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บทบาททางเพศ

อยา่งไรก็ตามตลอดเสน้
ทางการพฒันา ประเทศไทย
มพีลวตัรทั�งมติิดา้นสงัคม
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และ
สิ�งแวดล้อม สิ�งที�เคยฝ�� ง
รากลึกอยูใ่นสงัคมบาง
ประเด็นเปลี�ยนไปในเชงิบวก
เกิดเป�นรูปธรรมและเริ�มมี
ภาพปรากฏชดัมากขึ�น หนึ�ง
ในนั�นคือ “บทบาททาง
สงัคม” ของคนแต่ละเพศ 

โครงสรา้งของสงัคมไทย แต่เดมิยกยอ่งใหช้ายเป�นใหญ่
ตั�งแต่ในอดีต บทบาทของทางสงัคมถกูผกูยดึอยูกั่บ
“บทบาททางเพศ” กล่าวคือ “เพศหญิง” ถกูกําหนดบทบท
ใหเ้ป�นผูต้าม เป�นแม ่และเป�นภรรยาที�ต้องดแูลทกุคนใน
ครอบครวั ขณะที� “เพศชาย” ถกูกําหนดใหม้บีทบาทเป�น
ผูน้าํครอบครวั ต้องประกอบอาชพี หาเลี�ยงและดแูลทกุ
คนในครอบครวั เป�นกรอบทางสงัคมที�ฝ�งรากลึกมานาน
ในสงัคมไทย เปรยีบเหมอืน “แผลเป�น” ที�ยงัทิ�งรอ่งรอย
กําหนดใหแ้ต่ละเพศ ต้องประพฤติปฏิบติัตามอยา่ง
เครง่ครดัมาอยา่งชา้นาน

บทบาททางสงัคม
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ประกอบกับที�ประเทศไทยไดล้งนามในพนัธสญัญารว่ม
กับประชาคมโลกตามกรอบแนวทางของอนสุญัญาวา่
ดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อสตรใีนทกุรปูแบบ (Convention
on Elimination of all forms of Discrimination Against
Women : CEDAW) ที�มุง่สง่เสรมิใหเ้กิดความเสมอภาค
และความเป�นธรรมแก่สตรใีนการเขา้ถึงทรพัยากร 

ชาย
และ
หญิง
สทิธิ
เท่า
เทียม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จัทร์ไทย  ป�  พ .ศ . 2560

การรบับรกิารขั�นพื�นฐาน และการไดร้บัประโยชนอ์ยา่ง
เป�นธรรมที�แท้จรงิ อันมเีป�าหมายที�สาํคัญคือ มุง่สง่
เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศ และสง่เสรมิบทบาท
สตรใีนการมสีว่นรว่มทั�งดา้นการเมอืงและการบรหิาร
สอดรบักับกฎหมายรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณจกัรไทยที�
ไดม้กีารบญัญติัเรื�องการใหส้ทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมกันระหวา่งผูห้ญงิและผูช้ายไว้
ชดัเจนมาตั�งแต่รฐัธรรมนญูฉบบัป� พ.ศ.2540 จน ถึง
รฐัธรรมนญูป� พ.ศ.2560 ดงักําหนดไวว้า่ “ชายและหญงิ
มสีทิธเิท่าเทียมกัน” อีกทั�งหา้มมใิหเ้ลือกปฏิบติัโดยไม่
เป�นธรรมดว้ยเหตแุหง่เพศ

อนุสญัญาวา่ด้วยการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรใีนทกุรูปแบบ
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ตลอดจนกําหนดแนวการทํางานของรฐัเรื�องการจดัสรรงบประมาณที�จะต้อง
คํานึงถึงความจาํเป�น      และความต้องการที�แตกต่างกันของเพศ วยั และสภาพ
ของบุคคล ทั�งนี�เพื�อใหเ้กิดความเป�นธรรม จะเหน็ไดว้า่เงื�อนไขเหล่านี�คือสิ�งที�ผลัก
ดนัใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงแบบค่อยเป�นค่อยไปขึ�นในสงัคมไทย

BRIGHAM YOUNG

เมื�อซกัไซไ้ล่เรยีงเพิ�มเติมวา่ทะเลสาบสงขลาเปลี�ยนไปอยา่งไรบา้ง คําพูดที�พรั�ง
พรอูอกมาจากปากของชาวประมงพื�นบา้นที�นี�เหมอืนเป�น “โจทยช์วีติ” ที�ไมเ่คย
แก้ไขไดเ้ลยเป�นสิ�งที�เกิดขึ�นต่อเนื�องมาอยา่งยาวนาน 

