
ทำไมต้องเจนเดอร์
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	 ปัจจุบัน	 เรามักจะได้ยินเรื่องราว

เกี่ยวกับ	Gender	และความเสมอภาคหญิง

ชายมากขึ้นเรื่อยๆ	คนส่วนใหญ่อาจจะยัง

สับสนว่า	 แล้ว	 Gender	 คืออะไรมีความ

สำคัญอย่างไร	 แล้วเกี ่ยวข้องอย่างไรกับ

ความเสมอภาค	หรือทำไมต้องส่งเสริม

ความเสมอภาคหญิงชาย	 หากจะตอบ

คำถามเหล่านี้ให้กระจ่างได้	ก่อนอื่นใดเรา

คงต้องมาทำความเข้าใจกับ...คำน่ารู้	 ดัง

ต่อไปนี้	

	 เพศ (sex)	 หมายถึง	 เพศสรีระ	

เป็นความแตกต่างทางร่างกายของหญิง

และชายที่ถูกกำหนดโดยธรรมชาติ	 เป็นสิ่ง

ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสมบูรณ์	

ไม่ว่าจะอยู ่ในประเทศหรือวัฒนธรรมใด

ก็ตาม	 เช่น	ผู้หญิงมีมดลูก	 รังไข่	ประจำ

เดือน	อวัยวะเพศหญิง	เต้านมที่ผลิตน้ำนม	

ผู้ชายมีลูกอัณฑะ	มีอวัยวะเพศชาย	เป็นต้น	
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	 บทบาทหญิงชาย หรือ มิติหญิงชาย (gender)	หมายถึง	 เพศทาง

สังคม	 หรือความเป็นหญิงเป็นชายที ่ถูกกำหนดโดยเงื ่อนไขทางสังคมหรือ

วัฒนธรรมให้แสดงสถานภาพ	 บทบาท	 และหน้าที ่ความรับผิดชอบ	 ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้	 การอบรมสั่งสอน	และความคาดหวังภายในสังคมนั้นๆ	 เช่น			

ผู้หญิงมีหน้าที่ทำงานบ้านและเลี้ยงลูก	ส่วนผู้ชายต้องเป็นผู้นำครอบครัว	มีหน้าที่

ออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว	เป็นต้น	

	 บทบาทหญิงชายขึ้นกับปัจจัยต่างๆ	ในสังคม	 เช่น	ค่านิยม	ความเชื่อ	

ประเพณี	วัฒนธรรม	ศาสนา	ระบบเศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	การศึกษา	

ชนชั ้น	 ชาติพันธุ ์	 ฐานะ	 ฯลฯ	 ปัจจัยเหล่านี ้เปลี ่ยนแปลงไปตามกาลเวลา		

สภาพการณ์	และเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป		

	 บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย (gender relations)	 เป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล	หรือ		

ขัดแย้ง	แบ่งแยก	แข่งขัน	มีความแตกต่างและไม่เท่าเทียม	ความสัมพันธ์ดังกล่าว

เกิดจากผู้หญิงและผู้ชายมีอำนาจต่างกัน	ทำให้สถานภาพทางสังคมของผู้หญิง

และผู้ชายมีความแตกต่างกัน		

บทบาทหญิงชายขึ้นกับปัจจัยต่างๆ  
ในสังคม เช่น ค่านิยม ความเชื่อ 
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา  
ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
การศึกษา ชนชั้น ชาติพันธุ์ ฐานะ ฯลฯ 
ปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตาม 
กาลเวลา สภาพการณ์ และเงื่อนไขของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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	 สื่อต่างๆ เช่น ภาพ-
ยนตร์ ละคร เพลง วรรณคดี 
ฯลฯ นับเป็นส่วนหนึ่งที่กล่อมเกลา
คนในสังคมให้ เรียนรู้ บทบาท
ความเป็นหญิงเป็นชายซ้ำอีกครั้ง
หนึ่ง สิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนใน
ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ
ผู้หญิงและผู้ชาย ได้แก่ สุภาษิต 
และคำพังเพย ซึ่งเป็นคำพูดหรือ
คำเปรียบเทียบที่ถือเป็นคติ ใช้  
สั่งสอนหรือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
และแสดงค่านิยมของคนในสังคม
นั้นๆ มาเป็นเวลานาน ตัวอย่าง
เช่น ชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิง
เป็นช้างเท้าหลัง ลูกชายมี ไว้สืบ
สกุล มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่
หน้าบ้าน สุภาษิตและคำพังเพย
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเจตคติและ
ค่านิยมของสังคมไทย ที่กำหนด
บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายไว้
แตกต่างกันส่งผลต่อรูปแบบ
พฤติกรรมของผู้หญิงและผู้ชาย 
และสิ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน  

