
สรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน 

การสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

ผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม 

ครั้งท่ี  1  ประจําป  2551 

 

 

 

“เรื่องจริงของหญิงชาย !” 
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               สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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คํานํา 

 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง          

ของมนุษย  ไดจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม        

คร้ังท่ี 1  ประจําป 2551  “เร่ืองจริงของหญิงชาย”    ข้ึนเม่ือวันท่ี   8   สิงหาคม  2551  ณ  โรงแรมปรินซพาเลซ  

กรุงเทพฯ  เพื่อเปนเวทีใหทุกภาคสวนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการสงเสริมความ

เสมอภาคหญิงชาย ในขณะเดียวกันผูเขารวมสัมมนา จะไดรับทราบประเด็นสําคัญที่มีการศึกษาวิจัยใน

เรื่องความเสมอภาคหญิงชายในบริบทของประเทศไทย อันจะกอใหเกิดมุมมองและการขับเคล่ือนงาน

วิชาการดานสตรีและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไดกวางขวางข้ึน  โดยบทความทางวิชาการและ

ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในงานสัมมนาฯ คร้ังนี้ไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาตางๆ 

เปนผูอาน  กล่ันกรอง และใหขอเสนอแนะตอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ สําหรับการปรับปรุงคุณภาพ

ผลงาน เพื่อใหไดมาตรฐานทางวิชาการ  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอขอบคุณ

ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน มา ณโอกาสนี้ 

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในเอกสารฉบับนี้  เปนการนําเสนอผลงานวิจัยสํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัวท่ีจัดทํารวมกับสถาบันการศึกษาระหวางป  2548-2550  จํานวน  3  เร่ือง  และ

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยของผูท่ีไดรับคัดเลือกใหนําเสนอในเวทีสัมมนาในหัวขอยอย 3 หัวขอ คือ ความ

เสมอภาคหญิงชายและการมีสวนรวมของสตรีในภาคสังคม  ความรุนแรงตอสตรีและผูชายเลิกเหลา  และ

สิทธิการเจริญพันธุและสุขภาพของผูหญิง  รวมจํานวน  17   ผลงาน       

  

สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

               กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

                  กันยายน  2551 
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การสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

ผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม  คร้ังที่  1  ประจําป  2551 

“เรื่องจรงิของหญงิชาย !” 

วันศุกรท่ี  8  สิงหาคม  2551  เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ณ  โรงแรมปรินซพาเลซ  มหานาค  กรุงเทพมหานคร 

 

 

1. ความเปนมา 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย                

มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีและสงเสริมความเสมอภาคและความเปนธรรมของหญิงชาย  โดยการ

กําหนดนโยบาย  มาตรการ  การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินโครงการกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน  และการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย                              

แกหนวยงาน  องคกร  นักวิชาการ  นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวรวมกับนักวิชาการ  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของ  จึงเห็นสมควรจัดสัมมนา

วิชาการระดับชาติ  ประเด็นผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายข้ึน  เพื่อเปนเวทีสําหรับการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในชวงท่ีผานมาท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน

สังคมไทยท้ังในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ และสรางบรรยากาศทางวิชาการอยางตอเนื่อง   

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงไดกําหนดจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ  ผูหญิง

และการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม  คร้ังท่ี 1 ประจําป  2551  “เร่ืองจริงของหญิงชาย !” ในวันศุกร

ท่ี  8 สิงหาคม  2551 ณ  โรงแรมปรินซพาเลซ  มหานาค  กรุงเทพมหานคร   ท้ังนี้  เพื่อรวมเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  ดวยสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อใหคนไทยไดมีอาชีพ 

และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 สิงหาคมเปน "วันสตรีไทย"  ของทุกป เพื่อใหสตรีไทยมีโอกาสแสดงถึง

ความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม  โดยมี         

กิจกรรมหลัก  ประกอบดวย  การปาฐกถาพิเศษ  การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  และเปดเวทีสําหรับนักวิชาการ   

นักวิจัย  คณาจารย  นักศึกษาสถาบันตางๆ  บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ทางวิชาการ  และเสริมสรางความรวมมือระหวางกัน 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเปดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยดานการสงเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาค

หญิงชายระหวางนักวิชาการ  นักวิจัย อาจารยและนักศึกษาในสถาบันตางๆ  รวมท้ังประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และ

เผยแพรความกาวหนาทางวิชาการดานสตรีและความเสมอภาคหญิงชายสูสังคม 

2.2 เพื่อพัฒนาเช่ือมโยงงานวิชาการ/งานวิจัยในดานการสงเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายสูการปฏิบัต ิ

2.3 เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

2.4 เพื่อทราบถึงความกาวหนาในงานวิชาการและงานวิจัยดานสตรีและการสงเสริมความ   

เสมอภาคหญิงชาย  ตลอดจนผลักดันใหใชประโยชนเพื่อสงเสริมผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยดานนี้ 

3.  กลุมเปาหมาย 

ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยนักวิชาการ  นักวิจัย  อาจารยและนักศึกษา ในสถาบันตางๆ  

บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน   รวมท้ังส่ือมวลชนและบุคคลท่ัวไปที่

สนใจ รวมจํานวนประมาณ  200  คน 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 การมีเวทีระดับชาติ  สําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยประเด็นผูหญิงและการ

สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  เพื่อเปนการกระตุนและสรางการยอมรับในบทบาททางการวิจัย  

4.2 เปนการสะทอนสถานการณ  สภาพปญหาที ่ผู หญิง เผชิญอยู  ปญหาความไม      

เสมอภาค และการแกไขปญหา  

4.3 มีการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยประเด็นผูหญิงและการสงเสริม         

ความเสมอภาคหญิงชาย 

4.4 การเช่ือมโยงองคกรและเครือขาย  รวมท้ังเสริมสรางความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน  สถาบันการศึกษาตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีและสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายได

อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.5 องคความรูและประสบการณดานสตรีไดรับการเผยแพรสูสังคม 
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5. วันเวลาการจัดประชุม   

 วันศุกรท่ี  8  สิงหาคม  2551  เวลา  8.30 - 16.00 น.   

6. สถานท่ีจัดงาน 

      โรงแรมปรินซพาเลซ   มหานาค  กรุงเทพมหานคร 

7. หนวยงานดําเนินงาน 

        สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมกับภาคีเครือขาย 
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รายนามกรรมการกลั่นกรองคุณภาพผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยของ 

การสัมมนาวชิาการระดับชาติ 

เรื่อง  ผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม  ครั้งท่ี 1 ประจําป 2551 

 

 

1.  ศาสตราจารย  ดร.  ภัสสร  ลิมานนท 

            ผูอํานวยการวิทยาลัยประชากรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.  รองศาสตราจารย  วิระดา  สมสวัสดิ ์

          อาจารยคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นงเยาว  เนาวรัตน 

          อาจารยสาขาสังคมศาสตรการศึกษา  คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4.  รองศาสตราจารย  เพ็ญพักตร  ทองแท 

          อาจารยภาควิชาสังคมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5.  รองศาสตราจารย  ดร.  นภาภรณ  หะวานนท 

           อาจารยโครงการปริญญาเอกพัฒนาศึกษาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6.  รองศาสตราจารย  มาลี  พฤกษพงศาวลี 

          อาจารยโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7.  รองศาสตราจารย  ดร.  พิมพวัลย  บุญมงคล 

          อาจารยภาควิชาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

8.   ผูชวยศาสตราจารย  นาถฤดี  เดนดวง 

          อาจารยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
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สารบัญ 

 หนา 

 คํานํา 2 

 การสัมมนาวิชาการระดับชาติ ผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 3 

                      ในสัมคม   คร้ังท่ี 1  ประจําป  2551   “เร่ืองจริงของหญิงชาย”          

 รายนามกรรมการกล่ันกรองคุณภาพผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ของการสัมมนา   

         วิชาการระดับชาติ 

 

6 

 งานวิจัยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันการศึกษา  

 รางกฎหมายใหม..กับความหมายของความเทาเทียมระหวางเพศ 10 

 บทบาทชุมชนท่ีพึงประสงคในการปองกันและเฝาระวังปญหา   

การคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก 

30 

 โครงการศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders)  

ตอการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย  

45 

 ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ  

 ความเสมอภาคหญิงชายและการมีสวนรวมของสตรีในภาคสังคม  

 การวิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีใน

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     (นางสาววลัยพร  ศิริภิรมย) 

70 

 เค รือข ายผูหญิงพิ ทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม   

(นางกนิษฐา  ทานเจริญ)   

88 

 บทบาทผูหญิงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

กรณีศึกษาเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา  (นางเกศินี แกวนเจริญ) 

96 
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รางกฎหมายใหม...กับความหมายของความเทาเทียมระหวางเพศ 

  

ชื่อผูวิจัย : ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาตาลักษณ  ออรุงโรจน  

ปท่ีทําวิจัยเสร็จ : พ.ศ. 2549 

บทคัดยอ 

 แมวาประเทศไทยจะมีบทบัญญัติมาตรา  30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติรับรองใหสิทธิและความคุมครองทางกฎหมายแกบุคคลอยางเทาเทียมกัน โดย

หามการเลือกปฏิบัติอันไมเปนธรรม แตในขณะนี้ยังไมมีกฎหมายพิเศษท่ีจะชวยแกไขปญหาการเลือกปฏิบัติ

โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ดวยเหตุนี้ สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานดานการ

พัฒนาสตรี การคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เห็นสมควรดําเนินการให

มีการจัดทํากฎหมายเฉพาะเพ่ือสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศโดยครอบคลุมกลุมเปาหมาย

อยางเปนธรรมทุกภาคสวน และจัดระดมความคิดเห็นเพื่อใหขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติฉบับ

ดังกลาว ซ่ึงคณะผูวิจัยไดดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ  

พรอมท้ังจัดใหมีการวิพากษรางกฎหมายฉบับดังกลาวใน 4 ภูมิภาค และกรุงเทพฯ เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

ประกอบการแกไขปรับปรุงรางกฎหมายนี้ ซ่ึงขณะนี้กฎหมายฉบับนี้อยูในระหวางการพิจารณาของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระท่ี 9  

 อนึ่ง ในโอกาสนี้ ผูเขียนจึงใครนําเสนอเหตุผล ความจําเปน แนวคิด หลักการ และสาระสําคัญ

บางประการของรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ  เพื่อประโยชนในการทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายนี้ใหถูกตองตรงกัน  ท้ังนี้  ผูเขียนใครขอนําเสนอรายละเอียดใน

ประเด็นตางๆท่ีสําคัญตามลําดับ ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับความเทาเทียมระหวางเพศ 

แนวคิดในเร่ืองความเทาเทียมระหวางเพศถือเปนสวนหนึ่งของคุณคาของศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย  อันเปนหลักการสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั่นเอง  ซ่ึง Guenter Duerig ไดอธิบายคําวา 

“ศักดิ์ศรี” ไววา “มนุษยทุกคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหงจิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจาก

ความเปนอยูในสภาวะธรรมชาติท่ีปราศจากความเปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมายภายใน

ขอบเขตสวนบุคคลนั้น ยอมข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในอันท่ีจะกําหนดตนเองและในการ

สรางสภาพแวดลอมของตนเอง”  จากคํากลาวนี้ทําใหเห็นไดวาคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ตามท่ี
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 อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา แมจะปรากฏวา “การเลือกปฏิบัติ” จะเปนคําท่ีไดถูกบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมาตรา 30 โดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดวา “...การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

แกบุคคล...จะกระทํามิได”1 นอกจากนี้ ในสวนตอมายังมีขอความบัญญัติอีกวา “...มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึน

เพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปน

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม...”2 แตความเขาใจในความหมายของ “การเลือกปฏิบัติ” ในสังคมไทย

บางสวนยังไมถูกตองตรงกันนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นท่ีเปนปญหาเกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติท่ีไม

เปนธรรม” นอกจากนี้ ความเขาใจและความตระหนักในปญหาของการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมก็ยังไม

เปนท่ีแพรหลายเทาท่ีควร จากเหตุดังกลาว จึงกอใหเกิดความไมชัดเจนในหมูสาธารณชนเกี่ยวกับขอบเขต

และขอหามของการเลือกปฏิบัติในสังคมไทย    ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเกี่ยวของจะตองทํา

ความเขาในความหมายของ “การเลือกปฏิบัติ” ใหถูกตองตรงกัน  กลาวคือ หลักความเสมอภาคหรือ

หลักการไมเลือกปฏิบัตินี้ เปนหนึ่งในหลักสากลสามประการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

ในยุคแรก ท่ีประกอบดวย ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ 3 ซ่ึงไดประกาศคร้ังแรกในกฎบัตร

สหประชาชาติ และมีปรากฏในสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนเร่ือยมา 

  ท้ังนี้ ในทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนแลว หลักการไมเลือกปฏิบัติมีสองนัย ดังจะกลาว

ตอไปนี้4 

 (1) การหามปฏิบัติท่ีแตกตาง ซ่ึงหมายความวา ในการดําเนินการใดๆ ของรัฐเพื่อใหสิทธิหรือ

ลดทอนสิทธิหรือประโยชนใดแกประชาชนแลว จักตองปฏิบัติโดยอยูบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกันโดย

ไมมีการปฏิบัติท่ีแตกตางหรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใดๆ ตอการลดทอนหรือขยายขอบเขตแหงสิทธินั้นๆ  

                                                            
1 
มาตรา 30 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย “...............ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน.................”

 

2 
มาตรา 30 วรรคสาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย “......การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางใน

เรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 

การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได………”
 

3 เ
วิชัย ศรีรัตน, “พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน” ดุลพาห เลม 3, 2548, หนา 32.

 

4
วิชัย  ศรีรัตน, อางแลวในเชิงอรรถท่ี 3, หนา 33.
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 (2) การกระทําในทางยืนยัน (re-affirmative action) หมายความวา การปฏิบัติท่ีมีความมุงหมาย

สงเสริมกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ เพื่อใหบุคคลท่ีอยูในสถานะท่ีเสียเปรียบกวาไดรับโอกาสท่ีจะใชสิทธิ  

เทาเทียมผูอ่ืน ซ่ึงในกรณีนี้รัฐสามารถกระทําไดโดยประกอบเหตุผลและความจําเปนในแตละกรณีไป 

 อนึ่ง อาจกลาวไดวา “การเลือกปฏิบัติ” ในหลักการสากลนี้ ไมไดมีความหมายเหมือนกับคําวา 

“การปฏิบัติท่ีไมเหมือนกัน” ซ่ึงศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดเคยตัดสินเปนแนวคําพิพากษาบรรทัดฐานไว 

โดยใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนการเลือกปฏิบัติของประเทศสมาชิกในสภาแหงยุโรปไวพอ

สรุปใจความสําคัญไดวา5 “...การปฏิบัติท่ีแตกตางท่ีจะถือวาเปนการเลือกปฏิบัตินั้น ก็คือเม่ือ 

- มีขอเท็จจริงประจักษชัดแจงวามีการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน (different in treatment) 

- ความแตกตางนั้นไมมีเปาหมายใดๆ เชน ไมมีวัตถุประสงคท่ีสามารถกลาวอางความ     

ชอบธรรมตอการท่ีตองปฏิบัติใหแตกตางได  

- ความแตกตางนั้นไดมีสัดสวนท่ีสมเหตุสมผล (proportionality) ระหวางเปาหมายท่ี

ตองการ (persued aim) กับวิธีการท่ีใช 

- การปฏิบัติท่ีแตกตางนั้นเปนวิธีการชั่วคราวมิไดดํารงอยูตลอดไป” 

 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ไดนําแนวคําตัดสินนี้ไปใชใน

การพิจารณาคํารองเรียนตางๆ ของเอกชนวามีการเลือกปฏิบัติท่ีขัดตอสิทธิมนุษยชนหรือไม เชน ในคดี

ระหวาง F.H.Vries v. the Netherlands6 เปนตน 

 นอกจากนี้ หากพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแลว จะเห็นไดวามีการ

บัญญัติหลักการตางๆ ไว 4 หลักดังนี้ 7 

 (1) หลักความเสมอภาคท่ัวไป (มาตรา 30 วรรคหนึ่ง)  

      ถือเปนสิทธิเบ้ืองตนของบุคคล อันมีลักษณะเปนสิทธิเรียกรองของบุคคล โดยถือวาหลัก

ความ เสมอภาคนั้นเปนพื้นฐานของหลักความยุติธรรม หลักความเสมอภาคมีขอเรียกรองวา บุคคลจะไดรับ

การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันจากการกระทําของรัฐ ในขณะเดียวกันหลักความเสมอภาคยังมีขอเรียกรอง

ในทางปฏิเสธ เพื่อมิใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตอบุคคลตามอําเภอใจ แตอยางไรก็ตาม หลักความเสมอภาค

                                                            
5 วิชัย ศรีรัตน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 3, หนา 34. 
6 Decision on the Human Rights Committee on F.H.Zwaan – de Vries v.the Netherlands, in Human Rights Law Journal 

(1988), p.256 อางถึงใน วิชัย ศรีรัตน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 3, หนา 34. 

7 ไพโรจน พลเพชรและคณะ, โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการบังคับใชรัฐธรรมนูญเรื่อง "สิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย" (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 2545), หนา 15, หนา 63 – 65. 
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 (2) หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง (มาตรา 30 วรรคสอง) 

      กรณีของชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันไดมีบทบัญญัติของมาตรา 30 วรรคสองกําหนดไว

เพื่อทําใหหลักความเสมอภาคท่ัวไป ตามมาตรา 30 วรรคแรก มีความเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยมาตรา 30 

วรรคสองของรัฐธรรมนูญไดนําหลักดังกลาวมาบัญญัติไว ซ่ึงยอมมีความหมายวา ลําพังแตขอเท็จจริงวาฝาย

หนึ่งเปนชายและอีกฝายหนึ่งเปนหญิง ในกรณีนี้ไมถือวาเปนเกณฑของความแตกตางท่ีเปนสาระสําคัญท่ีจะ

นําไปสูการปฏิบัติใหแตกตางกันได แตอยางไรก็ตาม กฎหมายก็ไมอาจท่ีจะไมคํานึงถึงความแตกตางในทาง

กายภาพและความแตกตางในทางหนาท่ีระหวางหญิงและชายไดอยางสมบูรณ ดังนั้น มาตรา 30 วรรคสอง

จึงมีความมุงหมายเพื่อท่ีจะลดความเสียเปรียบของสตรีในสังคมนั่นเอง 

(3) หลักขอหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติใหแตกตาง (มาตรา 30 วรรคสาม) 

โดยอาศัยเหตุท่ีไดกําหนดไวในวรรคสาม (มาตรา 30 วรรคสาม) หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติเปน

เร่ืองท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตของสองวรรคแรก หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัตินี้แสดงใหเห็นวาบุคคลไมอาจจะ

ไดรับการปฏิบัติอยางไดเปรียบหรือเสียเปรียบอันเนื่องมาจากถ่ินกําเนิด  เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง ซ่ึงหากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐไดอาศัยคุณสมบัติดังกลาวเปนเหตุของการปฏิบัติ

ใหแตกตางกัน กรณีนี้ยอมไดช่ือวาเปนการเลือกปฏิบัติอันไมเปนธรรม ท้ังนี้ การเลือกปฏิบัติท่ีกอใหเกิดความ

ไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกบุคคล อาจเกิดจากการกระทําหรือการละเวนไมกระทําการก็ได 

 (4) หลักการเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรม (มาตรา 30 วรรคส่ี) 

 มาตรา 30 วรรคส่ี เปนการบัญญัติเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา การกระทําของรัฐท่ีกระทําเพื่อ

ขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ท้ังนี้ การมีบทบัญญัติในวรรคทายนี้ก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาไมเปนการ    

ขัดกับมาตรา 30 วรรคสาม (หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ) และมิไดเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคท่ัวไป 

(มาตรา 30 วรรคหนึ่ง) ซ่ึงหากจะอธิบายหลักการตามมาตรา 30 วรรคส่ีในทางเนื้อหาแลว สามารถอธิบายได

ดังนี้ คือ สาเหตุท่ีถือวาการกระทําดังกลาวไมเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เพราะแทจริงแลวการท่ีรัฐ
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 จากหลักการทั้งส่ีประการขางตนนี้ ทําใหเห็นไดวา “การเลือกปฏิบัติ” ท้ังในความหมายสากล 

และตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย มิไดตองหามตามกฎหมายเสมอไป  เฉพาะแตเพียง “การเลือกปฏิบัติ

ท่ีไมเปนธรรม” เทานั้นท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติหามไวในมาตรา 30 ดังนั้น หาก

ปรากฏขอเท็จจริงวามีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาจะดวยเหตุแหงความแตกตางในเร่ือง

ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ การกระทํานั้นยอมตองหามตามกฎหมายท้ังส้ิน ตัวอยางเชน การบัญญัติกฎหมายใหชายมีสิทธิ

ฟองหยาหญิงซ่ึงเปนภริยาตนหากปรากฏวาหญิงนั้นคบชูสูชายแมเพียงคร้ังเดียว (คําพิพากษาฎีกาท่ี 

1094/2539, 1151/2529, 391/2538) ในขณะท่ีหญิงไมสามารถฟองหยาชายเพราะเหตุมีชูได และหากหญิง

ประสงคจะหยาเนื่องจากชายผูเปนสามีไดเสียกับหญิงอ่ืนระหวางการสมรส หญิงนั้นตองพิสูจนใหไดวาชาย

ผูเปนสามีของตนไดยกยองอุปการะเล้ียงดูเชิดชูหญิงอ่ืนฉันภริยา ซ่ึงภาระการพิสูจนนั้นตกแกฝายหญิง        

ผูประสงคจะฟองหยาท้ังส้ิน กรณีนี้จึงเปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดถึงการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในทาง

เพศ โดยไมปรากฏเหตุอันสมควรประการใดท่ีจะแสดงถึงความเหมาะสมและความจําเปนในการบัญญัติ

ถอยคําและการตีความในเหตุหยาท่ีแตกตางกันระหวางหญิงและชาย ซ่ึงในขณะนี้บทบัญญัติกฎหมาย

ดังกลาวไดรับแกไขปรับปรุงใหมีความเทาเทียมระหวางเพศในเหตุฟองหยาเปนท่ีเรียบรอยแลวตั้งแตป 2550 

 อนึ่ง นอกจากการ “เลือกปฏิบัติ” โดยปราศจากเหตุอันสมควรกับบุคคลท่ีตางสถานะกันแลว  

ในบางกรณีการปฏิบัติอยาง “เทาเทียม” โดยไมพิจารณาถึงความแตกตางของบุคคลนั้น อาจกลายเปนการ

ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมก็ได ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีมีการบัญญัติกฎหมายใหทุกคนตองไปรับการคัดเลือกเพื่อ

เกณฑทหารเม่ืออายุครบ 18 ปบริบูรณ โดยไมคํานึงวาผูนั้นจะเปนหญิงหรือชาย และไมวาจะเปนบุคคล
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โดยสรุป จะเห็นไดวา จากหลักการหามการเลือกปฏิบัติดังท่ีกลาวมาในขางตน ประกอบกับ

บทบัญญัติมาตรา 30 นี้ สามารถนําไปสูการตีความคําวา “การเลือกปฏิบัติตอสตรี” ได ซ่ึงในประเทศไทยยัง

ไมปรากฏวาไดเคยมีการใหคําจํากัดความถึง “การเลือกปฏิบัติระหวางเพศ” (Discrimination On Sex) ท่ีรวม

ไปถึงการเลือกปฏิบัติตอสตรีไวเปนกรณีเฉพาะ ดังนั้น จึงจําตองอาศัยคําจํากัดความในอนุสัญญาวาดวยการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบเปนแนวทางในการตีความเบ้ืองตนไปกอน 

 ท้ังนี้ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบไดนิยามความหมายอยาง

กวางไวในบทบัญญัติขอท่ี 1 ของอนุสัญญาวา “การเลือกปฏิบัติตอสตรี” หมายความถึง “การแบงแยกการ

กีดกันหรือการจํากัดใดๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุงหมายท่ีจะทําลายหรือทําใหเส่ือมเสียการ

ยอมรับ การอุปโภค หรือการใชสิทธิโดยสตรี โดยไมคํานึงถึงสถานภาพดานการสมรส บนพื้นฐานของความ

เสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมหรือดานอ่ืนๆ” 8 

 อยางไรก็ตาม เพ่ือความสะดวกในการทําความเขาใจใน ผูเขียนขอเสนอคําจํากัดความเกี่ยวกับ 

“การเลือกปฏิบัติตอสตรี” ใหหมายถึง “การกระทําใดๆในทางกฎหมายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรท่ีมี

ลักษณะเปนการกีดกัน จํากัดสิทธิ หรือกอใหเกิดความแตกตางระหวางสิทธิ หนาท่ีของชายและหญิง ซ่ึง

นําไปสูความไมเทาเทียมในภาระ หนาท่ี สิทธิข้ันพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการดํารง

สถานะในครอบครัว” 

แนวทางและหลักการในการยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

 จากการศึกษาวิจัยทําใหพอสรุปไดวาปญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศปรากฏอยูใน                  

2   ลักษณะ คือ ประการแรก เกิดจากความบกพรองในการบัญญัติกฎหมาย ไมวาจะเปนเพราะกฎหมายเขียน

ไวโดยใหสิทธิชายหญิงแตกตางกันอยางชัดแจง หรือกฎหมายเขียนไวโดยกวางทําใหเกิดชองวางในการใช

และการตีความในลักษณะท่ีแตกตางกันระหวางชายและหญิง ประการท่ีสอง เปนปญหาท่ีเกิดในทางปฏิบัติ 

                                                            
8Article 1 For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis 

of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of 

equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. 
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ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายโดยการเสนอใหมีการยกราง

กฎหมายพิเศษเพื่อสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศข้ึน โดยรางกฎหมายดังกลาวมีแนวคิดหลัก

ในการยกรางกฎหมายพิเศษฉบับนี้ 12 ประการ ดังนี้   

1. สรางกฎหมายท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีเห็นวาตนถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมดวยสาเหตุ

เกี่ยวกับเพศ ไดเขาสูกระบวนการของกฎหมายอยางเสมอภาคกัน  

2. ไมวาบุคคลน้ันจะเปนชายหรือหญิง หากเห็นวาตนเปน “เหยื่อ” ของการเลือกปฏิบัติดวย

สาเหตุเกี่ยวกับเพศก็สามารถใชสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ได 

3. กฎหมายนี้เปน “กฎหมายทางเลือก” ฉะนั้น จึงเปนเร่ืองท่ีรัฐใหการคุมครองในลักษณะของ

การ “ใหใชสิทธิ”  ดังนั้น จึงไมใชกฎหมายท่ีสงเสริมความขัดแยงระหวางชายหญิง  แตเปนกฎหมายที่              

“เปดโอกาส” ใหชายและหญิงไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรมตามหลักของกฎหมาย  ท้ังนี้  

หากชายหญิงไมประสงคใชสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยอมกระทําได 

4. สิทธิตามความหมายในขอ 3 เปน “สิทธิเฉพาะตัว”  จะจําหนายจายโอนไมได  ดังนั้น  หาก

ผูถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมไมประสงคจะใชสิทธินั้น  บุคคลอ่ืนยอมไมอาจใชสิทธิตามกฎหมายฉบับ

นี้แทนได เวนแตกรณีท่ีไดกําหนดไวใหเปนอํานาจของกรรมการตาม พ.ร.บ. นี้ 

5. มีข้ันตอนของการเขาสูกระบวนการที่ชัดเจน  

6. มีหนวยงานเฉพาะท่ีมีความ “เปนอิสระ” และ “เปนกลาง” ในการดําเนินการและรับผิดชอบ

ดูแลในเร่ืองนี้ 

7. กรรมการเปนผูมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี 

8. กรรมการมีอํานาจและหนาท่ีชัดเจน คําส่ังของกรรมการมีแรงบังคับทางกฎหมายท่ีชัดเจน 

(โดยมีบทลงโทษผูฝาฝนคําส่ังตามกฎหมายของกรรมการ) 
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9. มีการตรวจสอบและคานดุลยอํานาจโดยใหมีการอุทธรณคําวินิจฉัยได โดยถือวาคําวินิจฉัย

เปนคําส่ังทางปกครอง (แตไมมีการฎีกา) 

10. มีหลักเกณฑในการจายเงินชวยเหลือท่ีชัดเจน  

11. มีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกัน  

12. มีความพยายามในการกําหนดนิยามของ “การเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม” ตามความหมาย

ของราง พ.ร.บ. นี้  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการพิจารณารับดําเนินการใหแกผูเสียหายในกรณีนี้ และเพื่อให

เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายนี้ 

ท้ังนี้ ในการยกรางกฎหมายนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษากฎหมายตางประเทศท้ังท่ีอยูในระบบ

กฎหมายแบบซีวิลลอรและคอมมอนล  เพื่อเปรียบเทียบจุดเดนและรายละเอียดของกฎหมายเหลานี้ ซ่ึงผูวิจัย

จะพบวามีกฎหมายท่ีนาสนใจ ไดแก กฎหมายในประเทศญ่ีปุน สวีเดน อังกฤษ และออสเตรเลีย ซ่ึงผูวิจัยได

นําแนวคิดและหลักการบางประการตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายของประเทศอังกฤษและออสเตรเลียมาเปน

แนวทางในการยกรางพระราชบัญญัติฯนี้ ซ่ึงในเบ้ืองตนการยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความ

เทาเทียมระหวางเพศนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน  7 สวน คือ 

 หมวด 1 วาดวยคณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกัน 

 หมวด 2 วาดวยคณะกรรมการวินิจฉัยการละเมิดการสงเสริมโอกาสและ

ความเทาเทียมกัน 

 หมวด 3 วาดวยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 หมวด 4 วาดวยการตรวจสอบการละเมิดการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกัน 

 หมวด 5 วาดวยการขอรับคาทดแทน 

 หมวด 6 วาดวยกองทุนสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกัน 

 หมวด 7 วาดวยบทกําหนดโทษ 

 หมวด 8 วาดวยบทเบ็ดเตล็ด 

 บทเฉพาะกาล เพื่อใหการบังคับกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 ท้ังนี้ เม่ือรางกฎหมายดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการ

ปรับเปล่ียนในรายละเอียดบางประการ ดังปรากฏในเอกสารแนบทายบทความนี้ 

ในทายท่ีสุดนี้ ผูเขียนเพียงแตหวังในใจวา บทความยอฉบับนี้จะชวยทําใหเกิดความเขาใจใน

มุมมองท่ีถูกตองตรงกันวา “ปญหาความไมเทาเทียมระหวางเพศและปญหาการเลือกปฏิบัติตอสตรีอยางไม

เปนธรรมไมใชเร่ืองระหวางศักดิ์ศรีของผูชายหรือผูหญิงเทานั้น” แตความสําคัญของปญหาเหลานี้อยูท่ี 
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รางฯ ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) ตรวจพิจารณาแลว 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. .... 

                                   

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคล 

ยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได ประกอบกับปจจุบันไมมีมาตรการปองกันการเลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรมระหวางเพศท่ีชัดเจน สงผลใหบุคคลซ่ึงถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศไมไดรับความ

คุมครองและไมไดรับความเปนธรรมเทาท่ีควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการสงเสริมโอกาสและ

ความเทาเทียมระหวางเพศ และปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 

พระราชบัญญัติ 

สงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. .... 

................................. 

................................. 

................................. 

  ........................................................................................................... 

.................................... 

 โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

 ........................................................................................................... 

.................................... 

 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียม

ระหวางเพศ พ.ศ. ....”  

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา  ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ” หมายความวา การกระทําหรือ 

ไมกระทําการใดอันเปนการแบงแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชนใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดย

ปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นเปนเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกท่ีแตกตาง

จากเพศโดยกําเนิด เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะ  

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ระเบียบนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

 

 มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ สอทพ.” ประกอบดวย 

 (๑)  นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ  

 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

เปนรองประธานกรรมการ 

 (๓) กรรมการโดยตําแหนงจํานวนสิบคน ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ

ตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความ

เ ชี ่ย ว ช า ญ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ที ่เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร ส ง เ ส ร ิม โ อ ก า ส แ ล ะ 

ความเทาเทียมระหวางเพศไมนอยกวาหาปจํานวนสามคน และเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานนิติศาสตร สังคมศาสตร 

หรือจิตวิทยา จํานวนสามคน 

 ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และมีอํานาจแตงต้ังขาราชการในสํานักงาน

จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

 (๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
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 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  

 (๔) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (๕) ไมเคยถูกไลออกหรือปลดออก จากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ

กระทําผิดวินัย 

 (๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗) ไมเคยตองคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. วาไดกระทําการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ 

 (๘) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ

รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 (๙)  ไมเคยเปนผูกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศ 

 (๑๐) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษา

พรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ในระหวางท่ียังมิไดแตงต้ัง

กรรมการใหม ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ัง

กรรมการใหม 

 มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองหรือ 

ไมสุจริตตอหนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ 

 มาตรา ๙  ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยู 

ไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
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 กรรมการ ผู ทรง คุณวุฒิ ซ่ึ งได รับแต ง ต้ั ง ใหดํ า รง ตํ าแหน งแทนตําแหน ง ท่ี ว า ง  

มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

 มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ สอทพ. ตองมีกรรมการมาประชุม 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ไ ด  ใ ห ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม  ถ า ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ 

รองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 มาตรา ๑๑  คณะกรรมการ สอทพ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 (๑)  กําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติงานเพื่อใหมีการสงเสริมโอกาสและความ

เทาเทียมระหวางเพศในทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

 (๒)  เสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตอ

คณะรัฐมนตรี เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 (๓) กําหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือ สงเคราะห หรือบรรเทาทุกข 

แกบุคคลท่ีตกเปนผูเสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

 (๔) ตรวจสอบ แนะนํา และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและ

หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๕) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิดการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

 (๖) เสนอรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ

หนึ่งคร้ัง 

 (๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

วลพ. และระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ สอทพ. 

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 มาตรา ๑๒  คณะกรรมการ สอทพ. จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการ สอทพ. มอบหมายก็ได 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

และสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

  

 มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ เรียกโดยยอ

วา “คณะกรรมการ วลพ.” ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบคน                       

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรูและประสบการณดานการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ                      

ดานสิทธิมนุษยชน ดานนิติศาสตร ดานสังคมศาสตร และดานจิตวิทยา   

 ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงต้ังขาราชการในสํานักงานเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 หลักเกณฑและวิ ธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึง  

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ สอทพ. กําหนด  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ 

เพศตาง ๆ ดวย 

 มาตรา ๑๔  คณะกรรมการ วลพ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 (๑ )วิ นิ จ ฉั ย ป ญห าที่ มี ก า ร ยื่ น คํ า ร อ ง ว า มี ก า ร เ ลื อ กป ฏิ บั ติ โ ด ย ไม เ ป น ธ ร รม 

ระหวางเพศตามมาตรา ๑๘ 

(๒) กําหนดมาตรการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยเพ่ือคุมครองหรือบรรเทาทุกขตามมาตรา ๑๙ 

(๓) ออกคําส่ังตามมาตรา ๒๐ 

(๔) ยื่นเร่ืองตอผูตรวจการแผนดินตามมาตรา ๒๑ 

 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ วลพ.  

 มาตรา ๑๕  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ 

มาใชบังคับกับคณะกรรมการ วลพ. โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖  ใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงาน

วิชาการของคณะกรรมการ สอทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 (๑) รับคํารองวามีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ พรอมท้ังทําความเห็น            

เสนอตอคณะกรรมการ สอทพ. คณะกรรมการ วลพ. หรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี 
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 (๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันมิใหเกิด

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

 (๓) ประสานงานกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เพื่อใหความคุมครองและปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศทั้งใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

 (๔) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะกรรมการ สอทพ. 

เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการ สอทพ. 

คณะกรรมการ วลพ. หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 

หมวด ๓ 

การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

 

มาตรา ๑๗ การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือ 

วิธีปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะท่ีเปนการเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศจะกระทํามิได 

มาตรา ๑๘ บุคคลใดเห็นวาตนจะไดรับหรือไดรับความเสียหายจากการกระทํา 

ในลักษณะท่ีเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศตามมาตรา ๑๗ มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการ 

วลพ . เพื่ อพิจารณาวินิ จฉัยว ามีการเลือกปฏิบัติ โดยไม เปนธรรมระหว างเพศหรือไม  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. ใหเปนท่ีสุด  ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคํารอง รวมท้ังการ

พิจารณาและการวินิจฉัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ สอทพ. กําหนด 

การรองขอตามวรรคหน่ึง ไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิด

ตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ โดยใหศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายอยางอ่ืน อันมิใชตัวเงินใหแกบุคคลซ่ึงถูกเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศได และหากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศนั้นเปนการกระทํา

โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ศาลจะกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษใหแกบุคคลซ่ึงถูกเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศไมเกินส่ีเทาของคาเสียหายท่ีแทจริงดวยก็ได 

การใชสิทธิตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง บุคคลซ่ึงถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

อาจขอใหองคกรท่ีเกี่ยวของเปนผูยื่นคํารองหรือฟองคดีแทนได 
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การฟองคดีตามวรรคสอง ใหฟองภายในระยะเวลาสองปนับแตวันท่ีคณะกรรมการ วลพ.       

มีคําวินิจฉัย หรือนับแตวันท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แลวแตกรณี 

  มาตรา  ๑๙  ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

คณะกรรมการ วลพ. อาจกําหนดมาตรการช่ัวคราวกอนมีคําวินิจฉัยเพื่อคุมครองหรือบรรเทาทุกขแกบุคคลซ่ึง

ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศเทาท่ีจําเปนและสมควรแกกรณีก็ได 

 มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยวา เปนการเลือกปฏิบัติโดย 

ไมเปนธรรมระหวางเพศ ใหมีอํานาจออกคําส่ัง ดังตอไปน้ี 

 (๑)  เพิกถอนกฎหรือคําส่ังท้ังหมดหรือบางสวน 

 (๒) ใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพื่อระงับการเลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรมระหวางเพศ 

 (๓) ใหความชวยเหลือหรือการสงเคราะหผูเสียหายตามความในหมวด ๔ 

คําส่ังของคณะกรรมการ วลพ. ตามวรรคหน่ึง จะตองแสดงเหตุผลอยางชัดเจน และอาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ 

ไดเทาท่ีจําเปน รวมท้ังจะมีขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการ สอทพ. เพื่อใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ี

เกี่ยวของปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 

 มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยวา มีการเลือกปฏิบัติโดย 

ไมเปนธรรมระหวางเพศโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และ 

ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหคณะกรรมการ วลพ.  

มีอํานาจยื่นเร่ืองตอผูตรวจการแผนดินเพื่อพิจารณายื่นเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหง

กฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหคณะกรรมการ วลพ. คณะอนุกรรมการ หรือ

พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงคณะกรรมการ วลพ. มอบหมาย มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  

โดยมีหมายคน เวนแตหากเนิ่นชาไปกวาจะขอหมายจะทําใหพยานหลักฐานนั้นถูกยักยายหรือทําลาย 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา หรือใหสงส่ิงของหรือเอกสารท่ี

เกี่ยวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ใหผูเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ช้ีแจงขอเท็จจริง ตอบหนังสือสอบถาม หรือ 

สงส่ิงของหรือเอกสารที่เกี่ยวของแกคณะกรรมการ วลพ. คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวใน

การปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง 
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 มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการ วลพ. คณะอนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 

ท่ีเกี่ยวของทุกคร้ัง 

 

หมวด ๔ 

การสงเคราะหผูเสียหาย 

 

 มาตรา ๒๔ เม่ือคณะกรรมการ วลพ. มีคําวินิจฉัยวามีการเลือกปฏิบัติโดย 

ไมเปนธรรมระหวางเพศ ใหผูเสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะหโดยยื่นคําขอตอสํานักงานตามแบบ 

ท่ีผูอํานวยการประกาศกําหนดภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

  สิทธิขอรับการสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวไมอาจโอนกันได 

และไมตกทอดทางมรดก 

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู เสียหายเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ  

คนไรความสามารถ หรือในกรณีไมสามารถยื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได ผูปกครอง  

ผูพิทักษ ผูอนุบาล สามีหรือภริยา หรือผูดูแล แลวแตกรณี จะยื่นคําขอแทนก็ได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีผูอํานวยการประกาศกําหนด 

 มาตรา ๒๖  การสงเคราะหผูเสียหายใหกระทําโดยใหความชวยเหลือประการหนึ่งประการใด 

หรือใหความชวยเหลือทางการเงิน ดังตอไปนี้  

 (๑)  คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ 

 (๒) คาสูญเสียโอกาสท่ีเปนคาเสียหายในเชิงพาณิชยซ่ึงสามารถคํานวณเปนเงินได 

 (๓)  คาใชจายท่ีเกี่ยวของในการรักษาพยาบาล รวมท้ังคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ 

 (๔)  การสงเคราะหในรูปแบบหรือลักษณะอ่ืน  

 หลักเกณฑ วิธีการ และจํานวนเงินในการสงเคราะหผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง  

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ สอทพ. กําหนด 

 มาตรา ๒๗  การไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๒๖ ไมเปนการตัดสิทธิผูรอง 

ในอันท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ  ท้ังนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคสอง

และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  
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หมวด ๕ 

กองทุนสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

  

 มาตรา ๒๘  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เรียกวา “กองทุนสงเสริมโอกาส

และความเท า เ ทียมระหว าง เพศ” เพื่ อ เปนทุนใชจ าย เกี่ ยวกับการส ง เส ริมโอกาส 

และความเทาเทียมระหวางเพศตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๒๙  กองทุน ประกอบดวย 

 (๑) เงินสนับสนุนจากหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการสงเสริมโอกาสและความ 

เทาเทียมระหวางเพศ 

 (๒)  เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน 

 (๓)  เงินคาปรับท่ีไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๔)  ผลประโยชนท่ีเกิดจากกองทุน 

 (๕)  รายไดอ่ืน 

 เงินและทรัพยสินของกองทุนไมตองสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

 มาตรา ๓๐  เงินในกองทุนนี้ใหใชจายภายใตกรอบวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

 (๑) เพ่ือกิจกรรมหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ 

 (๒) เพื่อคุมครองและปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

 (๓) เพื่อชวยเหลือ สงเคราะห หรือบรรเทาทุกขแกบุคคลซ่ึงตกเปนผูเสียหายจากการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศตามมาตรา ๒๖ 

 (๔) เพื่อการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของ

เจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๕) เพื่อสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันมิใหมีการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

 (๖) เพื่อการติดตอและประสานงานกับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ  

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 (๗) เพื่อการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ สอทพ. เห็นสมควร 

  มาตรา ๓๑  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย  

ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
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  คณะกรรมการบริหารกองทุนจะแตง ต้ังขาราชการในสํานักงานไม เกินสองคน                 

เปนผูชวยเลขานุการก็ได 

  มาตรา ๓๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ 

มาใชบังคับกับคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (๑) บริหารกองทุน การรับ การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมท้ังดําเนินการ

เกี่ยวกับการระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการ สอทพ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  (๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินสงเคราะหแกผูเสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ สอทพ. กําหนด 

 (๓) รายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ สอทพ.  

 

 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา ๓๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ วลพ. ตามมาตรา ๒๐ (๒) ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๓๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 

หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๓๖ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาคณะกรรมการ วลพ.  

เห็ นว า ผู ก ระ ทํ า ผิดไม ควร ถูกฟ องร อ งห รือไม ควรได รับโทษจํ า คุ ก  และ บุคคลนั้ นยิ นยอม 

ใหเปรียบเทียบ ใหคณะกรรมการ วลพ. เปรียบเทียบโดยกําหนดใหบุคคลนั้นชําระคาปรับ 

ตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันเปรียบเทียบ 
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 เม่ือผูกระทําผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงแลว  

ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินคดีตอไป 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

................................ 

นายกรัฐมนตรี 

รางฯ พรบ.ระหวางเพศ ท่ีตรวจพจิารณาแลว 

 



บทบาทชุมชนท่ีพึงประสงคในการปองกันและเฝาระวังปญหาการคามนุษย 
โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก 

(Desirable  roles  to  be performed by the communities   in  preventint and attacking  female and child 
trafficking  problems) 

 

ชื่อผูวิจัย :  ผศ. ดร. จิตติ  มงคลชัยอรัญญาและคณะ     

ปท่ีทําวิจัยเสร็จ : พ.ศ. 2550 

บทคัดยอ 

ผลการศึกษาบทบาทของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยพบวา “ชุมชน”                     

อาจแบงไดออกเปน 4 ประเภท คือ (ก) ชุมชนตามเขตการปกครองและใชโครงสรางสังคมและอํานาจ             

ตามท่ีเคยมีมาแตเดิม (ข) ชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวของคนท่ีมีปญหาหรือความตองการรวม เปนกลุมพึ่งตนเอง  

(ค) ชุมชนท่ีเกิดจากคนท่ีมีความศรัทธาตอส่ิงใดส่ิงใดรวมกัน เชน นับถือเจาอาวาสวัดองคเดียวกัน ทําใหสามารถ

ระดมทรัพยากรมาชวยเหลือกันได และ (ง) ชุมชนท่ีอาจเรียกวาเปนเครือขายการทํางานเพ่ือสวนรวม 

ชุมชนประเภท (ค) และ (ง) จะแสดงบทบาทมากกวาชุมชนประเภทอ่ืน  แตอยางไรก็ตาม ชุมชนสวนใหญท่ี

ศึกษาสามารถทําบทบาทในระดับปฐมภูมิ คือ จัดการรณรงคใหการศึกษาเร่ืองการคามนุษยแกคนในชุมชนจัดเวรยาม

ดูแลความสงบเรียบรอย  ในขณะท่ีมีเพียง 3 ชุมชนในจังหวัดพะเยาท่ีสามารถทําบทบาทในข้ันตติยภูมิ คือ  มีระบบ    

เฝาระวัง  มีผลงานในการติดตามชวยเหลือเหยื่อ มีกองทุนสวัสดิการสนับสนุนการพัฒนาครอบครัวและชุมชน 

ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศป.คม.) เปนกลไกท่ีสําคัญในการปองกัน

แกไขปญหานี้ แตอยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนตองพัฒนาเพิ่มเติมท้ังในเร่ืองของโครงสราง ระบบการทํางาน  

ทรัพยากร และความรวมมือจากภาคีตางๆในทองถ่ิน 

Abstract 

Research result suggests that ‘communities’ be categorized into 4 types. They are (a) the normal 

community established by the government on administrative ground, (b) the self help group or community that 

is composed of those who shares common problems, way of live, etc., (c) the group that members associate 

among themselves due to common faith. And finally (d) the group of volunteers who share common goals i.e. 

protecting Cambodian child against exploitation. Most of studied sites performed primary functions i.e. conduct 

public campaign; conduct short sessions on human trafficking nature and ethical lessons in school, organizing 
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voluntary security guards against theft and crime. Three out of 17 selected sites could organize human 

trafficking cease in the community, making list of foreign labors living in their area, organized welfare fund and 

activities for people at risk and victims. 

Communities type (c) and (d) played more active roles in preventing and solving trafficking 

problem. On top, the government-invented mechanism called as  ‘Provincial Operation Center on Prevention 

and Suppression of Human Trafficking - POCPSHT’ has played important role as well. It is comprised of 

various government agencies dealing with social security, social welfare, social protection affairs and few 

development non-governmental agencies. However, there is room for improvement; vertical and horizontal 

coordination is needed. More resources are required and local self government and NGO in the area should be 

encouraged to take part. 

กรอบความคิด :   ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และเสรีภาพ บทบาทของชุมชน  

 ในฐานะท่ีเปน good and active citizen   

สาระสําคัญ 

การคามนุษยเปนอาชญากรรมขามชาติท่ีใหผลประโยชนตอบแทนสูง ไมต่ํากวา 7,000 ลานดอลลาร

สหรัฐ9ตอป อันถือไดวาเปนรายไดสูงสุดอันดับสามรองจากการคาอาวุธ และการคายาเสพติด  ปญหาการคามนุษย

โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันไดทวีความรุนแรงมากข้ึน10 ซ่ึงสังคมโลกไดตระหนักและ

เห็นพองตองกันวา การคาหญิงและเด็กเพื่อการแสวงหาประโยชนทางเพศและการคาแรงงานในลักษณะท่ีมีการ

บังคับขูเข็ญ ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง   

องคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามของการคามนุษยไวในพิธีสารแนบทายอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 โดยพิธีสาร ฉบับดังกลาวมีช่ือวา “พิธีสารเพื่อ

ปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก” โดยขอ 3  ไดใหความหมายของการคามนุษย

ไว ดังนี้11  
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10 ศิริพร   สโครบาเนค, เซ็กสขามชาติ เซ็กสอินเตอรเน็ต (กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน มูลนิธิวิถีทรรศน, 2544), หนา 152 – 153. 
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การคามนุษย, โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันที่ 15-19 สิงหาคม 2548 หนา 2-4. 



 “การคามนุษย” หมายถึง การจัดหา ขนสง โยกยาย ใหท่ีพักอาศัยหรือรับบุคคลดวยวิธีการคุกคามขมขู

หรือการใชกําลังหรือการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืน การลักพาตัว การใชอุบาย หลอกลวงหรือการใชอํานาจหรือ

สภาพท่ีออนแอเปราะบางในทางมิชอบหรือการใหหรือการไดรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดความยินยอมของ

บุคคลที่มีความควบคุมเหนือบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชน ซ่ึงการแสวงหาประโยชนจะ

รวมถึงอยางนอยท่ีสุดการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  ของบุคคลอ่ืน หรือการแสวงหาประโยชนทางเพศ

ในรูปแบบอ่ืน การใชแรงงาน หรือบริการโดยกดข่ีทารุณ การเปนทาสหรือการกระทําอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเปน

ทาส การทําใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย” 

 จากนิยามดังกลาว การคามนุษย จึงประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน คือ  (ก) การกระทํา 

(Action) ไดแก เปนธุระจัดหา ลอไป ชักพาไป ซ้ือ ขาย จําหนาย นําเขา พามาจาก สงออกไป รับไว หนวงเหนี่ยว

กักขัง ซอนเรน   (ข) วิธีการ (Means) ไดแก การใชอุบายหลอกลวง บังคับ ชักจูง ยุยง สงเสริม ใชกําลัง ประทุษราย 

ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรม ขมขืนใจ และ (ค) วัตถุประสงค (Purposes) 

คือ เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเหยื่อ เชน การนําตัวไปเพื่อสนองความใคร เพื่อการอนาจารหรือทําการคา

ประเวณี เอาตัวลงเปนทาสหรือมีฐานะคลายทาส กดข่ีแรงงานและตัดอวัยวะ 

ปญหาการคามนุษย เปนปญหาสังคมที่มีความซับซอนเปนอยางมาก  ปญหาการคามนุษยเกิดจากปจจัย

เง่ือนไขของบริบททางสังคมดานตางๆ  ท้ังเศรษฐกิจ   การเมือง  สังคม และสวัสดิการสังคม ของรัฐประเทศตางๆ    

อาทิเชน  การพัฒนาประเทศท่ีเหล่ือมลํ้าระหวางเมืองและชนบท   ความยากจน การแตกแยกของสถาบันครอบครัว

และความไมเขมแข็งของชุมชนในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ความเส่ือมของศีลธรรม  ความไมรับผิดชอบของ

ผูประกอบการภาคธุรกิจเอกชนท่ีเนนเพียงกําไรสูงสุด  คานิยมเร่ืองความไมเทาเทียมกันทางเพศ  ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้ลวน

เปนปจจัยกระตุนโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานเศรษฐกิจ  ทําใหเกิดปญหาการคามนุษยทวีความรุนแรงมากข้ึนในโลก    

 โดยท่ีประเทศไทยต้ังอยูในจุดศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีการพัฒนาทางดาน

สังคมและเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วกวาประเทศเพ่ือนบาน จึงทําใหประเทศไทยเปนสวนหนึ่งในวงจรการคา

มนุษยอยางหลีกเล่ียงไมได    นอกจากนี้ สภาพทางภูมิศาสตรท่ีพรมแดนติดตอกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ขอมูลขาวสาร ความสะดวกในการคมนาคม   ลวนเปนปจจัยเอ้ืออํานวยในการเคล่ือนยายถ่ินฐานขามชาติของ

มนุษยเพ่ือการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน  และกระบวนการแสวงหาประโยชนอยางไรคุณธรรมเติบโต

ข้ึนอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการรูปแบบการลักลอบ ลักพา คามนุษยขององคกรอาชญากรรมขามชาติ และเครือขายใน

ประเทศท่ีซับซอนยิ่งข้ึนยากแกการควบคุมแกไข การลอลวง เอารัดเอาเปรียบเด็ก สตรีและแรงงานไรฝมือ          

ไรการศึกษา บังคับใชแรงงานเยี่ยงทาส   ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบผูดอยโอกาส  การประสานงานรวมมือกัน
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ความเปนปกแผนของชุมชน และความม่ันคงในชีวิตและครอบครัวถือเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญตอการ

ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในกลุมผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในหญิงและเด็กท่ีมัก  

ตกเปนเหย่ือของการคามนุษยท้ังจากบุคคลในครอบครัวเอง อาทิ ญาติ เพ่ือน หรือจากบุคคลภายนอก รวมทั้งกลุม

องคกรอาชญากรรม  ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวาครอบครัวท่ีแตกแยก  ขาดความรักความอบอุนท่ีมักมีการกระทํา

รุนแรงตอเด็กและสตรี  หรือมีทัศนคติท่ีมุงแตเร่ืองรายไดเปนสําคัญ   จะมีความเส่ียงสูงท่ีจะกลายเปนเหยื่อของการคา

มนุษย  ยิ่งชุมชนขาดความเอ้ืออาทรตอกัน  ไมดูแลกันก็ยิ่งทําใหสถานการณปญหานี้รุนแรงข้ึนไปอีก    กลไกของรัฐ

ท่ีมีอยูอาจไมมีประสิทธิภาพ   เพียงพอท่ีจะรับมือกับปญหานี้ไดเทาท่ีควร  เพราะการคามนุษยเปนปญหาเชิง

โครงสรางท่ีมี   ความสลับซับซอน ตองใชเวลาและทรัพยากรจํานวนมหาศาลเพื่อแกไขปญหา    

ปจจุบันประเทศไทยถูกพาดพิงวามีความเกี่ยวของกับการคามนุษยใน 3 สถานะ คือ เปนประเทศ  ตนทาง  

ประเทศทางผาน  และประเทศปลายทาง จากปรากฏการณการคามนุษยท่ีเกิดข้ึนในประเทศ  ประชาคมโลกจึงกดดัน

ใหประเทศไทยเรงรัดออกมาตรการมาเพ่ือปองกันและแกไขปญหา   และเพื่อแสดงความถึงความมุงม่ันในการแกไข

ปญหาดังกลาว   เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2547 รัฐบาลไทยจึงไดประกาศใหการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กเปนวาระแหงชาติ และดําเนินมาตรการตางๆ มาอยางตอเนื่อง    จนกระท่ังมีมาตรการ

ออกมาอยางเปนรูปธรรมในป 2551 นั่นคือ  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551  

สวนงานราชการต างๆ  ไม ว าจะ เปนกระทรวงพัฒนาสังคมและความ ม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแรงงาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรมพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน  องคกรภาคเอกชน   ภาค NGOs   อาทิ  มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย  มูลนิธิกระจกเงา  มูลนิธิ

ผูหญิง มูลนิธิรักษไทย TRAFCORD ฯลฯ  ตลอดจนองคการระดับนานาชาติ และสถาบันการศึกษาตางๆ รวมท้ัง

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดเขามามีบทบาทจัดการกับปญหาการคามนุษยกันอยาง

กวางขวางตามบทบาทหนาท่ีของตน  แตสถานการณการคามนุษย   ของประเทศก็ยังไมหมดไป     

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานดาน             

การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  ทําหนาท่ีเปนแกนนําในการดําเนินงานปองกัน แกไขในกลุมภาคีภาครัฐ

และภาคองคกรพัฒนาเอกชน   อยางไรก็ตามชุมชนเองก็มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานในการปองกันและ

แกไขปญหาการคามนุษยไมยิ่งหยอนไปกวาหนวยงานอ่ืน ๆ    หลายชุมชนไดเขามามีบทบาทในการจัดระบบ    

เฝาระวัง และชวยเหลือกลุมเส่ียงและเหยื่อในระดับชุมชน  มีการแจงขอมูลขาวสารแกเจาหนาท่ีสาธารณสุขทราบ

เพ่ือประสานความรวมมือกับสวนราชการใหความชวยเหลือ  และในบางกรณีก็ยังใหความชวยเหลือเบ้ืองตนแก
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ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

คว าม ม่ันคงของมนุ ษย  (พม . )   จึ ง ได ป ระสานความร วม มือจ ากคณะ สั งคมสง เคร าะห ศ าสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของชุมชนท่ีพึงประสงคในการปองกันและเฝาระวัง

ปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก” เพื่อสรางความรู และเสนอแนะ นโยบาย แนวทางในการ

ดําเนินงานดานการปองกันการคามนุษยในอนาคตตอไป   

งานวิจัยเร่ิมดําเนินการต้ังแตเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) ศึกษาบทบาท

ของชุมชนในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กในปจจุบัน 

(2) ศึกษาบทบาทท่ีพึงประสงคของชุมชน ในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะกรณี

การคาหญิงและเด็ก (3) ศึกษาระบบเครือขายความรวมมือระดับชุมชนในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหา

การคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กในชุมชน (4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือ

ระหวางภาคีตางๆท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะ

กรณีการคาหญิงและเด็กในชุมชน  

คณะผูวิจัยไดเลือกพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานดานการดําเนินงานดาน

การคามนุษยท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเกณฑในการคัดเลือก คือ จังหวัดซ่ึงมี

ชุมชนท่ีเปนตนทาง และ ปลายทาง12ของปญหาการคามนุษยซ่ึงคัดเลือกมาภาคละ 2 จังหวัดๆละ 1 อําเภอ ๆ ละ 1 

ตําบลๆ ละ 2 หมูบาน และเลือกชุมชนตัวอยางท่ีเปน Best Practice เพ่ิมอีก 1 ชุมชน (ตอ 1 ภาค)  รวมจํานวนชุมชนท่ี

เลือกเปนพื้นท่ีศึกษา ท้ังส้ิน  15 ชุมชน (ภาคละ 5 ชุมชน)  ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม (ปลายทาง) และจังหวัด

พะเยา (ตนทาง) ภาคตะวันออกไดแก จังหวัดสระแกว (ทางผานและปลายทาง) จังหวัดตราด (ทางผานและปลายทาง) 

และจังหวัดชลบุรี (ปลายทาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก จังหวัดบุรีรัมย (ตนทางและปลายทาง) และจังหวัด

มุกดาหาร (ทางผานและปลายทาง) 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเชิงคุณภาพท้ังการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณอยางมี

สวนรวม การใชวิธีประชุมกลุมเฉพาะ – focused group meeting และวิธีการ Rapid Rural Appraisal – RRA กับ
                                                            
12  การลงพ้ืนที่ศึกษาพบวาบางชุมชนมีลักษณะเปนทางผานของขบวนการคามนุษยซึ่งคณะผูวิจัยไดศึกษาในประเด็นเหลาน้ี

เพ่ิมเติมดวย 
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ในวันสุดทายของการดําเนินงานในแตละจังหวัด คณะผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลท่ีไดจากท้ังสองระดับ

เสนอตอท่ีประชุมซ่ึงมีท้ังหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ และผูนําชุมชน เพ่ือใหท่ีประชุมตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล  และซักถามในประเด็นท่ีทีมวิจัยคนพบ  นอกจากนี้ยังไดจัดเวทีสัมมนารายงานผลการวิจัยตอคณะผูเช่ียวชาญ13

เพื่อรับฟงขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยช้ินนี้อยางสูง กอนการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 

แนวคิดทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการศึกษา 

แนวคิดเรื่องชุมชน 

คณะผูศึกษาวิจัยไดสังเคราะหความรูเร่ืองชุมชน และเลือกนิยามท่ีครอบคลุมและใกลเคียงกับสถานการณ

ความเปนจริง คือ  “ชุมชน คือกลุมของคนท่ีมีปฏิสัมพันธรวมกัน ซ่ึงอาจพิจารณาไดหลายมิติ  ท้ังมิติทางภายภาพ มิติ

ภูมิศาสตร มิติทางความสัมพันธ มิติทางสถานภาพ มิติทางเปาหมายวัตถุประสงค โดยเกิดเปนคุณลักษณะหรืออัต

ลักษณท่ีเดนชัด  ชุมชนไมไดจํากัดยึดติดอยูกับความหมายของอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร หรือหนวยทางการ

ปกครองเทานั้น แตหมายความรวมถึงปฏิสัมพันธ ความเอ้ืออาทรตอกัน การเรียนรูรวมกัน กิจกรรม ความเช่ือ 

ผลประโยชน หรือมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน ความเปนชุมชนมิใชส่ิงท่ีคงทนอยูตลอดเวลา อาจเกิดข้ึนและ

สลายไปได ในบางขณะก็มีความเขมแข็งเพื่อเผชิญกับสถานการณท่ียุงยาก แตในบางขณะก็อาจจะไมมีพลังและสูญ

สลายไป หรืออาจจะฟนตัวข้ึนมาใหมอีกก็ได มีการปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขและสภาวะแวดลอมตางๆ”  

แนวคิดการเฝาระวังทางสังคม 

การเฝาระวังทางสังคมไมใชเปนเพียงแตการเฝาระวังภัยแบบตัวใครตัวมันเทานั้น การเฝาระวังทาง

สังคมเปนกิจกรรมท่ีสรางข้ึนอยางเปนระบบ เปนการดําเนินงานอยางมีแบบแผน เพื่อติดตามสถานการณใด

สถานการณหนึ่งท่ีเปนปญหาหรือปจจัยเส่ียงตางๆ ในสังคม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและ

สมํ่าเสมอ แลวนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานหรือนํามาวิเคราะห แปลผล นําผลลัพธท่ีไดมาชวยในการ
                                                            
13 ประกอบดวย อาจารย ดร. วิชัย รูปขําดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รองศาสตราจารย 

ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงเยาว  เนาวรัตน คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 



การเฝาระวังในทางสังคมตองมีการประมวลผลในเชิงประจักษหรือในเชิงคุณภาพใหเห็นสัญญาณเส่ียง

หรือสัญญาณอันตรายท่ีจะเกิดตอสังคม และมีกระบวนการส่ือสารไปยังกลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของ เพื่อรวมคิดวางแผน

ปองกันปญหาท่ีคาดวามีแนวโนมจะเกิดข้ึนและกอผลกระทบตอสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความม่ันคงของผูคน

ในชุมชนและสังคม (อภิญญา เวชยชัย, 2549)  

การเฝาระวังทางสังคมมีองคประกอบท่ีสําคัญไดแก บุคลากรที่มีความรูความสามารถ เคร่ืองมือและ

อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล  ข้ันตอนวงจรการทํางานอยางเปนระบบและ              

มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ในการเฝาระวังทางสังคมจะมีจุดเนนในการเฝาระวังปญหาสังคมตางๆ เชน พฤติกรรมเส่ียง

ของเด็กเยาวชน ปญหาครอบครัว ความปลอดภัย และปญหาการคามนุษยก็เปนปญหาสังคมท่ีสําคัญ  อีกเร่ืองหน่ึง

ท่ีควรจะไดรับการเฝาระวังอยางเอาจริงเอาจัง  

แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายทางสังคม  

เครือขายทางสังคมเปนการทํางานกันอยางมีสวนรวมของคนในสังคมเกิดข้ึนพรอมๆ กัน มีลักษณะ

องคประกอบของการทํางานเชิงกลยุทธรวมกัน ยุทธศาสตรหนึ่งท่ีหนวยงานตางๆ เลือกใช คือ การเสริมสราง

ความเขมแข็งของเครือขาย โดยแสวงหาแนวรวมและระดมทุนทรัพยากรจากฝายตางๆ มาใช เพื่อใหภารกิจ

บรรลุผล เสริมความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของกลุมองคกรท่ีมีอยูใหปรากฏข้ึนดวยกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกัน เติมเต็มในส่ิงท่ีขาดใหกันและกัน และสรางความรูใหมใหเกิดข้ึน เครือขายทางสังคมท่ีเขมแข็งควร

มีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ (ก) คุณภาพและความเสมอภาค (ข) ภูมิปญญาและการเรียนรู และ (ค) ความสมานฉันท

และเอ้ืออาทรตอกัน ซ่ึงจะทําใหสามารถเช่ือมตอและขยายผลการดําเนินงานตางๆ ออกไปเปนวงกวาง เพื่อให

สังคมเกิดการพัฒนาไปในทิศทางบวก เกิดชุมชนที่มีความสํานึก  (Conscious community) ตามแนวคิด           

ประชาสังคม  สมาชิกของเครือขายตางเปนสวนหน่ึงของระบบโดยรวมที่มีความสัมพันธแนบแนน อาจดวย

พื้นฐานระบบคุณคาเกาหรือเปาประสงคใหมของการเขามาทํางานรวมกัน ซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัต ตัดสินใจ

รวมกัน ติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหกลุมเครือขายมีความยั่งยืน (อนุชาติ พวงสาลี และ วีระบูรณ       

วิสารทสกุล, 2541) โดยท่ีแตละฝายไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง (อรรณพ พงษวาท, 2539) 

ส่ิงสําคัญในการทํางานแบบเครือขาย  คือการแสวงหารูปแบบขององคกรท่ีมีความยืดหยุน                     

มีโครงสรางแนวราบ  มีความเปนอิสระตอกัน  สามารถตอบสนองตอโลกที่ มีปญหาความสลับซับซอน 
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เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 36 – 43) ไดสรุปลักษณะเครือขายทางสังคมท่ีประสบความสําเร็จ ดังนี้  

(ก) มีการรับรูรวมกัน (common perception)   (ข) มีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision)  (ค)  มีผลประโยชนและความ

สนใจรวมกัน (mutual interests/ benefits)  (ง) มีสวนรวมของสมาชิก (all stakeholders participation)  (จ) เสริมสราง

สัมพันธภาพ (complementary relationship)  (ฉ) พึ่งพิงกัน (interdependence) และ (ช) มีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน 

(interaction) เพื่อประโยชนในการดําเนินงานสูเปาหมาย  

แนวคิดการเตือนภัยทางสังคม 

การเตือนภัย หมายถึง การแจงสาระสําคัญท่ีบงบอกถึงอันตราย หรือแนวโนมของอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

ในอนาคตอันใกลตอผูเกี่ยวของหรือผูคนในสังคม  การเตือนภัยดังกลาวอาจกระทําโดยผูมีหนาท่ีโดยตรงหรือผูพบ

เห็นเหตุการณก็ได โดยการสงขอมูล ขาวสาร ท่ีผานการวิเคราะหหรือตรวจสอบความถูกตองแลวถึงผูมีอํานาจท่ีมี

หนาท่ีบรรเทาปญหาโดยตรงและผูท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสาธารณชนท่ีตองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังในเร่ือง

ภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย วาตภัย เปนตน นอกจากนี้ อาจขยายประเด็นครอบคลุมถึงแนวโนมปญหาสังคมอ่ืนๆ 

อาทิ สภาพท่ีไมสมดุลหรืออาจจะเปนอันตราย เชน อัตราการหยาราง อัตราผูสูงอายุในชุมชน จํานวนสถานบันเทิง

เริงรมยในชุมชน เปนตน และมีระบบการสงตอขอมูลขาวสาร สัญลักษณในการเตือนภัยตางๆ ผานชองทางท่ี

หลากหลาย เชน ส่ือโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ นิตยสาร อินเตอรเน็ต วิทยุชุมชน เปนตน  

ดังนั้น การเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม จึงหมายถึง การทํางานในลักษณะจับตา มองปญหา ปจจัย

เส่ียงตางๆ ท่ีเกิดในสังคม ผานการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และมีการประมวลผลในเชิงประจักษ หรือใน

เชิงคุณภาพ ใหเห็นสัญญาณเสี่ยงหรือสัญญาณอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นตอสังคม และมีกระบวนการส่ือสารบอกขาวไป

ยังกลุมท่ีมีสวนเก่ียวของ เพื่อรวมคิด วางแผนปองกันปญหาท่ีคาดวามีแนวโนมจะเกิดขึ้นและกอผลกระทบตอ

สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิตและความม่ันคงของผูคนในชุมชน 
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แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท  

มีนักวิชาการใหคํานิยามคําวา “บทบาท” ไวอยางหลากหลาย ซ่ึงสวนใหญมักกลาวถึงความสัมพันธ

ระหวาง สถานภาพ ตําแหนงของบุคคล กับ พฤติกรรมของบุคคล ท่ีทําตอสังคม ท้ังนี้อาจแบงไดเปน บทบาทท่ี

กําหนดไวตามอุดมคติหรือตามโครงสรางทางสังคม บทบาทท่ีควรกระทํา และบทบาทท่ีกระทําจริง   คณะวิจัยได

กําหนดความหมายของบทบาทท่ีเหมาะสมกับการศึกษาเร่ืองนี้วา หมายถึง (ส่ิงกําหนด) พฤติกรรมท่ีถูกคาดหวัง

จากกระบวนการทางสังคม  ซ่ึงสถานภาพ ตําแหนงในสังคม ลวนมีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกจริง บทบาทท่ี

กระทําเปนผลรวมของ บทบาทท่ีถูกคาดหวังตางๆ และบทบาทตามตําแหนงสถานภาพทางสังคม ท้ังนี้บทบาทท่ี

แสดงออกจริงอาจเปนไปตามท่ีคาดหวังหรือไมก็ได 

แนวคิดเกี่ยวกับการคามนุษย 

นิยามของ “การคามนุษย” ไดขยายใหครอบคลุมสถานการณปญหามากข้ึนเร่ือยๆ เปนลําดับ โดยเร่ิม

จากยึดหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนพื้นฐาน จากการใหคํานิยามการคาเด็กและหญิง และ

ระบุวิธีการตางๆ ท่ีเปนองคประกอบความผิด จนกระท่ังปจจุบัน มีการกําหนดนิยามความหมายของการคามนุษยท่ี

ครอบคลุมและเปนสากล ครอบคลุมท้ัง หญิง และชาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเช้ือชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กหญิงและ

เด็กชาย จะไดรับการคุมครองเปนพิเศษ ประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลจากคํานิยามท่ีใชในระดับสากล มาเปน

แนวทางในการกําหนดนิยามความหมายของการคามนุษยในประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ.2551 ไวดังนี้  

การคามนุษย หมายความวา การกระทําตอบุคคลอ่ืนโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ในลักษณะตอไปนี้ 

(1) จัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือการรับ

ไวซ่ึงบุคคลใด และ 

(2) ดวยวิธีการขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยอาศัย

ความออนดอยประสบการณหรือความรูของบุคคล หรือโดยการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนเพื่อให

ไดรับความยินยอมของผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น 

ในกรณีท่ีเปนการกระทําตอเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ป) ใหถือวาเปนการคามนุษย แมจะไมไดกระทําดวย

วิธีการตาม (2) ก็ตาม 

ประเทศไทยไดตระหนักตอสถานการณปญหาการคามนุษยอยางมาก พิจารณาไดจาก การเขารวมเปน

ภาคีในกฎหมายระหวางประเทศในระดับนานาชาติ ท้ังปฏิญญาสากล อนุสัญญา และพิธีสารตางๆ ในระดับ
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ระบบการเฝาระวัง

ทางสังคม

การ
มีส
วน
รวม

ขอ
งท
ุก

ภา
คส
วน
ที่เก

ี่ยว
ขอ
ง

การประสานงาน และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู

มีจ
ิตสํ
านึ
กรว

มก
ัน

ชุมชนเฝาระวัง
ปญหาการคามนุษย

เครือขายเฝาระวังการคามนุษย

สภาพทางการเมือง
การปกครอง

สภาพทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรม ประเพณี
ที่เปนเอกลักษณ

สภาพทางสังคม

สภาพสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ

บริบททางสังคมของชุมชน

ปญหาการคามนุษย

ปญหาการคามนุษย

  
 

สรุปผลการศึกษา 

(1) รูปแบบและสถานการณความรุนแรงของปญหาการคามนุษยในประเทศไทย  มีการเปล่ียนแปลง

ท้ังรูปแบบการคามนุษย (เนนกรณีการคาหญิงและเด็ก) ไปบาง คือ รูปแบบการ “ตกเขียว” ในพื้นท่ีตนทางเร่ิม

หายไป ขบวนการคามนุษยพัฒนาวิธีการจูงใจและสรางเง่ือนไขใหม ทําใหกลุมเส่ียงและชุมชนมีมายาคติวา การ

ขายบริการทางเพศเปนเร่ืองสวนตัว หารายไดเล้ียงตัวเอง ไมมีผูใดเสียหาย  ดังนั้นการขายบริการทางเพศแบบ

สมัครใจหรือ “กึ่งจําใจ” จึงมีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกรณีของเด็กเยาวชนท่ีเปนนักเรียนนักศึกษา ท้ังเพศชายและ

หญิง (รวมท้ังคนตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมือง) ท่ีประสงคจะหาเงินเพื่อจับจายใชสอย นอกจากนี้ยังมีกระแสความ

ตองการบริการทางเพศหนาแนนในพื้นท่ีท่ีเปนเมืองใหญ เมืองทองเท่ียวดวย  ในพื้นท่ีปลายทาง ”ซองโสเภณี“ 

แบบเกาถูกแทนท่ีดวยรานคาราโอเกะ รานอินเตอรเนต โรงแรม สถานบริการนวดแผนปจจุบันและโบราณ รวมท้ัง
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(2) บทบาทการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยของชุมชนท่ีพบ  ชุมชนท่ีพบใน

การศึกษาคร้ังนี้ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ (ก) ชุมชนที่มีการจัดต้ังตามการปกครอง ไดแก หมูบาน หรือ

ชุมชนในเขตเทศบาลท่ีจัดต้ังโดยกระทรวงมหาดไทย (ข) ชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุมผูท่ีมีอาชีพเหมือนกัน 

เชน กลุมผูคาบริการทางเพศรวมตัวกันเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อาทิ กลุม empower จ. เชียงใหม  (ค) ชุมชนท่ี

รวมกันของคนท่ีมีฐานความเช่ือทางศาสนารวมกัน มีศูนยรวมจิตใจเดียวกัน คือ วัด  อาทิ ชุมชนไทยใหญท่ีศรัทธาวัด

ปาเปา จ. เชียงใหม และชาวกัมพูชาศรัทธาวัดคลองเพชร จ. ตราด และ (ง) ชุมชนที่เกิดจากการรวมคนท่ีมี

วัตถุประสงครวมกัน ไดแก ชุมชนตลาดโรงเกลือ ซ่ึงเกิดจากการรวมอาสาสมัครไทย – กัมพูชา เพื่อดูแลแรงงานเด็ก

ในตลาดโรงเกลือไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ และพิทักษสิทธิของเด็ก  ความเปน “ชุมชน” ไมวาจะมีลักษณะใดก็ตาม 

บงช้ีใหเห็น “พลัง” ซ่ึงหากรูจักนํามาใชใหเหมาะสมก็จะสามารถทําใหปญหาการคามนุษยลดนอยลงได  

คณะผูวิจัยไดแบงบทบาทการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 2 ประเด็น คือ (1) 

ประเด็นท่ีวาดวยระดับความสามารถในการการดําเนินงานปองกัน และ (2) ลักษณะบทบาทท่ีชุมชนดําเนินการ

โดยแบงตามสถานะของพื้นท่ี  คือ ชุมชนตนทาง ทางผาน และปลายทาง เพื่อความชัดเจนในการกําหนด

ยุทธศาสตรและแนวทางในการแกไขปญหา 

(2.1) ระดับความสามารถในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาของชุมชน  ทุกชุมชนท่ีศึกษาลวน

แลวแตมีบทบาทในดําเนินงานเพื่อการปองกันปญหาการคามนุษย ท้ังทางออม (หมายถึง ดําเนินงานเร่ืองความ

ม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตของสมาชิกในชุมชนซ่ึงสงผลกระทบตอการปองกันปญหาการคามนุษยไดบาง) และ

ทางตรง  (ชุมชนมีการดําเนินงานดานการคามนุษยโดยเฉพาะ) ท้ังนี้ แนวทางการดําเนินงานของชุมชนจะข้ึนกับ

การรับรูและเขาใจนิยามความหมายของการคามนุษย การตระหนักตอสถานการณความรุนแรงของปญหา การ

สนับสนุนหนุนเสริมจากภาคีเครือขาย และอุปสรรคตอการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาการ        

คามนุษย เชน การมีแหลงบันเทิงเริงรมยและแหลงอบายมุขในชุมชน  
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การทําบทบาทในระดับปฐมภูมิ  ชุมชนสวนใหญท่ีศึกษา ไดแก ชุมชนยานสันติธรรม (ศรีวิชัย/ คูปูลูน/

ทานตะวัน) จ.เชียงใหม ชุมชนปาไรเกา และชุมชนเขาสารภี จ.สระแกว ชุมชนสายตรี 16 ชุมชนสายโท 7             

จ.บุรีรัมย และชุมชนศรีสุมัง ชุมชนอนุรักษบํารุง ชุมชนนาโป ชุมชนบางทรายนอย จ.มุกดาหาร ไดแสดงบทบาท

ในระดับเบ้ืองตน  แกนนําและสมาชิกในชุมชนสวนใหญยังไมเขาใจนิยามความหมายของการคามนุษย หรือแมวา

เขาใจนิยามความหมายเปนอยางดี แตแกนนําชุมชนเองกลับไมสามารถดําเนินงานใดๆ ไดเพราะขบวนการ          

คามนุษยมีความเช่ือมโยงกับกลุมผูมีอิทธิพลในจังหวัด  กิจกรรมที่ทําจึงเปนเพียงการผสมผสานงานคามนุษยเขา

กับกิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน ไดแก บทบาทการประชาสัมพันธผานส่ือแผนพับ และหอกระจายขาว การสอดสอง

เดินเวรยามดูแลเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในชุมชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

ความหมายการคามนุษย และการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เทานั้น  ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ยังมิไดมุงเนนในการปองกัน

และแกไขปญหาการคามนุษยโดยตรง  

การทําบทบาทในระดับทุติยภูมิ  ชุมชนหนองหอย จ.เชียงใหม ชุมชนบานทาเรือจาง ชุมชนหาดเล็ก    

จ.ตราด และชุมชนบานปก จ.ชลบุรี  เปน 4 ชุมชนท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาการ    

คามนุษยเปนการเฉพาะ แกนนําและสมาชิกในชุมชนเร่ิมมีความรู ความเขาใจและเกิดเปนความตระหนักเกี่ยวกับ

การคามนุษยชัดเจนมากข้ึน มีการดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน ชุมชนเหลานี้มีผูนําท่ีมีศักยภาพ และมี

ทุนทางสังคมวัฒนธรรมเอ้ือใหเกิดกระบวนการทํางานไดดี เชน วัด ประเพณีวัฒนธรรม มีเครือขายอาสาสมัครของ

กลไกภาครัฐดําเนินงานในพื้นท่ี ทวาในชุมชนก็อาจจะมีกลุมผลประโยชนและกลุมอิทธิพล มีการเคล่ือนยาย

ประชากรและมีประชากรแฝง  กิจกรรมท่ีทํามีท้ังการประสานความรวมมือกับสวนราชการเพื่อแจงขาวสารเตือน

ภัยการคามนุษยในชุมชน บางชุมชนอาจจัดทําบัญชีรายช่ือของแรงงานตางชาติท่ีเปนลูกจางในโรงงาน

อุตสาหกรรมในชุมชน และอาจถึงข้ันท่ีเปนการเขาแทรกแซงใหความชวยเหลือ  กลุมเส่ียงท่ีตกเปนเหยื่อ เชน การ

ขัดขวางการแตงงานของหญิงในชุมชนกับชาวตางชาติ เปนตน    

มีเพียง 3 ชุมชนในจังหวัดพะเยาเทานั้น ท่ีสามารถทําบทบาทในระดับตติยภูมิ  ท้ังผูนําและสมาชิกใน

ชุมชนเหลานี้ นอกจากจะความรูความเขาใจและความตระหนักในปญหาการคามนุษยคอนขางดีแลว ยังมีการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีหลากหลายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยโดยตรงอยางเปนกระบวนการและ

เปนระบบ มีการศึกษาถอดบทเรียนองคความรูเร่ืองการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยของชุมชนเอง มีการ

จัดองคกรเครือขายท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมมีกลไกการบริหารจัดการอยางเปนระบบโดยใชทุนทรัพยากรในทองถ่ิน 

มีการจัดระบบกองทุน สวัสดิการ ครอบคลุมกลุมเปาหมายตางๆ ท้ังเด็ก เยาวชนและสตรี มีการสงเสริมอาชีพ และ

ประการสําคัญในการดําเนินงานควรไดรับความรวมมือจาก ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน  
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(2.2) ลักษณะของบทบาทท่ีชุมชนแตละสถานะดําเนินการ   การศึกษาบทบาทของชุมชนท่ีมีลักษณะ

เปนชุมชนตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย พบวาเกือบทุกชุมชนในพ้ืนท่ีท้ังสามประเภท มักจะมี

การจัดเวรยาม การลาดตระเวน การสังเกตคนแปลกหนาในชุมชน การประสานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเขามาจัด

อบรมใหความรูหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย   

อยางไรก็ดี ในพื้นท่ีตนทาง พบวามีการทําบทบาทในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอยางเปนองค

รวม เพื่อสรางภูมิคุมกันใหแกกลุมเส่ียงมิใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษย และดําเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือ 

เยียวยาเหยื่อการคามนุษยท่ีกลับภูมิลําเนา ใหคืนสูสังคมอยางปกติสุข   ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีเปนทางผานจะพยายาม

แจงขาวสารหรือเบาะแสการคามนุษยตอเจาหนาท่ี เพ่ือการสกัดกั้นไมใหเกิดการคามนุษย  และในกรณีของพื้นท่ี

ปลายทางซ่ึงเปนแหลงจางงาน แหลงธุรกิจการทองเท่ียว เปนบริบทชุมชนเมืองท่ีมีความสัมพันธระหวางคนใน

ชุมชนไมคอยแนนแฟน จึงมักเนนมาตรการควบคุมเจาของสถานประกอบการและปราบปรามแหลงอบายมุขใน

พื้นที่ เชน สถานประกอบการ สถานบริการ หอพัก ฯลฯ  มีการคัดกรองคนและทําทะเบียนแรงงานตางชาติท่ีเขามา

ในชุมชน หรือในบางกรณีอาจมีการรวมตัวกัน ของกลุมแรงงานตางชาติชวยเหลือกันเอง คนในชุมชน (ท้ังผูนํา

และประชาชนทั่วไป) มักจะไมมีบทบาทเพราะรูสึกวา “เกินอํานาจหนาท่ี” ของตน  บุคคลท่ีมีสวนในการคามนุษย

มักไมใชคนทองถ่ิน แตเปนคนท่ีมาเชาอาคารประกอบธุรกิจ  นอกจากนี้ ผูประกอบธุรกิจดังกลาวยังมี

ความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในพื้นท่ี ท้ังท่ีเปนราชการและไมเปนราชการ (แตมีเงินและลูกนองท่ีเปนนักเลง) 

(3) บทบาทชุมชนท่ีพึงประสงคเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  อาจกลาวไดวาบทบาท

ของชุมชนที่พึงประสงคในการปองกันเฝาระวังและแกไขปญหาการคามนุษยโดยรวม ก็คือ บทบาทเดิมท่ีชุมชน

เคยทําแลวในแตละชุมชน (เพราะแตละแหงก็พยายามทําตามอํานาจ ความสามารถท่ีตนมี) แตควรทําใหไดมาก

กวาเดิม และดีกวาเดิม เปาหมายสูงสุด คือ การทําบทบาทใหไดถึงระดับตติยภูมิ  ไดแก  (1) การเสริมสรางการ

เรียนรูและความตระหนักแกคนในชุมชน (2) การพัฒนากลไกเฝาระวังและเตือนภัย (3) การชวยเหลือเยียวยาและ

คล่ีคลายปญหา (4) การพัฒนาศักยภาพชุมชน ภูมิคุมกันและการปองกันตนเอง และ (5) การพัฒนากลไก  การ

บริหารจัดการเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในการปองกันการคามนุษยจะตองทําในหลายมิติ  ท้ังดานกฎหมาย, 

เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม, ระบบเทคโนโลยี, มิติทางการเมืองและการปกครองทองถ่ิน, มิติทางการศึกษา, 

มิติทางดานการแพทย, มิติทางการสื่อสารกับสังคม, ฯลฯ 

(4) เครือขายความรวมมือระดับชุมชน (หรือ “ชุมชน” ตามความหมาย (ข) (ค) และ (ง)) ในการปองกัน 

แกไข และเฝาระวังปญหาการคามนุษย  เครือขายความรวมมือระดับชุมชนเพื่อการปองกันแกไขปญหาการ         

คามนุษยอาจแบงออกเปนประเภท ดังนี้ 

  
42 



(4.1) เครือขายท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนโดยปราศจากการสนับสนุนจากภายนอก รวมท้ัง

เครือขายของประชาชนท่ีเกิดจากการผลักดันของผูนําในชุมชน อาทิ ครู พระ กํานัน ผูใหญบาน ไดแก เครือขาย  

เฝาระวังภัยของคนในชุมชนท่ีจัดต้ังอยางไมเปนทางการในชุมชนตางๆ  เครือขายศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน 

(จ. พะเยา) ท่ีตอมาพัฒนามาเปนเครือขายพิทักษสิทธิเด็กและสตรีระดับตําบล  เครือขายผูศรัทธาวัดคลองเพชร     

จ. ตราด  เครือขายผูศรัทธาวัดปาเปา จ. เชียงใหม  เครือขายประเภทนี้มิไดจัดต้ังข้ึน เพ่ือการปองกันการคามนุษย

โดยเฉพาะ แตเนนการปองกันแกปญหาดานตางๆท่ีคนในชุมชนประสพ เชน ความไมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ตอมาคอยๆเพ่ิมงานท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษยเขาไป 

(4.2) เครือขายของประชาชนท่ีเกิดจากการสงเสริมของหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน   

ไดแก เครือขายสภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนมัธยมบานถํ้าปน  จ. พะเยา เครือขายพัฒนาภูมิปญญาบานปก            

จ. ชลบุรี  เครือขาย อพม.  เครือขาย อสม. เครือขาย อพปร. ในพื้นท่ีตางๆ  เครือขายความรวมมือตลาดโรงเกลือ      

จ. สระแกว  คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน หรือ กรรมการชุมชน  หรือแมกรรมการกลุมในชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อ

ติดตามปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะ  เครือขายประเภทนี้ จะเนนการปองกัน แกไขปญหาการคามนุษยโดยตรง 

เพราะหนวยงานมีวัตถุประสงคดานนี้อยูแลว  แตมิไดหมายความวา เครือขายท้ังหมดนี้จะสามารถดําเนินบทบาท

ไดอยางเขมแข็งเสมอไป 

(4.3) เครือขายของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันแกไขปญหาการคามนุษย ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

(รวม อปท.) เปนการจัดต้ังข้ึนเพื่อสนองนโยบายและมาตรการการปองกันแกไขปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะ ไดแก 

ศป. คม. และอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนๆท่ีจัดต้ังเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ ศป.คม.  เครือขายนี้จะ

พยายามสงเสริมใหเกิดเครือขายประเภทท่ี 1 และ 2 เพื่อใหการดําเนินงานเผยแพรไปอยางกวางขวางมากข้ึน 

เปนท่ีนาสังเกตวา เม่ือดําเนินงานไปไดระยะหนึ่ง จะเกิดการผสมผสาน กลมกลืนกันระหวางเครือขาย

ท้ังสามประเภท  เครือขายของประชาชน หรืออาสาสมัครจะมีแนวโนมโอนเอียงมาสังกัดกับเครือขายท่ีเปน

ทางการ และมีหนวยราชการเปนผูสนับสนุนมากข้ึน เพราะการทํางานตอสูกับปญหาการคามนุษยมีความเส่ียงภัย

สูง ตองเผชิญกับอิทธิพลหลายระดับและจากหลายภาคสวน รวมท้ัง จากคนของรัฐเองดวยในบางคร้ัง  

(5) แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางภาคีตางๆท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการ

ปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กในชุมชน  

เครือขายท่ีมีความสําคัญสูงในขณะนี้ คือ เครือขายภาครัฐ ไดแก ศป. คม. ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา ศป. 

คม. สวนใหญยังตองมีการปรับปรุง พัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึนอีก ประเด็นท่ีสมควรปรับปรุงแกไข มีดังตอไปนี้ 

(ก) การปรับปรุงโครงสราง ท้ังในแนวนอน (แบงงานท่ีเหมาะสมใหภาคีพันธมิตร และสรางการ              

มีสวนรวมของหนวยงานท่ีมีความสามารถเฉพาะทางใหมากข้ึน) และแนวต้ัง (สรางกลไกในระดับตางๆ ใหถึง
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(ข) การปรับปรุงระบบการทํางาน  เนนเร่ือง ระบบการสรางความเขาใจ วิสัยทัศน และเปาหมาย              

ในการทํางานรวมกัน อันจะนําไปสูการรวมกันกําหนดยุทธศาสตร และแผนการปฏิบัติงานที่บูรณาการกัน   การ

สนับสนุน ติดตาม กํากับ และประเมินผล  นอกจากน้ี ยังควรเนนเร่ือง ระบบ feedback ปญหา และรับฟง

ขอเสนอแนะจากชุมชนใหมากข้ึน 

เครือขายอีกแหงหนึ่งท่ีมีความสําคัญสูงเชนกัน คือ เครือขายตางๆท่ีมีอยูชุมชนและเครือขายของ NGO  

ตลอดจน อปท. ดวย  เพราะลําพัง ศป. คม. เองก็ไมมีทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และอุปกรณสําหรับใชในการ

ทํางานอยางเพียงพอ   

ทุกเครือขายท่ีระบุนี้ จําเปนตองพัฒนาบุคลากรของตนใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการ

ทํางานรวมกันเพื่อปองกัน แกไข ปญหาการคามนุษย ท้ังในพื้นท่ีตนทาง ทางผานและปลายทาง  นอกจากนี้ ยัง

จําเปนตองพัฒนาระบบการบริหาร จัดการความรวมมือระหวางเครือขาย และระหวางพื้นท่ีในทุกระดับอีกดวย 

(6) ขอเสนอแนะ รัฐบาลควรพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในกิจการท่ีเกี่ยวของกับการ

ปองกันแกไขปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแลกเปล่ียนขอมูล และทรัพยากร ตลอดจนองคความรูใน

การปองกันการคามนุษยเพื่อปองกันปญหาแตตนทาง  นอกจากนี้ยังควรกําหนดนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติงานตอแรงงานตางชาติ การจดทะเบียนแรงงานตางชาติ การจัดสวัสดิการใหกับแรงงานตางชาติใหชัดเจน

เพ่ือลดปจจัยกอปญหาการคามนุษย  ในสวนของ ศป. คม. ก็ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน และการพัฒนาบุคลากรในท่ีสุด  

ปญหาการคามนุษย ท่ีปรากฎสวนใหญเปนเร่ืองปลายน้ํา เพราะเห็นรูปธรรมการทํางานดาน                  

ปองปราม จับกุม ลงโทษ ฟนฟู โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของและทีมสหวิชาชีพ  ซ่ึงปญหาเหลานี้จะไมหมดไป หาก

ปราศจากการแกปญหาท่ีตนน้ํา คือ การสรางความเขมแข็งของครอบครัว และชุมชน   
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โครงการศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) ตอการมีสวนรวมในการปกครองสวน
ทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย 

(ศึกษากรณี  องคการบริหารสวนตําบลใน  4  จังหวัด  4 ภาค) 
 

ชื่อผูวิจัย :   รศ.ดร.พรเพ็ญ   เพชรสุขศิริ และ นาย อลงกรณ คูตระกูล 

       คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ปท่ีทําวิจัยเสร็จ : พ.ศ. 2549 

1. บทนํา 

    1.1 ปญหาและความสําคัญ 

สภาพสังคมปจจุบันผูหญิงไมเสมอภาคกับผูชาย  ท้ังในดานสิทธิ   การตัดสินใจทางการเมือง                       

การไดรับการยอมรับ  เปนตน  แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 และ มาตรา 80 ไดวาง

หลักประกันความเสมอภาคหญิงชายไว และกําหนดใหรัฐตองมีหนาท่ีจัดใหมีมาตรการใดๆ เพื่อสงเสริม                   

ใหผูหญิงสามารถเขาถึงสิทธิและโอกาสตางๆอยางเสมอภาคกับผูชาย 

สถานการณความเทาเทียมทางเพศ  จากรายงานผลตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals—MDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2547 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (2547)  พบวา  ในภาพรวมผูหญิงการมีสัดสวนการเปนตัวแทนทางการเมืองตํ่า  ในป พ.ศ. 2544  สัดสวน

ผูหญิงในรัฐสภาและองคการบริหารสวนตําบล มีรอยละ 9.6 และ 8.9 ตามลําดับ  และสัดสวนของผูหญิงใน

คณะกรรมการระดับชาติ มีเพียงรอยละ 16 เทานั้น  ดังนั้น เพื่อใหสตรีตระหนักถึงความสําคัญในการเขาไปมีสวนรวม

ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และการบริหารทุกระดับ  ตลอดจนมีบทบาทนําเสนอมุมมองในการ

กําหนดนโยบาย  การบริหาร  และการออกกฎระเบียบตางๆ อันจะสงผลใหสตรีสามารถเขาถึงทรัพยากรและสิทธิ

ตางๆ อยางเปนธรรม  รัฐบาลจึงกําหนดให  การใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับเปน 1 ใน 5 

ยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 

(พ.ศ.2545 – 2549)  โดยไดกําหนดเปาหมายเพิ่มจํานวนสตรีในระดับการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารทุก

ระดับอยางนอยเปนสองเทา  นอกจากนี้ยังกําหนดเปาหมาย MDGs+ ท่ีจะเพ่ิมสัดสวนผูหญิงในรัฐสภา  องคการ

บริหารสวนตําบล  และตําแหนงผูบริหารระดับสูงในราชการสวนกลางเปนสองเทาภายในชวง พ.ศ. 2549   

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหเขาใจถึงสถานการณการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรีใน

เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และทราบความตองการของผูหญิง  ปญหาอุปสรรค  ตลอดจนแนวทาง

ในการแกไขปญหาและการสงเสริมสนับสนุนผูหญิงใหเขาไปมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินเพิ่มข้ึน  เพื่อ
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 1.2 วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้ คือ เพ่ือรวบรวม วิเคราะห และทําความเขาใจขอคิดเห็นท่ีไดจากการ

สัมภาษณเชิงลึกของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) ตอการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรี

ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคยอยในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับเลือกตั้งของสตรีโดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีการเลือกตั้งสมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล 

2. เพื่อระบุถึงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของสตรีในการปกครองทองถ่ิน 

3. เพื่อนําเสนอแนวทางสงเสริมหรือสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทในการปกครองทองถ่ินเพิ่มข้ึน 

 1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

รายงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายทาง ประโยชนท่ีสําคัญไดแก 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการไดรับเลือกตั้งของสตรี  

2. ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาและการสงเสริมสนับสนุน

ผูหญิงใหเขาไปมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินเพิ่มข้ึน 

3. นํามาใชเปนสารสนเทศสําหรับทําความเขาใจสถานการณการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของ
สตรีในองคการบริหารสวนตําบล  

4. นํามาใชเปนแนวทางในการวางยุทธศาสตร นโยบาย โครงงาน โครงการ และแผนงาน เพื่อสงเสริม

ศักยภาพของผูหญิงและชวยใหผูหญิงสามารถทํางานในองคการบริหารสวนตําบล ไดอยางม่ันใจและไดรับการ

ยอมรับ และเพื่อสงเสริมใหสตรีสามารถเขาถึงทรัพยากร  สิทธิและโอกาสตางๆ ไดอยางเปนธรรม  และเสริมสราง

ความเสมอภาคของหญิงและชายในระยะยาว 
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1.4  นิยามศัพทสําคัญ 

 สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ คําศัพทตอไปนี้ผูวิจัยกําหนดใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

1. ขอคิดเห็น หมายถึง ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

2. การมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรี หมายถึง การที่สตรีเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมืองดวย

การลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับทองถ่ิน หรือการท่ีสตรีเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับทองถ่ิน  

2.  การทบทวนวรรณกรรม 

ในสวนของการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดนําเสนอสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวน

รวมทางการเมืองของสตรีเพื่อใหเห็นวาการวิจัยในหัวขอนี้มีการมุงเนนท่ีประเด็นอะไรบาง ความรูเหลานี้สามารถ

นํามาใชเสริมในการทําความเขาใจถึงการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรีได ทายท่ีสุด ผลลัพธที่ไดจาก

การทบทวนวรรณกรรมคือการสรางกรอบการวิเคราะหสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ โดยกรอบการวิเคราะหท่ีสังเคราะห

ข้ึนนี้จะทําหนาท่ีเปนแนวทาง (Guideline) ในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตอไป  

2.1   แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง 

         2.1.1 การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมือง 

การมีสวนรวม (Participation) เปนหัวขอการศึกษาท่ีสําคัญในทางรัฐศาสตรท้ังนี้เพราะเม่ือมีการ

ปกครองข้ึนในสังคมหน่ึงความสัมพันธระหวางฝายท่ีปกครองกับฝายท่ีถูกปกครองยอมเกิดข้ึน ดังนั้น การทําความ

เขาใจถึงท่ีมาของรูปแบบความสัมพันธดังกลาวจึงนับไดวามีความสําคัญ วิวัฒน เอ่ียมไพรวัน และอมร รักษาสัตย 

(2544) (อางใน บุญเสริม นาคสาร, 2546) เสนอวาเม่ือพิจารณาวิวัฒนาการของรัฐและการปกครองตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน ทําใหสามารถแบงลักษณะความสัมพันธระหวางฝายท่ีปกครองกับฝายท่ีถูกปกครองได 3 รูปแบบ โดย

สรุปไดดังนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธแบบผูปกครองกับผูถูกปกครอง (Ruler and Ruled) เปนลักษณะท่ีประชาชน  

มีสวนรวมทางการเมืองในแงของการมีโอกาสในการตัดสินใจทางการเมืองนอยมากถึงไมมีเลย ซ่ึงสมบัติ ธํารงธัญ

วงศ (2542: 316) เรียกวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบอํานาจนิยมโดยมีทิศทางของความสัมพันธเปน

ทางเดียวคือประชาชนเปนผูที่ตองปฏิบัติตามผูปกครองเทานั้น ตัวอยางเชน ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญา

สิทธิราช และระบอบเผด็จการ เปนตน  

2. รูปแบบความสัมพันธแบบการปกครองโดยผูแทน (Representative Government) มีหัวใจอยูท่ี 

“อํานาจอธิปไตย” ซ่ึงเปนของประชาชนทุกคน อํานาจนี้จะถูกใชผานตัวแทนท่ีไดรับเลือกจากประชาชน  โดยผาน

กระบวนการเลือกภายใตระบบการแขงขัน อยางไรก็ตามอํานาจท่ีตัวแทนไดรับนั้นมีขอบเขตจํากัด มีเง่ือนไข และ
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3. รูปแบบความสัมพันธของการเมืองแบบมีสวนรวม (Participative Politics) หลักการสําคัญของระบบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยึดหลักพื้นฐานท่ีวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ท่ีแทจริงดังนั้นประชาชนจึง

ควรสามารถใชอํานาจไดเสมอแมวาไดมอบอํานาจใหกับผูแทนของประชาชนไปใชในฐานะท่ีเปนตัวแทนแลวก็ตาม 

ซ่ึงการจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองการปกครองยังข้ึนอยูกับส่ิงสําคัญอยางนอยอีก 3 

เร่ือง (เจริญ คัมภีรภาพ, 2548) ไดแก การรับรองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง การมีองคกรตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระ

และมีประสิทธิภาพ  ตลอดท้ังประชาชนมีทางเลือกและเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรอง

สิทธิเสรีภาพของพลเมืองในฐานะท่ีเปนเจาของอํานาจอธิปไตยนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองดําเนินการอยางจริงจัง  

2.1.2 ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง 

นักวิชาการไดใหความหมายตอแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไวหลาย

ประการ อาทิ เชน 

Weiner (1971: 161-164) ไดใหความหมาย “การมีสวนรวมทางการเมือง” (Political Participation) 

หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบความสําเร็จหรือไม ไมวาจะมีการจัดอยาง

เปนระเบียบหรือไม และไมวาจะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวหรือตอเนื่องกัน จะใชวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม 

เพื่อผลในการท่ีจะมีอิทธิผลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอการบริหารงานของรัฐ หรือตอการเลือกผูนํา ทาง

การเมืองของรัฐบาลไมวาจะเปนไปในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติก็ตาม 

Huntington และ Dominquez (1975: 33) ใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองวา หมายถึง 

กิจกรรม หรือการกระทําของประชาชนท่ีตองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล โดยการกระทําหรือความ

พยายามนั้นเปนไปไดท้ังท่ีสมัครใจหรือไมสมัครใจ รวมถึงการเลือกตั้งการรวมในการรณรงคหาเสียง การรวมตัว

เพื่อใหโนมนาวหรือกดดันรัฐบาล การประทวง การใชความรุนแรง 

Verba and Nie (1975: 2-3) เห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองจะตองเปนกิจกรรมของประชาชน 

เฉพาะบุคคลเปนเร่ืองของการกระทํากิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิท่ีกฏหมายกําหนด โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะ

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสิทธิท่ีจะเขาสมาคมหารือกอตั้งพรรคการเมือง หรือกลุมท่ีเกี่ยวของกับการเมืองกลุมอ่ืน ๆ 

สิทธิท่ีจะอุทธรณตอรัฐบาล สิทธิท่ีเกี่ยวกับการพูดการชุมนุม และการพิมพอยางอิสระ และเปนกิจกรรมท่ีมุงหมาย 

เพื่อท่ีจะสรางอิทธิพลตอรัฐบาล ท้ังในการเลือกต้ังเจาหนาท่ีของรัฐหรือเลือกกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ัง

เปนการเขามามีสวนรวมตอการปกครองโดยการกระทํากิจกรรม 
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จากนิยามของแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองท่ียกมาขางตน เห็นไดวาเปนนิยามที่ เนนให                  

การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกระบวนการทางการเมือง (Political Process) หรือเปนกิจกรรมทางการเมืองใน

รูปแบบตางๆของบุคคลในสังคม แตตองไมลืมวา การพิจารณาวาแนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง เปนเปาหมาย

ของการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็นับวามีความสําคัญเชนกันในฐานะท่ี การมีสวนรวมทางการ

เมืองเปนดัชนีช้ีวัดท่ีสําคัญอยางหนึ่งของความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542) หรือ

อาจกลาวไดวา สังคมที่เรียกวาเปนสังคมท่ีพัฒนาแลวทางการเมืองคือสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง

อยางแทจริงนั่นเอง อยางไรก็ตาม รายงานวิจัยนี้จะเนนเฉพาะการมีสวนรวมในฐานะท่ีเปนกระบวนการทาง

การเมืองเทานั้น  

2.1.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

  จากการวิจัยของ Milbrath and Goel (1977) พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดแก 

1. ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental Stimuli) ไดแก ระบบสังคม (Social System) และ

สภาพการณทางการเมือง (Political Settings) ปจจัยดานน้ีอาจมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองไดท้ัง

ในเชิงบวกและเชิงลบ  

2. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ไดแก พันธุกรรม แรงขับ 

3. ความตองการทางบุคลิกภาพ ความตองการทางจิตใจและรางกาย และความเช่ือและทัศนคติทางการเมือง  

Burkhart et al (1972) (อางใน รังสิมันต บุณยบรรณานนท, 2537: 28-29) เสนอปจจัยท่ีทําใหบุคคลจะ

เขามามีสวนรวมทางการเมือง โดยปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้ (1) 

ความตองการที่จะเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน(2) ความตองการที่อยากจะรูจักกับบุคคลสําคัญ (3)ความ

ตองการท่ีจะทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ ตอสังคม หรือกลุมของตน (4) ความตองการไดมาซ่ึงอํานาจ 

(5) ความตองการไดมาซ่ึงอิทธิพล  (6)ความตองการมีเกียรติและศักดิ์ศรี (7) ความตองการที่จะตอบสนองสภาวะ

ทางจิต และ (7) ความตองการรายไดท่ีสูงข้ึน 

Nie et al (1969) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองพบวามีท้ังปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธโดยตรง (แบงออกเปนความสัมพันธสูงและปานกลาง) และปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางออมหรือมี

ระดับความสัมพันธต่ํา โดยมีปจจัยตางๆไดแก การเขาเปนกลุมสมาชิกทางสังคม ความสํานึกในหนาท่ีทาง

การเมือง ความรูทางการเมือง การรับรูขาวสารทางการเมือง ความสนใจทางการเมือง และประสิทธิภาพทางการ

เมืองสถานะทางสังคม 

ตัวแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ Rush (1992)  ช้ีใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน จะเห็นวาตามความคิดของ Rush สถานการณเปนปจจัยท่ีสงผลโดยตรงตอการ
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สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2542: 335) ไดสรุปรวมบทบาทของปจเจกชนตอการมีสวนรวมทางการเมืองจาก

ผลการวิจัยของนักวิชาการตางๆ จํานวนมาก ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีผลเชิงบวกตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

บุคคลในฐานะปจเจกไดดังนี้  

1. ปจจัยความสนใจหรือความผูกพันกับการเลือกตั้งหรือการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวกตอการไปใช
สิทธิเลือกตั้ง 

2. ปจจัยการประกาศตัวสังกัดพรรคการเมือง โดยผูท่ีประกาศตัววาสังกัดพรรคการเมืองจะมีความ

สนใจท่ีจะมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูงกวาผูท่ีมิไดประกาศตัว 

3. ปจจัยอายุ คือ ผูท่ีมีอายุมากหรือผูอาวุโสมีแนวโนมจะเขาสังกัดพรรคการเมืองมากกวาผูมีอายุนอย

หรือคนหนุมสาว 

4. ปจจัยความนิยมตัวบุคคลในการแขงขันทางการเมือง ถาบุคคลใดมีความนิยมตัวบุคคลใดบุคคล

หนึ่งในการแขงขันทางการเมืองยอมตองการที่จะใหผูท่ีตนพอใจไดรับเลือกต้ังดังนั้นจึงมีความแสดงออกถึงการมี

สวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลท่ีมิไดนิยมในตัวบุคคลใดเปนพิเศษ 

5. ปจจัยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวกตอระดับความผูกพัน

ทางการเมือง 

6. ปจจัยเพศ โดยเพศชายจะมีจิตใจเกี่ยวของสัมพันธทางการเมืองมากกวาเพศหญิง ซ่ึงเปนผลมาจาก

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีทําใหเพศชายเปนเพศท่ีเปนผูนําในทุกๆดาน สวนเพศหญิงถูก

อบรมขัดเกลาใหเปนผูตาม 

รูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง 2.1.4 

   ในปจจุบัน เปนท่ียอมรับกันวารูปแบบการเขามามีสวนรวมทางการเมืองมีอยูมากมายและแตกตางกัน

ไปในแตละระบบการเมือง  ตัวอยาง เชน กรอบแนวคิดวาดวยลําดับข้ันของการเกี่ยวพันทางการเมือง (The 

Hierarchy of Political Involvement) ท่ีเสนอโดย Milbrath มีฐานคติท่ีสําคัญอยูสองประการ (Milbrath, 1965 อาง

ถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542: 326)  คือ (1) ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการกระทําทางการเมืองอยางใดอยางหน่ึงมี
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รูปท่ี 1: ตัวแบบลําดับขั้นการมีสวนรวมทางการเมืองของ Milbrath 

 

 
ที่มา: ปรับจาก Milbrath, 1965 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542 

2.2 สถานภาพการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 

การท่ีสตรีเขามามีสวนรวมทางการเมืองมีคุณูปการตอระบบการเมืองและสังคมโดยสวนรวม (มูลนิธิ 

ฟรีดิค เอแบรทและคณะอนุกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร, 2547; วิระดา สมสวัสดิ์, 

2546) ในแงของการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเมืองท่ีจะไดจากมุมมอง ความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณท่ี

แตกตางของสตรี;  การทําใหรูปแบบการพัฒนามีความหลากหลายเนื่องจากสตรีจะสะทอนความตองการท่ี

แตกตางของเพศหญิงท่ีควรจะตองมีการใหความสนใจเปนพิเศษ; และการทําใหระบอบประชาธิปไตยเขมแข็งข้ึน

เพราะการเขารวมมีสวนตัดสินใจทางการเมืองของสตรีเปนการทําใหคนทุกกลุมในสังคมไดมีสวนในการปกครอง 

นอกจากนี้ ในแงของกฎหมายการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเปนส่ิงสําคัญท่ีเปนหลักประกันวาจะมีการวาง

นโยบายและออกกฎหมายรวมทั้งบังคับใชกฎหมายท่ีคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนสตรี 

แมในอดีตท่ีผานมาสถานภาพการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีจะอยูในระดับต่ําเพราะความเช่ือและ

คานิยมของสังคมตอความสัมพันธระหวางเพศชายและเพศหญิงยังคงยึดถือใหเพศชายเปนใหญ อยางไรก็ตาม เม่ือ

ปจจัยดานสภาพแวดลอมโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปรูปแบบความสัมพันธระหวาง
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การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในประเทศไทย 2.2.1 

หลังจากการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองจากสมบูรญาณาสิทธิราชเปนระบอบประชาธิปไตย ใน

ป พ.ศ.2475 ความคิดเชิงประชาธิปไตยและเสรีนิยมไดนําไปสูการปรับเปล่ียนบทบาทและสถานภาพของผูหญิง

มากข้ึน ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ไดกําหนดใหคนไทยทั้งชายและหญิงมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกต้ังและ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากการศึกษาของ โคทม อารียา และคณะ (2540) พบวาสตรีไทยมีการรวมกลุมเพื่อ

เรียกรองสิทธิทางการเมืองเร่ือยมาตั้งแตกอนป พ.ศ. 2475 โดยเนนการเรียกรองสิทธิในทางการเมืองท่ีเทาเทียมกัน

ของหญิงและชายแมวาในชวงเวลาดังกลาวแนวคิดเร่ืองนี้ยังคงเปนแนวคิดใหมโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

รูปธรรมประการหน่ึงคือการท่ี          บทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ท่ีระบุใหแกไขกฎหมายอ่ืนๆท่ี   

ขัดตอความเทาเทียมกันของชายและหญิงในทางการเมืองและการบริหารราชการ นอกจากนี้การเรียกรองสิทธิสตรี

อีกประการที่ถือไดวามีนัยสําคัญอยางมากตอบทบาทและสถานะของสตรี นั่นคือการเรียกรองสิทธิทางการศึกษา

โดยใหสตรีมีโอกาสเลือกเรียนวิชาสามัญเชนเดียวกับชาย ผลท่ีตามมาก็คือการท่ีสตรีมีความรูดานวิชาชีพสามารถ

เขาสูตลาดแรงงานเพ่ือทํางานไดอยางเทาเทียมกับบุรุษ  

อยางไรก็ตามสัดสวนการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงในประเทศไทยยังลาหลังกวา               

ประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว (ถวิลวดี บุรีกุล, 2544) จากรายงาน                     

การพัฒนาคนป 2539 ของ UNDP ระบุวา โดยภาพรวมประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะมีผูหญิงไดรับการเลือกต้ังเขาเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคิดเปนคาเฉลี่ยไดรอยละ 10.8 ในขณะที่ปจจุบันประเทศไทยมีผูหญิง  ท่ีไดรับการ

เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตํ่ากวาคาเฉล่ียของประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลาย (โครงการสตรีศึกษา, 2541: 

186-187, อางถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2544) 

ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผูหญิงไทยแสดงใหเห็นวาสถานภาพของผูหญิงในทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง นับวามีความกาวหนากวาในอดีต และเปนท่ีนาสังเกตวาปจจุบันการรวมตัวทางการเมืองของกลุมผูหญิง

เร่ิมมีความหลากหลาย จากในอดีตท่ีจํากัดวงอยูเฉพาะผูหญิงระดับสูงและผูหญิงท่ีมีการศึกษา มาสูการรวมกลุม

ของผูหญิงในทุกๆระดับ ซ่ึงรวมถึงผูหญิงกลุมอาชีพตางๆ โดยเฉพาะการท่ีกลุมผูหญิงไดมีโอกาสเขาดํารง

ตําแหนงผูนําระดับชุมชนทองถ่ิน ท้ังในรูปของผูสมัครเปนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาทองถ่ิน เชน 
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2.2.2 การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไทยในระดับประเทศ   

ส่ิงช้ีวัดระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีของไทยในระดับประเทศอาจจะพิจารณาไดจาก 

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนสตรีในคณะรัฐมนตรี จํานวนสมาชิกวุฒิสภา และจํานวน ผูมาเลือกต้ัง  

พบวา ผูหญิงมีตําแหนงทางการเมืองและการบริหารเพียงไมถึงรอยละ20 สําหรับตําแหนง ดานการบริหารราชการ 

ผูหญิงดํารงตําแหนงขาราชการระดับ 9 สูงท่ีสุด คือรอยละ 24.4 ในปงบประมาณพ.ศ.2547 (สํานักงานขาราชการ

พลเรือน, 2547) และผูหญิงดํารงตําแหนงขาราชการระดับ 11 นอยท่ีสุด รอยละ 9.7 สําหรับตําแหนงทางการเมือง

ผูหญิงเขาดํารงตําแหนงเปน ส.ส.แบบแบงเขตสูงท่ีสุดรอยละ 11.8 ในการเลือกต้ังป พ.ศ.2548 แตกระน้ันมีผูหญิง

เพียง 2 คนหรือรอยละ 5.7 เทานั้นท่ีไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีป พ.ศ.2548 

ตั้งแตป พ.ศ.2526-2548 มีการเลือกตั้ง 9 คร้ัง ผูหญิงไดรับเลือกตั้งเฉล่ียรอยละ 9.62 ของผูหญิง                     

ท่ีลงสมัคร ยกเวน ปพ.ศ. 2526, ป พ.ศ.2548 ผูหญิงไดรับเลือกต้ังรอยละ 24.07 และ 25.82 ของผูหญิง                     

ท่ีลงสมัครแบบแบงเขต ในอีกแงหนึ่ง สตรีไมเคยไดรับการเลือกต้ังถึงรอยละ 10 เลยจนกระท่ังปพ.ศ. 2548 

(สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, www.gdrif.org) อยางไรก็ตามแนวโนมการไดรับการเลือกต้ังของ

สตรีเปนไปในดานบวก กลาวคือมีสัดสวนเพิ่มข้ึนในการเลือกตั้งแตละคร้ังท่ีผานมา 

2.3.4 อุปสรรคในการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง 

มีนักวิชาการ และนักปฏิบัติ เช่ือวาผูหญิงมีอุปสรรคในการมีสวนรวมทางการเมืองมากมาย  เชน 
Kate (1971) (อางถึงใน กมลา ขันธปราบ, 2535: 16) อธิบายวาอุปสรรคในการเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองของสตรีไดแก 1.ปจจัยดานการกลอมเกลาทางสังคม 2.ปจจัยดานกายภาพ 3.ปจจัยดานโครงสราง

สังคม  4.  ปจจัยดานการจัดลําดับชนช้ันทางสังคม 5.ปจจัยดานครอบครัวและความรับผิดชอบในฐานะแมบานและ

มารดา 6.ปจจัยดานกฎหมายและขอบังคับทางสังคม 7.ปจจัยดานความเช่ือทางศาสนาและแงคิดทางมนุษยวิทยา 

และ  8.ปจจัยดานคานิยมและความเช่ือดานจิตวิทยา 

เมทินี พงษเวช (2541 : 16) ระบุถึงสาเหตุท่ีทําใหผูหญิงมีสวนรวมทางการเมืองนอย ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ

การมีสวนรวม และความกาวหนาของผูหญิงในทางการเมือง อาจสรุปได 2 ปจจัย คือ 

1. ปจจัยภายนอก ซ่ึงรวมถึงวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีพรรคการเมืองปดกั้นโอกาสของผูหญิงจึงทําให

ผูหญิงไมอยากเขารวมพรรคการเมือง นอกจากนี้สวนตางๆ ของสังคมไมใหโอกาสผูหญิงและไมไดใหการ

สนับสนุนผูหญิงเทาท่ีควร รวมท้ังทัศนคติและพันธนาการทางความคิดท่ีกีดกันผูหญิงหรือท่ีไมม่ันใจในผูหญิง 
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2. ปจจัยภายใน ซ่ึงเช่ือมโยงกับตัวผูหญิงเอง คือ ผูหญิงขาดความม่ันใจ ขาดความรูทางการเมือง ขาด

เปาหมาย ขาดขาวสาร รวมท้ังการยอมรับสภาพ ไมเห็นคุณคาของตัวเอง ซ่ึงหลายๆ สวนเหลานี้ เนื่องจากประเพณี

วัฒนธรรมท่ีหลอหลอมมาใหผูหญิงเปนผูตามและมีบทบาทหลักในฐานะมารดาและภรรยา 

นอกจากนี้ ในทัศนะของ วิระดา สมสวัสดิ์ (2546) ผูหญิงเผชิญกับอุปสรรคเชิงวัฒนธรรมและ

โครงสรางทางสังคมหลายประการ  ท่ีจะมีสวนรวมทางการเมือง  เชน  1.เจตคติและการเลือกปฏิบัติ  2.

ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชายท่ีไมเทาเทียมกันในครอบครัว    3.การกําหนดใหผูชายเปน “หัวหนา

ครอบครัว” ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 4.ความรับผิดชอบในบานและในการดูแลลูก   5. การขาด

ประสบการณในกิจการสาธารณะ 6.การขาดแบบอยางและการสนับสนุนของผูหญิงท่ีอยูในอํานาจ 7.ความกลัว

ความรุนแรง การคุกคาม การวิพากษวิจารณและการถูกหยาขาดจากสามี 8.การไมเห็นคุณคาของตนเอง 9.

วัฒนธรรมของการเผชิญหนาทางการเมืองท่ีสราง “ผูชนะ” และ “ผูแพ” 10.การเลือกปฏิบัติตอผูหญิง 11.คาใชจาย

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งและการอยูในตําแหนงมีสูง และ 12.การขาดการศึกษา 

2.5 กรอบการวิเคราะห (Framework for Analysis) 

 กรอบการวิเคราะหสําหรับงานวิจัยนี้ (ดูรูปท่ี 1) เปนกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะหความคิดเห็น

ของผูมีสวนรวมโดยตรงในการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี สรางข้ึนโดยใชความรูจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีไดนําเสนอไปแลวเปนฐานคิด กรอบการวิเคราะหนี้ถือเปนเพียงขออธิบายสมมติ (Hypothetical 

Explanation) ท่ีจะใชในการอธิบายสถานการณการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรีในแตละกรณีศึกษา 

อยางไรก็ตาม กรอบการวิเคราะหนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางเต็มท่ีเม่ือผูวิจัย เขาไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีจริงแลว

พบวาขอมูลท่ีไดไมสอดคลองกับกรอบการวิเคราะหนี้ ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมิไดใชกรอบการ

วิเคราะหเปนขอจํากัดแตใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการแสวงหาคําตอบของการวิจัยเทานั้น (สุภางค             

จันทวานิช, 2546) นอกจากนี้ การวิจัยคร้ังนี้มิไดมุงหวัง ท่ีจะสรางทฤษฎีหลัก (Grand Theory) หากแตเปนการ

สรางทฤษฎีแบบติดดิน (Grounded Theory) ท่ีเนนการสรางขอสรุปจากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละกรณีศึกษา 

ดังนั้น ขอมูลท่ีเก็บไดจริงในพื้นท่ีถือวา มีความสําคัญมากท่ีสุด  

ความสัมพันธเชิงตรรกะ (Logical Relationship) ขององคประกอบตางๆในกรอบการวิเคราะหนี้            

อยูบนฐานของแนวทางระบบ (System Approach) โดยมองวาการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเปนระบบท่ีมี

องคประกอบยอยและดําเนินการอยูภายใตสภาพแวดลอมชุดหนึ่ง สําหรับกรอบการวิเคราะหนี้  ปจจัยนําเขา 

(Input) ถูกดัดแปลงใหเปนปจจัยและปญหาท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของ

สตรี นอกจากนี้ผลลัพธจากกระบวนการมีสวนรวมก็จะแปรสภาพยอนกลับไปเปนปจจัยสงเสริมและ/หรือปญหา

สําหรับกระบวนการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรีตอไป เม่ือมองในภาพกวาง ระบบการมีสวนรวมนี้
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1. ปจจัยระดับปจเจกท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเปนองคประกอบเฉพาะตัวของสตรีเอง ท่ีนาจะ

ชวยเสริมใหระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเพ่ิมข้ึน(สงผลเชิงบวกตอการมีสวนรวม) ปจจัยเหลานี้เปน

ปจจัยเชิงสมมติ (Hypothetical Factor) ท่ีไดสังเคราะหมาจากวรรณกรรมท่ีไดทบทวนไปแลว โดยสามารถจําแนก

ไดเปน 3 กลุมใหญๆท้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกปจจัยยอยท่ีสําคัญๆมาเปนตัวอยางประกอบดวย ไดแก (แนนอนวาปจจัยท่ี

ผูมีสวนรวมโดยตรงในการปกครองทองถ่ินของสตรีเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการปกครองถ่ิน

ของสตรีอาจมีมากกวาปจจัยท่ีนําเสนอนี้ก็เปนได กรอบการวิเคราะหนี้ยอมมีการปรับเปล่ียนไปตามขอมูลเชิงลึกท่ี

เก็บไดจริงในพื้นท่ี) 

1.1)  ปจจัยสวนบุคคล คือ ปจจัยท่ีเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของสตรี ไดแก   อายุ  การศึกษา  รายได และ

อาชีพ 

1.2) ปจจัยดานการเมือง ไดแก  

1) ความรูดานการเมืองของสตรี หมายถึง ความสามารถของสตรีในการทําความเขาใจและอธิบาย

ปรากฏการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน  

2) ความสํานึกในหนาท่ีทางการเมืองของสตรี หมายถึง การตระหนักและแสดงออกดานการเมือง

ตามสิทธิท่ีตนมีอยู  

3) การรับขาวสารทางการเมืองของสตรี หมายถึง ระดับการติดตามขาวสารทางการเมืองของสตรี 

1.3) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก  

1) การที่สตรีเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ไดแก การที่สตรีเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมในกลุม

สหกรณ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร กลุมผลิตสินคาชุมชนตางๆ  

2) ความรูสึกเปนชุมชนของสตรี คือ การท่ีสตรีมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความ

ตองการท่ีจะทําในส่ิงท่ีมีประโยชนตอชุมชนของตนเอง 

3)   การรับรูบทบาทท่ีสังคมคาดหวังของสตรี หมายถึง การตระหนักถึงส่ิงท่ีสตรีควรจะ

แสดงออกภายใตบรรทัดฐานของสังคม 

4) การสนับสนุนของครอบครัว ไดแก การท่ีครอบครัวของสตรีใหความรวมมือและความ

ชวยเหลือท้ังทางกายภาพและทางจิตใจแกสตรีในการที่จะมีสวนรวมทางการเมือง 
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2. ปญหาระดับปจเจกท่ีกระทบตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี 

    ตรงกันขามกับปจจัยท่ีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี ปญหาเฉพาะตัวสตรีท่ีกระทบตอ

การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเปนองคประกอบท่ีขัดขวาง เบียดบัง ลดทอนการเขาไปมีสวนรวมทางการ

เมืองของสตรี ทําใหระดับการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีลดลง (สงผลเชิงลบตอการมีสวนรวม) ปญหา

เหลานี้จําแนกออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก  

1.1)  ปญหาสวนบุคคล 

1.2)  ปญหาดานการเมือง 

1.3)  ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม 

สําหรับองคประกอบของกรอบแนวคิดการวิจัยสวนนี้ ผูวิจัยกําหนดใหมีลักษณะเปนกรอบกวางๆ 

ท้ังนี้เพราะตองการที่จะรวบรวมปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงๆในแตละกรณีศึกษา  

3. กระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง  

องคประกอบสวนนี้ไดทําการประยุกตจากตัวแบบระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ Milbrath 

(1965, อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2542) ซ่ึงในท่ีนี้จะเนนท่ีการมีสวนรวมในระดับสูง นั่นคือ                      

   การมีสวนรวมทางการเมืองดวยการเสนอตัวเขาเปนคูแขงขันทางการเมืองหรือการลงสมัคร    

รับเลือกตั้ง 

   การมีสวนรวมทางการเมืองระดับสูงสุดหรือการเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  ผูวิจัยไดปรับใหการมีสวนรวมท้ังสองระดับนี้มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) กลาวคือ การเขา

ไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกต้ังถือเปนปจจัยนําเขาของกระบวนการเลือกต้ัง เม่ือมีการ

เลือกต้ังแลวและไดรับเลือกต้ังก็นับเปนการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองดวยการเขาไปดํารงตําแหนงทาง

การเมืองนั่นเอง โดยการทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะเปนกระบวนการนี้จะชวยลดแนวโนมการมองการมี       

สวนรวมทางการเมืองในลักษณะคงตัว (Static) ซ่ึงมักจะทําใหเกิดความเขาใจท่ีคับแคบในเร่ืองการมีสวนรวม

ทางการเมือง ท้ังนี้ ท้ังองคประกอบปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมและองคประกอบปญหา  ท่ีลดทอนการมีสวนรวม

ท่ีไดกลาวถึงกอนหนานี้จะมีผลตอท้ังการมีสวนรวมดวยการลงสมัครรับเลือกต้ังและการมีสวนรวมดวยการดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 

4. สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกของการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี  

     หมายถึง ปจจัยภายนอกท่ีอยูลอมรอบตัวสตรีโดยอยูนอกเหนือการควบคุมของสตรี ปจจัยเหลานี้

นอกจากจะสงผลกระทบตอการมีสวนรวมของสตรีแลวยังไดรับผลกระทบจากการมีสวนรวมของสตรีดวยเชนกัน  
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    บรรยากาศทางการเมือง หมายถึง ความรูสึกและการแสดงออกท่ัวๆไปของตัวแสดงทางการเมือง 

เชน นักการเมือง กลุมผลประโยชน และประชาชน เปนตน  

   โครงสรางเชิงสถาบันขององคการทางการเมือง หมายถึง โครงสรางของกฎระเบียบตางๆทั้งท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการท่ีสรางข้ึนโดยองคการทางการเมือง  

  เสถียรภาพทางการเมือง หมายถึง แนวโนมท่ีฝายบริหารจะสามารถทํางานไดตลอดวาระการทํางาน 

และความถ่ีของการเปล่ียนแปลงผูท่ีเขามาดํารงตําแหนงในฝายบริหาร 

 วัฒนธรรมทางการเมือง ไดแก   ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือทางการเมืองของ

บุคคลที่มีตอการเมืองท่ีไดรับการปลูกฝง อบรม และถายทอดสืบตอกันมาในชวงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงมีผลสะทอน

ตอแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอระบบการเมืองและองคประกอบตาง ๆ ทางการเมือง  

 สภาพเศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะโดยท่ัวไปของการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการของประเทศ 

 ลักษณะของสังคม หมายถึง สภาพความเปนอยูโดยท่ัวไปของคนในชุมชน 

วัฒนธรรมของสังคม หมายถึง แบบแผนของการกระทําหรือแบบอยางการดําเนินชีวิตท่ีกลุมสราง

ข้ึนมาเพื่อใชในการดํารงชีวิตรวมกันไดอยางผสมผสานและถาวร โดยมีการถายทอดจากกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมได  
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รูปท่ี 1: กรอบการวิเคราะหขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงในการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรี  

 

 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยออกแบบใหเปนการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) 

โดยใชหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ในระดับปจเจก (Individual) นั่นคือ ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมี

สวนรวมทางการปกครองทองถ่ินของสตรี  
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3.1 ขอบเขตการศึกษาและกลุมเปาหมาย 

ในการวิจัยนี้ ขอบเขตของกรณีศึกษาคือเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล โดยเลือกจังหวัดจาก 4 

ภาค  ภาคละ 1 จังหวัด แตละจังหวัดจะเก็บรวบรวมขอมูล 5 องคการบริหารสวนตําบล รวม 20 องคการบริหาร

สวนตําบล เปนกรณีศึกษาดังนี้คือจังหวัดลําพูน (ภาคเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จังหวัดนนทบุรี (ภาคกลาง) และจังหวัดสงขลา (ภาคใต)  

อนึ่งเกณฑในการเลือกจังหวัดท่ีจะเขาไปศึกษาน้ัน ผูวิจัยเลือกใชความหลากหลายของการศึกษาเปน

เกณฑ เนื่องดวยการวิจัยนี้ใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นจังหวัดท่ีเลือกมาในแตละภาค ผูวิจัยมิไดมุงหวังให

มีความเปนตัวแทนของทุกจังหวัดท่ีเหลือของแตละภาคแตอยางใด หากแตมุงเนนใหการศึกษาวิจัยในภาพรวมมี

ความหลากหลาย ใหครอบคลุมลักษณะของสังคมในหลายๆลักษณะ เพื่อใหสามารถฉายภาพของสถานการณการ

มีสวนรวมของสตรีตามความคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงไดอยางกวางขวางมากข้ึนนั่นเอง  

กลุมเปาหมายในการวิจัยคือ ผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการปกครองทองถ่ินของสตรี 

โดยจะสัมภาษณผูมีสวนรวมโดยตรงเหลานั้นในองคการบริหารสวนตําบลที่กลาวไปแลวขางตนแตละเขตพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 10 คน รวมผูท่ีถูกสัมภาษณไมนอยกวา 200 คน สําหรับผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการ

ปกครองทองถ่ินของสตรี ไดแก 

1.   กลุมผูบริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

2.   ผูนําสตรี หรือผูนําองคกรสตรีในชุมชน 

3.   ผูนําชุมชน 

4.   ประชาชนใน พ้ืน ท่ี ท่ี เป น ตั วแทนของก ลุ ม ชุมชนต า งๆ  เ ช น  ตั วแทนกลุ ม แม บ าน                     

กลุมเกษตรกร และกลุมวิชาชีพตางๆ เปนตน  

5.   กลุมเปาหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured) โดยผูวิจัยมุงเนนให

ไดมาซ่ึงความถูกตองแมนยําของขอมูลท่ีมาจากมุมมอง หรือทัศนะของผูใหขอมูลเปนหลัก เทคนิคท่ีใชในการ

สัมภาษณคือเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังใชวิธีการสัมมนาสาธารณะ (Public Workshop) ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 

โดยวิธีการน้ีเปนการส่ือสารและนําเสนอผลการศึกษาเพื่อใหมีการวิพากษวิจารณ และประมวลความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักการเมือง และผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัย 
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4.  ผลการศึกษา 

 กรณีศึกษาจังหวัดลําพูน 

1. จากการศึกษาขอคิดเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรงในเขตพ้ืนท่ีอบต. (อบต.) 5 แหงของจังหวัดลําพูน 

พบวาปจจัยสวนบุคคลท่ีสําคัญไดแก ความกลาแสดงออก ปจจัยดานการเมืองไดแก ความรูดานการเมือง ความ

สํานึกในหนาท่ีทางการเมือง การรับรูขาวสารหรือแนวทางการพัฒนาของ อบต. และการประชาสัมพันธตัวเอง 

ปจจัยดานสังคม ไดแก (1) การเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม (2) ความรูสึกอยากพัฒนาทองถ่ินของตัวเอง (3) 

ความพรอมท่ีจะเสียสละเพื่อสวนรวม (4) การรับรูวาคนในชุมชนใหโอกาสและยอมรับผูหญิงมากข้ึน และ (5) การ

สนับสนุนจากครอบครัว 

2. ในทางกลับกัน ผูมีสวนรวมโดยตรงฯเหลานั้นก็เห็นวาส่ิงท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางการมีสวนรวมฯ

ของสตรีประกอบดวย (1) การมีการศึกษาไมสูง (2) การกีดกันจากกลุมการเมืองท่ีมีอยู (3) นักการเมืองในทองถ่ิน

ไมสนับสนุน (4) ความเช่ือเดิมท่ีกีดกันสตรี (5) ความยินยอมจากพอแมสามี (6) ชาวบานไมตองการเลือกคนใหม

เพราะคนเดิมรูงานดีอยูแลว  

3. ในสวนของประเด็นท่ียังมีปญหา (Dilemma) ท่ีพบไดแก  

1) ประเด็นความเหมือนและความแตกตางของคําวา “ความรู” “การศึกษา” และ”ความสามารถ”  

2) ประเด็นความเช่ือ พบวา ความเช่ือดานบวกตอความสามารถของผูหญิงนั้นมีนอยกวาความเช่ือ

ดานลบมาก แมแตตัวสตรีเองก็ยังมีความเช่ือดานลบตอตัวเองดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ความเช่ือดานลบท้ังหลาย

นั้นมีแนวโนมจะลดลง 

3) ประเด็นความคาดหวังท่ีผิดพลาดของชาวบานตอหนาท่ีของสมาชิกอบต. โดยไมเพียงคาดหวัง

การทํางานเกี่ยวกับหนาท่ีโดยตรงของสมาชิก อบต. เทานั้น แตยังคาดหวังใหสมาชิกอบต. ตองทํางานดานสังคม

ท่ัว ๆ ไปดวย  

4) การกําหนดสัดสวนหญิงชายในการปกครองทองถ่ิน นับเปนการเปดโอกาสใหกับผูหญิงไดมาก  

แตถูกโตแยงวาไมเปนธรรม  

5) การเขาสังคมของสตรีมีขอจํากัด สวนหนึ่งท่ีเห็นไดชัดคือการไมสามารถไปรวมกิจกรรมทาง

สังคมท่ีจัดข้ึนในเวลามืดคํ่าได  

 กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

1. งานวิจัยนี้พบวา ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเปนปจจัยสวนบุคคลไดแก การมีภาวะ
ผูนําสูง การมีความรูความสามารถ และการมีความพรอมทางเศรษฐกิจ สวนปจจัยดานการเมืองนั้น   การไดรับการ

สนับสนุนจากเครือขายการเมืองระดับชาติ และการไดรับขาวสารทางการเมืองมากพบวา เปนสองปจจัยท่ีไดรับ
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2. สวนอุปสรรคท่ีขัดขวางการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรีประกอบดวยอุปสรรคสวน
บุคคล ไดแก การไมมีเวลาเพราะตองดูแลครอบครัว อุปสรรคดานการเมืองไดแก การรับรูถึงความรุนแรงใน

การเมือง และการไมมีพรรคการเมืองสนับสนุน สุดทายคือความเช่ือเดิมท่ีกีดกันสตรีอันเปนอุปสรรคดานสังคม

และวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีสุด 

3. ในสวนของประเด็นท่ียังมีปญหา (Dilemma) ท่ีพบ  ไดแก  

1) ประเด็นความรุนแรงในการเมือง ซ่ึงความรุนแรงเหลานี้ทําใหสตรีเกิดความหวาดกลัว                  

จนไมกลาเขามามีสวนรวมทางการเมือง อยางไรก็ตาม ความรุนแรงก็เปนเสมือนการกระตุนใหสตรีเขาจับกลุม

รวมมือกันแนนเขา และยังอาจจะเปนโอกาสสําหรับสตรีท่ีทําใหไดเขามาทํางานในอบต.เพราะประชาชนจะ

เลือกตั้งเขามามากข้ึนเพื่อใหผูหญิงเขาไปชวยลดบรรยากาศของความรุนแรงใหนอยลง 

2) ประเด็นการมีกลุมการเมืองระดับชาติสนับสนุน จะทําใหสตรีมีโอกาสเขาสูการเมืองทองถ่ิน

ไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรและเครือขายการเมืองท่ีกลุมการเมืองระดับชาติมีอยู อยางไรก็ตาม การสังกัดกลุม

การเมืองเปนส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาสําหรับสตรีเพราะจะเปน  การทําลายอุดมการณในการทํางานการเมืองทองถ่ิน

ของสตรีเอง  

3) ประเด็นภาวะผูนําของสตรี การมีภาวะผูนําสูงทําใหสตรีเหลานั้นมีความคิดริเร่ิมท่ีจะพัฒนา

เปล่ียนแปลงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาข้ึน อยางไรก็ตาม ยังมีความไมม่ันใจวาหากมีประเด็นปญหาใหญๆเขามา

กระทบสตรีจะสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพอยูหรือไม  

4) ประเด็นการมีโอกาสไดรับขาวสารทางการเมืองมาก จะชวยกระตุนใหสตรีเกิดความสนใจใน

การดําเนินการทางการเมืองการปกครองในทองถ่ิน สวนขาวสารเกี่ยวกับการใชความรุนแรงในการเมืองจะทําให

สตรีรูสึกไมชอบการเมืองและหวาดกลัวท่ีจะเขาไปมีสวนรวม  

  กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

1. ในเขตพื้นท่ีอบต.ในจังหวัดนครราชสีมาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีท่ีมี

ความสําคัญอยางโดดเดนไดแก ปจจัยดานการเมือง ซ่ึงไดแก การไดรับการสนับสนุนจาก “ผูใหญ”  ในทองถ่ิน 

การไดรับการสนับสนุนจากเครือญาติท่ีเปนนักการเมือง และการมีความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง ใน

สวนของปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมฯท่ีเปนปจจัยสวนบุคคลท่ีผูมีสวนรวมโดยตรงตอการมีสวนรวมทางการ

เมืองของสตรีมีความคิดเห็นวาเปนปจจัยท่ีสําคัญไดแก การเรียนสูง การมีรายไดท่ีเพียงพอ ซ่ึงนับวาเปนปจจัยสวน

บุคคลท่ีเปนพื้นฐานของสตรีท่ีจะทําใหสตรีกลาตัดสินใจที่จะเขาสูการเมือง  สวนปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
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2. สําหรับอุปสรรคสวนบุคคลท่ีขัดขวางการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรีท่ีพบในเขต
พื้นท่ีอบต.ในจังหวัดนครราชสีมาท่ีสําคัญไดแก การท่ีสตรีไมมีเวลาท่ีจะเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพราะตอง

ทํางานหาเล้ียงครอบครัว  สวนอุปสรรคดานการเมืองไดแก การไมมีพรรคการเมืองสนับสนุน และสุดทาย

อุปสรรคดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อเดิมท่ีกีดกันสตรีออกจากการเมือง ซ่ึงรวมท้ังความเช่ือพื้นฐาน

วาสตรีเปนชางเทาหลังตองอยูกับเหยาเฝากับเรือน และยังรวมถึงความเช่ือท่ีวาสตรีไมเหมาะกับการเมืองอีกดวย  

3. ในสวนของประเด็นท่ียังมีปญหา (Dilemma) ท่ีพบ ไดแก 

1) ประเด็นการสนับสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถ่ิน ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกทําใหทราบวาสตรีท่ี

เขามาเปนสมาชิกอบต.สวนมากจะอยูพึ่งพิงการสนับสนุนจาก “ผูใหญ” ในทองถ่ิน ซ่ึงเทากับเปนการยอมอยู

ภายใตโอวาท เม่ือถูกส่ังใหปฏิบัติในแนวทางใดก็ยอมตองทําใหเปนไปในแนวทางนั้น 

2) ประเด็นระบบเครือญาตินิยมในการเมืองทองถ่ิน โดยญาติท่ีเปนนักการเมืองสามารถท่ีจะแนะนํา

ชองทางและวิธีการรวมท้ังใหการสนับสนุนท่ีจะทําใหสตรีไดรับเลือกตั้งได แตในขณะเดียวกัน สตรีอาจถูกมองได

วามิไดมีความสามารถในการทํางานอยางแทจริง  

3)  ประเด็นความรูความเขาใจในกลยุทธทางการเมือง สตรีสวนใหญท่ีตั้งใจเขามามีสวนรวมในการเมือง

ทองถ่ินไมมีความรูและไมมีความคิดท่ีจะใชแผนการทางการเมืองในการแสวงหาคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง แมจะ

ทําใหโอกาสไดรับเลือกนอยลงแตก็ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจวาไดหาเสียงอยางถูกตองโปรงใส  

 กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 

1. สําหรับกรณีจังหวัดสงขลา ปจจัยสวนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมทางการเมือง
ในสวนของปจจัยสวนบุคคลไดแก  การกลาแสดงออก การมีภาวะผูนํา และการมีความรูความสามารถ สําหรับ

ปจจัยสนับสนุนดานการเมืองนั้น ปจจัยท่ีโดดเดนมากคือ การไดรับการสนับสนุนจากญาติพี่นองท่ีอยูในอํานาจ

ทางการเมือง สวนปจจัยสนับสนุนดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีสําคัญคือการทํางานสวนรวมในชุมชนอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหชาวบานไดเห็นความสามารถในการทํางาน และเปนการสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนใหไดรับ

การเลือกตั้งอีกดวย 

2. สําหรับอุปสรรคท่ีขัดขวางการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในจังหวัดสงขลานั้น 

อุปสรรคสวนบุคคลไดแก การมีภาระครอบครัวตองดูแล ทําใหไมมีเวลาท่ีจะเขารวมทางการเมือง ในสวนของ

อุปสรรคดานการเมือง ไดแก การถูกโจมตีเพื่อหวังผลทางการเมือง และความยากลําบากในการรณรงคหาเสียง

เลือกตั้ง และอุปสรรคสวนสุดทายดานสังคมและวัฒนธรรมนั้น จากการเก็บขอมูลพบวาอุปสรรคดานน้ีท่ีสําคัญคือ
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3. การเขาเปนสมาชิก อบต. ของสตรีในชนบทจังหวัดสงขลา มีประเด็นท่ีเปนลักษณะชัดเจน

และนาสนใจเพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมสตรีใหมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ินในระดับ อบต. ดังนี้ 

1) ประเด็นการศึกษา ความรู ความสามารถ สตรีในชนบทจังหวัดสงขลาโดยท่ัวไปมี

การศึกษาต่ํากวาผูชาย สวนเร่ืองความรูความสามารถนั้น แตการจะไดรับเลือกตั้งเขาสูตําแหนงทางการเมืองของ

สตรีไมใชข้ึนอยูกับการศึกษาอยางเปนทางการ  แตจะข้ึนอยูกับความสามารถที่จะทํางานตาง ๆ ในชุมชน 

2) ประเด็นฐานะทางเศรษฐกิจ การมีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะชวยใหสามารถสู

การเมืองไดงายไมวาเปนผูหญิงหรือผูชาย สําหรับผูหญิงท่ีอาจจะเปนผูนําสตรีกลุมตางๆ  ก็ไมอยากเขาสูการเมือง

เพราะเสียเวลาตองทํามาหากิน เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมดี 

3) ประเด็นครอบครัว ถาผูหญิงมาจากครอบครัวมีฐานะ มีอิทธิพลทางการเมืองก็จะเขาสูการเมือง

ไดงาย แตปจจัยครอบครัวก็เปนอุปสรรค เพราะถาผูหญิงเขาสูการเมือง  อาจมีสวนทําใหครอบครัวแตกแยกได 

4) ประเด็นเร่ืองความเชื่อ ทัศนคติตอสตรี ผูหญิงชาวภาคใตจะอยูบานดูแลครอบครัวเล้ียงลูก 

และคนในหมูบานไมคอยอยากเลือกผูหญิง เพราะคิดวามีความสามารถตํ่ากวาผูชาย และ ถาผูหญิงสมัครรับ

เลือกตั้งจะถูกโจมตีจากฝายตรงขามไดงาย  

4. การวิเคราะหความเหมาะสม (Fit) ของปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในสามมิติ (มิติ

การเมือง มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ) ถือเปนการวิเคราะหเพื่อทบทวนซํ้าและยืนยันวาปจจัยท่ีผูมีสวนรวมโดยตรง

ฯเห็นวามีความสําคัญเหลานั้น มีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกหรือก็คือลักษณะของสังคม

นั้นๆท้ังในดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจหรือไม ในแตละมิติ เราสามารถจําแนกออกไดเปนสองลักษณะยอย 

ดังนี้ ในมิติการเมืองแบงออกเปน สังคมท่ีมีกลุมการเมืองชัดเจนและสังคมท่ีไมมีกลุมการเมืองชัดเจน ในมิติสังคม

แบงออกเปน สังคมท่ีเปดโอกาสใหสตรีและสังคมท่ีมีการกีดกันสตรี และในมิติเศรษฐกิจแบงออกเปน สังคมท่ีมี

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรมและแบบพึ่งพาอุตสาหกรรม 

5. จากมิติท้ังสามน้ี เราสามารถจะกําหนดปจจัยท่ีเหมาะสมกับการมีสวนรวมในการปกครอง

ทองถ่ินภายใตลักษณะหรือเง่ือนไขเหลานั้นได กลาวคือ  

1) สังคมท่ีมีกลุมทางการเมืองท่ีชัดเจน ปจจัยท่ีเหมาะสมไดแก การเขารวมกลุมทางสังคม 

2) สังคมท่ีไมมีกลุมการเมืองท่ีชัดเจน ปจจัยท่ีเหมาะสมไดแก การมีเครือขาย 

3) สังคมท่ีเปดโอกาสใหสตรี ปจจัยท่ีเหมาะสมไดแก การมีการศึกษามีความรู 
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4) สังคมท่ีกีดกันสตรี ปจจัยท่ีเหมาะสมไดแก การเขารวมกลุมทางสังคม  

5) สังคมท่ีพึ่งพาเกษตรกรรม ปจจัยท่ีเหมาะสมไดแก การมีความสามารถในการใหความ

ชวยเหลือชาวบาน 

6) สังคมท่ีพึ่งพาอุตสาหกรรม ปจจัยท่ีเหมาะสมไดแก การมีความสามารถในการพัฒนา 

6. เม่ือวิเคราะหกรณีศึกษาในแตละจังหวัดในสามมิติพรอมกันแลว จึงสามารถท่ีจะสรางโมเดลที่

แสดงปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมฯท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกของแตละกรณีศึกษาออกมาได ดังนี้  

1) กรณีของจังหวัดลําพูนนั้นสภาพของสังคมโดยท่ัวไปยังไมมีการรวมตัวเปนกลุมทาง
การเมืองท่ีชัดเจน เศรษฐกิจของทองถ่ินมีลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรมแตยังไมสามารถบอกไดอยาง

ชัดเจนวาสังคมของท่ีนั่นมีการกีดกันหรือเปดโอกาสใหกับสตรี ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวา กรณีของจังหวัดลําพูน

นั้น ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีท่ีเหมาะสมไดแก ปจจัยการมีเครือขาย, การเขากลุมทาง

สังคม, การมีการศึกษามีความรู, และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 

2) กรณีจังหวัดนนทบุรี ลักษณะท่ัวไปของสภาพสังคมของจังหวัดนนทบุรีในมิติการเมือง

นั้น พบการรวมกลุมทางการเมืองในทองท่ีมีความชัดเจน สวนในมิติเศรษฐกิจ ลักษณะเศรษฐกิจของพื้นท่ีนี้มีท้ัง

แบบพ่ึงพาเกษตรกรรมและพ่ึงพาอุตสาหกรรมผสมผสานกัน สําหรับมิติสังคมนั้น สังคมของจังหวัดนนทบุรี

คอนขางเปดโอกาสใหสตรีไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง ดังนั้นจึงระบุไดวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมืองของสตรีท่ีเหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัดนนทบุรีไดแก ปจจัยการเขารวมกลุม

ทางการเมือง, การมีการศึกษามีความรู, การมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน, และการมี

ความสามารถในการพัฒนา 

3) กรณีจังหวัดนครราชสีมา พบวามีกลุมทางการเมืองชัดเจนเม่ือกลาวถึงมิติการเมือง ในมิติ

เศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจสวนใหญเปนเศรษฐกิจท่ีตองพ่ึงพาการเกษตร สวนมิติสังคมนั้น จากขอมูลที่ไดพบวาสังคม

มีทัศนคติที่ปะปนกันอยูระหวางทัศนคติท่ีเปดโอกาสใหสตรีเขามามีสวนรวมทางการเมืองและทัศนคติท่ีกีดกันสตรี

ไมเช่ือวาสตรีควรเขามาทํางานดานการเมือง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

สตรีท่ีเหมาะสมกับปจจัยภายนอกท่ีเปนบริบทของจังหวัดนครราชสีมาไดแก การมีกลุมการเมืองสนับสนุน, การมี

การศึกษามีความรู, การเขากลุมทางสังคม, และการมีความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน 

4) กรณีจังหวัดสงขลา พบวา มีการรวมกลุมทางการเมืองคอนขางชัดเจน ทางดานเศรษฐกิจ

เปนแบบพึ่งพาเกษตร และสังคมคอนขางกีดกันโอกาสทางการเมืองของสตรี กรณีจังหวัดสงขลาจึงสามารถสรุป

ไดวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีท่ีเหมาะสมกับปจจัยภายนอกที่เปนบริบทของจังหวัด
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5.  บทสรุป: แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรี 

บนฐานของขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลจากโครงการศึกษาขอคิดเห็นฯ แนวทางการสงเสริมการ

มีสวนรวมทางการเมืองของสตรีอยางบูรณาการประกอบดวย 6 แนวทาง ซ่ึงเนนท่ีการสงเสริมคุณสมบัติสวน

บุคคลของสตรีใหพรอมท่ีจะสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินในระดับสูง (ลงสมัครรับ

เลือกตั้งและดํารงตําแหนงทางการเมือง) ไดแก  

 สงเสริมการรวมกลุมทางการเมือง เม่ือสังคมใดๆ มีกลุมทางการเมืองท่ีเปนทางการและกลุมนั้นดําเนิน

กิจกรรมทางการเมืองอยูอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีสมาชิกกลุมท่ีไดรับการเลือกตั้งแลวจํานวนมาก กลุมทางการเมือง

กลุมนั้นจะมีอิทธิพลอยางมากตอการไดหรือไมไดรับการเลือกตั้งของสตรี  

 สงเสริมการเขากลุมทางสังคม การสงเสริมการเขารวมกลุมทางสังคมน้ัน นับวาเปนส่ิงท่ีจําเปน  

อยางยิ่งในสังคมท่ีมีการกีดการหรือไมเปดโอกาสใหสตรี กลุมทางสังคมจะเปนท่ีซ่ึงสตรีสามารถแสดงออกไดซ่ึง

ความสามารถดานตางๆและภาวะผูนํา ซ่ึงจะชวยใหเกิดการยอมรับจากสมาชิกกลุมทางสังคมนั้นๆ ซ่ึงนั่นเทากับ

วาสวนหนึ่งของสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปในลักษณะท่ียอมรับสตรีมากข้ึน 

 สงเสริมการสรางเครือขาย หากสตรีไดรับการสงเสริมใหมีเครือขาย สตรีก็จะมีโอกาสในการเขาถึง

ทรัพยากรและขอมูลท่ีจําเปนตอการไดรับเลือกเขาไปบริหารจัดการทองถ่ินได  

 สงเสริมการใหการศึกษาความรู การสงเสริมการมีการศึกษามีความรูเพราะจะทําใหสตรีความ
สมรรถนะท่ีสูงข้ึน สามารถดําเนินแกปญหาใหแกชุมชนไดมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหไดรับการยอมรับจากชาวบานมาก

ยิ่งข้ึน  แตแนนอนวาการมีเพียงวุฒิการศึกษาท่ีเปนทางการนั้นไมเพียงพอ สตรีจะตองมีความรูในดานท่ีจําเปนตอ

การทํางานใหแกชุมชนอีกดวย ซ่ึงความรูตรงนี้เองท่ีตองไดมาจากการเรียนรูผานทางประสบการณตรง 

 สงเสริมความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบาน การสงเสริมการมีความพรอมในการใหความ

ชวยเหลือชาวบานจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหสตรีมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองสูงข้ึน โดยเฉพาะ    

อยางยิ่งกับทองถ่ินท่ีลักษณะดานเศรษฐกิจเปนแบบพึ่งพาเกษตรกรรม เพราะในทองถ่ินเชนนี้ ความคาดหวังของ

ชาวบานตอผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูท่ีมุงหวังจะดํารงตําแหนงทางการเมืองจะอยูท่ีความสามารถใน

การใหความชวยเหลือชาวบานได  

 สงเสริมความสามารถในการพัฒนา ถาหากสภาพเศรษฐกิจของสังคมมีลักษณะพึ่งพาอุตสาหกรรม

มาก รายไดของคนในทองถ่ินสวนมากผูกโยงกับอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษก็คือ
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แนวทางท้ัง 6 อาจบูรณาการกันเขาเปนโมเดลในการสงเสริมการมีสวนรวมฯของสตรี (ดังภาพ 2) โมเดล

ท่ีผูวิจัยเสนอเนนหนักท่ีการสงเสริมท่ีระดับตัวบุคคลของสตรีเอง โมเดลนี้ยังแสดงวามีความสัมพันธกันอยางไร 

โดยใชแนวคิด Balanced Scorecard เปนหลักการพื้นฐานในการสรางโมเดล กลาวคือ สําหรับการสงเสริมการมี

ความพรอมในการใหความชวยเหลือชาวบานนั้นเรียกวาเปนการสงเสริมดานการเงินใหแกสตรี สําหรับการ

สงเสริมการมีการศึกษามีความสามารถและสงเสริมการมีความสามารถในการพัฒนาเรียกวาเปนการสงเสริมดาน

ตัวบุคคล สําหรับการสงเสริมการมีเครือขายถือวาเปนการสนับสนุนสตรีในดานผูมีสวนไดสวนเสีย และ สําหรับ

การสงเสริมการเขากลุมทางสังคมและกลุมทางการเมืองนั้นนับไดวาเปนการสงเสริมสตรีในดานกระบวนการ 
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ภาพ 2 โมเดลในการสงเสริมการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของสตรี 

 
แผนพัฒนาสตรี

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549)

สงเสริมการเขารวมกลุม
ทางการเมือง

สงเสริมการมีเครือขาย

สงเสริมการมีความสามารถ
ในการพัฒนา

สงเสริมการมีความพรอมในการ
ใหความชวยเหลือชาวบาน

สงเสริมการมีการศึกษามีความรูสงเสริมการเขากลุมทางสังคม

ดานการเงิน

ดานกระบวนการ

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย

ดานความสามารถ
สวนบุคคล

แนวทางสงเสริม
การมีสวนรวมใน
การปกครอง

ทองถ่ินของสตรี

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

ระดับสังคม

ระดับตัวบุคคล

สงเสริมการเปล่ียนแปลงคานิยมท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี

 
 

 

ในทางทฤษฎี แนวทางเหลานี้ควรถูกนําไปปฏิบัติพรอมๆกันอยางบูรณาการ อยางไรก็ตาม หาก

จําเปนตองเลือกหรือจัดลําดับความสําคัญของแนวทางเหลานี้ ก็ควรใชหลักความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือ

ลักษณะทางสังคมท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของทองถ่ินเปนหลักในการตัดสินใจ 
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ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

ที่ไดรับคัดเลือกนําเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
 

ผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม 

คร้ังท่ี 1 ประจําป 2551 
 

             “  เร่ืองจริงของหญิงชาย ” 
                                              8  สิงหาคม  2551 
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กลุมยอยที่ 1 

ความเสมอภาคหญงิชายและการมีสวนรวมของสตรีในภาคสังคม 
 

1. การวิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 นางสาววลัยพร  ศิริภิรมย 

2. เครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 นางกนิษฐา  ทานเจริญ   

3. บทบาทผูหญิงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กรณีศึกษาเครือขายสตรี

รอบทะเลสาบสงขลา 

 นางเกศินี  แกวนเจริญ 

4. เพศภาวะในสังคมไทย   

 ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม 

5. การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดานการพัฒนาสตรี  โดยการ

มีสวนรวม 

 ดร.สุทธิรักษ  หงสะมัต 

6. การรณรงคปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีที่ปรากฏในโทรทัศนของกลุมสตร ี

 นางสาว รรินทร  วสุนันต 
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การวิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชพีของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

An  Analysis  of  Paths  to  Career  Success  of  Female  Administrators  in  Education  Institutions 
Under the Office of  The Basic  Education  Communitssion 

 

วลัยพร  ศิริภิรมย 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้  1) เพื่อวิเคราะหวิถีชีวิตของผูบริหาร

สตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน

วิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวิจัยในคร้ังนี้เปนการ

วิจัยเชิงพรรณนา   มีการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน

วิชาชีพใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ   กลุมตัวอยางท่ีใชคือ ผูบริหารสตรีท่ีดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ

โรงเรียน จํานวน 528 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย  เคร่ืองมือท่ีใชในข้ันตอนนี้คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย

ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  สวนการวิเคราะห

เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  กลุมผูใหขอมูล

สําคัญคือ ผูบริหารสตรีซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน และผูใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูบริหาร

สตรี จํานวน 29 คน  ดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากเกณฑท่ีกําหนด  เคร่ืองมือท่ีใชในข้ันตอนนี้คือ  แบบ

สัมภาษณกึ่งมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   

1. ปจจัยท่ีสงผลทางบวกตอความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมี  4  กลุมปจจัย  คือ  ปจจัยดานจิตสังคม ปจจัยดานภูมิหลัง  ปจจัยดานการ

สนับสนุนจากองคการ ปจจัยดานส่ิงแวดลอมภายนอกองคการ โดยมีปจจัยยอยท่ีสงผลทางบวกตอความสําเร็จใน

วิชาชีพของผูบริหารสตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จํานวน 7  ปจจัย ไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความ

ฉลาดทางอารมณ สถานภาพและบทบาททางสังคมของสตรี ภาวะผูนํา การสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา  การ

สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ  กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสตรี และมีปจจัยยอยที่สงผล

ทางบวกตอความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 ปจจัย ไดแก  

การไดรับโอกาสในการพัฒนา  การสนับสนุนจากครอบครัว  การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  
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2.   เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานคือ  เสนทางแหงมรรคมีองค 8  

Abstract 

The purpose of this study was to analyze paths to career success of female administrators in education 

institutions under the Office of the Basic Education Commission (OBEC).  There were 2 sub-purposes; 1) To analyze 

lifestyles of female administrators in education institutions under the OBEC.  2) To analyze factors affecting career 

success of female administrators in education institutions under the OBEC.  The method for this research was 

descriptive research. The study was designed to collect both quantitative and qualitative data.  To analyze of the 

factors affecting career success, the quantitative data was collected by a survey.  The sample consisted of 528 female 

educational administrators by simple random sampling.  The research instrument was a questionnaire.  The data was 

analyzed by multiple regression analysis of the SPSS program.  To analyze the paths to career success, the qualitative 

data was collected by in-depth interview. The sample consisted of 5 female educational administrators and 29 

working together persons by purposive sampling. The research instrument was a semi-structured interview. The data 

was analyzed by content analysis.  The research findings were summarized as follows:   

1. The positive factors affecting career success of female administrators in education institutions under 

the OBEC were 4 groups of factors as follows: psychosocial factors, personal background factors, organizational 

support factors and organizational external environment factors.   There were 7 sub-factors which had positive 

significant factors affecting career success of female administrators: achievement motive, emotional intelligent, 

social status and role of female, leadership, supported by subordinate, supported by college and others, policy 

and law concerning females at the 0.01 level. There were 3 sub-factors which had positive significant factors 

affecting career success of female administrators: opportunity for development oneself, supported by family and 

supported by superior at the 0.05 level.     

2. The path to career success of female administrators in education institutions under the OBEC was 

the noble eightfold path.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทํางานเปนส่ิงสําคัญสําหรับมนุษย  เปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได  การศึกษาเกี่ยวกับ

อาชีพจึงเปนส่ิงสําคัญเพราะไดแสดงถึงบทบาทท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของบุคคล (Hall, 1976) จากการศึกษา

เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของสตรีในสังคมไทยที่ผานมา ไดจํากัดบทบาทสตรีไทยไวเพียงหนาท่ีรับผิดชอบ

ภายในบาน สภาพทางสังคมไทยยังยึดติดกับคานิยมตางๆ  แมวาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทําให

บทบาทของสตรีเปล่ียนแปลงไป แตคานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยยังคงมีอิทธิพลอยู   สตรีจะถูก

มองท้ังจากบุรุษและสตรีดวยกันเองวา  ดอยความสามารถในการเปนผูนํา  นอกจากนี้ ทัศนคติของชายและหญิง

ดวยกันเองยังไมยอมรับในความสามารถผูบริหารสตรี ปจจุบันรัฐไดใหความสําคัญกับสตรีมากข้ึน มีการ

ดําเนินงานดานสตรีอยางชัดเจน แมวาจะไดมีการดําเนินการตางๆ อยางมากมายในการสงเสริมบทบาทสตรี แต

ผลการวิจัยบทบาทสตรีในสังคมไทยพบวา  แมจะมีสตรีเขารับราชการอยูเปนจํานวนมาก  แตสตรีในตําแหนง

ผูบริหารยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับเพศชาย   และยิ่งในระดับสูงข้ึนจํานวนสตรีก็ยิ่งนอยลง แสดงใหเห็นวาสตรี

ยังไมมีโอกาสไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารไดเทากับเพศชาย (กุลยา  ธรรมจินดา, 2537; อรพินท  สพโชคชัย, 

2539; อนันตชัย  คงจันทร, 2547)  ซ่ึงเห็นไดจากการสํารวจขอมูลจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด

สํานักงาน ก.พ. ปงบประมาณ 2549  พบวา   ขาราชการระดับ 9-11  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดยมีเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 27.28  และเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะตําแหนงนักบริหารพบวา  นักบริหารระดับ 11  มีเพศหญิงเพียง

รอยละ 12.12 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2550)  จะเห็นไดวา  ยิ่งเปนผูบริหารระดับสูงจะมี

จํานวนผูบริหารสตรีนอยกวาเพศชายในอัตราสวนท่ีสูงข้ึน  เชนเดียวกับในสถานศึกษา จากขอมูลสถิติทาง

การศึกษา พ.ศ. 2550  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนสตรีมีสัดสวนจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับเพศชาย คิดเปน

รอยละ 7.45 ของจํานวนผูบริหารสถานศึกษาท้ังหมด  ท้ังนี้ มีขอสังเกตวา ขาราชการครูท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวน

มากคิดเปนรอยละ 66.59  ในขณะท่ีเพศชายเปนขาราชการครูคิดเปนรอยละ 33.41 ของจํานวนครูท้ังหมด แตเม่ือ

พิจารณาขอมูลผูสมัครสอบตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนป  2550  พบวา  มีสตรีจํานวนนอยมาก เพียงรอยละ 1.09 

ท่ีสมัครสอบในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ในขณะท่ีเพศชายสมัครสอบในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน     

รอยละ 7.05  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550) อยางไรก็ตาม แมวาสถานศึกษาจะมีผูบริหารท่ี

เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง แตเม่ือพิจารณาขอมูลการไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนพบวาผูบริหารที่ไดรับ

รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนมีอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิงในอัตราใกลเคียงกัน (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 

2550) แสดงใหเห็นวาผูบริหารสตรีเมื่อบริหารสถานศึกษาแลวมักจะประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานอยางดีเยี่ยม  

จากขอมูลดังกลาว จึงเปนท่ีนาสนใจศึกษาวา ปจจัยใดมีความสัมพันธและสงผลตอความสําเร็จใน

วิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา ซ่ึงการศึกษาเกี่ยวกับความสําเร็จในวิชาชีพ สตรีไดใหคํานิยามของ
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วัตถุประสงคในการวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้  1)  เพื่อวิเคราะหวิถีชีวิตของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหาร

สตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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คําถามในการวิจัย 

เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ข้ันพื้นฐานเปนอยางไร  โดยมีคําถามยอยในการวิจัยดังนี้  1) วิถีชีวิตของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอยางไร   2) ปจจัยใดสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาเฉพาะตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพ  และระดับ

ความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี  เปนการรับรูดวยตนเองของผูบริหารสตรีจากการตอบแบบสอบถาม         

สวนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตและปจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี  

เปนการรับรูดวยตนเองของผูบริหารสตรีจากการสัมภาษณ  และการรับรูจากบุคคลอ่ืนจากการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยประมวลจากแนวคิดหลักของนักวิชาการตางๆ ดังนี้  (แผนภูมิท่ี 1) 

1. วิถีชีวิตของผูบริหารสตรี  วิเคราะหจากแนวคิดหลักของ Plummer (1974 cited in Gunter and 

Furnham, 1992)  และ Antodedes and Raaij (1998) ไดแก  การใชเวลา  เปาหมายในชีวิต   หลักในการดําเนินชีวิต   

ประสบการณท่ีไดรับ    

2. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี  วิเคราะหจากแนวคิดหลักของ McCelland 

(1953), Eisenberger et al. (1986),  Morrison, White and Velsor  (1987), Peluchette (1993), Melamed (1995), 

Bass and Avolio (1990), Goleman et al. (2002 cited in Fullan, 2006) บวร  ประพฤติดี,  ทิพาพร  พิมพิสุทธ์ิ  และ

เฉลิมพล  ศรีหงษ  (2520:  82-96)  และ กล่ินแกว ป. จินตนานนท (2529)  ไดกลุมปจจัย  4  กลุม  ประกอบดวย    

1)  ปจจัยดานภูมิหลัง  ไดแก  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการทํางาน  การสนับสนุนจาก

ครอบครัว  2) ปจจัยดานจิตสังคม  ไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ภาวะผูนํา   ความฉลาดทางอารมณ  3) ปจจัยดาน

การสนับสนุนจากองคการ ไดแก  การไดรับโอกาสในการพัฒนา  การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา   การ

สนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา การสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 4) ปจจัยดาน

  
74 



3. ความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี  วิเคราะหจากแนวคิดของ  Gattiker and Larwood (1986), 

Childs  and  Klimoski  (1986) และ Sturges (1999) ไดแก  ความพึงพอใจในงาน  ความกาวหนาในวิชาชีพ  บทบาทการ

ทํางาน  ความสัมพันธระหวางบุคคล  และความสําเร็จในชีวิต 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยดานภูมิหลัง  ปจจัยดานจิตสังคม  ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการ  ปจจัยดานสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ สงผลทางบวกตอความความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

 เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะของวิถีชีวิตและปจจัยท่ีสนับสนุนใหผูบริหาร

สตรีมีความสําเร็จในวิชาชีพ  และมีความสมดุลในชีวิตความเปนอยู   

 วิถีชีวิต  หมายถึง  การดําเนินชีวิตของผูบริหารสตรีท่ีแสดงถึงแบบแผน  หรือการประกอบกิจกรรม

ตาง  ๆในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวย    การใชเวลา   เปาหมายในชีวิต  หลักในการดําเนินชีวิต   และประสบการณท่ีไดรับ    

ความสําเร็จในวิชาชีพ 

-  ความพึงพอใจในงาน   

-  ความกาวหนาในวิชาชีพ  

-  บทบาทการทํางาน   

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพ 

 -   ประสบการณที่ไดรับ 

 -   หลักในการดําเนินชีวิต   

 -   เปาหมายในชีวิต 

การใชเวลา  -   

วิถีชีวิต 

 

เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพ    หมายถึง  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในเชิงสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอ

ความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี  ประกอบดวย  ปจจัยดานภูมิหลัง  ปจจัยดานจิตสังคม    ปจจัยดานการ

สนับสนุนจากองคการ     และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการ   

ความสําเร็จในวิชาชีพ  หมายถึง ความรูสึกบรรลุผลตามอุดมการณของผูบริหารสตรีจากการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ โดยการรับรูจากความพึงพอใจในงาน ความกาวหนาในวิชาชีพ  บทบาทการทํางาน    

ความสัมพันธระหวางบุคคล    และความสําเร็จในชีวิต 

ผูบริหารสตรี  หมายถึง  สตรีท่ีดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้โดยไดออกแบบข้ันตอนการวิจัยเปน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1    ศึกษาองคความรูท่ีเก่ียวของ  และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ข้ันตอนนี้  เปนการศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับความสําเร็จในวิชาชีพ  วิถีชีวิต  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพ  ผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ นําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะห และสังเคราะห แลวประมวลสรุปเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย จากน้ันนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ  

จํานวน 12 คน  เพื่อตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใชในข้ันตอนนี้  ไดแก  แบบวิเคราะหเอกสารท่ี

สรางข้ึนเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร และแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา  หาคาความถ่ี  รอยละ   

          ขั้นตอนท่ี 2   วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพ 

ข้ันตอนนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพ 

และระดับความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ข้ันพื้นฐาน  มีตัวแปรอิสระคือ  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพ  ประกอบดวย  ปจจัยดานภูมิหลัง  ปจจัย

ดานจิตสังคม ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการ และปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการสวนตัวแปรตาม 

ไดแก   ความสําเร็จในวิชาชีพ  โดยสอบถามกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารสตรีซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงเปน

ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน 528  คน  โดยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบงาย   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  สงแบบสอบถามและรับคืนทาง

ไปรษณีย  ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณจํานวน   456  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  86.36  วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
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                ขั้นตอนท่ี 3   วิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพ 

ข้ันตอนนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิต และปจจัยท่ีสนับสนุน

ความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ศึกษา

จากกลุมผูใหขอมูลโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑท่ีกําหนด  กลุมผูใหขอมูลประกอบดวย ผูให

ขอมูลสําคัญคือ ผูบริหารสตรีซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  จํานวน  5   คน  และผูใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารสตรี จํานวน 29  คน ไดแก  ครูและบุคลากรใน

โรงเรียน นักเรียน และผูท่ีอยูในครอบครัวของผูบริหารสตรี เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณกึ่งมี

โครงสรางท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  วิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหเนื้อหา  จากนั้น   นําผลที่ไดจากการวิเคราะหดังกลาวมาวิเคราะหเสนทางสูความสําเร็จ ในวิชาชีพของ

ผูบริหารสตรีในสถานศึกษาโดยการวิเคราะหเนื้อหา  สรุปสาระสําคัญ  และจัดหมวดหมูตามประเด็น  

สรุปผลการวิจัย 

1. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ปจจัยท่ีสงผลทางบวกตอความความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีมี  4  กลุมปจจัย  ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานในการวิจัย โดยปจจัยดานจิตสังคม สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหาร

สตรีมากที่สุด รอยละ 47.20  รองลงมาไดแก  ปจจัยดานภูมิหลัง ปจจัยดานการสนับสนุนจากองคการ ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีไดรอยละ 

15.80, 5.10 และ 3.40  ตามลําดับ 

             เมื่อพิจารณาปจจัยท่ีสงผลตอความความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในแตละปจจัยยอย  พบวา        

มีปจจัยยอยสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในวิชาชีพในภาพรวมไดรอยละ 71.50 โดยปจจัย

ยอยท่ีสงผลทางบวกตอความความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีมากท่ีสุดคือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  รองลงมา  คือ  

ความฉลาดทางอารมณ  สถานภาพและบทบาททางสังคมของสตรี  ภาวะผูนํา  การสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา การ

สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสตรี  การไดรับโอกาสในการ

พัฒนา  การสนับสนุนจากครอบครัว ตามลําดับ โดยมีการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาเปนปจจัยท่ีสงผลทางบวกตอ
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 นอกจากนี้  เม่ือพิจารณาความสําเร็จในวิชาชีพเปนรายดาน  ยังพบวา   ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

ในวิชาชีพมากท่ีสุดของแตละดานมีดังนี้  ดานความพึงพอใจในงานคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ดานความกาวหนาใน

วิชาชีพคือ  การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  ดานบทบาทการทํางานคือ ภาวะผูนํา  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล

คือ  การสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา   และดานความสําเร็จในชีวิตคือ  สถานภาพและบทบาททางสังคมของสตรี 

 2.  ระดับความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน 

 ผูบริหารสตรีมีระดับความสําเร็จในวิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาความสําเร็จในวิชาชีพ

เปนรายดานพบวา  ผูบริหารสตรีมีระดับความสําเร็จในวิชาชีพดานบทบาทการทํางาน  ดานความพึงพอใจในงาน  และ

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล   อยูในระดับมากท่ีสุด และผูบริหารสตรีมีระดับความสําเร็จในวิชาชีพดาน

ความสําเร็จในชีวิต   และดานความกาวหนาในวิชาชีพอยูในระดับมาก   ท้ังนี้  ผูบริหารสตรีมีระดับความสําเร็จใน

วิชาชีพดานบทบาทการทํางาน โดยมีบทบาทผูนําทางวิชาการมากท่ีสุด   และผูบริหารสตรีมีบทบาทผูนําทางการบริหาร

ในระดับนอยท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองความสามารถนําทฤษฎีทางการบริหารไปประยุกตใชในการบริหารงาน 

3. วิถีชีวิตและปจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        3.1 วิถีชีวิตของผูบริหารสตรี 

3.1.1  การใชเวลา   

        วิถีชีวิตของผูบริหารสตรีตื่นแตเชาระหวางตีส่ีถึงตีหา มาถึงโรงเรียนแตเชาระหวาง  6 โมงถึง 7 

โมงเชา  เดินดูนักเรียนเขาแถว  และดูความเรียบรอยของอาคารเรียน  ในชวงระหวางวันดูการเรียนการสอนของครู      

ดูแฟมงาน  หากมีประชุมขางนอกจะไปประชุมแลวกลับมาโรงเรียนทุกคร้ัง   ผูบริหารสตรีมักออกจากโรงเรียนเปน

คนสุดทาย บางคร้ังงานไมเสร็จจะนํางานกลับไปทําท่ีบาน เม่ือกลับถึงบานจะอานหนังสือพิมพ  ดูรายการทีวี  รายการ

ขาว  บางทานใชเวลาในการทบทวนไตรตรองทุกวันถึงส่ิงท่ีผานมา  และวางแผนงานท่ีจะทําตอไป  เขานอนไมเกิน

เท่ียงคืน  งานอดิเรกของผูบริหารสตรี ไดแก  ฟงธรรม  สวดมนต  นั่งสมาธิ  อานหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร 

หนังสือธรรมะ และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีสนใจ  ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ  การดูแลตัวเอง  การผอนคลาย  เม่ือมีวันหยุด         

วันเสาร-อาทิตย  จะทําสวน ปลูกตนไม รดน้ํา  พรวนดิน  ไปวัด  หรือไปพักผอนกับครอบครัว   
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  3.1.2   เปาหมายในชีวิต 

 ผูบริหารสตรีบางทานไดตั้งเปาหมายวาจะเปนครูตั้งแตแรก บางทานไมไดตั้งเปาหมายวาจะ

เปนครู แตมาประกอบวิชาชีพครูเนื่องดวยไดรับแรงบันดาลใจจากครอบครัว และครูผูสอนในวัยเด็ก  ซ่ึงเม่ือไดมา

เปนครูแลว  ผูบริหารสตรีมีความรูสึกชอบ  ถูกกับนิสัยของตนเอง  และมีความภาคภูมิใจในความเปนครู  ผูบริหาร

สตรีไดตั้งเปาหมายการทํางานเปนชวงๆ เม่ือประกอบวิชาชีพครู  โดยต้ังเปาหมายวา  จะเปนครูเพ่ือนักเรียน  จะเปนครู

สอนหนังสือท่ีดี  และมีคุณภาพท่ีสุด  มีความต้ังใจทํางานอยางเต็มท่ี  ตั้งใจสอนนักเรียน  พยายามทํางานดานตางๆ  

เพื่อใหมีประสบการณ  ผูบริหารสตรีทุกทานไมไดตั้งเปาหมายวาจะเปนผูบริหารมากอน แตเนื่องจากไดรับการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ผูมีพระคุณ หรือไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากสามี   จึงมีโอกาสกาวเขาสูตําแหนง

บริหาร  เม่ือเปนผูบริหารไดตั้งเปาหมายในการทํางานไววา   ทําส่ิงใดจะตองทําใหดีท่ีสุด  เต็มกําลังความสามารถ     

โดยพัฒนาใหดีข้ึนเร่ือย  ๆ  และทํางานสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด   

3.1.3  หลักในการดําเนินชีวิต  

           ผูบริหารสตรีทุกทานไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต และ

การบริหารงาน  เชน  หลักมรรคมีองค 8  หลักไตรสิกขา  หลักสังคหวัตถุ 4  หลักอิทธิบาท 4  และหลัก         

พรหมวิหาร 4   ผูบริหารสตรีไดยึดม่ันในคุณความดี  เช่ือในเร่ืองบาป บุญ คุณ โทษ  เช่ือวา ศีล 5 ทําใหบุคคลเปน

คนดี  และมีความเช่ือวาหลักพระพุทธศาสนาสามารถชวยเหลือตนเองและบุคคลตางๆ ใหอยูในชีวิตประจําวันได

อยางลงตัวและมีความสุข  ผูบริหารสตรีทุกทานเปนผูดํารงตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี ใหการอุปถัมภและเผยแผ

พระพุทธศาสนา  เปนผูมีคุณธรรม  มีความซ่ือสัตย  มีความกตัญู  มีความเมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  มีความ

อดทน  อดกล้ัน  และมีความออนนอม  ถอมตน   

   3.1.4  ประสบการณท่ีไดรับ 

                ผูบริหารสตรีไดรับประสบการณการเรียนรูจากการดําเนินชีวิตต้ังแตวัยเยาว  ไดรับการ

ปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรม ไดรับการหลอหลอมใหมีความขยัน ความรับผิดชอบ ประหยัด มัธยัสถ   ความอดทน 

เสียสละ มีภาวะผูนํา ชางสังเกต  คิดแกไขปญหา  รักการอาน  สนุกกับการทํางาน  เม่ือมีเวลาวาง  จะใชโอกาสนั้นใน

การทําภาระงานของตนเอง และไดเรียนรูวาการทําใหเห็นเปนแบบอยางทําใหบุคคลท่ีอยูใกลชิดสามารถซึมซับและ

นําไปปฏิบัติตาม 

 ผูบริหารสตรีทุกคนมีประสบการณเปนครูผูสอน และสวนใหญผานประสบการณเปนหัวหนา

หมวดวิชา/หัวหนางาน  เปนผูชวยอาจารยใหญ/ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน แลวจึงเปนครูใหญ/อาจารยใหญ/ผูอํานวยการ

โรงเรียน  ท้ังนี้  มีผูบริหารสตรีเพียงทานเดียวท่ีเปนครูผูสอน  จากน้ันไดดํารงตําแหนงเปนครูใหญ  ซ่ึงในขณะท่ี
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                 ผูบริหารสตรีมีแนวทางในการบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม    หลักการกระจาย

อํานาจ  หลักธรรมาภิบาล  การทํางานเปนทีม   การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  การสานตอนโยบายของผูบริหารเดิม  

นอกจากนี้  ผูบริหารสตรีทุกคนไดมีแบบอยางของสตรีท่ีประสบความสําเร็จท้ังในดานการดํารงชีวิตและการบริหารงาน 

 3.2  ปจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี ไดแก สถานภาพการสมรส  ระดับ

การศึกษา  การสนับสนุนจากครอบครัว  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ภาวะผูนํา  ความฉลาดทางอารมณ  การไดรับโอกาสใน

การพัฒนา  การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา  การสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา  การสนับสนุนจากเพื่อนผูบริหาร

และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  สถานภาพและบทบาทของสตรี   

4.  เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการวิเคราะหวิถีชีวิตและปจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาพบวา 

ผูบริหารสตรีทุกทานเปนผูดํารงตนตามเสนทางแหงมรรคมีองค 8  เปนผูมีวิถีชีวิตเรียบงาย  และมีวิถีชีวิตใกลชิด

พระพุทธศาสนาต้ังแตวัยเยาว ไดเห็นแบบอยางท่ีดีงาม และไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจากครอบครัวและ

สถานศึกษา  ผูบริหารสตรีเปนผูมีความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)   มีความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองของความดี-ความ

ช่ัว  มีความเห็นท่ีชัดเจนวาความดี ความช่ัวคืออไร  อะไรคือส่ิงถูก อะไรคือส่ิงผิด   ยึดม่ันในคุณความดี  มีความ

เขาใจในเร่ืองบาป บุญ คุณ โทษ  มีความเช่ือวาบุคคลทําดียอมไดดี  ทําช่ัวยอมไดช่ัว  เช่ือวาเวรกรรมมีจริง และมี

ความเช่ือวาศีล 5 ทําใหบุคคลเปนคนดี ไมประพฤติดางพรอย นอกจากนี้  ยังมีความเห็นวาธรรมะ เปนสิ่งที่วิเศษ

ที่สุด  ธรรมะคือยารักษาใจ  ธรรมะทําใหมีสติและเกิดความรอบคอบ หากนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึง

เปนส่ิงสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันจะสามารถชวยเหลือตนเองและบุคคลอ่ืนๆ ใหอยูอยางลงตัวและมีความสุข  

ผูบริหารสตรีมีความเห็นชอบตางๆ เหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญของการมีดําริชอบ  วาจาชอบ  การกระทําชอบ  การเล้ียง

ชีพชอบ  ความพยายามชอบ  การระลึกชอบ  และความตั้งใจชอบ   กลาวคือ   

ผูบริหารสตรีเปนผูมีดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) เปนผูคิดเปน เปนผูรูจักคิด  คิดพิจารณาเหตุการณตางๆ 

อยางถูกตอง  ใชความคิดถูกทาง โดยมีความคิดวา  ควรนําหลักมรรคมีองค 8  หลักไตรสิกขา  หลัก  สังคหวัตถุ 4  

หลักอิทธิบาท 4  และหลักพรหมวิหาร 4  มาประยุกตใชในการบริหารงานและการดําเนินชีวิต  และมีความคิดวา

วิชาชีพครูเปนอาชีพท่ีทุกคนใหเกียรติ ใหการยกยอง เม่ือประกอบวิชาชีพครู  ควรจะเปนครูเพ่ือนักเรียน เปนครูสอน

หนังสือท่ีดี และมีคุณภาพท่ีสุด รวมทั้งพยายามทํางานดานตางๆ  เพื่อใหมีประสบการณ เม่ือดํารงตําแหนงเปน
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ผูบริหารสตรีเปนผูมีวาจาชอบ (สัมมาวาจา)  เปนผูพูดเปน  ใชคําพูดถูกตอง  เปนการพูดคําจริงตามท่ี      

รูเห็นและเกิดประโยชนตอผูอ่ืน พูดใหผูฟงเกิดกําลังใจ  หรือไดรับความรูเพิ่มข้ึน โดยผูบริหารสตรีเปนผูพูดจา

ไพเราะ ออนหวาน  ใชคําสุภาพ    มีวิธีการพูดท่ีนุมนวล  ไมใชอารมณในการพูดกับผูอ่ืน  เปนผูท่ีคิดกอนพูด          

มีวาทศิลปในการใหเหตุผล  ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกบุคลากร  รูจักใชวิธีพูดคําจริงไมใหสะเทือนใจผูอ่ืน  และ

พูดในเร่ืองจริงท่ีเปนประโยชน   

ผูบริหารสตรีเปนผูมีการกระทําชอบ  (สัมมากัมมันตะ)  เปนผูทําเปน  กลาวคือ  กระทําในส่ิงท่ีถูกตอง 

กระทําในสิ่งที่สมควรทําตามสถานภาพและบทบาทของตน ผูบริหารสตรีเปนผูดํารงตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแกนในการดําเนินชีวิต

และการบริหารงาน  ใหการอุปถัมภและเผยแผพระพุทธศาสนา  เปนผูมีคุณธรรมประจําใจ  เปนแบบอยางท่ีดีแก

นักเรียน  บุคลากรและบุคคลอ่ืนๆ  เปนผูมีความซ่ือสัตย มีความกตัญู  มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  มีควา-

มอดทน  อดกล้ัน  ปลูกฝงจิตสํานึกอันดีงามใหแกครูและนักเรียน  มีความออนนอม  ถอมตน  และมีความกตัญูตอผู

มีพระคุณ  เปนผูสนใจใฝรูอยางตอเนื่อง รับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังใชหลักการมีสวน

รวม   หลักการกระจายอํานาจ  หลักธรรมภิบาล  การทํางานเปนทีม   การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  รวมทั้ง

การสานตอนโยบายของผูบริหารทานเดิมเปนแนวทางในการบริหารงาน 

ผูบริหารสตรีเปนผูมีการเล้ียงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ)  โดยประกอบอาชีพสุจริต มีความรูและมีความ

ชํานาญในการประกอบอาชีพ  ผูบริหารสตรีทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาโททางดานเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบ

วิชาชีพครู สอนวิชาการตางๆ และดูแลนักเรียน เปนผูชวยครูใหญ/อาจารยใหญ/ผูอํานวยการ เปนหัวหนางาน/หัวหนา

หมวด เปนครูใหญ/อาจารยใหญ ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียน   

ผูบริหารสตรีเปนผูมีความพยายามชอบ  (สัมมาวายามะ)  เปนผูมีความขยัน  วิริยะอุตสาหะในการ

ประกอบอาชีพการงาน ผูมีความมุงม่ันในการทํางาน  ทุมเทเวลาในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  มาถึงโรงเรียน  แตเชา

ระหวางเวลา  6.00 - 7.30 น.  เดินดูนักเรียนเขาแถว  เดินสํารวจความเรียบรอยของอาคารเรียน และสังเกตการ

เรียนการสอนของครู  มักออกจากโรงเรียนเปนคนสุดทาย  เปนผูมีความรับผิดชอบสูง   ทํางานอยางจริงจัง ทําอยาง

ดีท่ีสุดเต็มกําลังความสามารถ มีมาตรฐานในการทํางานสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด  นอกจากนี้  ผูบริหารสตรียังเปน

ผูมีความเพียรพยายามรักษาจิต  ไมใหเกิดความคิดท่ีไมดีในจิตใจ   
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ผูบริหารสตรีเปนผูมีความระลึกชอบ (สัมมาสติ) เปนผูมีสติระลึกรูอยูกับปจจุบันในส่ิงท่ีดีงาม               

ไมหลงลืม  มีสติทําหนาท่ีควบคุมตนต้ังแตการรับรูตลอดจนทาทีการแสดงออก   เปนผลใหผูบริหารสตรีเปนผูมีความ

สุขุม เยือกเย็น  สามารถควบคุมอารมณ  และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในสถานการณตางๆ 

 ผูบริหารสตรีเปนผูมีความต้ังใจชอบ (สัมมาสมาธิ)  เปนผูมีจิตจดจออยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  มีความตั้งม่ันในการ

ทํางานอยางมาก ไมเคยทอแมมีอุปสรรค สามารถฝาฟนไปจนบรรลุผลสําเร็จ และยังเปนผูมีความฝกใฝและมีความ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มุงม่ันในการทํานุบํารุงและเผยแผพระพุทธศาสนา นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช

ในการดําเนินชีวิต  และฝกปฏิบัติธรรม  ทําจิตใจใหสงบ   

จากผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารสตรีทุกทานมีวิถีตามมรรคมีองค 8 ครบทุกประการ  แตมีระดับความมาก

นอยแตกตางกันไป   ทําใหผูบริหารสตรีเปนผูมีความประพฤติถูกตองท้ังกาย  วาจา  และใจ  ปฏิบัติในส่ิงสมควรทํา         

มีความถูกตรง  ดังนั้น  เสนทางของมรรคมีองค 8  จึงเปนเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีอยางแทจริง 

อภิปรายผลการวิจัย  

 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัย  ดังนี้ 

 1.   ผลการวิจัยพบวา  ชุดตัวแปรปจจัยดานจิตสังคมของผูบริหารสตรีนั้นเปนปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในวิชาชีพมากท่ีสุด  รองลงมาไดแก  ชุดตัวแปรปจจัยดานภูมิหลัง   ชุดตัวแปรปจจัยดานการสนับสนุน

จากองคการ   ชุดตัวแปรปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกองคการ   กลาวไดวา  ในการบริหารงาน   ใหมีประสิทธิผล

นั้น  ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีผูบริหารสตรีจะตองมีคือ  ปจจัยดานจิตสังคม  ซ่ึงมีปจจัยยอยไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  

ภาวะผูนํา  ความฉลาดทางอารมณ ซ่ึงสงผลทางบวกตอความความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี สอดคลองกับ

งานวิจัยของนวลฉวี ประเสริฐสุข (2542) ท่ีไดศึกษาวิจัยพบวา รูปแบบความเปนผูนํา และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปน

ปจจัยท่ีสงผลทางบวกของผูบริหารสตรีมากกวาปจจัยดานอ่ืนๆ   

2.   ผลการวิจัยพบวา ปจจัยยอยท่ีสงผลทางบวกตอความความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมากท่ีสุดคือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสตรีเปน

ผูมีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จลุลวง  เปนผูมีความอดทน  และมีความรับผิดชอบสูง   โดยพยายามแขงกัน

กับมาตรฐานอันดีเยี่ยมเพื่อมุงไปสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไว  ถือไดวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญมาก

ท่ีสุดท่ีทําใหผูบริหารสตรีมุงทํางานไปสูจุดมุงหมายท่ีตองการได ซ่ึงหากผูบริหารสตรีขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิแลว 

จะไมสามารถบริหารงานไดประสบผลสําเร็จ  หรือประสบความสําเร็จแตอาจเปนไปอยางลาชา  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Rhee (1993)  ท่ีพบวา ลักษณะสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหผูหญิงประสบความสําเร็จสูงในอาชีพตางๆ คือ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาจะสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของ
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  3.   ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารสตรีเปนผูที่ดํารงตนตามเสนทางแหงมรรคมีองค 8  เปนผูมีความ

เห็นชอบ(สัมมาทิฏฐิ) ความดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) วาจาชอบ (สัมมาวาจา) การกระทําชอบ  (สัมมากัมมันตะ)  การ

เล้ียงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ)  ความพยายามชอบ  (สัมมาวายามะ)  ความระลึกชอบ  (สัมมาสติ)  และมีความต้ังใจ

ชอบ  (สัมมาสมาธิ)  โดยผูบริหารสตรีจะมีวิถีตามมรรคมีองค 8 ครบทุกประการ  แตอาจจะมีระดับความมากนอย

แตกตางกันไป   ทําใหผูบริหารสตรีเปนผูมีความประพฤติถูกตองท้ังกาย  วาจา  และใจ  ปฏิบัติในส่ิงสมควรทํา           

มีความถูกตรง  ดังนั้น  เสนทางของมรรคมีองค 8  จึงเปนเสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี   

สอดคลองกับ Sucitto (1995) ท่ีไดกลาวถึงมรรคมีองค 8  เปนหนทางของการดําเนินชีวิตในทุกเร่ือง  เปนทางท่ี

ถูกตอง  เปนส่ิงจริงแทสําหรับทุกๆ คน  ไมใชเปนเพียงอุดมการณ     แตเปนปจจัยท่ีสามารถนํามาใชในการปฏิบัติ

ตนเพ่ือการดํารงชีพและการทํางานอยางแทจริง  ซ่ึงหากสามารถปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 อยางบริบูรณแลว  ก็จะ

ประสบความสําเร็จอยางอยางบริบูรณเชนเดียวกัน   

ขอเสนอแนะ  

 1.  ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1.1   ผลการวิจัยพบวา  เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ  เสนทางแหงมรรคมีองค 8   ดังนั้น  หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของควรสงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรมของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา   และสงเสริมการนําแนวทางแหงมรรคมี

องค 8  มาประยุกตใชในการบริหารงานและการดําเนินชีวิตเพื่อสนับสนุนใหผูบริหารสตรีกาวไปสูความสําเร็จในวิชาชีพ 

1.2   ผลวิจัยพบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนปจจัยท่ีสงผลทางบวกมากท่ีสุดตอความสําเร็จในวิชาชีพ

ของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้น  หนวยงานตนสังกัด
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 1.3   ผลวิจัยพบวา   การไดรับโอกาสในการพัฒนา  เปนปจจัยท่ีสงผลทางบวกตอความสําเร็จในวิชาชีพของ

ผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้น  หนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารสตรีไดรับโอกาสในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อนําความรู

และประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาตนเองและหนวยงาน   

        1.4  ผลวิจัยพบวา  การรับรูกฎหมายและนโยบายเก่ียวกับสตรี    เปนปจจัยท่ีสงผลทางบวกตอ

ความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ดังนั้น  หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพรกฎหมายและนโยบาย

เกี่ยวกับสตรีใหแพรหลายมากข้ึน   เพื่อใหผูบริหารสตรีไดรับรูและเขาใจอันเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในวิชาชีพ 

1.5   ผลการวิจัยพบวา   ผูบริหารสตรีมีบทบาทผูนําทางการบริหารในระดับนอยที่สุดโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในเร่ืองความสามารถนําทฤษฎีทางการบริหารไปประยุกตใชในการบริหารงาน   ดังนั้น   หนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูบริหารในสถานศึกษาควรสงเสริมประสบการณใหแกผูบริหารสตรีในการนํา

แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารไปประยุกตใชใหเหมาะสมตามสถานการณ   

 2.  ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

2.1   ผลการวิจัยพบวา  เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ  เสนทางแหงมรรคมีองค 8   ดังนั้น  หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของอาจแสวงหาผูบริหารสตรีตนแบบในดานการประยุกตใชหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือมาใชในการ

ดําเนินชีวิตและการบริหารงานที่ประสบความสําเร็จ  เพื ่อเปนแบบอยางแกผู บริหารสตรีและบุคคลอ่ืนๆ            

อันนําไปสูความสําเร็จในวิชาชีพ  และความสุขสงบของสังคมท่ีดํารงอยู 

2.2 ผลวิจัยพบวา ความเห็นชอบเปนพื้นฐานสําคัญขององคประกอบอ่ืนในการมีดําริชอบ  วาจาชอบ  

การกระทําชอบ  การเล้ียงชีพชอบ  ความพยายามชอบ  การระลึกชอบ  และความตั้งใจชอบ   ดังนั้น  การพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสตรี  จึงควรเร่ิมดวยการสงเสริมใหผูบริหารสตรีเปนผูมีความเห็นชอบ                

มีสัมมาทิฏฐิ  เขาใจถูกตรงเปนประการแรก  เมื่อผูบริหารสตรีเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นชอบถูกตองแลวจะ   

ทําใหเปนผูมีความประพฤติดีท้ังทางกาย วาจา และใจดวย สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานโดยสงเสริมให

บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางถูกตอง  ซ่ึงจะเปนผลใหบุคลากรมีผล

การปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามไปดวย 
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2.3  ผลวิจัยพบวา  การไดรับโอกาสในการพัฒนา  ไดแก  การศึกษาคนควาดวยตนเอง  การประชุม

ทางวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูเทคนิควิธีการใหมๆ    การมีโอกาสเยี่ยมชม  สังเกตวิธีการทํางานของบุคคลอ่ืนๆ  

เปนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนั้น  การสงเสริมประสบการณใหผูบริหารสตรีสามารถนําทฤษฎีทางการบริหารไป

ประยุกตใชในการบริหารงาน  อาจดําเนินการโดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางผูบริหาร   หรือ

จัดทําแนวทางการประยุกตใชหลักทฤษฎีในการบริหารงานจากผูบริหารท่ีมีประสบการณหรือผูมีความชํานาญการ

ในดานการบริหารการศึกษาท้ังในอดีตและปจจุบัน  เพื่อใหผูบริหารสตรีไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริง

โดยอาศัยประสบการณจากบุคคลอ่ืนเปนแนวทาง   ทําใหสามารถประสบความสําเร็จในวิชาชีพไดเร็วยิ่งข้ึน 

3.   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   

3.1    ผลการวิจัยพบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  เปนปจจัยท่ีสงผลทางบวกมากท่ีสุดตอความสําเร็จใน

วิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้น    ควรมีการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารสตรีใน

สถานศึกษามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  เปนผลใหผูบริหารสตรีในสถานศึกษาประสบความสําเร็จในวิชาชีพมากยิ่งข้ึน  

และเปนการเพ่ิมสัดสวนจํานวนผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  

3.2  ผลการวิจัยพบวา  ความสําเร็จในวิชาชีพในดานความกาวหนาในวิชาชีพของผูบริหารสตรีใน

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีระดับนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับระดับ

ความสําเร็จในวิชาชีพดานอื่นๆ ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความกาวหนาในวิชาชีพของ

ผูบริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อหาแนวทางและวิธ ีการในการสง เสริมใหผู บร ิหารสตรีมี

ความกาวหนาในวิชาชีพสูงข้ึน  ซ่ึงเปนส่ิงบงช้ีถึงความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรี 

3.3   ผลการวิจัยพบวา  เสนทางสูความสําเร็จในวิชาชีพของผูบริหารสตรีในสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ  เสนทางแหงมรรคมีองค 8    ดังนั้น  ควรใชแนวทางแหงมรรคมีองค 8  

ศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสตรีในสถานศึกษาทุกระดับท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวางผูบริหารสตรีท่ีประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ เพื่อใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตและการ

บริหารงานของผูบริหารสตรีมีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูบริหารสตรี

พัฒนาตนเองนําไปสูความสําเร็จในวิชาชีพมากยิ่งข้ึน   
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เครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

The  women  groups for natural resources and environmental  conservation and protection networks 
 

กนิษฐา  ทานเจริญ  และคณะ 

บทคัดยอ 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานท่ีมี

ภารกิจหลักในการสงเสริมการมีสวนรวม และสงเสริมเผยแพรดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของทองถ่ินใหแกประชาชนในทุกระดับเพื่อเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหเกิดจิตสํานึกและ

การมีสวนรวมในการดูแลปองกัน ฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศใหคงอยู          

คูชุมชนและคนรุนหลังตอไปในอนาคต จึงไดมีการขยายแนวความคิดดานการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ออกไปในกลุมผูหญิง เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูหญิงและบทบาท

ของกลุมคนเหลานี้ในการเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยตระหนักวา 

ผูหญิงเปนกลุมท่ีมีความเขาใจในปญหาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีของตนมากท่ีสุด  เพราะ

เปนกลุมท่ีมีการใชทรัพยากรโดยตรง   และเปนกลุมท่ีทําหนาท่ีในการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษฯใหกับ

สมาชิกในครอบครัวดวย  ดังนั้นการเปดโอกาสใหกลุมผูหญิงไดพบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมท้ังรวมกลุม

กันเปนเครือขายแสดงบทบาทในการทํางานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็จะเปนการเปดโลกทัศนของ

ผูหญิง ใหมีความรูและทัศนคติ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางถูกตอง  อีกท้ัง

สามารถนําเอาความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการทํางานรวมกันเปนเครือขายไปอบรมส่ังสอนบุตร ธิดา ใน

ครอบครัวของตนใหประพฤติปฎิบัติในเร่ืองของส่ิงแวดลอมได  รวมท้ังเปนการใหผูหญิงสามารถเขาถึงสิทธิใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเทาเทียมและเปนธรรม  กลุมผูหญิงจึงเปนกลุมท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดกลุมหนึ่งในสังคม ท่ีจะสามารถชวยเปนพลังในการขับเคล่ือนและผลักดันการอนุรักษและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังในระดับครัวเรือน และในระดับสังคมใหเกิดความเหมาะสมและยั่งยืนได   

จากการที่กรมฯ ไดเขาไปดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ในพื้นท่ีลุมน้ําสงขลา  ทาจีน และบางปะกง   
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Abstract 

 Department of Environmental Quality Promotion (DEQP) , Ministry of Natural resources and 

environment, is a government organization with mandates to promote awareness  of the environmental problem 

issue among people and to encouragement the people in every the level to participate in  natural resources and  

environment management. DEQP has initiated and introduced a schema to conservation and restoration natural 

resources and the environment among women group. In the regarding of their routine and way of living, are 

involving directly in natural resources utilization, such as food cooking, food preservation and local folk art and 

craft etc. Moreover, they are the first teacher to their offspring to be aware and smart decision regarding to the 

natural resources and environment consumption. An establishment of the women groups for natural resources 

and environmental conservation and protection networks by DEQP facilitate them through the new knowledge, 

vision and attitude concerning to the environmental management. There are 3 pilot areas of Songkla Lake, Tha 

Chin Basin and Bangprakong Basin, Environmental information and awareness that has been feed forward to 

this group should spread through the societies. Moreover, these groups have opportunities to accesses into varies 

forum related to Environmental. Inventiveness of their knowledge have a forum to exchange ideas, best 

practices, and expertise on environmental. Including opportunities to engage in and, directly contribute to the 

environmental management among the network. As a result, the women groups for natural resources and 

environmental conservation and protection are become stronger and leading to the sustainable societies. 

The summaries  activities of the women groups for natural resources and environmental 

conservation and protection projects are following: 

                   1. Songkla lake 

                       The initiative of defind and delineated  the areas for aquatic creatures conservation of Songklalake and 

Solid waste management. These activities were collaborated with the local administrative and other social and 

community groups. The show case is the establishment of natural resources and environmental management fund. 

                  2.   Tha Chin Basin 

                        The establishment of activities such as protection and restoration of water quality in the 

river,Established a small group for separated food and organic waste (i.e. fruits peel) and fermenting 

with Effective Micro Organism (E.M.) and process it into dish, cloth or bathroom washing liquid. 
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Participate with Municipal Administrative to fabricate household fat filtering tanks, taking part 

of organic farming and monitoring Tha Chin River quality. 

                   3.  Bangprakong watershed 

                       The establishment of group for native tree conservation (Dipterocarpus alatus Roxb.)                   

as well as  herbs.  

The assessment of the women groups for natural resources and environmental conservation 

and protection  project  could be review as following: 

1.   The women networks are very enthusiasm and aware for their right in natural resources and 

environmental’s  participatory management. 

2.   The spreading out of women networks are promptly and rapid because they were realized the 

natural resources and environmental problem at once. They are willing to participate in natural resources and 

environmental management and try to solve or reduce the impact as well as restoration the wealthy of natural 

resources and environmental for insurance of food security, income and life style. 

                  3.  Member of the women network have gained self-esteem and confident in public presentation and 

leadership. 

                  4.   Women are competence to encourage their family to participate in natural resources and 

environmental management as well as persuade their husband to contribute in laboring. 

                  5.   Most of women are capable for develop themselves promptly for working for the communities in term 

of the collaboration through their routine and varies activities for natural resources and environmental management. 

                  6.   Women are competence to collaborate between other stakeholders therefore; the successful and 

growing of activities are achieved.  

Apart from the achievement of through the women network some difficulty encounter can not 

be denied: 

1.  In Thai‘s society most of women have to look after and taking care of their family regarding to 

food and way of living which is the importance constraint in time sharing to attend in natural 

resources and environmental conservation and protection activities. 

                  2.   Traditionally only men are born to be leader, thus it seems too bizarre to have women leader in 

  
90 



community activity group. The only role that women were assigned are preparing food or only 

participating in activity and negligible to give opportunity to women to express their opinion. 

                 3.   Some women group has defer to participation in any activity because of no or not enough budget 

supporting, conflict of interest, patronage among relative or friends, a problem in collaboration among other 

stake holder in community. 

                 4.  Lack of knowledge for natural resources and environmental conservation and protection 

especially, petition of fund establishment for sustainable natural resources and environmental 

conservation and protection.  

To achieve the ultimate goal of establishment of the women groups for natural resources and 

environmental conservation and protection networks some comments and suggestions are 

needed to implement as following. 

                  1.  Involving of government organization should provide capacity building to strengthen the women 

network as well as make available forum for knowledge exchange and sharing regarding to the natural resources 

and environmental management both in local and international. 

                  2.   Involving of government organization regarding to gender have to elucidate equity of gender in 

the natural resources and environmental management among Thai society to avoid a conflict between gender. 

                  3.   The women groups have to well manage and balance their family time as well as comprehend in 

their role of social voluntary. 

                  4.   The characteristic of the found of the women network can be described as following; 

                       4.1   The depletion of natural resources and deterioration of environment that effected to their way 

of living, food security and income. 

                       4.2   The environmental awareness as well as voluntary mind for society. 

                       4.3    Have the common interest such as sideline job in handy craft, folk art to increasing their income. 

 

               The sustainable of the women groups for natural resources and environmental conservation and 

protection networks depend on tangible activities that proved to benefit to the society. As the 
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result, the activities  also perform as  mechanism of growing network including establishment of  trust fund for 

natural resources and environmental management. 

แนวคิดของผลงานวิชาการ 

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW)  เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2528   ซ่ึงเปนอนุสัญญาท่ีวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี

ในทุกรูปแบบ    โดยในประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอม  ท่ีอนุสัญญาไดมีเปาหมายในการสงเสริมบทบาทของผูหญิงให

เขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรวมกับกลุมอ่ืนๆในสังคม อยางเทาเทียมกัน  

และจากการประชุมระดับโลกวาดวยเร่ืองสตรี คร้ังท่ี 4  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือป 2538 ไดมีการ

รับรองปฎิญญาปกกิ่งและแผนปฎิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration and Platform for 

Action) เพื่อนําไปสูการปฎิบัติอยางจริงจังและเปนพื้นฐานในการลดความไมเสมอภาคระหวางบุรุษและสตรี       

อีกทั้งเปนการเรงรัดสงเสริมความกาวหนาของสตรีไทย 

ท้ังนี้ประเทศไทยไดประกาศเจตนารมณอยางชัดเจน  โดยมีกฎหมายคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหสิทธิเทาเทียมกันระหวางชาย-หญิง ในสังคม  ใหประชาชนท้ังหญิง- ชาย มีชีวิตท่ี

ม่ันคงท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม การเมือง  รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนท้ังหญิง-ชาย 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเสมอภาคและยั่งยืน  โดยการสนับสนุนใหผูหญิงได

มีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางเต็มศักยภาพโดยเฉพาะในประเด็นของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพราะผูหญิงเปนผูใหการเล้ียงดูครอบครัวและชุมชน  โดยการบริหารและใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะผูบริโภค ผูผลิต ผูดูแลครอบครัว และผูใหการศึกษา  การเส่ือมสภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสุขภาพ ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของ

ประชากร โดยเฉพาะเด็กผูหญิงและผูหญิงทุกวัย   อยางไรก็ตามผูหญิงไมคอยไดรับการฝกอบรมอยางเปนทางการ

ในฐานะผูบริหารทรัพยากร และมักไมไดเขารวมในการตัดสินใจ ดังนั้นควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ในการ

นําผูหญิงเขามาเกี่ยวของอยางเต็มท่ีในการตัดสินใจทุกระดับท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ท้ังในฐานะผูบริหาร  ออกแบบ 

วางแผน ปฎิบัติงานและประเมินผลโครงการ  และสงเสริมความเขมแข็งของสตรีในกลไกระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

และระหวางประเทศ  

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนหนวยงานท่ีมี

ภารกิจหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และสงเสริมเผยแพรดานการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกประชาชนในทุกระดับเพ่ือเปนการกระตุน และสรางแรงจูงใจใหเกิด

จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการดูแลปองกัน ฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ
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ผลงานท่ีดําเนินการ 

ในป 2550 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม โดย ดร.มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน  อธิบดีกรม

สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  ไดมอบนโยบายใหดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายผูหญิงพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นํารองในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และในป 2551 กรมฯ ไดดําเนินการ

ขยายเครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปในพื้นท่ีลุมน้ําบางปะกงและพ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีน  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเสมอภาค และเปนธรรมในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของประเทศ  ผลสรุปของการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

1. เครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ดําเนินการในเร่ืองของการกําหนดเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และดําเนินการเรื่องการจัดการขยะในพื้นท่ี  โดย

ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมตางๆในสังคม  จุดเดนการดําเนินงาน คือการจัดตั้งกองทุน

เพื่อดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

2. เครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ําทาจีน 

ดําเนินการในเรื่องของการอนุรักษฟนฟูพื้นท่ีตนน้ํา /  การจัดการขยะโดยการนําขยะพวกเศษอาหาร และเปลือก

ผลไมมาทําเปนน้ําหมักชีวภาพ และประยุกตเปนน้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาซักผา  น้ํายาลางจาน /รวมกับเทศบาลใน

การจัดทําถังดักไขมันในระดับครัวเรือน/  เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ และเฝาระวังคุณภาพแมน้ําทาจีน 

3. เครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ําบางปะกง 

ดําเนินการในเร่ืองของการอนุรักษตนยางนา  พันธุไมทองถ่ิน  และพืชสมุนไพร 

จากการดําเนินงานสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายผูหญิงพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม พบวา 

1. เครือขายผูหญิงฯมีความต่ืนตัว และเขาใจในสิทธิของตน ในการมีสวนรวมจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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2.  การขยายเครือขายผูหญิงฯ สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูหญิงทุกวัย ไดรับ

ผลกระทบจากปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและมีความตองการท่ีจะแกไข

ปญหาอยางเปนรูปธรรม เพื่อกอใหเกิดความมั่นคงทางดานอาหาร  รายได และวิถีชีวิต 

3.   ผูหญิงท่ีเขารวมกิจกรรมมีความม่ันใจมากข้ึนในการเขามาเปนผูนําในการบริหาร  การตัดสินใจ  

และกลาแสดงออกทางความคิดเห็นในท่ีประชุม 

    4.  ผูหญิงมีศักยภาพสูงในการชักชวนสมาชิกในครอบครัวให เขามามีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสามารถโนมนาวใหผูชายเปนผูคอยชวยสนับสนุนในงานท่ีตองใชแรงงาน 

5.  ผูหญิงสวนใหญมีความพรอมในการพัฒนาตนเอง  และพรอมท่ีจะพัฒนาชุมชน โดยใชกิจกรรมที่

เปนรูปธรรมเปนกลไกในการเช่ือมรอยใหเกิดเครือขาย 

6.  ผูหญิงมีความสามารถในการประสานความรวมมือกับภาคีตางๆในพ้ืนท่ี จึงทําใหกิจกรรมรูปธรรม

สามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว 

ปญหาอุปสรรคที่พบ 

1. ผูหญิงมีภาระหนาท่ีตองดูแลครอบครัวในเร่ืองของอาหาร ความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัว 

ดังนั้นจึงมีเวลาจํากัดในการพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ และการรวมกิจกรรมพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

2. ผูชายในบางพื้นท่ียังไมเขาใจในเร่ืองของมิติทางเพศกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และกําหนดบทบาทของผูหญิงเปนแคผูทําอาหารเล้ียงดูผูเขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรมเทานั้น โดย

ละเลยการเปดโอกาสใหผูหญิงไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

3. ผูหญิงบางกลุมมีเง่ือนไขในการเขารวมกิจกรรม เชนเร่ืองของผลประโยชน ,การไมเร่ิมตนทํา

กิจกรรมเพราะไมไดรับงบประมาณสนับสนุนการทํางาน, การเปนพวกพอง, ไมสามารถประสานภาคีในพื้นท่ีเพื่อ

ขอสนับสนุนปจจัยในการทํางาน 

4. ผูหญิงในบางพื้นท่ียังขาดองคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะ

ในเร่ืองของการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของชุมชนอยางยั่งยืนและพึ่งตนเอง 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 
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1.  หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ตองเสริมศักยภาพของเครือขายผูหญิงฯ ใหเขมแข็ง และสงเสริมให

เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในระดับชาติ นานาชาติ และ

ระหวางประเทศ 

2.  หนวยงานท่ีดําเนินงานดานมิติทางเพศ ตองสรางความเขาใจในเร่ืองของมิติทางเพศกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในบริบทของสังคมไทย ใหประชาชนไทยเขาใจอยางถูกตอง โดยไมทําให

เกิดการแตกแยกระหวางหญิงและชาย ในสังคมไทย 

3.  เครือขายผูหญิงในพ้ืนท่ีตองจัดสรรเวลาในการทําหนาท่ีดูแลครอบครัวและเขารวมกิจกรรมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 

การกอเกิดของเครือขายผูหญิงฯมีหลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 4.  

4.1 กอเกิดจากการประสบปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึง

สงผลกระทบตอความม่ันคงทางดานอาหาร  รายได และวิถีชีวิต 

4.2 เกิดจากความตองการของกลุมท่ีประสงคจะทําประโยชนเพื่อชุมชน 

4.3 เกิดจากการรวมกลุมกันทําผลิตภัณฑ เพื่อหารายไดเพิ่ม 

ซ่ึงการจะทําใหกลุมมีความยั่งยืน จะตองมีกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมเปนส่ิงยึดเหนี่ยวใหสามารถเกาะ

กลุมกันไดอยางเหนียวแนน และใชกิจกรรมรูปธรรมนั้นเปนกลไกในการขยายเครือขาย   รวมทั้งควรมีการจัดต้ัง

กองทุนเพ่ือใชในการบริหารจัดการ 
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บทบาทผูหญิงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
กรณีศึกษา เครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา 

Women’s Role in Natrual Resource and Environmental Management 
Cause study of Women Songkia Lake Network 

 
เรวดี ประเสริฐเสริญสุข และเกศินี แกวนเจริญ  

 

บทคัดยอ 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย ทําให

หลายฝายตองหันมาใหความสําคัญและรวมมือกันทํางาน และเปนท่ีนาสังเกตวาการทํางานในระดับพื้นท่ีผูนําสวน

ใหญจะเปนผูชายและมีผูหญิงเปนผูตาม แตพื้นท่ีทะเลสาบสงขลาถือเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ เพราะมีกลุมสตรี

รวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาของทะเลสาบโดยไดรับการสนับสนุนจากสมาพันธชาวประมงทะเลสาบท่ีสมาชิกสวน

ใหญเปนผูชาย แตเห็นความสําคัญวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวาจะตองดําเนินการไป    

พรอมกันท้ังผูหญิงและผูชาย เนื่องจากหญิงและชายตางมีมุมมองและหลักการทํางานท่ีเอ้ือประโยชนตอกันซ่ึงเปน

จะผลดีตอการทํางานมาก 

การทํางานของกลุมสตรีในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลาไดรับการสนับสนุนจนพัฒนาการข้ึนเปนเครือขาย

สตรีรอบทะเลสาบสงขลา ท่ีมีการกอเกิดของสมาชิก 3 ลักษณะคือ 1) กลุมสตรีท่ีมีการรวมตัวกันภายในชุมชน 2) 

กลุมสตรีท่ีเกิดจากการขยายผลของกิจกรรมในชุมชน และ 3) กลุมสตรีท่ีเกิดจากการขยายผลโดยแกนนําผูหญิง 

ผลจากการปฏิบัติงานในพื้นท่ีทําใหคนพบวาปจจัยที่เสริมใหกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ

สามารถขับเคล่ือนงานได คือ 1) การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของกลุมผูหญิงและสามารถบรรเทา

หรือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีได 2) การจัดกระบวนการเพ่ือพัฒนาความคิด ทักษะ และศักยภาพอยางตอเนื่อง 3) การ

พัฒนาทักษะและศักยภาพของกลุมสตรีกับการทํางานรวมกับภาคีตางๆ และ 4) การเขามาสนับสนุนกิจกรรมของ

กลุมสตรีท้ังจากหนวยงานภาครัฐ 

 

คําสําคัญ : ผูหญิง, ทะเลสาบสงขลา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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Abstract 

The degradation of natural resources and the environment is a significant problem for Thailand, and 

individuals from a range of sectors have had to come together to recognize its importance and work together to 

find solutions. In working at the field level it is very noticeable that the majority of local leaders are men, with 

women following the men’s lead. But the Songkhla Lake area provides an interesting case study because a 

group of women have come together to resolve the problems faced by the lake, and they have been supported by 

the Songkhla Lake Fisherfolk Federation, the majority of whose members are men. The case demonstrates the 

importance of involving both women and men in the management of natural resources and the environment, 

since women and men have perspectives and working principles which are different but mutually beneficial, and 

this in turn has a very positive effect on work. 

The work of the women’s groups in the Songkhla Lake area has been supported to the point where a 

women’s network has developed around the Songkhla Lake. The members of this women’s network has come 

from three different sources, namely 1) women’s groups that came together within individual communities, 2) 

women’s groups which arose from an expansion of the results of activities within individual communities and 3) 

women’s groups which arose from the efforts of women leaders to expand the results of activities. 

The results of working at the field level have shown that the factors which enable the women’s 

groups and the women’s network around the lake to be able to progress their work are 1) organizing activities 

which are in line with the needs of women and are able to mitigation or resolve problems at the field level, 2) 

establishing processes to develop ideas, skills and capacity on a continuous basis, 3) developing the skills and 

capacity of women’s groups in working together with different partners and 4) actively supporting the activities 

of women’s groups, which should include support from government agencies. 

 

Keywords: Women, Songkhla Lake, natural resource and environmental management. 
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ผูหญิงกับส่ิงแวดลอม 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงของระบบสังคมโลกในทุกๆ ดาน มีผลทําใหประเทศตาง ๆ ตองปรับตัว

ใหทันกับกระแสดังกลาวไมวา จะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการเรียกรองใหมี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปนสตรีดวยนั้น ซ่ึงประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลจากกระแสดังกลาว  จะเห็นไดจาก

การท่ีประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ปฏิญญา และแผนปฏิบัติการปกกิ่ง 

(Beijing Declaration and Platform for Action - BFPA) และเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals - MGDs)  

สําหรับปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่ง หรือ ระเบียบวาระการเสริมพลังใหกับสตรีท่ีนานาชาติมุงจะ

บรรลุเปาหมายของความเสมอภาค การพัฒนา  สันติภาพสําหรับผูหญิงทุกคนทุกหนแหง   แผนปฏิบัติการเพื่อ

ความกาวหนาของสตรี  ไดระบุประเด็นท่ีหวงใยเปนพิเศษ  ท่ียังคงเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานเพ่ือ

ความกาวหนาของสตรี และมีประเด็นผูหญิงกับส่ิงแวดลอมเปนประเด็นสําคัญขอหนึ่งในจํานวน 12 ประเด็น    

อันไดแก 1) สตรีกับความยากจน 2) การศึกษาและการฝกอบรมของสตรี 3) สตรีและสุขภาพ 4) ความรุนแรงตอ

สตรี 5) สตรีกับความขัดแยงท่ีมีการใชอาวุธ 6) สตรีกับเศรษฐกิจ 7) สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ 8) กลไกเชิง

สถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี 9) สิทธิมนุษยชนของสตรี 10) สตรีกับส่ือมวลชน 11) สตรีกับส่ิงแวดลอม และ 

12) เด็กผูหญิง  

ดวยเหตุนี้ชวงสิบปที่ผานมา  สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหญิงชายในการ

พัฒนาดานตางๆ และเริ่มตระหนักวาความสําเร็จที่ยั่งยืนของโครงการพัฒนาขึ้นอยูกับการดําเนินโครงการได

ตอบสนองตอความตองการ  บทบาทและความสนใจที่มีความแตกตางกันของผูชายและผูหญิง จึงมีความ

จําเปนตองการนํากรอบวิเคราะหบทบาทหญิงชาย (Gender Analysis) มาใชเปนสวนหนึ่งของการดําเนิน

โครงการพัฒนา โดยเฉพาะในกรอบความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางหญิงและชาย รวมทั้งมีการพิจารณาถึง

ผลกระทบตอหญิงและชาย มีการวิเคราะหแยกบทบาทของหญิงและชายภายใตกิจกรรมหรือสถานการณ

เดียวกัน เพื่อจะไดพิจารณาไดวากิจกรรม หรือบทบาทนั้นๆ จะไดรับผลกระทบอยางไรบางจากการดําเนินงาน

โครงการทั้งทางตรงและทางออม เพื่อวางกิจกรรมและวิธีการทํางานตาง ๆ ในการเสริมศักยภาพไดอยาง

สอดคลอง และเหมาะสมกับบทบาทหญิงชายตอไป  
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แนวทางการปฏิบัติงานและการวิเคราะห 

งานวิชาการชิ้นนี้เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในพื้นท่ี ซ่ึงผูวิจัยไดมีโอกาสรวมทํางานสงเสริมการมีสวน

รวมของกลุมผูหญิงชาวประมงพ้ืนบานในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลา ดังนั้นขอมูลท่ีปรากฏจึงเปนผลจากการ

ปฏิบัติงานในพื้นท่ีและเปนขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมคนท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังนี้ผูวิจัยนําผลจากการปฏิบัติงานท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับกรอบวิเคราะหบทบาทหญิงชาย (Gender 

Analysis) ท่ีวาดวยแนวคิดเร่ือง เพศและบทบาทความสัมพันธหญิงชาย (Sex and Gender) เพื่อช้ีใหเห็นถึง 1) 

ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิงชาย (Gender Relations) วาเปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนพรอมๆกัน อาจอยูใน

รูปแบบของการรวมมือ เช่ือมโยงสัมพันธ ชวยเหลือเกื้อกูล หรือขัดแยง แบงแยกแขงขัน แตกตางและไมเทาเทียม 

ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิงชายเกี่ยวของกับการจัดสรรอํานาจระหวางผูหญิงและผูชาย ทําใหเกิดความ

แตกตางทางสถานภาพทางสังคมของผูหญิงและผูชาย นอกจากนี้ ยังเปนตัวกําหนดและใหคุณคางาน ความ

รับผิดชอบและการเรียกรองสิทธิของท้ังสองฝายดวย และ 2) การแบงงานระหวางผูหญิงและผูชาย วาท้ังผูหญิง

และผูชายมีงานหรือหนาท่ีรับผิดชอบท่ีสังคมมอบหมายใหทํา ซ่ึงทุกคนในสังคมตางก็เรียนรูและเขาใจบทบาท

หนาท่ีของตัวเอง บทบาทหนาท่ีดังกลาวนี้อาจเปล่ียนแปลงไดหากสถานการณทางสังคมเปล่ียนไป การแบงงาน

ระหวางผูหญิงและผูชายเปนโครงสรางทางสังคมท่ีมีผลตอบทบาทความสัมพันธหญิงชาย (สํานักสงเสริมความ

เสมอภาคหญิงชาย. 2550 : 9-10)  

การวิเคราะหบทบาทความสัมพันธหญิงชายจะทําใหเห็นถึงกระบวนการและแนวคิดสําคัญวา หาก

ตองการจะใหกลุมผูหญิงไดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จะตองดําเนินการ

อยางไร และจะตองคํานึงถึงปญหา อุปสรรค และปจจัยเอ้ือดานใด รวมท้ังไดขอเสนอแนวทางการทํางานอยางมี

สวนรวมกับกลุมผูหญิงในมิติดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

บริบทของทะเลสาบสงขลา 

ทะเลสาบสงขลาต้ังอยูตอนกลางบนชายฝงทางตะวันออกของภาคใตของประเทศไทย เปนทะเลสาบท่ี

มีพัฒนาการตอเนื่องควบคูกับชุมชนแถบนี้มายาวนาน ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จังหวัด คือจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสงขลา อีกท้ังยังเปนทะเลสาบท่ีมีลักษณะพิเศษเพราะมีระดับความเค็มของน้ํา 3 ระดับ 

คือท้ังน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืด นับเปนทะเลสาบขนาดใหญแหงหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นท่ี

ประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 616,750 ไร) สภาพของทะเลสาบสงขลาในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 

3 ตอน คือ 1) ทะเลสาบตอนบน  (ทะเลนอย) เปนแหลงน้ําจืดท่ีอยูแยกคนละสวนกับทะเลสาบแตมีลําคลองน้ําจืด

สายหนึ่งคือคลองนางเรียมเช่ือมตอแหลงน้ําท้ังสองเขาดวยกัน    สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีลุมน้ําขังและมี
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ชุมชนประมงพื้นบานรอบทะเลสาบสงขลา 

ชุมชนชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมงขนาดเล็ก คือ ชาวประมงท่ีทําการประมงดวยการใชเรือและ

ไมใชเรือ หากใชเรือก็จะเปนเรือหางยาวหรือเรือกอและทายตัด ตั้งแตไมมีเคร่ืองยนตจนถึงมีเคร่ืองยนตขนาด 1 – 7 

แรงมา ใชเคร่ืองมือประมงแบบพ้ืนบานท่ีมีลักษณะเรียบงาย ไมซับซอน เชน อวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู 

แห เบ็ด ลอบ ไซ ฯลฯ เพราะเช่ือวาไมจําเปนตองใชอุปกรณใหญโตก็จับสัตวน้ําไดอยางพอเพียงและมีความ

เหมาะสมกับชนิดของสัตวน้ําในแตละฤดูกาล นอกจากน้ีการใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําของชาวประมงพื้นบานก็     

บงบอกถึงวิถีแหงการแบงปนใหทุกคนมีสิทธิเขาถึงทรัพยากรไดอยางเทาเทียมกัน วิธีคิดของชาวประมงพ้ืนบาน

เชนนี้สะทอนถึงความคิดความเช่ือทางศาสนาท่ีสําคัญ (สมาพันธประมงพ้ืนบานภาคใต, 2550: 3) 

วิถีชีวิตผูหญิงประมงพื้นบานทะเลสาบสงขลา 

คุณสุภาภรณ  พรรณราย14 ประธานเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา ไดเลาถึงความอุดมสมบูรณใน

อดีตและสะทอนภาพของผูหญิงในชุมชนประมงวา 

“วิถีชีวิตของผูคนสมัยกอนอยูกันอยางเรียบงาย ผูคนนอกจากจะทําประมงแลวยังมีการทําการเกษตร

ตางๆ สลับกันไปข้ึนอยูกับความเหมาะสมของท้ังพื้นท่ีและฤดูกาล ในชวงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนปลายเดือน

ธันวาคมจะเปนฤดูของกุงหัวมัน ชาวประมงจะออกทะเลเพ่ือจับกุงในชวงนี้เปนจํานวนมาก พอหลังปใหมจะมีลม

แรงไมเหมาะแกการออกทะเล ประกอบกับเปนชวงท่ีขาวในนาเร่ิมสุก ชาวบานก็จะไปเก็บเกี่ยวขาวของตนเองโดย

การขอความชวยเหลือจากเพื่อนบานหรือญาติพี่นองใกลเคียงใหมาชวยกันเก็บเกี่ยวขาว นอกจากนี้ยังออกไป

รับจางเก็บเกี่ยวขาวยังชุมชนอ่ืน ๆ  ท้ังใกลและไกล ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน เปนชวงส้ินสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ขาว  จะเปนชวงท่ีน้ําเค็มเขามาจากอาวไทย  และจะพัดพาเอาสัตวน้ําตางๆ เขามาดวย ในชวงนี้กุงหัวมันกลับเขามา

อีกคร้ัง ชาวประมงท่ีมีความชํานาญก็จะออกไปดูลักษณะของน้ําในทะเล ถาเห็นวามีเปลือกน้ํา (ไขกุงท่ีลอยข้ึนมา

เหนือผิวน้ํา) เปนสัญญาเตือนวาฤดูกาลนี้จะมีกุงหัวมันเปนจํานวนมาก ก็จะไปบอกใหพวกพองของตนเตรียม
                                                            
14 น.ส.สุภาภรณ พรรณราย,ประธานเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา, ใหสัมภาษณ  เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2550. 