เหน็ได้วา่ภาพใหญ่ระดับสากลและระดบัประเทศเริ�มปรบัเปลี�ยนไปตามแรงกดดนั
และพลวตัรทางสงัคม จงึทําใหเ้ราพบเหน็สิ�งเหล่านี�ปรากฏขึ�นเป�นภาพ “ความ
จรงิ” มากขึ�นในสงัคมไทย วนันี�เราลงใต้ไปเรยีนรูว้ถีิชวีติและความเป�นอยูข่อง
ชุมชนประมงพื�นบา้นที�ทะเลสาบสงขลา โดยเราป�กหมุดพูดคยุกับครอบครวัชุมชน
ประมงพื�นบา้นที�ทําประมงในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ที�มอีาณาเขตสว่นหนึ�งอยู่
ในตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ 

“ทะเลสาบสงขลาในวนันี�เปลี�ยนแปลง
ไปมากเมื�อเทียบกับเมื�อก่อน” นี�คือ
เสยีงสะท้อนจากการเฝ�าสงัเกตความ
เปลี�ยนแปลงที�เกิดกับแหล่งอาหาร
และแหล่งรายได้ของชาวประมงพื�น
บา้นในตําบลเกาะหมาก ทํากินอยูร่อบ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

ทะเลสาบสงขลา... วนันี�

แต่กลับมสีิ�งหนึ�งที�ไมเ่คยเปลี�ยนไปเลย นั�นก็คือ เขาเหล่านี�ยงัคงต้องพึ�งพา
ทะเลสาบสงขลาในฐานะที�เป�นแหล่งทํามาหากิน แหล่งประกอบอาชพีและแหล่ง
อาหารเพื�อเลี�ยงปากเลี�ยงท้องตนเองและคนในครอบครวั ทําใหส้ิ�งเดยีวที�พวก
เขาเหล่านี�สามารถทําไดภ้ายใต้ศักยภาพที�มอียู ่คือ “การรว่มกันดแูล อนรุกัษ์และ
ฟ�� นฟูทะเลสาบ” ใหก้ลับมามสีภาพที�ดขีึ�น ทั�งการจดัทําเขตอนุรกัษ์ การปล่อย
พนัธุส์ตัวน์ํ�า การปลกูป�ารมิเล ขณะที�ทั�งหมดนี�ดาํเนนิการจากศักยภาพภายใน
ของตนเองวา่พอจะทําได ้ แต่ยงัไมไ่ดม้กีารนาํป�จจยัภายนอกที�ควบคมุไมไ่ดเ้ชน่
การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศที�เป�นเหมอืนภัยเงียบที�ทกุคนจะต้องเจอ
มารว่มพจิารณาดว้ย
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ครอบครวั สถาบนัทางสงัคม

บงัสา “เลี�ยงเหมอืนครอบครวัทั�วไปละ งานอะไรที�เขาให้ทําก็ทํา
ไมไ่ด้มกีารห้ามอะไร บงัออกทะเลมาตั�งแต่เด็ก งานครวัก็ทํา
บา้งเวลาเขาให้ล้างจาน แต่ก็ไมไ่ด้เป�นงานหลัก”
พี�หนบั “พี�ก็ทําทกุอยา่งตั�งแต่งานบา้น ออกเลกับป�ะด้วย เลย
ทําประมงเป�นตั�งแต่เด็ก” 
“ออกเลกัน” เราพูดเสยีงดงั พรอ้มตั�งคําถามกลับไปวา่ “แล้วพี�
หนบัไมคิ่ดเหรอวา่มนัเป�นงานผูช้าย” 
“ไมน่ะ พี�วา่เราทําอะไรได้เราก็ทําให้เต็มที�” พี�หนับตอบกลับมา
เราถามต่อไปดว้ยคําถามง่ายๆ ที�ยงัติดอยูใ่นใจวา่ “ทําไมพี�หนบั
ถึงชอบทํางานสว่นรว่มหรอืงานชุมชน” 
พี�หนบัตอบกลับมาทันทีเชน่กันวา่ “พี�วา่พี�ได้เรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ  ได้
ประสบการณ ์ได้ความมั�นใจเพิ�มขึ�นนะ ได้เพื�อนมากขึ�นด้วย” 
“แล้วพี�หนบัทํามานานหรอืยงั”
“นา่จะสกัประมาณ 8-9 ป�แล้วนะ ประมาณนั�นได้ไหมบงั” พี�
หนบัหนัไปถามสามทีี�นั�งอยูใ่กล้ๆ 
“นา่จะประมาณนั�นได้แหละ ตั�งแต่ยา้ยมาอยูที่�นี� (เกาะหมาก)”
บงัสาสนบัสนนุคําตอบพี�หนบั

