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คำ�นำ�
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาค 

และความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้ที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศและบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 

ในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการ 

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นหน่วยงานภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งมีหน้ าที่ 

ในการสนับสนุนองค์ความรู้ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ เชื่อมโยงและจัดทำายุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  

เพื่อกำาหนดทิศทาง การวางแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ

กลุ่มเป้าหมายที่กรมดูแลและรับผิดชอบ อันจะนำาไปสู่การสร้างสังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำา และพัฒนาสังคม 

บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้องค์กรบรรลุ 

เป้าหมายด้านสตรีและสถาบันครอบครัวที่วางไว้

ในปีงบประมาณ 2563 นี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล จึงได้ดำาเนินงาน 

โครงการรวบรวมงานวิจัยด้านสตรีและครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่ปี 2547 - 2561  

วัตถุปร ะสงค์ เพื่อรวบรวมและ เผยแพร่องค์ความ รู้ผลงานวิจัยของกรมฯ ในด้านสตรีและความเสมอภาค 

ด้านความหลากหลายทางเพศ ด้านครอบครัว และด้านความรุนแรง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำาไปใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาในการกำาหนดนโยบาย การวางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ รวมทั้งการวางทิศทางในการป้องกัน 

และแก้ ไขปัญหาทางสังคมในทุกระดับ โดยเป็นการรวบรวมบทคัดย่อและ/หรือบทสรุปผู้บริหารของผลงาน

วิจัย จำานวน 32 เร่ือง ซึ่งทั้งหมดได้ทำาการศึกษาในรูปแบบโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และการวิจัยเชิงสำารวจ 

ในประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยฉบับนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป 

เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวมา หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำาขออภัยไว้ ณ ที่นี่

                  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
                 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
                 กรกฎาคม 2563
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หมายเหตุ 
ชื่อหน่วยงานในหนังสือฉบับนี้ มีทั้ง “สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” และ “กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว” 

“สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย ์ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17 และพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบริหาร

และอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 35 (1)  

โดยมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545 ในการจัดตั้งสำานักงานนี้ 

ต่อมา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558  

ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรวมงานด้านนโยบาย  

ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้อยู่ส่วนราชการเดียวกัน ซ่ึง “สำานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว” ได้รับการโอนภารกิจที่เกี่ยวกับงานสตรี งานป้องกันและแก้ใขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก งานสถาน

สงเคราะห์สตรี และสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”  
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ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส) 

2555
48  8. การสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาค

หญิงชาย สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

2558
52  9. การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

2559
60  10. เส้นทางสายน้ำานมแม่ : ประสบการณ์การต่อสู้ของ

แม่ทำางานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำานมตน 

65  11. การสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 

2560
68  12. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

รายงานสถานการณ์ความเสมอภาคหญิงชาย 

2561
73  13. การสำารวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
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เรื่องที่ 1

โครงการศึกษา “ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง  
(Direct Stakeholders) ต่อการมีส่วนร่วมในการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย”  
(ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ใน 4 จังหวัด 4 ภาค) 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2549
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ที่มาและความสำาคัญ

สภาพสังคมปัจจุบันผู้หญิงไม่เสมอภาคเท่ากับผู้ชาย ทั้งในด้านสิทธิ การตัดสินใจ 

ทางการเมือง การได้รับการยอมรับ เป็นต้น แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

มาตรา 30 และมาตรา 80 ได้วางหลักประกันความเสมอภาคหญิงชายไว้ และ 

กำาหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการใด ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงสิทธิ 

และโอกาสต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกับผู้ชาย

สถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศ จากรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง 

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ของประเทศไทย ปี 2547  

ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ในภาพรวม 

ผู้หญิงมีสัดส่วนการเป็นตัวแทนทางการเมืองตำ่ามาก ในปี 2544  สัดส่วนผู้หญิง 

ในรัฐสภาและองค์การบริหารส่วนตำาบล มีร้อยละ 9.6 และ 8.9 ตามลำาดับ และสัดส่วน 

ของผู้หญิงในคณะกรรมการระดับชาติมีเพียงร้อยละ 16 เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้สตรี 

ตระหนักถึงความสำาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง และการบริหารทุกระดับ ตลอดจนมีบทบาทนำาเสนอมุมมองในการ 

กำาหนดนโยบาย การบริหาร และการออกกฎระเบียบต่าง ๆ  อันจะส่งผลให้สตรี 

สามารถเข้าถึงทรัพยากรและสิทธิต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม รัฐบาลจึงกำาหนดให้สตรี 

มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของแผน 

พัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 -  

2549) โดยได้กำาหนดเป้าหมายเพิ่มจำานวนสตรีในระดับการตัดสินใจทางการเมือง 

และการบริหารทุกระดับอย่างน้อยเป็นสองเท่า นอกจากนี้ยังกำาหนดเป้าหมาย MDGs+  

ที่จะเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา องค์การบริหารส่วนตำาบล และตำาแหน่งผู้บริหาร 

ระดับสูงในราชการส่วนกลางเป็นสองเท่าภายในปี 2549

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์การมีส่วนร่วมในการ 

ปกครองท้องถิ่นของสตรีในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) และทราบ 

ความต้องการของผู้หญิง ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ 

การส่งเสริมสนับสนุนผู้หญิงให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินเพ่ิมขึ้น เพื่อนำามา 

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงาน/โครงการ ท่ีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงและ 

ช่วยให้ผู้หญิงสามารถทำางานในองค์การบริหารส่วนตำาบลได้อย่างมั่นใจและได้รับการ 

ยอมรับ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้สตรีสามารถเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจ 

ในระดับนโยบายด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  

อันจะส่งผลให้สตรีสามารถเข้าถึงทรัพยากร สิทธิและโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม 

และเสริมสร้างความเสมอภาคของหญิงชายในระยะยาว
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วัตถุประสงค์การศึกษา

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้   เพื่อรวบรวม 

วิเคราะห์ และทำาความเข้าใจข้อคิดเห็นที่ ได้จากการ

สัมภาษณ์ เชิ งลึกของ ผู้มีส่ วนร่ วมโดยตรง  (D i rect  

Stakeholders) ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 

สรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย การสัมมนาวิชาการ 

ระดับชาติ ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ในสังคมของสตรีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 

ในการศึกษาดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับเลือกตั้งของ

สตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล

2. เพื่อระบุถึงปัญหาอุปสรรคของการดำาเนินงาน

ของสตรีในการปกครองท้องถิ่น

3. เพื่อนำาเสนอแนวทางส่งเสริมหรือสนับสนุนให้

สตรีมีบทบาทในการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

ขอบเขตของกรณีศึกษาคือเขตพื้นที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำาบล โดยเลือกจังหวัดจาก 4 ภาค ภาคละ 

1 จังหวัด แต่ละจังหวัดจะเก็บรวบรวมข้อมูล 5 องค์การ

บริหารส่วนตำาบล รวม 20 องค์การบริหารส่วนตำาบล 

เป็นกรณีศึกษาดังนี้ จังหวัดลำาพูน (ภาคเหนือ)  จังหวัด

นครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนนทบุรี 

(ภาคกลาง) และจังหวัดสงขลา (ภาคใต้) 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง

ต่อการมีส่วนร่วมทางการปกครองท้องถ่ินของสตรี โดยจะ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมโดยตรงเหล่านั้นในองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลที่กล่าวไปแล้วข้างต้นแต่ละเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

10 คน รวมผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 200 คน สำาหรับ 

ผู้มีส่วนร่วมโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมทางการปกครอง 

ท้องถิ่นของสตรี ได้แก่

1. กลุ่มผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล

2. ผู้นำาสตรี หรือผู้นำาองค์กรสตรีในชุมชน
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3. ผู้นำาชุมชน

4. ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชน 

ต่าง ๆ เช่น ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม 

วิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น

5. กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคที่ ใช้ ในการสัมภาษณ์  คือ  เทคนิคการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

ผลการศึกษา

1. กรณีของจังหวัดลำาพูนนั้น สภาพของสังคมโดย

ทั่วไปยังไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มทางการเมืองที่ชัดเจน 

เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งพา

เกษตรกรรม แต่ยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า สังคม

ของที่นั้นมีการกีดกันหรือเปิดโอกาสให้กับสตรี ดังนั้น 

จึงอาจจะสรุปได้ว่ากรณีของจังหวัดลำาพูนนั้น ปัจจัย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีท่ีเหมาะสม 

ได้แก่ ปัจจัยการมีเครือข่าย การเข้ากลุ่มทางสังคม การมี

การศึกษา มีความรู้ และการมีความพร้อมในการให้ความ

ช่วยเหลือชาวบ้าน

2. กรณีจังหวัดนนทบุรีลักษณะท่ัวไปของสภาพสังคม

ของจังหวัดนนทบุรีในมิติการเมืองนั้น พบการรวมกลุ่ม

ทางการเมืองในท้องท่ีมีความชัดเจน ส่วนในมิติเศรษฐกิจ 

ลักษณะเศรษฐกิจของพื้นที่นี้มีทั้งแบบพึ่งพาเกษตรกรรม 

และพึ่งพาอุตสาหกรรมผสมผสานกัน สำาหรับมิติสังคม

นั้น สังคมของจังหวัดนนทบุรีค่อนข้างเปิดโอกาสให้สตรี

ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นจึงระบุได้ว่าปัจจัย

ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสม

กับปัจจัยภายนอกที่เป็นบริบทของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

ปัจจัยการเข้าร่วมกลุ่มทางการเมือง การมี

การศึกษามีความรู้ การมีความพร้อมในการ

ให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน และการมีความ

สามารถในการพัฒนา

3. กรณีจังหวัดนครราชสีมาพบว่า

มีกลุ่มทางการเมืองชัดเจนเมื่อกล่าวถึงมิติ

การเมือง ในมิติเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจท่ีต้องพ่ึงพาการเกษตร 

ส่วนมิติสังคมนั้น จากข้อมูลที่ได้พบว่าสังคม

มี ทัศนคติท่ีปะปนกันอยู่ระหว่างทัศนคติ 

ท่ี เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทาง 

การเมืองและทัศนคติที่กีดกันสตรี ไม่เชื่อว่า

สตรีควรเข้ามาทำางานด้านการเมือง ดังนั้น 

จึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของสตรีท่ีเหมาะสมกับปัจจัยภายนอกท่ีเป็นบริบทของ

จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ การมีกลุ่มการเมืองสนับสนุน 

การมีการศึกษามีความรู้ การเข้ากลุ่มทางสังคม และการ 

มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน

4. กรณีจังหวัดสงขลาพบว่า มีการรวมกลุ่มทาง 

การเมืองค่อนข้างชัดเจน ทางด้านเศรษฐกิจเป็นแบบ 

พึ่งพาเกษตร และสังคมค่อนข้างกีดกันโอกาสทางการเมือง

ของสตรี กรณีจังหวัดสงขลาจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัย 

ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีที่เหมาะสม 

กับปัจจัยภายนอกที่เป็นบริบทของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 

การมีกลุ่มการเมืองสนับสนุน การเข้ากลุ่มทางสังคม และ

การมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
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แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการปกครองท้องถิ่นของสตรี

บนฐานของข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

โครงการศึกษาข้อคิดเห็นฯ แนวทางการส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีอย่างบูรณาการประกอบด้วย  

6 แนวทาง ชื่งเน้นที่การส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของ

สตรีให้พร้อมที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ในระดับท้องถิ่นในระดับสูง (ลงสมัครรับเลือกตั้งและดำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง) ได้แก่

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเมือง เม่ือสังคมใด ๆ  

มีกลุ่มทางการเมืองท่ีเป็นทางการและกลุ่มนั้นดำาเนิน

กิจกรรมทางการเมืองอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีสมาชิก

กลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วจำานวนมาก กลุ่มทางการเมือง

กลุ่มนั้นจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการได้หรือไม่ได้รับการ

เลือกตั้งของสตรี

2. ส่งเสริมการเข้ากลุ่มทางสังคม การส่งเสริมการ

เข้าร่วมกลุ่มทางสังคมนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่ง 

กลุ่มทางสังคมจะเป็นที่ซึ่งสตรีสามารถแสดงออกได้ซ่ึง  

ความสามารถด้านต่าง ๆ และภาวะผู้นำา  ซ่ึงจะช่วยให้ 

เกิดการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มทางสังคมน้ัน ๆ ซึ่งนั่น

เท่ากับว่าส่วนหน่ึงของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปใน

ลักษณะที่ยอมรับสตรีมากขึ้น

3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย หากสตรีได้รับการ

ส่งเสริมให้มีเครือข่าย สตรีก็จะมีโอกาสในการเข้าถึง

ทรัพยากรและข้อมูลที่จำาเป็นต่อการได้รับเลือกเข้าไป

บริหารจัดการท้องถิ่นได้

4. ส่งเสริมการให้การศึกษาและความรู้ เพราะ 

จะทำาให้สตรีมีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถดำาเนินแก้ปัญหา

ให้แก่ชุมชนได้มากขึ้น  ซ่ึงจะทำาให้ได้รับการยอมรับจาก

ชาวบ้านมากยิ่งขึ้น แต่แน่นอนว่าการมีเพียงวุฒิการศึกษา

ที่เป็นทางการนั้นไม่เพียงพอ สตรีจะต้องมีความรู้ในด้าน 

ที่จำาเป็นต่อการทำางานให้แก่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งความรู้ตรงนี้

เองที่ต้องได้มาจากการเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์ตรง

5.  ส่งเสริมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

ชาวบ้านซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้สตรีมีโอกาสได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 

ท้องถ่ินท่ีลักษณะด้านเศรษฐกิจเป็นแบบพ่ึงพาเกษตรกรรม 

เพราะในท้องถิ่นเช่นนี้ ความคาดหวังของชาวบ้านต่อ

ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ที่มุ่งหวังจะดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองจะอยู่ที่ความสามารถในการให้ความ

ช่วยเหลือชาวบ้านได้

6. ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนา ถ้าหาก

สภาพเศรษฐกิจของสังคมมีลักษณะพ่ึงพาอุตสาหกรรมมาก 

รายได้ของคนในท้องถิ่นส่วนมากผูกโยงกับอุตสาหกรรม 

แนวทางการส่งเสริมที่มีความสำาคัญเป็นพิเศษก็คือการ 

ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาของสตรี เพราะในสังคม 

ท่ีมีลักษณะเช่นน้ัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยหลัก 

ที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้แทน 

ของเขาในการปกครองท้องถิ่น

ที่มา : พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ และอลงกรณ์ คูตระกูล, การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง  

(Direct Stakeholders) ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย 

(ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำาบลใน 4 จังหวัด 4 ภาค), คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
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เรื่องที่ 2

โครงการ “การสำารวจข้อมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย”

ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2553

ที่มาและความสำาคัญ

โครงการสำารวจข้อมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทยน้ี แบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ 

โดยระยะแรก ดำาเนินการวิจัยผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ในบริบทที่คัดสรรของ 

จังหวัดน่านและจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่ออธิบายการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีของ 

ผู้ให้ข้อมูลที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ ชุมชนชนเผ่า ชุมชนสลัม ชุมชนไทยมุสลิม 

ชุมชนผู้มีการศึกษาสูง ชุมชนผู้ใช้แรงงาน และชุมชนเกษตรกรชนบท และอธิบายประสบการณ์

ถูกละเมิดสิทธิของผู้หญิงที่ร่วมศึกษาในจังหวัดที่คัดสรรดำาเนินการศึกษาที่จังหวัดน่านและจังหวัด 

ขอนแก่น ในระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2552 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ร่วม

ศึกษาทั้งส้ิน 256 คน ที่ เป็นชนเผ่าไทลื้อ ลัวะ  เม่ียน ม้ง  เกษตรกรในชนบท ผู้ใช้แรงงาน  

นักธุรกิจ และข้าราชการในเมือง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและบันทึกภาคสนาม การสนทนากลุ่ม  

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา และใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ข้อค้นพบที่ผ่านมุมมองเชิงเพศภาวะ 

3 ประการ คือ 1) ความเป็นหญิงเป็นชายของผู้ให้ข้อมูลหลัก ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ 

เชิงอำานาจแบบชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิงที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  

ผู้หญิงยากจน ผู้หญิงพิการ และผู้หญิงเผ่าม้ง มีความเส่ียงต่อการได้รับความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ  

มากกว่าผู้หญิงกลุ่มอื่น ๆ 2) พลังจารีตอยู่เหนือพลังใด ๆ โดยผู้ร่วมศึกษารับรู้ว่าผู้หญิงถูกล่วง

ละเมิดสิทธิการควบคุมร่างกาย และการได้รับโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากพลังจารีตที่ให้ผู้ชายมีอำานาจ

เหนือผู้หญิง และ 3) การละเมิดสิทธิสตรีเกิดขึ้นได้ทั้งจากการยินยอม จำายอม จำาทน และความไม่รู้ 

ผลการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนต้องทำางานร่วมกัน เพื่อปรับโครงสร้างความสัมพันธ ์

เชิงอำานาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชายใหม่ โดยผ่านวิธีการทำางานแนวใหม่  ท่ีผู้ปฏิบัติต้องมีความ

ละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ และมีวิธีดำาเนินงานที่มีความจำาเพาะกับผู้หญิงแต่ละกลุ่ม
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การศึกษาในระยะที่ 2 ดำาเนินการในระหว่างเดือน

เมษายน – สิงหาคม 2553 เพื่อให้ได้ภาพสถานการณ์

ความชุกในระดับภาคและในระดับประเทศ และนำาเสนอ

ระบบการปฏิบัติงานท่ีมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ

ในการดำาเนินงานปกป้องสิทธิสตรี ใช้วิธีวิจัยแบบสำารวจ

ภาคตัดขวางตามหลักการเชิงระบาดวิทยา ประชากร

เป็นผู้หญิงโดยกำาเนิดทุกคนท่ีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่

ในประเทศไทย และมีสัญชาติไทย กลุ่มตัวอย่างได้มา 

จากการสุ่มตัวอย่างประชากรจากกลุ่มผู้หญิงในจังหวัด 

ที่ถูกสุ่มมาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้จังหวัดเป้าหมาย

สำาหรับศึกษา 7 จังหวัด คือ จังหวัดตาก เชียงใหม่ เลย 

บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี และกระบี่ คำานวณ

ขนาดตัวอย่างเพื่อการประเมินค่าอัตราการละเมิดสิทธิ

สตรี   โดยใช้อัตราการละเมิดสิทธิสตรีจากการศึกษา 

ในต่างประเทศที่มีประมาณร้อยละ 30 กำาหนดการกระชับ 

ในการประมาณค่า 0.05 และค่า design effect จาก 

การสุ่ม 1.8 คำานวณได้ขนาดตัวอย่างในระดับจังหวัด ๆ ละ  

600 คน  ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างจำานวน 4,200 คน  

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำารวจที่สร้างขึ้นจากข้อค้นพบ

ของการศึกษาระยะที่ 1 ร่วมกับกรอบแนวคิดด้านสิทธิ

สตรีที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2550 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติ ต่อสตรี ในทุก รูปแบบ  และแนวคิด 

เพศภาวะ ดำาเนินการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ทั้งนี้

การวิเคราะห์ใช้การถ่วงนำ้าหนักด้วยประชากรสตรีรายภาค  

ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากข้อจำากัดด้านขนาด

กลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นขนาดความชุกที่มีค่าร้อยละ 5 ข้ึนไป 

เท่านั้นจึงเป็นค่าความชุกท่ีแน่นอนได้ ผลการศึกษาโดย 

สรุปว่า อัตราความชุกของสิทธิสตรีที่ ถูกละเมิดที่มีค่า 

ความชุกร้อยละ 5 ขึ้นไปมีจำานวน 16 รายการคือ

1. รู้สึกอึดอัดคับข้องใจที่ไม่สามารถทำากิจกรรมที่อยากทำา

แต่ทำาไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิง (ร้อยละ 33.7)

2. ค่าตอบแทนการทำางานน้อยกว่าผู้ชายที่ทำางานเช่น

เดียวกัน (ร้อยละ 26.8)

3. ไม่ได้รับความเป็นธรรมในหน้าที่การงานเนื่องจากเป็น 

ผู้หญิง (ร้อยละ 16.1)

4.  ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าเรียนหนังสือหรือรับการศึกษา  

(ร้อยละ 15.6)

5. ถูกกดดันให้ต้องทำาตามความต้องการของสามี (ร้อยละ 

13.6)

6. ถูกสามีและ/หรือคู่รักทำาร้ายร่างกาย (ร้อยละ 13.0)

7. ถูกกดดันให้รับภาระการเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

(ร้อยละ 10.4)

8. ถูกผู้อื่นเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับ 

อนุญาตก่อน (ร้อยละ 10.1)

9. ถูกกดดันให้ต้องเลือกงานเนื่องจากความเป็นผู้หญิง 

(ร้อยละ 9.0)

10. ถูกขัดขวางไม่ให้แยกทางจากคู่รักหรือคู่สมรส (ร้อยละ 

8.3)

11. ถูกกดดันให้ต้องร่วมเพศกับสามี/คู่รัก (ร้อยละ 7.5)

12. ถูกปฏิเสธการได้รับการเสนอช่ือ หรือแต่งต้ัง หรือได้รับ

เลือกเป็นผู้นำา และ/หรือหัวหน้า เน่ืองจากเป็นผู้หญิง 

(ร้อยละ 6.9)

13. ถูกสามีและ/หรือคู่รักปฏิเสธเมื่อขอให้สวมถุงยาง

อนามัย (ร้อยละ 6.6)

14. ถูกบังคับไม่ให้แต่งงาน (ร้อยละ 6.5)

15. ถูกบังคับให้แต่งงาน (ร้อยละ 6.4)

16. ถูกกดดันให้ต้องทำางานหลังการคลอดน้อยกว่า 45 วัน

(ร้อยละ 5.2)

จากผลการศึกษาดังกล่าว  เห็นได้ว่าผู้หญิงใน

ประเทศไทยถูกละเมิดสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์มากที่สุด 

แต่ประเด็นท่ีมีจำานวนผู้หญิงลูกละเมิดมากท่ีสุด คือจาก

จารีตที่ไม่ได้กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมาย 



 RESEARCH OF DWF 11

ที่มา : ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, การสำารวจข้อมูลการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย, ศูนย์ประสานงานองค์การ

อนามัยโลกด้านการวิจัยและอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

นอกจากนี้ยังสามารถสรุปได้ว่า มีผู้หญิงท่ีถูกละเมิดสิทธิ

ในเร่ืองต่าง ๆ ถึง 47 รายการ โดยในภาพรวมผู้หญิงกลุ่ม 

อายุ 25-34 ปี ถูกละเมิดสิทธิมากท่ีสุด และผู้หญิงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด ถึงแม้ว่า

อีก 31 รายการ ยังไม่สามารถระบุอัตราความชุกที่ชัดเจน

ได้  เนื่องจากข้อจำากัดของขนาดตัวอย่าง แต่ก็สรุปได้ว่า 

มีการละเมิดสิทธิสตรีในเร่ืองนั้น ๆ  เกิดขึ้นจริง  ท้ังน้ี 

รายการท่ีมีอัตราความชุกตำ่ากว่า 5 น้ัน ต้องมีการศึกษา

เชิงลึกเพ่ิมเติมในแต่ละประเด็น และในผู้หญิงเฉพาะกลุ่ม

เนื่องจากผลการศึกษาท่ีว่าเพศภาวะเป็นสาเหตุพื้นฐาน 

ของการที่ผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิ ดังนั้นการดำาเนินงาน

ปกป้องสิทธิสตรีจึงต้องมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 

แต่งานท่ีมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะเพียงอย่างเดียว

มีพลังไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมที่มี 

ความเป็นธรรมและเท่าเทียม จึงใคร่นำาเสนอระบบปฏิบัติ 

งานที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะในการดำาเนินงาน 

ปกป้องสิทธิสตรีให้สำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวพิจารณาดำาเนินการ มุ่งให้เกิดกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงด้านเพศภาวะ โดยเน้นการขับเคลื่อนทาง

นโยบาย ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควร

ต้องแสดงบทบาทสำาคัญในการประเมินและขับเคลื่อน

กระบวนการนโยบายด้านการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย 

การพัฒนาครอบครัว การศึกษา การสร้างสุขภาพ และการ

ปกครอง ผลการศึกษาเรื่องนี้ชี้นำาว่าการจะปกป้องสิทธิสตรี

ท่ีถูกละเมิดมากในลำาดับแรก ๆ ได้นั้น จะต้องเริ่มท่ีทำาให้

เกิดกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ให้

ผู้หญิงมีพลังอำานาจในตนเองเพิ่มขึ้น เกิดการจัดระเบียบ

โครงสร้างทางสังคมใหม่ที่ทำาให้ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ

ของหญิงชายมีความสมดุลกัน ดังนั้นจึงต้องขับเคล่ือน

กระบวนการ นโยบาย โดยเร่ิมจากการประเมินนโยบายที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

จะต้องมีเคร่ืองมือสำาหรับการประเมินนโยบาย ให้นโยบายน้ัน 

สามารถสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมเชิงเพศภาวะได้

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงควร

ศึกษานโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว  โดยใช้ 

เป้าหมายการปรับเปลี่ยนเพศภาวะเป็นธงนำาเพื่อระบุ 

จุดแข็งและช่องว่างที่ต้องเติมเต็มแล้วทำางานร่วมกับองค์กร

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรภาคประชาชนเพื่อ 

ส่งเสริมจุดแข็งและลดช่องว่าง นอกจากนั้นควรสานพลัง

สร้างจุดยืนกับองค์กรเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในการสร้าง

ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมเชิงเพศภาวะ โดยการ

สะท้อนภาพองค์กรสำานักงานกิจการสตรีฯ ผ่านวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ท่ีแสดงถึงความจำาเพาะเชิง 

เพศภาวะอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นตัวอย่างของการ

ทำางานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 

และมีการปฏิบัติงานที่มีความจำาเพาะเชิงเพศภาวะที่องค์กร

ต่าง ๆ สามารถถอดบทเรียนไปพัฒนาต่อได้
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เรื่องที่ 3

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการ 
มิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2553

ที่มาและความสำาคัญ

เพื่อให้การส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชายในหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และส่งผลสำาเร็จต่อความ 

เสมอภาคระหว่างหญิงและชายในสังคมตาม

แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 

2554) ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้สังคมไทยเป็น

สังคมที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

มีเจตคติต่อการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย 

ในการร่วมพัฒนาประเทศ โดยสตรีมีโอกาส

ร่วมตัดสินใจทางการเมือง การบริหาร  

สตรีได้รับการส่งเสริมสุขภาวะและอนามัย

เจริญพันธุ์ สตรีได้รับการเสริมสร้างความ

มั่นคงในชีวิตและร่างกาย และสตรีมีส่วน

ร่วมในทางเศรษฐกิจ โดยบริบทของแผน

พัฒนาสตรีฯ มีความเชื่อมโยงกับอนุสัญญา 

ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติต่อสตรี 

ในทุกรูปแบบ  (Convention on  the  

E l im i n a t i o n   o f   A l l   F o rm s   o f  

Discrimination Against Women  - 

CEDAW)  ขององค์การสหประชาชาติ   

รวมทั้งปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง

เพื่อความก้าวหน้าของสตรี ซึ่งมีประเด็น

ข้อห่วงใยในความไม่เสมอภาคของผู้หญิง  

(Gender Gap)  ใน 12 ประเด็นสำาคัญ  

ได้แก่ ผู้หญิงกับความยากจน  ผู้หญิงกับ 

การศึกษาและฝึกอบรม ผู้หญิงกับสุขภาพ 

ความรุนแรงต่อผู้หญิง ผู้หญิงกับความขัดแย้ง 

ที่มีการใช้อาวุธ  ผู้หญิงกับการมีส่วนร่วม 

ทางเศรษฐกิจ ผู้หญิงกับการตัดสินใจทาง 

การเมืองและการบริหาร กลไกเชิงสถาบัน

เพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง สิทธิมนุษยชน 

ของผู้หญิง ผู้หญิงกับส่ือ ผู้หญิงกับส่ิงแวดล้อม  

และเด็กผู้หญิง นั้น

ในภาพรวมและประการสำาคัญเพื่อ

ให้แนวทางการบูรณาการส่งเสริมความ 

เสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานสอดคล้อง

กั บทิ ศทางหลั กการพัฒนาสั งคมและ

เศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งสู่ความสมดุล

และยั่งยืนบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทาง 

ส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการ 

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยม ี

เป้าหมายการศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐ  

129 แห่ง ที่มีการจัดตั้งผู้บริหารด้านการ 

เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender  

Equality Officer – CGEO) และศูนย์ 

ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย (Gender Focal Point – GFP)

เพื่อวิเคราะห์การบูรณาการมิติหญิงชายและ

บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในแผนงาน  

โครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจน 

ศึกษาองค์ความรู้ความเสมอภาคหญิงชาย 

แบบพอเพียง และประเด็นรูปแบบและ 

แนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

บนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
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วัตถุประสงค์การศึกษา

1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการมิติหญิงชาย (Gender Mainstreaming) ในแผนงานโครงการและกิจกรรมของ 
หน่วยงานภาครัฐ จำานวน 125 กรม 4 องค์กรอิสระ รวม 129 แห่ง 

2) เพื่อศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ รวมท้ังรูปแบบ (Model) แนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเพื่อการ 
บูรณาการบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

3) เพื่อให้ได้แนวทางการดำาเนินการสำาหรับสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้
ผลักดันการบูรณาการมิติหญิงชายบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่หน่วยงานภาครัฐ 

4) เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้นำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้มุ่งการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์บูรณาการมิติหญิงชายในแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ของหน่วยงานภาครัฐจำานวน 129 แห่ง ที่มีการจัดตั้งกลไกผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนย์ 
ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP) และการสร้างองค์ความรู้ความเสมอภาคหญิงชายบนหลักการ 
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งรูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ 
บูรณาการในหน่วยงานภาครัฐ 

วิธีการดำาเนินการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ข้างต้น ซึ่งการดำาเนินการศึกษาประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูลและ 3) ผลการ
ศึกษาสร้างองค์ความรู้และข้อเสนอแนะ
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ผลการศึกษา

การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิง

ชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่อง

ท่ีมีความท้าทายในเชิงวิชาการ เพราะเป็นครั้งแรกท่ีมีความ

พยายามในการเชื่อมโยงแนวคิดที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน 

คือ แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งหาความสัมพันธ์ของท้ังสอง

แนวคิดและหาวิธีบูรณาการทั้งสองแนวคิดไปสู่ภาคปฏิบัติ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลไกภาครัฐที่ทำางานในเร่ืองการ 

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังกล่าว คณะ

วิจัยได้ดำาเนินการด้วยวิธีการหลายอย่าง ทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ เช่น การศึกษาจากเอกสาร การใช้แบบ 

สอบถามสำารวจความคิดเห็น การจัดสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมไปถึงการจัดสัมมนาระดมความ

คิดเห็น การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ในหลายระดับและ 

หลายมิติ นอกเหนือจากการศึกษาการทำางานของหน่วยงาน 

ภาครัฐแล้ว ยังมีการสำารวจความคิดเห็นจากประชาชนใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จากการวิเคราะห์การทำางานของหน่วยงานภาครัฐ 

และองค์กรอิสระต่าง ๆ ผ่านกลไกผู้บริหารด้านการ 

เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนย์ประสานงาน 

ด้านความเสมอภาคหญิงชาย  (GFP) พบว่ามีความ 

แตกต่างหลากหลายของโครงการและกิจกรรม ซึ่งคณะ

วิจัยได้พยายามจัดประเภทของโครงการด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ 

ได้มากถึง 15 ประเภท และมีระดับความสำาเร็จที่แตกต่าง

กันไป อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบที่สำาคัญ คือ การได้เห็นถึง

ความก้าวหน้า หรืออย่างน้อยท่ีสุดคือความพยายามของ

หน่วยราชการในการทำาโครงการให้มีส่วนตอบสนองเรื่อง

มิติหญิงชาย อันเป็นสิ่งสะท้อนว่าการขับเคลื่อนเรื่องมิติ 

หญิงชายนั้นไม่ได้เผชิญกับทางตัน อันจะเป็นกำาลังใจให้ 

ผู้ปฏิบัติงานดำาเนินภารกิจต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ

นอกจากนั้น คณะวิจัยยังได้เลือกศึกษาประเทศที่มี

ความก้าวหน้าในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

ในระดับสากล คือ ฟิลิปปินส์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ และ

รวันดา  ท้ังในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมา กลไกการ 

ขับเคล่ือน บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงนวัตกรรม 

หรือมาตรการพิ เศษที่ แ ต่ละประเทศนำามาใช้   ท้ั งนี้   

เพื่อหนุนเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคล่ือนเรื่อง 

ความเสมอภาคท่ีเกิดขึ้นในนานาประเทศทั่วโลก และ 

เพ่ือถอดบทเรียนจากจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละประเทศ 

มาสู่บริบทของประเทศไทย

จากการสำารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

งานด้านความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย มีข้อคิด

เห็นที่น่าสนใจหลายประการ เช่น เรื่องการแต่งตั้งผู้บริหาร

ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) ควรคำานึง 

ถึงความเข้าใจเรื่องมิติหญิงชายของบุคคลนั้น ๆ มากกว่า

เพียงแค่ใช้เกณฑ์การแต่งตั้งตามตำาแหน่งหน้าที่ เพียง

อย่างเดียว ขณะเดียวกัน ปัญหาการเปลี่ยนตำาแหน่งของ

ข้าราชการที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังมาก ก็ทำาให้การทำางานเรื่อง

การส่งเสริมความเสมอภาคขาดความต่อเนื่อง จึงเห็นว่า  

ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย  (GFP)  

น่าจะเป็นกลไกท่ีควรมีบทบาทหลักในการประสานงาน

และทำาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารด้านความ

เสมอภาคหญิงชายเพื่อให้นโยบายและการนำาไปปฏิบัติ 

ไม่แยกส่วนจากกัน ในขณะเดียวกัน ควรให้ความสำาคัญ 

แก่การเสริมศักยภาพของสมาชิกส่วนใหญ่ของหน่วยงาน

ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจและมีทักษะการ 

บูรณาการมิติหญิงชายไปสู่เนื้องานที่รับผิดชอบ เพราะเม่ือ

ทุกฝ่ายเห็นความเสมอภาคหญิงชายว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้

การทำางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จะเกิด 

เป็นพลังร่วมเสริมการทำางานของผู้บริหารด้านความ 

เสมอภาคหญิงชายและศูนย์ประสานงานด้านความ 

เสมอภาคหญิงชาย ทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

จากมุมมองของภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องมิติหญิง

ชาย เป็นที่น่ายินดีว่า จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 1,000 คน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น  ส่วนใหญ่ 

มีมุมมองเรื่องมิติหญิงชายที่ก้าวหน้ามาก เช่น  มีความ

ตระหนักว่าสาเหตุของความไม่เสมอภาคมาจากค่านิยม

เก่ียวกับ “ชายเป็นใหญ่” รวมทั้งกระบวนการหล่อหลอม 

กล่อมเกลาทางสังคมอันเป็นตัวปัญหาของความไม่  
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เสมอภาค และสำาคัญที่สุด คือ ข้อค้นพบว่าผู้ชายไทย 

ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ได้มีทัศนคติ

ต่อเพศหญิงในเชิงลบ คณะวิจัยเสนอเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ได้

ภาพรวมของทั้งประเทศ ควรทำาการสำารวจความคิดเห็น 

ในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ที่สำาคัญในการกำาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี 

เป้าหมายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม โจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งของงานวิจัยนี้  

คือ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างหลักความเสมอภาค

ของหญิงชายกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษา 

งานวิจัยในอดีตที่ เกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  

พบว่า  โดยส่วนใหญ่เน้นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์

ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับมิติด้านเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ โดยงานส่วนใหญ่ศึกษาถึงข้อดี  จุดแข็ง หรือพลัง

ของปรัชญาต่อการดำารงชีพ การทำาการเกษตรหรือความ 

อยู่รอดและการพัฒนาด้านอาชีพเป็นหลัก แต่ยังขาดการ

พิจารณาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติท่ีเกี่ยวกับคุณค่า ค่านิยม

ที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝัง สร้างเสริมและส่งเสริมมิติด้าน

ความคิดและจิตใจที่มีผลต่อการเป็นตัวตนของมนุษย์ 

ดังนั้น คณะวิจัยจึงเสนอว่า หลักการเศรษฐกิจ 

พอเพียงสามารถช่วยส่งเสริมความเสมอภาคในมิติและ

ระดับต่าง ๆ กล่าวคือ หลักคุณธรรม หลักพอประมาณ 

หลักภูมิคุ้มกัน และหลักเหตุผล ล้วนมีคุณค่าแก่การอธิบาย  

และขยายผลเร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย โดยเฉพาะมิติของ 

คุณธรรมท่ีเน้นเร่ืองการไม่เอาเปรียบและไม่เบียดเบียนกัน  

ความไม่เสมอภาคน้ัน คือ ความไม่มีคุณธรรม และยังขัดกับ

หลักเหตุผลและความพอประมาณอีกด้วย เพราะดุลยภาพ 

หรือความพอประมาณในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในมิติของ

ความสัมพันธ์ของหญิงชายจะนำามาซ่ึงสังคมที่อยู่ดีมีสุข  

มีความสมดุลและมีการแบ่งสันปันส่วนบทบาทและหน้าที่

อย่างมีเหตุผลและมีความเป็นธรรม นอกจากนี้ การสร้าง

ภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง ความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นได้อย่าง 
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มีประสิทธิภาพ ถ้าผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำา

และร่วมตัดสินใจกับผู้ชาย

ในอีกด้านหนึ่งของการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างทั้งสองหลักการนี้ จะเห็นได้ว่าหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงจะขยายผลและรับการถ่ายทอด เรียนรู้ และซึมซับ 

ได้ดีอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพต่อเมื่อผู้หญิงได้มี

สถานะบทบาทท่ีได้เป็นรูปแบบหรือต้นแบบสำาหรับลูก ๆ 

และเด็ก ๆ ในสังคม

ดั งนั้ น   ความเสมอภาคหญิงชายกับหลักการ

เศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์โยงเกี่ยวกันเปรียบเสมือน

สองด้านของเหรียญเดียวกัน หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

จะขยายผลได้น้อยและไม่รวดเร็ว หากผู้หญิงไม่มีบทบาท

และไม่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและจรรโลง 

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในทางตรงหรือทางอ้อม  

ในอีกแง่มุมหน่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าจะรณรงค์และปลูกฝัง 

ความเสมอภาคของหญิงชายได้อย่างรวดเร็วและมีความ

สะดวกและง่ายขึ้น จำาเป็นต้องคำานึงถึงหลักการเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการหนุนเสริมหรือช่วยเป็นเข็มทิศในการ 

ปลูกฝังเจตคติและความคิดความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรม

ของความเสมอภาคด้วย

ข้อเสนอแนะ 

คณะวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะสำาหรับสำานักงานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทและภาระหน้าที่

ในอนาคต รวมไปถึงการทำางานและการทำางานในเชิงรุก 

เนื่องจากสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้ทำางานด้านความเสมอภาค 

หญิงชาย ซึ่ งรวมถึงปัญหามากมายหลายด้านทำาให้

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต้องเผชิญ 

ปัญหาภายในเร่ืองการขาดบุคลากร ประกอบกับการแบ่งงาน 

ตามกลุ่มงานอันเป็นผลจากการจัดองค์กรใหม่ ทำาให้เกิด

การทำางานแบบแยกส่วนและบ้างก็ซำ้าซ้อนกัน 
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ที่มา : จุรี วิจิตรวาทการ และคณะ, การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.

ดังน้ัน สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ควรทบทวนว่าจะกำาหนดภารกิจหลักและรอง รวมท้ังจัด

ลำาดับความสำาคัญของภารกิจให้เกิดความชัดเจน เพ่ือจะ

ก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมั่นใจและไม่เกิด

ความสับสน เช่น หากเลือกท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายเป็นหลัก 

ก็ไม่จำาเป็นต้องจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพราะเป็นงาน 

ท่ีต้องใช้เวลาและสรรพกำาลังมาก แต่ควรมุ่งเน้นที่การให้ 

นโยบายและสาระ และถ่ายโอนเร่ืองการจัดงานประเภทต่าง ๆ  

ให้ภาคส่วนหรือภาคีอื่นดำาเนินการแทน แต่หากสำานักงานฯ  

ต้องการเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม และ 

ทัศนคติของคนในสังคม ก็น่าท่ีจะทำางานขับเคล่ือนกับส่ือ 

ต่าง ๆ ทั้งสื่อสารมวลชน สื่อทางเลือก หรือแม้แต่สื่อประเภท  

Social Media  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการใช้สื่ออย่าง 

สร้างสรรค์ โดยสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อาจทำาหน้าที่เป็นฝ่ายดูแลควบคุมด้านเนื้อหาและประสาน

งานกับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมาช่วยคิดช่วยทำา เป็นต้น

ในส่วนงานของสำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวที่ เ ก่ียวกับการดูแลบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูก

ละเมิด รังแก หรือทำาร้าย สำานักงานฯ อาจปรับเปลี่ยน

วิธีการทำางาน โดยเน้นท่ีการร่วมมือกับภาคีระดับต่าง ๆ  

โดยสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่ งมี

ทรัพยากรบุคคลน้อยอยู่แล้ว อาจทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยรับ 

เรื่องราวร้องทุกข์ แต่ในทางปฏิบัติ อาจสร้างเครือข่าย 

การทำางานกับภาคีอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี คณะวิจัยเห็นว่าการกำาหนด 

ทิศทางและบทบาท ตลอดจนการจัดภารกิจหลักและ

รองอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สำานักงานฯ สามารถทำางาน 

ในเชิงรุกได้มากขึ้น ทำาให้ผลงานมีนำ้าหนักและมีผลอย่างเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการขับเคล่ือนเพ่ือบูรณาการมิติหญิงชาย

บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะวิจัยได้เสนอประเด็น 

ในเชิงปฏิบัติดังนี้

1) สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควร 

นำาเสนอและเผยแพร่อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความเช่ือมโยง

ของหลักคุณธรรมและหลักเหตุผลกับความเสมอภาคหญิง

ชาย  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเร่ืองความถูกต้องและชอบธรรมของ

สังคม ตลอดจนแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ อันหลากหลาย

2)  ในการรณรงค์ เร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย  

ควรเน้นมิติทางจิตใจของท้ังสองแนวคิด ให้บุคคลเข้าใจ 

และตระหนักในสาระสำาคัญของแนวคิดอย่างเต็มที่ เพื่อให้

เกิดจิตร่วม จนเป็นพลังให้การรณรงค์ได้ผลอย่างสมบูรณ์

3) การขยายความเรื่องบทบาทของผู้หญิงในการช่วย

จรรโลงและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ควรใช้วิธีสื่อสารที่ 

น่าสนใจและโดนใจ เช่น การใช้เรื่องราวในชีวิตจริง

4) ประเด็นเรื่องความเสมอภาคของหญิงชายจะช่วย

ให้ครอบครัวและสังคมมีดุลยภาพและมีผลต่อการป้องกัน

ความเสี่ยง เป็นประเด็นที่น่าจะนำามาเผยแพร่และรณรงค์ 

ได้เช่นกัน



เรื่องที่ 4

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนากลไก 
ในการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2554

ที่มาและความสำาคัญ

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาต่อเน่ืองจากการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“แนวทางส่ง เสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนา 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีการนำา

ผลการวิจัยดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

และท้องถิ่น โดยมุ่งศึกษารูปแบบและแนวทางการกำาหนดกลยุทธ์ 

ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการมิติหญิงชาย รวมทั้งแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

วิธีดำาเนินการ

รูปแบบการศึกษาใช้วิธีการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

การดำาเนินการศึกษา ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสาร เช่น รายงานการศึกษา “แนวทางส่งเสริมการบูรณาการ

มิติหญิงชายเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ

การทบทวนตัวอย่างประสบการณ์จากต่างประเทศ ข้อมูลจากการ 

ประสานความร่วมมือ เช่น การระดมสมองกับตัวแทนหน่วยงาน 

ส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ชิด 

ชุมชน เช่น ธนาคาร สถาบันการศึกษา ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย 

และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น และข้อมูลจากการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน  

ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการมิติหญิงชาย 

ในงานพัฒนา และการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ผ่านกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่   4 ภาคของประเทศ คือ ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
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ผลการศึกษา

จากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลนำาไปสู่บทสรุป 

ผลการวิจัยว่า แนวทางการกำาหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อ

การขับเคล่ือนการบูรณาการมิติหญิงชายน้ัน สามารถนำา 

รูปแบบท่ีนำาเสนอจากประสบการณ์การทำางานของเจ้าหน้าท่ี 

ของส่วนราชการทั้งภูมิภาคและท้องถิ่นทั้ง 30  รูปแบบ 

ไปใช้ปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตาม ระดับความเป็นไปได้ของ

แต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับบริบทหลายอย่าง เช่น รูปแบบท่ี 

สามารถดำาเนินการได้ทันที ได้แก่ รูปแบบท่ีเป็นการต่อยอด 

จากโครงการ/กิจกรรมท่ีทำาอยู่เดิมแต่ปรับวิธีการปฏิบัติ

ให้คำานึงถึงการบูรณาการระหว่างแนวคิดความเสมอภาค

หญิงชายและหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น  

หรือบางรูปแบบจะดำาเนินการได้ก็ต่อเม่ือผู้บริหารหน่วยงาน 

ยอมรับและให้ความสำาคัญ ได้แก่  รูปแบบทุกรูปแบบที่มี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นฝ่ายริเริ่มและดำาเนินการ  

ในขณะที่บางรูปแบบต้องมีการกำาหนดนโยบายจาก 

ส่วนกลาง เช่น การสร้างความเข้าใจให้กับผู้กำาหนดนโยบาย 

ซึ่งมีหลายฝ่าย รวมท้ังการดำาเนินการท่ีต้องประกอบด้วย

ขั้นตอนในระบบราชการ  ท่ีอาจทำาให้ต้องใช้เวลานาน 

ในการผลักดันเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

นโยบายรัฐบาลและเจตจำานง

ของผู้บริหาร  เป็นอีกประเด็นหนึ่ง

ท่ี ไม่อาจมองข้าม  การที่ ปัจจุ บัน

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิง 

เป็นคนแรก  (นางสาวยิ่ งลั กษณ์   

ชินวัตร) ถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาล

จะได้ขับ เคลื่ อนความเสมอภาค

หญิงชายอย่างจริงจังและสร้างการ

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม โดยที่

นายกรัฐมนตรีหญิงซึ่งเป็นผู้นำาสูงสุด

ของฝ่ายบริหารจะต้องแสดงให้เห็น 

ถึ งความสามารถในการบริหาร  

วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำาที่ทั้งอยู่บน 

พื้ น ฐานของคุณธรรมจริ ย ธรรม  

รวมท้ังแสดงคุณสมบัติพิเศษของผู้หญิง 

ที่ช่วยให้บริหารงานได้อย่างเป็นธรรม

และมีประสิทธิภาพ

ส่วนการให้ความสำาคัญแก่หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้น ผู้บริหารประเทศและผู้บริหารในทุกระดับต้อง

กระทำาตนเป็นแบบอย่าง ทั้งในด้านการกำาหนดนโยบาย

และการประพฤติปฏิบัติตน จึงจะทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง 

อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายการเมืองให้ความสำาคัญแก่การนำา

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ภาครัฐควรเป็น

ตัวอย่างที่ดีในการกำาหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ

อย่างมีเหตุมีผล มีความรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันโดยไม่สร้าง

ความเสี่ยงที่ไม่จำาเป็นและอาจต้องคำานึงถึงการปรับลด

นโยบายประชานิยมด้วย

กลยุทธ์ สุดท้ายท่ีจะเป็นแรงหนุนสำาคัญในการ 

ขับเคลื่ อนการบูรณาการมิติหญิงชายตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  คือ การสร้างแนวร่วมภาคสังคม  

ชึ่งสามารถกระทำาผ่านส่ือการรณรงค์ต่าง ๆ พร้อม ๆ กับ

การสร้างกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับเครือข่ายการขับเคลื่อนที่

มีอยู่เดิม เช่น เครือข่ายครอบครัว  เครือข่ายประชาชน 

คนรักแม่ เป็นต้น



 RESEARCH OF DWF 21

การศึกษาครั้งน้ี ยังให้ความชัดเจนและยืนยันความ 

จำาเป็นที่ต้องแยกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการขับเคลื่อนการ 

บูรณาการมิติหญิ งชายในส่ วนภูมิภาคและท้องถิ่ น  

ด้วยเหตุผลของความแตกต่างและข้อจำากัดขององค์กร

แต่ละประเภท ดังนั้น รูปแบบการดำาเนินงานส่งเสริม 

ตามโจทย์จึงไม่อาจมีรูปแบบตายตัว หรือใช้ รูปแบบ

สำาเร็จรูปที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคหรือท้องถิ่นได้

อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ฝ่ายรณรงค์ระดับนโยบาย เช่น 

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงควรดำาเนิน

บทบาทเป็นผู้สะท้อนความคิดเห็น (Sounding board)  

