จริงหรือ? มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
ลูกสาวต้องระมัดระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
มากกว่าลูกชาย...เพราะลูกชายตั้งท้องไม่ได้

สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

เราคิดเห็นอย่างไร เมื่อเห็นสำนวนไทย ดังต่อไปนี้
“พรหมจรรย์เป็นสิ่งหวงแหนสำหรับลูกผู้หญิง”
“เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว”
“ผู้หญิงมีเสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนวันตาย”
“เป็นผู้หญิงจะเรียนไปทำไม แต่งงานแล้วก็เท่านั้น”
“หญิงไทยมือก็ไกว ดาบก็แกว่ง”
“มีลูกสาวจะได้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า”
“ชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”
“มีลูกชายจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์”
“เป็นชายต้องอดทน อย่าให้ใครเห็นน้ำตา”
“ต้องมีลูกชายไว้เป็นผู้สืบสกุล”
“ชายอกสามศอก”
“เรือ่ งการบ้านการเมืองเป็นของผูช้ ายผูห้ ญิงเราไม่จำเป็นต้องรู”้
“สวยแต่รูปจูบไม่หอม”
“ม้าดีดกะโหลก”
“ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้วางใจ”
“มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน”
“แตงเถาตาย” (หญิงม่ายที่มีอายุ)
“กระดังงาลนไฟ” (หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านชายมามาก
รู้วิธีทำให้ชายลุ่มหลง)
“ไม้งามกระรอกเจาะ” (หญิงสวยมักไม่บริสุทธิ์)
“ใส่ตะกร้าล้างน้ำ” (ทำให้หมดมลทิน มักใช้กับผู้หญิง)
“ไก่แก่แม่ปลาช่อน” (หญิงค่อนข้างมีอายุที่จัดจ้านและมีเล่ห์
เหลี่ยมมาก)
“สามวันจาก นารีเป็นอื่น” (จิตใจผู้หญิงเปลี่ยนแปลงง่าย)
“ใจนางเปรียบดังชลาลัย ไม่เลือกไหลห้วยหนองคลองละหาน”
(จิตใจของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงง่าย)
“ชายสามโบสถ์” (ผู้ที่ไม่น่าคบหาเพราะว่าเปลี่ยนสำนักบ่อย)
“เจ้าชู้ไก่แจ้”
“หมาหยอกไก่” (อาการชายสูงอายุที่ชอบหญิงรุ่นสาว)