การมาเรยีนรูข้องเราวนันี�ไมไ่ดต้้องการลงลึกถึงประเดน็หนักๆ เหมอืนเชน่ที�
ผา่นมา เราเพยีงแต่มาชวนคยุเพื�อทําความเขา้ใจเรื�องมุมมองการใชช้วีติของ
ครอบครวัของพี�หนบั (นางสาวใยหนับ ฤทธิ�โต อายุ 48 ป�) กับบงัสา (นายธรี
ภัทธ รอดรวยรื�น อายุ 60 ป�)  เรารูจ้กักับพี�หนบั (ใยหนบั) มาตั�งแต่เริ�มเขา้มา
ทํางานเกี�ยวกับการปรบัตัวของชุมชนประมงพื�นบา้นต่อการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศในหมูบ่า้นนี� ซึ�งสิ�งที�เราสงัเกตเุหน็ไดคื้อ พี�หนบัมกัจะเป�น
ตัวแทนที�ออกมาเขา้รว่มประชุมและทํากิจกรรมของชุมชนอยูบ่อ่ยๆ ทําใหเ้รา
เกิดคําถามภายในใจวา่ สามขีองพี�หนบัจะมคีวามรูส้กึอยา่งไรกับการที�ภรรยา
ออกมาทํากิจกรรมนอกบา้นบอ่ยเชน่นี�
วนันี�จงึเป�นโอกาสดทีี�เราไดม้กีารวดีโีอคอล (Video call) คยุกันกับพี�หนบั
หลังจากที�ไมไ่ดค้ยุกันมานานพอสมควร เราเริ�มการสนทนาจากการทักทาย
ทั�วไป ก่อนจะวกเขา้สูคํ่าถามง่ายๆ วา่ ตอนเดก็ๆ ที�บา้นเลี�ยงดมูากันอยา่งไร 
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“แล้วในบา้นละใครทํา ถ้าพี�หนบัออกไป
ประชุมหลายวนั” เราถามกลับ
“บงัสาเป�นคนทํา บงัทําได้หมดนะทํากับขา้ว
สง่ลกูไปเรยีน แต่ตอนนี�เรยีนออนไลนเ์ลย
ไมต้่องไปสง่โรงเรยีน ซกัผา้ ทํากับขา้ว บงั
ทําได้หมด” พี�หนบัตอบกลับมา
เราหนัไปทางบงัสาพรอ้มถามวา่ “บงั งานบา้น
งานซกัผา้ งานเลี�ยงลกู มนังานผูห้ญงินะ
บงัทําได้เหรอ”
บงัสาตอบกลับมาดว้ยเสยีงเนบิเนบิ “ไมน่ะ บงั
ทําได้หมดละ เราเป�นครอบครวัเดียวกัน เรา
ก็จะต้องชว่ยกัน เรารูอ้ยูแ่ล้ววา่เขาไปประชุม
เราก็ต้องรบัผดิชอบในบา้น สลับกันไป ถ้า
เขากลับมาเขาก็ทํา” 

