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	 ไม่น่าเชื่อว่า	“สี”	กับความเป็นผู้หญิงและผู้ชาย	จะมีความเกี่ยวข้อง

และสัมพันธ์กันอย่างน่าอัศจรรย์	 เมื่อหาความหมายของสีชมพูและสีฟ้า	ก็ได้

ความหมาย	ดังนี้	

 สีชมพู (Pink)	 เป็นสีที่แสดงถึง	ความเป็นผู้หญิง	อ่อนไหว	ความรัก	

ความนุ่มนวล	น่ารัก	วัยหวาน	สุภาพอ่อนโยน	ทะนุถนอม	ขี้อาย	

	 สีฟ้า/น้ำเงิน (Blue)	 เป็นสีที่แสดงถึง	ความมั่นคง	ความสม่ำเสมอ	

เสถียรภาพ	ความแน่นอน	ความแข็งแรง	ความเป็นผู้นำ	น้ำ	ความเย็น	ความ

สะอาดสะอ้าน	ความสบาย	ความไว้วางใจ	คลาสสิค...ความรู้สึกอ่อนไหว	ห้วง

อารมณ์		

ทำไม?
ด.ช.สีฟ้า-ด.ญ.สีชมพู

ที่มาภาพ : 
http://2.bp.blogspot.com/-p8pomzMWgI0/UDiDmDfHGiI/AAAAAAAAAQI/MRJBBtuakbg/s1600/Picture-of-Cute-Baby-Boy-Smiling.jpg	
http://smashinghub.com/wp-content/uploads/2012/01/sweet-baby-boy-600x414.jpg	

ศันสนีย์ สว่างวิวัฒน์ : เรียบเรียง 
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	 สีฟ้า/สีน้ำเงินในประเทศจีน	หมายถึง	

เด็กผู ้หญิงตัวเล็กๆ	 ในขณะที ่ในอิหร่าน			

จะหมายถึง	การไว้ทุกข์	

	 ลองพ ิมพ ์ วล ี	 “ผู้ หญิ ง สีชมพู 

ผู้ชาย สีฟ้า”	 ในเว็บไซต์	 google	 เราก็จะพบ	

Link	ต่างๆ	มากมาย	อาทิ	การประกาศขายเสื้อผ้า	ของใช้	

ไปจนถึงชุดนอนของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งก็

กำหนดไว้ชัดเจนว่าชุดนอนของนักเรียนหญิงต้องสีชมพูและ

นักเรียนชายต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้น	แม้กระทั่ง	 Icon	ระบุเพศ

ชาย/หญิงในห้องสนทนาต่างๆ	ก็มักแทนด้วย	“หญิง-สีชมพู	

ชาย-สีฟ้า”	

	 การกำหนดสีสำหรับเด็กชายและเด็กหญิง	มักถูก

กำหนดตั้งแต่เด็กหญิงหรือเด็กชายคนนั้นยังอยู ่ในครรภ์

มารดา	 เมื่อทราบแน่นอนว่าลูกในท้องจะเป็นชายหรือหญิง	

พ่อแม่	ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย	ต่างก็เตรียมรับขวัญ

ด้วยการซื้อข้าวของเครื่องใช้เด็กอ่อน	ห้องนอนก็จะถูกจัด

เตรียมไว้สำหรับทารกน้อย	 โดยถ้า

เป็นเด็กผู้หญิงของใช้ก็มักจะ

เป็นสีชมพู	 และแน่นอน

ว่า	ของเด็กผู้ชายก็ต้อง

เป็นสีฟ้า	

 
	

ไม่เฉพาะเรื่องของสี
เท่านั้น..แต่หมายรวมถึง
เรื่องพื้นฐานอื่นๆ อีก
มากมาย ที่ถูกกำหนดไว้

สำหรับเด็กๆ 
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สิ่งเหล่านั้นใครกำหนด?
	 	
