
กระเทาะเปลือกเจนเดอร ์
 

 : : : : ความแตกตา่งของ
เพศ กบั บทบาทความสมัพนัธห์ญิงชาย

และการขดัเกลาทางสงัคมและการขดัเกลาทางสงัคม

  สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว
  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย์
Tel.02 306 8780 fax 02 306 8753



เพศ (sex) เพศกาํเนิด
�ธรรมชาตกิาํหนด
� เปลี&ยนแปลงไม่ได้
�สรรีะ อวยัวะ รา่งกาย
� เหมือนกนัทุกสงัคม ทุกประเทศ
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� เหมือนกนัทุกสงัคม ทุกประเทศ

ผูห้ญิง
เตา้นมผลิตนํ,านม 
มดลกู รงัไข่ ประจาํเดือน 
ช่องคลอด 

ผูช้าย
อวยัวะเพศชาย
ตอ่มลกูหมาก 
อณัฑะ อสุจ ิ



บทบาทเพศ (sex roles)

�ผูห้ญิงตั,งครรภ ์เมื&ออสุจิ
ของผูช้ายผสมกบัไข่ของ
ผูห้ญิง
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�ผูห้ญิงตั,งครรภ ์ และ
คลอดลกู

�ผูห้ญิงใหล้กูดดูนมจาก
เตา้นมของตน



� คณุคิดว่า...บุคคลในรูปเป็นผูห้ญิง หรือผูช้าย
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เพราะคาํว่า...เพศ คนคนนี,  จงึทอ้งได ้
เพราะจรงิๆแลว้ เขาคนนี, เป็นผูห้ญงิที&แปลงเพศ  
เป็นผูช้าย แตไ่ม่ไดต้ดัมดลกู จงึยงัตั,งทอ้งได้



บทบาทความสมัพนัธร์ะหว่างหญงิชาย 
(Gender Relations) คืออะไร? 
...หรือที&เราเรยีกกนัยอ่ๆ ตดิปากว่า เจนเดอร ์
หรือ เพศกาํหนด

� เกิดจากความคาดหวงัของสงัคม เป็นผูก้าํหนด”และคาดหวงั 
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� เกิดจากความคาดหวงัของสงัคม เป็นผูก้าํหนด”และคาดหวงั 
ว่าบทบาทของหญงิและชาย “ควรเป็นอยา่งไร

� เปลี&ยนแปลงไดต้ามกาลเวลา ขึ, นอยูก่บัสภาพทางสงัคม 
วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง

� สมัพนัธก์บั ชนชั,น อายุ เผ่าพนัธุ ์เชื, อชาติ



เจนเดอร์ - เพศกาํหนด
ขดัเกลาความเป็นหญิง

• อ่อนแอ อ่อนโยน เจา้อารมณ ์จูจ้ี,  ขี, บน่      
ชอบนินทา อาย ประนีประนอม ไม่มั &นคง    
ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่มีเหตผุล ตอ้งมีผูด้แูล 
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ไม่กลา้ตดัสินใจ ไม่มีเหตผุล ตอ้งมีผูด้แูล 
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้อิจฉา เอาแตใ่จ        
ไม่หนกัแน่น รกัสวย รกังาม



�ฉลาด สรา้งสรรค ์มีอาํนาจ มีเหตผุล      
มีความเป็นอิสระ มีความเชื&อมั &นใน

เจนเดอร์ – เพศกาํหนด
ขดัเกลาความเป็นชาย
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มีความเป็นอิสระ มีความเชื&อมั &นใน
ตนเอง แข็งแรง กลา้หาญ กลา้คิดกลา้
ทาํ รบัผิดชอบ อารมณห์นกัแน่น 
มั &นคง ระมดัระวงั รอบคอบ สุขุม 
เฉียบขาด เปิดเผย มีหลกัการ



เจนเจนเดอร์เดอร.์..... ถูกสั &งสอน ถ่ายทอด เรยีนรู ้ซํ,าๆ ส่งตอ่
กนัมาในชีวิตประจาํวนั ผ่าน...