สําหรับของภารกิจในครอบครัวของผูหญิงประมงพื้นบานรอบทะเลสาบสงขลา พบวา หลาย

ครอบครัวผูหญิงตองออกทะเลไปกับผูชายดวยเพราะการทําประมงพ้ืนบานนั้นจะใชแรงงานภายในครอบครัวหรือ

เครือญาติเปนแรงงานหลัก หนาท่ีของผูหญิงอีกหนาท่ีเม่ือกลับจากทะเลคือจะนําปลาหรือกุงท่ีไดไปขายในตลาด 

จากนั้นก็ตองมาจัดการหาอาหารใหลูกและสามี หรือบางคร้ังก็ตองต่ืนมาจัดการเร่ืองอาหารการกินใหกับลูกกอนท่ี

ลูกจะไปโรงเรียนหรือออกไปทํางาน นอกจากจัดการเร่ืองอาหารแลวก็ตองดูแลความเรียบรอยในบาน หรือชวย

สามีซอมแซมเครื่องมือประมง หรือนําปลาหรือกุงท่ีเหลือจากการขายไปแปรรูป ซ่ึงงานในแตละวันท่ีตองทํา

เหมือนกันทุกวันคือดูแลทุกอยางในครอบครัว แมงานท่ีทําจะเปนภาระท่ีหนักและจําเจแตดวยความเปนแมและ

ภรรยาจึงตองจัดการตามหนาท่ี ประกอบกับการถูกส่ังสอนมาจากรุนตอรุนถึงภาระเหลานี้วาเปนหนาท่ีของ

แมบานท่ีพึ่งกระทํา หลายครอบครัวจึงดําเนินวิถีชีวิตเชนนี้มาจนถึงปจจุบัน ในสวนของตนเองแมจะไมไดมี

ครอบครัวแตก็ตองดูแลบานเรือนเชนกัน ดวยเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยูเปนกิจวัตร ” 

จากคําบอกเลาของคุณสุภาภรณ สะทอนถึงภาพความอุดมสมบูรณ การชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนใน

ทะเลสาบสงขลา และเห็นไดวาในชุมชนชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา การออกทะเลเปนหนาท่ีของท้ังผูหญิง

และผูชาย โดยผูชายจะทําหนาท่ีหลักในการออกไปจับสัตวน้ํา  สวนฝายผูหญิงทําหนาท่ีเปนผูชวยในการพายเรือ

หรือหยิบจับอุปกรณตาง ๆ  เทาท่ีจะทําได  ผูหญิงบางคนท่ีมีความสามารถในการออกทะเลก็อาจจะออกไปหาปลา

โดยลําพังโดยไมตองพึ่งพาแรงงานของผูชาย เม่ือกลับเขาสูฝงพวกเธอก็จะทําหนาท่ีในการคัดแยกชนิดของสัตวน้ํา

ท่ีจับไดเพื่อนําไปขายในตลาด หรือในกรณีท่ีไมสามารถขายไดหมดก็นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ 

ตามแตชนิดของวัตถุดิบท่ีหาได เชน  กะป  ปลาแหง ปลาเค็ม  แปงแดง  จิ้งจัง  กุงแหง  กุงสม  กุงเสียบ  กุงหวาน 

น้ําปลา  เปนตน  การแปรรูปอาหารจึงเปนภูมิปญญาทองถ่ินอยางหน่ึงท่ีมีการถายทอดใหกับผูหญิงจากรุนสูรุนใน

การเก็บรักษาอาหารที่มีปริมาณมากและบริโภคไมทันใหเก็บไดนาน  เพื่อไวใชในการบริโภคในยามท่ีอาหารขาด

แคลน  ท้ังยังสามารถนําไปขายไดอีกทางหนึ่งนํามาซ่ึงรายไดเพื่อเปนคาใชจายในการดูแลครอบครัว ผูหญิงยังตอง

ทําหนาท่ีแมบานคอยดูแลความเรียบรอยของครอบครัว เชน การทําอาหาร ทําความสะอาดบาน การดูแลลูกหลาน 

หรือแมกระท่ังการซอมแซมอุปกรณทางการประมง ในชวงฤดูกาลที่ไมสามารถออกทะเลหาปลาได ผูหญิงยังตอง

รับภาระในดานการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ทํานา หรือแมกระท่ังเล้ียงสัตว จะเห็นไดวาผูหญิงก็แบกรับภาระใน
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ตารางท่ี  1   แสดงการประกอบอาชีพและกิจกรรมตลอดท้ังปของผูหญิงในชุมชนท่ีอาศัยอยูบริเวณทะเลสาบสงขลา 

 
บ ท บ า ท 

(ช/ญ) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. กิจกรรม 
(ยี่) (สาม) (สี่) (หา (หก) (เจ็ด) (แปด) (เกา) (สิบ) ( สิ บ

เอ็ด) 

( สิ บ

สอง) 

(อาย) 

            ญ ปลูกขาว 

            ญ/ช จับปลาและเอาปลาไป

ขายที่ตลาด 

            ญ/ช กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

            ญ ถนอมอาหาร (ดองและ

หมักปลา ทําปลาแหง 

และผลิตภัณฑอื่นๆ ) 

            ช ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด

ซอมแซมอุปกรณจับ

ปลา 

            ญ/ช กรีดยาง 

            ญ งานบานประจําวัน(ทํา

กับขาว,เล้ียงลูกฯลฯ) 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาผูหญิงในชุมชนประมงมีบทบาทท้ังทางตรงและทางออมในการทําประมง แต

อยางไรก็ตามลักษณะงานของผูหญิง ท้ังการออกถนอมอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ํา การทํางานบาน        

ส่ิงเหลานี้ถูกมองวาเปนงานเฉพาะตัวและเปนหนาท่ีท่ีผูหญิงพึ่งกระทําสืบตอเนื่องมาเปนวัฒนธรรมและคานิยม

ของสังคม แมผูหญิงจะถูกยอมรับวามีความสําคัญในการสรางฐานท่ีม่ันคงใหกับสังคม และเศรษฐกิจในครัวเรือน 

แตลักษณะงานที่ผูหญิงทํากลับถูกมองเปนงานท่ีไมชัดเจน (ไมมีคุณคา) และไมสามารถตีราคาคางวดได ดังนั้น

ผูหญิงจึงตองเผชิญกับสภาวะท่ีถูกกดดันอยูตลอดเวลา และยิ่งเม่ือนํามาเทียบกับลักษณะงานของผูชาย พบวา 

คุณคาของงานท่ีผูหญิงทําจะดูดอยคาลง นั้นเพราะวาความสัมพันธเชิงอํานาจซ่ึงดํารงอยูระหวางกลุมคน ระหวาง

ผูหญิงและผูชาย ระหวางชนช้ันท่ีแตกตาง เปนตัวกําหนดนั้นเอง 
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิผล และเกิดความรวมมือกันอยางแทจริง

จากทุกฝายในสังคม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคํานึงถึงปญหาท่ีผูหญิงกําลังเผชิญอยู ไมวาจะเปนกรอบวัฒนธรรม

ดั้งเดิมท่ีทําใหผูหญิงขาดโอกาสและความเทาเทียมในการมีสวนรวม การไมใหคุณคาในลักษณะงานหรือบทบาท

ของผูหญิงในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ส่ิงเหลาจําเปนจะตองสรางความเขาใจและองคความรูใหมกับ

สังคมทุกระดับ เพื่อใหเห็นความสําคัญและคุณคาของผูหญิงท่ีสงผลตอการสรางสรรค การสรางใหเกิด และการ

ดํารงอยูของท้ังสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีดี  

อยางไรก็ตามกิจกรรมและการประกอบอาชีพของผูหญิงในทะเลสาบสงขลากําลังจะกลายเปนภาพ

แหงความทรงจํา เพราะวิถีชีวิตเหลานี้คงมีใหเห็นนอยมากในปจจุบัน เนื่องจากในระยะหลายสิบปท่ีผานมา 

ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาไดลดจํานวนลงอยางเห็นไดชัด สาเหตุสําคัญของความเส่ือมโทรมนี้มาจาก

การที่ผูคนแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรอยางขาดจิตสํานึก โดยหนึ่งในหลายสาเหตุท่ีเปนจุดเร่ิมตนของ

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรรอบลุมทะเลสาบสงขลา ซ่ึงผูคนสวนใหญลงความเห็นเปนเสียงเดียวกันคือ 

ผลกระทบจากการปดปากระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ท่ีเปนเสนทางเช่ือมตอระหวางทะเลอาวไทย กับทะเลสาบ

สงขลาตอนบน โดยมุงปองกันน้ําเค็มเขาสูทะเลสาบเพราะตองการใชน้ําจืดเพื่อการทํานาปรังบริเวณทุงระโนด 

การปดปากระวะยังเปนการตัดเสนทางของสัตวน้ําโดยธรรมชาติไมใหเขามาในทะเลสาบตอนบนท่ีเปนแหลง

อนุบาลและเจริญเติบโตท่ีสําคัญ เปนเหตุใหระบบนิเวศในทะเลเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับในระยะหลังนโยบาย

การพัฒนาประเทศเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยไมไดสรางความสมดุลในการยกระดับและพัฒนาภาค

เกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรรมรายยอยและการทําประมงพ้ืนบาน เพราะความอุดมสมบูรณของทรัพยากรใน

ลุมทะเลสาบสงขลานี่เอง จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหพื้นท่ีบริเวณน้ีถูกเลือกใชเปนพื้นท่ีดานทุนอุตสาหกรรมใน

ภาคใต โรงงานอุตสาหกรรมไดเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนถูกสนับสนุนดวยเหตุผลของการ

สรางงาน สรางรายไดใหแกคนในพื้นท่ี แตในอีกดานหน่ึงของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนคือ  โรงงานเหลานี้ปลอยน้ํา

เสียและสารเคมีปนเปอนลงสูทะเลสาบ ไมเพียงสงผลตอการเส่ือมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรรอบ

ทะเลสาบ หากยังสงผลไปถึงวิถีชีวิตและวิถีการทํามาหากินท่ียากลําบากของผูคนบริเวณนี้ดวย ท่ีตองลงทุนสูงข้ึน

และไมมีหลักประกันผลผลิตและรายไดดังเชนในอดีต 

เม่ือความอุดมสมบูรณของกุง หอย ปู ปลาในทะเลสาบกําลังจะหมดไป ชาวประมงท่ีเคยจับสัตวน้ําได

ในปริมาณมากในแตละคร้ัง กลับมีรายไดไมคุมกับคาแรงและตนทุนท่ีสูญเสียไป สัตวน้ําในทะเลสาบรอยหรอลง

อยางรวดเร็ว หลายชนิดอยูในข้ันใกลจะสูญพันธุ ชุมชนรอบทะเลสาบและชาวประมงพื้นบานรอบทะเลสาบ

สงขลาไมสามารถจับสัตวน้ําไดอยางเพียงพอตอการดํารงชีพ หลายครอบครัวจึงตองยุติอาชีพการประมงพื้นบาน

ไปสูการเปนแรงงานรับจาง ผูชายจะออกไปขายแรงงานเปนคนงานกอสรางหรือไปรับจางเปนลูกเรือประมงขนาด
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ดวยวิถีชีวิตของผูหญิงท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดสงผลกระทบตอครอบครัวของชาวประมงพื้นบานใน

หลายครอบครัว โดยเฉพาะคนรุนใหมท่ีเปนลูกหลานของชาวประมงพ้ืนบานท่ีหันมาทํางานในเมืองและโรงงาน

อุตสาหกรรมมากข้ึน เดินทางเขาสูวิถีเมืองมากข้ึน จนกระทั่งบางครอบครัวตองยายถ่ินฐานเขาไปอยูในเมือง หรือ

บางครอบครัวท้ิงใหผูสูงอายุและเด็กอยูท่ีบานตามลําพัง สภาพความเปนครอบครัวจึงไมอบอุน และเปนสาเหตุ

ของการเกิดปญหาสังคมได จะเห็นไดวาจากปญหาการลดจํานวนลงของทรัพยากรธรรมชาติและความเส่ือมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติรอบลุมทะเลสาบสงขลาสงผลตอวิถีชีวิตของผูหญิงท่ีมีความผูกพันกับทะเลไมทางตรงก็

ทางออม และนับวันยิ่งจะสงผลที่ขยายกวางออกไปหากยังไมไดรับการปองกันหรือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 

นี่คือวิถีชีวิตของผูหญิงท่ีคร้ังหนึ่งเคยใชชีวิตผูกพันอยูกับทะเลสาบสงขลา เคยใชประโยชนจาก

ทรัพยากรทั้งในและรายรอบทะเลสาบ แตถึงวันหนึ่งเม่ือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในทะเลสาบกําลังจะ

หมดไป กลับพบวามีผูหญิงจํานวนหน่ึงท่ีตระหนักถึงปญหาเหลานี้ และไมยอมจํานนตอปญหาและอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน จึงรวมตัวกันเปนกลุม เปนเครือขาย เพื่อจัดการกับปญหาของทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา จากจุดเร่ิมตน

ของความคิดดีๆ ของผูหญิงเหลานี้จึงนําไปสูความรวมมือของชุมชนในการแกไขปญหาที่ทะเลสาบสงขลากําลัง

เผชิญอยู รวมท้ังบทบาทของผูหญิงในชุมชนประมงพ้ืนบานก็เปล่ียนไปดวยตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นเชนกัน 

แนวคิดการรวมตัวของกลุมผูหญิงประมงพ้ืนบานรอบทะเลสาบสงขลา 

คุณนิทัศน แกวศรี15 ท่ีปรึกษาเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา เลาถึงจุดเร่ิมตนของการทํางานใน

ระยะแรกของกลุมผูหญิงวา 

                                                            
15 นายนิทัศน แกวศรี ที่ปรึกษาเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา, ใหสัมภาษณ  เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2550. 
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“กิจกรรมตางๆ ท่ีผูคนรอบลุมทะเลสาบท้ังหญิงชายไดทํารวมกันในชวงแรก เร่ิมตนจากการพูดคุย

แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรในทะเล เพ่ือหาแนวทางในการแกไขรวมกัน มีการลอง

ผิดลองถูกกันไป แตยังไมมีแผนการดําเนินงานท่ีแนนอน ซ่ึงในชวงนั้นยังไมเกิดการรวมกลุมกันทํางาน เปนเพียง

การทํางานแบบอาสาสมัคร คือใครท่ีมีแนวคิดแบบเดียวกันก็จะมาเขารวมดวยชวยกัน ลมลุกคลุกคลานกันไปบาง 

แตแลวในท่ีสุดหลายๆ กิจกรรมท่ีเกิดจากความรวมแรงรวมใจกันภายในชุมชนสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีวาง

เอาไว เกิดแรงกระตุนใหคิดหาแนวทางการทํางานเพ่ือแกปญหาอ่ืนๆ  รวมกันอยางไมหยุดยั้ง ในระยะตอมามีการ

รวมตัวของสมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลา ซ่ึงชวงแรกนั้นทางสมาพันธฯ ไดมีการเชิญตัวแทนชาวประมง

จากรอบทะเลสาบสงขลาหลายพื้นท่ีเขารวมเปนสมาชิก และสมาชิกสวนใหญเปนพวกผูชาย เม่ือทางสมาพันธฯ มี

การจัดประชุมข้ึนบอยคร้ังข้ึนทําใหเกิดปญหากับการประกอบอาชีพของสมาชิก อีกท้ังผูหญิงท่ีเปนแมบานก็เกิด

ความเขาใจผิด  หลายฝายจึงรวมกันหาทางออกในประเด็นนี้ จึงไดขอสรุปในการแกปญหาคือ ตองสรางความ

เขาใจในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสมาพันธฯใหกับผูหญิงเหลานั้นไดรับรูและเขาใจ ดังนั้น

ตอมาผูหญิงจึงถูกเชิญมาเขารวมประชุมกับทางสมาพันธฯ แทนผูชาย โดยท่ีพวกผูชายก็สามารถออกไปทําประมง

ได ครอบครัวก็ไมสูญเสียรายไดเม่ือผูหญิงไดรับขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาพันธฯ ท่ีให

ความสําคัญตอการฟนฟูอนุรักษทรัพยากรรอบลุมทะเลสาบสงขลา จึงไปชักชวนญาติพี่นองหรือเพ่ือนฝูงใหมา

เปนแนวรวมเพื่อทํากิจกรรมตางๆ  กับทางสมาพันธอยางตอเนื่อง เปนผลใหจํานวนสมาชิกท่ีเปนผูหญิงเพิ่ม

จํานวนข้ึนเร่ือยๆ ในท่ีสุดผูหญิงเหลานี้ไดกลายเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนงานดานการฟนฟู อนุรักษและ

จัดการทะเลสาบสงขลาควบคูไปกับพวกผูชาย และเปนแรงหนุนเสริมใหเกิดการทํางานท่ีมีศักยภาพมากข้ึน เพราะ

มุมมองท่ีแตกตางกันระหวางผูหญิงกับผูชายเปนเหมือนการเติมเต็มทางความคิด เนื่องจากผูหญิงมีความ

ละเอียดออน รอบคอบ และสรางสรรคงานในชุมชนไดเปนอยางดีโดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ังกลุม         

ออมทรัพยและกลุมอาชีพเสริม นอกจากน้ีการทํางานท่ีผานมาสะทอนใหเห็นวาแทท่ีจริงแลวผูหญิงก็มีความรูสึก

และมีความสํานึกรักทะเลสาบสงขลา  ไมแพพวกผูชาย เพียงแตท่ีผานมาผูหญิงเหลานี้ไมสามารถเขาถึง/แสดงออก

ในบทบาทของตัวเองไดเทาท่ีควรจะเปน”  

ขณะท่ีผูหญิงบางสวนแสดงความคิดเห็นของตนในการเขามารวมงานกับเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ

ในเร่ืองการพัฒนาชุมชน การฟนฟู อนุรักษ และจัดการทรัพยากรรอบลุมทะเลสาบสงขลาไวอยางนาสนใจ เชน 

คุณกานตวรี ธารีสืบ16 ตัวแทนกลุมสตรีเทศบาลตําบลปากพะยูน ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการเขารวมทํางานดาน

การอนุรักษและฟนฟูทะเลสาบ สรุปไดวา  “เม่ือนึกถึงความอุดมสมบูรณของทะเลในอดีต แลวไมอยากจากบาน

                                                            
16 น.ส.กานตวรี ธารีสืบ, ตัวแทนกลุมสตรีเทศบาลตําบลปากพะยูน  ต.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง, ผูใหสัมภาษณ เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 
2550 
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น ๆ”  

                                                           

คุณการตินี  อามีนี17  ตัวแทนกลุมสตรีเทศบาลตําบลปากพะยูน  ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการเขารวม

ทํางานดานการอนุรักษและฟนฟูทะเลสาบวา  “ความทรงจําสมัยเปนเด็กท่ีทองทะเลยังอุดมสมบูรณ   คนในชุมชน

อยูกันอยางมีความสุข มีการพึ่งพาอาศัยกัน หาปลามาไดเหลือจากขายก็แบงกันกิน แตพอทะเลไมสมบูรณผูคนก็

ออกไปทํางานขางนอกกันมาก ตางคนตางอยูตางคนตางทํามาหากิน ญาติพี่นองไมไดอยูพรอมหนาพรอมตากัน 

ไมมีเวลาไดมารวมวงสนุกสนานเหมือนแตกอน จึงอยากเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยทําอะไรก็ไดท่ีจะทําใหทะเล

กลับมาดีเหมือนแตกอน”   

ผูหญิงหลายคนมีความเห็นตรงกันวา  ทะเลสาบคือชีวิตเปนเสมือนอูขาวอูน้ําท่ีหลอเล้ียงชีวิตของผูคน

มาอยางยาวนานต้ังแตรุนบรรพบุรุษ   ถาเรงใชประโยชนจากทรัพยากรในทะเลสาบโดยไมมีการใสใจใน

ผลกระทบของส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน     ทะเลสาบสงขลาก็คงจะเส่ือมโทรมลงไปเร่ือยๆ   อีกไมนานก็คงไม

สามารถใชประโยชนจากทะเลสาบสงขลาไดอีก  และนอกจากความเส่ือมโทรมของทะเลสาบแลว  สภาพของ

สังคมและวัฒนธรรมอันดีงามท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินในพื้นท่ีรายรอบทะเลสาบสงขลาก็คงจะเส่ือมสลายลงไป

ดวย  ดัวยเหตุนี้จุดเร่ิมตนของผูหญิงสวนใหญคือ ทําอยางไรท่ีจะใหเราทุกคนตองเขามารวมเปนสวนหน่ึงในการ

แกปญหาเพื่อท่ีเราจะไดใชประโยชนจากทะเลสาบสงขลาไดตอไปอยางยั่งยืน  ดังนั้นส่ิงท่ีกลุมผูหญิงไดเร่ิม

ดําเนินการคือการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันถึงส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทะเลสาบสงขลามากข้ึน เพื่อให

กลุมผูหญิงดวยกันไดเกิดความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรในลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา ในระยะตอมาจึงเกิดการรวมตัวเปนกลุมผูหญิงในแตละพื้นท่ีและขยายแนวทางการทํางานเปน 

วงกวางออกไปสูชุมชนภายนอกเกิดการเช่ือมตอเปนเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา ขณะเดียวกันก็ไดหา   

แนวรวมในการทํางานท้ังหนวยงานภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อใหการแกไข

ปญหาเปนไปในทิศทางท่ีเห็นชอบรวมกัน สรุปไดวาแนวคิดการรวมตัวของกลุมผูหญิงรอบทะเลสาบสงขลา

เกิดข้ึนจากความตองการมีสวนรวมของผูหญิงในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ คือ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ให

ดํารงอยูเพื่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติ แหลงเรียนรู และใชฐานประกอบอาชีพสําหรับคนรุนหลังตอไป 
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เครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา 

เครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา เปนพัฒนาการอีกกาวของกลุมผูหญิงท่ีทํางานอยูรอบลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลาท่ีไดมีการรวมตัวกันเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 เพื่อทํางานดานการฟนฟู อนุรักษ และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยมีสมาชิกเร่ิมตน 6 กลุม ไดแก กลุมสตรีหมูท่ี 2 บานชองฟน 

กลุมสตรีบานทาหิน กลุมสตรีบานคูขุด กลุมสตรีบานบนเมือง กลุมสตรีบานบางโหนด และกลุมสตรีทะเลนอย 

ลักษณะการทํางานของเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลาในระยะแรกการทํากิจกรรมไมสมํ่าเสมอ เพราะมี

ขอจํากัดดานงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิก อยางไรก็ตามทางสมาชิกก็ไดมีการ

หมุนเวียนกับเขารวมทํากิจกรรมของสมาพันธชาวประมงทะเลสาบอยางสมํ่าเสมอ และไดมีการเปดรับสมาชิก

เครือขายอยางตอเนื่อง โดยจะเปดโอกาสใหสมาชิกจากกลุมตางๆ เขารวมกิจกรรมเพ่ือกําหนดแนวคิด/กรอบการ

ทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายการทํางานรวมกันของเครือขายรวมกัน ซ่ึงเม่ือไดเปนแผนงานการทํางานดังกลาวแลว

ทางกลุมผูหญิงของแตละพื้นท่ีจะมีการกําหนดกิจกรรมของตนเองซ่ึงจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของบริบทของแตชุมชนนั้นๆ  

สําหรับการขับเคล่ือนงานของกลุมผูหญิงภายใตเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลาท่ีผานมา มีท้ังดาน

การสรางความมั่นคงดานอาหาร และการอนุรักษฟนฟูทะเลสาบสงขลานั้น มีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับเครือขาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของเครือขายสตรีรอบ

ทะเลสาบสงขลา ท่ีไดกําหนดไวคือ 1) ประสาน เช่ือมโยงใหเกิดการขยายแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท วิธีการทํางาน

ของผูหญิงตอการจัดการทรัพยากรในรูปแบบวิธีการตางๆ 2) พัฒนาศักยภาพของผูหญิงในการทํางานดานตางๆ 

กับภาคีความรวมมือท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 3) ใหผูหญิงไดเขาใจ ตระหนักถึงบทบาทของตนเองตอสังคม 

และ 4) เสริมสรางจิตสํานึกใหผูหญิงมีความตระหนักตอการจัดการทรัพยากรและความม่ันคงทางดานอาหาร

พรอมกับการทํางานในระดับเครือขายท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

ปจจุบันเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลามีโครงสรางคณะทํางานเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลาท่ี

ชัดเจน และมีสมาชิกท้ังส้ิน 18 กลุม (ขอมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2551) ไดแก กลุมสตรีหมูท่ี 1 บานทาวา กลุมสตรีหมู

ท่ี 2 บานชองฟน กลุมพัฒนาอาชีพบานดอนคันเหนือ กลุมสตรีบานทาหิน กลุมสตรีบานคูขุด กลุมสตรีบานบอแดง 

กลุมสตรีพัฒนาบานบางมวง กลุมสตรีบานบนเมือง กลุมสตรีบานเกาะเสือ กลุมสตรีบานแหลมกรวด กลุมสตรี

เทศบาลอําเภอปากพะยูน กลุมสตรีบานบางโหนด กลุมสตรีบานหัวเขา กลุมสตรีบานแหลมดิน กลุมสตรีบานคลอง

ขุด กลุมเล้ียงเปดเทศบานหัวเขา กลุมสตรีบานปากบางนาคราช และกลุมสตรีทะเลนอย โดยลักษณะการกอเกิดของ

กลุมสตรีภายใตเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา มีลักษณะ ดังนี้ 
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กลุมสตรีท่ีมีการรวมตัวกันภายในชุมชน 

กลุมสตรีลักษณะนี้มีแนวคิดจัดต้ังกลุมข้ึนโดยตนเอง รวมกลุมกันเองโดยไมไดมีการจัดต้ังโดยคน

ภายนอก และไมไดแตกมาจากกลุมกิจกรรมเดิมท่ีอยูในชุมชน เปนความตั้งใจท่ีจะรวมตัวกันเองของผูหญิง 

สมาชิกจะมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายไมไดมีแตกลุมผูหญิงท่ีประกอบอาชีพประมงพื้นบาน เชน ทําสวน

ยาง ทํานา คาขาย เปนตน ทําใหเปนกลุมท่ีมีรายไดพอสมควร สวนใหญเปนกลุมสตรีท่ีอยูบริเวณทะเลสาบ

ตอนกลาง มีการกอต้ังกลุมมากอนราว 3-5 ป เชน กลุมสตรีบานชองฟน กลุมสตรีบานทาวา กลุมสตรีบานเกาะเสือ 

กลุมสตรีบานบางมวง กลุมสตรีบานคูขุด สมาชิกกลุมสตรีดังกลาวเปนสมาชิกท่ีมีศักยภาพและมีเวลาในการทํา

กิจกรรมอยางตอเนื่อง และไดรับการยอมรับจากคนทั้งในและนอกชุมชน ตลอดถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากนั้นกิจกรรมของกลุมท่ีดําเนินการสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของสมาชิกในชุมชน ท่ีให

เห็นความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม และการสรางรูปธรรมท่ีชัดเจน สามารถเปนแบบอยางและขยายผล

ใหกับชุมชนใกลเคียงได เชน กิจกรรมกองทุนชุมชน แพชุมชน กิจกรรมเขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ําชุมชน อาชีพ

เสริมกลุมแมบาน เชน การแปรรูปสัตวน้ํา การทําขนมพื้นบาน การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทําผลิตภัณฑใช

เองในครัวเรือน ตลอดถึงงานขอมูลและงานวิจัย ฯลฯ  การรวมกลุมในลักษณะดังกลาวสงผลตอการเสริมสราง

ความเขมแข็งของกลุม ตลอดถึงความตอเนื่องและความยั่งยืนของการดําเนินงานในระยะยาว 

กลุมสตรีท่ีเกิดจากการขยายผลของกิจกรรมในชุมชน  

ลักษณะของกลุมสตรีกลุมนี้ คือ กลุมผูหญิงท่ีขยายผลมาจากกลุมออมทรัพยในชุมชน และสนใจรวมกลุม

เพื่อทํากิจกรรมท่ีตอบสนองตอความตองการดานอาชีพท่ีสอดคลองกับฐานทรัพยากรในชุมชน เชน กลุมสตรีประมง

บานคลองขุด ต. หานโพธ์ิ  อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง ชุมชนบานคลองขุดเปนชุมชนประมงท่ีอยูริมทะเลสาบสงขลา

ตอนกลาง ในอดีตประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก เนื่องจากปญหาการลดลงของทรัพยากร

ในทะเลสาบสงขลาทําใหหัวหนาครอบครัวสวนใหญตองไปประกอบอาชีพนอกบาน เชน การไปออกเรือประมงท่ีฝง

อันดามัน หรือ ฝงอาวไทย ดังนั้นผูท่ีอยูในชุมชนสวนใหญจึงเปนแมบานประมงท่ีทําประมงอยูบริเวณทะเลหนาบาน

ควบคูกับการทําหนาท่ีในครัวเรือน ซ่ึงจะมีเวลาหลังการออกทะเล ขณะเดียวกันก็มีความสนใจหารายไดเสริมใหกับ

ครอบครัว จึงรวมกลุมกันและขอการสนับสนุนจากกลุมออมทรัพยในชุมชนเพื่อจัดต้ังกองทุนอาชีพเสริมสําหรับกลุม

สตรี เพื่อใหสมาชิกไดสามารถกูยืมเงินจากกองทุนนี้ไปประกอบอาชีพ ไดแก ปลูกผักปลอดสารพิษ แปรรูป

ผลิตภัณฑจากการเกษตร เชน เคร่ืองแกงตํามือ โดยนําผลผลิตท่ีไดมาขายใหกับกลุมออมทรัพยของชุมชน และให

กลุมออมทรัพยของชุมชนทําหนาท่ีจัดหาตลาดและเปนผูจําหนายใหกับพอคาคนกลางตอไป 
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กลุมสตรีท่ีเกิดจากการขยายผลโดยแกนนําผูหญิง 

การกอเกิดกลุมสตรีเกิดข้ึนจากการที่แกนนําในชุมชน ไดเขารวมกิจกรรมกับทางสมาพันธชาวประมง

ทะเลสาบและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ พรอมกับปฏิสัมพันธกับกลุมอ่ืนๆ ท่ีขับเคล่ือนงานรวมกันมากอน มี

โอกาสเขารวมเวทีประชุม ตางๆ ในและนอกพ้ืนท่ี เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูถึงกิจกรรมหรือกลุมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

หลังจากนั้นก็กลับมาพูดคุยชักชวนเพื่อนๆ สมาชิกในชุมชนมารวมทํากิจกรรม กลุมสตรีกลุมนี้จะเปนกลุมใหมท่ีมี

ระยะเวลาในการทํางานประมาณ 1-3 ป สวนใหญเปนกลุมสตรีในพ้ืนท่ีทะเลสาบตอนลางและทะเลสาบตอนกลาง 

เชน บานหัวเขา บานบนเมือง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เปนตน การดําเนินงานจะเปนแบบคอยเปนคอยไป 

มุงเปนการทําความเขาใจกับสมาชิก ใหมีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรในชุมชนของตนเอง กิจกรรมท่ีดําเนินการจะ

เปนกิจกรรมงายๆ เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การทําผลิตภัณฑของใชในครัวเรือนเพื่อลดคาใชจาย อาทิ น้ํายา

ลางจาน ยาสระผม เปนตน ซ่ึงจะมีความเส่ียงตอความยั่งยืน และการดําเนินงานของกลุมในระยะยาว 

จากงานระดับกลุมของผูหญิงสูงานระดับเครือขาย ทําใหไดเห็นพัฒนาการของเครือขายสตรีรอบ

ทะเลสาบวาเกิดจากฐานความตองการที่แทจริงของชุมชน แตประสบการณทํางานของเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ 

ท่ีทํางานรวมกับทางสมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลาไดขอสรุปท่ีนาสนใจวาการทํางานเฉพาะองคกรชุมชน

เพียงหนวยเดียว ไมสามารถแกไขปญหาของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาได ดังนั้นจําเปนจะตองมีแนวรวมหรือภาคี

ความรวมมือเพื่อใหการดําเนินงานสามารถขับเคล่ือนไปได ดวยเหตุนี้ทางเครือขายสตรีทะเลสาบสงขลาจึง

พยายามเชื่อมรอยภาคีในสวนตางๆ เขามาสูกระบวนการทํางานรวมกัน ไดแก หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน สถานศึกษา และองคกรพัฒนาเอกชนท้ังภาคีในและนอกพื้นท่ี เพื่อใหการทํางานเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีไดกําหนดไว คือ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

บทสรุปการทํางานของกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ 

ลักษณะการทํางานกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา แสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูหญิง

ในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังในระดับชุมชนและระดับพ้ืนท่ี

ลุมน้ําทะเลสาบ กลาวคือ ระดับกลุมสามารถกําหนดทิศทางและรูปแบบการทํางานของกลุมได แตขณะเดียวกันก็

เช่ือมรอยทางความคิดและกิจกรรมเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระหวางกลุม โดยใชเวที

เครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลาในการขับเคล่ือนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม คือ การฟนฟู อนุรักษ และ

จัดการทรัพยากรในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลักษณะการทํางานเชนนี้จะสรางความเปนอิสระในการทํางาน

ของแตละกลุม สรางความเปนตัวตนของกลุม และสามารถสรางงานรวมของเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปจจัยท่ีเสริมใหการทํางานของกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสามารถขับเคล่ือนงานได   

ไดแก  

1) การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมผูหญิงและสามารถบรรเทาหรือแกไขปญหา

ในพื้นท่ีได กลาวคือ ปญหาดานการประกอบอาชีพประมงท่ีไมแนนอนในปจจุบันสงผลกระทบตอปญหาปากทอง

ของคนในชุมชน ดังนั้นกิจกรรมท่ีจะตองสนับสนุนเพื่อใหตอบสนองกับความตองการของสมาชิกกลุมสตรี ไดแก 

การสงเสริมการจัดต้ังกลุมออมทรัพย กลุมอาชีพเสริม ท่ีสมาชิกเห็นผลท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม สมาชิกสามารถ

ใชประโยชนหรือไดรับผลประโยชนได เชน อาชีพเสริมทําใหแมบานมีรายไดเพิ่มข้ึน การมีสวัสดิการชุมชนไว

ชวยเหลือกัน เชน คารักษาพยาบาล หรือ การปนผลคืนใหแกสมาชิก และการจัดสรรรายไดสวนหน่ึงของการ

ดําเนินกิจกรรมมาใชเพื่อทําการฟนฟู อนุรักษ และจัดการทรัพยากรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาได เชน การปลอย

พันธุสัตวน้ํา การปลูกปาชายเลน เหลานี้เปนตน 

2) การจัดกระบวนการเพ่ือพัฒนาความคิด ทักษะ และศักยภาพอยางตอเนื่อง กลาวคือ การทํางานกับ

กลุมผูหญิงตองมีเวทีพูดคุยอยางตอเนื่องท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อเปนการแลกเปล่ียนทางความคิด

และประสบการณของผูหญิง ขณะเดียวกันผูท่ีจัดกระบวนการเรียนรูใหกับกลุมผูหญิงท่ีสวนใหญจะเปนคน

ภายนอกจะตองเปนผูท่ีมีความรู สามารถใหคําแนะนําในการพัฒนาการทํางานของกลุมได สามารถสรางความ

นาเช่ือถือใหกับกลุมผูหญิงได เขาใจถึงกระบวนการทํางานบนฐานคิดมิติหญิงชายช้ีใหเห็นถึงบทบาทการทํางาน

รวมกันระหวางหญิงชายภายใตบทบาทท่ีตางกันได และหากเคยทํางานในชุมชนมากอนจะมีผลดีมาก เนื่องจาก

สามารถรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ และรวมประเมินผลไปกับกลุมผูหญิงได 

3) การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกลุมสตรีกับการทํางานรวมกับภาคีตางๆ กลาวคือ การทํางานของ

กลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบจะเปนการทํางานรวมกับคนในชุมชนท้ังผูชายและเยาวชน รวมท้ังการ

ทํางานกับบุคคลภายนอกที่มาจากหนวยงานท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา และองคกรพัฒนา

เอกชน ไมมีการแบงแยกกิจกรรมออกมา แตจะมีการแบงบทบาทหนาท่ีระหวางหญิงและชายแทน โดยพิจารณา

จากความถนัดของบุคคลและกิจกรรมท่ีดําเนินการ ลักษณะการทํางานเชนนี้จะทําใหผูหญิงกลาแสดงออกและ

พรอมจะทํางานรวมกับภาคีท้ังในและภายนอกชุมชน ถึงกระนั้นการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพเฉพาะสําหรับ

กลุมสตรีคงมีความจําเปนและสําคัญ เชน การศึกษาดูงาน การเปดโอกาสใหผูหญิงไดแลกเปล่ียนเรียนรูในดาน

ตางๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ี การทํางานวิจัย การฝกอบรมทักษะตางๆ เชน การบริหารจัดการกลุม การพูดในท่ี

ประชุม การทํางานวิจัย เปนตน เพราะจะทําใหผูหญิงมีความม่ันใจ กลาแสดงออก กลาคิด กลาพูด และสามารถ

ทํางานในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนการสนับสนุนใหกลุมสตรีมีบทบาทในสังคมวงกวางมากข้ึน 
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4) การเขามาสนับสนุนกิจกรรมของกลุมสตรีท้ังจากหนวยงานภาครัฐ กลาวคือ องคกรหนุนเสริมหรือ

องคกรท่ีเขามาทํางานกับกลุมสตรีจะตองเขาใจบริบทของพ้ืนท่ี สภาพปญหาของพื้นท่ี และเขาถึงกลุมสตรีไดอยาง

แทจริง ไมเชนนั้นการหนุนเสริมจะไมสงผลในทางปฏิบัติ และอาจจะนํามาซ่ึงความขัดแยงในพื้นท่ี หรือความ

ขัดแยงกับหนวยงานท่ีมาใหการสนับสนุนได นอกจากนี้การหนุนเสริมจากหนวยงานภายนอกท้ังหนวยงานภาครัฐ 

ถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญท่ีมีสวนทําใหแนวความคิดของกลุมสตรีสามารถพัฒนาออกมาสูรูปธรรมจริงได แตส่ิงท่ี

จะตองคิดตอคือทําอยางไรจึงจะสรางความยั่งยืนใหกับกลุมสตรีควบคูไปกับการฟนฟู อนุรักษ และจัดการ

ทรัพยากรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาได เพราะการสนับสนุนจากหนวยงานภาคนอกไมไดเปนการสนับสนุนใน

ระยะยาว แตจะเปนการสนับสนุนในลักษณะโครงการมีชวงเวลาที่ชัดเจน 

อยางไรตามการดําเนินงานของกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา ก็พบกับปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานเชนกัน สวนใหญเปนปญหาอันเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจครอบครัว เนื่องจากปจจุบัน

เศรษฐกิจในชุมชนชาวประมงสวนใหญ มีรายไดไมสมดุลกับรายจายเพราะจับสัตวน้ําก็ไดนอยลง ขณะท่ีตนทุนใน

การทําประมง เชน น้ํามัน คาอุปกรณประมงมีราคาสูงข้ึน ดังนั้นหลายครอบครัวจึงตองหารายไดเสริม โดยการ

รับจางทํางานนอกพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึน ดวยเหตุนี้เวลาของผูหญิงในการทํากิจกรรมในชุมชนจึงนอยลง หรือบางคนไม

สามารถมารวมกิจกรรมของชุมชนไดเลย  

นอกจากปญหาเร่ืองภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวแลว กิจกรรมท่ีจัดใหกับกลุมสตรีมีลักษณะท่ีไม

สอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี สงผลใหไมสามารถแกปญหาไดตรงจุด ลักษณะเชนนี้เปนผลมาจากการ

วิเคราะหชุมชนของแกนนําไมชัดเจน เชน การสนับสนุนกิจกรรมการทําน้ําปลาใหกับกลุมสตรีหนึ่ง แตพบวา

สมาชิกลุมสตรีจะตองออกไปรับซ้ือปลาจากนอกชุมชน ซ่ึงไมสอดคลองกับความเปนจริง เพราะไมไดมีการนําเอา

ทรัพยากรของทองถ่ินมาพัฒนาใหเกิดประโยชนโดยตรง ลักษณะเชนนี้จะดําเนินการใหม โดยใหแกนนําและ

สมาชิกมาพูดคุยปรึกษาหรือและเร่ิมตนทํากระบวนการคิด วางแผน และปฏิบัติการรวมกันใหม 

สําหรับอีกปญหาท่ีพบในการดําเนินงาน คือ การขาดความตอเนื่องของหนวยงานสนับสนุน ซ่ึงเปน

ประเด็นสําคัญท่ีทําใหกลุมสตรีบางกลุมตองยกเลิกการทํางานไปเพราะไมมีงบสนับสนุนการทํางานอยางตอเนื่อง 

ประกอบกับบางกลุมเปนกลุมท่ีเพิ่งเร่ิมดําเนินงานยังไมมีทุนในการพึ่งพาตนเองไดการปดตัวไปของกลุมจึงเกิดข้ึน

ไดงาย การแกไขปญหาในลักษณะนี้คือ ตองเร่ิมงานกับกลุมสตรีท่ีมีความตั้งใจจริงและมีทุนสนับสนุนของสมาชิก

ในการทํางานเบ้ืองตน และจะตองมีการวางแผนระยะยาวสําหรับพัฒนากลุมเพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองไดในระยะ

ตอไป รวมท้ังการหาทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใหมีระยะเวลาการทํางานท่ียาวข้ึน กลาวคือใหกลุม

สามารถพึ่งตนเองไดในระยะ 1-2 ป เพื่อไมใหเกิดชองวางในการทํางานของกลุม พรอมท้ังเปนการสรางความ

เช่ือม่ันใหกับเหลาสมาชิกดวย 
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เห็นไดวาการทํางานกับกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลามีปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานเชนกัน แตปญหาและอุปสรรคท่ีกลาวมาสามารถแกไขไดหากผานกระบวนการพูดคุยและแลกเปล่ียน

ประสบการณระหวางสมาชิกกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลาอยางสมํ่าเสมอ และบทเรียนท่ี

เกิดข้ึนจากการทํางานของกลุมสตรีและสมาชิกเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลาเปนเสมือนกระจกสะทอนการ

ทํางานและผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับทะเลสาบสงขลาในอนาคตไดเปนอยางดี 

ทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตของสตรีรอบทะเลสาบสงขลา 

กลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลามีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนในการขับเคล่ือน

งานการแกปญหาทะสาบสงขลา ควบคูไปกับการฟนฟู อนุรักษ และจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลารวมกับสมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลาและภาคีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมีปฏิบัติการที่ชัดเจนหลาย

รูปแบบและวิธีการดังท่ีประจักษแลวนั้น แตการขับเคลื่อนของผูหญิงไมหยุดเพียงแคนี้ มีภารกิจที่จะรวมกัน

ขับเคล่ือนในการฟนฟูทะเลสาบตอไป โดยมีทิศทางดําเนินการท่ีชัดเจน คือ 

(1) การประกาศตัวตนของกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลาในการเปนสวนหนึง่ของการ

ขับเคล่ือนงานเพ่ือแกไขปญหาของลุมน้ําทะเลสายสงขลารวมกับทางกลุม หรือเครือขาย หรือองคกรอ่ืนๆ ในพื้นท่ี 

(2) รวมมือกับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานบันการศึกษา และหนวยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับลุมน้ําทะเลสาบในการสรางรูปธรรมทางเลือกของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลสาบ รวมท้ังการผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามาสนับสนุน

งบประมาณในการทํากิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง 

(3) ขยายฐานสมาชิกเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ โดยใชกิจกรรมของกลุมสตรีและเครือขายสตรีรอบ

ทะเลสาบเปนเคร่ืองมือในการทํางานขยายฐาน แตจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกันท่ีชัดเจนกับกลุมสมาชิกวา 

ภายใตเปาหมายรวมของเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ คือ การฟนฟู อนุรักษ และจัดการทรัพยากรลุมน้ําทะเลสาบ

อยางยั่งยืน 

(4) การพึ่งตนเองของเครือขายสตรีรอบทะเลสาบ เปนอีกประเด็นท่ีเครือขายสตรีรอบทะเลสาบได

กําหนดเปนเปาหมายของเครือขาย เพราะเปนท่ีเขาใจรวมกันระหวางสมาชิกกลุมสตรีในเครือขายรอบทะเลสาบ

สงขลาวาการทํางานท่ีผานมาจนถึงปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกท้ังจากภาครัฐและองคกร

พัฒนาเอกชนเปนหลัก โดยเฉพาะงานเร่ืองอาชีพและการฟนฟู อนุรักษและจัดการทรัพยากรลุมน้ําทะเลสาบ แต

ลักษณะการสนับสนุนเชนนี้ไมสามารถสรางความยั่งยืนในการทํางานรวมกันได ดังนั้นทางเครือขายสตรีรอบ
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การขยายแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของผูหญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การขยายงานเร่ืองผูหญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปสูพื้นท่ีอ่ืน มีหลักการ

และแนวทางในการดําเนินงานหลากหลายวิธี สําหรับผลจากการปฏิบัติงานกับผูหญิงในพื้นท่ีลุมน้ําทะเลสาบ     

ทําใหคนพบหลักการท่ีสําคัญและขอนําเสนอในท่ีนี้ คือ 

1) การสรางทัศนคติใหมกับคนในชุมชน เปนท่ีทราบดีวาคานิยมไทยดั้งเดิมท่ีไดรับการสืบทอดทาง

ความคิดมาจนถึงปจจุบัน จะจําแนกบทบาทชายหญิงชัดเจนวา ชายจะตองเปนผูนํา หญิงจะตองเปนผูตาม ชายเปน

ผูท่ีเขมแข็ง และหญิงตองออนแอนั้นยังมีอยูในสังคมเปนอันมาก ลักษณะเชนนี้เปนการสรางขอจํากัดในการพัฒนา

ผูหญิง ดังน้ันจึงตองมีการปรับเปล่ียน และแนวทางที่เหมาะสมคือ การมองบทบาทของหญิงในแนวท่ีเปนวิถีชีวิตท่ี

สอดคลองและสัมพันธกับครอบครัว ชุมชน ฐานทรัพยากร และมองในฐานะท่ีผูหญิงมีศักยภาพท่ีจะสามารถ

นําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีได ดังนั้นจะตองใหผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเร่ืองการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกระดับ และจะตองเปนการดําเนินการรวมกับผูชายไมแบงแยกหญิงชาย 

ลักษณะเชนนี้เปนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติการรวมกันระหวางผูหญิงและผูชายภายใต

บทบาทหนาท่ีท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม 

2) การพัฒนาศักยภาพของผูหญิง เปนกระบวนการที่จําเปนและสําคัญในการทํางานของผูหญิง โดย

จะตองพัฒนาศักยภาพของผูหญิงใหเต็มความสามารถของบุคคลเพ่ือนําไปสูการพึ่งพาตัวเองใหได รวมท้ังตอง

สงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะหใหกับผูหญิงอยางตอเนื่อง เชน มีเวทีใหผูหญิงไดแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน

ในชุมชน เรียนรูระหวางเครือขาย และเรียนรูระหวางประเทศ เพื่อใหผูหญิงมีมุมมองและมีโลกทัศนท่ีกวางข้ึน 

นอกจากนี้การเสริมทักษะหรือความรูท่ีผูหญิงสนใจและสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันไดก็เปนส่ิงท่ี

สําคัญ โดยวิธีการท่ีจะสามารถส่ือสารทักษะหรือความรูใหกับผูหญิงไดเหมาะสมมีหลากหลายวิธี เชน การศึกษา  

ดูงาน การฝกอบรม การทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

3) การสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิง  ถือเปนหัวใจในการทํางานดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแตระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ ท้ังนี้เพื่อใหเห็นถึงพลังชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน แตส่ิงสําคัญท่ีจะตองคํานึงถือคือการจัดใหผูหญิงไดเขามามีสวนรวมนั้นจะตองเปน

การมีสวนรวมอยางแทจริงและมีคุณภาพ แตส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นในปจจุบันพบวาการมีสวนรวมของผูหญิงยังอยูใน

ระดับท่ีไมมีคุณภาพ เชน เม่ือมีกิจกรรมในชุมชนผูหญิงมีสวนรวมเพียงไปทํากับขาว หรือเม่ือมีโครงการพัฒนาใน
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เพศภาวะในสังคม 
Gender In Thai Society 

 

เพ็ญประภา ภทัรานุกรม 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “เพศภาวะในสังคมไทย”  มีวัตถุประสงค     เพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงเพศภาวะใน

สังคมไทย และนําเสนอแนวทางในการสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคม โดยใชการวิจัยเอกสาร และ

การสนทนากลุมผูทํางานในองคกรพัฒนาสตรี  เม่ือวันท่ี  14  มีนาคม  2550  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผลการศึกษาวิจัยพบวาเพศภาวะในสังคม ไทยที่ถูกครอบงําโดยระบบชายเปนใหญ  (Patriarchal 

system)  โดยกําหนดท้ังในรูปของกฎระเบียบท่ีสมาชิกในสังคมตองปฏิบัติตามและการสรางคานิยมความเช่ือและ

ความสัมพันธในสังคม  ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางหญิงชายในหลากหลายรูปแบบ 

แนวทางในการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย มี 9 แนวทางดวยกัน คือ  (1) การปรับเปล่ียน

เจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (2) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย (3) การเพ่ิมโอกาสการมีสวน

รวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร  (4) การสงเสริมการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของผูหญิง  (5) การ

พัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูหญิง (6) การสรางความเขมแข็งแกกลไกเพ่ือความกาวหนาของผูหญิง (7) การ

สงเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัยเจริญพันธของผูหญิง   (8) การเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตและรางกายและ (9) การ

สงเสริมบทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาสูความเสมอภาคหญิงชาย 

Abstract 

The objectives of the study were to (1) analyze gender in Thai society, and (2) to propose guidelines for 

gender equality. Documentary research and group discussion focus on women working in women development 

organizations on 14th March, 2007 at Thammasat university  were employed for data collection and analysis. 

The study revealed that Thai society had been dominated by patriarchy system through various 

norms, values, laws and regulations. The social forces successfully commanded people to follow. Eventually, 

social relationship and  people’s perspectives on gender had been strictly shaped, and gender inequality in 

different forms had been constructed. 
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As  guidelines to promote gender equality, we must (1) adjust social perspectives on gender equality, 

(2) provide support to do researches on gender.(3) increase the opportunity for women’s actively political 

participation, (4) encourage women’s participation in economic activities,(5)  develop mechanism for 

participation of women, (6) strengthen mechanisms  for empowering women, (7) promote women’s well being 

and rights on productive health, (8) build up women’s social security, and (9) support consortia for gender 

equality  movement. 

บทนํา  

แนวคิดในเร่ืองเพศภาวะ(gender) ไดมีการนํามาใชอยางกวางขวาง เม่ือสามสิบกวาปมานี้เอง   โดยกลุม

ท่ีนํามาใช คือนักสตรีนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ(พจี ยุวจิต, 2541: 162)   ซ่ึงนํามาใชเพื่อ

อธิบายความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชายในสังคม ท่ีมีแนวโนมท่ีจะจัดความสําคัญของผูชายไวเหนือกวา

ผูหญิง   หรือระบบสังคมแบบเพศชายเปนใหญ(Patriarchal System) กลาวคือเพศชายเปนผูกําหนดกฎเกณฑความ

เปนไปของสังคม ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางเพศ  ผูหญิงถูกกดข่ี และกลายเปนผูดอยโอกาสทางสังคมใน

รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการถูกเลือกปฏิบัติ  การไมไดรับความเปนธรรม ตลอดจนกรณีปญหาตางๆของผูหญิงท่ี

ปรากฏอยูในปจจุบันอันเกิดมาเปนเวลาชานาน(ปฐมาภรณ บุษปธํารง, 2546: 26) 

ตลอดระยะเวลาในชวง 4 ทศวรรษท่ีผานมา  องคการสหประชาชาติรวมกับขบวนการสตรีนิยม ไดมี

สวนสําคัญอยางมากในการทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาผูหญิงและขจัดอุปสรรคตอความกาวหนาของผูหญิงข้ึน

ในประเทศสมาชิกตางๆ ท่ัวโลก  ท้ังนี้ ดวยตระหนักชัดวาปญหาของการพัฒนาผูหญิงท่ีสําคัญสวนหน่ึงมาจาก

ความไมเสมอภาค  ผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติในสังคม  เนื่องจากสังคมสวนใหญถูกครอบงําดวยระบบชายเปนใหญ

(Patriarchal System)  ในสังคมไทยนั้นมีการเปล่ียนแปลงมาเปนลําดับ  สวนหนึ่งนาจะมาจากการท่ีผูหญิงได

เรียนรูถึงปญหาอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะผูหญิงในกลุมรากหญา ซ่ึงเปนผูหญิงสวนใหญในสังคมท่ีตองประสบ

ปญหาความรุนแรงในรูปแบบตางๆ  รวมท้ังผูหญิงบางกลุมท่ีมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน เกิดการเคล่ือนไหว

ในรูปแบบตางๆ  อันนําไปสูการเรียกรองสิทธิของผูหญิง  และไดกลายเปนขบวนการทางสังคมในเวลาตอมา   แม

ขบวนการคล่ือนไหวของผูหญิงในประเทศไทยจะไมไดโดดเดนในระดับสากลแตก็ทําใหกระแสแนวคิดสตรีนิยม

ในประเทศไทยท้ังในฐานะที่เปนแนวคิดและเปนการเคล่ือนไหวมีออกมาเปนระยะๆ เม่ือมีเหตุการณในสังคมท่ี

ช้ีใหเห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบ หรือความไมยุติธรรมเกิดข้ึนกับผูหญิง 

ปญหาในดานเพศภาวะในสังคมไทยจึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีฝงรากลึกมานาน เปนปญหาท่ี

เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง จนทําใหสังคมเกิดความรูสึกเคยชินกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นในการกําหนดนโยบาย
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อวิเคราะหเพศภาวะในสังคมไทย 
2.  เพื่อนําเสนอแนวทางในการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทย  

ขอบเขตการวิจัย 

1.  การวิเคราะหเพศภาวะในสังคมไทย    เปนการวิเคราะหเพศภาวะท่ีปรากฏอยูในเอกสารในดานสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง  ซ่ึงทางดานสังคมศึกษาผานสถาบันครอบครัว  โรงเรียน และสถาบันศาสนา  

2.  การนําเสนอแนวทางการสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในสังคมไทย  เปนการนําเสนอ
จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูท่ีทํางานพัฒนาผูหญิง ท่ีมีโอกาสคลุกคลีกับผูหญิงท่ีประสบ
ปญหาในรูปแบบตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหเพศภาวะ  ในมุมมองของทฤษฎีสตรีนิยม และ

แนวทางการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทย ในทัศนะของผูทํางานในองคการพัฒนาสตรี 

ท้ังภาครัฐและเอกชน สรุปได ดังนี้ 

1. การวิเคราะหเพศภาวะ  เปนการวิเคราะหเพื่อใหเห็นถึงเพศภาวะในสังคมไทย  ท่ีถูกสราง หรือ

กําหนด และสงผานสถาบันทางสังคม  ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง ในรูปแบบของกฎระเบียบ กฎหมาย และ

ขอบังคับ ท่ีเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับเพศภาวะในสังคม และมีผลตอระบบ   

ความเช่ือและความสัมพันธในสังคม   รวมถึงการสรางมายาคติ (Myth) (Foucault, 1979: 129) ใหผูหญิงเช่ือ และ

ปฏิบัติตนไปในทิศทางท่ีระบบสังคมผูชายเปนใหญ (Patriarchal  System)เปนผูกําหนดตองการ  โดยมีเปาหมาย

สูงสุดคือ “การครอบงํา” ท้ังรางกายและจิตใจของผูหญิงใหอยูภายใตขอกําหนดท่ีสรางข้ึน เปนตัวตนใหกับผูหญิง 

2. การวิเคราะหแนวทางการสรางความเสมอภาคหญิงชายนั้นจะนําเสนอจากขอมูลท่ีไดจากการ

สนทนากลุม ผานมุมมองของผูท่ีปฏิบัติงานในองคการพัฒนาเอกชนภาครัฐและเอกชน โดยมีความเชื่อวาความ

เสมอภาคระหวางหญิงชาย จะเปนตนทุนทางสังคมท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคมตอไป 
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คําจํากัดความในการวิจัย 

1. เพศภาวะ  หมายถึง ส่ิงท่ีสังคมคาดหวังท่ีจะใหเพศหญิงและเพศชายแสดงออกในลักษณะท่ี
เหมาะสมในความเปนชาย และความเปนหญิง การแสดงนี้สามารถเรียนรูไดจากสังคมรอบขาง  และสถาบันของ
สังคม  ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน ผูชายตองมีลักษณะเขมแข็ง  เปน
ผูนํา ทํางานนอกบานเพื่อหาเล้ียงครอบครัว  ผูหญิงมีลักษณะท่ีออนแอ เปนผูตาม  เปนแมบาน เปนตน 

2. ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  คือการท่ีผูหญิงและผูชายซ่ึงมีความแตกตางกันทางกายภาพ 

หากแตท้ังสองเพศมีโอกาสในการไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  ไดรับความพึงพอใจอยางเสมอภาคกันใน

ความตองการที่แตกตาง  

ระเบียบวิธีวจิัย  

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  โดยใชการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research)  และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเพศภาวะในสังคมไทย  วิเคราะหจากการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ 

และขอบังคับตางๆใหกับเพศภาวะในสังคมไทยท่ีเปนลายลักษณอักษร ในดานสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง การ

ปกครอง    รวมถึงการช้ีใหเห็นถึง การยอมรับและการสํานึกในบทบาทที่ดอยกวาของผูหญิง     

 2.  นําขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  มาต้ังเปนประเด็นคําถามในการสนทนากลุม และนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหถึงแนวทางในการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทย 

 รายงานผลการวิจัยจะเสนอในรูปแบบของการบรรยาย  ท่ีมุงใหรายละเอียด(Thick Description) ใหเห็น

ภาพรวมของปรากฏการณ และรายละเอียดของประเด็นท่ีศึกษา  และเปรียบเทียบผลการวิจัยกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

สรุปผลการวิจัย 

การนําเสนอสรุปผลการศึกษา  ไดนําเสนอเปน 2 สวน คือ 

1.  เพศภาวะในสังคมไทย 

การวิเคราะหเพศภาวะในสังคมไทย โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสราง 

หรือกําหนดแนวคิดตอเพศภาวะ แบงเปน 3 ดาน   ดังน้ี 

1.1 เพศภาวะในดานสังคม 

การวิเคราะหเพศภาวะในดานสังคมนั้น  ใชเอกสารหลักในการวิเคราะห  ไดแก รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2540  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ   ประมวล

กฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวของกับความผิดฐานทําใหแทงลูก  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา   ประมวลกฎหมายแพง
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อยางไรก็ดีระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆมีแนวโนมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหหญิงชายมี

ความเสมอภาคมากข้ึนตามท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงไปบางแลว  ดวยการเคลื่อนไหวของสํานักสงเสริมความ     

เสมอภาคหญิงชาย  องคการพัฒนาเอกชนดานสตรี  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ  ตางก็พยายามเสนอใหมีการ

แกไขกฎหมายเหลานี้ เหมือนกับท่ีไดมีการเปล่ียนแปลง  ปรับปรุงกฎหมายไปแลวหลายฉบับ  อันจะทําใหความ

เสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมจะมีมากข้ึน  หากแตเม่ือเกิดการปรับเปล่ียนระเบียบ  ขอบังคับท่ีเปนลาย

ลักษณอักษรแลวในภาคปฏิบัติการจริงผูหญิงกลับไมม่ันใจท่ีจะเปล่ียน ดวยเหตุผลวาครอบครัวจะไมมีความสุข

ตามอุดมการณครอบครัวท่ีผูหญิงตองรักษาไว   กลายเปนเคร่ืองมือในการรักษาสถานะของผูชายท่ีเหนือกวาให

ดํารงอยูอยางชอบธรรม 

การวิเคราะหเพศภาวะในสถาบันการ ศึกษา ใชเอกสารหลักในการวิเคราะหเพศภาวะ  ไดแก    

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แผนการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรและแบบเรียน รวมถึง บทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวของ  โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มีบทบัญญัติในหมวด 2 สิทธิและหนาท่ี

ทางการศึกษา มาตรา 10 ไดระบุไวชัดเจนถึงสิทธิและโอกาสท่ีเสมอกัน  แมวาจะไมไดระบุถึงความเสมอภาค

ระหวางเพศไวอยางชัดเจน  ซ่ึงการกําหนดนโยบายของรัฐโดยมีกฎหมายรองรับเชนนี้  จะสงผลใหเกิดการปฏิบัติ
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ในการวิเคราะหเพศภาวะทางสังคมที่เกี่ยวของกับศาสนาน้ัน  เห็นไดอยางชัดเจนวาขอบังคับในทาง

ศาสนายังมีความเหล่ือมลํ้าอยางไมมีผูใดเขาไปเปล่ียนแปลง  เนื่องจากสถาบันศาสนาถือเปนสถาบันท่ีศักดิ์สิทธ์ิ

เหนือคําอธิบายใดๆ  เปนคําสอนท่ีสืบทอดกันมาแมวา จะมีบทความกลาวถึงความบิดเบือนคําสอนของ

พระพุทธเจาไปบาง  เชนการหามไมใหผูหญิงบวชเปนภิกษุณี  ท้ังๆท่ีพระพุทธเจาไมเคยตรัสหามบวชภิกษุณี และ

ภิกษุณีก็มีปรากฏในคร้ังพุทธกาล    ระบบชายเปนใหญจึงถูกสถาปนาข้ึนอยางเห็นไดชัดในทางศาสนา    ซ่ึงเปน

ขอกําหนดท่ีมีอิทธิพลในการเขามาควบคุมวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของคนท้ังหญิงและชายในสังคม  สถาบัน

ศาสนานับเปนสถาบันท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ผูหญิงตองหางไกล   ผูหญิงกลายเปนผูทําลายศาสนา เปนผูขัดขวางการบรรลุ

ธรรมของผูชาย   นอกจากนี้สถาบันศาสนายังสรางความรูความจริงท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือควบคุมความเช่ือในการ

บวชพระของผูชาย  โดยกําหนดใหพระมิไดดํารงตําแหนงเพียงภาพของบรรพชิตท่ีมีบทบาทในการสืบทอด        

คําสอน หรือเผยแพรศาสนาเทานั้น  แตยังดํารงตําแหนงของผูใหการอบรมส่ังสอนวิชา  ความรูใหแกคนในสังคม

ดวย  สถานภาพของพระมีความเปนชนชั้นท่ีพิเศษ  การบวชเรียนมิไดเปนเพียงเพื่อศึกษาหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจา หรือแสวงหาทางนิพพาน ซ่ึงเปนการบรรลุข้ันสูงสุดเทานั้น  แตการบวชยังเปล่ียนสถานะของผูชาย

โดยไมมีการต้ังคําถามของท่ีมา หรือสถานภาพเดิมใดๆเลย สังคมพรอมใหการยอมรับโดยไมมีการปดกั้นแต    

อยางใด  สถาบันศาสนาจึงนับเปนชองทางในการถายทอดวาทกรรมความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชายอยาง

แยบยลอีกชองทางหนึ่งท่ีสมาชิกในสังคมไดเรียนรู  ซึมซับตอๆกันมานับต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบันอยางไมเส่ือมคลาย 

1.2   เพศภาวะในดานเศรษฐกิจ 

ในการวิเคราะหเพศภาวะในดานเศรษฐกิจนั้น ผูวิจัยไดวิเคราะหผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติซ่ึงมิไดระบุถึงการเลือกปฏิบัติระหวางผูหญิงและผูชาย  รวมถึงระเบียบ  ขอบังคับ หรือกฎหมาย  ในการ

จางงานก็ไมไดมีการระบุถึงความไมเทาเทียมแตประการใด  หากแตเม่ือพิจารณาในภาคปฏิบัติการในเอกสาร

ประเภทบทความ หรือคําสัมภาษณของผูหญิงท่ีตีพิมพเปนลายลักษณอักษรในหนังสือพิมพกลับพบวา ภายใต

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในปจจุบัน  งานท่ีเกี่ยวของกับภาคครัวเรือน ซ่ึงเปนงานของผูหญิงนั้นไมไดรับการ

พิจารณาวาเปนงาน  เพราะไมไดทําใหเกิดการแลกเปล่ียนซ้ือขายตามกลไกตลาด  ไมไดรับการประเมินคาเปน

ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร  นอกจากนี้ผูหญิงท่ีทํางานนอกบาน  ไมวาจะเปนดวยเหตุผลใด  ก็ยังตองรับผิดชอบดูแล
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1.3  เพศภาวะในดานการเมือง  การปกครอง  

เม่ือพิจารณาจากหลักฐานเอกสารในดานการเมืองการปกครอง  เชนจากรายงานการประชุม  บทความ 

รวมถึงกฎ ระเบียบตางๆ  พบวาการเมืองการปกครองในระบบตัวแทนนั้น  ผูหญิงยังมีสัดสวนนอยมาก ไมเกิน 

รอยละ 10 ในทุกระดับ และในระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมา สัดสวนการมีสวนรวมของผูหญิงยังคงไมมีการ

เปล่ียนแปลง   สะทอนใหเห็นวาผูหญิงไมมีบทบาทในการเสนอปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมใน

มุมมองของผูหญิงในการกําหนดนโยบาย  การบริหาร  และการออกกฎระเบียบในทุกระดับ  อยางไรก็ดีหาก

พิจารณาในระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษร จะเห็นไดวาในประเทศไทยนั้นในปจจุบันไดมี

การปรับแกระเบียบขอบังคับท่ีสงผลถึงความไมเทาเทียม  ปจจุบันจึงไมมีระเบียบ ขอบังคับ  หรือกฎหมายใดท่ี

ระบุถึงความเหล่ือมลํ้าระหวางหญิงชาย  หากแตในการปฏิบัตินั้นผูหญิงกลับยึดติดอยูกับกรอบคิด  คานิยมเดิมท่ี

จัดผูหญิงใหเปนผูตาม และอยูในพื้นท่ีในบานอยางเหนียวแนน  อยางไรก็ดีในภาคการเมืองการปกครองนั้น

จําเปนตองจัดมาตรการพิเศษเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของผูหญิงในดานการเมือง การปกครอง  เชน  มาตรการ

ในการเพ่ิมจํานวนผูหญิงในคณะกรรมการระดับนโยบายของประเทศ รวมถึงมาตรการในการเพิ่มสัดสวนผูหญิง

ในระดับอ่ืนๆดวย 

2.   แนวทางการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในสังคมไทย  

การศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในสังคมไทย โดยการจัด

สนทนากลุม (focus group) ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานพัฒนาผูหญิงท้ังภาครัฐและเอกชน   ไดเสนอแนวทาง

ในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทย  9 แนวทาง  ดังนี้ 

2.1  การปรับเปล่ียนเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย   

ความเชื่อในเร่ืองผูชายเปนผูนํา หญิงเปนผูตามเปนความเช่ือท่ีถูกส่ังสมมาชานานในสังคมไทย  โดย

การถายทอดแนวคิดผานสถาบันทางสังคมตางๆ  โดยเฉพาะครอบครัว และโรงเรียน  ซ่ึงลวนแลวแตถูกครอบงํา

ดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญ  การปรับเปล่ียนเจตคติจึงตองทําใหเกิดในเบ้ืองตน  โดยตองเร่ิมปลูกฝงเด็กและ

เยาวชน ท้ังหญิงและชายในการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย  และความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  

ท้ังนี้พอแม หรือผูปกครองซ่ึงมีหนาท่ีในการปลูกฝงเด็กเองก็ตองมีความรูเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางหญิง  
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ในกรณีของสถานศึกษา หรือโรงเรียนตองเรงพัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษาทุกระดับ ให

มีเนื้อหาความรูเร่ืองศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย และความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย เปนการสรางความ

เขาใจและการเรียนรูการอยูรวมกันอยางเทาเทียมโดยไมเลือกปฏิบัติ   นอกจากนี้ส่ือตางๆ ซ่ึงเปนอีกสถาบันหนึ่งท่ียัง

ถูกครอบงําดวยวิธีคิดแบบชายเปนใหญอยูมาก การนําเสนอของส่ือท่ีใหคุณคาความเปนหญิงนอยกวาชาย ผูชายเปน

ผูนํา ผูหญิงเปนผูตาม ยังปรากฏใหเห็นอยูเสมอ  ซ่ึงเปนวิธีผลิตซํ้า (reproductive) ของวิธีคิดแบบชายเปนใหญตาม

แนวคิดสตรีนิยม เพื่อตอกย้ําใหแนวคิดนี้ครอบงําคนในสังคมตอไป  สังคมจึงควรเฝาติดตามพฤติกรรมการนําเสนอ

ขอมูลขาวสารในรูปแบตางๆของส่ืออยางตอเนื่องและใกลชิด ในขณะเดียวกันตองพยายามทําความเขาใจกับส่ือใน

เร่ืองเพศภาวะ เชนเดียวกับสถาบันอ่ืนท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

2.2  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

ในแวดวงวิชาการในสังคมไทยยังมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองเพศภาวะอยูนอยมาก  ท้ังในระดับนโยบาย

และปฏิบัติ    ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของในการทํางานดานเพศภาวะ หรือผูท่ีทํางานกับคนในสังคมทุกภาคสวนตอง

ชวยกัน  เพื่อใหองคความรูดานเพศภาวะท่ีถูกตองในสังคมไทยมีมากขึ้น  ผูท่ีสนใจสามารถเขาถึงองคความรู

เหลานี้ไดงาย   อาจมีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกลไกสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิง

และชายระดับหนวยงานเพื่อพัฒนาอํานาจหนาท่ี โครงสราง และเครือขายการขับเคล่ือนท่ีเหมาะสม    รวมถึงการ

ศึกษาวิจัยดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย การมีสวนรวมของสตรีทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ   

สุขภาวะ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ ความมั่นคงในชีวิตและรางกายและประเด็นเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

ศักยภาพสตรี การพิทักษและคุมครองสิทธิมนุษยชนของสตรี  การวิจัยเกี่ยวกับคุณคาและมูลคาของงานท่ีสตรีทํา

ในครอบครัวและสังคม ท้ังท่ีมีคาตอบแทนและไมมีคาตอบแทน เพื่อใหคุณคาและมูลคาปรากฏในนโยบาย

เศรษฐกิจโดยรวม  รวมถึงการกําหนดใหใหหนวยงานท่ีมีภารกิจสงเสริมการวิจัย จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย

ดานเพศภาวะ  รวมท้ังในการวิจัยดานตาง ๆ ใหคํานึงถึงเพศภาวะในสังคม 

2.3  การเพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร 

ผูหญิงตองมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารประเทศ

ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกับผูชาย   โดยสงเสริมใหมีกฎหมายและมาตรการท่ีสนับสนุนอยางจริงจัง    เม่ือผูหญิงมี

โอกาสในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศในทุกระดับ  ก็จะทําใหการกระจายโอกาสในทรัพยากรและ

ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาประเทศอยางเปนธรรม  ท้ังนี้ตองเปดโอกาสใหผูหญิงไดมีโอกาสพัฒนา
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2.4   การสงเสริมการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ 

ผูหญิงตองไดรับโอกาสและการปฏิบัติอยางเสมอภาคในการมีสวนรวมและรับผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจ ไดรับสิทธิและการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมและมีหลักประกันทางเศรษฐกิจอยางท่ัวถึง  

โดยเฉพาะในดานทรัพยสิน ท่ีดิน การศึกษา การฝกอบรม ขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยี ตลาด และบริการทางดานธุรกิจ 

สงเสริมและสนับสนุนใหสตรีไดรับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีขาด

แคลน เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และวิชาชีพอ่ืน ๆเพื่อเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการ

ประกอบอาชีพแกสตรีไดอยางกวางขวางและหลากหลายย่ิงข้ึน  การบริการการเงิน  สินเช่ือ และการลงทุนท่ี      

เทาเทียมและกระจายไปอยางกวางขวางในภูมิภาค เพื่อใหผูหญิงผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เขาถึงไดโดยสะดวก   และท่ีสําคัญหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบตองจัดทําขอมูลจําแนกเพศหญิงและชาย และ

เผยแพรเพื่อใหเปนแหลงขอมูลในการคนควาวิจัย เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบาย และแผนงานในการเขาถึง

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเรงรัดใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีครอบคลุมแรงานผูหญิงในทุกกลุม ไมวา

ผูหญิงท่ีใชแรงงานอยูในองคกรตางๆ หรือผูหญิงท่ีเปนเจาของธุรกิจและผูหญิงในภาคสวนอ่ืนๆ   

2.5  การพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูหญิง 

การพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูหญิงใหเปนจริงนั้น   จําเปนตองปรับปรุง/แกไขกฎหมาย/

พระราชบัญญัติ   ในสวนท่ีเปนองคประกอบของคณะกรรมการระดับชาติและองคกรการปกครองทองถ่ิน โดย

คํานึงสัดสวนของคณะกรรมการผูหญิงและผูชาย   ในเบ้ืองตนอาจจะตองใชมาตรการพิเศษช่ัวคราวในการเพ่ิม

สัดสวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหมีจํานวนชายและหญิงใกลเคียงกัน และใหมีเง่ือนเวลาดําเนินการ

อยางชัดเจน  นอกจากนี้พรรคการเมืองควรเพิ่มจํานวนผูหญิงในตําแหนงตาง ๆ  ภายในพรรค  รวมถึงกําหนดให

กลไกการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในภาคราชการใหความสําคัญกับการเพิ่มจํานวนสตรี       

นักบริหารใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมตามกรอบแผนแมบทของสวนราชการ กลาวคือเปดโอกาสใหผู ท่ี มี

ความสามารถไดมีโอกาส โดยไมยึดติดท่ีเพศ  รวมถึงใหการสนับสนุนผูหญิงท่ีเห็นวามีศักยภาพอยางจริงจัง  

ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชายในหนวยงาน 

การสรางความเขมแข็งแกกลไกเพื่อความกาวหนาของผูหญิง  2.6  

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร เพื่อใหสังคมไทยกาวสูสังคมที่มีความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 

ปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย  ใหผูหญิงไดรับการเสริมสรางศักยภาพและ

มีสวนรวมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และการปกครองอยางเต็มท่ี เปนสังคมท่ีเขมแข็ง
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2.7  การสงเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัยเจริญพันธของผูหญิง 

การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีสมบูรณ   ทําใหผูหญิงมีความพรอมพรอมท่ีจะเขามีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนา     ผูหญิงตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วิธีการ และการใหบริการสุขภาพอนามัย

โดยเฉพาะดานอนามัยการเจริญพันธุของตัวเอง     สามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเพ่ือลดอัตรา

เจ็บปวยและเสียชีวิตของสตรีจากโรคสําคัญท่ีเปนสาเหตุการปวยและเสียชีวิต ไดแก โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง

เตานม และการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  และการทําแทง   นอกจากนี้ผูหญิงตองและมีสิทธิ

ในการกําหนดชีวิตของตัวเอง  เชนสิทธิในเนื้อตัวรางกายของตัวเอง  สิทธิในการมีเพศสัมพันธเม่ือพรอมท้ัง

รางกายและจิตใจ รวมถึงการกําหนดระยะหางของการมีบุตรตามท่ีตองการ เปนตน ท้ังนี้ตองใหความรูและ

แนวทางแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเกี่ยวกับความตองการบริการสุขภาพท่ีแตกตางระหวางหญิง

และชาย และผลกระทบการใหบริการ      

การเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตและรางกาย 2.8   

ผูหญิงตองสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยปราศจากความหวาดกลัว(Freedom From Fear) ตอความรุนแรง

ตามแนวความคิดความม่ันคงของมนุษย (Human Security) และไดรับการพิทักษและคุมครองสิทธิในชีวิตและ

รางกาย   โดยเพิ่มโอกาสใหผูหญิงเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการวางแผนทุกระดับ  และสามารถ

เขาถึงบริการท่ีหนวยงานจัดความชวยเหลือใหในระดับตาง ๆ  

ในขณะเดียวกัน เจาหนาท่ีท่ีใหบริการตองมีความรูความเขาใจและเจตคติท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับศักดิ์ศรี

และคุณคาความเปนมนุษย และความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย สิทธิอนามัยการเจริญพันธุพันธะสัญญาของ

รัฐและอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)  มีทักษะในการวิเคราะหและ

แกไขปญหาเกี่ยวกับผูหญิง  เพื่อสามารถใหบริการและการคุมครองที่สอดคลองกับปญหาและความตองการท่ี

แตกตางระหวางหญิงและชายแตละกลุม  โดยบูรณาการประเด็นศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย และความ  

  
124 



นอกจากนี้รัฐตองตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมเพื่อปองกัน

สตรีจากการคุกคามทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศ และความรุนแรง รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายที่ ขัดตอ

รัฐธรรมนูญ  และขยายพ้ืนท่ีการใหบริการรวมถึงการพัฒนารูปแบบการทํางานใหมีการชวยเหลืออยางท่ัวถึงท้ังใน

ระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เพื่อใหผูหญิงท่ีตกเปนเหยื่อเขาถึงบริการไดทันเวลา  และมีจํานวน

เจาหนาท่ีอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานสอบสวนท่ีเปนผูหญิงที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาความเปน

มนุษย และความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 

2.9    การสงเสริมบทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

บทบาทภาคีการพัฒนาในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อสังคมไทยกาวสูสังคมท่ีมีความ   

เสมอภาคระหวางหญิงและชาย ผูหญิงตองไดรับการเสริมสรางศักยภาพและมีสวนรวมทางสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และการปกครองอยางเต็มท่ี จําเปนตองมีการขับเคล่ือนท้ังในระดับนโยบาย และระดับ

ปฏิบัติการ ท่ีสําคัญตองมียุทธศาสตรในการทํางานรวมกันและประสานความรวมมืออยางใกลชิด จริงจังและตอเนื่อง

ของภาคีการพัฒนา ท้ังภาครัฐ ภาคการเมือง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ส่ือ สถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา  โดยทุกภาคีตองประสานเช่ือมโยงใหภาคีทุกภาคสวนท้ังใน

ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน   มีการขับเคล่ือนในเร่ืองการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชายให

เกิดข้ึนในสังคมไทย และมีการปรับเปล่ียนเจตคติโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง “เพศภาวะในสังคมไทย”  พบวา ในสังคมท่ีถูกครอบงําดวยระบบชายเปนใหญนั้น 

สามารถปรับเปล่ียนเปนสังคมแหงความเสมอภาคอันเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาสังคมสูสังคมแหงความสุข 

แตตองอาศัยองคประกอบในหลายๆดาน  ไมวาจะเปนดานการปรับเปล่ียนเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิง

และชาย  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเพศภาวะ การเพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ทางการเมืองและการบริหาร  การพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูหญิง       การสรางความเขมแข็งแกกลไกเพ่ือ

ความกาวหนาของผูหญิง   การสงเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัยเจริญพันธของผูหญิง การเสริมสรางความม่ันคง

ในชีวิตและรางกาย   การสงเสริมใหผูหญิงมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ และบทบาทของภาคีการพัฒนาในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผูหญิง เพ่ือใหสังคมไดเขาใจและรูเทาทันกับเพศภาวะท่ีดํารงอยู เกิดคําถามใน   
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1.  ระดับนโยบาย 

1.1  ในการกําหนดนโยบาย   รัฐควรวิเคราะหถึงผลประโยชนท่ีผูหญิงและผูชายจะไดรับ (Gender 

Analysis)ใหชัดเจน  เพราะหากเปนนโยบายท่ีกําหนดถึงประชาชนโดยรวม  ผูชายก็มีโอกาสมากกวาผูหญิงดังท่ี

เปนอยูในปจจุบัน  เพราะการท่ีระบุไมไดในเร่ืองเพศทําใหผูชายซ่ึงมีความชํานาญในพื้นท่ีสาธารณะมากกวา ผูชาย

ก็ยอมไดรับผลประโยชนมากกวา   

1.2  ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีไมมีความเปนธรรม  เชนกฎหมายทําแทง 

ประมวลกฎหมายวาดวยการขมขืน ความรุนแรงตอผูหญิงในรูปแบบตางๆ ท่ียังไมมีบทลงโทษผูกระทําความผิด

อยางจริงจัง  การรับรองบุตร โดยอาจจะกําหนดใหมีการใหมีการตรวจ DNA    นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุง

กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายครอบครัวท่ียังมีความเหล่ือมลํ้าระหวางหญิงชาย  ซ่ึงขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ี

กําหนดใหหญิงชายเสมอภาคกัน  เพื่อเปนกลไกในการพัฒนามิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาคอยางจริงจัง 

1.3  ควรจัดใหมีหนวยงานในภาครัฐเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากนโยบายของรัฐในทุกดานตอผูหญิง  

เพื่อไมใหการกําหนดนโยบายของประเทศเปนนโยบายท่ีบอดเพศ (Gender Blind) คือการไมคํานึงถึงเพศ และเม่ือ

การกําหนดนโยบายมาจากภาคการเมืองการปกครองท่ีถูกครอบอยางแนนหนาดวยระบบชายเปนใหญนโยบายนั้น

ก็ยอมไมสงผลถึงผูหญิงเทาเทียมกับผูชาย  รวมถึงการสงเสริมใหมีบุคลากรในหนวยงานตางๆที่มีความรูและ

ตระหนักถึงความสําคัญของความเสมอหญิงชายและเพศภาวะในประเด็นตางๆในหนวยงาน และมีการจัดสรร

งบประมาณรองรับ เพื่อใหการดําเนินงานเปนจริง  ซ่ึงเปนการปองกันมิใหรัฐกําหนดนโยบายท่ีกดข่ีผูหญิงโดยไม

ตั้งใจ หรือจากการรูเทาไมถึงการณ 

2.  ระดับปฏิบัติการ 

2.1  จัดใหมีกระบวนการเรียนรูในชุมชนเกี่ยวกับเพศภาวะ โดยมุงท่ีการปรับเปล่ียนเจตคติแบบเดิม 

สรางแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 

โดยเนนการมีภาคสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน ซ่ึงเปนรากฐานในการพัฒนาสังคมท่ีสําคัญ    สงเสริมการเรียนรู

เร่ืองสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิอยางเทาเทียมท่ีมนุษยทุกคนพึงไดรับในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งในสังคม  รวมถึง

เจตจํานงเสรีในการเลือกดําเนินชีวิตของตัวเองโดยไมมีการกดข่ีจากคนอีกกลุมหนึ่ง    

2.2  ยกยองสงเสริมผูหญิงท่ีประสบผลสําเร็จในการทํางานในดานตางๆ  เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีตอ

ผูหญิงในสังคมและเพ่ือเปนกําลังใจใหผูหญิงตอสู รวมถึงการทําประโยชนตอสังคมตอไป 
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  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในการวางแนวทางในการกําหนดนโยบายสังคมโดยใชการวิเคราะหเพศภาวะ  

การพิจารณาผลกระทบตอผูหญิงและผูชายในรูปแบบตางๆ เพื่อความเทาเทียมในการมีสวนรวมและการไดรับผล

จากการพัฒนาตอสังคม 

2.   ควรมีการศึกษาวิจัยการสรางหลักสูตร  แนวทางการเรียนรูในเร่ืองเพศภาวะ  เพื่อใหสังคมเกิดความ

ความรู  ความเขาใจ และมีความตระหนัก  รวมถึงการเคารพสิทธิของคนอ่ืนท่ีตางเพศเพื่อเปนแนวทางในการสราง

กระบวนการเรียนรูในเร่ืองเพศภาวะตอไป 

3.  ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการเกิดภาวะการเปนผูนําในชุมชนของผูหญิงในระดับรากหญา ใน

พื้นที่ภาคตางๆของประเทศไทย อาจจะใชเปนกรณีศึกษาตัวอยาง 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางพลังอํานาจของผูหญิงในรูปแบตางๆ  เชนผูหญิงท่ี

ประสบความสําเร็จในดานตางๆ  โดยเฉพาะในดานท่ีทําประโยชนตอสังคม  หรือ คุณแมเล้ียงเดี่ยว(Single 

Mother) ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวนมากข้ึน ท่ีตองตอสูในสังคมขางนอกและสามารถเล้ียงดูลูกไดโดยลําพัง   เปนตน 

5.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับกลุมผูหญิงท่ีประสบปญหาตางๆ 

หรือผูหญิงท่ีเปนกลุมเส่ียงตางๆ เชนผูหญิงท่ีสูญเสียสามีในพื้นท่ีสามจังหวัดภาคใต ผูหญิงท่ีกําลังเส่ียงท่ีจะเปน

คุณแมเล้ียงเดี่ยว เนื่องจากปญหาในครอบครัว 
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การพัฒนาแนวทางการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานการพฒันาสตรี  โดยกระบวนการมีสวนรวม 

 

สุทธิรักษ   หงสะมัต 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดาน

การพัฒนาสตรี โดยกระบวนการมีสวนรวม  การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายผูเขารวม

กระบวนการวิจัย ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทานัด อําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล และ ผูนําชุมชน ข้ันตอนการ

วิจัย ประกอบดวย  (1) การสรางหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี  (2) การทดลองใชหลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพผูนําสตรี  และ  (3) การประเมินผล  การวิจัยปรากฏผล ดังนี้ 

การศึกษาบริบทของชุมชน ความสําคัญของชุมชน ความตองการในการดําเนินงานดานการ

พัฒนาสตรี พบวา องคการบริหารสวนตําบลและกลุมเปาหมายผูเขารวมกระบวนการวิจัย ตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาสตรี และ เห็นความจําเปนท่ีจะกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาสตรีรวมกัน 

โดยใชวิธีการฝกอบรม ซ่ึงกําหนด หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี ตามความตองการของทองถ่ิน 

1) การสรางหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี ประกอบดวย หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม กลุมเปาหมาย ขอบเขตเนื้อหา เทคนิควิธีการ และ         

การประเมินผล  

การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

1.1  ผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี  โดยผูเช่ียวชาญ 

พบวา หลักสูตรมีความสอดคลองเปนท่ียอมรับได  

1.2  ผลการประเมินความเหมาะสม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี  โดยผูเช่ียวชาญ 

พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสม 

2) การทดลองใชหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี พบวา คะแนนเฉล่ียความรู ความเขาใจ

ของผูเขารับการฝกอบรม หลังการฝกอบรม สูงกวา กอนการฝกอบรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3) การประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี พบวา  

 3.1  ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนํา

สตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
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3.2  ผูเขารับการฝกอบรม มีความคิดเห็นวาไดรับประโยชนจากการฝกอบรมหลักสูตร การ

พัฒนาศักยภาพผูนําสตรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก            

Abstact 

 The purpose of this research was to develop the guideline for the operation of Tumbon 

administration organization in women development by the participatory process. This research was a 

participatory research. The target groups participating in this research were the Committee of Tumbon 

Tha Nat Administrative Organization, Amphoe Damnoen Saduak, Changwat Rachaburi, including the 

Deputy of Tumbon Administrative Organization, the Tumbon Women Development Committee, and the 

community leader. The research was conducted in 3 stages, (1) the construction of the curriculum for 

potential development in women leaders (2) the application of the curriculum, and (3) the evaluation. 

 The results were as follows. 

 The study of the community context, the important of the community, and needs in working 

operation for women development, found that the Tumbon Administrative Organization, and all target 

participants in this research realized the importance of women development and the needs to set together 

the direction for women development by using the training method that fixed the curriculum on potential 

development in women leaders according to the community needs. 

 1) The construction of the curriculum on potential development in women leaders consisted of the 

rationale, objective, qualification of the trainers, target groups, scope of the course, methodology, and 

evaluation.   

      Curriculum evaluation 

      1.1 The evaluation result of the accordance of the curriculum for potential development in 

women leaders was found that the accordance of the curriculum was acceptable by the experts. 

      1.2 The evaluation result of the suitability of the curriculum on potential development in 

women leaders was found that the suitability of the curriculum was acceptable by the experts. 

 2) The application of the curriculum for potential development in women leaders was found that 

the average mean of the knowledge of the participants after the training was significantly higher at .05 

than before participating in the training. 

 3) The evaluation of the curriculum for potential development in women leaders were as follows. 
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     3.1 The participants in the training were highly satisfied with the curriculum for potential 

development in women leaders. 

     3.2 The participants in the training felt that they got highly benefit from the curriculum for 

potential development in women leaders. 

บทนํา 

บทบาทของสตรีไทยมีความสําคัญตอความม่ันคงและความเจริญกาวหนาของประเทศมาแต

โบราณโดยเร่ิมต้ังแตสังคมเล็กๆ คือ สังคมระดับครอบครัวจนถึงสังคมท่ีใหญท่ีสุด คือ สังคมระดับประเทศ 

บทบาทของสตรีในยุคกอนไมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด เนื่องจากมีขีดจํากัดในดานวัฒนธรรม ประเพณี 

สังคม การศึกษา โอกาสของสตรีจึงเปนเพียงผูท่ีมีบทบาทอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของบุรุษในดานตางๆ 

เทานั้น แตอยางไรก็ตามสตรีในยุคกอนยังมีบทบาทท่ีสําคัญอยูหลายดาน โดยเฉพาะบทบาทในครอบครัว 

การประกอบอาชีพ การอบรมเลี้ยงดูบุตร และอ่ืนๆ เมื่อมีความจําเปนสตรีก็สามารถเขามามีบทบาทเคียงคู

บุรุษในการทําศึกสงครามเพื่อปกปองประเทศชาติใหม่ันคงสืบไป ดังเชนวีรสตรีไทยในประวัติศาสตรไทย 

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ องคการสหประชาชาติไดยอมรับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย โดยมองความ  

เสมอภาคระหวางเพศในแงของสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญและไดมีการผลักดันใหสตรีเขาไปมีบทบาทในการ

พัฒนาสําคัญๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง และยังใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

กระแสหลักของโลก ดังนั้นการพัฒนาสตรีจึงเปนงานสําคัญท่ีจะตองควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง  

วรียา เอ่ียมวิบูลย (2542 : 1 - 3) ไดกลาวถึง เหตุผลความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาสตรีใน

สถานการณปจจุบัน 

1. สตรีมีจํานวนประมาณคร่ึงหนึ่งของประเทศ และ จากสถิติสตรีจะมีอายุขัยโดยเฉล่ียสูงกวา

บุรุษ ซ่ึงจะทําใหจํานวนสตรีท่ีสูงอายุมีจํานวนเพิ่มข้ึน ทรัพยากรมนุษยท่ีมีจํานวนมากนี้ จะตองไดรับการ

พิจารณาใหเปนท้ังเปาหมายในการไดรับการพัฒนาและเปนผูท่ีสามารถพัฒนาสังคม และประเทศชาติได 

2. ประเทศไทยไมสามารถพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายได ถาขาดความรวมมือจากสตรีใน

ฐานะท่ีเปนภรรยา มารดา กําลังแรงงาน และในฐานะประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเสริมให

สตรีมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาครอบครัว สังคม และ

ประเทศโดยสวนรวม 
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3. ความไมเสมอภาคทางโอกาสของสตรีท่ีจะไดรับบริการทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆ รวมท้ัง

การไดรับสวนแบงหรือผลประโยชนจากการพัฒนาทรัพยากรในรูปแบบตางๆ 

4 .  สตรีขาดการมีสวนรวมในกระบวนการตัด สินใจ  และการเปนผูนํ า  โดยเฉพาะ

กระบวนการพัฒนาทางการเมืองทําใหไมสามารถดําเนินการปองกัน และ แกไขปญหาสังคมอีกหลายๆ ดาน

ท่ีเกี่ยวกับสตรี 

การเลือกปฏิบัติตอสตรีท้ังทางนิตินัยและพฤตินัย 5. 

6. การขาดการคุมครองสถานภาพในฐานะท่ีเปนบุคคลและในฐานะท่ีเปนสตรี 

7. คานิยมและเจตคติตอสตรีในเชิงลบยังมีอยูท่ัวไป ในการกีดกัน การเลือกปฏิบัติ  การมีอคติ

ทางเพศ และการเหยียดหยามเพศ 

8. เศรษฐกิจของประเทศกําลังเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว และถาการพัฒนาดําเนินการไปอยาง

ไมระมัดระวัง กลุมสตรีจะถูกละเลยและถูกทอดท้ิงไวเบ้ืองหลัง ทําใหทรัพยากรมนุษย กลุมนี้ไมสามารถมี

สวนรวมในการชวยพัฒนาประเทศ  

กรมการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาสตรีเพื่อใหสตรีมีศักยภาพ ในการเปนผูนํา

สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายไดแกตนเองและครอบครัว รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานเศรษฐกิจ  

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เนนการสงเสริมความรูและทักษะในการผลิต การตลาด การพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ และสนับสนุนเงินทุนดําเนินการ การบริหารเงินทุน ตลอดจนการสรางและขยายเครือขาย

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาของอาชีพแกสตรี 

2. ดานสังคม 

การจัดตั้งและพัฒนาองคกรสตรี การสรางเครือขายองคกรสตรี เพื่อใหสตรีมีโอกาสใน

กระบวนการคิดและตัดสินใจ รูจักสรางเครือขายการดําเนินงานรวมกันต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ 

จังหวัด และเขต อีกท้ังรูจักแกปญหาโดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อนําภูมิปญญามาชวยพัฒนาทองถ่ิน 

สงเสริมใหองคกรสตรีเปนสมาชิกและรวมดําเนินกิจกรรมกับสมาคม  ผูนําสตรีพัฒนาชุมชนไทย ซ่ึงเปน

องคกรแมขายการดําเนินงานพัฒนาสตรี 

การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความรู ความ

เขาใจในบทบาทหนาท่ี ความสัมพันธท่ีดีตอกัน ความรัก ความเขาใจ และสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมี

ความม่ันคง การแกปญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวใหดีข้ึน และสามารถเปน

แกนนําในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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3. ดานการเมืองการปกครอง  

สนับสนุน สงเสริมใหสตรีมีความรูความเขาใจ สนใจ และเขาไปมีบทบาททางการเมือง การ

ปกครองทองถ่ินทุกระดับ การเปนสมาชิกองคกรทางการเมือง และองคกรตรวจสอบ  การดําเนินงานทาง

การเมืองใหเกิดความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเปนแกนนําในการใหสตรีไปใชสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง 

และลงสมัครรับเลือกต้ังระดับตางๆ ตลอดจนเปนแกนนําในการพัฒนาประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานใหแก

สมาชิกในครอบครัว 

4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยตระหนักในคุณคาและเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ใหรวมกันรับผิดชอบดูแล บํารุงรักษา แกไขปญหา อยางยั่งยืน 

ในทองถ่ินตางๆ “ตําบล” พื้นฐานท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดในชนบท การสงเสริมให

ประชาชนในชนบท การสงเสริมใหประชาชนในแตละตําบลปกครองตนเองในรูปขององคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) ซ่ึงเปน หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอหลักการ

การปกครองทองถ่ิน และ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  ในเขตชนบทของประเทศ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2546 กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ 

สังคม และ วัฒนธรรม และมีบทบัญญัติท่ีกําหนดไวในกฎหมาย โดยบัญญัติหนาท่ีท่ี อบต. จะตองทํา...การ

สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และ เยาวชน ผูสูงอายุ และ ผูพิการ....(โกวิทย  พวงงาม, 2546 : 175) 

ดวยหลักการและเหตุผล ดังท่ีพรรณนาขางตนนั้น จะเห็นวา รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคนให

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมท้ังเสริมสรางใหเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อใหประเทศไทยเปน

สังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม และสังคมท่ีสมดุลทางดานครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ จะสราง

ครอบครัวใหอบอุนและเขมแข็งเปนหนวยพื้นฐานในการฟนฟูเศรษฐกิจ และเปนภูมิคุมกันจากปญหาสังคม

แกสมาชิกทุกวัยในครอบครัว          

ผูวิจัยจึงเห็นวา องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึงเปนหนวยการปกครอง  สวนทองถ่ินของ

ประชาชน เปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในความรับผิดชอบตอการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

และมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองกระทําในดานการพัฒนาสตรี ขอเท็จจริงในการกําหนดแผนงาน โครงการท่ี

สนับสนุนดานกิจกรรมการพัฒนาสตรี ยังถือวาอยูในเกณฑท่ีนอยมาก เม่ือเทียบกับการดําเนินงานแผนงาน 

ดานอ่ืนๆ ท้ังท่ีสตรีในชนบทซ่ึงมี บทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดวยเงื่อนไข ขอจํากัดท่ีเปน
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ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมาย ไวดังนี้ 

เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี โดย

กระบวนการมีสวนรวม เพื่อสรางหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1.   การสรางหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี 

2.   การทดลองใชหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี 

3.   การประเมินผล  

ความสําคัญของการวิจัย  

 1. เพื่อประโยชนในเชิงวิชาการท่ี จะเกิดการพัฒนากระบวนการทํางานและแนวทางพัฒนาการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี โดยกระบวนการมีสวนรวม สามารถประยุกต

นําไปใชดําเนินการพัฒนาสตรี โดยวิเคราะหความเปนไปได และ ปจจัยท่ีเกี่ยวของ ตามความเหมาะสม  

 2. เพ่ือเปนกรอบแนวทางพัฒนาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี 

โดยกระบวนการมีสวนรวม ท่ีจักสามารถนําไปใชในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน อยางมีระบบและเกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด ใชหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผูนําสตรีเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสงเสริม

กระบวนการเรียนรูของสตรี ในการเพิ่มขีดความสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน  
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนซ่ึงเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research) โดยใชวิธีวิทยาแบบ

ผสม (Mixed Methodology) อาศัยกระบวนการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกันไป  มีขอบเขต

การวิจัย ดังนี้  

1. เนื้อหา มุงเนนเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ดานการ

พัฒนาสตรี  โดยกระบวนการมีสวนรวม  โดยการสรางหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรีเพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ในดานการพัฒนาสงเสริมสตรีในชุมชน 

2.  พื้นที่เปาหมาย ท่ีใชในการศึกษา ไดแก องคการบริหารสวนตําบลทานัด อําเภอดําเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี   

 3.  กลุมเปาหมายท่ีรวมกระบวนการวิจัย ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบล จํานวน 3 คน 2) พนักงานสวนทองถ่ิน ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน 3) 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล จํานวน 30 คน และ 4) ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน 

4. วิธีดําเนินการศึกษา การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดาน

การพัฒนาสตรี โดยกระบวนการมีสวนรวม คือ การวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อสรางหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพผูนําสตรี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษา การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี โดย

กระบวนการมีสวนรวม ในครั้งนี้ เกี่ยวของกับชุมชนโดยตรง ดังน้ัน ผูวิจัยใหกรอบแนวคิดของการวิจัยแบบ

มีสวนรวม (Participatory Research) ซ่ึงมีลักษณะเดน คือ ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยทุกข้ันตอนเปนส่ิงท่ีชุมชน

รวมรับรูและใชประโยชนดวย ชาวบานเปนผูรวมกําหนดปญหาของชุมชนและหาลูทางการแกไข

ปญหา ชาวบานเปนผูตัดสินใจและยืนยันเจตนารมณท่ีจะแกไขปญหาเหลานั้น กระบวนการวิจัยดําเนินไป

ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจัย (Dialogue) ท่ีเปนกระบวนการ

สังเคราะหท่ีมีลักษณะเชิงวิภาษวิธี (Dialectic) ชาวบานจะคอยๆ พัฒนาศักยภาพในการแกไขปญหาของ

ชุมชน ชาวบานจะคอยๆ เรียนรูดวยตนเอง ดวยวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวมนี้ ผูวิจัยได ศึกษายุทธศาสตรการ

พัฒนาสตรี บริบทของชุมชน บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  การดําเนินงานขององคกรสตรี 

ในชุมชน โดยคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนทองถ่ิน ไดแก ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ตางมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี สรุปวิเคราะห ประเด็น ความตองการของทองถ่ินในดานการพัฒนา
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ชุมชน กลุม / องคกร

ชุมชน องคความรู     

วิถีชีวิต ทักษะ   

 

 

   

 

 

   

   

 

    

 

 

 

 

 

นักวิจัย 

ทฤษฎีและระเบียบ 

วิธีวิจัย   

- ศึกษาบริบทของชุมชน 

- ศึกษาบทบาทหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบล  

- ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน 

- รวบรวมความคิดเห็นของกลุมผูนําสตรี 

- สรุปประเด็นสําคัญเพ่ือการพัฒนาสตรี 

การสราง หลักสูตร  

การพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี 

การทดลอง 

ใชหลักสูตร 

 

การประเมินผล 

อบต. 

แนวทางการ

ดําเนินงานของ

อบต. แนวทาง         

การดําเนินงานของ

องคการบริหารสวน

ตําบลดาน การพัฒนา
องคการบริหารสวน 

ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาสตรี - 

 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขั้นตอนการวิจัย  

                                      ระยะท่ี 1 การศึกษานํารอง  (Pilot Study)  

 

                               ระยะท่ี 2 ศึกษาบริบทของชุมชน 

 

                                      ระยะท่ี 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน                   

ขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี  

 

ระยะท่ี  4 พัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี โดย

กระบวนการมีสวนรวม  
 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   โครงรางหลักสูตร 

- ประเมินความสอดคลอง
แนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  

การตรวจสอบคุณภาพ 3. 

หลักสูตร    

กําหนดโครงสรางของ 2. 

เพ่ือวางแผน       

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. 

ข้ันการสรางหลักสูตร ข้ันการทดลอง           

ใชหลักสูตร 

ปฏิบัติการตามแผน 

1. ประเมินผลการ

ดําเนินงาน โดย  

- สังเกตแบบมีสวนรวม 

- การสัมภาษณ 

ข้ันการประเมินผล 

 
 

ภาพประกอบ  สรุปข้ันตอนการวิจยั 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย คร้ังนี้ สรุปได ดังนี้ 

 1. แนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี   

  1) เง่ือนไขเบื้องตน คือ อํานาจหนาท่ี และ บริบทชุมชน ในเขตพื้นท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลนั้นๆ ไดแก อํานาจหนาท่ี ลักษณะพ้ืนท่ี สภาพเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมชุมชน ดังนั้น ในการ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานจึงตองคํานึงถึงปจจัยเหลานี้เปนเบ้ืองตน 

 2) คํานึงถึงกลุมสตรี หรือองคกรสตรีซ่ึงเปนท้ังปจจัย และเปาหมายในการพัฒนา ดังนั้น การ

กําหนดแนวทางการพัฒนาสตรี จักตองใหสตรีมีบทบาทเปนแกนนํา เขามามีสวนรวม ท้ังนี้เพื่อใหการ

ดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรีนั้นครอบคลุมในกลุมสตรีทุกระดับ และ สอดคลองตามความตองการ 

และความจําเปนของกลุมสตรี เปนสําคัญ 

 3) การดําเนินงานท่ีครอบคลุมในดานตางๆ เพ่ือใหสตรีไดรับการพัฒนา องคการบริหาร สวน

ตําบล ตองมีบทบาท สนับสนุน สงเสริม การดําเนินงาน 6 ดานสําคัญ คือ 

 (1)  ดานการบริหารจัดการ  เปนการวางระบบ  และการจัดโครงสรางการดําเนินงาน เพื่อใหการ

สงเสริมและพัฒนาสตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2)  ดานเศรษฐกิจ เพื่อใหสตรีสามารถประกอบอาชีพ มีรายไดท่ีสามารถพึ่งพาตนเอง ไดรวมท้ัง

การไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพอยางเทาเทียมและเปนธรรม  

 (3)   ดานสุขภาพอนามัย เพื่อใหสตรีไดรับบริการ การดูแลดานสุขภาพ อนามัยท่ีดี 

 (4)   ดานการศึกษา การเรียนรู เพื่อใหสตรีไดเขาถึงโอกาสในการศึกษา และ เรียนรูเพื่อ 

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 (5) ดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อใหสตรีมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง คุณคาของตนเอง

ตลอดจนการมีสวนรวมของสตรีในดานสังคมและการเมือง 

 (6) ดานการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพื่อใหสตรีมีสวนรวมในการดูแล และใชประโยชน

จากทรัพยากรเพื่อการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน  

 2. ผลการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ดานการพัฒนาสตรี โดย

กระบวนการมีสวนรวม 

2.1 การสรางหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี 

       2.2 การทดลองใชหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี 

การประเมินผล        2.3 
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     2.1 การสรางหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี สรุปผล ดังนี้ 

    หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค คุณสมบัติ

ของผูเขารับการฝกอบรม กลุมเปาหมาย ขอบเขตเน้ือหา เทคนิควิธีการ และ การประเมินผล ประกอบดวย 

     หลักการและเหตุผล 

     การดําเนินงานพัฒนาสตรีดังกลาว  มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาผูนําสตรีใหมีศักยภาพสูงข้ึน 

เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนในการพัฒนา ประกอบกับในสถานการณปจจุบันสตรีเปนประชากรท่ีมีจํานวนถึง

คร่ึงหนึ่งของประชากรของประเทศ และบทบาทสตรีในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบันเปนท่ีประจักษและ

ยอมรับในวงการของการพัฒนาวาสตรีเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการผลักดันงานพัฒนาโดยเฉพาะในดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  และเปนพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนา ดังนั้นจึง มีความ

จําเปนท่ีตองดําเนินการ การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนา

สตรี โดยกระบวนการมีสวนรวม โดยการฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผูนําสตรีข้ึน  เพื่อสราง

ผูนําสตรีใหมีความสามารถในการเปนผูนําการพัฒนามากข้ึน  

      วัตถุประสงค  

     เพื่อใหผูนําสตรีมีความสามารถและเปนผูนําการพัฒนาในชุมชนได 

      คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

          1) เปนผูนําองคกรสตรี หรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ 

เปนสตรีท่ีมีบทบาทในการพัฒนาทุกระดับ           2) 

     กลุมเปาหมาย 

      กลุมเปาหมาย จําแนกกลุมตามระดับ เชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน ระดับตําบล 

รุนละไมเกิน 30 คน 

       ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย 3 ชุดวิชา ดังนี้ 

 1) การวิเคราะหและการวางแผนแบบมีสวนรวม 

 2) บทบาทหนาท่ีและภารกิจขององคกรสตรีและเครือขาย 

 3) การจัดเวทีประชาคม  

       ระยะเวลาการอบรม 3 วัน 

       เทคนิค  วิธีการ 

  การฝกอบรมแบบมีสวนรวม  ใชเทคนิคและวิธีการดังนี้ 

 1)   กระบวนการกลุม 
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 2)   การใชคําถามกระตุน 

 3)   การอภิปราย  ระดมสมอง 

 4)   การใชเคร่ืองมือในการส่ือสาร เชน การเขียนบัตรคํา Mind Map 

 5)   การปฏิบัติจริง 

 6)   การบรรยาย  

 การประเมินผล 

 1) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม  และการมีสวนรวมในขณะฝกอบรม 

 2) ประเมินจากผลงานของผูเขารับการฝกอบรม 

 3) ประเมินโดยใชแบบประเมินผลโครงการและหลักสูตร 

การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

ผลการประเมินความสอดคลองหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี โดยภาพรวม  มีคา

ดัชนีความสอดคลองมีคาคะแนน อยูในชวงคะแนน 0.6 – 1.00 ทุกประเด็นการประเมิน ซ่ึงมีคาคะแนน

มากกวา 0.5 แสดงวา องคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองของหลักสูตร  ในทุกประเด็น แสดงวา

หลักสูตรมีความสอดคลองเปนท่ียอมรับได  

ผลประเมินความเหมาะสมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี ตามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีคาคะแนนเฉล่ีย 4.24 ระดับความเหมาะสม อยูในระดับมาก   ผานเกณฑท่ีกําหนด

ไว (X = 3.51) แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสม 

2.2   การทดลองใช หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี  คือ นําหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ

ผูนําสตรี ไปทดลองใชกับผูนําสตรีท่ีเปนกลุมเปาหมาย ผลการวิเคราะห สรุปไดดังนี้ 

ผลประเมินความรูความเขาใจหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี พบวา คะแนนเฉล่ีย

ความรูความเขาใจของผูนําสตรี หลังการฝกอบรม สูงกวา กอนฝกการอบรม และเม่ือทดสอบเปรียบเทียบ

ความแตกตางคะแนนเฉล่ียกอนและหลังการฝกอบรม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 แสดงวา หลักสูตร การฝกอบรมศักยภาพผูนําสตรี ทําใหผูนําสตรี มีความรูความเขาใจมากข้ึน  

 ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ สรุปไดวา ภาพรวม การดําเนินการฝกอบรม สามารถเสริมสราง

การเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจ และ มีความพึง

พอใจท่ีมีตอกระบวนการฝกอบรมเปนอยางมาก  

2.3  การประเมินผล 

 การประเมินผล ผูวิจัยนําเสนอ ผลการวิเคราะห สรุปได ดังนี้   
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การประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี พบวา ความ ความพึงพอใจของผูนําสตรี 

ท่ีมีตอการฝกอบรม พบวา โดยภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (X = 4.05) ผานเกณฑท่ี

กําหนดไว (X = 3.51) 

การประเมินประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี ตามความ

คิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม พบวา โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก (X = 4.26) ผาน

เกณฑท่ีกําหนดไว (X = 3.51) 

ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ สรุปไดวา โดยภาพรวม การดําเนินการฝกอบรมผูนําสตรี และ 

กลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของในกระบวนการวิจัย องคการบริหารสวนตําบล และ ผูนําสตรี ท่ีเขารับการฝกอบรม 

มีความพอใจ และคิดวาไดรับประโยชนจากการฝกอบรม และมีความคาดหวังวาบทบาทของสตรีในการ

กระบวนการเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการทํางานคงจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึนขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะ 3 ประเด็นดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาสตรี ดังนี้ 

1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรใหความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู ใหแกสตรี 

โดยกําหนดเปาหมาย แผนงาน โครงการ เพื่อการดําเนินงานพัฒนาสตรี ไวในแผนพัฒนาตําบล หรือ 

แผนปฏิบัติการอยางชัดเจน 

1.2 ควรจัดการฝกอบรม ตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี เพ่ือใหสตรีมีความรู ทักษะ 

ความสามารถ และการพึ่งพาตนเองได ตามสภาพปญหาและความตองการของสตรี โดยใชกระบวนการ      

มีสวนรวม 

1.3 ควรมีสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมตามความตองการของสตรี ท่ีผาน

กระบวนการฝกอบรมตามหลักสูตร และ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสตรี และผูนําสตรี 

อยางตอเนื่อง   

1.4 ควรใหความสําคัญและสนับสนุนการมีสวนรวมและการตัดสินใจในทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง และการบริหาร เพื่อใหสตรีมีบทบาทในการเสนอ / แจกแจงปญหาและ ความตองการ

ของชุมชนจากมุมมองของสตรีในการกําหนดนโยบาย การบริหาร และการออกกฎระเบียบในทุกระดับ 
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2. ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 

เพื่อใหสามารถนําหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

2.1 ควรคํานึงถึงความพรอม และ ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล ดานบุคลากร วัสดุ

อุปกรณ หวงเวลาท่ีเหมาะสม และ คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ผูนําชุมชน ควรให

ความสําคัญ และ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางจริงจัง 

2.2 ควรไดมีการศึกษา วิเคราะหชุมชน เพ่ือสรางความเขาใจ ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และ 

ช้ีแจงทําความเขาใจกับผูเขารับการฝกอบรม การสงเสริมการเรียนรู เนนกระบวนการกลุม การเรียนรูรวมกัน จึง

ตองสรางบรรยากาศการฝกอบรมท่ีดี วิทยากรควรมีทักษะ ความสามารถในดานวิทยากรกระบวนการ 

2.3 ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย กระตุนความสนใจ และ สรางเสริมองคความรูใหแก ผูเขารับ

การฝกอบรม โดยกิจกรรมเสริม อาจเสริมการปฏิบัติจริงใหมากข้ึน การเรียนรูโดยประสบการณตรง 

การศึกษาดูงาน กิจกรรมตัวอยาง เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  3. 

ผูวิจัยมีขอเสนอเพื่อการวิจัย สําหรับการสานตอการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบล ดานการพัฒนาสตรี ดังนี้  

3.1 ควรวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรสตรี ในการปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ี เพื่อเปนการวิเคราะหถึงปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จ หลังผานกระบวนการอบรมตามหลักสูตร  

3.2 ควรวิจัยในเชิงการเปรียบเทียบบทบาทของสตรี ท่ีผานการฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพผูนําสตรี กับ สตรีท่ีไมไดผานกระบวนการฝกอบรม ในดานกระบวนการเขามามีสวนรวม ระดับ

ชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

เอกสารอางอิง 

กองฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 2545. ประมวลสาระสําคัญเก่ียวกับการพัฒนา 

 ชุมชน. กรุงเทพฯ : หจก.บางกอกบล็อก. 

โกวิทย พวงงาม. 2546. การปกครองทองถ่ินไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต.  

 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถ่ิน.  

วรียา  เอ่ียมวิบูลย. 2542 . แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูนําสตรี. งานพัฒนาและ

 สงเสริมอาชีพสตรี เด็ก และเยาวชน :  กรมการพัฒนาชุมชน  
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การรณรงคปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศนของกลุมสตรี 

Woman Group’s Conscience Campaign to Enhance Woman Image Appearing on Television 

 

รรินทร  วสุนันต  และ เสรี  วงษมณฑา 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาลักษณะความตองการภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏใน

โทรทัศน ศึกษาการตระหนักความสําคัญตอภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศนของกลุมสตรี ตลอดจนหา

แนวทางการรณรงคการปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศน การศึกษาแบงเปน 

2  กลุม   คือกลุมสตรีท่ีเกี่ยวของ และกลุมท่ีไมเกี่ยวของในบทบาทและสวนรวมการรณรงคเสริมสราง

ภาพลักษณสตรี รวมกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน   34 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

ผลการวิจัยพบวา 1) การเสนอภาพลักษณสตรีในโทรทัศนพบบทบาทท่ีนําเสนอเปนบทบาทสมัยใหม (Non-

Traditional Role) มากข้ึนแตขาดเนื้อหาในแงมุมการนําเสนอบทบาทที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวมกิจกรรม

ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง ลักษณะการปรากฏภาพลักษณสตรีในโทรทัศนท่ีไดรับการ

ยอมรับและเปนท่ีตองการ คือ ตองการเห็นโอกาสเขาถึงส่ือของผูหญิง ภาพลักษณท่ีหลากหลาย ภาพลักษณ

บทบาทความรับผิดชอบหญิงชายเทาเทียมกัน บทบาทของผูหญิงสมัยใหม และภาพลักษณของการเปน       

ผูตัดสินใจ 2) กลุมสตรีตระหนักและใหความสําคัญของภาพลักษณถึงความมีคุณคาในตัวเองของผูหญิง

มากกวาความสวยงามและตระหนักในการรณรงคใหมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณจากมุมมองผูชาย 

และจากส่ือ โดยใชจิตใตสํานึกความรับผิดชอบช่ัวดีกล่ันกรองวาสิ่งใดผิดถูก 3) แนวทางการรณรงคปลูก

จิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีฯพบวาครอบครัว ผูหญิงท่ีปรากฏในส่ือ การศึกษา องคกรสตรี ผูชาย 

หนวยงานรัฐ ครู การปรับเจตคติและส่ือ มีสวนสําคัญในการเสริมสรางภาพลักษณ จากผลการศึกษาผูวิจัยได

สรางกระบวนทัศนในการรณรงคปลูกจิตสํานึกเพื่อการเสริมสรางภาพลักษณสตรีฯ โดยใชช่ือวา Female 

Image ซ่ึงประกอบดวยแนวทางที่จะใชในการรณรงคปลูกจิตสํานึก ท้ังส้ิน 39 ประการ 

Abstract 

 This study entitled the Woman Group's Conscience Campaign to Enhance Woman Image 

Appearing on Television aimed to 1) examine realization of woman image importance which appears on 

televisions 2) look for characteristics of woman image needs on televisions accepted by society. The 

researcher saw that woman image on televisions was limitedly and prejudicially presented. It obviously 

  
143 



  

revealed that women’s roles were limited. Additionally, women were also sexually abused and were seen 

inferior to men in every context. Some points of issues were presented without caring of social and 

cultural values by women themselves. 

This study was a qualitative study. The data was collected by intensively interviewing 34 

women who concerned and did not concern with roles and participation of supporting women images 

campaign. 

It was found that these women realized of the importance of their own values rather than 

paying attention to beauty presented through media. They also realized of changing women image which 

was seen from the eyes of men and media by raising their consciousness of morality and identifying which 

is right or wrong.    Woman image presented on televisions was more modern and non-traditional focusing 

on beauty rather than lacked of content that support social, economic and political participation.    From 

investigating ways of running campaign for raising consciousness of supporting woman image, it was 

found that families, women in media, education, woman organizations, men, government offices, teachers, 

attitudes and media have much influence upon woman image.     

The researcher had created paradigms in running campaign for raising consciousness of 

supporting woman image under the name of “Female Image” comprising 39 issues. 