	 หนึ่ง	การเลี้ยงดูของคนใกล้ตัวที่สุด	บรรดาพ่อแม่	ญาติพี่น้อง	ปู่ย่า	ตา
ยาย	อาแป๊ะ	อาม่า	อากง	ทั้งหลายนั่นแหละคือผู้กำหนด	 เช่น	ความแตกต่างใน
เรื่องการเลี้ยงดูจะเห็นได้ชัด	 เด็กผู้ชายมีโอกาสเล่นได้ในทุกที่และเล่นนอกบ้าน
เป็นส่วนใหญ่	 ของเล่นของเด็กผู้ชายจะมีความหลากหลายและเกมที่เล่นจะมี		
กฎเกณฑ์และซับซ้อน	มีจุดมุ่งหมาย	และเป็นการแข่งขัน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการ
เตรียมให้ผู้ชายมีทักษะในการจัดการและความเป็นผู้นำ	
	 ในขณะที่เด็กผู้หญิงจะถูกจำกัดให้เล่นแต่ในบ้าน	ของเล่นมีเพียงไม่กี่
ชนิด	การเล่นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน	 เช่น	 เล่นขายของ	 เล่นตุ๊กตา	ช่วยแม่ทำ
กับข้าว		
	 สอง เมื่อเด็กเข้าโรงเรียน	 เด็กจะพบกับความคาดหวังของครู	 ความ
สัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน	 (ใครจะคาดคิดว่า)	ลึกไปจนถึงรูปภาพประกอบในหนังสือ
แบบเรียน	ได้มีส่วนสร้างทักษะที่เชื่อว่าเหมาะกับเพศที่แตกต่างกนั	ผู้หญิงถูกเชื่อ
ว่าเหมาะที่จะเรียนทางศิลปศาสตร์	ขณะที่ผู้ชายถูกมองว่าเหมาะที่จะเรียนทาง
วิทยาศาสตร์	ทำให้ผู้หญิงไม่ค่อยมีความสนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์	 เพราะเชื่อ
เสียแล้วว่าตนเองไม่มีทักษะ	รวมทั้งผู้หญิงจะถูกจำกัดโอกาสในการทำงานใน
บางอาชีพที่ถูกเชื ่อว่าเป็นอาชีพของผู้ชาย	 สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนการกำหนด		
เส้นทางให้ผู้หญิงผู้ชายเดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		

	 สาม	สื่อต่างๆ	ทั้ง	หนัง	ละคร	 โฆษณา	นวนิยาย	นิทาน	หนังสืออ่าน
เล่น	หรือแม้แต่หนังสือการ์ตูน	ล้วนกำหนดความเป็นหญิง
ความเป็นชายอย่างชัดเจน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหญิง	
เจ้าชาย	เรื่องคุณค่าของสาวบริสุทธิ์	ความเป็นแม่บ้าน
แม่เรือน	ผู้หญิงกับความสวย	ความสาว	 (และขาว)			
ในขณะที ่ผู ้ชายถูกสะท้อนควบคู ่กับ
การทำงาน		การเป็นผู้นำ	 	ความ

เป็นผู้กล้า		
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 ส รุ ป พู ด ง่ า ย ๆ ก็ คื อ 
กระบวนการทางสังคมวัฒนธรรม 
นั่นเอง ที่สร้างเสริมระบบคิด และ
กระทำให้เรากลายเป็นผู้หญิงหรือ
เป็นผู้ชายตามประเพณีนิยม โดยที่
เด็กทั้งหญิงและชายยังไม่ทันรู้เนื้อ
รู้ตัว  

	 แปลกแต่จริง...ทั้งที่เกิดมาเด็กหญิงก็ไม่ได้มีผิวสีชมพู	เด็กชายก็ไม่ได้มีผิว

สีฟ้า	ติดตัวออกมาสักนิด		

 และอีกหนึ่งแปลก...ที่คนในสังคมไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย ก็ยังคง
เชื่ออย่างสนิทฝังใจว่า สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
ไม่ ได้ 

สังคมวัฒนธรรมกำหนดอะไรบ้าง?
	 	

	 สังคมวัฒนธรรมเป็นตัวสร้างความ
เป็นเพศ	 โดยเป็นผู้กำหนดและคาดหวังให้		
ผู ้หญิงและผู ้ชายควรทำหร ือไม ่ควรทำ		
ยกตัวอย่าง	

	 § เสื้อผ้า ข้าวของ เครื่องใช้  
พ่อแม่มักเลือกเสื ้อผ้าที ่อ่อนหวานน่ารัก
สำหรับลูกสาว	และเสื้อผ้าที ่ดูเท่	 สมาร์ท
สำหรับลูกชาย	และเชื่อว่าในวันเกิด	หรือ
เทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่นี้	 เด็ก
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หญิงและเด็กชายค่อนโลกคงอยากได้ของขวัญเหมือนๆ	กัน	คือ	 เด็กหญิงอยาก
จะได้รับตุ๊กตาบาร์บี้	ส่วนเด็กผู้ชายก็อยากได้รับหุ่นยนต์หรือรถวิทยบุังคับ	