 ความเสมอภาคกับ

ความเป็นธรรมในเรื่องบทบาท

หญิงชาย	ความเสมอภาคระหว่าง

หญ ิงชาย	 (gender	 equa l i t y )	

หมายถ ึง	 	 การให ้โอกาสและ

ปฏิบัติต่อทั้งหญิงและชายอย่าง

เท ่าเท ียมและเป ็นธรรม	 เช ่น	

โอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม	

ทร ัพยากร		 และผลประโยชน์		

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ		

ผู้หญิงและผู้ชาย		
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	 ความเป็นธรรมระหว่างหญิงชาย (gender equity)	 หมายถึง		

หลักการสร้างความเสมอภาคบนพื้นฐานที่หญิงและชายมีความต่างกัน	อันเป็น

ผลจากความแตกต่างทั้งทางร่างกายและทางสังคม	ซึ่งผู้หญิงมักด้อยโอกาสกว่า

ผู้ชาย	 เด็กมักด้อยโอกาสกว่าผู้ใหญ่	จึงควรมีมาตรการพิเศษชั่วคราว	 เพื่อให้		

ผู้หญิงหรือเด็กสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียม	โดยทั้งหญิงและชาย  

มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเส้นชัยสุดท้าย ไม่ใช่เพียงแค่โอกาสที่  

เท่ากันในจุดเริ่มต้น  

	 ภาพเหมารวมในเรื่องเพศ (gender stereotypes)	เป็นความเชื่อแบบ

ตายตัว	ความเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงและได้ถูกถ่ายทอดต่อในเรื่องเกี่ยวกับบทบาท	

หน้าที่	คุณลักษณะ	ความสามารถของหญิงและชาย	โดยไม่มีการพิสูจน์ในเชิง

ประจักษ์	เช่น	เด็กผู้ชายต้องใส่เสื้อผ้าสีฟ้า		เด็กผู้หญิงต้องสีชมพู	
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	 อคติทางเพศ (gender bias)	

หมายถึง	ความเชื่อว่าความดีหรือความ

ด้อย	จุดแข็งหรือจุดอ่อน	หลายเรื ่อง		

สืบเนื่องจากความเป็นเพศหญิงหรือ

เพศชาย	

	 ทวิมาตรฐาน (double 

standard)	 หมายถึง	พฤติกรรมที ่

คล้ายกัน	 	 แต่สังคมให้คุณค่าหรือ		

มุมมองที่แตกต่างกัน	 เช่น	ถ้าผู้ชายมีแฟนหลายคน	สังคม

มองว่าเก่ง	 ในทางกลับกันถ้าผู้หญิงมีแฟนหลายคน	สังคมไม่ยอมรับ

หาว่าพฤติกรรมไม่ดี	

	 การเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (gender discrimination) 

หมายถึง	การไม่ให้โอกาสหรือสิทธิ	การกีดกั้น	มองข้ามหรือละเลย	โดย

เหตุแห่งเพศ	 เช่น	ไม่ให้ผู้หญิงเป็นผู้บังคับบัญชา	 ไม่ให้ผู้ชายร้องไห้หรือแสดง

อารมณ์ออกมา		

	 การตีตราประณาม หรือการประทับตราบาป (stigma) หมายถึง	

การที่ผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ทำตามสิ่งที่สังคมกำหนด	จะถูกคนส่วนใหญ่ตำหนิ	

