิมพื นทีการเรียนรู้ สําหรับ

ครอบครัวแม่คนเดียว  
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13.  สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “สตรีกบัอํานาจและการตัดสินใจ” ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์  ปัญหา  และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า  ทุกคนมีสิทธิทีจะมีส่วนร่วมในรัฐบาลของประเทศ

ตน  ดังนั นการบรรลุเป้าหมายของการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของหญิงและชายในการตดัสินใจ จะทําให้

เกิดความสมดุลทีสะท้อนองค์ประกอบของสังคมได้อย่างถูกต้องกว่า  โดยทีความเสมอภาคในการตัดสินใจ

ในเรืองการเมืองทําหน้าทีเป็นพลังช่วยผลักส่ง  ในแง่นี  การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของสตรีในชีวิต

การเมืองมีบทบาทสําคัญในกระบวนการความก้าวหน้าของสตรี  หากสตรีไม่มีส่วนร่วมและไม่มีมุมมองของ

สตรีอยู่ในทุกระดับของการตัดสินใจ  เป้าหมายทีจะให้เกิดความเสมอภาค  การพัฒนา  และสันติภาพก็ไม่

อาจบรรลุผลได้  ตามหลักกฎหมายทั งภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศจะระบุถึงความเท่า

เทียมกันระหว่างหญิงชายในระดับหนึง  แต่ในสภาพทีเป็นจริงในปัจจุบัน  ยังไม่มีการบังคับใช้บทบัญญัติ

เรืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างแท้จริง  กล่าวโดยเฉพาะในเรืองการเมือง (สุทธินี  จันทร์ทรัพย์, 

 : 2) 

 การเมืองเป็นกิจกรรมอันเกิดจากพฤติกรรมและบทบาทร่วมกันของบุคคลทีเข้ามาใช้อํานาจใน        

การปกครองสังคม  ดังนั น  การใช้อํานาจทางการเมืองจะเป็นสิงทีถูกต้องและชอบธรรมได้ก็ต้องกระทําใน

นามของส่วนรวม  และกระทําเพือประโยชน์ของชนส่วนใหญ่  โดยไม่จํากัดเพศ  เชื อชาติ  ชนชั น  ฐานะทาง

สังคม  หรืออุดมการณ์ทางการเมือง (เรวีญา  จําปากุล,  : )  หากเราย้อนหลังมองอดีตทีผ่านมาจะ

พบว่า  สตรีหรือบุรุษต่างก็พยายามทีสร้างความเป็นพลวัตรให้กับตนเอง  หากแต่วัฒนธรรมของสังคมไทย

กลับให้การยอมรับและยกย่องบุรุษมากกว่าสตรี  ทั งทีสตรีหลายคนโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันไม่ได้มี

ศักยภาพทีด้อยไปกว่าบุรุษเลย  (วิไล  บูรณปกรณ์,  : 1)  เช่น  การทีสังคมไทยยกให้บุรุษเป็นหัวหน้า

ครอบครัว  สตรีมีบทบาทในสังคมเฉพาะในระดับครอบครัว  แต่ก็เป็นบทบาททีด้อยมาก  จึงถูกปิดกั น

โอกาสการเข้าไปแสดงบทบาททีสําคัญ (สกาวเดือน  เวชสัมพันธ์,  : 1)  ซึงการเปลียนแปลง

ตลอดเวลาในลักษณะของพลวัตรของสังคม  ทําให้สตรีไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพิมขึ นอย่าง

ต่อเนือง  โดยได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและเข้าไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ทําให้เห็น

ถึงบทบาททางการเมืองของสตรีไทยทีได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถทางการเมืองไม่ด้อยไปกว่าเลย  

จากรายงานของสุธีรา  วิจิตรานนท์  และเมทินี  พงษ์เวช (  : 70-73) แสดงให้เห็นว่าสตรีมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านบทบาทการเป็นนักการเมืองในระดับท้องถินเพิมขึ นจากในอดีตเฉลียถึงร้อยละ  - .   

และข้อมูลในปี   พบว่า  สตรีได้รับการเลือกตั งในระดับท้องถินในตําแหน่งทางการเมืองระดบัต่างๆ

ระหว่าง  ร้อยละ .  - .  (สกาวเดือน  เวชสัมพันธ์,  : ) ในกลุ่มผู ้ตัดสินใจทางเศรษฐกิจและ
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การเมืองระดับท้องถินระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับระหว่างประเทศ  มีสตรีอยู่เป็นสัดส่วนน้อย  ซึง

สะท้อนถึงอุปสรรคเชิงโครงสร้างและทางเจตคติทีจําเป็นต้องแก้ไขโดยอาศัยมาตรการเชิงบวก 

 ปัจจุบันความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองได้มีส่วนผลักดันให้บทบาทของสตรี

แปรเปลียนไปในทางทีดีขึ น  เป็นผลให้ความรับผิดชอบและโลกทัศน์ของสตรีเกิดการเปลียนแปลง  ซึงการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึ น  เป็นการพัฒนาของตัวสตรีเอง  หรือเป็นเพราะกระแสการให้ความสําคัญกับสิทธิ

สตรีของสังคมโลกและสังคมภายในประเทศ  ซึงกระแสการยอมรับบทบาทของนักการเมืองและผู ้บริหารที

เป็นสตรีทีเกิดขึ นเป็นไปตามกระแสความนิยมของโลก  ฉะนั น การเปลียนแปลงสถานภาพทางสังคม

ดังกล่าวนี   ทําให้สังคมไทยเรามีการเปลียนแปลงโดยให้ความสําคัญกับบทบาทของสตรี  โดยเฉพาะอย่าง

ยิงสตรีมีความเข้มแข็งในระดับรากฐาน  ได้แก่ หมู่บ้าน  ตําบล  และชุมชนย่อยในเขตเมือง (วิไล          

บูรณปกรณ์,  : 1)  ดังนั น  ความเป็นหญิงก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าทีต่างๆทีเคยเชือว่า

เหมาะสมสําหรับชายเท่านั น  ทําให้ตําแหน่งหน้าทีสําคัญๆในระดับกลางและระดับสูงทั งในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน  เริมถูกครอบครองโดยสตรีเพิมขึ น  แม้จะยังมีสัดส่วนน้อยเมือเทียบกับจํานวนผู ้ชาย

และประชากรเพศหญิง (ปนัดดา  โตคํานุช,  : 1)  

 สตรีได้แสดงความสามารถให้เห็นด้วยการเป็นผูนํ้าในองค์กรชุมชน  องค์กรทีไม่เป็นทางการ  และ

ในหน่วยงานรัฐ  ดังทีธีรนาถ  กาญจนอักษร  ได้เน้นยํ าว่าเรืองของบทบาทสตรีจะต้องใช้เวลานานและ

จะต้องพยายามต่อไป  เพราะอยู่ในโครงสร้างของความสัมพันธ์ทีไม่เสมอภาค  ฝ่ายหนึงมีอํานาจมากกว่า

อีกฝ่ายหนึง  ความเสมอภาคทีแท้จริงจึงขึ นอยู่กับโอกาสของแต่ละคน  บทบาทของสตรีถูกละเลย  เพราะ

ผู ้ชายสนใจเรืองของอํานาจมากเกินไป  เพศชายมีอํานาจเหนือกว่าสตรีทีเหนือกว่าในสังคมได้แก่ วัย 

คุณวุฒิ  ฐานะ  เพศ  ซึงใครได้สถานภาพดีกว่าก็สามารถมีอํานาจ  อํานาจจึงแฝงอยู่ในกรอบความคิดของ

ความหมายเน้นเพศชาย  ผู ้หญิงกลับยอมให้ความเป็นเพศชาย  เป็นเรืองของอํานาจ (สยามรัฐ : 28 

กรกฎาคม . อ้างใน ฐิติรัตน์  วิชัยดิษฐ,  : ) 

 ประเทศไทยมีประชากรหญิงมากกว่าชาย  และหญิงไทยมีอัตราส่วนของการออกไปทํางานนอก

บ้านอยู่อันดับต้นๆของผู ้หญิงทัวโลกทีต้องออกไปทํางานนอกบ้าน  แต่ผู ้หญิงเหล่านี ต้องเผชิญกับปัญหา

หลายประการ  เช่น การเลือกปฏิบัติในการเลือนขั น  ตลอดจนการกีดกันไม่ให้ได้รับการแต่งตั งในบาง

ตําแหน่ง  การสํารวจข้อมูลของผู ้หญิงทีทํางานภาคธุรกิจเอกชน  จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  พบว่ารายชือผู ้บริหารทีอยู่ในตําแหน่งประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ  และผู ้บริหารสาขาต่างๆประมาณ  บริษัท   มีผู ้หญิงน้อยกว่า

ผูช้าย  (นิพนธ์  ศศิธรเสวภา,  : 1)   

ในบริบทสังคมโดยทัวไปแม้ในประเทศทีพัฒนาแล้วหรือประเทศทีกําลังพัฒนา  อัตราส่วนการเป็นผู ้ นํา

ระดับสูง  ผู ้ นําในวงการศึกษา  และวงการอืนๆผู ้ ชายมีแนวโน้มมีสัดส่วนมากกว่าสตรี  มีคํากล่าวจาก

นักวิชาการหลายๆท่านว่าตําแหน่งผู ้ นําทางการศึกษายังคงเป็นตําแหน่งทีสงวนไว้สําหรับเพศชาย    
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((Cole. 2003 : 36); (Pounder; & Coleman. 2002 : 123) อ้างถึงใน วรรณดี  เกตแก้ว,  : 2)  โดยที

สตรีมักถูกจัดให้เข้าสู่ตําแหน่งทีคิดว่าเหมาะสมกับความเป็นหญิง  เป็นงานทีต้องปฏิบัติตามคําสัง  หรือ

ต้องทํางานทีอาศัยความละเอียดรอบคอบ  เช่นเลขานุการ  ครู  โดยตําแหน่งทีสูงกว่ามักถูกสงวนไว้สําหรับ

ผู ้ชาย ((van Engen; et al. 2000 : 488) ; (Cubillo ; & Brown. 2003 : 279) อ้างถึงใน วรรณดี  เกตแก้ว, 

 : 2) สิงเหล่านี หล่อหลอมความคิด  ความเชือของคนในสังคมในลักษณะทีว่าชายมีความเหนือกว่า

สตรี  และยังคงมีอิทธิพลถึงปัจจุบัน  กลายเป็นอุปสรรคทีมองไม่เห็นทีเรียกว่าเพดานแก้ว (glass  ceiling)  

ซึงเป็นสิงกีดกันไม่ให้สตรีก้าวหน้าในองค์กรตามความสามารถทีควรจะเป็น  ทําให้สตรีส่วนใหญ่ขาดการ

เข้าถึงอํานาจ ((Jone ; et al. 2000 : 488) ; (Banks. 2000 : 222) อ้างถึงใน วรรณดี  เกตแก้ว,  : 2) 

ทั งๆทีในเชิงปริมาณนั น  สตรีนับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะในวงการศึกษาซึงมีปริมาณ

ครูสตรีมากกว่าครึงหนึง  แต่กลับมีสตรีในตําแหน่งบริหารในอัตราตํา ((Kowalski. 2003 : 307) อ้างถึงใน 

วรรณดี  เกตแก้ว,  : 2) 

 

ผลของงานวิจัย 
 
 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น  สตรีกับอํานาจการตัดสินใจ  สามารถแบ่งได้เป็น             

2 ประเด็น  คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี  และการเป็นผู ้นําสตรี 

 

 1.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี 

 งานวิจัยทีศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี  ได้แก่ ฐิติรัตน์  วิชัยดิษฐ (2549) 

เรืองผู ้หญิงกับการเมือง  ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง   ปนัดดา  โตคํานุช (2551) เรือง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถินของสตรี ในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม ่  เรวีญา  จําปากุล (2550) เรืองสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถินในเขตจังหวัดระยอง  

สกาวเดือน  เวชสัมพันธ์ (2549) เรืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในแขวงเม็งราย  เทศบาลนคร

เชียงใหม่  และสุทธินี  จันทร์ทรัพย์ (2549) เรือง  กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี

เมืองพัทยา  ข้อสรุปของงานวิจัยทีพบ คือ ในการปกครองทุกระดับ ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วม 

เพราะการเมืองเป็นการใช้อํานาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคม ผู ้หญิงจึงควรเข้าไปเป็นส่วนหนึงของ

การเมือง ใช้กลไกทางการเมืองเป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  มิใช่ปล่อยให้ตกอยู่ในมือ

ของผู ้ชายเกือบทั งหมด ประกอบกับกระแส การเรียกร้องสิทธิความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและ

เพศชายกําลังเคลือนไหวอยู่ทัวโลก  จึงทําให้ผู ้หญิงตระหนักและรับรู ้ถึงความสําคัญของตนเอง  เกิดความ

ตืนตัวทีจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ น ซึงการต่อสู ้ เพือสิทธิสตรีคือ การต่อสู ้ เพือความเสมอภาค 

ไม่ได้แยง่ความเป็นใหญ่จากผู ้ชาย แต่ต้องการการเกื อกูล ร่วมมือกัน มีการประสานงานกันมากขึ น และ
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ปัญหาสิทธิสตรี ไม่ใช่ปัญหาผู ้หญิงกับผู ้ชาย แต่เป็นปัญหาระบบความสัมพันธ์ เรืองของสิทธิเสรีภาพ เป็น

เรืองของระบอบประชาธิปไตย เป็นเรืองของสังคม ทีทุกคนจะต้องช่วยกัน ไม่ใช่ปัญหาของเพศใดเพศหนึง 

(ปนัดดา  โตคํานุช,  : )  

 

 .การเป็นผู้นําสตรี 

 งานวิจัยทีศึกษาประเด็นการเป็นผู ้ นําสตรี  ได้แก่  วรรณดี เกตแก้ว ( ) เรืองการศึกษา

องค์ประกอบคุณลักษณะของผู ้นําสตรีทางการศึกษาในภาคใต้  อัญชลีพร พันธุ ์วิไล (25 ) เรือง การมีส่วน

ร่วมของสตรีในการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื นทีอําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม ่ วิไล  บูรณุปกรณ์ (2551) เรืองบทบาทของผู ้ นําสตรีกับการบริหารพัฒนาท้องถิน : กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่ ข้อสรุปของงานวิจัย  คือ การก่อตัวและ

พัฒนาการของกลุ่มสตรีในชนบท เริมจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนก่อนมีการรวมกลุ่มทีเป็นทางการ เดิมนั น

กลุ่มสตรีเป็นกลุ่มทีไม่เป็นทางการ  มีการช่วยเหลือดูแลกันในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  นอกจากนั นแล้วจะ

ช่วยเหลือกันด้านการทํามาหากิน และรวมเงินกันซื ออาหารจําเป็นมาแบ่ง เมือสตรีมีการช่วยเหลือซึงกัน

และกันอยู่แล้ว  และได้นําเอาประสบการณ์ทีไปเรียนรู ้ จากหมู่บ้านอืน มๆาใช้ จึงได้มีการพูดคุยกันและมี

การรวมกลุ่มขึ นอย่างเป็นทางการ เพือสร้างภาวะการเป็นผู ้ นําให้เท่าเทียมกับบุรุษ  และสนับสนุนให้สตรี

สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  กระบวนการและระบบ  โดยมุ่งให้

ตัวแทนทีมาจากการเลือกตั งมีความรับผิดชอบต่อการแสดงความมุ่งมันของตนในเรืองบทบาท

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย                                  

 สําหรับการทีสตรีเป็นผูบ้ริหารพัฒนาท้องถินนั น  จากผลการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ นําสตรีทีมี

ลักษณะเป็นบุคคลทีมีความกระตือรือร้นในการทํางาน  สามารถดําเนินการหรือมีการประสานงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  ซึงมีความสามารถเทียบเท่าบุรุษ  แม้จะเป็นสตรีแต่สามารถสร้างการยอมรับจาก

ประชาชนในพื นทีได้เป็นอย่างดี  โดยเป็นผู ้ นําสตรีทีสามารถก้าวขึ นมามีบทบาทในฐานะผู ้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน  มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะทีค่อนข้างครบถ้วนตามแนวคิดของ  ฉลาดชาย           

รมิตานนท์  ในแนวคิดเกียวกับผู ้นําชุมชน  ทีให้ความสําคัญของความสามารถของผู ้นําว่าต้องประกอบด้วย

การเป็นผู ้ มีประวัติการทํางานเพือส่วนรวมดีเด่น  การมีความตั งใจในการปรับปรุงสภาพชีวิตให้หมู่บ้าน  

การได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้าน  รวมทั งการมีความสามารถในการจัดการและบริการ  ซึง

ความสามารถต่างๆทีครบถ้วนและเหมาะสมจะสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ สมาชิกในชุมชน   
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯมากน้อยเพียงใด  โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลักดังนี 

 

 1.ใช้มาตรการเพือประกันให้สตรีได้เข้าถึงอย่างเสมอภาค  และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที ใน

โครงสร้างอํานาจและการตัดสินใจ (ช. ) 

 หน่วยงาน กลุ่ม หรือองค์กรต่าง ๆ ทีมีส่วนเกียวข้อง ควรให้ความสําคัญในการกระตุ ้นและ

ปลุกจิตสํานึกของผู ้ชายและผู ้หญิง เกียวกับบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน ว่าชายและหญิงสามารถทํางานได้เหมือนกันทุกอย่าง ไม่ควรมีการแบ่งแยกงานว่าเป็นงานของ

ผู ้หญิง หรืองานของผู ้ชาย ให้โอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน (ปนัดดา  โตคํานุช, 2551 : 50) 

 ในปัจจุบันถึงแม้สังคมได้เปลียนแปลงไปมากโดยยอมรับความเสมอภาคของสตรีมากขึ น  

แต่ก็ยังมีระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมและข้อบังคับบางประการทีทําให้ความคุ ้มครองสตรีน้อยกว่าเพศชาย

พร้อมกันนั นได้ลดความสามารถในการทํางานของสตรีไปด้วย  ดังนั น  ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์

เหล่านี   และปลูกฝังความเชือในเรืองความเสมอภาคระหว่างชายหญิง  เพือทําให้ผู ้หญิงมีความสนใจทีจะ

มีบทบาททางการเมืองทัดเทียมกับชาย  และสร้างความเป็นธรรมในสังคมแก่สตรีมากขึ น (เรวีญา  จําปา

กุล, 2550 : 74) 

 การจัดการฝึกอบรมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ควรได้รับการ

พัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทบทวนให้มีความรู ้   ความเข้าใจ

ในการบริหารงานหมู่บ้าน  ด้านกฎหมาย (อัญชลีพร  พันธุ ์วิไล, 2548 : 104) 