ครอบครวั บทบาทที�เกื�อกลูกัน

เราถามบงักลับไปดว้ยคําถามใหมว่า่ “พี�หนบั
ออกไปประชุมบอ่ยบงัคิดวา่พรอืมั�ง”
บงัสาตอบกลับมาอยา่งรวดเรว็วา่ “ดีนะบงัวา่
เขาก็ทําหนา้ที�ของเขา บงัก็ทําหนา้ที�ของบงั
บงัต้องออกเลทกุวนั จะให้ออกไปประชุม
บอ่ยๆ ก็ไมไ่ด้ แต่ถ้าประชุมในหมูบ่า้นบงัก็ไป
รว่มได้ ถ้าประชุมขา้งนอกก็ให้เขาไป เขาไป
เราก็รูว้า่เขาต้องทําเต็มที� เพราะวา่เขาก็ทํา
ประมงเป�น แล้วก็ได้ความรูก้ลับมากัน เราก็
สนบัสนนุให้เขาได้ทําให้เต็มที�” 
“แล้วบงัวา่มนัไมแ่ปลกหรอืที�ให้พี�หนบัออก
ไปโนน่นี�บอ่ยๆ” 
“ไมน่ะ เราคยุกันเขา้ใจ เขาทํางานสว่นบน
(งานนอกชุมชน) เราทํางานสว่นล่าง (งานใน
ชุมชน)” 
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การพูดคยุกับครอบครวัพี�หนบั และบงัสา ในวนันี�
ทําใหเ้ราเหน็ภาพตัวแทนที�สะท้อนเรื�องราวอันนา่
สนใจที�ถ่ายทอดคําวา่ “หญงิ เท่ากับ ชาย” ในวนันี�
ชดัเจนมากยิ�งขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใหน้ํ�าหนกั
และมุมมองของการทํางานแต่ละประเภท ซึ�งมนัไมไ่ด้
เกี�ยวขอ้งกับ “บทบาททางเพศ” เลย แต่มนัเป�นเรื�อง
ของจงัหวะ เวลา และการจดัวางที�เหมาะสม ไมจ่าํเป�น
วา่จะต้องเป�นหนา้ที�ของผูช้ายหรอืหนา้ที�ของผูห้ญงิ
เท่านั�นที�จะต้องทํา แต่เป�น “บทบาททางสงัคม” ที�ถกู
เลือกและกําหนดใหม้คีวามเหมาะสมกับทักษะ ความ
สามารถ และความสนใจของแต่ละคนมากกวา่ 

และสิ�งเหล่านี�จะเกิดขึ�นไดเ้มื�อผูห้ญงิไดร้บัการสนับสนนุและความเขา้ใจจากคนใน
ครอบครวั เหมอืนที�บงัสาก็สนบัสนนุพี�หนบัเต็มที�และไมไ่ดม้องวา่จะต้องใหภ้รรยาอยูแ่ต่
ในบา้น แมทั้�งคูไ่มไ่ดก้ล่าวออกมาเป�นคําพูด แต่บงัสาก็กระทําใหเ้หน็และยอมรบัในความ
สามารถของภรรยาจากใจจรงิ และสิ�งสาํคัญเหนอือื�นใด บทบาทที�ทดแทนและสอด
ประสานดว้ยความเขา้ใจนี�ไดน้าํพามาสู ่“ความสขุอันแท้จรงิ” ของคนในครอบครวั และหาก
สามารถขยาย,6มุมมองและแนวคิดเหล่านี�ใหก้วา้งขวางขึ�นในสงัคม ยอ่มนาํไปสูทิ่ศทาง
การพฒันาที�ไมไ่ดจ้าํกัดอยูเ่พยีงมุมมองเฉพาะของเพศใดเพศหนึ�ง แต่เป�นมุมมองที�เกิด
จากประสบการณที์�ประสานกันทางความคิดจากคนทกุเพศ ที�สดุแล้วเราเชื�อวา่ “การ
พฒันาที�ยั �งยนื” จะไมใ่ชแ่ค่คําที�สวยหรูแต่มคีวามแนวโนม้แหง่ความเป�นจรงิซอ้นอยู่

การ

พฒันา

ที�ยั�งยนื

เท่ากับ 
ความสขุ
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ครอบครวั

หนว่ย

พื�นฐาน

แห่ง

ความ

เปลี�ยน

แปลง

ท้ายที�สดุ อีกสิ�งหนึ�งที�เราไดเ้รยีนรูใ้นระยะเวลาสั�นๆ จาก
การพูดคยุกับทั�งสองชวีติ นั�นคือ แมห้ลักการสากลและ
กฎหมายจะกําหนดบทบาท แนวทาง หรอืบญัญติัหนา้ที�ไว้
อยา่งชดัเจนและสวยหรเูพยีงใด แต่หากคนที�อยูร่ว่มกันใน
“ครอบครวั” ซึ�งเป�นหนว่ยที�เล็กที�สดุในสงัคม ไมม่คีวาม
เขา้ใจ เขา้ไมถึ่ง และไมส่นบัสนนุคนในครอบครวัดว้ยกัน
แล้ว กรอบทางสงัคมที�ฝ�งรากลึกมานานในสงัคมไทย จน
กลายเป�นเสมอืน “แผลเป�น” ที�ยงัคงทิ�งรอ่งรอย จนกลาย
เป�นตราประทับที�กําหนดใหแ้ต่ละเพศต้องประพฤติปฏิบติั
ตามอยา่งเครง่ครดัมาอยา่งชา้นาน มนัก็จะกลายเป�น
“แผลเป�น” ที�ไมส่ามารถจะลบใหจ้างลงไดใ้นที�สดุ 



ผลิตโดย
 

มูลนธิเิพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื

สนับสนุนโดย 
 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์