ประณาม	 เย้ยหยัน	 เช่น	 ตั ้งท้องนอกสมรส	คนมักโทษว่าเป็นผู ้หญิงไม่ดี	

สำส่อน	ใจง่าย	หรือหญิงที่ถูกข่มขืน	ถูกสังคมตีตราประณามว่า	 เสียตัว	 เสีย

ความบริสุทธิ์	ไม่มีคุณค่า	ต้องอยู่กับความอับอายขายหน้า	

	 วัตถุทางเพศ (sex object)	หมายถึง	ความเชื่อหรือทัศนคติที่มอง

ว่า	 เพศหญิงเป็นวัตถุทางเพศ	 เป็นฝ่ายสนองความต้องการทางเพศของชาย

เสมอไป	

พฤติกรรมที่คล้ายกัน แต่สังคมให้คุณค่าหรือมุมมองที่ แตกต่างกัน  เช่น ถ้าผู้ชายมีแฟนหลายคน สังคมมองว่าเก่ง ในทางกลับกันถ้าผู้หญิงมี  แฟนหลายคน สังคมไม่ยอมรับหาว่าพฤติกรรมไม่ดี 
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	 การล่วงละเมิดทางเพศ (sexual 

harassment)	 หมายถึง	พฤติกรรมที่เป็นการ

ลวนลาม	ก้าวร้าวทางเพศ	อาจใช้วาจา	สายตา	

หรือร่างกาย	ล่วงเกินผู้อื่น	ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้

กับผู้หญิงและผู้ชาย	

	 การขาดมุมมองในเรื่องบทบาท

หญิงชาย (gender blind)	คือ	การละเลย

สถานการณ์ที่แตกต่างในเรื่องบทบาท	ความ

ต้องการ	และผลประโยชน์ของผู้หญิง	ผู้ชาย	

เด็กหญิง	และเด็กชาย	

	 การตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย และการตอบสนอง

บทบาทหญิงชาย (gender sensitive หรือ gender responsive)	หมายถึง	

การเข้าใจและการตระหนักที่จะยอมรับในความแตกต่างทางสังคมของหญิง

และชาย	ที่นำไปสู่การระบุสถานการณ์	บทบาท	ความต้องการ	ผลประโยชน์

ที ่แตกต่างกันของผู้หญิงและผู้ชาย	 เด็กหญิงและเด็กชาย	อย่างถูกต้อง

เหมาะสม	

	 การบูรณาการมิติหญิงชาย (gender mainstreaming)	 เป็น		

กรอบแนวคิดหรือกลยุทธ์ที ่พิจารณาบทบาทหญิงชายในทุกนโยบายการ

วางแผน	งบประมาณ	และการติดตามผล		

	 โดยแทนที่จะกล่าวถึงบทบาทหญิงชายเป็นเรื่องที่แยกส่วนออกมา

ต่างหาก	แต่ในทุกขั้นตอนของการกำหนดนโยบายให้ตระหนักถึงว่า	นโยบาย

เหล่านั้นจะส่งผลต่อความต้องการและผลประโยชน์ของผู้หญิง	 ผู้ชาย	 เด็ก

หญิง	และเด็กชายที่มีบทบาทและความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างไร	
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	 การรู้ความหมายของคำศัพท์เหล่านี	้ จะทำให้เรามีความเข้าใจใน

เรื่องความเสมอภาคหญิงชายมากขึ้น	 และช่วยให้เกิดความตระหนักว่า	Gender	

และความเสมอภาคเป็นเรื ่องใกล้ตัวที ่อยู ่ในวิถีชีวิตของทุกคน	การมีความ

ตระหนักในเรื่องนี้จะทำให้เรามีความระมัดระวังต่อการใช้ชีวิตประจำวันและชีวิต

การทำงานที่จะไม่กระทำสิ่งที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใดก็ตาม	และการมีความ

เข้าใจในเรื่อง	Gender	จะช่วยลดความเข้าใจผิด	อคติ	 และค่านิยมที่ผิดๆ	อัน

เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เสมอภาคในสังคมได้	

¸	 การขัดเกลาทางสังคมที่ผ่านมา สร้าง...เจนเดอร์ หรือความ  
เป็นหญิงเป็นชายที่แตกต่างกัน 

¸	ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็ทำได้เหมือนๆ กัน  

¸	 ถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ควรสนับสนุนให้กระทำทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าเป็น  
สิ่งไม่ดีก็ ไม่ควรกระทำด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

¸	ไม่ควรนำข้ออ้างเรื่องเพศหรือความแตกต่างทางเพศ มา  
เป็นตัวสร้างเงื่อนไขในการกำหนดให้ผู้หญิงหรือผู้ชาย ควรทำ/
ไม่ควรทำอะไร หรือแม้แต่ ในการกำหนดสิทธิและโอกาสของทั้ง
สองฝ่าย 

ก็แล้วทำไม...ต
้องเจนเดอร์