ให้ท้องถ่ินช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสิ่งที่ท้องถิ่น

ประสงค์จะทำา รวมท้ังให้คำาแนะนำา ให้กำาลังใจ และติชม

ระหว่างดำาเนินการ

ในส่วนของการสร้างกลไกขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ภูมิภาคและท้องถ่ินนั้น  ปัจจุ บัน หน่วยงานราชการ 

ส่วนกลางมีกลไกผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท 

หญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO)  

และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง 

ชาย (Gender Focal Point – GFP) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง 

ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายภายในหน่วยงาน 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

และการระดมสมอง พบว่า ผู้ให้ข้อมูล

เป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ รู้ จักหรือเคย 

ได้ยินกลไกดังกล่าว ดังนั้น หากต้องการ 

ให้มีการขับเคลื่อนการบูรณาการมิติ

หญิงชายในหน่วยงานระดับภูมิภาค

และท้องถิ่น องค์กรในส่วนภูมิภาคพึงมี  

CGEO  รวมของจังหวัดซึ่ ง เป็นผู้ รับ 

ผิดชอบโดยตรง ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน 

โดยผู้รับผิดชอบนี้จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของ

การบูรณาการมิติหญิงชายและความ

เสมอภาคหญิงชายด้วย

ข้อเสนอแนะ

คณะผู้วิจัยจึงเสนอว่า เนื่องจากขณะนี้ ข้าราชการ

ส่วนใหญ่ในภูมิภาคไม่ทราบและไม่มีส่วนร่วมในเรื่องมิติ

หญิงชายและความเสมอภาคหญิงชาย จึงเป็นเหตุผลที่ดี 

ที่จะให้หน่วยงานเหล่านี้รวมกลุ่มและขับเคลื่อนด้วยกัน 

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอาจให้งบ

สนับสนุนกิจกรรมและให้มีการรายงานเสนอผลงาน ทั้งนี้ 

ต้องเป็นการเชิญชวนไม่ใช่เป็นการบังคับทำา คณะผู้วิจัย 

เชื่อว่า หากต่างหน่วยงานสามารถมีการทำาโครงการเล็ก ๆ  

ร่วมกันได้  จะเกิดความเข้าใจและผูกพันกับประเด็น 

ขับเคลื่อนมากขึ้น

ในส่วนของกลยุทธ์ระดับท้องถ่ินน้ัน วิธีการท่ีเหมาะสม 

ควรเป็นการให้ความรู้ผสมผสานกับสิ่งที่ท้องถิ่นอยากได้  

โดยทำาให้เห็นว่ามีชุดกิจกรรมที่เปรียบเสมือนรายการ

อาหารให้ท้องถิ่นสามารถเลือก และช่วยปรุงแต่งต่อ 

ให้เหมาะกับบริบทของตน จากนั้นก็ให้ดำาเนินการตาม

เง่ือนไขที่กำาหนด ตัวอย่างของโครงการอาจดัดแปลงจาก  

30 โครงการท่ีท้องถิ่นได้นำาเสนอ แต่จากประสบการณ์ 

ภาคสนามของคณะผู้วิจัยคร้ังน้ี ทำาให้คิดว่าน่าท่ีจะมีโครงการ 

ท่ีสมาชิกในครอบครัว  คือ  พ่อแม่ลูก  ท้ังหญิงและชาย  
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สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดข้ึนอย่าง

เป็นธรรมชาติ เพราะทุกฝ่ายมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและ

ทำาความเข้าใจในประเด็นหลักไปพร้อม ๆ กัน

เนื่องจากภาวะผู้นำาในท้องถิ่นมีความสำาคัญ จึงมี

ความจำาเป็นต้องระดมและรณรงค์ให้ผู้นำาท้องถิ่นเข้ามา 

มีส่วนร่วมด้วยกลวิธีต่าง ๆ เช่น โครงการผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาค การให้รางวัล

โครงการที่มีความดีเด่นก็เป็นอีกวิธีหนื่งที่สามารถช่วย

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ผลพลอยได้คือ  

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นค่อย ๆ ก่อตัวผ่านกิจกรรมท่ีร่วมคิด 

ร่วมทำาอย่างเต็มใจ

การทำาหลักสูตรเสริมให้โรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นอีกข้อเสนอแนะท่ีคณะผู้วิจัย

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างเจตคติ 

ที่ถูกต้องต่อประเด็นมิติหญิงชายและเศรษฐกิจพอเพียง  

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าครูและโรงเรียนในท้องถิ่นมีอิทธิพลในการ

หล่อหลอมกล่อมเกลาเด็กนักเรียนไม่น้อยไปกว่าผู้ปกครอง 

ลักษณะของหลักสูตรเสริมน้ีควรจะออกแบบโดยเน้น

กิจกรรมเป็นตัวนำา โดยถักทอเนื้อหาเข้ากับกิจกรรมท่ีสนุก

และท้าทาย ชวนให้เด็กอยากเรียนรู้ และสามารถจะซึมซับ

สาระสำาคัญผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ประเด็นสุดท้ายที่มีความสำาคัญไม่แพ้กันคือเรื่อง 

การพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคและท้องถิ่น  ซ่ึงนับว่าเป็น 

เร่ืองใหญ่และมีความท้าทายอย่างย่ิง เน่ืองจากองค์กรระดับ 

ท้องถ่ินมีจำานวนมาก ดังน้ัน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ต่อพ้ืนฐานเร่ืองมิติหญิงชายจำาเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ ๆ  

ในการเสนอประเด็นทางความคิด อาทิ การสร้างสื่อ 

ที่เปรียบเสมือนการสอนทางไกลเพื่อสร้างบุคลากรที่มี 

ความพร้อมจะเป็นวิทยากรในอนาคต การใช้สื่อสมัยใหม่  

เช่น  เว็บไซต์เชิงโต้ตอบ (Interactive website) หรือ 

ส่ือทางสังคม  (Social media)  ต่าง ๆ การเผยแพร่ 

การปฏิบัติงานท่ีดี/ตัวอย่างท่ีดี  (Best practices) เพื่อ 

กระตุ้นการเรียนรู้และสร้างแบบอย่าง ตลอดจนการ 

ให้รางวัลเพ่ือให้เกิดการแข่งขันและสร้างความภูมิใจแก่ 

ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ในตอนท้ายของรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยได้ให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมมิติหญิงชาย การ 

ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการบูรณาการ 

ท้ังสองแนวคิดเข้าด้วยกัน โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะในเชิง

นโยบาย วิธีการจัดการ และการใช้เครื่องมือเพื่อการปรับ

เปลี่ยนนโยบายในระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและ

เกื้อหนุนต่อการบูรณาการให้เกิดประสิทธิผลสูงสูด



 RESEARCH OF DWF 23

ที่มา : จุรี วิจิตรวาทการ และคณะ, การพัฒนากลไกในการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554.
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เรื่องที่ 5

การศึกษาเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท สถานภาพสตรี 
และความเสมอภาคหญิงชาย”

สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554

ที่มาและความสำาคัญ

สืบเนื่องจากการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งท่ี 4 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2538 

ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนท่ีจะดำาเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้า 

ของสตรทีีไ่ดร้ะบปุญัหาของสตรใีนดา้นตา่ง ๆ 12 ประการ ไดแ้ก ่1) สตรกีบัความยากจน 2) การศกึษาและฝกึอบรมของสตรี 

3) สตรีกับสุขภาพ 4) ความรุนแรงต่อสตรี 5) สตรีกับความขัดแย้งด้วยกำาลังอาวุธ 6) สตรีกับเศรษฐกิจ 7) สตรีกับอำานาจ

การตัดสินใจ 8) กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 9) สิทธิมนุษยชนของสตรี 10) สตรีกับส่ือมวลชน 11) สตรีกับ

สิ่งแวดล้อม และ 12) เด็กผู้หญิง ท้ังน้ี รัฐบาลไทยได้เริ่มบูรณาการเนื้อหาของปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการฯ เข้าในแผน

พัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2554) ต่อมาในปี 2543 ที่ประชุมสมัชชา

สหประชาชาติสมัยพิเศษได้กำาหนดข้อห่วงใยเพิ่มเติมอีก 8 ประเด็น คือ 1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การแพร่ระบาด

ของโรคเอดส์ 3) ภัยพิบัติธรรมชาติ 4) โลกาภิวัตน์ 5) การเคล่ือนย้ายแรงงาน 6) สังคมผู้สูงอายุ 7) การแบ่งเบาภาระงาน 

และ 8) ยาเสพติด

การดำาเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้ได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

ขอ้มลูเก่ียวกับสถานการณ ์ผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะจากการเกบ็รวมรวมขอ้มลู การวจิยั และผลงานวชิาการทีเ่ก่ียวขอ้ง 

กับการพัฒนาสตรีทั้ง 20 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ร่วมกับโครงการสตรีและ

เยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำาการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอภาค
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ระหว่างหญิงชาย เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

เพื่อจะได้นำาบทสังเคราะห์ดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลใช้วางแผนในการดำาเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ตลอดจนพิจารณาส่งเสริมการวิจัยในประเด็นที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัย หรือมีแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนต่อไป

วิธีดำาเนินการ

งานสังเคราะห์ชิ้นนี้ได้เน้นวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยในแง่ของ 1) สถานการณ์ปัญหาและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

2) แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ 3) ผลการศึกษา และ 4) ข้อเสนอแนะ งานที่นำามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยจากสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ ท่ีทำาโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และจากองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่าง

ปี 2548 - 2552  ซ่ึงคณะผู้จัดทำาค้นคว้าจากฐานข้อมูลของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย 

(Thai LIS) ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ฐานข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ฐานข้อมูลของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฐานข้อมูลของกระทรวงต่าง ๆ และฐานข้อมูลขององค์กรพัฒนา

เอกชนด้านสตรี งานวิจัยเหล่านี้เป็นการศึกษากลุ่มสตรีในกรุงเทพมหานคร สตรีในเขตปริมณฑล และสตรีในชนบท รวมถึง

สตรีกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ สตรีพิการ และสตรีต่างด้าวที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากการสู้รบหรือ

เป็นแรงงานอพยพ
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จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลรายชื่องานวิจัย 

ตามปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้า 

ของสตรีมีข้อสังเกตว่า  1)  ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีกลุ่ม 

ประชากรเป็นผู้หญิง แต่ในเน้ีอหายังไม่มีการวิเคราะห์ 

ประเด็นมิติหญิงชาย ดังน้ัน จึงน่าท่ีองค์กรภาครัฐหรือภาค 

เอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อการพัฒนาบทบาทหญิงชาย 

จะสนับสนุนการทำาวิจัยท่ีมีประเด็นมิติหญิงชายให้เพิ่มขึ้น 

2) แนวโน้มในการทำาวิจัยมักจะสอดคล้องกับนโยบายของ 

รัฐบาลในช่วงนั้น ๆ  เช่นในปี 2549 จะมีงานวิจัยด้าน 

เศรษฐกิจที่มี เนี้อหาเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำาบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์เป็นจำานวนมาก 3) งานวิจัยในบางประเด็นยังมี 

จำานวนน้อย เมื่อเทียบกับความสำาคัญเร่งด่วนของปัญหา 

เช่น ประเด็นสตรีกับสิ่งแวดล้อม และสตรีกับความขัดแย้ง 

ด้วยกำาลังอาวุธ ท้ังท่ีปัญหาเหล่าน้ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกท่ี 

ในสังคมไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนจึงน่าที่จะสนับสนุน 

การทำาวิจัยในด้านนี้ให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อศึกษาสาเหตุของ 

ปัญหาเละหนทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงมิติ 

หญิงชาย และนำาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อไป 

4) แม้ว่ากระทรวงและองค์กรภาคเอกชนด้านสตรีได้จัด 

ทำางานวิจัยด้านสตรีอยู่เป็นจำานวนไม่น้อย แต่ยังไม่ค่อย 

ให้ความสำาคัญกับการนำาข้อมูลงานวิจัยเข้าฐานข้อมูล  

ถ้าใส่ใจในเรื่องนี้มากข้ึนก็จะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถทำาการ
สืบค้น และนำาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
ในทางปฏิบัติ หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านสตรีต่อไปได้โดย
สะดวกยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยได้พยายามนำางานที่ ได้มาจากการสืบค้น
มาทำาการสังเคราะห์ได้เกือบครบท้ัง 20 ประเด็นความ
ห่วงใย ยกเว้นก็เฉพาะประเด็นที่ยังไม่มีจำานวนงานวิจัย
มากเพียงพอที่จะนำามาสังเคราะห์ คือประเด็นโลกาภิวัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยาเสพติด ภัยพิบัติธรรมชาติ 
และการแบ่งเบาภาระงาน ส่วนประเด็นอื่น ๆ นั้นได้จัด
ลำาดับความสำาคัญตามความรุนแรงของปัญหา และตาม 
นโยบายเ พ่ือส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ดัง น้ี   
สิทธิมนุษยชนของสตรี กลไกเชิงสถาบันเพ่ือความก้าวหน้า
ของสตรี สตรีกับสุขภาพ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์
สังคมผู้สูงอายุ ความรุนแรงต่อสตรี สตรีกับความขัดแย้ง
ด้วยอาวุธ การเคลื่อนย้ายแรงงาน สตรีกับเครษฐกิจ สตรี
กับความยากจน สตรีกับส่ิงแวดล้อม สตรีกับอำานาจการ 
ตัดสินใจ สตรีกับสื่อมวลชน เด็กผู้หญิง การศึกษาและ 
ฝึกอบรมของสตรี โดยที่คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะตลอดจน
แนวทางเพ่ือพัฒนางานด้านบทบาท สถานภาพสตรี และ

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ดังต่อไปนี้
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สิทธิมนุษยชนสตรี

รัฐควรทบทวนกฎหมายและนโยบายที่ เป็นการ 

ขัดกับพันธกรณีต่าง ๆ  ท่ีคงมีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  

รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

ออกกฎหมาย และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้า 
ของสตรี

รัฐควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสถาบันต่าง ๆ 

อย่างกว้างขวาง ทั้งในภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอาสา

สมัคร ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือภายในรัฐบาล

กลาง เพื่อประกันการนำามุมมองบทบาทหญิงชายเข้าไปใน

ทุกกระบวนการวางนโยบาย โดยปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล

การมีส่วนร่วมของหญิงและชายในเศรษฐกิจให้ครบถ้วน 

รวมทั้งในสาขานอกระบบด้วย

สตรีกับสุขภาพ

รัฐบาลควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่องค์กรสตรี 

ในการจัดตั้งและขยายโครงการให้การศึกษาเรื่องอนามัย 

เจริญพันธ์ุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้องค์กรสตรีเหล่าน้ี 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ และติดตาม

การดำาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์

ให้สังคมเกิดการเรียนรู้เร่ืองเอดส์ในทางบวก มีการ

สื่อสารเรื่องเอดส์ในชีวิตประจำาวัน เสริมสร้างความคิด 

การอยู่กับเอดส์อย่างเข้าใจผ่านส่ือสาธารณะอย่าง 

ต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม สิทธิ และ

ความเท่าเทียมทางเพศ 

สังคมผู้สูงอายุ

รัฐควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุ

หญิงกับผู้สูงอายุชาย ว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์

กับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมหรือไม่ รวมทั้ง

การศึกษาเปรียบเทียบผลการรับบริการกับความต้องการ 

บริการสวัสดิการสั งคมของผู้ สู งอายุ   ว่ าตอบสนอง 

ความต้องการของผู้สูงอายุหรือไม่ 

ความรุนแรงต่อสตรี

รัฐควรสร้างจิตสำานึกและกระตุ้นเตือนผู้หญิง

และคนในสังคมไม่ให้เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงหรือ 

การคุกคามทางเพศที่เกิดจากท้ังภายในครอบครัวหรือ

สถานท่ีทำางาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ควรได้มีบทบาทในการให้ข้อมูล ความรู้ ที่จะช่วยให้บุคคล

ในสังคมไทยปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยม ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรงหรือสาเหตุที่ผู้หญิงถูกทำาร้ายจากครอบครัว
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สตรีกับความขัดแย้งด้วยอาวุธ

รัฐควรศึกษาประสบการณ์ตรงจากผู้ประสบเหตุการณ์ 

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ 

นำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน ให้แก่บุคลากรท่ีต้อง 

ทำาการดูแลรักษาหรือให้คำาปรึกษา เพ่ือให้การดูแลและให้ 

คำาปรึกษาตอบสนองความต้องการของสตรีเหล่านั้นได้

อย่างเหมาะสม

การเคลื่อนย้ายแรงงาน

รั ฐควรส่ง เสริมและสนับสนุนให้สตรี เข้ ามามี  

ส่วนร่วมในด้านเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น เช่น การเปิดโอกาส

ให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน การประกอบอาชีพเสริม ทั้งนี้

เพราะเม่ือสตรีมีรายได้เพียงพอในการดำารงชีพและเล้ียงดู

สมาชิกในครอบครัว จะส่งผลให้สตรีมีเแนวโน้มท่ีจะเคลื่อน

ย้ายแรงงานข้ามชาติลดน้อยลง

สตรีกับเศรษฐกิจ

ขจัดค่านิยมอันเป็นอคติทางเพศเกี่ยวกับการ 

แบ่งงานกันทำาของหญิงและชายที่ถูกตอกยำ้าผ่านระบบคิด 

ในแนวประชาธิปไตย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงงาน 

พัฒนาศักยภาพ  เรียนรู้ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

สำาหรับสตรีทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท

สตรีกับความยากจน

รัฐควรพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสร้างปัญหาหนี้ 

ต่างประเทศ การเก็บภาษี การลงทุน การจ้างงาน การตลาด 

และเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี โดยพิจารณาผลกระทบ 

ที่แตกต่างกันต่อความยากจนของหญิงและชาย
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ที่มา : การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท สถานภาพสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย, สถาบันวิจัย

และให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.

สตรีกับสิ่งแวดล้อม

รัฐควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในระดับ

ผู้นำาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากสตรีเป็นผู้เชื่อมโยงและใกล้ชิดกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ย่อมตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และ

ข้อมูลเป็นปัจจัยหน่ึงที่เสริมสร้างศักยภาพของสตรีในการ

มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

การศึกษาและฝึกอบรมของสตรี

รัฐควรสนับสนุนการวิจัยเรื่องความเสมอภาค 

ในการเข้าถึงการศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนให้แน่ใจว่า  

ประชาชนไทยทั้งหญิงและชายได้รับการศึกษาอย่าง 

เท่าเทียมกัน ไม่ใช่แต่เพียงปริมาณ แต่ต้องรวมทั้งคุณภาพ 

และสาขาวิชาที่ศึกษาด้วย อีกท้ังกำาหนดนโยบายอย่าง

ชัดเจนเก่ียวกับการจัดทำาเนื้อหา หลักสูตร รวมทั้งสื่อ 

การเรียนการสอนที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

รวมถึงบรรจุวิชาสตรีศึกษาเบื้องต้นไว้ในหลักสูตรการเรียน

การสอน

สตรีกับอำานาจการตัดสินใจ

เปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการบริหารและ

ตัดสินใจในระดับนโยบายขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

ด้วยการสร้างมาตรการและกลยุทธ์ในการสนับสนุน 

การมีส่วนร่วมของสตรี

สตรีกับสื่อมวลชน

สื่อมวลชนต้องเสนอทางเลือกให้แก่ผู้หญิงโดยให้

ข้อมูลท่ีรอบด้าน ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ผู้หญิงและสังคม

สามารถพิจารณาข้อมูล และทางเลือกต่าง ๆ ในการปัญหา

ความรุนแรงต่อผู้หญิง

เด็กผู้หญิง

ปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจาก 

ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ยังไม่ได้รับความสำาคัญมากเท่าที่ควร 

ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรขจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง

การเข้าเรียนของเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์

สำ านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานสังเคราะห์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ 

ในการวางแผนการดำาเนินการส่งเสริมความเสมอภาค 

หญิงชาย และในกรณีที่ประเด็นความห่วงใยข้อใดของ

ปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีการศึกษาวิจัย 

หรือพอมีอยู่บ้างแล้วแต่ยังขาดการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

กว้างขวางก็ควรจะพิจารณาส่งเสริมให้มีการวิจัยในประเด็น

นั้น ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต
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เรื่องที่ 6

โครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทย 
ที่เดินทางไปทำางานต่างประเทศ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554

ที่มาและความสำาคัญ

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะ 

หน่วยงานหลักระดับชาติในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

สตรี ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ได้เล็งเห็นอัตรา 

การสมรสของหญิงไทยกับชาวต่างชาติท่ีเพิ่มสูงโดยสัมพันธ์ 

กับสภาพสังคมและการบริโภคนิยม ท่ีมีการคาดการณ์ว่า  

แนวโน้มในอนาคตเยาวชนไทยอาจมีความต้องการสมรส 

กับชาวต่างชาติสูง ข้ึน แทนที่จะเป็นการทำางานด้วย

ความมุ่ งมั่นและเก็บหอมรอมริบเพื่อยกระดับฐานะ 

ทางครอบครัวและตนเอง  วิธีการเช่นนี้   เรียกได้ว่ า  

“ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนำาสังคม”  ท้ังนี้ข้อเสียที่ ได้จาก 

การศึกษาเบ้ืองต้นในถิ่นปลายทาง พบว่า มีผู้หญิงไทย 

จำานวนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยความกดดัน เพราะ

ต้องปรับตัวอย่างมากต่อการดำารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ต่าง

วัฒนธรรม เมื่อประสบปัญหาและต้องการผู้ให้คำาปรึกษา 

หรือต้องการความช่วยเหลือก็ไม่สามารถทำาได้ เนื่องจาก

ข้อจำากัดในการเข้าถึงช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ 

การดำารงชีวิตในต่างประเทศเป็นไปด้วยความยากลำาบาก 

ด้วยเพราะมีการศึกษาจำากัดทำาให้ยากลำาบากที่จะเข้าสู่

ตลาดแรงงานในต่างประเทศ ประกอบกับการขาดทักษะ 

ด้านภาษาของประเทศปลายทาง ขณะเดียวกันอาจมี 

ความสัมพันธ์กับสามีและครอบครัวสามีไม่ดีนัก ปัญหา 

ดังกล่าวอาจนำามาสู่ความร้าวฉานในครอบครัวในถิ่น 

ปลายทาง และอาจเป็นสาเหตุทำาให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง

ไม่เท่าเทียมในความเป็นมนุษย์อีกด้วย
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สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้

กำาหนดศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครอง 

ผู้หญิงไทยที่เดินทางย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศ หรือ

ไปสมรสกับชาวต่างชาติ  เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ

คุ้มครองผู้หญิงที่เดินทางย้ายถ่ินไปทำางานต่างประเทศ 

ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความจำาเป็นและความ

ต้องการของกลุ่มผู้หญิงที่จะเดินทางย้ายถิ่นไปอยู่ ใน 

ต่างประเทศ

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิง

ที่จะเดินทางย้ายถิ่นทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน

3. เพื่อศึกษาการดำาเนินงานของหน่วยงานองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทั้งในด้านนโยบาย แผน

การดำาเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงาน 

โครงการและการดำาเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว

4. เพื่อศึกษาแนวทางการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ 

ผู้หญิงที่เดินทางย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศ

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี

วิจัยแบบผสม (Mixed Methods)  

ใช้ หน่ วย ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล  

ทั้งในระดับปัจเจก ระดับองค์กร และ

ระดับชุมชน กำาหนดพื้นที่ศึกษาเป็น

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มีข้อมูลผู้หญิงไทยสมรสกับชาว 

ต่างชาติ และมีผู้หญิงเดินทางไปทำางาน 

ต่างประเทศเป็นจำานวนมาก ได้แก่ 

จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี 

และพื้นท่ีต่างประเทศ คือ ประเทศ

เยอรมนี ซ่ึงมีองค์กรหรือเครือข่ายที่มี

ข้อมูลการช่วยเหลือผู้หญิงไทยท่ีได้รับ 

ความเดือดร้อนในต่างประเทศเป็น 

จำานวนมาก ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กำาหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้แทน 

จากหน่วยงานภาครัฐในประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทำางาน

หรือการสมรสกับชาวต่างชาติของ 

ผู้หญิง ผู้นำาชุมชนทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ และผู้แทนจากองค์กรเครือข่าย 

ในถ่ินปลายทางที่มีการช่วยเหลือสตรีไทยเมื่อเกิดความ 

เดือดร้อนและขอรับบริการในถิ่นปลายทาง  โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นที่กำาหนดไว้ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดำาเนินการในช่วงเดือนเมษายน  - 