บทนํา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีกลาวถึง การดําเนินงานดานสตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรี สงเสริม

ใหสตรีมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ สงเสริมความเสมอภาคและการคุมครองทางสังคม 

รวมไปถึงการพัฒนาส่ือ วาส่ือตองนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีสงเสริมและสรางสรรคศักยภาพ ศักดิ์ศรีของสตรี

และความเสมอภาคระหวางหญิงชาย รวมทั้งสนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของสตรีในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครองมากขึ้น  รวมถึงสื่อทุกประเภทควรนําเสนอภาพลักษณของ

สตรีโดยปราศจากอคติทางเพศและสะทอนถึงศักยภาพและความสามารถของสตรี ลดเนื้อหาสาระของส่ือท่ี

ทําใหเกิดอคติทางเพศและยั่วยุใหเกิดการกระทํารุนแรงตอสตรีแตความเปนจริงภาพสะทอนสตรียังไมไดรับ

การพัฒนาจากส่ือมวลชนเทาใดนัก แมวามีการจัดทําแผนพัฒนาสตรี เห็นไดจากส่ือมวลชนโดยเฉพาะส่ือ

โทรทัศนมีการนําเสนอเนื้อหาของผูหญิงผานส่ือเปนมุมมองของผูชาย  การนํา เสนอภาพผูหญิงผานส่ือ

มิไดใหความระมัดระวังเพ่ือไมใหผูหญิงถูกกระทําซํ้าโดยส่ือมวลชน เพราะการนําเสนอภาพผูหญิงผานส่ือ 
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งานวิจัย ที่ เกี่ ยวกับการ เสนอภาพผูหญิงในสื่อประ เภทตางๆของสื่อมวลชนไทยมี

การพบวาสวนใหญนําเสนอภาพท่ีเปนการตอกย้ําซํ้าเติมอคติทางเพศอยูมาก มักเสนอใหเห็นภาพความ

ออนแอ  ใชอารมณ และเปนผูท่ีไมมีอาชีพแนชัด และมีการใชภาษาท่ีตอกย้ําความไมเสมอภาคทางเพศ การ

เสนอเนื้อหาโดยขาดดุลยภาพของหญิง-ชาย ตลอดจนบทบาททางเพศท่ีไมเทาเทียมกันขาดความตระหนักใน

เร่ืองสิทธิของสตรีในเนื้อหานั้น ตลอดจนขาดทักษะและความละเอียดออนในการนําเสนอเนื้อหา เนื่องจาก

ส่ือมวลชนนําเสนอเนื้อหาและภาพลักษณเกี่ยวกับสตรี ตามแนวคิดแบบประเพณีนิยมดั้งเดิม เชน การมองวา

สตรีเปนเพศท่ีออนแอ ชอบใช อารมณมากกวาเหตุผล ไมไดมีบทบาทหลักในทางเศรษฐกิจและการ

ประกอบอาชีพ เปนตน ขณะเดียวกันก็ขาดการนําเสนอเนื้อหาในแงมุมท่ีจะชวยสงเสริมบทบาทการมี     

สวนรวม ทางสังคม เ ศรษฐกิจ  และการ เมืองของสตรี  ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาปริมณฑลของส่ือ

โทรทัศน จะเห็นภาพของสตรีเขามามีสวนรวมในรายการโทรทัศนมากข้ึน  โดยมิไดแยกแยะเฉพาะสวน

รูปแบบรายการผูหญิงเทานั้น  แตบทบาทสตรีท่ีถูกนําเสนอผานเนื้อหารายการโทรทัศนปจจุบันมีภาพลักษณ

ท่ีไมไดสอดคลองกับวัฒนธรรมท่ีสังคมกําหนด และความมีคุณคาของสตรีเทาไรนัก ลักษณะการแสดงออก

จะปรากฏออกมาในทาทางการยั่วยวนตางๆ โดยใชรางกายหรือคําพูดท่ีเปนเชิงเช้ือชวนใหคิดไปในเร่ืองทาง

เพศ มักจะพบในการแสดงอาการทอดสะพานในลักษณะตางๆและจะเปนฝายเร่ิมเชิญชวนกอน การ

แสดงออกลักษณะนี้ไมไดเปนการพบเพียงแครายการละครโทรทัศนเทานั้น หากแตในรายการอ่ืนๆ ก็จะพบ

ดวยเชนกัน เชน พิธีกรสตรีรายการประเภททอลคโชวรายการหนึ่ง ท่ีพยายามแสดงสีหนา ทาทางการเยายวน

และใชคําพูดในการเสนอตนตอแขกรับเชิญในรายการท่ีเปนชาย บางคร้ังมีการโอประโลม  ลูบไลชาย     

ผูนั้นและจบดวยเสียงหัวเราะอยางครึกคร้ืนเปนท่ีสนุกสนาน นอกจากน้ีภาพผูหญิงในโฆษณามักถูกเนน

เร่ืองทางเพศโดยตอกย้ําความดึงดูดทางเพศเพ่ือมุงขายสินคา Kilbourne, J.(1995) อธิบายวา โฆษณาทําให
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ส่ือควรทําหนาท่ีสะทอนสภาพความเปนจริงท่ีเปนอยูของสังคมและโฆษณาในฐานะท่ีเปนส่ือ

รูปแบบหนึ่งก็ควรที่จะสะทอนสภาพความเปนจริงท่ีเปนอยูของสังคม ดังนั้นการปกปองภาพลักษณ และ

สถานะของหญิงจากการถูกละเมิด การลดทอนความเปนมนุษยลงโดยสังคมบริโภคนิยม คือการเปดแนวทาง

ในการพิจารณาสิทธิของหญิงในสังคมท่ีแตกตางไปจากการพิจารณาเฉพาะดานชีวิตและเนื้อตัวรางกายหรือ

ดวยวิ ธีการมองผานความสัมพันธทางดานเพศที่เนนความเทาเทียมเสมอภาค ใหหันมาสนใจถึงอัตลักษณ

ของหญิง ท่ีจะถูกกระทบจากกระบวนการสรางความเปนหญิงโดยสื่อและโฆษณา  การใหความสนใจถึง

ตัวตนและการดํารงอยูของหญิงในสังคมบริโภคนิยม ดวยการมองในลักษณะเชนนี้ จะทําใหเกิดการพัฒนา

สิทธิของเพศหญิงในแงมุมใหม ท่ีทําใหสังคมตองหันมาใหความสําคัญและความสนใจมากข้ึน หรือกลาวอีก
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การศึกษานี้เปนการแสวงหาลักษณะการปรากฏภาพลักษณสตรีในโทรทัศนท่ีไดรับการยอมรับ 

และเปนท่ีตองการและศึกษาการตระหนักและใหการความสําคัญของภาพลักษณสตรี อันนําไปสูแนว

ทางการรณรงคปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศนของกลุมสตรีตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อแสวงหาลักษณะความตองการภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศนท่ีสังคมยอมรับ 

2. เพื่อศึกษาการตระหนักถึงความสําคัญตอภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศนของกลุมสตรี 

3. เพื่อหาแนวทางการรณรงคการปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏใน

โทรทัศน 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะ 5 รายการ ดังนี้ รายการขาว รายการสนทนา รายการวิพิธทัศนา รายการ

ละคร และรายการโฆษณา จากรายการโทรทัศน ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ท้ัง 6 สถานี คือ ชอง3, 5, 

7, 9, 11 และITV ในชวงเวลา 17.00-23.30 น. (ชวงภาคค่ํา ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีสถานีโทรทัศนทุกแหงใชวิธีการ

แบงชวงเวลาการแพรภาพออกอากาศเหมือนกัน) ประจําเดือนกันยายน 2549 และ ทําก ารศึกษา ใน

บทบาทภาพลักษณสตรี    3  บทบาท   คือ 

บทบาทผูหญิงดอย (Debasement Role) 

บทบาทสมัยใหม (Non-Traditional Role) 

บทบาทวัตถุทางเพศ (Sex Object) 

ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth 

Interview) โดยมุง เปาหมายไปที่กลุมสตรีท่ีมี /ไมมีสวนเกี่ยวของในบทบาทและสวนรวมในการรณรงค

การเสริมสรางภาพลักษณสตรี รวมทั้งส้ิน 34 คน และใชรายการโทรทัศน สถานีโทรทัศน บทบาท

ภาพลักษณขางตนเปนขอบเขตการสัมภาษณรวม โดยมิไดแยกวิเคราะหเนื้อหา นําไปสูการประมวลเปน

ผลการวิจัย เพื่อนําไปสูแนวทางการรณรงคปลูกจิตสํานึกสําหรับการเสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏใน

โทรทัศน ของกลุมสตรี 

ผลการศึกษา 

ขอมูลโดยสรุปจากการสัมภาษณท้ัง 2 กลุมนํามาแบงออกเปนประเด็นตางๆไดดังนี้ 
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ประเด็นท่ี 1: ลักษณะภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศน ท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม  
เม่ือศึกษาพบวาในดานลักษณะการปรากฏภาพลักษณสตรีในโทรทัศน ดานการนําเสนอ ดานความ

ตองการ ดานเกณฑการประเมิน ดานการสะทอนความจริง และดานการจัดการภาพลักษณ  นั้นพบวาลักษณะ

ภาพลักษณสตรีท่ีไดรับการยอมรับ ของกลุมสตรีท่ีเกี่ยวของ/ไมเกี่ยวของกับการรณรงคนั้น สรุปไดดังนี ้
1. ตองการเห็นโอกาสการเขาถึงส่ือของผูหญิง เพราะนั่นหมายถึงการที่ ผูหญิงไดแสดง

ศักยภาพ  ความสามารถ ท้ังการเปนผูผลิตส่ือและการ เปนผูถูกนําเสนอ 

2. ภาพลักษณท่ีหลากหลาย ไมใช ภาพลักษณการนําเสนอเร่ืองของเพศ การแตงเนื้อแตงตัว

เปดเผยและยอมเปนเคร่ืองมือหรือสินคา เพราะภาพลักษณการเปนวัตถุทางเพศอาจสงผลกระทบดานลบตอ

สังคม การใชภาพที่ยั่วยวนทางเพศอาจกอใหเกิดความรุนแรงในเร่ืองพฤติกรรมท่ีชายปฏิบัติตอสตรี การ

ลวนลาม ขมขืน  

3. ภาพลักษณบทบาทความรับผิดชอบหญิงชายเทาเทียม หรือ บทบาทความเสมอภาค ท่ีปราศจาก

อคติทางเพศ ภาพลักษณของบทบาทท่ีตอกย้ําผูหญิง ตองสะทอนถึงศักยภาพและความสามารถของสตรี 

4. บทบาทของผูหญิงสมัยใหม ท่ีกลาพูด กลาทํา ภาพลักษณของความเขมแข็งเช่ือม่ันในตัวเอง 

เพราะสังคมเปดกวางใหความสําคัญกับผูหญิงมากเปนพิเศษ ท้ังหนาท่ีการงาน การศึกษา มีการพัฒนาให       

เทาเทียมกับผูชาย  ดังนั้นผูหญิงตองมีความเปนตัวของตัวเองใหมากข้ึนไมใชบทบาท และขอบเขตท่ีสังคมแบบ

ชายเปนใหญ (Patriarchy) และภาคภูมิใจกับบทบาทการเปนแมอันประเสริฐ หรือแมบานท่ีอยูกับบาน 

5. ภาพลักษณของการเปนผูตัดสินใจ  เปนผูมีสวนรวมวาระในประเด็นการเปล่ียนแปลงตางๆ

ทางสังคม และถูกผลักออกในระดับวาระของชาติ ภาพลักษณของผูหญิงท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น 

ความรู ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

จากการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําเสนอรูปแบบลักษณะการปรากฏภาพลักษณสตรีในโทรทัศนท่ี

ไดรับการยอมรับ และเปนท่ีตองการ  ไดดังนี้ 
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Variety 

Accessibility 

Decision 

Maker 

Non Tradition 

Equity 

 
 

แผนภาพท่ี1  ลักษณะการปรากฏภาพลักษณสตรีในโทรทัศนท่ีไดรับการยอมรับ และเปนท่ีตองการ 

(Desired Image) 

ประเด็นท่ี2 :  การตระหนักความสําคัญดานภาพลักษณของกลุมสตรีตอการรณรงคปลูกจิตสํานึกการ

เสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศน 

สามารถสรุปผลดําเนินการวิจัยของการตระหนักใหความสําคัญการปลูกจิตสํานึกเสริมสราง

ภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศนของกลุมสตรี ไดดังนี้ 

1. ตระหนักถึงความมีคุณคาในตัวเองของผูหญิงมากกวาความสวยงามผานส่ือ 

2. ตระหนักในการรณรงคใหมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณ จากมุมมองผูชาย จากส่ือ  

3. ตระหนักโดยใชจิตใตสํานึกกล่ันกรองวาส่ิงนี้ผิดถูก ตัดสินดวยความรูสึกดวยตัว เราเอง  

ความรับผิดชอบช่ัวดีของตัวเรา  

4. ผูหญิงในส่ือควรตระหนักเพราะมีโอกาสในการนําเสนอ 

กลุมสตรีมีการตระหนักในประเด็นดังกลาวแลวแตอาจตองอาศัยกระบวนการกล่ันกรองภายใน

องคกรดวยในการที่จะกระทําใดๆ นอกจากนี้ยังพบวาตัวของผูหญิงในส่ือเองก็ควรตระหนักดวยเพราะมี

โอกาสปรากฏในส่ือ 

ประเด็นท่ี 3 : แนวทางการรณรงคการปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศน 

ผลการดําเนินการวิจัยพบวา แนวทางการรณรงคการปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรี

ท่ีปรากฏในโทรทัศน นั้น กลุมผูเกี่ยวของ/ไมเกี่ยวของไดกําหนดแนวทางรณรงค ดังนี้ 
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1. ครอบครัว  ควรเปนจุดเร่ิมตนแนวทางหลักควรเร่ิมจากครอบครัวๆจะเปนทุกส่ิงทุกอยางท่ี

เร่ิมตน จะรณรงคปลูกจิตสํานึก ก็ควรเร่ิมจากครอบครัว ปลูกจิตตัวเราใหจิตช่ัวดีท่ีทุกคนมีปกติ เร่ิมจาก

จุดเล็กๆแลวคอยเปนองคกรใหญ  สังคม  ผู ที่ เปนพอแมก็ตอง เปนพอแมคุณภาพ  มีคุณธรรมให

คว ามรัก  ความหวงใย ความผูกพันและความอบอุนเปนครอบครัวท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ปลูกฝงตนกลาเหลานี้ออกไป ปรับเปล่ียนทัศนคติใหเด็ก  เชิดชูวัฒนธรรมไทย 

2. ผูหญิงในส่ือ ตองมีจิตสํานึกวาตนกําลังออกส่ือ มีจิตสํานึกของความรับผิดชอบโดยมองภาพ

ใหกวางข้ึน มองเห็นสวนรวมท่ีจะตองรับผิดชอบใหมาก ผูหญิงควรรูวาขอบเขตการแสดงออกสามารถทํา

ไดเพียงใด จิตสํานึกเหลานี้จะชวยใหส่ิงท่ีจะปรากฏในส่ือภาพลักษณจะดีข้ึนเพราะเปนตนแบบ ผูหญิงท่ีมี

โอกาสออกส่ือควรเปนแบบอยางตองรูวากําลังทําอะไรอยูคิดถึงสังคมไมใชแคเฉพาะผูหญิงหรือตนเอง

เทานั้นผูหญิงในส่ือควรตระหนักวาส่ิงตนมีโอกาสปรากฏในส่ือควรเปนแบบอยางท่ีดี 

3. การศึกษา ในปจจุบันตองมีการปรับปรุง การประเมินหลักสูตรการศึกษา กระบวนการเรียน

การสอน และหนังสืออานประกอบในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโดยตองปราศจากการตอกย้ําอคติ

ทางเพศ สงเสริมใหมีวิชาเกี่ยวกับมิติชายหญิงเปนวิชาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา 

4. เครือขาย องคกรสตรี ตองสรางเครือขายรวมกันรณรงคใหภาพลักษณผูหญิงปรับเปล่ียน 

เสนอภาพลักษณเชิงบวก มีการเช่ือมโยง มีUnity หนวยงานองคกรสตรีตองแสดงความจริงใจในการ

แกปญหาและควรสรางทัศนคติรวมกัน ใหมีจรรยาบรรณในทุกสวนองคกร 

5. ผูชาย ตองเขามาชวยเชิดชูผูหญิงใหผูหญิงสูงข้ึนดวย อาศัยแรงผูชายในการผลักดันดวยและ

ตองทําตอเนื่อง  และผูชายตองตระหนักถึงสิทธิตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและความเสมอภาคระหวาง

หญิงและชาย 

6. หนวยงานรัฐ  ภาครัฐ ภาคนโยบายตองออกมา ชูนโยบายดานสังคม เสริมสรางความรูความ

เขาใจและเจตคติท่ีเกี่ยวกับความเสมอภาคและสภาวัฒนธรรมในทุกจังหวัด เชน กลุมเฝาระวังวัฒนธรรม 

ตองมีบทบาทการรณรงคอยางจริงจังและเปนรูปธรรม 

7. ครูมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึก รัฐบาลและตองใหความสําคัญกับครูโดยเฉพาะครู

ระดับท่ีเตรียมความพรอมระดับประถม 

8. การปรับเจตคติ  ปรับเจตคติของคนในครอบครัว คนในสังคม วาเร่ืองของเจตคติดั้งเดิมท่ีมอง

วาผูชายเปนใหญวาผูชายมีอํานาจทุกอยาง เล้ียงลูกชายใหเปนเหมือนเทวดาใหมีสิทธิเหนือผูหญิงนั่นก็คือ

ความรูสึกเดิมตองปรับเจตคติความรูสึกของคนรุนใหมคือเล้ียงอยางเทาเทียมกัน ใหเคารพสิทธิ การลวง

ละเมิดทางเพศ  การดู ถูกเหยียดหยาม การขมขืนฝายใดฝายหนึ่งก็จะลดนอยลง การมีอํานาจเหนือคนอ่ืน
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9. ส่ือ ตองนําเสนอใหเปนตัวนําของสังคมในภาพลักษณของผูหญิงท่ีเกง ผูหญิงดีๆ ใครทําดีก็

ช่ืนชม ส่ือตองคัดเลือกการนําเสนอในสวนท่ีดี สวนสรางสรรคใหมาก ใชจรรยาบรรณ จรรโลงสังคมใหมาก

ข้ึน และการส่ือสารตองมีความชัดเจน ช้ีใหเห็นความสมควรไมสมควรอยางชัดเจนในเอกลักษณวัฒนธรรม

ไทย หรืออาจใชวิธีการหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้ึนมาเพื่อชวยใหมีขอคําถามคําตอบท่ีถูกตองและ

ชัดเจน ส่ือควรมีรายการดีๆในชวงท่ีเด็กอยูบาน ส่ือตองเปล่ียนทัศนคติของตนเอง โดยมีเนื้อหาสาระในเร่ือง

การสรางจุดขายใหม ไมควรใชเรือนรางของผูหญิงเขาไป โดยจะเปนการสงเสริมวาผูหญิงเปนเหมือนสินคา 

นําเสนอภาพลักษณของสตรีโดยปราศจากอคติทางเพศและสะทอนถึงศักยภาพและความสามารถของสตรี 

และส่ือควรเผยแพรสาระท่ีสงเสริมศักยภาพศักดิ์ศรีของสตรีและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

จากสาระสําคัญของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูท่ีใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ทําใหมอง เห็น

แนวทางที่จะใชในการรณรงคปลูกจิตสํานึก ท้ังส้ิน 39 ประการท่ีมีสวนชวยรณรงคปลูกจิตสํานึกการ

เสริมสรางภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในโทรทัศน ซ่ึงผูวิจัยรวบรวมเปนรูปแบบกระบวนทัศน Female Image 

โดยแบงกลุมไดดังตอไปนี้ 

กลุม F 

Family ครอบครัวเปนจุดเร่ิมตนทุกอยาง เร่ิมจากจุดเล็กๆ แลวจึงพัฒนาไปสูจุดใหญของสังคม และ

ตองเปนครอบครัวคุณภาพในการที่จะอบรม ส่ังสอนได 

Fixed   Action การปรับปรุงการเสนอภาพลักษณของผูหญิงในส่ือท่ีถูกนําเสนอตามแบบภาพตายตัว

ของแตละเพศ เพราะความสัมพันธระหวางท้ังสองเพศนั้นจะตอกย้ําบทบาททางเพศตามแบบประเพณีดั้งเดิม 

และจะทําใหบทบาทของผูหญิงในรายการโทรทัศนไมหลากหลาย ทําใหไมพบภาพลักษณท่ีสังคมพึงประสงค 

Friendliness ทุกภาคสวนตองมีความจริงใจท่ีจะรวมแกปญหา และผูหญิงในส่ือก็ควรทําตัวเปนมิตร

ท่ีดี ตองสรางผลงานและภาพลักษณท่ีดีใหกับสังคมสวนรวม 

Facilitation การสนับสนุน สงเสริม การมีสวนรวมและการตัดสินใจของสตรีในทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหาร 
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กลุม E 

Education การศึกษาเปนตัวกําหนดการมีสวนรวมของผูหญิงในระบบเศรษฐกิจในแงของการมีงาน

ทํา การมีรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ผูหญิงสามารถสรางสรรค ครอบครัวและสังคม ความเช่ือมโยง

ระหวางการศึกษา (หลักสูตร) และสถานภาพของผูหญิงทางสังคมนั้นทําใหมองเห็นไดอยางชัดเจน  

Earnestness หนวยงานภาครัฐ กลุมเครือขาย องคกรสตรีตองมีความตั้งใจจริงในการท่ีจะเขามา 

รณรงคอยางจริงจัง 

Excellence ผูชมควรมีความฉลาดในการชม ฉลาดท่ีจะเลือกรายการ เลือกเนื้อหาดีๆใหกับตนเอง 

Ethics ส่ือควรมีจรรยาบรรณและและจริยธรรม โดยมีจุดกึ่งกลางของความเหมาะสมเพราะส่ือมี

อิทธิพลกระจายขาวสาร จากกลุมเล็กไปสูกลุมใหญและตองมีความรับผิดชอบตอการนําเสนอภาพลักษณสตรี 

การใชคําพูด ตองไพเราะ ฟงแลวร่ืนหูไมใชการพูดสองแงสองงาม  Euphony 

Emphasis ตองใหความสําคัญกับภาพลักษณท่ีสะทอนถึงศักยภาพและความสามารถของสตรีไม 

ตอกย้ําภาพลักษณผูหญิง ในบทบาททางทางเพศ 

Equality การเสนอเนื้อหาบทบาททางเพศท่ีเทาเทียมกัน และความเสมอภาพ โดยตระหนักในเร่ือง

สิทธิสตรีในเนื้อหารายการ 

Encouragement การสงเสริมใหผูหญิงมีความคิดมากข้ึน และตระหนักถึงความสําคัญในการเขาไปมี

สวนรวมในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการบริหารทุกระดับ 

กลุมM 

Male   ผูชายตองตระหนักถึงสิทธิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และความเสมอภาคระหวาง

หญิงและชาย  

Media ส่ือตองมีสวนในการชวยกล่ันกรองรวมกันเพราะส่ือเองก็ถือเปนสถาบันหนึ่งในสังคมท่ี

สําคัญไมนอยไปกวา สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว  

Morality   ส่ือตองใชจรรยาบรรณ ศีลธรรมจรรโลงสังคมใหมากข้ึน 

Message เนื้อหาขาวสารในรายการโทรทัศนตองไมเนน หรือใหน้ําหนักในสวนการนําเสนอเร่ือง

เพศ  การแตงเนื้อแตงตัวมากทําใหความสมดุลของสวนความดีมีนอย 

Mildness   ผูหญิงท่ีปรากฏในส่ือการแสดงออกตองมีความออนหวาน ไมกาวราว กากั่น ตองพูดจา

ไพเราะ สุภาพ เพื่อเปนแบบอยาง 

ส่ือเปนตนแบบใหคนดูตนแบบจึงเปนส่ิงสําคัญตองเปนตนแบบที่ดี Model   
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กลุม A 

Attitude ปรับเจตคติของคนในครอบครัว คนในสังคมจากเจตคติดั้งเดิมท่ีมองวาผูชายเปนใหญให

เปล่ียนมาเคารพสิทธิ ความเทาเทียมกัน เพราะการท่ีใครคนใดคนหน่ึงนี้มีอํานาจเหนือคนอ่ืนมันเปนส่ิงท่ี

มนุษย หรือความเปนอิสระของมนุษยไมตองการ ภาพลักษณการขายบริการ  การที่เอาเรือนรางมาขายก็

อาจจะลดนอยลงและส่ือตองเปล่ียนทัศนคติ เจตคติของตนเองดวย 

Admiration การเสนอเนื้อหาตอง แสดงถึงการยกยองชมเชยความรูความสามารถของผูหญิง 

มากกวาการใหความสําคัญกับกับการแตงกาย แฟช่ัน ความสวยความงาม 

Acting   ผูหญิงในส่ือแสดงออกอยางสรางสรรค ผูหญิงควรรูสามารถแสดงออกไดเ พีย ง ใด  

จิตสํานึกเหลานี้จะชวยใหส่ิงท่ีจะปรากฏในส่ือภาพลักษณจะดีข้ึน 

มีการสรางเครือขาย เฝาระวังการตรวจสอบ การทํางานส่ือ Affinity 

Adjustment การปรับเปล่ียนปรับปรุงเจตคติ คานิยมของคนในสังคม ใหคิดถึงส่ิงดีมากกวาการ     

ยกยองวัตถุ ความรํ่ารวย ไมเชนนั้นก็จะพบภาพการนําเสนอดานวัตถุมากกวาสวนดีงามและกลายเปนคานิยม

ของสังคม 

Appearance การปรากฏตัวของผูหญิงในส่ือเองก็ควรตระหนัก และมีจิตสํานึกในนําเสนอ

ภาพลักษณ เพราะมีโอกาสปรากฏในส่ือภาพลักษณท่ีสะทอนออกมาอาจสงผลกระทบตอสตรีท่ีไมมีโอกาส

ปรากฏในรายการอาจถูกเหมารวมในภาพลักษณนั้นๆดวย 

Attentiveness วิจารณญาณของแตละบุคคล จะถูกใชเปนตัววัดความถูกตองแมวาจะไมเทากัน 

Assortment บทบาทที่ถูกนําเสนอตองเปล่ียนจากบทบาทสวนตัวหรืออยูภายในบาน หรือนําเสนอ

อยางเปนรองและตองพึ่งพาข้ึนตอผูชายในทุกบริบทตองปรับเปล่ียนใหหลากหลาย สื่อตองชวย เสนอ

อะไรใหมๆ  ไมวนเวียนกับเร่ืองเดิม 

Acrimony ส่ือตองไมนําเสนอภาพของผูหญิงท่ีไมดี ซ่ึงลักษณะตรงกันขามกับผูหญิงดีๆ คือไมคอย

มีลักษณะของความเปนหญิง เชน กาวราว เกี้ยวกราด เย็นชา เจาชู   ข้ีอิจฉา   ทะเยอทะยาน   และไมรักนวล

สงวนตัว เปนตน ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้ เม่ือมีอยูในตัวผูหญิงทําใหผูหญิงมีคุณคาตํ่าลงไปทันที   

กลุม L 

Leadership ผูหญิงตองเขาใจบทบาทตนเอง การมีโอกาสออกส่ือก็ควรเปนแบบอยาง เปนตนแบบท่ี

ดี ตองรูและตระหนักวาส่ิงตนมีโอกาสปรากฏในส่ือควรเปนแบบอยางท่ีดีไมใชแคเฉพาะตนเองเทานั้นควร

ตระหนักวาส่ิงท่ีปรากฏมันสะทอนภาพลักษณผูหญิงในสังคมดวย 
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Love หนวยงานองคกรสตรีตองแสดงความรัก และความจริงใจในการแกปญหา สตรีตองรักใน

ศักดิ์ศรีความเปนหญิง 

Learning ผูหญิงในส่ือควรมีความรูเกี่ยวกับสิทธิสตรี ภาพลักษณท่ีเสียหายของผูหญิงอันเกิดจาก

การนําเสนอของส่ือ และใหความรูแกผูหญิงในสังคม 

กลุม I 

Instructor ครูตองชวยอบรมส่ังสอนและการปลูกฝงส่ิงท่ีดีงาม สังคมตองใหเกียรติครู 

Importance รณรงคใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของการสงเสริมภาพลักษณสตรีในส่ือ 

Integration กลุมองคกร หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของตองทํางานแบบบูรณาการอยางจริงจังไมใชทํางาน

ตามกระแส 

Inspection ควรตองมีการตรวจสอบกอนเผยแพรตรวจสอบ วาส่ิงใดนําเสนอได /ไมได  ส่ิงใด           

รุนแรงเกินไป 

Integrity การยึดถือหลักคุณธรรมเพราะวัฒนธรรมและคุณธรรมของสังคมไทยจะเปนปจจัยวัด

ขอบเขตการแสดงออก 

กลุม G 

Government การทํางานของภาครัฐท้ังนโยบายและการปฏิบัติตองทําอยาง จริงจัง สงเสริม

ภาพลักษณสตรี เพื่อปองกันการนําเสนอในดานท่ีเส่ือมเสีย เชน ระเบียบ กฎหมายในการปราบปรามการ

นําเสนอภาพโปเปลือย 

Guidance ส่ือตองชวยนําเสนอสิ่งดีๆ เพราะถานําเสนอในสวนท่ีไมดีออกมามากๆจะทําใหเกิด

พฤติกรรมท่ี เด็กหรือ เยาวชนนําไปปฏิบัติตามได  

Goose กระตุนใหเกิดจิตสํานึก ความมีคุณคาในตัวเองของผูหญิงมากกวาความสวยงามผาน ส่ือโดย

ใชจิตใต สํานึกที่ถูกอบรมชี้แนะสิ่งดีงามกลั่นกรองวา สิ่งนี้ผิดถูก  ตัดสินดวยความรูสึกดวยตัวเรา

เอง ความรับผิดชอบช่ัวดีของตัวเรา 

Grace   ผูหญิงตองใชความงดงาม ความสุภาพนิ่มนวลผานทางการแสดงออกไมใชเร่ืองเพศ   หรือ

ความเยายวนเปนจุดขายตนเอง 

 จากรูปแบบกระบวนทัศน Female Image ท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําเสนอเปนแผนภูมิท่ีแสดงแนว

ทางการรณรงคปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีที่ปรากฏในโทรทัศน ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี2 รูปแบบกระบวนทัศน FEMALE IMAGE แนวการรณรงคปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภาพลักษณสตรีที่

ปรากฏในโทรทัศน  

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 ภาพลักษณสตรีท่ีปรากฏในส่ือตางๆโดยเฉพาะโทรทัศนในปจจุบันนั้นเปนการสะทอนให

เห็นวามีความจําเปนท่ีตองทําการรณรงคปลูกจิตสํานึกการเสริมสรางภ าพลักษณสตรี  เ พร าะหาก

พิจารณาผลจากการศึกษาจะพบวาลักษณะภาพลักษณสตรีท่ีไดรับการยอมรับและเปนท่ีตองการของสังคม

นั้น เชน การตองการเห็นโอกาสการเขาถึงส่ือของผูหญิง  การเห็นภาพลักษณท่ีหลากหลาย ภาพลักษณ

บทบาทความรับผิดชอบหญิงชายเทาเทียม หรือ บทบาทความเสมอภาค ท่ีปราศจากอคติทางเพศ  บทบาท

ของผูหญิงสมัยใหม  ภาพลักษณของการเปนผูตัดสินใจ  เปนผูมีสวนรวมวาระในประเด็นการเปล่ียนแปลง

ตางๆทางสังคม สูระดับวาระของชาติ ซ่ึงภาพลักษณดังกลาวนี้มีลักษณะท่ีการปรากฏภาพลักษณสตรีใน

โทรทัศนพบไมมาก ขณะเดียวกันการศึกษาเร่ืองการตระหนักและการใหความสําคัญกับการรณรงคปลูก

จิตสํานึกพบวาสวนใหญใหความสําคัญในการตระหนักเ รื่องความมีคุณคาในตัว ผูหญิง พิจารณาจิตใต
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 ขอเสนอแนะ 

1. ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึก หนวยงานรัฐ ท่ีมีสวนเก่ียวของ   ตองเขามา

ดูแลใหรากฐานของครอบครัวใหแข็งแรง 

2. ภาครัฐตองกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติ มาตรการการจัดการใหเปนรูปธรรม ไมสนับสนุนการ

ปรากฏภาพลักษณเชิงลบ ควรมีบทลงโทษท่ีช้ีชัดและทําอยางจริงจัง 

3. ส่ือตองนําเสนอสวนดีใหมากไมสนับสนุนหรือนําเสนอภาพลักษณเชิงลบโดยยึดเร่ืองจริยธรรม 

ความรับผิดชอบ 

4. กลุมสตรีตองรวมสรางเครือขายใหความชัดเจนของการรณรงคภาพลักษณสตรี 

5. ผูหญิงในส่ือตองมีจิตสํานึกการตระหนักในภาพลักษณ เพราะมีโอกาสการปรากฏในส่ือและยัง

เปนตนแบบของบุคคลอ่ืนดวย 
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กลุมยอยที่ 2 

ความรุนแรงตอสตรีและผูชายเลิกเหลา 
1.  การสรางอัตลักษณใหมของผูชายเลิกเหลาเพ่ือลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 

 นายจะเด็จ  เชาวนวิไล 

2.  การศึกษาความรู  เจตคติ  ความเชื่อ  และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย   

   นางสาวศิริยุพา  นันสุนานนท 

3. The  Socio-Religious  Roots  of   Violence   Against Women  In Thailand  &  S.E .Asia 

 พระรัตตนวลีภิกษุณี 

4.  การเผชิญปญหาในสตรีที่ถูกสามีทํารายและปจจัยท่ีเก่ียวของ 

  ดร.บุหงา  ตโนภาส 

5.  เมื่อความอบอุนเลือนราง:ผูหญิงคนหนึ่งกับเสนทางความรุนแรงทางเพศและการเยียวยา 

 ผศ.มนตรา  พงษนิล 
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การสตางอัตลักษณใหมของผูชายเลิกเหลาเพื่อลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 

Creating a New Male Identity to Address Violence against Women and Children 

จะเด็จ เชาวนวิไล 

 บทคัดยอ 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิงและเด็กมีมาชานาน เกิดข้ึนบอยคร้ังจนชาชินและไมคอยไดรับ

ความสนใจ โดยมองเปนเร่ืองปกติธรรมดา เปนเร่ืองสวนตัวท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิง รวมถึงเกิดอคติท่ีวาเปน

ความผิดของฝายหญิงท่ีเปนฝายถูกกระทํา แตความจริงแลวความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิงและเด็ก ไมวาใน

รูปแบบใด มาจากทัศนคติ คานิยมผูชายเปนใหญ ท่ีมองผูหญิงวาเปนเพศออนแอ ดอยกวาเพศชาย ผูหญิงเปน

วัตถุทางเพศ ภรรยาเปนสมบัติของสามีจะทําอยางไรก็ได ทัศนคติเหลานี้มีผลกระทบตอผูหญิงและเด็ก ท้ัง

รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ อันเปนการลิดรอนสิทธิในชีวิตและรางกายของผูหญิง ตลอดจนสงผลกระทบ

ตอครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม 

มูลนิธิเพื่อนหญิงไดประจักษชัดวา แทจริงแลวปญหาความรุนแรงในครอบครัว นอกจากมาจาก

ระบบคิดแบบชายเปนใหญแลว ยังมีปจจัยกระตุนสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ “เหลา” หรือ เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลทุกชนิด โดยจากงานศึกษาวิจัย เร่ือง “ผลกระทบของสุราในฐานะปจจัยรวมการเกิดปญหาความ

รุนแรงในรุนแรง” พบวา “รอยละ 70-80 ของกลุมตัวอยางเพศชาย ท่ีดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มี

ประสบการณการใชความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก โดยการทุบตี ทําราย ขมขืน กระทําชําเราบุคคลใน

ครอบครัวและผูอ่ืน”   

มูลนิธิฯ  จึงไดหาวิธีการในการทํางาน จากโจทยท่ีมุงปรับเปล่ียนทัศนคติวิธีคิดแบบผูชายเปน

ใหญ  โดยใชผลกระทบจากการดื่มเหลาหรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลมาเปนเคร่ืองมือสําคัญ ในการ

แกปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว เพราะมองวาเหลาเปนสัญญะการสรางวัฒนธรรมความเปนชาย 

เพิ่มตัวตนใหมีอํานาจและเปนสวนหนึ่งของวิธีคิดแบบชายเปนใหญ  โดยเฉพาะเปนตัวกระตุนทําใหขาดสติ

และความยับยั้งช่ังใจ นําสูปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก  

จากบทสรุปของงานวิจัยฯดังกลาวนั้น นําไปสูการดําเนินกิจจกรม “โครงการลดเหลา: ลดความ

รุนแรงตอผูหญิงและเด็ก” ในป พ.ศ. 2547 โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) ซ่ึงเปนโครงการฯตอเนื่องจากงานศึกษาวิจัยฯโครงการนี้มีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ การสราง

ชุมชนนํารอง ท่ีสามารถลดเหลา ลดความรุนแรงในครอบครัวได โดยดําเนินการในพื้นท่ีเปาหมาย 4 แหง ดังนี้ 

1. ศูนยประสานงานชวยเหลือผูหญิงและเด็กอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
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2. ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
3. ศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็กชุมชนฟาใหม จังหวัดเชียงใหม 
4. ศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็กชุมชนคนไทยเกรียง จังหวัดสมุทรปราการ 

จากการทํางานท้ัง  4 พื้นท่ี ไดมีการคนพบวิธีท่ีทําใหผูชายเลิกเหลา ลดความรุนแรงตอผูหญิงและ

เด็ก โดยการสรางคนตนแบบ สรางตัวตนใหมของผูชาย ผานกระบวนการใหคําปรึกษา การปรับเปล่ียน

ทัศนคติ โดยการฝกอบรมบทบาทหญิงชาย และพัฒนาเครือขายผูชายเลิกเหลา ลดความรุนแรงตอผูหญิงและ

เด็ก จนสามารถทําใหชุมชน ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กได 

Abstract 

Violence has been inflicted against women since time immemorial and become too typical and 

commanded less attention. Such a bias makes one tend to think it serves them right for women to get 

treated violently. But actually, much of the violence can be attributed to a male dominant paradigm. 

Women are often viewed inferior and weaker to their male counterparts. They are often treated as a sex 

object, and wives are taken as husbands’ assets and are subject to their husbands’ discretion. Such an 

attitude has extensive ramifications on women and children, physically, mentally and spiritually. It gives 

rise to the infringement on rights to life and body of women and the impacts can be felt in family, 

community and society as well.  

Friends of Women Foundation holds firm that domestic violence stems largely from this male 

dominant attitude. It is made even worse by alcohol consumption.  From studies, it was found that “70-

80% of the surveyed males have had experiences in emitting violence against women and children 

through beating, physical assault, and rape of  their own family members”. Thus, the Foundation’s 

working premises rest on uprooting this mail dominant attitude which has been exacerbated by alcohol 

consumption and uses this as a main strategy to address domestic violence. Alcohol is believed to promote 

the culture that perpetuates male domination causing men to lose their conscience and unable to hold back 

their anger.  

The research findings have been translated into the inception of the “Alcohol Reduction to 

Address Violence against Women and Children Project” since 2004 with initial funding from the Thai 

Health Promotion Foundation. It chiefly aims to experiment with alcohol reduction campaign in four 

target areas including;   
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5. Women and Children Rescue Center, Amnat Charoen district, Amnat Charoen  
6.  Woman and Child Rights Protection Center, Chumphon Khet Udomsak Hospital, 

Chumphon  
7. Fahmai Women and Children Rescue Center, Chiang Mai  
8. Thaikriang Women and Children Rescue Center, Samut Prakan  

Experiences from working in the four sites shed light on ways to help men reduce alcohol 

consumption and thus bring about a decline of violence committed against women and children. Through 

counseling for attitudinal change, gender training and the development of the network of men who can 

quit alcohol consumption, a new stereotypical male identity has been created and has led to a decline of 

violence committed against women and children in family and community.   

บทนํา 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิงมีมาชานาน บอยครั้งจนชาชินและไมคอยไดรับความสนใจ จน 

เคยชินเขาใจวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา เปนเร่ืองสวนตัวท่ีเกิดข้ึนกับผูหญิงนั้น ๆ และมีอคติวาเปนความผิด

ของฝายหญิงท่ีถูกกระทํา แตความจริงแลวความรุนแรงท่ีกระทําตอผูหญิง ไมวาในรูปแบบใด มาจาก

ทัศนคติและคานิยมที่มองผูหญิงวาเปนเพศออนแอ ดอยกวาเพศชาย ผูหญิงเปนวัตถุทางเพศ ภรรยาเปน

สมบัติของสามีจะทําอยางไรก็ได ทัศนคติเหลานี้มีผลกระทบตอผูหญิงและเด็ก ท้ังรางกาย จิตใจ และจิต

วิญญาณอันเปนการลิดรอนสิทธิในชีวิตและรางกายของผูหญิง ตลอดจนสงผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน 

และสังคมโดยรวม  

ปญหาความรุนแรงตอผูหญิงถือเปนปญหาระดับสากลที่เกิดข้ึนกับผูหญิงท่ัวโลก ผูหญิงไดรับ

ผลกระทบจากปญหาความรุนแรงจนทําใหองคการสหประชาชาติใหความสําคัญ  

ในเบ้ืองตนจะขอนิยามความหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชความรุนแรงในลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ความรุนแรงตอสตรี คือ การกระทําใด ๆ ท่ีเปนความรุนแรงท่ีเกิดจากอคติทางเพศ ซ่ึงเปนเหตุให

เกิดความทุกขทรมานแกสตรี รวมทั้งการขูเข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะและในชีวิตสวนตัว 

(ปฏิญญาสากลวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี โดยองคการสหประชาชาติ) 

รูปแบบของความรุนแรงตอผูหญิง เปนความรุนแรงทางดานรางกายและจิตใจ และความรุนแรง

ทางเพศ มีตั้งแตการแทะโลมดวยสายตาและวาจา การอนาจาร ลวนลาม คุกคามทางเพศ การขมขืน  การรุม

โทรม และการขมขืนแลวฆา 
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ความรุนแรงในครอบครัว เปนพฤติกรรมลวงละเมิดบังคับ ขูเข็ญ ทํารายคนในครอบครัว โดยมี

ผูกระทําเปนบุคคลในครอบครัวเชนเดยีวกนั ซ่ึงมีการกระทําความรุนแรงหลายรูปแบบ เชน ใชกําลังทําราย

ทุบตีภรรยา ทํารายจิตใจ เชน การนอกใจภรรยา ดาทอ ดูถูกเหยียดหยาม ทําใหอับอาย เศรา เสียใจ มึนตึงไม

พูดดวย ตลอดจนการปดกั้นโอกาสทางสังคม ไมใหตดิตอกับเพื่อน ญาตพิี่นอง หรือสังคมภายนอก รวมถึงการ

ไมรับผิดชอบครอบครัว ควบคุมทางการเงินเพื่อใหตองพึง่พาทางเศรษฐกิจจากอีกฝายหน่ึง มีการลวงละเมิดทาง

เพศในรูปแบบตาง ๆ เชน การขมขืนบังคับใจภรรยาใหมีเพศสัมพันธ และการขายลูกสาว เปนตน 

การตั้งครรภไมพึงประสงค เปนการต้ังครรภกอนวยัอันควร  การตั้งครรภจากการบังคับขมขืน

จากเพศสัมพนัธท่ีไมรับผิดชอบของฝายชายหรือจากการท่ีฝายหญิงไมสามารถตอรองเร่ืองการคุมกําเนิดได 

การติดโรคทางเพศสัมพันธ เปนการติดตอโรคจากคูสมรส หรือสามี โดยฝายหญิงขาดโอกาส

การปองกัน จาํเปนตองอยูในภาวะจํายอม ซ่ึงถือเปนการกระทําความรุนแรงอยางหนึ่งตอผูหญิง เชน การติด

เช้ือเอดสจากสามี หรือจากการถูกละเมิดทางเพศ 

การนําเสนอผูหญิงเปนวัตถุทางเพศ เปนการท่ีผูหญิงถูกนํามาใชเปนส่ือในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ส่ือในรูปลามก รวมท้ังการนําเสนอภาพลักษณของผูหญิงเปนวัตถุทางเพศในการโฆษณาสินคา 

นอกจากนี้ การกระทําความรุนแรงตอผูหญิงยังรวมถึงการลอลวงมาบังคับคาประเวณี หรือใช

แรงงานผูหญิงและเด็กเยี่ยงทาส การเลือกปฏิบัติทางดานตาง ๆ เชน การทําใหผูหญิงขาดโอกาสทาง

การศึกษา ในการประกอบอาชีพ รวมถึงผลตอบแทนจากการทํางาน เชน ไดรับคาจางท่ีต่ํากวาแรงงานชาย 

เม่ือเปรียบกับงานในลักษณะเดียวกัน เปนตน 

ผลจากการใชความรุนแรงที่มีตอผูหญิงและเด็ก  

ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงมีท้ังเปนผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจ ครอบครัว 

และสังคม 

ผลกระทบทางกาย  

ถูกฆาตกรรม การถูกฆาตกรรมเปนผลกระทบจากการกระทําท่ีถือวารุนแรงท่ีสุด การกระทําอาจ

เร่ิมจากการทะเลาะวิวาทกัน การบังคับขูเข็ญ คุกคาม และจบลงดวยการถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตเพราะการ

บาดเจ็บอยางสาหัส 

บาดเจ็บหรือพิการ เปนผลกระทบที่มีการกระทําท่ีรุนแรงอาจจะไมมาก มีอาการฟกชํ้า ไปจนถึง

กระดูกหัก และพิการ ธนาคารโลกประมาณการวาความรุนแรงและภัยทางเพศที่เกิดข้ึนกับผูหญิงเปนสาเหตุ

ของการเสียชีวิต ความพิการของผูหญิงวัยเจริญพันธุท่ีรายแรงพอ ๆ กับโรคมะเร็ง และเปนสาเหตุใหผูหญิง

บาดเจ็บและเจ็บปวยไดเทากับอุบัติเหตุจากการจราจรและโรคมาลาเรียรวมกัน 
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ตั้งครรภไมพึงประสงค การต้ังครรภท่ีไมพึงประสงคจากการทองไมพรอม หรือถูกบังคับขมขืนท่ี

นําไปสูการทําแทง ผูหญิงและเด็กผูหญิงท่ีถูกกระทําความรุนแรงโดยการลวงละเมิดทางเพศ หรือการกระทํา

ทารุณกรรมทางเพศ มีความเส่ียงสูงตอการตั้งครรภไมพึงประสงคในชวงวัยเจริญพันธุ และโดยเฉพาะในวัยรุน 

ติดโรคทางเพศสัมพันธ การติดโรคทางเพศสัมพันธรวมถึงโรคเอดส ปจจุบันถือวาผูหญิงมีความ

เส่ียงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธคอนขางสูง ท่ีอาจจะมีปญหาแทรกซอนระหวางการต้ังครรภ การแทงตาม

ธรรมชาติและการคลอดกอนกําหนดได  ปจจุบันนักวิจัยในประเทศไทยพบวา ผูหญิงที่ถูกขมขืน 1 ใน 10 ราย ติด

โรคทางเพศสัมพันธจากการถูกขมขืน ความเส่ียงตอการเปนโรคอ่ืน ๆ รวมท้ังพบวาผูหญิงท่ีถูกกระทําความ

รุนแรงมีโอกาสเจ็บปวยไดงาย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะมีภูมิตานทานตํ่าจากความเครียดและการถูกทําราย 

ผลกระทบทางดานจิตใจ 

ฆาตัวตาย ผูหญิงท่ีถูกทํารายในลักษณะตาง ๆ ไดรับความกดดัน มีความเครียดกังวล ท่ีบางคร้ัง

แสดงอาการโดยไมรูสาเหตุ เชน ปวดศีรษะ นอนไมหลับ หรืออาจมีอาการซึมเศรา โดยเฉพาะในผูหญิงท่ีถูก

ขมขืนกระทําชําเรา และกระทําทารุณกรรมทางเพศ จากคนท่ีอยูใกลชิดและไววางใจมากท่ีสุด จะมีความ

กดดันทางรางกายและอารมณจนอาจนําไปสูการฆาตัวตาย จากผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดง

ใหเห็นวา ผูหญิงท่ีถูกสามีทํารายทุบตีมีแนวโนมฆาตัวตายสูงกวาผูหญิงโดยท่ัวไปถึง 5 เทา เม่ือเปรียบเทียบ

กับผูหญิงท่ีสามีไมไดใชความรุนแรง 

ปญหาสุขภาพจิต ผูหญิงท่ีถูกกระทํารุนแรง แมจะไมมีรองรอยบาดแผล หรือรองรอยที่เกิดข้ึน

ตามรางกายในกรณีท่ีไมรุนแรงจะเลือนหายไป แตบาดแผลภายในจิตใจนั้นถือวาไมอาจลบเลือนไปไดงาย ๆ 

และอาจอยูในสวนลึกของจิตใจ ผลกระทบนี้สงผลตอบุคลิกภาพของผูถูกกระทําท่ีตองการการเยียวยา       

บางรายอาจมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ หรือการทําหนาท่ีการงาน 

มีขอมูลยืนยันวา ผูหญิงท่ีถูกกระทําความรุนแรงจํานวนมากจะซึมเศรา หรือกระวนกระวาย มีผล

ใหจิตใจแปรปรวน ขณะท่ีบางคนมีอาการเครียด ทอแทเร้ือรัง ผูหญิงจํานวนมากสูญเสียความม่ันคงใน

ตนเอง กลัวสังคมไมยอมรับ อับอาย คิดวาตนเองไรคา มีมลทินติดตัว (โดยเฉพาะกรณีท่ีถูกลวงละเมิดทาง

เพศ) หลายรายมีอาการทางจิตมากข้ึนเม่ือถูกกระทําซํ้า ๆ บางรายมีอาการหวาดกลัว หวาดผวา แมเหตุการณ

ส้ินสุดมาเปนเวลานานแลวแตสภาพจิตใจยังไดรับผลกระทบอยู 

ผลกระทบท่ีรุนแรงของการถูกกระทําความรุนแรงกรณีท่ีถูกขมขืนและทารุณกรรมทางเพศ ซ่ึง

อาจจะเพียงคร้ังเดียว ก็มีผลมากพอที่จะทําใหเกิดภาพลบตอจิตใจไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะกับเด็ก  

มีรายงานอางถึงคําพูดของผูหญิงท่ีระบุถึงสภาพจิตใจของผูถูกกระทําความรุนแรง วา 
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“ส่ิงท่ีแยท่ีสุดของการถูกทุบตีไมใชอยูท่ีความรุนแรงของการถูกทุบตี แตอยูท่ี

ความทุกขทรมานทางจิตกับการท่ีตองอยูในความหวาดกลัวและทุกขทรมาน”  

ผลกระทบทางสังคม  

การกระทําความรุนแรงเปนวงจรท่ีไมส้ินสุด เชน เม่ือเด็กท่ีเห็นเหตุการณความรุนแรงใน

ครอบครัว จะเกิดผลกระทบท่ีทําใหเด็กมีปญหาทางจิตใจเทาเทียมกับเด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางรางกายและ

ทางเพศโดยตรง เด็กผูหญิงท่ีเห็นเหตุการณพอหรือพอเล้ียงกระทํารุนแรงกับแมมีแนวโนมท่ีจะยอมรับความ

รุนแรงเปนสวนหน่ึงของชีวิตคูมากกวาเด็กผูหญิงมาจากครอบครัวท่ีไมมีความรุนแรง  ขณะที่เด็กผูชายท่ี

เห็นหรือประสบเหตุการณในลักษณะเดียวกัน มีแนวโนมท่ีจะใชความรุนแรงตอภรรยา เม่ือเติบโตข้ึนเปน

ผูใหญ มีครอบครัวของตัวเอง 

นอกจากนี้ เด็กบางคนยังเลียนแบบพฤติกรรมการใชความรุนแรงท่ีพบเห็น ดังเชนกรณีของ

เด็กผูชายท่ีใชมีดปอกผลไมขมขูนองสาวใหหยุดรองไห ซ่ึงพบวาเด็กเลียนแบบพฤติกรรมท่ีพอทํากับแม 

รากเหงาหรือสาเหตุของปญหาความรุนแรงตอผูหญิง 
จากการวิเคราะหสาเหตุของความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก มีการอธิบายเช่ือมโยงถึงโครงสรางทาง

สังคมท่ีไมเปนธรรม และการฟูมฟกอคติทางเพศไวในระบบสังคมชายเปนใหญ สงผลใหผูหญิงถูกกําหนดกรอบ

ปฏิบัติไวในชนช้ันท่ีดอยอํานาจ ใหดําเนินสถานภาพ และบทบาทตามวิถีแหงการถูกแบงแยกและกดข่ี  

ระบบชายเปนใหญ เปนภาวะความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศ ผูหญิงเปนฝายท่ีมีอํานาจดอย

กวาผูชาย ท้ังระดับครอบครัวและสังคม สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของผูหญิงตกอยูภายใตอคติทางเพศ การ

ถูกกีดกั้นทางสังคม การกดข่ี รวมไปถึงเกิดภาวะเส่ียงตอความรุนแรงทางสังคม หรือตกอยูใน “สถานภาพ

ผูถูกกระทํา” ตลอดเวลา แมแตการถูกทําใหเปน “เพศสัญลักษณของความดอยอํานาจ” คือ ผูหญิงถูกแทนให

เปนสัญลักษณของการดอยอํานาจทางสังคม  

โดยระบบชายเปนใหญเปน “การท่ีถือระบบเพศชายเปนใหญโดยกฎหมายยอมรับใหผูชายสงตอ

ทรัพยสมบัติของเขาใหแกลูกชาย และนับใหพอ ไมใชแม เปนพื้นฐานของการนับญาติ” คํากลาวนี้สะทอน

แนวคิดหนึ่งท่ีเกิดมาพรอมกับระบบชายเปนใหญ โดยบอกผานโครงสรางตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงสรางทาง

สังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ หรือวิถีการผลิต การเมืองและการปกครอง จนกลายเปนระบบคิดและ

ความเช่ือท่ีสืบทอดตอกันมา ดังเชนแนวคิดเร่ือง “ภรรยาเปนสมบัติของสามี” “ลูกเปนสมบัติของพอแม” 

รวมไปถึงความคิด “เร่ืองครอบครัวเปนเร่ืองสวนตัว”  
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การผูกสัมพันธเชิงอํานาจของระบบชายเปนใหญ ไดสงผลใหบทบาทของผูหญิงมีขอจํากัดในวิถี

การปฏิบัติมากกวาผูชาย การดํารงอยูของผูหญิงจึงมีภาวะเส่ียงตอการถูกใชความรุนแรงตลอดเวลา แมวา   

ยุคสมัยจะผานพนไป แตสภาพการกดข่ีก็ยังคงไมเปล่ียนแปลงไป ยังคงกลับฉายภาพใหมของความรุนแรงท่ี

แนบสนิทกับกระแสการพัฒนาในมิติตาง ๆ  และฉาบครอบไวดวยการใหคุณคากับผูหญิงบนฐานของระบบ

ชายเปนใหญ 

“ระบบแบบชายเปนใหญ” ไดกอรูปและพัฒนาความเช่ืออันลึกซ้ึง จนพัฒนาเปนชุดความคิด

สําเร็จรูปท่ีถายทอดผานรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง ในลักษณะคําสอน สุภาษิต คําพังเพย พิธีกรรม หรือแบบแผนการ

ปฏิบัติตาง ๆ แตแฝงไวซ่ึงอํานาจความเปนใหญ ความเปนผูนํา สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ี

ถูกทําใหผูชายเหนือกวาผูหญิง ขณะเดียวกันก็ทําใหผูหญิงเช่ือวา “ผูหญิงมีขอจํากัดในการเปนผูนําในการ

ตัดสินใจ จําเปนตองพึ่งพิงและข้ึนตรงตอผูชาย ซ่ึงเปนผูนําท่ีแทจริง” 

ดังนั้น ภายใตระบบชายเปนใหญ หรือความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมระหวางหญิงชาย 

ผูหญิงยังถูกชักนําใหยอมรับสภาพที่เปนผูถูกกระทําและตองทนกับสภาพดังกลาวใหได ดังคํากลาวท่ีสอน

ผูหญิงวา “ผูหญิงแตงงานแลวก็ถือเปนสมบัติของสามี” หรือ “ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา” หรือ 

“ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง”  

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนปจจัยกระตุนทําใหเกิดปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 

สืบเนื่องจากการศึกษาเร่ือง “สุราในสังคมไทย” (2544) ผลการศึกษาช้ีใหเห็นผลกระทบจากการ

ดื่มสุรา โดยสรุปดังนี้ 

1) ครอบครัวเปนหนวยทางสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด 

กลาวคือ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสรางความเดือดรอนใหแกครอบครัว ตั้งแตทํารายรางกาย ทํารายจิตใจ 

จนทําใหผูหญิงท่ีถูกกระทําตรอมใจไปตลอดชีวิต จนอาจเปนสาเหตุของการหยาราง การเสียชีวิต ผลกระทบ

เหลานี้ซอนเรนอยูในครอบครัวท่ีมิอาจประเมินไดโดยงาย 

2) ผลกระทบจากการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกิดข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตเกิด จนชรา และส้ินสุด

ชีวิตของผูถูกกระทํา โดยท่ีผูกระทํานําสาเหตุการมึนเมาไปอางความไมรับผิดชอบ ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาว 

ระบุวา มีคดีอาชญากรรมท่ีถูกยกฟองเนื่องจากผูตองหาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวาผู ท่ีไมดื่ม 

โดยเฉพาะคดีฐานความผิดทําใหเสียทรัพย คดีขมขืนกระทําชําเรา และคดีเกี่ยวกับเพศ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา 

ผูดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงมากกวาผูท่ีไมดื่ม ดังเชน 

อัตราการยกฟองคดีอาญาศาลจังหวัด ระหวาง พ.ศ. 2535-2538 ท่ีมีสาเหตุเกี่ยวกับการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและไมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล จําแนกตามฐานความผิด เชน คดีความการขมขืน
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ในป 2545 มูลนิธิเพื่อนหญิงไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) ใหวิจัยเร่ือง “ผลกระทบของสุราในฐานะปจจัยรวมการเกิดปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว” โดยปฏิบัติงานรวมกับเครือขายผูหญิง 4 พื้นท่ี ในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ ผลการวิจัยปรากฏ

วารอยละ 70-80 ของกลุมตัวอยางเพศชายท่ีดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มีประสบการณการใชความ

รุนแรงตอผูหญิงและเด็ก โดยการทุบตีทําราย ขมขืนกระทําชําเราบุคคลในครอบครัวและผูอ่ืน 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยหลายเร่ืองท่ีระบุปญหาการยกพวกตีกัน พูดจาหยาบคาย เกิด

อุบัติเหตุ รวมท้ังพฤติกรรมการดื่มเหลา สงผลใหเยาวชนเลียนแบบผูใหญท่ีดื่มเหลา ดังนั้น เยาวชนท่ีเติบโต

จากครอบครัวท่ีมีการดื่มเหลา มีความเห็นวาการดื่มเหลาเปนเร่ืองปกติ 

นอกจากนี้ กลุมตัวอยางในรายงานการวิจัยของมูลนิธิเพื่อนหญิงยังระบุวา ปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวมีผลมาจากคานิยมสังคมแบบชายเปนใหญ ท่ีมีความเช่ือวาผูชายเปนผูนําของครอบครัว สามีเปน

เจาชีวิตของภรรยา จึงมีสิทธิดุดา ทุบตีทําราย หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธตามความตองการของตน ภรรยาจึง

ตกอยูในภาวะจาํยอมและจํานน เนื่องจากเร่ืองภายในครอบครัวถูกจัดวางใหเปนเร่ืองสวนตัว แมแตกลไกรัฐ 

หรือญาติพี่นองและผูท่ีอยูใกลชิด ก็ไมกลาเขามาชวยเหลือ ทําใหผูหญิงตกอยูในภาวะยากลําบาก ไมกลา

บอกเลาใหใครฟง เพราะทัศนคติท่ีถูกส่ังสอนมาวา เร่ืองภายในครอบครัวเปนเร่ืองสวนตัว นาอับอาย ไมกลา

นํามาเปดเผย และเช่ือวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนความบกพรองของฝายหญิงเอง แมวาการกระทําความรุนแรงนั้น

จะสงผลกระทบตอสภาวะสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูหญิงก็ตาม 

นอกจากนี้ กระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมกับทุนนิยมยังกระตุนใหมีการบริโภคสุราเพ่ิมข้ึน      

ดังจะเห็นไดจากในชวงหลังป  2528 ท่ีกระแสการพัฒนาทุนนิยมเขามามีอิทธิพลถึงข้ันกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางชุมชน ไมวาจะเปนโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และ

เศรษฐกิจ ท่ีสงผลใหเกิดความเหล่ือมลํ้าทางเพศ ทําใหชองวางระหวางหญิงชายแตกตางกันมากข้ึน กลาวคือ 

ระบบคิดชายเปนใหญท่ีแฝงอยูถูกหนุนใหมีพลัง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการดื่มสุราเฟองฟู จึงสงผลใหปญหา

ความรุนแรงตอผูหญิงปรากฏภาพท่ีเดนชัด 

จากการสัมภาษณสมาชิกชุมชน บานคํากลาง ตําบลโนนหนามแทง จังหวัดอํานาจเจริญ หลาย

คนเลาถึงชวงเวลานี้วา  

“เปนชวงท่ีไฟฟาเขามาในหมูบาน” 

“ชวงท่ีอํานาจเจริญเปล่ียนมาเปนจังหวัด ประมาณป 2528” 
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“เปนชวงท่ีคนออกไปทํางานท่ีกรุงเทพฯ กันมาก” 

“เปนชวงยุคท่ีไทยเปนนิกส” 

“เปนชวงยุคท่ีคนกินเหลาสีกันมาก” 

“เปนชวงท่ีมีเสียงดังเอะอะดึกดื่นขามคืน ประมาณป 2530”  

จากคําบอกเลาของชาวบานถึงชวงที่คนเร่ิมดื่มเหลากันหนักมากข้ึน ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน

ครอบครัวไดเร่ิมเปนสถานการณท่ีคุนเคย และชินชาในความรูสึกของคนในชุมชน ไมวาจะเปนสามีภรรยา

ทะเลาะ ตบตี และดาทอกัน ภาพเหลานี้ท่ีคอย ๆ เติบโตข้ึนพรอมกับความเจริญท่ีเขามาในชุมชน เพราะ

ลูกหลานไปทํางานในเมือง โดยเฉพาะท่ีกรุงเทพมหานครกันมาก ทัศนคติหนึ่งท่ีมองคนท่ีไปทํางาน

กรุงเทพมหานครวา กลับมาตองเปนคนที่มีเงิน รํ่ารวย ดังท่ี พรณรง ปนทอง แกนนําผูชายลด ละ เลิกเหลา

ชุมชนบานคํากลาง กลาววา  

“...เวลากลับบานตองซ้ือเหลาเล้ียงเพื่อนทุกคร้ัง บางคร้ังยังไมทันเขาบาน เจอเพื่อนก็ตองต้ังวง

กินเหลากันกอนเขาบานเสียอีก”  

การแพรขยายของระบบทุนนิยมสูหมูบานจึงเปนส่ิงท่ีปฏิเสธไมไดเลยวา มีผลตอวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชุมชนเปนอยางยิ่ง นับตั้งแตการแผเขามาของวิถีผลิตแบบทุนนิยม ไดทําใหแรงงานภาค

การเกษตรกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีผลิตแบบทุนนิยม แรงงานเกษตรถูกแปรสถานภาพใหกลายเปนตนทุน

ของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม มีการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากการเกษตรท่ีผลิตเพ่ืออยูเพื่อกิน เปน

การผลิตเพื่อจําหนาย สินคาการเกษตรกลายเปนสินคาท่ีนําออกสูตลาดอยางหลีกเล่ียงไมได เพื่อความอยูรอด

ของครอบครัว ท่ีชาวบานพึ่งพาระบบการผลิตแบบดั้งเดิมไมได หมูบานคํากลางก็เปนชุมชนอีกชุมชนหนึ่งท่ี

ไดรับอิทธิพลจากการปรับเปล่ียนระบบการผลิต แปรเปล่ียนวิถีชีวิตชุมชนเพื่อรองรับระบบดังกลาวดวย  

ชาวบานเลาวา 

“ชวงท่ีมาต้ังหมูบานใหม ๆ ...ยังไมมีความรุนแรง ชาวบานพ่ึงพาอาศัยกัน ไมตองใชเงินเปน

ส่ือกลางในการชวยเหลือกันแตพอพักหลังท่ีประเทศประกาศเปนนิกส (NICS-Newly Industrial Countries) ก็

มีเงินลงมาในหมูบานและก็มีโรงงานอุตสาหกรรม ความที่ไมเคยมีเงินมีทอง ชาวบานเม่ือกอนมีแต

แลกเปล่ียนกันกิน ถาไมแลกก็ใหกันกิน ทีนี้พอสมัยจะเปนเสือตัวท่ีหา เร่ิมละ จิตใจคนเร่ิมเปล่ียนแปลงใช

เงินเปนส่ือสําคัญในการดําเนินชีวิต คนก็อพยพไปขายแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ครอบครัวเร่ิมไม

อบอุน...ไปหางานท่ีอ่ืน ความไมอบอุนเกิดข้ึน คนท่ีไปมีเงินก็สงเงินมา นั่นแหละสมัยนั้นเร่ิมใชเงินเปนส่ิง

สําคัญในการดําเนินชีวิต”  
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การหล่ังไหลเขามาของระบบทุนนิยมดังกลาว ไมไดเขามาเฉพาะวิถีการผลิตเทานั้น แตยังนํามา

ซ่ึงวัฒนธรรมบริโภคนิยม การใหคุณคากับวัตถุมากกวาการใหคุณคากับส่ิงท่ีตนเองมี ความอยากไดอยากมี

ในชวงเวลานั้นเปนไปอยางฟุมเฟอย เชน เด็ก ๆ ไมเช่ือฟงผูใหญ แตงตัวกันตามท่ีเห็นในโทรทัศน เชน ใส

เส้ือสายเดี่ยว กางเกงขาส้ัน ตอนนั้นทุกบานตองมีวิทยุ โทรทัศน รถยนต ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ี

สงเสริมใหคานิยมในการบริโภคเหลาเจริญเติบโตไปดวย ท้ังนี้เพราะการใหคุณคากับวัตถุ เปนการมองถึง

ความสามารถในการหารายได ความมีอันจะกิน และผูคนเช่ือวาการมีวัตถุท่ีใหคุณคาเหลานี้สามารถยก

สถานภาพทางสังคมได และการกระตุนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยผานการโฆษณาในรูปแบบ

ตาง ๆ ท้ังในทีวี วิทยุ ส่ือเคล่ือนท่ี ทําใหคนในชุมชนถูกกระตุนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากข้ึน  ดังเห็น

ไดจากชวงเวลาดังกลาวคนนิยมดื่มเหลาสี และเบียร จากเดิมท่ีเคยด่ืมเหลาท่ีทําเองในหมูบาน เพราะเหลาสี

และเบียรเปนเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาสูงและเปนท่ีนิยมในกลุมผูมีอํานาจ เชน ขาราชการ นักการเมือง 

ฯลฯ การบริโภคเหลาสีและเบียร จึงถือเปนสัญลักษณหนึ่งท่ีแทนภาพความมีอันจะกิน ความโกหรูของผูท่ี

นิยมบริโภคการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ชาวบานคนหน่ึงเลาใหฟงวา 

“ความเจริญมันเร่ิมเขามา มันก็ดันนําเหลาเขามาดวย  ถาไดกินเหลาสี ดูมีศักดิ์ศรีสูงข้ึน... ท่ีกิน

แบบหัวราน้ําเร่ิมตอนสมัยจะไปเปนนิกส” 

กํานันรัตนา สาระคุณ กํานันหญิง ตําบลโนนหนามแทง เลาวา  

“ดวยความอยากทันสมัย  อยากโก อยากหรู คิดวาวิถีชีวิตเดิม ๆ เปนเร่ืองลาสมัย ไมทันสมัย คน

ท่ีทําอาหารกินเองก็ถือวา “เชย” ตองซ้ือกิน มีเงินซ้ือกินซะอยาง เพราะวาเม่ือกอนไมเคยซ้ือกิน นั่นแหละ

นิสัยอะไร วัฒนธรรมก็เร่ิมเปล่ียน เอาอยางวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ บอกวาในกรุงเทพฯ เปนหลักเลย และเขต

ปริมณฑลนั้น เร่ิมมาใช...และเร่ิมมีการกินเหลากินยา ทีนี้จากท่ีเคยกินสาโท ก็เร่ิมซ้ือเหลาขวดกิน เหลาสี 

เหลาขาว เหลานอก เพราะวาใครกินเหลาขาว ถือวาเปนคนมีเงินนอย คนกินเหลาแดงถือวาเปนคนมีเงิน คนท่ี

กินเหลานอกเทจะตายแลว อันนั้นแหละ นิสัยนั้นแหละ วัฒนธรรมก็เร่ิมเปล่ียน... ตองมีเงิน ก็คอยปรับไป

เห็นตัวอยางวัฒนธรรมตะวันตกแทรกเขามาอีก ก็เอามาเพิ่ม ทีนี้ก็แขงกันซ้ือเหลาอยางท่ีวา มันมีหลาย      

ยี่หอ...” 

คานิยมดังกลาวแพรขยายออกไปอยางไมหยุดยั้ง ไมมีใครในชุมชนปฏิเสธ และพรอมรับกัน

อยางถวนหนา ท้ังงานแตงงาน งานบวช งานตามประเพณี งานข้ึนบานใหม งานศพ หรือการพบปะกัน

ระหวางเพ่ือนฝูง เหลาจึงถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติรวมกันท่ีตองนํามาตอนรับขับสู ใครไมตอนรับดวยเหลา

ถือวาผิดธรรมเนียม จึงเปนเร่ืองธรรมดาท่ีหมูบานนี้มีภาพวงเหลาเปนภาพประจําของคนในชุมชน แมจะไม
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ในป 2550 มูลนิธิเพ่ือนหญิงไดมีการประชุมสนทนากลุมเพื่อเก็บขอมูล โดยมีกลุมตัวอยางเปน

ผูชายท่ีเคยใชความรุนแรงและสามารถเลิกเหลาได ผูหญิงท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวและลูก จํานวน 166 คน ในเครือขาย 4 พื้นท่ี คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัด

ชุมพรและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทําคูมือเลิกเหลา และลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก ซ่ึง

กลุมเปาหมายดังกลาวมีความเห็นตรงกันวา การดื่มเหลาหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสงผลกระทบตอผูดื่มและ

บุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลรอบขาง ตั้งแตระดับปญหาท่ีนอยไปสูระดับปญหาที่มากข้ึน และจากการ

ทํากลุมสนทนาไดมีการสะทอนผลกระทบปญหาการดื่มเหลาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในหลากหลายดาน 

รวมถึงเหตุผลการดําเนินชีวิตของกลุมผูชายท่ีใหเหตุผลวา การดื่มเหลานํามาสูการสรางสังคมเพ่ือน ความ

กลาแสดงออก ความเทและศักดิ์ศรีความเปนลูกผูชาย  

แรงจูงใจท่ีด่ืมเหลา 

1) ดื่มเพราะสังคมเพื่อน ผูชายท่ีเขารวมสนทนากลุมสวนใหญพูดคุยเปนเสียงเดียวกันวา 

“เพ่ือน” เปนแรงจูงใจสําคัญทําใหดื่มเหลาเปนคร้ังแรก และคร้ังตอ ๆ มาจนติดเหลา การดื่มเหลาในสังคม

เพื่อนเปนการแสดงถึงความเปนพรรคพวกเดียวกัน เปนการสรางสัมพันธภาพ 

“แตกอนไปท่ีไหนมีเพื่อนเยอะ มีเพื่อนแลวก็ตองมีเหลา ดื่มคร้ังแรกเพราะเพื่อน” 

“กินเหลาเพราะอยากมีเพื่อนคุย ติดเพื่อน ทําใหเขากับกลุมเพื่อนได” 

“เปนคนตางจังหวัด เขามาทํางานไมมีเพื่อนจึงคิดดื่มเหลาเพื่อเขาสังคม”  

“หากไมดื่มก็จะเขากับพรรคพวกเพื่อนฝูงไมได ไปดวยกันไมได” 

2) ดื่มเพราะอยากรู อยากลอง เหตุผลการดื่มเหลาของผูท่ีเร่ิมดื่มสวนใหญระบุวาเปนเพราะอยาก

รูอยากลอง 

“ผูใหญใชใหไปซ้ือเหลา แลวคะยั้นคะยอใหลองดื่มเปนรางวัล จากนั้นก็ลองเร่ือยมาจนติด ไมเคย

คิดวาการลองของตัวเองจะทําใหติดเหลา ติดเบียร” 

“คึกคะนองกับเพื่อน เห็นเพื่อนดื่มก็ทดลองดื่มบาง” 

3) ดื่มเพื่อสังสรรคในงานตาง ๆ เปนคานิยมวางานเล้ียงตาง ๆ งานบุญ งานศพ ตองมีเหลาเพื่อ

เปนหนาเปนตาของเจาภาพ 
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“เพื่อนชวนไปกินเหลาตามงานตาง ๆ แลวกินตอมาเร่ือย ๆ จนกลายเปนชวนเพื่อนแทน แลวก็ซ้ือ

กินเอง” 

“ไปสังสรรคประสาวัยรุน ท่ีบานพอเพ่ือนมีเหลาเขาก็รินให เทนิดเทหนอยก็ดื่มเร่ือยมา” 

4) ดื่มเพราะเชื่อวาเหลาสรางความสนุกสนานได ผูชายหลายคนบอกวาหากดื่มเหลาตองดื่มให

เมา “ไมเมาไมได ไมสะใจ ไมสนุก” หรือ “เหลาทําใหสนุก ดื่มแลวไดเฮฮา รูสึกสนุกแบบบา ๆ บอ ๆ” 

5) การด่ืมเหลาทําใหดูเท  บางคนบอกวาการดื่มเหลาทําใหเปนลูกผูชาย “สาวมองผูชายท่ีกิน

เหลาวาเท  ดูภูมิฐาน หากกินเหลาสียิ่งทําใหดูมีศักดิ์ศรีมากข้ึน” 

6) ใชเหลากระตุนความกลา หรือทําใหกลาแสดงออก ตามปกติหากไมดื่มเหลาอาจไมกลา

แสดงออก แตเม่ือดื่มเหลาเขาไปก็เกิดความกลา 

“เหลากระตุนใหมีความกลา มีความเขมแข็ง จีบสาวหากไมดื่มเหลาไมกลาพูดเลย อยูหางกันเปน 

10 เมตร ก็ใจส่ันแลว พอดื่มเหลาแลวทําใหกลาพูดคุยดวย” 

“กินเหลาแลวหนาดาน จะหัวซุกหัวซุนไปท่ีไหนไปไดหมดตามประสาคนเมา ถาไมเมาไมคอยมี

ความกลา”  

7) ดื่มเหลาเพราะตองการการยอมรับ ในสังคมเพื่อน โดยเฉพาะวัยรุนท่ีเปนชาย ตองการมี

พฤติกรรมเชนเดียวกับเพื่อน ๆ หรือมีการกระทําแบบเพ่ือน เนื่องจากตองการใหเพื่อนยอมรับ เชน “เห็นคน

ท่ีดื่มเกง รูสึกวาเปนฮีโร” หรือท่ีพูดวา “อยากไดรับการยอมรับวาเปนผูใหญแลว” หรือ “ไดรับการชมเชย

จากเพื่อน ๆ วากินเหลาเกง ตัวเองเกง คอแข็ง คอทองแดง” 

“ดื่มมา 20 กวาป มากท่ีสุด 2 กลมตอวัน ดื่มทุกวัน เพื่อนเรียกวา ‘คอคีมล็อก’ แฟนบอกใหเลิก 

ผมก็ไมเลิก ลงทุนไปเยอะแลว ดื่มแลวทําใหนอนหลับ ไมมีผลกระทบอะไร แตไมกลาไปตรวจสุขภาพ” 

8) ดื่มเพราะอยากเลียนแบบคนในครอบครัวและรุนพี่ การดื่มเหลาของผูท่ีเขาสูการเปนนักดื่ม

หนาใหมสวนหนึ่งเปนเพราะเห็นตัวอยางของคนในครอบครัว หรือในชุมชนท่ีเห็นการดื่มเหลาเปนเร่ือง

ปกติ เปนภาพเหตุการณในชีวิตประจําวัน เม่ือโตข้ึนจึงอยากดื่มบาง บางคร้ังการดื่มของเด็กก็อาจเปนเพราะ

ตองการแสดงความเปนผูใหญ จึงมีพฤติกรรมแบบผูใหญ “การคบรุนพี่ท่ีดื่มเหลามีสวนมากทําใหดื่มเหลา” 

“ตอนเด็ก ๆ เวลาเงินเดือนพอออก พอจะไปรับเงินท่ีอําเภอ แลวแวะรานเหลาประจํา เราก็เลนอยู

แถวนั้น เห็นเปนกิจวัตร” 

9) ดื่มเพื่อแสดงความเปนชาย ในสังคมเพื่อนผูชายดวยกัน โดยเฉพาะเม่ือผนวกเขากับคานิยม

ลูกผูชาย ท่ีเห็นวาการดื่มเหลาเปนการแสดงความเปนชายชาตรี หากใครไมดื่มก็จะถูกดูแคลน เชนท่ีพูดวา  

“เปนศักดิ์ศรีของผูชายครับ หวงศักดิ์ศรี อยากจะเปนผูชายก็ตองดื่มเหลา” 

  
170 



  

“ผูชายถาไมดื่มเหลา จะถูกมองวาเปนกะเทย เปนผูชายไมเต็มรอย ไปนุงผาถุงซะ ก็เลยทําใหตอง

กินเหลา” 

“พอบอกวาตองกินเหลาเคลานารี ไมงั้นไมใชผูชาย นั่งอยูบาน การทํากับขาว ซักเส้ือซักผาเปน

หนาท่ีของแมบาน เรามีหนาท่ีหาเงินเขาบาน หลังจากนั้นก็กินเหลาจนติดเลย” 

ผลกระทบจากการด่ืมเหลาท่ีมีตอการใชความรุนแรงในครอบครัว 

ในการสนทนากลุม นอกจากผูเขารวมการสนทนาจะสะทอนแรงจูงใจ หรือสาเหตุของการดื่ม

เหลาของกลุมผูชายในเวทีการประชุมแลว ยังไดมีการสะทอนถึงผลกระทบของการด่ืมเหลาท่ีสงผลกระทบ

ตอความรุนแรงในครอบครัวดวยเชนกัน กลุมผูชายเลิกเหลาไดสะทอนปญหาความรุนแรงในครอบครัว วา

เม่ือ ดื่มเหลาแลวมีการทุบตีภรรยาและลูก คําพูดตอไปนี้เปนการยืนยันผลกระทบของการดื่มเหลาท่ีทําให    

ผูดื่มทํารายคนในครอบครัว 

 “เมากลับมาบาน หากไมเห็นหนาเมียตองอาละวาด ทะเลาะกับเมีย ทุบตีเมียคิดวาเมียจะไปมีชู 

ทําใหเมียตองวิ่งหนีออกจากบานประจํา” 

“เมาแลวชอบลงไมลงมือกับเมีย เม่ือเมาเขาบานนี่ใหญมาเลย ‘ทํากับขาวกับปลาไวไหม มีอะไร

ใหกินม่ัง’ อีกอยางตองมีน้ําเย็นไวให เพราะข้ีเหลาต่ืนมานี่ชอบกินน้ําเย็น ตองมีน้ําเย็นให ไมมีก็จะอารมณ

เสีย ก็จะลงกับลูกกับเมีย”  

“เวลาดื่มเหลาเมาจะเปนคนโกรธงายมาก กับภรรยาถาขัดใจต้ังแตแรก ก็คิดอยากจะฆาใหตาย ดื่ม

หนักไมไดทํางานเลย ภรรยาเปนคนหารายได ตัวเองก็บังคับเอาเงินจากภรรยา เม่ือไมใหก็ทะเลาะ ทําราย

รางกาย ไปสงภรรยาขายของก็ตองมีคาจางไปสง แลวก็จะวนไปหาหลายรอบ กะเวลาวานาจะขายของไดแลว 

เพื่อเอาเงินมาซ้ือเหลา บางวันเมาหนักไมมีเงินซ้ือเหลาก็ทํารายภรรยา บังคับใหไปขายตัวเอาเงินมาซ้ือเหลา 

ภรรยาก็ตองหลบไปอยูบานเพื่อน” 

ความรูสึกของลูกเม่ือพอดื่มเหลา สําหรับผูไดรับผลกระทบจากการดื่มเหลาไดสะทอนอีกดาน

หนึ่งของปญหาการด่ืมเหลาของบุคคลในครอบครัว เชนครอบครัวท่ีมีผูชายหรือพอดื่มเหลา ความรูสึกท่ีรับรู

ผลของการด่ืมเหลาของเด็กและเยาวชนที่มีพอดื่มเหลาบอกเปนเสียงเดียวกันวา “ไมชอบและเสียใจท่ีพอดื่ม

เหลา”  “รูสึกวิตกกังวล เครียด” โดยมีลูก ๆ หลายคนรองไหขณะเลาเร่ืองพอดื่มเหลา 

“ไมอยากอยูใกล ๆ เวลาพอกินเหลา ชอบหาเร่ืองทะเลาะกับแม และคนในครอบครัว ชอบตีแม 

ทําใหคนในบานอยูกันอยางไมมีความสุข”  
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“พอเมาชอบดุดาผมกับชาวบาน พอเมานากลัวมาก ชอบหยิบมีดจะฟนแม พอกินเหลาทําให

ครอบครัวไมมีเงินใช แลวยังขโมยของในบานไปขายอีก ทุกคร้ังท่ีพอกินเหลาแลวทะเลาะกับแม ‘รูสึกเกลียด

พอมาก ๆ’ ”  

“อาย ไมกลาเดินดวย โดยเฉพาะเวลาไปหางสรรพสินคา เพราะพอดื่มเหลามากจนผอม รางกายดู

ไมได” 

“พอผมดื่มวันละ 2 กลมครับ เวลาเมา เมาแบบไมรูเร่ือง ตองไปตามเอาตัวกลับบาน ก็มีทะเลาะ

กันบาง โดนพอดาบอยมากเวลาพอเมา” 

ความรูสึกของภรรยาเมื่อสามีดื่มเหลา ผูหญิงท่ีมีสามีดื่มเหลาถือวาเปนผูไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากการดื่มเหลาของสามี คําพูดตอไปนี้สะทอนถึงความรูสึกของภรรยาท่ีมีสามีเคยเปนนักดื่ม 

 “สามีเมากลับมาบาน อุมลูกเขาหองน้ําแลวล่ืนหกลม เขากลัวหัวลูกฟาดพื้นจึงจับลูกหงายข้ึน หัว

ลูกไปกระแทกโดนฟนเขาจนเหวา (ฟนหลุด) ตอนนั้นหัวลูกเกือบแตก”  

“สามีข่ีจักรยานพาเราไปสงบานแม กําลังทองลูกคนท่ีสองอยู ตอนนั้นเขาเมาดวย  แลวก็พาเราไป

ลม ลูกคนแรกทับทองอยู ทําใหลุกไมได สามีก็ดาวา ‘เปนหาอะไร ลมไปแลวแทนท่ีจะลุก ดันหานอนอยูได’ 

เราก็บอกวา ‘ก็รับลูกหนอยสิ’ เขาก็บอกวา ‘ทําไมจะตองรับ แคนี้ไมมีปญญาหรือไง’ สามีจะเปนแบบนี้

ตลอด” 

“ถามเขาวาไปไหน เขาไมตอบ แลวยังจะออกไปขางนอกอีกเราก็ดึงตัวไว ดึงกันไปกันมา สักพัก

ก็มีมือมาตบที่กกหูซายเต็ม ๆ เราก็ผวา รูสึกมึนและเบลอ ตอนเชามาเขาไมมองหนาเราเลย ไมรูสึกตัววาทํา

อะไรลงไป พอกลับมาจากทํางานมากินขาวท่ีบานก็มามองหนาเราแลวทําทาตกใจ เขาจะพาไปหาหมอ แตไม

มีเงินตองไปยืมคนขางบาน ลูกสาวตอนนั้นอายุ 2 ขวบมานั่งลูบหนาเรา เอาผามาเช็ดหนาให เราน้ําตาไหล

เลย ตอนนั้นใครเห็นหนาเราก็ตองตกใจเพราะวาบวมมากและเขียวท้ังแถบ  คร้ังท่ีสองเขาจับเหวี่ยงหัวไปชน

กับเหล่ียมประตูบาน เขาดื่มเหลามาตลอดแมวามีลูกแลว”  

การดื่มเหลากับความเปนชาย จากการทํากลุมสนทนา (Focus Group) ของกลุมผูชายเลิกเหลาใน

พื้นท่ีตาง ๆ 4 แหง พบวา ผูชายสวนใหญดื่มเหลาเพราะมีทัศนคติวาเม่ือดื่มเหลาแลวรูสึกวาตนเองนั้นมี

อํานาจยิ่งใหญ มีพรรคพวกเพื่อนฝูง ตองแสดงออกถึงความกลา ความมัน เม่ือเมากลับบาน ก็คาดหวังวา

ภรรยาตองบริการทุกอยาง ใครมาหามหรือวากลาวตักเตือนเร่ืองดื่มเหลาไมไดเลย เม่ือภรรยาตักเตือนก็จะ

โมโหและเกิดความรุนแรงตามมา  

ทัศนคติ และคานิยมในวงเหลาเหลานี้ ก็เปนการเสริมใหทัศนคติแบบชายเปนใหญใหมีความ

เขมขนข้ึน ผูชายด่ืมเหลาสวนใหญจึงวนเวียนอยูกับสังคมเพ่ือน แสดงความกลาหาญ และกลาแสดงออกถึง
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ทําไมตองใหผูชายเลิกเหลา  
ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กเพ่ือสรางตัวตนใหมของผูชาย 

จากโจทยท่ีเห็นชัดวา การดื่มสุรานั้นทําใหเกิดผลกระทบตอคนในครอบครัว ดังนั้นเพื่อแกไข

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว มูลนิธิเพื่อนหญิง โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงรวมกับผูนําในชุมชนจัดทําโครงการเลิกเหลา : ลดความรุนแรงตอผูหญิงและ

เด็ก ใน 4 พื้นที่ คือ  

1. ชุมชนบานคํากลาง ตําบลโนนหนามแทง จังหวัดอํานาจเจริญ 

2. ชุมชน 5 ธันวา - ฟาใหม จังหวัดเชียงใหม 

3. ชุมชนคนไทยเกรียง  จังหวัดสมุทรปราการ 

4. ชุมชน จังหวัดชุมพร 

กิจกรรมที่ทําใหเกิดชุมชนนํารอง ใหผูชายเลิกเหลาและลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก เปน

กิจกรรมท่ีตอเนื่องของโครงการท่ีริเร่ิมตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน ประสบการณของชุมชนเม่ือผูชายเลิก

เหลาไดแลวนั้น จะทําใหความรุนแรงในครอบครัวลดลง บางชุมชนสามารถลดความรุนแรงไดเกือบท้ังหมด 

บางชุมชนลดลงไดถึงรอยละ 70 โดยปญหาความรุนแรงของแตละชุมชนจะลดลงไดมากนอยตางกันนั้น

ข้ึนอยูกับเง่ือนไขและสภาพแวดลอม แตประสบการณท่ีเหมือนกันอยางเห็นไดชัดเจน คือ ผูชายท่ีเลิกเหลา

ไดนั้น มีประสบการณไดเปนองคความรูในการเลิกเหลาวามีวิธีอยางไร แกนนําในชุมชนทําอยางไรท่ีทําให

ผูชายเลิกเหลาได และลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 

ในชุมชนนํารองผูชายเลิกเหลา : ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก ใน 4 พื้นท่ีไดคนพบวิธีการ

ทําใหผูชายเลิกเหลา ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก ซ่ึงผลจากการทํางานในทุกพื้นท่ี พบวา ผูชายท่ีเคยด่ืม
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เม่ือโครงการเลิกเหลาลดความรุนแรงในครอบครัวไดลงไปทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีดังกลาว แกนนํา

แตละพื้นท่ีมีกระบวนการทํางานกับกลุมผูชายท่ีดื่มเหลาเพ่ือใหลด ละ เลิกเหลา และผูหญิงท่ีถูกใชความ

รุนแรงจากสามีท่ีดื่มเหลา จากผลการวิเคราะหสามารถแบงการทํางานออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. กิจกรรมการใหคําปรึกษาในระดับบุคคล การทํากลุมเพื่อนชวยเพื่อน การลงเยี่ยมบาน  
ระดับปจเจกบุคคลและระดับแกนนําชุมชน  

ผูหญิงและเด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรง และผูชายท่ีตองการเลิกดื่มเหลาถือเปนผูมีสวนรวมใน

การดําเนินงานโครงการเลิกเหลา เพ่ือลดความรุนแรงฯ ของกิจกรรมท่ีมีศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็กท่ีเปน

รูปแบบท่ีไมเปนทางการในชุมชนท้ัง 4 พื้นท่ี โดยเปนการทํางานในระดับปจเจกบุคคลใหผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานพนปญหาได  หลังจากการนั้นจึงเขารวมเปนแกนนําชุมชน

ใหชวยเหลือผูอ่ืนตอไป ดังน้ี  

กลุมผูหญิงท่ีประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวและผานพนปญหา 

กอนเร่ิมโครงการลดเหลา : ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในชุมชนท้ัง 4 พื้นท่ี  ผูหญิงและ

เด็กไดรับผลกระทบจากการใชความรุนแรงท่ีมีสาเหตุมาจากการดื่มเหลา ปญหาความรุนแรงมีการสั่งสมมา

นาน โดยไมไดรับการพิจารณาวาเปนปญหา และยังมีความเห็นวาเปนเร่ืองสวนตัว ท่ีคนในสังคมรอบขางไม

ควรเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนี้ยังประณามและกลาวโทษผูหญิงและเด็กท่ีถูกใชความรุนแรงวาทําตัวไม

เหมาะสม ผูหญิงและเด็กจึงอยูในภาวะจํายอมและจํานน 

ปญหาดังกลาวยังสงผลกระทบถึงลูกและสถานภาพความม่ันคงของครอบครัว จึงยิ่งเปนแรงท่ี

ผลักดันใหผูหญิงตองแสวงหาทางออกโดยการเขามารับคําแนะนําปรึกษาจากแกนนําศูนยชวยเหลือผูหญิง

และเด็กในชุมชน และเม่ือศูนยฯ มีการจัดกิจกรรมเสมือนเปนเวทีท่ีใหผูหญิงไดแลกเปล่ียนเรียนรู ทําให

ผูหญิงท่ีเขามาขอรับคําปรึกษามีสภาพจิตใจท่ีดีข้ึน และเปนการสรางพลังใหผูหญิงโดยการนําปญหามา

เปดเผย เพ่ือใหสังคมยอมรับวาการใชความรุนแรงมิใชเร่ืองสวนตัว แตเปนปญหาสังคม รวมท้ังสาเหตุของ

ปญหาก็มิใชเกิดจากการท่ีผูหญิงมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงถือเปนทางเลือกอีกทางหน่ึงของผูประสบ

ปญหาและตองการผานพนปญหา 
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หลังจากท่ีผูหญิงและเด็กไดรับการชวยเหลือจากศูนยฯ แลว สถานการณปญหาและวิถีชีวิตของ

ผูหญิงมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแมบางรายจะยังไมสามารถผานพนปญหาในทันที แตก็มีพลังตอสู

และมีแนวทางในการแกไขปญหาของตนเองได ประสบการณท่ีไดรับจากกลุมผูหญิงและเด็กท่ีกลาเปดเผย

ปญหาของตน ท้ังในระดับกลุมท่ีประสบปญหาเดียวกัน รวมไปถึงระดับชุมชน และสูระดับสังคมท่ีกวางข้ึน 

กลุมผูหญิงท่ีผานพนดังกลาวมีความม่ันใจ กลาท่ีจะพูดปญหาของตนเอง ไมอายและมีความเห็นวาปญหาท่ี

เกิดข้ึน เปนปญหาท่ีชุมชนและสังคมตองรวมกันแกไข  ไมจํากัดวาเปนเร่ืองสวนตัวอีกตอไป   

นอกจากนี้ ประสบการณดังกลาวยังสามารถนําไปขยายผลการปฏิบัติงานตอไป เชน การให

คําปรึกษาแกคนในครอบครัว และเพ่ือนบาน เปนตน ผูหญิงยังมีพลังตอสูกับปญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถ

พึ่งตนเองได  มีความเขมแข็งท้ังดานรางกายและดานจิตใจ เชน การจัดการกับปญหา การปรับตัวเพื่อการ

แกไขปญหา การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว ซ่ึงมีทิศทางท่ีดีข้ึนกวาเดิม รวมท้ังมีความสามารถพ่ึงตนเอง

ทางดานเศรษฐกิจไดมากข้ึน และยังสามารถเรียกรองใหผูชายหรือสามีท่ีดื่มเหลา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปน

เลิกดื่มเหลา และหันกลับมารับผิดชอบครอบครัว 

การดําเนินโครงการฯเนนกระบวนการพัฒนาการแบบมีสวนรวม ตระหนักรู ความเขาใจ

สถานการณการดื่มท่ีกอใหเกิดปญหา เนนการสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเปนกลยุทธสําคัญ ซ่ึงฐานคิดหลัก

ของการพัฒนาผูหญิงท่ีประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวจากการที่สามีดื่มเหลา หรือผูชายท่ีดื่มเหลา 

คือ  การสรางพลังชีวิต Empowerment พรอมๆกับการสรางความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ

สถานการณ สามารถแบงเปน 2 ระดับ คือ การสรางในระดับปจเจก ระดับครอบครัว  

กระบวนการเสริมสรางพลังชีวิต Empowerment ในระดับตางๆไมวากลุมผูหญิงท่ีประสบปญหา

ความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีสามีดื่มเหลา คือ การใชประสบการณสูประสบการณ ผานกระบวนการเรียนรู

รวมกันกลายเปนประสบการณใหมท่ีแนวทางในการปองกันแกไข 
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ภาพแสดงกระบวนการเสริมสรางพลังชีวิต Empowerment 

 

1. การเสริมสรางพลังชีวิตระดับปจเจก 

    จุดเนนอยูท่ีการปรับทัศนคติไปพรอมกับการสะทอนคุณคาและส่ิงท่ีควรปฏิบัติ ซ่ึงเปนการ

สรางเสริมพลังชีวิตท้ังหญิงชายควบคูกันไปแตจะแตกตางกัน คือ การเสริมพลังชีวิตใหผูหญิง หมายถึง การ

ทําใหผูหญิงเห็นภาพในอดีตวาท่ีผานมาตองยอมจํานน ไมกลาพูดวาตนถูกกระทําความรุนแรงเพราะอาย 

หรือคิดวาเร่ืองสวนตัว ไมควรนําเร่ืองในครอบครัวออกมาพูดหรือบางรายมองวากลัวสามีจะท้ิง และจากการ

แลกเปล่ียนประสบการณกับผูหญิงท่ีเคยถูกใชความรุนแรงสามารถผานพนปญหาไดทําใหผูหญิงกลับมา

ทบทวนปญหาและนําประสบการณมาปรับใชกับตนเองจนทําใหผูหญิงท่ีประสบปญหากลาท่ีจะลุกข้ึนยืน 

กลาพูด พึ่งตนเอง กลาตอสูเชิงสันติกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง รูถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู สามารถท่ี

จะพิทักษสิทธิประโยชนใหกับตนเอง หรือเปนการเตรียมพรอมผูหญิงเพื่อเขาสูกระบวนการสรางความ

เขาใจใหเกิดข้ึนระหวางหญิงชาย ใหกลาพูดคุยกับสามีไดอยางสันติสามารถท่ีจะลดสภาวะความเกร้ียวกราด 

ความรุนแรงลงและพูดจากันอยางเขาใจมากข้ึน  

2. การเสริมสรางพลังชีวิตระดับครอบครัวและกลุม 

    เปนกระบวนการเสริมสรางพลังตอเนื่องจากระดับปจเจก จากท่ีกลาวมาแลววา การเสริมสราง

พลังเปนกระบวนการหน่ึงท่ีทําใหท้ังหญิงและชายปรับทัศนคติ ซ่ึงถือวาเปนประเด็นสําคัญในการลดปญหา

ความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก กระบวนการหน่ึงในโครงการลด เหลาฯ คือ การใหผูหญิงท่ีถูกใชความ

รุนแรงและผูชายท่ีเปนสามีไดมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูถึงปญหาซ่ึงกันและกัน และเห็นถึงผลกระทบของ

ผูหญิงและเด็กท่ีถูกใชความรุนแรงวาไดรับผลกระทบทั้งดานรางกายและจิตใจอยางไร ทําใหผูชายไดรับฟง

ปญหานํามาสูการปรับวิธีคิด และการปรับพฤติกรรมของตนเอง  

ผูผานพน = 

กระบวนการเรียนรูรวมกัน 

ผูประสบปญหา = ประสบการณใหม อัตลักษณใหมและแนว

ทางการปองกัน แกไขปญหา 
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กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของผูชายในการลดปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กท่ีผลักดันให

ผูชายเขาสูกระบวนการเขารวมกิจกรรม/โครงการฯเปนการสะทอนภาพใหผูชายไดเห็นถึงปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึนกับผูหญิงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสถานการณภายในครอบครัวของตนเองท่ีเกิดข้ึน หรือการมีเวที

ใหเกิดการแลกเปล่ียนพูดคุยนั่นเอง การเสริมสรางพลังชีวิตระดับครอบครัว จึงหมายถึง การเปดเวทีใหท้ัง

ผูหญิงและผูชายไดเขามาพูดคุยหลังจากท่ีสามี ภรรยา ไดมีโอกาสเปดเผยขอขัดแยง ความขัดใจที่ตางฝาย

ตองพรอมรับและเปดใจ หรือความตองการใหแตละคนปรับเปล่ียน ซ่ึงกระบวนการดังกลาวถือวามี

ความสําคัญ เนื่องจากการเสริมสรางพลังผูหญิงและผูชายมิไดมุงใหเกิดความขัดแยง ผูหญิงไดเรียนรูทิศทาง

ของการเสริมสรางพลังเพื่อใหตนเองรูถึงสิทธิ รูถึงศักยภาพท่ีตนเองมี ในขณะเดียวกันการเสริมสรางพลัง

ผูชายก็เพื่อเปดตามองมองถึงมิติของความเปนผูหญิงและความเปนชายไดทบทวนตนเอง การเสริมสรางพลัง

ในระดับครอบครัวเปนกระบวนการเสริมสรางความม่ันคงหรือพลังของครอบครัวในการท่ีจะดูแลซ่ึงกัน

และกัน ตรงจุดนี้ถือเปนเสริมสรางเกราะปองกันทางสังคมท่ีแทจริง   

กลุมผูชายท่ีดื่มเหลาสามารถเลิกเหลาได  

กอนเร่ิมโครงการเลิกเหลา ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในชุมชน 4 แหง ไดมีปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการดื่มเหลาของผูชาย โดยการดื่มเหลามีสาเหตุมาจากการชักชวนของเพื่อน ตอมาเปนการดื่มเพื่อ

เขาสังคม บางรายดื่มแกกลุม สวนใหญผูชายมีพฤติกรรมการดื่มอยางตอเนื่องและด่ืมถ่ีข้ึนเร่ือย ๆ กลุมผูชาย

ท่ีเคยดื่มเหลาและสามารถเลิกเหลาไดยอมรับวา การดื่มเหลาทําใหขาดสติ ขาดการยั้งคิด หงุดหงิดเม่ือถูก

ตําหนิจากภรรยาหรือผูอ่ืน กอใหเกิดการทะเลาะวิวาท ทุบตี ทํารายภรรยา การกระทําไดสงผลกระทบ

ทางดานรางกาย จิตใจ กระทบตอความสัมพันธในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคมท่ี     

ผูดื่มเหลาไดรับการยอมรับนอยลง หลังจากท่ีผูชายเหลานี้ไดเขารวมโครงการเลิกเหลา เพื่อลดความรุนแรง

ตอผูหญิงและเด็ก โครงการไดจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นระหวางผูชายท่ีผานพน

ปญหาการดื่มเหลากับผูท่ียังดื่มอยู รวมท้ังจัดใหมีการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ทําใหกลุมผูชายหลายคน

กลาเปดเผยและยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดื่มเหลาและใชความรุนแรงในครอบครัว ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมมามีความรับผิดชอบตอครอบครัวหรือการชวยทํางานบานมากข้ึน โดยไมคิดวาเปนเร่ืองนาอับ

อายหรือวาเสียศักดิ์ศรีเชนแตกอน มีกําลังใจท่ีจะลด ละ และเลิกเหลา  ซ่ึงจากขอมูลท่ีโครงการรวบรวมได

พบวา ผูชายท่ีเลิกเหลาไดมาเปนแนวรวมในการแกปญหา ทําใหสถานการณปญหาที่เกิดข้ึนในแตละพื้นท่ี

ลดลง ผลกระทบคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน เชน ความสัมพันธในครอบครัวดีข้ึน สภาวะเศรษฐกิจใน

ครอบครัวดีข้ึนกวาเดิม ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน สงผลใหสถานภาพทางสังคมดีข้ึน รวมถึง

สถานการณปญหาการดื่มเหลาของผูชายท้ัง 4 พื้นท่ี ในระดับชุมชนนอยลง เนื่องจากกลุมผูชายเลิกเหลาได
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การเสริมสรางพลังชีวิตแกผูชายที่ดื่มเหลา ตองมองอยางใหคุณคาวาผูชายมีศักยภาพท่ีสามารถ

จะปองกัน แกไขสถานการณท่ีเกิดข้ึนได นอกจากการมองวา ผูชายเปนตนตอของเหตุท่ีกอใหเกิดความ

รุนแรง จึงปรับทัศนคติ พฤติกรรม และเสริมฐานพลังในการแกไข ปองกันสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึน

รวมกันระหวางหญิงชาย กลยุทธในการเสริมพลัง คือ การถายทอดแลกเปล่ียนกันระหวางผูท่ีเคยประสบ

ปญหา(แกนนําท่ีผานพน)กับผูท่ีประสบปญหา โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง รวมถึง

การเยี่ยมบานของผูชายท่ีดื่มเหลาเพื่อทําการพูดคุย ประเมินผล และติดตามวิถีชีวิต ความเปนอยู เม่ือเกิด

กระบวนการเรียนรูแลกเปล่ียนรวมกัน ถือวาเปนการเสริมสรางพลังชีวิตท่ีทําใหผูชายตระหนักถึง

สถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึน นั้นยอมหมายถึง การไดมิติของแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากนี้ 

กระบวนการเสริมสรางพลังชีวิต เพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของผูชายในการลดความรุนแรงตอผูหญิง

และเด็ก จุดสําคัญ คือ การเปดเวทีแลกเปล่ียนระหวางหญิงชาย นําสูการปรับตัวตนใหมของผูชาย    
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สรุปการเปรียบเทียบอัตลักษณเกาและอัตลักษณใหม 

พลวัตรชุมชน อัตลักษณเกา 

สถานการณ 

อัตลักษณใหม 

ฐานคิด = ระบบคิดแบบชายเปนใหญ  1. แนวคิดเกีย่วกับ

ผูหญิง  

ฐานคิด = หญิงชายเทาเทียม 

สถานภาพ = แบงแยกบทบาท สถานภาพ = ไมแบงแยก  

หญิง : ทํางานบาน ปรนนิบัติสามี “หญิงชายชวยเหลือซ่ึงกันและกัน” 

ชาย : ผูนําครอบครัว ทํางานหารายได  “

 

ลดศักดิ์ศรี ใหคุณคาความเปน

หญิง”  

2.วัฒนธรรมการดื่ม ระบบคิด /ความเช่ือ ระบบคิด /ความเช่ือ 

“เหลา ส่ือสัญญะของความเปนชาย” “เหลา เปนปจจัยกระตุนของการ

เกิดปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว”  

 

 

“งานเล้ียงมีเหลา” “งานเล้ียงไมมีเหลา”  

3. ภาพความรุนแรง ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว 

-สามีดื่มหนกั ทะเลาะวิวาทกับภรรยา ทําราย

ทุบตีภรรยา ไมรับผิดชอบครอบครัว 

- สามีเลิกเหลาไมใชความรุนแรง

ในครอบครัว 

-ลูกขาดความอบอุน -ครอบครัวอบอุน 

-สามีดื่มเหลา ไมทํางาน มีภาระหนี้สินท่ีเพิ่มข้ึน -เงินออมมากขึ้น หนี้สินลดลง  

 -ชายชวยงานบานหญิง หญิง

ชวยงานชาย /ผูชายทํางานบานได  

 

2. การขยายผลสูชุมชน  

เม่ือเกิดเครือขายผูหญิงท่ีผานพนและผูชายที่เลิกเหลาได แกนนําท้ังผูหญิงและชายท่ีผานพน

ปญหาไดทําความเขาใจกับผูนําในชุมชนโดยการประชุมและแลกเปล่ียนปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและ

เด็กในชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน และองคการบริหาร

สวนตําบล (อบต.) เครือขายโรงเรียน วัด กลุมผูนําเยาวชน เพ่ือทําความเขาใจ ใหผูนําในระดับชุมชนเขาใจ

ในปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในชุมชน ท่ีมีผลกระทบจากการดื่มเหลาโดยมีแกนนําผูหญิงท่ีผาน
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3. การรณรงคในชุมชน  

หลังจากท่ีทําความเขาใจกับผูนําและคนในชุมชนจนเกิดความเขาใจแลว ก็ไดมีการกําหนดหา

รูปแบบการรณรงคในชุมชน ซ่ึงมีความแตกตางและหลากหลายในแตละพื้นท่ี ท่ีมีวิธีการรณรงคไม

เหมือนกันโดยการเสนอกิจกรรมในเชิงบวกท่ีไรเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ฟนฟูวัฒนธรรมข้ึนมาใหมใหชุมชน

ไดเรียนรู และเกิดทางเลือกใหม ๆ  เชน ในพื้นท่ีบานคํากลาง จังหวัดอํานาจเจริญ ใชการรณรงคงานเล้ียงไม

มีเหลา โดยมีอาสาสมัครผูชายเลิกเหลาไปชวยในการจัดงานเล้ียงไมมีเหลาโดยไมคิดคาใชจาย 

ท่ีชุมชนฟาใหม และชุมชน 5 ธันวา จังหวัดเชียงใหม ใชงานวันเกิดไมมีเหลาในกลุมวัยรุน หรือวางานเล้ียงท่ี

เปนงานประเพณีไมมีเหลา ท่ีอําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ใชสภากาแฟ สภาขาวตมโจกเปนท่ีแลกเปล่ียนให

คนดื่มเหลามาพูดถึงผลกระทบท่ีมีปญหาจากการดื่มเหลา รวมถึงใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ใหคนเลิกดื่มเหลา 

และท่ีชุมชนคนไทยเกรียง จังหวัดสมุทรปราการ ใชวิธีการครอบครัวบําบัดและคายครอบครัว  เนื่องจากใน

พื้นท่ีท่ีมีความเปนชุมชนเมืองท่ีเปนอุตสาหกรรมจึงตองใชครอบครัวเปนตนแบบในการรณรงคจึงจะ

สอดคลองกับชุมชนมากกวา   กิจกรรมรณรงคใน 4 พื้นท่ีนั้นเปนความรวมมือของคนในชุมชนท่ีประกอบ

ไปดวยผูนําชุมชน โรงเรียน วัด และคนกลุมตาง ๆ ในชุมชนท่ีเห็นความสําคัญของปญหาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลท่ีมีผลกระทบตอความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก ทําใหปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กใน

ชุมชนลดลง และการดื่มในชุมชนลดลงอยางมาก  

เม่ือเลิกเหลานํามาสูวิธีลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 

และสรางตัวตนใหมของผูชายเลิกเหลา 

เม่ือผูชายเลิกเหลาแลวนั้น ก็จะเร่ิมปรับทัศนคติของตนเองไดในระดับหนึ่ง คือ มองเห็นวาการ

ดื่มเหลานั้น ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย เชน ความรุนแรงในครอบครัว ปญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และ

ปญหาเศรษฐกิจตามมา  การเลิกเหลาของผูชายไดนํามาสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และทัศนคติของตนเอง 

คือ การไมเขาไปหากลุมเพื่อนท่ีดื่มเหลา เขาใจภรรยาและลูกของตนเองมากข้ึน เขาใจความรูสึกท่ีตองอดทน

แบกรับปญหาตาง ๆ แทนตนเองมาตลอดขณะท่ียังไมเลิกเหลา มูลนิธิเพื่อนหญิงไดอาศัยโอกาสนี้ในการให

ความรูเร่ืองบทบาทหญิงชาย (Gender role) มาปรับทัศนคติของระบบชายเปนใหญ ท่ีเปนสาเหตุสําคัญและ

การดื่มเหลาเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว ทําใหผูชายท่ีเลิกเหลาไดวิเคราะห และทํา
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การแบงบทบาทในครอบครัว 

เม่ือยังดื่มเหลา บทบาทของผูชายเม่ือยังดื่มเหลาก็คาดหวังวาภรรยาตองดูแล ภรรยาตองทํางาน

บานและบริการทุกอยาง  

“ถาเมาเขาบานไปนี่ตองถามวา มีกับขาวอะไรใหกินไหม ตองทําเสียงดังเขาไว เหมือนวามีอํานาจ

วาง้ันเถอะ ฉันเปนคนหาเงินใหเธอนะ กลับบานเธอตองทํากับขาวใหฉันกิน” 

“งานบานไมเคยชวย เปนเร่ืองของผูหญิง ขนาดฝนตกจะเก็บเส้ือผาใหเมีย ผาถุงนี่ตองใชเหล็กคีบ

ถานคีบเอา ใชมือหยิบไมได เปนของตํ่า” 

“ไมคอยไดชวยหรอกครับ เพราะเอาเวลาไปน่ังดื่มเหลากับเพ่ือน เวลาเมาก็เมามาก ๆ งานบาน

เปนหนาท่ีของแมบาน” 

“เม่ือกอนท่ียังกินเหลา ถือวาเมียเปนสมบัติของเรา ระแวงวาจะไปยุงเกี่ยวกับคนอ่ืน บางทีไป

นอนบานตางจังหวัด ตางอําเภอได 2-3 วัน ก็ตามละ เม่ือไปนานก็ชักหวง ๆ” 

หลังจากเลิกดื่มเหลา ผูชายท่ีเลิกดื่มเหลาแลวคนท่ีอยูรอบขางก็เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดวย เชน

ภรรยาก็เช่ือม่ันในตัวสามีมากข้ึน นอกจากนี้ บทบาทของผูชายในครอบครัวก็เปล่ียนไปเชนกัน 

“ชวยงานในบานทุกอยาง ทุกวันนี้ผมชวยงานเมียนะ ตองซักผา ถาวันไหนไมไดซักไมสบายใจ 

ไมรังเกียจวาเปนงานผูหญิง เพราะเปนผาของครอบครัวผม” 

“ทะเลาะนี่ไมมีแลว จะคุยกัน ถาหนัก ๆ จะตองมีเหตุผล ตองคุยกันดวยเหตุผลนะ เวลาเมานี่ไมมี

เหตุผล ใชเหตุผลคุยกัน เพราะวาหญิงชายเทาเทียมกัน” 

“เม่ือกอนเคยเก็บเงินไวใสโนนใสนี่บาง เพื่อเอาไวกินเหลา แตเดี๋ยวนี้เลิกเหลาแลว เอาวางไวบน

ทีวีใหใชเลย ไมมีการซอน” 

 “หลังจากท่ีผมเลิกเหลา ภรรยาท่ีหนีไปมีสามีใหม ก็มาบานผม มาคุยกัน เราก็คิดวาเปนพี่นองกัน

ก็แลวกันนะ ยังไปมาหาสูกันอยูทุกเดือน แกจะมาหาลูกสาว ประมาณ 3-4 คร้ัง/เดือน ดีกันเหมือนเดิม การ

พูดคุยอะไรก็เปล่ียนแปลงไปเยอะ ไมมีการใชอารมณเหมือนสมัยกอนท่ีเลิกกันใหม ๆ จะมีการใชอารมณ จะ

ทะเลาะวิวาทจะฆาจะแกงกันเสียใหได เพราะตอนนั้นผมดื่มเหลาอยู” 

 

 

 

  
181 



  

การลดความรุนแรงในครอบครัวของสามี หลังจากเลิกเหลา 

การเปล่ียนแปลงของผูชายเลิกเหลา นอกจากจะมีการปรับเปล่ียนทัศนคติและบทบาทใน

ครอบครัว จนทําใหคนรอบขางมีความสุขข้ึน ความรุนแรงท่ีถูกกระตุนผานเหลาก็ลดและหมดไป 

“ตองใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ตองเคารพกัน การคุยกัน ตองใชเหตุผลวาใครผิดใครถูก ในท่ีสุดก็

หันหนาเขาหากัน สอบถามกันวาท่ีฉันทําไปนี่ผิดเพราะอะไร มองกันอยางเทาเทียม” 

“เม่ือกอนนี้ท่ียังดื่มเหลาอยู เวลาไปไหนก็ไมอยากใหเมียคอยติดตาม ไมอยากใหไปดวย เพราะ

จะไปขัดขวางการดื่มเหลา แตเดี๋ยวนี้ไปไหนไปดวยกัน ทําใหเราอุนใจดวย หากไมไปเหมือนมันขาด ๆ อะไร

ไปสักอยาง” 

“เม่ือกอนจะเจียดเงินใหเมีย ตองเมม ตองงําไวบางสวนเพื่อเอาไวดื่มเหลา แตเดี๋ยวนี้ใหไปท้ัง

กระเปาเลย ใหเมียรูวาไดเงินมาเทาไหร กระเปาสตางคของผัวก็เหมือนของเมียเพราะเราเปนเหมือนคน

เดียวกัน ตอนนี้เราคิดยังง้ี เพราะเราไมดื่มเหลาแลว” 

“หากเมียบนก็พยายามใจเย็น ไมโมโห ฟงวาเขาพูดอะไร พยายามเขาใจเขา เราผิดไหม ถาผิดก็ขอ

โทษ บางทีก็เดินหนีไปกอนแลวคอยกลับมาคุยกันทีหลังดวยเหตุผล” 

เม่ือเลิกเหลา ผูชายก็มีมุมมองเร่ืองผูหญิงท่ีเปล่ียนไป 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เม่ือสามีเลิกเหลาไดมีเปนปรากฏการณหลายอยาง เชน 

ไมหึงหวงหรือเห็นภรรยาเปนสมบัติของตนเอง  

 “เม่ือกอนที่กินเหลาอยูถือวาผูหญิงคนนี้ตองเปนเมียของเรา เปนสมบัติของเรา ระแวงวาจะ

ไปยุงเกี่ยวกับคนอ่ืน บางทีไปนอนบานตางจังหวัด ตางอําเภอได 2-3 วัน ก็ตามละ เม่ือไปนานก็ชักหวง ๆ 

เดี๋ยวนี้เม่ือเลิกดื่มเหลาก็รูสึกวาทําใจไดไมมีปญหาอะไร ยอมรับได ดีมากครับและมีประโยชนตอท้ัง 2 ฝาย” 

เห็นคุณคาของภรรยามากขึ้น 

“เม่ือกอนที่ดื่มเหลา เมียเราก็ดีมาก แตเรามองไมเห็นความดีของเขาเอง พอเลิกเหลาก็ไดเห็น

ความดีของเขา ผมเคยปวยเพราะด่ืมเหลา นอนอยูโรงพยาบาล ไปหองน้ําไมได ตองปสสาวะ 

อุจจาระท่ีเตียง เมียเขาอยูดูแลผมโดยไมรังเกียจ ผมก็เห็นใจและเขาใจตอนนั้นเลย และรูสึกวาการท่ีเราไปกิน

เหลากับเพื่อนฝูง ไปเท่ียวเตรมันไมมีคุณคาเลย ทุกวันนี้เวลาผมคิดถึงตอนน้ันน้ําตาผมไหลเลย ผมเลยเลิกจริง 

ๆ คือไมมีใครทําใหเรา ลูกเรายังทําไมไดขนาดนี้ ก็มีแตเมียนี่แหละ นอนโรงพยาบาล 2 คืน 2 วัน เอาอุจจาระ

ไปท้ิง ดูแลเราทุกอยาง คิดวาเมียเราดีท่ีสุด   ตองใหเกียรติเขา ถึงไดอยูดวยกันจนบัดนี้”  
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ลดคานิยมศักดิ์ศรีของผูชายลง 

 “เม่ือกอนจะหยิบผาถุงของเมียตองใชเหล็กคีบถานคีบจับเอา เพราะมองวาเปนของต่ํา 

เดี๋ยวนี้ใชมือหยิบเอาเลย”  

“ความคิดเปล่ียนไปนะ คิดวาผาถุงผืนนี้ เราเกิดมาก็หอเรามาเนี่ย จะรังเกียจทําไม พอแมของเรา 

ก็ใชผาถุงผืนนี้ ลอดมาจากผาถุงผืนนี้ เวลากินเหลาจะคิดอีกอยางวา ผาถุงนี่ของตํ่า นี่เปนเร่ืองจริงนะครับ พอ

เราเลิกเหลาปุบความคิดก็เปล่ียนไป สามารถทําได ไมไดยึดติดกับเร่ืองวาผาถุงของผูหญิงเปนของตํ่า หยิบจับ

ได” 

“ซักใหหมด แมแตผาถุงเมีย ไมไดรังเกียจอะไร ถาหยิบใสตะกรามาผมก็ซักใหหมด” 

“แตกอนผูหญิงชอบนุงผาถุง เวลาเขาตากผูถุงไวท่ีราว ผูชายพอบานไมลอดผานและก็ไมเก็บให

ดวยเวลาฝนตก เพราะศักดิ์ศรี แตตอนน้ีผูชายท่ีเลิกเหลาเกือบทุกคนเปล่ียนไปเยอะ สวนซักกางเกงในให 

ผูชายมีซักใหภรรยาแตนอย เพราะเมียไมใหซัก เขาคิดวา ‘มันบาป’ เราก็ไมไดวาอะไร เขาใหเกียรติเรา”  

เห็นหญิงชายเทาเทียมกัน 

“แตกอนผูชายเปนหัวเรือ ทุกวันนี้ผูหญิงเปนหัวเรือ” 

“แตกอนผูชายไมเปดโอกาส เดี๋ยวนี้เปดโอกาสเต็มท่ี เปดโอกาสใหผูหญิงเขามามีสวนรวม 

ผูหญิงก็ทํางานเปนกลุมไดดี”  

เม่ือเลิกเหลา มุมมองดานความสัมพันธทางเพศก็เปล่ียนไป  

เม่ือผูชายปรับเปล่ียนทัศนคติการใหคุณคากับผูหญิง ลดคานิยมเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนชาย ทําให

เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอยูรวมกันในครอบครัวท่ีใหความเขาใจกันและเคารพในสิทธิเนื้อตัว

รางกายกันมากข้ึน  

เม่ือยังดื่มเหลา 

“เม่ือกอนนี้กินเหลาเขาใกล เมียเดินหนีเลย ใหเหตุผลวาเราไปเซาซ้ี เขาวาเหม็นกล่ิน เขาก็ไมเลน

ดวยเราจะนอนกับเขา เขาก็ไมยอม เราก็ไปหานอกบาน ไปเท่ียว ไปมีเมียนอย” 

“บางทีก็บังคับ เมียไมยอมไมสนใจละ ตองนอนดวยใหได” 

“ไมได กูเมามาตองเอาใหถึงใจ กูจะนอนดวย หากขัดขืนจะไปที่อ่ืน”  

หลังจากเลิกดื่มเหลา  

“พอเลิกเหลา ความคิดก็เปล่ียนไป เราใหเกียรติเขา ไมบังคับ เราตองเขาใจเขา เมียไมพรอมเราก็

ไมบังคับ เรารับได แลวก็ไมไปเท่ียวขางนอก ไมไปมีผูหญิงอ่ืน” 
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“ทุกวันนี้ตางคนตางเขาใจกัน เม่ือไมพรอมหันหลังใหกัน ก็ไมเปนไร เร่ืองอยางนี้เราตองเขาใจ

กัน ถึงจะอยูดวยกันได ถาภรรยาไมพรอม แตผมพรอมก็ไมบังคับกัน”  

“เราเห็นใจซ่ึงกันและกัน ภรรยายังไมพรอมตองมีเหตุผล อาจไมสบาย เราตองยอมรับฟงและ

ตองเห็นใจกัน”                                                                                                                                                                              

เม่ือผูชายเลิกเหลาได ก็ใหคุณคาภรรยา ลดความเปนลูกผูชายของตนเองลง ทําใหเกิดการ

ปรับเปล่ียนของการอยูรวมกัน เขาใจกันและกันมากข้ึน โดยเฉพาะความสัมพันธเชิงลึกระหวางสามีภรรยาที่

ไมมีการบังคับใหมีเพศสัมพันธดังเชนท่ีเคยทําเม่ือเมาเหลา  

นอกจากนี้ ผูชายท่ีเลิกเหลาไดแลว ผูชายกลุมนี้ยังมีความเขาใจ ยอมรับ และสนับสนุนใหผูหญิงมีบทบาทมาก

ข้ึน ท้ังในครอบครัว และชุมชน เปนท่ีมาของการยอมรับความเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย ซ่ึงเปนแนวทาง

ของการแกไขปญหาความรุนแรงตอผูหญิงอยางยั่งยืน  

หลังจากท่ีผูชายเหลานี้ไดเขารวมโครงการลดเหลา เพื่อลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 

โครงการไดจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นระหวางผูชายท่ีผานพนปญหาการด่ืมเหลากับ

ผูชายท่ียังดื่มอยู รวมท้ังจัดใหมีการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ทําใหกลุมผูชายหลายคนกลาเปดเผยและ

ยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดื่มเหลาและใชความรุนแรงในครอบครัว ไดมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดย

มีความรับผิดชอบตอครอบครัวมากข้ึน ไมคิดวาเปนเร่ืองนาอายหรือวาเสียศักดิ์ศรีเชนแตกอน มีกําลังใจท่ีจะ

ลด ละ และเลิก ซ่ึงจากขอมูลของโครงการ พบวา ผูชายท่ีเลิกเหลาไดมาเปนแนวรวมในการแกปญหา ทําให

สถานการณปญหาที่เกิดข้ึนในแตละพื้นท่ีลดลง ผลกระทบที่เกิดข้ึนก็คล่ีคลายไปในทางที่ดีข้ึน เชน 

ความสัมพันธในครอบครัวดีข้ึน สภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวดีข้ึนกวาเดิม ไดรับการยอมรับจากคนใน

ชุมชน สงผลใหสถานภาพทางสังคมดีข้ึน รวมถึงสถานการณปญหาการดื่มเหลาของผูชายท้ัง 4 พื้นท่ี ใน

ระดับชุมชนมีนอยลง เนื่องจากกลุมผูชายเลิกเหลาไดเขารวมกิจกรรมทําใหมีการขยายผลตอสูกลุมผูชาย

ดวยกัน เชน ผูชายท่ีเลิกเหลาแนะนําใหกลุมเพ่ือน ๆ ท่ียังดื่มเหลาอยูใหเลิก โดยการนําประสบการณของ

ตนเองมาถายทอดเพื่อเปนตัวอยางใหเห็นถึงผลกระทบในดานตาง ๆ  ถือเปนกลยุทธท่ีสรางแรงจูงใจให

ผูชายท่ีดื่มเหลามีความคิดลด ละ และเลิกเหลา  รวมท้ังการสรางพื้นท่ีใหท้ังผูหญิงและเด็กท่ีไดรับผลกระทบ

จากความรุนแรงและผูชายท่ีเคยใชความรุนแรงจากการดื่มเหลานั้นมีสวนสําคัญมาก เพื่อเปดโอกาสให

ผูหญิงไดสามารถพูดถึงปญหาความรุนแรงโดยไมมองวาเปนปญหาสวนตัวอีกตอไป และในชุมชนก็ได

เรียนรูวาปญหาความรุนแรงไมใชเปนเร่ืองสวนตัวแตเปนปญหาของชุมชนท่ีตองรวมกันแกไขปญหา ไม

โยนความผิดนี้ใหกับผูหญิงฝายเดียว สวนผูชายนั้นไดมีพื้นท่ีท่ีจะเปดตนเอง และยอมรับวาปญหาที่เกิดข้ึน

นั้นเปนปญหาของทัศนคติของคนในชุมชนท่ีมองวาปญหาความรุนแรงเปนเร่ืองสวนตัว เปนปญหาของ

  
184 



  

การเกิดเครือขายผูหญิงท่ีผานพนและผูชายท่ีเลิกเหลาได ผูหญิงและผูชายเหลานี้ไดรวมกันผนึก

กําลังกับองคกรของผูหญิงในพ้ืนท่ี 4 แหง ท่ีมีความสนใจปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก จัดกิจกรรม

รณรงคใหชุมชนเขาใจผลกระทบจากเหลาในดานรางกาย  จิตใจ ดานเศรษฐกิจในครอบครัว ซ่ึงสามารถ

กระตุนใหหนวยงานภาครัฐ และองคกรในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาความรุนแรงตอ

ผูหญิงและเด็ก เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โดยมีความเห็นวา อบต. ควรจัดงบประมาณในการ

สนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องลด ละ เลิกเหลา เพ่ือลดความ

รุนแรงตอผูหญิงและเด็ก ในสวนผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน กํานัน ควรเปนแบบอยางในการลด ละ และเลิก

เหลา และกระตุนใหคนในชุมชน เห็นความสําคัญและรวมกันแกไขปญหา และปองกันไมใหปญหาเกิดข้ึน

อีก สวนองคกรภาคประชาชน เชน องคกรผูหญิงในชุมชนท่ีเกิดข้ึนในฐานะท่ีเปนผูไดรับผลกระทบจาก

เหลาและถูกใชความรุนแรง สามารถมีสวนรวมในการเสนอนโยบายท่ีจะใหมีการควบคุมการขายเหลาและ

การควบคุมการบริโภคเหลาในระดับนโยบายได รวมทั้งการรณรงคระดับนโยบาย ในชุมชนของจังหวัด   

ตาง ๆ ไดมีการปรับเปล่ียนใหมีนโยบายในการแกปญหาความรุนแรงในระดับจังหวัด เชน จังหวัด

อํานาจเจริญ ทางจังหวัดไดมีการประกาศใหหมูบานคํากลาง เปนหมูบาน “หนึ่งหมูบาน หนึ่งตําบลในฝน” 

โดยกระทรวงมหาดไทย สวนจังหวัดชุมพร ทางจังหวัดใหมีนโยบาย การรณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิง

และเด็ก เปนแผนของจังหวัด  

นอกจากนั้น เครือขายท้ัง 4 พื้นท่ี ยังมีสวนสําคัญในฐานะที่เปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการด่ืม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในการรวมรณรงคกับเครือขายรณรงคปองกันภัยจากแอลกอฮอล จนทําใหสภา        

นิติบัญญัติผานรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงป 2549-2550 จนประสบความสําเร็จ

ในเดือนธันวาคม 2550 ท่ีผานมา 
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การศึกษาความรู  เจตคติ  ความเชื่อ  และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย 
A Study  of Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices  

on Sexual Behavior among Youth in Thailand 
                                                                                                                 

ศิริยุพา นันสุนานนท และคณะ 

บทคัดยอ 

พฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมทําใหวัยรุนเส่ียงตอการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส และโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ รวมถึงการต้ังครรภไมพึงประสงค  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจภาคตัดขวาง

เกี่ยวกับความรู เจตคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุของเยาวชนไทย

ชายหญิงท่ีมีอายุระหวาง 10-24 ป ในเขตกรุงเทพฯ  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และ

ภาคใต   ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน   โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ   

แบบสัมภาษณซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม Illustrative Core Instruments  ขององคการอนามัยโลก  

รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลุมยอย จํานวน 2 กลุมคือ กลุมนักเรียนหญิงชาย ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 19 คน และกลุมมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 12 คน ในโรงเรียนแหงหนึ่ง และ

สัมภาษณเชิงลึกกรณีศึกษาวัยรุนหญิงชายจํานวน 5 ราย ในชุมชนแออัดแหงหนึ่ง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ   

เก็บขอมูลตั้งแตเดือนธันวาคม 2545 ถึงเดือนตุลาคม  2549   กลุมตัวอยางเยาวชนท้ังหมด  5,996  คน ในภาค

ตางๆ ของประเทศไทย  เปนเพศชาย รอยละ 45.1 เพศหญิงรอยละ 54.9  มีอายุเฉล่ีย 16.44 ± 4.04 ป  เยาวชน

เคยไดรับความรูเพศศึกษาจากโรงเรียนรอยละ 90 แตมีคะแนนความรูเร่ืองถุงยางอนามัย/ โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ และความรูเร่ืองเพศศึกษาในระดับนอย เยาวชนสวนใหญมีเจตคติเชิงบวกในเร่ืองโอกาสท่ี

เอ้ืออํานวยตอการมีเพศสัมพันธ รอยละ 72.4  การชักชวนของกลุมเพื่อน รอยละ 56.9  และการใชถุงยาง

อนามัย รอยละ 76  สวนเร่ืองความเปนชายหญิง/ เพศสภาวะน้ันมีเจตคติเชิงลบ รอยละ 86.3  เยาวชน 1 ใน 3 

ท่ีกําลังศึกษาอยูเคยมีเพศสัมพันธแลว (n=1,237)  อายุเฉล่ียของกลุมตัวอยางในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 

17.28 ± 2.43 ป สวนคูท่ีมีเพศสัมพันธดวยมีอายุเฉล่ีย 18.73 ± 4.13 ป รอยละ 60  มีเพศสัมพันธกับคูรัก/ 

แฟน/ เพื่อนสนิท ไมมีการใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกรอยละ 50  การเก็บขอมูล             

เชิงคุณภาพพบวา เยาวชนในสถานศึกษา และในชุมชนไดใหความหมายของพฤติกรรมทางเพศไปในทาง

เดียวกันคือ การที่เด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ปจจัยท่ีทําใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมี

พื้นฐานมาจากการเล้ียงดูของครอบครัว  การส่ือสารภายในครอบครัว  อิทธิพลของกลุมเพื่อน ออกจาก

โรงเรียนกลางคัน  มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมคอนขางตํ่า และสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีเอ้ือ และเสริม
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 Abstract 

Inappropriate sexual behaviors in adolescents bear the risk of contracting Sexually Transmitted 

Infections (STIs), including HIV/AIDS, and of unwanted pregnancies. The purpose of the study was to 

explore the knowledge, attitudes, beliefs and practices of sexual behavior. A cross-sectional survey is 

based on a sample of 5,996 respondents aged 10 - 24, by a proportional multi-stage random sampling 

technique from the National Statistical Office. The questionnaires had been modified from the Illustrative 

Core Instruments (WHO). The focus group on 31 students from one secondary school and in-depth 

interviews of 5 cases of adolescents who lived in a slum community, Rajchatewi District, Bangkok were 

done. Data was collected between December 2002 and October 2006. The survey was consisted of all 

regions in Thailand. Their mean age was 16.44 ± 4.04 years. Over eighty percent of the sample had 

received sexuality education, but their level of knowledge of sexuality education scored low (62.8%). The 

samples’ strong attitude towards sex was sexual permissiveness (72.4%), peer pressure (56.9%), condom 

use (76%). The majority of samples had weak attitude towards gender (86.3%). One-third of samples 

(n=1,237) who were school students had first sexual intercourse with their boy/girl friends. The mean age 

of first sexual intercourse was 17.28 ± 2.43 years and their sexual partners’ mean age was 18.73 ± 4.13 

years. Fifty percent of them did not use the condom. The qualitative data found that the meaning of 

premarital sex in the norm of present day adolescents and factor related was improper child rearing, poor 

family communication, delinquent peer influences, early school drop out, low socioeconomic status put 
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them at a high-risk of sexual behaviors and consequences such as unwanted pregnancy, illegal abortion, 

STIs/HIV/AIDS, maternal and child health and the role of teenage parents. The majority of sample had 

never use sexual and reproductive health counseling services because of ignorance and feeling of shyness. 