�ความรู ้ความคิด ความเชื&อ
�ค่านิยม วฒันธรรม ทศันคต ิ
�ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนา กฎหมาย
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การขดัเกลาบทบาทความสมัพนัธร์ะหว่างหญิงชาย

ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนา กฎหมาย
�สื&อ ภาษา วรรณคดี นิยาย ภาพยนตร ์ละคร โฆษณา
เพลง นิทาน สาํนวนสุภาษิต

�โดยเฉพาะ การสั &งสอน เลี, ยงด ูของสถาบนัพื, นฐาน      
ซึ&งก็คือ ครอบครวั



การขดัเกลาทางสงัคมที&หล่อหลอมความเป็นหญิงเป็นชาย

     สถาบนัเหลา่นี, มีสว่นในการตอกยํ,า ความคิด ความเชื&อ การขดัเกลา 
     หลอ่หลอม ปลกูฝัง กาํหนด ความเป็นหญงิเป็นชาย อยา่งไร?
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�ครอบครวั (พอ่แม่ปู่ยา่ตายายญาตพิี&นอ้ง) 
ปฏิบตัติอ่ลกูสาว ลกูชาย หลานสาว 
หลานชาย อยา่งไร

     หลอ่หลอม ปลกูฝัง กาํหนด ความเป็นหญงิเป็นชาย อยา่งไร?
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ฟ้าชมพู



�โรงเรยีน /สถานศึกษา ครูอาจารย ์
ระเบียบ กตกิา   สื&อการเรยีนการสอน ปฏิบตัิ
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ระเบียบ กตกิา   สื&อการเรยีนการสอน ปฏิบตัิ
ตอ่นกัเรยีน/นกัศึกษาหญงิและชาย อยา่งไร



สื&อแบบเรียน สื&อแบบเรียน : : 
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สื&อแบบเรียน สื&อแบบเรียน 

สรา้งภาพลกัษณค์วามเป็นหญิง เป็นชายสรา้งภาพลกัษณค์วามเป็นหญิง เป็นชาย



�ที&ทาํงาน นโยบาย ระเบียบ 
เจา้นาย ฯลฯ ปฏิบตัติอ่ผูป้ฏิบตังิาน
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เจา้นาย ฯลฯ ปฏิบตัติอ่ผูป้ฏิบตังิาน
หญิง/ชาย อยา่งไร



ถา้ผูห้ญิงลาคลอด ลาดแูลลกูป่วย 
ไปตา่งจงัหวดัไม่ได้ไปตา่งจงัหวดัไม่ได้

เพราะตอ้งดแูลครอบครวั 
แลว้เจา้นายอยากจะสนบัสนุนใคร???



�สื&อมวลชน ปฏิบตัติอ่ผูเ้ป็นข่าว หรอืผูช้ม  
หญงิชาย แตกตา่งกนัหรอืไม่ อยา่งไร

�สื&อตา่งๆ เสนอข่าวอยา่งไร                  
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�สื&อตา่งๆ เสนอข่าวอยา่งไร                  
สรา้งภาพลกัษณ ์และใหค้ณุค่าตอ่หญงิชาย 
อยา่งไร



ผูห้ญิงที&มกัถูกนาํเสนอในสื&อผูห้ญิงที&มกัถูกนาํเสนอในสื&อผูห้ญิงที&มกัถูกนาํเสนอในสื&อผูห้ญิงที&มกัถูกนาํเสนอในสื&อ
......ตอ้งผอม ขาว สวยตอ้งผอม ขาว สวย
......ตอ้งเป็นแม่บา้นตอ้งเป็นแม่บา้น

......ตอ้งเป็นคณุแม่ที&ดีที&หนึ&งตอ้งเป็นคณุแม่ที&ดีที&หนึ&ง
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ขายสินคา้ขายสินคา้  
หรือวตัถุทางเพศหรือวตัถุทางเพศ??????