 ผู ้บริหารเมืองพัทยาสามารถนํากลยุทธ์ทีได้จากการวิจัยครั งนี   ไปบรรจุในแผนพัฒนาสตรี

ช่วงต่อไป  เพือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีเน้นความเสมอภาคหญิงชาย  ซึง

บังคับใช้ในปัจจุบันทีมีการรับรองศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ทั งสองเพศได้รับความคุ ้มครองจากบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ  ซึงสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของ

องค์การสหประชาชาติ  อันเป็นการพัฒนาสตรีอย่างเป็นรูปธรรมให้สตรีมีศักยภาพเพือมมากขึ นเพือให้

บรรลุจุดประสงค์ของการพัฒนาสตรี (สุทธินี  จันทรทรัพย์, 2549 : 128) 

 

 

 

 



335 
 

 2.เพิมสมรรถภาพของสตรีในการตัดสินใจและการเป็นผู้นํา (ช. ) 

 เปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตัดสินใจในระดับนโยบายขององค์กร

ปกครองท้องถิน ด้วยการสร้างมาตรการและกลยุทธ์ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรี โดยกําหนด

สัดส่วนให้สตรีได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน ให้ทําหน้าทีในระดับงานทีต้องการการตัดสินใจ แทนทีจะ

ให้ทําแต่งานธุรการเท่านั น (ปนัดดา  โตคํานุช, 2551 : 50) 

 ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสตรีอย่างต่อเนือง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

สตรีและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากขึ น (ปนัดดา  โตคํานุช, 2551 : 50) 

 ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินจะต้องมีการสนับสนุนให้สตรีในท้องถินมี

ส่วนร่วมมากขึ นโดยเปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทุกขั นตอน  นอกจากนี ต้องส่งเสริมให้เข้ามาร่วมแสดง

ความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาหรือบริหาร (เรวีญา  จําปากุล, 2550 : 74) 
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ตารางที  6  สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ 

 

ประเด็น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี การเป็นผู ้ นําสตรี 
สถานการณ์   การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของสตรีในชีวิต

การเ มืองมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ

ความก้าวหน้าของสตรี  หากสตรีไม่มีส่วนร่วม

และไม่มีมุมมองของสตรีอยู่ในทุกระดับของการ

ตัดสินใจเป้าหมายทีจะให้เกิดความเสมอภาค  

การพัฒนา  และสันติภาพก็ไม่อาจบรรลุผลได้  

ตามหลักกฎหมายทั งภายในและกฎหมาย

ระหว่างประเทศจะระบุถึงความเท่าเทียมกัน

ระหว่างหญิงชายในระดับหนึง  แต่ในสภาพที

เ ป็นจ ริงใน ปัจจุบัน   ยัง ไ ม่ มีการบังคับ ใ ช้

บทบัญญัติเรืองความเสมอภาคระหว่างหญิง

ชายอย่างแท้จริง  กล่าวโดยเฉพาะในเ รือง

การเมือง 

  ในบริบทสังคมโดยทัวไปแม้ในประเทศที

พัฒ นาแล้วห รือประ เทศที กํ าลังพัฒ นา  

อัตราส่วนการเป็นผู ้ นําระดับสูง  ผู ้ นําในวง

การศึกษาและวงการอืนๆ ผู ้ชายมีแนวโน้มมี

สัดส่วนมากกว่าสตรี  แต่ก็มีคํากล่าวจาก

นักวิชาการว่าตําแหน่งผู ้ นําทางการศึกษา

ยังคงเป็นตําแหน่งทีสงวนไว้สําหรับเพศชาย  

โดยทีสตรีมักถูกจัดให้เข้าสู่ตําแหน่งทีคิดว่า

เหมาะสมกับความเป็นหญิง  เป็นงานทีต้อง

ปฏิบัติตามคําสังหรือต้องทํางานทีอาศัย

ความละเอียดรอบคอบ  เช่นเลขานุการ  ครู  

โดยตําแหน่งทีสูงกว่ามักถูกสงวนไว้สําหรับ

ผู ้ชาย  สิงเหล่านี หล่อหลอมความคิด  ความ

เชือของคนในสังคมในลักษณะทีว่าชายมี

ความเหนือกว่าสตรี  และยังคงมีอิทธิพลถึง

ปัจจุบัน  กลายเป็นอุปสรรคทีมองไม่เห็นที

เรียกว่าเพดานแก้ว (glass  ceiling)  ซึงเป็น

สิงกีดกันไม่ให้สตรีก้าวหน้าในองค์กรตาม

ความสามารถทีควรจะเป็น  ทําให้สตรีส่วน

ใหญ่ขาดการเข้าถึงอํานาจ 
แนวคิดและทฤษฎี 

 
 

 
 

1.แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง                                                        

2.แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการปกครองส่วน

ท้องถิน 

4.แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการปกครองส่วน

ท้องถิน 

5.แนวคิดการพัฒนาสตรี 

6.แนวคิดและทฤษฎีบทบาท 

7.แนวคิดเกียวกับความเสมอภาคทางเพศ 

8.บทบาททางการเมืองของสตรี 

 

 

1.แนวคิดเกียวกับผู ้นําชุมชน 

2.แนวคิดสตรีนิยม 

3.แนวคิดเกียวกับสตรีนิยมสายเสรีนิยมใน

ส่วนทีเกียวข้องกับการพัฒนาสต 

4.แนวคิดเกียวกับการกระจายอํานาจ 

5.แนวคิดเกียวกับสตรีในการบริหาร 
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ประเด็น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี การเป็นผู ้ นําสตรี 

ผลการศึกษา    ในการปกครองทุกระดับ ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้า

ไปมีส่วนร่วม เพราะการเมืองเป็นการใช้อํานาจ

ในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคม ผู ้ หญิงจึง

ควรเข้าไปเป็นส่วนหนึงของการเมือง ใช้กลไก

ทา ง ก า ร เ มื อ ง เ ป็ น แ น ว ท า งใ น ก า ร รั ก ษ า

ผลประโยชน์ของตนเองมิใช่ปล่อยให้ตกอยู่ใน

มือของผู ้ชายเกือบทั งหมด ประกอบกระแสการ

เรียกร้องสิทธิความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ

หญิงและเพศชายกําลังเคลือนไหวอยู่ทัวโลก  จึง

ทําให้ผู ้ หญิงตระหนักและรับรู้ ถึงความสําคัญ

ของตนเอง  เกิดความตืนตัวทีจะเข้าไปมีส่วน

ร่วมทางการเมืองมากขึ น ซึงการต่อสู ้ เพือสิทธิ

สตรีคือ การต่อสู ้ เพือความเสมอภาค ไม่ได้แย่ง

ความเป็นใหญ่จากผู ้ชาย แต่มีการประสานงาน

กันมากขึ น และปัญหาสิทธิสตรี ไม่ใช่ปัญหา

ผู ้ ห ญิ งกับ ผู ้ ช า ย แ ต่ เ ป็ น ปัญ ห าร ะ บ บ

ความสัมพันธ์ เรืองของสิทธิเสรีภาพ เป็นเรือง 

ของระบอบประชาธิปไตย เป็นเรืองของสังคม 

 

   สตรีมีการช่วยเหลือซึงกันและกันอยู่แล้ว

และได้มีนําเอาประสบการณ์ที ไปเ รียนรู ้      

จึงได้มีการพูดคุยกันและมีการรวมกลุ่มสตรี

ขึ นอย่างเป็นทางการ เพือสร้างภาวะการเป็น

ผู ้ นําของสตรีให้ เท่าเทียมกับบุรุษ   และ

สนับสนุนให้สตรีสามารถมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  

กระบวนการและระบบ  โดยมุ่งให้ตัวแทน

ทีมาจากการเลือกตั งมีความรับผิดชอบต่อ

การแสดงความมุ่งมันของตนในเรืองบทบาท

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย    

          

 

 

  

 

                     

ข้อเสนอแนะจาก

งานวิจัย 

1.หน่วยงาน กลุ่ม หรือองค์กรต่าง ๆ ทีมีส่วน

เกียวข้อง ควรให้ความสําคัญในการกระตุ ้นและ

ปลุกจิตสํานึกของผู ้ ชายและผู ้ หญิง เกียวกับ

บทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ว่าชายและหญิงสามารถ

ทํางานได้เหมือนกันทุกอย่าง 

2.ในปัจจุบันถึงแม้สังคมได้เปลียนแปลงมาก

โดยยอมรับความเสมอภาคของสตรีมากขึ น  แต่

ก็ยังมีระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมและข้อบังคับ

บางประการทีทําให้ความคุ ้มครองสตรีน้อยกว่า

เพศชายพร้อมกันนั นได้ลดความสามารถในการ

ทํางานของสตรีไปด้วย 

 

1.เปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน และตัดสินใจในระดับนโยบาย

ขององค์กรปกครองท้องถิน ด้วยการสร้าง

มาตรการและกลยุทธ์ในการสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของสตรี โดยกําหนดสัดส่วนให้สตรี

ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน ให้ทํา

หน้าทีในระดับงานทีต้องการการตัดสินใจ 

แทนทีจะให้ทําแต่งานธุรการเท่านั น 

2.ควรมีการสนับสนุนและสง่เสริมการพัฒนา

สตรีอย่างต่อเนือง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒ นาสตรีและนํ า ไปสู่การพัฒ นา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากขึ น 
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ประเด็น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี การเป็นผู ้ นําสตรี 
ข้อเสนอแนะจาก

งานวิจัย 

3.จัดการฝึกอบรมกับคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง  ควรได้รับการพัฒนา

จากหน่ ว ยงานภ า ค รัฐ   โดยส่ง เ ส ริมแล ะ

สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทบทวนให้มีความรู้   

ความเข้าใจในการบริหารงานหมู่บ้าน  ด้าน

กฎหมาย 
 

3.การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถินจะต้องมีการสนับสนุนให้สตรีใน

ท้องถินมีส่วนร่วมมากขึ นโดยเปิดโอกาสให้

สตรีมีส่วนร่วมทุกขั นตอน  นอกจากนี ต้อง

ส่งเสริมให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นใน

การวางแผนพัฒนาหรือบริหาร 

 

 

14.  สตรีกับสือมวลชน 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “สตรีกับสือมวลชน”  ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์  ปัญหา  และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

 

 สังคมไทยในอดตีทีผ่านมาจะเห็นได้ว่าบทบาทของผู ้หญิงไทยต้องดํารงชีวิตอยู่ภายใต้สถานภาพ

ความไม่เท่าเทียมกันกับผู ้ชายมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองของความเหลือมลํ าทางเพศ                   

(Sex  Discrimination)  ทีสืบเนืองมาจากการถ่ายทอดอิทธิพลทางวัฒนธรรมและกระบวนการการอบรมขัด

เกลาทางสังคมทีกําหนดไว้  ทําให้ผู ้หญิงต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบการครอบงําของสังคม

ระบบปิตาธิปไตย  หรือระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) อันเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีถูกกําหนดขึ น

ตามโครงสร้างของสังคมไทยและส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเพศระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชาย  เพราะว่า

สังคมได้กําหนดให้ผู ้ ชายต้องเป็นผู ้ นําในขณะทีผู ้หญิงต้องเป็นผู ้ตาม  คือผู ้หญิงต้องทํางานบ้านโดยให้

ผู ้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวและหาเลี ยงครอบครัว  จึงทําให้ผู ้หญิงถูกวางไว้ในสถานภาพทีตําต้อยด้อย

คุณค่ากว่าผู ้ชาย  ดังนั น  ผู ้ชายจึงเป็นเพศทีครอบงําสังคมและอยู่ในฐานะของผู ้ตัดสินใจมาโดยตลอด  

ส่วนผู ้หญิงทีเป็นผู ้ถูกครอบงําจึงถูกปลูกฝังให้มีบทบาทเพียงเฉพาะด้าน  เช่นการเป็นแม่และเป็นภรรยาทีดี 

(ปรียาภรณ์  คุณะเกษม,  : 1) อาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของผู ้หญิงไทยถูกกระแสสังคมกดดัน  และ

ทําให้เกิดการเปลียนแปลงบทบาทของผู ้หญิง  ทําให้ผู ้หญิงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานภาพทีดีขึ น  

ซึงในปัจจุบันทีเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารหรือทีเรียกว่า  เป็นยุคการสือสารไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสาร

สามารถส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  โดยทีการแพร่กระจายข่าวมีอยู่มากมายหลายช่องทาง  อาทิ  

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์  วิทยุ  อินเทอร์เน็ต  หรือแม้กระทังโทรศัพท์มือถือ  (จันทกร  บุญเลิศ, 2549 

: 1)  ซึงกลายเป็นสิงจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของคนในสังคมเพือใช้เป็นเครืองมือในการประกอบธุรกิจ  

และยังจัดว่าเป็นช่องทางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารได้  และมีความสําคัญมากขึ นทุกที  การส่งต่อ

ข้อมูลข่าวสารทีรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อการกําหนดภาพลักษณ์บทบาทของผู ้หญิงทั งต่อตัวผู ้หญิงเอง
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และต่อกระแสค่านิยม  โดยความคาดหวังของสังคมกดดันผู ้หญิงด้วยความทันสมัยของสือมวลชนใน

รูปแบบต่างๆ (ปรียาภรณ์  คุณะเกษม,  : 3)  จากเหตุผลต่างๆ เหล่านี ได้ก่อให้เกิดปัญหากับผู ้หญิง

มากมาย  เช่น  ความรุนแรงทางเพศ การเลือกปฏิบัติทางเพศ การดูหมินศักดิ ศรี และลามกอนาจารต่อสตรี   

 เริมจากหนังสือพิมพ์ก็เป็นสือทีสามารถสร้างอารมณ์และความรู ้ สึกร่วมให้แก่ผู ้อ่านเป็นอย่างดี  

จากการทีมีต่อการพาดหัวข่าวหน้าหนึงของหนังสือพิมพ์กับการคุกคามทางเพศทีเกิดขึ นกับสตรี  สรุปได้ว่า

รูปแบบการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันได้มีการนําผู ้หญิงมาเป็นจุดขายมากขึ น  ซึงโดยส่วน

ใหญ่แล้วจะมีการนําเสนอออกมาในลักษณะของการคุกคามทางเพศแก่สตรีในหลากหลายรูปแบบ  เช่น  

การพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์  เรืองผู ้หญิงหญิงทีถูกข่มขืน  การทําร้ายร่างกาย  และความรุนแรงอืนๆ                          

โดยการคุกคามทางเพศ (Sexual  Harassment)  เกิดขึ นมานานแล้ว  ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดระบบ

ปิตาธิปไตย  (Partriarchy)  หรือ ระบบชายเป็นใหญ่  รูปแบบของระบบนี เป็นระบบทีผู ้ชายเป็นศูนย์รวม

ของอํานาจทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นอํานาจการปกครอง  อํานาจในเนื อตัวร่างกายของผู ้ อืน ฯลฯ  อํานาจ

เหล่านี เป็นอํานาจทีใช้กับผู ้หญิง  การทีผู ้ชายมีอํานาจนี เองทําให้เกิดความเหลือมลํ าระหว่างเพศขึนและยิง

ทวีความรุนแรงมากขึ น  เช่น  รูปแบบการนําเสนอของหนังสือพิมพ์ทีได้มีการหยิบยกประเด็นการทีผู ้หญิง

ถูกคุกคามทางเพศมาเป็นจุดขาย  โดยนักข่าวขาดความรู ้ความเข้าใจเรืองสิทธิสตรี  และยังขาดจริยธรรม

สือมวลชน  เพราะมุ่งแต่จะหวังผลทางการตลาด (จันทกร  บุญเลิศ,  : 3) ด้วยเหตุนี   จึงทําให้เป็นทีน่า

วิตกกังวลว่าการนําเสนอข่าวข่มขืนของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยมีความหมินเหม่ต่อการละเมิดจริยธรรม

สือมวลชนและสิทธิส่วนบุคคลอันพึงได้รับความคุ ้มครอง (วัชระ  จิรฐิติกาลกิจ,  : 9)  

 สืออีกประเภทหนึงทีมีความสําคัญก็คือ  สือโฆษณา  เช่นสือโฆษณาในนิตยสาร  ในโทรทัศน์  และ

หนังสือพิมพ์  โดยสือโฆษณาทีเกียวข้องกับความสวยงามของผู ้หญิง  จะตอกยํ าให้ผู ้หญิงเห็นว่าการที

ผู ้หญิงสวยหุ่นดีก็เพราะมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง  ภาพโฆษณาเหล่านี มักแสดงให้เห็นว่าผู ้หญิงสวยมาก  

ผอมมาก  ผิวขาว  ใส่เสื อผ้ารัดรูป  สวมกางเกงเอวตํา  เพือทําให้ผู ้ บริโภคเห็นแล้วมีพฤติกรรมการ

เลียนแบบเกิดขึ น  และหากผู ้หญิงคนไหนไม่เป็นไปตามวาทกรรมทีกล่าวนี ก็จะทําให้ผู ้หญิงหมดคุณค่าทาง

สังคม  และไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง  ด้วยภาพโฆษณาล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจเพือ

แสวงหาประโยชน์จากเรือนร่างของผู ้หญิง  ทําให้ผู ้หญิงถูกมองเป็นวัตถุทางเพศ (Sex  Object) (ปรียา

ภรณ์  คุณะเกษม,  : 4)  

 ส่วนสือนิตยสารเป็นพื นทีของสังคมทีสตรีได้เข้าไปปรากฏตัวไม่ต่างจากพื นทีอืน  หรือบุคคลอืนที

อยู่ในสังคม  สือนิตยสารมีการนําเสนอภาพ   ซึงแสดงถึงอัตลักษณ์ ( Identity) และภาพตัวแทน 

(Representation)  ของสตรีผ่านสือนิตยสารโดยเฉพาะนิตยสารสตรี  โดยภาพตัวแทนทีนําไปสู่ความ

เป็นอัตลักษณ์ของสตรี  ย่อมจะเปลียนไปตามยุคสมัยของสังคม  ภาพตัวแทนของสตรีทีนําเสนอผ่านภาพ

โฆษณาในนิตยสารสตรี       จึงไม่ใช่เพียงภาพสะท้อนของสตรีทีอยู่ในโลกของความเป็นจริง  แต่เป็นการ

สร้างและการกําหนดโลกของความเป็นไปได้ให้เป็นความจริงขึ นมา  เมือนิตยสารสตรีเป็นพื นทีตอบสนอง
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ความต้องการของผู ้บริโภค  หน้าทีหลักประการหนึง  คือ สะท้อนความต้องการของผู ้บริโภค  เพราะมีการ

นําเรืองค่านิยมต่างๆในสังคมมาแสดงออกผ่านพื นทีการลงโฆษณา  โดยเฉพาะอย่างยิงการถ่ายทอดชีวิตที