พฤษภาคม 2554 มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
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1) การสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชนเป้าหมายทั้งที่ เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ จำานวน 32 ราย ประกอบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้แทนจากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล (สถานี อนามัย) ผู้แทนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล

หรือสมาชิกสภาเทศบาล) และผู้อาวุโสในชุมชน จำานวน  

6 ชุมชน ในพ้ืนท่ีอำาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และในพ้ืนท่ี 

อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เน้นศึกษาทัศนะของ 

ผู้นำาชุมชนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชน สภาพปัญหา 

ความกังวลของผู้นำาชุมชนท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

และความต้องการในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ 

สืบเนื่องจากการย้ายถิ่นของผู้หญิงไปต่างประเทศ สะท้อน

ผ่านการรับรู้ มุมมองและทัศนะของผู้นำาชุมชน 

2) การสัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร 

เครือข่ายเกี่ยวกับการดำาเนินงานขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเดินทางของผู้หญิงไทยไปต่างประเทศท้ังองค์กรภายใน

ประเทศและต่างประเทศ อนึ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูล

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ประกอบด้วย  

สำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กองตรวจและ

คุ้มครองคนหางาน สำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายแก่ประชาชน และกองคุ้มครองและดูแล 

ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ในประเด็นด้านนโยบาย 

และแผนการดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการย้ายถ่ินไปทำางาน 

ต่างประเทศและการย้ายถิ่นเพื่อการสมรสของสตรีไทย  

ทัศนคติต่อปัญหา ตลอดจนแผนงาน โครงการและการ 

ดำาเนินงานเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ  

ผู้รู้ (Key Informants) ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรท่ีได้รับ 

มอบหมาย จำานวน 4 คน และศึกษาจากเอกสารการ 

ดำาเนินงานขององค์กรดังกล่าว ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากองค์กรเครือข่ายในต่างประเทศ ผู้วิจัยใช้วิธีการ 

สัมภาษณ์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทาง 

โทรศัพท์ โดยมีผู้แทนขององค์กรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนไทย 

เป็นผู้ ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย  มูลนิธิ บ้านหญิง และ  

Amnesty for women ในประเด็นเก่ียวกับการดำาเนินงาน 

และข้อเสนอในการจัดทำาแนวทาการป้องกันและช่วยเหลือ  

คุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการสำารวจสภาพภูมิหลัง 

ของผู้หญิงที่จะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ หรือสมรส 

กบัชาวต่างชาติ ความคาดหวังต่อการไปทำางานต่างประเทศ  

ทัศนคติต่อการสมรสกับชาวต่างชาติ ความคาดหวังในการ

ใช้ชีวิตในถิ่นปลายทางกับคู่สมรส การเตรียมตัวก่อนการ

ย้ายถิ่นไปทำางานหรือไปสมรสกับชาวต่างชาติ ตลอดจน

ความต้องการของผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศ 

จึงกำาหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์  

(Interview Schedule) ในพ้ืนท่ีวิจัยท้ังสองจังหวัดเป้าหมาย  

จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมอำาเภอเมืองอุดรธานี อำาเภอ

หนองวัวซอ อำาเภอหนองหาน อำาเภอนายูง อำาเภอทุ่งฝน  

อำาเภอกุมภวาปี อำาเภอกุดจับ อำาเภอบ้านดุง และอำาเภอ 

นำ้าโสม สำาหรับจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมอำาเภอเมือง

ขอนแก่น อำาเภอเขาสวนกวาง อำาเภออุบลรัตน์ อำาเภอ

หนองสองห้อง อำาเภอกระนวน อำาเภอภูเวียง อำาเภอ 

หนองเรือ อำาเภอภูผาม่าน อำาเภอหนองนาคำา อำาเภอนำา้พอง  

อำาเภอพระยืน อำาเภอชุมแพ อำาเภอมัญจาคีรี อำาเภอพล 

และอำาเภอบ้านไผ่ โดยกำาหนดประชากรในการศึกษาเป็น 

3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ

การทำางาน ผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ

เพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติ และผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทาง 

ไปต่างประเทศทั้งเพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติและ 

การทำางาน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อและกำาหนด 

กลุ่มตัวอย่างจำานวนพื้นที่ละ 150 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น  

300 คน ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ 

กระบวนการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

สำาหรับการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรม 

สำาเร็จรูป สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์  

(SPSS for Windows) โดยใช้สถิติอย่างง่าย (Descriptive  

Statistics) และการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Crosstabulation)
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ผลการศึกษา

1. สภาพปัญหา ความจําเป็น ความต้องการ และ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะเดินทางย้าย

ถิ่นทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ

การทำางาน พบว่า ผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศ

เพื่อการทำางาน มีอายุเฉลี่ย 38.3 ปี มีสถานภาพสมรส

และอยู่ด้วยกันมากถึงร้อยละ 58.4 และจบการศึกษาใน 

ระดับประถมศึกษามากที่สุด   คิด เ ป็นร้อยละ  41.6  

ส่วนใหญ่มีบุคคลที่ต้องรับภาระเล้ียงดู คิดเป็นร้อยละ 

86.5 ปัจจุบันทำางานในภาคอุตสาหกรรม ถึงร้อยละ 34.8  

มีรายได้ต่อเดือนจากการทำางานไม่เกิน 5,000 บาท มากถึง 

ร้อยละ 66.3 และร้อยละ 32.6 มีรายได้เพียงพอแต่ 

ไม่เหลือเก็บ ประเทศปลายทางท่ีคาดว่าจะเดินทางไป 

ทำางาน คือ ไต้หวัน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 รอง 

ลงมา คือ ประเทศสวีเดน อิสราเอล และฮ่องกง คิดเป็น

ร้อยละ 20.2 9.0 และ 6.7 ตามลำาดับ โดยท่ีส่วนใหญ่ 

เคยมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศมาก่อน มากถึง

ร้อยละ 68.9 ลักษณะงานที่จะไปทำางานในต่างประเทศ 

คือ ทำางานในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคืองาน

ภาคบริการ (แม่บ้าน/พนักงานเสิร์ฟ) คิดเป็นร้อยละ 47.2  

และ 29.2 ตามลำาดับ อนึ่ง  ในการเดินทางไปทำางาน 

ต่างประเทศ  ผู้หญิงมีความคาดหวังต่อการเดินทาง 

ไปทำางานต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  

61.2 ซ่ึงส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 

ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 โดยผู้หญิงกลุ่ม

นี้มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดอบรบในเร่ือง 

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจากสถาบันภาษา/สถาบัน 

การศึกษามากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงานให้มีความชำานาญ เพื่อโอกาสในด้านค่าจ้างแรงงาน

ที่สูง ซึ่งเห็นว่าควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลหรือ

ติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง และมีความต้องการ

ที่จะเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ ตามลำาดับ 

1.2 ผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศ

เพ่ือการสมรสกับชาวต่างชาติ ผลการศึกษา พบว่า ผู้หญิง 

ที่กำ าลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการสมรสกับ 

ชาวต่างชาติมีอายุเฉล่ีย 39.8 ปี เป็นผู้หญิงท่ีอยู่ในช่วงอายุ 

ระหว่าง 41 – 45 ปี มากท่ีสุดถึงร้อยละ 45.4 มีสถานภาพ

สมรสหรืออยู่ด้วยกันมากถึงร้อยละ 51.4 จบการศึกษา 

ในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 โดย

ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 56.7 มีจำานวนสมาชิกในครอบครัว  

3-4 คน และร้อยละ 86.5 มีบุคคลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้หญิงที่กำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศ

เพื่อการสมรสกับชาวต่างชาติไม่มีงานทำาในถิ่นต้นทาง 

มากถึงร้อยละ 50.4 ประเทศท่ีกำาลังจะเดินทางไป คือ  

ประเทศเยอรมนี ถึงร้อยละ 18.2 รองลงมาคือ ประเทศ

อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 17.4 และ 14.4 

ตามลำาดับ ส่วนใหญ่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน  

คิดเป็นร้อยละ 66.2 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสมรสของ 

ผู้หญิงกลุ่มนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการสมรสกับ

ผู้ชายไทยมาก่อน มากถึงร้อยละ 65.9 และมีจำานวนผู้หญิง

ถึงร้อยละ 14.4 ที่ยังคงสถานภาพสมรสหรือยังอยู่ด้วยกัน 

กับสามีชาวไทย และมีผู้หญิงที่มีสถานภาพหย่าร้างมาก

ถึงร้อยละ 65.6 อนึ่ง สาเหตุของการหย่าร้างมาจากสามี 

ชาวไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและทะเลาะกันเป็น 

ประจำา (ความรุนแรงทางวาจา) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  

31.7 และ 24.0 ตามลำาดับ ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ผู้หญิง 

กลุ่มน้ีที่ เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาแล้วต้องเผชิญกับ 

ปัญหาการหย่าร้างอีกครั้ง และสาเหตุการหย่าร้างก็เพราะ 

สามีชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และทะเลาะกัน 

เป็นประจำา (ความรุนแรงทางวาจา) เช่นเดียวกัน มากถึง 

ร้อยละ 36.8 และ 21.1 ตามลำาดับ ช่องทางท่ีผู้หญิงกลุ่มนี้ 

รู้จักกับชาวต่างชาติคือเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะนำา และ 

รู้จักกันในที่ทำางานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ  

24.1 ตามลำาดับ ผู้หญิงกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จดทะเบียน

สมรสกับสามีชาวต่างชาติที่เมืองไทย มากถึงร้อยละ 69.6 
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อนึ่ง ผู้หญิงท่ีกำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ

การสมรสกับชาวต่างชาติมากถึงร้อยละ 88.7 คาดหวัง

ว่าเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติแล้วจะทำาให้ฐานะทางสังคม

ดีขึ้น ส่วนปัจจัยที่ทำาให้ตัดสินใจสมรสกับชาวต่างชาติคือ  

ต้องการสร้างชีวิตใหม่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (ฐานะรำา่รวย)  

ปัญหาความล้มเหลวชีวิตคู่กับชายไทย ครอบครัวคาดหวัง

ให้ส่งเงินเลี้ยงดู และภาระหนี้สินทางครอบครัว ตามลำาดับ  

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อสามี 

ชาวต่างชาติ พบว่า 1 ใน 4 ของผู้หญิงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ 

สามีชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการใช้ 

ชีวิตคู่ในถ่ินปลายทางระดับปานกลางสูงถึงร้อยละ 75.8  

ซึ่งมีผู้หญิงเพียงร้อยละ 18.2 ที่มีความคาดหวังในระดับ

สูง อน่ึงผู้หญิงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวก่อนเดินทาง 

ไปต่างประเทศในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.5 และ 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีผู้หญิงราว 1 ใน 4 ท่ีมีการเตรียมตัว 

ในระดับน้อย ด้านความต้องการ พบว่า ต้องการให้

หน่วยงานจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะ 

ภาษาจากสถาบันภาษา/สถาบันการศึกษามากท่ีสุด  

รองลงมา  คือ  ต้องการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือใน 

ต่างประเทศ ต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล/ติดตาม  

เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง และต้องการเข้าถึงข้อมูล 

เกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทาง

1.3 ผู้หญิงท่ีกำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ

การทำางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ ผลการศึกษา  

พบว่าผู้หญิงท่ีกำาลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการ 

ทำางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ มีอายุเฉลี่ย 37.3 ปี 

เป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุดถึงร้อยละ 

44.3 ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งมีสถานภาพ

สมรสและอยู่ด้วยกัน และจบการศึกษาในระดับช้ันประถม 

ศึกษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.6 ทั้งนี้มีผู้หญิงที่ไม่ได้ 

ทำางานมากถึงร้อยละ 34.3 ผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.3 

เคยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว ประเทศที่คาดว่าจะ 

เดินทางไปมากท่ีสุดคือประเทศเยอรมนี คิดเป็นร้อยละ 33.3  

มากกว่าครึ่งหนึ่งคาดว่าจะทำางานภาคบริการ (แม่บ้าน/ 
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พนักงานเสิร์ฟ)  คิดเป็นร้อยละ 57.1  โดยส่วนใหญ่มี 

ความคาดหวังต่อการเดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.2 ผลการศึกษา

ยังพบว่าผู้หญิงมากถึงร้อยละ 70.0 มีสถานภาพหย่าร้าง 

กับสามีชาวไทยก่อนพบสามีชาวต่างชาติ โดยสาเหตุการ

หย่าร้างมาจากสามีชาวไทยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาก

ท่ีสุดถึงร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ ทะเลาะกันเป็นประจำา  

(ทำาร้ายทางวาจา) และการถูกทำาร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ  

17.6 และ 11.8 ตามลำาดับ อีกท้ังยังพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่

ใช้เวลาในการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติก่อนตัดสินใจสมรส

น้อยกว่า 1 ปี ถึงร้อยละ 61.8 โดยรู้จักกันผ่านที่ทำางาน

มากท่ีสุด ราวร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ เพื่อนหรือคนรู้จัก

แนะนำา และญาติพี่น้องแนะนำา คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ 

15.7 ตามลำาดับ

ปัจจั ยที่ ทำ า ให้มี การตัดสิน ใจสมรสกับชาว 

ต่างชาติ ได้แก่ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด รองลงมา

คือต้องการสร้างชีวิตใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.9 และ 21.5 

ตามลำาดับ โดยผู้หญิงมีทัศนคติที่ดีต่อสามีชาวต่างชาติ 

ในระดับปานกลางมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 34.3  ซ่ึง 

ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 84.5 มีความคาดหวังต่อการใช้ชีวิตคู่ 

ในถิ่นปลายทางกับคู่สมรสในระดับปานกลาง  เป็นที่  

น่าสังเกตว่าผู้หญิงร้อยละ 13.8 ที่มีความคาดหวังใน

ระดับสูง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่กำาลัง

จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการทำางานและเพื่อสมรส

กับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวก่อนย้ายถิ่นไป 

ต่างประเทศในระดับมากราวร้อยละ 63.5 ผู้หญิงกลุ่มนี้ 

มีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาจากสถาบันภาษา/

สถาบันการศึกษา และต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามา

ดูแล/ติดตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง รองลงมาคือ 

ต้องการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ และ

ต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

สิทธิการพักอาศัยในถิ่นปลายทาง ผลการศึกษาข้างต้น 

สอดคล้องกับการศึกษาทัศนะของผู้นำาชุมชนเกี่ยวกับ 

ผู้หญิงไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ  ท้ังเพื่อการทำางาน

และการสมรสกับชาวต่างชาติ โดยพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่

เคยผ่านการหย่าร้างมาก่อน ทำาให้ต้องอยู่ในสภาพที่กดดัน

เพราะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว และไม่มีงานทำา 

จึงต้องตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม  

ในส่วนของข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำางานนั้น  

ผู้นำาชุมชนยังไม่มีความรู้ในเรื่องช่องทางการช่วยเหลือและ

สภาพปัญหาของผู้หญิงกลุ่มนี้มากนัก แต่เห็นว่าควรหา 

แนวทางในการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูกหลอกไปทำางาน 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะการทำางานในภาคบริการ ในทัศนะ

ผู้นำาเห็นว่าการสมรสกับชาวต่างชาติมีปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้มี

การตัดสินใจสมรสคือ แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ การต้องการ

สร้างชีวิตใหม่ และเป็นการเลียนแบบของคนในชุมชน  

โดยมีการติดต่อผ่านญาติเป็นผู้แนะนำา เป็นท่ีน่าสังเกตว่า 

มีผู้หญิงในชุมชนนิยมเดินทางไปทำางานในสถานที่ท่องเที่ยว

และสถานบันเทิงเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบกับชาวต่างชาติ

เพิ่มขึ้น เพื่อนำาไปสู่การสมรสกับชาวต่างชาติต่อไป 

2. การศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงานองค์กร 

ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศของผู้หญิง ทั้งใน 

ด้านนโยบาย แผนการดำาเนินงาน ทัศนคติต่อปัญหา  

ตลอดจนแผนงานโครงการ และการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง  

พบว่า การดำาเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องการ 

เดินทางไปทำางานต่างประเทศในประเทศไทย (ถิ่นต้นทาง) 

ยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีมีกระบวนการปฏิบัติสำาหรับผู้หญิง

เป็นกรณีเฉพาะ การทำางานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐ

ภายในประเทศ แม้มีการดำาเนินโครงการเพื่ออบรมเตรียม

ความพร้อมแรงงานก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพัฒนา

รูปแบบเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปสมรสกับ 

ชาวต่างชาติ แต่ก็ยังมีการดำาเนินงานจำากัด 

อนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า วิธีการเดินทาง

ไปทำางานต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของวิธี 

การเดินทางไปทำางานต่างประเทศ เป็นที่นิยมของผู้หญิง

ไทยมากที่สุด ลักษณะงานส่วนใหญ่คืองานภาคบริการ  

ผู้หญิงที่ เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธี น้ีจึงเป็นกลุ่มที่ 

มีความเสี่ยงต่อถูกหลอกลวงไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ  

และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และเ ม่ือ เกิดปัญหา

กระบวนการให้ความช่วยเหลือจึงทำาได้ด้วยความยาก 

ลำาบาก บทบาทการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เกี่ยวกับผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทำางานต่างประเทศ จึงยัง
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เป็นการทำางานลักษณะในเชิงรับ โดยให้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีผู้มาร้องเรียนในถ่ินต้นทาง และทำางานประสานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีตามขั้นตอน 
กฎหมายของประเทศปลายทาง สำาหรับกรณีผู้หญิงที่ 
เดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพื่อการทำางานและการสมรส
กับสามีชาวต่างชาติ ในถ่ินปลายทาง พบว่า หน่วยงานของ
ภาครัฐในต่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย 
เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทช่วยเหลือเมื่อผู้หญิงกลุ่มนี้
ตกทุกข์ได้ยาก ส่วนการให้คำาแนะนำาในด้านกฎหมายและ 
การให้คำาปรึกษาเก่ียวกับทักษะการใช้ชีวิตในถ่ินปลายทาง  
ยังมิได้มีหน่วยงานภาคราชการของไทยรับผิดชอบโดยตรง 
ซึ่งหากผู้หญิงกลุ่มน้ีต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ประเด็นด้านครอบครัว ก็มักขอรับบริการผ่านหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มีอยู่ในประเทศปลายทาง 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานของสำานักงาน
อัยการสูงสุดได้พัฒนาระบบการช่วยเหลือ โดยบริการตอบ
คำาถามเก่ียวกับกฎหมายครอบครัวผ่านระบบออนไลน์  
(เว็บไซต์ของหน่วยงาน) อาจกล่าวได้ว่า การดำาเนินงานของ 
องค์กรเอกชนในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงาน
เชิงรับ ที่เน้นการให้คำาปรึกษาผู้หญิงที่ประสบปัญหาในถ่ิน
ปลายทางที่มาขอรับความช่วยเหลือ อันเนื่องจากปัญหา 
เรื่องครอบครัว การเรียกร้องสิทธิ แต่ในทัศนะของผู้ให้
ข้อมูลเห็นว่าปัญหาในถิ่นปลายทางที่สำาคัญของผู้หญิง 
กลุ่มนี้  คือปัญหาด้านสุขภาพจิต อันเกิดจากความเครียด 
ในการปรับตัวที่ขาดการเตรียมความพร้อม

3. แนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้หญิง

ที่เดินทางย้ายถิ่นไปทํางานต่างประเทศ จากการประชุม 

ระดมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงไทย 

ทุกภาคส่วน ได้ข้อสรุปสำาคัญคือ ควรมีแนวทางการป้องกัน 

และช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยท่ีเดินทางไปทำางาน 

ต่างประเทศ ใน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แนวทางการช่วยเหลือ 

ในประเทศไทย (ถ่ินต้นทาง) ส่วนท่ี 2 แนวทางการช่วยเหลือ 

ในต่างประเทศ (ถิ่นปลายทาง) สรุปได้ดังนี้ 

3.1 แนวทางการช่วยเหลือในประเทศไทย (ถ่ิน

ต้นทาง)  เน่ืองจากการเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งเพื่อ

การทำางานและการสมรสกับชาวต่างชาติของผู้หญิงไทย 

เป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่ งมีความซับซ้อน  แต่ยั งไ ม่ มี 

หน่วยงานใดเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง  ดังนั้นแนวทาง 

การช่วยเหลือในถ่ินต้นทาง จึงควรเป็นการทำางานในเชิง

บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มกลไก 

ในการคัดกรองก่อนเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือลดความเส่ียง 

ที่จะเกิดขึ้น โดยการพัฒนาระบบข้อมูลผู้หญิงไทยที่จะ 

เดินทางไปต่างประเทศท้ังเพ่ือการทำางานและเพ่ือการสมรส 

กับชาวต่างชาติ ให้เกิดการเช่ือมโยงกันจากหลายหน่วยงาน  

โดยต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำาเนินการในการ

จัดทำาตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติของชายชาวต่างชาติ 

ท่ีต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทย ขณะเดียวกัน 

ควรมีระบบให้คำาปรึกษา เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสมรสกับชาวต่างชาติ และ

แนวทางการปรับตัว โดยเฉพาะในระดับจังหวัด ตลอดจน 

การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบการเตรียมความ

พร้อมก่อนการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ โดยการจัดอบรม 

เชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้หญิงได้พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา ตลอดจน

เรียนรู้การปรับตัวในถิ่นปลายทางและเข้าใจถึงสิทธิของตน

ในการอยู่อาศัยในถิ่นปลายทางได้อย่างเหมาะสม และควร

เป็นระบบที่สามารถให้บริการระดับพื้นที่ได้ 

นอกจากนี้ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวในถิ่นต้นทาง  ให้มีความมั่นคงในอาชีพและ 

ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความยั่งยืนของครอบครัว และหา

แนวทางลดความเสี่ยงที่ครอบครัวจะไปสู่การหย่าร้าง 

เพราะการหย่าร้างของครอบครัวไทยนำาไปสู่การตัดสินใจ

สมรสใหม่กับชาวต่างชาติของผู้หญิง เมื่อผู้หญิงเดินทาง 

ไปต่างประเทศแล้ว ควรมีการพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ผลกระทบอันเกิดจากการสมรสกับชาวต่างชาติที่ผู้หญิง 

ต้องเผชิญในถ่ินปลายทาง  เพ่ือปรับค่านิยมของผู้หญิง 

ในสังคมให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

อีกทั้งควรเสริมศักยภาพของครอบครัวเดิมของ 

ผู้หญิงให้มีบทบาทในการสนับสนุนผู้หญิงอย่างเหมาะสม

เพื่อลดความเครียดให้กับผู้หญิงในถิ่นปลายทาง เนื่องจาก 

แรงกดดันจากครอบครัวในการเรียกร้องให้ผู้หญิงเล้ียงดู 

ทำาให้เกิดความเครียดและความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้หญิง
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กับสามีชาวต่างชาติ ควรมีการพัฒนากลไกระดับพื้นที่  

ผ่านสมัชชาเครือข่ายสตรีให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถ 

ทำาหน้าที่ให้ข้อมูลและเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ อนึ่งในกรณี

ที่ผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการสมรสกับชาวต่างชาติและ

เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทาง ควรมีการพัฒนาระบบ

การช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูผู้หญิง ทั้งในด้านสภาพ

จิตใจและการฝึกอาชีพ 

3.2 แนวทางการช่วยเหลือในต่างประเทศ 

(ถ่ินปลายทาง) สืบเนื่องมาจากการท่ีผู้หญิงเดินทางไป 

ต่างประเทศ ท้ังเพ่ือการทำางานและการสมรสกับชาวต่างชาติ  

ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการไปอยู่ต่างประเทศ แต่

ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมตัวในระดับปานกลางเท่านั้น 

ประกอบกับมีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร และปัญหาที่ต้อง 

ปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ประกอบกับความคาดหวัง 

ที่ มี สู งนั้ นอาจไม่ ไ ด้ รับการตอบสนอง  อันนำ ามา ซ่ึ ง

ความเครียดในการใช้ชีวิต 

ดังน้ันในถิ่นปลายทางควรมีการพัฒนาระบบ

เพ่ือดูแลช่วยเหลือให้คำาปรึกษาในด้านสุขภาพจิต อาชีพ 

ทักษะชีวิต และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้หญิงสามารถ

มีครอบครัวอย่างม่ันคงต่อไป ทั้งน้ีควรพัฒนารูปแบบ 

การทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับองค์กรเอกชน 

(NGOs) ในพื้นที่ นอกจากนี้ควรสนับสนุนเครือข่ายผู้หญิง 

ไทยในต่างประเทศให้มีบทบาทในการช่วยเหลือและให้ 

คำาปรึกษากับผู้หญิงกลุ่มนี้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีสถานการณ์หย่าร้าง 