จากสำนวนไทยข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่สังคมมักแสดงถึง
ความคาดหวังต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เช่น เป็นผู้หญิงต้องระวังตัว
เรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตัว การวางตัวและกิริยามารยาท
ซึ่งหากผู้หญิงประพฤติตนออกนอกลู่นอกทางที่บรรทัดฐานของสังคม
วางไว้ ก็มักจะถูกต่อว่า ตำหนิติเตียน จากสังคมอยู่เนืองๆ แต่สำหรับ
ผู้ชาย หากประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางเฉกเช่นเดียวกับผู้หญิง
กลับไม่ถูกตำหนิอะไรมากมายนัก ตัวอย่างเช่น ผู้ชายที่เจ้าชู้ หรือ
ไม่สำรวมกิริยามารยาท หรือไม่ทำงานบ้าน คนในสังคมจะรู้สึกว่าเป็น
เรื่ อ งธรรมดาที่ ย อมรั บ ได้ แต่ ถ้ า หากเป็ น หญิ ง ที่ เ จ้ า ชู้ หรื อ ไม่
สำรวมกิริยามารยาท หรือไม่ทำงานบ้าน คนในสังคมจะมองว่าผู้หญิง
คนนั้นมีความประพฤติที่ไม่ถูกต้อง
สำนวนไทยส่วนใหญ่สะท้อนถึงความคาดหวังและไม่คาดหวัง
ของสั ง คมที่ มี ต่ อ บทบาท หน้ า ที่ พฤติ ก รรม และบุ ค ลิ ก ภาพ
ของผู้หญิงและผู้ชาย เช่น สำนวนที่ว่า “เป็นผู้หญิงจะเรียนไปทำไม
แต่งงานแล้วก็เท่านั้น” สังคมคาดหวังว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนมาก เพราะ
ไม่ ไ ด้ ใช้ เ มื่ อ แต่ ง งานแล้ ว แท้ จ ริ ง แล้ ว ทั้ ง หญิ ง และชายก็ ต้ อ งเรี ย น
เหมือนๆ กัน เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน แม้ผู้หญิงแต่งงานแล้ว ก็ต้อง
ทำงานช่วยหารายได้ให้แก่ครอบครัว ความคาดหวังในสิทธิทางด้าน
การศึกษาที่แตกต่างกันทำให้ผู้หญิงมักไม่ได้รับสิทธิและโอกาสใน
การศึกษา ผลกระทบที่ตามมาจึงมักไม่มีโอกาสในการทำงานและ
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
สำนวน “ชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” เป็นบทบาท
ทีส่ งั คมคาดหวังจากหญิงและชาย คือให้ผหู้ ญิงว่าง่าย โอนอ่อน เชือ่ ง่าย
ไม่กล้าแสดงออก ไม่โต้แย้ง ไม่ต้องการเป็นผู้นำ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
เมือ่ ต้องไปทำงานหรืออยูใ่ นสังคมก็มกั ถูกหลอกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
ได้โดยง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในด้านอื่นๆ ตามมา เช่น
ปัญหาค่าแรงต่ำกว่าแรงงานชาย ปัญหาการจ้างงานทีเ่ ลือกจ้างแต่ผหู้ ญิง
โสดอายุน้อย ปัญหาการไม่สามารถรวมกลุ่มรวมพลัง เป็นต้น
สำนวน “ต้องมีลูกชายไว้เป็นผู้สืบสกุล” แม้ในสังคมไทยจะไม่
คาดหวังรุนแรงมากเท่าสังคมจีนหรืออินเดีย ซึ่งมีผลกระทบต่อเด็ก
ทารกหญิงถึงขั้นเสียชีวิต แต่การคาดหวังเช่นนี้ในสังคมไทยก็ทำให้
ผู้หญิงขาดสิทธิและโอกาสในการศึกษา ในการได้รับทรัพยากรต่างๆ
เช่น เงิน ที่ดิน ทรัพย์สิน เป็นต้น
และจากเจตคติความเชื่อดั้งเดิมที่ถูกสอนกันต่อๆ มาว่า
ลูกสาวต้องระมัดระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าลูกชาย เพราะ
วารสาร
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ลูกชายตั้งท้องไม่ได้ ทำให้เกิดสำนวน “พรหมจรรย์เป็นสิ่งหวงแหน
สำหรับลูกผู้หญิง” “เกิดเป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว” “มีลูกสาว
เหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน” หรืออีกหลายสำนวน แสดงให้เห็น
ว่าสังคมไทยเข้มงวดในเรื่องพฤติกรรมทางเพศระหว่างหญิงและ
ชายแตกต่างกัน กล่าวคือ สังคมไม่ยกย่องผูห้ ญิงทีม่ รี าคี หรือไม่บริสทุ ธิ์
และมองว่าผู้หญิงมีจิตใจโลเลเปลี่ยนแปลงง่ายและหากเป็นหญิง
สูงวัย หญิงม่าย ก็จะถูกเข้มงวดหรือต่อต้านจากสังคมเป็นพิเศษ เช่น
“ไก่แก่แม่ปลาช่อน” “กระดังงาลนไฟ” ในขณะที่สังคมไม่คาดหวัง
สิ่งเหล่านี้จากฝ่ายชายเท่าใดนัก
ความคาดหวังที่แตกต่างกันนี้ส่งผลต่อการอบรม เลี้ยงดู
และทั ศ นะต่ อ การมี ชี วิ ต คู่ ที่ แ ตกต่ า งกั น ความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ข อง
ฝ่ายชายมักไม่ได้รบั การลงโทษทางสังคมเมือ่ เทียบกับทีล่ งโทษผูห้ ญิง
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ท่มี ิใช่ค่คู รอง
สำหรับฝ่ายชายถือเป็นสิ่งปกติ และผู้หญิงส่วนใหญ่มักไม่กล้าเสนอ
หรือต่อรองในการใช้เครื่องมือคุมกำเนิด เพราะกลัวถูกมองว่าเป็น
หญิงไม่ดีหรือมีประสบการณ์ทางเพศ ผลที่ตามมา คือ ต้องแบกรับ
ภาระการตั้งท้องและรับผิดชอบต่อเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด หรือ
ติ ด โรคทางเพศสั ม พั น ธ์ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
สั ม พั น ธ์ ใ นชี วิ ต คู่ ทำให้ มี ก ารทะเลาะเบาะแว้ ง นำมาซึ่ ง ความ
รุนแรงในครอบครัว ปัญหาโรคเอดส์ การทำแท้ง การตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาท้องไม่พร้อม หรือปัญหา
การทำแท้งขึ้นมา สังคมก็มักจะคิดแบบ Blaming the victim คือ
มุง่ ประณาม ตัดสิน พิพากษา ตำหนิฝา่ ยหญิงว่าเป็น “ผูห้ ญิงใจง่าย”
“แม่ใจยักษ์” คลอดแล้วทิ้งลูก ซึ่งสังคมกลับหลงลืมหรือละเลย
อีกฝ่าย ผู้มีส่วนทำให้เกิดการตั้งครรภ์นั้นขึ้นมา
การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศจึงเป็นเรื่องสำคัญ
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้สทิ ธิแก่ฝา่ ยหญิงทำในสิง่ ทีส่ งั คมไม่ยอม
รับเหมือนฝ่ายชาย แต่เป็นการปรับความสัมพันธ์ระหว่างหญิง
กับชายเสียใหม่ ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิ
ของอี ก ฝ่ า ย โดยแทนที่ จ ะสอนแต่ ฝ่ า ยหญิ ง ให้ รั ก นวลสงวนตั ว
แต่ไม่เคยสอนให้ฝ่ายชายเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
ออกล่า “พรหมจรรย์” ของอีกฝ่าย
ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยควรมีการปรับเปลี่ยน
เจตคติในเรื่องมิติหญิงชายเสียใหม่ เราควรต้องอบรมสั่งสอนใน
เรือ่ งเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ุ ทัง้ เด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ าย
ให้รู้และเข้าใจเหมือนๆ กัน เพื่อให้รู้ในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของ
ผู้อื่นที่ไม่ควรละเมิด ให้รู้อย่างเท่าทันและสามารถป้องกันตนเอง
ในเรื่องเพศได้ ทั้งไม่อายที่จะสื่อสารเรื่องเพศระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว
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หากลู ก อยู่ ใ นวั ย ไล่ เ ลี่ ย กั น ถ้ า มี วั น ใดที่ ค นโตโกรธหั ว ฟั ด
หัวเหวี่ยง ตั้งท่าจะตีน้องให้ได้ พ่อแม่ต้องช่วยให้เขาได้ระบายความโกรธ
ด้วยวิธที ปี่ ลอดภัย เช่น ให้เขาตีตกุ๊ ตานุม่ ๆ ตีกลอง หรือ ต่อยกระสอบทราย
จนกว่าเขาจะเหนื่อย
ถ้าเด็กทำในเรื่องที่อาจเป็นอันตราย หรือไม่เคารพกฎกติกา
ของบ้าน พ่อแม่ต้องใจเย็น แล้วหยุดการกระทำนั้นด้วยท่าทีที่เด็ดขาด
และจริงจัง
เมื่อเด็กโตขึ้น ควรส่งเสริมให้ลูกเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน
ทั้งนี้ ถ้าลูกๆ ทะเลาะกัน พ่อแม่ต้องใจเย็นค่อยๆ สอนลูก
ด้ ว ยเหตุ ผ ล บอกให้ ลู ก รู้ ว่ า ทำไมลู ก จึ ง ไม่ ค วรทะเลาะกั น ถ้ า รู้ ว่ า
ลูกทะเลาะกันด้วยเหตุใด ให้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น หรือเบี่ยงเบน
ความสนใจของลูกไปหาสิ่งอื่น