เน้นและให้ความสําคัญกับเรืองวัตถุนิยมของคนในสังคม  โดยแสดงผ่านภาพโฆษณาทีมีสตรีเป็นผู ้นําเสนอ  

เนืองจากสตรีเป็นตัวแทนทีมีความดึงดูดใจ    จึงทําให้มีการเลือกใช้ตัวแทนสตรีทีมีความน่าดึงดูดใจสูงใน

งานโฆษณา  โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื อผ้าแฟชัน เครืองสําอางเสริมความงาม  ชุดชั นใน  สินค้าเพือ

สุขภาพ  และเครืองประดับ (ปอรินทร์  เพ็ญศิริ,  : 1) เพราะนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผู ้หญิงมีบทบาท

ในการตัดสินใจซื อสินค้าอย่างมาก   

 สืออีกประเภทหนึงทีมีในปัจจุบัน  คือ สือทางเพศ (Pornography) ผลกระทบทีมีการกล่าวถึงใน

สังคม  มีทั งด้านบวกและด้านลบ  มีการศึกษาทีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบในด้านบวกของการบริโภคสือ

ทางเพศในอินเทอร์เน็ต  เช่น  ในสหรัฐอเมริกา  มีงานวิจัยหลายเรืองพบว่า  ผู ้ชายทีข่มขืนผู ้หญิง  ลวนลาม

เด็ก  และกระทําความผิดทางเพศแบบอืนๆกลับบริโภคสือทางเพศน้อยกว่าคนทัวไปในช่วงวัยรุ่น  และการ

บริโภคสือทางเพศบ่อยๆยิงทําให้ผู ้ รับสารเบือหน่ายเรืองเพศ ((“ปัญหาเรืองเพศ,”  ออนไลน์, ) อ้างถึง

ใน สุระ  ศรีศศิ,  : )  แม้คนทัวไปจะเชือว่า  ผู ้ ทีบริโภคสือทางเพศจะเป็นผู ้ ใหญ่หรือผู ้ ทีมี

ประสบการณ์ทางเพศแล้ว  และส่วนใหญ่มักเป็นเพศชาย  แต่ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนทั งชายและหญิง

ส่วนใหญ่เคยบริโภคสือเหล่านี มาแล้วไม่มากก็น้อย  นอกจากนี   ยังมีข้อค้นพบเกียวกับผลกระทบด้านบวก

ของสือทางเพศอีก  เชน่ ในเว็บไซท์ www.healthnet.in.th  ได้ศึกษาว่า  สือทางเพศสามารถช่วยลดความ

เก็บกดทางเพศและช่วยแก้ปัญหาทางเพศบางอย่างได้  แต่ขณะเดียวกันแม้สือทางเพศจะมีผลกระทบเชิง

บวกต่อสาธารณชน  แต่ในอีกด้านหนึงก็มีการศึกษาทีค้นพบถึงผลกระทบจากสือทางเพศในด้านลบอยู่ไม่

น้อย  เช่น  อาจเป็นตัวกระตุ ้นให้เกิดความวิตกกังวล  โดยเฉพาะเมือผู ้ รับสารเอาตัวเข้าไปเปรียบเทียบกับ

นักแสดงในสือ เพราะนักแสดงดังกล่าว  อาจมีทั งรูปร่างและหน้าตาทีเร้าอารมณ์  และมีบทบาท  ตลอดจน

ความสามารถทางเพศทีน่าตืนเต้น  ทําให้ผู ้ รับสารอาจรู ้สึกเป็นปมด้อย หรือขาดความมันใจในตนเอง  และ

เกิดปัญหาทางเพศได้ในทีสุด (สุระ  ศรีศศิ, 2550 : 2) 

 

ผลของงานวิจัย 

 

 การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นสตรีกับสือมวลชน  สามารถแบ่งได้เป็น   ประเด็น คือ  

ภาพลักษณ์ของสตรีทีสือมวลชนนําเสนอ  และบทบาทของสือมวลชนในด้านสตรี 

 

 .ภาพลักษณ์ของสตรีที สือมวลชนนําเสนอ 

 การนําเสนอข่าวทีมีผู ้หญิงเป็นส่วนหนึงของข่าว  ในบางข่าวจะมีการใช้ข้อความหรือถ้อยคําทีทํา

ให้เกิดความเสือมเสียแก่ผู ้หญิง  อีกทั งการนําภาพของผู ้หญิงทีไม่เหมาะสมมาตีพิมพ์และเผยแพร่ในหน้า
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หนังสือพิมพ์  ซึงนับได้ว่าเป็นพื นทีสาธารณะ  เป็นการกระทําทีไม่เหมาะสม  เพราะบางครั งอาจจะเป็น

สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมโดยผู ้ทีพบเห็นการนําเสนอได้  อีกทั งการนําเสนอข่าว  ภาพ หรือการแสดง

ความคิดเห็น  ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพ  สุจริต  ปราศจากความมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน  และการเสนอ

ข่าว  ต้องเสนอแต่ความเป็นจริง  ไม่ควรบิดเบือนข่าว  

 การนําเสนอภาพลักษณ์ของผู ้หญิงทีสะท้อนวัตถุทางเพศแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ

ทีครอบคลุมทั งในระดับครอบครัวและยังส่งผลให้เกิดการครอบงําทางสังคม  ผู ้หญิงถูกปลูกฝังความเชือว่า

ผู ้ชายมีความแข็งแรงกว่าผู ้หญิงและโครงสร้างทางอํานาจของสังคมเชือว่าระบบปิตาธิปไตย  หรือระบบ

ชายเป็นใหญ่  เป็นระบบแนวคิดทีคาดหวังและต้องการให้ผู ้หญิงอ่อนแอ  เชืองช้าและควบคุมง่าย  ผู ้หญิง

จึงต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู ้ชายเสมอ  ทําให้ผู ้หญิงถูกครอบงําและถูกกดขีเอารัดเอาเปรียบ

ทางเพศมาโดยตลอด  ภาพลักษณ์ของผู ้หญิงในสือโฆษณาจึงถูกนําเสนอให้เป็นเพียงวัตถุทางเพศผ่าน

เรือนร่างของผู ้หญิง  และเป็นแรงผลักดันกระตุ ้นให้เกิดจุดมุ่งหมายเพืออารมณ์ทางเพศเป็นสําคัญ                                                 

 การนําเสนอภาพลักษณ์ของสตรีมีผลต่อการสร้างตัวตนและความเป็นสตรี  สตรียังนําตัวเองไปผูกติดอยู่

กับความสวยงาม และกลายเป็นทาสของร่างกายตัวเอง สตรีจะถูกลดทอนคุณค่าเป็นเพียงแค่สิงของ หรือ

วัตถุทางเพศ ก็ต่อเมือสตรีต้องการจะมีอิทธิพลเหนือผู ้ชาย  ดังนั นการนําเสนอภาพลักษณ์ของสตรีใน

โฆษณา จึงเป็นภาพแทนของสตรีทีสะท้อนภาวะทีเป็นอยู่ในสังคม ภายใต้สังคมทีมีผู ้ชายเป็นใหญ่ สือ

ประเภทสิงพิมพ์จะเป็นพื นทีของผู ้ชายทีเป็นผู ้ กําหนดภาพลักษณ์ของสตรี และภายใต้บริบททีสตรีสร้าง

ภาพตัวแทนของตนไว้คอยตอบสนองความต้องการของผู ้ชายเท่านั น  

 การนําเสนอภาพลักษณ์ของสตรีทีปรากฏในโฆษณาในรูปแบบทีแตกต่างกัน จะช่วยทําให้เห็น

ตัวตนของสตรีทีหลากหลายและยังเป็นตัวกระตุ ้นความน่าสนใจ เพราะอัตลักษณ์ความเป็นสตรีนั น

สามารถเปลียนแปลงได้ตามยุคสมัยของการโฆษณาขายสินค้า ภาพลักษณ์ของสตรีตามกรอบแนวคิดหลัง

สมัยใหมจ่ึงเป็นการสะท้อนของภาพตัวแทนสตรีในปัจจุบัน ความเท่าเทียมกันของความเป็นเพศซึงเป็นการ

ตอบรับความแตกต่างในสถานภาพของสตรี โดยทีสตรีพัฒนาตนตามศักยภาพโดยไม่ถูกขัดขวางจากเพศ

ชาย ขณะเดียวกันก็เพือต่อต้านการนําเสนอภาพลักษณ์ของสตรีในความเชือแบบเดิม  ๆอย่างไรก็ตามผูวิ้จัย

มองว่าย่อมขึ นอยู่กับมุมมองประสบการณ์ส่วนบุคคล ทีจะตีความหมายภาพลักษณ์ของสตรีในโฆษณา

อย่างไร ดังนั นหากสือขาดมุมมองเรืองบทบาทหญิงชาย หมายความว่าภาพสตรีทีถูกนําเสนอออกมาไม่

เป็นตัวแทนของความเป็นสตรีทีแท้จริง 
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2.บทบาทของสือมวลชนในด้านสตรี 

 การนําเสนอภาพผู ้ถูกข่มขืนของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มีลักษณะไม่เหมาะสมอย่างยิง  ส่วนภาพที

มีลักษณะการนําเสนอของสือมวลชนไม่มีความเหมาะสม สําหรับด้านการนําเสนอข้อมูลของผู ้ถูกข่มขืน  

หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับอายุ ชือสมมติ  การศึกษา  ภูมิลําเนา  ชือและนามสกุลจริง  ชือ

บิดามารดาหรือผู ้ ใกล้ชิด  ทีอยู่อาศัย  อาชีพ  สถานทีทํางาน  ส่วนทิศทางการนําเสนอส่วนใหญ่จะเป็น

กลาง  ซึงการนําเสนอในรูปแบบดังกล่าวก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู ้หญิงทีตกเป็นข่าว  และเป็นการ

เลือกปฏิบัต ิ เนืองจากความเสมอภาคทางเพศเป็นเพียงชุดถ้อยความทีถูกสร้างให้เป็นวาทกรรมชุดหนึง ซึง

มาปะทะกับวาทกรรมปิตาธิปไตยดั งเดิม โดยทีไม่ได้มีความหมายในตัวเอง  หากแต่เป็นเพียงการใช้อํานาจ

ครอบงําระบบคิด สร้างเส้นขอบฟ้าโดยวาทกรรมชุดทีต่างกันมาบังตาและลวงการรับรู ้ เท่านั นเอง  อนึง การ

นําเสนองานวิจัยทีสะท้อนภาพของสตรีตามวิธีคิดแบบสตรีนิยม ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่า สตรีทีก้าวหน้า

และมีความเท่าเทียมบุรุษนั น จะเป็นสตรีทีต้องการจะไว้หนวด  สามารถมีสามีได้หลายคน หรือสามารถ

แสดงออกถึงความต้องการทางเพศอย่างไร้ขีดจํากัด แต่เป็นการเรียกร้องระบบการให้คุณค่าจากสังคม 

เพือให้มีมุมมองต่อสตรีอย่างให้เกียรติ ไม่เอารัดเอาเปรียบ  และไม่ดูถูกสตรีว่าตําต้อยด้อยค่ากว่า 

เนืองจากสรีระทีไม่แข็งแรงเท่าบุรุษ 

 ดังนั นสตรีสามารถสร้างวาทกรรมเชิงอํานาจใหม่ขึ นมา ซึงไม่ใช่การสร้างวาทกรรมเชิงอํานาจที

เหนือกว่า (power over) แต่เป็นการสร้างวาทกรรมเชิงอํานาจทีจะกระทํา (power to) เป็นอํานาจทีจะทํา

สิงต่าง  ๆให้บรรลุเป้าหมายตามทีตั งใจโดยอาศัยความร่วมมือกับผู ้ อืน  นอกจากนั น การมองความสัมพันธ์

ระหว่างชายและหญิงแบบขั วตรงข้าม (Binary  Opposition) เป็นการมองในลักษณะทีตายตัว เป็นการมอง

ด้านเดียว คือ มีเพียงความเป็นชาย และความเป็นหญิง ซึงต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์ทีต้องแย่งชิงอํานาจ

ในการให้คุณค่าและความหมายแก่เพศของตน  สุดท้ายก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงําซึงกันและกันอย่างไม่มี

ทีสิ นสุด ดังนั นการมองความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงข้างต้น ควรจะเป็นการเปิดพื นทีเพือให้ความ

แตกต่างหลากหลายมีสิทธิ มีเสียง และมีพื นทีในสังคม เพือหลีกเลียงการครอบงํา เก็บกด ปิดกั นอย่างที

ผ่านมา 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

 งานวิจัยนี ได้พยายามนําข้อเสนอแนะของงานวิจัยทุกเรืองขึ นมาสังเคราะห์ว่ามีประเด็นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯมากน้อยเพียงใด  โดยสามารถสรุปถึงความเชือมโยง

ในประเด็นหลักดังนี 

 

 1.เพิมการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงของสตรีในการแสดงออกและการตัดสินใจในด้าน

สือมวลชน  และผ่านสือสารมวลชนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการสือสาร (ต. ) 

 หน่วยงานรัฐ  องค์กรเอกชน   และสตรีทีมีบทบาทในสังคม  ทีเกียวข้องกับสือแขนงต่างๆ

กําหนดมาตรการ  ควบคุมดูแล  ท้วงติงต่อต้านสือต่างๆทีชักจูง  สร้างภาพลักษณ์ผู ้หญิงไปในทางทีผิด  

“ปลูกฝังแนวความคิดทีถูกต้องในการกําหนดภาพลักษณ์ของความเป็นสตรีด้วยตัวสตรีเอง  เมือกลุ่มธุรกิจ

ใช้สตรีหรือกําหนดภาพลักษณ์ทีไม่ถูกต้อง  ผู ้บริโภคควรพร้อมใจกันร่วมมือต่อต้านผู ้ผลิตด้วยการไม่ซื อ

สินค้าและไม่ใช้บริการของธุรกิจนั น ”ๆ (ปรียาภรณ์  คุณะเกษม, 2550 : 103) 

 การควบคุมกันเองโดยปราศจากกฎหมายของนักวิชาชีพจะประสบความสําเร็จได้

จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ  โดยเฉพาะอย่างยิงหนังสือพิมพ์ภาษาไทย

รายวันยักษ์ใหญ่ทีจะต้องนําเสนอข่าวตามกรอบจริยธรรมทีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสมาชิกได้

ร่วมกันร่างไว้อย่างเคร่งครัด  เพือเป็นแบบอย่างทีดีแก่หนังสือพิมพ์ฉบับอืนๆ  และให้ระบบของการควบคุม

กันเองสามารถดําเนินต่อไปได้ (วัชระ  จิรฐิติกาลกิจ, 2549 : 167) 

 2.ส่งเสริมการแสดงภาพของสตรีทีสมดุลและไม่ติดยึดกับตัวต้นแบบใด  ๆ(ต. ) 

 สิทธิและเสรีภาพของสือมวลชนเป็นเรืองสําคัญแต่ขณะเดียวกันผลกระทบในด้านลบที

อาจเกิดขึ นได้จากการใช้เสรีภาพนั นๆเป็นสิงทีมีความสําคัญและน่าขบคิดมากกว่า  เช่นเดียวกับการ

เรียกร้องให้ยกเลิกระบบการ “เซ็นเซอร์” ของภาพยนตร์  ในประเด็นนี หากเร่งรีบเกินไปอาจก่อให้เกิดผลร้าย

มากกว่าทีคาดคิดไว้(วัชระ  จิรฐิติกาลกิจ, 2549 : 165) 

 การศึกษาวิจัยเพิมเติมโดยองค์กรภาครัฐและทีไม่ใช่องค์กรของรัฐทีมีส่วนเกียวข้องกับสือ

ทางเพศ เช่น องค์การด้านวัฒนธรรมต่างๆ เพือเป็นข้อมูลพื นฐานในการยกระดับสือทางเพศให้เป็นข้อมูล

ในเชิงวิชาการ  เพราะในปัจจุบันผู ้บริโภคสือทางเพศทั งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ต่างได้เรียนรู ้

กระบวนการมีเพศสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศต่างๆ จากสือทางเพศ  ดังนนัการสร้างสือทางเพศอย่าง

สร้างสรรค์หรือเป็นเครืองมือประกอบคําแนะนําในการศึกษาเรืองเกียวกับทางเพศ  จึงอาจเป็นการให้

ประโยชน์และความรู ้ เรืองเพศอย่างถูกต้องแก่เยาวชนและผู ้บริโภคสือทางเพศทัวไป (สุระ  ศรีศศิ, 2550 : 

138) 
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ตารางที  7  สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวิจัย ประเด็นสตรีกับสือมวลชน 

 
ประเด็น ภาพลักษณ์ของสตรีทีสือมวลชนนําเสนอ บทบาทของสือมวลชนในด้านสตรี 

สถานการณ์      การส่งต่อข้อมูลข่าวสารทีรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อ

การกําหนดภาพลักษณ์บทบาทของผู ้ หญิงทั งต่อตัว

ผู ้หญิงเองและต่อกระแสค่านิยม  โดยความคาดหวังของ

สังคมกดดันผู ้หญิงด้วยความทันสมัยของสือมวลชนใน

รูปแบบต่างๆ  หนังสือพิมพ์ก็เป็นสือทีสามารถสร้าง

อารมณ์และความรู้ สึกร่วมให้แก่ผู ้อ่านเป็นอย่างดี  จาก

การสังเกตของผู ้ วิจัยทีมีต่อการพาดหัวข่าวหน้าหนึงของ

หนังสือพิมพ์กับการคุกคามทางเพศทีเกิดขึ นกับสตรี  ตั ง

ข้อสังเกตได้ว่ารูปแบบการพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์

ในปัจจุบันได้มีการนําผู ้หญิงมาเป็นจุดขายมากขึ น  ซึง

โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการนําเสนอออกมาในลักษณะ

ของการคุกคามทางเพศแก่สตรีในหลากหลายรูปแบบ   

     หนังสือพิมพ์ก็เป็นสือทีสามารถสร้างอารมณ์

และความรู้ สึกร่วมให้แก่ผูอ้่านเป็นอย่างดี  จาก

การสังเกตของผู ้ วิจัยทีมีต่อการพาดหัวข่าวหน้า

หนึงของหนังสือพิมพ์กับการคุกคามทางเพศที

เกิดขึ นกับสตรี  ตั งข้อสังเกตได้ว่ารูปแบบการ

พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันได้มีการ

นําผู ้ หญิงมาเป็นจุดขายมากขึ น  ซึงโดยส่วน

ใหญ่แล้วจะมีการนําเสนอออกมาในลักษณะ

ของการคุกคามทางเพศแก่สตรีในหลากหลาย

รูปแบบ   

 

แนวคิดและ

ทฤษฏี 

 

 

 

 

 

 

 

 