ระหว่างผู้หญิงไทยกับสามีชาวต่างชาติจำานวนมากขึ้น  

อันอาจส่งผลกระทบต่อบุตรท่ีเกิดกับสามีชาวต่างชาติ ซ่ึงมี

แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นควรเน้น

ให้มีการส่งเสริมการใช้ชีวิตคู่กับชาวต่างชาติอย่างยาวนาน 

เพื่อไม่ให้เกิดการหย่าร้าง ท้ังน้ีก็ต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้น  

คือการสมรสกับชาวต่างชาติควรเป็นไปด้วยเหตุผลความรัก 

และความพร้อมท่ีจะสร้างครอบครัวร่วมกัน มากกว่าเหตุผล 

ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น 

2. ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์การหย่าร้าง

ของผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีสมรสกับชายไทยแล้ว 

ในที่สุดนำาไปสู่การหย่าร้าง และเริ่มต้นเข้าสู่การสมรสกับ

ชาวต่างชาติ และบางส่วนเมื่อสมรสกับชาวต่างชาติก็ต้อง

พบกับการถูกกระทำารุนแรงด้านร่างกายและวาจา ดังนั้น 

เพื่อเป็นการลดค่านิยมและความต้องการของผู้หญิงที่จะ

สมรสกับชาวต่างชาติ หน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องควรมี

บทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  

โดยเฉพาะการลดปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว  

(ผลการวิจัยพบว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่หย่าร้างมีสาเหตุ 

มาจากความรุนแรงในครอบครัว) ซึ่งผู้หญิงกลุ่มน้ีมีความ

เส่ียงท่ีต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงและการหย่าร้างใน

ครอบครัวซำ้า ๆ 

3. ผลการศึกษาพบว่า การสมรสกับชาวต่างชาติ

ของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน เป็นการติดต่อผ่านช่องทางการ

หาคู่โดยบริษัทจัดหาคู่ การหาคู่ด้วยตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์  (Chat) และการติดต่อผ่านญาติพี่น้องหรือ 

คนรู้จัก ทั้ ง น้ี ผู้หญิงอาจไม่ได้ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของ 

ฝ่ายชาย ดังนั้นเมื่อสมรสแล้วทำาให้ผู้หญิงต้องเป็นผู้ดูแล 

ชายชาวต่างชาติท่ีเป็นสามีและมีภาวะสุขภาพไม่ดี บางราย 

เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมายาวนาน และเป็นผู้ที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก บางรายเป็นผู้สูงอายุ และเม่ือสามี 

ชาวต่างชาติเสียชีวิตก็ไม่สามารถเรียกร้องทรัพย์สินได้  

ดังนั้น ในกระบวนการแต่งงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง

ควรพัฒนาระบบการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาสมรส 

หรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงไทยด้วย ซึ่งควรมีระบบในการ

ตรวจสอบสถานะและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับชาวต่างชาติ 

ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมี 

มาตรการในการจัดการควบคุมการจดทะเบียนและ

ควบคุมกระบวนการทำางานของบริษัทจัดหาคู่ให้มีการ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นการสร้างกระบวนการคัดกรองชาว 

ต่างชาติโดยบริษัทจัดหาคู่อีกทางหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ 

ผู้หญิงไทยถูกหลอกลวงและถูกเอารัดเอาเปรียบ 



 RESEARCH OF DWF 39

4. ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายหรือการคัดกรอง 

ในการย้ายถิ่นที่ไม่เข้มงวดทำาให้ผู้หญิงสามารถเดินทางไป 

ต่างประเทศได้โดยง่าย โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ 

เพื่อการสมรสท่ีในบางประเทศมีเพียงสามีชาวต่างชาติก็

สามารถรับรองสถานะได้ ซึ่งการย้ายถิ่นในลักษณะเช่นนี้

ถือเป็นการเดินทางท่ีมีความเสี่ยง เนื่องจากผลการศึกษา

พบว่า ผู้หญิงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไป 

ต่างประเทศในระดับมากเพียงร้อยละ 41.0 เท่าน้ัน จึงขาด 

ทักษะทั้งในด้านภาษา ทักษะการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทาง  

ดังน้ัน สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรเป็นหน่วย

งานหลักที่มีหน้าท่ีให้ข้อมูลกับผู้หญิงที่ตั้งใจจะเดินทาง 

ไปต่างประเทศ โดยพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม

ผู้หญิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้

ข้อมูลที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในระยะ

ยาวต่อไป 

5. ผลการศึกษาปัญหาของผู้หญิงไทยในต่างประเทศ  

พบว่า มีทั้งปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับการใช้

ชีวิต และการเสียสิทธิต่าง ๆ ในถิ่นปลายทาง ซ่ึงมีสาเหตุ

มาจากข้อจำากัดในด้านความรู้และทักษะทางด้านภาษา

เป็นหลัก โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับจากการ 

จดทะเบียนสมรส และการใช้ชีวิตอยู่ ในต่างประเทศ  

โดยพบว่า  เม่ือมีปัญหาผู้หญิงไม่สามารถเรียกสิทธิของ

ตนเองได้ อีกทั้งไม่สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยความ 

มั่นใจได้ ดังนั้น  ในถ่ินต้นทางจึงควรมีการจัดตั้งศูนย์ 

เฝ้าระวังเพื่อเป็นการคัดกรองและการเตรียมความ

พร้อมของผู้หญิงไทยก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตในต่างประเทศ  

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ควรเป็นศูนย์กลางซึ่งทำาหน้าท่ีในการทดสอบความรู้ของ

ผู้หญิงในด้านต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ

ให้มีความพร้อม ซึ่งกระบวนการคัดกรองก่อนเดินทางไป

ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำาเนินงานและ

มีเงื่อนไขที่ชัดเจน ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้หญิงไทยสามารถ

เดินทางไปต่างประเทศได้ 

6. ควรมีกระบวนการดำาเนินงานที่เน้นการเตรียม 

ความพร้อมก่อนการเดินทางไปทำางานต่างประเทศของผู้หญิง  

โดยการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการ

เตรียมตัว ตลอดจนผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้

ผู้หญิงมีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมก่อนเดินทาง 

ไปต่างประเทศ เช่น การอบรมเตรียมความพร้อมก่อน 

เดินทาง และภายหลังเดินทางไปพำานักในต่างประเทศแล้ว 

ต้องมีการติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว 

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรมีการพัฒนา

ให้มีรูปแบบการดำาเนินงานท่ีเป็นสากลและมีมาตรฐาน 

เดียวกัน นอกจากน้ียังพบว่า เพ่ือเป็นการให้ความรู้เฉพาะด้าน 

ที่มีความจำาเป็นสำาหรับผู้หญิง ควรจัดเตรียมแผ่นพับเพื่อ 

ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม เน้นเนื้อหาประเด็นการ 

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยเตรียมความพร้อม 

ทางด้านภาษา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรม และสาระน่ารู้ต่าง ๆ ในถิ่นปลายทาง

ด้วย 

7. ควรร่วมมือกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  

ในการให้ข้อมูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับแรงงานหญิง

ในกระบวนการเตรียมตัวก่อนการเดินทางของแรงงาน 

เนื่องจากกรมการจัดหางานมิได้มีกระบวนการดำาเนินการ

เป็นพิเศษ แต่จากการศึกษาพบว่า แรงงานหญิงบางส่วน 

เลือกใช้วิธีการเดินทางไปทำางานต่างประเทศที่มีความเสี่ยง  

คือ การเดินทางด้วยตนเอง ซ่ึงอาจไม่มีระบบท่ีจะให้นายจ้าง 

ดูแลตนเองในฐานะลูกจ้าง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การบูรณาการการดำาเนินงานผ่านระบบข้อมูล 

จากผลการศึกษาพบว่า ในการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ

ผู้หญิงที่เดินทางไปต่างประเทศ ยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีมี

ปฏิบัติการสำาหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะ ดังนั้น สำานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงควรดำาเนินการด้าน

ผู้หญิง โดยประสานการทำางานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน 

เดินทางไปต่างประเทศได้มีการดำาเนินการมาก่อนแล้วโดย

กระทรวงแรงงาน แต่ไม่ได้มีการจำาแนกเป็นชายหรือหญิง

เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้ผู้หญิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

มีการเตรียมความพร้อมและมีความรู้เฉพาะด้านท่ีจำาเป็น

ต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศ สำานักงานกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ จึงควรประสานการทำางานโดยร่วมมือกับ

กระทรวงแรงงานในการส่งต่อผู้หญิงที่เข้ารับการฝึกอบรม 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้หญิงเพ่ิมข้ึน เป็นกระบวนการที่ป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ผู้หญิงประสบปัญหา

ความรุนแรงในถิ่นปลายทาง ทั้งที่เป็นปัญหาความรุนแรง 

ในครอบครัวและปัญหาความรุนแรงในการทำางาน ซ่ึงข้ันตอน 

ดังกล่าวสามารถนำามาใช้เป็นเง่ือนไขสำาหรับผู้หญิงก่อน

เดินทางไปต่างประเทศก่อนได้รับการอนุญาตให้เดินทาง

หรือขอวีซ่าได้ กล่าวคือ ผู้หญิงที่จะสามารถเดินทางไป

ต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้งจากกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และกระทรวง

แรงงานมาก่อนแล้วเท่านั้น 

2. การพัฒนาระบบให้คำาปรึกษาในพื้นที่ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรสนับสนุน

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบให้คำาปรึกษาในถิ่นต้นทาง ทั้งนี้

เพราะในประเทศไทยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานที่มีสำานักงานย่อย

อยู่ในทุกจังหวัด ดังนั้นในการทำาระบบให้คำาปรึกษา และ

เตรียมความพร้อมผู้หญิงที่จะเดินทางไปต่างประเทศ  

จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำาได้ แต่รูปแบบการดำาเนินงาน

จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน

เดียวกันในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็นสากล โดย

พัฒนาให้สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดต่าง ๆ (พมจ.) เป็นศูนย์กลางในการจัดทำาระบบ

ข้อมูล พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลต่อกันได้ ซึ่งบทบาทหลัก ๆ  

ที่ควรมีในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วยการจัดอบรมเกี่ยวกับ  

1) ความเข้าใจเร่ืองสิทธิการพำานักในต่างประเทศ 2) เรื่อง

แรงงานหญิง/การทำางานในต่างประเทศ 3) การใช้ชีวิต

ในต่างประเทศ (ชีวิตครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพ

กับบุคคลอื่นในต่างแดน การจัดการเงิน และการจัดการ

ความเครียด) 4) การรับรู้สิทธิของตนเองเกี่ยวกับการ 

จดทะเบียนสมรส สิทธิจากการสมรส การเล้ียงดูบุตรและ

สิทธิการพำานักในถิ่นปลายทาง เป็นต้น

3. การดำาเนินงานในถิ่นปลายทางควรมีการทำา

งานร่วมกับองค์กรอิสระอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะองค์กร

เอกชนเป็นหน่วยงานในต่างประเทศที่มีบทบาทสำาคัญใน

การช่วยเหลือผู้หญิงไทยในต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงควรร่วมมือ

กับหน่วยงานเอกชนในถิ่นปลายทางให้สามารถดำาเนินงาน 

ในรูปแบบของการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการ 

ดำาเนินงาน โดยให้องค์กรเอกชนเป็นผู้ดำาเนินการหลัก 

และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนควรมีบทบาทในการติดตามอย่าง

สมำ่าเสมอ อย่างไรก็ดี กรณีท่ีไม่มีอาสาสมัครในการทำา

งานในถิ่นปลายทาง ควรเปิดโอกาสคนไทยในต่างประเทศ 

ได้เข้ามามีบทบาทการทำางานในส่วนนี้ โดยให้ค่าตอบแทน

และควรมีการติดต่ออย่างสมำ่าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การย้ายถิ่นไป

ต่างประเทศของผู้หญิงท้ังเพื่อการทำางานและเพื่อการ

สมรสกับชาวต่างชาติมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการที่ 

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะดำาเนินการ 

ในเชิงนโยบาย ท้ังในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบ

เตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ในถิ่นต้นทาง ควรมีการ 

ดำาเนินการวิจัยเพื่อกำาหนดรูปแบบการดำาเนินการให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน ส่วนการพัฒนารูปแบบความร่วมกับ

หน่วยงานองค์กรเอกชนในถิ่นปลายทางนั้น เพื่อให้การ

จัดตั้งศูนย์ในต่างประเทศประสบความสำาเร็จ สำานักงาน 

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะผู้เสนอแนวทาง

การดำาเนินงานควรทำาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  

research) เพื่อพิสูจน์ว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถกระทำา 

ได้จริงและประสบความสำาเร็จ และหาแนวทางในการ

พัฒนารูปแบบดังกล่าว โดยการทดลองรูปแบบการทำางาน 

ในประ เทศปลายทางที่ มี ผู้ หญิ ง เดินทาง ไปทำ า งาน  

และสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำานวนมาก (Pilot study)  

เช่น ประเทศมาเลเซียและฮ่องกง เพื่อพัฒนารูปแบบที่

เหมาะสมและนำาไปใช้ได้จริงต่อไป 

ที่มา : ดุษฎี อายุวัฒน์, ฟ้ารุ่ง มีอุดร และวิภาวี กฤษณะภูติ, การศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิง

ไทยที่เดินทางไปทำางานต่างประเทศ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
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เรื่องที่ 7

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
ในวัยรุ่น (แม่วัยใส)”

ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตร ี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554

ที่มาและความสำาคัญ

ประเด็นเพศภาวะ  (gender) ซึ่งหมายถึงการประกอบสร้าง 

ทางสังคม (social constructed) หรือการกำาหนดทางสังคมในเรื่อง 

ความเป็นหญิงเป็นชาย ได้รับการกล่าวถึงและนำามาใช้เป็นแนวคิด 

และแนวปฏิบัติในกระบวนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการ 

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เนื่องจากแนวคิดนี้มีฐาน 

มาจากการศึกษาทางมนุษยวิทยาและสังคมวิทยาว่า เด็กหญิง เด็กชาย 

ต่างได้รับการกล่อมเกลาทางสังคมแตกต่างกัน กล่าวเฉพาะเรื่องเพศวิถี  

(sexuality) ซึ่งหมายถึงแนวประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่เก่ียวข้อง 

กับกามารมณ์ รวมทั้งแรงปรารถนาจากส่วนลึก การแสดงออก และความ

คาดหวังของบุคคลนั้น

เด็กหญิงและเด็กชายมีเพศวิถีแตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากปัจจัย 

ทางสังคมและวัฒนธรรมความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender  

sensitivity) ซ่ึงหมายถึงความไวหรือความละเอียดอ่อนต่อความแตกต่าง 

ของสถานการณ์ และความต้องการของผู้หญิงและผู้ชาย  เป็น 

กระบวนการของการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค

ระหว่างหญิงและชาย ตลอดจนการคำานึงถึงความสัมพันธ์เชิง

อำานาจของชายหญิงภายใต้สังคมและบริบททางวัฒนธรรม 

เพ่ือนำาไปสู่การดำาเนินการเชิงนโยบาย การวางแผน หรือ 

การมีกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติการเป็นกลยุทธ์ที่ให้ความ

สำาคัญกับบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรม ทำาให้การดำาเนินงาน 

ต่าง ๆ มีความเฉพาะเชิงเพศภาวะ (gender specific)  

กล่าวคือเป็นการต้ังเป้าหมายและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 

ของผู้หญิงหรือผู้ชาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือตอบสนอง 

ความต้องการได้อย่างจำาเพาะ การดำาเนินงานเช่นนี้จะมีพลัง

ที่สามารถทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีนำาไปสู่ความเป็นธรรมทาง

สุขภาพ (health equity) 
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ในกรณีเรื่องสุขภาพทางเพศนี้ การมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะทำาให้วัยรุ่นหญิงและชายเรียนรู้สุขภาพทางเพศ 

ได้อย่างถูกต้อง ให้ความเคารพต่อบทบาทหญิงชาย วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์สามารถดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า  

เด็กทารกท่ีเกิดจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทาง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส) จึงมีคำาถามการวิจัยว่าทำาอย่างไรจะทำาให้ระบบ 

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอายุ 9-19 ปี (เช่น เพศศึกษา การให้คำาปรึกษา) มีความจำาเพาะ 

เชิงเพศภาวะ เหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และมีองค์ความรู้ใดที่นำาไปสู่การ 

ส่งเสริมสุขภาวะของแม่วัยรุ่นและทารกที่เกิดจากเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วัตถุประสงค์การศึกษา

วัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อนำาเสนอระบบการดำาเนินงาน

ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การส่งเสริมสุขภาวะ

ของแม่วัยรุ่นและลูกอย่างมีความจำาเพาะเชิงเพศภาวะและ

มีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1 .   บู รณาการประ เด็ น เพศภาวะ   ( gende r  

mainstreaming) เข้าสู่กระบวนการดำาเนินงานอย่างมี 

ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

2. สร้างข้อเสนอแนะท่ีมีความจำาเพาะเชิงเพศภาวะ

สำาหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ เพ่ือใช้

ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสถานบริการสุขภาพ 

3. สร้างข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมให้ครอบครัว 

ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมประคับประคองพ่อแม่วัยรุ่น 

และลูก 

วิธีดำาเนินการวิจัย

ในระยะท่ี 1  ใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธีการ

วิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง 

และ ผู้ ใ ห้ ข้อมูลรวม  3 ,623  คน  เป็นก ลุ่มตั วอย่ า ง 

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มีอายุตำ่ากว่า 20 ปี นับถึงกำาหนด

คลอด ที่มาฝากครรภ์หรือคลอดบุตร และผู้หญิงทุกคน

ที่มีอายุตำ่ากว่า 20 ปี ที่มาขอรับบริการด้านสูตินรีเวช 

ท่ีโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์ของ 7 จังหวัด คือ  

ภาคเหนือ จังหวัดกำาแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์
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ธานี และนราธิวาส  ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 

จำานวน 3,114 คน และผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

509 คน เป็นวัยรุ่นหญิงและชาย อายุ 9-19 ปี ข้อมูลอ่ิมตัว 

ที่จำานวน 451 คน และผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน 

ผู้ร่วมงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานป้องกัน

และดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จำานวน 58 คน ใช้แบบสอบถาม 

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม 

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 

และการวิเคราะห์แก่นสาระ นำาผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

และข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีได้จากระยะที่ 1 

มาจัดระบบการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ในวัยรุ่นมาดำาเนินการวิจัยในระยะท่ี 2 ท่ีจังหวัดขอนแก่น 

โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย และการวิจัยระยะท่ี 3 

เป็นการประเมินผลการดำาเนินงานของระบบในระหว่าง

การดำาเนินการในระยะท่ี 2 และเมื่อสิ้นสุดการดำาเนินงาน

โดยใช้การวิจัยเชิงบรรยาย

ผลการศึกษา

ผลการวิจัยระยะที่   1   ข้อมูล เชิ งปริมาณจาก

แบบสอบถามพบว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ในวัยรุ่นที่พบในการศึกษาครั้ งนี้   พบว่าแม่วัยใสอายุ 

น้อยที่สุด 12 ปี มีสามีอายุ 15 ปี แม่วัยใสท่ีมีเพศสัมพันธ์ 

คร้ังแรก อายุน้อยท่ีสุดคือ 11 ปี และส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ 

คร้ังแรกอายุ 15 ปี เด็กวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ

น้อยที่สุดพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเด็กวัยรุ่น 

ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุตั้งแต่ 13 ปี ลงมามากที่สุดคือ

ภาคกลาง (ร้อยละ 4.4) รองลงมาคือภาคเหนือ (ร้อยละ 

4.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 3.5) และภาคใต้ 

(ร้อย ละ 2.3) ทั้งน้ีแม่วัยใสในภาคใต้ไม่ได้คุมกำาเนิดเมื่อมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากที่สุด (ร้อยละ 50.4) ส่วนแม่วัยใส

ในภาคอีสานใช้ถุงยางอนามัยคุมกำาเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกมากที่สุด (ร้อยละ 32.1) แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ 

ตั้งใจตั้งครรภ์ ทั้งนี้แม่วัยรุ่นภาคอีสานตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ

เพราะไม่มีทางเลือกมากที่สุด แม่วัยใสที่พยายามทำาแท้ง 

แต่ไม่สำาเร็จ พบมากที่สุดในภาคอีสาน น้อยที่สุดที่ภาคใต้  

แม่วัยใสโดยส่วนใหญ่มีแฟนท่ีอายุมากกว่าตนเอง โดยพบว่า 

มีแฟนที่มีอายุในช่วง 20-30 ปี ร้อยละ 62.9 สถิติดังกล่าว

ยำ้าให้เห็นว่า การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำาให้วัยรุ่นหญิงมี 

เพศสัมพันธ์คร้ังแรกช้าลง ใช้วิธีการคุมกำาเนิดท่ีเหมาะสม

ทุกคร้ังท่ีมีเพศสัมพันธ์ หรือมีความสามารถที่จะหลีกเลี่ยง

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังนี้ชี้นำาว่า การ 

ห้ามวัยรุ่นอายุตำ่ากว่า 20 ปี ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เป็นเร่ือง 

ท่ีเป็นไปได้ยาก  เพราะการรับรู้ของเด็กเองท่ีเห็นการ 

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ใช่ความผิด  

เพียงแต่ผู้ใหญ่ไม่ชอบ การลักลอบมีเพศสัมพันธ์ยังเป็น

ความท้าทาย ประกอบกับมีสิ่งกระตุ้นยั่วยุจากสื่อต่าง ๆ  

ของมึนเมา และส่ิงเสพติดที่มีอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเด็ก  

ดังนั้นเด็กวัยรุ่นหญิงทุกคน ไม่ว่าจะเป็น “เด็กเที่ยว” หรือ  

“เด็กเรียน” ต่างเป็นกลุ่มเส่ียงเหมือนกัน ประเด็นเพศศึกษา 

ซึ่ งในที่นี้ รวมทั้ ง เพศศึกษา  (Sex education)  และ 

เพศวิถีศึกษา  (Sexuality education) มีข้อค้นพบที่ 

สอดคล้องกันทั้งจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

คือ แม้ว่าวัยรุ่นทั้งหญิงและชายต่างคาดหวังว่า พ่อ-แม่  

และครูจะเป็นท่ีพ่ึงเร่ืองเพศสำาหรับเขาหรือเธอได้ แต่ช่องว่าง 

ของการไม่เข้าใจกัน การรับรู้เร่ืองเพศท่ีต่างกันระหว่าง 

ผู้ใหญ่กับเด็กทำาให้เด็กวัยรุ่นทั้งหญิงชายพึ่งเพื่อนเรื่องเพศ 

มากท่ีสุด แต่ในท่ีสุดเมื่อเด็กวัยรุ่นต้ังครรภ์ ทั้งวัยรุ่นหญิง 

และวัยรุ่นชายต้องกลับมาพ่ึงพ่อ-แม่ ประเด็นการคุมกำาเนิด 

มีข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงคุณภาพสรุปได้ชัดเจนว่า  

เด็กวัยรุ่นที่ศึกษาทั้งหมดรู้ว่าการใส่ถุงยางอนามัยและ 

การใช้ยาคุมกำาเนิดป้องกันการต้ังครรภ์ได้ แต่ไม่อยากใช้ 

โดยมีเหตุผลด้านความรู้สึกและอารมณ์เป็นเรื่องหลัก  

มีข้อสังเกตว่าแม้มีหลักฐานเชิงประจักษ์จำานวนมาก 

จากการถอดบทเรียนพบว่า เพศภาวะมีส่วนอย่างสำาคัญ 

ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น การคุมกำาเนิด การสอน 

เพศศึกษาของครู การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างเด็กชาย 

เด็กหญิงกับพ่อ-แม่-ครู การศึกษาของแม่วัยเยาว์หรือวัยใส  

การรับผิดชอบเรื่องเพศของผู้ชาย การให้บริการสุขภาพ

ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และการเลี้ยงดูลูก แต่มาตรการและ

ยุทธศาสตร์ที่ปรากฏก็ยังมีลักษณะ Gender Blind 
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ผลการวิจัยในระยะท่ี  2 และ 3  ได้สาธิตและ
ประเมินให้เห็นว่า การบูรณาการเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นที่เน้นความเข้มแข็ง 
ของครอบครัวและชุมชน สามารถบูรณาการเข้าไปสู่ 
งานประจำาของเครือข่ายภาคีท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนได้ การนำา
เร่ืองเพศศึกษาขึ้นสู่เวทีสาธารณะโดยให้เด็กวัยรุ่นเป็น 
ตัวเดินเร่ืองและออกแบบการนำาเสนอ มีผู้ใหญ่เป็นตัวช่วย
อย่างกัลยาณมิตร ทำาให้เกิดข้ึนได้ในวิถีชีวิตวัยรุ่น วัยเรียน  
และสามารถสะท้อนความเป็นหญิงชายท่ีทุกคนเข้าใจ 
ได้ง่าย นอกจากนั้นการใช้แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะ
ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะให้กับพยาบาลวิชาชีพ 
โดยใช้วิธีการอบรมแบบการสะท้อนเชิงสังคมวัฒนธรรม 
(Socio-cultural Reflection Model or SRM) จะเป็น 
การช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์และหลังคลอดผ่านผู้ช่วย
เหลือที่ให้คำาปรึกษาอย่างมืออาชีพและมีความจำาเพาะเชิง
เพศภาวะ