วฒันธรรมตบวฒันธรรมตบ....จูบจูบ
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วฒันธรรมตบวฒันธรรมตบ....จูบจูบ
ค่านิยมความรุนแรงค่านิยมความรุนแรง

ที&สอนใหเ้ด็กๆ บางสว่นคิดว่า ที&สอนใหเ้ด็กๆ บางสว่นคิดว่า 
อยากเป็นพระเอกจะไดข้่มขืนคนอื&นได้อยากเป็นพระเอกจะไดข้่มขืนคนอื&นได้



สื&อมกันาํเสนอเรื&องราวทางเพศ 
แตไ่ม่ชี, แนะเรื&องความเหมาะสม หรือ การป้องกนั

• เมื&อเยาวชนเลียนแบบโดยรูไ้ม่เทา่ทนั อาจเกิด
ปัญหาตา่งๆ ตามมา โดยเฉพาะ ทอ้งไม่พรอ้ม 
หรอื การทาํแทง้
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หรอื การทาํแทง้
• สถิตแิม่วยัใสของประเทศไทย พบว่า ในปี 2551      
มีแม่อายุต ํ &ากว่า 20 ปี  คลอดบุตรเฉลี&ย 
วนัละกว่า 250 คน *

ขอ้มูลจากสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข



แม่ใจยกัษ ์แลว้พอ่ของลกูอยูไ่หนแม่ใจยกัษ ์แลว้พอ่ของลกูอยูไ่หน??????
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�เจนเดอร ์- กาํหนดความเป็นหญิง ความเป็นชาย 

ทาํใหห้ญิง/ชาย ถูกจดัใหอ้ยูก่นัคนละกรอบ 
บทบาทของผูห้ญงิ บทบาทของผูห้ญงิ : : สงัคมมอบหมายใหอ้ยูใ่นฐานะสงัคมมอบหมายใหอ้ยูใ่นฐานะ

แม่บา้น ทาํงานบา้น ดแูลความเป็นอยูข่องคนในบา้นแม่บา้น ทาํงานบา้น ดแูลความเป็นอยูข่องคนในบา้น

บทบาทของผูช้าย บทบาทของผูช้าย : : ทาํงานนอกบา้น ทาํงานนอกบา้น 
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เป็นผูห้ารายไดเ้ขา้สูบ่า้นเป็นผูห้ารายไดเ้ขา้สูบ่า้น

� สง่ผลให ้ความตอ้งการ ความสนใจ ทกัษะ วิถีชีวิต ของผูห้ญงิและ
ผูช้าย แตกตา่งกนั 

� ความตอ้งการ ของผูห้ญงิและผูช้าย แตกตา่งกนั
� สถานะของผูห้ญงิและผูช้ายในสงัคมไทยภาพรวม แตกตา่งกนั



เช่นเช่น
��  ผูห้ญิงเป็นเพศที&ไม่มีเหตผุล  ชอบใชอ้ารมณ์ผูห้ญิงเป็นเพศที&ไม่มีเหตผุล  ชอบใชอ้ารมณ์

สงัคมจงึไม่ยอมรบัผูห้ญิงใหเ้ป็นผูน้าํสงัคมจงึไม่ยอมรบัผูห้ญิงใหเ้ป็นผูน้าํ

��  ผูห้ญิงไม่เก่งทางคณิตศาสตร ์ไม่มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ผูห้ญิงไม่เก่งทางคณิตศาสตร ์ไม่มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์
ทาํใหผู้ห้ญิงไม่ไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ป็นนกัวิทยาศาสตร ์ทาํใหผู้ห้ญิงไม่ไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ป็นนกัวิทยาศาสตร ์ทาํใหผู้ห้ญิงไม่ไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ป็นนกัวิทยาศาสตร ์ทาํใหผู้ห้ญิงไม่ไดร้บัการสนบัสนุนใหเ้ป็นนกัวิทยาศาสตร ์

หรือวิศวกรหรือวิศวกร

��  ผูห้ญิงถูกมองว่าไม่มีความสามารถทางช่างผูห้ญิงถูกมองว่าไม่มีความสามารถทางช่าง
    ทาํใหผู้ห้ญิงเป็นไดเ้พียงแรงงานค่าแรงตํ &าทาํใหผู้ห้ญิงเป็นไดเ้พียงแรงงานค่าแรงตํ &า