.แนวคิดเกียวกับภาพลักษณ์ 

.แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการรับรู ้

.แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน 

.แนวคิดเ รืองสัญญะวิทยาและกระบวนการสร้าง

ความหมาย 

.แนวคิดระบบปิตาธิปไตย 

.แนวคิดเรืองสตรีเป็นวัตถุทางเพศในสือโฆษณา 

.ทฤษฎีสตรีนิยม 

.แนวคิดเกียวกับสือทางเพศ 

.แนวคิดทางด้านสตรี 

.แนวคิดทางด้านสือสารมวลชน 

.ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรม

และบทบาทหน้าทีของหนังสือพิมพ์ 

 

 

 

 

 

ผลของงานวิจัย    การนําเสนอข่าวทีมีผู ้ หญิงเป็นส่วนหนึงของข่าว  ใน

บางข่าวจะมีการใช้ข้อความหรือถ้อยคําทีทําให้เกิดความ

เสือมเสียแก่ผู ้ หญิง  อีกทั งการนําภาพของผู ้ หญิงทีไม่

เหมาะสมมาตีพิมพ์และเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์   

     การนําเสนอภาพลักษณ์ของผู ้หญิงทีสะท้อนวัตถุทาง

เพศแสดงถึงความไม่ เท่า เทียมกันระหว่างเพศ ที

ครอบคลุมทั งในระดับครอบครัวส่งผลให้เกิดการครอบงํา

ทางสังคม  ผู ้หญิงถูกปลูกฝังความเชือว่าผู ้ชายซึงมีความ

แข็งแรงกว่าผู ้หญิงและโครงสร้างทางอํานาจของสังคม

ซึงเชือว่าระบบปิตาธิปไตย  หรือระบบชายเป็นใหญ่  ซึง  

     ความตระหนักเกียวกับการนําเสนอภาพผู ้ถูก

ข่มขืนของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มีลักษณะไม่

เหมาะสมอย่างยิง  รองลงมามีลักษณะการ

นําเสนออย่างเป็นกลาง  ส่วนภาพทีมีลักษณะ

การนําเสนอเหมาะสมและเหมาะสมอย่างยิงจะ

พบในจํานวนน้อยด้านการนําเสนอข้อมูลของผู ้

ถู ก ข่ ม ขื น   ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ใ ห้

ความสําคัญกับอายุมากทีสุดรองลงมา คือ ชือ

สมมติ  การศึกษา  ภูมิลําเนา  ชือและนามสกุล

จริง  ชือบิดามารดาหรือผู ้ใกล้ชิด    ทีอยู่อาศัย   
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ประเด็น ภาพลักษณ์ของสตรีทีสือมวลชนนําเสนอ บทบาทของสือมวลชนในด้านสตรี 

ผลของงานวิจัย เป็นระบบแนวคิดทีคาดหวังและต้องการให้ผู ้ หญิง

อ่อนแอ  เชืองช้าและควบคุมง่าย  ผู ้หญิงจึงต้องตกอยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของผู ้ชายเสมอ  ทําให้ผู ้หญิงถูก

ครอบงําและถูกกดขีเอารัดเอาเปรียบทางเพศมาโดย

ตลอด   
 

อาชีพ  สถานทีทํางาน  ในขณะสถานทีศึกษาจะ

ให้ความสําคัญน้อยทีสุด  ส่วนทิศทางการ

นําเสนอส่วนใหญ่จะเป็นกลาง   

 

 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

.หน่วยงานรัฐ  องค์กรเอกชน   และสตรีทีมีบทบาทใน

สังคม  ทีเกียวข้องกับสือแขนงต่างๆกําหนดมาตรการ  

ควบคุมดูแล  ท้วงติงต่อต้านสือต่างๆทีชักจูง  สร้าง

ภาพลักษณ์ผู ้หญิงไปในทางทีผิด  

. สือต้องเลิกนําเสนอภาพผู ้ หญิงในลักษณะทีทําให้

กลายเป็นวัตถุทางเพศแห่งการจ้องมอง 

3.เมือนําเสนอข่าวสารหรือเนื อหาทีเกียวข้องกับบทบาท 

ของผู ้หญิงในพื นทีสาธารณะ  สือควรให้ความสําคัญต่อ

ศักยภาพและผลงานของผู ้หญิงมากกว่าการเน้นทีเรือน

ร่าง  การแต่งกาย 

.การควบคุมกันเองโดยปราศจากกฎหมายของ

นักวิชาชีพจะประสบความสําเร็จได้จําเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือจากสมาชิกหนังสือพิมพ์ทุก

ฉบับ  โดยเฉพาะอย่างยิงหนังสือพิมพ์ภาษาไทย

รายวันยักษ์ใหญ่ทีจะต้องนําเสนอข่าวตามกรอบ

จริยธรรมทีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและ

สมาชิกได้ร่วมกันร่าง 

ไว้อย่างเคร่งครัด  เพือเป็นแบบอย่างทีดีแก่

หนังสือพิมพ์ฉบับอืนๆ  และให้ระบบของการ

ควบคุมกันเองสามารถดําเนินต่อไปได้ 

.สิทธิและเสรีภาพของสือมวลชนเป็นเรือง

สําคัญแต่ขณะเดียวกันผลกระทบในด้านลบที

อาจเกิดขึ นได้จากการใช้เสรีภาพนั นๆเป็นสิงทีมี

ความสําคัญและน่าขบคิดมากกว่าเช่นเดียวกัน

กับการเรียกร้องให้ยกเลิกระบบการ “เซ็นเซอร์” 

ของภาพยนตร์  ในประเด็นนี หากเร่งรีบเกินไป

อาจก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าทีคาดคิดไว้ 
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15.  เด็กผู ้หญิง 

การสังเคราะห์งานวิจัยในประเด็น “เด็กผู ้หญิง” ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  

 

สถานการณ์ ปัญหา และสาเหตุปัญหาของงานวิจัย 

วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลียนแปลงสําคัญทีสุดช่วงหนึงของชีวิต เนืองจากเป็นวัยเชือมต่อระหว่างวัย

เด็กกับวัยผู ้ใหญ่ ซึงมีพัฒนาการรวดเร็วทั งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม กล่าวคือ 

ร่างกายเจริญเติบโตเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศ มีอารมณ์แปรปรวนอ่อนไหวง่าย มีปัญหาในการปรับตัว สมอง

เจริญเติบโตเต็มที มีความสามารถในการคิดหาเหตุผลในเชิงนามธรรมได้เท่าผู ้ ใหญ่ แต่ยังด้อย

ประสบการณ์ในชีวิต เป็นวัยทีอยากรู ้ อยากเห็น อยากลอง มีความต้องการค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง 

ต้องการความเป็นอิสระในด้านความคิดและการกระทํา (พัชราลักษณ์  สุวรรณ, 2549 : 1) 

วัยรุ่นเป็นวัยทีเริมมีความรู ้สึกทางเพศ เนืองจากร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศและเกิดแรงขับทางเพศ 

(Sex Drive) ซึงเป็นเรืองธรรมชาติ หากแต่สังคมไทยเห็นว่าเรืองเพศเป็นเรืองไม่สมควรเปิดเผยหรือพูดคุย

ในทีสาธารณะ พ่อแม่ไม่กล้าทีจะสอนเพศศึกษากับลูกเพราะกลัวว่าจะเป็นการชี โพรงให้กระรอก ดงันั น 

วัยรุ่นทั งหลายจึงไม่มีความรู ้ ในเรืองเพศศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเปลียนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม รวมทั งธรรมชาติของความต้องการทางเพศ ความแตกต่างทางสรีระระหว่างเพศ และการให้ความ

ความรู ้  คําแนะนําทีถูกต้องในเรืองการดูแลป้องกันตนเอง และการหลีกเลียงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน

ควร   แม้ว่าปัจจุบันวัยรุ่นได้รับความรู ้ เรืองเพศสัมพันธ์บ้างจากโรงเรียนหรือสือหลายด้าน ทั งสือทางวิทยุ 

โทรทัศน์ หนังสือหรือวารสารต่างๆ หรือจากกลุ่มสังคม คือ กลุ่มเพือน แต่เหล่านี ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะสือ

บางชนิดไม่ได้ช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริง มักเน้นหนักด้านข้อความ รูปภาพทียัวยุอารมณ์

ทางเพศมากกว่าด้านวิชาการ ทําให้วัยรุ่นเสาะแสวงหาความรู ้ เรืองเพศด้วยตนเอง ใฝ่ฝันถึงความสัมพันธ์

ทางเพศ ประกอบกับปัจจุบันวัยรุ่นมีอิสรเสรีทางเพศมากขึ น และสภาพแวดล้อมทีมีสิงยัวยุตา่งๆ ทําให้

วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ณัฐกานต์  อมาตยกุล, 2548 : 1)  นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน

ควรแล้ว วัยรุ่นยังมีพฤติกรรมเสียงทางเพศอืนๆ อีก ได้แก่ การมีคู่นอนหลายคน การไม่ใช้ถุงยางอนามัย

ขณะมีเพศสัมพันธ์ การใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฉุกเฉินภายหลังมีเพศสัมพันธ์ทันที (Morning after pills) ทีไม่

ถูกต้อง การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทําแท้ง การใช้ยากระตุ ้นอารมณ์ทางเพศ ตลอดจนการขายบริการ

ทางเพศ 

การมีเพศสัมพันธ์ทีไม่ปลอดภัยของสตรีวัยรุ่น ส่วนหนึงเกิดจากการรับรู ้ ค่านิยมทางเพศและ

บรรทัดฐานของสังคมไทยในเรืองมาตรฐานเชิงซ้อนทางเพศและความสัมพันธ์ทางเพศทีไม่เสมอภาค

ระหว่างหญิงและชาย  ทําให้สตรีวัยรุ่นขาดความรู ้ความเข้าใจเรืองเพศและการคุมกําเนิด (สุชาดา  รัชชุกูล, 

2542 อ้างถึงใน สิริวรรณ  ธัญญผล, 2548 : 3) สตรีวัยรุ่นมักไม่มีอํานาจการต่อรองในการใช้ถุงยางอนามัย

ขณะมีเพศสัมพันธ์ เนืองจากเกรงว่าจะถูกมองว่าตนเองเคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน บางรายคิดว่า
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การใช้ถุงยางอนามัยเป็นหน้าทีของฝ่ายชาย และไม่ใช้เพราะคิดว่าเป็นการไม่ไว้วางใจกัน (จักรกฤษณ์  

พิญญาพงษ์, 2544 อ้างถึงใน สิริวรรณ  ธัญญผล, 2548 : 2)   

ผลของการมีเพศสัมพันธ์ทีไม่ปลอดภัยของสตรีวัยรุ่น คือ การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการทํา

แท้ง  การตั งครรภ์ไม่พึงประสงคทํ์าให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ส่วนการทําแท้งในกลุ่มสตรีวัยรุ่นนั น 

มักจะถูกมองข้ามและไม่ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากสังคมอย่างเป็นระบบ ได้รับบริการ

คําปรึกษาทีสร้างสรรค์จากสังคมน้อยมาก และสตรีวัยรุ่นทีตัดสินใจยุติการตั งครรภ์จึงต้องพยายาม

ช่วยเหลือตัวเองเท่าทีจะทําได้ในเรืองการแสวงหาการบริการทีมีความปลอดภัยและไม่ปลอดภัย 

นอกจากนั น สตรีวัยรุ่นเหล่านี ยังถูกนิยามตามกฎหมายว่าเป็นผู ้ประกอบอาชญากรรมอีกด้วย เนืองจาก

การทําแท้งยังเป็นสิงทีผิดกฎหมาย รวมทั งทางด้านศีลธรรมทีมองเรืองการทําแท้งเป็นสิงทีผิด และความไม่

เท่าเทียมกันทางเพศในสังคมเป็นเสมือนเครืองมือในการบังคับโดยไม่อนุญาตให้ผู ้หญิงทําแท้ง จึงทําให้

สถานบริการทําแท้งในสังคมไทยยังต้องหลบซ่อนอยู่  ปราศจากการควบคุมอย่างเป็นระบบจากกลไกของ

รัฐ ซึงผลทีตามมาคือการทําแท้งทีไม่ปลอดภัยหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทําแท้ง (ยุวนาถ  ทิฐิคําฉาย, 

2552 : 2)  

การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสียงทางเพศของวัยรุ่น ซึงแต่เดิมมุ่งให้ความรู ้ โดยการสอนเพศศึกษาจาก

โรงเรียนเป็นหลักยังไม่เพียงพอ เนืองจาก กระบวนการเรียนการสอนยังขาดการเน้นยํ าถึงเพศศึกษาและ

การมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงความเข้าใจในปัญหาทีเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง ซึงไม่สามารถทีจะช่วยให้

วัยรุ่นได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู ้ เท่าทีควร ทําให้การสอนเพศศึกษากลายเป็นวิชาทีไม่น่าสนใจ วิธีการสอน

ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยาย เรียนรู ้ เฉพาะในห้องเรียน โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามมีน้อย 

และรู ้สึกว่าเนื อหามีลักษณะเป็นเชิงวิชาการมากเกินไป รวมทั งไม่ได้ครอบคลุมถึงประเด็นการปรับเปลียน

พฤติกรรมเสียงทางเพศ  (เกษแก้ว  เสียงเพราะ, 2550 : 2 – 3) ดังนั น การสอนเพศศึกษาแก่เด็กและวัยรุ่น

ควรได้รับความร่วมมือจากผู ้ทีเกียวข้องทุกภาคส่วน และควรจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย

และรวดเร็วมากขึ น (เกศินี  สราญฤทธิชัย, 2550 : 3) 

นอกจากนี  ประเด็นเด็กผู ้หญิงตามปฏิญญาปักกิงและแผนปฏิบัติการเพือความก้าวหน้าของสตรี 

มีประเด็นย่อยต่างๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาความรุนแรงทางกายหรือทางจิตใจในทุกรูปแบบต่อเด็กผู ้หญิง  

ปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการของเด็กผู ้หญิง ปัญหาการขูดรีดทางเศรษฐกิจและการใช้แรงงาน

เด็กหญิง ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาของเด็กหญิง เป็นต้น 
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ผลของงานวิจัย 

 การสงัเคราะห์ผลของงานวิจัยในประเด็นเด็กผู ้หญิง สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น คือ การศึกษา

พฤติกรรมเสียงของสตรีวัยรุ่น   การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทําแท้งทีไม่ปลอดภัย  และการขัดเกลา

ทางเพศ 

 

1. การศึกษาพฤติกรรมเสียงของสตรีวัยรุ่น 

 การศึกษาค่านิยม และพฤติกรรมเสียงทางเพศของสตรีวัยรุ่น พบว่า สตรีวัยรุ่นส่วนใหญ่เห็น

ด้วยกับการมีค่านิยมรักนวลสงวนตัวตามวัฒนธรรมสังคมคาดหวัง แต่ในส่วนค่านิยมการพูดเรืองเพศและ

ค่านิยมการแสดงออกทางเพศ สตรีวัยรุ่นคิดว่าควรทําได้อย่างเปิดเผย  และมีสตรีวัยรุ่นส่วนน้อยทีเห็นด้วย

กับค่านิยมการมีคู่รัก และค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์และ/หรือการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานสามารถทําได้

อย่างเสรี  สตรีวัยรุ่นส่วนน้อยมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ โดยมีเพศสัมพันธ์เมืออายุน้อยกว่า 18 ปี และไม่ใช้

ถุงยางอนามัยเมือมีเพศสัมพันธ์ทุกครั ง (สิริวรรณ  ธัญญผล, 2548 : 72)  

 สําหรับปัจจยัทีทําให้สตรีวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ได้แก่  ความไว้ใจทีเกิด

จากความรักเสน่หา เหตุผลทั งปวงทีสตรีวัยรุ่นจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม สิงสําคัญทีสุดคือความ

ไว้ใจทีมีให้กับแฟน ไว้วางใจทีจะเข้าใกล้ ให้จับต้อง และให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย  ปัจจยัด้านครอบครัว ซึงมี

อิทธิอย่างมาก การเห็นพ่อ แม่ เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมทางเพศ เป็นปัจจัยหนึงทีทําให้สตรีวัยรุ่นมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ปัจจัยด้านส่วนตัว ด้วยสภาพร่างกายและการพัฒนาการทั งทางด้านจิตใจ 

อารมณ์ และความรู ้สึก  ซึงอยู่ในช่วงของวัยเจริญพันธุ ์ เมืออยู่ในสภาพแวดล้อมทีเอื ออํานวย จึงยากทีจะ

สามารถยับยั งการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจัยด้านเพือน สภาพแวดล้อมด้านตัวบุคคลทีคลุกคลี  ใช้ชีวิต และมี

ทัศนคติทีตรงกันในหลายๆ เรือง กลุ่มเพือนทีเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว จึงเป็นผลให้เกิดการเลียนแบบ

พฤติกรรมนั นได้ และอิทธิพลของกลุ่มก็เป็นอีกแรงผลักดันหนึงด้วยเช่นกัน  ปัจจัยด้านสือ ทั งสือสิงพิมพ์ 

โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ Internet ล้วนเป็นสือทีวัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว จึงไม่ยากหากจะเกิด

พฤติกรรมทีลอกเลียนแบบมาจากสือ โดยเฉพาะอย่างยิงเป็นการปลุกเร้าให้วัยรุ่นเกิดจินตนาการ และ

หมกมุ่นเกียวกับเรืองเพศ และการเปิดโอกาสให้ได้อยู่กันเพียงลําพังในทีลับตาคน เช่น อยู่ในหอพัก ซึงอยู่

กันสองต่อสองไม่มีผู ้ปกครองคอยสอดส่อง (ณัฐกานต์  อมาตยกุล, 2548 : 57 – 58) 

 ในทางตรงข้าม มีผู ้ ศึกษากลวิธีในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวยัรุ่นหญิงตาม

ประสบการณ์ของวัยรุ่นชาย พบว่า มี 3 กลวิธีหลักทีวัยรุ่นหญิงปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นชาย คือ 

การพูดตัดเยือใยไมตรี  การอ้างว่าเป็นประจําเดือน และการบอกว่าป่วย  วัยรุ่นชายมีวิธีการเข้าถึงวัยรุ่น

หญิง ด้วยวิธีการตีสนิทเพือสร้างสัมพันธภาพและให้วัยรุ่นหญิงไว้วางใจ แต่วัยรุ่นหญิงบางคนจะมีการ

แสดงพฤติกรรมทีไม่สนใจตนเอง พูดตัดความสัมพันธ์อย่างไม่มีเยือใย ทําให้วัยรุ่นชายไม่สามารถพัฒนา