	 §	การแสดงออกของหญิงชายตามแบบวัฒนธรรมไทย	 (รวมถึง		
พม่า	ลาว	จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรา	ก็มีวัฒนธรรม
คล้ายคลึงกัน)	มักคาดหวังให้ผู้หญิงต้องนุ่มนวล	กิริยามารยาทเรียบร้อย	 ไม่พูด
เสียงดัง	ไม่สบถ	เป็นผู้ตาม	ในขณะที่ผู้ชายไม่ถูกคาดหวังให้เป็นเช่นนั้น	ลูกผู้ชาย
ต้องเป็นผู้นำ	ต้องเข้มแข็ง	อย่าร้องไห้ให้ใครเห็นน้ำตา		

	 §	ภาระงานบ้าน	 เมื ่อมองว่าผู ้หญิงมีคุณสมบัติหรือความสามารถ		
ทางเพศในการดูแลผู้อื่น	 เช่น	 เด็ก	คนแก่	คนเจ็บป่วย	และความเป็นแม่บ้าน	
ทำให้ผู้หญิงต้องเป็นผู้รับภาระหลักในการดูแลลูกและคนในครอบครัว	 แม้ว่าผู้
หญิงจะทำงานนอกบ้านด้วยก็ตาม	ในขณะที่ผู้ชายคือ	ผู้ปกป้อง	ผู้เสนอความ
เห็น	ผู้ตัดสินใจ	ทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัว	

	 § การศึกษาเล่าเรียนตลอดไปจนถึงการเลือกอาชีพ	 ในอดีตที ่		
เพิ่งผ่านพ้นมาไม่นานนัก	ผู้ชายมักได้รับการสนับสนุนให้เลือกเรียนด้านช่างยนต์	
ช่างโยธา	วิศวกรรม	ส่วนผู้หญิงที่ถูกมองว่าไม่มีความสามารถทางช่าง	ไม่เก่งทาง
คณิตศาสตร์	 ไม่มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์	ก็คงเลือกเป็นได้เพียงงานเลขา	ช่าง
เสริมสวย	ทำอาหาร	ช่างเย็บปักถักร้อย	แต่ปัจจุบันนี้สังคมได้เปิดกว้างมากขึ้น
แล้ว	หากมีลูกชายแล้วเราอยากส่งให้เรียนเป็นทนาย	หมอ	ทหาร	หรือตำรวจ	
แล้วทำไมเราถึงไม่อยากให้ลูกสาวเรียนเป็นทนาย	หมอ	ทหาร	ตำรวจ	หรืออาชีพ
อื่นที่นอกเหนือไปจากอาชีพครูและพยาบาล	บ้างเล่า!		

	

หญิง-สีชมพูชาย-สีฟ้าแล้วมันผิดตรงไหน?
	 	

	 คิดง่ายๆ	 เรามีสิทธิเลือกเองมิใช่หรือ	 ว่าอยากจะชอบ	อยากจะคิด	
อยากจะเป็น	อยากจะทำอะไรก็ตามแต่	หรือแม้แต่จะเลือกเองว่าสีอะไรเหมาะ
กับตน	แต่เพียงเพราะเราเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชาย	สังคมก็สร้างภาพเหมารวมให้
เราทันที	สิ่งที่ตามมาติดๆ	ก็คือ	การเกิดอคติทางเพศที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้อง
เผชิญ	
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ผลกระทบจากการสร้างภาพเหมารวม

	 เริ่มแรกเลย	คงเป็นเรื่องของการปิดกั้นศักยภาพ	ความคิด	ความฉลาด	

อารมณ์	ความรู้สึก	ความถนัดของเด็กๆ	 เช่น	ถ้าลูกสาวเดินมาบอกพ่อแม่ว่า

อยากเรียนช่าง	“จะไหวเหรอลูก มีแต่ผู้ชายเขาเรียนกัน”	หมดสิทธิทันที	หรือ

ลูกชายเกิดอยากจะเย็บปักถักร้อย	มีหัวเป็นดีไซน์เนอร์	คนรอบข้างก็ตราหน้าว่า

ไม่	“แมน” อนาคตเด็กคนนี้เลยจบกัน	

	 การเชื่อว่าผู้หญิงไม่มีทักษะทางเครื่องยนต์กลไกนี ่เอง	 ทำให้		

ผู้หญิง	 (ส่วนใหญ่ในโลกนี้)	 เป็นได้เพียงกรรมกรไร้ทักษะฝีมือในโรงงานและได้รับ

การจ้างแรงงานต่ำ	 ไม่สามารถเป็นช่างเครื่องยนต์ที่มีรายได้ดี	 นำไปสู่การที่		

ผู้หญิงต้องอยู่ในกลุ่มของผู้ยากจนในสัดส่วนที่มากกว่าชาย		

	 การเชื่อว่าผู้หญิงมีหน้าที่หลักในการเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว 