��  ผูห้ญิงมีคณุลกัษณะในการดแูลผูอ้ื&น เช่น เด็ก คนแก่ผูห้ญิงมีคณุลกัษณะในการดแูลผูอ้ื&น เช่น เด็ก คนแก่
ทาํใหผู้ห้ญิงตอ้งเป็นผูร้บัภาระหลกัในการดแูลทาํใหผู้ห้ญิงตอ้งเป็นผูร้บัภาระหลกัในการดแูล



ทาํไมทาํไมตอ้งตอ้ง......สง่เสรมิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสง่เสรมิความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
� สงัคมคาดหวงัความเป็นหญงิ ความเป็นชาย ที&แตกตา่งกนั
� แทจ้ริงแลว้ ทั,งผูห้ญงิและผูช้าย ตา่งก็ทาํไดเ้หมือนๆ กนั  
ถา้เป็นสิ&งที&ดี ก็สนบัสนุนใหท้าํทั,งสองฝ่าย  แตถ่า้เป็นสิ&งไม่ดี          
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ถา้เป็นสิ&งที&ดี ก็สนบัสนุนใหท้าํทั,งสองฝ่าย  แตถ่า้เป็นสิ&งไม่ดี          
ก็ไม่ควรทาํ ทั,งสองฝ่าย
� เราไม่ควรใชค้วามแตกตา่งระหว่างเพศ มาเป็นเงื&อนไข        
ในการปิดโอกาส หรือจาํกดัสิทธิของเพศใดเพศหนึ&ง เช่น ผูห้ญิง
ไม่มีความเป็นผูน้าํ เป็น อบต. ไม่ไดห้รอก อยา่ไปเลือกเลย หรือ
ผูช้ายจะไปซกัผา้ทาํไม เดีYยวเขาหาว่ากลวัเมีย เป็นตน้ 



แลว้แลว้เจนเจนเดอร์เดอรเ์กี&ยวขอ้งกบัเกี&ยวขอ้งกบั

ความเสมอภาค ความเสมอภาค ......อยา่งไรอยา่งไร
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เจนเจนเดอร์เดอร์
ความเสมอภาค ความเสมอภาค ......อยา่งไรอยา่งไร



��ลองดวู่าลองดวู่า....อาหารอะไรอาหารอะไร
เหมาะสมกบัเด็กทารกคนนี,เหมาะสมกบัเด็กทารกคนนี, .. .. 

� ความตอ้งการของคนแตล่ะคน     
ไม่ว่าหญิงหรือชาย เด็ก ผูใ้หญ ่
หรือคนแก่ ยอ่มแตกตา่งกนั 
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หรือคนแก่ ยอ่มแตกตา่งกนั 
ขึ, นอยูก่บัความเหมาะสมของ  
แตล่ะบุคคล



ทรพัยากรและสิทธิที&เทา่กนั หรอื เหมือนกนั ทรพัยากรและสิทธิที&เทา่กนั หรอื เหมือนกนั 
ไม่ใช่หลกัประกนัว่าทุกคนจะไดร้บัความเป็นธรรมไม่ใช่หลกัประกนัว่าทุกคนจะไดร้บัความเป็นธรรม
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ความเสมอภาค  คือความเสมอภาค  คือ......

ไม่ใช่ ความเหมือนกนั หรอืเท่ากนั ... แต ่หมายถึง

การคาํนึงถึง ความแตกตา่ง ในปัญหา ความตอ้งการ 
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การคาํนึงถึง ความแตกตา่ง ในปัญหา ความตอ้งการ 

โอกาส ศกัยภาพ ของเพศหญิงและเพศชาย

 เพื&อใหท้ั,งสองเพศอยูด่ว้ยกนัอยา่งปรองดอง

และไดร้บัประโยชนอ์ยา่งสมดุลกนั



� สงัคมตอ้งตระหนักว่า ผูห้ญิงและผูช้ายทุกคนในสงัคมจะตอ้งไดร้บั
ความเสมอภาคทางโอกาส สิทธิ ในฐานะการเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 