ความสัมพันธ์ต่อได้  ความเชือทีคิดว่าประจําเดือนของผู ้หญิงเป็นสิงสกปรกอาจทําให้ติดเชื อโรค และการ
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บอกว่าป่วย จะทําให้วัยรุ่นชายมีความคิดว่าวัยรุ่นหญิงไม่ควรมีกิจกรรมอะไร ควรพักผ่อนก่อน นอกจากนี  

พฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงทีวัยรุ่นชายไม่สามารถชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้มี 3 พฤติกรรมหลัก คือ เป็นคน

โมโหร้ายและแสดงท่าทางรังเกียจ  เป็นคนเงียบเฉยและเรียบร้อย และเป็นคนไม่เทียวเตร่ ชอบอยู่กับพ่อแม ่

กล่าวโดยสรุป คือ พฤติกรรมเสียงทางเพศของเด็กผู ้หญิง มีสาเหตุจาก 2 ประเด็นหลัก คือ  

ปัจจัยเสี ยงต่อการมีพฤติกรรมเสี ยงทางเพศ คือ การอยู่ใกล้ชิดกันสองต่อสอง  การเทียวในสถาน

เริงรมย์ การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ   และ การรับรู้ ค่านิยมทางเพศ คือ การรักนวลสงวนตัว การ

พูดคุยเรืองเพศ การแสดงออกทางเพศ ค่านิยมการมีคู่รัก  ฯลฯ ดังแสดงในภาพต่อไปนี 

 

รูปภาพที 1   สรุปการศึกษาพฤติกรรมเสียงของสตรีวัยรุ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การตังครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทําแท้งทีไม่ปลอดภัย 

 จากการศึกษาปัจจัยเสียงของการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พบว่ามี 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัย

ภายนอก และปัจจัยภายใน   ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านสือ โดยเฉพาะสือประเภทยัวยุอารมณ์เพศ  

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม การถูกเนื อต้องตัวกลายเป็นเรืองธรรมดา วัยรุ่นคิดว่าภาษาทางกายเป็นเรือง

ธรรมชาติ เป็นเรืองปกติของคู่รัก การอยู่ใกล้ชิดระหว่างหญิงชายมีมากขึ น  พรหมจรรย์เป็นสิงทีถูกมองข้าม

และไม่มีความสําคัญ การเสียพรหมจรรย์ก่อนเข้าพิธีแต่งงานกลายเป็นสิงทียอมรับได้ และ การเลี ยงดูของ

 ปัจจัยเสียงต่อการมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ 

- การอยู่ใกล้ชิดสองต่อสอง 

- การเทียวในสถานเริงรมย์ 

- การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ 

- ฯลฯ 

 

 การรับรู้ ค่านิยมทางเพศ 

- การรักนวลสงวนตัว 

- การพูดคุยเรืองเพศ 

- การแสดงออกทางเพศ 

- ค่านิยมการมีคู่รัก 

 ความพึงพอใจเรืองเพศสัมพันธ์ของสตรีวัยรุ่น 

 การแสดงออกทางเพศของเด็กผู ้หญิง 

 พฤติกรรมเสียงทางเพศของเด็กผู ้หญิง 

- การมีเพศสัมพันธ์เมืออายุยังน้อย 

- การมีคู่นอนหลายคน 

- การไม่ใช้ถุงยางอนามัยของฝ่ายชายขณะมีเพศสัมพันธ์  
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ครอบครัว ครอบครัวมีส่วนสร้างทัศนคติเรืองเพศ ครอบครัวไทยไม่ให้เด็กพดูเรืองเพศเพราะถือว่าเป็นเรือง

หยาบช้า น่าปกปิด และไม่ให้คําปรึกษาเรืองเพศ   

 ปัจจัยภายใน  ได้แก่ การได้รับความรู ้ ทีไม่ถูกต้องเกียวกับการคุมกําเนิด เนืองจากวัยรุ่นมัก

เก็บเอาความสงสัยเกียวกับเรืองเพศ ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่หรือครูอาจารย์ มักปรึกษาเพือนหรือคนรู ้ จักทํา

ให้ได้รับความรู ้ ทีผิด  มีความเชือทีไม่ถูกต้องเกียวกับวิธีการคุมกําเนิด โดยเฉพาะวิธีการรับประทานยา

คุมกําเนิด เช่น เชือว่าการรับประทานยาคุมกําเนิดทําให้อ้วน  การทีวัยรุ่นหญิงเกรงใจคู่รัก จึงทําให้ไม่มีการ

คุมกําเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัย การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ทําให้ไม่มีสติ ไม่

สามารถควบคุมตนเองให้คุมกําเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์ได้  และ ตั งใจให้เกิดการตั งครรภ์แม้จะยังไม่พร้อมที

จะมีครรภ์ โดยมีเหตุผลบางประการ เช่น ต้องการใช้เป็นเหตุผลในการต่อรองแฟนให้รับผิดชอบตนเองเป็น

ครอบครัว (พัชราลักษณ์  สุวรรณ, 2549 : 99 – 107) 

 เมือสตรีวัยรุ่นตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ก็มักจะยุติการตั งครรภ์หรือการทําแท้ง การวิจัยพบว่า  

การตัดสินใจทําแท้งของวัยรุ่นหญิงนั นอยู่ภายใต้การกดขีและควบคุมของระบบชายเป็นใหญ่ ซึงมีเหตุผล

หลัก คือ ผู ้ชายหรือคู่เพศสัมพันธ์ไมย่อมรับผิดชอบ และปล่อยให้ผู ้หญิงเผชิญหน้าหรือหาทางออกตาม

ลําพัง หรือช่วยหาทางออกด้วยการหาเงินสนับสนุนให้ผู ้หญิงทําแท้ง และไม่เฉพาะผู ้ชายหรือคู่เพศสัมพันธ์ 

แม้ครอบครัวของฝ่ายชายก็ร่วมกันสนับสนุนให้วัยรุ่นทําแท้งด้วย ประการถัดมาคืออุดมการณ์ต่างๆ อาทิ 

ความเป็นลูกสาว ความเป็นหญิงโสดกับเพศสัมพันธ์นอกสมรส ได้กดทับและสนับสนุนให้ผู ้หญิงทําแท้งเพือ

รักษาหน้าตาของตนเองและครอบครัว ประการสุดท้ายคือ อํานาจทางเศรษฐกิจซึงวัยรุ่นหญิงมีอยู่จํากัด ไม่

สามารถรับภาระการเลี ยงดู รับผิดชอบทารกในขณะกําลังเรียน และยังไม่ได้ประกอบอาชีพ (ยุวนาถ  ทิฐิคํา

ฉาย, 2552 : 137) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทิตา  สุขทัวญาต ิ(2551)  ทีพบว่า สตรีวัยรุ่นจะยับยั งการ

ตั งครรภ์โดยวิธีการใช้ยาขับประจําเดือน การทําแท้งโดยไม่ถูกต้อง โดยไม่กลัวภาวะแทรกซ้อนจากโรค

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ สุดท้ายต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เสียเวลาสูญเสียอนาคตของตนเองและไม่

ตอบสนองความคาดหวังของครอบครัวและสังคม  

 ในกระบวนการทําแท้งหลากวิธีของวัยรุ่น สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบคือ รูปแบบทีหนึง 

การทําแท้งด้วยตนเอง คลินิกเถือน และสิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล  รูปแบบทีสอง การทําแท้งที

คลินิกเถือนและสิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล  รูปแบบที สาม การทําแท้งด้วยตนเอง ทําแท้งโดยผู ้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสิ นสุดการแท้งทีโรงพยาบาล  รูปแบบทีสี การทําแท้งโดยผู ้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม และสิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล การทําแท้งสองรูปแบบแรกนั นเป็นการทําแท้งทีคลินิกเถือน

จึงทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน มีอันตรายสูง และผู ้หญิงบอบชํ ามาก ส่วนการทําแท้งสองรูปแบบหลัง แม้เป็น

การทําแท้งทีคลินิกประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็มีอันตราย แต่ผู ้หญิงก็ไม่บอบชํ าเท่าสองรูปแบบแรก แต่ก็

อาจมีข้อผิดพลาดและอันตรายได้ เนืองจากเป็นการใช้ยาจึงต้องไปยุตกิารทําแท้งทีโรงพยาบาล (ยุวนาถ  

ทิฐิคําฉาย, 2552 : 138) 



351 
 

3. การเฝ้าระวังพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น และการขัดเกลาทางสังคมในเรือง

เพศ 

การเฝ้าระวังอนามัยเจริญพันธุ ์วัยรุ่น โดย กองอนามัยเจริญพันธุ ์  กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (2551) ซึงสํารวจวัยรุ่นทั งเพศหญิงและชาย พบว่า เด็กผู ้หญิงโตเป็นสาวเร็วกว่าเด็กผู ้ชายทีโต

เป็นหนุ่ม เด็กนักเรียนชายมีประสบการณ์ในการเข้าเว็บไซด ์ดูหนังสือ วีซีดี วิดีโอโป๊ เคยสําเร็จความใคร่

ด้วยตนเอง และมีแฟน หรือคู่รัก มากกว่านักเรียนหญิง 

ในกลุ่มของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที 2 ส่วนน้อยเคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนชายมี

สัดส่วนของการเคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงถึง 2 เท่า โดยมีอายุเฉลียในการมีเพศสัมพันธ์ครั ง

แรก12 – 13 ปี ส่วนใหญ่ นักเรียนจะใช้บ้านของตนเอง หรือบ้านเพือนเป็นสถานทีในการมีเพศสัมพันธ์ใน

ครั งแรก โดยส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพันธ์กบัแฟน หรือคู่รักของตนเอง ประมาณครึงหนึงเท่านั นทีใช้ถุงยาง

อนามัย และนักเรียนชายจะดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์ และสารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า

หญิงประมาณ 2 เท่า  

นักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษาปีที 2 มีความรู ้ เกียวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์ทีดีกว่า

นักเรียนชาย สําหรับทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ประมาณครึงต่อครึงเห็นว่าเป็นเรืองทีไม่ปกติ

ในสังคมปัจจุบัน แต่ประมาณ 2 ใน 10 เห็นว่าเป็นเรืองปกต ิ 

ในส่วนของการขัดเกลาทางสังคมในเรืองเพศมี 2 รูปแบบ คือ การขัดเกลาเรืองเพศโดยผ่าน

สถาบันครอบครัว และการขัดเกลาเรืองเพศผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ แบบมีส่วนร่วม  การขัดเกลาเรืองเพศ

โดยผ่านสถาบันครอบครัว พบว่า ครอบครัวสามารถให้การอบรมสังสอนในเรืองเพศเพือส่งเสริมสุขภาพ

ทางเพศของบุตรวัยรุ่นได้ โดยการอบรมสังสอนในเรืองการดูแลร่างกายด้านเพศ การคบเพือน การเทียว

และการระวังอันตราย และด้านเพศสัมพันธ์ บิดามารดาเป็นผู ้ ทีมีบทบาทสําคัญในการประเมินและคัด

กรองพฤติกรรมทีเสียงต่อปัญหาด้านเพศของบุตร บิดามารดาสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุตรวัยรุ่น

หญิงให้เป็นไปในแนวทางทีสอดคล้องกับการอบรมสังสอนของบิดามารดาได้ (เกศินี   สราญฤทธิชัย,         

2550 : 102)  

การขัดเกลาเรืองเพศผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ แบบมีส่วนร่วม ซึงเป็นกิจกรรมทีใช้ปัญหาที

เกิดขึ นจริงกับวัยรุ่น ประสบการณ์ตรงของวัยรุ่นหญิง และการนําเสนอตัวแบบจากเรืองราวชีวิตจริงของ

ปัญหาวัยรุ่นเรืองเพศสัมพันธ์ และนักเรียนได้ร่วมกันแลกเปลียนความรู ้ และศึกษาข้อมูลเพิมเติมเพือ

ประกอบการแลกเปลียนเรียนรู ้   พบว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้ แบบมีส่วนร่วม วัยรุ่น

หญิงมีการเปลียนแปลงในทางบวกเรืองความรู ้ความเข้าใจปัญหาเรืองเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น  ความเชือใน

ความสามารถของตนเองในการหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงเรืองเพศสัมพันธ์ (เกษแก้ว  เสียงเพราะ, 2550)  

 

 



352 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 

เนืองจากการสังเคราะห์งานวิจัยประเด็นเด็กผู ้หญิง เลือกสังเคราะห์เฉพาะประเด็นพฤติกรรมเสียง

ทางเพศของเด็กผู ้หญิง เพราะฉะนั น จึงขอนําเสนอข้อเสนอแนะทีเชือมโยงกับประเด็นเด็กผู ้ หญิง

ในปฎิญญาปักกิงฯ เพียงบางวัตถุประสงค์ทีเกียวข้อง ดังนี 

 

1. ขจัดเจตคติและการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมในทางลบต่อเด็กผู ้หญิง (ท.2) 

 มีงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับการออกจากโรงเรียนกลางคันเนืองจากการตั งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ แต่เป็นทีน่าสังเกตว่า ไม่มีข้อเสนอแนะใดทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ท. 2 ปฏิบัติการโดย

รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน (ก) คือ ส่งเสริมสภาพการศึกษาทีขจัดอุปสรรค

ทั งมวลทีขัดขวางการเข้าเรียนของเด็กผู ้หญิงทีแต่งงานแล้วและ/หรือตั งครรภ์และมารดาวัยรุ่น รวมทั งให้มี

สถานดูแลเด็กทีไปมาได้โดยสะดวก และราคาพอควร และให้การศึกษากับผู ้ เป็นพ่อแม่ เพือสนับสนุนให้ผู ้ที

ต้องรับผิดชอบดูแลบุตรของตนและพีน้องในระหว่างเรียนหนังสือให้สนใจกลับไปเรียนหนังสือต่อและเรียน

จนจบ  

2. ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในด้านสุขภาพและโภชนาการ (ท.5) 

 รัฐควรให้ความสําคัญและปรับเปลียนนโยบายโดยมุ่งเน้นทีปัญหาสุขภาพอนามัยของ

ผู ้หญิงอย่างจริงจัง นอกเหนือจากเรืองการฝากครรภ์ การคลอดบุตร แต่รัฐควรให้บริการและช่วยเหลือใน

เรืองการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (ยุวนาถ  ฐิติคําฉาย, 2552 :  144) นอกจากนี  รัฐควรผลักดันงานด้าน

สุขภาพทางเพศขึ นเป็นแผนพัฒนาระดับชาติ สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลัก ท. 5 (ค) คือ เสริมและปรับ

ทิศทางการศึกษาเรืองสุขภาพและการบริการสุขภาพ โดยเฉพาะโครงการสาธารณสุขมูลฐาน รวมทั ง

สุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ ์ และออกแบบโครงการสุขภาพทีมีคุณภาพ  เพือสนองความต้องการทาง

กายภาพและทางจิตของเด็กผู ้หญิงและความต้องการของมารดาวัยรุ่นทีกําลังเลี ยงดูบุตรอยู่ 

 หน่วยงานทีเกียวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรให้ความสนใจในกลุ่ม

วัยรุ่นสตรีทีมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ และมีเพศสัมพันธ์ตั งแต่อายุยังน้อย ควรสร้างความตระหนักให้กับ

กลุ่มวัยรุ่นทีมีค่านิยมแบบเพศเสรี (Free sex) อีกจํานวนมากทีเป็นกลุ่มเสียงและมีโอกาสแพร่เชื อเอดส์ 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (วิทิตา  สุขทัวญาติ, 2551) สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลัก ท. 5 (ง) คือ 

สร้างการศึกษาในกลุ่มเพือนและโครงการเข้าถึง  ด้วยความมุ่งหมายทีจะเสริมสร้างปฏิบัติการเป็น

รายบุคคลและรวมหมู ่ เพือลดความเสียงของเด็กผู ้หญิงต่อการเชื อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 ควรพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษา โดยเนื อหาต้องครอบคลุมถึงทักษะการใช้

ชีวิตวัยรุ่น  เรืองการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสียงทางเพศ การมีสัมพันธภาพทางเพศของวัยรุ่นอย่าง

เหมาะสม  ตลอดจน การมีเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัย สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลัก ท. 5 (จ) คือ ประกัน
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การศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลแก่เด็กผู ้หญิง โดยเฉพาะทีอยู่ในวัยรุ่นเกียวกับสรีรวิทยาของการเจริญพันธุ์ 

สุขภาพการเจริญพันธุ ์และสุขภาพทางเพศ 

 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของหญิงวัยรุ่น เพือการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน

ควร  สอนให้วัยรุ่นทั งหญิงชายรู ้และเข้าใจผลเสียของของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ทั งด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และศีลธรรม ผู ้หญิงต้องรู ้ จักควบคุมดูแลร่างกายตนเองในการทีจะไม่มีเพศสัมพันธ์ หาก

ผู ้หญิงไม่สามารถหลีกเลียงหรือควบคุมสถานการณ์ได้ ควรจะมีการเรียนรู ้ และใช้วิธีการคุมกําเนิดอย่าง

ถูกต้องและจริงจัง อีกทั งผู ้หญิงเองก็ควรทีจะมีการต่อรองหรือรับผิดชอบร่วมกันทั งหญิงและชายเพือ

ป้องกันการตั งครรภ์ไม่พร้อม  รวมถึงสร้างบทบาทแนะแนวให้เป็นศูนย์กลางคําปรึกษา ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาทีเกิดขึ นกับนักเรียน และควรจัดให้มีกิจกรรมทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับ

วัตถุประสงคห์ลัก ท. 5 (ช) คือ เน้นบทบาทและความรับผิดชอบของคนในวัยรุ่นต่อสุขภาพและพฤติกรรม

ทางเพศและการเจริญพนัธุ ์ด้วยการให้บริการและคําปรึกษาทีเหมาะสม 

 นอกจากข้อเสนอแนะทีเชือมโยงกับปฏิญญาปักกิงฯ แล้ว ข้อเสนอแนะทีสําคัญอีกประการ

หนึง คือ ครอบครัว เนืองจากเป็นสิงทีใกล้ชิดและมีอิทธิพลกับเด็กมากทีสุด ดังนั น ครอบครัวต้องสร้าง

จิตสํานึกทีดีให้กับเด็กทั งหญิงและชาย สอนให้รู ้ จักการให้เกียรติกับเพศตรงข้าม สอนให้รู ้คุณค่าในเพศของ

ตน  พ่อแม่ต้องทําให้ลูกเกิดความไว้วางใจไม่อายหรือกลัวทีจะปรึกษาเรืองเพศ ตัวพ่อแม่ต้องมีทัศนคติทีดี

ต่อเรืองเพศ ไม่อายทีจะตอบคําถามเรืองเพศ  นอกจากนั น พ่อแม่ต้องคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ

วยัรุ่น เพือไม่ให้ลูกมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ  รวมถึงต้องเป็นผู ้ ทีก้าวทันสือต่างๆ เนืองจากต้องคัดกรอง 

เลือกสรรการบริโภคสือของวัยรุ่น ไม่ควรให้วัยรุ่นบริโภคสือทีเน้นกระตุ ้นพฤติกรรมทางเพศทีไม่เหมาะสม 
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ตารางที  18 สรุปภาพรวมการสังเคราะห์งานวจัิย ประเด็นเด็กผู ้หญิง 

 

ประเด็น 
การศึกษาพฤติกรรมเสียง

ของวัยรุ่น 

การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์

และการทําแท้งทีไม่ปลอดภัย 

การเฝ้าระวังพฤติกรรม

อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและ

การขัดเกลาทางสังคมใน

เรืองเพศ 

สถานการณ์ ปัจจุบันวัยรุ่นมีอิสระเสรี

ท า ง เ พ ศ ม า ก ขึ น  แ ล ะ

สภาพแวดล้อมทีมีสิงยัวยุต่างๆ 

ทําให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร และมีพฤติกรรมเสียง

ทางเพศ 

การมี เพศสัมพัน ธ์ที ไ ม่

ปลอดภัยของสตรีวัยรุ่น ส่วน

หนึงเกิดจากการรับรู้ ค่านิยม

ทางเพศและบรรทัดฐานของ

สังคมไทยในเ รืองมาตรฐาน

เ ชิ ง ซ้ อ น ท า ง เ พ ศ แ ล ะ

ความสัมพันธ์ทางเพศทีไม่เสมอ

ภ า คร ะห ว่า งห ญิง แล ะช า ย          

ทํา ใ ห้สต รีวัย รุ่นขาดความ รู้

ความเข้าใจเรืองเพศและการ

คุมกําเนิด  

ผลของมีเพศสัมพันธ์ทีไม่

ปลอดภัยของสตรีวัยรุ่น คือ การ

ตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการ

ทําแท้ง   

ก า ร ตั ง ค ร ร ภ์ ไ ม่ พึ ง

ประสง ค์ทํ าใ ห้ ต้องออกจาก

โรงเรียนกลางคัน ส่วนการทํา

แท้งในสตรีวัยรุ่นนั น สตรีวัยรุ่น

ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองใน

การแสว งหาการ บ ริการที มี

ความปลอดภัยและไม่ปลอดภัย  

นอกจากนั น สตรีวัย รุ่น

เ ห ล่ า นี ยั ง ถู ก นิ ย า ม ต า ม

กฎ หม ายว่ า เ ป็น ผู ้ ป ร ะกอ บ

อาชญากรรมด้วย เนืองจากการ

ทําแท้งยังเป็นสิงทีผิดกฎหมาย 

จึงทําให้สถานบริการทําแท้งใน

สังคมไทยยังต้องหลบซ่อนอยู่ 

โดยปราศจากการควบคุมอย่าง

เป็นระบบจากกลไกของรัฐ ซึง

ผลทีตามมาคือการทําแท้งทีไม่

ป ล อ ด ภั ย ห รื อ เ กิ ด

ภาวะแทรกซ้อนจากการทําแท้ง 

การแก้ปัญหาพฤติกรรม

เสียงทางเพศของวัยรุ่น ซึงมุ่งให้

ความรู้ โดยการสอนเพศศึกษา

จากโรงเ รียน เป็นหลักยัง ไ ม่

เพียงพอ เนืองจาก กระบวนการ

เรียนการสอนยังขาดการเน้นยํ า

ถึ ง เ พ ศ ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร มี

เพศสัมพันธ์ รวมถึงความเข้าใจ

ในปัญหาทีเกิดจากพฤติกรรม

ข อ ง ต น เ อ ง  ร ว ม ทั ง ไ ม่ ไ ด้

ค ร อ บ ค ลุม ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ก า ร

ปรับเปลียนพฤติกรรมเสียงทาง

เพศ  ดังนั น การสอนเพศศึกษา

แก่เด็กและวัยรุ่นควรได้รับความ

ร่วมมือจากผู ้ทีเกียวข้องทุกภาค

ส่วน เริมตั งแต่ครอบครัว และ

สังคม  
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ประเด็น 
การศึกษาพฤติกรรมเสียง

ของวัยรุ่น 

การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์

และการทําแท้งทีไม่ปลอดภัย 

การเฝ้าระวังพฤติกรรม

อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและ

การขัดเกลาทางสังคมใน

เรืองเพศ 

แนวคิดและ

ทฤษฎี 

 แนวคิดเกียวกับวยัรุ่น 

 แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับเพศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และ

การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น 

 ค่านิยมทางเพศของสตรี

วัยรุ่น 

 แนวคิดเกียวกับพฤติกรรม

ทางเพศ (พฤติกรรมเสียงทาง

เพศ) 

 แนวคิดการรับรู้ ภาวะเสียง

ทางเพศของวัยรุ่น 

 แนวคิดเกียวกับการปฏิเสธ

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

 แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล 

 พัฒนาการของวัยรุ่น 

 ความรู้ เรืองเพศและการสอน

เพศศึกษา 

 การตั งครรภ์ 

 การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

 การคุมกําเนิด 

 วัฒนธรรม ความเชือ 

ค่านิยม ประเพณี การขัดเกลา

ของสังคม 

 แนวความคิดเกียวกับการทํา

แท้ง 

 แนวความคิดสตรีนิยม 

 ความรู้ เรืองเพศของวัยรุ่น 

 แนวคิดสุขภาพทางเพศของ

วัยรุ่น  

 โรคติดต่อทางเพศของวัยรุ่น 

 เพศศึกษาในโรงเรียน 

 แนวคิดเกียวกับครอบครัว 

 แนวคิดเกียวกับการขัดเกลา

ทางสังคม 

 การขัดเกลาทางสังคมเรือง

เพศในครอบครัวทีมีบุตรวัยรุ่น 

ผลของงานวิจัย สตรีวัยรุ่นส่วนใหญ่เห็น

ด้วยกับการมค่านิยมรักนวล

สงวนตัว แต่ในส่วนค่านิยมการ

พูดเรืองเพศและค่านิยมการ

แสดงออกทางเพศ สตรีวัยรุ่น

คิดว่าควรทําได้อย่างเปิดเผย  

และมีส่วนน้อยที เห็นด้วยกับ

ค่านิยมการมีคู่รัก และค่านิยม

การมีเพศสัมพันธ์และ/หรือการ

อยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานสามารถ

ทําได้อย่างเสรี  สตรีวัยรุ่นส่วน

น้อยมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ  

ปัจจัยทีทําให้สตรีวัยรุ่นมี

เพศสัมพัน ธ์ ก่ อนวัยอันคว ร 

ได้แก่  ความไว้ใจที เ กิดจาก

ความ รัก เสน่หา  ปัจจัย ด้าน

ครอบครัว ปัจจัยด้านส่วนตัว  

ปั จ จั ย เ สี ย ง ต่ อ ก า ร

ตั งครรภ์ ไม่พึงประสงค์  มี  2 

ปัจจัย  คือ  ปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ ปัจจัยด้านสือ ปัจจัยด้าน

วัฒนธรรม พรหมจรรย์เป็นสิงที

ถูกมองข้ามและไม่มี และ การ

เลี ย งดู ข อ งค ร อบ ค รั ว  แ ล ะ 

ปัจจัยภายใน  ได้แก่ การได้รับ

ความรู้ ทีไม่ถูกต้องเกียวกับการ

คุม กํา เ นิด  มี ความเ ชือที ไ ม่

ถู ก ต้ อ ง เ กี ย ว กั บ วิ ธี ก า ร

คุม กํา เนิด การทีวัย รุ่นหญิง

เกรงใจคู่รัก จึง การดืมเครืองดืม

แอลกอฮอล์  และ ตั งใจให้เกิด

การตั งครรภ์แม้จะยังไม่พร้อมที

จะมีครรภ์  

การเฝ้าระวังอนามัยเจริญ

พันธุ ์วัยรุ่น พบว่า เด็กผู ้หญิงโต

เป็นสาวเร็วกว่าเด็กผู ้ ชายทีโต

เป็นหนุ่ม เด็กนักเรียนชายมี

ประสบการณ์ในการเข้าเว็บไซด์ 

ดูหนังสือ วีซีดี วิดีโอโป๊ เคย

สําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง และ

มีแฟน  ห รือคู่ รั กมากกว่า

นักเรียนหญิง 

นักเ รียนส่วนน้อยเคยมี

เพศสัมพันธ์ นักเรียนชายมี

สั ด ส่ ว น ข อ ง ก า ร เ ค ย มี

เพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียน

หญิง โดยมีอายุเฉลียในการมี

เพศสัมพันธ์ครั งแรก12 – 13 ปี 

ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้บ้านของ

ตนเอง หรือบ้านเพือนเป็น  
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ประเด็น 
การศึกษาพฤติกรรมเสียง

ของวัยรุ่น 

การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์

และการทําแท้งทีไม่ปลอดภัย 

การเฝ้าระวังพฤติกรรม

อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและ

การขัดเกลาทางสังคมใน

เรืองเพศ 

ผลชองงานวิจัย ปัจจัยด้านเพือน ปัจจัยด้านสือ 

และการเปิดโอกาสให้ได้อยู่กัน

เพียงลําพังในทีลับตาคน 

ในทางตรงข้าม กลวิธีใน

การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์

ของวัยรุ่นหญิง พบว่า มี 3 กลวิธี 

คือ การพูดตัดเยือใยไมตรี  การ

อ้างว่าเป็นประจําเดือน และการ

บ อ ก ว่ า ป่ ว ย   น อ ก จ า ก นี  

พฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงทีวัยรุ่น

ช า ย ไ ม่ ส า ม า ร ถ ชั ก จู ง ใ ห้ มี

เพศสัมพันธ์ได้มี 3 พฤติกรรม 

คือ เป็นคนโมโหร้ายและแสดง

ท่าทางรังเกียจ  เป็นคนเงียบเฉย

และเ รียบร้อย และเป็นคนไม่

เทียวเตร่ ชอบอยู่กับพ่อแม่ 

เมือสตรีวัยรุ่นตั งครรภ์ไม่

พึงประสงค์ ก็มักจะทําแท้ง  ซึง

ภายใต้การกดขีและควบคุมของ

ระบบชายเป็นใหญ่ 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า แ ท้ ง

หลากวิธีของวัยรุ่น สามารถแบ่ง

ได้เป็นสีรูปแบบคือ การทําแท้ง

ด้วยตนเอง คลินิกเ ถือน และ

สิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล,   

การทําแท้งทีคลินิกเถือนและ

สิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล,  

การทําแท้งด้วยตนเอง ทําแท้ง

โดยผู ้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

แ ล ะ สิ น สุ ด ก า ร แ ท้ ง ที

โรงพยาบาล,  การทําแท้งโดยผู ้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ

สิ นสุดการทําแท้งทีโรงพยาบาล 

สถานทีในการมีเพศสัมพันธ์ใน

ครั งแรก โดยส่วนใหญ่จะมี

เพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคู่รัก

ของตนเอง ประมาณครึงหนึง

เท่านั นทีใช้ถุงยางอนามัย และ

นักเรียนชายจะดืมเครืองดืมทีมี

แอลกอฮอล์ และสารเสพติด

ก่อนการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า

หญิง 

นัก เ รียนหญิง มีความ รู้

เกียวกับอนามัยการเจริญพันธุ ์ที

ดีกว่านักเ รียนชาย สําหรับ

ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ใน

วัยเรียน ประมาณครึงต่อครึง

เห็น ว่าเ ป็นเ รืองที ไ ม่ปกติใน

สังคมปัจจุบัน  

การขัดเกลาทางสังคมใน

เรืองเพศมี 2 รูปแบบ คือ การขัด

เกลาเรืองเพศโดยผ่านสถาบัน

ครอบครัว และการขัดเกลาเรือง

เพศผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ

มีส่วนร่วม  
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ประเด็น 
การศึกษาพฤติกรรมเสียง

ของวัยรุ่น 

การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์

และการทําแท้งทีไม่ปลอดภัย 

การเฝ้าระวังพฤติกรรม

อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและ

การขัดเกลาทางสังคมใน

เรืองเพศ 

ข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัย 

 หน่วยงานทีเกียวข้อง ควร

ให้ความสนใจในกลุ่มวัยรุ่นสตรี

ทีมีพฤติกรรมเสียงทางเพศ และ

มีเพศสัมพันธ์ตั งแต่อายุยังน้อย 

ควรสร้างความตระหนักให้กับ

กลุ่มวัยรุ่นทีมีค่านิยมแบบเพศ

เสรี (Free sex) อีกจํานวนมากที

เป็นกลุ่มเสียงและมีโอกาสแพร่

เชื อเอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 

 ควรส่งเสริมให้ความรู้  เรือง

การ ป้อ งกันต นเอ งใ นก าร มี

เพศสัมพันธ์   

 สร้างความภาคภู มิใจใน

ตนเองของหญิงวัยรุ่น เพือการ

ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร   

 รัฐควรให้ความสําคัญและ

ปรับเปลียนนโยบายโดยมุ่งเน้น

ที ปัญหาสุขภาพอนามัยของ

ผู ้ ห ญิ ง อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง  รั ฐ ค ว ร

ให้บริการและช่วยเหลือในเรือง

การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์  

 ผู ้หญิงต้องรู้ จักควบคุมดูแล

ร่างกายตนเองในการทีจะไม่มี

เพ ศ สัม พัน ธ์  ห าก ผู ้ ห ญิ ง ไ ม่

สามารถหลีกเลียงหรือควบคุม

สถานการณ์ได้  ควรจะมีการ 

เรียนรู้ และใช้วิธีการคุมกําเนิด

อย่างถูกต้องและจริงจัง อีกทั ง

ผู ้ ห ญิ ง เ อ ง ก็ ค ว รที จ ะ มี ก า ร

ต่อรองหรือรับผิดชอบร่วมกันทั ง

หญิงและชายเพือป้องกันการ

ตั งครรภ์ไม่พร้อม   

 ค ร อ บ ค รั ว ต้ อ ง ส ร้ า ง

จิตสํานึกทีดีให้กับเด็กทั งหญิง

และชาย พ่อแม่ต้องทําให้ลูก

เกิดความไว้วางใจไม่อายหรือ

กลัวทีจะปรึกษาเรืองเพศ ตัวพ่อ

แม่ต้องมีทัศนคติทีดีต่อเรืองเพศ 

นอกจากนัน พ่อแม่ต้องคอย

สอดส่องดูแลพฤติกรรมของ

วัยรุ่น เพือไม่ให้ลูกมีพฤติกรรม

เสียงทางเพศ  รวมถึงต้องเป็นผู ้

ทีก้าวทันสือต่างๆ เนืองจากต้อง

คัดกรอง เลือกสรรการบริโภค

สือของวัยรุ่น ไม่ควรให้วัยรุ่น

บ ริ โ ภ ค สื อ ที เ น้ น ก ร ะ ตุ ้ น

พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง เ พ ศ ที ไ ม่

เหมาะสม 

 ให้ มีการพัฒน าหลักสูตร

การเรียนรู้ เกียวกับเพศศึกษาใน

สถานศึกษ า  ซึง เนื อ หา ต้อ ง

ครอบคลุมถึงการมีเพศสัมพันธ์

ที ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ก า ร มี

สัมพันธภาพทางเพศของวัยรุ่น

อย่างเหมาะสม 
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บทที 5  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการสังเคราะห์งานวิจัยตามปฏิญญาปักกิงฯ และประเด็นห่วงใย  คณะผู ้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ตลอดจนแนวทาง  เพือพัฒนางานด้านบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย   

ตามประเด็นดังต่อไปนี 

 

1. สิทธิมนุษยชนสตรี 

1.1. รัฐควรทบทวนกฎหมายและนโยบายทีเป็นการขัดกับพันธกรณีต่างๆ ทีคงมีการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรี  รวมทั งส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงกฎหมาย ออกกฎหมาย และมาตรการบังคับใช้

กฎหมาย เพือลดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ด.1 (ช)  คือ ใน

กรณีทีเป็นรัฐภาคี ก็ให้ดําเนินการอนุวัติตามอนุสัญญา โดยทบทวนกฎหมาย นโยบาย พิธีการ และ

กฎระเบียบทั งมวล เพือประกันให้เป็นไปตามข้อผูกพันทีระบุไว้ในอนุสัญญา และ วัตถุประสงค์หลัก ด.2 (ง) 

คือ ทบทวนกฎหมายแห่งชาติ  รวมทั งกฎหมายประเพณีและการปฏิบัติทางกฎหมายในด้านกฎหมาย

ครอบครัว กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน และกฎหมายพาณิชย์ เพือประกันการ

ดําเนินงานตามหลักการและระเบียบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีเกียวข้องทั งมวล โดย

ผ่านทางกฎหมายแห่งชาติ และเพิกถอนกฎหมายใดๆ ทีมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ และขจัดอคติทางเพศ

ออกไปจากการบริหารงานตุลาการ 

1.2. รัฐควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและปกป้องการทีสตรีและบุรุษจะมีโอกาสได้รับสิทธิ

มนุษยชน และเสรีภาพขั นพื นฐานทั งปวงอย่างเต็มทีและเสมอภาค โดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆ ไม่ว่าจะ

เนืองมาจากชนชาติ ผิวพรรณ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอืนๆ ต้น

กําเนิดทางชาติหรือทางสังคม ทรัพย์สมบัติ การถือกําเนิดหรือสถานภาพอืนๆ ตามวัตถุประสงค์หลัก ด.2 

(ก) 

1.3. รัฐควรให้ความรู ้ แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เกียวกับพันธกรณีต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ  และกระตุ ้นให้ประชาชนตระหนักและให้ความเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และ

ศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ด.3 คือ ให้ความรู ้ เรืองกฎหมายแก่

ประชาชน 
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2. กลไกเชิงสถาบันเพือความก้าวหน้าของสตรี 

 2.1. ควรจัดสร้างกลไกระดับชาติเพือความก้าวหน้าของสตรี  หรือถ้ามีอยู่แล้วก็เสริมความเข้มแข็ง

ตามความเหมาะสม  โดยให้ความสนับสนุนด้านการเมืองอย่างจริงจัง  และจัดให้อยู่ในระดับสูงทีสุดของ

รัฐบาลเท่าทีจะเป็นไปได้  กลไกนี ควรจะมีอาณัติและอํานาจทีกําหนดไว้ชัดเจน  ปัจจัยสําคัญได้แก่  

ทรัพยากร  ความสามารถทีจะมีอิทธิพลต่อนโยบาย  ต่อการยกร่างและพิจารณากฎหมาย  อีกทังยังควร

ดําเนินการวิเคราะห์นโยบาย  รณรงค์สนับสนุน  สือสาร  ประสานงาน  และติดตามการดําเนินงาน  เป็น