นำไปสู่การที่ครอบครัวไม่สนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษา	 โดยเฉพาะใน

ครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนัก	แต่เด็กผู้ชายจะได้รับการศึกษาเพราะเชื่อว่าผู้ชาย

มีหน้าที่ในการเป็นผู้นำของครอบครัว	ความเชื่อเช่นว่านี้	ทำให้ผู้หญิงในโลกนี้มี

สัดส่วนของการไม่รู้หนังสือจำนวนมากกว่าผู้ชาย		

	 การเชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอ	 ไม่กล้าตัดสินใจ	ไม่มีเหตุผล	ชอบ

ใช้อารมณ์	ไม่สามารถคิดอะไรที่ซับซ้อนได้	ไม่สามารถตัดสินใจในปัญหา	ตั้งแต่

เรื่องเล็กๆ	 ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ	 ได้	ทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับการสนับสนุนให้สนใจ

และไม่ได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำไม่ว่าในระดับใด	และทำให้ในสังคมมี

สัดส่วนของผู้หญิงที่อยู่ในระดับนำที่มีโอกาสในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อ

ชีวิตของคนจำนวนมากน้อยมาก	เช่น	การเป็นนักการเมือง	

	 ยิ่งในสมัยก่อน	ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นสมบัติของผู้ชาย	ไหนจะพ่อ	ไหนจะ

สามี	ต่างก็สามารถทุบตีหรือวันดีคืนดีเกิดอยากจะขายลูกกินขึ้นมา	 อันนี้ถือ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย	ส่วนผู้ชาย	ก็ถูกสอนให้		



� �ความเสมอภาค... คือ ความสุข 

เข้มแข็ง	 เป็นผู้นำ	 ไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นน้ำตา	แต่เมื ่อถึงเวลาเศร้า	 เสียใจ	ก็		

แปรเปลี่ยนความเจ็บปวดใจนั้นให้กลายเป็นความรุนแรง	ตีอกชกกำแพงให้เจ็บตัวเล่น	

	 การเชื่อว่าในเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ผู้ชายเป็นผู ้ที ่ต้องแสดง	

(Active)	 เท่านั้น	 ในขณะที่ผู้หญิงเป็นผู้รองรับ	 ไม่สามารถเป็นผู้แสดง	 (Passive)	

และต้องเป็นสาวบริสุทธิ์	ทำให้ผู้หญิงไม่กล้าเสนอหรือต่อรองในการใช้เครื่องมือ

คุมกำเนิด	 เพราะกลัวถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือมีประสบการณ์ในเรื่องเพศมา

ก่อน	ผลที่ตามมา	คือ	ผู้หญิงต้องแบกรับภาระการตั้งท้องและรับผิดชอบต่อเด็กที่

ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด	หรือติดโรคทางเพศอื่นๆ		

	 สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า	 เมื่อความเป็นหญิงความเป็น

ชายถูกสร้างให้มีความแตกต่าง	และความแตกต่างดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้หญิงอยู่

ในสถานะที่ด้อยโอกาสกว่าผู้ชาย	ทั้งทางเศรษฐกิจ	การเมืองและสงัคม	นั่นเอง	

	 บทบาทและความเป็นเพศในสังคมต่างๆ	ทุกวันนี้	 เป็นธรรมชาติที่แท้

จริงของความเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย	หรือเป็นเพียงมายาคติ	 เป็นสิ่งที่วัฒนธรรม

ปรุงแต่งขึ้น	นี่คงเป็นคำตอบได้สำหรับคำถามข้างต้น	

	 ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ เราจะให้
โอกาสของเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ จะไม่
ถูกกำหนดให้เป็นเด็กหญิงสีชมพู เด็กชายสีฟ้า ให้
เขาหรือเธอได้มีโอกาสเลือกเองว่า...สีอะไร...เหมาะกับ
ตัวเขาเอง 

ข้อมูลจาก บทความเรื่อง “ความเป็นเพศ” โดย รศ.วารุณี ภูริสินสิทธิ์  
อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) และวิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย 
ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของ สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(สตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549) 

	