Sexuality education and reproductive health care service provisions should be strengthened. Sex literacy 

should be promoted in Thai society to desensitize the sexual issues. 

บทนํา 

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตมาก เชน การมี

เพศสัมพันธกอนแตงงาน เพศสัมพันธท่ีเร่ิมในอายุท่ีนอยลง มีการใชถุงยางอนามัยนอย  มีความเส่ียงตอการ

ตั้งครรภ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ/ เอชไอวี/ เอดส รวมท้ังปญหาตอเนื่องอ่ืนๆ ตลอดจนความเส่ือมโทรมทาง

สุขภาพ จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขพบวา ประเทศไทยจะมีจํานวนผูติดเช้ือเอดสรายใหม

ประมาณ 19,000 รายตอป  และคาดการณวา ในป พ.ศ. 2549 จะมีจํานวนผูปวยเอดสสะสมประมาณ 

1,109,000 ราย  โดยในจํานวนนี้เปนผูติดเช้ืออยูในชวงวัยรุน อายุระหวาง 15 - 24 ป เปนจํานวนเกือบ 80,000 

ราย  ซ่ึงจากผลการสํารวจพบวา มีเพียง 1 ใน 3 ของวัยรุนท่ีติดเช้ือเอชไอวีเหลานี้ท่ีใชถุงยางอนามัยขณะมี

เพศสัมพันธ  ขณะท่ีสถิติตั้งแตป พ.ศ. 2545  มีจํานวนผูติดเช้ือรายใหมเพิ่มสูงข้ึนในกลุมอายุ 15-24 ป 

โดยเฉพาะกลุมอายุ 15-19 ปพบวา ผูหญิงติดเช้ือมากกวาผูชาย และวัยรุนสวนใหญเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธ

โดยไมไดรับการปรึกษามากอน (1) 

นอกจากนี้วัยรุนในปจจุบันยังมีความเส่ียงจากธุรกิจการคาท่ีใชส่ือ และ เทคโนโลยีใหมๆ อันไดแก  

การตูน  ทีวี  วิทยุ  โฆษณา  โทรศัพทมือถือ  คลิปวิดีโอ  วีซีดี  โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต  เพื่อกระตุน หรือ ชักจูง

เด็ก และวัยรุนใหมีทัศนคติและความเช่ือในเร่ืองเพศที่ไมสรางสรรค อันกอใหเกิดอันตราย และมีการเลียนแบบ

กันอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยานอนหลับบางชนิด (Rohypnol)  และยาบา (Amphetamine)  ไดถูกนํามาใชเพ่ือ

การขมขืนกระทําชําเรา  ซ่ึงเปนขาวอยูบอยคร้ัง  ปญหาตางๆ เหลานี้ในวัยรุน นับวันจะทวีความรุนแรง และ

ซับซอนยิ่งข้ึน เนื่องจาก วัยรุนยังดอยประสบการณ  ความรู  วุฒิภาวะ  การตัดสินใจ  รวมท้ังขาดกําลังทรัพย และ

โอกาสที่จะเขาถึงแหลงความรูและแหลงบริการดานสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ   

จากทฤษฎีของแอบรามสัน  (Abramson, 1983)  (2)   หรือท่ีเรียกวา The sexual system ทฤษฎีนี้มี

สมมติฐานวา การแสดงออกทางเพศถูกควบคุมดวย กลไกเชิงสมมติฐาน หรือท่ีเรียกวา โครงสรางการรับรู 

(Cognitive Structure) เปรียบเสมือน แหลงเก็บความรูสึก ประสบการณของแตละบุคคล โครงสรางการรับรู

นี้เปนตัวกําหนดพฤติกรรมทางเพศท้ังหมดโดยพัฒนามาจากตัวปอน (Input) 4 ข้ัน คือ 
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1. มาตรฐานของพอแม  (Parental Standards)  คานิยมของบิดามารดาจะตกคางอยูภายใน และ 
กอตัวเปนหลักการในโครงสรางการรับรู 

2. บรรทัดฐานทางสังคม  (Social Norms)  การเรียนรูจากเพื่อน องคกรชุมชน วัฒนธรรม 
ส่ือมวลชน ฯลฯ 

3. วุฒิภาวะ (Maturation) คือ  ขบวนการเติบโตทางรางกาย สติปญญา  บุคลิกภาพ  ภาวะจิตใจ  
อารมณ ฯลฯ 

4. ประสบการณทางเพศในอดีต (Previous Sexual Experience) ส่ิงท่ีตกคางอยูในโครงสรางการ
รับรู กอตัวเปนหลักปฏิบัติ  หรือบัญญัติแหงความประพฤติ (codes of conduct)  ซ่ึงจะกําหนดวา จะรับรู และ
จดจําเปนหลักการในความประพฤติทางเพศเชน  เด็กผูหญิงไดรับการเรียนรูเร่ืองเพศวา เปนเร่ืองนารังเกียจ 
ตองถูกลงโทษ ก็จะจดจํายึดเปนหลักการ  และจะแสดงออกในชีวิตในประจําวันทางทัศนคติ ความเช่ือ ความ
คาดหวัง และความตองการเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 

หลักปฏิบัติในโครงสรางการรับรูถูกอิทธิพลจากส่ิงท่ีเรียกวา เคร่ืองกระตุนทางเพศ (Sexual 

Stimulus Cues)  ซ่ึงแอบรามสันแบงประเภทของส่ิงกระตุนทางเพศออกเปน 4  อยางคือ  

1.  อิทธิพลจากฮอรโมน (Endocrinological Stimuli) 

 2. อิทธิพลจากระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนท่ีเปนอิสระ (Physiological 

Stimuli) 

 3. สภาวะของการกระตุนท่ีมีบุคคล หรือ ส่ิงท่ีเปนตัวแทนของบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย 

(Conditioned and Unconditioned Stimuli) เชน  ภาพยนตรโป  คูรัก  การกอดจูบ และการแตงกาย 

 4.   อิทธิพลจากส่ิงแวดลอม หรือ ตัวแปรภายนอก (Situational Stimuli) เชน ยา เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล   และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย 

ปจจัยตางๆ เหลานี้ทําใหปญหาเร่ืองเพศท่ีเกิดขึ้นนั้น กลายเปนปญหาทางสังคม จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองมีการศึกษาวิจัยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ในวัยรุนเพื่อท่ีจะได

เปนแนวทางและ/หรือมาตรการท่ีจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาทางเพศและ อนามัยการเจริญพันธุได

อยางเหมาะสมตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง(Cross-sectional Study) เกี่ยวกับความรู เจตคติ ความเช่ือ และ

พฤติกรรมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ของเยาวชนไทยชายหญิงท่ีมีอายุระหวาง 10-24 ป ในเขต

กรุงเทพฯ  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต    
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อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคือ   แบบสอบถามเร่ืองความรู เจตคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน

ไทยท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน โดยดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณ Illustrative Core Instruments  ขององคการ

อนามัยโลก (3)  รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลุมยอย จํานวน 2 กลุมคือ กลุมนักเรียนหญิง

ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 19 คน และกลุมมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 12 คน ในโรงเรียนแหง

หนึ่ง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และสัมภาษณเชิงลึกกรณีศึกษาวัยรุนหญิงชายจํานวน 5 ราย ชุมชนแออัดแหงหนึ่ง

ในเขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีแนวคําถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล รวมกับการสังเกตแบบ passive 

participant observation  เก็บขอมูลตั้งแตเดือนธันวาคม 2545  ถึงเดือนตุลาคม  2549    

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางเยาวชน แบงเปนพื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯ รอยละ 20.6  ภาคเหนือ รอยละ20.8  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 4.7   ภาคกลาง รอยละ  27.3 และภาคใต รอยละ 16.6   เปนเพศชาย รอยละ 45.1 

เพศหญิงรอยละ 54.9   มีอายุเฉล่ีย 16.44 ± 4.04 ป  และสวนใหญกําลังศึกษาอยู  ปจจุบันพักอาศัยอยูกับบิดา

มารดารอยละ 57.9   เยาวชนเคยไดรับความรูเพศศึกษาจากโรงเรียนรอยละ 90   แตคะแนนท่ีไดจากการตอบ

คําถามของเยาวชนเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุพบวา มีคะแนนความรูเร่ืองเพศศึกษาใน

ระดับนอยกวารอยละ 60     
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ตารางท่ี 1 ขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n=5,996) 

  ลักษณะท่ัวไป                  จํานวน             รอยละ   ลักษณะท่ัวไป                  จํานวน            รอยละ 

พื้นท่ีศึกษา  ระดับการศึกษาท่ีจบ 

กรุงเทพฯ                            1,235                20.6  ตํ่ากวาประถมศึกษา             315                  5.3 

ภาคเหนือ                            1,250                20.8  มัธยมศึกษา                          742                12.4 

ภาคกลาง                            1,637                27.3  ปวช./ ปวส.                          304                 5.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       880               14.7  ป.ตรี/สูงกวา                        194                  3.2 

ภาคใต                                    994               16.6  กําลังเรียน                          4,439                 74          

เพศ ปจจุบันพักอาศัยอยูกับ 

เพศชาย                              2,706              45.1                   แฟน/ สามีหรือภรรยา           388                6.5            

เพศหญิง                             3,290              54.9  พอแม/ คนในครอบครัว      4,869              81.2 

  คนเดียว                                 135                2.3 

กลุมอายุ (อายุเฉล่ีย 16.44 ± 4.04 ป)  มากกวา 1 ขอ                        544                9.1 

อายุ 10-14 ป                       2,314             38.6  อื่นๆ                                       46                 0.8 

อายุ 15-19 ป                       1,993             33.2  ไมตอบ                                  14                  0.2   

 อายุ 20-24 ป                       1,689             28.2 

การไดรับความรูเพศศึกษาจากโรงเรียน ระดับคะแนนความรูเร่ืองเพศศึกษา 

 เคย                                   5,268              87.9                   นอย                                     3,766              62.8    

ไมเคย                                  728              12.1 มาก                                     2,230              37.2 

  

กลุมตัวอยางเยาวชนสวนใหญมีเจตคติเชิงบวก ในเร่ืองโอกาสที่เอ้ืออํานวยตอการมีเพศสัมพันธ     

รอยละ 72.4  การชักชวนของกลุมเพื่อน รอยละ 56.9  และการใชถุงยางอนามัย รอยละ 76  สวนเร่ืองความเปน

ชายหญิง/ เพศสภาวะนั้นมีเจตคติเชิงลบ รอยละ 86.3 นอกจากนี้มีเจตคติเปนกลางตอเร่ืองการใชกําลังเพื่อท่ีจะ

มีเพศสัมพันธ รอยละ 51  และการทําแทง  รอยละ 71.3  ดังแผนภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  แสดงรอยละของลักษณะโดยรวมความเชื่อ  เจตคติ  และคานยิมเกี่ยวกับเร่ืองเพศ  

 

การใชถุงยางอนามัย 

การใชกําลังเพื่อที่จะม ี

เพศสัมพันธ 

การทําแทง 

ความเปนชายหญิง/เพศสภาวะ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

รอยละ

ทางลบ

ทางบวก

เปนกลางอิทธิพลของกลุมเพ่ือน 

โอกาสท่ีเอื้ออํานวยในการ 

มีเพศสัมพันธ 

 

ในดานพฤติกรรมทางเพศเยาวชนเกือบรอยละ 80 เปนกลุมท่ีไมเคยมีเพศสัมพันธ (n= 4,759) กลุม

ตัวอยางเยาวชนประมาณหน่ึงในสามเคยมีเพศสัมพันธแลว (n= 1,237)   อายุในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของ

กลุมตัวอยางอยูในชวง 17-18 ป  อายุโดยเฉล่ีย  17.28 ± 2.43 ป   สวนคูท่ีมีเพศสัมพันธดวยมีอายุอยูในชวง 

16-20 ป อายุโดยเฉล่ีย 18.73 ± 4.13 ป เยาวชนประมาณรอยละ 60 มีเพศสัมพันธกับคูรัก/ แฟน/ เพื่อนสนิท  มี

การใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกประมาณรอยละ 50   และมากกวารอยละ 80 ไมเคยไปใช

บริการการใหการปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุ  ดังตารางท่ี 2 

ขอมูลท่ีไดจากการจัดสนทนากลุมเยาวชนในสถานศึกษาไดใหความหมายในเร่ืองเพศ เปนเร่ือง

ของสรีรวิทยา และพฤติกรรมทางเพศคือ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ในปจจุบันการเรียนการสอน

เพศศึกษาในโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เชน ครู/ อาจารยยังขาดความรูในเร่ืองเพศศึกษา ขาดส่ือ

การสอนท่ีจะนําไปใช  วิธีการสอนท่ีไมนาสนใจ และเน้ือหาท่ีสอนยังไมครบถวน  นอกจากน้ียังพบวา การ

ใหบริการการใหการปรึกษาปญหาทางเพศสําหรับวัยรุนยังมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาท่ีใชบริการ ขาดความ

เปนสวนตัว ขาดระบบการชวยเหลือและสงตอในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาแลว 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมทางเพศ (n=1,237) 

  ลักษณะท่ัวไป                                                จํานวน                                           รอยละ 

ลักษณะพฤติกรรมทางเพศ 

เคย                                                                   1,237                                                20.6                

ไมเคย                                                               4,759                                               79.4 

อายุเฉล่ียของกลุมตัวอยางในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรก  17.28 ± 2.43 ป 

อายุเฉล่ียของคูท่ีมีเพศสัมพันธดวยคร้ังแรก  18.73 ± 4.13 ป 

ลักษณะของคูท่ีมีเพศสัมพันธดวยคร้ังแรก 

 แฟน/คูรัก/เพ่ือนสนิท                                       749                                               60.5 

 หญิง/ชายขายบริการทางเพศ                             45                                                 3.6 

 คูที่อยูดวยกันฉันทสามี/ภรรยา                         347                                               28.1 

 คนที่รูจักกันผิวเผิน                                            61                                                4.9 

 คนที่ไมรูจัก                                                       31                                                2.5          

การใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 

 ใช                                                                     579                                              46.8 

 ไมใช                                                                656                                                53 

 ไมตอบ                                                               2                                                 0.2 

 

การใชบริการดานการใหการปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุสําหรับวัยรุน 

 เคย                                                                  167                                                13.5 

 ไมเคย                                                           1,070                                               86.5 

 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เยาวชนในชุมชนแออัดไดใหความหมายของพฤติกรรมทางเพศ

คือ การท่ีเด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร   มีพื้นฐานมาจากการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว การสื่อสาร

ภายในครอบครัว  อิทธิพลของกลุมเพื่อน การออกจากโรงเรียนกลางคัน  มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

คอนขางตํ่า และสภาพแวดลอมของชุมชนที่เอ้ือ และเสริมใหมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงถือวาเปน

กลุมเส่ียงท่ีไดรับผลกระทบไดแก การตั้งครรภไมพึงประสงค การทําแทงเถ่ือน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ/ 

เอชไอวี/ เอดส  สุขภาพรางกายและจิตใจของทั้งมารดาและทารกออนแอ  ความไมพรอมของวัยรุนในการทํา

หนาท่ีพอแมอยางครบถวน เปนภาระของคนในครอบครัวในการรับเล้ียงดูทารก  เปนตน  นอกจากนี้ยังพบวา 
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วัยรุนไทยมีการเปล่ียนแปลงคานิยม และเจตคติตอการมีเพศสัมพันธ  เชน การมีนัดไปเท่ียวกันสอง

ตอสอง  การแสดงความรักตอกันดวยการกอด จูบและสัมผัสซ่ึงกันและกันในท่ีสาธารณะ การใชกําลังเพื่อท่ีจะ

มีเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และ/หรือการมีเพศสัมพันธนอกสมรส ทําใหวัยรุนหญิงชาย

ตางมีพฤติกรรมทางเพศเส่ียงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธ/ เอชไอวี/ เอดสกับคนรัก และเพื่อนสนิท โดยไมมี

การปองกัน รวมกับการขาดความรูเพศศึกษาอยางครอบคลุม  ยิ่งทําใหพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธมีการ

ขยายตัวและความเส่ียงเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอายุท่ีมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเกิดเร็วข้ึน กอปรความทันสมัยของส่ือ

ตางๆ โฆษณา ภาพยนตร อินเทอรเน็ต การถายคลิปวิดีโอทางโทรศัพทมือถือ และอิทธิพลของสังคมแบบ

บริโภคนิยม โดยขาดความรูความเขาใจเบ้ืองหลังของเจาของวัฒนธรรม ลวนแตเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเพศ  รวมกับองคประกอบภายในมาสนับสนุนคือ สภาพครอบครัว การอบรมเล้ียงดู

ของพอแม ความเปนวัยรุน อิทธิพลของกลุมเพื่อนตอพฤติกรรมทางเพศ  การใชเวลาวาง การแสวงหาความสุข 

การขาดความรูเพศศึกษา รวมทั้งมีปจจัยเสริมจากสภาพแวดลอมในชุมชนแออัด ซ่ึงเปนพื้นท่ีเส่ียง และเปน

แหลงเส่ือมโทรม  นอกจากนี้วิวัฒนาการอันยาวนานของสังคมไทยยังไดสะทอนคานิยมและความเช่ือในเร่ือง

เพศ ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางสถาบันสังคมวัฒนธรรม  ไมวาจะเปนบาน ชุมชน โรงเรียน 

ส่ือมวลชน ฯลฯ ท่ีรวมกันถายทอดความเช่ือ คานิยมและพฤติกรรมทางเพศต้ังแตดั้งเดิม ไดตกทอดกันมา

เร่ือยๆ จนกลายมาเปนระบบบรรทัดฐานท่ีมีเครือขาย มีความสัมพันธกันอยางกวางขวาง ซ่ึงพฤติกรรมของทั้ง

หญิงชาย จะถูกประเมินควบคุมผานตามบรรทัดฐาน ท่ีเปนกรอบในการประเมินระหวางกันและกันตามเพศ

สภาวะ โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บรรทัดฐานเหลานี้จะถูกซึมซับเขาไปในระบบความคิดและ

จิตสํานึกของผูหญิง ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว หากมีการละเมิดบรรทัดฐาน ผูหญิงจะไดรับการ

ลงโทษจากสังคม และรูสึกผิด กระบวนการประทับตราทางสังคม จึงเปนกลไกสําคัญท่ีสนับสนุน บังคับใหเกิด

ขอจํากัด และสรางขอบเขตใหผูหญิงโดยสงผานระบบครอบครัวในการกําหนดระเบียบและวางมาตรฐาน

พฤติกรรมแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อสืบทอดสังคมตอไปสถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานท่ีสําคัญของ

สังคมในอันดับแรก ในการถายทอด  และควบคุมบรรทัดฐานทางเพศนี้ (4)  นอกจากนี้ความเช่ือเจตคติในเร่ือง
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การปองกันพฤติกรรมเส่ียงในเร่ืองสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุวัยรุน จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมในแตละพื้นท่ี เชน การใหความหมายของ

กลุมวัยรุน โดยใหกลุมวัยรุนเปนผูตีความ ใชมาตรฐานจากตัววัยรุนเองเปนตัวต้ัง เนื่องจากการใหความหมายท่ี

เปนไปในทางเดียวกัน จะเปนทางผานท่ีจะนําไปสูความเขาใจถึงพลังอํานาจของกลุมวัยรุน และ/หรือ ชุมชนท่ี

เขาอาศัยอยู นอกจากนี้ยังตองเขาใจถึงเหตุผลทางดานสังคมวัฒนธรรมของคนไทยท่ีมองวา การเปดเผยในเร่ือง

เพศเปนเร่ืองท่ีไมเหมาะสม  

สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุเปนองคประกอบพ้ืนฐานของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชากรท้ังผูชายและผูหญิง  การสรางเสริมและแกปญหานี้มิไดมุงเนนเฉพาะท่ีผูหญิง หรือผูชายเทานั้น  แต

ตองมีการสรางความตระหนัก ใหผูชายเขามามีสวนรวมรับผิดชอบตอสุขภาพทางเพศ และอนามัยการ       

เจริญพันธุท้ังของตนเองและผูหญิงดวย  เพราะผูชายเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ ตอการสรางเสริม และ แกไข

ปญหาอนามัยการเจริญพันธุของผูหญิง  เพื่อใหทุกคนมีพัฒนาการทางเพศท่ีเหมาะสมและปลอดภัย รวมท้ังเปน

การสงเสริมใหชายและหญิงมีความรับผิดชอบในความสัมพันธทางเพศรวมกัน รวมท้ังการเสริมทักษะในการ

ส่ือสารภาษาเพศ (Sex Literacy) ภายในครอบครัว 
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The  Socio-Religious Roots of Violence Against Women 

In Thailand & S.E Asia 
 

Venerable Bhikkhuni Rattanavali 

Abstract 

The problem of violence against women in Thailand is epidemic. The most egregious in the 

sex-trade industry.  The sexploitation epidemic spreading from the epicenter of Bangkok now influences 

Cambodia and Myanmar severely with gradually increasing influence in Laos. The trafficking of drugs 

from the Golden Triangle and the sex trade industry are two main factors contributing to current inability 

in Southeast Asia. Epidemiologically with HIV/AIDS increasing rapidly in Myanmar and Cambodia, the 

forecast is further regional destabilization. 

 Recent history reveals Southeast Asia as a "shatter belt" between clashing ideologies of 

communism and capitalism. In Thailand, fragile democracy has been intermittent with military dictatorships. 

 When searching for the roots of Thailand's sex trade epidemic, it is customary for scholars to 

note global militarism of the Japanese soldiers in WVVII and the American soldiers in the Vietnam War, 

etc. Other scholars analyze sexploitation economics and the International Division of Labor, IDL, between 

North and South, developed and developing countries.  Still others focus nationally and recognize the 

effects of rapid modernization, poverty and the economic assistance women provide to their families via 

sex work. Overall, scholars largely dismiss the impact of the traditional gender-oppressive religious 

beliefs and practices by viewing them as merely sexist. 

 Few scholars have ventured to deeply analyze the ideological roots of the social epidemic of 

sexploitation, because of the taboo of criticizing Thai Buddhism.  Pioneering work of Jit Poumisak, 

Sukanya Hantrakul, and then of Khun Thitsa pointed in the direction of ideology—religion.  Hantrakul 

reached into the concepts of kamma and merit-making.  Then Kornvipa Boonsue, former-United Nations' 

scholar, analyzed gender bias in Buddhism.  She also analyzed state formation in Thailand and how 

Buddhist teachings influenced Thai values, resulting in the oppression of women. 
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 This article continues to move this research frontier forward by exploring and indicating 

clearly the methods of religious indoctrination of Thai men and women contributing to the current 

sexploitation crisis, albeit mounting for several generations and catalyzed by global militarism, IDL, 

poverty and rapid development. This research also indicates that ideology precedes action, and indicates 

the root source of oppression to women and girls as emerging from the gender-oppressive religion and use 

of religion. Last, this research proposes ideological deconstruction and substitution of other Buddhist 

values to shed light into the system to create movement and change. 

 As a Buddhist clergy member, I am honored to make the following analysis with the utmost 

confidence for the benefit of Southeast Asia's women and children. 

Let's look briefly at Thai history and religion. The influence of Hinduism propagated by 

Brahmin priests is noted in the region of ancient Thailand as early as the 7th-10th centuries.  It appeared 

along with the Mon dynastic ruling class as a means of sanctifying royalty.  At the same time, Theravada 

Buddhism and Animism were the predominant ideological frameworks for the masses. Then in the Khmer 

dynasty of 1181-1219, Theravada Buddhism was again in the ideological milieu along with Hindu 

Brahman teachings. 

 By the Sukhothai period 1250-1350, scholars officially note Theravada Buddhism as formally 

being introduced into Thailand, although there were prior Buddhist influences, both Theravada and 

Mahayana. The early leader, Po-Kun Ram Khamheng of the Sukhothai period did not embellish or 

embrace Hindu ceremonies performed by Brahmin priests to justify his rule. 

However, Brahman influence reemerges in the Ayudhaya period 1350-1767.  Thus, it irrevocably 

changes the face of Theravada Buddhism.  For this analysis of Thai history and Hindu-Brahman influence, I 

called upon the research of Dr. Kornvipa Boonsue, former-United Nation's UNIFEM scholar. 

Thai Buddhism includes: Theravada Buddhism, Hinduism and Animism.  Even the Buddhist 

scriptures, written 400 years after the Buddha's death, possess significant Brahman caste oppressive 

influence degrading to women. 

During the Ayudhaya period 1350-1767 the adoption of the Manu-Dharma Sattra (ancient 

Hindu laws written by Brahmin scholars) set the stage for hundreds of years of oppression of women and 

children in Thailand. These laws gave rise to values, which remained after the laws became extant.  
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Thereby, women and children were considered as property to be bought, sold, beaten or killed.  A married 

woman was the property of her spouse, and children were the property of their father. In the society-at-

large, they could be bought or sold, and punished by beatings or death. 

The Manu Dharma Sattra laws of 700 years ago are one of the root causes of the sex trade 

industry of present.  This misogyny of women and disavowing of girl children, became firmly 

institutionalized in Thai Buddhism. 

 As time passed, ruling Thai dynasties maintained their power through the use of Brahman 

rituals to embellish the king as a "god king."   Simultaneously ruling dynasties subdued the masses 

through the Hindu concept of kamma.   In Hindu society, kamma involves notions of the past and the 

future to justify a heavy caste system in the present.  In Buddhism, kamma means "action."   We change 

the effects of actions in the present moment, not in a disempowered past or future.  The moment of action, 

and emphasis in Buddhism, is the present moment. 

 Overtime, Buddhism grew among the masses, and competition for spiritual-political space 

intensified in the public sphere between the Buddhist monks and the Brahmin priests. Thus, the Buddhist 

monks absorbed Brahman rituals and Hindu belief structures in their attempts to solidify their power.  

Much of this was influenced by state power.  Brahmin priests of Thailand were common at the turn of the 

last century, yet are rare today. However, their influence irrevocably changed the face of Thai Buddhism, 

and the quality of life for women and girls in Thailand and Southeast Asia. 

 The concept of kamma employed in Southeast Asia was then violently misused to oppress 

women.  Today it still appears in the following cultural examples of value indoctrination. "If a woman is 

beaten by her husband, it is because she beat him in the past.  If a woman is sold into sexploitation, it is 

because she sold someone into sexploitation in the past" (see Table 1).  

The woman is "blamed" for suffering and violence which she encounters.   Many of these 

women do not overcome their trauma and oppression, and remain unaware, silent victims of the 

oppression.  This process of oppression is known as "blaming the victim." 

The problem of violence against women in Thailand is epidemic. The most egregious in the 

sex-trade industry.  The sexploitation epidemic spreading from the epicenter of Bangkok now influences 

Cambodia and Myanmar severely with gradually increasing influence in Laos. The trafficking of drugs 
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from the Golden Triangle and the sex trade industry are two main factors contributing to current inability 

in Southeast Asia. Epidemiologically with HIV/AIDS increasing rapidly in Myanmar and Cambodia, the 

forecast is further regional destabilization. 

Recent history reveals Southeast Asia as a "shatter belt" between clashing ideologies of 

communism and capitalism. In Thailand, fragile democracy has been intermittent with military 

dictatorships. 

 When searching for the roots of Thailand's sex trade epidemic, it is customary for scholars to 

note global militarism of the Japanese soldiers in WVVII and the American soldiers in the Vietnam War, 

etc. Other scholars analyze sexploitation economics and the International Division of Labor, IDL, between 

North and South, developed and developing countries.  Still others focus nationally and recognize the 

effects of rapid modernization, poverty and the economic assistance women provide to their families via 

sex work. Overall, scholars largely dismiss the impact of the traditional gender-oppressive religious 

beliefs and practices by viewing them as merely sexist. 

 Few scholars have ventured to deeply analyze the ideological roots of the social epidemic of 

sexploitation, because of the taboo of criticizing Thai Buddhism.  Pioneering work of Jit Poumisak, 

Sukanya Hantrakul, and then of Khun Thitsa pointed in the direction of ideology—religion.  Hantrakul 

reached into the concepts of kamma and merit-making.  Then Kornvipa Boonsue, former-United Nations' 

scholar, analyzed gender bias in Buddhism.  She also analyzed state formation in Thailand and how 

Buddhist teachings influenced Thai values, resulting in the oppression of women. 

This article continues to move this research frontier forward by exploring and indicating 

clearly the methods of religious indoctrination of Thai men and women contributing to the current 

sexploitation crisis, albeit mounting for several generations and catalyzed by global militarism, IDL, 

poverty and rapid development. This research also indicates that ideology precedes action, and indicates 

the root source of oppression to women and girls as emerging from the gender-oppressive religion and use 

of religion. Last, this research proposes ideological deconstruction and substitution of other Buddhist 

values to shed light into the system to create movement and change. 

As a Buddhist clergy member, I am honored to make the following analysis with the utmost 

confidence for the benefit of Southeast Asia's women and children. 
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Let's look briefly at Thai history and religion. The influence of Hinduism propagated by 

Brahmin priests is noted in the region of ancient Thailand as early as the 7th-10th centuries.  It appeared 

along with the Mon dynastic ruling class as a means of sanctifying royalty.  At the same time, Theravada 

Buddhism and Animism were the predominant ideological frameworks for the masses. Then in the Khmer  

dynasty of 1181-1219, Theravada Buddhism was again in the ideological milieu along with 

Hindu Brahman teachings. 

By the Sukhothai period 1250-1350, scholars officially note Theravada Buddhism as formally 

being introduced into Thailand, although there were prior Buddhist influences, both Theravada and 

Mahayana. The early leader, Po-Kun Ram Khamheng of the Sukhothai period did not embellish or 

embrace Hindu ceremonies performed by Brahmin priests to justify his rule. 

However, Brahman influence reemerges in the Ayudhaya period 1350-1767.  Thus, it 

irrevocably changes the face of Theravada Buddhism.  For this analysis of Thai history and Hindu-

Brahman influence, I called upon the research of Dr. Kornvipa Boonsue, former-United Nation's  

UNIFEM scholar. 

 Thai Buddhism includes: Theravada Buddhism, Hinduism and Animism.  Even the Buddhist 

scriptures, written 400 years after the Buddha's death, possess significant Brahman caste oppressive 

influence degrading to women. 

During the Ayudhaya period 1350-1767 the adoption of the Manu-Dharma Sattra (ancient 

Hindu laws written by Brahmin scholars) set the stage for hundreds of years of oppression of women and 

children in Thailand. These laws gave rise to values, which remained after the laws became extant.  

Thereby, women and children were considered as property to be bought, sold, beaten or killed.  A married 

woman was the property of her spouse, and children were the property of their father. In the society-at-

large, they could be bought or sold, and punished by beatings or death. 

The Manu Dharma Sattra laws of 700 years ago are one of the root causes of the sex trade 

industry of present.  This misogyny of women and disavowing of girl children, became firmly 

institutionalized in Thai Buddhism. 

As time passed, ruling Thai dynasties maintained their power through the use of Brahman 

rituals to embellish the king as a "god king."   Simultaneously ruling dynasties subdued the masses 
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through the Hindu concept of kamma.   In Hindu society, kamma involves notions of the past and the 

future to justify a heavy caste system in the present.  In Buddhism, kamma means "action."   We change 

the effects of actions in the present moment, not in a disempowered past or future.  The moment of action, 

and emphasis in Buddhism, is the present moment. 

 Overtime, Buddhism grew among the masses, and competition for spiritual-political space 

intensified in the public sphere between the Buddhist monks and the Brahmin priests. Thus, the Buddhist 

monks absorbed Brahman rituals and Hindu belief structures in their attempts to solidify their power.  

Much of this was influenced by state power.  Brahmin priests of Thailand were common at the turn of the 

last century, yet are rare today. However, their influence irrevocably changed the face of Thai Buddhism, 

and the quality of life for women and girls in Thailand and Southeast Asia. 

 The concept of kamma employed in Southeast Asia was then violently misused to oppress 

women.  Today it still appears in the following cultural examples of value indoctrination. "If a woman is 

beaten by her husband, it is because she beat him in the past.  If a woman is sold into sexploitation, it is 

because she sold someone into sexploitation in the past" (see Table 1).  

 The woman is "blamed" for suffering and violence which she encounters.   Many of these 

women do not overcome their trauma and oppression, and remain unaware, silent victims of the 

oppression.  This process of oppression is known as "blaming the victim." 

Table 1 

Blaming the Victim 

because 

woman beaten by man    she beat him in the past 

because 

woman raped by man   she raped him in the past 

because 

         woman sold                she sold a person in the past 

It is interesting to note that in the northern Buddhist countries, not heavily influenced by 

Hinduism, this concept and misuse of kamma, does not appear as such.   
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The influence of the mis-teaching and misuse of the teachings of  kamma in southeast Asia has 

had very clear epidemiological impact.  When we look at a map of Asia, it is very clear to see, how the 

AIDS epidemic has a major epicenter in Southeast Asia, yet not in the countries of the Mahayana 

Buddhists to the same extent.  This finding indicates that the AIDS epidemic's presence in Southeast Asia 

and the mis-teaching of kamma in Southeast Asia directly overlap.  From mis-teachings of kamma to the 

oppression of women and girls we see the powerful influence of values, which then result in a sex trade 

epidemic and later HIV/AIDS. 

This notion of kamma is quite un-Buddhist. In fact, at the time of the Buddha, the Buddha listened 

to people's sharings, and offered them the opportunity for catharsis.   Afterwards, he told a story which offered 

wise and compassionate insight.  He did not blame people for the suffering which they encountered in life, but 

instead instructed them to use the present moment as the moment of change.  Many texts, written after the 

Buddha's death, (for example the Jataka tales) are Hindu fables with Buddhist add-ons. The research of 

Boonsue deeply explored the gender-oppressive ideology perpetuated via these texts. 

The Buddha empowered men and women equally in the monastic community.  The Buddha 

opposed the caste system.  And, the Buddha walked away from the monarchic system, into which he was born. 

The mis-teachings of kamma coupled with authoritarian structure have made Thailand a rather 

passive, change-resistant culture.  In this process, the tool of kamma and mechanism of religion trap women 

ideologically, "as she is born a woman because of bad kamma."  Interestingly enough, in Sri Lankan Buddhist 

literature, one may see a woman being born as a woman, because of previous good kamma.  

The Hindu concepts of:  1.) kamma, 2.) ritual belief and practices around statues possessing 

special powers, and 3.) the empowerment of the king in the past as a "god king" have one important ele-

ment in common, namely the belief in an external locus of control.  Buddhism is characterized as different 

from other religions because of the belief in an internal locus of control. That is, in Buddhism, there is no 

god or external force or belief system outside of oneself that is more powerful than oneself. 

This important Buddhist concept of  “the power to make changes as resting within the 

individual” has nearly vanished in Thailand.  Instead, rituals and objects have become the sources of 

power.  Thailand gave its spiritual power away to statues, kamma, authority figures and monks. And, 

authoritarianism gives rise to passivity and subsequent cultural dysfunction.  Thus, the male in religion, 
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namely the monk became the redeemer of the female and society.  This coupled with the concept of 

kamma, and of "boon" (merit-making) and "bop" (mistake), formed the basis for cycles of violence 

against women and girls.  Boon and bop are heavily taught in Thailand, yet not so in other Buddhist 

countries.  What could be philosophically considered as wholesome and unwholesome deeds, became 

distorted to mean:  boon is giving to monks and bop is a mistake. The generous spirit of helping others 

and giving to others does not earn one merits as does giving to monks. 

In popular Thai Buddhism "tamboon" and making "boon" come from offering items to monks, 

and if a woman wants to receive merit, she has to give something to the monks, even her own son.  

Success in one's life does not rest in the hands of the people, but in the realm of magical thinking.  The 

concepts of boon and bop are examples of very early stages of ethical development of good and bad.  And, 

the process of magical thinking is an example of a very early stage in childhood thinking and 

development.  For women, these concepts and processes formally institutionalized a pathway for them to 

"identify with their oppressor."  Women then had to identify with their oppressor's needs, meet his needs, 

support his needs.  This then became a means of future positive outcome in the next life for the woman, 

because "a woman can gain merits by donating to the monks and thus be reborn as a man in her next life" 

(see Diagram 1). 

 

Diagram 1 

Cycle of Violence Against Women 

"Oppressing Women" 

 

reborn a man 

born a woman     

bad karma 

give money, food, 

 ift  t   k  
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Coupled with this mis-teaching came the mis-teaching of "parami."  Thus, a man had great 

parami or virtues if he had many wives or lovers (see Diagram 2).  This later evolved into men regularly 

frequenting sex workers as a sign of their virility.  This religiously condoned men's sexually reckless 

behaviors, and contributes to a social epidemic of sexploitation and AIDS. 

 Protest against or criticism of monks by women is prohibited by the general taboo against 

criticizing a monk, a group of monks, or the monastic community  

(see Diagram 3).  The sanction against a woman, according to the mis-teachings, if she 

criticizes a monk or the monastic community is that "she will be reborn as a prostitute."  Thus, women are:  

oppressed into silence, culturally fear the monks as respectful fear or "greng jai," silent to analyze, silent 

to speak about, silent to protest against the misogyny of the monastic community as oppressor and source 

of oppressive values.  Instead, they are to cherish, adore and respect their redeemer/oppressor. 

 

Diagram 2 

Cycle of Violence Against Women 

"Spiritual Legitimization of Male Sexual Recklessness" 
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Diagram 3 

Cycle of Violence Against Women 

"Women Become Silent" 

 
silence woman 

a monk 

munity 

 

 

 

 

 

 

 

 Simultaneously, all teachings of women as virtuous models in society and ordained life as 

Samaneris or Bhikkhunis are suppressed from oral teachings and texts written by Thai monks, although 

stories appear repeatedly in ancient texts, including an entire volume dedicated to enlightened Buddhist 

women masters.  However, negative values are taught about women, such as "a woman is:  lower than a 

man, evil, Mara (devil), unclean, a temptress, a prostitute, not worthy of educating, foolish, trivial, etc." 

 It is imperative to acknowledge that this system of oppression is coming from men and is 

directed against women.  We can clearly see the misogyny or hatred against women.  And, what do these 

men want – they want to receive young boys to live and study with them.   

So, a woman offers her sons to the monks as tradition dictates.  And, then the son gives the 

"boon" of his practice to his mother so that she can have a better rebirth (see Diagram 4). What is the 

implication then for the daughter in the family? 

 

 

 

 

 

 

  
206 



  

  
207 

Diagram 4 

Cycle of Violence Against Women 

"Spiritually Severing a Mother's Bond with Her Daughter" 

 

 

 

 

 

 

 

The daughter is not worthy of ordaining and giving merits back to her family, to her mother.  

Thus, spiritually, this is the root source of cutting the bond of sacred trust and love between mother and 

daughter.  These mothers then may contemplate selling their daughters.  Even animals in the wild protect 

their offspring from harm, yet the power of the religious tradition surpasses even the biologically powerful 

instinct to nurture and protect. 

The most severe violence and oppression is then towards the daughter.  As the mother sees 

little value in womanhood, she has conflicted emotions, low self-esteem, and is taught to despise being 

born a woman.  Thus, at some level within, she despises herself and her daughter.  And, then the tragedy 

occurs whereby the mother sells her daughter, or is silent to having her daughter be sold by others, or 

encourages her daughter to sell herself. The natural, protective, instinctive bond between mother and 

daughter is spiritually compromised, severed, yet economically the bond remains  

(see Diagram 5). 

 

 

 

 

 

 

spiritually offers it to his mother 

mother gets a 

better rebirth 

can be reborn a man 
son 



  

Diagram 5 

Cycle of Violence Against Women 

"Daughter's Internalization of Oppression" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              daughter as a sex worker 

 

Diagram 6 

Cycle of Violence Against Women 

"Religion as Spiritual Pimp" 
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her to sell herself 

mother and father 

gives money, items to  monks 

Daughter 

 
better rebirth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
208 



  

The daughter seeking love and approval then moves against her own inherent nature. The 

daughter engages in sex work, receives money in sex trade, and gives the money to her family.  She also 

gives money to the monks in order to gain merits  

(see Diagram 6).  And, so the cycle goes.  It is a case of religious indoctrination leading to 

gender-oppression. 

 The solution to these of cycles of violence to women and girls is to look even deeper at the initial 

concept of kamma and "blaming the victim."   Now, there will be further analysis and deconstruction of these 

initial mis-teachings, followed by substitution of positive values and a healing pathway. 

 There are stages of "blaming the victim" through the misuse of kamma   

(see Table 2). 

 

Table 2 

"Stages of Blaming the Victim Through the Misuse of Kamma" 

monk with inadequate listening, counseling skills 

 

hears a woman or girl sharing her story of pain, emotional suffering, violence, trauma 

the monk begins to experience empathetic distress 

 

the monk feels uncomfortable, powerless to help the woman or girl because of lack of skills, he feels 

emotionally conflicted because of his role, frustration arises, then anger arises, he wants the woman or girl 

to stop sharing, as he has limited emotional holding capacity, the monk recognizes his lack of skills and 

feels guilt, so he blames the victim 

 

he stops the person from sharing, "It's your kamma. You were beaten, raped, sold, because you beat, 

raped, sold that man in the past." 
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the woman or girl inherently feels a breach of sacred trust with herself for selecting an insensitive person 

with whom to share 



  

the experience invalidates her feelings and experience 

 

she has no opportunity for catharsis, grieving, receiving support, reframing the suffering, releasing and healing 

 

the woman or girl feels shamed, silenced, dirty, unworthy, and overall experiences an 

increase in suffering 

 

she is re-traumatized yet what she needed was to share and heal 

 

she numbs and represses her feelings and experience 

 

she enters into repetition compulsion and re-enacts her victimization in other abusive 

scenarios or relationships in a desperate attempt to re-visit and resolve the initial suffering, trauma 

(If given the opportunity to share and heal, she would not do so.) 

 

the suffering, trauma goes to the next generation to the children 

 

it becomes inter-generational suffering and victimization, generation upon generation 

 

it becomes a cultural wound 

 

it becomes culturally accepted as a norm 

to stop/silence women and girls from sharing 

 

The pathway to healing the social epidemic of sexploitation from an ideological and spiritual 

perspective is to create a culture of human-centered development, social workers, psychologists who can 

bear witness and hold the emotional suffering of the community, who can process it.  Also, women in 

religion, any religion who have appropriate listening and counseling skills, and who serve as role models, 
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symbols of wisdom and compassion, and provide refuge are essential.  Then the women and girls can 

come into circles and begin sharing about their  

experiences and heal (see Table 3). 

 

Table 3 

Healing a Cultural Wound of Violence Against Women and Girls 

 

cultural wound of violence against women and girls 

 

envision cultural healing 

 

go to the grass roots, to the individual level, one-by-one 

 

                                              break the silence 

 

         share life stories 

 

      build trust and come into groups, circles 

 

                   women and girls share the stories of their lives 

 

                                      enlarge the circle of love 

 

            gradually enlarge the circle of the society's emotional-holding capacity 

 

                       emotionally bear witness, even if we do not know what to do or 

                                                      how to solve a  problem 
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create a culture of listeners, people who can observe their own empathetic distress 

without reacting negatively 

 

open to a culture of healing, allow women and girls the time and space to heal 

 

live in a culture of peace 

 When there is so much trauma, sexual trauma, trauma of physical violence, psychological 

violence, economic violence against women and girls in a culture, then the society begins to decay, 

collapse, dysfunction, self-disintegrate, yet simultaneously there are the few, those with victorious 

personalities, gifted listeners, gifted healers, gifted survivors within the culture.  Little by little these 

members venture out and share, breaking the silence. 

 he culture tries to resist the sharing because there is not yet psychological and social 

infrastructure in place to hold the totality of the cultural pain.  Yet, a culture is alive, a living organism and 

inherently wants to survive, to thrive, to flourish.  So, those who can reframe issues, make meaning of 

suffering and express that to others, those who can facilitate healing are the seeds of hope of the society 

regaining balance and health.  They will let, allow, facilitate the women and girls to share and heal, and 

then even the men and boys can begin to heal from the cultural wound which has damaged them 

spiritually as well. 
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การเผชิญปญหาในสตรีท่ีถูกสามีทํารายและปจจัยท่ีเก่ียวของ 

Coping and Related Factors in Abused Wives 
 

       บุหงา ตโนภาส และ ฤษณา ศิริวิบุลยกิติ 

บทคัดยอ 

ปญหาความรุนแรงในชีวิตคูเปนปญหาท่ีมีความรุนแรงและคุกคามตอสตรีในทุกภูมิภาคของโลก  

การเผชิญปญหาของสตรีเพื่อใหสามารถหลุดพนจากความรุนแรงจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  การ

ศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบแผนการเผชิญปญหาของสตรีเม่ือถูกสามีทําราย และ

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากร รูปแบบการถูกทําราย สัมพันธภาพในชีวิตคู ความทุกขระทมทาง

ใจ กับ การเผชิญปญหา โดยใชทฤษฎี  “Cognitive-motivational-relational theory of the emotions” ของ 

Lazarus  เปนฐานแนวคิด 

ผูเขารวมวิจัยเปนสตรีท่ีอาศัยอยูในจังหวัดลพบุรีและมีประสบการณของการถูกสามีทํารายดาน

รางกาย จิตใจ และ/หรือทางเพศ  จํานวน 142 คน  การเลือกกลุมตัวอยางใชแบบเฉพาะเจาะจงรวมกับแบบ

เครือขาย   เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางมีนาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2548  สตรีท่ีเขารวมวิจัย

คร้ังนี้อายุระหวาง 17 – 68 ป  โดยสวนใหญอยูในวัยผูใหญตอนตน(รอยละ 82)   การศึกษาระดับประถม

ศึกษา (รอยละ 35.9)  และประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 34.5)   

ผลการศึกษาวิจัยโดยใช Wilcoxon Signed-Rank Test  พบวา   ความถ่ีของใชการใช               

แบบแผนการเผชิญปญหาท้ัง 8 แบบแผนมีความแตกตางกัน โดยแบบแผนการเผชิญปญหาท่ีใชมากท่ีสุดคือ  

ความพยายามคงไวซ่ึงสถานภาพชีวิตคูภายหลังการถูกทําราย   และท่ีใชนอยท่ีสุดคือ การแสวงหาการ

ชวยเหลือเพื่อจัดการกับปญหาการถูกทําราย   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางแบบแผนการเผชิญ

ปญหาเมื่อถูกสามีทําราย กับ อายุ รายได สัมพันธภาพในชีวิตคู และความทุกขระทมทางใจ โดยใชสถิติ  

Spearman’s rho  พบวาสัมพันธภาพในชีวิตคูมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ การ

ปองกันและจัดการกับการบาดเจ็บ     การแสวงหาการชวยเหลือเพื่อจัดการปญหาถูกทําราย   และการทําราย

ตนเอง (p<.001) แตมีความสัมพันธทางบวกกับ การพยายามคงสถานภาพชีวิตคู (p<.001)  สําหรับความทุกข

ระทมทางใจมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กับ การปองกันและจัดการกับการบาดเจ็บ   

การทํารายตนเอง (p<.001) และการแสวงหาการชวยเหลือเพ่ือจัดการปญหาถูกทําราย  (p<.05)      

เม่ือทดสอบความแตกตางของการใชแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทําราย ในสตรีท่ีมี

ระดับการศึกษา สถานภาพการใชชีวิตคู และรูปแบบการถูกทํารายท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ Kruskal Wallis 
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ผลจากการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นวามีปจจัยหลายประการท่ีมีความสัมพันธตอการเผชิญปญหาของ

สตรีท่ีถูกสามีทําราย  ท้ังนี้ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการใหความชวยเหลือเพื่อสงเสริมการ

เผชิญปญหาท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเผชิญปญหาของสตรีเพื่อใหสามารถ

หยุดหรือหลุดพนจากการถูกทําราย 

คําสําคัญ    ความรุนแรงในชีวิตคู/ การทํารายภรรยา / การเผชิญปญหา/สัมพันธภาพในชีวิตคู/ ความทุกข 

ระทมใจ  

Abstract 

Intimate partner violence is a serious and widespread problem in all parts of the world. Hence, 

abused wives coping to emancipate from violence is very important. The purpose of this cross-sectional 

descriptive study was to examine relationship among coping patterns and demographic factor, type of 

abuse, marital relationship, and psychological distress. Lazarus’s Cognitive-motivational-relational theory 

of the emotions was conducted as the theoretical base for this study.  

One hundred and forty-two participants aged 17-68 years, had experienced with physical, 

psychological and/or sexual abuse were recruited by purposive and network sampling. Data were collected 

between March-July 2005. Most of the participants were middle adult (82%), had completed primary 

school (35.9%), and working as employee (34.5%). 

The results revealed that eight coping patterns were used significant difference. “Trying to 

maintain marital life after abuse” was the highest scores and “Seeking help to manage abusive problems” 

was the less score. Spearman's rho was conducted to investigate correlation among coping patterns and 

age, income, marital relationship, and psychological distress.   Marital relationship were negative significant 

correlation with “Preventing and managing abusive trauma”, “Seeking help to manage abusive problems”, 

and “Using self-destructive behavior” (p<.001). However, it was positive correlation with “Trying to 

maintain marital life after abuse”.  Psychological distress were positive significant correlation with 
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“Preventing and managing abusive trauma”, “Using self-destructive behavior” (p< .001), and “Seeking 

help to manage abusive problems” (p<.05).     

Kruskal Wallis Test was used to determine the differences in coping patterns across education 

level, marital status, and type of abuses. The results indicated that lower education group employed 

“Trying to maintain marital life after abuse” more than higher education group (p<.05).    “Seeking help to 

manage abusive problems” was used in widow/ divorce women group more than living with husband 

group (p<.01). Moreover, this group apply significant more coping strategies(p<.05). Women who had 

experience with physical abuse and psychological abuse employed “Struggling to leave the marital abuse 

situation” more than other types of abuse (p<. 05). 

The result of this study manifest that there are many factors related with abused wife coping 

patterns. Hence, the next study should develop model of empowering the abuse women to employ 

effective coping by concern these factors. Aim to emancipate from violence against women. 

Keyword: Intimate partner violence/ Wife abuse/ Coping/ Marital relationship/ Psychological distress  

บทนํา 

ความรุนแรงในชีวิตสมรสเปนเสมือนภัยมืดท่ีแฝงเรน   หากแตปรากฏใหเห็นเดนชัดเม่ือความ

รุนแรงนั้นกลายเปนอาชญากรรม     จากการศึกษาวิจัยท้ังในและตางประเทศพบวา   สตรีประมาณรอยละ   

10 -50    เคยมีประสบการณถูกสามีหรือคูของตนทํารายรางกาย  และสตรีประมาณรอยละ 12 – 25   เคยถูก

สามีหรือคูของตนพยายามขืนใจหรือมีเพศสัมพันธดวย    ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2541  ความรุนแรงท่ีสตรีไดรับจาก

สามีและผูชายอ่ืน ๆ   จัดเปนสาเหตุสําคัญหนึ่งในสิบของสาเหตุการตายในสตรีท่ีมีอายุระหวาง 15-44 ป1  

ความรุนแรงในชีวิตสมรสนอกจากสงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตของสตรีโดยตรงแลว2-6  ยังสงผล

กระทบตอ  ครอบครัว7,8  เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม9  ปญหาการทํารายภรรยาจึงควรไดรับการแกไขท้ังใน

ระดับจุลภาคและมหภาค    สําหรับการแกไขปญหาความรุนแรงในระดับจุลภาคของสตรีนั้น การชวยเหลือ

ใหสตรีสามารถเผชิญปญหาการถูกสามีทํารายไดอยางมีประสิทธิภาพ  นับเปนกลยุทธท่ีมีความสําคัญในการ

ยุติปญหาความรุนแรงอยางถาวร  จากการศึกษาวิจัยท่ีผานมาในประเทศไทยพบวา  เปนการศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการถูกทํารายและผลกระทบจากการถูกทําราย2, 3,4,7,10,11,12  การศึกษาท่ีมุงการเผชิญปญหามักเปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ 13-18  ท้ังนี้การวิจัยเชิงปริมาณมีเพียงการศึกษาผลของการใชรูปแบบการเผชิญปญหา

โดยท่ัวไปตอการเกิดความรุนแรง19     และการศึกษาวิธีการเผชิญปญหาการถูกสามีทํารายของกฤติยา    
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คําถามการวิจัย 

1. สตรีมีการใชวิธีการเผชิญปญหาและแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทํารายอยางไร 

2.   อายุ รายได สัมพันธภาพในชีวิตคู และความทุกขระทมทางใจ ของสตรี    มีความสัมพันธกับ
การใช  แบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทํารายหรือไม  

3.  มีความแตกตางของการใชแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทําราย ในสตรีท่ีมีความ

แตกตางของระดับการศึกษา สถานภาพการใชชีวิตคู และรูปแบบการถูกทําราย หรือไม 

กรอบแนวคดิทฤษฎี 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชทฤษฎี  “Cognitive-motivational-relational theory of the emotions” ของ

Lazarus ในป ค.ศ. 1991    เปนฐานแนวคิด  กลาวคือเม่ือเกิดปฎิสัมพันธระหวางบุคคลและส่ิงแวดลอม ซ่ึง
ในท่ีนี้คือสตรีและเหตุการณถูกทําราย  จะนําไปสูการประเมินตัดสินของสตรี โดยปจจัยดานตัวสตรีและ
ส่ิงแวดลอมถือเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการประเมินตัดสินและการเผชิญปญหา ท้ังนี้Lazarusไดให
ความหมายของการเผชิญปญหาไววา เปนการใชความคิดและเปนพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ในการพยายามที่จะจัดการกับความตองการที่ถูกประเมินวามีมากเกินกวาแหลงประโยชนของบุคคล   และ
การทําหนาท่ีทางสังคมถือเปนผลลัพธหนึ่งของการเผชิญปญหา21  ซ่ึงในท่ีนี้สถานภาพการใชชีวิตคูสะทอน
ถึงการทําบทบาทหนาท่ีทางสังคมของสตรีท่ีเปล่ียนแปลงไป    

วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา แบบ Cross-sectional study เพื่อศึกษาแบบแผนการ

เผชิญปญหาของสตรีเม่ือถูกสามีทําราย และความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากร รูปแบบการถูกทําราย 

สัมพันธภาพในชีวิตคู ความทุกขระทมทางใจ กับ การเผชิญปญหาในสตรีท่ีถูกสามีทําราย 

 

ผูเขารวมวิจยั    
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ผูเขารวมวิจัยเปนสตรีท่ีมีอายุตั้งแต 17 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอ

เมืองในจังหวัดลพบุรี จํานวน 142 คน โดยมีประวัติการถูกสามีทําราย  รูปแบบการถูกทํารายอาจเปน การทํา

รายดานรางกาย  ดานจิตใจ และ/หรือดานเพศ   การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเปนผูเขารวมวิจัยใชการเลือก

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive samples)  และจากเครือขาย (network samples) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประกอบดวย 

1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  ประกอบดวยขอมูลดานประชากร เชน อายุ การศึกษา รายได  และ 

สถานภาพการใชชีวิตคู 

2. แบบวัดการเผชิญปญหาในสตรีท่ีถูกสามีทําราย  พัฒนาโดย บุหงา ตโนภาส22 ผานการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ไดคา CVI เทากับ .92   และมีหลักฐานสนับสนุนความตรง

เชิงโครงสรางดวยวิธีเปรียบเทียบกลุมท่ีมีความแตกตางกัน รวมท้ังความตรงตามเกณฑในแบบความตรงตาม

สภาพ คาความเท่ียงชนิดความสอดคลองภายในเทากับ .95  ลักษณะคําตอบจะเปนมาตราสวนประมาณคา

แบบลิเกิต  (Likert’s scale) 4 ระดับ   คาคะแนน 0-3   ท้ังนี้คะแนนสัมพันธ (Relative score) ของการเผชิญ

ปญหาแตละแบบแผนมีคาอยูระหวาง  0.00- 1.00    การวิจัยคร้ังนี้ไดปรับลดเหลือ 8 แบบแผน  43 ขอ โดย

ตัดออก 2 ขอในแบบแผนที่ 9 เนื่องจากคาความสอดคลองของขอคําถามกับแบบวัดโดยรวมมีคาตํ่า  การ

ตรวจสอบคาความเท่ียงชนิดความสอดคลองภายใน ดวยสัมประสิทธ์ิอัลฟา ครอนบารคมีคา = .90 

3. แบบสอบถามประสบการณการถูกทําราย พัฒนาโดยผูวิจัย แบบสอบถามนี้ประกอบดวย

ขอความท่ีสอบถามถึงประวัติการถูกสามีทํารายดานรางกาย จิตใจ และหรือทางเพศตอภรรยา จํานวน 22 ขอ 

เปนแบบ dichotomous  แบบวัดนี้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และมีหลักฐานแสดง

ถึงความตรงเชิงโครงสรางเม่ือเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการถูกทํารายในกลุมท่ีมีความแตกตางกันของ

ระดับความรุนแรงของการถูกทําราย และตรวจสอบความเท่ียงโดยใช KR.20 ได = .78 

4.  แบบวัดสัมพันธภาพระหวางคูสมรส  นํามาจากแบบวัดสัมพันธภาพระหวางคูสมรสของ พรทิพย 

วงศวิเศษสิริกุล23 ซ่ึงแปลจากแบบวัด The Marital Adjustment Test พัฒนาโดย Locke & Wallace (1959)  เปนแบบ

วัดท่ีมีมิติเดียวและมีวิธีการใหคะแนนแตละขอแตกตางกนั แบบวัดนี้มีจาํนวน 15 ขอ คะแนนต้ังแต 2-158 โดยท่ี

คะแนนสูงหมายถึงสัมพันธภาพชีวิตคูดี แบบวัดนีไ้ดรับการยอมรับและมีการใชอยางแพรหลายท้ังตางประเทศ

และในประเทศมีหลักฐานแสดงความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสรางรวมท้ังความเท่ียง                     

เม่ือตรวจสอบความเท่ียงดวยสัมประสิทธ์ิอัลฟา ครอนบารคในงานวิจยันีไ้ด =  .84   

  
217 



  

5.   แบบวัดความทุกขระทมทางใจ นํามาจากแบบวัด GHQ 30 ฉบับภาษาไทยของนายแพทย

ธนา นิลชัยโกวิทย และคณะ24  ซ่ึงแปลจากแบบวัด General Health Questionnaire มีจํานวน 30 ขอ เปนมาตร

ประมาณคาลิเกิต 4 ระดับ ตั้งแต 0-3  โดยมีคะแนนรวม 0-90 คะแนน  คะแนนมากหมายถึงมีความทุกข

ระทมทางใจมากแบบวัดนี้มีการใชอยางแพรหลายในการศึกษาวจิัยสุขภาพจิต มีหลักฐานแสดงความตรง 

เชิงเนื้อหาและเชิงโครงสราง รวมถึงความเท่ียงของเคร่ืองมือนี้และเม่ือตรวจสอบความเท่ียงดวยสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา ครอนบารคได = .95 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

   สตรีท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเลือกเขารวมโครงการวิจัย จะไดรับการทาบทามโดยผูวิจัยหรือผูชวย

วิจัยพรอมช้ีแจงถึงวัตถุประสงคและลักษณะโครงการวิจัย รวมท้ังการพิทักษสิทธ์ิของผูเขารวมวิจัย  เม่ือ

ผูเขารวมวิจัยตอบแบบสอบถามแลวเสร็จจะบรรจุลงในซองปดผนึกโดยไมมีรหัสหรือขอมูลใดๆท่ีระบุถึงผูให

ขอมูล สตรีเขารวมวิจัยมีจํานวน 142 ราย เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน มีนาคม ถึง กรกฎาคม 2548   

การพิทักษสิทธิผูเขารวมวิจัย 

 ผูเขารวมวิจัยจะไดรับเอกสารประกอบดวย  วัตถุประสงคของการวิจัย การยืนยันไมมีการเปดเผยช่ือ

ของผูเขารวมวิจัย  การเขารวมวิจัยเปนตามความสมัครใจ ผูเขารวมวิจัยมีสิทธิท่ีจะถอนตัวจากการวิจัยได   

ทุกเวลา   ประโยชนจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ใบแนะนําตัวผูวิจัย  เบอรโทรศัพทติดตอผูวิจัย ใบแสดงเบอร

โทรศัพทและท่ีอยูของสถานท่ีท่ีใหการชวยเหลือสตรีท่ีไดรับความรุนแรงหรือศูนยใหคําปรึกษา ท้ังนี้ขอมูล

ในแบบสอบถามจะไมปรากฏชื่อของผูเขารวมวิจัย  

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชโปรแกรมทางสถิติ  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 10.0 
1.  วิเคราะหขอมูลทางประชากร  ขอมูลดานวิธีการเผชิญปญหา โดยใชการแจกแจงความถ่ี      

รอยละ  และคาเฉล่ีย 
2. วิเคราะหความแตกตางของการใชแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทําราย ดวย Wilcoxon 

Signed-Rank Test   
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนการเผชิญปญหาเมื่อถูกสามีทําราย 

กับ อายุ รายได สัมพันธภาพในชีวิตคู และความทุกขระทมทางใจ ของสตรี   ดวย Spearman  rho 
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4.  วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการใชแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูก

สามีทําราย ในสตรีท่ีมีระดับการศึกษา สถานภาพการใชชีวิตคู และรูปแบบการถูกทํารายท่ีแตกตางกัน ดวย 

Kruskal-Wallis Test 

ผลการวิจัย 

ผูเขารวมวิจัยมีจํานวน 142 คน อายุระหวาง 17 – 68 ป  สวนใหญอยูในวัยผูใหญตอนตนอายุ

ระหวาง 20-40 ป (รอยละ 82)    การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ (รอยละ 35.9) รองลงไปคือ

มัธยมศึกษาและปริญญาตรี มีจํานวนเทากันคือรอยละ 26.8  สตรีสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 

34.5) รองลงไปคือรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 29.6)  และเกษตรกร  (รอยละ 11.3) สวนมากมีรายได 

500-5,000 บาท/เดือน (รอยละ 46.5)   สตรีท่ีมีรายไดสูงมากกวา 10,000 บาท/เดือน มีรอยละ 25.4  ท้ังนี้    

รอยละ 51.4  มีรายไดครอบครัวไมเพียงพอกับรายจาย   ผูเขารวมวิจัยสวนใหญใชชีวิตคูอยูรวมกับสามี     

(รอยละ 78.2)  เปนการแตงงานหรืออยูดวยกันเปนคร้ังแรก รอยละ 73.2 ท้ังนี้ในสตรีท่ีเคยผานการมีคู      

รอยละ 9.2 เคยถูกสามีคนกอนขมเหง/ทําราย 

ความถ่ีของใชการใชแบบแผนการเผชิญปญหาทั้ง 8 แบบแผนมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ( p < .001) โดยแบบแผนการเผชิญปญหาท่ีใชมากท่ีสุดคือ  “แบบแผนท่ี3: ความพยายาม

คงไวซ่ึงสถานภาพชีวิตคูภายหลังการถูกทําราย”   และท่ีใชนอยท่ีสุดคือ “แบบแผนท่ี5: การแสวงหาการ

ชวยเหลือเพื่อจัดการกับปญหาการถูกทําราย”   ดังแสดงในแผนภาพท่ี1   สําหรับวิธีการเผชิญปญหาเม่ือถูก

สามีทํารายท่ีสตรีผูเขารวมวิจัยใชมากท่ีสุดคือ “อดทนอยูกับสามีโดยมองถึงผลดีท่ีตามมา” และท่ีใชนอย

ท่ีสุดคือ “ปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากองคกรทํางานดานสตรี/ฮอทไลน”  (ตารางท่ี 1) 
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แผนภาพท่ี1  แสดงความแตกตางของคาคะแนนสัมพันธของการใชแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทําราย 

(p < .001, Wilcoxon Signed- Rank Test) 
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คาคะแนนสัมพนัธของแบบแผนการเผชิญปญหา

ตารางท่ี 1 แสดงวิธีการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทํารายท่ีสตรีใชมากท่ีสุดและใชนอยท่ีสุดใน 5 อันดับแรก 

วิธีการเผชิญปญหา แบบแผนการเผชิญปญหา 

  

คาคะแนน

เฉล่ีย 

วิธีการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทํารายท่ีสตรีใชมากท่ีสุด   

1.อดทนอยูกับสามีโดยมองถึงผลดีที่ตามมา  แบบแผนที่3: พยายามคงสถานภาพชีวิตคู 2.035 

2.ทํางานเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหลืมเรื่องราวตางๆ แบบแผนที่4: การลดความทุกขระทม   1.887 

3.ปลงตกและทําใจยอมรับกับเหตุการณที่เกิดขึ้น แบบแผนที่3: พยายามคงสถานภาพชีวิตคู 1.866 

4.อดทนอยูกับสามีเพราะยังรักเขา แบบแผนที่3: พยายามคงสถานภาพชีวิตคู 1.852 

5. พยายามทําความเขาใจสาเหตุหรือที่มาของการมี

พฤติกรรมกาวราว 

แบบแผนที่3: พยายามคงสถานภาพชีวิตคู 

 

1.782 

 

วิธีการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทํารายท่ีสตรีใชนอยท่ีสุด   

1. แบบแผนที่5: แสวงหาการชวยเหลือเพ่ือ

จัดการปญหาถูกทําราย      

ปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากองคกรทํางานดาน

สตร/ีฮอทไลน  

0.204 

 

2.ขอความชวยเหลือจากผูมีอํานาจทองถ่ิน เชน 

ผูใหญบาน อบต. เพ่ือใหสามีหยุดการขมเหงทําราย 

แบบแผนที่5: แสวงหาการชวยเหลือเพ่ือ

จัดการปญหาถูกทําราย    

0.225 

 

3.ปรึกษาหรือรับการชวยเหลือจากศูนยชวยเหลือเด็ก

และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงในโรงพยาบาล 

แบบแผนที่5: แสวงหาการชวยเหลือ 

เพ่ือจัดการปญหาถูกทําราย    

0.225 

 

4.แจงความ/ลงบันทึกประจําวันที่สถานตํารวจ แบบแผนที่5: แสวงหาการชวยเหลือ 

เพ่ือจัดการปญหาถูกทําราย     

0.289 

 

5. ทํารายสามี/บุคคลที่สามีรัก เชน คูรักใหม ลูก แบบแผนที่7: แสวงหาทางทําอันตราย

คูครองและบุคคลใกลชิด            

0.296 
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จากการทดสอบความสัมพันธระหวางแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทําราย กับ อายุ 

รายได สัมพันธภาพในชีวิตคู และความทุกขระทมทางใจ โดยใชสถิติ  Spearman’s rho  พบวาสัมพันธภาพ

ในชีวิตคูมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ แบบแผนการเผชิญปญหาท่ี2: การปองกันและ

จัดการกับการบาดเจ็บ  แบบแผนท่ี 5:การแสวงหาการชวยเหลือเพ่ือจัดการปญหาถูกทําราย   และแบบแผนท่ี 

6: การทํารายตนเอง (p<.001)      แตมีความสัมพันธทางบวกกับแบบแผนท่ี3: การพยายามคงสถานภาพชีวิต

คู (p<.001)  สําหรับความทุกขระทมทางใจมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กับ แบบ

แผนการเผชิญปญหาท่ี 2: การปองกันและจัดการกับการบาดเจ็บ   แบบแผนการเผชิญปญหาท่ี6: การทําราย

ตนเอง (p<.001)    และแบบแผนการเผชิญปญหาท่ี 5: การแสวงหาการชวยเหลือเพื่อจัดการปญหาถูกทําราย   

(p<.01)  ดังแสดงในตารางท่ี  2. 

ตารางท่ี 2  แสดงความสัมพนัธระหวางแบบแผนการเผชญิปญหาเม่ือถูกสามีทําราย กบั อายุ รายได 

สัมพันธภาพในชีวิตคู และความทุกขระทมทางใจ ของสตรี  (N=142)  

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

แบบแผนการเผชิญปญหา อายุ รายได สัมพันธภาพ 

   ในชีวิตคู 

ความทุกข

ระทม 

CP1 ฝาฟนใหหลุดพนจากชีวิตคูที่ถูกทําราย   .103 -.069 .036   -.044 

CP2 ปองกันและจัดการกับการบาดเจ็บ       .051 -.116   -.220** .249** 

CP3 พยายามคงสถานภาพชีวิตคู       -.052 -.047    .239**   -.217 

CP4 ลดความทุกขระทม .106 -.072 -.136    .079 

CP5 แสวงหาการชวยเหลือเพ่ือจัดการปญหาถูกทําราย    .104 -.006    -.227**    .215* 

CP6 ทํารายตนเอง    -.002 -.160   -.273** .313** 

CP7 แสวงหาทางทําอันตรายคูครองและบุคคลใกลชิด     -.014 .160 .046    .057 

CP8 จัดการกับสถานการณเมื่อถูกทํารายทางเพศ -.024 -.022      -.103   -.087 

** p < .001, * p < .01 
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เม่ือทดสอบความแตกตางของการใชแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทําราย ในสตรีท่ีมี

ระดับการศึกษา สถานภาพการใชชีวิตคู และรูปแบบการถูกทํารายท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ Kruskal Wallis 

Test พบวา   ในสตรีท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและตํ่ากวามีการใชการเผชิญปญหา “แบบแผนท่ี3: ความ

พยายามคงสถานภาพชีวิตคูภายหลังถูกทําราย”  มากกวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและสูงกวา  (p<.05)    

และสตรีท่ีเปนหมาย หยา หรือแยกทางจากสามี ใชการเผชิญปญหา “แบบแผนท่ี3: การพยายามคงสถานภาพ

ชีวิตคูภายหลังถูกทําราย” นอย แตใช “แบบแผนท่ี5: การแสวงหาการชวยเหลือเพื่อจัดการปญหาถูกทําราย”

มากกวากลุมท่ีอยูใชชีวิตอยูกับสามี (p<.01)  รวมท้ังมีการใชการเผชิญปญหาท่ีหลากหลายวิธีมากกวา(p<.05)    

ท้ังนี้ในสตรีท่ีถูกทํารายดานรางกายรวมกับจิตใจมีการใช “แบบแผนท่ี1: การฝาฟนใหหลุดพนจากชีวิตคูท่ี

ถูกทําราย” สูงกวากลุมอ่ืนๆ  (p<.05) สตรีท่ีถูกทํารายดานรางกายเพียงอยางเดียวใชการเผชิญปญหา “แบบ

แผนท่ี3: พยายามคงสถานภาพชีวิตคู” สูงกวาสตรีท่ีถูกทํารายดานอ่ืนๆ  และกลุมท่ีถูกทํารายทางเพศรวมดวยมี

การใชการเผชิญปญหาแบบแผนท่ี8:  จัดการกับสถานการณเม่ือถูกทํารายทางเพศสูงกวาการถูกทํารายดาน

อ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.01) ดังแสดงในตารางท่ี  3. 
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ตารางท่ี 3 ความแตกตางของการใชแบบแผนการเผชิญปญหาเม่ือถูกสามีทําราย ในสตรีท่ีมีระดบัการศึกษา 

สถานภาพการใชชีวิตคู และรูปแบบการถูกทํารายท่ีแตกตางกัน (N=142)  

 mean rank   chi-square 

 ตัวแปร (N) CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP 

การศึกษา          

มัธยมศึกษาและตํ่ากวา  (95) 70.93 74.04 76.38 73.51 68.13 71.42 69.98 68.68 72.77 

สูงกวามัธยมศึกษา        (47) 72.66 66.37 61.63 67.44 78.31 71.66 74.56 77.20 68.94 

 .056 1.092 4.046* .686 2.344 .001 .599 1.408 .273 

สถานภาพการใชชีวิตคู          

ใชชีวิตคูรวมกัน          (111) 69.09 71.22 76.49 71.09 66.88 70.00 70.55 69.49 67.42 

หมาย /หยา/ แยก          (31) 80.13 72.52 53.65 72.97 88.03 76.87 74.90 78.71 86.10 

 1.745 .024 7.471** .051 7.800** .728 .417 1.270 4.996* 

รูปแบบการถูกทําราย          

รางกาย                           (5) 41.20 77.60 93.80 111.20 73.10 45.60 67.00 62.60 56.80 

จิตใจ                             (58) 73.24 65.62 57.09 69.36 70.75 67.54 72.14 76.99 65.47 

รางกายและจิตใจ          (62) 79.42 73.55 84.73 72.00 69.63 74.60 70.28 59.79 73.52 

จิตใจและเพศ                 (2) 27.00 72.00 61.00 59.00 83.25 92.75 89.75 101.50 72.00 

รางกาย จิตใจและเพศ   (15)  48.07 83.67 66.53 66.13 80.03 79.77 73.13 97.63 91.27 

 12.323* 2.762 15.349** 5.264 1.174 4.321 .838 13.984** 5.497 

**p< .01, *p < .05  

อภิปรายและขอเสนอแนะ 

สตรีท่ีประสบปญหาการถูกสามีทํารายนั้นเสมือนอยูในกับดักของความรักและความรุนแรง  

เปนหวงโซของปญหา จึงตองใชวิธีการเผชิญปญหาท่ีหลากหลาย การแยกทางจากสามีเพ่ือยุติการถูกทําราย

นั้นบอยคร้ังท่ีสตรีมักกลับไปคืนดีและคงชีวิตคูกลับไปมาอยูเชนนี้25,26 อยางไรก็ตามจากการศึกษาคร้ังนี้    

คนพบวา การใชการเผชิญปญหาแตละวิธีมีความมากนอยแตกตางกัน  เนื่องจากมีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลาย

ประการ  ท้ังนี้สตรีผูเขารวมวิจัยใชการเผชิญปญหาแบบแผนที่ 3 (ความพยายามคงไวซ่ึงสถานภาพชีวิตคู

ภายหลังการถูกทําราย)มากท่ีสุด  และใชแบบแผนท่ี5 (การแสวงหาการชวยเหลือเพื่อจัดการกับปญหาการ  

ถูกทําราย) นอยท่ีสุด  โดยใชวิธีการ “อดทนอยูกับสามีโดยมองถึงผลดีท่ีตามมา” มากท่ีสุด และ “ปรึกษา

หรือขอความชวยเหลือจากองคกรทํางานดานสตรี/ฮอทไลน”  นอยท่ีสุด  สอดคลองกับการศึกษาของกฤติยา 
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สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการใชแบบแผนการเผชิญปญหา ไดแก ระดับการศึกษา 

สัมพันธภาพในชีวิตคู   ความทุกขระทมทางใจ  และรูปแบบการถูกทําราย โดยกลุมสตรีท่ีมีสัมพันธภาพใน

ชีวิตคูนอย และกลุมสตรีท่ีมีความทุกขระทมใจมาก จะใชแบบแผนการเผชิญปญหาท่ี2, 5 และ6 มากไดแก 

“การปองกันและจัดการกับการบาดเจ็บ”  “การแสวงหาการชวยเหลือเพ่ือจัดการกับปญหาการถูกทําราย” 

และ “การทํารายตนเอง”  นอกจากนี้สตรีกลุมท่ีมีสัมพันธภาพในชีวิตคูนอย  และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูง

จะใชการเผชิญปญหาในรูปแบบท่ี “พยายามคงสถานภาพในชีวิตคู” นอยรวมดวย   ท้ังนี้ความแตกตางของ

รูปแบบการถูกทํารายมีผลตอการใชแบบแผนการเผชิญปญหาท่ี1, 3 และ 8    ขอคนพบท่ีนาสนใจอีกขอหนึ่ง

คือ  สตรีท่ีถูกทํารายดานจิตใจจะใชการเผชิญปญหาท่ีพยายามคงสถานภาพของชีวิตคูนอยกวากลุมท่ีถูกทํา

รายทางดานรางกายและพยายามที่จะหลุดพนจากการถูกทํารายรวมดวย  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึง

ความสําคัญของการใหความหมายความรุนแรงของการถูกทํารายท่ีอาจแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎีของลาซาลัสท่ีใหความสําคัญกับการประเมินซ่ึงเกิดจากปฎิสัมพันธระหวางคนกับส่ิงแวดลอม สงผล

ตอการใหความหมายและการเผชิญปญหาของบุคคล 21     อยางไรก็ตามสตรีท่ีถูกทํารายรางกายรุนแรงมาก

หรืออาจถูกฆาตายมีแนวโนมท่ีจะหนีจากไปชั่วคราวหรือถาวรมากข้ึน28 

ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงหลักฐานสนับสนุนใหเห็นวา   สตรีกลุมท่ีสามารถแยกทางจากสามีจะมี

การใชการเผชิญปญหาท่ีหลากหลายวิธีมากกวา    โดยมี “การแสวงหาการชวยเหลือฯ” สูงกวา  และใช 

“ความพยายามในการคงสถานภาพในชีวิตคู”  ต่ํากวากลุมท่ียังคงใชชีวิตคูรวมกับสามี  สอดคลองกับผลการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผานมาเกี่ยวกับการหลุดพนจากการถูกสามีทํารายนั้น สตรีจะขอความชวยเหลือจาก

ครอบครัวและบุคคลภายนอก  ในกลุมสตรีท่ียังใชชีวิตคูรวมกับสามีตอไปจะพยายามใชวิธีการตางๆเพ่ือลด

ความรุนแรง 15,22,26 

แมวาการศึกษาคร้ังนี้จะใหองคความรูเกี่ยวกับการเผชิญปญหาในสตรีท่ีถูกทํารายเพิ่มข้ึน  

อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อยืนยันซํ้าถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเผชิญปญหา   ท้ังนี้ควรมี
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เม่ือความอบอุนเลือนราง: ผูหญิงคนหนึง่กับเสนทางความรุนแรงทางเพสและการเยียวยา 

When the  Blurred Warm : A Woman with the Route of Sexual Violence and Supports 

 

มนตรา  พงษนิล 

บทคัดยอ 

โครงสรางของระบบความสัมพันธทางเพศท่ีไมเทาเทียมกันของสังคมไทย ทําใหชีวิตของ ‘พิม’ 

ตกอยูในภาวะเส่ียงภัย  การถูกลวงละเมิดทางเพศและถูกเผยแพรภาพทางอินเตอรเน็ต เปนบทสะทอน

อันหนึ่งท่ีงานวิจัยนี้กําลังทบทวนตรวจสอบเสนทางชีวิตและรูปแบบความสัมพันธทางเพศของเธอ ผาน

กรอบคิดเร่ืองมาตรฐานซอนเร่ืองเพศ  ความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม และการลวงละเมิดทางเพศ 

มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550-มิถุนายน 2551 โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณเจาะลึกผานเร่ืองเลาของกรณีศึกษา 1 ตัวอยาง ท่ีใชช่ือและสถานท่ีสมมติ บทความน้ีมุงวิเคราะห

ประวัติชีวิต รูปแบบและปฏิกิริยาของความรุนแรงทางเพศจากครอบครัว เพ่ือน ผูชายและสังคมท่ีมีตอเธอ 

ซ่ึงช้ีใหเห็นวา มาตรฐานซอนเรื่องเพศเปนผลใหความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมในสังคมปรากฏ

แกเธอบนเสนทางชีวิตภายใตการเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนระยะ ๆ จนเปนเหตุใหความรุนแรงทางเพศ 

คอย ๆ เผยภาพชัดบนเสนทางชีวิตของเธอ แตในขณะเดียวกัน กลุมปฐมภูมิเปนฐานท่ีสามารถชวยเยียวยาให

เธอเรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูไดตอไป  บทความน้ีพยายามสะทอนใหเห็นวา ความรุนแรงทางเพศสามารถพบเห็น

ไดในวิถีชีวิตของสตรีทุกคนตราบใดท่ียังมีมาตรฐานเชิงซอนเร่ืองเพศอยู 

คําสําคัญ: สตรี  เพศวิถี  การลวงละเมิดทางเพศ  ความรุนแรงทางเพศ   

Abstract 

 Non-equal structure of sexual relation in Thai society  made ‘Pim’s  life  be in the risk. The 

sexual  harassment and the spread of picture through the internet  is main topic that  was examined  in this 

research .This research studied  Pim`s life route and sexual relation through analytical concept of double 

standard of, structural and cultural violence, and sexual harassment. The study started from November 

2007 to June 2008 , applied  the qualitative methodology by in-dept interview from one case study and  

used supposed name and place. This research focuses on  biography, patterns and reaction of force the 

sexual violence from family, friends, man, and social. The study of Pim case  pointed us double standard 

of sexual causes structural and cultural violence. It is important to note that this sexual violence became  
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serious; however, the primary groups have function to supports and heal Pim. This article try to perform 

that sexual violence can found in women’s life; whenever had double standard of sexual has. 

Keywords: women, gender, sexual harassment, sexual violence 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“หนูถูกขมขืนกระทําชําเราและรุมโทรมคะ” 

 เสียงตอบทํานองหมนหมองของนักศึกษาหญิงดวงตาโศกกลมโต หนาคมคาย รูปรางเล็กกะทัดรัด

นั้น ทําใหผูเขียนอ้ึงอยูพักหนึ่ง หลังถามวา ทําไมถึงตองมาขออนุญาตพักการเรียนเสียกลางคันอยางนี้ 

จากนั้น เร่ืองราวตาง ๆ ตั้งแตเกิด จําความไดและเติบโตมาจนปจจุบัน ก็เร่ิมหล่ังไหลถายเทจากการพูดคุยกัน

อยางเห็นอกเห็นใจ เหมือนกับวา ชีวิตและเร่ืองราวเหลานี้ เธอและผูวิจัยเร่ิมรูสึกวาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่งยวดท่ีสมควรไดรับการบอกเลาเปนอุทาหรณแกคนท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะ สตรี 

 เหตุการณการกระทํารุนแรงและลวงละเมิดทางเพศตอสตรีในสังคมไทย  สะทอนปญหา

ความสัมพันธเชิงอํานาจในเร่ืองเพศท่ีไมเทากันของหญิงและชาย และนับวันจะเพิ่มมากข้ึน (สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, มปป. แผนพับ) ในรอบ 8 ปท่ีผานมาอัตราคดีขมขืนสูงข้ึน  35% 

(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2549 : 7) ซ่ึงรวมไปถึงการกระทํารุนแรงและลวงละเมิดทาง

เพศประเภทตาง ๆ ตั้งแตระดับเบา เชน การละเมิดทางเพศทางวาจาจนถึงระดับท่ีรุนแรง คือ การขมขืนและ

ฆา  ซ่ึงผูหญิงมักจะถูกละเมิดและกระทําความรุนแรงทางเพศจากคนใกลตัวเปนสวนใหญ กลาวคือ จากคน

รัก เพื่อนและคนในครอบครัว 

 กรณีของ ‘พิม’ เด็กสาวในบทความน้ี เกิดเหตุการณความรุนแรงและการถูกละเมิดทางเพศที่เห็นได

ชัดจากเร่ืองเลาของเธอ  แตนอกเหนือจากรูปแบบความรุนแรงและการถูกลวงละเมิดทางเพศท่ีเห็นไดชัด

ดังกลาวแลว ในบทความนี้พยายามสะทอนใหเห็นวา การปรากฏตัวของการลวงละเมิดทางเพศท่ีเธอไดรับ 

จักตองมาทําความเขาใจกับบริบทในประวัติ ประสบการณของชีวิตและปฏิสัมพันธทางสังคมของเธอ ซ่ึงจะ

สามารถทําความเขาใจไดดวยปมเงื่อนทางสังคมท่ีทําใหความรุนแรงทางเพศกอตัวข้ึนเปนระยะ ๆ และ

ปรากฏภาพชัดเปนการลวงละเมิดทางเพศในท่ีสุด ดังเชนกรณีการถูกรุมโทรมและการถูกเผยแพรภาพทาง

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

 

  
229 



  

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาเสนทางความรุนแรงทางเพศผานประสบการณชีวิตและปฏิสัมพันธทางสังคมของ

กรณีศึกษาท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ 

กรอบความคิดในการวิจัย 

ยศ  สันตสมบัติ (อางใน อมรา  พงศาพิชญ บก.,2548:10-28) ไดช้ีใหเห็นวา การทําความเขาใจเร่ือง

เพศสภาพและเพศวิถีในสังคมไทย เปนความสัมพันธทางสังคมท่ีถูกสรางและผลิตใหมท่ีเช่ือมโยงกับ

สถานการณ เร่ืองเพศสถานะและเพศวิถีกอรูปข้ึนในปฏิสัมพันธทางสังคมและอาจทําความเขาใจไดในบริบท

ทางประวัติศาสตรชุดหนึ่งและในความหมายที่วัฒนธรรมกําหนดนิยามขึ้น  รวมถึงในความหมายท่ีปจเจก

บุคคลไดถูกหลอหลอมผานกระบวนการเรียนรูและประสบการณทางสังคมชุดหนึ่ง ดังนั้น ในมุมมองเหลานี้

เปนการใหความสําคัญกับพลังตาง ๆ ท่ีกําหนดนิยามและสรางความเขาใจเพศสถานะท้ังในระดับปจเจกบุคคล

ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองดวย  เชน พลังและการเปล่ียนแปลงของระบบเครือ

ญาติและสถานะของผูหญิง  การเปล่ียนแปลงทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ควบคุมพฤติกรรมทางเพศ รวมถึงเพศวิถีและการเพิ่มข้ึนของเพศพาณิชยในสังคมไทย 

ความรุนแรงทางเพศเปนมิติหนึ่งของการศึกษาเร่ืองเพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย  แต

ถึงแมวาสังคมจะเร่ิมหันมาใหความสนใจ  แตเร่ืองความรุนแรงทางเพศก็ยังคงเปนปญหาเฉพาะปจเจกบุคคล

ท่ีคนสวนใหญยังคิดวาไมใชปญหาระดับท่ีสังคมมวลชนจะตองเขาไปจัดการกับปญหานี้   กฤตยา  อาชวนิจ

กุลและกนกวรรณ  ธาราวรรณ (อางใน อมรา  พงศาพิชญ บก., 2548: 269-316) ไดแสดงภาพวาการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีสงผลตอสถานภาพของผูหญิงมักเกิดจากนโยบายรัฐเปนหลัก โดยเฉพาะเม่ือสังคม

เคล่ือนเขาสูความทันสมัย ก็ไดทําใหเปนสังคมท่ีมีมาตรฐานซอน (double standard) ในเร่ืองเพศ ซ่ึงสงผลให

ผูหญิงตองตกอยูในภาวะเสียเปรียบในบริบทความสัมพันธทางเพศในมาตรฐานดังกลาว  ถึงแมวาผูหญิงไทย

จะมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในชีวิตมากกวาเม่ือกอน แตการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงก็ยังคงมีอยูเชนกัน เชน 

ผูหญิงในสังคมภาคเหนือยังถูกคาดหวังจากครอบครัวตอภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบท้ังในบานและ

นอกบาน ถึงแมวาสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเขาสูความทันสมัยใหม (วันทนีย         

วาสิกะสินและสุนีย  เหมะประสิทธ์ิ, 2545; Pasuk, 1982) 

มาตรฐานซอนนี้จึงเปนรากเพาะเช้ือความรุนแรงทางเพศท่ีผูหญิงจํานวนมากตองประสบ และ

ถึงแมจะมีการเคล่ือนไหวเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศจากกลุมตาง ๆ แตก็ยังมีระเบียบท่ีลาสมัยและไมได

อํานวยความยุติธรรมตอผูหญิง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน เชน การเนนการเจรจาไกลเกล่ีย
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กฤตยาและกนกวรรณไดสรุปไวอยางนาสนใจวา ถึงแมจะเหมือนเปนปญหาในเชิงปจเจกแตเม่ือ

พิจารณาวิธีคิดของสังคมไทยท่ีอยูบนมาตรฐานซอนในเร่ืองเพศแลว กลายเปนวาปญหาความรุนแรงทางเพศ

เปนความรุนแรงทางตรงเชิงประจักษ (direct violence) และเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง (structural 

violence) ท่ีผูหญิงเปนฝายถูกกระทํา ซ่ึงชลิดาภรณ  สงสัมพันธ (2539: 161-168) ก็เห็นวา การขมขืนใน

แงมุมของวัฒนธรรมภายใตความรุนแรงเชิงโครงสรางนั้น จะถูกทําใหเปนเร่ืองธรรมดาหรือยอมรับไดใน

สังคมจนกลายเปนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (cultural violence) ท่ีเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการควบคุม

เร่ืองเพศใหผูหญิงอยูในรองในรอย ซ่ึงเปนการกระทําอันรุนแรง (violent act) โดยผูชายท่ีจะทําใหผูหญิง

รูสึกหวาดกลัวตอการขมขืนนั่นเอง  ดังนั้น  อิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรมทําใหคนในสังคมมองไมเห็น

วาปรากฏการณหลายอยางท่ีเกิดข้ึนและดํารงอยูวาเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง 

ในการศึกษานี้ พยายามช้ีใหเห็นวา ‘พิม’ ในฐานะเปนสมาชิกหนึ่งของสังคม ซ่ึงอยูในฐานะเปน

สวนหนึ่งของปฏิสัมพันธและพลวัตรการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีซับซอนหลากหลาย ท่ีโครงสรางของ

สังคมไทยท่ีมีมาตรฐานซอนในเร่ืองเพศผานสถาบันตาง ๆ ทางสังคมนั้น ไดสะทอนใหเห็นวาความรุนแรงทาง

เพศที่เธอไดรับอยางไมเต็มใจ ไดทํางานผานความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมในประสบการณชีวิต

และปฏิสัมพันธของเธอกับคนอ่ืน ๆ เปนระยะ ๆ จนกอใหเห็นภาพความรุนแรงทางเพศในทางตรงข้ึนในท่ีสุด 

แตในขณะเดียวกัน ผูเขียนก็พยายามทําความเขาใจกับปฏิสัมพันธท่ีเปล่ียนแปลงและหลากหลาย

ซับซอนของสังคมท่ีแวดลอมตัวพิมอยู วามันไดนํามาสูการเยียวยาและรักษาปฏิสัมพันธของเธอกับคนอ่ืน ๆ 

เพื่อดํารงชีวิตอยูใหได แมจะถูกกระทําจากเวทีทางสังคมท่ีมีมายาคติของมาตรฐานซอนในเร่ืองเพศและ

ความรุนแรงทางเพศอยางไร 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะจงกรณีศึกษา เนื่องจากเกิดเหตุการณท่ี

กรณีศึกษาถูกลวงละเมิดทางเพศ และผูเขียนไดเขารวมรับรูและใหคําปรึกษาแกเธอ   กลุมตัวอยางจึงเปนการ

สัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษา 1 คนท่ีประสบกับการถูกลวงละเมิดทางเพศ ซ่ึงใชช่ือสมมติและขออนุญาต

เผยแพรเร่ืองราวน้ีจากตัวอยางแลว  โดยผูเขียนอยูในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาของกรณีศึกษา และใหผูชวยวิจัย

ซ่ึงเปนเพื่อนสนิทเขารวมพูดคุยและปอนคําถามเพ่ือใหกรณีศึกษา “เลาเร่ือง” ตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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อยางไรก็ตาม เหตุการณการถูกลวงละเมิดทางเพศ เปนเหตุการณท่ีสะเทือนอารมณและ

ความรูสึกของผูเลาเร่ืองมาก หากสัมภาษณเพื่อสอบถามถึงเหตุการณและความรูสึกดังกลาว กเ็ทากับเปนการ

ซํ้าเติมกรณีศึกษาคร้ังท่ีสอง  จึงอาศัยจากหนังสือรองทุกขกลาวโทษท่ีกรณีศึกษารางถึงพนักงานสอบสวน

สถานีตํารวจเปนเอกสารหลักประกอบการสัมภาษณดวย 

ผลการวิจัย 

ชีวิตของ ‘พิม’ : ครอบครัวและญาติพี่นอง 

‘พิม’ ปจจุบันในวัย 22  ปนั้น มีพื้นเพ เกิดและเติบโตในอําเภอหางไกลของจังหวัดแหงหนึ่งใน

ภาคเหนือตอนลาง เธอเปนลูกสาวคนเดียวของมารดาท่ีเปนภรรยาคนท่ีสอง  บิดาของเธอมีลูกชายท่ีเกิดกับ

ภรรยาคนแรก แตไดเกี้ยวพาราสีมารดาของพิมและหนีไปใชชีวิตอยูรวมเปนสามีภรรยาอยางออกหนาออก

ตามากกวาภรรยาคนท่ีหนึ่ง  จนมี ‘พิม’ เปนพยานรัก 

แตแลว บิดาของเธอตองเสียชีวิตต้ังแตเธอยังไมเขาเรียนในช้ันอนุบาล มารดาจึงพาพิมมาฝากไว

กับยายและปาเพื่อใหชวยเล้ียงดู ในขณะท่ีเธอไปทํางานรับจางเย็บผาท่ีกรุงเทพมหานคร  และเม่ือพิมอายุได 

15 ป  มารดาของเธอก็เสียชีวิตลงอยางสงบ การปกครองและชีวิตท้ังหมดของพิมจึงอยูในความดูแลของยาย 

ท่ีมีอิทธิพลตอจิตใจและการกระทําตอ ๆ มาของเธอมาก 

ตั้งแตจําความได ภาพของยายและปา เปนขาราชการบํานาญ  และท้ังสองคนเครงครัดในระเบียบ

วินัย แตเปนคนมีหนามีตาในสังคม เปนหัวเร่ียวหัวแรงทํากิจกรรมในชุมชน และกลับบานดึกดื่น ปจจุบัน

ยายอายุ  86  ปแลวแตยังแข็งแรง  พิมอาศัยอยูในบานกับยายสองคน ในขณะท่ีละแวกบานน้ันก็เปนญาติพี่

นองฝายมารดาของพิม  ยายสงเสียใหพิมไดเรียนหนังสือในชุมชนจนเขาศึกษาในช้ันมัธยมของโรงเรียน

ประจําอําเภอ 

พอเขาเรียนในช้ันประถมถึงมัธยมในโรงเรียนสห ซ่ึงเปนโรงเรียนประจําอําเภอ ดวยความท่ีพิม

เปนคนหนาตาดี จึงไดรับมอบหมายใหเปนเชียรลีดเดอรประจําโรงเรียน และมีกิจกรรมในโรงเรียนบอยมาก 

ไดพบเพื่อนตางเพศ แตยายก็ยังเค่ียวเข็ญและเขมงวดเร่ืองกิริยามารยาท การพบปะกับเพื่อนตางเพศ และการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ อยางมาก  และมักจะดุดาวากลาวพิมเม่ือทําอะไรขัดใจ จนบางคร้ังพิมก็เถียงไปบาง แตก็

ถูกยายตีบอยมาก 
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ถึงอยางไรก็ตาม พิมก็แอบคบและชอบพอกับผูชายในช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนเดียวกัน

จํานวน 2 คน โดยท่ีไมใหยายรู แตก็เลิกรากันไป จนถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เธอก็คบและชอบพอกับรุน

พี่ผูชายในโรงเรียน ซ่ึงเธอรูสึกดีกับเขามาก แตยายมาเห็นเธอนั่งคุยกับแฟนอยู ยายโกรธมาก จึงพาพิมเขา

บาน และดุดาวากลาวพิมวาทําตัวไมดี แตไมไดวากลาวผูชายคนนั้น แตใหเลิกคบกัน  จนสุดทายพิมกับแฟน

ของเธอก็เลิกกัน 

เธอรูสึกตัววา มีความผูกพันกับยายมากกวาแม แตอยางไรก็ตาม เธอก็เปนคนดื้อเงียบ ถึงแมจะ

อาศัยอยูกับยาย ก็รูสึกอึดอัด จึงทําใหพิมเปนคนชอบเก็บตัวอยูในหองคนเดียว ไมคอยพูดจากับใคร จะมี

พูดคุยกันบางก็กับนาสะใภของพิมท่ียายเขามาอยูพรอมกับลูกชายของยายท่ีสําเร็จการศึกษาและกลับมา

ทํางานท่ีบานเกิดของตัวเอง 

“ตอนเด็ก พิมรูสึกวาตัวเองไมคอยมีความสุขเลย เพราะยายบังคับทุกอยาง ไปคางบานเพื่อน, 

นั่งคุยกับผูชายหรือซอนรถกับเพื่อนผูชายก็ไมได ยายเปนคนหัวโบราณมาก แตพอโตมาก็

เขาใจวา ท่ียายบังคับเราใหอยูในกรอบแบบน้ี ก็เพราะยายเกลียดพอของพิมมาก และพาล

เกลียดแมของพิมดวย เพราะหนีตามกันไป  ผลก็เลยตกมาที่พิม โดยยายพยายามควบคุม

พฤติกรรมใหอยูในกรอบและความเปนผูหญิงท่ีดี ยายดุและปากจัด เทาท่ีจําได ยายเคย

กอดพิมแคคร้ังเดียวในชีวิต แตดูเหมือนกอดเลน ๆ ไมจริงจังอะไร แตท่ียายเขมงวดกับพิม ก็

คง เพราะเปนหวงและหวังใหพิมเรียนหนังสือจนจบชั้นปริญญาตรี พวกปา ๆ นาอาท่ีอยูบาน

ใกล ๆ กันก็มักจะมาคอยดูถูกและเปรียบเทียบพิมกับลูกหลานของเขาท่ีไดดีเสมอ ” 

สถาบันครอบครัวและญาติพี่นองสงอิทธิพลตอชีวิตและภูมิหลังทางสังคมของพิม คานิยมของ

สถาบันครอบครัวตอความเปนผูหญิง เปนส่ิงท่ีตรึงความรูสึกของเธอใหตองทําตามความคาดหวังของผูท่ีอยู

ขางหลัง ไดแก การเปนผูหญิงท่ีดี อนาคตทางการศึกษา และการพยายามควบคุมพฤติกรรมทางเพศและ

ความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ  ถึงแมวาเธอจะไมเขาใจและต้ังคําถามถึงอิทธิพลดังกลาว แตเธอก็พยายาม

รักษาความสัมพันธกับฐานชีวิตทางสังคมเพื่อเช่ือมโยงกับตัวตนของตัวเองเอาไว และเปนเมล็ดพันธุท่ีถูก

หวานลงในบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเธอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการโหยหาความอบอุนจากคนท่ีรักและ

เขาใจเธอ และความสมบูรณในชีวิตครอบครัว 

เพื่อน ผูชายและคนรักในเสนทางท่ีโหยหาความอบอุนของพิม 

พิมสามารถเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในภาคเหนือตอนบนได โดยท่ียายไมคอย

เช่ือวาพิมจะสามารถเขาศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐได  แตส่ิงนี้ก็ทําใหยายเปนหวงมากข้ึน เม่ือหลานสาวของ

ตัวเอง ตองมาเรียนไกลบานและหางจากสายตาของยาย ยายกลัววาพิมจะทําตัวไมเหมาะสม เชน ไปเท่ียว
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ในมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนกับโลกใบใหมท่ีแสนกวางของพิม เธอไดพบเจอเพื่อนและ

ส่ิงแวดลอมใหม ๆ ในขณะที่เพื่อน ๆ ของเธอคิดถึงบานกัน แตเธอกลับไมเปนเชนนั้นและไมคอยโทรศัพท

ติดตอหายาย  แตสวนใหญโทรศัพทติดตอกับคนรักของเธอท่ีศึกษาอยูอีกสถาบันการศึกษาอีกจังหวัดหนึ่ง

ในภาคเหนือตอนบน วิถีชีวิตในสถานศึกษาของพิม นอกจากในช้ันเรียนแลว เธอมักจะเก็บตัวอยูในหอพัก

คนเดียว เพื่อน ๆ ชวนไปไหนจะไมคอยไป จะมีเพื่อนหญิงท่ีสนิทดวยคนหนึ่งท่ีเขาใจในตัวของพิม และพิม

ก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนคนนี้ไดทุกเร่ือง เนื่องจากไมคอยชอบเท่ียวเหมือนกัน 

อยางไรก็ตาม เม่ือศึกษาในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน ภายใตชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อนผูหญิงคนหนึ่งเร่ิม

เขามามีบทบาทในชีวิตของพิมมากข้ึนจนกลายเปนเพื่อนสนิทแทนคนเดิม เพื่อนคนนี้มักชวนไปเที่ยวสถาน

บันเทิงและเร่ิมหัดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  พิมเท่ียวกับเพื่อนคนนี้บอยมากเฉล่ียสัปดาหละ 2 คร้ัง  ในสถาน

บันเทิงตาง ๆ ท่ีเธอกับเพื่อนไปดวยกันนั้น เปดโอกาสใหมีผูชายเขามาเกี้ยวพาราสี แตพิมมักปฏิเสธและ

แสดงตัววามีคนรักอยูแลว แตในทายท่ีสุด เธอก็เปดใจยอมรับความสัมพันธฉันทชูสาวกับผูชายคนหนึ่งท่ีมี

หนาท่ีการงานอยูในจังหวัดท่ีพิมกําลังศึกษาอยู 
 

“กิ๊กคนนี้ของหนู คบกันก็เพราะเพื่อน ๆ ท่ีไปเท่ียวผับดวยกันยุใหคบกัน ท่ี

หนูตัดสินใจคบกับเขาท้ังท่ีไมใชแฟนของเรา ก็เพราะหนูรูสึกวาขาดความ

อบอุน แฟนถึงแมคิดจะจริงจังกับเรา แตก็อยูไกลและไมคอยมีเวลามาหา

เรา อีกอยาง แฟนเราก็เปนคนท่ีหวงและข้ีหึงเรามาก  เจาระเบียบ หามเรา

ไปหมด แตงตัวโปนิดโปหนอยก็ไมได ใสตุมหูก็ไมได หนูเลยรูสึกอัดอัด

กับแฟนมาก แตมันก็เหงานะ พอเจอกับคนนี้ (ท่ีสถานบันเทิง-ผูเขียน) เขา

เปนคนท่ีคุยดวยไดทุกอยาง รูสึกดีเวลาอยูกับเขา ไมไดบังคับเรา ใหอิสระ

กับเราท่ีจะทําอะไรก็ได เลยทําใหเรารูสึกสบายใจท่ีจะคบ จนเผลอใจมี

ความสัมพันธท่ีลึกซ้ึง แตไมไดมีพันธะอะไรตอกัน หากเราตองการเจอเขา

เม่ือไหร และเขาวางเขาก็มาหาเรา  แตเขาไมเคยบังคับใหเราไปหาเขาเลย 

หากเราไมวางและไมอยากไปหาเขา” 
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ความสัมพันธของพิมกับผูชายคนนี้ อาจดําเนินไปเรียบ ๆ หากเร่ืองนี้ ไมถูกเพ่ือนสนิทคนท่ีสอง

ของพิม เอาเร่ืองนี้ไปบอกกับคนรักของพิม  ซ่ึงเขาโกรธมาก เธอจึงรูสึกวาเพื่อนสนิทคนน้ีอิจฉาและกาวลวง

ชีวิตสวนตัวของเธอมากเกินไป แตเธอก็ยังรักแฟนของเธออยู จึงเลิกคบกับเพื่อนสนิทคนน้ี และผูชายท่ีเธอมี

ความสัมพันธดวยซ่ึงก็เลิกกันดวยดี หลังจากนั้นพิมจึงกลับไปคบกับเพื่อนสนิทคนเดิม 

แตปญหาตาง ๆ ก็ตามมาจากเหตุการณดังกลาว เม่ือเธอระแคะระคายวาคนรักของเธอมีผูหญิง

คนใหม ซ่ึงเปนคนท่ีอยูใกลชิดกับคนรัก เธอโทษตัวเองวา ท่ีเปนเชนนี้ ก็เพราะคนรักของเธอรูสึกวาเธอมี 

“กิ๊ก” แลว จึงเหมือนตองการจะประชดเธอบาง เธอจึงใหเขาเลือกระหวางเธอกับผูหญิงคนน้ัน ซ่ึงเขาก็เลือก

เธอ แตก็ยังปกปดการคบกับผูหญิงคนน้ันอยู ซ่ึงเธอก็ทราบและพยายามเตือน จนในท่ีสุด ความสัมพันธของ

เขากับผูหญิงคนนั้นก็เร่ิมหางเหินและเลิกกันไปในท่ีสุด 

อยางไรก็ตาม จากเหตุการณดังกลาว ทําใหความสัมพันธระหวางพิมกับคนรัก เร่ิมเกิดความไม

ไวเนื้อเช่ือใจกันเหมือนดังกอน แตพิมก็ตระหนักวา เราเปนฝายเริ่มตนทําผิดกอน จึงพยายามสราง

ความสัมพันธกับคนรักใหทุกอยางเหมือนเดิม แตก็เปนเร่ืองท่ีลําบากมากอยางยิ่ง เม่ือเกิดรอยราวลึก ๆ แลว 

ความสัมพันธกับคนรักของเธอจึงเปนเหมือนการพยายามรักษาความรักท่ีไมใหหางเหินไปมากกวานี้เทานั้น 
 

“ผูหญิงคนน้ัน เขามาตอนท่ีความสัมพันธของเราเปราะบางและจิตใจวาวุน  

ท่ีผานมา รูสึกวาเราเปนตัวเลือก อยูท่ีวาเขาจะเลือกใคร ถึงแมวาผูหญิงคนนั้น

จะถอดใจเลิกคบกับแฟนของเราไปกอน  แตก็เพราะวาเราไปทํากับเขากอน

นอกใจเขากอน เรายังทําตัวเปนเด็กกับเขามาก  ก็เลยรูสึกวาเรารายตอความ

จริงใจของเขา ทําผิดกับเขากอน แตเราก็พยายามทําใหความสัมพันธของเรา

กับแฟนเหมือนเดิม แตพอทําไปแลว ก็ยังรูสึกวาไมเหมือนเดิม เคยทําราย

ตัวเองตอนอยูกับแฟน โดยเอาศีรษะของเราโขกผนัง เอากําปนทุบพื้นแรง ๆ 

หลายที ก็เพราะเร่ืองความรูสึกและความสัมพันธท่ีไมเหมือนเดิมนี่แหละ 

แฟนสงสารเรามาก จึงพยายามรักษาความสัมพันธใหคงเดิม แตในใจของท้ัง

สองฝาย ก็รูสึกลึก ๆ วามันไมคอยเหมือนเดิมนะ” 
 

สังคมใหมของพิมเปรียบเสมือนโลกกวางท่ีเธอตองเผชิญหนากับมัน นัยหนึ่ง การมาศึกษาใน

สถาบันการศึกษาแหงนี้ มันหมายถึงการพนไปจากกรอบทางประเพณีและการควบคุมของญาติพี่นอง  ใน

ขณะเดียวกัน อิทธิพลของแบบแผนและการควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธทางเพศจากสังคมท่ีเธอจากมา 

ก็ยังคงสงผลตอพฤติกรรมในชวงแรกของชีวิตในท่ีแหงนี้ แตทามกลางการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและความ
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การถูกลวงละเมิดทางเพศ : การปรากฏตัวของความรุนแรงทางตรง 

การไปทํางานท่ีรานขายขนมหนาสถาบันการศึกษาของพิม ก็เปนไปเพื่อไมใหจิตใจวาวุน และจะ

ไดหางจากความเหงาและการคิดถึงความสนุกจากการไปเท่ียวสถานบันเทิง  รุนพี่ผูชายท่ีเรียนตางสาขาใน

สถาบันการศึกษานี้ ซ่ึงเปนเจาของรานขายขนม เปนคนชวนใหไปชวยงาน ซ่ึงก็ทําใหพิมรูจักกับเพื่อนรุนพี่

และเพื่อนตางสาขาหลายคนมากข้ึน ซ่ึงเธอก็ใชชีวิตและการทํางานพิเศษในรานดังกลาวไดอยางดีและสงบ

สุข หากไมเกิดเหตุการณท่ีนําความรูสึกปวดราวและวิกฤตในชีวิตของเธอ 

ความไวเนื้อเช่ือใจท่ีมีตอรุนพี่และเพื่อนผูชายตางสาขาในรานขายขนมแหงนี้ นํามาซ่ึงการถูก

ลอลวงและหวานลอมใหเธอดื่มสุราในระหวางท่ีเธอกําลังเดินไปท่ีหอพักของเพ่ือนในเวลาคํ่าของตนเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2550  แลวพบกับรุนพี่และเพื่อนตางสาขาท่ีเธอรูจักในรานท่ีเธอทํางานพิเศษอยู  ซ่ึงไดชวน

เธอไปรวมดื่มสุราท่ีหองพักของกลุมผูชาย  ท้ังท่ีเธอไมเต็มใจ แตเพราะความรูจักกัน ประกอบกับถูกทาทาย

จากกลุมดังกลาว รวมถึงมีเพื่อนผูหญิงท่ีเธอรูจักก็นั่งอยูท่ีตรงนั้น เธอจึงไดเขารวมดื่มสุรากับกลุมนี้จน

เวลานานมากในหอพักของผูชายหนึ่งท่ีอยูในกลุมนี้ 

พิมรูสึกตัวอีกที เธอก็มึนเมามากแลว ประกอบกับถูกคะยั้นคะยอใหดื่มสุราท่ีไมผสมอะไรเลย 

ในขณะท่ีกลุมดื่มสุราซ่ึงมีท้ังผูชายและเพ่ือนผูหญิงของเธอก็ยังคงด่ืมกินไปเร่ือย ๆ  แตพิมรูสึกปวดหัว จึง

ขอนอนพักท่ีหองดังกลาวเพื่อรอใหเพ่ือน ๆ ดื่มกินกันเรียบรอย แลวคอยกลับพรอมกับเพ่ือนผูหญิงท่ียังดื่ม

กันอยู แตเม่ือหลับไปนานเทาใดไมรู พิมรูสึกตัวอีกที ปรากฏวา 

“หนูรูสึกตัวอีกที ก็ตอนมีผูชายคนหน่ึงเขามานั่งอยูบนเตียง สังเกตไปรอบ 

ๆ ภายในหองนั้นไมมีใครอยูแลว ผูชายคนนั้นมาพูดขางหูวา ‘ขอนอนดวย

คนนะ’ แตหนูไมยินยอมและใหเขาออกไป แตเปนเพราะวาฤทธ์ิเหลายังคง

อยูและหนูปวดหัวมาก จึงไดอาเจียนออกมาในขณะท่ีพยายามจะลุกข้ึน 

ผูชายคนนั้นพยายามเดินตามมาเพ่ือลูบหลังในหองน้ํา หลังจากนั้นหนูก็

กลับไปนอนท่ีเตียงเพราะยังรูสึกเมาและปวดหัวอยูมาก ผูชายคนนั้นก็ยัง

ตามมาที่เตียงและเขามานอนทับหนู พยายามถอดกางเกงท้ังท่ีหนูไมยอม 
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หลังจากคืนอันโหดรายผานพนไป พิมพบกับผูชายคนหนึ่งโดยบังเอิญ ซ่ึงเปนหนึ่งในผูชายท่ี

กระทําตอเธอ  พิมจึงพยายามถามหาความรับผิดชอบและแสดงความกังวลตอเหตุการณดังกลาว โดยเฉพาะ

การถายรูปเธอในคืนนั้น แตก็ไดรับการตอบสนองในทาทีท่ีนิ่งเฉยเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึนจากผูชายคนน้ี 

ตอมาจากนั้น พิมก็ไดรับการบอกเลาจากเพ่ือน ๆ วาไดรับรูปภาพของพิมท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศทาง

จดหมายอีเล็กทรอนิกส (e-mail) ในขณะท่ีคนรักของเธอก็ไดรับภาพนั้นเชนกัน  พิมเสียใจมากและปรึกษา

กับเพื่อน ๆ ท่ีไดรับภาพ จึงตกลงท่ีจะไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาและนิติกรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงก็แนะนํา

ใหไปแจงความกับสถานีตํารวจไวแลว เพ่ือใหหยุดการเผยแพร ตลอดจนรับผิดชอบตอการกระทําตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน เร่ืองดังกลาวกําลังอยูในช้ันสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ 

พื้นท่ีท่ีกําลังกาวเขาสูความทันสมัยของสังคมไทย ปรากฏกลุมผูคนท่ีแตกตางหลากหลาย สังคม

บริเวณท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยูก็ประกอบไปดวยอิทธิพลของความทันสมัยตาง ๆ เขามารุกเราเชนเดียวกัน การ

พบเจอผูคนใหม ๆ ของพิม ตลอดจนพื้นท่ีท่ีลอแหลมเชน หอพัก ตลอดจนความเช่ือใจตอคนรูจักท่ีศึกษาอยู

ในสถานท่ีเดียวกัน ชักนําใหเธอพลัดเขาไปอยูในบอของการถูกลวงละเมิดทางเพศอยางรายแรงถึงสองคร้ัง

สองครา โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงท่ีถูกใชเผยแพรภาพของเธอในเหตุการณนั้นไปสู
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สังคมและผูคนรอบขาง : บทสะทอนของความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม 

ผลจากเหตุการณดังกลาว ทําใหพิมตกใจมากและจิตใจไมเปนปกติ เก็บตัวและซึมเศราอยูใน

หองพัก  ถึงแมเพื่อน ๆ บางคนจะพยายามมาชวยปลอบโยน  แตก็ไมไดทําใหจิตใจของเธอดีข้ึน  จนในท่ีสุด

พิมตัดสินใจเดินทางไปนอนพักรักษาตัวและกินยาคลายความเครียดท่ีโรงพยาบาลสวนดอก ซ่ึงพิมปกปด

ความจริงในเหตุการณนี้กับยายและญาติพี่นอง  เพียงแตแจงวาเธอไมสบายและเครียดจากการเรียน จึงตองมา

นอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล คนรักของเธอก็มาเยี่ยมในวันสุดทายกอนออกจากโรงพยาบาลดวยทาทางหมาง

เมินและโกรธแคนตอความเลวรายท่ีเกิดข้ึนกับพิม 
 

“ยายหวังไวกับพิมมาก และตอนนี้ยายก็ปวยอยูดวย หากยายรูเร่ืองนี้ คงไมดีแน 

อาจทําใหยายเสียใจผิดหวังในตัวของพิม และอาการปวยของยายคงทรุดหนัก

ลงไปอีกแนนอน  ไมอยากใหทางบานรูเร่ืองนี้ เพราะเทากับซํ้าเติมส่ิงท่ีเขาเคย

ดูถูกเราไวใหมันกลายเปนความจริง  กับแฟนถึงแมจะเปนเร่ืองสุดวิสัยท่ีพิมจะ

ปองกันตัวเองได แตรูวาเขาโกรธมาก และทําใหเร่ืองระหวางเรามันยิ่งเลวราย

เขาไปใหญ หนูรูสึกเหมือนวาเขากําลังขมใจระงับความโกรธและพยายาม

เขาใจและปลอบใจเรา  แตบางทีเขาก็ระงับอารมณไมอยู ก็เอาอารมณมาลงกับ

เราเหมือนกัน ส่ิงนี้ยิ่งทําใหหนูเสียใจและเครียดเขาไปใหญ” 
 