วัตถุประสงค์หลัก ซ.1 (ข) ทียังคงต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

 2.2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีในเรืองของการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองบทบาทหญิง

ชาย  เป็นวัตถปุระสงค์หลัก ซ.1 (ค) ทียังคงต้องมีการจัดทําเพือเป็นการพัฒนาบุคลากร 

 2.3. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆอย่างกว้างขวาง  แข็งขันและ

หลากหลาย  ทั งในภาครัฐ  เอกชน และหน่วยงานอาสาสมัคร  ในการทํางานเพือความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย 

 2.4. ส่งเสริมยุทธศาสตร์และเป้าหมายระดับชาติในเรืองความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย  เพือ

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบให้หมดสิ นไป 

 2.5. เอื ออํานวยต่อการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย  

พัฒนายุทธศาสตร์และวิธีการทีเหมาะสม  และส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือภายในรัฐบาลกลาง  

เพือประกันการนํามุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไปในทุกกระบวนการวางนโยบาย 

 2.6. จัดเก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลอย่างสมําเสมอ  โดยแยกแยะตามอายุ  เพศ  

ตัวชี วัดทางเศรษฐกิจสังคม  และตัวชี วัดอืนๆทีเกียวข้อง  รวมทั งจํานวนผู ้ทีต้องได้รับการเลี ยงดู  เพือใช้ใน

การวางแผนและการดําเนินนโยบายและโครงการ เป็นวัตถุประสงค์หลัก ซ.3 (ข) ทียังคงต้องมีการจัดทํา

เพือเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาสตรี 

 2.7. ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของหญิงและชายในเศรษฐกิจให้ครบถ้วน  รวมทั งใน

สาขานอกระบบด้วย 

 

3. สตรีกับสุขภาพ 

3.1. รัฐบาลควรให้การสนับสนุน ช่วยเหลือแก่องค์กรสตรี  ในการจัดตั งและขยายโครงการให้

การศึกษาเรืองอนามัยเจริญพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั งในรูปแบบของให้ความรู ้แบบเป็นกลุ่มหรือแบบที

ขยายไปสู่กลุ่มอืนๆ รวมทั งให้องค์กรสตรีเหล่านี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ  และติดตาม

การดําเนินงานของโครงการต่างๆ ทีเกิดขึ น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในปฏิญญาปักกิงฯ ค.3 (ต) คือ 

ช่วยเหลือสตรีและองค์กรของสตรี  ทั งทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการจัดตั งและขยายโครงการให้
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การศึกษาอันมีประสิทธิผล  ทั งประเภททีจัดให้แก่คนในกลุ่มและทีขยายไปสู่กลุ่มอืนๆ รวมทั งให้มีส่วนร่วม

ในการออกแบบ ดําเนินการและติดตามโครงการเหล่านี 

3.2. ภาครัฐและเอกชนควรให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และ

วัฒนธรรมเกียวกับเรืองความไม่เสมอภาคอันมีสาเหตุมาจากบทบาททีต่างกันของหญิงชายนั น  อาจส่งผล

ต่อสุขภาพของสตรีได้อย่างไรบ้าง  รวมทั งก่อให้เกิดการเกิดโรค  การระบาดของโรค การให้และการใช้

บริการต่างๆ และผลของการบําบัด  เนืองจากงานวิจัยประเภทยังคงมีจํานวนน้อยและยังไม่เป็นทีแพร่หลาย

ในการศึกษา  เพราะมองว่าเป็นเรืองเฉพาะของสตรี แท้ทีจริงแล้วสิงเหล่านี ต่างเชือมโยงเป็นวงจรในการ

เกิดสุขภาวะทางเพศทีดีของคนทั งประเทศ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในปฏิญญาปักกิงฯ ค.4 (ฉ) คือ 

สนับสนุนและให้ทุนการวิจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมเกียวกับเรืองทีว่าความไม่เสมอ

ภาคอันมีสาเหตุมาจากบทบาททีต่างกันของหญิงชายนั น อาจมีผลต่อสุขภาพของสตรีได้อย่างไรบ้าง 

3.3. รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนทีเกียวข้องกับกลุ่มสตรีหรือทีทํางานให้การ

ช่วยเหลือสตรีและเด็กผู ้หญิง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางนโยบายและออกแบบโครงสร้างของ

สาธารณสุขและสาขาอืนๆ ทีมีความเกียวข้องกับประเด็นสตรีและเด็กผู ้หญิงตามความเหมาะสม 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในปฏิญญาปักกิงฯ ค.2 คือ เสริมสร้างมาตรการป้องกันทีส่งเสริมสุขภาพของ

สตรี 

3.4. ตามปฏิญญาปักกิงฯ ในประเด็นสตรีกับสุขภาพ ได้เสนอปฏิบัติการทีภาครัฐบาลควร

ตระหนักคือ ควรมีการวางแผนและดําเนินโครงการด้านสุขภาพ ทีคํานึงถึงประเด็นบทบาทหญิงชาย  โดย

ร่วมมือกับองค์กรสตรีและองค์กรชุมชนรวมทั งบริการด้านอนามัยทีกระจายออกไปจากส่วนกลาง  ซึง

ตอบสนองต่อความต้องการตลอดช่วงชีวิตของสตรี 

 

4. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 

4.1. เนืองจากคนในสังคมยังมีความเข้าใจเรืองโรคเอดส์ไม่ถูกต้องเท่าทีควร ทําให้การปฏิบัติตัวต่อ

การป้องกัน  การปฏิบัติตัวเมือติดเชื อเอชไอวี รวมถึงการปฏิบัติตัวต่อผู ้ติดเชื อเอชไอวี ไม่ถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั น ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู ้ เกียวกับโรคเอดส์  ให้สังคมเกิดการเรียนรู ้ เรืองเอดส์

ในทางบวก มีการสือสารเรืองเอดส์ในชีวิตประจําวัน เสริมสร้างความคิดการอยู่กับเอดส์อย่างเข้าใจผ่านสือ

สาธารณะอย่างต่อเนือง รวมทั งการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม สิทธิ และความเท่าเทียมทางเพศ 

4.2. ส่วนใหญ่ของสตรีทีติดเชื อเอชไอวีจะติดจากสามี เนืองจากไม่กล้าต่อรองในเรืองสิทธิทางเพศ 

ดังนั น ควรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษา ซึงต้องเข้าใจถึงเรืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ

คุมกําเนิด และสิทธิทางเพศ ลดภาวะเอาเปรียบทางเพศ  

4.3. ผู ้ติดเชื อเอชไอวีทีเป็นสตรี จะมีความวิตกกังวลผู ้ติดเชื อเอชไอวีทีเป็นบุรุษ ทั งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสังคม อีกทั งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอาจทําให้เข้าไม่ถึงการรักษา ดังนั น ควรส่งเสริม
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ให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดบริการต่างๆ อย่างครบวงจร ทั งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อีกทั ง

ควรเสริมพลังอํานาจให้แก่สตรีทีติดเชื อเอชไอวี เช่น การให้คําปรึกษาเพือเกิดความมันคงทางจิตใจ หรือ

การสนับสนุนด้านอาชีพ เพือสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนั น หน่วยงานด้านสาธารณสุขควร

ให้บริการแก่ผู ้ติดเชื อทีด้อยโอกาสให้เข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนือง 

 

5. สังคมผู้สูงอาย ุ

5.1. ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างผูสู้งอายุหญิงกับผู ้สูงอายุชาย  ว่าปัจจัยส่วนบุคคล

มีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมหรือไม่  และการศึกษาเปรียบเทียบผลการรับ

บริการกับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ  ว่าตอบสนองความต้องการของผู ้สูงอายุ

หรือไม่  และเข้าถึงความต้องการของผู ้สูงอายุเพศใดมากกว่ากัน 

5.2. ควรมีการศึกษามาตรการและบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศไทยเกียวกับผู ้สูงอายุ  

โดยมีการแบ่งแยกเพศอย่างชัดเจน 

5.3. ควรจะทําการศึกษาวิจัยเพิมเติมในกลุ่มผู ้สูงอายุชายทีอยู่คนเดียว  รวมทั งในกลุ่มผู ้สูงอายุที

เปราะบางในกลุ่มอืนๆ  เช่นผู ้สูงอายุทีอยู่คนเดียวและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ผู ้สูงอายุทีอยู่คนเดียว

และยากจน  ทั งนี เพือจะได้มองเห็นแง่มุมชีวิตของผู ้สูงอายุทีอยู่คนเดียวได้ชัดเจนยิงขึ น  ซึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือตามความหลากหลายของลักษณะทางประชากร 

 

6. ความรุนแรงต่อสตรี 

6.1. ตามปฏิญญาปักกิงฯ ในประเด็นสตรีกับความรุนแรง มีปฏิบัติการทีภาครัฐบาล  องค์กร

ระดับภูมิภาคยังขาดการปฏิบัติจริง คือ ควรมีการส่งเสริมการวิจัย เก็บข้อมูลและรวบรวมสถิติทีเกียวข้อง

กันรูปแบบต่างๆ ของความรุนแรงต่อสตรีทีพบเห็นอยู่ทัวไป  โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว  สนับสนุน

การวิจัยถึงสาเหตุ  ลักษณะ  ความร้ายแรง  ผลต่อผู ้ตกเป็นเหยือ  และประสิทธิผลของมาตรการทีใช้

ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อสตรี 

6.2. ภาครัฐควรสร้างจิตสํานึกและกระตุ ้นเตือนผู ้หญิงและคนในสังคม  ไม่ให้เพิกเฉยต่อปัญหา

ความรุนแรงหรือการคุกคามทางเพศทีเกิด  จากทั งภายในครอบครัวหรือสถานทีทํางาน สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ ง.1 (ข) คือ ระงับการใช้ความรุนแรงต่อสตรี  และมุ่งมันในการปฏิบัติเพือป้องกัน สอบสวน 

และลงโทษการกระทําความรุนแรงต่อสตรีตามกฎหมาของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยรัฐหรือโดย

บุคคลใดๆ ก็ตาม 

6.3. หน่วยงานทีเกียวข้องกับการศึกษาควรได้มีบทบาทในการให้ข้อมูล ความรู ้  ทีจะช่วยให้

บุคคลในสังคมไทยปรับเปลียนทัศนคติ ค่านิยม ในเรืองทีเกียวกับความรุนแรงหรือสาเหตุทีผู ้หญิงถูกทําร้าย

จากครอบครัว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ง.1 (ช) คือ จัดตั งและให้ทุนการรณรงค์ข้อมลูข่าวสาร  โครงการ
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การศึกษาและฝึกอบรม  เพือให้เด็กผู ้หญิง เด็กผู ้ชาย หญิงและชายมีความไวต่อการรับรู ้ถึงผลกระทบทีเป็น

ภัยต่อตนเองและสังคมอันเกิดจากความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน และสังคม สอนวิธีการสือสารโดยไม่

ต้องอาศัยความรุนแรง 

 

7. สตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ 

7.1. ควรศึกษาประสบการณ์ตรงจากผู ้ประสบเหตุการณ์ความสูญเสียทีเกิดขึ นในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  เพือนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  การสอน  โดยเฉพาะอย่างยิงการดูแลบุคคลทีประสบ

ปัญหาด้วยความเข้าใจ และคํานึงถึงการเป็นองค์รวมของมนุษย์  ให้แก่บุคลากรทีต้องทําการดูแลรักษาหรือ

ให้คําปรึกษา  เพือให้การดูแลและให้คําปรึกษาตอบสนองความต้องการของสตรีเหล่านั นได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ.3 (ซ) คือ พิจารณามิติบทบาทหญิงชายในการพัฒนาโครงการฝึกอบรม

สําหรับบุคลากรทั งมวลในเรืองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและความตืนตวัด้านสิทธิมนุษยชน  

เสนอแนะให้มีการฝึกอบรมดังกล่าวสําหรับผู ้ มีหน้าทีเกียวข้องในการรักษาสันติภาพและความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรม 

7.2. ควรปรับปรุงระบบการติดต่อสือสารในการกระจายข้อมูลข่าวสารในพื นทีสาธารณะให้มี

ความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย  โดยอาจกระทําผ่านแกนนําชุมชนหรือตัวแทนชาวบ้านทีได้รับ

มอบหมายจากรัฐ  ป้องกันการสร้างข่าวลือในพื นทีซึงจะมีผลให้การสร้างความไม่สงบในพื นทีเกิดขึ น

โดยง่าย 

7.3. ตามปฏิญญาปักกิงฯ ได้เสนอแนะปฏิบัติการต่อประเด็นสตรีกับความขัดแย้งด้วยกําลัง

อาวุธไว้ว่า  รัฐควรส่งเสริมให้สตรีได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจอย่างเต็มทีในโครงสร้าง

อํานาจทีเกียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งทีเกิดขึ นภายในพื นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

8. การเคลือนย้ายแรงงาน 

8.1. รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ให้กับ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานทีมีภารกิจในลักษณะงานดังกล่าวอย่างเพียงพอ  ให้เกิด

ประสิทธิภาพรวมถึงอุปกรณ์เครืองมือเพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าทีตํารวจ ในการขยายผล

ให้ถึงขบวนการขององค์การค้ามนุษย์ทั งในระดับประเทศและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

8.2. สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ในการปราบปรามการค้า

มนุษย์และช่วยเหลือผู ้เสียหายอย่างทัวถึงและต่อเนือง  อีกทั งสร้างทางเชือมันภาพลักษณ์ของตํารวจทีดี

ตลอดจนดํารงแนวคิดเรืองตํารวจเพือประชาชน แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส 
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8.3. รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจเพิมมากขึ น เช่น การ

เปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน  การประกอบอาชีพเสริม ฯ เมือสตรีมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีพและ

เลี ยงดูสมาชิกในครอบครัว  จะส่งผลให้การตัดสินใจของสตรีทีจะค้าแรงงานข้ามชาติมีลดน้อยลง 

 

9. สตรีกับเศรษฐกิจ 

9.1. ในการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั งในเขตเมืองและเขตชนบท  ควรตระหนักถึงการ

มีส่วนร่วมของสตรีในระดับผู ้บริหารหรือในระดับการตัดสินใจ  เพือให้สตรีได้มีสิทธิ เข้าร่วมแสดงความเห็น

คิดและตัดสินใจในการกําหนดทิศทางหรือปรับปรุงนโยบายในการดําเนินงานของกิจกรรมนั น สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ ฉ.1 (ภ) คือ ส่งเสริมนโยบายและมาตรการทีมีมิติหญิงชายไปสร้างความเข้มแข็งให้สตรี  

ในฐานะเป็นผู ้ ร่วมงานทีเสมอภาคกับบุรุษในด้านเทคนิค การจัดการ และการดําเนินกิจการ 

9.2. ภาครัฐควรเร่งสร้างองค์ความรู ้ เกียวกับเรืองบทบาทหญิงชายทีถูกต้องเกียวกับการทํางาน

ให้กับคนในสังคม  ขจัดค่านิยมอันเป็นอคติทางเพศเกียวกับการแบ่งงานกันทําของหญิงและชายทีถูกตอก

ยํ าผ่านระบบคิดในแนวปิตาธิปไตย  เพือสร้างโอกาสในการเข้าถึง งาน  การพัฒนาศักยภาพ  การเรียนรู ้  ให้

มีความหลากหลายมากขึ นสําหรับสตรีทั งในเขตเมืองและเขตชนบท สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ฉ.6 (ง) คือ 

พัฒนานโยบายต่างๆ รวมทั งนโยบายการศึกษาทีจะเปลียนเจตคติซึงตอกยํ าการแบ่งงานตามเพศ  ทั งนี

เพือส่งเสริมแนวคิดการแบ่งภาระความรับผิดชอบภายในครอบครัวสําหรับงานบ้าน  โดยเฉพาะงานที

เกียวกับการดูแลเด็กและผูสู้งอาย ุ

9.3. รัฐบาลควรเปิดโครงการฝึกอบรมเกียวกับเรืองบทบาทหญิงชายและการทํางาน  ให้กับ

บุคลากรทีมีส่วนเกียวข้องในการพิจารณาคุณสมบัติหรือการทํางานของบุคคลในบริษัท  ห้าง  ร้าน ฯ 

เพือให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในการปฏิบัติงาน  การปรับเลือนตําแหน่ง / เงินเดือน สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ ฉ.5 (ค) คือ ออกและบังคับใช้กฎหมายและพัฒนานโยบายเกียวกับสถานทีทํางาน  เพือ

ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศในตลาดแรงงาน 

9.4. ตามปฏิญญาปักกิงฯ ในประเด็นสตรีกับเศรษฐกิจ ได้เสนอให้รัฐบาลควรใช้นโยบายที

ประกันการคุ ้มครองตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์จากการประกันสังคมให้กับผู ้ทํางานไม่เต็มเวลา             

ทํางานชัวคราว  ทํางานเป็นฤดูกาล  และผู ้ทํางานทีบ้าน  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทีมีฐานบนเงือนไขการ

ทํางานทีทําให้งานและความรับผิดชอบในบ้านเป็นอันหนึงอันเดียวกัน 
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10. สตรีกับความยากจน 

 10.1.  ในการจ้างงานควรเสริมความเท่าเทียมกันของการทํางานและค่าจ้าง  ขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีในการจ้างงาน  การได้รับค่าแรงทีเท่าเทียมชาย  รวมทั งออกกฎหมายคุ ้มครองแรงงานนอกระบบให้

ได้รับค่าจ้างตามแรงงานขั นตํา  ได้รับสวัสดิการต่างๆดังเช่นแรงงานในระบบ  เช่น  สิทธิในการเบิกค่ารักษา

หรือชดเชยเมือเจ็บป่วยจากการทํางาน  ลาหยุดงานไปรับการตรวจรักษาโดยไม่ถูกหักเงินค่าจ้าง 

 10.2.  มุมมองการพัฒนาชุมชนระหว่างผู ้หญิงกับผู ้ชายทีแตกต่างกัน  มุมมองผู ้ชายกับการพัฒนา

ชุมชนให้ความสําคัญเรืองการสร้างความมันคง  และโครงสร้างพื นฐาน  เช่น มีทีอยู่อาศัยทีมันคง  สร้าง

ถนนและระบบสาธารณูปโภค  มีระบบป้องกันภัยพิบัติ  แต่มุมมองผู ้หญิงจะเน้นในรายละเอียด  เช่น  มี

สถานทีดูแลเด็กและเยาวชน  กลุ่มแม่บ้านเพือสร้างอาชีพ  การดูแลสุขภาพแม่ เด็ก และผู ้สูงอายุ  มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ซึงเป็นสิงทีผู ้ชายยังมองข้ามในการพัฒนาชุมชน  ทําให้กิจกรรมในมุมมอง