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) รัฐบาลต้องทำาให้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
อนามัยการเจริญพันธ์ุเกิดข้ึนในเร็ววัน ให้มีการใช้ และมี
หน่วยงานสหสาขาวิชาชีพกำากับ ติดตามและประเมินผล 
อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2) สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูทุกแห่งต้องทำาให้
บัณฑิตครูทุกคนสามารถเป็นครูเพศศึกษา มีความละเอียด
อ่อนเชิงเพศภาวะ และเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ชาย 
ผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง  เคารพในสิทธิมนุษยชน และ 
ไม่ทำาให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ไม่เป็นธรรมและ 
ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและเพศชาย และพฤติกรรม
รุนแรงต่าง ๆ 

3) โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งร่วมกับ
ครอบครัวนักเรียนต้องทำาให้เพศศึกษาและเพศวิถีศึกษา
เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างเปิดเผย และมีความ 
รับผิดชอบทางสังคมต่อพฤติกรรมทางเพศของตนเอง  
ครู พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำาให้เรื่องนี้ 
เกิดขึ้นอย่างเป็นกัลยามิตร 

4) กระทรวงศึกษาธิการควรทำาให้เรื่องคุณภาพ
ชีวิตทางเพศของนักเรียนและครูเป็นตัวชี้วัดของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน 

5) สนับสนุนให้มีองค์กรในชุมชนซึ่งอาจเป็น
องค์กรที่มีอยู่เดิมหรือองค์กรใหม่ทำางานร่วมกันระหว่าง 
ภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางเพศ 
ของวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เช่น ในโรงงาน ในสถาน
บันเทิง ในสถานกักกัน สถานสงเคราะห์ และสถานที่อื่น ๆ 

6) นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมของหน่วยงานต้องเป็นนโยบายต่อเน่ือง มีทรัพยากร 
สนับสนุน และเน้นให้เป็นการทำางานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
โดยให้มีวัยรุ่นเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินงานน้ีต้ังแต่ 
การกำาหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์ วิธีทำางานและประเมินผล 

7)  ใช้ทุกช่องทางสื่อสารให้เกิดค่านิยมวัยรุ่น 
หญิงชายดีไม่มีเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมความเป็นธรรมเชิง 
เพศภาวะ  (Gender equity) และความเท่าเทียมเชิง 
เพศภาวะ (Gender equality) ในสังคม 

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

เนื่องจากการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยใสเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมและเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม การทำางานเร่ืองนี้ต้องเกี่ยวข้องกับหลาย 
ภาคส่วน ถ้าพิจารณาภาคส่วนของรัฐก็มีหน่วยงานหลัก  
2 ประเภท คือ ประเภทที่ เน้นการบริหารจัดการเชิง 
โครงสร้างและงานวิชาการ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ส่วนประเภท 
ที่   2  เน้นทักษะเฉพาะวิชาชีพและงานวิชาการ  เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ยุติธรรม ส่วนหน่วยงานในกำากับของรัฐและหน่วยงานภาค 
เอกชน เน้นงานขับเคล่ือนทางสังคมและงานมวลชนร่วมกับ 
งานทางวิชาการ  เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การแพทย์สมาคมวางแผน
ครอบครัว และสมาคมชมรมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น สมาคม
ครูสุขศึกษา สมาคมครูแนะแนว  เป็นต้น จึงเห็นได้ว่า 

โดยภาพรวมทั่วไป หน่วยงานที่ดำาเนินงานป้องกันปัญหา 
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แม่วัยใสท่ีมีอยู่แล้วครอบคลุมท้ังด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ  

ด้านส่ือสารมวลชน และด้านวิชาการ แต่ประเด็นสำาคัญคือ 

การประสานสัมพันธ์งานให้มีทิศทางชัดเจน การบูรณาการ 

งาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่มีความเข้มแข็ง หรือ

อาจกล่าวได้ว่าต่างหน่วยงานต่างทำา ขาดหน่วยงานที่จะ 

ประสานให้งานที่ซับซ้อนสามารถดำาเนินไปได้อย่างมี

เอกภาพ ต่อเนื่องยาวนาน และใช้ทรัพยากรหลากหลาย

ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นระบบ จุดยืนของ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึง 

อยู่ท่ีการผลักดันให้เกิดปัจจัยนำาเข้าท่ีต้องการ การทำางาน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปของคณะกรรมการ 

บูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม  

(แม่วัยใส) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน และเด็กวัยรุ่น

หญิงชายมาทำางานร่วมกันเพื่อออกแบบนโยบายและการ

ดำาเนินงานเพ่ือผลิตต้นทางของระบบคือ ปัจจัยนำาเข้า 

ที่ต้องการ จากนั้นติดตามสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ 

ในกระบวนการทำางานต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน และ

สังคม 

นอกจากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ยังมีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ในทุก

จังหวัดอยู่แล้วคือ สำานักงานพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หน่วยงานน้ี 

จะต้องทำางานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน เพ่ิมงาน

เชิงรุกเพ่ือให้เกิดกระบวนการบูรณาการเข้าสู่

กิจกรรมชุมชนอย่างจริงจัง เป้าหมายสำาคัญของ

การทำางานของกระทรวงฯ ในเรื่องการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาแม่วัยใส คือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตด้านเพศวิถีของวัยรุ่น สร้างกระแสให้เกิด 

การปรับเปล่ียนค่านิยมชายเป็นใหญ่ เข้าสู่ความ

เป็นธรรมและความเท่าเทียมทางสังคมที่ทั้งหญิง

และชายต้องมีความรับผิดชอบด้านเพศวิถี สร้าง

ระบบบริการทางสังคมท่ีรองรับการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต “แม่วัยใส พ่อวัยเยาว์” ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงเสนอให้กระทรวงฯ  เน้นที่งานเชิงโครงสร้าง

มากกว่างานเชิงเทคนิค ผลักดันให้พระราชบัญญัติคุ้มครอง

การอนามัยเจริญพันธุ์เกิดขึ้นในเร็ววัน และทำาให้มาตรการ

และยุทธศาสตร์การบูรณาการเรื่องการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นต้องมีความละเอียด

อ่อนเชิงเพศภาวะอย่างชัดเจน 

ที่มา : ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  

(แม่วัยใส), ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
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เรื่องที่ 8

“การสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย” 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555

ที่มาและความสำาคัญ

รายงานผลการสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชายฉบับนี้  เป็นการศึกษาเจตคติ

ของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย เก่ียวกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิ 

และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การศึกษา (2) อาชีพ/การจ้างงาน (3) การเป็นผู้นำา 

และ (4) การช่วยเหลือจากการถูกกระทำาความรุนแรง โดยวัดเจตคติของประชาชนท่ัวประเทศในส่วนภูมิภาค 

และกรุงเทพมหานคร จำานวน 8,090 คน ซ่ึงเป็นตัวอย่างประชากรอายุ 18-65 ปี โดยมีสัดส่วนชายและหญิง 

ไล่เลี่ยกัน  เพ่ือเป็นข้อมูลสำาหรับการดำาเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และเป็นข้อมูลสำาหรับ 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ประจำาปีงบประมาณ 2555 
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ผลการสำารวจโดยสรุป

ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติของประชาชนด้านความ

เสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึง 

ทรัพยากรต่าง ๆ 4 ด้าน อยู่ที่ 11.90 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 16 คะแนน แสดงว่าประชาชนโดยท่ัวไปมีเจตคติ 

ทางบวก/ เจตคติที่ ดี ด้ านความเสมอภาคหญิ งชาย

ในประเด็น ดังกล่ าว   ทั้ งนี้   ประชาชนที่ อาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับเจตคติทางบวก

ต่อประเด็นข้างต้นมากท่ีสุด (12.40 คะแนน) ตามด้วย

ภาคเหนือ (12.03 คะแนน) ภาคกลาง (11.98 คะแนน) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11.89 คะแนน) และภาคใต้ 

ได้คะแนนตำ่าสุด (11.40 คะแนน)

คะแนนรายงานด้านเจตคติของประชาชนด้าน

ความเสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึง

ทรัพยากรต่าง ๆ 4 ด้าน

1. การศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3.48 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยคะแนนเจตคติ

ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีระดับสูงสุด (3.57 คะแนน) ตามด้วยภาคกลาง (3.50 

คะแนน)  ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 

ได้คะแนนเท่ากัน (3.49 คะแนน) และภาคใต้ได้คะแนน 

ตำ่าสุด (3.37 คะแนน)

2. อาชีพ/การจ้างงาน มีระดับคะแนนเฉล่ียตำา่สุดได้  

2.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยคะแนน

เจตคติของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในภาคเหนือมีระดับสูงสุด 

(2.26 คะแนน) ตามด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(2.23 คะแนน) ภาคกลาง (2.17 คะแนน) ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (2.13 คะแนน) และภาคใต้ได้คะแนนตำ่าสุด 

(2.03 คะแนน)

3. การเป็นผู้นำา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ

สาม ได้ 3.06 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4 คะแนน โดย

คะแนนเจตคติของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมีระดับสูงสุด  (3.19 คะแนน) ตามด้วย  

ภาคเหนือ  (3.13 คะแนน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(3.10 คะแนน) ภาคกลาง (3.02 คะแนน) และภาคใต้ 

ได้คะแนนตำ่าสุด (2.91 คะแนน) 

4. การช่วยเหลือจากการถูกกระทำาความรุนแรง  

มีระดับคะแนนเฉล่ียสูงเป็นอันดับสอง ได้ 3.18 คะแนน  

โดยคะแนนเจตคติของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑลมีระดับสูงสุด  (3.36 คะแนน)  

ตามด้วยภาคกลาง (3.25 คะแนน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(3.16 คะแนน) ภาคเหนือ (3.13 คะแนน) และภาคใต้ 

ได้คะแนนตำ่าสุด (3.09 คะแนน)

ท้ังน้ี ตัวแปรด้านภูมิภาคท่ีตัวอย่างอาศัยอยู่มีอิทธิพล 

อย่างมากต่อระดับเจตคติเชิงบวกด้านความเสมอภาคหญิง

ชาย เช่นเดียวกันกับตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และระดับรายได้ ส่วนตัวแปรเขตที่อยู่อาศัย (ในหรือนอก 

เขตเทศบาล) สถานภาพสมรส และอายุ ไม่มีอิทธิพลอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติต่อค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติโดยรวมของ

ประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชายแต่อย่างใด

ผลการสำารวจชี้ว่า โดยทั่วไปประชาชนไทยมีเจตคติ

ท่ีดีด้านความเสมอภาคหญิงชายเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ระหว่างหญิงชายในการได้รับสิทธิและโอกาสในการ

เข้าถึงทรัพยกรต่าง ๆ 4 ด้านข้างต้น กล่าวคือ ประชาชน 

มีเจตคติที่ดีในการให้สิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

แก่ผู้หญิงอย่างเท่าเทียมผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าเรียนในโรงเรียน/สถาบันทางด้าน

ทหาร ซึ่งในปัจจุบันยังคงจำากัดการรับเข้าเรียนแก่ผู้ชาย

เท่าน้ัน และยังไม่ได้เปิดรับผู้หญิงเข้าเรียน  ท้ังมีเจตคติ 

ที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้หญิงจากการถูกกระทำาความรุนแรง  

และต่อการให้โอกาสผู้หญิงเป็นผู้นำาในระดับต่าง ๆ ของ

สังคม อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไทยยังคงประสบปัญหาในการ 

เข้าถึงทรัพยากรในด้านอาชีพ/การจ้างงาน ซ่ึงผู้หญิงยังคง 

ถูกเลือกปฏิบัติท้ังในการจ้างงาน ความม่ันคงในการทำางาน/ 

การประกอบอาชีพ ค่าตอบแทน ตลอดจนการส่งเสริม

สนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเทียบกับผู้ชาย

อันเนื่องมาจากสภาวะ “ความเป็นผู้หญิง”
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ที่มา : การสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการซ่ึง TRIS  

ได้กำาหนดเกณฑ์/คะแนนสำาหรับตัวชี้วัดที่ 4.1 จำาแนกตาม

ร้อยละของประชาชนท่ีมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับความเสมอภาค

หญิงชาย ปรากฏว่า ประชาชนโดยท่ัวไปมีเจตคติท่ีดีด้าน

ความเสมอภาคหญิงชาย อยู่ที่ร้อยละ 74.4 เท่ากับ 2.22  

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินของ  

TRIS ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มีเจตคติที่ดีด้านความเสมอภาคหญิงชายสูงที่สุดท่ีร้อยละ 

77.55 (2.62 คะแนน) ตามด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ภาคเหนือ ร้อยละ 75.2 (2.32 คะแนน) ภาคกลางร้อยละ 

74.9 (2.26 คะแนน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 

74.3 (2.22 คะแนน) และตำ่าสุดภาคใต้ร้อยละ 71.2 (1.87 

คะแนน)

ผลของการสำารวจเจตคติคร้ังนี้ มีข้อสรุปที่ชัดเจน

ว่าเจตคติที่ดีของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากระดับการพัฒนาคุณภาพของ 

ทรัพยากรมนุษย์ในสังคม ความเสมอภาคหญิงชายท่ีเก่ียวกับ 

สิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรด้านการศึกษา  

นำาไปสู่โอกาสในการได้รับการจ้างงานและประกอบอาชีพ 

ที่ม่ันคงต่อชีวิตและรายได้ท่ีตามมา รวมท้ังโอกาสการขึ้น

เป็นผู้นำา และการช่วยเหลือจากการถูกเลือกปฏิบัติและ

การถูกกระทำาความรุนแรง

ข้อเสนอแนะ

ภาครัฐต้องปรับบทบาทตนเองในการเป็นผู้นำา

กระตุ้นให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาเจตคติ

ด้านความเสมอภาคหญิงชายที่ซ้อนเร้นอยู่ในสังคมไทย 

ในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่าน

ระบบการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญยิ่ง เนื่องจากระบบ 

การศึกษาและโอกาสทางการศึกษาเป็นก้าวแรกที่จะ 

เปิดโอกาสทางสังคมแก่ประชาชนและนำาพาไปสู่สังคม

เสมอภาค จึงควรบรรจุการศึกษาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

รวมถึงสิทธิสตรีและความเสมอภาคหญิงชายในหลักสูตร 

ด้วยวิธีการเรียนแบบใหม่ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เด็กได้ดูดซึมและซึมซับสาระต่าง ๆ อย่างเป็น

ธรรมชาติและสนุกเพลิดเพลิน
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เรื่องที่ 9

โครงการจัดทำาคู่มือ “การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย
สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ”

สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558
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ที่มาและความสำาคัญ

โครงการจัดทำาคู่มือการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ 

(Gender Responsive Budgeting: GRB) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) พัฒนาร่างคู่มือและนำา 

ร่างคู่มือการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายไปทดลองใช้ในหน่วยงานนำาร่อง 2 แห่ง  

คือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

และ 2) ศึกษารูปแบบและแนวทางการผลักดันให้มีการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย 

ในหน่วยงานภาครัฐ

การดำาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการนี้มีผลผลิตที่ เกิดขึ้น  ได้แก่ คู่มือการจัดทำา 

งบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ และโครงการท่ีปรับให้มีลักษณะ 

เป็นงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย จำานวน 5 โครงการ ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการในงบประมาณ

ปี 2559

วิธีการ

กระบวนการจัดทำาคู่มือฯ ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์หลักในโครงการนี้ เริ่มพัฒนาด้วยการทบทวน

วรรณกรรมจากต่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและพันธกิจของหน่วยงานนำาร่อง ศึกษากระบวนการ

และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำางบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้คำาปรึกษา และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู้ริเริ่มโครงการในส่วนงานย่อย ๆ และรวบรวมปัญหาท่ีได้จากการให้คำาปรึกษา 

โดยได้ดำาเนินการคู่ขนานกันไปทั้งสองหน่วยงานนำาร่อง 

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการดำาเนินงานกับหน่วยงานนำาร่องนี้เป็นข้อมูลสำาคัญในการพัฒนา 

คู่มือฯ เนื่องจากการจัดทำาคู่มือฯ เน้นเพ่ือนำาไปใช้งานในหน่วยงานภาครัฐที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ 

และความเข้าใจเรื่องการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย จึงใช้วิธีการรวบรวมความคิดเห็น 

จากบุคลากรของหน่วยงานนำาร่องที่มีลักษณะดังกล่าว คือ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกับงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

นอกเหนือจากการให้คำาปรึกษา อาทิ การเผยแพร่ร่างคู่มือฯ ทางเว็บไซต์ www.onec.go.th  

ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การจัดกิจกรรมรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือฯ  

จากบุคลากรและผู้บริหาร จำานวน 71 คน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้อำานวยการและ

หัวหน้างาน จำานวน 4 คน เพ่ือใช้ประกอบการปรับร่างคู่มือฯ และนำามาทดลองใช้ในการพัฒนา 

ปรับปรุงโครงการให้มีลักษณะงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายในหน่วยงานนำาร่องทั้งสองแห่ง
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ผลการศึกษา

ผลที่ ได้ รับจากการนำา คู่มือฯ  ไปทดลองใช้ ใน 

หน่วยงานนำาร่องทั้งสองแห่ง  เพื่อพัฒนาโครงการให้มี

ลักษณะงบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย ได้ผลสรุป 

การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

มีโครงการนำาร่อง จำานวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการ

การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ วงเงิน

งบประมาณ 9 ล้านบาท และโครงการการพิทักษ์สิทธิ

สตรีและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ วงเงิน 

งบประมาณ 5.2 ล้านบาท ทั้งสองโครงการนี้เป็นโครงการ 

ที่ มี ลั กษณะเป็น   GRB   โดยมี ข้ อความ ท่ี บ่ ง ช้ีความ 

เสมอภาคหรือความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย และมีการ

ใช้ข้อมูลสถิติ ได้แก่ ข้อมูลสตรีที่ถูกกระทำาความรุนแรง 

รวมทั้งมีความพยายามท่ีจะกำาหนดกิจกรรมที่ตอบสนอง

ต่อการแก้ปัญหา แต่ยังไม่ครบถ้วน และหลายกิจกรรม 

ในโครงการยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาท่ีชัดเจน  

แม้การใช้ข้อมูลการวิจัยจะเป็นตัวอย่างท่ีดี แต่ควรใช้งานวิจัย 

ที่สะท้อนปัญหาที่ใกล้เคียงกับสภาวะปัญหาปัจจุบันให้มาก

ที่สุด เหตุผลเหล่านี้ทำาให้กิจกรรมในโครงการไม่สอดคล้อง

กับข้อมูลปัญหาในหลักการและเหตุผล 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พบในโครงการของกรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว คือ การตระหนักต่อปัญหาของ

หญิงชายและเพศทางเลือก  ซ่ึงหากมีข้อมูลสถิติ ปัญหา 

หรืองานวิจัยที่สะท้อนปัญหาปัจจุบัน และครอบคลุม 

ทุกกิจกรรมหลักในโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน 

พร้อมกับปรับวิธีการและหาแนวทางแก้ปัญหาให้สอดคล้อง

ครบถ้วน จะส่งผลให้โครงการสามารถตอบสนองปัญหา 

ได้อย่างแท้จริง
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ในส่วนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มี

โครงการนำาร่อง จำานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำา

แผนการศึกษาแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 4.2 ล้านบาท 

โครงการศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน

ในการลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา วงเงินงบประมาณ 

0.81 ล้านบาท และโครงการการพัฒนานโยบายเสริม

สร้างสมรรถนะกำาลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 วงเงิน 

งบประมาณ 1.83 ล้านบาท

มีข้อสังเกตว่า ทั้งสามโครงการนี้ไม่มีลักษณะเป็น 

GRB จึงเสนอให้ปรับแก้องค์ประกอบของโครงการ โดย 

ใช้วิธีการเพิ่มข้อความท่ีสะท้อนการคำานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย

ต่าง ๆ ทั้งชายและหญิง การเพิ่มหรือระบุผู้เชี่ยวชาญด้าน

มิติหญิงชายและมีความรู้ทางการศึกษาในการประชุม 

เนื่องจากกิจกรรมในโครงการส่วนใหญ่เป็นการประชุม

ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำาร่างแผนการ

ศึกษาฯ รวมทั้งปรับให้มีการใช้ข้อมูลสถิติ การวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาและแนวโน้มต่าง ๆ  ท่ีจะทำาให้เห็น

ปัญหาชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของโครงการจัดทำา

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ผู้จัดทำาโครงการกำาหนด

ประเด็นคำาถามและค้นหาข้อมูล  โดยเฉพาะตัวเลขที่ 

บ่งชี้ปัญหาทางการศึกษา อาทิ ข้อมูลจำาแนกเพศที่แสดง

ถึงอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น อัตรา

การขาดหายในแต่ละช่วงชั้นท่ีสำาคัญในระบบการศึกษา 

เช่น จากระดับมัธยมศึกษาไปสู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งต้อง 

มีการเก็บข้อมูลเชิงประเมิน  (assessment)  เพ่ิมเติม  

หรือใช้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยการคุมตัวแปรที่สำาคัญด้วยเพศ  

พร้อมวิเคราะห์บทบาทหญิงชายประกอบหากทำาได้ ควบคู่

ไปกับการใช้ข้อมูลการประเมินผลนโยบายการศึกษา  

ซ่ึงจะทำาให้เกิดการวิเคราะห์อันเป็นหัวใจสำาคัญของการจัดทำา 

แผนการศึกษาฯ รวมทั้งสอดคล้องกับการทำา GRB ด้วย

โดยข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาข้อจำากัดด้านข้อมูล

ในการทำาแผนการศึกษาฯ นั้น  ผู้จัดทำาโครงการอาจใช้

วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการ

สัมมนาระดมสมอง หรือจากการวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะ การวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น

เพื่อทำาแผนการศึกษาฯ ระยะยาว ซึ่งทำาให้เห็นปัญหา

และวิธีการตอบสนองที่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็นส่วนหนึ่ง 

ในเนื้อหาของแผนที่จะเกิดขึ้น

แนวทางจัดทำาคู่มือ GRB

จากการนำาคู่มือไปใช้กับหน่วยงานนำาร่องทั้งสอง

แห่งเพื่อพัฒนาโครงการให้มีลักษณะเป็น GRB นั้น ทำาให้ 

มีแนวทางในการปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

โดยคู่มือที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดังที่กล่าวมานั้น  

มีองค์ประกอบสำาคัญ 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GRB ที่อธิบาย 

ความหมายของ GRB บุคคลที่ควรเข้ามาเก่ียวข้องกับ  

GRB ประเภทงบประมาณของ Rhonda Sharp และวงจร 

งบประมาณของ Budlender และ Hewitt ซึ่งนอกจาก 

จะสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำาโครงการที่มี 

ลักษณะเป็น GRB แล้ว ประเภทงบประมาณของ Rhonda  

Sharp  ยัง เป็นการชี้ โดยอ้อมให้ เห็นว่างบประมาณ 

ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่มีมากกว่าร้อยละ 95 นั้น 

มีความสำาคัญ หากหน่วยงานสามารถนำางบประมาณ 

ส่วนนี้มาจัดทำาโครงการที่มีลักษณะเป็น GRB ได้ จะเป็น 

การนำา GRB เข้าสู่งบประมาณกระแสหลักของการพัฒนา  

สำาหรับวงจรงบประมาณของ Budlender และ Hewitt  

จะทำาให้เห็นช่องทางการริเริ่มจัดทำา GRB ว่าจะสามารถ 

เริ่มดำาเนินการในขั้นตอนใดได้บ้าง 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำา GRB ในหน่วยงาน 

ภาครัฐ ที่อธิบายกระบวนการท้ังหมดในการจัดทำา GRB  

โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการริเริ่มและการ 

ประเมินผล  เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะของ GRB  

ขั้นตอนการวิเคราะห์มิติหญิงชายในการจัดทำา GRB และ 

เทคนิค 7 ประการของ Diane Elson ในส่วนนี้ผู้จัดทำา 

ได้เพิ่มเติม 6 ลักษณะของ GRB  เพ่ือให้หน่วยงานใช้ 

ตรวจสอบโครงการว่ามีลักษณะเป็น GRB หรือไม่ และชี้ 

ให้เห็นว่าการพัฒนาโครงการให้เป็น GRB น้ัน สามารถทำาได้ 

ในหลายลักษณะ โดยเฉพาะ GRB ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นในการดำาเนินงานตามพันธกิจ