หลังออกจากโรงพยาบาล ก็เปนเวลาเปดภาคการศึกษาใหมพอดี พิมมาเรียนหนังสือใน

มหาวิทยาลัยดวยจิตใจท่ียังไมเปนปกติและเกิดความระแวงวาคนอ่ืนจะรูเร่ืองของเธอและรูสึกวามีคน

ประณามเธออยูตลอดเวลา ท้ัง ๆ ท่ีเร่ืองนี้พยายามเก็บเปนความลับ และมีเพื่อนฝูงท่ีรูและคนท่ีเกี่ยวของเพียง

ไมกี่คน จนเกิดความเครียดและวิตกกังวลเปนอยางมาก  เธอจึงขอลาพักการศึกษาหน่ึงภาคการศึกษาเพื่อไป

พักและเก็บตัวอยูกับคนรักเพื่อหนีภาพชินตา สภาวการณและส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยท่ีกดดันความรูสึก

ของเธออยางมาก 

“เดินไปท่ีไหนในมหาวิทยาลัย ก็รูสึกเหมือนมีคนมองดวยสายตาไมปกติ  

ในหัวเหมือนมีคนเรียกช่ือของหนูหรือดาวาหนูวา ‘ไปแตงตัวโปหรือยั่ว

ผูชายหรือเปลาเลยโดนอยางนี้’ อยูตลอดเวลา หนูไมรูวาเร่ืองนี้ มันถูก

เผยแพรและมีใครรูไปมากนอยเทาไหน จนวางตัววางหนาไมถูก เห็น
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 เหตุการณคร้ังนั้น ทําใหเธอไดสัมผัสถึงความไมจริงใจของเพ่ือนสนิทคนท่ีสองของเธอท่ีนํา

เหตุการณท่ีเธอไมอยากใหเกิดข้ึนไปแจงกับแฟน และเผยแพรเร่ืองราวน้ีไปสูบุคคลรอบขางท่ีรูจักเธอ  เธอ

จึงตัดสินใจสรางความสัมพันธกับเพื่อนสนิทคนท่ีหนึ่งท่ีเขาใจในตัวของพิมและเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

ประกอบกับหลังเกิดเหตุการณข้ึน เพื่อนสนิทคนท่ีหนึ่งเปนผูท่ีเขามาปลอบประโลมจิตใจของพิมใหเร่ิมกลับ

เขาสูภาวะปกติอีกคร้ังหนึ่ง  ในขณะท่ีคนรักของเธอก็พยายามเขาใจกับวิกฤตและความรูสึกของพิมมากข้ึน 

จนเธอมองเห็นความผูกพันท่ียังคงมีใหตอกัน 

 เพื่อนและคนรักของพิม มีสวนสําคัญอยางมากที่ทําใหเธอตองการมีชีวิตอยูตอไป นอกเหนือจาก

ไดรับการชวยเหลือดานคดีความจากมูลนิธิเพื่อนหญิงในจังหวัดเชียงใหม  ความคิดท่ีจะฆาตัวตาย ถูกชดเชย

ดวยความรักและความเขาใจจากเพื่อนและคนรัก เปนส่ิงท่ีเยียวยาพิมใหเธอมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสนุกสนาน

และไมตองกังวลเร่ืองคดีความและใหเร่ืองเลวรายเลือนหายไป  และเห็นความสําคัญของการมีชีวิตอยูเพื่อ

คนอ่ืน อยางนอยท่ีสุด พิมยังมีความรูสึกรักยาย และนึกถึงญาติพี่นองที่บานเกิด ซ่ึงคาดหวังในตัวเธอเอาไว 

พิมจึงตองการใหเขาทั้งหลายเห็นความสําเร็จของเธอ ซ่ึงอนาคตทางการศึกษาคือใบเบิกทางท่ีจะทําใหเธอ

คิดวาจะไดรับการยอมรับจากญาติพี่นองมากข้ึน 

“ตอนแรกก็คิดวา หากฆาตัวตาย เราตายไป ก็คงไมมีความสําคัญอะไรกับ

ใคร ทุกคนคงไมเสียใจกับการตายของเรา  แตเลิกลมความคิดนี้ไป  เพราะเรา

รูสึกวามีคนท่ีรักเรา มีเพื่อนและแฟนท่ีเขาใจและเปนหวง  ท่ีบานมียาย

  
239 



  

 

 ความหวังของยายท่ีมีตอพิมเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหเธอมีความตองการประสบ

ความสําเร็จในการศึกษาใหยายไดเห็น  ในขณะท่ีคนรัก กลุมเพื่อนและการชวยเหลือทางกฎหมายจากองคกร

เอกชน เปนแรงขับดันใหเธอมีชีวิตอยูตอไป   

อภิปรายผล 

 การเลาเร่ืองของคน ๆ หนึ่งท่ีถูกถายทอดในการศึกษาคร้ังนี้ เผยใหเห็นประสบการณชีวิต

และอารมณความรูสึกของตัวอยางท่ีเขาไปเกี่ยวของผูกพันกับผูคนและสถาบันตาง ๆ ทางสังคม การศึกษา

คร้ังนี้ ช้ีใหเห็นวา ชีวิตของ‘พิม’นั้น อยูระหวางกลางท่ีตองวิ่งไปวิ่งมาระหวางปฏิสัมพันธของคานิยมเกาท่ี

คาดหวังในพฤติกรรมทางเพศและคานิยมใหมในการเปนผูหญิงท่ีตองทํางานนอกบาน (วันทนีย  วาสิกะสิน

และสุนีย  เหมะประสิทธ์ิ, อางแลว; Pasuk, ibid.)  กลาวคือ พิมถูกคาดหวังใหเปน “ผูหญิงท่ีดี” พรอม ๆ กับ

ตองทํางานรับภาระ “นอกบาน” หลังจบการศึกษาจากครอบครัว ภายใตพลวัตรและการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมท่ีมาตรฐานซอนในเร่ืองเพศยังคงดํารงอยูในความคาดหวังนั้น 

 ประสบการณชีวิตของพิมถูกกระทําจากความรุนแรงเชิงโครงสรางของมาตรฐานซอนของ

คานิยมความสัมพันธทางเพศท่ีไมเทาเทียมกันตั้งแตระดับสถาบันครอบครัวและความคาดหวังของสังคมตอ

ผูหญิงเกี่ยวกับบทบาททางเพศ  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา และปฏิสัมพันธทาง

สังคมกับคนอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏวนเวียนอยูในหัวของพิม  จนปรากฏความรุนแรงทางตรงจากกรณีถูกลวงละเมิด

ทางเพศและการถูกลวงละเมิดทางเพศซํ้าทางส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาตรฐานเชิงซอนทางเพศใน

สังคมไทยจึงเปนปรากฏการณท่ีแสดงความรุนแรงเชิงโครงสราง (กฤตยา  อาชวนิจกุลและกนกวรรณ     

ธาราวรรณ ใน อมรา  พงศาพิชญ, อางแลว) ตอผูหญิงเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศ ซ่ึงยังดํารงอยูและแฝง

ตัวในบริบทและสถานการณท่ีสังคมไทยกําลังเคล่ือนเขาสูความทันสมัย  (ยศ  สันตสมบัติ ใน อมรา  พงศา
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 ผลจากความรุนแรงทางเพศดังกลาว ยังมิไดส้ินสุดในขณะกระทําการ แตจากความรุนแรง

เชิงโครงสราง ผลการศึกษานี้ไดช้ีใหเห็นตอไปวา เกิดผลกระทบทางชีวิตและจิตใจของผูหญิงท่ีถูกกระทํา

ตอมาอีกจากความรูสึกถูกตีตราวาเปน”ผูหญิงไมดี” ในหวงคิดของพิมเม่ือยังอยูในสภาพแวดลอมเดิม ๆ   ผล

การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวา อิทธิพลและปจจัยของความรุนแรงทางวัฒนธรรม (ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ, อางแลว) 

ไมไดกระทําผานการประณามตัวเธออยางเห็นไดชัด แตหนักยิ่งไปกวานั้นคือ มันกลับเขาตอกย้ําและกระทํา

ผานการมองปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศวาเปนเพียงปญหาเชิงปจเจกบุคคลและไมตระหนักวาเปน

ปญหาความรุนแรงเชิงโครงสราง (กฤตยา  อาชวนิจกุลและกนกวรรณ  ธาราวรรณ  ใน อมรา  พงศาพิชญ 

บก., อางแลว) อยูจิตใจของเธอแลวนั่นเอง 

 การทํางานของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และมูลนิธิเพื่อนหญิง (เว็บไซต

, ออนไลน) เปนองคกรในหลายองคกรท่ีอาจมีอยูสําหรับใหสตรีเชนพิมไดรับการชวยเหลือ เยียวยาและเปน

ท่ีพึ่งพิงทางดานกฎหมายและการแนะนําในการใชชีวิตหลังจากน้ี แตส่ิงท่ีสําคัญสําหรับชีวิตของพิมคือ กลุม

ปฐมภูมิตาง ๆ (primary groups) ไดแก สถาบันครอบครัวและเพื่อนสนิท (peer groups) ถึงแมจะเปนสถาบัน

และกลุมท่ีอยูภายใตมาตรฐานซอนเร่ืองเพศ แตหากสามารถสรางความพันผูกกับเธอได ก็จะกลายเปนท่ี    

ยึดเหนี่ยวและแรงเหวี่ยงกลับใหผูหญิงไดมีกําลังใจฝาฟนอุปสรรคและเรียนรูท่ีจะจัดวางความสัมพันธของ

ชีวิตเธอกับความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมท่ียังคงดํารงอยูใหเทาทันมากข้ึนตอไป 

สรุปผล 

คงมีผูหญิงนอยรายในสังคมไทย ท่ีจะมีโชคดีซอนอยูภายใตความโชครายเหมือนพิมท่ีสามารถ

พลิกฟนความคิดจิตใจและรางกายกลับมาดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข  หลายรายประสบกับผลกระทบท่ี   

ยวดยิ่งกวานี้เปนหลายเทาทบทวี เชน การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค  การทําแทง  เด็กกําพรา  โรคเอดส  การ

ทํารายรางกายและฆาตัวตาย รวมถึงผลกระทบตาง ๆ ในชีวิต  คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจาก

ความรุนแรงทางเพศท่ีผูหญิงไดรับเพียงครั้งเดียว เปนผลกระทบท่ีตามมาอยางมหาศาล  โดยเฉพาะ

ผลกระทบทางจิตใจท่ีผูหญิงยากจะลืมเลือนได 

เสนทางชีวิตของพิมท่ีผานความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมในมาตรฐานซอนเร่ืองเพศ

ระยะตาง ๆ  นั้น เปนบทสะทอนวา การเรียนรูท่ีจะอยูอยางเทาทันและมีศักดิ์ศรีภายใตโลกทางสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปกับความสัมพันธทางเพศท่ีไมเทาเทียมกันนั้น เปนส่ิงสําคัญท่ีผูหญิงทุกคนควรตองตระหนัก
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คําถามท่ีชวนพิจารณาคือ จะมีสตรีสักกี่รายท่ีตระหนักและมีโอกาสพบเจอกับฐานชีวิตท่ี      

หนุนเนื่องใหเธอเห็นคุณคาของการมีชีวิตอยูตอไปอยางมีความสุขเม่ือถูกกระทําจากโครงสรางของความ

รุนแรงทางเพศท่ียังปฏิบัติการอยูในสังคมไทย  แมจะมีครอบครัวท่ีม่ังค่ังและบริโภคความทันสมัยเพียงใด 

แตหากเสนทางชีวิตของสตรีเพศแตละคนนั้นไมตระหนักรูและ/หรือเขาไปตอกย้ําซํ้าเติมมายาคติดังกลาว ก็

เทากับวาไดผลิตซํ้ามาตรฐานซอนทางเพศและถูกกลืนกินเขาไปอยูในโครงสรางความรุนแรงทางเพศซ่ึงมี

ท้ังทางตรงและทางออมผานประสบการณชีวิตในระยะตาง ๆ  โดยไรกลุมปฐมภูมิคอยชวยเหลือและเปน

ฐานในชีวิตใหเธอ ซ่ึงก็คงจะเปนเร่ืองท่ีชวนใหวิตกตอสถานะของสตรีดวยกันเองเปนอยางยิ่ง 

ท่ีสําคัญยิ่งไปสตรีนั้นคือ คนท่ัวไปและสังคมไมควรมองการลวงละเมิดทางเพศทุกระดับเปน

เพียงปญหาเชิงปจเจกหรือไดรับความสนใจจากสังคมเพียงเพราะปรากฏในส่ือตาง ๆ เทานั้น  แตควร

ตระหนักวาทุกคนในสังคมลวนอยูในเสนทางชีวิตและสรางมายาคติของมาตรฐานเชิงซอนเร่ืองเพศซ่ึงทําให

ความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมนี้ดํารงอยู ดังนั้นทุกคนในสังคมมีสวนรวมท่ีจะทลายมายาคติของ

ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันทางเพศใหลดนอยลง และเปนสังคมแหงการปกปอง ชวยเหลือและ

สงเสริมสถานภาพของสตรีในสังคมไทยใหใชชีวิตอยางมีความสุขข้ึน 

การสนับสนุนองคกรตาง ๆ ท่ีทํางานดานสตรีและการผลักดันมาตรการและการบังคับใช

กฎหมายใหมีการควบคุมและบทลงโทษท่ีรุนแรงเทียบเทากับความผิดทางอาญา คงเปนการแกปญหาท่ี  

ปลายเหตุท่ียังจําเปนและอาจทําใหผูคนตระหนักถึงความรุนแรงดังกลาวได หากแตการยกระดับปญหาให

กลายเปนประเด็นสาธารณะโดยการขยายความรูไปสูสังคมเพ่ือใหเห็นความเจ็บปวดของสตรีผานเสนทาง

ชีวิตของเธอในบริบทของความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรมเปนส่ิงสําคัญยิ่งกวา เพราะความเปนจริง

นั้น สตรีคนหนึ่งก็พบกับความรุนแรงทางเพศได ถึงแมวาในเสนทางชีวิตของเธอจะไมเคยถูกละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในทางตรง. 
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ภาวะเสี่ยงและปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุของแรงงานขามชาติสตรีไทยใหญ 
Health Risk and Problems of Reproductive Health Among 

Femal Shan Migrrant Workers 

 

สุสัณหาสุสัณหา    ยิ้มแยมยิ้มแยม ชลลิสา  จริยาเลิศศักดิ์  และสุจิตรา เทียนสวัสดิ ์

บทคัดยอ 

การเพิ่มของแรงงานขามชาติสตรีจํานวนมากท่ีเขามาทํางานในจังหวัดเชียงใหมปจจุบันโดย 

สวนใหญมาจากรัฐฉานประเทศพมา และเขามาทํางานในงานท่ีไมตองอาศัยทักษะ เชน งานกอสราง งาน

บาน งานบริการในรานอาหารและ/หรือเคร่ืองดื่ม งานบริการทางเพศ และงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีสภาพความ

เปนอยูท่ีไมดี จึงมีโอกาสเส่ียงตอปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ  การวิจัยเชิงพรรณนาคร้ังนี้มี

วัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงภาวะเส่ียงและปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุในแรงงานขามชาติสตรี      

ไทใหญ โดยใชการวิจัยแบบผสมผสานท้ังวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมขอมูลหลักจาก

การสัมภาษณแรงงานขามชาติสตรีไทใหญ 314 คนท่ีทํางานหลากหลายอาชีพ ท้ังเขตเมือง ชานเมือง และ

ชนบทในจังหวัดเชียงใหม  สวนผูใหขอมูลเพิ่มเติมไดแก ผูกําหนดนโยบาย ผูบริหาร บุคลากรสุขภาพท่ี

เกี่ยวของ เจาหนาท่ีองคกรเอกชน เจาของสถานประกอบการ ผูนําชุมชน และแกนนําแรงงานไทใหญ โดย

การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการประชุมกลุม 

ผลการวิจัยพบวา สตรีประมาณหน่ึงในหาระบุวาไมสามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ แมตนเอง

เม่ือไมตองการ และสามในส่ีไมเคยบอกสามี/คูรักถึงความตองการทางเพศของตน  และสวนใหญไมเคยคุย

กับสามี/คูรักถึงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ท้ังนี้เพราะคิดวาไมใชเร่ืองท่ีสตรีจะพูดได หากสตรี

พูดถึงเร่ืองนี้ สังคมมักมองวาเปนผูหญิงไมดี  สตรีสวนใหญไมใชวิธีปองกันการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ ดวย

เหตุผลหลักท่ีไมปองกันนั้นคือไวใจสามี  สตรีไทใหญมากกวาคร่ึงหนึ่งเห็นวาการใชถุงยางอนามัย            

ไมเหมาะสมสําหรับสามีภรรยา ขณะท่ีสตรีหนึ่งในสิบมีความคิดเห็นวา ใชถุงยางอนามัยเปนการปองกันไว 

ปลอดภัยดี ดังนั้นในกลุมผูท่ีใชวิธีปองกัน ถุงยางอนามัยจึงเปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด   

การวิจัยนี้ขอเสนอแนะควรมีการเสริมพลังอํานาจแรงงานขามชาติสตรีไทใหญในการส่ือสาร

และการตอรองในการมีเพศสัมพันธ เพื่อลดภาวะเส่ียงและปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ 
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Abstract 

At present, there are an increasing number of female migrants working in Chiang Mai 

province. They predominately come from Shan state in Myanmar and work as unskilled labors in poor 

working conditions including construction work, domestic work, waiting tables, sex work, or factory 

work.  Working in such places put them to be at risk of abuse and exploitation especially if the workers 

are undocumented or the work is unregulated.  The objective of this descriptive research was to 

investigate reproductive health risks and problems among female Shan migrant workers by using a 

combined qualitative and quantitative approach.  Data were collected by interview with a structured 

questionnaire, from 314 female Shan migrant workers in a variety of occupations in urban, semi-urban, 

rural areas.  In addition data were collected from policy makers, administrators, health care providers, 

non-governmental organization workers, employers, community leaders and migrant leaders by 

interviews, focus group discussions, and group meetings. 

The results found that one-fifth of these women cannot refuse sexual intercourse even they did 

not want to.  One-third never told their husbands/ partner about their sexual need and most never 

discussed the prevention of sexual transmission diseases (STD). They thought these issues should not be 

brought up by women as, if they talked about them, they were viewed as bad women. The major reason 

for not use any STD preventive methods was that they trusted their husbands.  Over half thought that 

condom use are inappropriate for the husband-wife relationship.  However, some thought condom use was 

safe method for preventing STD.   

The recommendations of this study that the empowerment female Shan migrant workers for 

sexual communication and negotiation is important to decrease reproductive health risk and problems. 

บทนํา 

แรงงานขามชาติหรือท่ีเรียกตามภาษาราชการวา แรงงานตางดาว เปนปรากฎการณของ  

ทุนนิยมโลกภิวัฒน ท่ีเกิดจากการเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหนึ่ง โดยผานการวาจาง

แรงงาน (บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ, 2550)  ปจจัยท่ีทําใหมีการเคล่ือนยายของแรงงานขามชาติมีท้ังปจจัย

ผลักดันและปจจัยดึงดูด  ปจจัยผลักดันจากประเทศตนทางท่ีสําคัญไดแก การหนีภัยสงครามและภัยจากการ

ถูกเกณฑใหทํางานหนักโดยไมมีคาตอบแทน โดยเฉพาะแรงงานขามชาติท่ีมาจากประเทศพมาซ่ึงเปน
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แรงงานขามชาติท่ีเขามาในภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญเปนแรงงานชนกลุมนอยจาก

ประเทศพมา โดยทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสวนใหญเปนไทใหญมาจากรัฐฉานประเทศพมา 

ขณะท่ีทางภาคเหนือตอนลางสวนใหญเปนกะเหร่ียง ซ่ึงแรงงานไทใหญท่ีเลือกมาทํางานในจังหวัดเชียงใหม

ใหเหตุผลวามีความรูสึกใกลบาน มีวัฒนธรรม ภาษาพูด อาหารการกิน และวิถีชีวิตท่ีใกลเคียงกัน  บางคน

สามารถอานภาษาลานนาไทยได มีความสะดวกในการเดินทางกลับไปเยี่ยมบาน ลดความเส่ียงตอการ        

ถูกจับกุมของเจาหนาท่ีตํารวจระหวางการเดินทางกลับบาน สวนใหญเดินทางเขามาทางอําเภอแมอายและ

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  เปาหมายในการเดินทางเขามาในประเทศของแรงงานขามชาติมีท้ังแบบ

ช่ัวคราวเพ่ือหาเงินสงกลับบานใหครอบครัวและใหลูกเรียน และแบบอยูถาวรอันเนื่องมาจากปญหาความ

ม่ันคงภายในประเทศพมา (องคการ PATH รวมกับ มูลนิธิ MAP และ Empower, 2547; สํานักบริหาร

แรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2548).)  แรงงานสตรีไทใหญท่ีเขามาทํางานใน

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม ส ว น ใ ห ญ มั ก ทํ า ง า น ท่ี ไ ม ใ ช ทั ก ษ ะ  เ ช น  ง า น ก อ ส ร า ง  

งานบาน งานเสริฟในรานอาหาร งานบริการทางเพศหรือโรงงาน ซ่ึงมีสภาพการทํางานท่ีไมดี จึงมีโอกาส

เส่ียงตอปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ (องคการ PATH รวมกับ มูลนิธิ MAP และ Empower, 2547; 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2546, 2548; MAP Foundation, 2006) 
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

โครงการวิจัยนี้จะใชกรอบแนวคิดท่ีพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกลาวไดวา 

จากสถานภาพและสิทธิของแรงงานขามชาติท้ังในกลุมท่ีมีบัตรและกลุมท่ีไมมีบัตรท่ีอยูในฐานะท่ี           

ดอยโอกาสกวาประชากรไทยท่ัวไป สภาพความเปนอยูท่ีแออัดและคับแคบ ลักษณะการทํางานท่ีมีขอจํากัด

ของอาชีพ ไดทํางานท่ีเรียกวา 3 ส (สกปรก เส่ียงอันตราย และแสนหนัก) วิถีชีวิตท่ีมีความแตกตางไปตาม

ลักษณะเช้ือชาติ การส่ือสาร และการเขาถึงแหลงผลประโยชนและบริการตางๆ อาจทําใหมีภาวะเส่ียงตอ

ปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ ท้ังนี้ภาวะเส่ียงบางอยางข้ึนอยูกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

แรงงานขามชาติดวย หากแรงงานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดีจะสงผลใหมีภาวะเส่ียงและปญหาลดลง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานท้ัง

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ (an combined qualitative and quantitative approach) ไดรับการ

รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และตลอดการ

ดําเนินการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดยึดหลักพิทักษสิทธ์ิของผูเขารวมโครงการวิจัย  

1) ประชากรที่ใชในการศึกษานี้มีผูเขารวมการวิจัยหลักคือ แรงงานขามชาติสตรีไทใหญและ
อาสาสมัครแรงงานตางดาว  การเลือกกลุมตัวอยางแรงงานขามชาติสตรีเพื่อสัมภาษณเปนรายบุคคลจํานวน 
314 คน โดยแบงสัดสวนตามพ้ืนท่ีและประเภทของการทํางานของแรงงานขามชาติสตรี และแรงงานขาม
ชาติสตรีไทใหญจํานวน 25 คน สําหรับสนทนากลุม 3 กลุม โดยแบงกลุมในเขตเมือง กลุมชานเมือง และ
กลุมชนบท  นอกจากนี้ผูท่ีใหขอมูลสําคัญ (key informants) ในโครงการนี้ประกอบดวย ผูกําหนดนโยบาย
และผูใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาติสตรีในเครือขายสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย
บุคลากรในหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน เครือขายท่ีทํางานดานสุขภาพกับแรงงานขามชาติ รวมท้ัง
ผูนําชุมชนและเจาของสถานประกอบ การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเพ่ือสนทนากลุมและสัมภาษณ
เจาะลึก และสนทนาอยางไมเปนทางการ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  

1. แบบสอบถามสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุของแรงงานขามชาติสตรี ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนามา

จากการสนทนาอยางไมเปนทางการ การสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึก และการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล การทํางาน และภาวะเส่ียง ปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ 

โดยจัดทําท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาไทใหญ 
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2. แนวคําถามในการสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุม  มีประเด็นหลักประกอบดวย วิถี

ชีวิต ปญหาสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ การรับรูสิทธิประโยชนในการใชบริการ 

และการเขาถึงบริการสุขภาพ รวมท้ังปญหาและปจจัยท่ีเกี่ยวของในระบบบริการดานอนามัยเจริญพันธุ

สําหรับแรงงานขามชาติสตรี 

3. แบบบันทึกภาคสนาม ในการลงพื้นท่ีแตละคร้ัง ผูวิจัยจะบันทึกวัน เวลา สถานท่ี และ

สถานการณ รวมท้ังบริบทตางๆ และขอสังเกตท่ีพบในชุมชน 

แบบสอบถามสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุของแรงงานขามชาติสตรี และแนวคําถามในการ

สัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุม ไดรับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน หลังจากนั้นนําเคร่ืองมาปรับปรุงและแกไขตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ  แลวจึงนําไปทดลองใชกับแรงงานสตรีไทใหญท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง จํานวน 

10 ราย เพ่ือดูความเปนไปได ความชัดเจน และการเรียงลําดับกอนหลังของขอคําถามในแบบสัมภาษณ  ใน

การแปลเปนภาษาไทใหญใชวิธีการ back translation โดยเจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเปนไทใหญท่ีมี

ประสบการณการในแปลระหวางภาษาไทยกับภาษาไทใหญ และทําดานน้ีเกี่ยวกับไทใหญมามากกวา 5 ป  

หลังจากนั้นไปทดลองใชกับกลุมไทใหญท่ีมีความสามารถในการใชสองภาษาเปนอยางดี จํานวน 5 ราย จน

ไดแบบสอบถามท่ีมีสาระเน้ือหาเขาใจตรงกัน 

การรวบรวมขอมูลใชวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและวจิัยเชิงปริมาณ ดังน้ี 

1) การทบทวนเอกสาร (documentary review) เกี่ยวกับ สิทธิแรงงานขามชาติ การตรวจสุขภาพ 

การประกันสุขภาพ แผนการดําเนินงานระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะดานอนามัยเจริญพันธุสําหรับ

แรงงานขามชาติสตรีและเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   

2) การสนทนาแบบไมมีโครงสราง (unstructured discussion) กับผูบริหารงานและ/หรือ            

ผูกําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานดานอนามัยเจริญพันธุสําหรับแรงงานขามชาติสตรี บุคลากรใน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

3) การรวมประชุม (meeting) รวมกับเครือขาย/องคกรภาคีภาครัฐและเอกชน และบุคลากร

สุขภาพท่ีเกี่ยวของกับแรงงานขามชาติสตรี โดยเฉพาะสถานการณปญหา ระบบบริการสุขภาพและการ

เขาถึงบริการสุขภาพ รวมท้ังปญหาและพฤติกรรมดานอนามัยเจริญพันธุสําหรับแรงงานขามชาติสตรี 

4) การสังเกต (observation) สภาพชุมชนและวิถีชีวิตของแรงงานขามชาติสตรีในชุมชน ท้ังใน

สถานท่ีทํางานและท่ีพักอาศัยของแรงงานขามชาติสตรี 
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5) การสนทนากลุม (focus group) การสนทนากลุมกับกลุมแรงงานขามชาติสตรี กลุมผูนําชุมชน 

และกลุมอาสาสมัครแรงงานตางดาว ในประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิต ปญหาและพฤติกรรมสุขภาพดานอนามัย

เจริญพันธุ การรับรูสิทธิและการใชบริการสุขภาพ รวมท้ังปญหาและอุปสรรค  

6) การสัมภาษณแรงงานขามชาติสตรี จํานวน 314 คน โดยใหผูชวยวิจัยท่ีผานการอบรมมาแลว

เปนผูสัมภาษณตามแบบสอบถามภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของผูวิจัย ซ่ึงผูชวยวิจัยประกอบดวยแรงงาน

สตรีไทใหญ ผูท่ีทํางานเก่ียวของกับแรงงานสตรีไทใหญ และนักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายหลังท่ีผูชวยวิจัยสงแบบสัมภาษณคืนทุกคร้ัง ผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ

ของขอมูลทุกคร้ัง  

7)  การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) กับแรงงานขามชาติสตรีท่ีมารับบริการดาน

อนามัยเจริญพันธุในสถานบริการสุขภาพจํานวนณ 10 ราย และในชุมชน จํานวน 10 รายเพื่อหาขอมูล

เพิ่มเติมในกรณีท่ีขอมูลท่ีไดจากการสอบถามยังไมชัดเจนหรือไมมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ  และการสัมภาษณ

เจาะลึก (in-depth interview) กับผูนําชุมชนและเจาของประกอบการ ในประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิต การจางงาน 

สวัสดิการท่ีจัดให ปญหาสุขภาพและปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

8) การจัดเวทีนําเสนอขอมูลเพื่อยืนยันความถูกตองและขอขอมูลเพิ่มเติม และขอเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ  

การวิเคราะหขอมูลนั้นขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกต การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

สัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุมจะถูกบันทึกลงในแบบบันทึกภาคสนาม หรือสรุปในรูปแบบรายงาน

การประชุม แลวนํามาวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  สวนขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสัมภาษณ จะ

นํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาหาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา สตรีไทใหญสวนใหญ มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย (65.9%) โดยอายุนอย

ท่ีสุดท่ีพบคือ 10 ป และชวงอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ ระหวาง 16 ป ถึง 20 ป (55.4%) โดยสวนใหญมี

เพศสัมพันธกับสามีและเปนไปโดยการยินยอมพรอมใจ แตยังพบวาสตรีไทใหญวัยรุนมีเพศสัมพันธกอน

แตงงาน (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของการแตงงานและเพศสัมพันธแรงงานขามชาติสตรี 

การแตงงานและเพศสัมพันธ จํานวน รอยละ 

 

194 

35 

2 

20 

 

77.3 

13.9 

0.8 

8.0 

จํานวนคร้ังท่ีแตงงาน 

1  

2 

3 

ไมระบุ 

อายุท่ีมีเพศสัมพันธคร้ังแรก (ป) 

10 -15 

16-20 

> 20 

 

27 

143 

88 

 

10.5 

55.4 

34.1 

 

224 

31 

3 

 

86.9 

12.0 

1.1 

ผูท่ีมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 

สามี 

คูรัก 

เพ่ือน (ไมใชคูรัก) 

 

213 

9 

1 

 

96.1 

3.5 

0.4 

การยินยอมในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรก 

ยินยอม 

ไมต้ังใจ 

ถูกขมขืน 

 

จากการสัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม และการประชุมรวมกับแรงงานสตรีไทใหญไดขอมูล

สนับสนุนและเพิ่มเติมวา สตรีบางรายแตงงานเพ่ือจะยายถ่ินฐานมาอยูประเทศไทย โดยสามีอาจเขามาอยูใน

ไทยกอนแลว กลับไปชักชวนสตรีไทใหญในพมามาอยูเมืองไทยดวย  และสตรีบางรายก็อาศัยสามีท่ีแตงงาน

เพื่อพาตนเองเดินทางมาอยูเมืองไทยอยางปลอดภัย  บางคูเม่ือมาถึงเมืองไทยแลวอยูดวยกันไมถึงหนึ่งเดือนก็

เลยลากันไป และเม่ือยายมาทํางานในตัวเมืองเชียงใหมไดรูจักสามีคนปจจุบัน จึงยายมาอยูแคมปกอสราง

ดวยกันจนปจจุบันนี้มีลูกดวยกันสองคน  ดังเชนสตรีรายหนึ่งเลาวา  

“แตงงานกับสามีคนแรกเม่ืออายุได 15 ป ขณะท่ีแฟนคนแรกซ่ึงเคยมีเมียแลวเลิกกัน ตอนท่ี

แฟนกลับไปพมาแลวชวนมาอยูเมืองไทย พอก็ใหแตงงานกันตอนเชา ตอนเย็นก็เร่ิมเดินทางอออกมากัน

เลย  แฟนมาอยูท่ีบานญาติ แตทุกคนทําทารังเกียจตัวเอง แฟนก็พามาทํางานอยูในสวนสมไดสองวัน 
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 สตรีจํานวนมากมักแตงงาน18 หลายคร้ัง เทาท่ีสังเกตจะเห็นวาสวนใหญใชเวลาในการคบหากัน

ไมนาน เม่ือถูกใจก็อยูกินฉันทสามีภรรยา  บางคร้ังก็คบกันแบบเพ่ือนแลวมาเชาหองอยูดวยกัน เลยมี

ความสัมพันธทางเพศโดยไมตั้งใจ  สตรีบางรายท่ีแตงงานแลว เม่ือสามีกลับไปอยูท่ีพมา แตตนเองไมอยาก

กลับ จึงอยูตอและแตงงานกับสามีคนปจจุบันนี้  นอกจากนี้สตรีสวนหน่ึงบอกวาตองเลิกรากับสามีคนเดิม

แลวมีคนใหม เพราะทนตอถูกสามีเดิมตบตีไมได จึงแยกกันอยู จนมาแตงงานใหม  ท่ีนาสนใจอีกประการ

หนึ่งคือ เม่ือสตรีเลิกกลับสามีเดิม แลวแยกอยูก็ไมถูกรุกรานหรือกลับมาทํารายอีกเลย  บางรายจะกลาววา

สามีคนไทยดีกวาไมคอยตบตีภรรยา  หากสตรีบางรายกลับใหขอมูลวา เคยแตงงานกับสามีคนไทยได 13 ป 

แลว สามีไปทํางานตางจังหวัดขณะต้ังครรภได 2 เดือนแลวไมกลับมาหาเลย  พนักงานสาธารณสุขสตรีไท

ใหญรายหนึ่งกลาววาวา “สตรีไทใหญพอเร่ิมเปนสาว พอแมก็มักใหมีแฟนหรือหาสามีให จะไดเปนฝงเปน

ฝา ไมตองหวง”  ดังนั้นสตรีสวนใหญจึงมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย อายุประมาณ 14-15 ป ไมเกิน 20 ป

ก็มีเพศสัมพันธ และมีเพศสัมพันธคร้ังแรกกับสามีตามความเช่ือดั้งเดิมวา จะตองสงวนความบริสุทธ์ิใหสามี  

แตในปจจุบันนี้สตรีบางรายโดยเฉพาะวัยรุนท่ีพักอยูในหองเชาหรือหองพักเห็นคนอ่ืนอยูกับคูรัก ก็

เลียนแบบ และยังมีความคิดวา “มากินอยูดวยกันก็ดี ไมตองส้ินเปลืองคาท่ีพัก”  สําหรับสตรีท่ีเพศสัมพันธ

กับเพื่อนกลาววา “ถูกขมขืนโดยเพื่อนชาย” 

สตรีประมาณหนึ่งในหา (19.4%) ระบุวาไมสามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ แมตนเองเม่ือไม

ตองการ และสามในส่ี (72.4%) ไมเคยบอกสามี/คูรักถึงความตองการทางเพศของตน และไมเคยคุยกับสามี/

คูรักถึงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (71.7%)    

สตรีไทใหญสวนใหญ (84.5%) ไมใชวิธีปองกันการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ ดวยเหตุผลหลักท่ีไม

ปองกันนั้นคือไวใจสามีหรือคูรัก และไมจําเปน (82.6%)  สตรีไทใหญมากกวาคร่ึงหนึ่ง (55%) เห็นวาการใช

ถุงยางอนามัยไมเหมาะสมสําหรับสามีภรรยา ขณะท่ีสตรีหนึ่งในสิบมีความคิดเห็นวาใชถุงยางอนามัยเปนการ

ปองกัน ปลอดภัยดี (10%)  ดังนั้น ถุงยางอนามัยจึงเปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุดในกลุมผูท่ีใชวิธีปองกัน (ตารางท่ี 2) 

 

                                                            
18

 การแตงงานในท่ีนีห้มายถึงการอยูกนิฉันทสามีภรรยา ซึง่ไมจําเปนตองผานพิธีกรรมและไมมีทะเบียนสมรส ซ่ึงเปนไมไดสําหรับแรงงานขาม
ชาต ิ



  

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของสตรีไทใหญเกีย่วกับการส่ือสารและตอรองทางเพศและการปองกันจาก

การติดเช้ือทางเพศสัมพันธ 

การสื่อสารและตอรองทางเพศและ 

การปองกันจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ 

จํานวน 

(n = 258 คน) 
รอยละ 

ปฎิเสธการมีเพศสัมพันธเม่ือไมตองการ   

50 

100 

21 

87 

 

19.4 

38.8 

8.1 

33.7 

ไมไดเลย 

บางครั้ง 

เกือบครั้ง 

ทุกครั้ง 

เคยบอกสามี/คูรักถึงความตองการทางเพศ  

187 

53 

18 

 

72.5 

20.5 

7.0 

ไมไดเคย 

บางครั้ง 

บอยครั้ง 

เคยคุยกับสามี/คูรักถึงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

185 

50 

23 

 

71.7 

19.4 

8.9 

ไมไดเคย 

บางครั้ง 

บอยครั้ง 

ปองกันจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ  

40 

15 

25 

218 

 

15.5 

37.5 

62.5 

84.5 

ปองกัน 

บางครั้ง 

ทุกครั้ง 

ไมปองกัน  

สาเหตุท่ีไมใชวิธีปองกันจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ (n = 218)  

180 

35 

2 

1 

 

82.6 

16.0 

0.9 

0.5 

ไวใจสามี ไมจําเปน 

ไมไดอยูกับสามี/คูรัก (เลิกกันหรือแยกกันอยูตางจังหวัด) และสามีตาย 

สามีไมชอบ 

ไมทราบวิธีการปองกัน 

ความคิดเห็นในกรณีถาสามีใชถุงยางอนามัย*  

142 

26 

21 

1 

 

55.0 

10.1 

8.1 

0.3 

ไมเหมาะสม สําหรับสามีภรรยา  

ปองกันไว ปลอดภัยดี    

สามีคงไปมีเพศสัมพันธกับคนอื่น  

ตามใจสามี    
*   สตรีบางรายใชมากกวา 1 วิธ ี
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จากการสัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม และการประชุมรวมกับแรงงานสตรีไทใหญไดขอมูล

เพ่ิมเติมวา  สตรีไทใหญมักไมคอยพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองการมีเพศสัมพันธ แตเม่ือสามีอยากมีเพศสัมพันธดวย ก็

ควรตอบสนองให ดังสตรีรายหนึ่งกลาววา “เร่ืองพรรคนี้ผูหญิงไมควรพูด เดี๋ยวผูชายจะวาไมดี เปนแมหญิง

แรด แตถาแฟนจะยุงดวย ก็ตองยอม ถึงไมมีอารมณ ไมงั้นเคาจะไปยุงกับแมหญิงคนอ่ืน แลวจะตองมาเสียใจที

หลัง . . . เร่ืองจะบอกใหแฟนใสถุงยาง ไมทําหรอก  เปนเร่ืองของเคา จะไปบอกใหทํานั่นทํานี่ไดอยางไร” 

สตรีไทใหญมากกวาคร่ึงหนึ่ง (56.7%) มีความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ โดยเกือบ

คร่ึงหนึ่ง (45.2%) มีอาการปวดทองนอยเปนอันดับแรก รองลงมาคือตกขาวหรือส่ิงท่ีขับออกทางชองคลอด

มีสีหรือกล่ินผิดปกติ (26.8%)  เม่ือมีอาการมักไมทําอะไร ปลอยใหหายเอง (56.7%) หรือซ้ือยามารักษาเอง 

(54.5%) ท้ังนี้สตรีสวนใหญคิดวาไมเปนอะไรมาก (46.6%) (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของสตรีไทใหญท่ีมีความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ 

จํานวน 
ความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ 

(n = 314) 
รอยละ 

ความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ* 178 

142 

84 

45 

22 

56.7 

45.2 

26.8 

14.3 

7.0 

ปวดทองนอย  

ตกขาวหรือสิ่งที่ขับออกทางชองคลอดมีสีหรือกล่ินผิดปกติ 

คันบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกหรือในชองคลอด 

เปนตุมหรือแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ 

การปฏิบัติเม่ือมีความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ**  

101 

97 

33 

 

56.7 

54.5 

18.5 

ไมทําอะไร ปลอยใหหายเอง   

ซื้อยามารักษาเอง   

ไปรับการตรวจรักษาจากเจาหนาที่สุขภาพ 

เหตุผลในการปฏิบัติ ***  

83 

33 

18 

8 

3 

 

46.6 

18.5 

10.1 

4.5 

1.7 

คิดวาไมเปนอะไรมาก    

สะดวก  

ไมมีเวลาไปตรวจ    

อายไมกลาไปตรวจ  

ไมมีเงิน  

*  สตรีบางรายมีความผิดปกติหลายอยาง 
** สตรีบางรายมีการปฏิบัติหลายอยาง 
*** สตรีบางรายมีเหตุผลหลายอยาง 
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จากการสัมภาษณเจาะลึก การสนทนากลุม และการประชุมรวมกับแรงงานสตรีไทใหญไดขอมูล

เพิ่มเติมวา สวนใหญบอกวาเปนปญหาเล็กนอย ดังสตรีในกลุมสนทนาบอกวา “ไมนาจะเปนไรมากนัก เชน 

ปวดทองนอย พักช่ัวครูก็หาย ไมจําเปนตองไปทําอะไร  ตกขาวก็ตองดูแลความสะอาดใหมากขึ้น ถายังมี

อาการจะไปเลาอาการใหหมอในรานขายยาฟง เคาจัดยาใหก็ (อาการ) หายทุกที”   

สตรีมากกวาคร่ึงหนึ่ง (56.9%) มีปญหาเกี่ยวกับประจําเดือน โดยปญหาอันดับแรกคือปวด

ประจําเดือน (40.8%) รองลงมาไดแก ประจําเดือนกะปริดกะปรอย (11.7%) และประจําเดือนไมสมํ่าเสมอ 

(10.2%) สวนใหญอาการไมรุนแรง (60.9%) ซ่ึงสตรีมักใชวิธีนอนพัก (34.5%) ไมทําอะไร รอใหหายเอง 

(33.3%)  สําหรับสตรีท่ีมีอาการมากมักใชยาบรรเทาอาการปวด (23.6%) และยาปรับประจําเดือน (8.6%) มี

เพียงรอยละ 1.7 ท่ีไดรับการตรวจรักษาจากบุคลากรสุขภาพ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของปญหาความไมสุขสบายเกี่ยวกับประจําเดือนของสตรีไทใหญ 

จํานวน 
ปญหาเก่ียวกับประจําเดือนและการปฏิบัติ 

(n = 314) 
รอยละ 

ปญหาเก่ียวกับประจําเดือน  174 

128 

37 

32 

28 

23 

56.9 

40.8 

11.7 

10.2 

8.9 

7.3 

ปวดประจําเดือน   

ประจําเดือนกะปริดกะปรอย   

ประจําเดือนไมสม่ําเสมอ     

ประจําเดือนออกมาก  

ประจําเดือนแตละครั้งนานกวา 7 วัน    

ความรุนแรง (n = 174)  

106 

47 

21 

 

60.9 

27.0 

12.1 

ไมรุนแรง 

รุนแรงปานกลาง  

รุนแรงมาก 

การปฏิบัติเม่ือมีปญหาเก่ียวกับประจําเดือน* (n = 174 คน)  

 

60 

58 

1 

 

41 

15 

2 

3 

 

 

34.5 

33.3 

0.6 

 

23.6 

8.6 

1.1 

1.7 

วิธีปฏิบัติโดยไมใชยา 

นอนพัก  

ไมทําอะไร รอใหหายเอง 

ใชกระเปานํ้ารอนประคบ  

วิธีปฏิบัติโดยใชยา 

รับประทานยาบรรเทาอาการปวด  

รับประทานยาปรับประจําเดือน  

ใชยาพ้ืนบาน 

การรับการตรวจรักษาจากบุคลากรสุขภาพ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยท่ีพบวา สตรีไทใหญสวนใหญ มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย วัยรุนมีเพศสัมพันธ

กอนแตงงาน ไมสามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ แมตนเองเม่ือไมตองการ และไมเคยคุยกับสามี/คูรักถึง

การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  สตรีไทใหญสวนใหญไมใชวิธีปองกันการติดเช้ือทางเพศสัมพันธ 

ดวยเหตุผลหลักท่ีไมปองกันนั้นคือไวใจสามีหรือคูรัก  สตรีไทใหญมากกวาคร่ึงหนึ่งเห็นวาการใชถุงยาง

อนามัยไมเหมาะสมสําหรับสามีภรรยา ขณะท่ีสตรีหนึ่งในสิบมีความคิดเห็นวา ใชถุงยางอนามัยเปนการ

ปองกันไว ปลอดภัยดี  ดังนั้นในกลุมผูท่ีใชวิธีปองกัน ถุงยางอนามัยจึงเปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุดสตรีไทใหญ

มากกวาคร่ึงหนึ่งระบุมีความผิดปกติของอวัยวะในระบบสืบพันธุ โดยเกือบคร่ึงหนึ่งมีอาการปวดทองนอยท่ี
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ผลการศึกษานี้สนับสนุนกับการทบทวนสถานการณและพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยแรงงานขามชาติ

ท่ีพบวา แรงงานขามชาติมีพฤติกรรมเส่ียงการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานในกลุมแรงงานดวยกันเอง การ

ดื่มสุราและเท่ียวหญิงบริการ (ธนพรรณ จรรยาศิริ และคณะ, 2550; Thu, M. & Kyu, H.H., 2006)  ดังนั้นไม

เพียงแรงงานไทใหญท่ีทํางานในรานอาหารและเคร่ืองดื่ม เพ่ือนแรงงานสตรีท่ีอยูในท่ีพักเดียวกันยอมเส่ียง

ตอการมีเพศสัมพันธดวย  และจากการติดตามผลการทํางานของบุคลากรสุขภาพกับแรงงานขามชาติสตรีใน

โครงการ SHIELD (การประชุมสรุปผลงานในรอบปในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551)  และจากการศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพของแรงงานขามชาติสตรีท่ีสุมทรปราการ (Thu, M. & Kyu, H.H., 2006) และในสตรีวัย

ทํางานในภาคเหนือ (สุสัณหา ยิ้มแยม, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ และอําไพ จารุวัชรพาณิชกุล, 2548) ท่ีพบวา สตรี

ไทยในภาคเหนือประมาณหนึ่งในหามีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน และประมาณหนึ่งในส่ีท่ีสตรีไมใชวิธี

ปองกันการติดเช้ือทางเพศสัมพันธขณะมีเพศสัมพันธ  ท้ังนี้อธิบายไดวา สตรีสวนใหญยังมีทัศนะวาหนาท่ี

ของสตรีตองตอบสนองความตองการทางเพศตอสามีหรือคูรัก ดังน้ันจึงเปนเร่ืองยากท่ีสตรีจะปกปองตนเอง

การมีเพศสัมพันธท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือในระบบเจริญพันธุ เพราะกลัววาการขอรองใหสามีใชถุงยางอนามัย

หรือปฏิเสธเพศสัมพันธจะนําไปสูการปฏิเสธจากสามีหรือคูรัก การถูกขมขู คุกคามและการทํารายรางกาย 

ขณะท่ีบุรุษสวนใหญเปนผูกําหนดวาจะเพศสัมพันธเม่ือใดและทําอยางไร และมักไมมีความรับผิดชอบใน

การปองกันการติดเช้ือของสตรี ไมสนใจความตองการของภรรยา และเทคโนโลยีในการปองกันเพื่อ

เพศสัมพันธท่ีปลอดภัยท่ีสตรีสามารถใชไดเองมีเพียงถุงยางอนามัยสตรี ซ่ึงยังไมเปนท่ีรูจักและมีจําหนายยัง

ไมแพรหลาย  คนในสังคมจํานวนมากท่ีมี คานิยมทางลบตอถุงยางอนามัย มักถือวาถุงยางอนามัยเปน

ตัวแทนของความช่ัวราย (เอ้ือใหคนสําสอนทางเพศ)  นอกจากนี้ยังมีความยุงยากในการใช ซ่ึงสตรีสวนใหญ

จะประสบปญหาท่ีบุรุษปฏิเสธที่จะใช ในการผลิตถุงยางนี้ยังตองปรับขนาดใหเหมาะสมกับสตรี (พิมพวัลย  

บุญมงคล, 2543)  
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สําหรับปญหาเกี่ยวกับประจําเดือน อันดับแรกคือ ปวดประจําเดือน โดยท่ัวไปอาการไมรุนแรง ซ่ึง

สตรีมักไมใชยาในการบรรเทาอาการ แตใชวิธีปฏิบัติโดยการนอนพัก ไมทําอะไรรอใหหายเอง  สําหรับสตรีมี

อาการปวดมากมักใชยาบรรเทาอาการปวด ในสตรีท่ีมีประจําเดือนไมปกติมักใชยาปรับประจําเดือนและ ยา

พื้นบาน  ซ่ึงปญหานี้คลายกับการศึกษาในสตรีกลุมอ่ืนๆ รวมท้ังสตรีไทยท่ีอยูในวัยเจริญพันธุท่ัวไป                 

ดังการศึกษาในสตรีวัยทํางานภาคเหนือ (สุสัณหา ยิ้มแยม และคณะ, 2548) พบวาการปวดประจําเดือนเปนปญหา

อันดับแรก  และสวนใหญคิดวาเปนเร่ืองปกติ เพียงแตนอนพัก ไมตองทําอะไร ปลอยใหอาการทุเลาลงเอง   

การท่ีแรงงานสตรีไทใหญท่ีมีปญหาสุขภาพมักเลือกใชวิธีการดูแลตนเอง หรือหมอพื้นบานนั้น 

อาจจะสะทอนถึงปญหาในการเขาถึงบริการ ท้ังนี้อาจเปนเพราะความเปนแรงงานขามชาติท่ีมีความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม ภาษา สถานภาพทางกฎหมาย ทําใหแรงงานขามชาติเหลานี้ไมกลาท่ีจะปรากฎตัวใหเราได

เห็น ไดพูดคุย ไดไตถาม หรือแมกระท่ังไดตรวจรักษาดูแลสุขภาพ  ความหวาดกลัวที่จะถูกจับกุม การไม

สามารถส่ือสารกับเจาหนาท่ีหรือบุคลากรไทยใหเขาใจส่ิงท่ีตนเองตองการสื่อสาร ความกลัวท่ีจะถูกมองวา

เปนภาระ การไดรับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม ส่ิงเหลานี้ไดกีดกันแรงงานเหลานี้ไปจากกระบวนการในการ

ดูแลรักษาและปองกันโรคติดตอ (ธนพรรณ จรรยาศิริ และคณะ, 2550: อดิศร เกิดมงคล, 2551)   

ขอเสนอแนะจากการวิจัยน้ี 

การวิจัยนี้ขอเสนอแนะดังนี้ 

-  ควรมีการวิจัยเจาะลึกในประเด็นปญหาเฉพาะเก่ียวกับการสื่อสารทางเพศและการตอรองทาง

เพศโดยเฉพาะประเด็นท่ีอาจจะเกี่ยวเนื่องจากสังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ เพื่อคนหาแนวทางในการเสริมพลัง

อํานาจแรงงานขามชาติสตรีไทใหญในการส่ือสารและการตอรองในการมีเพศสัมพันธ เพื่อลดภาวะเส่ียง

และปญหาสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ   

- ควรมีการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดานอนามัยสําหรับแรงงานขามชาติสตรีท่ีมี

ประสิทธิภาพ บุคลากรสุขภาพควรดูแลแรงงานขามชาติสตรีท่ีเนนรูปแบบเชิงรุกมากกวาเชิงรับ โดยการ

ออกหนวยใหบริการเคล่ือนท่ีและออกเยี่ยมตามท่ีพักหรือท่ีทํางานท่ีมีแรงงานสตรีอยูจํานวนมาก ท้ังนี้

แรงงานขามชาติสตรีมักไมกลามาขอใชบริการสุขภาพ ไมสะดวกในการเดินทาง และไมสามารถจัดสรรเวลา

มาใชบริการสุขภาพได  นอกจากน้ีบุคลากรสุขภาพควรมีความไวในประเด็นทางเพศและความแตกตางทาง

วัฒนธรรม คํานึงถึงความรูสึก ความเชื่อ ขอปฏิบัติและวัฒนธรรมทางเพศท่ีอาจจะเปนอุปสรรคในการใช

บริการสุขภาพ จัดใหมีบุคลากรสุขภาพสตรีท่ีมีจํานวนเพียงพอในการดูแลแรงงานขามชาติสตรีและใหสตรี

มีสวนรวมในการดูแลตนเองและรักษาพยาบาล  โดยการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว (อสต.) 
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มองปญหาการขาดวินยัในการรักษาดวยยาตานไวรัสในพื้นท่ีการผลิตซํ้าท้ังการทําหนาท่ีแมและเมียใน

ผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอซไอวีเอดส  ผานมุมมอง  การเปล่ียนแปลงเวลาและพื้นี่ในบริบทความเปนสมัยใหม : 

กรณีศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม 

Regarding the Problem of Non-Anti-Retroviral Treatment Adherence (Non-ART Adherence) in the 

Sphere of Reproduction of Being Mother and Wife of Women Living with HIV/AIDS (WLHA) 

through Time-Space Distanciation in the Context of Modernity:  

A Case  Study from Chiang Mai 

 

จารุกัญญา เรือนคํา  

บทคัดยอ 

บทความนี้ตองการอธิบายการขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส ของผูหญิงท่ีอยูรวมกับ    

เอชไอวีในพื้นท่ีการผลิตซํ้าท้ังการทําหนาท่ีแมและเมีย ซ่ึงเปนกรณีศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม โดยใชทฤษฎี

ทางสังคมศาสตรของแอนโทนี่ กิดเดน (Anthony Giddens) ในเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงเวลาและพื้นท่ี” ของ

แนวคิดความเปนสมัยใหม มาอธิบายสาเหตุการขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสในกลุมผูหญิงท่ีอยู

รวมกับเอชไอวี  

การขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส หมายถึง การทานยาไมตรงเวลา ลืมทานยา หยุดทาน

ยา รวมถึงการไมใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธกับคู เปนเหตุใหยาตานไวรัสไมสามารถกดเช้ือเอชไอวีท่ี

อยูในรางกายได   

ในมุมของ “การเปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี” ในบริบทความเปนสมัยใหมสะทอนใหเห็นสาเหตุ

การขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส ท้ังนี้เพราะการเปล่ียนแปลงเร่ืองเวลาและพื้นท่ีในครอบครัว

แบบเดิมเปล่ียนไปเนื่องจากการติดเช้ือของผูหญิง ความพยายามในการรักษาสถานะท้ังความเปนแมและเมีย 

และบทบาทของผูปวยท่ีมีวินัยในการทานยาตานไวสรัสทําใหผูหญิงไมสามารถรักษาสถานะใดสถานะหน่ึง

ไดตลอดเวลา โดยผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสยอมท่ีจะรักษาความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว

มากกวาสุขภาพของตนเอง จึงทําใหผูหญิงเลือกท่ีจะขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส เชน การที่ผูหญิง

ทําหนาที่เปนแมตองทํางานบานและดูแลลูกทําใหผูหญิงทานยาไมตรงเวลา บางรายหยุดยาเพราะปญหา

ครอบครัว อีกท้ังยังพบวาผูหญิงบางคนไมสามารถตอรองการใชถุงยางอนามัยกับสามี จึงไมไดปองกันเช้ือ

ดื้อยา การศึกษายังพบวามีผูหญิงรายหนึ่งท่ีตัดสินใจทําแทงเพราะทองระหวางการรักษาดวยยาตานไวรัส  
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การขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสในพ้ืนท่ีผลิตซํ้าท้ังการทําหนาท่ีแมและเมีย เปนระดับ

การขาดวินัยในรักษายาตานไวรัสระดับวิกฤต เพราะสงผลใหผูหญิงเส่ียงตอการติดเช้ือซํ้า และเผชิญกับ

ปญหาการดื้อยาตานไวรัส หมายความวาผูหญิงจะไมสามารถใชยาตานไวรัสสูตรเดิมและยากลุมเดิมได จึง

ตองเปล่ียนยาสูตรใหม  ซ่ึงมีจํานวนยาตานไวรัสท่ีตองทานตอมื้อมากข้ึนกวาเดิม ท่ีสําคัญคือผูหญิงมีโอกาส

เส่ียงตอการขาดวินัยในการทานยาสูตรใหมตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ: การขาดวินัยในการรักษายาตานไวรัส  การผลิตซํ้าท้ังการทําหนาที่แมและเมีย  ผูหญิงท่ีอยูรวมกับ

เอชไอวีเอดส  การเปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี  ความเปนสมัยใหม  

Abstract 

This article aims to explain non-ART adherence of Women Living with HIV/AIDS who are 

the mother and wife in the sphere of reproduction. It is a case study of Chiang Mai and used Anthony 

Giddens’s social theory, namely, time-space distanciation in modernity to explain causes of non-ART 

adherence of WLHA. 

Non-ART adherence refers to not taking ARVs (Anti-Retroviral Drugs) on time, forgetting to 

take it, ceasing it, including not using 100% condoms when they have sex with their partners. Then, it 

decreases the effectiveness of ARVs to suppress the HIV virus in their body. 

Time and space distanciation in the context of modernity reflects causes of non-ART 

adherence because time and space were changed within the family due to HIV infection of WLHA. The 

effort to maintain women’s status on being the mother and the wife, including the sick roles of WLHA 

having good ART adherence makes WLHA fail to hold either mother and wife status or sick role all the 

time. WLHA surrender to their health and choose to preserve their social status in relations to other family 

members. Thus, they fail on ART adherence. For example, WLHA had to do household works and 

nurtured their children that caused them not to take ARV on time. WLHA ceased ARV because of family 

problems. Moreover, WLHA could not negotiate their husband to use condoms that led to re-infection and 

non-ART adherence. The study found one woman made a decision to have abortion because of unwanted 

pregnancy during ART. 

Non-ART adherence in the sphere of reproduction of being mother and wife is the severe pattern 

of non-ART adherence because it causes WLHA to have the HIV re-infection and drug resistance. It 
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means that WLHA cannot take the same group of ARV. Changing to the new regimen is always 

complicated due to more numbers of medicines. The important issue is that WLHA will risk to be non-

ART adherents in near future. 

Key words: Non-Anti-Retroviral Treatment Adherence (Non-ART adherence), reproduction of being the 

mother and the wife, Women Living with HIV/AIDS (WLHA), time-space distanciation, and modernity 

บทนํา 

ตั้งแตทศวรรษที่ 1980 เม่ือนักวิทยาศาสตรไดพัฒนายาตานไวรัสเอดสเพื่อกดเช้ือเอชไอวีใน

รางกายของผูปวย ยาตานไวรัสกลายเปนความหวังของผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีท่ีจะมีชีวิตยืนนานมากข้ึน 

ในทางทฤษฎีพบวาการพัฒนายาตานไวรัสเปรียบเหมือนมนตวิเศษในการชวยยืดชีวิตของผูปวย เพราะยา

ตานไวรัสจะทําหนาท่ีกดเชื้อเอชไอวีในรางกาย ทําใหรางกายของผูปวยสามารถสรางภูมิตานทานเพิ่มข้ึน 

และมีผลทําใหผูปวยแข็งแรงและทํางานไดตามปกติ แตในทางปฏิบัติกลับกลายเปนวาการรักษาดวยยาตาน

ไวรัสนั้นมิใชเร่ืองงายเพราะเม่ือเร่ิมรักษาแลว ผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีตองทานยาตานไวรัสตลอดชีวิต โดย

ตองทานตรงเวลา ตองทานใหครบทุกม้ือ อีกท้ังตองปองกันการติดเช้ือซํ้าจากการมีเพศสัมพันธกับสามีโดย

การใชถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ เง่ือนไขตางๆ เหลานี้คือการมีวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส 

 ความหมายของวินัยในการรักษาดวยยา (adherence) ถูกพูดถึงโดยบาลอฟสก้ี (Barofsky) 

(2521) ท่ีนํามาอธิบายเร่ืองความตอเนื่องในการการดูแลสุขภาพดวยตนเองใน 3 ระดับ ระดับแรกคือ การ

ยินยอมดวยการถูกบังคับ (compliance) ระดับท่ีสองคือการมีวินัยในการทานยาโดยการใหความรวมมือ 

(adherence) และระดับท่ีสามคือ การเปนพันธมิตรระหวางผูใหการรักษากับผูถูกรักษา (therapeutic alliance) 

(อางไวใน Lubkin et al., 2545, หนา 204) วินัยในการทานรักษาดวยยา ถูกนํามาใชอยางกวางขวางในการ

รักษาผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวี ท้ังนี้เพราะกลไกการทํางานของยาท่ีมีประสิทธิผลตอการควบคุมโรคมีความ

ซับซอน ผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีสวนใหญตองทานยาวันละ 2 คร้ัง คร้ังแรกและคร้ังท่ีสองตองมีชวงเวลาหาง

กัน 12 ช่ัวโมงตรง และตองทานยาตรงเวลา เชน ม้ือแรกทานเวลา 8.00 น. ตรงเวลา และม้ือท่ีสองตองทานยา

ตอน 20.00 น. ตรงเวลา เปนตน ดังนั้นการมีวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสท่ีดีนั้น ผูปวยตองใหความ

รวมมือในการสรางวินัยดานการรักษาใหกลายเปนชีวิตประจําวันของผูปวยใหได หากผูปวยไมไดทําตาม

เง่ือนไขดังกลาวแลว การขาดวินัยการทานยาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหเช้ือเอชไอวีมีการสรางตัวเองข้ึนมา 

และเกิดการกลายพันธุของเช้ือ ทําใหเกิดสายพันธุเช้ือดื้อยาได (Kremer & Ironson, 2549, หนา.520) ซ่ึงจะมี

ผลทําใหการรักษามีความยุงยากซับซอนมากข้ึน 
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ปญหาการขาดวินัยในการรักษายาตานไวรัสเปนปญหาดานการดูแลและการรักษาของ

สาธารณสุขไทย ปจจุบันนี้มีผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสท่ีเผชิญกับปญหาเช้ือเอชไอวีดื้อยาจํานวนประมาณ

รอยละ 10 ตอป หนึ่งในสาเหตุของการเกิดเช้ือเอชไอวีดื้อยาคือการขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส 

ปญหานี้นาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะจํานวนผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีมีจํานวนมาก และปจจุบันนี้ผูอยู

รวมกับเอชไอวีเลือกการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสเปนหลัก จากการรายงานของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม มีจํานวนผูปวยเอดสสะสมต้ังแต 2531 ถึง 31 มีนาคม 2550 จํานวน 21,202 คน ในจํานวนนี้

เปนเพศชาย 14,710 และเพศหญิง 6,492 คน จํานวนผูเสียชีวิตสะสมมีจํานวน 5,083 คน สําหรับตัวเลขของ  

ผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสในกรณีท่ีเปดเผยตัวเองตอสาธารณะและเขารวมกิจกรรมกับกลุมและเครือขาย   

ผูติดเช้ือในจังหวัดเชียงใหม ท่ีถูกรวบรวมโดยเครือขายผูติดเช้ือจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 3,650 คน ใน

จํานวนนี้แบงเปนเพศชาย 1,544 และเพศหญิง 2,106 คน ในกลุมดังกลาวมีผูชายท่ีอยูรวมกับเอชไอวีและ

รักษาดวยยาตานไวรัสจํานวน 1,367 คนหรือรอยละ 88.53 และผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีและรักษาดวยยา

ตานไวรัสจํานวน 1,752 คนหรือรอยละ 83.19 คน (ขอมูลจากการสัมภาษณ ประภัสสร แกนสาร, 14 

สิงหาคม 2550)  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการศึกษาเร่ืองการขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส 

มักจะเปนประเด็นการศึกษาโดยใชมุมมองทางจิตวิทยาในการหาสาเหตุของพฤติกรรมนี้ ซ่ึงมักจะเกี่ยวของ

กับความคิดความเช่ือท่ีสงผลตอพฤติกรรมการทานยาของคนไข รวมถึงความสัมพันธระหวางผูใหบริการ

ทางการแพทยกับคนไข ซ่ึงการศึกษายังเนนระดับบุคคล หรือระดับจุลภาคคอนขางมาก (micro level) 

การศึกษาบริบททางสังคมที่เปนสาเหตุของการขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสในระดับโครงสราง

ทางสังคม หรือระดับมหภาค (macro level) ยังไมไดถูกพูดถึงมากนัก ดังนั้นการศึกษาโดยใชแนวคิด “การ

เปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี” ในบริบทความเปนสมัยใหม ของแอนโทนี่ กิดเดน มาอธิบายสาเหตุการขาด

วินัยในการทานยาตานไวรัสของผูหญิงท่ีมีชีวิตรวมกับเอชไอวี ทําใหเห็นปญหาเชิงโครงสรางโดยเฉพาะใน

พื้นที่ครอบครัว ท่ีผูหญิงทําหนาท่ีผลิตซํ้าท้ังการทําหนาท่ีแม เมีย และผูมีวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส 

วิธีวิทยาในงานวิจัย  

บทความนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีทาง

สังคมศาสตรเพื่อตอบคําถามงานวิจัย งานวิจัยดําเนินการในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมดวยเหตุผลหลัก 2 ประการ

คือ จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นท่ีนํารองของโครงการการเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัส ในป พ.ศ. 2543 ซ่ึง

โครงการดังกลาวพัฒนาเปนโครงการการเขาถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสในระดับชาติ หรือโครงการ
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การวิจัยมีการเก็บขอมูลในพื้นท่ีเปนเวลา 3 เดือนต้ังแตเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2550 การเก็บ

ขอมูลใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณอยางมีสวนรวมกับผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีจํานวน 

10 คนโดยการคัดเลือกกลุมเปาหมายใชเกณฑการคัดเลือกตามหลักเกณฑวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส

ท้ังทางการแพทยและพฤติกรรม กลาวคือ การมีวินัยในการทานยาตองมีความสม่ําเสมอรอยละ 95 ซ่ึงจะทํา

ใหยามีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะกดเชื้อเอชไอวีในรางกายมนุษย (cited in Hosek, Harper & Dominico, 

2548, หนา 167) หมายความวา การขาดความสม่ําเสมอมากกวารอยละ 5 คือการขาดวินัยในการทานยา 

ผูวิจัยประยุกตหลักการเขากับพฤติกรรมการทานยาของผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีท่ีมีขอผิดพลาดเร่ืองการทานยา

ไดเพียง 3 คร้ังตอเดือน โดยคํานวณจากการทานยาของผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีท่ีทานยาวันละ 2 ม้ือ เดือนละ 

60 คร้ัง ถาคิด 60 เทากับรอยละ 100 รอยละ 95 คือ 57 คร้ัง ผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีสามารถผิดพลาดได 3 คร้ัง

ตอเดือน นอกจากนี้เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือผูหญิงท่ีอยูรวมกับ     

เอชไอวีสมัครใจท่ีจะเปดเผยกับผูวิจัยวาเปนผูขาดวินัยการทานยาตานไวรัส (Self-report) นอกจากนี้ยัง

พิจารณาจากประสบการณการรักษาท่ีเคยทานยาตานไวรัสมากกวา 1 คร้ังในชีวิต หยุดยาเนื่องจากไม

สามารถทนอาการขางเคียงของยาได  เคยเขารวมโครงการวิจัยเร่ืองยาตานไวรัสแลวตองหยุดยาเม่ือโครงการ

ส้ินสุดลง และเคยทานยาตานไวรัสแตหยุดยาเพราะรูสึกวาอาการปวยดีข้ึนแลว เปนตน 

นอกจากนี้เกณฑการคัดเลือกเขารวมในการศึกษาคร้ังนี้พิจารณาจากผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวี

เอดสท่ีมีอายุตั้งแต 15-49 ป ซ่ึงเปนชวงวัยแรงงานและอนามัยเจริญพันธุ ตามการเก็บขอมูลเชิงระบาดวิทยา

ของสาธารณสุขไทย และผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีตองอยูใกลกับเมืองโดยพิจารณาจากท่ีอยูอาศัยอยูใน

รัศมี 10-60 กิโลเมตรรอบเขตเมืองเชียงใหม  

ขอคนพบ 

1. เชียงใหมมีลักษณะของความเปนสมัยใหม (Modernity) 

ความเปนสมัยใหม หมายถึง วาทกรรมตางๆท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคมใหมๆ ท่ี

เกิดข้ึนในโลกตะวันตกกอนเปนลําดับแรก แลวเกิดความแพรหลายไปสูท่ีตางๆ ท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงยัง

กอใหเกิดความไมตอเนื่องของระบบสังคมดั้งเดิมทุกประเภท (Tanabe & Keyes, 2002, หนา.6) จากนิยาม

เบ้ืองตนจะเห็นวาความเปนสมัยใหมพูดถึงเร่ืองของการเปล่ียนแปลงระบบสังคมแบบดั้งเดิม เขาสูระบบ
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สําหรับประเทศไทยไดเขาสูการเปล่ียนแปลงเชนนี้มากกวาศตวรรษหน่ึงแลว โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงการผลิตจากระบบกสิกรรมสูระบบอุตสาหกรรมท่ีไดรับอิทธิพลมาจากระบบเศรษฐกิจของ

โลก (Tanabe & Keyes, 2002) สําหรับเชียงใหมท่ีเปนเมืองอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ ไดเปล่ียนแปลงจาก

สังคมแบบดั้งเดิมสูบริบทความเปนสมัยใหม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญของความ

เปนสมัยใหมเพราะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมมีดัชนีตัวช้ีวัดการเติบโต ดวยมูลคาของรายไดผลิตภัณฑ

มวลรวมในจังหวัดเชียงใหม (Gross Domestic Product-GDP) ในป 2543 มูลคาของรายไดผลิตภัณฑมวล

รวมของเชียงใหมคือ 81,423 ลานบาท รายไดผลิตภัณฑมวลรวม 3 อันดับแรกของจังหวัดเชียงใหมมาจาก

ภาคบริการจํานวน 23,464 ลานบาทหรือรอยละ 28.82 อันดับท่ีสองมาจากภาคอุตสาหกรรมจํานวน 15,359 

ลานบาทหรือรอยละ18.86 สวนลําดับสามมาจากภาคการเกษตร 9,258 ลานบาทหรือรอยละ 11.37   

เม่ือระบบการผลิตแบบดั้งเดิมเปล่ียนแปลงและถูกแทนที่ดวยระบบการผลิตใหม ทําใหจังหวัด

เชียงใหมมีลักษณะความเปนสมัยใหม ท่ีมีการเปล่ียนแปลงดานวัฒนธรรม และทางสถาบันทางสังคมอยาง

หลีกเล่ียงไมได 

2. สาเหตุของการขาดวินัยในการทานยาตานไวรัสในพ้ืนท่ีของการผลิตซํ้าท้ังการทําหนาท่ีแม

และเมีย ท่ีมองผานมุม “การเปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี” 

แนวคิดเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงเวลาและพื้นท่ี” ในบริบทความเปนสมัยใหมของแอนโทนี่ กิดเดน 

ไดกลาวถึงเวลาและพื้นท่ีในบริบทความเปนสมัยใหมท่ีแตกตางจากเวลาและพื้นท่ีในสมัยดั้งเดิม เวลาในบริบท

ความเปนสมัยใหมถูกทําใหเปนมาตรฐาน และเช่ือมเขาสูพื้นท่ี เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอระบบและความคิด

เชิงนามธรรม ความคิดนามธรรมท่ีกิดเดนพูดถึงคือ เงินตรา และระบบท่ีกําหนดโดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูทาง

เทคโนโลยี ซ่ึงเราอาจจะตีความระบบและความคิดเชิงนามธรรมของเขาเปน ระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม 

แทนการผลิตแบบใชแรงงานคนซ่ึงเปนการผลิตดั้งเดิม หรือ การแพทยสมัยใหมท่ีพึ่งพิงระบบเทคโนโลยีทาง

การแพทยโดยมีแพทยเปนผูเช่ียวชาญเปนผูควบคุมระบบนามธรรมเหลานั้น เปนตน   

หากนําแนวคิดเร่ือง “การเปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี” มาอธิบายปญหาการขาดวินัยในการรักษา

ดวยยาตานไวรัสในพื้นท่ีผลิตซํ้า ซ่ึงหมายถึงการทําหนาท่ีของผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีในฐานะแมและเมีย

ท่ีดีในครอบครัว สามารถพิจารณาไดจากการเปล่ียนแปลงของเวลาและพ้ืนท่ีในบานท่ีเปล่ียนจากพ้ืนท่ีเดิม  

สูพื้นที่ใหม เพราะการแพรระบาดของเอชไอวีเอดสท่ีเขาสูพื้นที่ในบาน อยางไรก็ตามอุดมการณของผูหญิงท่ี

ตองเปนแมและเมียท่ีดีตามแบบอยางของผูหญิงในเวลาและพื้นท่ีเดิม ยังถูกคาดหวังจากสังคมเหมือนเดิม  
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แนวคิด “การเปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี” ในพ้ืนท่ีผลิตซํ้าในการทําหนาท่ีแมและเมีย ท่ีเช่ือมโยง

กับปญหาเอดสสะทอนใหเห็นความสัมพันธแบบใหมภายใตเง่ือนไขการติดเช้ือของผูหญิงและสามี ท่ีทําให

ความสัมพันธท่ีมีอยูนั้นเปราะบาง และผลักดันใหผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสตองกลายเปนผูขาดวินัย

ในการรักษาดวยยาตานไวรัสในทายท่ีสุด นอกจากนี้แนวคิดเร่ือง “การเปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี” นํามา

อธิบายสาเหตุของการขาดวินัยในการทานยาในพื้นท่ีผลิตซํ้าใน 3 ประเด็นคือ การเปนแมทําใหมีภาระงาน

บานจึงทําใหผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส การเปนเมียทําใหไมสามารถ

ตอรองเร่ืองการใชถุงยางอนามัยกับสามีมีผลทําใหเกิดเช้ือดื้อยาตานไวรัส และการเปนเมียท่ีตองมีบุตรทําให

ผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีตั้งครรภในระหวางทานยาตานไวรัส ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดวินัยในชวงการ

รักษาดวยยาตานไวรัส  

การเปนแมทําใหมีภาระงานบานจึงทําใหผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีขาดวินัยในการรักษาดวยยา

ตานไวรัส 

การเปนแมท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดส เปนภาวะท่ีสะทอนถึงความสัมพันธของผูหญิงกับสมาชิก

ในครอบครัวในหลายรูปแบบ แตไมวาจะเปนรูปแบบใด ความสัมพันธนั้นกอใหเกิดการขาดวินัยในการ

รักษาดวยยาตานไวรัส  

การเปนแมท่ีทําใหเห็นความสัมพันธท่ีเปนภาระ และนําไปสูการขาดวินัยในการทานยา เชน 

ประสบการณของ หญิงวัยรุนกับการเปล่ียนผาน  สะทอนสาเหตุการทานยาตานไวรัสไมตรงเวลาวา“แฟน

และครอบครัวนาจะชวยเราบาง เราตองทํางานบาน เวลาท่ีเราตองทานยาก็เรียกใชเรา มันนาเบ่ือ” การท่ี

ผูหญิงมีงานบานตองทํา และดูแลลูกๆ และสามี เปนภาระท่ีไมเอ้ือใหเธอมีเวลาในการทานยาตานไวรัส   
                                                            
19 การติดเช้ือซ้ํา หมายถึง การที่ผูติดเช้ือเอชไอวีหน่ึงในสองคน หรือทั้งสองคนเปนผูติดเช้ือมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย ทั้งสองคน
สามารถติดเช้ือซ้ําเปนคร้ังที่สอง การติดเช้ือซ้ําในกรณีของคูที่รักษาดวยยาตานไวรัสจะสงผลใหยาตานไวรัสไมสามารถกดเช้ือกลายพันธุได 
 



  

การเปนแมท่ีตองมอบความรักใหกับลูกอยางอบอุนทําให ผูหญิงชาติพันธ ขาดวินัยในการทาน

ยาตานไวรัส  ผูหญิงชาติพันธุเลาชีวิตประจําวันของเธอใหฟงวา เธอเลือกทานยาม้ือเชาตอน 9.00 น. และม้ือ

เย็นเวลา 21.00 น. การทานยาของเธอมักจะทานยาเกินเวลาท่ีกําหนด เธอทานยาเกินเวลาท่ีกําหนดโดยเฉล่ีย

ประมาณ 1 คร้ังตอเดือน แตละคร้ังจะเกินเวลาที่กําหนดไปประมาณ 10-20 นาที และสวนใหญจะทานยาเกิน

เวลาในม้ือเย็น ท้ังนี้เพราะเธอใชเวลาอยางอบอุนกับลูกสาวของเธอ เธอเลาใหฟงวา 

  สวนใหญก็จะทํากับขาว ทํากับขาวประมาณ 2 อยาง อาบน้ําตอน 2 ทุมคร่ึง ก็ 

  เลยลืม(ทานยา)ไป บางคร้ังก็คุยกับลูกสาวก็เลยลืม (ทานยา) ไปเลย เวลาท่ีคุย 

  กับลูกสาวจะเปนเวลาตอนเย็น คุยเลนๆ คุยสัพเพเหระ ตลกๆ ตอนนี้ลูกสาว 

  อายุ 15 ปแลว บางคร้ังก็รองเพลง อานหนังสือใหแมฟง เปนหนงัสือเกี่ยวกับ 

  ละคร บางทีก็ดูทีวีดวยกันตอนเย็น  

  (ประสบการณจาก ผูหญิงชาติพันธุ  อายุ 34 ป  กรณีตัวอยางการขาดวินัยใน

  การรักษาดวยยาตานไวรัสในข้ันเร่ิมตน) 

 

 การเปนแมไดดีเพียงใดน้ันอาจไมไดอยูท่ีการใหความเปนแมแตเพียงฝายเดียว ลูกก็มีสวน

สําคัญท่ีจะสรางหรือจะบ่ันทอนชีวิตของผูเปนแมได อยางไรก็ตามการเปนแมท่ีควรดูแลและใหความรักแก

ลูกอยางไมมีเง่ือนไข เปนสาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหชีวิตของ แมผูเสียสละ ตองขาดวินัยในการรักษา

ดวยยาตานไวรัส ท้ังนี้เพราะลูกชายสรางปญหาใหกับเธอ จนทําใหเธอหมดกําลังใจในการรักษาวินัยในการ

ใชถุงยางอนามัยกับสามี ซ่ึงถือวาเปนการขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส ในทายท่ีสุดการเปนแมจึง

เปนการทํารายสุขภาพของเธอ เธอเลาใหฟงวา 

  ชวงท่ีลูกชายคบเพ่ือนอยูนั้น บางทีก็มาขอยืมเงินแมเปนหม่ืนเพื่อจะเอาไปให

  เพื่อน ก็เอาเงินท่ีเตรียมไวจะทําสวนหอมหัวใหญใหลูกไป ในท่ีสุดก็ตองกู

  เงินธกส.ใหม  (กูเงินในนามผูอ่ืน) เพราะลูกไมเอามาคืน กูเงินมาก็เปนเงิน

  หมุนเวียนไปเร่ือยๆ ไดมาก็เอามาใชหนี้บาง…แตชวงหลังท่ีมีปญหาเร่ืองลูก

  บางคร้ังก็ประชดไมใชถุงยางอนามัย  ตายก็ตาย บอกแฟนวาถาไมอยาก

  ปองกันก็แลวแต มีเปนบางชวงท่ีไมไดใชถุงยางอนามัยกับสามีเลย 

  (ประสบการณจาก แมผูเสียสละ อายุ  49 ป  กรณีตัวอยางการขาดวินัยในการ

  รักษาดวยยาตานไวรัสในข้ันวิกฤต) 
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 ผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเชน แมผูเสียสละ ตองทําหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัวหลังจาก

การเสียชีวิตของหัวหนาครอบครัวหรือสามีคนแรก ผูหญิงตองทําท้ังงานบานและรับภาระเศรษฐกิจของ

ครอบครัว ทําใหเกิดภาวะตึงเครียดในครอบครัว เหตุนี้เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให แมผูเสียสละ หยุดยาตาน

ไวรัสเพื่อประชดคนในครอบครัวใหหันมาสนใจส่ิงท่ีเธอทุมเททําใหทุกคน ซ่ึงมีคาเทียบเทากับชีวิตของเธอ

เอง ในกรณีนี้ยาตานไวรัสกลายเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความสนใจของคนในครอบครัว  

  (ฉัน) เปนคนกินยาสม่ําเสมอมาก ปลุกนาฬิกาตลอดเวลา จนชาวบานทราบ

  วาปลุกนาฬิกา ก็จะถามวาปลุกนาฬิกาทําไม ก็บอกวาจะทานยาตานไวรัส ไม

  เคยลืมเลย แตตอนท่ีทอก็หยุดเลย ตอนหยุดยานั้นป พ.ศ 2547 เปนเพราะ 

  อารมณช่ัววูบ คร้ังสุดทายตอนเลิกยามันมีปญหากับนา ไมเขาใจกัน เราอยูกัน

  มาต้ังสิบกวาป ทําอะไรไมมาปรึกษา เราก็เลยคิดวาเราจะอยูกันไปทําไม ไมมี

  ประโยชนแลว เราอยูดวยกันเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน เครียดสุดๆ ก็เลย

  หยุดยา ตายก็ปลอยใหมันตายไป เราเหมือนอยูตัวคนเดียว เราก็ดูแลนาแต

  ทําไมนาไมรักเราเลย ทําอะไรไมเคยมาปรึกษาเราเลย เห็นวาเราเปนอะไร เรา

  คิดหนักเลยวาเขาคงไมเห็นเราเปนลูกเปนหลาน 

  (ประสบการณจาก แมผูเสียสละ อายุ  49 ป  กรณีตัวอยางการขาดวินัยในการ

  รักษาดวยยาตานไวรัสในข้ันวิกฤต) 

 

 การเปนแมท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดส เปนภาวะท่ีสะทอนถึงความสัมพันธของผูหญิงกับ

สมาชิกในครอบครัวในหลายรูปแบบ ท้ังความสัมพันธท่ีเปนภาระ ความสัมพันธท่ีมอบใหกันอยางอบอุน 

และความสัมพันธท่ีกลายเปนการทํารายตนเองไดดวยเชนกัน  

 การเปนเมียทําใหไมสามารถตอรองเรื่องการใชถุงยางอนามัยกับสามีมีผลทําใหเกิดเชื้อดื้อ

ยาตานไวรัส  

 การเปนเมีย เปนอีกบทบาทหน่ึงท่ีผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดส ตองประคับประคองเพื่อ

ความสัมพันธอันดีกับสามีของเธอ การติดเช้ือเอชไอวีเปนเง่ือนไขท่ีผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีตองคํานึงถึง

การใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธกับสามี เพื่อทําใหสามีไมติดเช้ือจากเธอ เธอเองก็ไมติดเช้ือซํ้า และ  

ทําใหยาตานไวรัสสามารถจัดการกับเอชไอวีในรางกายได  

 การส่ือสารใหสามีใชถุงยางอนามัยนั้นไมใชเร่ืองงายนัก จากประสบการณของ แมผูเสียสละ ตองใช

ขออางท้ังเร่ืองสุขภาพและการไมมีอารมณทางเพศเปนทางออกสําหรับการตัดบทการมีความสัมพันธทาง

เพศกับสามี  เธอเลาวา “เพราะเรามีเช้ือ เรา ก็บอกวาถาเวลาจะมีความสัมพันธกันก็ตองใชถุงยางอนามัย ถา
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 แตสําหรับครอบครัวของ หญิงวัยรุนกับการเปลี่ยนผาน  อํานาจและการตัดสินใจในการมี

ความสัมพันธทางเพศแบบปลอดภัยอยูในมือของผูชาย หรือ สามีของเธอ ทําใหเธอไมสามารถตอรองเร่ือง

การใชถุงยางอนามัยกับคูของเธอได  เชนเดียวกับกรณีของ แมผูสงางาม เธอเลาใหฟงวา 

  อีกอยางหนึ่งเวลาอยูกับแฟน  บอกใหใสถุงยางอนามัย  แกก็ไมใส   

  แกเปนผูชาย เราไมรูจะหามอยางไร แกไมยอมทั้งๆ ท่ีแกก็ทราบวา 

  ติดเช้ือตองใสถุงยางอนามัย   แตเดี๋ยวนี้ก็ยอมแลว  เราใหแกใส 

   ตลอด  ยิ่งตอนท่ีจะโดนเปล่ียนยาก็บอกสามีไปวา  นี่แหละเปนผล 

  ของการไมใสถุงยางอนามัย เราเองก็จะตาย จะอยูกับลูกไดไมนาน 

  แลว   

  (ประสบการณจาก แมผูสงางาม อายุ 32 ป กรณีตัวอยางการขาดวินัย 

  ในการรักษาดวยยาตานไวรัสในข้ันวิกฤต) 

 การท่ีผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีขาดความสามารถในการตอรองใหผูชายใชถุงยางอนามัย 

สวนหนึ่งเกิดมาจากความเช่ือท่ีวาบทบาทเร่ืองเพศเปนของผูชายเทานั้น สวนผูหญิงตองยินยอมและทําตาม

ส่ิงท่ีสามีรองขอ ความเช่ือเชนนี้เปนเหตุใหเธอมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย และเปนผลใหเธอตองเปล่ียน

สูตรยาตานไวรัสเพราะเกิดเช้ือดื้อยา ปจจุบัน แมผูสงางาม ตองทานยาตานไวรัสสูตรดื้อยา จากเดิมวันละ 2 

เม็ด โดยแบงเปนม้ือเชา 1 เม็ด และม้ือเย็น 1 เม็ด กลายเปนวันละ 9 เม็ด แบงเปนม้ือเชา 4 เม็ด ม้ือเย็น 4 เม็ด 

และทานเวลา 21.00 น. อีก 1 เม็ด 

 ความสัมพันธทางเพศในชีวิตคูของผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเปนเร่ืองซับซอน จึงตองการการ

ส่ือสารท่ีเห็นถึงผลของปญหาที่จะตามมาอยางชัดเจน เพื่อสรางความตระหนักและการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมทางเพศของผูชายใหปองกันการติดเช้ือซํ้า การขาดการส่ือสารท่ีสามารถทําใหเกิดการปรับเปล่ียน

เชนนี้มีผลทําใหผูหญิงขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส และสุมเส่ียงท่ีจะเผชิญกับการรักษาดวยยาตาน

ไวรัสท่ีซับซอนมากข้ึนและตองมีวินัยในการรักษาท่ีสูงกวาเดิม 
 

การเปนเมียท่ีตองมีบุตรทําใหผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีตั้งครรภในระหวางทานยาตานไวรัส 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดวินัยในชวงการรักษาดวยยาตานไวรัส  
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การเปนเมีย ยังรวมถึงความคาดหวังในเร่ืองการมีบุตร ตามแบบครอบครัวชายเปนใหญท่ี

ตองการมีสายเลือดของตนเปนผูสืบตระกูล จากประสบการณของ  ชางเสริมสวยผูซอนเรน ซ่ึงเปนกรณีของ

ผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสท่ียังไมเปดเผยสถานะในการติดเช้ือกับพื้นท่ีสาธารณะ เธอทราบวาเธอติด

เช้ือจากสามีคนแรกหลังจากท่ีเลิกลากับเขาถึง 2 ป เธอปกปดสถานะในการติดเช้ือเนื่องจากตองทํางานหา

เล้ียงครอบครัวดวยอาชีพชางเสริมสวย เม่ือมกราคม ป พ.ศ. 2550 เธอตัดสินใจแตงงานกับเพื่อนของพ่ีสาว 

เขาไมติดเช้ือแตทราบสถานการณติดเช้ือของเธอ แตดวยความรักจึงตัดสินใจใชชีวิตคูดวยกัน ในชวงท่ีท้ังคู

ตัดสินใจอยูดวยกัน ท้ังคูไดวางแผนชีวิตรวมกัน ฝายชายบอกวาอยากมีลูกกับเธอ เธอเลาวา “สามีเคยคิดท่ีจะ

มีลูกใหม เนื่องจากเห็นวาแตงงานกันเพราะรัก ก็อยากมีลูกดวยกัน แตฉันไมอยากจะมีลูก ก็ใหเหตุผลวาเราก็

เคยมีลูกกันมาฟากละคนอยูแลว ยอมรับวาฉันเองไมอยากมีลูก”  ในท่ีสุดท้ังสองคนไดวางแผนดวยการใช

ถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ีมีความสัมพันธทางเพศดวยกัน  

แตในกรณีของ หญิงวัยรุนกับการเปล่ียนผาน ท่ีทราบวาตนติดเช้ือเอชไอวีคร้ังแรกเม่ือเธอ

ตั้งครรภได 5 เดือน สะทอนใหเห็นวาเธอและสามีไมไดวางแผนครอบครัวรวมกัน รวมถึงการตรวจเลือด

กอนการมีบุตร  ทําใหเธอตองทานยาตานไวรัสเพื่อปองกันการถายทอดเช้ือจากแมสูลูกในคร้ังแรก หลังจาก

คลอดลูกเปนเวลา 2 ป เธอปวยหนักและเร่ิมยาตานไวรัสในคร้ังท่ี 2 การรักษาดวยยาตานไวรัสในครั้งนี้ เธอ

ก็ไมไดวางแผนครอบครัวรวมถึงการใชถุงยางอนามัยทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธกัน จึงทําใหเธอต้ังทองอีกคร้ัง

หนึ่ง เธอเลาวา 

  ไมเคยใชถุงยางอนามัยอนามัยผูหญิง  ไมใชการคุมกําเนิดใดๆ เลย แตตอนนี้ 

  ใชถุงยางอนามัย 100%  เช่ือม่ันคะวาปองกันได แตไมไดเปนอยางนี้ตั้งแตตน   

  เดิมนั้นก็ไมคอยไดใชก็เลยทอง(หลังจากมีลูกชายคนเล็กแลว) ตอนนั้นทานยา 

  ตานไวรัสดวยก็เลยไปทําแทงหลังจากนั้นมาก็ใสถุงยางอนามัยตลอด ไมอยาก 

  พลาดอีกแลว 

  (ประสบการณจาก หญิงวัยรุนกับการเปล่ียนผาน  อายุ 27 ป กรณีตัวอยางของ 

  การขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสในข้ันวิกฤต) 

แมความเห็นระหวางเธอกับสามีจะมีความเห็นเร่ืองการมีลูกไมเหมือนกัน เธอเลาวาสามีอยาก

ใหเก็บลูกคนนี้ไว แตเธอก็ตอรองและเลือกท่ีจะทําแทงซ่ึงในขณะน้ันเธอมีอายุครรภมีอายุ 2 เดือน เธออาง

กับสามีวาการทานยาตานไวรัสอาจจะทําใหลูกมีเกิดมาพิการ ท้ังๆ ท่ีเธอเองก็ทราบวาการทานยาตานไวรัส

เพ่ิมโอกาสใหเด็กปลอดจากเอชไอวีเอดส แตการท่ีเธอบอกเชนนั้นเพราะเธอไมอยากมีภาระในการดูแล

ลูก ในความคิดเห็นของเธอสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหญิงชายในครอบครัว ท่ีคาดหวังใหผูหญิงตองเปน

  
271 



  

    เปนคนตัดสินใจท่ีจะไมเก็บเด็กไวเอง แตแฟนอยากไดลูก ก็เลยคุยกับแฟนไว 

  วาสงสารเด็ก เวลาแมทานยาตานไวรัส กลัวลูกจะพิการ สามีก็ยอมฟง… ไม 

  เอาแลว เหนื่อยมาก ไมใชวาพอจะดูแล แมตางหากท่ีจะตองดูแล คิดวาถาเปน 

  แมอีกทีตองไมมีความสุขแนเลย ปวดหัว( ย้ําคําวาปวดเปนการยืดเสียงยาวๆ)  

  เวลาท่ีลูกสองคนมาอยูดวยกัน เหนื่อยเหมือนจะขาดใจตาย ชอบแยงของเลน 

  กัน ปวดหัว 

  (ประสบการณจาก หญิงวัยรุนกับการเปล่ียนผาน  อายุ 27 ป กรณีตัวอยางของ 

  การขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสในข้ันวิกฤต) 

การไมใชถุงยางอนามัยในชวงการรักษาดวยยาตานไวรัสถือวาเปนการขาดวินัยในการรักษาดวย

ยาตานไวรัสเพราะสงผลถึงการรับเช้ือดื้อยาและการเปล่ียนสูตรยาท่ีมีจํานวนปริมาณยามากข้ึน ในกรณีของ 

หญิงวัยรุนกับการเปล่ียนผาน ยังสงผลโดยตรงตอปญหาสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง เธอเลาวา 

“กวาจะฟนตัวก็นาน ทําไปแลวเกือบ 2  ป ตอนนี้ก็ยังรูสึกรางกายไมคอยฟน(จากการทําแทง)

เลย”   การเปนผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสยังทําใหโรงพยาบาลคิดอัตราการใหบริการทางการแพทยท่ี

คอนขางสูง ปกติแลวอัตราในการทําแทงสําหรับผูหญิงโดยท่ัวไปท่ีมีอายุครรภ 12-15 สัปดาห ทาง

โรงพยาบาลแหงนี้จะคิดคาใชจายประมาณ 6,500 บาท [ขอมูลจากการสัมภาษณอดีตพยาบาลประจํา

โรงพยาบาลดังกลาว] แตสําหรับเธอทางโรงพยาบาลคิดราคา 8,000 บาทและใชวิธีท่ีเส่ียงตอสุขภาพของ

ผูหญิงดวยการใชยาสลบซ่ึงมักจะไมทําเชนนี้ในคนไขปกติ  ท้ังนี้เพราะลักษณะของการใหบริการเชนนี้แก   

ผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสมีอยูนอยมาก  การเปนผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสและต้ังทองจึงเปนกรณีพิเศษ 

ซ่ึงทําใหผูใหบริการสามารถคิดราคาในอัตราพิเศษได (Supply induces demand) และผูรับบริการก็เต็มใจท่ี

จะจายแพงเพราะตองการจัดการกับปญหาของตนเอง ในกรณีนี้ไดสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวาง

แพทยกับคนไขในระบบการแพทยเชิงพาณิชย ท่ีมีฐานคิดของการใหบริการอยูท่ีกําไร และความพึงพอใจ

ของลูกคาท่ีมองวาวิธีนี้เปนการใหบริการในการสรางพื้นท่ีปลอดภัยท่ีสุดใหกับตนเอง 

ปญหาการทองของผูหญิงในระหวางการทานยาตานไวรัสถือวาเปนปญหาการขาดวินัยในการ

รักษาดวยยาตานไวรัส และผูหญิงสวนหนึ่งก็เลือกท่ีจะทําแทง แตปญหาดังกลาวยังไมถูกศึกษามากนัก ท้ังนี้

เพราะปญหาการทองและการทําแทงเช่ือมโยงกับจริยธรรม และอุดมการณของความเปนแม รวมถึง
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สาเหตุของการขาดวินัยในการทานยาในพื้นท่ีผลิตซํ้าใน 3 ประเด็นขางตนสงผลใหผูหญิงขาด

วินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส ท้ังนี้เพราะผูหญิงมีภาระในการดูแลงานบานและลูกๆ รวมถึงสมาชิกใน

ครอบครัว มีผลทําใหผูหญิงทานยาไมตรงเวลา บางรายเกิดความเครียดเร่ืองความสัมพันธกับคนในบานจน

ทําใหตนตองหยุดยา การมีวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสท่ีครอบคลุมถึงเร่ืองการใชถุงยางอนามัยยังเปน

เร่ืองท่ีทําไดยาก หากอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะมีหรือไมมีความสัมพันธทางเพศอยูในมือของผูชาย รวมถึง

การขาดการส่ือสารท่ีชัดเจนและเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูหญิงมากข้ึน การนอกจากนี้การขาดวินัยในการ

รักษาดวยยาตานไวรัสยังสงผลถึงปญหาอนามัยเจริญพันธุในเร่ืองการทองและการแทงของผูหญิงท่ีอยู

รวมกับเอชไอวีอีกดวย  

บทสรุป 

 “เวลา” และ “พื้นท่ี” ภายในบานของผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวี ซ่ึงตองทําหนาท่ีผลิตซํ้าท้ังการเปนแม

และเมียตามแบบอุดมการณ มีผลทําใหผูหญิงขาดวินัยในการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสระดับวิกฤต การท่ี

ผูหญิงมุงรักษาความสัมพันธกับคนในครอบครัวแบบชายเปนใหญ ทําใหเธอไมสามารถรักษาความตรงเวลาใน

การทานยา และความสมํ่าเสมอในการใชถุงยางอนามัยทุกคร้ัง โดยปญหาดังกลาวเกิดจากบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึน อีก

ท้ังยังเปนบทบาทท่ีขัดแยงกันระหวางการทําหนาท่ีแม เมีย และการเปนผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีตองมีวินัยการรักษา

อยางสูง ปญหาดังกลาวมีผลทําใหผูหญิงไมสามารถท่ีจะรักษาสถานะอยางหนึ่งอยางใดไวไดในเวลาเดียวกัน 

ส่ิงท่ีผูหญิงเลือกก็ยังเปนความสัมพันธของตนกับสมาชิกในครอบครัวมากกวาชีวิตของตัวเอง 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากการขาดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัสในพ้ืนท่ีผลิตซํ้าท้ังการทําหนาท่ีแมและเมีย 

ผานมุมของ “การเปล่ียนแปลงเวลาและพ้ืนท่ี” ในบริบทความเปนสมัยใหม ทําใหเห็นวาผูหญิงเลือกท่ีจะ

รักษาความสัมพันธของตนกับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นควรจะสรางอํานาจของผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวี

เอดสใหมีอํานาจท่ีใกลเคียงกับผูชายในครอบครัว ท้ังการปรับความสัมพันธกับคนในครอบครัว และการมี

เพศสัมพันธท่ีปลอดภัยและการปองกันการติดเช้ือซํ้า ดังรายละเอียดดังนี้ 

การปรับความสัมพันธกับคนในครอบครัว เพื่อสงเสริมใหเกิดวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส 

ดําเนินการโดย  
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ประการแรก  เพิ่มการส่ือสารเร่ืองวินัยการรักษาดวยยาตานไวรัสกับสมาชิกในครอบครัว ท้ัง

สามีและลูก เพื่อใหเขาใจเหตุผลและความจําเปนของการรักษาดวยยาตานไวรัส  

ประการท่ีสอง ใชความสัมพันธดานบวกกับสมาชิกในครอบครัวท้ังสามีและลูกในการชวยลด

ภาระงานบานของผูหญิง รวมถึงใหสามีและลูกเตือนใหทานยาตานไวรัสใหตรงเวลา  

ประการท่ีสาม  เพิ่มความทาทายในการรักษาดวยยาตานไวรัสดวยการวางแผนการรักษาของ

ผูหญิงรวมกับการวางแผนชีวิตของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือใหผูหญิงมีแรงจูงใจในการใชเวลากับคนท่ีรัก

ใหยาวนานท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

ประการท่ีส่ี เพิ่มวิธีการชวยเตือนเพื่อสรางวินัยในการรักษาดวยยาตานไวรัส เชน การใชมือถือ

ปลุกเวลาทานยา และการจัดยาสํารองไวในกระเปาเงินท่ีพกติดตัวเปนประจํา เพื่อปองกันการกลับบานไม

ทันเวลาทานยา เปนตน    

การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยและการปองกันการติดเช้ือซํ้า  มุงใหผูหญิงสามารถรักษา

ความสัมพันธของตนกับสมาชิกในครอบครัวของเธอ โดยอาจจะพิจารณาเปนแผนปฏิบัติงานเพื่อสราง

อํานาจใหผูหญิงท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเอดสในพื้นท่ีผลิตซํ้าท้ังการทําหนาท่ีแมและเมียไดมากข้ึน อยางเชน  

ประการแรก การรณรงคการใชถุงยางอนามัยควรจะรณรงคท้ังถุงยางอนามัยชายและหญิงเพื่อให

ผูหญิงมีทางเลือกในการปองกันตัวเองมากข้ึน  

ประการท่ีสอง ภาครัฐควรสงเสริมการใชถุงยางอนามัยสตรีใหมากข้ึน เชน ภาครัฐอาจใชกล

ยุทธการตลาดเพ่ือสังคม (Social marketing) ในการผลิตถุงยางอนามัยท่ีถูกลง และสนับสนุนตนทุนการผลิต

สวนหนึ่งเพื่อใหมีถุงยางอนามัยสตรีราคาถูก เพื่อใหผูหญิงมีโอกาสเขาถึงการปองกันตัวเองไดมากข้ึน  

ประการท่ีสาม  เมื่อดําเนินการไประยะหน่ึง ภาครัฐอาจจะลดสัดสวนของการแจกถุงยางชาย แลวเพิ่ม

การแจกถุงยางอนามัยสตรีใหมากข้ึน ท้ังนี้อาจจะตองศึกษาแนวทางดังกลาวอยางรอบดานกอนดําเนินการ 

ประการท่ีส่ี องคกรท่ีทํางานสงเสริมความปลอดภัยดานสุขภาพของผูหญิงควรจะใหขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ในการปองกันตนเองอยางตอเนื่อง  
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ความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาหญิง :  ความเครียดของผูบําบดัความเครียด 

Work Alienation among Female SPA therapirsts : Stress of Stress Relievers 
 

                                        สุธีลักษณ ลาดปาละ 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือ การศึกษาสาเหตุของความเครียดจากการทํางานของพนักงาน

นวดสปาและลักษณะของความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาหญิงโดยใชแนวคิด

เศรษฐศาสตรการเมือง ทําการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกับพนักงานนวดสปาหญิงท่ีมีความเครียด

จากการทํางานสูงจํานวน 10 คนท่ีทํางานอยูในจังหวัดเชียงใหม 

การศึกษานี้พบวา พนักงานนวดสปามีความเครียดสูง เนื่องจากพนักงานนวดสปาหญิงถูก

ครอบงําขัดเกลาใหยอมรับวิธีการทํางานของระบบทุนนิยมท้ังจากในบานและในท่ีทํางาน พนักงานเหลานี้

ตองถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชนของเธอมาทํางานท่ีขัดกับจารีตชุมชน พนักงานนวดสปาหญิง

เหลานี้ถูกกดข่ีจากท้ังระบอบนายทุนในการประกอบอาชีพท้ังในเร่ืองคาแรง กําลังแรงงานและกระบวนการ

แรงงาน การลดคุณคาของงานบริการ ท้ังยังโดนเอาเปรียบจากระบบสังคมแบบชายเปนใหญท่ีนอกเหนือจาก

การประกอบอาชีพแลว พวกเธอยังตองมีหนาท่ีในการดูแลครอบครัว พอแม สามีและลูกอีกดวย การถูกกด

ทับกระทําซํ้าดังกลาวนี้เอง ท่ีเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดความเครียดของพนักงานนวดสปา  

Abstract 

Objective of this study is to explore the capitalist working context of female SPA therapists 

and their alienation.  Qualitative method has been applied to 10 women spa therapists who have high job 

stress in Chiangmai province. 

It is found that the women spa therapists have high level of alieanation.   The female spa 

therapists have been socialized to accept social and cultural norms that are related to patriarchy.   They 

have been separated from their communities and have to do job that contradicts to their norms. In addition 

they have been exploited by capitalist system in terms of wage, working conditions and welfare.   