ของผู ้หญิงยังไม่เกิดขึ นในชุมชน  ทั งๆทีกิจกรรมเหล่านี เป็นการลดความยากจนในแง่ของคุณภาพชีวิตคน

ในชุมชน  ผู ้ ติดต่อประสานงาน  และอํานาจในการตัดสินใจยังตกอยู่ทีประธานชุมชน หรือผู ้ นําชาย  

ถึงแม้ว่าผู ้ชายได้ให้การยอมรับในการทํางานของผู ้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชน 

 10.3.  วิเคราะห์นโยบายและโครงการต่างๆ โดยคํานึงถึงบทบาททีแตกต่างของหญิงชาย  ทั งนี   

รวมถึงนโยบายและโครงการทีเกียวข้องกับความมันคงของเศรษฐกิจมหภาค  การปรับเปลียนโครงสร้าง

ปัญหาหนี ต่างประเทศ  การเก็บภาษี  การลงทุน  การจ้างงาน  การตลาดและเศรษฐกิจทีเกียวข้อง  

พิจารณาผลกระทบต่อความยากจนต่อความไม่เท่าเทียม  โดยเฉพาะอย่างยิงต่อสตรี  ประเมินผลของ

นโยบายและโครงการเหล่านี ต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว  และปรับปรุงตามความเหมาะสม  เพือ

ส่งเสริมให้มีการกระจายทรัพยากรการผลิต  ความมังคัง  โอกาส  รายได้  และบริการให้มีความเท่าเทียม

กันยิงขึ น เป็นวัตถุประสงค์หลัก ก.1 (ข) ทียังต้องมีการวิจัยให้มากขึ น 

 10.4.  ปฏิบัติการโดยสถาบันการเงินและการพัฒนาแบบพหุภาคี  รวมทั งธนาคารโลก  กองทุน

การเงินระหว่างประเทศ  สถาบันการพัฒนาระดับภูมิภาคและความร่วมมือการพัฒนาแบบทวิภาคี  ซึงเป็น

วัตถุประสงค์ของปฏิญญาปักกิงฯ ในประเด็นสตรีกับความยากจน โดยพยายามระดมทรัพยากรทาง

การเงินมาเพิมเติมให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม   

 10.5.  พัฒนาวิธีการเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติในการนําเอามุมมองบทบาทหญิงชายรวมเข้าไว้ใน

ทุกๆด้านของการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ  รวมทั งในแผนงานและโครงการปรับเปลียนโครงสร้าง  เป็น

วัตถุประสงค์หลัก ก.4 (ก) ทียังไม่สามารถทําได้อย่างเป็นระบบ 
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11. สตรีกับสิ งแวดล้อม 

11.1. ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับผู ้ นํา หรือระดับการเมืองทีเป็นทางการในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เนืองจาก สตรีเป็นผู ้ เชือมโยงและใกล้ชิดกับธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม เป็นผู ้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  การให้ความรู ้

และข้อมูลเป็นปัจจัยหนึงทีเสริมสร้างศักยภาพของสตรีในการมีส่วนร่วมและเป็นผู ้ นําในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม นอกจากนี  ต้องขจัดอุปสรรคอันสําคัญในการมีส่วนร่วมของสตรี คือ 

วัฒนธรรมและค่านิยม ทีจํากัดพื นทีของผู ้หญิงให้อยู่ภายในบ้าน มายาคติทีไม่ยอมรับสตรีในการเป็นผู ้ นํา  

ดังนั น ควรมีมาตรการทีจะปรับเปลียนมายาคติ รวมถึงการให้โอกาสหรือแต่งตั งผู ้หญิงในตําแหน่งที

เหมาะสม ก็เป็นการเปิดพื นทีและสร้างภาพลักษณ์ของสตรีในฐานะผู ้นํา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ถ.

1 คือ นําสตรีเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจเรืองสิงแวดล้อมทุกระดับ 

11.2. ในการกําหนดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือการพัฒนาเมือง 

ตระหนักถึงและให้ความสําคัญต่อมิติเรืองหญิงชาย  ซึงการกําหนดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม หรือการพัฒนาเมือง ย่อมส่งผลกระทบต่อหญิงและชายแตกต่างกัน  ดังนั น  การให้

ความสําคัญกับเรืองเพศสภาพวะควรได้รับการพิจารณาในทุกโครงการของรัฐและเอกชน รวมถึงการ

ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น กรณีสึนามิ ทีหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องให้ความสําคัญต่อความ

แตกต่างและบทบาทหญิงชาย โดยคํานึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายทีเป็นผูห้ญิง เพือให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงคห์ลักของปฏิญญาปักกิงฯ ถ.2  รวมเอาความสนใจและมุมมองบทบาทหญิงชาย

ไว้ในนโยบายและโครงการเพือการพัฒนาทียังยืน  

11.3. เสริมหรือสร้างกลไกระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพือประเมินผลกระทบของ

นโยบายการพัฒนาและนโยบายสิงแวดล้อมต่อสตรี  ซึงเป็นวัตถุประสงค์ของปฏิญญาปักกิงฯ ในประเด็น

สตรีกับสิงแวดล้อม (ถ.3)  ซึงไม่ปรากฏเนื อหาอยู่ในงานวิจัยทั ง 10 เล่มทีสังเคราะห์ สะท้อนให้เห็นว่า 

อาจจะยังไม่มีการทําวิจัยในเรืองนี  หรืออาจจะยังไม่มีการปฏิบัติการในเรืองนี เลย  ดังนั น ควรสร้างกลไก

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล เพือประเมินผลกระทบของนโยบายการพัฒนาและนโยบาย

สิงแวดล้อมของสตรี ซึงได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่สตรี โดยเฉพาะทีอาศัยอยู่ในประเทศ

กําลังพัฒนา ในภาคเกษตร ประมง กิจการขนาดเล็ก การค้าและอุตสาหกรรม เพือประกันการสง่เสริมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนือง และการพัฒนาเทคโนโลยีทีเป็นผลดีต่อสิงแวดล้อม และการ

พัฒนาการเป็นผู ้ ประกอบของสตรี  พัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลและติดตามผล และการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ระเบียบวิธี และการวิเคราะห์นโยบายทีมีมิติหญิงชายด้วยการร่วมมือกับ

สถาบันวิชาการและนักวิจัยสตรีในท้องถินนั นๆ  ประกันการปฏิบัติอย่างเต็มทีตามข้อผูกพันระหว่าง

ประเทศทีเกียวข้อง และส่งเสริมการประสานงานภายในและระหว่างสถาบันทีดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การในเรืองสตรีกับสิงแวดล้อม โดยผ่านทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
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12. การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี 

12.1. ในการสังเคราะห์งานวิจัยประเด็นการศึกษาและฝึกอบรมของสตรี  ไม่มีงานชิ นใดที

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ ข้อ ข.1 ดําเนินการเพือให้แน่ใจว่าการเข้าถึงการศึกษา

เป็นไปอย่างเสมอภาค  ซึงอาจเป็นไปได้ว่าเนืองจากนโยบายของรัฐไทยทีให้มีการศึกษาอย่างเสมอภาค 

และให้การศึกษาฟรี 15 ปี ทําให้ดูเหมือนว่าการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนไทยเป็นไปอย่างเสมอภาค

จึงไม่มีการศึกษาในประเด็นนี  ผู ้ วิจัยจึงเสนอให้มีการศึกษาในประเด็นนี อย่างจริงจัง เพือเป็นการทบทวน

และพิสูจน์ว่า ประชาชนไทยทั งหญิงและชายได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่แต่เพียงปริมาณ แต่

ต้องรวมทั งคุณภาพ และสาขาวิชาทีเข้าศึกษาด้วย 

12.2. ควรกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนเกียวกับการจัดทําเนื อหาหลักสูตร รวมทั งสือการเรียนการ

สอนทีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และทบทวน ปรับปรุง เนื อหาหลักสูตร รวมทั งสือการเรียน

การสอนทีมีอยู่ในปัจจุบันให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างเพศ  รวมถึงกําหนดวิชาสตรีศึกษาใน

ระดับเบื องต้นไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิง 

ข้อ ข. 4 พัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมทีปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

12.3. ควรมีการส่งเสริมให้จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม ตาม

ความต้องการของสตรี เพือพัฒนาความรู ้  ความคิด ทักษะต่างๆ ทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนการฝึก

อาชีพ เพือให้สตรีมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือง เพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ข้อ ข.6 

ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดชีพสําหรับเด็กผู ้หญิงและสตรี 

 

13. สตรีกับอํานาจการและตัดสินใจ 

 13.1.  รัฐ หน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ทีมีส่วนเกียวข้อง ควรมีนโยบาย มาตรการทีเกียวข้อง

กับการปรับเปลียนค่านิยมหรือทัศนคติดั งเดิมทีปลูกฝังกันมา เพือสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ

หญิง 

 13.2.  หน่วยงาน กลุ่ม หรือองค์กรต่าง ๆ ทีมีส่วนเกียวข้อง ควรให้ความสําคัญในการกระตุ ้นและ

ปลุกจิตสํานึกของผู ้ชายและผู ้หญิง เกียวกับบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน ว่าชายและหญิงสามารถทํางานได้เหมือนกันทุกอย่าง ไม่ควรแบ่งแยกงานว่าเป็นงานของผู ้หญิง 

หรืองานของผู ้ชาย ให้โอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 

 13.3.   เปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตัดสินใจในระดับนโยบายขององค์กร

ปกครองท้องถิน ด้วยการสร้างมาตรการและกลยุทธ์ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรี โดยกําหนด

สัดส่วนให้สตรีได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน ให้ทําหน้าทีในระดับงานทีต้องการการตัดสินใจ แทนทีจะ

ให้ทําแต่งานธุรการเท่านั น  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ช.1 (ข) ในปฏิญญาปักกิงฯ   
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 13.4.  ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสตรีอย่างต่อเนือง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาสตรีและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากขึ น 

 13.5.  สือต่างๆไม่ว่าจะเป็นสือจากส่วนราชการ  วิทยุ  โทรทัศน์  และหนังสือพิมพ์ควรมองภาพ

ของสตรีในเชิงสร้างสรรค์  สือเองสามารถมีส่วนสร้างภาพให้คนในสังคมมองผู ้หญิงว่าไม่ได้เพียงอยู่แต่ใน

บ้าน  ไม่ได้เป็นช้างเท้าหลัง  แต่มีบทบาทโดดเด่นพอทีจะเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้ 

 13.6.  การสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้กับสตรี

ในชุมชนทีเป็นสังคมชนบทให้มากขึ น  โดยการจัดอบรมเพือสร้างความรู ้ความเข้าใจในการปกครองตนเอง

ของประชาชน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก ช.2 (ง) ในปฏิญญาปักกิงฯ   

 13.7.  สนับสนุนให้สตรีพื นเมืองมีส่วนร่วมมากขึ นในการตัดสินใจทุกระดับให้มากขึ น เป็น

วัตถุประสงค์หลัก ช.1 (ช) ในปฏิญญาปักกิงฯ   

 

14. สตรีกับสือมวลชน 

 14. .  สือมวลชนต้องวิเคราะห์และทําความเข้าใจเรืองระบบโครงสร้างความสัพันธ์เชิงอํานาจ

ระหว่างหญิงชาย  ว่าส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิงอย่างไร  สือต้องทําหน้าทีอย่างต่อเนืองแบบกัด

ไม่ปล่อย  ต้องอ่านเกมให้ออกว่าเรืองราวข่าวสารทีเกิดขึ นนั นมีฐานความเชือเรืองอํานาจระหว่างหญิงชาย

แฝงตัวอยู่หรือไม่  เพือนําไปสู่การปรับเปลียนทัศนคติเรืองความสัมพันธ์เชิงอํานาจให้นําไปสู่ความเท่า

เทียม   

 14. .  สือมวลชนต้องเสนอทางเลือกให้แก่ผู ้หญิงโดยให้ข้อมูลทีรอบด้าน  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ให้

ผู ้หญิงและสังคมสามารถพิจารณาข้อมูลและทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิง 

 14. .  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาแนวทางและจรรยาบรรณวิชาชีพ  หรือกลไก

การกํากับควบคุมตนเองทีเหมาะสมอืนๆ  เพือส่งเสริมการให้ภาพของสตรีทีสมดุล  และไม่ยึดติดกบัตัวแบบ

ดั งเดิม  เป็นวัตถุประสงค์หลัก ต.1 (ง) ทียังขาดการพัฒนา  ซึงสือต้องไม่นําเสนอความคิดเห็นในรูปแบบ

ของข้อเท็จจริง  รวมทั งไม่พาดหัวข่าวทีสร้างความเข้าใจผิด  หนังสือพิมพ์ย่อมทราบดีว่า  ผู ้อ่านบางครัง

อ่านแต่พาดหัวข่าว  ไม่อ่านเนื อเรือง  ดังนั น การรายงานข่าวไม่ควรสรุป  สือต้องรายงานข่าวแบบมีทีมาที

ไป   อย่าใช้เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงมาเป็นตัวตัดสินพิพากษา  การกระทําของผู ้หญิง 

 14.4.  จากวัตถุประสงค์ตามปฏิญญาปักกิงฯ  ประเด็นสตรีกับสือมวลชน   ในเรืองให้ความรู ้ เรือง

กฎหมายแก่ประชาชน  รัฐบาลและองคก์รพัฒนาเอกชน  ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎหมาย  รวมทั ง

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง  และสิทธิทางการเมือง  

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทกุรูปแบบ  อนุสัญญาประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางชนชาติในทุกรูปแบบ  

และปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี  ตลอดจนผลของการประชุมสหประชาชาติและการ
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ประชุมสุดยอด  ทั งหลายทีเกียวข้อง  และรายงานของประเทศต่อคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรี 

 

15. เด็กผู ้หญิง 

15.1. มีงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับการออกจากโรงเรียนกลางคันเนืองจากตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แต่

เป็นทีน่าสังเกตว่า ไม่มีข้อเสนอแนะใดกล่าวถึงประเด็นนี   แสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้รับความสําคัญมาก

เท่าทีควร และปัญหานี อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั น หน่วยงานทีเกียวข้องควรขจัดอุปสรรคทีขัดขวาง

การเข้าเรียนของเด็กผู ้หญิงทีตั งครรภ์  เพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ ข้อ ท.2 

ปฏิบัติการโดยรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชน (ก) ส่งเสริมสภาพการศึกษาที

ขจัดการศึกษาทีขจัดอุปสรรคทั งมวลทีขัดขวางการเข้าเรียนของเด็กผู ้หญิงทีแต่งงานแล้วและ/หรือตั งครรภ์

และมารดาวัยรุ่น รวมทั งให้มีสถานดูแลเด็กทีไปมาได้สะดวก และราคาพอควร และให้การศึกษากับผู ้ เป็น

พ่อแม่ เพือสนับสนุนให้ผู ้ทีต้องรับผิดชอบดูแลบุตรของตนและพีน้องในระหว่างเรียนหนังสือให้สนใจกลับไป

เรียนหนังสือต่อและเรียนจนจบ 

15.2. งานวิจัยส่วนใหญ่ยังเสนอแนะให้มีการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา ให้มีเนื อหาครอบคลุมทั ง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพือให้วัยรุ่นมีความรู ้  ความเข้าใจในเรืองเพศศึกษา และสุขภาพ

ทางเพศ มีทักษะในการป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเสียง อันเป็นสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ

การตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์  

15.3. หน่วยงานทีเกียวข้องควรให้ความรู ้ เรืองเพศศึกษาทีถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลทีเกียวข้อง

กับวัยรุ่น ได้แก่ ครอบครัว ครูอาจารย์ รวมถึงการให้ความรู ้ กับกลุ่มเพือนวัยรุ่นด้วยกัน  เพือส่งเสริมการ

สือสารเรืองเพศทางบวก  ทําให้ครอบครัวสามารถสือสารเรืองเพศกับลูกได้  ครูอาจารย์สามารถให้

คําปรึกษาเรืองเพศแก่ศิษย์ได้ และกลุ่มเพือนก็สามารถสือสารเรืองเพศในทางบวก และสือสารอยู่บน

พื นฐานของความถูกต้องและเหมาะสม เพือให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หลักของปฏิญญาปักกิงฯ ข้อ ท.5 

(จ) ประกันการศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลแก่เด็กผู ้หญิง โดยเฉพาะทีอยู่ในวัยรุ่นเกียวกับสรีรวิทยาของ

การเจริญพันธุ ์ สุขภาพการเจริญพันธุ ์ และสุขภาพทางเพศ  (ง) สร้างการศึกษาในกลุ่มเพือนและโครงการ

เข้าถึงด้วยความมุ่งหมายทีจะเสริมสร้างปฏิบัติการเป็นรายบุคคลและรวมหมู่ เพือลดความเสียงของ

เด็กผู ้หญิงต่อการเชื อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (ช) เน้นบทบาทความรับผิดชอบของคนในวัยรุ่น

ต่อสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศและการเจริญพันธุ ์ด้วยการให้บริการและคําปรึกษาทีเหมาะสม 

15.4. หน่วยงานทีเกียวข้องควรให้ความรู ้  ความเข้าใจเกียวกับเรืองบทบาทและความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชายให้กับวัยรุ่นและบุคคลในสังคม  เนืองจากปัญหาทางเพศของวัยรุ่น มีต้นเหตุมาจาก

ทัศนคติ มายาคติ ทีไม่ถูกต้องเกียวกับบทบาทและความเสมอภาคระหว่าหญิงชาย เช่น การไม่เคารพสิทธิ

ทางเพศของผู ้หญิง การใช้ความรุนแรงต่อผู ้หญิง และมายาคติการเป็นผู ้หญิงดี ผู ้หญิงเลว เป็นต้น 
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15.5. ปฏิญญาปักกิงฯ มีวัตถุประสงค์ทีรัฐบาลควรจะต้องปฏิบัติในฐานะรัฐภาคี ดังนี  ข้อ ท. 1  

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในทุกรูปแบบ  ข้อ ท.2 ขจัดเจตคติและการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมในทาง

ลบต่อเด็กผู ้หญิง  ท.3 ส่งเสริมปกป้องสิทธิและเพิมความตืนตัวต่อความต้องการและศักยภาพของ

เด็กผู ้หญิง  ท.4 ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการฝึกอบรม  ท.5 

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู ้หญิงในด้านสุขภาพและโภชนาการ  ท.6 ขจัดการขูดรีดทางเศรษฐกิจต่อ

แรงงานเด็ก และปกป้องเด็กผู ้หญิงวันรุ่นทีต้องการทํางาน  และ ท.7 ขจัดความรุนแรงต่อเด็กผู ้หญิงให้หมด

สิ นไป 
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