ของหน่วยงาน อันจะนำาไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ 

ในการบริหารการพัฒนาในส่วนราชการต่าง ๆ 
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ส่วนท่ี 3 คำาถามน่าสนุก ประกอบด้วยคำาถาม 

จำานวน 12 ข้อ ที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพื่อให้เห็นว่า GRB  

เป็นเรื่องง่ายและสนุก ทำาให้มีการทบทวนเนื้อหา และ 

ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GRB เพิ่มขึ้น

ส่วนท่ี 4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำา GRB  

จะเป็นการแนะนำาเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการจัดทำา GRB ในหน่วยงานภาครัฐ เนื้อหา 

ภายในประกอบด้วย การประเมินความพร้อมในการ 

ขับเคลื่อน GRB 4 วิถีทางในการจัดทำา GRB ในหน่วยงาน 

ภาครัฐ และ GRB Checklist ซึ่งในส่วนนี้จะเน้นช่องทาง 

เชิงเทคนิคในการริเริ่มจัดทำาโครงการที่มีลักษณะเป็น GRB  

โดยเฉพาะเมื่อมีข้อจำา กัดเกี่ยวกับข้อมูล  และ GRB  

Checklist จะเป็นผู้ช่วยสำาคัญให้กับผู้จัดทำาโครงการได้นำา 

ไปใช้พัฒนาโครงการให้เป็น GRB ว่าควรมีองค์ประกอบ 

สำาคัญใดบ้าง

อนึ่ ง  คู่มือการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิ ติ 

หญิงชายน้ีจัดทำาขึ้นเพื่อต้องการให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  

นำาไปใช้ในการจัดทำาโครงการให้มีลักษณะเป็น GRB ดังนั้น  

จึงมีคำาถามท้าทายปรากฏในส่วนต้นของคู่มือ ก่อนจะเข้าสู ่

สาระและองค์ประกอบท่ีสำาคัญของคู่มือและนำาเสนอต่อด้วย 

ประโยชน์ที่จะเกิดกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ 

จัดทำา GRB เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ส่วนในช่วงท้าย 

ของคู่มือเป็นคำาอธิบายศัพท์  เพื่อให้ผู้สนใจได้พลิกหา 

ความหมายเพื่อทำาความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากน้ียังมี 

ตัวอย่างโครงการที่มีลักษณะเป็น GRB บรรจุไว้จำานวน 

หน่ึง แต่ไม่มากจนทำาให้คู่มือมีความหนา และไม่จูงใจ 

ให้หยิบมาอ่าน ดังนั้น หากแต่ละหน่วยงานจะนำาคู่มือนี้

ไปใช้ควรทำาการปรับและเทียบเคียงให้ใกล้กับภารกิจของ

หน่วยงานนั้น ๆ 

อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการพัฒนาและทดสอบ

คู่มือในหน่วยงานนำาร่อง โดยเฉพาะสำานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษาได้แฝงนัยยะของการขับเคลื่อนลงไป 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การประชุมกับผู้บริหารหน่วยงาน

2) การอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

3) การจัดกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 

ร่างคู่มือฯ 

4) การสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำางบประมาณ 

ท่ีคำานึงถึงมิติหญิงชายให้แก่เจ้าหน้าท่ีริเร่ิมและจัดทำา

โครงการ รวมถึงผู้มีอำานาจตัดสินใจในโครงการ

5) การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่

ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเขียนแผนงาน

โครงการให้มีลักษณะเป็น GRB

6) การทดลองใช้ร่างคู่มือฯ 

ข้อสังเกตจากการทดลองร่างคู่มือฯ ในการพัฒนา

โครงการให้เป็น GRB นั้น พบว่า  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการให้เป็น GRB  

แต่ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กร  

ท้ังน้ี ความไม่แน่นอนในการจัดทำาโครงการอาจเกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ตลอดจนการเปล่ียนแปลง 

ภารกิจของหน่วยงาน ดังน้ัน การประสานงานระหว่าง

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำาเป็น 

รวมทั้งควรมีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย

ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงวิธีบูรณาการ 

ทั้งการพัฒนาคู่มือและการขับเคลื่อนที่มีนัยว่าก่อให้เกิด 

ประสิทธิผลก็จริง แต่การขับเคลื่อน GRB ในหน่วยงาน 

ภาครัฐอื่น ๆ ให้ประสบความสำาเร็จได้นั้นยังยากที่จะขยาย

ผลและมีความยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้จึงมีข้อเสนอดังนี้

1. แนวทางในระยะสั้น 

1.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ

กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณากำาหนดรูปแบบและ 

จัดสรรงบประมาณของประเทศ อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารสำานักงบประมาณ คณะ

กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 

และคณะกรรมาธิการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
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สมาชิกรัฐสภา) โดยควรช้ีแจงให้เห็นถึงประโยชน์ของ GRB  

ที่มีต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ซ่ึงประโยชน์ดังกล่าว 

อาจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันท่ีนำาเสนอ

ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลำ้าใน

สังคม นอกจากนี้อาจใช้พันธกรณีระหว่างประเทศเป็น

เงื่อนไขหรือสร้างความชอบธรรมในการจัดทำา GRB ให้กับ

ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 

1.2 ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับผู้จัดทำา 

แผนงานโครงการในส่วนราชการ รวมไปถึงนักวิเคราะห์ 

นโยบาย และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่าง 

หญิงชาย (Gender Focal Point: GFP) ของหน่วยงาน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ของ GRB  

ในแต่ละกลุ่มของสังคม 

1.3 การขับเคลื่อน GRB ควรดำาเนินงานใน 

ลักษณะการเป็นท่ีปรึกษา เช่นเดียวกับที่ใช้ในโครงการ

นำาร่อง  เนื่องจากจะสามารถใช้การบูรณาการจากการ

ทำาการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมอื่น ๆ อันจะมี 

ส่วนช่วยทำาให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการ 

เขียนแผนและโครงการให้เป็นรูปธรรมง่ายขึ้น  โดยใน

ระหว่างการทำากิจกรรมเหล่านั้นจะสามารถสอดแทรก

ความรู้และประโยชน์ที่จะได้รับจาก GRB เข้าไปได้

1.4 ติดตามประเมินผลเบ้ืองต้นเพื่อหาแนวทาง

ในการปฏิบัติที่ดีในการริเร่ิมโครงการในหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งนี้ต้องชี้ให้เห็นว่าสามารถทำาได้ไม่ยากและสอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน 

1.5 สนับสนุนการศึกษาประเมินผล เพื่อชี้ให้เห็น 

ว่าผลท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดผลดีอย่างไรกับหน่วยงาน เช่น  

บุคลากรในหน่วยงานเขียนแผนงานโครงการได้ดีขึ้น มีการ

ตระหนักในการนำาข้อมูลมาใช้ โดยเฉพาะข้อมูลจำาแนกเพศ

1.6 จัดระบบการให้รางวัล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ให้หน่วยงานเข้าร่วมจัดทำา GRB

1.7 ติดตามประเมินผลให้เห็นผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนว่า

จะช่วยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายได้หรือไม่ 

หรือเพิ่มประสิทธิภาพหรือความโปร่งใสในระบบราชการ

มากน้อยเพียงใด

1.8 ศึกษาวิเคราะห์โครงการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 

ดำาเนินการที่อาจเข้าข่ายโครงการที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย 

เพื่อช่วยส่งเสริมและขยายผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น

1.9 ส่งเสริมงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล งานด้าน 

การประเมินผล และจัดเก็บฐานข้อมูลของหน่วยงาน หาก

สามารถเชื่อมโยงถ่ายเทข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และสำานักงานสถิติแห่งชาติก็จะสามารถช่วยยกระดับให้

มีฐานข้อมูลที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละ

หน่วยงานกับสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

2. แนวทางระยะกลาง

2.1 นำาแนวทางที่ได้จากการทดลองใช้คู่มือกับ

หน่วยงานนำาร่องมาขยายผลกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทำาให้

เกิดคู่มือท่ีได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานนั้น ๆ เป็นการ

เฉพาะ ทั้งนี้ภายใต้คู่มือของแต่ละหน่วยงานก็จะสามารถ 

พัฒนาโครงการเฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นกรณีศึกษา 

ได้โดยตรง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ท้ังการริเร่ิม การดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และผลลัพธ์ 

ที่ เกิดขึ้ น   อันจะยืนยันผลลัพธ์ของการจัดทำ า   GRB  

ในลักษณะที่กว้างขวางมากขึ้น

2.2 ติดตามผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดทำา GRB  

รวมท้ังสำารวจหน่วยงานที่มีโครงการในลักษณะดังกล่าว  

เพื่อนำาข้อมูลมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความสำาเร็จ 

ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในหน่วยงานนำาร่อง

2.3  ส่งเสริมให้ เกิดความรู้ความเข้าใจและ

สนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาในการนำาคู่มือไปใช้ แม้ว่า 

จะไม่ใช่หน่วยงานนำาร่องก็ตาม

2.4 ยกระดับงานการศึกษาเร่ือง GRB ให้เป็นงาน 

ในเชิงวิชาการมากขึ้น โดยสร้างการยอมรับและขับเคลื่อน 

ในกลุ่มนักวิชาการ เพื่อให้มองเห็นแนวทางในการพัฒนา  

โดยเฉพาะนักวิชาการท่ีต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

บริหารการพัฒนา หรือองค์ความรู้ด้านงบประมาณ หรือ

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้มีการ

จัดประชุมเชิงวิชาการให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
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2.5 ขยายผลในการสร้างเครือข่ายการจัดทำา 

โครงการ GRB ไปในระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด และ 

องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อช่วยในการริ่เริมจัดทำาโครงการ

2.6 ส่งเสริมภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีทำางานคู่ขนาน 

กับหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นผู้ให้ทรัพยากรแก่หน่วยงาน 

ภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำา GRB รวมทั้ง 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์มิติหญิงชาย (gender  

analysis) เพ่ือช่วยท้ังการริเร่ิมและการประเมินผลโครงการ

2.7 พัฒนาความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีมิ ติ  

หญิงชายเพื่อขยับการขับเคลื่อนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

2.8 ส่งเสริมการวิเคราะห์มิติหญิงชาย (gender  

analysis) อย่างเป็นระบบมากขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ

2.9 พัฒนาความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

จำาแนกเพศ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนและสะสมองค์ความรู้ 

2.10 จัดทำาหลักสูตรกลางเพื่อทำาความเข้าใจ 

เกี่ยวกับ GRB โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร  

ซึ่งอาจบรรจุไว้ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  (นบส.) 

ของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนสำาหรับนักบริหารระดับสูง  โดยสำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (กพร.) หลักสูตร

สำาหรับผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า 

เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรในระดับที่สามารถนำาไปใช้พัฒนา

โครงการในส่วนราชการให้กับผู้เขียนแผนงานโครงการด้วย

2.11 ผลักดันให้สำานักงบประมาณจัดทำาแบบฟอร์ม 

รายละเอียดโครงการเพื่อเสนอของบประมาณที่ระบุถึง 

องค์ประกอบของความเป็นธรรม และความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย

3. แนวทางระยะยาว

ติดตามประเมินผลการจัดทำา GRB ในหน่วยงาน

นำาร่องว่าช่วยส่งเสริมความเสมอภาคอย่างเป็นรูปธรรม 

ได้อย่างไร รวมถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนและรวบรวมผลลัพธ์ 

ในเชิงการวิจัย เพื่อสรุปให้เห็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ความ

เสมอภาค ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการใช้จ่าย 

งบประมาณจากการทำ า   GRB  รวมทั้ งพัฒนากลไก 

สนับสนุนจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  ทั้ ง ในส่วนของ 

หน่วยงานท่ีจัดเก็บรายได้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล  

หน่วยงานท่ีดำาเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบ และหน่วยงาน 

ที่สามารถดำาเนินการจัดทำางบประมาณ ทั้งส่วนกลาง  

ส่วนจังหวัด และส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ 

ที่เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร 

ที่มา : ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, ศิกานต์ อิสสระชัยยศ และอธิคม รักษาทรัพย์, การจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชาย 

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ, โครงการจัดทำาคู่มือการจัดทำางบประมาณที่คำานึงถึงมิติหญิงชายสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ, 

สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
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เรื่องที่ 10

โครงการวิจัยเรื่อง “เส้นทางสายนำ้านมแม่ : ประสบการณ์การต่อสู้ 
ของแม่ทำางานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยนำ้านมตน”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559

ที่มาและความสำาคัญ

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

และมีการรณรงค์ถึงคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง 

ตามนโยบายขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ 

คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรในประเทศก็ตาม แต่อัตราการเล้ียงลูกด้วย 

นมแม่ก็ยังคงไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศ 

ท่ีกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีซ่ึงผู้หญิงต้องเข้ามามีส่วนในตลาดแรงงาน 

มากข้ึน รวมท้ังประเทศไทย ท้ังน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากปัญหาและอุปสรรค

ตลอดจนโครงสร้างของสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันท่ีไม่เพียงแต่นำาไปสู่ 

การเปล่ียนแปลงภาระหน้าท่ีของผู้เป็นแม่ แต่ยังส่งผลถึงรูปแบบของครบครัว  

การอบรมเล้ียงดู การสนับสนุนจากระบบเครือญาติท่ีลดน้อยลง และความเป็น 

ปัจเจกบุคคลท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลกระทบเช่ือมโยงไปถึง 

การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้แม่ได้เล้ียง 

ลูกด้วยนำ้านมตนเองได้อย่างเต็มท่ี ทำาให้แม่ซ่ึงต้องการเล้ียงลูกด้วยนมตนเอง 

ให้ได้อย่างท่ีต้ังใจต้องเผชิญกับการต่อสู้ต่อรองกับระบบเหล่าน้ีมากข้ึน  

โดยอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีตนเองมีอยู่เพ่ือจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีขัดขวาง 

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ด้วยตนเอง
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การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสบการณ์ของแม่ทำางาน 

ยุคใหม่ซึ่งผ่านช่วงเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่ไปพร้อมกับการทำางาน 

จนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาได้อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อตอบคำาถามที่ว่า 

แม่ซ่ึงต้องทำางานไปด้วยในระหว่างท่ีต้องเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต้องเผชิญกับปัญหา 

และอุปสรรคในการเล้ียงลูกด้วยนำา้นมแม่อย่างไร และแม่เหล่าน้ีมีวิธีการจัดการ 

กับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร เพ่ือให้สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเต็มท่ี  

ทั้งนี้เป็นการตอบคำาถามภายใต้มุมมองท่ีว่า “การใช้ชีวิตภายใต้ภาวะสมัยใหม ่

ในยุคนี้ทำาให้แม่ยุคใหม่ที่ต้องทำางานจำาเป็นต้องเผชิญหน้ากับเงื่อนไขในการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มากขึ้นและในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากในอดีต แต่ในขณะ

เดียวกันแม่ในยุคนี้ก็มีความเป็นอิสระที่จะคิด ตีความ และเลือกจัดการกับ

สถานการณ์ด้วยตนเองมากขึ้นภายใต้ทรัพยากรพื้นฐานที่ตนเองมีอยู่ ทั้งนี้

เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การได้เล้ียงลูกด้วยนำ้านมตนเองได้อย่างเต็มที่

และสุดความสามารถ”

ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสำาหรับผู้หญิงยุคใหม่ 

ที่เตรียมพร้อมสำาหรับการเป็นแม่ และแม่ที่ต้องทำางานซ่ึงกำาลังประสบปัญหา

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน นอกจากนั้นยังใช้

เป็นข้อมูลสำาคัญในการกำาหนดนโยบายต่าง ๆ สำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการส่งเสริมสิทธิของสตรีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือกำาหนดนโยบาย 

ท่ีเอื้อต่อการสนับสนุนให้แม่ที่ต้องทำางานสามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนำ้านมแม่ได้ 

โดยการสนับสนุนในด้านของทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้อง

กับความต้องการจำาเป็นได้อย่างตรงเป้าหมาย ตลอดจนการสนับสนุนในด้าน 

กฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการ 

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้หญิงที่ต้องทำางานไปพร้อม ๆ กับการเลี้ยงลูกได้
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วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาประสบการณ์ของแม่ทำางานยุคใหม่ 

ในการเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่

2. เพื่อศึกษาข้อจำากัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของภาวะ

สมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่ของแม่ซึ่งต้อง

ทำางาน

3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการกับข้อจำากัดและเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของแม่ทำางานเพื่อให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่

ได้อย่างเต็มที่อย่างน้อย 6 เดือน

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในลักษณะวิธีการศึกษาแบบรายกรณี  (case study)  

ซ่ึงเก็บข้อมูลจากผู้หญิงที่เป็นแม่ซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ที่

ต้องทำางานไปพร้อม ๆ กับการเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่มาได้ 

อย่างน้อย 6 เดือน โดยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ 

เจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกแม่ในวัยทำางาน 

ซึ่งได้ผ่านช่วงเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาแล้วไม่เกิน  

5 ปี หรือกำาลังอยู่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่โดยสามารถ 

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำางาน 

อยู่ในหน่วยงาน/องค์กรประเภทต่าง ๆ รวมท้ังงานอาชีพ

อิสระ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ 

เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ

ประเทศในภาคกลางและภาคเหนือ ใช้วิธีการคัดเลือก

ตัวอย่างโดยอาศัย snow ball technique ซึ่งเริ่มต้น 

จากเครือข่ายความสัมพันธ์ของแม่ทำางานในองค์กรต่าง ๆ  

ที่เคยผ่านประสบการณ์การเล้ียงลูกด้วยนมแม่มาแล้ว 

อย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 60 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

แบบเจาะลึก (in-depth interview) ร่วมกับการสังเกตการณ์ 

แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participation observation)  

โดยมีแนวคำาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการ 

ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน

ส่วนตัวและการเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่ของแม่ทำางาน  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำากัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ส่งผล

ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่ของแม่ซึ่งต้องทำางาน และ  

3) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับข้อจำากัดและเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของแม่ทำางานเพื่อให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนำ้านมแม่

ได้อย่างเต็มที่อย่างน้อย 6 เดือน และใช้วิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา  (content analysis)  เพ่ือสรุปประเด็นสำาคัญ 

ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์  ท้ังนี้ชื่อและข้อมูลสำาคัญที่ 

จะสามารถสืบเนื่องไปจนถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้ถูกเก็บเป็น

ความลับและเป็นการนำาเสนอโดยเน้นที่ประเด็นในการ

ศึกษามากกว่าการเปิดเผยหรือรายงานประวัติชีวิตของ

บุคคล อีกทั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลก่อน  

โดยผู้ให้ข้อมูลจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ 

รายละเอียดของการวิจัยครั้งนี้ก่อนการตัดสินใจเข้าร่วม

การวิจัย มีสิทธิถามคำาถาม ตั้งข้อสังเกตหากไม่เข้าใจ และ

มีสิทธิยุติการให้ข้อมูลทันทีที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกอึดอัดหรือ 

ไม่สบายใจที่จะให้ข้อมูลต่อ

ผลการศึกษา

แม่ทำางานในกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน  

60 คน มีอายุระหว่าง 20-45 ปี สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

มาได้อย่างน้อยที่สุดคือ 6 เดือน และมากท่ีสุด คือ 3 ปี  

ภายใต้บริบทของการทำางานที่หลากหลาย ทั้งงานใน

องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีพอิสระส่วนตัว  

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณแม่ที่ทำางานในองค์กรต่าง ๆ สามารถ 

ใช้สิทธิการลาคลอดเพื่ อ เลี้ ยงลูกไ ด้สู งสุด   3  เดือน  

แต่ในทางปฏิบัติมีแม่บางรายที่ต้องกลับไปทำางานก่อนครบ 

กำาหนด โดยรายท่ีลางานเพ่ือเล้ียงลูกได้น้อยท่ีสุดคือ 11 วัน  

โดยมีแม่ทำางานที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนในช่วง  

6 เดือนแรก (exclusive breast feeding) จำานวน 48 คน  

ท้ังนี้สามารถจำาแนกลักษณะของแม่ท่ีเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ “คุณแม่นักปั๊ม” ซึ่งเป็นแม่

ที่ใช้วิธีปั๊มนมแม่เก็บไว้ให้ลูกกินในยามที่ต้องไปทำางาน  

และ “คุณแม่นักปั่น” คือ แม่ที่ให้ลูกดูดนมจากเต้าในช่วง

ที่ไม่ใช่เวลางาน โดยไม่ปั๊มเก็บไว้ให้ลูกกินและให้ลูกกิน

นมผสมในขณะที่อยู่กับผู้เลี้ยง จึงจำาเป็นต้องรีบจัดการกับ

ภาระงานและออกจากที่ทำางานให้เร็วที่สุดเพื่อกลับมาให้

ลูกกินนม 
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ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขสำาคัญที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ของผู้หญิงทำางาน ดังนี้

1. การต่อสู้กับธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงหรือ 

ความเป็นแม่ท่ีสะท้อนผ่านร่างกายของตนเองท่ีพร้อมสำาหรับ 

การให้นมบุตรและส่งผลต่อปริมาณนำ้านม เน่ืองจากคุณแม่

หลายรายยอมรับว่าไม่ได้มีการเตรียมการเรื่องนมแม่เพราะ

คิดว่า “นมแม่เป็นเรื่องธรรมชาติ” แต่กลับพบว่าตนไม่มี 

นำ้านมเพียงพอให้กับลูกนับตั้งแต่วันแรกที่คลอด

2. ความเชื่อของครอบครัวและผู้เลี้ยงดูที่แตกต่าง 

กันในครอบครัว  เนื่องจากคนรุ่นปู่ย่าตายายได้ผ่าน 

ประสบการณ์เล้ียงลูกในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจาก

ข้อมูลการเลี้ยงลูกที่คุณแม่ในยุคนี้ส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่าน 

หนังสือและสื่อสมัยใหม่อื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต และสื่อ

สังคมออนไลน์ ดังนั้นการเผชิญหน้าหรือการต่อรองกัน

ระหว่างความเชื่อในการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันจึงเป็นเร่ือง 

ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

3. การลงทุนกับเครื่องมือในการให้นม  โดยแม่ 

หลายรายจำาเป็นต้องใช้วิธีการป๊ัมนม เนื่องจากลูกไม่ยอม

กินนมจากเต้าจึงต้องป๊ัมใส่ขวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

คุณแม่นักปั๊ม

4. บริบทของการทำางานท่ีไม่เอื้ออำานวย แม่ทำางาน

ส่วนใหญ่จำาเป็นต้องหาสถานท่ีที่พอจะปั๊มนมเองในสถานที่

ทำางาน

5. ความเหน่ือยยาก อดหลับอดนอน และเหนื่อยล้า 

ของร่างกาย ในขณะท่ีต้องทำางานในท่ีสถานท่ีทำางานพร้อมกับ 

การปั๊มนมไปด้วย นอกจากนี้ต้องตื่นมาดูลูกเล็กกลางดึก

แล้วยังต้องมีวินัยกับตัวเองในการตื่นมาปั๊มนม

6. ความสับสนบนความหลากหลายของข้อมูล 

ปัจจุบันมีสื่อหลากหลายรูปแบบท่ีนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 

การเล้ียงลูกอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นหนังสือ อินเทอร์เน็ต  

และส่ือสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีหลากหลาย 

เหล่าน้ีมาพร้อมกับความสับสน อีกท้ังบางคร้ังยังสร้างความ

วิตกกังวลและกดดันมากขึ้น

7. ลัทธินมแม่ ซึ่งมีความกดดันกับปริมาณนำ้านม  

คือ ความคาดหวังและกดดันกับปริมาณนำ้านม โดยเฉพาะ

เมื่อมีการเอาไปเปรียบเทียบกับแม่รายอื่น

อย่างไรก็ตามแม่กลุ่มนี้มีวิธีการท่ีพยายามต่อรอง

และปรับตัวภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวเพื่อให้ตนเองสามารถ 

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ในขณะท่ีต้องทำางานไปด้วยได้อย่างเต็มท่ี  

โดยเกิดขึ้นพร้อม ๆ  กัน ทั้งในบริบทหรือพื้นที่ส่วนตัว  

(private sphere) ของผู้หญิง ซึ่งได้แก่ ครอบครัว และ 

ในพ้ืนท่ีสาธารณะ (public sphere) คือ สังคมภายนอกบ้าน  

โดยเฉพาะท่ีทำางานของแม่  ซ่ึงแม่จะมีวิธีการต่อรองและ

ปรับตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. การให้พ่อแม่หรือผู้ช่วยเลี้ยงดูมีส่วนร่วมตั้งแต่