According to the patriarchal norms, they also have been harassed by society especially their patriarchal 

customers and her husbands or partners. 
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บทนํา   

พนักงานนวดสปาเปนอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหมในสังคมไทย และมีอัตราการเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆอัน

เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจนี้  ทําใหมีความตองการแรงงานกลุมดังกลาวสูงท้ังในประเทศ

และนอกประเทศ  สําหรับเร่ืองความเครียดจากการทํางาน แมวาจะไมมีการสํารวจอยางจริงจังในเร่ือง

ความเครียดของพนักงานนวดสปาเพราะเปนอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหมก็ตาม แตจากการเทียบเคียงกับการศึกษา

เร่ืองความเครียดจากการทํางานในอาชีพท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันคือพนักงานบําบัดความงาม จาก

ประสบการณการทํางานรวมกับพนักงานนวดสปาและการสํารวจเบ้ืองตนของผูวิจัยพบวาพนักงานนวดสปา

มีความเครียดจากการทํางานสูงจริง 

ความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาท่ีเกิดข้ึนนี้ สงผลกระทบในหลายๆดาน มีผล

ตอสุขภาพของตนเองและหากจัดการลดความเครียดไมไดก็อาจเกิดผลกระทบรุนแรงไปจนถึงการฆาตัวตาย

ได นอกจากนี้ยังสงผลเสียตอคนรอบขาง ครอบครัว องคการและสังคม  

จากการทบทวนงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปา

พบวา ในประเทศไทยยังไมมีผูทําการศึกษาในเร่ืองดังกลาวเลย รวมท้ังยังขาดการนําความรูทางดาน

สังคมศาสตรอ่ืนๆนอกเหนือจากความรูดานจิตวิทยาไปใชในการศึกษาวิจัย ขาดการเช่ือมโยงปญหา

ความเครียดจากการทํางานกับบริบทของกระบวนการแรงงานและการจัดการองคกร จึงควรทําการศึกษาใน

เร่ืองความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาในบริบทของกระบวนการแรงงานและการจัดการ

องคการเปนอยางยิ่ง 

โดยในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยมีคําถามหลักของการวิจัยวาทําไมพนักงานนวดสปาจึงเกิด

ความเครียดจากการทํางาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของความเครียดจากการทํางานของพนักงาน

นวดสปา ลักษณะของกระบวนการแรงงานในเร่ืองกําลังแรงงาน การจัดการทางอารมณ วิธีการบริการ วัตถุ

ปจจัยในการบริการของพนักงานนวดสปาและการจัดการองคการในระบบบริหารแบบราชการและการ

จัดการแบบเปนวิทยาศาสตรของงานในสถานประกอบการสปา รวมท้ังความสัมพันธระหวางความเครียด

จากการทํางานของพนักงานนวดสปากับในเร่ืองกําลังแรงงาน การจัดการทางอารมณ วิธีการบริการ วัตถุ

ปจจัยในการบริการของพนักงานนวดสปาและการจัดการองคการในระบบบริหารแบบราชการและการ

จัดการแบบเปนวิทยาศาสตรของงานในสถานประกอบการสปา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ใชทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมืองในเร่ืองกระบวนการแรงงานและการจัดการ
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วิธีการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสาเหตุของความเครียดจากการทํางาน

ของพนักงานนวดสปา รวมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการแรงงาน การจัดการองคการกับ

ความเครียดของพนักงานนวดสปา       ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกพนักงานนวดสปาท่ีมีความเครียดจากการ

ทํางานสูง จํานวน 10 คน ใชแบบวัดความเครียดสวนปรุงเพื่อคัดกรองพนักงานนวดสปาท่ีมีความเครียดจาก

การทํางานสูง รวมกับการประเมินตนเองของพนักงานนวดสปา การประเมินของเพ่ือนรวมงาน ประกอบกับ

ขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเครียดจากการทํางาน พนักงานนวดสปาท่ีเปนกรณีศึกษาตองประกอบอาชีพ

พนักงานนวดสปามาไมต่ํากวา 1 ป ทํางานในสถานประกอบการสปาท่ีศึกษามาแลวไมต่ํากวา 6 เดือนและ

หากออกจากสถานประกอบการสปาท่ีศึกษาไปแลวตองออกไปไมเกิน 1 ป เพื่อใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

พนักงานนวดสปาท่ีเปนกรณีศึกษาทํางานอยูในสปาแบบไมมีท่ีพักคางคืนจํานวน 3 แหงในจังหวัดเชียงใหม 

นอกเหนือจากการสัมภาษณพนักงานนวดสปา ผูวิจัยใชการสังเกตการณอยางมีสวนรวม โดย

การเขาไปเยี่ยมชมสถานประกอบการสปาท่ีเปนกรณีศึกษาและเขาไปใชบริการในฐานะลูกคา เพื่อศึกษา

บริบทดานกระบวนการแรงงานและการจัดการองคการของสปาที่ทําการศึกษา ใชระยะเวลาในการศึกษา

นาน  5 เดือน โดยผูวิจัยไดแจงวัตถุประสงคในการวิจัยใหแกพนักงานนวดสปาและเจาของสถาน

ประกอบการทุกแหงทราบ รวมท้ังใชช่ือสมมติในการเผยแพร เพื่อปองกันความเสียหายตอผูใหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก

พนักงานนวดสปา การสัมภาษณอยางไมเปนทางการเจาของกิจการสปา ผูบริหารสปา หัวหนาพนักงาน

นวดสปา และพนักงานตอนรับและการสังเกตบริบทของสถานประกอบการรวมท้ังการเขาไปใชบริการใน

ฐานะลูกคา นํามาขยายความเปนแบบบันทึกงานสนาม  โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลไปใน

คราวเดียวกันตลอดระยะเวลาของการศึกษา โดยใชทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมืองในเร่ืองของกระบวนการ

แรงงานและการจัดการองคการในการวิเคราะหและเช่ือมโยงขอมูล จากน้ันผูวิจัยนําเสนอการศึกษาคร้ังนี้ใน

ลักษณะเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษา 

พนักงานนวดสปา : ผูหญิงกับงานของผูหญิง 

พนักงานนวดสปาท่ีเปนกรณีศึกษาทั้ง 10 คนเปนเพศหญิง มีท้ังผูหญิงท่ีโสด สมรส และเปน

หมาย แตพวกเธอมีส่ิงท่ีเหมือนกันก็คือพวกเธอเปนกําลังหลักในการหารายไดเล้ียงครอบครัว แตแมวา

จะตองทํางานนอกบานหนักแคไหนภาระงานในบานก็ยังเปนของพวกเธอ การเปนผูทํางานหาเล้ียง

ครอบครัวไมไดรับขอยกเวนไมใหทํางานบานซ่ึงตางกับกรณีท่ีฝายชายเปนผูหาเล้ียงครอบครัว พวกเขาจะ

ไดรับการยกเวนมิใหตองทํางานในบานไปโดยปริยาย  

“ตื่นเชาประมาณตี 5 ปาก็ทํากับขาว เรียกลูกตื่น ก็ใหลูกบาวกินขาว ปาก็มาสงลูกมาโรงเรียน ไป

สงลุงซ้ือกับขาว เพราะรถเครื่องมันมีคันเดียว ซ้ือกับขาวเสร็จก็กลับบาน ถามีผา ปาก็ซักผา ทํางานบานจน

เสร็จแลวก็มาทํางาน เลิกก็ 3-4 ทุม กลับถึงบานหลับเปนตาย” 

(อ๊ีด : อินเซนส สปา) 

การท่ีตองเปนกําลังหลักในการหารายไดเล้ียงครอบครัวก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพนักงานนวด   

สปาหญิงตองออกจากบานมาเปนพนักงานนวดสปา เนื่องจากงานท่ีมีรายไดในชุมชนหาไดยากและความ

ตองการใชเงินของสังคมทุนนิยมมีมากข้ึนทําใหพนักงานนวดสปาหญิงและครอบครัวไมมีรายไดเพียง

พอท่ีจะเล้ียงดูครอบครัวของเธอได 

พนักงานวดสปาถูกแยกออกจากครอบครัวและชุมชน พนักงานนวดสปาสวนใหญมีภูมิลําเนาอยู

ในจังหวัดทางภาคเหนือ ยายถ่ินมาอยูในจังหวัดเชียงใหมเพื่อประกอบอาชีพ หรือหากมีภูมิลําเนาอยูใน

จังหวัดเชียงใหมก็ไมไดอยูในอําเภอเมืองมีภูมิลําเนาอยูในชนบท พนักงานนวดสปาจึงตองอาศัยอยูในหอง

เชาหรือหอพัก กลับบานไดเฉพาะในวันหยุดสัปดาหละ 1 วัน ซ่ึงอาจไมไดหยุดเลยในชวงฤดูทองเท่ียวทําให

ตองแยกตัวออกมาจากครอบครัวเพราะสถานประกอบการสปาสวนใหญอยูในเขตเมือง ทําใหแรงงานแปลก

แยกจากครอบครัว ชุมชนและสังคม  

“พี่ก็มีภาระตองดูแล แฟนพ่ีพูดไปแลวเนาะก็เปนคนท่ีไมคอยมีความรับผิดชอบนะคะ เขาก็ไม

สามารถ support เราได พี่ก็มีลูกคนนึงอายุ 6 ขวบแลว ก็อยูกับยาย กับแฟนพี่ท่ีพราว...พี่ก็คิดถึงลูกนะ แตทํา

ไงได อยูบานก็ไมมีอะไรทํา บางทีก็นอยใจนะกลับบานอยากกอดลูก ลูกก็ไมมาหา ติดยายมากกวา แตเราก็รู

เราไมไดเล้ียงเคามา”  (หลา: พาราไดส สปา) 

แรงงานเหลานี้เปนบุคคลที่ดอยโอกาสในสังคม จึงไรโอกาสในการเลือกอาชีพถูกเหนี่ยวนําให

เขาสูการเปนกรรมกรไดงายตามความตองการของนายทุนภายใตการสงเสริมของรัฐ แรงงานมีวิธีการเขาสู

อาชีพไดดังนี้ คือ เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานท่ีทางราชการจัดอบรม สมัครเรียนหลักสูตรการ
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 พนักงานนวดสปาประกอบอาชีพอ่ืนๆหลากหลายกอนหนาท่ีจะมาประกอบอาชีพพนักงาน

นวดสปา แตการเขาสูอาชีพนี้ มีสาเหตุสําคัญคือ ถูกบีบออกมาจากการผลิตภาคการเกษตรท่ีรายไดต่ํา ไม

เพียงพอตอการดํารงชีพ ทําใหแรงงานสตรีท้ังหลายตองกาวเขาสูอาชีพพนักงานนวดสปา เนื่องจากธุรกิจ 

สปามีอัตราการเจริญเติบโตมาก จึงมีความตองการแรงงานมาก พนักงานนวดสปาไมเพียงพอกับความ

ตองการของตลาด ทําใหรายไดของพนักงานนวดสปาสูงกวางานอ่ืนๆในลักษณะคลายคลึงกัน เชน พนักงาน

นวดแผนโบราณ พนักงานเสริมสวย เปนตน  ยิ่งพนักงานนวดสปาสวนใหญอยูในชนช้ันทางสังคมท่ีต่ํา 

เศรษฐฐานะไมดี ก็ยิ่งถูกบีบใหตองจํานนใหทํางานในระบบทุนนิยมนี้ตอไปอยางไมมีสิทธิเลือก 

ผูหญิงกับงานบริการ 

เหตุท่ีพนักงานนวดสปาสวนใหญเปนผูหญิงก็เนื่องมาจากความเชื่อท่ีวางานบริการเปนงานของ

ผูหญิง ผูหญิงใหการบริการ การดูแลผูอ่ืนไดดีกวาผูชาย นายทุนเปนผูคัดเลือกแรงงานเขาเปนสวนหนึ่งของ

ปจจัยการผลิตของตน  พนักงานนวดสปาเปนอาชีพท่ีมีพนักงานเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายในสัดสวนท่ี

ตางกันมาก เนื่องจากนายทุนยินดีรับพนักงานเพศหญิงมากกวา เพราะสามารถใหบริการไดท้ังเพศชายและ

หญิง อีกท้ังมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับงานบริการมากกวาเพศชาย คือ สุภาพ ออนโยน ใจเย็น  รวมถึงงานท่ี

เกี่ยวกับการนวดและสุขภาพ เชน การนวดไทยหรือการนวดเพื่อเสริมสวยก็มักจะมีแตพนักงานเพศหญิง อีก

ท้ังยังปกครองไดงายกวาแรงงานชายดวย 

นายทุนยังแสวงหากําไรจากความเปนผูหญิงของพวกเธอ แมวาสถานประกอบการสปาจะถูกทํา

ใหมีภาพพจนท่ีชัดเจนในเรื่องของการใหบริการดานสุขภาพไมใชการขายบริการทางเพศ แตขณะเดียวกัน 

นายทุนก็นําเอาความนาดึงดูดใจตอเพศตรงขามของผูหญิงมาขายดวย เร่ิมจากการคัดเลือกพนักงานท่ีรูปราง

หนาตาดี การแตงหนาและแตงกายท่ีดึงดูดใจเพศตรงขาม เปนแสวงหาผลประโยชนบนความเปนหญิงของ

พวกเธอ รางกายของพนักงานนวดสปาถูกจัดการจากขัดเกลาจากนายทุนใหแสดงความเปนผูหญิงท่ีมี

รางกายสวยงามนาช่ืนชมสรางความร่ืนรมยกับลูกคาซ่ึงเธอเองก็มีความสุขกับความสวยงามนั้น แตความ

สวยงามนั้นก็ทําใหเธอเครียดกับการถูกลวงละเมิดทางเพศดวย 

“เราก็ชอบนะ แตงตัวสวยๆใครบางจะไมชอบ แตก็อยางวาเราตองแตงตัวสวยแบบนี้ มันก็ลอตา

ลอใจเขาเหมือนกัน ก็นึกถึงใจเคาใจเรา แลวยิ่งตองมาใกลชิดถูกเนื้อตองตัวกัน มันก็เลยเปนเร่ือง เราก็เลย
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ลักษณะการทํางานของพนักงานนวดสปามีดังตอไปนี้คือ พนักงานนวดสปามีหนาท่ีใหบริการ

ลูกคาตามท่ีสถานประกอบการแตละแหงกําหนด บริการสวนใหญไดแก การนวดประเภทตางๆ และการ

เสริมความงาม นอกจากนี้สถานประกอบการแตละแหงยังจัดหาบริการท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืนๆเพื่อเปนจุดขาย

ของสถานประกอบการของตนเองดวย นอกจากนี้พนักงานนวดสปาตองทํางานอ่ืนๆตามแตท่ีนายทุนจะ

กําหนดดวย อาทิ การทําความสะอาดหอง การตรวจสอบคลังสินคาหรือขายผลิตภัณฑ เปนตน  

การทํางานท่ีตองมีการสัมผัสเนื้อตัวรางกายของลูกคาอยางใกลชิดนี้เปนการปฏิสัมพันธกันท้ัง

ทางกาย ใจและอารมณของท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ โดยท่ีพนักงานนวดสปาถูกกําหนดมาใหสราง

ความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางสูงสุดผานการแสดงออกทางกายคือการใหบริการ ในขณะเดียวกันพนักงาน

นวดสปาก็ยังถูกกําหนดทาที การพูดจาและอารมณท่ีเหมาะสมในการแสดงออกขณะใหบริการลูกคาอีกดวย 

อาจกลาวไดวาการทํางานพนักงานนวดสปาเปนตัวแทนใหเห็นถึงการกดข่ีทางชนช้ันท่ีชัดเจน ชนช้ัน

นายทุนมีสิทธิเหนือรางกาย จิตใจและอารมณของผูใชแรงงานหญิงอยางแทจริง 

“เคาก็มีคนสอนแหละ วาตองทํายังไง นวดยังไง พูดกับลูกคายังไง ก็ทําตามท่ีเคาสอน อยานอก 

standard เดี๋ยวก็มีปญหากันอีก เราเรียนมาไมเหมือนกับท่ีเคาสอน ก็เคยเถียงนะ ก็โดนวาอีก”   

(จุม: พาราไดส สปา) 

 อํานาจของทุนนิยมอยูเหนือความเช่ือและจารีตประเพณี ดังท่ีไดกลาวมาแลววาพนักงานสวน

ใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ ซ่ึงมีจารีตประเพณีท่ีขัดกับการประกอบอาชีพพนักงานนวดสปา ท่ีตองถูก

เนื้อตองตัวสัมผัสอยางใกลชิดกับผูคนมากมาย อาทิเชน ความเช่ือเร่ืองการผิดผี หญิงชายไมควรถูกเนื้อตอง

ตัวกันหากไมใชคนในครอบครัวหรือสามีภรรยา อีกท้ังภาพของงานนวด เชน การนวดไทยก็ถูกนําไปโยงกับ

การขายบริการ หมอนวดในอาบ อบ นวด ทําใหคนสวนใหญไมยอมรับอาชีพพนักงานนวดสปา รวมท้ังคน

ในครอบครัวของพนักงานนวดสปาเองดวย ทําใหพนักงานสปาหญิงเหลานี้มีความเครียดนอกงานเพ่ิมข้ึน 

แตเนื่องจากอาชีพพนักงานนวดสปาเปนอาชีพท่ีมีรายไดดีกวาการขายแรงงานอื่นๆทําใหคนจํานวนมาก

ตัดสินใจประกอบอาชีพนี้แมวาจะมีความไมเห็นดวยจากคนในครอบครัวก็ตาม อุดมการณหรือวัฒนธรรม

ชายเปนใหญท่ีครอบงําส่ังสอนมาตลอดชีวิตใหรักนวลสงวนตัวประพฤติตัวอยูในกรอบก็ทําใหพนักงาน

นวดสปาเพียงแตคิดก็เครียดแลวเม่ือตองทําประกอบอาชีพท่ีขัดกับความเช่ือเหลานั้น แตครอบครัวและสามี

ของเธอก็ลงโทษเธอดวยการบอกกับเธอวา ไมใหประกอบอาชีพท่ีขัดกับจารีตเหลานี้หรือหากอนุญาตให

ประกอบอาชีพก็เปนไปอยางไมเต็มใจนักแตเพราะไมมีทางอ่ืนท่ีดีกวาในการหารายไดมาใชจาย  
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“อาชีพนี้ชาวบานไมคอยยอมรับ เหมือนกับอาชีพท่ีโดนดูถูกดูแคลน แฟนก็ไมคอยเขาใจ” 

(จันทรา : พาราไดส สปา) 

“เวลาเครียด ปาก็ไมไดเลาใหใครฟงหรอก ลุงก็ไมรูวาปามาทํางานแบบนี้ ...... มันก็ไมดีอยูแลว

ใชม้ัยละท่ีเรามาทํางานแบบนี้”  (อ๊ีด : อินเซนส สปา) 

 การลวงละเมิดทางเพศในท่ีทํางานจากลูกคาชายท่ีทําใหเธอเครียดมาก ลูกคาชายมักท่ีจะจอง

มองสวนตางๆของรางกายของเธอ หาโอกาสที่จะลวงเกินรางกายของเธอ ชวนสนทนาในเร่ืองท่ีลามก ขอให

เธอทําบําบัดความใครดวยวิธีตางๆใหตั้งแตสําเร็จความใครใหจนถึงการขอรวมเพศจริงๆ โดยคิดวาเธอ

เหมือนกับพนักงานอาบอบนวดท่ีสามารถซ้ือไดดวยเงินและเกรงกลัวเจาของกิจการท่ีเขาขางลูกคาเสมอ ซ่ึง

การรองเรียนเร่ืองของการลวงละเมิดทางเพศที่พนักงานนวดสปาหญิงเหลานี้ตองเผชิญนั้นก็คลายคลึงกับส่ิง

ท่ีผูหญิงอ่ืนๆในสังคมตองเผชิญก็คือการเรียกรองหาหลักฐาน ซ่ึงบอยคร้ังการกระทําของลูกคาก็ยากที่จะหา

หลักฐาน ทําใหพวกเธอตองยอมจํานนตอการถูกลวงละเมิดทางเพศตอไป 

“พอเร่ิมนวดก็เอาละ เร่ิมลวนลามละ จับนูนจับนี่ละ เราก็ตองกดมือเคาลง พยายามปองกันตัวเรา

แตก็ตองแบบสุภาพๆ จะไดไมมีปญหา ท้ังท่ีมันก็ไมไดสุภาพกับเราเลยนะ แตเราก็ตองทําแบบนั้น” 

(แอน : พาราไดส สปา) 

“บางทีมันก็เปดใหเรา เราก็ถามเจานายนะคือ มันก็ไมใชความผิดของเขา เขาจะซักวาวอยูตรงนั้น

เราก็ไมสามารถทําอะไรไดคือเขาไมไดทําอะไรเรา ถาถามวาเจอแบบน้ีแลวจะทํายังไง เราก็ตองทําตาม

หนาท่ีของเราไปถาเขาไมทํารายเรา ไมลวนลามเรา แตมันก็เหมือนขมขืนเราทางสายตา เคยถามเจานายแลว

วาเราไมบริการเคา แลวมันก็จะบอกวาฉันยังไมไดทําอะไรเธอเลย แลวเธอนวดไมถึงช่ัวโมงแลวเธอออกเรา

ก็จะโดนคอมเพลน”  (เพ็ญ : พาราไดส สปา) 

คาแรงของพนักงานนวดสปามีความแตกต างกัน ข้ึนอยู กับการกํ าหนดของนายทุน                

สถานประกอบการบางแหงจายคาแรงเปนเงินเดือน มีคาลวงเวลา นอกจากนี้ยังจายคาคอมมิชชั่นใหแก

พนักงานนวดสปาดวย นอกจากนี้ยังมีวิธีการจายคาแรงแบบอ่ืนๆ เชน การจายคาแรงตามรายชั่วโมงหรือการ

บริการท่ีใหบริการแกลูกคา การจายคาแรงเปนรายวัน เปนตน ความแตกตางของคาแรงนี้นายทุนเปน            

ผูกําหนดวาพนักงานนวดสปาคนใดควรจะไดรับเทาไหรโดยท่ีพนักงานนวดสปาไมมีสิทธ์ิเรียกรองใดๆ 

พนักงานนวดสปาหญิงเหลานี้มีรายไดตอเดือนไมต่ํากวา 7,000 บาท และในชวงฤดูกาลทองเท่ียวพวกเธอ

อาจมีรายไดกวา 15,000 บาทตอเดือน ซ่ึงมากกวางานอ่ืนๆท่ีพวกเธอเคยประกอบอาชีพมากอน 

เนื่องจากการทํางานนวดสปามีโอกาสใกลชิดกับลูกคาผูชายสูง ดังนั้นเธอจึงเครียดกับความหึง

หวงของสามีอยูเสมอ ความเครียดท่ีสัมพันธกับงานเชนนี้นับเปนภาระกับเธออยางมากในการท่ีจะตองกลับ
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นายทุนเปนผูกําหนดกระบวนการแรงงาน พนักงานนวดสปาหญิงเหลานี้ถูกกําหนดระยะเวลา

ในการทํางาน วิธีการทํางาน รวมท้ังคาตอบแทนจากนายทุน พนักงานนวดสปาไมมีสิทธิในการตอรองหรือ

เรียกรองใดๆ การตัดสินใจตางๆในสถานประกอบการถือเปนสิทธิขาดของนายทุน  

ความเปนผูหญิงของพนักงานนวดสปาทําใหความเครียดจากการทํางานสูงมากข้ึน ความเปน

ผูหญิงท่ีถูกคาดหวังใหรับภาระความเปนแม เมียและลูกท่ีดีท่ีบังคับสงใหเธอตองออกจากบานมาเปน

พนักงานนวดสปาในเมืองนั้นยิ่งกดทับพวกเธอใหทุกขมากข้ึน สงผลตอการทํางาน ทําใหความเครียดจาก

การทํางานสูงตามไปดวย 

พนักงานนวดสปาจึงเปนเหยื่อของสังคมแบบทุนนิยมท่ีนายทุนและรัฐรวมมือกันลากออกมาจาก

วิถีชีวิตของชาวนาเขาสูการเปนกรรมกรรับจางในภาคบริการ มีชีวิตอยูเพื่อรับใชชนช้ันนายทุน ยิ่งไปกวานั้น

พวกเธอยังตองอยูเพื่อรับใชสังคมระบบชายเปนใหญท่ีคาดหวังใหพวกเธอปฏิบัติตามความคาดหวังใน

หนาท่ีของผูหญิงท่ีดีอีกดวย 

ลักษณะความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปา ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาพนักงาน

นวดสปามีความเครียดจากการทํางานแบงออกเปน 5 มิติคือ ความเครียดในมิติท่ีไมมีอิสระในการทํางาน 

ความเครียดในมิติท่ีตองขัดแยงแขงขันกับเพื่อนรวมงาน ความเครียดในมิติท่ีรูสึกวาตนเองดอยคุณคา 

ความเครียดในมิติท่ีเจ็บปวดเม่ือยลาท้ังกายและใจจากการทํางาน และความเครียดในมิติท่ีตองระงับอารมณท่ี

ไมเหมาะสมกับการใหบริการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ความเครียดในมิติท่ีไมมีอิสระในการทํางาน  เปนความแปลกแยกจากกระบวนการแรงงาน ท่ี

พนักงานนวดสปาไมไดเปนผูควบคุมการผลิตดวยตนเอง ไมสามารถทํางานตามความพึงพอใจหรือความ

ตองการของตนเอง ไมมีอิสระในการทํางาน ตองทํางานไปตามที่นายทุนกําหนด เชน การถูกบังคับใหขาย

สินคาซ่ึงเปนงานท่ีนอกเหนือจากการใหบริการสปา  การไมมีอํานาจในการพิจารณาการทํางานของตนเอง 

ตองรับการตรวจสอบมาตรฐานอยูเสมอ นอกจากนี้พนักงานนวดสปายังไมมีอิสระในการกําหนดเวลาพัก

ของตนเอง ตามที่รางกายหรือจิตใจอันเม่ือยลาตองการ เปนความเครียดแบบไมมีอิสระในการทํางานอีก

รูปแบบหนึ่ง 

“พี่ก็ไมเคยทํามากอนนะ เคยแตนวดอยางเดียว ไมคิดวาเคาจะบังคับใหขายคอรสดวย ขายไมได

เคาก็วา.... พี่ก็เครียดนะ ปวดหัว ไมรูจะทํายังไง”   

(สาว : ฟลอรา สปา) 
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2. ความเครียดในมิติท่ีตองขัดแยงแขงขันกับเพ่ือนรวมงาน เปนความแปลกแยกจากเพื่อน

รวมงาน เพ่ือนรวมงานกลายเปนคนแปลกหนาตอกัน ตองแขงขันกัน เพ่ือทําใหไดผลผลิตและกําไรสูงสุด 

ขัดกับความตองการพื้นฐานของมนุษยท่ีตองการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ความเครียดในมิตินี้เปน

ความเครียดแบบท่ีไมสามารถมีการปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน เปนท่ียอมรับจากกลุมหรือทํางานได

อยางราบร่ืนโดยไมมีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ไดแก การแขงขันกันใหมีรายไดมากท่ีสุดและการถูก

เลือกปฏิบัติ  

“มันก็มีนะนอง เร่ืองเลือกคนใหกันเนี่ย แตละคนก็ช่ัวโมงไมเทากัน ไดเงินก็ไมเทากัน รี

(พนักงานตอนรับ) เขาก็ซิกแซกเอาใหกัน พี่นี่เคยผิดกัน(ทะเลาะกัน)บอยมากๆ”  (กัญญา : พาราไดส สปา) 

3. ความเครียดในมิติท่ีรูสึกวาตนเองดอยคุณคา ความเครียดจากการทํางานในมิตินี้    พนักงาน

นวดสปารูสึกวาตนเองดอยคุณคา ไมไดแสดงศักยภาพท่ีแทจริงตามความตองการของตน ศักยภาพความเปน

มนุษยของตนลดลง ไดแก การไมสามารถทําความตองการของตนเองได ตองมาทํางานท่ีตนเองไมชอบ อยู

ในกฎ ระเบียบท่ีฝนใจ แตก็ตองทนทํางานตอไปเพื่อแลกกับคาแรง หรือแมจะเปนงานท่ีชอบแตก็ไมสามารถ

แสดงความคิดเห็นใดๆได ตองอยูในกฎ ระเบียบท่ีตนเองไมเห็นดวย รวมทั้งการถูกเหยียดหยามจากลูกคา 

โดนการลวงละเมิดทางเพศดวยวาจาและการกระทําของลูกคาซ่ึงสวมวิญญาณของผูชาย แตไมสามารถตอบ

โตได ตองใหบริการตอไป  

“บางทีก็นอยใจเหลือเกินนะ เราก็คน เขาก็คน เรามาทํางานแบบนี้ เราไมมีคาอะไรเลยใชม้ัย เขา

จะพูด จะดูถูกเรายังไงก็ไดใชม้ัย”  (หลา : พาราไดส สปา) 

4. ความเครียดในมิติท่ีเจ็บปวดเม่ือยลาท้ังกายและใจจากการทํางาน ความเจ็บปวยจากการทํางาน 

กระบวนการแรงงานและการจัดการองคกรท่ีถูกกําหนดโดยนายทุน สงผลตอสุขภาพของแรงงาน ทําใหเกิด

ความเจ็บปวยข้ึนท้ังทางรางกายและทางจิตใจ อาการแสดงทางกายไดแก อาการปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ 

วิงเวียนศีรษะ ออนเพลีย และอาการทางจิตไดแก หงุดหงิด ฉุนเฉียว คิดมาก ไมอยากมาทํางาน ทําใหเกิดผล

กระทบตองาน เพ่ือนรวมงานและคนในครอบครัว พนักงานนวดสปาหลายคนเมื่อเกิดความเครียดจากการ

ทํางานแลวจะรูสึกไมอยากไปทํางาน แตก็จําเปนท่ีจะตองไปทํางานเนื่องจากความรับผิดชอบและเหตุผล

ทางดานรายได ทําใหเกิดความเครียดสะสมมากข้ึนไปอีก  

“พี่นี่จะปวดหัวบอยนะ ถามีปญหาท่ีทํางาน มีเร่ืองคิดมากนี่จะนอนไมหลับดวย ความจริงเงิน

เยอะก็จริง แตมันไมมีความสุข ไมอยากไป ไมอยากอยู”  (นาง : พาราไดส สปา) 

“บางวันก็ตื่นมา ก็ไมคอยอยากมาทํางาน แตก็ทําไมได ตอนเชายังไงก็ตองลุกข้ึนมา ทํางาน ดูลูก 

แตไมอยากแตงตัว ไมอยากมาทํางาน”  (อ๊ีด : อินเซนส สปา) 
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5. ความเครียดในมิติท่ีตองระงับอารมณท่ีไมเหมาะสมกับการใหบริการ การใชแรงงานทาง

อารมณเพื่อผลิตการบริการออกมา มีผลตออารมณของพนักงานนวดสปา ทําใหเกิดความผิดปกติของภาวะ

อารมณ ไมสามารถแสดงอารมณไดตามปกติเหมือนคนท่ัวไป อีกท้ังพนักงานนวดสปายังอยูในสถานภาพท่ี

ไมสามารถตอรองกับนายทุนหรือลูกคาได ทําใหตองบีบเคนแรงงานทางอารมณออกมามากย่ิงข้ึน และแมวา

ในบางคร้ังพนักงานนวดสปาจะไมอยูในอารมณท่ีจะใหบริการก็จําเปนตองปรับอารมณของตนเองอยางมาก

ใหทํางานได ก็ยิ่งทําใหเกิดความเครียดมากข้ึน พนักงานนวดสปาตองเตรียมพรอมใหอยูในอารมณท่ียินดี

ใหบริการอยูเสมอตองทํางานแขงกับเวลา ในกรณีท่ีไมอยากใหบริการลูกคาท่ีตนเองไมตองการ เชน ลูกคาท่ี

เร่ืองมากหรือถูกลวงละเมิดทางเพศจากลูกคาชาย พนักงานนวดสปาก็ไมสามารถปฏิเสธได เกิดเปน

ความเครียดจากการทํางานในมิติท่ีตองระงับอารมณท่ีไมเหมาะสมกับการใหบริการข้ึน 

“เรานี่ตองเตรียมพรอมอยูเสมอเลยนะ ยิ่งพ่ีอยูกัน 2-3 คนเนี่ย ตองเตรียมตัวตลอด... พี่ตองเตรียม

ของเตรียมหองเองหมดเลย ก็ตองต่ืนตัวตลอด ไมไดผอนคลายหรอกถึงไมมีลูกคาก็เถอะ... เวลาลูกคามาเราก็

ตองรีบๆทําอะไรแขงกับเวลา ชาเดี๋ยวลูกคาไมพอใจ มีปญหาอีก”  (จันทรา : พาราไดส สปา) 

“บางคนนะขนาดมากับแฟนนะ ก็ยังจับมือ จับอะไรเลยเนี่ย ทํานองลวนลามๆ เราก็เครียดเนาะ 

กลัวแฟนเขาเห็นนะ เอามือออกมา มาจับ มาซวาม(ลูบคลํา) เราเง้ีย เราจะพูดก็ไมไดเนาะ เราก็ตองกดมือลง 

พูดไป เกิดเขาบอกแฟนวาเราไปใหทาเคากอน เราก็ตายนะสิ ถามาคนเดียวเรายังพูดออกไปไดเลย เราก็พูด

ไมได ไดแตกดมือลง บางทีปากก็พูดกับแฟนวานวดเปนไง สบายดีม้ัย   ท่ีไหนไดมือนี่ก็หวัน(เกาะแกะ)เรา”  

(หลา : พาราไดส สปา) 

รูปแบบของความเครียดจากการทํางานแบงออกเปน 2 รูปแบบหลักๆคือ ความเครียดจากการ

ทํางานท่ีมีครบทุกมิติ ความเครียดจากการทํางานในรูปแบบน้ีเกิดข้ึนในพนักงานนวดสปาท่ีทํางานมานาน มี

การควบคุมโดยนายทุนแบบสุดข้ัวคือเครงครัดเกินไปหรือไมก็หยอนยานเกินไป ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ทํางานไมไดรับการแกไข เกิดเปนปญหาเร้ือรังทําใหเกิดความเครียดจากการทํางานท้ัง 5 มิติท่ีไดกลาวมา

ขางตน  และ ความเครียดจากการทํางานแบบท่ีมีความเครียดจากการทํางานไมครบทุกมิติ ความเครียดจาก

การทํางานในรูปแบบนี้ไมมีความเครียดจากการทํางานในมิติท่ีรูสึกวาตนเองดอยคุณคา ความเครียดจากการ

ทํางานในมิติท่ีรูสึกวาตนเองดอยคุณคา เปนมิติท่ีอาศัยความสัมพันธของความเครียดในมิติอ่ืนๆเปน

เวลานาน รวมท้ังความเครียดจากความเม่ือยลาทางกายและใจก็ตองใชเวลาเชนกัน 

ความเครียดของพนักงานนวดสปามีความแตกตางกันข้ึนอยูกับบริบทของสถานประกอบการ 

สปาท่ีพนักงานนวดสปาทํางานอยู ท้ังระดับความเขมขนในการขูดรีดแรงงานและระยะเวลาในการทํางาน

ลวนสงผลตอรูปแบบความเครียดของพนักงานนวดสปาแตละคน 
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ลักษณะของกระบวนการแรงงานแบบทุนนิยมในสถานประกอบการสปาท่ีศึกษาและ

ความสัมพันธกับความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปา 

กระบวนการแรงงานแบบทุนนิยมขององคกรท่ีศึกษาท้ัง 3 แหง มีลักษณะดังนี้คือ สถาน

ประกอบการสปาท้ัง 3 แหงมีกระบวนการแรงงานท่ีเปนลักษณะของทุนนิยมเชนเดียวกัน แตมีความแตกตาง

กันในรายละเอียด กลาวคือ นายทุนเจาของกิจการลวนแลวแตขูดรีดและแสวงหากําไรสวนเกินจากพนักงาน

นวดสปา  ผานการกําหนดกระบวนการแรงงานใหนายทุนไดผลกําไรสูงสุด คือ การกําหนดเวลาในการ

ทํางานในรูปแบบท่ีนายทุนสามารถรองรับลูกคาไดตลอดโดยไมไดคํานึงถึงความยากลําบากของแรงงาน 

การจายคาแรงท่ีในอัตราตํ่ากวาท่ีควรจะไดรับ การกําหนดวิธีการบริการและวัตถุปจจัยในการบริการในแบบ

ท่ีนายทุนลงทุนนอยแตไดผลกําไรมาก  

ส่ิงท่ีแตกตางกันในแตละสปาคือความเขมงวดในการควบคุมแรงงาน นายทุนใชการจัดการอยาง

เปนวิทยาศาสตรของงานและระบบบริหารแบบราชการมาควบคุมแรงงาน ในพาราไดส สปาซ่ึงเปนสปา

ขนาดใหญมีความเขมขนของการนําระบบบริหารแบบราชการมาใชสูงกวาท่ีอ่ืนๆ มีระบบบังคับบัญชาท่ีมี

ลําดับข้ันสูง ทําใหการควบคุมแรงงานเปนไปอยางเครงครัด มีการกําหนดเวลาการทํางานท่ีมีความไม

แนนอน  เงินเดือนอยูในอัตราที่ต่ําและไมมีการขึ้นเงินเดือนพนักงานนวดสปาตองทํางานอยางหนักแลกกับ

คาช่ัวโมง คาทิปและโบนัสท่ีไมแนนอน มีจํานวนชนิดของการบริการมาก มีความหลากหลายของการ

ใหบริการมาก พนักงานตองทํางานหนักมากข้ึน สถานประกอบสปาแหงน้ีมีลูกคาจํานวนมากเสมอ

โดยเฉพาะในฤดูทองเท่ียว  ทําใหพนักงานนวดสปาตองทํางานติดตอกันอยางยาวนานเกิดความเหน็ดเหน่ือย

เม่ือยลาในการทํางานข้ึน มีการถูกหักเงินเดือนหรือวางเงินเพื่อทําสัญญาในการเขาทํางานเปนเงินประกันใน

จํานวนท่ีสูงเปนการบีบใหพนักงานนวดสปาตองทนทํางาน ทนการถูกขูดรีดในสถานประกอบการสปาแหง

นี้ตอไป จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาในสปาแหงนี้สูง 

ฟลอรา สปา ซ่ึงเปนสปาขนาดกลางนั้นมีการนําระบบบริหารแบบราชการมาใชเชนกัน แตการ

ควบคุมคอนขางหละหลวมไมไดมีความเครงครัดมากนัก พนักงานนวดสปาในสถานประกอบการแหงนี้

ไดรับเงินเดือนสูงกวาสถานประกอบการอื่นๆ ไดคาสวนแบง 10% ของคาบริการในการทํางานแตละคร้ัง 

และยังไมตองจายคาประกันการทํางานดวย แตก็จะตองทํางานหนัก มีเวลาในการทํางานท่ีไมแนนอนไม

แตกตางจากสถานประกอบการสปาอ่ืนๆ แตรายไดท่ีมากกวาและการถูกควบคุมจากนายทุนท่ีไมเครงครัด

ทําใหพนักงานนวดสปาในสถานประกอบการแหงนี้ มีความเครียดจากการทํางานนอยกวาสถาน

ประกอบการแหงอ่ืนๆ 
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อินเซนส สปา ซ่ึงเปนสปาขนาดเล็กนั้นเปนการบริหารงานแบบกิจการเจาของคนเดียว ท่ีนายทุน

มีการควบคุมแรงงานอยางใกลชิด มีการนําระบบบริหารแบบราชการมาใชเชนกัน แตในทางปฏิบัติแลว เปน

การควบคุมแรงงานโดยตรงจากนายทุนมากกวา  การตัดสินใจทั้งหมดในกระบวนการแรงงานนั้นข้ึนอยูกับ

นายทุน โดยท่ีพนักงานนวดสปาไมมีสวนรวมและไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ นายทุนสามารถมีคําส่ังหรือ

ลงโทษพนักงานนวดสปาไดโดยตรง พนักงานนวดสปาถูกควบคุมอยางเครงครัด สถานประกอบการแหงนี้

มีคาตอบแทนใหกับพนักงานตํ่า คาตอบแทนท่ีไดรับไมแนนอนข้ึนอยูกับจํานวนลูกคาท่ีใหบริการในแตละ

วัน  พนักงานนวดสปาไดคาตอบแทนเปนรายวัน หากไมมาทํางานก็จะขาดรายได ทําใหพนักงานนวดสปา

ตองทํางานติดตอกันไปโดยไมมีวันหยุด   อีกท้ังยังมีคาประกันการทํางานท่ีนายทุนหักจากรายไดในแตละ

เดือนของพนักงานนวดสปา ทําใหพนักงานนวดสปาตองทํางานอยางหนักเพื่อใหมีรายไดมากข้ึน ช่ัวโมง

การทํางานก็ยาวนานกวาท่ีกฎหมายกําหนดคือทํางานมากกวาวันละ 10 ช่ัวโมง พนักงานนวดสปาในสถาน

ประกอบการดังกลาวจึงมีความเครียดจากการทํางานสูง  

สาเหตุของความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปา ความเครียดจากการทํางานของ

พนักงานนวดสปานั้นมีสาเหตุมาจากกระบวนการแรงงานและการจัดการองคการแบบทุนนิยม มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

การจัดการองคการในสปาแบงออกไดเปน 2 แบบคือ การจัดการองคการโดยใชการจัดการอยางเปน

วิทยาศาสตรของงานและการบริหารแบบราชการ ซ่ึงลวนแตเปนสาเหตุของความเครียดจากการทํางานของ

พนักงานนวดสปา  การจัดการองคการโดยใชการจัดการอยางเปนวิทยาศาสตรของงานโดยการปรับเปล่ียนหรือ

ลบทักษะเดิมของพนักงานนวดสปา นําเอางานคือวิธีการบริการมาผูกติดกับเวลากอใหเกิดความเครียดใหแก

พนักงานนวดสปาจากการท่ีตองทํางานโดยมีขอจํากัดเร่ืองเวลามาบังคับ พนักงานนวดสปาไมไดใชความคิด

สรางสรรคในการทํางาน ตองอาศัยความรู วิธีการทํางานจากสถานประกอบการ พนักงานนวดสปายิ่งตกอยู

ภายใตการควบคุมของนายทุนมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายควบคุมการใหบริการสปา โดยอางวา

เปนการควบคุมมาตรฐานของสปา เพ่ิมความรูใหแกพนักงาน ท้ังยังมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันในกลุม

นายทุนยิ่งทําใหแรงงานดิ้นรนออกจากการควบคุมของนายทุนไดยากข้ึน เกิดความเครียดจากการทํางาน

โดยเฉพาะความไมมีอิสระในการทํางานและความรูสึกวาตนเองดอยคุณคา 

นายทุนนําเอาระบบการบริหารงานแบบราชการมาใชในการควบคุมแรงงานใหทําตามท่ีนายทุน

ตองการ ระบบบริหารงานแบบราชการควบคุมแรงงานอยางเขมขนมาก กฎ ระเบียบในการทํางานท่ีมีการ

ควบคุมผานระบบการบังคับบัญชาแบบเปนลําดับข้ัน ทําใหพนักงานนวดสปาตกอยูภายใตการควบคุมของ
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กระบวนการแรงงานของพนักงานนวดสปาเปนกระบวนการแรงงานท่ีถูกกําหนดมาจากนายทุน

โดยผานการบริหารจัดการองคการ เปนกระบวนการแรงงานท่ีคํานึงถึงผลผลิตเปนหลัก ไมไดคํานึงถึงมนุษย

คือพนักงานนวดสปา ลักษณะของกระบวนการแรงงาน ท้ังในเร่ืองกําลังแรงงาน คือ การกําหนดหนาท่ี

รับผิดชอบท่ีหนักเกินไป เวลาในการทํางานท่ียาวนานและไมแนนอน คาแรงตํ่า หรือในเร่ืองของวิธีการ

บริการก็ไมเหมาะสม  วัตถุปจจัยในการบริการท่ีไมเหมาะสม ลวนแลวแตถูกกําหนดมาเพ่ืออํานวย

ประโยชนใหแกนายทุน เพ่ือลดตนทุนการผลิต แตกลับทําใหพนักงานนวดสปาถูกเอาเปรียบและขูดรีดจาก

นายทุนมากข้ึน  พนักงานนวดสปาตองทํางานหนัก ไดคาแรงตํ่า ไดรับการดูถูกจากลูกคา ตองใหบริการ

ลูกคาไมวาจะอยูในภาวะอารมณแบบใด พนักงานนวดสปาจึงมีความเครียดจากการทํางานเกิดข้ึน  

นอกจากนี้พนักงานนวดสปาซ่ึงเปนชนช้ันกรรมกรยังไมสามารถตอสูกับชนช้ันนายทุน ไม

สามารถหนีออกไปจากวงจรการทํางานท่ีขูดรีดแรงงานตนได เนื่องจากจําเปนตองหาเงินเพื่อมาใชในการ

ดํารงชีพ รวมท้ังกลุมนายทุนเองก็รวมมือกับรัฐบีบใหแรงงานตองทนทํางานตอไป โดยอาศัยกลไกของรัฐ 

เชน การออกกฎหมาย ออกพระราชบัญญัติตางๆเพ่ือควบคุมแรงงาน เปนตน แรงงานจึงตองตกอยูในสภาวะ

จํายอมทํางานตอไป แมวาจะถูกเอาเปรียบ ขูดรีด ถูกทําลายศักยภาพความเปนมนุษยก็ตาม ทําใหแรงงานยิ่ง

เกิดความแปลกแยกกับงาน แปลกแยกกับศักยภาพความเปนมนุษยของตนมากยิ่งข้ึน  

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปามีท้ังหมด 5 มิติ 

แบงออกได 2 รูปแบบ ซ่ึงไมเปนไปตามทฤษฏีความแปลกแยกของ คารล มารกซซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ไม

พบวาแรงงานมีความแปลกแยกจากผลผลิตของตน เนื่องจากพนักงานนวดสปาเปนผูใหบริการจึงไดเห็น

ผลผลิตท่ีตนลงแรงทําไป คือความรูสึกของลูกคา ตางจากงานของคารล มารกซ ซ่ึงศึกษาในโรงงาน

อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบสายพาน ทําใหแรงงานไมเห็นผลผลิตของตน จึงแปลกแยกตอผลผลิต   

นอกจากนี้ความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาสงผลออกมาในรูปของความ

เจ็บปวยจากการทํางานท้ังปญหาทางกายและจิต ซ่ึงคลายคลึงกับแนวคิดของ นาวาโร ท่ีแสดงใหเห็นวาการ

ทํางานในระบบทุนนิยมนั้นมีผลกระทบตอสุขภาพ แตความลาท่ีเกิดจากถูกขูดรีดแรงงานสงผลออกมาใน

รูปแบบของความเครียด ความไมสบายทางอารมณและความเจ็บปวยทางกาย 
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ท้ังนี้งานนวดสปาเปนงานบริการท่ีพนักงานนวดสปาตองใชแรงงานทางอารมณในการใหบริการ 

ทําใหเกิดความเครียดจากการทํางานไดเหมือนกับการศึกษาของ ฮอคไชลด  ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังนี้พบวา

ลักษณะของลูกคามีผลมากกวาปจจัยอ่ืนๆ เพราะงานของพนักงานนวดสปาตองมีการติดตอสัมผัสกับลูกคา มี

ความใกลชิดกันยิ่งกวางานบริการใดๆ ลักษณะของลูกคาจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในการใชแรงงานทางอารมณ 

2. ความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาซ่ึงใชทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมืองในเร่ือง

ของกระบวนการแรงงานและการจัดการองคกรในการศึกษาคร้ังนี้มีความแตกตางจากความเครียดในทฤษฏี

อ่ืนๆ โดยไมไดมีแตมิติของความเจ็บปวยอยางเดียว  แตยังมีมิติอ่ืนๆรวมดวย ทําใหเห็นถึงความแปลกแยก

ของคนกับงานในระบบทุนนิยมไดอยางชัดเจนมากข้ึน จะเห็นไดวาท่ีจริงแลวการจัดการองคการและ

กระบวนการแรงงานในสปาเปนเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียดจากการทํางานของพนักงานนวดสปาข้ึน 

นอกจากน้ียังทําใหเห็นภาพของความแตกตางกันของสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียดจากการทํางานของ

พนักงานนวดสปา ความเขมขนของการขูดรีดแรงงานย่ิงมีมากเทาไหรก็ยิ่งทําใหพนักงานนวดสปาเกิด

ความเครียดจากการทํางานไดในหลายมิติมากข้ึนเทานั้น 

3. การจัดการองคการสปาโดยการใชการจัดการอยางเปนวิทยาศาสตรของงานไมเหมาะสมที่จะ

นํามาใชกับงานนวดสปาเพราะงานนวดสปามีความไมคงท่ีสูง ลูกคาท่ีมารับบริการมีความหลากหลาย ทําให

พนักงานนวดสปาทํางานอยางลําบากมากกวาท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และทําใหพนักงานนวด 

สปาเกิดความขัดแยงในตนเองเม่ือถูกเปล่ียนหรือลบทักษะเดิม และแมวาการจัดการองคการโดยใชระบบ

การบริหารแบบราชการในสปา ชวยควบคุมพนักงานนวดสปาใหทํางานไปตามท่ีนายทุนกําหนดไดอยาง

เครงครัด การควบคุมแรงงานโดยตรงจากเจาของกิจการก็สามารถควบคุมแรงงานไดอยางเครงครัด และ

สรางความเครียดจากการทํางานไดสูงไมตางกัน 

4.  พนักงานนวดสปาถูกขูดรีดแรงงานเหมือนกับงานในระบบอุตสาหกรรม แตถูกขูดรีดแรงงาน

ทางอารมณเพิ่มข้ึนมาอีกมิติหนึ่ง โดยการอบรมหรือสอนใหพวกเธอมีมารยาทกับลูกคาโดยท่ีเปนมารยาทท่ี

ทําใหลูกคาพอใจมาใชบริการในฐานะเจาของเงินอยางมีความสุข ทามกลางความทุกขของเธอ พรอมกับ

สรางระบบควบคุมอารมณและการแสดงออกของเธอดวยการเปดกวางกับการรับคํารองเรียนจากลูกคาและ

การลงโทษเธอดวยวิธีการตางๆรวมท้ังการหักเงินของเธอ 

5. ความเปนผูหญิงของพนักงานนวดสปาทําใหพวกเธอถูกกดทับกระทําซํ้า จากระบบทุนนิยม

และชายเปนใหญ ซ่ึงในงานบริการที่มีการสัมผัสใกลชิดกับผูรับบริการมากอยางงานของพนักงานนวดสปา 

ทําใหพวกเธอถูกแสวงหาประโยชนจากความเปนผูหญิงท้ังจากนายทุนและลูกคา ซ่ึงแตกตางกันกับงาน

บริการอ่ืนๆ คือ งานบริการที่มีลักษณะของความเปนวิชาชีพ เชน อาชีพพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน หรือ
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ขอเสนอแนะ 

1. พนักงานนวดสปาควรมีการรวมกลุมกันเพื่อตอรองและเรียกรองสิทธิของตนท้ังสิทธิของแรงงาน

และสิทธิของสตรี รวมท้ังรวมแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการกําหนดกระบวนการแรงงาน เชน มีการ

จัดต้ังชมรมหรือกลุมพนักงานนวดสปาในจังหวัดเชียงใหมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารระหวางสมาชิกในกลุม 

เรียกรองหรือยื่นขอเสนอที่เปนประโยชนตอพนักงานนวดสปาตอเจาของสถานประกอบการและรัฐ 

2. เจาของกิจการควรใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของแรงงาน ควรมีผูรับผิดชอบในการดูแล

ปญหาของแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ และควรสงเสริมใหแรงงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน

การทํางาน มีสวนรวมในการออกกฎ ระเบียบตางๆ อีกท้ังแรงงานควรมีสวนในการกําหนดอัตราคาจาง คา

ลวงเวลา เวลาในการทํางาน วันหยุด วันลา ตลอดจนการปฏิบัติกับรางกายอารมณของความเปนผูหญิงของ

พวกพวกเธอ อีกดวย 

3. รัฐควรเปนผูปกปองผลประโยชนของแรงงาน ออกกฎ ระเบียบที่อยูบนพื้นฐานของสิทธิสตรี

ท่ีเปนประโยชนตอแรงงานหญิง และสงเสริมใหมีการรวมกลุมของพนักงานนวดสปาหญิงเพื่อใหสามารถ

ตอรองกับชนช้ันนายทุนท่ีมักเปนชายท่ีหาประโยชนจากรางกายของพนักงานผูหญิงได อีกท้ังเพื่อเปนการ

สรางเครือขาย แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร รัฐควรมีบทบาทในการใหขอมูลท่ีถูกตองแกแรงงาน เพื่อให

แรงงานทราบถึงสิทธิท่ีตนเองพึงมีพึงได  

4. ในการศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดคือไมสามารถเปนตัวแทนในเร่ืองความเครียดจากการทํางานของ

พนักงานนวดสปาท้ังหมดได การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจะทําใหทราบถึงภาพรวมและไดขอมูลในวงกวาง 

เหมาะสําหรับการวางนโยบายสําหรับผูเกี่ยวของ 

5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในพนักงานนวดสปาท่ีทํางานอยูในสถานประกอบการรูปแบบ

อ่ืนๆ เชน สปาในโรงแรมหรือท่ีพักตากอากาศ   สปาท่ีตั้งข้ึนเพื่อการดูแลสุขภาพเปนหลักหรือ สปาทาง

การแพทย เพื่อจะไดทราบปญหาความเครียดของพนักงานนวดสปาท่ีมีบริบทตางกัน 
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การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2551) 

Implementation of Healthy  Sexuality Program 
 

ณัฐยา บุญภักดี 
 

บทคัดยอ 

ผลการศึกษาภาระโรค (burden of disease) ของประชาชนไทยป พ.ศ. 2542 โดยกระทรวง

สาธารณสุข พบวา “การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย” เปนปจจัยเส่ียงอันดับหนึ่งท่ีทําใหประชาชนไทย             

ตายกอนวัยอันควร โดยการติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดสเปนสาเหตุอันดับหนึ่งของการตายของประชากร           

ท้ังเพศชายและหญิง ยิ่งกวานั้น ยังมีปญหาท่ีเช่ือมโยงกับการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย ไดแกกามโรค 

ภาวะมีบุตรยาก มะเร็งปากมดลูก ปญหาการทองท่ีไมพรอม และความรุนแรงทางเพศ  จากการวิเคราะห

สาเหตุรากเหงาท่ีนําไปสูชีวิตทางเพศท่ีไมปลอดภัย พบวาฐานคิดเร่ืองเพศของสังคมไทยสงผลใหสังคมไทย

โดยรวมยังคงมีสภาวะท่ีไมเอ้ือตอสุขภาวะทางเพศ ดังนั้น การขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ี

ปลอดภัยข้ึน จําเปนตองมีการดําเนินงานท้ังในระดับบุคคลและสภาพแวดลอมทางสังคม อันไดแก 

สภาพแวดลอมเชิงกายภาพ เชิงวัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยม บรรทัดฐานของสังคม นโยบายสาธารณะ          

การบริการสุขภาพ การส่ือสารสาธารณะ และการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางไรก็ดี แมวา

กระบวนการทํากลุมสนทนาและวิเคราะห เพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมทางเพศของตนเอง อยางเช่ือมโยง

กับคานิยม บรรทัดฐานเร่ืองเพศและความเปนหญิง-ชาย จะสามารถการปรับเปล่ียนมุมมองและฐานความ

เขาใจเร่ืองเพศของภาคีผูปฏิบัติงานดานเอดสและเพศศึกษา แตก็ยังไมเพียงพอท่ีจะร้ือถอนระบบคิดเร่ืองเพศ

แบบเดิมท่ีจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรมและการปฏิบัติได แผนงานฯ จึงไดทดลอง               

จัดกระบวนการเรียนรู โดยใชกระบวนเรียนรูแบบมีสวนรวม (participatory learning) ผสมผสานกับ                    

แนวทางการเรียนรูบนฐานของประสบการณของผูเรียน (experiential-based learning) และกระบวนการ

เรียนรูดวยจิตใจ (mind-based learning) เพื่อกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงตัวเอง (self-transformation) และ

เชื่อมโยงสูการเปล่ียนแปลงสังคม พบวา ผูผานการอบรมดวยกระบวนการดังกลาว เกิดความเขาใจและ

สามารถเช่ือมโยงคานิยม และวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมตัวตน ความเปนหญิง ความเปนชาย ความเขาใจเร่ือง

เพศ ตลอดจนพฤติกรรมในเร่ืองเพศได และสามารถปรับเปล่ียนวิธีคิดใหม ซ่ึงมีแนวโนมวาจะนําไปสูการใช

ชีวิตทางเพศปลอดภัยและเปนสุขไดมากข้ึน 
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Abstract 

The study of Burden of Disease and Injuries in Thailand in 1999 by the Ministry of Public  

Health reveals that “unsafe sex” is the largest risk factor causing premature mortality among Thai  people, 

of which HIV/AIDS is the largest cause of death among both men and women. Additionally, the problems 

relating to unsafe sex such as cervical cancer, STD., infertility, unplanned pregnancy,  and gender-based 

violence can ensue. 

Analysing the root cause of living unsafe sex life, Healthy Sexuality Program found that the 

entrenched notions of gender and sexuality in Thai society is not conducive to living healthy sexual  life. Thus, 

to mobilize society toward safer sex culture, it needs to address implementation both at  individual and social 

levels including cutural context, norms, values, public policies, health services,  public communication, and 

respect of human dignity and rights.  Though adjusting gender and sexuality perspectives of individual partners 

working in the  areas of HIV/AIDS and sex education through group discussion and self-analysis of their own  

sexual behavior in the context of sexual norms and values would bring about deeper understanding  of the 

issue, it could not deconstruct the entrenched traditional perspectives regarding gender and  sexuality. The 

Program has then conducted a pilot training integrating participatory, experientialbased,  and mind-based 

learning to facilitate self-transformation which at the end would be  connected with and entail social 

transformation. The assessment result shows that the learning  process introduced could assist the participants 

to perceieve the connection between social norm,  culture and the formation of their gendered and sexual self in 

terms of femininity and masculinity,  and sexual behaviors. The mentioned cognitive transformation would 

finally lead to deconstruction  of traditional sexual norms and perspectives, which would transform individuals 

to live safer sex life  with pleasure. 

 

 

 

 

 

 

  
292 



  

1. สถานการณและแนวโนมของปญหา 

รายงานการศึกษาภาระโรค (burden of disease) ของประชาชนไทยป พ.ศ.2542 โดยกระทรวง 

สาธารณสุข ระบุวา การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย (unsafe/unprotected sex) เปนปจจัยเส่ียงท่ีกอภาระ

โรคสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ และสงผลใหคนไทยมีความสูญเสียปสุขภาวะทั้งส้ิน 1.2 ลาน DALYs 1 

โดยเพศชายมีความสูญเสียปสุขภาวะสูงกวาเพศหญิงเกือบ 2 เทา ผลของการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย   

ทําใหการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส เปนปญหาสําคัญอันดับตนๆ ของประเทศ โดยวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน

เผชิญกับภาระโรคในระดับสูงกวาชวงวัยอื่น และใน พ.ศ. 2548 พบวาคนไทยวัย 25-44 ปเสียชีวิตดวยโรค

เอดสเปนอันดับหนึ่ง 2 

ประเด็นหวงใยในขณะน้ีคือขอเท็จจริงท่ีวาโรคเอดสกําลังเปนปญหาคุกคามสุขภาพวัยรุน โดย 

ใน พ.ศ.  2548  พบวาในจํานวนผูติดเช้ือรายใหม 18,000 รายน้ัน สวนใหญเปนวัยรุนอายุระหวาง 15-24 ป 

และจนถึงส้ินป  พ.ศ. 2548 สังคมไทยมีวัยรุนติดเช้ือแลวมากกวา 30,000 คน โดยรอยละ 84 ไดรับเช้ือจาก

การมีเพศสัมพันธ3  และในชวง 3 ปท่ีผานมาพบวาวัยรุนหญิงมีอัตราปวยดวยโรคเอดสสูงกวาหรือเทียบเทา

วัยรุนชาย4  เม่ือพิจารณาชีวิตดานเพศของวัยรุนไทย พบวาอายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกลดนอยลง 

คือเร่ิมตนท่ีอายุ 13 ป สวนใหญไมใชถุงยางอนามัย ขณะท่ีเร่ิมตนเรียนเพศศึกษาเม่ืออายุ 13.5 ปโดยเฉล่ีย5 

สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา  วันนี้วัยรุนไทยกําลังตกอยูในสถานการณเปราะบางเรื่องเพศอยางยิ่ง อยางไร

ก็ดี ปญหาท่ีตามมาจากการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยไมไดมีเพียงการแพรระบาดของเช้ือเอช  ไอวี/เอดส

เทานั้น แตยังรวมถึง กามโรค ภาวะมีบุตรยาก มะเร็งปากมดลูก และปญหาการทองท่ีไมพรอม หรือการ

ทองท่ีไมไดตั้งใจดวย ในแตละปมีผูหญิงประมาณ 300,000 คนต้ังทองขณะท่ีไมพรอม หรือคิดเปนรอยละ 

33 ของการตั้งทองท้ังหมด ผูหญิงท่ีตั้งทองโดยไมพรอมมีอัตราการทําแทงสูงกวาผูหญิงท่ีทองเมื่อพรอมถึง 

16  เทาตัว6 และยังสงผลตอไปถึงความเจ็บปวยและการเสียชีวิตเพราะภาวะแทรกซอนจากการทําแทงท่ีไมได  
 

 
1 DALYs – Disability-adjusted life years เปนดัชนีวัดสุขภาพแบบองครวม ไดแก การพิจารณาความสูญเสียที่เกิดจากการตายกอนวัยอันควรและ 

          ความสูญเสียจากการปวยหรือพิการ 

2 ชื่นฤทัย กาญจนจิตราและคนอื่นๆ. รายงานสุขภาพคนไทย 2549. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สนับสนุนโดย    

         สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 2549. 

3 ชื่นฤทัย กาญจนจิตราและคนอื่นๆ. เพิ่งอาง. 

4 กลุมโรคเอดส สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สิงหาคม 2548. 

5 ชื่นฤทัย กาญจนจิตราและคนอื่นๆ. อางแลว. 

6 ชื่นฤทัย กาญจนจิตราและคนอื่นๆ. เพิ่งอาง. 
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มาตรฐานทางการแพทย  โดยในป พ.ศ.2542 มีผูเขารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐดวยภาวะแทรกซอนจากการทํา

แทงเปนจํานวนสูงถึง 13,090 คน เสียคาใชจายในการจัดการดูแลรักษาผูปวยประมาณ 21,024 บาทตอการทําแทง

ไมไดมาตรฐาน 1 คร้ัง หรือคิดเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงเกือบ 300 ลานบาทในป พ.ศ. 2542 เพียงปเดียว7   

นอกจากนี้ มีผลการศึกษาจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ ท่ีพบวาปญหาความรุนแรงทางเพศมีความเช่ือมโยง

กับปญหาเอชไอวี/เอดส  โดยมีความเปนไปไดท้ังสองทางวาความรุนแรงทางเพศสงผลใหมีการแพรระบาดของ

เอชไอวีเพิ่มข้ึน และการติดเช้ือเอชไอวีสงผลใหผูติดเช้ือมีแนวโนมไดรับความรุนแรงทางเพศเพ่ิมข้ึน8   

จนถึงปจจุบันสถานการณปญหาความรุนแรงทางเพศของสังคมไทยยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องและสงผลตอปญหาทองไมพรอมและปญหาสุขภาพอ่ืน  ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติระบุวา

มีจํานวนคดีทางเพศเพ่ิมข้ึนทุกป9 และในป พ.ศ. 2548 มีเด็กและผูหญิงถูกทํารายเฉล่ียถึงวันละ 32 คน หรือ

ตลอดท้ังปมีจํานวน รวม 11,680 คน10 และรอยละ 44 ของผูหญิงท่ีมีชีวิตคูรายงานวาไดรับความรุนแรงทาง

กายหรือทางเพศจากคูโดยไดสงผลตอสุขภาพของผูหญิง อาทิ ติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ขาดความ

เช่ือม่ันในตนเอง ประณามตนเอง เปนตน11 และยังพบดวยวาผูหญิงในกลุมนี้มีอัตราการทองท่ีไมพรอมสูง

กวากลุมท่ีไมเคยไดรับความรุนแรงจากคูถึง 2.3 เทา12 

2. การวิเคราะหปญหาและกรอบแนวคิดของแผนงาน 

2.1   การวิเคราะหปญหา 

องคการอนามัยโลกศึกษาทบทวนการทํางานเพ่ือปองกันและลดการแพรระบาดของเอชไอวี/

เอดสใน 57 ประเทศท่ัวโลกและไดขอสรุปวา การมุงสงเสริมการใชถุงยางอนามัยเปนยุทธศาสตรท่ีไม

เพียงพอตอการหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคเอดสในระยะยาว13   นอกจากนี้ ผลการศึกษาจํานวนมากข้ึน

เร่ือยๆ ท้ังในประเทศไทย และหลายประเทศท่ัวโลกพบวา ประชาชนท่ัวไปใหความหมายแกการมี 

 

 

7 นงลักษณ บุญไทย และสุวรรณา วรคามิน. สถานการณการแทงในประเทศไทยป 2542. วารสารกรมอนามัย ปที่ 7 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545. 

8 AmFar AIDs Research. Gender-Based Violence and HIV Among Women: Assessing the Evidence. Issue Brief No.3, June 2005. 

9 จากสถิติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ป 2548 

10 จากรายงานผลการดําเนินงานของศูนยพ่ึงไดจํานวน 109 แหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2548 

11 กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ. 2546. ความรุนแรงในชีวิตคูกับสุขภาพผูหญิง. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

12 Rahman, Moshiur. 2004. An Association between Intimate Partner Violence and Unintended Pregnancy: Evidence from Thailand. 

Thesis for Master in Population and Reproductive Health Research (International). Institute for Population and Social Research. 

Mahidol University. 

13 Emma Slaymaker et al., “Chapter 14: Unsafe Sex” in WHO. Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional 

Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors, 2004 
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เพศสัมพันธท่ีปลอดภัยแตกตางจากความหมายทางสาธารณสุข และไมไดมองเห็นวาการมีเพศสัมพันธท่ี

ปลอดภัยเปนเร่ืองเดียวกับการใชถุงยางอนามัย แตการตัดสินใจและทางเลือกของบุคคลในเร่ืองเพศสัมพันธ

ท่ีปลอดภัยเปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสลับซับซอนท้ังปจจัยสวนบุคคล สังคม การเมือง กฎหมาย 

และเศรษฐกิจ งานวิจัยเหลานี้เรียกรองใหมีการศึกษาการรับรูเร่ืองเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยท้ังในมิติของ

ปจเจกบุคคลและมิติของสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลากหลาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งมิติของความสัมพันธ

เชิงอํานาจในบริบทตางๆ14 

ขอคนพบจากงานวิจัยเหลานี้ไดรับการตอกยํ้าใหเดนชัดเม่ือเลขาธิการสหประชาชาติ นาย      

โคฟ อันนันกลาวถึงความสําคัญของการปรับเปล่ียนฐานวิธีคิดเร่ืองเพศ ในงานประชุมนานาชาติวาดวยเร่ือง

โรคเอดส คร้ังท่ี 15 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานครเม่ือป 2547 วา “ความไมเสมอภาคในสังคม ความยากจน 

ความรุนแรง การขาด ขอมูล การถูกบังคับโดยผูชายท่ีอายุมากกวา และการท่ีผูชายมีเพศสัมพันธกับหญิง

หลายคนในเวลาเดียวกัน (polygamy) เปนการผลักผูหญิงไปสูความเส่ียงของการติดเช้ือเอชไอวี ปจจัยเหลานี้

นําไปสูความเส่ียงท่ีไรความยุติธรรมและไรเหตุผล ส่ิงท่ีตองทําคือสรางการเปล่ียนแปลงเชิงบวกท่ีจะชวย

เสริมสรางอํานาจและความม่ันใจ  ใหแกผูหญิงและเด็กหญิง ขณะเดียวกันตองปลดปลอยผูชายจากภาพเหมา

รวม (gender stereotype) และความคาดหวังของสังคมวาผูชายตองแสดงอํานาจเพื่อสะทอนภาวะผูนํา หรือ

การจะเปนผูชายเต็มตัวไดตองมี  ประสบการณทางเพศกับผูหญิงหลายคน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเชิงบวกนี้ตอง

นําไปสูการแปรเปล่ียนโครงสรางความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชายในทุกระดับของสังคม” 

แผนงานไดวิเคราะหสาเหตุรากเหงาท่ีนําไปสูชีวิตทางเพศท่ีไมปลอดภัยและพบวาสาเหตุเหลานี้

มีลักษณะเปนปจจัยหลายมิติท่ีมีความซอนทับและสอดประสานซ่ึงกันและกันกลายเปนฐานคิดเร่ืองเพศของ 

สังคมไทยซ่ึงไมไดดํารงอยูอยางโดดๆ แตอยูทามกลางบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงในท่ีสุดแลวได

สงผลใหสังคมไทยโดยรวมยังคงมีสภาวะท่ีไมเอ้ือตอสุขภาวะทางเพศ ดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 

 

 

 
14 กฤตยา อาชวนิจกุล และ กนกวรรณ ธราวรรณ. 2548. วิเคราะหวิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดสศึกษา. เอกสารอัด

สําเนา.  สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ; 

Savage J. “Safe  sex: does it exist?” Australian Family Physician. 1996 Apr; 25(4):483-5; Rosenthal D, Gifford S, Moore S. “Safe sex or safe 

love:  competing discourses?” AIDS Care. 1998 Feb;10(1):35-47. 
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แผนภูมิ 1 ปจจัยท่ีมีผลตอเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยและผลกระทบท่ีเกิดจากเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นวาการสรางเงื่อนไขใหเกิดความปลอดภัยจําเปนตองมีหลายปจจัยมา 

ประกอบเขาดวยกัน นับตั้งแตตัวบุคคล ผูคนท่ีเขามาเก่ียวของในความสัมพันธ และการมีสภาพแวดลอม 

ท่ีเอ้ือใหเกิดความปลอดภัยซ่ึงครอบคลุมท้ังสภาพแวดลอมเชิงกายภาพ เชิงวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม 

บรรทัดฐานของสังคม นโยบายสาธารณะ การบริการสุขภาพ การส่ือสารสาธารณะ และการเคารพศักดิ์ศรี 

ความเปนมนุษย การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศตามกรอบการวิเคราะหนี้จึงไมเพียงแตจะลด 

ภาวะเปราะบาง (vulnerability) ท่ีนําไปสู “เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย” เทานั้น แตจะชวยสรางเสริมปจจัย 

เรื่องเพศตอสังคมที่ไมละเอียดออนและไมนําไปสูสุขภาวะทางเพศ ฯลฯ 

ละเอียดออนตอผูรับบริการ มีกฎหมาย/นโยบายท่ีเอื้อใหปญหาเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยดําเนินตอไป มีการส่ือสาร 

• โครงสรางทางสังคม ขาดนโยบายสาธารณะท่ีใสใจสุขภาพทางเพศ ขาดระบบบริการสุขภาพทางเพศท่ีมีความ 

คนท่ีรักเพศเดียวกัน คนท่ีรักท้ังสองเพศ 

นําไปสูปญหาความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนการไมตระหนักและเคารพสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชนของบุคคล เชน 

ความไมรู ขณะท่ีผูชายเส่ียงเพราะความรูท่ีไมถูกตอง ลักษณะความสัมพันธระหวางเพศท่ีต้ังอยูบนฐานของการควบคุม 

มาตรฐาน (double standard) ในเร่ืองเพศท่ีทําใหผูชายและผูหญิงตางเผชิญความเสี่ยงเร่ืองเพศ ผูหญิงเส่ียงเพราะ 

• สังคมวัฒนธรรม บรรทัดฐานของสังคมบางสวนท่ีมองเรื่องเพศติดลบจึงปดก้ันการเรียนรูท่ีถูกตอง คานิยมสอง 

อายท่ีจะรับการตรวจหรือซักถามเร่ืองเพศ ฯลฯ 

ทางเพศและเคร่ืองมือ/อุปกรณ เชน ถุงยางอนามัย (หญิง/ชาย) เขาไมถึงบริการสุขภาพเพราะความยากจนหรือความ 

บางประการท่ีนําไปสูความไมปลอดภัย มีความเขาใจผิดเก่ียวกับเร่ืองเพศ ไมสามารถใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพ 

• บุคคล มีทัศนคติเชิงลบตอเรื่องเพศและการเรียนรูเรื่องเพศจึงไมเกิดการเรียนรูสูสุขภาวะทางเพศ มีคานิยมความเช่ือ 

ปจจัยหลายมิติ : 

เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย : 

• ไมปลอดภัยจากเช้ือโรค 

• ไมปลอดภัยจากทองท่ีไมพรอม 

• ไมปลอดภัยจากความรุนแรง 

• เสียสุขภาพกายและใจ บาดเจ็บ พิการ และ
ตายโดยไมจําเปน 

• มีลูกยาก 
• มะเร็งปากมดลูก 
• ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส/กามโรคอื่นๆ 
     - ทอดท้ิงเด็ก 
     - ทําแทง 

ผลกระทบ : 
• การทองท่ีไมพรอม 
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เชิงบวกเพื่อนําสูสุขภาวะทางเพศ ซ่ึงในทายท่ีสุดจะสามารถปองกันและลด “เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย” 

ตลอดจนผลกระทบอ่ืนท่ีเกิดจาก “เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย” ไปพรอมกันดวย 

2.2 กรอบแนวคิดสุขภาวะทางเพศ 

“สุขภาวะทางเพศ” (sexual wellbeing) เปนเร่ืองของปจเจกบุคคลและขณะเดียวกันเปนเร่ืองของ

สังคมโดยรวมดวย คํานิยามเบ้ืองตน (working definition) ของ “สุขภาวะทางเพศ” ในแผนงานนี้ จึงแบงเปน 

2 ระดับ คือ สุขภาวะทางเพศระดับบุคคล และสุขภาวะทางเพศระดับสังคม โดยคํานิยามเบ้ืองตนนี้อาจ

ปรับเปล่ียนไดอีก ในอนาคตเม่ือภาคีของแผนงานผานการเรียนรูรวมกันจนเกิดเปนองคความรูใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานิยาม “สุขภาวะทางเพศ” ท้ังสองระดับสะทอนความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันของแนวคิดเพศ

ภาวะ เพศวิถี และสิทธิ (genders, sexualities, rights based approach – ดูคํานิยามไดท่ีภาคผนวก 1) ซ่ึงมี    

นัยยะวา การสรางเสริมสุขภาวะทางเพศตองคํานึงถึงความหลากหลายของวิถีทางเพศของคนในสังคม  

 
15 มีความสอดคลองกับคํานิยามของแนวคิดเรื่อง sexual health ขององคการอนามัยโลก (WHO. 2004. “Sexual Health: A New Focus for 

WHO”, in Progress in Reproductive Health Research, No. 67, 2004) 

16 WHO. 2001. Promotion of Sexual Health: Recommendations for Action. Proceedings of a regional Consultation convened by Pan 

American Health Organization (PAHO), World Health Organization (WHO), and World Association for Sexology (WAS) in Antigua 

Guatemala, Guatemala, May 19-22, 2000. 

 

สุขภาวะทางเพศระดับบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถแสดงออกทางเพศและตัดสินใจดวยตนเองโดยอิสระ

และไมเบียดเบียนผูอื่น มีความเคารพตอวิถีทางเพศที่แตกตางจากตน มีสัมพันธภาพทางเพศท่ีปลอดภัยและมีความ

พึงพอใจ โดยปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง15 โดยมีความคิดเชิงบวกตอเรื่องเพศและ

สัมพันธภาพทางเพศ 

สุขภาวะทางเพศระดับสังคม หมายถึง การที่สังคมมีองคประกอบที่สรางเสริมสุขภาวะทางเพศของคนในสังคม

น้ัน ประกอบดวย การมีรัฐบาลที่ตระหนักวาสุขภาวะทางเพศเปนสิทธิพ้ืนฐานของบุคคลและแสดงความ

รับผิดชอบที่จะสนับสนุนสุขภาวะทางเพศ โดยกําหนดนโยบายและกฎหมายที่คุมครองสิทธิทางเพศของพลเมือง

อยางชัดเจน การใหการศึกษาเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัยและเพศตลอดชวงอายุ การมีโครงสรางพ้ืนฐานที่เพียงพอ

ตอการใหบริการทางสังคมและสุขภาพ การศึกษาวิจัยและระบบเฝาระวังที่รอบดานและเพียงพอใหเกิดการ

ปองกันปญหาสุขภาพอยางเหมาะสม และเปนสังคมที่เปดกวางและใหความสําคัญแกสุขภาวะทางเพศของ

สมาชิกในสังคม16  



  

ตองคํานึงวาชีวิตทางเพศของคนในสังคมเปนส่ิงท่ีไดรับอิทธิพลจากระบบความเช่ือและคุณคา

หลายระบบ และท่ีมีอิทธิพลมากคือระบบความเช่ือและคุณคาท่ีเกี่ยวของกับภาวะความเปนผูหญิง/ความเปน

ผูชาย ตองคํานึงวาความแตกตางหลากหลายเหลานี้ไมใชส่ิงผิดปกติ และเปนส่ิงท่ีสามารถแปรเปล่ียนตาม

กาลเวลาและประสบการณในชีวิต และตองคํานึงวา “เพศ” เปนองคประกอบพ้ืนฐานของการใชชีวิต การ

เคารพสิทธิทางเพศของตนเองและผูอ่ืนเปนสวนหน่ึงของการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเปนความ

จําเปนสําหรับคนทุกเพศทุกวัยท่ีจะทําใหสามารถใชชีวิตอยางมีความสุขและมีสุขภาพดี 

กรอบแนวคิดท่ีใชเปนฐานของการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศนี้ เปนผลมาจากการ

ถอดบทเรียนการทํางานปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอผูหญิงและการระบาดของเอชไอวี/เอดสท้ัง

ในระดับประเทศและระดับโลก และเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินงานของแผนงานท่ีภาคีเครือขายผูรวม

พัฒนาแผนงานมีความเชื่อม่ันวาจะนําไปสูการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศของคนในสังคมไดอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้องคการอนามัยโลกยังเสนอไวดวยวา การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดสุขภาพทางเพศ ท่ีดีควร

วางรากฐานไวบนหลัก 6 ประการ ไดแก 

1. ความตระหนักวาเพศภาวะหรือวัฒนธรรมความเปนเพศ (gender) เปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพทางเพศ 

2. ความตระหนักและเคารพในความหลากหลาย 

3. การสนับสนุนใหเกิดความเคารพในสิทธิของบุคคล 

4. การมีสวนรวมของทุกคนและโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนท่ีมีความเปราะบางและอยูชายขอบมากท่ีสุด 

5. ความตระหนักวาการดําเนินงานเร่ืองนี้ตองละเอียดออนตอความเปราะบางและความเส่ียงของบุคคล 

การดําเนินการปรับเปล่ียนบรรทัดฐานทางสังคมเพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหบุคคลมี 6. 

สุขภาพทางเพศท่ีดี 

3. เปาหมายและยุทธศาสตรหลัก 

   เปาหมายของแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ คือ การขับเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ี 

สนับสนุนใหบุคคลมีสุขภาพทางเพศท่ีดีท้ังทางกาย จิต ปญญาและสังคม (sexual wellbeing) โดยวาง 

ยุทธศาสตรหลัก 5 ประการ ไดแก 

1. สรางและจัดการองคความรูเพื่อสนับสนุนใหบุคคลสามารถดูแลสุขภาวะทางเพศของตนเองได 

2. ส่ือสารสังคมเพ่ือสรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนสุขภาวะทางเพศ 
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3. มีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ17การบริการสุขภาพ และการบริการสังคม ท่ี

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ คุมครองบุคคลจากความเส่ียงตอสุขภาวะทางเพศ 

4. หนุนเสริมศักยภาพในการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศของภาคีภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรม/บริการ และสรางเสริมการเช่ือมโยงเปนเครือขายการเรียนรูและขับเคล่ือนสูการ 

เปล่ียนแปลง 

5. เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการทํางานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศของนานาประเทศ 

และรวมผลักดันประเด็นสุขภาวะทางเพศในระดับนานาชาติ 

4. กลุมเปาหมาย 

แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศมุงหวังการสรางผลกระทบตอสังคมโดยรวม จึงวาง

ยุทธศาสตรของกลุมเปาหมายวาตองเปนระดับประชากร (population-based strategy) อันไดแก “คนทุกเพศ

ทุกวัยท่ีเผชิญกับสถานการณเปราะบางตอการเสียสุขภาวะทางเพศ (vulnerable to unhealthy sexual 

wellbeing) หรือมีแนวโนมท่ีจะเผชิญกับสถานการณของเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย” โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุม

คูผลเลือดตาง กลุมชายรักชาย กลุมผูขายบริการทางเพศ กลุมเยาวชน เปนตน และหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาค

ประชาชน และธุรกิจเอกชน ท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับสุขภาวะทางเพศ โดยสรางความรวมมือกับ

หนวยงานเหลานี้ในฐานะท่ีเปนภาคีเชิงยุทธศาสตร (strategic partners) ท่ีรวมขับเคล่ือนกิจกรรมตามกรอบ

การดําเนินงานเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 “นโยบายสาธารณะ” ในแผนน้ี หมายรวมถึง มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ  
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5. ยุทธศาสตร และกรอบการดําเนินงาน 

แผนภูมิท่ี 2 ทิศทางการดําเนินงานของแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 
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เปาหมาย 

การขับเคล่ือนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพ่ือสนับสนุนสุขภาวะทางเพศ 

ยุทธศาสตร  กรอบการดําเนินงาน 

1. การสรางและจัดการองค 

ความรู 

ประสานงานการทํางานรวมกับสถาบันวิชาการ เครือขายนักวิชาการและ

เครือขายผูปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินการวิจัยและจัดการองคความรูเร่ืองเพศของ

สังคมไทยใหเปนระบบ 

2. การสื่อสารสังคม 
กระตุนและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการส่ือสารในทุกระดับของสังคมเพื่อ

ปรับเปลี่ยนชุดคานิยมความเช่ือที่เปนอุปสรรคตอสุขภาวะทางเพศและสราง

เสริมชุดคานิยมท่ีสรางเสริมสุขภาวะทางเพศโดยเนนใหเกิดการปองกัน

เพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเช้ือโรค 

3. การมีสวนรวมพัฒนานโยบาย

มาตรการ ระบบบริการ 

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายดวยกระบวนการเช่ือมโยงความรูกับการเคลื่อนไหวทาง

สังคม (evidence-based policy advocacy) เพื่อกระตุนใหมีการพัฒนานโยบาย

และระบบบริการทางสังคมและสุขภาพที่สามารถตอบสนองตอการลดภาวะ

เปราะบางตอการเสียสุขภาวะทางเพศและการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 

4. การหนุนเสริมศักยภาพภาคี 

และเครือขายเชิงยุทธศาสตร 

ถักทอเครือขายท่ีมีอุดมการณและเปาหมายท่ีจะสรางเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ใหเกิดสุขภาวะทางเพศ โดยพัฒนาระบบการทํางานแบบเครือขายท่ีเชื่อมโยง

ภาคีเชิงยุทธศาสตรและภาคีสรางเสริมสุขภาพของ สสส. ใหเขามาเปน 

“เครือขายของเครือขาย” 

5. เช่ือมโยงกับประชาคมโลก 

ติดตามความกาวหนาของกระบวนการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศของประเทศ

อื่น และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและตัวอยางของการ

ดําเนินงานโดยเช่ือมโยงการดําเนินงานตามกรอบแผนงานของภาคีและ

เครือขายในประเทศกับการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ รวมตลอดถึงการ

รวมผลักดันใหสุขภาวะทางเพศเปนวาระ 

ของประชาคมโลก 



  

6.   ภาคีแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 

แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2551) เกิดข้ึนจาก การประชุม

หารือหลายคร้ัง ระหวางหนวยงานภาครัฐ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และองคกรพัฒนาภาคเอกชนรวม 48 หนวยงาน รวมท้ังไดศึกษา

ทบทวนงานวิชาการที่เกี่ยวของ จนกระทั่งไดขอสรุปวา การปองกันและแกไขปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับ

เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยใหไดผลนั้น จําเปนตองสรางการเปล่ียนแปลงในระดับแนวความคิด/ความเชื่อ

เกี่ยวกับเร่ืองเพศทั้งของปจเจกและสังคมซ่ึงเปนปจจัยรากเหงา (root causes) ของเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย 

เพ่ือใหสงผลกระทบตอการมีพฤติกรรมปองกันสุขภาพในระยะยาวแผนงานบริหารจัดการโดยมูลนิธิสราง

ความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิง มีการดําเนินงานในลักษณะเครือขาย ซ่ึงเครือขายท่ีรวมพัฒนาแผนงานสวน

หนึ่งมีความสนใจพัฒนาโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการ โดยทีมแผนงานเนนความสัมพันธแนวราบในลักษณะภาคีรวมงาน โดยแผนงานไดใหการ

สนับสนุนท้ังดานวิชาการ งบประมาณ ส่ือการเรียนรู และการเช่ือมตอเครือขายระดับตางๆ ภาคีและเครือขาย

แผนงานประกอบดวย 

1. สถาบันวิชาการ ไดแก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดต้ัง 

สํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ม.ธรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

และโครงการจัดต้ังสํานักงานสิทธิมนุษยชนและพัฒนาสังคม ม.มหิดล 

2. หนวยงานภาครัฐ ไดแก กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

โรงพยาบาลวชิระ และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต์ิ เปนตน 

3. องคกรพัฒนาภาคเอกชน ไดแก คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดสประเทศไทย 

มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.รอยเอ็ด มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิศักยภาพเยาวชน จ.เชียงใหม 

มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย มูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศ 

ไทย สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ บานพักฉุกเฉิน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน องคกร 

ขวัญชุมชน สุรินทร สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย องคการแพธ เครือขายเยาวชนดานเอดส 

แหงประเทศไทย เครือขายเยาวชนภาคเหนือตอนบน เครือขายความหลากหลายทางเพศ และ 

เครือขายผูหญิงติดเช้ือเอชไอวี เปนตน 
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7. ผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 

    ผลการสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรหลักของแผนงาน มีดังตารางตอไปน้ี 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

1 . ก า ร สรางแ ล ะ 

จั ดการองคคว ามรู   

เ พ่ือส นับ ส นุน ใ ห

บุคคลสามารถดูแล

สุขภาวะ 

ทางเพศของตนเองได 

 

- มีฐานขอมูลเรื่องสุขภาว ะ   

ทางเพศที่ถูกนําไปใชประโยชน

โดยภาคีเครือขา ยแ ล ะผูสนใจ

ทางเพศขอ งตนเองได 

1. มีการนําฐานขอมูลสุขภาวะทางเพศไปใชในการจัดทํารายงาน

สุขภาพคนไทย 2551 

2. มีการนําฐานขอมูลไปใชในการสื่อสารแนวคิดสุขภาวะทางเพศผาน

สื่อมวลชน เชน  บทความในคอลัมนเสียงสตรี หนังสือพิมพโพสตทู

เดย - มีรูปธรรมของการเรียนรู

ทักษะเพื่อสรางสุขภาวะทาง

เพศและสัมพันธภาพทางเพศ 

3. มีการผลิตชุดขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดแก คลิปวิดีโอ 3 คลิป 

เว็บไซตแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ และเว็บไซตความรุนแรง 

สิ่งพิมพ เชน หนังสือ โปสเตอร แผนพับ และชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ 

เก่ียวกับ สุขภาวะทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ และความหมายของ

เพศวิถี ซึ่งเครือขายแผนงานสุขภาวะทางเพศ และองคกรภาคีตางๆ ได

สนใจติดตอขอรับสื่อประเภทตางๆ ไปเผยแพรในกลุม เปาหมายของ

ตน เชน มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิเอดสประเทศไทย กรมอนามัย 

สํานักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี 

เชิงบวกระดับบุคคล 

- มีชุดขอมูลเรื่องปจจัย

เสริมสรางสุขภาวะทางเพศท่ี

ไ ด รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร อ ย า ง

กวางขวาง 

- มีแนวทางการสรางระบบเฝา

ระวังปจจัยเสี่ยงที่เปนรูปธรรม

และเปนจริงได 

4. แผนงานรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิมพ

และเผยแพรคูมือการทํางานเอดสชายแดนเชิงบูรณาการใหแก

หนวยงานรัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดนและผูสนใจ 

2 . สื่อสารสังคมเพ่ือ 

สรางสภาพแวดลอม

ที่สนับสนุนสุขภาวะ

ทางเพศ 

 

- ภาคีแผนงานเปนนักสื่อสาร

สุขภาวะทางเ พ ศ ที่มี ศัก ย   

ภ า พ ใ น ก า ร ส รา ง ก า ร 

เปลี่ยนแปลง 

- แนวคิดสุขภาวะทางเพศไดรับ

การยอมรับ 

วามีความสํา คั ญ และไดรับ

การบรรจุไวในแผนงา น ข อง

ภา คีเครือขาย 

- เกิดกระแสรับรูเรื่องปจจัย

เสี่ยงและปจจัยสรางเสริมสุข

ภาวะทางเพศกลุมเยาวชน 

 

1. เกิดนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศในกลุมตางๆ เชน ผูหญิงมุสลิมใน

จังหวัดปตตานีและยะลา กลุมหญิงติดเช้ือเอชไอวีในจังหวัดสุรินทร 

กลุมแมบานในคายทหารวีรวัฒนโยธินแกนนําเยาวชนในจังหวัด

อุบลราชธานี 

2. เกิดวิทยากรกระบวนการที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรูประเด็นสุข

ภาวะทางเพศในกลุมเยาวชน 

3. มีการนําแนวคิด “สุขภาวะทางเพศ” ไปใชปรับการใหบริการใน

หนวยบริการผูติด เช้ือในโรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร 

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรเห็นความสําคัญโดยจัดการ

สัมมนาเรื่องผาทางตันการทํางานเอดสดวยแนวคิดสุขภาวะทางเพศ 

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนําแนวคิดสุขภาวะทาง

เพศไปใชในการทํางานแกไขปญหาเอดส และการต้ังทองไมพรอมใน

กลุมเยาวชน จ.อุบลราชธานี 
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6. มูลนิธิรักษไทย ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ มีการ

ดําเนินงานในหลายพ้ืนที่และหลากหลายกลุมเปาหมายไดนําแนวคิดสุข

ภาวะทางเพศไปบูรณาการในโครงการตางๆ ขององคกร เชน โครงการ

เยาวชน ความรุนแรง และผูติดเช้ือ ในจังหวัดตราดพัทลุง ลําพูน 

7. แกนนําเยาวชนใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก พะเยา 

เชียงใหม เชียงรายอุตรดิตถ แพร ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง นานซึ่ง

เปนแกนนําทํากิจกรรมในประเด็นตางๆ เชน วัฒนธรรม ชาติพันธุ 

เอดส สิ่งแวดลอม เปนตน นําแนวคิดสุขภาวะทางเพศไปใชผสมผสาน

ในการทํากิจกรรมของตน 

8. ชุมชนนํ้าออม อ.เกษตรวิสัย จ. รอยเอ็ด ใหความใสใจประเด็นสุขภาวะ

ทางเพศวาเปนวาระของชุมชน โดยมีการสื่อสารรูปแบบตางๆ ผานทาง

กลุมแมบาน เยาวชน ผูนําชุมชน 

9. แกนนําเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีนําแนวคิดสุขภาวะทางเพศไป

ปรับหลักสูตรอบรมเยาวชนของตน โดยเปล่ียนจากหลักสูตรที่เนนให

ความรูเรื่องโรคเอดสเพียงอยางเดียว มาเปนหลักสูตรที่เนนบริบทเรื่อง

เพศและปจจัยแวดลอมทางสังคมของเยาวชน 

10. กลุมคนที่สนใจการผลิตสื่อใหม (new media) เรียนรูแนวคิดสุข

ภาวะทางเพศและ รวมผลิตสื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรความรูเรื่องปจจัยเสี่ยง

และปจจัยเสริมตอการเสียสุขภาวะผานการผลิตหนังสั้นเก่ียวกับความ

รุนแรงทางเพศ ซึ่งเปนสาเหตุของการเสียสุขภาวะทางเพศ เชน 

นิตยสารไบโอสโคป กลุม duocore ซึ่งผลิตรายการเผยแพรทาง

อินเตอรเน็ต และผลิตคลิปวิดีโอ เปนตน 

11. สโลแกนของแผนงานที่วา “สุขภาวะทางเพศคือชีวิตทางเพศที่เปน

สุขและปลอดภัย" ถูกนําไปใชในการทํางานเอดสในวงกวางมากขึ้น 

เชน เครือขายเยาวชนดานเอดสประเทศไทยนําสโลแกนน้ีมาเปนหัวขอ

หลักในการทํางาน 

3. มีสวนรวมในการ

พั ฒ น า น ย บ า ย

สาธารณะแ ล ะ ร ะ 

บ บ บ ริก า รสุขภาพ 

แ ล ะสังคม 

 

- แนวคิดสุขภาวะทางเพศไดรับ

การผสมผสานใ นรางกฎหมาย

ที่เก่ียวข อง เช นราง พ.ร.บ. 

คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ 

- แนวคิดสุขภาวะทางเพศไดรับ

ก า ร ร ะบุ ไ ว ใ น แผน พัฒน า

สําคัญๆของประเทศ เชน แผน

เอดสชาติ แผนพัฒนา สุขภาพ

1. ประเด็นสุขภาวะทางเพศ ไดรับการบรรจุไวในวาระการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติในเดือนธันวาคม 2551 

2. แนวคิดสุขภาวะทางเพศไดรับการผสมผสานในราง พรบ.คุมครอง

อนามัยการเจริญพันธุ 

3. อบต. นํ้าออม จ.รอยเอ็ด กําหนดนโยบายสุขภาวะทางเพศไวในแผน

ของชุมชน 

4. เกิดความต่ืนตัวในกลุมนักวิชาการท่ีจะปรับนโยบายการทํางานให

เช่ือมตอภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการในสังคม เพ่ือนําไปสูการ
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5. เกิดองคความรูเก่ียวกับสาวประเภทสอง และชุดขอเสนอแนะเชิง

นโยบายในการจัดบริการสุขภาพทางเพศใหแกสาวประเภทสอง 

6. เกิดเครือขายความรวมมือของเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชนที่ให

คําปรึกษาแกผูไดรับความรุนแรงทางเพศ 

7. กระทรวงสาธารณสุขเริ่มเห็นความสําคัญของการผลักดันใหรวม

เรื่องถุงอนามัย (female condom) ไวในระบบบริการสุขภาพอนามัย

เจริญพันธุ โดยมีดําริจะจัดทําเปนแผนงาระดับชาติรวมกับภาคี

แผนงานตอไป 

4. หนุนเสริม

ศักยภาพในการสราง

เสริมสุขภาวะทาง

เ พ ศ ข อ ง ภ า คี แ ล ะ

เครือขาย 

 

- เกิดเครือขายสุขภาวะทางเพศ

ที่มี เป าหมายและฐานความ

เขาใจรวมกันมีระบบการทํางาน 

ที่ชั ด เ จ น แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

 

1. เครือขายสุขภาวะทางเพศมีเปาหมายและฐานความเขาใจรวมกัน

เน่ืองจากแผนงานไดจัดประชุมทําความเขาใจกอนเริ่มโครงการเพื่อให

ภาคีโครงการยอยทั้งหมดเขาใจภาพรวมของแผนงานและรูวาแตละ

โครงการไมไดทํางานแยกขาดจากกัน นอกจากน้ันแผนงานฯ ยังจัดเวที

เสริมศักยภาพใหแกโครงการในภูมิภาคตางๆ ภาคละ 2 ครั้ง และ 

สนับสนุนการเขารวมสัมมนาวิชาการและการรณรงคตางๆ อยาง

สม่ําเสมอตลอดระยะเวลา 2 ป 

2. เกิดการเช่ือมตองานระดับภูมิภาคระหวางโครงการยอยตางๆ 

โดยเฉพาะโครงการยอยในภาคเหนือ ซึ่งไดประกาศตัววาจะทํางานสุข

ภาวะทางเพศรวมกันตอไป แมจะหมดระยะเวลาโครงการกับแผนงานสุข

ภาวะทางเพศแลว 

3. ไดรูปแบบการเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลงตนเองและสังคมแนวใหมที่

สามารถสรางการเปล่ียนแปลงไดจริง และนํามาเปนแนวทางในการทํางาน

ของแผนงานระยะ 2 ซึ่งเปนผลมาจากการนําเทคนิคการอบรมแนวใหมที่

เนนการเรียนรูผานประสบการณและ 

การพัฒนาทางจิตปญญามาใชกับผูรับผิดชอบโครงการยอย และไดรับ

เสียงสะทอนกลับวาเปนการอบรมแนวใหมที่สรางการเปล่ียนแปลงใน

ระดับวิธีคิดและพฤติกรรมไดจริง 
 

 

 

 

 



  

8.  ขอคนพบและส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 

กระบวนการฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงตัวเองจากภายในและเช่ือมโยงกับการเปล่ียน 

แปลงสังคม (training for self-transformation and socialchange) 

จากการดําเนินงานดานฐานขอมูลของแผนงานฯ พบวาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส 

ท่ีเนนการใหขอมูลความรูเร่ืองอันตรายของโรคและการปองกันดวยการใชถุงยางอนามัย ยังไมเพียงพอท่ีจะ

ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงมาสูพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย แตพบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการ

ใชหรือไมใชถุงยางอนามัยเปนเร่ืองของความคิดความเช่ือเร่ืองความเปนผูหญิง/ความเปนผูชาย ตลอดจน

ความเขาใจและคานิยมเร่ืองเพศท่ีฝงอยูในระบบคิดและความรูของคนในสังคม เราจึงพบอยูเสมอวา แม      

คูสามีภรรยามีความรูเร่ืองการใชถุงยางอนามัยและมีถุงยางอนามัยอยูใกลตัว แตกลับไมใชเม่ือมีเพศสัมพันธ 

โดยฝายหญิงบอกวาไมกลาพูดเร่ืองนี้ ในขณะท่ีฝายชายมักบอกวาการใชถุงยางอนามัยทําใหความสุขทาง

เพศลดลง ดังนั้น หากผูปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหาเอดสมีความเขาใจและละเอียดออนตอ

มิติความเปนหญิง-ชาย (gender) รวมท้ังเขาใจโลกทัศนเร่ืองเพศ(sexuality) ท่ีมีอยูในระบบคิดของ

กลุมเปาหมาย โดยไมมุงเนนเฉพาะการใหขอมูลเร่ืองโรคและสุขภาพแตเพียงมิติเดียว นาจะสงผลตอการ

ดําเนินงานเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางเพศไปสูเพศสัมพันธท่ีปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพมากกวา ซ่ึงในขณะเดียวกันจะสงผลตอการลดลงของโรคติดตอของระบบอวัยวะสืบพันธุอ่ืนๆ 

ภาวะการมีบุตรยาก การตั้งทองโดยไมพรอม การทําแทงท่ีไมปลอดภัย การทอดท้ิงและทํารายทารกตลอดจน

ความรุนแรงทางเพศ 

การดําเนินงานของแผนมียุทธศาสตรหลัก คือ การปรับเปล่ียนมุมมองและปรับฐานความเขาใจเร่ือง

เพศของภาคีท่ีเปนผูปฏิบัติงานดานเอดสและเพศศึกษาใหอยูในระดับท่ีลึกซ้ึงข้ึน โดยใชกระบวนการชวน

กลุมเปาหมายสนทนาและวิเคราะหเพ่ือทําความเขาใจถึงพฤติกรรมทางเพศ ของตนเอง อยางเช่ือมโยงกับ

คานิยม บรรทัดฐานเร่ืองเพศและ ความหญิง-ชาย พบวาสามารถทําให กลุมเปาหมายเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึง

ข้ึน แตยังไมเพียงพอท่ีจะสงผลใหเกิดการร้ือถอนระบบคิดเร่ือง เพศแบบเดิมท่ีจะสงผลตอการเปล่ียนแปลง

ในเชิงพฤติกรรมและการปฏิบัติได แผนงานฯ จึงได ทดลองจัดกระบวนการเรียนรูเชิงลึกเปนเวลา 10 วัน

ใหแกภาคีหลักจํานวน 20 คน ในชวงทายของการดําเนินงาน โดยใชกระบวนเรียนรูแบบมีสวนรวม 

(participatory learning) ผสมผสานกับแนวทางการเรียนรูบนฐานของประสบการณของผูเรียน (experiential-

based learning) และกระบวนการเรียนรูดวยจิตใจ (mindbased learning) เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ตัวเอง (self-transformation) และเช่ือมโยงสูการเปล่ียนแปลงสังคม พบวา ผูผานการอบรมดวยกระบวนการ

ดังกลาว เกิดความเขาใจและสามารถเช่ือมโยงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมตัวตน ความเปนหญิง 
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 คําอธิบายศัพทท่ีใชในแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 

เพศสรีระ (Sex) หมายถึง เพศท่ีจําแนกตามระบบชีววิทยา (biological sex) โดยใชอวัยวะเพศ

ภายนอกเปนเกณฑในการแยกแยะเพศของมนุษย เชน “เพศหญิง” และ “เพศชาย” รวมท้ังเพศท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงระบบเพศตามชีววิทยาดวย เชน ผูท่ีแปลงเพศ (transgender) 

เพศภาวะ (Gender) หมายถึง ภาวะความเปนหญิง เปนชาย ท่ีไมไดถูกกําหนดโดยระบบชีววิทยา แต

ถูกกําหนดโดยปจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และอ่ืนๆ ทําใหสังคมเกิดความคาดหวังตอความเปนหญิงและ

ชายในแงมุมเฉพาะตางๆ และมีสวนกําหนดความเช่ือ ทัศนคติ มายาคติ (myth) รวมทั้งประเพณีปฏิบัติตางๆ 

ท่ีถูกทําใหกลายเปนบรรทัดฐานของสังคมในเร่ืองของความเปนหญิงเปนชาย เพศภาวะเปนส่ิงท่ีแตกตางกัน

ไปในแตละวัฒนธรรม เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เชน ผูหญิงไทยในยุครัตนโกสินทรตอนตนนิยม       

แตงกายโดยนุงโจงกระเบนและไวผมส้ันเหมือนกับผูชาย จนชาวตางชาติไมสามารถแยกแยะคนไทยเพศ

หญิงและชายออกจากกันได ปญหาของการทําความเขาใจเพศภาวะ คือ ความเขาใจผิดท่ีวา เพศสรีระเปน

ตัวกําหนดเพศภาวะของบุคคล 

เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง คานิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับความ

ปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคูรัก คูชีวิตในอุดมคติ ซ่ึงไมใชพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติ แตเปนการสรางความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธกับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมที่กําหนดและสรางความหมายใหแกเร่ืองเพศในทุกแงมุม เชน “ความปกติ” ของการเปนคนรัก

ตางเพศ “ความผิดปกติ” ของคนรักเพศเดียวกัน หรือ “ผูหญิงดี” คือผูท่ีออนประสบการณ หรือเปนฝายรับใน

เร่ืองเพศ (passive) เพศสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การมีเพศสัมพันธกับคนเพียงคนเดียว หรือหลายคน 

การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย/ไมปลอดภัย รักตางวัย รักนอกสมรส ท้ังหมดนี้เปนตัวอยางของเพศวิถี ซ่ึงมี

ความหลากหลาย เพศวิถีเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละวัฒนธรรม ชนช้ัน และกาลเวลา เชน เพศวิถีใน

สมัยตนรัตนโกสินทรมองวาการท่ีผูหญิงนุงผาซ่ิน หมสไบผืนเล็กปกปดรางกายสวนบน ไมถือวาโป หรือ

เปนผูหญิงใจแตก ใจงายแตอยางใด 

สุขภาพ (Health) หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางปญญาและทางสังคม 

เช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล แตคําวาสุขภาพเคยใชกันมานานในความหมายท่ีแคบกวานี้ ทําใหคําวา    

สุขภาวะ(Wellbeing) ถูกใชบอยข้ึนในระยะหลัง เพื่อสะทอนถึงความหมายท่ีเปล่ียนแปลงไปแลวจากของเดิม 
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เพศท่ีปลอดภัย (Safe Sex) เพศท่ีปลอดภัยในความหมายของผูปฏิบัติงานดานสุขภาวะทางเพศ มี

ความหมายคอนขางกวาง โดยรวมถึงการมีความรูในเร่ืองเน้ือตัวรางกาย สุขภาพท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ รวมท้ัง

สามารถนําความรูไปใชในการวิเคราะห และดําเนินชีวิตอยางรูเทาทัน การปลอดจากการติดเช้ือโรค ไมถูก

บังคับ ไมถูกละเมิดและทํารายการมีความรับผิดชอบในตนเองและคูของตน การต้ังทองโดยมีการวางแผน 

และมีความพรอม เพศที่ปลอดภัยมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับสถานการณและวิถีชีวิตของแตละคน ถุงยางอนามัยจึง

เปนเพียงทางเลือกหนึ่งของเพศที่ปลอดภัย การกําหนดความหมายของ “เพศท่ีปลอดภัย” ไวกวางเชนนี้ 

สะทอนใหเห็นความเขาใจของผูปฏิบัติงาน ท่ีมองวามีเง่ือนไขปจจัยหลายประการที่นําไปสูเพศสัมพันธท่ี

ปลอดภัยหรือไมปลอดภัย เชน ปจจัยดานความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางคู ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ

เกี่ยวกับเร่ืองเพศ เปนตน 
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ประสบการณความทุกขของผูหญิงท่ีปวยเปนมะเร็งและถูกตัดเตานม : แนวคิดสตรีนยิมสายสังคมนิยม 

The  Suffering  Experiences of  Breast Cancer and Mastectomy 
 

สิริณัฐ สินวรรณกุล 

บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและอธิบายประสบการณความทุกขของผูหญิงท่ีสูญเสียเตานม

จากการผาตัดตามแนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางเปนหญิงท่ีปวยดวย

โรคมะเร็งเตานมและถูกตัดเตานมจํานวน10 ราย ผลการวิจัยพบวาความทุกขของผูหญิงประกอบดวย

กระบวนการตั้งแตการคน พบโรค การตัดสินใจตัดเตานม วันถูกตัดเตานม และการดํารงชีวิตหลังผาตัดขณะ

พักฟนอยูในโรงพยาบาลและท่ีบาน กลาวคือผูหญิงท้ังสิบรายคนพบโรคดวยความบังเอิญ ความทุกขทรมาน

ใจมีประเด็นหลักท่ีคลายกัน คือ  ความอาย ความสงสัย ความไมสบายใจและความหวาดกลัว อํานาจและ

ตัวตนอันเกิดจากการครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญมีผลตอการตัดสินใจไปตรวจของผูหญิง ผูหญิงท่ีมี

อํานาจและตัวตนสูงจะตัดสินใจไปตรวจไดรวดเร็ว สวนผูหญิงท่ีมีอํานาจและตัวตนตํ่าจะรีรอและตัดสินใจ

ไปตรวจลาชาจึงจมอยูกับความทุกขท่ียาวนานกวา อํานาจและตัวตนท้ังสองแบบเม่ือถูกเสริมดวยอํานาจของ

ทุนนิยมจากโรงพยาบาลเอกชน ผูหญิงทุกคนก็ตองเขาสูโรงพยาบาลเพื่อตรวจเตานมนําไปสูการตัดสินใจ

ยินยอมตัดเตานมท้ังๆท่ีไมเต็มใจในท่ีสุด ดวยอุดมการณท่ีทุนนิยมชายเปนใหญและอํานาจวิชาชีพไดเขามา

ครอบงําชีวิตของผูท่ีเกิดเปนหญิงเชน อุดมการณความเปนแม  อุดมการณความเปนเมีย สวนความทุกขของ

ผูหญิงในวันผาตัด เกิดจากการถูกทําใหยึดติดอยูกับอุดมการณตางๆที่ทุนนิยมและชายเปนใหญไดเขามา

ครอบงํา เชน กลัวไมสามารถดูแลครอบครัวได  ทําใหผูหญิงแสดงออกทางพฤติกรรมและความคิดใน

ลักษณะของความวิตกกังวล จนถึงเวลาที่ถูกมารับตัวไปเขาหองผาตัด  สวนความทุกขหลังผาตัดเปนความ

ทุกขท่ีผูหญิงรูสึกไดรวดเร็วตออํานาจท่ีคอยๆหมดลงและตัวตนท่ีลมสลายไป เม่ือเร่ิมรูสึกตัวหลังผาตัดโดย

เร่ิมจากสูญเสียสัญลักษณความเปนหญิง ไปจนถึงอํานาจท่ีเคยมีจากภาระหนาท่ีเดิมซ่ึงเสมือนเปนอํานาจใน

การดํารงอยูของความเปนผูหญิงท่ีไดมาดวยการถูกครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญ และอํานาจเหลานี้เองก็

นํามาซ่ึงความทุกขอันเกิดจากการครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญเชนกัน เพราะผูหญิงไมสามารถมีอํานาจ

อยางสมบูรณอีก ในขณะท่ีอํานาจเหลานี้ถูกดึงไปเปนอํานาจของบุคคลอื่นจนคอยๆหมดไปในท่ีสุดเม่ือ

กลับไปพักฟนท่ีบาน  

ขอเสนอแนะจากการศึกษานี้คือ ควรสรางเสริมใหผูหญิงมีอํานาจโดยสงเสริมใหมีนโยบายเพ่ือ

เพ่ิมเสถียรภาพและโอกาสแกผูหญิงดานการศึกษา อาชีพ รายได และสวัสดิการที่ม่ันคง ตลอดจนการรับรู
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Abstract 

This study aimed to examine and explain the suffering experienced by women with breast 

cancer post-mastectomy from the Socialist Feminist perspective .The study used qualitative methodology 

and 10 women participated .The results of this study indicated that women’s suffering included the 

beginning of finding out about the disease process, the decision-making period concerning surgery, the 

surgery day, and the lived experiences  during recovery in the hospital and at their home. All of these 

participants had the accidental experience of discovering the lump or breast disease. All of them had 

similar significant   experiences of suffering such as embarrassment, suspicious, anxiety and fear. A sense 

of power and self, which were caused by patriarchal capitalist constructions, affected on the decision- 

making process concerning   health care professional. Women who have both more power and a higher 

self often make the decision quickly. Women who have less power and a lower self frequently   hesitate 

and delay to visiting a health care professional .The  women  who delay often suffer for a long period of 

time . Moreover, if a sense of power and self     add up with capitalism in the context of private hospital, 

the total of these subjects have to go to the hospital for investigating their breasts, and end up with the 

mastectomy surgery by patriarchal capitalism( example maternal or wife’s ideology) and power of health 

care professional, which constructed to them .On the surgery day, women’s suffering resulted in the 

patriarchal capitalism constructions such as a fear that they could not care of their family etc. This brought 

about anxiety behavior until the time they enter the operation room. Concerning post-operative suffering, 

women suffer rapidly and this reduces their sense of power and self, which started even they were not full 

consciousness by means of the absence of femininity throughout their power. Women cannot continue or 

may not have their power completely. This means their power were distracted to the other. Therefore, 

their role and authority have change including their responsibility and power will decrease gradually. 

Ultimately,   women’s power deplete.  
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It is recommended that women’s suffer from power and self    that construct by patriarchal 

capitalism. Women should have been empowered in terms of establishing policy to enhance secure 

education, career, income and welfare including the accurate health information. Health care professional 

should to keep in mind  that do not violate the right and idea of women. 

บทนํา  

มะเร็งเตานมเปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของสตรีท่ีปวยเปนมะเร็งท่ัวโลก ในประเทศไทย

มะเร็งเตานมไดกลายเปนโรคท่ีพบมากเปนอันดับหนึ่งภายในระยะเวลา 5 ป จากเดิมท่ีเคยเปนอันดับสองรอง

จากมะเร็งปากมดลูกในป พ.ศ. 2539  อัตราการเกิดโรคท่ีมีประมาณ 17.2 ในป พ.ศ.2539 นั้นไดเพิ่มข้ึนเปน

33.5 ตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2544 และมีประมาณวาหนึ่งในสิบของหญิง ไทยมีโอกาสเกิด

มะเร็งเตานมในชวงหน่ึงของชีวิต (สถิติโรคมะเร็งสถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2544)โดยผูหญิงท่ีปวยเปนมะเร็ง

เตานมนั้นมีอายุ40-50ป (ธนิต วัชรพุกต, 2542) สอดคลองกับสถิติของโรงพยาบาล(ร.พ.)เอกชนแหงหนึ่งใน

กรุงเทพ ท่ีพบวาในป พ.ศ. 2546-2548 จํานวนผูหญิงท่ีมารับการผาตัดแบบตัดเตานมออกจากการปวยเปน

มะเร็งเตานม สวนใหญอายุ 41-50ป ซ่ึงสูงข้ึนจากรอยละ26.6 ในป พ.ศ.2546 เปนรอยละ 41.4 ในป พ.ศ.

2548  (เวชสถิติโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง, 2549) 

ปจจุบันการตรวจพบมะเร็งเตานมระยะเร่ิมแรกในผูหญิงมีมากข้ึน  การผาตัดเปนการรักษาท่ีเปน

หลักใหญในผูปวยมะเร็งเตานมเกือบทุกราย (ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ, 2545) ผูปวยสวนใหญรอยละ

70-80ไดรับการผาตัดดวยวิธีตัดเตานมออกท้ังหมด(Modified Radical Mastectomy, MRM)  (ประทิน          

คังสุวรรณ, 2542) สถิติผูหญิงท่ีมารับการผาตัดเตานมเนื่องจากปวยเปนมะเร็งเตานมมีแนวโนมสูงข้ึน        

วิธีผาตัดท่ีใชมากกวารอยละ50คือการผาตัดเตานมออกท้ังหมด (MRM) เปนวัยทํางานและเปนวัยท่ีตองดูแล

ครอบครัวโดยมีอายุระหวาง31-60ป ซ่ึงมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 67.1ในพ.ศ.2546 เปนรอยละ74 ในพ.ศ.

2548 (เวชสถิติโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง, 2549 ) ผลของการผาตัดเตานมท้ิงท้ังหมดทําใหผูปวยบางรายมี

คุณภาพชีวิตท่ีเส่ือมลงแมวาจะหายขาดจากโรค แตตองสูญเสียภาพลักษณทางเพศ ขาดความเช่ือม่ันใน

ตนเอง มีปญหาในการเลือกใชเส้ือผาและชีวิตครอบครัวเปนตน โดยเฉพาะกลุมผูปวยวัยสาวและวัยกลางคน

(ประทิน  คังสุวรรณ, 2542)  

ในประเทศไทยผูหญิงเปนประชากรท่ีมีจํานวนมากเกินคร่ึงหนึ่งของประชากรทั้งหมด(สาร

ประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล, กรกฎาคม, 2548) แตไดรับความสําคัญนอยมากกับการทําความเขาใจหรือ

อธิบายปญหาของผูหญิงอยางเปนระบบ   ความเหล่ือมลํ้าทางเพศ  การปลูกฝงคานิยม ความเช่ือ เกี่ยวกับ
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 การบริการ สุขภาพท่ีผูหญิงไดรับในปจจุบันเนนการเยียวยารักษาอวัยวะ หรือ การเจ็บปวยโดย

ขาดความออนไหวตอความเปนผูหญิง ขาดการคํานึงถึงเง่ือนไขและการวิเคราะหชีวิตท่ีเจ็บปวยในบริบท

ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซ่ึงนับเปนปญหาสําคัญในผูปวยเร้ือรังท่ีเปนหญิง 

ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและศึกษาประสบการณความทุกขทรมานในชีวิตของผูหญิงท่ี

สูญเสียเตานมจากการผาตัด  ดวยการรวบรวมจากประสบการณของผูหญิงเองอยางตอเนื่องตั้งแตเร่ิมมี

อาการจนกระทั่งถึงชีวิตหลังการรักษาตามแนวคิดของมอรสและจอนหสัน แลววิเคราะหโดยใชมุมมองและ

แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมของจูเลียต มิตเชล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสังคมไดรับรูและเขาใจถึง

ระบบทุนนิยมชายเปนใหญในโครงสรางชีวิตของผูหญิงกับประสบการณ ความทุกขทรมานจากการปวยเปน

มะเร็งและถูกตัดเตานมของผูหญิงเอง 

แนวคิดในการศึกษา 

        6แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม  

มิตเชลวิเคราะห สภาพท่ีเปนรองของผูหญิงวาไมไดเกิดจากเศรษฐกิจหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตยังประกอบดวยโครงสรางท้ังส่ี  อันเปนสวนประกอบสําคัญในการกําหนด
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แนวคิดเกี่ยวกับการอธิบายรูปแบบของประสบการณการเจ็บปวย 

มอรสและจอนหสันไดอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการอธิบายรูปแบบของประสบการณการเจ็บปวยท่ี

ควรจะเปนไวดังนี้คือ รวบรวมประสบการณการเจ็บปวยอยางตอเนื่องโดยเร่ิมต้ังแตการมีอาการ พิจารณาถึง

ธรรมชาติของความเจ็บปวยท่ีแสดงออกมาอยางเปนพลวัต มีจุดเร่ิมมาจากทรรศนะของผูปวยเอง ช้ีใหเห็นถึง

ความคลายคลึงท่ีเกิดข้ึนจากความเจ็บปวยมากกวาการทําความเขาใจโรค รวบรวมบริบทของความเจ็บปวย

ท้ังหมดไปเปนรูปแบบ และพัฒนารูปแบบโดยใชการอุปนัย (Morse &Johnson, 1991) 

วิธีการและประชากรที่ศึกษา 

 การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) คือเปนผูปวยมะเร็งเตานมและไดรับการผาตัดเตานมแบบตัดออกท้ังขางท่ีมารับการ

รักษาในร.พ.เอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพจํานวน10ราย โดยกําหนดระยะ เวลาหลังผาตัดจนถึงวันสัมภาษณ

ไมเกิน6เดือน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลไปในคราวเดียวกันตลอดระยะเวลาการศึกษา 

แลวนําเสนอในลักษณะเชิงพรรณนา (Descriptive) 

ผลการศึกษาวิจัย  

ในการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําเสนอประสบการณความทุกขของผูหญิงท่ีปวยเปนมะเร็ง

และถูกตัดเตานมผานการตีความใหเห็นวาระบบทุนนิยมชายเปนใหญไดเขาไปกระทํา และสรางความทุกข

แกผูหญิงอยางไร โดยนําเสนอในลักษณะของกระบวนการหรือข้ันตอนเริ่มต้ังแตการคนพบโรค การ

ตัดสินใจผาตัดเตานม  เหตุการณวันผาตัดและเหตุการณหลังการผาตัดดังนี้  

1.   การคนพบโรค 

ในข้ันตอนนี้เปนการอธิบายถึงกระบวนการการพบความผิดปกติหรือพบโรคของผูหญิงวา

เกิดข้ึนไดอยางไร ผูหญิงรูสึกและจัดการอยางไรเม่ือพบโรค ไปจนถึงอํานาจท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกับการ

พบโรคและอํานาจของระบบทุนนิยมในร.พ.เอกชนกับการตัดสินใจเขารับการตรวจ 

1.1. ผูหญิงพบความผิดปกติท่ีเตานมหรือพบโรคไดอยางไร   

ผูหญิงสวนใหญไดรับคําส่ังสอน ถูกหลอหลอมท้ังจากครอบครัวและสังคมรอบขางใหเช่ือวา เตานม

เปนส่ิงท่ีตองปกปดเชน การใสเส้ือช้ันในเม่ือเขาสูวัยสาว การสํารวจและเปดเผยรางกายเปนเร่ืองนาอาย        

  
312 



  

พบในขณะกําลังปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

เปนการพบเพราะผูหญิงรูสึกเจ็บ รูสึกแปลบในขณะท่ีอาบน้ํา หรือนั่งทํางานแลวจึงคลําเตานม  

หรือ คลําไดกอนขณะทาแปงโดยไมรูสึกผิดปกติใดๆมากอนเชน “อาบน้ําอยู แลวรูสึกเจ็บท่ีหนาอกเลยคลํา

ดูเปนไตแข็ง”   “นั่งทํางานอยู อยูๆก็เจ็บแปลบๆท่ีแถวๆนี้ คลําดูก็เจอเปนไตเล็กๆ”   

พบภายหลังเกิดอุบัติเหตุ 

เปนการพบจากการท่ีผูหญิงคลําหนาอกของตนเองเพราะรูสึกเจ็บเคืองบริเวณที่เตานมของเธอ 

ภายหลังถูกกระแทกกับของแข็ง เชน “สีขางแถวนี้ชนกับขอบร้ัวในสวน เก็บกลวยไมอยู  เจ็บ เลยจับดูก็ เจอ

กอน” “ตกบอปลา เอาอกไปกระแทกหลักท่ีบอปลา ฝนตกแรงมันล่ืนนะ รูสึกเคืองเหมือนเลือดจะไปลมจะ

มาเวลามีประจําเดือน   จับมันก็เคืองเฉยๆ  ”    

พบขณะมีเพศสัมพันธ 

 เปนการพบโดยสามีใชมือลูบคลําหรือสัมผัสโดนกอนท่ีเตานมของผูหญิงขณะกําลังมีเพศสัมพันธ

แลวบอกใหผูหญิงรู  เธอจึงสํารวจเตานมของตนเองตอ เชน“อาบน้ําเสร็จจะเขานอน คลําไดกอน แฟนเปนคน

คลํา(แสดงทาทีอึกอัก) เขาบอกวาคลําไดกอน ทีนี้ก็เลยคลําเองดูบาง ก็เปนกอนจริงๆขนาดนี้”  

คลําตามเพื่อน 

เกิดจากการท่ีผูหญิงไดยินเพื่อนท่ีทํางานคุยกันและพูดถึงเร่ืองตรวจหามะเร็งดวยตนเองโดยการ

คลําเตานม  เธอจึงลองคลําเตานมตนเองดูบางโดยไมคิดวาจะเจอกอนหรือความผิดปกติ เชน  

 “ไดยินเพื่อนท่ีทํางานเขาพูดกันเร่ืองคลําเตานมหามะเร็ง กลับบานเลยลองลูบเลนๆ มันเจอเอง 

ไมเจ็บนะ” 
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1.2. ผูหญิงรูสึกและจัดการอยางไรเมื่อพบความผิดปกติท่ีเตานม ?  
เธอท้ังสิบรายตางรูสึกทุกขทรมานใจ วิตกกังวลกับการคนพบโรค ซ่ึงมีประเด็นหลักท่ีคลายกัน 

คือ  ความอาย ความสงสัย ความไมสบายใจ และความหวาดกลัว   

ความอาย  ทําใหผูหญิงไมกลาบอกใคร และ จะสังเกตความผิดปกตินั้นดวยการคลําเองเปน

ระยะเวลาหลายเดือนจนถึงหลายปจึงไปตรวจสุขภาพเชน “คลําไดประมาณ 3 ปแลวไมไดบอกใคร   ไมได

ไปตรวจ   คิดวาเปนกอนเนื้อธรรมดา  อาย  เปนโสดดวย เลยคลําเองมาเร่ือยๆ”  

ความสงสัย ความไมสบายใจ ทําใหผูหญิงรีบถามคนใกลชิดท่ีเคยเปนทันทีซ่ึงทําใหความทุกข

ผอนคลายลงไดในระดับหนึ่ง เชน   “ คลําเจอปุบก็เดินไปถามเลย เขาก็ทําสวนอยูขางๆ  บอกเขาวาเราคลํา

ไดกอน นองสาวเขาเคยเปนซิสท่ีเตานมซาย   ตัดซิสออกไปแลว   เขาบอกเราวาเปนซิส  เราก็คิดวาเปนซิส”   

 แตในขณะเดียวกันผูหญิงอีกกลุมหนึ่งซ่ึงพบโรคในยามวิกาลจะวิตกกังวล ครุนคิดและสงสัยอยู

ตามลําพังเพราะเธอเกรงใจไมกลาบอกคนใกลชิดแมวาเขานั้นคือสามี ผูมีหนาท่ีในการหารายไดมาสู

ครอบครัวซ่ึงสําคัญมากกวาความเจ็บปวยของตนเอง  ผูหญิงจะรอปรึกษาผูรู หรือคนที่เคยเปนในวันรุงข้ึน 

เชน “ตอนนั้นก็คิดวาเปนอะไรอยาใหเปนเนื้อรายเลย คืนนั้นก็นอนไมหลับ คิดอยูอยางง้ัน แฟนเขาหลับแลว 

ไมอยากกวนเขา เขายังตองไปเปดรานขายของแตเชาอีก”  

ความหวาดกลัว ผูหญิงจะกลัวเปนมะเร็ง กลัวตาย กลัวเปนโรครายแรงหรือกลัวเปนส่ิงผิดปกติ

ซ่ึงจะมีผล กระทบตอชีวิตของเธอจนตองรีบเลาใหคนใกลชิดฟงหรือไมรอชาท่ีจะปรึกษาผูรูเชน“คิดไปวา

จะเปนมะเร็งรึเปลา เรายังไมอยากเปนอะไรตอนน้ี หวงลูก ”  “มันเคืองเหมือนเลือดจะไปลมจะมา จับมันก็

เคืองเฉยๆ พอลุง(สามี)เขามาก็รีบบอกลุง”     

1.3.  อํานาจและตัวตนกับการจัดการกับการพบโรค  
ผูหญิงจะหาทางออกหรือหาทางแกไขภายหลังจากคลําไดกอนหรือพบกับความผิดปกติท่ีเตานม 

โดยบางคนมีการจัดการ ตอบสนองในลักษณะรีรอ ไมกลาตัดสินใจ จมอยูกับความทุกขตามลําพัง ไมมี

ทางออก จึงมีความทุกขทรมานมากเปนเวลายาวนาน  แตบางคนสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว จึงมีความ

ทุกขทรมานนอยและไมนานนัก อันมาจากอํานาจและตัวตนท่ีแตกตางกันของผูหญิง  ซ่ึงสามารถจําแนกได

เปนสองกลุมคือ  

ผูหญิงท่ีมีอํานาจและตัวตนสูง 1.3.1.  