4. ปัจจัยอื่นที่ต้องดูแล

ถ้ามีใครทะเลาะกันอย่างรุนแรงอยู่ใกล้ๆ เด็ก ให้รีบพาเด็ก
ไปจากตรงนั้น หรือปิดหูปิดตา เพื่อไม่ให้เด็กเห็นหรือซึมซับพฤติกรรม
เหล่านั้น
ไม่ควรปล่อยให้เด็กดูทีวีตามลำพัง เพราะเด็กอาจเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ตั้ ง กฎของครอบครั ว โดยเฉพาะในเรื่ อ งของพฤติ ก รรม
บอกลูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำตามกฎ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักรับผิดชอบ
การกระทำของตนเอง
สอนให้พี่น้องมีความเคารพกัน ให้น้องเชื่อฟังพี่และยกย่องพี่
ให้พี่เกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลน้อง คำพูดเหล่านี้ช่วยได้มากค่ะ เช่น
“น้องเขาเก่ง เขาช่วยหนูได้” “พี่เขาพูดถูก พ่อเห็นด้วย” “หนูเก่ง
หนูช่วยสอนน้องทำการบ้านได้” ข้อระวัง ไม่ควรตามใจน้องเพราะคิดว่า
ยังเล็ก หรือคิดว่าต้องให้พี่เสียสละฝ่ายเดียว เพราะนานเข้าจะทำให้พี่
ไม่ชอบน้อง หรืออิจฉา ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกมีความขัดแย้งกัน
มากขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สาเหตุสำคัญพื้นฐานของการอิจฉาริษยา
ระหว่างพี่น้อง เกิดจากเด็กต้องการเป็นที่รักของพ่อแม่มากที่สุด ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ต้องให้ความรักความอบอุ่นกับลูกอย่าง
เท่าเทียม เพราะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะช่วยอบรมเลี้ยงดูให้ลูกให้
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
มีความสุขต่อไปค่ะ
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