� ความแตกตา่งทางเพศ ตอ้งไม่เป็นเงื&อนไขในการกาํหนดสิทธิ และ
โอกาสทั,งของหญิงและชาย

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
ทาํไดอ้ยา่งไรทาํไดอ้ยา่งไร ????????????????????????
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ความแตกตา่งทางเพศ ตอ้งไม่เป็นเงื&อนไขในการกาํหนดสิทธิ และ
โอกาสทั,งของหญิงและชาย

� ส่งเสริมใหทุ้กคนไดเ้รียนรู ้และปรบับทบาทความสมัพนัธห์ญิง
ชายใหเ้สมอภาคและไม่เกิดการครอบงาํฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง  ทั,งการ
ใชอ้าํนาจและครอบงาํที&ชายแสดงตอ่หญิง และหญิงแสดงตอ่ชาย 

� การสรา้งความเสมอภาคและเป็นธรรมในสงัคม ก่อประโยชนส์ุข
ใหก้บัทุกคนในสงัคม



ตวัอย่างที�เป็นรูปธรรมตวัอย่างที�เป็นรูปธรรม

ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
การลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555
•  ใหส้ิทธิZขา้ราชการชายลาไปช่วยเหลือภรรยาที&คลอดบุตร
โดยลาไดค้รั�งละ 15 วนั ทั�งนี� ตอ้งมีหนังสือยนืยนัจากภรรยาที�ชอบดว้ยกฎหมายโดยลาไดค้รั�งละ 15 วนั ทั�งนี� ตอ้งมีหนังสือยนืยนัจากภรรยาที�ชอบดว้ยกฎหมาย

การอนุมตัิดงักล่าวถือเป็นเรื�องดีที�ในการสรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวั และส่งเสริมการเลี� ยงลกู
ดว้ยนํ�านมแม่ เนื�องจากผูเ้ป็นแมจ่ะมีนํ�านมไหลมากขึ� น เพราะไม่ตอ้งกงัวลหรือเครียดจากเรื�องงาน
บา้นทั�งหลาย เช่น ซกัผา้ออ้ม ทาํครวั เป็นตน้ ซึ�งเมื�อฝ่ายชายสามารถลางานมาช่วยเหลือภรรยาไดก้็
ช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาไปไดม้าก และเมื�อเด็กไดก้ินนมแมอ่ยา่งต่อเนื�องก็จะมีพฒันาการเร็วกวา่
เด็กที�ถกูเลี� ยงดว้ยนมผงขา้ราชการชายไดร้บัสิทธิ7เพิ�มแลว้ ในอนาคตน่าจะมีการใชค้รอบคลุมไปถึง
พนักงานบริษัทเอกชนดว้ย
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กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการกระทาํอนัเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ 
หรอืคุมคามทางเพศ พ.ศ. 2553  
ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระทาํการประการใดประการหนึ&งดงัตอ่ไปนี, ตอ่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระทาํการประการใดประการหนึ&งดงัตอ่ไปนี, ตอ่
ขา้ราชการดว้ยกนัหรือผูร้ว่มปฏิบตัริาชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ, นในหรือนอกสถานที&ราชการ
โดยผูถู้กกระทาํมิไดย้นิยอมตอ่การกระทาํนั,น หรือทาํใหผู้ถู้กกระทาํเดือดรอ้นราํคาญ  
ถือว่าเป็นการกระทาํอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ มีความผิดทางวินยั
1. การจูบ การโอบกอด การจบัอวยัวะสว่นใดสว่นหนึ&ง
2. วิพากษว์ิจารณร์า่งกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาย
3. การใชส้ายตาลวนลาม การทาํสญัญาณหรือสญัลกัษณใ์ด ๆ
4. แสดงรูปลามกอนาจาร สง่จดหมาย ขอ้ความ หรือการสื&อสารรูปแบบอื&น
5. การแสดงพฤตกิรรมอื&นใดที&ส่อไปในทางเพศฯ



ถุงยงัชีพ  มีสิ&งของที&เป็น        
ความจาํเป็นของกลุม่เป้าหมาย 
ที&ประสบภยั ซึ&งประกอบดว้ย 
ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็กผูห้ญิง

การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัที&มีประสิทธิผลการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัที&มีประสิทธิผล

ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็กผูห้ญิง
เด็กผูช้าย เด็กทารก คนแก่   
คนพิการ



การปรบัสภาพแวดลอ้ม
• ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัแจง้วฒันะ มีพื, นที&โซนพิเศษสาํหรบั
ที&จอดรถสุภาพสตร ี(Lady Parking) และจดัพนกังานรกัษา
ความปลอดภยัที&เป็นผูห้ญิงคอยดแูล



การปรบัสภาพแวดลอ้ม
•สถานที&ตา่งๆ 
- หอ้งนํ,าคนพิการ ผูสู้งอายุ 
สตรีตั,งครรภ ์สตรีที&มีลกูตดิ

- หอ้งสาํหรบัเปลี&ยนผา้ออ้ม

- หอ้งนมแม่ 
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- หอ้งนมแม่ 
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บริการสาธารณะที&มีมุมมองมิตหิญิงชาย
• เช่น Lady Bus หรือรถโดยสารเฉพาะสตรีในชั &วโมงเรง่ดว่นที&
รถแน่น เพื&อเป็นการป้องกนัภยัจากการถูกคมุคามทางเพศ 

• ในเมืองดไูบและกวัลาลมัเปอรม์ีบริการ Pink Taxi หรือแท็กซี&
สาํหรบัผูห้ญิง และผูโ้ดยสารที&มาเป็นครอบครวั



••  ศกัยภาพของผูห้ญงิศกัยภาพของผูห้ญงิ
ผูป้ระสบภยัแผ่นดินไหวในเฮตริายนี, ไดร้บั         
การช่วยเหลือออกจากซากปรกัหกัพกั  
โดยทีมกูภ้ยัไดส้ง่สมาชิกผูห้ญงิ 2 คนลงไป 
เพราะมีแตพ่วกเธอที&ตวัเล็กพอจะเขา้อุโมงค์
ไดถ้นดั ซึ&งคารเ์มน มิชลัสกา้”ชาวสก็อต 
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ไดถ้นดั ซึ&งคารเ์มน มิชลัสกา้”ชาวสก็อต 
หนึ&งในทีมกูภ้ยักรซี พบชายผูน้ี, ตดิอยูร่ะหว่าง
ชั,นวางของกบัซากปรกัหกัพงัในโรงแรม 
ขณะที&เจา้หนา้ที&กูภ้ยัหญงิอีกคนใชเ้ลื&อยช่วย
ตดัสิ&งกีดขวางในการนาํตวัชายผูน้ี, ออกจากซาก
อาคาร

ที่มา  http://www.komchadluek.net
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เสมอภาค เสมอภาค ไม่ใช่ไม่ใช่  เท่ากนั เท่ากนั 

เสมอภาค เสมอภาค ไม่ใช่ไม่ใช่  การเรยีกรอ้งสิทธิ การเรยีกรอ้งสิทธิ 

เสมอภาค เสมอภาค ไม่ใช่ไม่ใช่  การยยุงใหค้รอบครวัแตกแยกการยยุงใหค้รอบครวัแตกแยก
��  แต่แต.่.....ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

36

3636

��  แต่แต.่.....ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

คือ เสน้ทางสู่ความสุขของครอบครวั คือ เสน้ทางสู่ความสุขของครอบครวั 



ปัญหาความเสมอภาคปัญหาความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายระหว่างหญิงชาย

ตอ้งเริ&มตน้แกไ้ขที&ตอ้งเริ&มตน้แกไ้ขที&
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ตอ้งเริ&มตน้แกไ้ขที&ตอ้งเริ&มตน้แกไ้ขที&

ครอบครวัครอบครวั
เพราะครอบครวัคือ...
จดุเริ&มตน้ของการหลอ่หลอมความเป็นหญงิจดุเริ&มตน้ของการหลอ่หลอมความเป็นหญงิ//ชายชาย



ตายายดแูลกนั



ครอบครัวเดยีวกนั



อาทติย์ละครั#ง