 เธอเหลานี้มีโอกาสและอํานาจในการควบคุมทรัพยากรสูง สวนใหญมีการศึกษาสูง ไมมี

ภาระงานบานมาก  เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ มีงานทําซ่ึงทําใหอํานาจทางเศรษฐกิจเปนของตนเอง

อยางชัดเจน หาคนอ่ืนทําแทนได ไดรับแรงสนับสนุนในครอบครัว มีคนชวยเหลือ ความทุกขของเธอเหลานี้
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อํานาจในการรับรูขอมูลเก่ียวกับภาวะสุขภาพ  เปนอํานาจจากความสามารถในการเขาถึง

สถานพยาบาล ดวยการใหความสําคัญตอสุขภาพ เคยไปตรวจสุขภาพประจําปท่ีร.พ.ทําใหผูหญิงมี

ความคุนเคย และรูชองทางการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีในร.พ.หรือบุคลากรทางการแพทยในการ

ปรึกษาเร่ืองการดูแลหรือปญหาสุขภาพ ทําใหผูหญิงตัดสินใจไปตรวจไดรวดเร็วดวยตนเอง เชน “จับไดเปน

ไตท่ีเตานม…ไมคอยสบายใจอีกวันเลยไปตรวจท่ี…ปกติก็จะตรวจสุขภาพประจําปท่ีนี่อยูแลว”   

 อํานาจทางเศรษฐกิจ  เปนอํานาจจากการมีฐานะ  มีกิจการเปนของตนเองอยางชัดเจนหรือเปน

กิจการของครอบครัว  เปนผูบริหารดูแลกิจการดวยตนเอง ไมตองอยูภายใตอํานาจส่ังการของเจาของกิจการ

ท่ีเปนคนอ่ืน มีงานทํา ทําใหมีรายไดเปนของตนเองไมตองรอขอเงินจากใคร มีความสามารถในการใชจาย

สูง  ทําใหผูหญิงตัดสินใจไปตรวจไดรวดเร็ว เชน “เชาอีกวันก็โทรมาโรงพยาบาลนี้วาจะมาตรวจ…เชาก็ไป

ทํางานกอน เย็นก็มาตรวจเลย”( อําภา มีรายไดจากการทํางานในบริษัทเอกชนและรับทําบัญชีนอกเวลาโดย

เฉล่ียแลวเปนจํานวนถึงเกือบหกหม่ืนบาทตอเดือนจึงไมยากท่ีอําภาจะตัดสินใจมาตรวจ) 

อํานาจจากแรงสนับสนุนในครอบครัว  เปนอํานาจท่ีมาจากความสัมพันธใกลชิดของผูหญิงกับ

สมาชิกครอบครัวทําใหเธอไววางใจ และกลาปรึกษาเม่ือยามมีปญหาสุขภาพ และ ดวยความหวงใยของคน

ใกลชิดในครอบครัวจึงเปนแรงสนับสนุนทําใหผูหญิงตัดสินใจไปตรวจไดรวดเร็ว เม่ือพวกเขาบอกใหเธอ

ไปตรวจและสงเสริมใหผูหญิงไปตรวจดวยการพาไปเองเชน“บอกลุงพอลุงรูก็บอกวาก็ตองไปตรวจนะยาย  

ก็เลยพากันมาตรวจศูนยถันยรักษ”   “ปรึกษาแม พี่สาว กับนองสาวกอน พวกเคาก็บอกใหไปหาหมอ จะได

สบายใจ เปนอะไรจะไดรีบรักษา อีกวันนองสาวเลยพาไปหาหมอที่…”     

 1.3.2 ผูหญิงท่ีมีอํานาจและตัวตนต่ํา  

ผูหญิงกลุมนี้กาวขามความอายไดยาก รีรอ  ไมกลาตัดสินใจหรือตัดสินใจไมได จึงจมอยูกับความ

ทุกขนาน  เธอเหลานี้ไมไดรับการสงเสริมเร่ืองการศึกษา ขาดอํานาจในการรับรูขอมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ 

แมวาจะมีเงินแตไมมีอํานาจทางเศรษฐกิจ ไมมีอํานาจในการตัดสินใจอยางเต็มท่ี มีภาระรับผิดชอบใน

ครอบครัวสูง มีภาระงานบานมาก  ตองชวยงานสามีตามที่เขาบอก ตองลงแรงทํางานเอง ไมมีใครทําแทน ไม

กลาพูดหรือปรึกษา มีความเปนรองสูง ไดรับการอบรมเล้ียงดูท่ีเขมงวดจากการอยูในครอบครัวท่ีเปนคนจีนซ่ึง
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ไมไดรับการสงเสริมเร่ืองการศึกษา การศึกษาทําใหคนในสังคมอานออกเขียนได สรางนิสัยใน

การใฝรูและขวนขวายหาความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลงตามยุคตามสมัย แตการถูกครอบงําดวยอุดมการณ

ความเปนหญิงท่ีตองใสใจดูแลสมาชิกครอบครัวและผูชายซ่ึงสําคัญกวาการพัฒนาใหตนเองมีความรู ทําให

ผูหญิงไมไดรับการสงเสริมจากครอบครัวใหเรียน จึงขาดการปลูกฝงใหมีความกระตือรือรนในการใฝหา

ความรูหรือสนใจขอมูลทางสุขภาพ อันเปนท่ีมาของการรีรอ และไปตรวจลาชา เชน “เราเรียนจบป.4เปนคน

ข้ีเกียจ ไมชอบอานหนังสือนะ พอแมก็ไมไดวาอะไร ผูหญิงสมัยนั้นเขาก็ไมไดวาจะตองใหเรียนสูงๆ  เนน

ใหชวยงานบานมากกวา เราก็เลยไมเรียนตอ ”    “เราไมไดเรียนหนังสือ   เรียนภาคคํ่าศึกษาผูใหญ เรียนไม

จบ   ไมนับวาเรียนหรอกสมัย กอน ตองชวยงานบาน เราเปนลูกสาว พอแมบอกวาไมตองเรียนหรอก  พอแม

เปนคนจีน แตลูกชายเคาใหเรียนนะ พี่สาวอีกคนไมไดเรียน สวนพี่ชายกับนองชายเรียน” 

ไมไดรับการแจงเกิด  การแจงเกิดเปนการแจงหรือบอกใหสังคมรับรูถึงการมีตัวตนของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท่ีกําเนิดจากสามีภรรยาคูหนึ่งในฐานะบุตรของสามีและภรรยาคูนั้น  และ บุตรนั้นไดเปนสมาชิก

ของครอบครัวนั้นๆแลว ทุนนิยมชายเปนใหญโดยเฉพาะในครอบครัวท่ีเปนคนจีนทําใหผูหญิงถูกเพิก 

เฉย ไมไดรับคุณคาวาเปนคนหรือเปนบุตร เสมือนเธอไมมีตัวตนในครอบครัวดวยการไมไปแจง

เกิดทําใหผูหญิงมีอํานาจและตัวตนตํ่า จึงไปตรวจลาชา เชน“พอแมเปนคนจีน ไมยอมไปแจงเกิด…ตัวเอง

ตองไปแจงเกิดเองเม่ือโตแลว…ก็คนจีนนะนะ ถาเปนลูกสาวเขาไมไปแจง  พอคนท่ี2เกิดเปนผูชาย เขาก็ไป

แจง” 

ไมมีคนทํางานแทน  ความสามารถในการหาคนทํางานแทนได ทําใหผูหญิงมีอํานาจในการ

ตัดสินใจไปตรวจสูงข้ึน โดยสามารถเวนชวงในการบริหารกิจการหรือทํางานในความรับผิดชอบไดช่ัวคราว 

แตการครอบงําของทุนนิยมและชายเปนใหญทําใหท้ังภาระงานบานและงานนอกบานกลายเปนของผูหญิง

โดยไมสามารถหาใครมาทําแทนได และยังตองรอทํางานตามที่สามีบอกโดยไมรูเวลาแนนอน จึงเปนท่ีมา

ของการมีอํานาจและตัวตนตํ่า ทําใหตัดสินใจไปตรวจลาชา โดยจะไปตรวจเม่ืออาการผิดปกตินั้น

เปล่ียนแปลงไป มีเวลาวาง หาคนทํางานแทนไดหรือรอใหถึงวันนัดตรวจสุขภาพเสียกอนเชน“...คลําเองอยู

ทุกวันเร่ือยๆ ตามท่ีหมอเคยสอน  เราเปนแมบาน ดูแลงานในบานชวยกันกับลูกสาว  บางทีก็ตองไปแบงคถา

แฟนโทรมาบอกถาเราไปตรวจใครจะทํา”    

 

 

  
316 



  

1.4.อํานาจของระบบทุนนิยมในโรงพยาบาลเอกชนกับการตัดสินใจเขารับการตรวจ 

การสนับสนุนของระบบทุนนิยมโดยเจาหนาท่ีของร.พ.ท่ีใหคําแนะนําเพื่อใหผูหญิงมาใชบริการ

ท่ีอํานวยความสะดวกรวดเร็วในร.พ.เอกชนแหงนั้น ดวยการอาศัยความหวงใยสุขภาพของผูหญิงเปน

เคร่ืองมือทําใหผูหญิงมาใชบริการร.พ.เอกชนดังกลาว ซ่ึงการเลือกปรึกษาหรือไปตรวจท่ีร.พ.เอกชนไดสราง

ประโยชน และ เปดโอกาสใหนายทุนผูเปนเจาของร.พ.ท่ีรอรับเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการตรวจความ

ผิดปกติท่ีเตานมของผูหญิงดวยข้ันตอนและเคร่ืองมือตางๆอยางครบวงจร เชน “ป47จับไดเปนไตท่ีเตานม 

เลยไปตรวจสุขภาพประจําปท่ี...(ช่ือร.พ.เอกชนแหงหนึ่ง) เคาทําอุลตราซาวด กับแมมโมแกรม หมอบอกวา

ไมมีอะไร เปนไตท่ีเตานม ตอนมีประจําเดือนก็เปนได  พอป48 ก็มีจดหมายใหไปตรวจสุขภาพอีก” “เขา

ทําแมมโมแกรม หมอวามีกอนเนื้อก็เลยสงไปหาหมอศัลยกรรมตอ หมอศัลยกรรมบอกวามีกอนเนื้อตอง

เจาะ ไมคิดเลยวาจะเปนขนาดนี้ เพราะเราไมเจ็บ  เจาะก็เจาะ วันนั้นเลย” 

2. การตัดสินใจผาตัดเตานม 
ในการวินิจฉัยโรคท่ีผูหญิงไดรับรูจากสถานพยาบาลนั้นลวนตางกัน อาทิ มะเร็ง กอนเนื้อไมดี 

เปนกอนเนื้อท่ีโตเร็วมาก เปนเนื้อราย เปนมะเร็งข้ันแรก แตทุกรายลวนไดรับการวินิจฉัยวาควรตองรักษา

ดวยการผาตัดเตานมออก ซ่ึงอํานาจทุนนิยมชายเปนใหญไดเขามามีบทบาทตอการตัดสินใจของพวกเธอ ใน

ลักษณะตางๆอยางไร  อธิบายไดดังนี้ 

อุดมการณ อํานาจ และระบบ กับการตัดสินใจตัดเตานม 

ทุนนิยมและอํานาจวิชาชีพกับการยินยอมตัดเตานม  
แมวาผูหญิงยังเกิดความของใจ กลัว เสียดายหรือไมแนใจ แตดวยอํานาจวิชาชีพแพทยรวมกับทุน

นิยมชายเปนใหญท่ีไดรับผลประโยชนรวมกันหากผูหญิงยินยอมตัดเตานม ทําใหผูหญิงท่ีมีตัวตนตํ่าถูกโนม
นาวใหตัดเตานมไดงาย ดวยวิธีการบอกผลท่ีหลบเล่ียงความรุนแรงและถูกอธิบายใหเช่ือถึงความจําเปนท่ี
ตองรักษาดวยการตัดเตานมอันนํามาสูรายไดแกนายทุนผูเปนเจาของร.พ.และแพทยจากการรักษาดวยการตดั
เตานมของผูหญิง เชน“หมอบอกแควากอนมันโตเร็วมาก ผานไปหน่ึงอาทิตยโตข้ึนจากเดิม2เซ็นตเปน-3
เซ็นต หมอวามี3ทางใหเลือก อะไรนะ 1. ตัด 2.ควาน3.เจาะ ถาควานหรือเจาะ มันก็อาจจะกลับมาเปนอีก  เรา
ก็เลยเลือกตัดเลย” 

กรณีท่ีผูหญิงไมยอมทําตามแพทยแนะนําก็จะถูกตอบโต โดยอาศัยอํานาจของวิชาชีพท่ีครอบงํา

ขอมูลการตัดสินใจและไมเปดโอกาสใหผูหญิงเลือก แมบอกทางเลือกแตก็เสมือนบีบบังคับทางออม ใน

ท่ีสุดผูหญิงก็ตองยอมถูกตัดเตานมอันเปนผลประโยชนท่ีแพทยและนายทุนไดรับรวมกันจากการบีบค้ันให

ผูหญิงยอมรับการตัดเตานม แมวาเธอเหลานี้จะผิดหวังจากการรักษาและไดขอตอรองหรือขอไปแสวงหา

การรักษาดวยวิธีอ่ืน แตกลับถูกแสดงอํานาจเสมือนทาทาย ไมเห็นใจหากพวกเธอไมยอมรับคําวินิจฉัยของ
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ความเปนแมและความเปนเมียกับการยินยอมตัดเตานม  

ชายเปนใหญท่ีทําใหผูหญิงมีความเช่ือวาการเปนภรรยาท่ีดีคือตองเปนฝายชวยสนับสนุน งาน

ของสามี  การเปนแมท่ีตองรับผิดชอบเล้ียงดูบุตรและสงเสียบุตรเรียนหนังสือจนตลอดรอดฝง ผูหญิงจึงกลัว

วาจะไมมีใครชวยสามีทํามาหากิน กลัวมีผลกระทบตอรายไดของครอบครัว  กลัวสามีเหนื่อยท่ีตองไปขาย

ของและเล้ียงดูบุตรตามลําพัง  ทําใหเธอตัดสินใจยอมถูกตัดเตานมไดทันทีเชน 

“เราอยากหาย ถามอาจารยวาตองทํายังไงตอ  ผาแลวจะหายม๊ัย  อาจารยบอกวาตองใหเคมีบําบัด

ตอ ก็สูคะ  ความกลัวมันนอยกวาอยากหาย  อยากหายคะ  ไมอยากเปนไร  รูแตวาทํายังไงใหหาย  หวงนอง 

ปอปเคา ตอนนั้นเคายัง เรียนไมจบ   ยังไงตองใหเคาเรียนใหจบกอน อาจารยนัดวันผาก็มาผาเลยแตขอเวลา

ไปลางานอีก3วัน (สีหนาเครง เครียดและดูเศราหมอง) ” “เราเลือกตัดเลย …มีกันสองคนถาเราปวยใครจะ

ชวย ท้ังขายของท้ังดูลูก ทุกทีเราเปนคนดูลูก เขาแคไปรับไปสงโรงเรียน”  

อุดมการณการเปนลูกสาวกับการยินยอมตัดเตานม  

ทุนนิยมชายเปนใหญไดดึงผูหญิงออกจากบานมาทํามาหากินเพื่อหาเล้ียงครอบครัว ปลูกฝง 

ใหผูหญิงตองเปนผูสงเสริมสนับสนุนดูแลครอบครัวและผูชายท้ังเร่ืองเรียนและเร่ืองงาน อันเปนภาระหนาท่ี

และความรับผิดชอบท่ีผูหญิงถูกทําใหเช่ือวาเปนหนาท่ีสําคัญของพวกเธอ โดยเฉพาะการเปนลูกสาวคนโต   

ผูหญิงจําตองรีบรักษาตัวใหเร็วท่ีสุดดวยการตัดสินใจเขานอนร.พ.ทันทีเพื่อเขารับการผาตัดเตานมตามท่ี

หมอแนะนําเชน “ก็ตัดสินใจแลวไมไดกลับบานนะ…ผาตัดตอเลย จะไดรีบกลับมาทํางาน ไมอยากทิ้งนาน 

นองๆยังตองปรึกษาเรา พวกเขายังไมเกง…เราเปนคนโต ก็ตองสงนองเรียน ตอนนี้ไปเรียนตางประเทศอยู… 

ก็สงมาตลอด”  

เตานมและความเปนหญิงกับการไมยอมตัดเตานม  

การครอบงําของอุดมการณใหเกิดคุณคาแกผูหญิงท่ีมีเตานมสมบูรณแบบ มีรางกายท่ีสมสวนใน

สังคมทุนนิยมชายเปนใหญไดนําไปสูทัศนคติ คานิยมและความเช่ือของเตานมท่ีไดกลาย เปนสัญลักษณ

สําคัญทางเพศอันเชิดชูความงามของผูหญิง ซ่ึงแข็งแกรงข้ึนดวยส่ือและโฆษณาตางๆท่ีไดรับการสงเสริมกัน

ของทุนนิยมและชายเปนใหญ  ทําใหยากที่ผูหญิงจะยอมรับไดหากตองสูญเสียเตานม เชน“ หมอบอกวาเปน
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 ภาระงานท่ีหลากหลายกับการไมยอมตัดเตานม  

ทุนนิยมชายเปนใหญท่ีขูดรีดแรงงานจากผูหญิงดวยการใหคุณคาแกผูหญิงท่ีทํางานบาน   เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกผูชายและสมาชิกครอบครัว คุณคาสูงท่ีใหตอผูชายซ่ึงเปนผูหารายไดมาสูครอบครัว

ดวยการออกไปทํางานนอกบาน ทําใหผูหญิงรูสึกถึงคุณคาของตนเองมากข้ึนท่ีไดรับผิดชอบทําท้ังงานนอก

บานและงานบาน จึงไมอยากเสียเวลาหากตองผาตัดซ่ึงตองใชเวลาพักรักษาตัวและพักฟนนาน อันจะสงผล

กระทบตองานท่ีมีคุณคาเหลานั้นของเธอ เชน “หมอบอกวาเปนมะเร็ง ตองใหยาแลวผาตัด เราก็บอกเลยวา

ไมเอา(เนนเสียง)…งานฉันมีตั้งหลายอยาง”   

เตานม เพศสัมพันธกับการไมยอมตัดเตานม  

เตานมเปนส่ิงท่ีผูหญิงรูสึกหวงแหน เปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความเปนหญิง และ มีไวเพื่อ

สนองอารมณทางเพศของสามีโดยเฉพาะในคูสมรสท่ีอยูกินกันไมนานนัก  อันเปนบทบาทสําคัญของการ

เปนภรรยาในสังคมชายเปนใหญ  ผูหญิงจึงยังไมยอมรับการผาตัดเตานมงายๆ ดวยการแสวงหาแหลงรักษาท่ี

เธอม่ันใจที่สุดโดยไดรับความเห็นชอบจากสามี เชน “หมอวาเปนเนื้อราย จะตองตัดเตานม ตองตัดวันรุงข้ึน 

พอหมอวาง้ีเรากับแฟนก็เลยขอประวัติเพื่อเอาไปศูนยมะเร็ง เพราะอยากใหแนใจกอน ปรึกษากันกับแฟน  

คิดวาท่ีศูนยอาจมีวิธีดีกวานี้  พอไดประวัติก็เอามาศูนยมะเร็งเลยวันนั้นเลย” 

3. เหตุการณวันผาตัด  

   ในสวนนี้ไดอธิบายถึงการนัดหมายและการเตรียมตัวเขารับการผาตัด ความคิดและการ

แสดงออกของผูหญิงขณะรอคอยเขาหองผาตัด ซ่ึงอยูภายใตการครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญ 

   3.1.  การนัดหมายและการเตรียมตัวเขารับการผาตัด  

         ภายหลังจากท่ีผูหญิงถูกบีบค้ันกดดันใหยอมจํานนตอการรักษาดวยวิธีตัดเตานม เธอ

เหลานี้จะไดรับการนัดหมายเพื่อเตรียมตัวเขานอนในร.พ.และใหงดน้ํางดอาหารกอนถึงเวลาผาตัดอยางนอย

6-8ช.ม.โดยมีท้ังผูหญิงท่ีเขานอนในร.พ.ในวันท่ีตัดสินใจยอมรับการผาตัดภายหลังจากท่ีแพทย บอกผล

วินิจฉัยและการรักษาน้ันเลยหรือมาตามนัดหมายในวันใหม หากยังไมมีเตียงหรือตองไปสะสางงานกอน

โดยนัดหางตอไปอีก1-2วัน เม่ือเขานอนในร.พ.แลวผูหญิงจะไดรับยานอนหลับกอนนอนในคืนกอนผาตัด

  
319 



  

3.2. ผูหญิงคิดและแสดงออกอยางไรขณะรอคอยเขาหองผาตัด ? 

          ผูหญิงท่ีไมไดเขารับการผาตัดในวันเดียวกับท่ีรับรูผล จะมีความทุกขยาวนานกวาผูหญิงท่ี

เขารับการผาตัดในวันเดียวกับท่ีรับรูผล อยางไรก็ตามแมผูหญิงจะไดทําใจยอมรับการผาตัดเตานมกอนเขา

นอนในร.พ.มาแลว  แตความทุกขของพวกเธอก็ยังคงไมไดหมดไป  การถูกทําใหยึดติดอยูกับอุดมการณ

ตางๆของความเปนหญิงนั้น ไดนําไปสูความคิดซ่ึงสงผลใหพวกเธอแสดงออกในลักษณะของความวิตก

กังวล จนกระท่ังถึงเวลาท่ีถูกสงตัวไปหองผาตัด ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ภาวนา-สวดมนต : ท่ีพึ่งทางใจ  

อุดมการณความเปนแมท่ีผูหญิงถูกครอบงําดวยทุนนิยมชายเปนใหญใหพวกเธอเปนผูรับ ผิด

ชอบและเปนผูเล้ียงดูขัดเกลาบุตร ทําใหผูหญิงยึดติดกับภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบในตัวบุตร  จนตองหาท่ี

พึ่งทางใจดวยการภาวนา สวดมนต ขอใหส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคุมครองใหเธอสามารถมีชีวิตเพื่ออยูดูแลบุตรตอไปได 

เชน          “เราสวดมนตไหวพระ ขอใหพระคุมครอง  เรายังตองอยูดูแลลูก  เขามีเราคนเดียว” 

“คิดกลัวนูนกลัวนี่ กลัวสารพัด แลวลูกละ แฟนละ… ก็ไดแตภาวนาขออยาใหเปนอะไรมากกวา

นี้เลย   ลูกเรายังเล็กแฟนก็ตองไปขายของ ถาเราเปนไรไป ใครจะชวยแฟนดูแลเขา เขาพ่ึง8ขวบ ซน”  

สองกระจกดูเตานมดวยความเศราโศก เสียใจ และเสียดาย  

ทุนนิยมชายเปนใหญท่ีครอบงําทําใหเกิดเปนอุดมการณของความเปนผูหญิง  ทําใหคนในสังคม

มีความคิดเกี่ยวกับบทบาทของเตานม และความเปนผูหญิงในสังคม ช่ืนชมกับลักษณะของความเปนหญิงท่ี

เปนผูเช่ือฟง ยอมตามและวางาย  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูหญิงเพียงสวนนอย ตลอดจนการใหคุณคาตอ

การมีเตานมอันเปนสัญลักษณของความเปนผูหญิงโดยเฉพาะเตานมท่ีสมสวน และการมีเตานมเพื่อผูชาย 

เชน   “ผูหญิงถาไมมีเตานม ก็ไมเหมือนผูหญิง   เปนใครถาตองตัดออกก็เสียใจท้ังนั้นแหละ ถาคนโสด 

สาวๆ เคาก็ตองอยากมีหนาอกสวยๆ ก็ตึงๆ   มีมากๆหนอย  เพราะผูชายชอบแบบนั้นหรือวาแตงงานยิ่ง

สําคัญ  ถาไมมี  แลวแฟนจะคิดยังไง …” “เตานมใหดีถามีก็ตองมีใหเทากัน มีขางเดียวมันก็ยังงัยละ ก็มีมาแต

ไหนแตไร มันก็แปลกๆ  ยิ่งเรามีมากกวาคนอ่ืน ถาหายไปขางก็เห็นชัด” 

อุดมการณและคานิยมตางๆเหลานี้รวมกับพฤติกรรมท่ีขัดแยงกับความเปนหญิงตามอุดมการณ 

ไดกลายเปนส่ิงตอกย้ําความรูสึกอันนํามาซ่ึงความทุกขทรมานความเศราโศก และเสียใจในวันท่ีผูหญิงนอน
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จรรยา เธอไดแตรองไหและสองกระจกอาลัยอาวรณกับเตานมท่ีกําลังจะเสียไป แมไดตัดสินใจ

เขารับการผาตัดแลวจนนอนไมหลับถึงกับตองขอยานอนหลับกอนเวลา เธอคิดวาเปนความผิดของหมอ 

โกรธหมอที่ไมผาตัดใหเธอต้ังแตแรกท้ังๆท่ีเธอมาพบหมอตั้งแตเร่ิมพบความผิดปกติ และปฏิบัติตามท่ีเขา

แนะนํามาตลอด แตก็ไมสามารถตําหนิเขาได เธอหยุดเลาในขณะท่ีมีน้ําตาคลอเปนระยะ 

 “คืนกอนผาเราก็สองกระจกดู เห็นแลวก็น้ําตาไหล  แตไมไดจับอะไร ก็ดูเฉยๆ เสียดาย

เหมือนกันก็อยูกับเรามาต้ังนาน อยูๆตองมาตัดท้ิง  ก็ดูแคนั้น  ตอนนอนรอจะผาตัด  ก็พยายามไมคิดอะไร

แลว ไมอยากคิด คิดก็เสียใจ นึกถึงแตละคร้ังท่ีมาตรวจตามนัด… คงหลับไมได เลยบอกนองสาวขอยานอน

หลับมาทานนาจะดี  เคาเลยออกไปขอยานอนหลับมาให นานกวาจะหลับ เชาเคาก็ใหยามาทานอีกกอนมารับ

ไปหองผาตัด เราไมอยากนึกถึงอะไรอีก”  

จรรยายังไมลืมคําพูดของหมอเมื่อคราวท่ีเธอตอรองขอใชสมุนไพรรวมกับการรักษาแผน

ปจจุบัน  เธอถูกเขาตําหนิกับความคิดของเธอท่ีเพียงอยากเก็บถนอมเตานมไวกับตัวเองใหนานท่ีสุด  

นอกจากนี้ในสังคมทุนนิยมชายเปนใหญยังไดครอบงําใหการตอบสนองอารมณทางเพศแกสามี

เปนอีกภาระหนาท่ีหนึ่งของการเปนภรรยาท่ีดี ผูหญิงจึงรูสึกถึงคุณคาของการเปนหญิงและการเปนภรรยา

ของเธอลดนอยลง กลับยิ่งทําใหเธออาลัยอาวรณตอเตานมมากยิ่งข้ึนเม่ือเวลาท่ีเขารับการตัดเตานมใกลเขา

มาทุกขณะ โดยเฉพาะผูหญิงท่ีสามีมักพูดเสมอถึงการมีเพศสัมพันธกับการดํารงอยูของคูชีวิตสําหรับเขาและ

เธอ เชน “ยังไงก็ตองตัด  แตก็สองกระจกเหมือนกันหลังอาบน้ํา คิดในใจก็นึกถึงถาไมมีจะเปนยังไง มันคง

แปลกๆ เพราะเห็นแบบนี้มาต้ังแตไหนแตไรแลว  เขาก็บอกอยูเพราะรักกัน ไมใชเร่ืองแบบน้ัน  มันอยูท่ี

จิตใจ  แตเราไมรูวาเขาคิดยังไง เขาพูดงี้เร่ือย ”  

การกลบเกล่ือนความกังวลโดยโทรศัพทคุยเร่ืองงาน  

ภาระหนาท่ีของผูหญิงซ่ึงถูกครอบงําดวยอุดมการณอันเกิดจากทุนนิยมชายเปนใหญ ทําใหเธอ

ในฐานะลูกสาวโดยเฉพาะการเปนลูกสาวคนโตในครอบครัวของคนจีนท่ีถูกมอบหมายมาต้ังแตวัยเยาวจน

กลายเปนภาระหนาท่ีท่ีผูหญิงตองเปนผูดูแลรับผิดชอบความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัวและนองๆ 

ผูหญิงจึงแสดงออกในลักษณะของการกลบเกล่ือนเพราะกลัวบุคคลซ่ึงอยูภายใตการดูแลหรือรับคําปรึกษา

จากเธอจะวิตกกังวลไปกับการเจ็บปวยของเธอ จึงแสรงทําเปนโทรศัพทคุยเร่ืองงานท่ีตนเองเคยรับผิดชอบ

ในยามปกติ แทนท่ีจะพรํ่าพรรณนาถึงการรักษา และ ภาวะสุขภาพของตนเอง เชน “ไมใหใครมา  นองๆตอง
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4.  เหตุการณหลังการผาตัด  

 ในสวนนี้เปนการอธิบายถึงประสบการณความทุกขเม่ือผูหญิงเผชิญกับรางกายท่ีเปล่ียนแปลง 

อํานาจและการดํารงอยูของผูหญิงที่เปล่ียนไปภายหลังไดรับการผาตัดเตานม แบงเปนระยะพักฟนในร.พ.ซ่ึง

เปนการเร่ิมเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลง และระยะพักฟนท่ีบานหลังผาตัดซ่ึงเปนสภาพท่ีเปล่ียนไปกับการ

เผชิญหนากับสังคมอันอยูภายใตการครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญ 

รางกายท่ีเปล่ียนแปลงกับอํานาจ และการดํารงอยูท่ีเปล่ียนไป 

     ภายหลังจากการเผชิญกับกระบวนการของการกําจัดเนื้อรายหรือมะเร็งออกไปพรอมเตานม

ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีผูหญิงไมรูสึกตัวจากการดมยาสลบ  เธอเหลานี้จะต่ืนและรูสึกตัวมาพรอมกับสภาพ

รางกายท่ีแตกตางจากเดิมและเร่ิมเขาสูการดํารงชีวิตท่ีตองปรับเปล่ียน นํามาซ่ึงความทุกข แบงไดเปน          

2 ระยะดังนี้   

     4.1. ระยะพักฟนในโรงพยาบาล : การเร่ิมเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลง 

          ตัวตนและอํานาจของผูหญิงท่ีเปล่ียนแปลงไปในระยะหลังผาตัดท่ียังพักฟนอยูในร.พ.อัน

ถูกครอบงําดวยอุดมการณตางๆท่ีเกิดจากทุนนิยมชายเปนใหญ ไดนํามาซ่ึงความทุกขทรมานของผูหญิงใน

กรณีศึกษาท้ังสิบ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

    อํานาจในการดูแลและจัดการตนเอง 

   ความรูสึกเจ็บ ปวด ยึด ตึงจากบาดแผลหลังผาตัดโดยเฉพาะเม่ือมีการเคล่ือนไหว กลัวสาย

พันธนาการตางๆท่ีตอจากตัวเล่ือนหลุดโดยเฉพาะในระยะ1-2วันแรกหลังผาตัด ทําใหผูหญิงตองพึ่งพาอาศัย

ความชวยเหลือจากพยาบาลโดยเฉพาะในเร่ืองของการทําความสะอาดรางกายและการแตงตัว ในขณะท่ีพวก

เธอยังยึดติดอยูกับคานิยมและอุดมการณท่ีถูกปลูกฝงจากทุนนิยมชายเปนใหญใหรักนวลสงวนตัว และควร

เปนผูชวยเหลือดูแลผูอ่ืนมากกวาการรอรับความชวยเหลือจากใคร  จึงรูสึกกระดากอายตอการกลายเปนผูรับ

การดูแลโดยเฉพาะการเปดเผยรางกายตอหนาบุคคลอ่ืน เชน“พยาบาลเขาก็มาเช็ดตัวให  เราทําเองไมได

หรอก เดี๋ยวสายหลุด   รูสึกเหมือนกัน ตั้งกะโตมาก็พึ่งใหคนอ่ืนทําใหนี่แหละ ทําไงไดตองพึ่งเขา ”   

กลัวการสูญเสียอํานาจในการเปนผูผลิต  
การแสวงหากําไรทุกวิถีทางในระบบสังคมทุนนิยมชายเปนใหญทําใหผูท่ีหาเงินไดมีคุณคา

สูงข้ึน ผูหญิงจะไดรับการเพิ่มคุณคาเม่ือมีความสามารถในการเพ่ิมพูนรายไดแกครอบครัวโดยไมตองเสีย
คาแรงเพิ่มข้ึน แรงงานผูหญิงถูกขูดรีดดวยการเช่ือมโยงภาระหนาท่ีท่ีเสมือนยิ่งใหญในครอบครัว ซ่ึงสังคม
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บัวคล่ี สาวชาวสวน ท่ีชวยเหลือครอบครัวโดยการเก็บดอกไมและทํางานทุกอยางในสวน 
โดยเฉพาะการผสมปุยซ่ึงเปนหนาท่ีหลักของเธอ อีกท้ังยังรับผิดชอบซักผา ทําอาหารและงานบานอ่ืนๆ เธอ
ถูกพอแมปลูกฝงใหรูสึกวางานบานและการดูแลสมาชิกครอบครัวเปนเร่ืองสําคัญของผูหญิง  บัวคล่ีหวงวา
งานของครอบครัวจะดําเนินไปไดชา และจะเสียรายไดหากยังตองพักฟนอยูในร.พ. เพราะเธอรูสูตรผสมปุย
เพียงผูเดียว ในขณะเดียวกันก็กลัวเสียอํานาจหนาท่ีสําคัญนี้แกนองชาย  เธอไดเตรียมผสมปุยไวใหพอในชวง
ท่ีพักรักษาตัวอยูในร.พ. แตนองชายของเธอก็ยังโทรมาถามสูตรเพราะปุยใกลหมด “มานอนนี่ก็หวงงาน
เหมือนกัน นี่ก็ผสมปุยเอาไวใหได 4 วันเผ่ือไวเลย ทุกทีเราจะเปนคนผสมเอง คนอ่ืนไมรูสูตร เราก็อยากไป
ชวยแตก็ตองรักษาตัวใหดีกอน เม่ือวานนองชายก็โทรมาถาม …เราก็อยากรูวาตองทําไงตอ คิดวาคงตองให
ยาอีก หมอเคยบอกไวกอนผาตัด ปุยก็จะหมดแลว”  

รางกายท่ีเหลือเพียงเตานมขางเดียว 
ผูหญิงจะทุกขอยูกับความรูสึกโศกเศราเสียใจ เจ็บใจและโกรธหมอ ท่ีทําใหเธอตองสูญเสีย      

เตานม แตก็ไมกลาตําหนิเขา เธอไดแตคิดวนเวียนถึงเร่ืองราวกอนถูกตัดเตานมอยูตลอดเวลา ทุกคร้ังท่ี
รูสึกตัวก็จะคิดถึงเหตุการณ คําพูดและคําแนะนําเกาๆของแพทยในแตละคร้ังท่ีเธอมาพบเขา เขาผูเปนแพทย
ทําใหเธอไววางใจ เช่ือฟงและปฏิบัติตามท่ีแนะนําทุกอยาง โดยปราศจากการโตแยงและไมคิดวาเร่ืองจะ
บานปลายมาจนถึงข้ันตองถูกตัดเตานม  เพราะลักษณะของความเปนผูหญิงท่ีถูกปลูกฝงขัดเกลาจากชายเปน
ใหญใหเปนคนวางาย เช่ือฟงและยอมตามโดยเฉพาะผูชายซ่ึงมีอํานาจทางการแพทย เชน  “ถาไมหลับก็คิด
วนไปวนมาเร่ืองเดิมต้ังแตท่ีมาหาหมอ อาจารยบอกวายังไมตองผา  ถาไมรําคาญก็ไมตองไปทําอะไรเราก็โล
งอก  ก็นัดตรวจมาทุก3เดือน ถาผาเอาไปตรวจต้ังแตแรกก็ไมตองมาเปนแบบนี้…อาจารยบอกวาพรอมก็ให
มาผาเอาเนื้อไปตรวจ  บางทีเราก็วางไมตรงกับอาจารย  เลยพ่ึงได มาผาเม่ือ16มิถุนาน่ีเองแลวก็กลับไปรอฟง
ผลท่ีบาน ไมคิดวาจะเปนไรรายแรง เพราะหาหมอมาตลอด” (หญิงโสดวัย48ปท่ีหวงสุขภาพของตนเองและ
เร่ิมมาพบหมอต้ังแตคลําไดกอนท่ีคิดวาเปนเพียงหัวสิว) 

ถูกควบคุมดวยขอหามและขอควรปฏิบัติหลังผาตัด 

ขอจํากัดมากมายหลังผาตัดทําใหผูหญิงตองปฏิบัติตัวดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกัน

ภาวะแทรกซอนอันเปนส่ิงจําเปนท่ีเธอตองรีบเรียนรูใหมท้ังหมดในระยะเวลาอันส้ันกอนจะออก 

จากร.พ. ซ่ึงพวกเธอรูสึกวาขอปฏิบัตินั้นมีมากมาย และ ลวนเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต

ประจําวันและกระทบตอภาระหนาท่ีความเปนผูหญิงของเธอแทบท้ังส้ิน เชน “คูมือท่ีอาจารยเอามาใหอาน 

เยอะ มีแตหามทําท้ังนั้น พึ่งอานไดนิดเดียว” 
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ถูกจํากัดรูปแบบของเสื้อชั้นในท่ีมีราคาสูง 

อํานาจวิชาชีพท่ีเปนชายไดสงเสริมนายทุนผูผลิตเส้ือช้ันในดวยการช้ีใหผูหญิงเห็นถึงความ

จําเปนท่ีตองใชเส้ือช้ันแบบใหมใหเหมาะสมกับสภาพเตานมที่ถูกตัดออกไป ทําใหโอกาสในการเลือกเส้ือ

ช้ันในของผูหญิงลดลง เพราะตองยอมซ้ือเส้ือช้ันในราคาสูงกับรูปแบบที่แมเธอเลือกไดแตกลับอยูภายใต

ขอจํากัดของทุนนิยมท่ีรวมกับอํานาจวิชาชีพกําหนด ทําใหผูหญิงทุกขจากความวิตกกังวลกับคาใชจายท่ี

เพ่ิมข้ึน เชน“หมอวากลับบานใหใสเส้ือในแบบรัดง้ีไปกอน ใหเอาผาขนหนูหนุนใตรักแรไวจะไดไมบวม 

ตัวต้ังพันสองรอยบาท  ใหใชแบบนี้ ไมไหวหรอก ทุกทีใชไมกี่บาท พังคอยซ้ือ”  

4. 2. ระยะพักฟนท่ีบานหลังผาตัด : สภาพท่ีเปล่ียนไปกับการเผชิญหนากับสังคม 

สภาพรางกายท่ีเปล่ียนไปกับการท่ีผูหญิงตองออกไปเผชิญหนากับสังคมซ่ึงตนเองเคยดํารงอยูใน

สภาพรางกายท่ีปกตินํามาซ่ึงความทุกขของเธอเหลานี้ภายหลังผาตัดเม่ือออกจากร.พ.ไปอยูท่ีบาน สืบเนื่อง

จากผลของการเจ็บปวยทางกายท่ีไดเกิดภาวะแทรกซอนข้ึนและการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนใน

สังคมซ่ึงอยูภายใตการครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญ นอกจากนี้แมวาไมเกิดภาวะแทรกซอนใดๆแตผล

จากการผาตัดไดทําใหเธอมีสภาพรางกายเปลี่ยนไป มีการเปล่ียนแปลงบทบาท อํานาจหนาท่ี ซ่ึงคอยๆลด

นอยลงจนหมดไปในท่ีสุด อีกท้ังยังตองปรับตัวกับสภาพรางกายซ่ึงแตกตางจากเดิม ทําใหผูหญิงทุกข        

ดังตัวอยางตอไปนี้     

4.2.1.ตองทนกับการคัน บวม และ เจ็บ  

ความทุกขจากปญหาทางกายของผูหญิงนั้นยังเกิดข้ึนไดทุกเม่ือและยังมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไป 

แมวาพวกเธอจะพยายามปฏิบัติตามขอจํากัดหรือขอแนะนําของบุคลากรทางการแพทยแลวก็ตาม โดยความ

ทุกขเหลานี้ไมใชมีเพียงความทุกขกายท่ีสังเกตเห็นได หากแตมีความทุกขใจท่ีแฝงมาดวยอันเกิดจาก

อุดมการณตางๆท่ีผูหญิงถูกครอบงําจากทุนนิยมชายเปนใหญปลูกฝงใหเธอไมกลาแสดง ออกหรือแสดง

ความคิดเห็น โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอวัยวะซ่ึงพวกเธอถูกสอนใหปกปดเสมอมาต้ังแตเร่ิมเขาสูวัยสาว 

นั่นคือ เตานม ผูหญิงจึงไมกลาเลา ไมกลาบอกใครเม่ือรูสึกคัน บวมและเจ็บบริเวณบาดแผล เชน“ก็คันม่ัง

เหมือนกัน มันยิบๆขางใน จนอยากร้ือออก ทนเอา อยากใหหมอแกะเร็วๆ คิดอยูเง๊ียะแตก็ไมกลามา

กอน”“เม่ือวานเปดแผล หมอดูดน้ําออกไปดวย หมอวาแผลบวมข้ึน ไมกลาดู เจ็บ(เนนเสียง)แตเราไมกลา

รอง กลัวหมอดุ ”  

4.2.2.ทุกขจากการแตงกายเพื่อปดบังเตานมท่ีถูกตัด 

ทุนนิยมชายเปนใหญไดรวมกันครอบงําดวยการถายทอด สงตอ อบรมและขัดเกลา ใหเกิดเปน

คานิยมของคนในสังคมท่ีใหคุณคาแกผูหญิงสวย รูปรางดี มีเตานมท่ีสมสวน ทําใหผูหญิงมีความทุกขจาก

  
324 



  

อายและตกใจมากเม่ือซิลิโคนหลนพื้น  

 การใสซิลิโคนของผูหญิงเพื่ออําพรางไมใหใครรูวาเธอไมมีเตานมแลว กลับกลายเปนส่ิงท่ีสราง

ความอับอายแกเธอในขณะท่ีเธอไมทันไดระมัดระวังตัวและอยูในท่ีสาธารณะ “คร้ังแรกท่ีใสนะ เคยหลน

หลุดออกมาเลย  เราอายมาก  ตอนน้ันอยูในหาง   กําลังกมดูของ พอหลนออกมา เราก็รีบเก็บใสกระเปา

กางเกง แลวเดินหนีออกมาเลย ไมรูวามีใครเห็นม๊ัย ไมกลามอกลับไป”    

 เสียเงินมากเพื่อซ้ือซิลิโคนท่ีไมคุมกับราคามาใช  

ผูหญิงมีความทุกขจากการส้ินเปลืองคาใชจายเพ่ือซ้ือซิลิโคนสองขางมาใชในราคาสูง ซ่ึง

นํามาใชจริงเพียงขางเดียวโดยตองใสไวใตเส้ือช้ันใน  อีกท้ังยังหนัก และ ตองพยายามดูแลรักษาดวยความ

ยากลําบาก เพ่ือใชอยางคุมคาใหไดนานท่ีสุดแมจะอยูในสภาพท่ีทรุดโทรมแลวก็ตาม เพราะผูหญิงไมอยาก

ใหใครรูเกี่ยวกับการสูญเสียเตานมและไมกลาถามใครเกี่ยวกับการหาแหลงซ้ือเส้ือช้ันในแบบตัดมาใส   

ตกเปนเหยื่อของนายทุนผูผลิตเส้ือชั้นใน 

ผูหญิงทุกขกับการตกเปนเหยื่อการเอารัดเอาเปรียบของนายทุนผูผลิตเส้ือช้ันในท่ีมีกลยุทธใน

การจําหนายสินคาใหไดมากยิ่งข้ึน ท้ังในเร่ืองกลไกการลดราคาเม่ือตัดจํานวนมากข้ึนโดยไมสามารถเลือก

ไดหลายแบบ และ การจําหนายโดยตรงถึงบานผานตัวแทนบริษัทผูผลิตเส้ือช้ันในซ่ึงจะทําใหผูหญิงเสีย

คาใชจายมากข้ึนเพราะความเกรงใจทั้งๆท่ีใชยังไมคุมคา เชน “เขาใหตัดคร้ังละสามตัวทีเดียวเลย แบบ

เดียวกันหมดแตเปล่ียนสีไดไมงั้นไมไดราคาสามพันกวา แบบเหมาจาย ตัดแบบคร่ึงตัวหมด… เราอยากได

แบบเต็มตัวบาง  เพราะเดิมจะใสแบบเต็มตัว ของ…นี่แพง แตก็มีคนมาแนะนํา ของ…มาท่ีบานเลย เราเกรงใจ

กลัวตองซ้ือก็เลยบอกเขาวา มีแลว  ท่ีเรามีอยูก็พึ่งตัดมา ราคาก็ไมใชวาถูก หลวมก็ตองตัดใหมอีก” 

4.2.3.เสียอํานาจในการดูแลตนเอง 

อํานาจในการดูแลตนเองของผูหญิงลดตํ่าลงเม่ือกลับไปอยูบาน คนท่ีใหความชวยเหลือพวกเธอ

คือคนใกลชิดในครอบครัว ซ่ึงเธอถูกครอบงําดวยทุนนิยมชายเปนใหญใหเปนผูท่ีตองรับผิดชอบดูแลความ

เปนอยูของพวกเขา ผูหญิงนอกจากจะไมคุนเคยกับการเปนผูไดรับการดูแลจากเขาเหลานี้แตกลับรูสึกวา

ตนเองสรางภาระใหพวกเขา เพราะไมสามารถมีกิจกรรมหรือปฏิบัติหนาท่ีท่ีตนเองเคยทําและรับผิดชอบได

ดวยตนเองโดยไมตองรองขอความชวยเหลือจากใคร  เชน    รูสึกเปนสวนเกินท่ีนารังเกียจ  
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คานิยมท่ีผูหญิงถูกปลูกฝงใหเช่ือวาผูหญิงควรตองเปนผูดูแลความเปนอยูของสามี ตองรักนวล

สงวนตัว ทําใหเธอรูสึกกระดากอายตอการไรความสามารถของตนเองท่ีนอกจากจะไมสรางประโยชนใดๆ

แกสามีแตตรงกันขามเธอกลับสรางภาระใหเขา ไมสามารถท่ีจะใหบริการหรือดูแลเอาใจใสสามีไดในขณะท่ี

สามีตองเปนผูใหความชวยเหลือและดูแลในเร่ืองสวนตัวของผูหญิง เชน“รูสึกเปนสวนเกินท่ีนารังเกียจ  จะ

หยิบนูนนี่ใหเขากินก็ไมได เพราะรางกายตองการพักผอน  ลุงจะเปนฝายชวยเรามากกวา  อาบน้ําใหเราดวย

ชวงแรกๆ เพราะมันเอ้ือมไมถนัด   เขาจะอาบใหเอง  แตเรารูสึกยังไงไมรู”   

4.2.4. ทุกขจากอํานาจในการเปนผูผลิตลดต่ําลง 

          การมีสวนรวมในงานการผลิตของผูหญิงในสังคมทุนนิยมชายเปนใหญทําใหผูหญิงไดรับ

คุณคามากข้ึน แตสภาพรางกายหลังผาตัดกับขอจํากัดของผูหญิงเม่ือกลับไปอยูท่ีบาน ทําใหโอกาสในการเขา

ไปมีสวนรวมกับงานท่ีสรางรายไดแกครอบครัวของพวกเธอลดนอยลง งานบางอยางผูหญิงตองหยุดทําจน

เธอคอยๆหมดอํานาจไปในท่ีสุด จึงทําใหผูหญิงมีความทุกข เชน “อยูแตในบาน ไมไดออกไปเก็บดอกเก็บ

ไมในสวนแลว หมอวาใหระวังโดนแดด ระวังติดเช้ือ” “เม่ือกอนเราทําเองหมด(ผสมปุย)ไมมีใครรูสูตร 

ตอนนี้นองชายผสมแทน นี่อยูบานคํ่าๆก็ไปเทปูนดวยนะ ใชรถลาก ถาเปนแตกอนก็ยกเอา นี่หมอไมใหยก

หนัก ก็ตองแบบเนี้ย…” 

4.2.5. ทุกขจากอํานาจในการเปนผูผลิตซํ้าลดลง 

         ความทุกขของผูหญิงเกิดจากความสามารถในการดูแลความเปนอยูของคนในบานลดลงจน 

คอยๆหมดไปในที่สุด และ ถูกแทนท่ีดวยการปฏิบัติแทนโดยคนท่ีเธอควรเปนผูดูแลเอาใจใสเขา เพราะ

สภาพรางกายและขอจํากัดหลังผาตัดเตานมทําใหเธอเหลานี้ไมสามารถปฏิบัติภาระหนาท่ีในการเปนผูผลิต

ซํ้าได อันเปนส่ิงท่ีผูหญิงถูกทําใหยึดติดดวยการครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญจนกลายเปนความเคยชิน

และเปนงานสําคัญท่ีผูหญิงและคนในสังคมคาดหวัง เชน“หลังผาตัดเขาทํานะกวาดพื้น เช็ดถู  เราก็ทําบาง 

แตเขาทําสวนใหญ คงกลัวเราขยับแขนมาก  ถาเราไมเปนหยั่งง้ี เราก็ทําทุกอยาง”  “ลุงตองมาดูแลปา

มากกวาปาดูแลลุง  เร่ืองของผูหญิงหนะนะ ถางานบานจางคนมาทํา แตอะไรนิดหนอยท่ีเราจะบริการใหลุง

เล็กๆนอยๆได เราก็ยังรูสึก จะหยิบของ จะดูแลลุงก็ทําไมไดเต็มท่ี มันไมคอยสะดวก” 

4.2.6. ทุกขจากการเปนแมท่ีไมสมบูรณแบบ  

     ผูหญิงเกิดความทุกขเม่ือไมสามารถเปนแมท่ีสมบูรณตามท่ีสังคมซ่ึงถูกทุนนิยมชายเปน

ใหญครอบงําใหเกิดอุดมการณความเปนแม โดยผูกโยงเขากับบทบาทอาชีพทางวัฒนธรรมของผูหญิงในการ

เปนผูขัดเกลาเล้ียงดูบุตร ใหความรักความอบอุนและใกลชิดบุตรดวยการกอดหรือสัมผัส เชน“บอกลูกวา มา

เปนแผลขางนี้ใหระวังนะ เขาคงรูวาถาเปนแผลจะเจ็บ ก็ไมเคยมาถูก กลางคืนนอนเม่ือกอนเราตองกอดเขา   
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4.2.7.  ทุกขจากอายและไมม่ันใจท่ีเหลือเตานมเพียงขางเดียว 
         ทุนนิยมชายเปนใหญท่ีครอบงําทําใหเกิดเปนคานิยมตอการมีเตานมของผูหญิงในสังคม 

ทําใหผูหญิงท่ีถูกตัดเตานมมีความทุกขเพราะขาดความม่ันใจเม่ือคิดถึงสภาพท่ีตองปรากฏกายสูสายตาผูคน

ในท่ีสาธารณะ ในขณะที่รางกายของเธอไมสมประกอบและไมกลามีกิจกรรมท่ีทําใหเห็นสัดสวนของ

รางกายชัดเจน เชน “เวลาไปเท่ียวกับเพ่ือน วายก็วายไมได   ซาวก็ซาวไมได(อบเซาวนา)   อาย   เพื่อนก็รู 

จริงๆก็อยากเหมือนกัน  แตอาย  ”   “อาย เวลาเดินไปไหนมาไหน รูสึกระแวงวาคนอ่ืนเขามอง อยางเม่ือวาน 

เดินลงไปขางลางก็ถูกมอง คนเปลมอง คนอ่ืนมอง ตั้งแตเขาลิฟทเลย  คงมองวานมไมเทากัน…รูสิ ก็เขามอง 

รึวาเราคิดไปเองก็ไมรู เหมือนวัวสันหลังหวะ ไมม่ันใจ จริงๆไมอยากลงไปหรอก พอดีคุณแมมาตรวจ”  

4.2.7. ทุกขจากถูกสังคมตั้งขอรังเกียจ 
        การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนภายใตอุดมการณท่ีถูกครอบงําดวยทุนนิยมชายเปนใหญ  ทํา

ใหผูหญิงมีความทุกขจากปฏิกิริยาท้ังคําพูดและการแสดงออกของบุคคลเหลานั้น  จนตองแยกตัวออกจาก

สังคม เชน“เขาบอกใหลุงเลิกกับปา  ทําไมตองอยูกับคนไมสมประกอบ…แรกๆก็รูสึกวาตัวเองเปนอีดวน  

หลังๆก็เฉยๆ  งานสังคมหลังๆไมอยากไป ไมไปแลว รําคาญ ชอบถามเร่ืองโรคเรา ชอบเลาเร่ืองคนเปน

มะเร็ง  ถาถามมากๆ ปาก็เปดใหดูเลย  รําคาญ …บางทีเจอเพื่อนท่ีร.พ. หรือเพื่อนโทรมา ก็จะเลาเร่ืองอะไร

ใหฟงไมรุ บอกวาคนนั้นคนนี้พึ่งเสีย   สามีไปมีภรรยาอ่ืน    คนแถวน้ีบางทีก็มีบาง ก็เลยไมอยากยุงกับใคร”   

4.2.7. ทุกขจากเพศสัมพันธท่ีเปล่ียนไป 
          เพศสัมพันธเปนภาระหนาท่ีหนึ่งท่ีผูหญิงควรเปนผูสนองอารมณแกผูชายซ่ึงเปนสามีใน

ฐานะของภรรยา เตานมเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญของการมีเพศสัมพันธ เสมือนเปนวัตถุทางเพศ โดย

ผานการขัดเกลาของสังคมท่ีไมเทาเทียมจากการครอบงําของทุนนิยมชายเปนใหญ ซ่ึง ไดรับและรอรับ

ผลประโยชนรวมกันจากเตานมของผูหญิง ผูหญิงท่ีสูญเสียเตานมจึงทุกขเพราะรูสึกบกพรองท่ีไมมี

เพศสัมพันธกับสามี  มีเพศสัมพันธดวยความจําใจ  และรูสึกวาตนเองผิดท่ีเปนสาเหตุใหสามีเสียสุขภาพ

เพราะเขาดับอารมณอยากมีเพศสัมพันธดวยการพึ่งของมึนเมา เชน“บางทีเขานอนไมหลับ ก็มีความตองการ 

เราก็เห็นใจ   จริงๆก็ไมมีอารมณ มันเบื่อๆ ตองระวังแผลกลัวเจ็บ กลัวโดนแผล บางทีก็ทนใหเขาทํา” “แกก็

เขาใจ แกข้ีสงสารเลยไมอยากยุง   ถาเราไมใหมันก็ตองมีบาง ผัวเมียกันถาไมมี เขาก็ตองไปหาท่ีอ่ืน หนาอก

เขาก็จับนะ เขาเคยบอกวาถึงเวลานี้จะวางมือ เราฟงแลวก็รูสึกตัวเองใหเขาไมได”   
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อยางไรก็ตามผลการศึกษาท่ีไดท้ังหมดนั้นเปนเพียงการศึกษาท่ีส้ินสุดในระยะที่ผูหญิงออกจาก

โรงพยาบาลไปพักฟนท่ีบานตามข้ันตอนของการวิจัย  ซ่ึงในชีวิตจริงนั้นความทุกขของผูหญิงไมไดส้ินสุด

ตามระยะเวลาของการวิจัย หากแตยังมีตอเนื่องออกไปตราบเทาท่ีผูหญิงยังคงมีชีวิตและยังคงดํารงอยูใน

สังคมท่ีครอบงําดวยทุนนิยมชายเปนใหญนี้ตอไป  

สรุปและอภิปรายผล    

การสรางอุดมการณทุนนิยมชายเปนใหญครอบงําใหผูหญิงและคนในสังคมใหคุณคากับเตานม 

กลายเปนสัญลักษณทางเพศท่ีสําคัญ กลายเปนของสงวนของผูหญิง เปนของลูกและของสามี ผูหญิงจึงตอง

ปกปดและรูสึกหวงแหนเม่ือเตานมเร่ิมโตขึ้น มีผลใหเกิดความทุกขในผูหญิงมากข้ึนเม่ือตองถูกตรวจหรือ

ถูกตัดเตานม  โดยความทุกขนั้นไดเร่ิมต้ังแตผูหญิงพบกับความผิดปกติหรือคนพบโรคไปจนถึงการ

ตัดสินใจตัดเตานม  วันผาตัดและตอเนื่องไปจนถึงชีวิตหลังผาตัดต้ังแตออกจากหองผาตัดแลวพักฟนอยู

ในร.พ.จนกระท่ังถึงกลับไปพักฟนท่ีบาน   ซ่ึงผูหญิงจะยังคงมีความทุกขในรูปแบบท่ีแตกตางหรือเปล่ียนไป

อยางไมส้ินสุด หากเธอยังคงดํารงอยูภายใตสังคมท่ีถูกครอบงําดวยทุนนิยมชายเปนใหญ ดังนี้ 

1. การพบความผิดปกติในรางกายของผูหญิงเปนการพบดวยความบังเอิญท้ังส้ิน เพราะทุนนิยม

ชายเปนใหญไดรวมกันสรางอุดมการณครอบงําดวยการสืบทอดสงตอคําส่ังสอน และ หลอหลอมใหเกิด

ทัศนคติ คานิยมของความเปนหญิงท่ีตองรักนวลสงวนตัว ตองมีส่ิงปกปดเตานมของหญิงท่ีเขาสูวัยสาว     

เตานมจึงกลายเปนส่ิงตองหาม ตองปดบัง  อันเปนเหตุใหผูหญิงไมคิดสํารวจและไปตรวจเตานมท่ีเส่ียงตอ

การเกิดโรคของเธอ 

2. เม่ือผูหญิงคนพบโรคนั้น ผูหญิงท่ีมีคนใกลชิดพาไปตรวจจะสามารถกาวขามความอายและ

ตัดสินใจไปตรวจไดรวดเร็วกวา ทําใหความทุกขของเธอคล่ีคลายลงไดรวดเร็ว  

3. ทุนนิยมชายเปนใหญ ไดรวมกันครอบงําทําใหเกิดเปนอุดมการณของการมีชีวิตอยูของผูหญิง 

กอใหเกิดอํานาจและตัวตนท่ีสูงตํ่า และเกิดภาระหนาท่ีจากความเปนหญิง ทําใหผูหญิงไมอยากเสียเวลาไป

ตรวจและปลอยเวลาใหผานไปเนิ่นนานกวาจะตัดสินใจไปตรวจ อันมีผลตอการวินิจฉัยและการรักษาท่ีพวก

เธอยากจะยอมรับได นั่นคือ การเปนมะเร็งและตองถูกตัดเตานม 

4.  ทุนนิยมชายเปนใหญ รวมกับอํานาจวิชาชีพ ตางสงเสริมกันใหไดรับประโยชนจากการตรวจ

และรักษามะเร็งเตานมของผูหญิงซ่ึงถูกบีบค้ันและกดดันใหเธอตองยอมรับการตัดเตานม และ ตองใชส่ิง

ทดแทนเตานมของผูหญิง ในขณะที่ผูหญิงมีความทุกขจากข้ันตอนในการตรวจรักษาและการใชส่ิงทดแทน

เตานมนั้น 
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5. ทุนนิยมชายเปนใหญท่ีเสริมดวยอํานาจวิชาชีพ มุงกําจัดตัวโรคและไดประโยชนจากการตัด

เตานมของผูหญิง ทําใหผูหญิงท่ีปฏิเสธการตัดเตานมขอไปรักษาแบบแผนโบราณน้ันไดรับความ

กระทบกระเทือนทางจิตใจจากการคัดคานของวิชาชีพอยางรุนแรงดวยกิริยาและวาจาท่ีแสดงตอผูหญิง อัน

เปนการซํ้าเติมความทุกขของผูหญิงมากยิ่งข้ึน  

6. ทุนนิยมชายเปนใหญทําใหผูหญิงมีความทุกขทรมานจากสภาพรางกายท่ีเปล่ียนไปหลังผาตัด

เตานมท้ังดานรางกายและจิตใจ  เพราะมีภาพลักษณและคุณคาของความเปนหญิงท่ีขัดแยงจากคานิยม 

ทัศนคติ ซ่ึงถูกครอบงําใหเกิดเปนคุณลักษณะท่ีดีและนาช่ืนชมของผูหญิงในสังคมทุนนิยมชายเปนใหญ ซ่ึง

ผูหญิงไมสามารถตอบสนองตามความคาดหวังของสังคมได อันมีผลใหบทบาท อํานาจ หนาท่ี และคุณคา

ของผูหญิงลดนอยถอยลงไป ในท่ีสุดผูหญิงก็ถูกถอดถอนอํานาจไปพรอมกับรางกายท่ีลมสลายหรือเตานมท่ี

เธอสูญเสียไป   

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรมีการประชาสัมพันธใหเขาใจมากข้ึนถึงประสิทธิผลของการรักษาหากสามารถคนพบ

โรคต้ังแตระยะเร่ิมตน 

2.  คนใกลชิดควรใหความสําคัญตอการพาผูหญิงไปตรวจเพื่อใหเธอไดรับการตรวจวินิจฉัย และ 

รักษาท่ีไมลาชา 

3. ลดการครอบงําทําใหเกิดเปนอุดมการณของการมีชีวิตอยูของผูหญิง 

4.   ในสวนของภาครัฐควรมีนโยบายท่ีเปนชองทางใหผูหญิงไดรับสวัสดิการตรวจรักษามะเร็ง

เตานมและอุปกรณเสริมเตานมหรือเส้ือช้ันในที่เหมาะสมหลังผาตัด 

5. สรางความตระหนักแกบุคลากรวิชาชีพในการเพ่ิมความใสใจตอความออนไหวของความ

เปนหญิง และสรางเสริมพลังอํานาจของผูหญิงใหกลาเผชิญตอการรักษาท่ีถูกตองเหมาะสมดวยการให

คําปรึกษาจากผูหญิงท่ีผานประสบการณการถูกตัดเตานมมาแลว 

6.   ลดการครอบงําท่ีทําใหเกิดอุดมการณ คานิยม คุณลักษณะท่ีดีและนาช่ืนชมของผูหญิง ใน

สังคมทุนนิยมชายเปนใหญ เพื่อบรรเทาความทุกขแกผูหญิงทุกคนท่ีมีความเส่ียงตอการเปนมะเร็งเตานมและ

อาจตองถูกตัดเตานมออก 

7.  สรางเสริมใหผูหญิงมีอํานาจโดยสงเสริมใหมีนโยบายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและโอกาสแก

ผูหญิงดานการศึกษา อาชีพ รายได และสวัสดิการท่ีม่ันคง  
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ระบบชายเปนใหญและทุนนิยมกับประสบการณมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของวัยรุนหญิง 
 

 

พรพรหม วิศิษฎวณิชย 

บทนํา 

ปญหาการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกเปนปญหาท่ีสําคัญตอชีวิตผูหญิง สังคมมีการหลอหลอมใหวัยรุน

หญิงรักนวลสงวนตัว ผูหญิงจึงเติบโตมาพรอมกับอุดมการณการรักษาพรหมจรรย เม่ือคบหาผูชายก็จะมีการ

วางตัว การไมอยูตามลําพังสองตอสอง ถึงอยางไรก็ตามการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของผูหญิงนั้นมักจะเกิดจาก

การบังคับ การขมขู อีกท้ังการที่ฝายชายมีอายุมากก็เอาเปรียบวัยรุนหญิงท่ีมีอายุนอยได (Michael, 2004)  

ปญหาวัยรุนท่ีเกิดข้ึนไดแก ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหายาเสพติด ปญหาเร่ืองเพ่ือน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเร่ืองเพศสัมพันธท่ีเกิดข้ึนกับวัยรุนหญิง ไดเปนปญหาท่ีสังคมใหความสนใจมา

นาน การท่ีวัยรุนหญิงมีเพศสัมพันธคร้ังแรกนั้นทําใหวัยรุนหญิงไดรับผลกระทบตางๆ เชน การกินยา การ

กินสารเคมี การกรีดขอมือ การกระโดดจากท่ีสูง (หนังสือพิมพขาวสด คอลัมนท่ี 13)วัยรุนหญิงบางคนเกิด

ตั้งครรภข้ึนทําใหไมสามารถเรียนตอไปได วัยรุนหญิงจึงตองหยุดเรียนและออกจากระบบการศึกษา ในขณะ

ท่ีผูชายสามารถไปเรียนและไมรับผิดชอบกับการกระทําของตนเอง 

นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธคร้ังแรกทําใหวัยรุนหญิงเส่ียงตอการทําแทง ซ่ึงปจจุบันมีผูหญิง   

ทําแทงมากข้ึนและมีอายุเฉล่ียต่ํากวา 20 ป อีกท้ังยังมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีทําใหวัยรุนประสบปญหา

สุขภาพและสงผลไปยังปญหาอ่ืนอีก (วิลาสินี พิพิธกุล, 2545) 

บทความน้ีเปนการศึกษาถึงประสบการณมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของวัยรุนหญิงโดยเนนการ

วิเคราะหระบบชายเปนใหญและทุนนิยมท่ีทําใหเกิดการควบคุม การกดข่ีผูหญิงท่ียังคงดํารงอยูในสังคม

ภายใตอํานาจและอุดมการณตางๆท่ีเกี่ยวของกับผูหญิง ไมวาจะเปน อํานาจของความเปนชาย อํานาจของ

การใชกําลังบังคับ อุดมการณเร่ืองความรัก เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสบการณและ

กระบวนการตัดสินใจของวัยรุนหญิงในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกและเพื่อศึกษาความสัมพันธระบบทุน

นิยมชายเปนใหญในโครงสรางชีวิตของวัยรุนหญิงกับการมีเพศสัมพันธคร้ังแรก  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาในกลุมวัยรุนหญิงอายุระหวาง 16-20 ป ซ่ึงกําลังศึกษา

อยูในระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยใชเวลาเก็บขอมูลสัมภาษณ

เชิงลึกตามแนวทางการสัมภาษณท่ีไดเตรียมไว ผูวิจัยใหความสําคัญตอความรูสึกกับกลุมตัวอยางมาก  

ในการพูดคุยกันคร้ังแรกนั้นผูเขียนจะพูดคุยแบบกันเองและจะยังไมรายละเอียดมากนัก กระท่ัง

ผูเขียนจะมีการพูดคุยผานโทรศัพทกับกลุมตัวอยางหลายคร้ังและมีการนัดเจอพูดคุยกัน ผูเขียนจึงสอบถาม

ในประเด็นท่ีตองการเพิ่มข้ึนในแตละคร้ังท่ีนัดเจอ การสัมภาษณระหวางผูเขียนกับกลุมตัวอยางนั้นจะใช

เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมงตอคร้ัง โดยผูเขียนจะมีการพูดคุยกับกลุมตัวอยางทุกประเด็นท่ีตองการศึกษา      

อีกท้ังผูเขียนไดมีการสอบถามถึงความเปนอยู ปญหาท่ีประสบในขณะน้ัน กิจกรรมหรือส่ิงท่ีกลุมตัวอยาง    

ชอบทําเพื่อท่ีกลุมตัวอยางจะไมเกอเขินมากเกินไป  

นอกจากการสัมภาษณแลว ผูเขียนยังไดสังเกตสีหนา น้ําเสียง ทาทาง ลักษณะของกลุมตัวอยาง 

เพื่อท่ีจะเปนประโยชนในการวิเคราะหรวมกับขอมูลท่ีไดสัมภาษณมา 

ผลการวิจัย 

บทความนี้ไดใชแนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist  Feminist)  ซ่ึงกลาวถึงระบบทุนนิยม

ชายเปนใหญซ่ึงเขาไปมีอํานาจในประสบการณและกระบวนการในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของวัยรุน

หญิง ระบบทุนนิยมชายเปนใหญเขาไปมีอํานาจในการดําเนินชีวิตของวัยรุนหญิงในหลายๆดาน อาทิ การ

ทํางานลวงเวลาของวัยรุนหญิง อุดมการณความรัก อุดมการณการมีเพศสัมพันธและการแตงงาน อํานาจใน

ครอบครัว อํานาจในกลุมเพื่อน อุดมการณท่ีแตกตางกันของหญิงชาย ส่ิงเหลานี้สงผลใหวัยรุนหญิงตกอยู

ภายใตระบบทุนนิยมชายเปนใหญท่ีนําไปสูการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกได 

จากระบบทุนนิยมชายเปนใหญเขาไปมีอํานาจท้ังในประเด็นประสบการณและเหตุผลท่ีทําให

วัยรุนหญิงมีเพศสัมพันธคร้ังแรก โดยพบวาในประสบการณการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของวัยรุนหญิงนั้นมี

การควบคุมโดยระบบชายเปนใหญมาต้ังแตวันท่ีวัยรุนหญิงรูจักกับฝายชายจึงสงผลใหวัยรุนหญิงตกเปน

เหยื่อทางอารมณมาจนกระท่ังวันเสียสาว  

การเสียสาวเปนวาทกรรมท่ีสรางข้ึนจากภาษาระบบทุนนิยมชายเปนใหญโดยระบบทุนนิยมชาย

เปนใหญไดใหคุณคากับความสาว ความบริสุทธ์ิของผูหญิงวามีคุณคา มีราคา ทําใหผูหญิงรูสึกหวงแหน มองวา

พรหมจรรยเปนส่ิงสําคัญ ความสาวควรจะมอบใหกับสามีหรือคนท่ีแตงงานดวยเทานั้น ในขณะท่ีผูชายก็หาวิธี

ไลลาพรหมจรรยของผูหญิง ยิ่งผูชายทําลายความสาวไดมากเทาไร ผูชายจะมีความเปนชายมากข้ึน 
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บทความนี้ไดกลาวถึงประสบการณการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของวัยรุนหญิงไว 4 ประเด็น 

ไดแก (1) อํานาจกับการทําความรูจักกันระหวางหญิงชาย (2) “แฟน”  ภายใตทุนนิยมชายเปนใหญ  (3) 

ประสบการณการเสียสาว “การถูกบังคับ” หรือ “ทาสอํานาจรัก” (4) ชีวิตภายหลังการเสียสาว 

อํานาจกับการทําความรูจักกันระหวางหญิงชาย 

การรูจักระหวางวัยรุนหญิงกับฝายชายน้ันมี 2 รูปแบบ ไดแก หนึ่ง การท่ีฝายชายใชอํานาจในการ

ทําความรูจักกับฝายหญิง และ สอง การท่ีฝายชายใชอํานาจผานบุคคลและสถานการณในการทําความรูจัก  

1. การท่ีฝายชายใชอํานาจในการทําความรูจักกับฝายหญิง นั่นคือ การท่ีฝายหญิงเขาไปอยูใน 

สถานท่ีท่ีฝายชายไดเปรียบและฝายหญิงเสียเปรียบ สงผลใหฝายหญิงเกิดความกลัว ความเกรง ในการที่ฝาย

ชายจะมีอํานาจในการทําความรูจักนั้นมีประเด็นยอย 3 ประเด็น ไดแก  

 หนึ่ง สถานการณและสถานท่ีซ่ึงทําใหรูจักกันโดยฝายชายมีฐานะดี เปนหัวหนาสามารถใชงาน

และเงินเปนเง่ือนไขในการทําความรูจักกับวัยรุนหญิง หรือการท่ีฝายชายมีรถขับทําใหผูหญิงรูสึกสนใจ 

อยากจะทําความรูจักดวย สถานท่ีและสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดแก งานประจําป หางสรรพสินคา สถานท่ี

ทํางาน ลานจอดรถสาธารณะ 

“ไปเท่ียวแลวเจอกัน ตอนนั้นเปนงานยาโม ครบุรี ตอนนั้นอยูท่ีโคราช” แวว (กรณีท่ี 7) 

สอง รูปแบบการเร่ิมตนมีปฏิสัมพันธ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากฝายชายโดยฝายชายจะมีการจองมอง การ

พยายามทําใหตนเองเปนจุดสนใจ การรอโอกาสที่จะเขาหาวัยรุนหญิงและการออกอุบายใหวัยรุนหญิงอยู

ตามลําพัง การพูดคุย ฝายชายขอเปนฝายจายเงินคาอาหารหรือกิจกรรมตางๆ มีการขอเบอรโทรศัพทและการ

ใหเบอรโทรศัพท  ปฏิสัมพันธตางๆที่เกิดข้ึนลวนเปนการท่ีฝายชายไมเปดโอกาสใหวัยรุนหญิงเอาตัวรอด

หรือหาทางหนีได 

 “ออฟและก็เพื่อนๆเตนจนกันๆหนูอยูคนเดียวและมีแตพวกเขาลอมอยู เขาก็บอกวาขอเบอร

หนอย หนูกลัวก็เลยใหเบอรไป” แวว (กรณีท่ี 7) 

สาม บุคลิกลักษณะและสถานภาพของผูชาย  ลักษณะของผูชายทําใหวัยรุนหญิงสนใจมีรูปราง

หนาตาดี ผิวพรรณดี คอนขางมีฐานะ สวนสถานภาพของผูชายสรุปไดวาเม่ือผูชายอยูในระดับของการทํา

ความรูจัก วัยรุนหญิงมองวาฝายชายเปนคนรูจัก เพื่อน กิ๊ก และแฟน 

“ไปถามวาตัวเองช่ืออะไรนะ นารักดี”  นุย (กรณีท่ี 4) 

2. การท่ีฝายชายใชอํานาจผานบุคคลและสถานการณในการทําความรูจัก เปนการท่ีฝายชายใช 
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อํานาจท่ีมีอยูผานบุคคลอ่ืนหรือสถานการณท่ีฝายชายไดเปรียบในการทําความรูจักฝายหญิง ซ่ึง

แบงไดเปน 3 ประเด็น ไดแก 

 หนึ่ง บุคคลท่ีมีอํานาจในการแนะนําใหเกิดการรูจัก ไดแก เพื่อน แฟนเพื่อน พอแม  ซ่ึงมีอิทธิพล

ตอวัยรุนหญิงท้ังดานการอบรมเล้ียงดู การเรียนหนังสือดวยกัน ความมีอาวุโสทําใหวัยรุนหญิงเกิดความเกรงใจ 

“เพื่อนติดตอให เพื่อนเปนแฟนกับเพ่ือนพี่แบงก พี่แบงกอกหัก เพื่อนเห็น เพื่อนพูดเลนวายืม

โทรศัพทแบงกแลวพิมพเบอรหนูให” ใหม (กรณีท่ี 8) 

สอง รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ ในการทําความรูจักโดยฝายชายมีการใชอํานาจผานบุคคลอ่ืนนั้น

มีการเร่ิมจากการจองมอง การแซว การเขาไปสนทนา การขอเบอรและการใหเบอรโทร 

“แบงกเห็นรูปในโทรศัพท เขาถามวาใครนารักดีเนอะ แบงกโทรมา”  ใหม (กรณีท่ี 8) 

สาม สถานภาพของผูชายท่ีมีตอวัยรุนหญิง เปนสถานภาพท่ีวัยรุนหญิงกําหนดข้ึนเม่ือรูจักฝาย

ชาย วัยรุนหญิงมีการตัดสินใจและพิจารณากอนวาผูชายท่ีแนะนําใหรูจักควรจะพัฒนาเปนแฟนหรือไม โดย

ชวงแรกวัยรุนหญิงมองวาผูชายท่ีเขามาทําความรูจักนั้นคือ คนรูจัก เพื่อนและกิ๊ก 

 “แรกๆเหมือนเปนคนรูจัก เขารูจักกับเพื่อนหนู หนูไมไดสนใจมาก”    อุ (กรณีท่ี 9) 

เ ม่ือวัยรุนหญิงไดทําความรูจักกับฝายชายภายใตการควบคุมแลวฝายชายจะมีการสาน

ความสัมพันธตอไปเพื่อท่ีจะพัฒนาไปสูข้ันการสนิทสนมระดับสูงหรือการเปน “แฟน” ดังจะกลาวตอไป 

แฟน” ภายใตทุนนิยมชายเปนใหญ  “

ภายหลังจากวัยรุนหญิงรูจักกับฝายชายแลว  ฝายชายจะสรางความสัมพันธและพัฒนา

ความสัมพันธภายใตอํานาจทุนนิยมชายเปนใหญไปจนถึงความสัมพันธท่ีเรียกวา “แฟน” ซ่ึงเปน

กระบวนการปฏิสัมพันธท่ีฝายชายเปนฝายสรางและเร่ิมตน สวนฝายหญิงเปนฝายสานตอ ยอมรับตอบสนอง

ตออํานาจของชาย  

อํานาจชายในการสรางปฏิสัมพันธ 

กระบวนการสรางความสัมพันธจากอํานาจทุนนิยมชายเปนใหญเปนกระบวนการตอเนื่อง 

จากกระบวนการทําความรูจักโดยฝายชายมีการรุกหรือการติดตอกลับไปยังวัยรุนหญิง มีการ

พูดคุยสนทนา ซ่ึงแบงเปนประเด็นยอยได 4 ประเด็นดังนี้ 

1. การติดตอสรางความสัมพันธ  โดยการเร่ิมตนความสัมพันธจากฝายชาย  เปนการท่ีฝายชายมี

การติดตอกลับเพ่ือพูดคุยหรือนัดเจอกัน ระยะเวลาในการติดตอกลับแตกตางกันซ่ึงมีตั้งแตโทรทันทีหรือ

ปลอยเวลาผานไประยะหนึ่ง 
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2. สถานท่ีในการสรางความสัมพันธ มี ลักษณะท่ีเปนสวนตัวมากข้ึน  จากการเ ร่ิมตน

ความสัมพันธท่ีหางสรรพสินคาหรือสวนสาธารณะก็กลายเปนการชวนไปเที่ยวบานฝายชาย การไปสถานท่ี

ทองเท่ียวตางจังหวัด ฝายชายมีการจายเงินใหกับผูหญิง มีการเล้ียงอาหาร การซ้ือของใหหรือทําใหสถานท่ี

นัดพบปราศจากคนอ่ืน 

“ไปบาง หนูไมชอบเดินหาง รูสึกไมอิสระ ไมสวนตัว สวนมากไปหาดทะเลนํ้าจืด สีค้ิว เสิงสาง 

หาดจอมทอง”  เดียร (กรณีท่ี 3) 

3. การปดบังความสัมพันธของฝายชาย เปนการท่ีฝายชายยังไมตองการใหบุคคลอ่ืนทราบเร่ือง

ระหวางตนเองกับวัยรุนหญิงโดยฝายชายมีเหตุผลเร่ืองอายุ การศึกษาซ่ึงวัยรุนหญิงไมสามารถปฏิเสธได 

“ไมเคย เขาไมเคยพาหนูไปสังคมของเขา เขามาแตสังคมของหนู กับเพ่ือนเขาไมเคยพาไป หนู

ไมเขาใจเหมือนกัน”  มัส (กรณีท่ี 6) 

4. ลักษณะนิสัยและฐานะของผูชายจะมีท้ังดีและไมดี ผูชายบางคนไมเรียนหนังสือเกเร แตมี

บุคคลอ่ืนชวยสนับสนุนใหรูจักวัยรุนหญิง ผูชายบางคนมีการดูแลเทคแคร เอาใจใส ถาผูชายชวยเหลือเร่ือง

เงินหรือพอมีฐานะ วัยรุนใหความสนใจ 

“เขาจะคอยถามกินขาวไหม ไปดูหนังไหม ถาดูหนังเขาจะถามหนาวไหม ถาหนาวเขาถอดเส้ือ

หนาวให เหนื่อยไหม เทคแครดี” ใหม (กรณีท่ี 8) 

การยอมรับการมีปฏิสัมพันธของวัยรุนหญิง 

กระบวนการสานตอและการยอมรับความสัมพันธของวัยรุนหญิงเปนกระบวนการท่ีวัยรุน 

หญิงยอมรับความสัมพันธท่ีฝายชายสรางข้ึนและสานตอความสัมพันธนั้น ในการตัดสินใจที่จะ

สานตอความสัมพันธนั้น วัยรุนหญิงจะมีความรูสึกและไดรับผลกระทบตามมา ในสวนนี้สามารถแบงได 5 

ประเด็น ไดแก การติดตอของวัยรุนหญิง ความรูสึกของวัยรุนหญิงในการสานสัมพันธกับฝายชาย การเปดเผย

เร่ืองการมีแฟนของวัยรุนหญิง  การเปล่ียนสถานภาพไปสูการเปนแฟน ผลจากการเปล่ียนสถานภาพเปนแฟน 

1.  การติดตอของวัยรุนหญิง เปนการติดตอของวัยรุนหญิงกับผูชายท่ีวัยรุนหญิงสนใจ การติดตอ

ของวัยรุนหญิงจะไดรับการสนับสนุนจากพอแม เพื่อน บุคคลใกลชิดในการพัฒนาความสัมพันธ การท่ี

 ภายหลังจากที่รูจักกันแลวฝายชายรอเวลาอีก 2 วันจึงโทรศัพทกลับไปหาวัยรุนหญิง 

แตคุยไดไมนานฝายชายตองไปทํางานที่กรุงเทพทําใหวัยรุนหญิงกับฝายชายติดตอเพียงทาง

โทรศัพทเทาน้ัน ถาจะนัดเจอกันตองรอจนกวาฝายชายจะกลับมา 

แวว (กรณีท่ี 7) 

  
336 



  

“หนูเลยติดตอไป เขาโทรกลับมาคุย”  ปุย (กรณีท่ี 5) 

2. ความรูสึกของวัยรุนหญิงในการสานสัมพันธกับฝายชาย เม่ือฝายชายเขามาพูดคุยติดตอ 

ชักชวนไปเท่ียวดวย วัยรุนหญิงมีความรูสึกแตกตางกันไป วัยรุนหญิงบางคนรูสึกเฉย ไมสนใจ บางคนรูสึก

ประหลาดใจ รูสึกตองการคนมาอุปถัมภทางการเงิน มาดูแล บางคนรูสึกไมไววางใจ หรือบางคนรูสึกสงสาร 

“เหมือนกายเขาใจเรา รูวาหนูคิดยังไง รูสึกยังไง พอคบไปแลว กายบอกวากวางเปนคนมีอนาคต 

จะเจอคนท่ีดีกวา เขาไมไดหามถาเจอคนอ่ืน เขาไมไดหามเพราะเขาไมไดเรียน  ตอนนั้นเรารูสึกสงสารเขา 

ใจออน ไมอยากหนีเขาไปไหน”  กวาง (กรณีท่ี 1) 

3. การเปดเผยเรื่องการมีแฟนของวัยรุนหญิง  เปนการท่ีวัยรุนหญิงบอกเลาเร่ืองราวของผูชายท่ี

เขามาจีบใหคนใกลชิดรับรูไดแก เพ่ือน พอแม เพราะวัยรุนหญิงรูสึกวาการมีแฟนเปนเร่ืองสําคัญ ถาพอแม

หรือเพ่ือนทราบเร่ืองจะสามารถใหคําปรึกษาได 

“แมรูวามีแฟนแตบอกวาอยาพึ่งมีอะไรกัน หนูวาถาท่ีบานรูท่ีบานเอาตาย”  แอน (กรณีท่ี 10) 

4. การเปลี่ยนสถานภาพไปสูการเปนแฟน โดยจะมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงสถานภาพของ

ผูชายท่ีแตกตางกันออกไปในแตละคน กรณีท่ีวัยรุนหญิงคบผูชายมาไดซักระยะหนึ่ง ท้ังวัยรุนหญิงและ

ผูชายมีการพูดคุยตกลงกันอยางแนนอนวาคบหากันเปนแฟน วัยรุนหญิงบางคนใชระยะเวลาและความรูสึก

เปนตัวตัดสิน วัยรุนหญิงบางคนตัดสินใจเปนแฟนเนื่องมาจากสถานการณบังคับ วัยรุนหญิงบางคนเปล่ียน

สถานภาพผูชายเปนแฟนเน่ืองจากอํานาจทางเศรษฐกิจของฝายชายโดยฝายชายชวยเหลือเร่ืองเงินเม่ือฝาย

หญิงเดือดรอนและมีการใหเงินฝายหญิง ทําใหผูหญิงรูสึกวาผูชายเปนแฟน 

“อีก 2-3 วัน มันเหมือนกับรูเองวาเรารักนะ ก็เปนแฟน ก็ไปไหนดวยกัน ก็รูสึกอบอุน เหมือนมี

คนดูแล” นุย (กรณีท่ี 4) 

5. ผลจากการเปลี่ยนสถานภาพเปนแฟนเปนผลกระทบจากการท่ีวัยรุนหญิงตัดสินใจเปล่ียน

สถานภาพของผูชายท่ีคบหาเปนแฟน ไดแก การท่ีวัยรุนหญิงรูสึกวามีกิ๊กนอยลง การเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป 

ท่ีสําคัญคือผลกระทบจากการพัฒนาความสัมพันธนั้นทําใหวัยรุนหญิงมีโอกาสจะเสียสาวไดเพราะฝายชาย

มองวาวัยรุนหญิงใหความสําคัญถึงข้ันเปนแฟนยอมจะมีสิทธิในการขอมีเพศสัมพันธได 

“เหมือนเราไมเคยมีใครมากอน พอเจอมันก็หลงไปหมด เช่ือหมด  เพื่อนบอกวาคนนี้อยาไปยุง 

เพื่อนหามก็ไมฟง เราเปนคนตรงๆก็บอกเพื่อน แตเพื่อนเตือนก็ไมฟง หลงไปหมด”   นุย (กรณีท่ี 4) 
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ประสบการณการเสียสาว “การถูกบังคับ” หรือ “ทาสอํานาจรัก” 

จากความสัมพันธท่ีเร่ิมตนจากความรูจัก มีการพัฒนาความสัมพันธภายใตอํานาจทุนนิยมชาย

เปนใหญ วัยรุนมีการพัฒนาความสัมพันธกับฝายชายถึงข้ันสนิทสนม ใหความไววางใจ อีกท้ังไดมีการไป

เท่ียวตามลําพังสองตอสอง ทําใหเกิดประสบการณเสียสาวข้ึนซ่ึงสามารถอธิบายเปน 2  รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 การเสียสาวจากการขมขืน : การตอตาน ความรุนแรง การบังคับ  

รูปแบบท่ี 2 การเสียสาวจากอํานาจแหงรัก : กลรักกลลวง 

รูปแบบท่ี 1 การเสียสาวจากการขมขืน : การตอตาน ความรุนแรง การบังคับ 

การเสียสาวจากการขมขืนหรือการไดรับความรุนแรงทางรางกายเปนประสบการณของวัยรุน

หญิงท่ีเสียสาวจากการท่ีผูชายใชความรุนแรง การบังคับ โดยวัยรุนหญิงไมยินยอมทําใหเกิดการตอตาน จาก

การศึกษาวัยรุนหญิงท่ีเสียสาวจากการไดรับความรุนแรงนั้นสามารถแบงรูปแบบการเสียสาวออกเปน 2 

ประเด็น ไดแก รูปแบบของการเสียสาวจากการขมขืนและเหตุผลในการเสียสาว  

1. รูปแบบของการเสียสาวจากการขมขืน เปนลักษณะท่ีวัยรุนหญิงเสียสาวจากการไดรับความ 

รุนแรง มีการใชกําลังบังคับลักษณะท่ีเกิดข้ึนในวันเสียสาวเกิดจากปฏิกิริยาท้ังฝายชายและฝาย

หญิง โดยปฏิกิริยาของฝายชายมี 3 ลักษณะไดแก การลอลวงวัยรุนหญิง การขมขู การบังคับ และปฏิสัมพันธ

ทางเพศ สวนฝายหญิงมีลักษณะการรักนวลสงวนตัวและการตอตาน ซ่ึงจะสรุปตอไป 

1.1 การลอลวงเปนรูปแบบท่ีฝายชายออกอุบายชักชวนฝายหญิงไปยังสถานท่ีท่ีเปนพื้นท่ีอํานาจ

ของฝายชายทําใหฝายชายสามารถควบคุมการกระทําและความคิดของวัยรุนหญิงได การลอลวงไดแกการ

ออกอุบายไมใหฝายหญิงกลับบานโดยการอางวาอันตราย การออกอุบายชวนไปเอาสมุดท่ีบานพักใน

โรงเรียน การขอเขาไปหลบฝนในหองของวัยรุนหญิงจากฝนท่ีตกหนัก การท่ีฝายชายออกคาใชจาย คาน้ํามัน 

เม่ือไปเท่ียวกับหญิง วัยรุนหญิงรอใหฝายชายไปสงท่ีบาน 

“เขาไมไดไปสงกวางท่ีบาน เขาพามาบานเขา แมเขาออกไปขางนอก หนูบอกพากลับหนอย เขา

บอกวานอนบานเขาก็ได”   กวาง (กรณีท่ี 1) 

การขมขู เปนการแสดงออกถึงอํานาจของฝายชายท่ีฝายชายหาโอกาสท่ีจะมี 1.2 

เพศสัมพันธกับวัยรุนหญิงโดยฝายชายจะพาวัยรุนหญิงไปยังบานพักหรือบานของตนเองและเมือ่

ถึงเวลาก็ไมพาวัยรุนหญิงกลับบานและพูดถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึน การท่ีวัยรุนหญิงขอกลับบานกอนแตฝาย

ชายพูดใหวัยรุนหญิงเลือกท่ีจะอยูในงานตอไป และถาไมทําตามฝายชายจะมีทีทาไมพอใจ 

“เขาบอกวาเผ่ือมีใครมา คิดไมดี มันมืด เผ่ือมีใครผานไปมา เขาบอกวาเขาไปกอน หมามันเหา”

แวว (กรณีท่ี 7) 
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1.3 การมีปฏิสัมพันธทางเพศ ฝายชายจะมีการกระตุนอารมณวัยรุนหญิงเร่ืองเพศเร่ิมจากการพูด

ขอมีเพศสัมพันธ มีการสัมผัสทางรางกาย การเขามากอด มาลูบ จับมือ  การทําใหวัยรุนหญิงตกเปนรอง มี

อารมณคลอยตาม ทําใหฝายหญิงมีความรูสึกเร่ืองเพศจากสัมผัสท่ีฝายชายกระทํา เม่ือฝายหญิงปฏิเสธและ

ตองการจะออกจากพื้นท่ีของฝายชาย ฝายชายจะมีการใชกําลังโดยการดึง การจูง  กระชากจนกระท่ังวัยรุน

หญิงออนแรงจะตอตาน 

“เหมือนมีอะไรมาสัมผัสท่ีแขนแลวก็คอย ๆ ลูบไลลงมาถึงชวงเอว แลวก็รัดเอวเอาไว เขาเขามา

นอนใกลๆ แนบตัวใกลกับใหมมากข้ึนเร่ือยๆ หอมแกมเหมือนทุกคร้ัง  แตพอใหมหันไปมองหนา สายตา

ของแบงกเปล่ียนไป” ใหม (กรณีท่ี 8) 

ปฏิกิริยาฝายหญิงท่ีระมัดระวังตนเอง รักนวลสงวนตัว เปนปฏิกิริยาฝายหญิงในการ 1.4 

ปองกันไมใหตนเองอยูในสถานการณท่ีเสียเปรียบฝายชาย  เชน ปองกันไมใหฝายชายเขาหอง

ตามลําพัง การหลีกเล่ียงจะไมไปสถานท่ีท่ีอยูสองตอสอง เพราะอาจจะทําใหฝายหญิงเสียเปรียบได 

“หนูใหรอขางนอก เดี๋ยวจะไปอาบน้ําแตงตัว หนูไมใหเขาหอง หนูกลัว” ใหม (กรณีท่ี 8) 

1.5 การตอตานเปนการแสดงออกถึงการขัดขืนของวัยรุนหญิงในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ

ซ่ึงวัยรุนหญิงท่ีเสียสาวจากความไมเต็มใจจะมีการแสดงออกท่ีคลายกันคือ วัยรุนหญิงมีการปฏิเสธฝายชาย

ดวยการพูดจาหวานลอม มีการปดปอง ขัดขืนไมใหฝายชายมาโดนรางกาย แตเม่ือฝายชายแสดงความ

ตองการทางเพศมากข้ึน วัยรุนหญิงมีการดิ้น การหาทางหนี การเตะ การขวน การตอย  กลุมวัยรุนหญิงท่ีถูก

ขมขืนจะมีการตอตานหมดทุกราย 

“หนูวาทําไรแตเหมือนไมฟงแลว พูดอะไรก็ไมฟง หนูวาอยา อยาทําแบบนี้ หนูตอยตรงแขน 

เขียวหมดเลย”  ใหม (กรณีท่ี 8) 

2. เหตุผลในการเสียสาว 

เปนการท่ีระบบอํานาจทุนนิยมชายเปนใหญเขาไปมีอํานาจในชีวิตของวัยรุนหญิง ท้ังในดานการ

ดําเนินชีวิตและอุดมการณทางความคิด ทําใหวัยรุนหญิงขาดอํานาจในการตอรอง  สาเหตุในการเสียสาว

สามารถแบงได 5 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 การบังคับทางรางกายหรือการขมขืนเปนการท่ีฝายชายใชกําลังลงมือกระทําความรุนแรงตอ

รางกายวัยรุนหญิงซ่ึงทําใหผูชายเปนฝายไดเปรียบและผูหญิงเสียเปรียบในเร่ืองเพศ การกระทําดังกลาว

ไดแกการพยายามออกแรงบังคับ การดึง การกีดกันเพื่อไมใหวัยรุนหญิงตอสูหรือหาทางเอาตัวรอดได เม่ือ

วัยรุนหญิงไปอยูในพื้นท่ีของฝายชาย ฝายชายแสดงออกถึงความตองการของตนเอง ความตองการมี

เพศสัมพันธโดยมีการใชกําลังมากข้ึน มีการลอครางกายวัยรุนหญิงไว การกด ไมใหวัยรุนหญิงตอตานได 
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“แบงกจับกด พอจะวิ่งออกจากหองเขาก็วิ่งไปล็อคประตู ใหมวาทําไร แตเหมือนไมฟงแลว พูด

อะไรก็ไมฟง ใหมวาอยา อยาทําแบบนี้ ใหมตอยตรงแขนเขียวหมดเลย”   ใหม (กรณีท่ี 8) 

2.2  อุดมการณการมีเพศสัมพันธเปนความคิดท่ีผูชายสรางใหผูหญิงรูสึกวาการมี 

เพศสัมพันธกับแฟนเปนเร่ืองปกติหรือการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานเปนเร่ืองธรรมดาโดย

ฝายชายมีการพูดขอมีเพศสัมพันธในทุกคร้ังท่ีพบเจอ การมีเพศสัมพันธเปนการแสดงความเปนเจาของซ่ึงกัน

และกัน อุดมการณเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธจึงเปนความพยายามของผูชายท่ีจะเขามาควบคุมอุดมการณทาง

ความคิดใหวัยรุนหญิงยินยอมท่ีจะเสียสาว 

“หนูบอกวาหนูอยากกลับบาน มันก็เหมือนระแวงวามีคนอ่ืน เพราะตอนนั้นก็คบมานาน เคยขอ

ก็หลายคร้ัง”  ติ๊ดต่ี (กรณีท่ี 3) 

2.3 อํานาจทางเศรษฐกิจหมายถึงอํานาจทางสถานะการเงิน การใชจายของวัยรุนหญิงหรือภายใน

ครอบครัวท่ีวัยรุนหญิงพึ่งพาผูชายอ่ืนซ่ึงเปนแฟนวัยรุนหญิงเพื่อใหมีคาใชจายในแตละวัน การท่ีวัยรุนหญิง

มีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดีทําใหวัยรุนหญิงไมสามารถตอรองฝายชายได  

“แมคิดวาหนูไปบอกพอเร่ืองท่ีแมมีคนอ่ืน ยิ่งเปนหัวหนาของพอและเปนเพื่อนมารวมสิบป บาง

ทีเขาใหเงินแม แมก็ใหเปนเงินไปโรงเรียน แมตีเพราะแมคิดวาหนูไปบอกพอ หนูเคยนึกวาหนูเปนลูกแม

หรือเปลา”  ติ๊ดต่ี (กรณีท่ี 3) 

อุดมการณเร่ืองเพศท่ีแตกตางกันของหญิงชายเปนอุดมการณเร่ืองเพศท่ีมีอิทธิพลตอ 2.4 

ความคิดของวัยรุนหญิงท่ีมีตอความรัก วัยรุนหญิงจะใหความหมายและความสําคัญกับ

อุดมการณเร่ืองเพศอยางมาก วัยรุนหญิงมองวาผูหญิงจะมีความรักหรือคบใครก็ไดแตถามีอะไรกันแลวก็จะ

มีแคคนเดียว ไมอยากมีคนอ่ืน เม่ือมีเพศสัมพันธแลว วัยรุนหญิงมองวาผูชายจะกลายเปนบุคคลสําคัญใน

ชีวิต การมีเพศสัมพันธเปนการแสดงออกถึงความรักท่ีมีความผูกพันและความใกลชิดมากกวาการเปนแฟน 

 
 
 
 
 
 

วัยรุนหญิงมองวาความรักเปนความผูกพัน  การมีความรูสึกที่ดีใหแกกัน การดูแล การให

คําปรึกษาได  ในขณะที่ฝายชายเห็นวาการผูกมัดวัยรุนหญิงไวน้ันตองมีเรื่องเพศสัมพันธ การมี

เพศสัมพันธชวยใหผูหญิงไมสามารถมีคนอื่นได ผูหญิงที่เสียสาวจะสูญเสียความมั่นใจ เกิด

ความกลัว ผูชายจะสามารถควบคุมผูหญิงได 

แวว (กรณีที่ 7)  
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2.5 อํานาจของเพื่อนจะมีอํานาจทางความคิดและความรูสึกของวัยรุนเพราะวัยรุนกับเพื่อนจะใช

เวลาเรียนและทํากิจกรรมอยูรวมกันท้ังวัน อีกท้ังคานิยมกลุมวัยรุนจะมีหลากหลาย ไมวาจะเปนการ

สนับสนุนจากเพื่อนใหวัยรุนหญิงมีแฟน การมีแฟนเรียนอยูในสาขาเดียวกัน เชน วัยรุนหญิงบางคนตอง

ปรับเปล่ียนตัวเองใหเปนเหมือนเพื่อนท้ังๆท่ีตนเองเปนเด็กเรียนหรือการท่ีเพื่อนในกลุมเสียสาวแลวจะมีการ

สนับสนุนใหเพื่อนเสียสาวดวย  

“เพื่อนบอกวาไมมีอะไรหรอก ถาแกคิดวาเขาดีแกก็ใหเขาไปเถอะ เหมือนเพื่อนท้ังกลุมเสีย

หมดแลว ในกลุมมี 7 คน เหลือเพื่อนกับใหม พอเพื่อนอีกคนเสียสาวแลว เขาบอกเร่ืองมากอะไรหนักหนา”

  ใหม (กรณีท่ี 8) 

รูปแบบท่ี 2 การเสียสาวจากอํานาจแหงรัก : กลรักกลลวง 

การเสียสาวจากอํานาจแหงรักเปนมิติอํานาจท่ีแฝงในรูปการกระทํากลลวงท่ีฝายชายสรางข้ึน

เพื่อใหวัยรุนหญิงรูสึกถึงความสัมพันธท่ีพัฒนาขึ้น รูสึกวาส่ิงท่ีผูชายกระทําเปนการแสดงออกถึงความเอาใจ

ใส ความรักความหวงใย รวมถึงการคิดวาเพศสัมพันธคือการแสดงออกถึงความรักและความสัมพันธท่ียั่งยืน 

ในรูปแบบนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเด็นไดแก รูปแบบการเสียสาวจากการลอลวง เหตุผลในการเสียสาว   

1. รูปแบบการเสียสาวจากอํานาจแหงรัก 
เปนรูปแบบการเสียสาวท่ีฝายชายมีการแสดงออกใหฝายหญิงเช่ือในความรักท่ีผูชายมีให  ใน

รูปแบบนี้มีลักษณะตอไปนี้ 

 1.1 การชักจูงโนมนาว เปนการท่ีฝายชายใชอํานาจในการควบคุมและดึงความสนใจของ

วัยรุนหญิงไปยังพื้นท่ีของฝายชายโดยมีแรงจูงใจทําใหฝายหญิงสนใจ ไดแก การชักชวนไปดูสวนภายใน

บานฝายชาย ดูสภาพครอบครัว หรือความตองการที่จะไปพบเจอฝายชายหลังจากท่ีไมไดเจอกันมาหลายวัน 

ส่ิงเหลานี้ทําใหฝายชายมีอิทธิพลเหนือกวาวัยรุนสามารถเรียกรองความตองการจากวัยรุนหญิงรวมถึงการมี

เพศสัมพันธดวย  

“เขาชวนไปนั่งเลนบานเพ่ือนคนท่ีไปบอยๆ เพราะไมไดเจอกันหลายวันก็เลยโทรไปหาเขาก็

ชวนไปหอเพื่อน”  นุย (กรณีท่ี 4) 

 1.2 การสรางความคุนเคย เปนการท่ีฝายชายทําใหวัยรุนหญิงรูสึกคุนเคยกับการกระทํา การ 

โดนเนื้อตัวรางกาย การควบคุมของฝายชาย ไมวาจะเปนการท่ีฝายชายขอมีเพศสัมพันธบอยคร้ัง 

มีการกอด การจูบเม่ืออยูตามลําพังทําใหวัยรุนหญิงรูสึกวาไมใชปญหา อีกท้ังฝายชายมีการพูดถึงการมี

เพศสัมพันธกอนการแตงงานวาเปนเร่ืองปกติเพราะผูหญิงและผูชายสามารถเรียนรูซ่ึงกันและกันได ผูหญิง
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“เหมือนมันนานแลว แลวก็คุนเคยกับเขาคิดวาไมเปนไร เขาก็ดี เวลาเจอกันมีกอดบาง หอมแกม

บางแตตองไมมีใครเห็น มันก็ดี”  มัส (กรณีท่ี 6) 

1.3 การสรางบรรยากาศ มีความตอเนื่องมาจากการท่ีฝายชายโนมนาววัยรุนหญิงไปยังสถานท่ีท่ี

ตองการ หลังจากนั้นฝายชายจึงมีการสรางบรรยากาศเม่ืออยูดวยกันตามลําพังภายในหองผูชาย การทําให

ภายในบานสลัว หองมืด เพื่อเขามาอยูใกลชิดวัยรุนหญิง มีการสบตา เขามากอดหอมแกม เพื่อใหวัยรุนหญิง

เกิดอารมรณคลอยตาม แลวผูชายจึงขอท่ีจะมีเพศสัมพันธดวย เม่ือเห็นวาผูหญิงไมมีการขัดขืนหรือปฏิเสธ 

ผูชายจะเร่ิมถอดเส้ือผาและขอมีเพศสัมพันธกับวัยรุนหญิง 

“เขาเขามามองตาเดียร เหมือนวามันมืด มีแสงนิดหนอย ตาเขาก็ระยิบระยับ แลวมือเขาก็มา

จับเดียร เขาจับนูนจับนี่ หนูนั่งเลนคอมอยู หองมันก็มืด อารมณพาไป”  เดียร (กรณีท่ี 2) 

1.4 ความตองการเร่ืองเพศของฝายชายจะมีการแสดงออกบอยคร้ังเม่ือฝายชายมีความ            

สนิทสนมมากข้ึน โดยเร่ิมต้ังแตการโดนตัวทีละนอย การกอด การสัมผัสรางกายมากข้ึน การแสดงออกเร่ือง

ความตองการทางเพศนั้น ฝายชายมีความม่ันใจวาสามารถจะควบคุมวัยรุนหญิงหรือเกล้ียกลอมใหวัยรุน

หญิงยินยอมเพ่ือท่ีจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธไดงาย 

“เรายังไมให นั่งมอไซดเขาใหหนูนั่งหนา เขาจะไดกอด หรือถานั่งหลังเขาแกลงเบรกแรงๆให

หนูเล่ือนไปโดนตัวเขา”  ปุย (กรณีท่ี 5) 

รูปแบบท่ีเกิดจากปฏิกิริยาฝายหญิงแบงเปน 3 ลักษณะไดแก  

1.5 ความอยากรูอยากเห็น โดยสรุปแลวปฏิกิริยาของวัยรุนหญิงในวันเสียสาวนั้น วัยรุนหญิงมี

ความรูสึกอยากรูอยากเห็นจากการชักชวนของฝายชาย จากการท่ีผูชายพูดโนมนาวใหวัยรุนหญิงไปดูบาน 

ลองแพ ชมสวน ซ่ึงเปนการทําใหวัยรุนหญิงเขาไปอยูในพ้ืนท่ีของฝายชายโดยท่ีวัยรุนหญิงไมทันคิดถึงการมี

เพศสัมพันธ 

“อยากเห็นสวนท่ีบานเขาก็เลยไปดู”  เดียร (กรณีท่ี 2) 

1.6 ความคุนเคย เปนการท่ีฝายชายมีปฏิสัมพันธเร่ืองเพศ มีการโดนเน้ือตัวรางกายฝายหญิง มี

การพัฒนาไปถึงการโอบกอด การจูบในทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  การกระทําเหลานี้ทําใหวัยรุนหญิงเกิด

ความคุนเคยและรูสึกวาการมีเพศสัมพันธเปนเร่ืองใกลตัวและไมนากลัวอยางท่ีคิดไว ฝายชายจึงขอและโนม

นาวใหมีเพศสัมพันธไดงาย 

“จับบอยมาก จับมือ กอด บางทีมีโดนหนาอก” นุย (กรณีท่ี 4) 
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1.7 การคลอยตาม เปนความรูสึกของวัยรุนหญิงท่ีมีตอฝายชายในวันเสียสาว โดยฝายชายไดมี

การโนมนาวและมีปฏิสัมพันธทางเพศมากอนแลว เม่ือฝายหญิงรูสึกคุนเคย ฝายชายจึงขอมีเพศสัมพันธโดย

การบอกวารัก อยากจะอยูดวย มีการเกล้ียกลอมตั้งแตวัยรุนหญิงไมเห็นดวยจนกระทั่งวัยรุนหญิงรูสึกคลอย

ตามท่ีจะมีเพศสัมพันธในท่ีสุด 

“วันนั้นหนูไปหาเขาตอนเชาประมาณ 3 โมง ไปถึงเขาก็ขอ บอกวารักยังง้ันยั้งง้ี เขาบอกวาเขา

ไมมีใครเหมือนหนูเร่ิมคลอยตามวาคบกันมานาน หนูไมคอยตอตาน”   ปุย (กรณีท่ี 5) 

2.  เหตุผลในการเสียสาว 
จากการศึกษาพบวาเหตุผลในการเสียสาวเปนการท่ีระบบทุนนิยมชายเปนใหญเขาไปมี 

อํานาจตอความคิดเร่ืองเพศของวัยรุนหญิงท้ังในเร่ืองความรัก ครอบครัว และสังคม ซ่ึงสามารถ

แบงออกเปน 5 ประเด็นดังตอไปนี้ 

อุดมการณเร่ืองความรักเปนอุดมการณท่ีผูชายทําใหความรักกลายเปนสินคา เม่ือ 2.1 

ผูชายพยายามควบคุมผูหญิงก็จะมีการสรางคุณคาใหกับเทศกาล ของขวัญ เส้ือผา เคร่ืองประดับ

เปนส่ิงแสดงออกถึงความรัก การท่ีวัยรุนหญิงมีความเช่ือและศรัทธาในความรักโดยผูชายแสดงออกใหฝาย

หญิงรูสึกวาฝายชายจริงใจ ผูชายมีการดูแล ใหคําปรึกษา วัยรุนหญิงจึงตอบแทนความรักของผูชายดวยการมี

เพศสัมพันธ 

“ก็ไปนั่งเลนบานเพื่อนคนท่ีไปบอยๆ แตเพื่อนไมอยูเหมือนมันเต๊ียมกัน เขาขอเหมือนเราใจออน 

แลวเรารักเขามากข้ึน”  นุย (กรณีท่ี 4) 

อุดมการณการมีเพศสัมพันธและการแตงงานเปนความคิดความเช่ือท่ีผูชายทําให 2.2 

วัยรุนหญิงรูสึกวาการมีเพศสัมพันธเปนเร่ืองธรรมดาของคนท่ีเปนแฟนเพราะฝายชายมีการ

ยืนยันวาในอนาคตตองแตงงานกับวัยรุนหญิงทําใหฝายหญิงเช่ือวาจะไดแตงงานกัน หรือการอางวาถาไม

ยินยอมมีเพศสัมพันธก็เหมือนไมรักกันจริง ไมเช่ือใจ ฝายชายก็สามารถมีคนอ่ืนได ทําใหวัยยรุนหญิงมองวา

การมีเพศสัมพันธเปนเร่ืองปกติ 

“เขาบอกวาเปนแฟนกันเร่ืองแบบน้ีเปนเร่ืองธรรมดา ถาแตงงานก็ตองมีอะไรอยูดี หร่ังเขาบอก

วาเขาไมเคยรูสึกกับใครแบบนี้มากอน”  ปุย (กรณีท่ี 5 ) 

อํานาจในครอบครัวเปนการอธิบายถึงอํานาจของบุคคลในครอบครัวไดแก พอแมท่ี 2.3 

มีอิทธิพลตอวัยรุนหญิงในเร่ืองการอบรมเล้ียงดู การใชอํานาจของความเปนหัวหนาครอบครัว

ในการวางแผนชีวิตใหกับวัยรุนหญิง การท่ีแมคิดวาการหาผูชายท่ีสามารถทํามาหากินมาเล้ียงดูวัยรุนหญิง

เปนการชวยแบงเบาภาระ รวมถึงการท่ีแมรักหรือใสใจบุคคลอ่ืนมากกวาลูกของตนเองทําใหวัยรุนหญิงขาด
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“เหมือนเราถูกบังคับใหอยูในกฎระเบียบมากไป เหมือนวากําลังมันนะ เปนวัยรุน พอยิ่งกักขังก็

ยิ่งจะขัดขืน อยากหลุดออกมา ทําเหมือนคนอ่ืนไมได”  นุย (กรณีท่ี 4) 

อํานาจในการทํางานลวงเวลาของวัยรุนหญิงภายใตการควบคุมและอํานาจของผูชาย 2.4 

ท่ีเร่ิมต้ังแตการรูจัก เม่ือผูชายเปนผูมีอํานาจ การท่ีวัยรุนหญิงจะเขาไปทํางานเพื่อแลกเปล่ียนกับ

เงิน วัยรุนหญิงมีความเกรงใจ เกรงกลัวตอเจาของกิจการ เม่ือผูชายมาจีบจึงไมกลาขัดใจ เม่ือผูชายชักชวนไป

เท่ียววัยรุนหญิงไมกลาปฏิเสธ การท่ีวัยรุนหญิงอยูภายใตอํานาจของผูชายมาเปนระยะเวลานานทําใหวัยรุน

หญิงไมกลาตอตานหรือปฏิเสธฝายชายมากนัก ระยะแรกวัยรุนหญิงปฏิเสธฝายชายวาไมตองการมี

เพศสัมพันธแตเม่ือฝายชายขอบอย วัยรุนหญิงรูสึกกังวล กลัววาฝายชายจะไมพอใจ กลัววาจะไมมีงานทํา 

เม่ือผูชายขอมีเพศสัมพันธวัยรุนหญิงจึงตองยินยอมเสียสาวในท่ีสุด 

“เขาชวนหนูไปเท่ียว ไปเดินหางสรรพสินคา ซ้ือของ เขาซ้ือของใหหนูหลายอยาง พาไปดูหนัง

ดวย เสร็จแลวก็ไปบานเขา หนูเคยไปกับเขาหลายหนแลว เขาขอบอกวามีอะไรกันเปนแฟนกัน แลวคบกัน

มานาน”  มัส (กรณีท่ี 6) 

อํานาจในกลุมเพื่อนเปนการท่ีวัยรุนหญิงเห็นวาเพื่อนท่ีมีแฟนมีความสุข ไปไหนมา 2.5 

ไหนก็มีแฟนไปดวยทําใหวัยรุนหญิงอยากจะมีบาง เม่ือวัยรุนหญิงไดรับความกดดันจาก

ครอบครัว พอแม การมาเจอเพ่ือนทําใหวัยรุนหญิงเช่ือเพื่อน เม่ือเพื่อนมีเพศสัมพันธ ไปเท่ียวกับแฟนได

อยางอิสระทําใหวัยรุนหญิงท่ีไมเคยมีประสบการณเร่ืองเพศมากอนอยากจะมีบาง ทําใหฝายชายมีโอกาสท่ี

จะเอารัดเอาเปรียบวัยรุนหญิงท้ังจากการสนับสนุนจากเพ่ือนและการท่ีวัยรุนหญิงขาดประสบการณเร่ืองเพศ 

“พอมาเจอเพื่อน เห็นเพื่อนมีแฟนก็อยากมีบาง อยากไปเที่ยวบาง พอเจอเพื่อนก็หลุดเลย”      

นุย (กรณีท่ี 4) 

ชีวิตภายหลังเสียสาว 

ชีวิตภายหลังเสียสาวเปนการท่ีชีวิตวัยรุนหญิงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบทุนนิยมชายเปนใหญท่ี

ทําใหวัยรุนหญิงเสียสาว จากการศึกษาวัยรุนหญิงท่ีเสียสาวจากการขมขืนและอํานาจความรักจะไดรับผลท่ี

แตกตางกัน คือ วัยรุนหญิงท่ีเสียสาวจากการขมขืนจะไดรับความกระทบกระเทือน ความทุกขทรมานจาก

การเสียสาวมาก ดานอารมณความรูสึกนั้นวัยรุนหญิงจะมีความเครียด ความโกรธ ความเสียใจ ความตกใจ 

ความเสียดาย ความละอายตอพอแม ดานความสัมพันธหญิงชายนั้น ระบบทุนนิยมชายเปนใหญสรางให
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“ไมอยากจะไปหา แตกลัวเขาจะท้ิง กลัวเขาจะไมรับผิดชอบ”  กวาง (กรณีท่ี 1) 

“แตกอนพูดไรวะ ดามัน ไมพอใจก็วา เดี๋ยวนี้เกรงใจข้ึน”  ใหม (กรณีท่ี 8) 

“กอนท่ีเราจะมีอะไร เรามีสิทธิเลือกคนอ่ืนได พอมีอะไรกับเขาแลว เลือกไมได เหมือนเราเลือก

คนนี้แลว สวนหนึ่งคิดวาใช เรามีอะไรกับคนนี้แลว เราเลือกคนอ่ืนไมได”  อุ (กรณีท่ี 9) 

สวนวัยรุนหญิงท่ีเสียสาวจากอํานาจแหงรักนั้น ระบบทุนนิยมชายเปนใหญทําใหวัยรุนหญิง    

ตกอยูใตอํานาจของฝายชายท้ังอารมณและความสัมพันธหญิงชายท่ีผูหญิงจําตองยอมตามความตองการของ

ผูชาย ดานอารมณความรูสึกวัยรุนหญิงกลุมนี้จะเทิดทูนบูชาความรัก มีความจงรักภักดีตอฝายชาย รูสึกรัก 

หึงหวง คิดถึงการแตงงานกับฝายชายมากข้ึน เม่ือฝายชายตองการมีเพศสัมพันธ วัยรุนหญิงไมกลาปฏิเสธ

เพราะกลัววาฝายชายไมรัก ทําใหวัยรุนหญิงมีเพศสัมพันธตอเนื่องไปเร่ือยๆ หรือวัยรุนหญิงท่ีฝายชาย

ทอดท้ิงภายหลังจากการมีเพศสัมพันธทําใหวัยรุนหญิงเปล่ียนผูชายหรือมีแฟนใหมงายข้ึน  

รูสึกรักเขามากข้ึน เหมือนเปนคร้ังแรกของเรา”   นุย (กรณีท่ี 4) “

“จากวันนั้นเขาเหมือนไมหวง ไมคอยโทรมา เขามาปะเหลาะเรา หลังๆนุยเปนฝายโทรไป” 

นุย (กรณีท่ี 4) 

นอกจากนี้วัยรุนหญิงท่ีเสียสาวจากอํานาจความรักจะมองวาสถานภาพของฝายชายเปล่ียนไปจาก

เดิมคือวัยรุนหญิงรูสึกวารักฝายชายมากข้ึน มีความสนิทสนมมากข้ึน จากความรูสึกท่ีมีตอฝายชายมากข้ึน

กวาการเปนแฟน มีความผูกพันทําใหวัยรุนหญิงกลุมนี้เสียเปรียบฝายชายถาฝายชายตองการมีเพศสัมพันธ 

วัยรุนหญิงตองยินยอมในท่ีสุด 

สรุปอภิปรายผล 

โดยผิวเผินแลว สังคมจะมองเร่ืองเพศของวัยรุนเปนเพียงวัยท่ีมีแรงกระตุน มีความตองการทาง

เพศมาก แตสังคมยังขาดการศึกษาถึงอํานาจระบบทุนนิยมชายเปนใหญท่ีมีอิทธิพลครอบงําผูหญิงในดาน

การใชชีวิต ความคิด ส่ิงเหลานี้สงผลใหวัยรุนหญิงตกเปนรอง ขาดสิทธิอํานาจ ขาดความเขาใจในการปฏิบัติ

ตนและการตอรอง ดังนั้นผูเขียนจึงไดสรุปและอภิปรายผลไวดังนี้ 

1. ระบบชายเปนใหญทําใหวัยรุนหญิงเส่ียงตอการเสียสาว 
นับต้ังแตอดีตเปนตนมาท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาเพศหญิง ในธุรกิจเกือบ

ทุกประเภทที่ผูนําเปนเพศชาย หัวหนาครอบครัวจะเปนผูชาย ผูชายจึงไดรับการยอมรับ มีอํานาจท่ีจะดูแล
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2. ทุนนิยมชายเปนใหญในครอบครัว เพื่อน 

ในระบบทุนนิยมชายเปนใหญกับครอบครัวไทยท่ีใหความสําคัญกับเพศชายเปนหลัก ใหผูชาย

เปนผูนํา เปนผูสืบสกุล ผูชายจึงไดรับอํานาจ ความสามารถท่ีจะทําตามความตองการได อีกท้ังในครอบครัว

ท่ีผูชายเปนใหญ เด็กท่ีเกิดมาก็จะเรียนรูวาเพศชายเปนเพศท่ีแข็งแกรง มีอํานาจ เพศหญิงเปนเพศท่ีออนแอ

ตองยอมตามความตองการฝายชาย ดังนั้นเม่ือวัยรุนหญิงเติบโตข้ึนมาก็จะยอมรับวาเพศชายมีอํานาจ เม่ือมี

แฟนก็จะไมสามารถตอรองหรือขัดขืนได การมีเพศสัมพันธก็จะตามมา สวนเพื่อนหญิงชายนั้นก็จะมีอํานาจ

แตกตางกัน ถาการเปนผูนําในหองเรียน ผูชายจะไดรับเลือก การท่ีไปทานเล้ียงเพื่อนจะมีการออกเงินให

วัยรุนหญิงไปดวย มีการแนะนําใหรูจักฝายชาย ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนใหมีแฟน ทําใหวัยรุนหญิงท่ีมี

ฐานะไมดี ไมคอยไดออกไปเท่ียวก็จะมีความสุข อยากมีแฟนเหมือนเพื่อนดวย  การที่วัยรุนหญิงขาดอํานาจ

การตอรองท้ังในครอบครัวและกลุมเพื่อนทําใหวัยรุนหญิงเสียเปรียบและมีแนวโนมไปสูการมีเพศสัมพันธ 

3. ทุนนิยมชายเปนใหญกับอุดมการณความรักและการแตงงาน 
จากความคิดความเช่ือเกี่ยวกับความรักและการแตงงานไดผูกโยงกับความคิดของคนในทุกยุค

ทุกสมัย ผูหญิงสวนใหญจะวาดฝนถึงการแตงงานและเน้ือคูท่ีรอคอย ผูหญิงจะมีความเช่ือเร่ืองความรัก การ

ให การเสียสละ ทําใหผูหญิงเห็นคุณคาความรัก เชน เทศกาลวาเลนไทนท่ีมีการจัดดอกไม การขายของขวัญ

ไปท่ัวทุกแหงไมวาจะเปนภายใน-ภายนอกสถานศึกษา หางสรรพสินคา ทําใหวัยรุนวาดฝนวาเม่ือถึงเทศกาล

จะตองมีแฟนและไปเท่ียวกับแฟน ฝายชายจึงใชความรักของไปผูกเขากับการมีเพศสัมพันธวาเปนการแสดง

ความรัก เปนการแสดงวาผูหญิงเปนบุคคลท่ีจะแตงงานดวย ทําใหผูหญิงยินยอมจะมีเพศสัมพันธ 
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เอกสารอางอิง 

ภาษาไทย 

พรพรหม วิศิษฎวณิชย. 2551. ระบบชายเปนใหญและทุนนิยมกับประสบการณมีเพศสัมพันธคร้ัง  

แรกของวัยรุนหญิง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและ 

สาธารณสุข คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิลาสินี พิพิธกุล .2545. “วาทกรรมเร่ืองเพศในหนังสือพิมพ” . 

ภาษาอังกฤษ 

Koenig, Michael A. and others.(2004). “Coerced First Intercourse and Reproductive  

Health Among Adolescent Women in Rakai, Uganda”, International family  

Planning Perspectives, 30(4): 156-163
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8.  นางกนิษฐา  ทานเจริญและคณะ 
การทํางาน :  นักวิชาการส่ิงแวดลอม ระดับ 7  ปฏิบัติราชการท่ีสวนความรวมมือและพัฒนา
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กําหนดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ    

ผูหญิงและการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม  ครั้งที่ 1  ประจําป  2551 

เรื่องจริงของหญิงชาย ! ” “

วันศุกรท่ี  8  สิงหาคม  2551  เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ณ  หองปรินซบอลรูม  3  โรงแรมปรินซพาเลซ  มหานาค  กรุงเทพมหานคร    

ภาคเชา : การสัมมนารวม (Plenary meeting)   

08.30-9.00  น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.00-9.30  น. พิธีเปดการสัมมนาวิชาการ 

โดย  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย     เปนประธาน  

รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       กลาวรายงาน 

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย      

มอบเกียรติบตัรใหแกผูนําเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

09.30-10.30  น. ปาฐกถาพิเศษ  เร่ือง  “บทบาทหญิงชาย  เสนทางท่ีผาน  กาวท่ียาง  ทางขางหนา...”  

โดย  นางสายสุรี     จุติกุล    

พักรับประทานอาหารวาง 10.30-10.40  น. 

10.40-12.00  น. การอภิปรายผลงานวิจัยของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  3  เร่ือง 

1. เร่ือง “รางกฎหมายใหม...กับความหมายของความเทาเทียมระหวางเพศ” 

      โดย   ผศ.ดร.มาตาลักษณ  ออรุงโรจน                                              

คณะนติิศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. เร่ือง “บทบาทชุมชนท่ีพึงประสงคในการปองกันและเฝาระวังปญหา       

การคามนษุย  โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก”                                         

โดย   ผศ.ดร.จิตต ิ มงคลชัยอรัญญา                                                                

คณะสังคมสงเคราะห  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. เร่ือง  “การศกึษาขอคดิเห็นของผูมีสวนรวมโดยตรง (Direct Stakeholders) 

ตอการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ินของสตรีในประเทศไทย           

(ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลใน 4 จังหวัด 4 ภาค)”                            

โดย   รศ.ดร.พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ดําเนนิรายการ  โดย  นางอนุสรณ  อินทรกําแพง 

                          ผูอํานวยการสํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  
351 



 

  

 

352 

 

ภาคบาย :  การนําเสนอผลงานวิชาการ  3 กลุม  (Concurrent   Meetings) 

13.00-16.00 น. กลุมยอยที่ 1 

(หองปรินซบอลรมู 3) 

 

“ความเสมอภาคหญิงชายและการมีสวนรวมของสตรีในภาคสังคม” 

  นางพรสม  เปาปราโมทย  เปนประธาน  และเลขานุการ  1 ทาน 

  ผูนาํเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  6 คน 

กลุมยอยที่ 2 

(หองพัชราวดี 1) 

 

 “ความรุนแรงตอสตรีและผูชายเลิกเหลา” 

  ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ  เปนประธาน และเลขานุการ  1 ทาน 

  ผูนาํเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  5 คน 

กลุมยอยที่ 3 

(หองพัชราวดี 2) 

 

“สิทธิการเจริญพันธุและสขุภาพของผูหญิง” 

  ผศ.นาถฤดี  เดนดวง  เปนประธาน   และเลขานุการ  1 ทาน 

  ผูนาํเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  6 คน 

16.00   น. ปดการสัมมนาวิชาการ 

 

 

*********************************** 
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