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ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สาระการเรียนรู้

1. เพศ บทบาทความสัมพันธ์ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
และความหลากหลายทางเพศ

2. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ

3. การวางตัวต่อผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4



เพศ
เพศโดยก าเนิด เพศวิถี

ลักษณะทางกายภาพโดยก าเนิด
ที่ถูกก าหนดด้วยโครโมโซม ฮอร์โมน 

และอวัยวะเพศ ที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใด

เพศชาย เพศหญิง

มีทั้งสองเพศ

ความชอบและการแสดงออกทางเพศ
ของคนซึ่งอาจจะแตกต่างกัน 

ไม่จ าเป็นต้องตรงกับเพศโดยก าเนิด

เป็นลักษณะที่เก่ียวข้องกับจิตใจ 
พฤติกรรม และสังคม ด้านเพศของบุคคล



เพศวิถีมีองค์ประกอบ 5 ด้าน

ต้องการเป็นเพศใด เช่น ชาย หญิง กะเทย

ชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศใด เช่น กับเพศเดียวกัน 

มีความพึงพอใจทางเพศและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบใด

แสดงออกต่อสาธารณะเกี่ยวกับเพศของตนเองอย่างไร

มีลักษณะทางกายภาพของร่างกายอย่างไร 
ซึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากเพศโดยก าเนิดก็ได้



ความหลากหลายทางเพศ

กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศ
=

คนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกัน
=

กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศ 
= 

มีทั้งรักเพศตรงข้ามรักเพศเดียวกัน รักท้ังสองเพศ ไม่รักเพศใดเลย

กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านการแสดงออกทางเพศ  
=

เป็นการแสดงออกภายนอกของแตล่ะบคุคล

=

=



L = Lesian
คือ ผู้หญิงชอบผู้หญิง

G = Gay 
คือ ผู้ชายชอบผู้ชาย

B = Bisexual
คือ ชายหรือหญิง
ชอบทั้ง 2 เพศ

T = Transgender 
คือ ผู้มีเพศไม่ตรงกับ

เพศโดยก าเนิด

Q = Queer
กลุ่มคนที่พอใจในเพศ
ใดเพศหนึ่ง โดยไม่

จ ากัดเพศ ความรัก

LGBTQ +

+



+LGBTQ
ประเภทค าจ ากัดความ ไว้หลายกลุ่ม ที่รู้จักกันทั่วโลก

Aromantic = ไม่ตอ้งการความสมัพนัธก์บัใคร

Asexual = ไม่สนใจเซก็ส ์

Intersex= คนทีไ่ม่ระบเุพศไดช้ดัเจน

Panromantic= มคีวามใหอ้กีฝ่ายโดยไม่สนใจเพศ

Non-binary= ไม่รูส้กึวา่เป็นเพศชายหรอืหญงิตลอดเวลา

Pansexual = รูส้กึมแีรงดงึดดูกบัเพศอะไรก็ได ้

Genderqueer= รูส้กึมแีรงดงึดดูกบัเพศอะไรก็ได ้



บทบาทความสัมพันธ์
ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ

ปัญหาความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศ

มนุษย์เราจ าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ทั้งเพศ
เดียวกัน เพศตรงข้าม และ

เพศท่ีหลากหลาย

ความเท่าเทียมในด้านต่างๆ
โดยความแตกต่างทางเพศ
ต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการ
ก าหนดสิทธิและโอกาสของ

บุคคลในสังคม

การเลือกปฏิบัติและการใช้
ความรุนแรงต่อบุคคลที่มี
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศหลากหลาย 

เป็นปัญหาส าคัญระดับโลก



ปจัจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ

“สังคม” “สื่อต่างๆ”

“ครอบครัว”



สังคม

Gender Stereotype
คิดเหมารวมและยดึติด
กับความเชื่อเดิมๆ

ในเรื่องเพศ

Gender Bias
ปัญหาอคติทางเพศ

จ ากัด กีดกันโอกาส
ในการพัฒนา
ศักยภาพ

Gender
Discrimination

เลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมทางเพศ



ครอบครัว คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธก์ันทางการแต่งงานทางสายเลอืด 
การรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม และพ่อแม่บุญธรรม หรือความสัมพนัธแ์บบคู่ชวีิต

ครอบครัวเดี่ยว

ครอบครัวขยาย

ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยว

ครอบครัวข้ามรุ่น

Gender Roles 
ผู้ปกครองส่งเสริม
บทบาททางเพศ

ก าหนดกิจกรรมตามเพศ
เช่น เด็กชายเล่นนอกบ้านได้
เด็กหญิงต้องอยู่ในบ้าน

ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียม
ระหว่างเพศ



ส่ือต่างๆ โทรศัพท์

ภาพยนตร์

นวนิยาย

โฆษณา

สื่อต่างๆ มักก าหนด
เพศอย่างชัดเจน

ผู้หญิงต้องอ่อนโยน 
สวยงาม ผู้ชายต้อง
กล้าหาญ เป็นผู้น า

มองกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ

เป็นเรื่องตลก

การเหยียดเพศ 
สร้างทัศนคติทางลบ 



การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรมระหวา่งเพศ ระบุไว้ 2 ประเภท

สิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพ 
และความมั่นคงของบุคคล

ครอบคลุมถึงสิทธิในการท างาน 
การได้รับค่าตอบแทนเท่ากนั

ส าหรับงานที่เท่ากันการครองชพี
ท่ีเหมาะสม การศึกษา ใช้ชีวิต

ทางวัฒนธรรมอย่างเสรี



การวางตัวต่อผู้อื่น

การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
กับสถานภาพของตนเอง เป็นพื้นฐาน
ในการสร้างคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน

โดยการวางตัวต่อผู้อื่น 
ปฏิบัติได้ดังนี้



แสดงความห่วงในเรื่องต่างๆตามสมควร

รู้จักมารยาทสังคม การเดิน การนั่ง ต้องสุภาพเรียบร้อยสง่างาม

ไม่ควรไปไหนตามล าพัง ควรไปเป็นกลุ่ม

ไม่ควรเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว ไม่ควรรับของจากผู้อื่นบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผล

มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ รู้จักขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือ

ยอมรับและเข้าใจความต่างของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

การวางตัว

เคารพความต่างของคนในเรื่องเพศ และมองทีคุณค่าของความสามารถ



แต่งกายสะอาด เรียบร้อย และเหมาะสมกับกาลเทศะ

ใช้วาจาสุภาพ ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่ก้าวร้าว

ไม่แสดงกิริยาล่วงเกินผู้อื่น 

แสดงกิริยาต่างๆอย่างสุภาพเรียบร้อย

ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของตนเอง

ให้ความสนิทสนมอย่างมีขอบเขต ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

การวางตัว



ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
จะท าให้ทุกคนได้รับการพัฒนา
และใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่าง
เต็มที่เพื่อส่วนรวม โดยจะต้อง
มีการวางตัวและปฏิบัติตัวอย่าง

เหมาะสม



แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด

https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2043795 (สืบค้น 5ก.ค.64)
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