การเตรียมความพร้อม

2. การลดความยุ่งยากและอำานวยความสะดวกแก่

คนเลี้ยงให้มากที่สุด

3. การประนีประนอมและผสมผสานระหว่างข้อมูล

หรือความเชื่อเก่า-ใหม่

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้นมให้เหมาะสมกับ

บริบทของตน

5. การเปิดใจรับส่ิงใหม่  รวมถึงสร้างเครือข่าย

ประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น

6. การปรับเปลี่ยนลักษณะ รูปแบบ และเวลา 

ในการทำางาน

7. การลดแรงกดดันจากภายนอก โดยขึ้นอยู่กับการ

จัดการตนเองของแม่ที่จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไร 

ให้เพียงพอ แต่ไม่เป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับตนเอง 

นอกจากนี้แม่ ท่ีให้นมลูกพยายามทำาให้ เห็นถึง

ความตั้งใจของตนเองในการให้นมลูกโดยเฉพาะในพื้นที่

สาธารณะ เพ่ือแสดงให้สังคมเห็นและยอมรับการบทบาท

ของแม่ เช่น การดำาเนินชีวิตทางสังคมตามปกติ ไม่ว่าจะ

เป็นการพาลูกที่พร้อมไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ความ

กล้าในการให้นมลูกในท่ีสาธารณะโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วย

เหลือ เช่น ผ้าคลุมให้นมลูก เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ 

ถึงแม้ว่าการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเป็น

นโยบายกระแสหลักที่พยายามผลักดันให้อัตราการเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

เพื่อประโยชน์ด้านคุณภาพของประชากรไทยในภาพรวม 

โดยมีผู้หญิงซึ่งเป็นแม่เป็นเป้าหมายสำาคัญของนโยบาย 

ดังกล่าวก็ตาม แต่ท้ายท่ีสุดแล้วการตัดสินใจท่ีจะเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่หรือไม่น้ันควรข้ึนอยู่กับตัวแม่เอง ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับกระบวนการตีความและตอบสนองภายใต้ทรัพยากร

ส่วนตัวที่แตกต่างกัน  ในขณะท่ีสังคมมีหน้าที่ส่งเสริม 

ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเล้ียงลูก 

ด้วยนมแม่ของผู้หญิงทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมโดย 

ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงและรับผลประโยชน์

จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอย่างทั่วถึงกัน 

และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในสถาบันสังคมของไทยอย่าง

ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีบทบาทของแต่ละภาคส่วน ดังนี้

1. บทบาทของผู้หญิงซ่ึงเตรียมตัวเป็นแม่ การเตรียม 

ความพร้อมของแม่คู่กับการเตรียมความพร้อมในการ

ทำางานในขององค์กรในแง่ของการยืดหยุ่น ลักษณะการ 

ทำางาน และเวลาทำางานของแม่ที่มีภาระต้องให้นม

2. บทบาทของสมาชิกในครอบครอบครัว สมาชิก 

ในครอบครัวมีบทบาทอย่างย่ิงต่อความสำาเร็จในการให้นมแม่ 

ของผู้หญิง  โดยเฉพาะสามีซ่ึงเป็นบุคคลใกล้ชิด และมี

ศักยภาพที่จะช่วยเหลือแม่ที่ต้องให้นมลูกได้ ทั้งในแง่การ 

สนับสนุนช่วยเหลืองานในบ้าน และการเล้ียงดูลูกเล็ก  ๆ  

น้อย ๆ การสนับสนุนในแง่กำาลังใจ 

3. บทบาทของผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการมีบทบาท

สำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่พึ่งพา

ของแม่ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ การคลอด และการเลี้ยงดูเด็ก 

ตลอดจนที่มาที่ไปเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน

4. บทบาทของสถานประกอบการ สิ่งที่สถาน

ประกอบการพึงกระทำาเพื่อส่งเสริมการให้นมบุตรของ

บุคลากรในสังกัดคือ การยืดหยุ่นในเรื่องการทำางานสำาหรับ 

แม่ซึ่งอยู่ระหว่างการให้นมลูก ทั้งในแง่ลักษณะงานและ

เวลาในการทำางาน

5. บทบาทของส่ือมวลชน ส่ือมวลชนมีบทบาทสำาคัญ 

อย่างยิ่งในการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ในสังคม

6. บทบาทของภาครัฐ ภาครัฐมีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิง 

ในการมีมาตรการในการตรวจสอบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ในระหว่างการลางานเพื่อให้การผลักดันกฎหมายดังกล่าว

ได้ผลตามเป้าหมายอย่างแท้จริง

ที่มา : ภัทรพรรณ ทำาดี, เส้นทางสายนำ้านมแม่ : ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำางานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูก

ด้วยนำ้านมตน, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
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เรื่องที่ 11

“การสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ”

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2559

การสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้

มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีจัดทำาโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และตัวชี้วัดในระดับสากล รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบแนวคิดในการสำารวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำานวน 15,600 คน มีอายุระหว่าง 15-74 ปี 

และมีสัดส่วนเป็นชายและหญิงจำานวนเท่ากัน 

ผลการสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาค

ระหว่างเพศ มีดังนี้ 

ด้านศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมไทย กลุ่ม 

ตัวอย่างร้อยละ 90.01 เห็นว่าควรมีกฎหมายว่าด้วยความ 

เท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือประกันว่าคนทุกเพศ (เพศหญิง  

เพศชาย และเพศอื่น ๆ) มีสิทธิเท่าเทียมกัน ร้อยละ  

82.56  เห็นว่า  การข่มขืนหรือพยายามข่มขืนถือเป็น 

อาชญากรรมท่ีร้ายแรง ไม่ควรยอมความและลดหย่อนโทษ 

ได้ และการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่ากระทำากับเพศใด 

ผู้กระทำาควรได้รับโทษที่รุนแรง (ร้อยละ 89.16) เห็นด้วย 

น้อยที่สุดคือ การซ้ือบริการทางเพศไม่ว่าเพศใดเป็นเร่ือง 

ปกติธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อบริการเด็ก (ร้อยละ  

9.56) ความคิดเห็นต่อเร่ืองที่นำาเสนอในสื่อละครและสื่อ

โฆษณาต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับการที่พระเอก

ในละครข่มขืนนางเอกแต่ภายหลังกลับมารักและแต่งงาน

กันถือว่ายอมรับได้  (ร้อยละ 53.05) แต่เห็นด้วยกับการ

ใช้ความสวยความเซ็กซี่ของผู้หญิงในละคร ในการโฆษณา

หรือส่ือต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดลูกค้า (ผู้บริโภค) ถือว่าเป็นเรื่อง

ปกติธรรมดา (ร้อยละ 58.71) 
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ด้านความเป็นธรรมทางสังคม ร้อยละ 51.23 

ของกลุ่มตัวอย่าง  เห็นว่า ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

เพราะแต่งตัวโป๊ และแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม และ 

เห็นด้วยในประเด็นอ่ืน ๆ น้อยมาก อาทิ การลวนลามบุคคล 

ท่ีเป็นเพศอื่น ๆ (กระเทย/ตุ๊ด/ทอม/เกย์/คนแปลงเพศ)  

ถือเป็นเรื่องล้อเล่นเพื่อความขบขันไม่ควรถือสาหาความ  

(ร้อยละ 19.27) ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรแจ้งความ  

เพราะจะทำาให้อับอายและเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง  

ครอบครัว และวงศ์ตระกูล (ร้อยละ 10.89) ส่วนความเห็น 

ด้วยต่อการกระทำาที่เห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาลดลง 

มาก อาทิ การเล่าเร่ืองตลกลามก/สองแง่สามง่ามในท่ีทำางาน  

(ร้อยละ 39.94) การส่งคลิปโป๊ทางโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 

18.54) การคุกคามด้วยสายตาแทะโลม (ร้อยละ 15.26) 

การแต๊ะอั๋งหรือแตะเนื้อต้องตัว  (ร้อยละ 10.62) การ

เสนอผลประโยชน์เพ่ือแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ  

7.74) และการข่มขู่กดดันให้มีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 15.74) 

ด้านความหลากหลายทางเพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

เห็นด้วยกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ อาทิ คู่รัก 

เพศเดียวกัน (ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง) ถือเป็นเรื่อง

ปกติ  (ร้อยละ 64.21) ยอมรับได้ถ้าลูกบอกว่าเป็นตุ๊ด/

ทอม/เกย์/กระเทย (ร้อยละ 67.85) ควรมีกฎหมายให้

คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

(ร้อยละ 58.71) และผู้แปลงเพศแล้วควรจะได้รับการ 

รับรองสิทธิและสถานภาพทางเพศท่ีเปล่ียนแปลงไป (ร้อยละ  

53.83) ด้านการปฏิบัติภายในครอบครัว กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีในครอบครัวที่ทั้งชายและหญิงต่าง

ทำางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่   ผู้หญิงต้องไม่บกพร่องในการ 

ทำางานบ้านและดูแลลูก (ร้อยละ 62.80) และไม่เห็นด้วยท่ีว่า  

การดูแลพ่อแม่ของตนเองและพ่อแม่ของสามีเป็นหน้าที่

หลักของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 63.83) รวมทั้ง 

ไม่เห็นด้วยท่ีว่าทารกท่ีถูกนำาไปท้ิงเพราะพ่อเด็กไม่รับผิดชอบ  

(ร้อยละ 74.22) ประเด็นเรื่องในครอบครัวใครควรเป็นผู้

ตัดสินใจมากกว่ากัน ชายหรือหญิง หรือตัดสินใจร่วมกัน  

ผลการสำารวจพบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ 

เรื่องต่าง ๆ อาทิ การซื้อบ้านหรือการย้ายท่ีทำางานของ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นหน้าที่ของฝ่ายชาย 

(ร้อยละ 47.01) การตัดสินใจมีลูกเป็นหน้าท่ีของฝ่ายหญิง  

(ร้อยละ 37.88) การตัดสินใจคุมกำาเนิดหรือการเลือกวิธี

คุมกำาเนิด รวมทั้งจำานวนและเพศของลูกเป็นหน้าที่ของ 

ฝ่ายหญิง (ร้อยละ 44.63 และ 38.7 ตามลำาดับ) กรณีที่ 

ถ้าผู้หญิงถูกทำาร้ายร่างกายโดยสามีหรือคู่รัก ปรากฏว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด ที่จะให้ผู้ชายถูกลงโทษ 

และเข้ารับการบำาบัดรักษาทางจิต (ร้อยละ 52.97) รอง

ลงมาผู้หญิงควรแจ้งความดำาเนินคดี  (ร้อยละ 47.90)  

ให้ ผู้หญิงย้ายไปอยู่ในที่ ท่ีปลอดภัย  (ร้อยละ 45.66)  

กันผู้ชายให้ ไปอยู่ ในที่ที่ห่างไกลจากผู้หญิงและห้าม

เข้าใกล้ผู้หญิงอีก  (ร้อยละ 40.37) และเห็นด้วยน้อย

ที่สุดในประเด็นผู้หญิงควรอดทนเพื่อลูกและครอบครัว  

(ร้อยละ 17.40) ด้านการปฏิบัติภายในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

เห็นว่าประธานนักเรียน/หัวหน้าห้องควรเป็นผู้ชาย (ร้อยละ  

32.93) เด็กชายมีความกล้าหาญเด็ดขาดมากกว่าเด็กหญิง 

(ร้อยละ 44.31) เด็กชายเรียนเก่งเพราะสมองดี เด็กหญิง

เรียนเก่งเพราะขยัน (ร้อยละ 44.28) 

ด้านการเมืองการบริหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นว่าในระดับผู้บริหารประเทศ ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรี

ได้  (ร้อยละ 75.17)  เป็นรัฐมนตรีได้  (ร้อยละ 79.28) 

เป็น ส.ส./ส.ว. ได้ (ร้อย 80.19) ในระดับผู้บริหารองค์กร 

ปกครองส่วนท้อง ถิ่น   เห็นว่ า   ผู้หญิ งสามารถทำาไ ด้   

(ร้อยละ 80.19) เป็นกำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนได้  

(ร้อยละ 78.95) ส่วนกรณีสัดส่วนหญิงชายและโควต้า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในคณะรัฐมนตรีควรมีผู้หญิงและผู้ชาย

ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  (ร้อยละ 62.07) ควรกำาหนด

โควต้าเฉพาะให้ผู้หญิงเป็นพิเศษ เช่น ส.ส./ส.ว. กรรมการ

องค์กรอิสระ กรรมการรัฐวิสาหกิจ สมาชิก/ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 52.07) 

ด้านการปฏิบัติในท่ีทํางานและความก้าวหน้า 

ในอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่ผู้หญิงควรทุ่มเทกำาลังกาย 

กำาลังใจเพื่อลูกและครอบครัวมากกว่าทุ่มเทเพื่อความ 

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (ร้อยละ 60.46) หากผู้หญิง 

และผู้ชายมีความสามารถใกล้เคียงกัน ผู้ชายควรได้รับ 

โอกาสการจ้างงาน/เลื่อนขั้น/เลื่อนตำาแหน่ง มากกว่า 

ผู้หญิง (ร้อยละ 33.15) หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็น 
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หญิงมักจะจุกจิกจู้จี้  (ร้อยละ 57.98) ไม่ควรให้ผู้ที่เกิด 

เป็นชายแต่แสดงออกเป็นหญิง หรือหญิงที่แสดงออก 

เป็นชาย ประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น ครู แพทย์ ตำารวจ  

(ร้อยละ 40.41) และกลุ่มตัวอย่าง  (ร้อยละ 82.18)  

เห็นด้วยที่รัฐควรมีหน้าที่ดูแลการพัฒนาเด็กเล็กก่อน 

วยัเรยีนอยา่งมคีณุภาพเพือ่ใหพ่้อแมไ่ดท้ำางานอยา่งสบายใจ 

จากผลการสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความ

เสมอภาคระหว่างเพศ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตัวแปรที่สำาคัญ 

ที่มีผลต่อเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแปรด้านเพศ 

ส่วนตัวแปรอื่น ๆ เช่น เขตท่ีอยู่อาศัย อายุ อาชีพ รายได้ 

ฯลฯ มีผลต่อเจตคติของกลุ่มตัวอย่างในบางประเด็น 

ผลการสำารวจสามารถสรุปได้ว่า ความเสมอภาค

ระหว่างเพศมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้นตามลำาดับ  

ประชาชนมีความคิดเห็น/เจตคติต่อความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศท่ีเปิดกว้างข้ึน ยอมรับความหลากหลายทางเพศ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพศสภาพที่ในสังคมไทยมิใช่มีเฉพาะ 

เพศชายเพศหญิงเท่าน้ัน แต่ยังมีอีกหลากหลายเพศ พร้อมท่ี 

จะให้โอกาสและรับรองสิทธิและสถานะท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

แม้ว่ามีบางประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นที่กำ้ากึ่งกันก็ตาม 

ประเด็นเรื่องการกระทำาความรุนแรงต่อเพศใดก็ตาม หรือ

การล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่ประชาชนเห็นว่า ควรถูก

ลงโทษและลดหย่อนโทษไม่ได้ ขณะเดียวกัน เห็นว่าผู้หญิง

ก็มีความสามารถที่จะดำารงตำาแหน่งผู้นำาในการบริหารและ

มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจทั้งในการ

บริหารภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. การรณรงค์ในเร่ืองของความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ในสังคมไทยควรดำาเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สังคม 

ได้ตระหนักรับรู้และเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่าง

เพศมากขึ้น 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนรวมท้ัง 

กลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเจตคติ 

ในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

3. มาตรการทางกฎหมายท่ีจะเป็นหลักประกันความ 

เสมอภาคของคนทุกเพศ การปรับปรุง การแก้ไข หรือ 

การตรากฎหมายท่ีจำาเป็นจะมีความสำาคัญต่อการส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1.  การเผยแพร่ผลการสำารวจ  เ พ่ือเป็นข้อมูล

สนับสนุนถึงความพร้อมและแรงสนับสนุนจากสังคม  

เป็นแรงขับเคลื่อนให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักและ 

รับรู้ถึงปัญหาหรือแนวทางในการทำาความเข้าใจ การ

ยอมรับซ่ึงกันและกัน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น 

ในสังคม 

2. การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ  เป็นตัวช่วยในการ

รณรงค์ การเผยแพร่ การสร้างกลุ่มเครือข่ายกับประชาชน

กลุ่มต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นภาคี

ร่วมรณรงค์สร้างความรู้ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ

ความเป็นธรรมในเร่ืองมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ  

รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบ 

3. การสำารวจกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มที่เข้าถึงโอกาส

ทางสังคมและเศรษฐกิจน้อย เพ่ือให้การปฏิบัติ โครงการ 

แผนงาน และการสร้างความตระหนัก การรับรู้ และความ

เข้าใจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างกลุ่มเครือข่าย

และขยายผลไปในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา 

ได้มีส่วนร่วมและช่วยขยายผลต่อไป 

ที่มา : การสำารวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ, 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2559.



 RESEARCH OF DWF68

เรื่องที่ 12

“มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
รายงานสถานการณ์ความเสมอภาคหญิงชาย”  
โครงการสำารวจและจัดทำาข้อมูลความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในประเทศไทย

สำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560

ที่มาและความสำาคัญ

การจัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชายเป็นหนึ่งในบทบาทและภารกิจของกรม 

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งในการจัดทำามาตรฐานและ 

ตัวช้ีวัดคร้ังสุดท้ายจัดทำาข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายการของ

มาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนาสตรี 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10  

(พ.ศ. 2550 - 2554) และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย 

การขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรี ในทุกรูปแบบ  (The  

Conventional on the Elimination of All Forms of  

Discrimination Against Women - CEDAW) ปฏิญญา 

ปัก ก่ิงและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี  
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(Beijing Declaration and Platform for Action) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium  

Development Goals - MDGs) และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วง 

เวลา 10 ปี บริบทของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึง 

กรอบเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ มีการเข้าสู่แนวทางตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบในระยะยาว ในขณะที่ 

การขับเคลื่อนประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแรก 

จะเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ดังน้ัน บริบทของงานด้านการสร้างความเสมอภาค 

ระหว่างหญิงชายย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา  

ประกอบกับการมีแผนพัฒนาสตรี  ในช่วงแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

รวมถึงเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  

Development Goals - SDGs) ซึ่งเป็นเหตุผลที่เหมาะสม 

ท่ีจะมีการทบทวนมาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาค 

ระหว่างหญิงชายให้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถวัดได้อย่างเป็น 

รูปธรรม และให้เกิดกระบวนการการสร้างความตระหนักรู้ 

ถึงบทบาทความสัมพันธ์และความเสมอภาคของหญิงชาย 

ในบริบทของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

งานศึกษานี้ได้จัดทำามาตรฐานและตัวชี้วัดขึ้นใหม่  

โดยอิงจากกรอบตัวชี้วัดเดิม โดยตัวชี้วัดที่เสนอขึ้นใหม่นี้ 

มีทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน 20 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งได้จัดเก็บข้อมูล

ตัวช้ีวัดย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558  

และ พ.ศ. 2559 เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ความ 

เสมอภาคระหว่างหญิงชายตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่สร้างขึ้น  โดย 

มีผลการศึกษาที่สำาคัญตามรายมาตรฐาน คือ
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มาตรฐานที่ 1 ความเสมอภาคในเร่ืองสิทธิและ

ความคุ้มครองด้านกฎหมาย

พบว่าประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายที่คำานึง

ถึงความเสมอภาคของหญิงชายในทุก ๆ ด้านเป็นไปตาม

เกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำาหนดขึ้น

มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย  

มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในปี พ.ศ.

2550 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อ

ให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำาความ

รุนแรง และลงโทษ/เยียวยา/ฟื้นฟูผู้กระทำาความรุนแรง 

ให้มีโอกาสกลับตัวเพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  

และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  

เป็นกฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อคุ้มครองทุกคนจากการถูกเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยผู้เสียหายมีสิทธิ

ขอรับการชดเชยและเยียวยา

ในด้านการศึกษา ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ 

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ให้ผู้ปกครอง

ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

ในด้านสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ว่าสุขภาพของหญิง

ในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุ์

ซึ่งมีความจำาเพาะ ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิง

ตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่าง

สอดคล้องและเหมาะสม

ในด้านแรงงานในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรี 

ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

(ฉบับท่ี...) พ.ศ.  ...  เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง

ลูกจ้างให้สูงขึ้นและลดระดับความเหลื่อมลำ้าของสังคม 

และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐตามนโยบายของ

รัฐบาล ชายหรือหญิงได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันในงานที่มี

คุณค่าเท่ากัน

มาตรฐานที่ 2 ความเสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจ

พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าแรงงาน/ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน 

ของแรงงานชายสูงกว่าค่าจ้างเฉล่ียต่อเดือนของแรงงานหญิง  

(ตัวชี้วัด GE1) แต่ความแตกต่างน้ีมีแนวโน้มที่ลดลง 

เร่ือย ๆ ตามลำาดับ โดยในปี พ.ศ. 2557 แรงงานชายมีค่าจ้าง 

เฉลี่ยสูงกว่าแรงงานหญิงประมาณ 418 บาท แต่ในปี 

พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือเพียง 19 บาท เท่านั้น แสดงถึง

พัฒนาการท่ีดีข้ึนในด้านความเท่าเทียมกันระหว่างรายได้

ของแรงงานชายและหญิง

เมื่อพิจารณาอัตราการมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงาน 

จะพบว่าแรงงานชายมีอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าหญิง 

อยู่ประมาณร้อยละ 27 - 28 ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 

(ตัวชี้วัด GE2) เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างคงที่ สะท้อนให้เห็นว่า 

เพศชายมีโอกาสเป็นกำาลังแรงงานได้มากกว่าเพศหญิง  

โดยเปรียบเทียบแล้วแรงงานเพศชายจะทำางานนอกระบบ 

มากกว่าเพศหญิง (GE3) แสดงให้เห็นว่าแรงงานเพศหญิง 

ได้รับการคุ้มครองตามระบบสวัสดิการแรงงานที่ดีกว่า  

นอกจากอัตราการว่างงานของแรงงานหญิงก็ยังมีน้อยกว่า 

เมื่ อ เทียบกับแรงงานชาย  (ตัวชี้ วัด   GE4)  โดยในปี   

พ.ศ. 2559 แรงงานชายทำางานนอกระบบมากกว่าแรงงาน

หญิงอยู่ประมาณ 10%  ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปี  

พ.ศ. 2558 ที่แรงงานชายทำางานนอกระบบมากกว่า

แรงงานหญิงอยู่ถึง 25% นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดที่ยังไม่มี

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบและได้เสนอให้จัดเก็บในอนาคต

ได้แก่  สัดส่วนอัตราคนยากจนชายต่อหญิง และจำานวน

ชั่วโมงในการทำางานบ้านของสตรี

มาตรฐานที่ 3 ความเสมอภาคทางการเมืองและ

สังคม

ในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่าในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน 3 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา 

คือในปี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 สัดส่วน 

ส.ส.หญิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  เป็นไปตามเกณฑ์ 

ท่ีกำาหนดโดยเพ่ิมข้ึนจาก 10.6% ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 

12.7% และ 15.8% ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 

ตามลำาดับ (ตัวชี้วัด GS1)
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สำาหรับในด้านการศึกษาพบว่าจำานวนปีการศึกษา

เฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี ระหว่างเพศชาย และ 

เพศหญิง มีค่าท่ีใกล้เคียงกันมาก (GS2) โดยในปี พ.ศ. 2559  

เพศหญิงมีจำานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าเพศชายอยู่

ประมาณ 0.2 ปี  เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 ที่มีระดับ 

การศึกษาเฉลี่ยเท่า ๆ กัน เมื่อพิจารณาจากอัตราการเข้า

ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 

(GS3) จะพบว่าเพศหญิงมีอัตราการเข้าศึกษาต่อสูงกว่า 

เพศชายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  โดยในปี พ.ศ. 2559  

เพศหญิงมีอัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สูงกว่าเพศชายอยู่ประมาณ 8% แสดงให้เห็นว่าเพศหญิง 

มีโอกาสในการศึกษาต่อได้ดีกว่าเพศชาย

สำาหรับอัตราการตายของมารดาหลังคลอด (GS4)  

พบว่าในปี 2557 มีอัตราการตายอยู่ที่ 23.3 คน ต่อการ 

เกิดมีชีพ 100,000 คน ซึ่งสถิติดังกล่าวมีค่าสูงขึ้นเป็น  

24.6 ในปี 2558 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูล) ทำาให้เห็นแนวโน้มที่ 

แย่ลง เล็ก น้อย  อย่ างไร ก็ดีจำ านวนสตรี ท่ี ถูกกระทำา 

ความรุนแรง  (GS5) มีจำานวนที่สูงขึ้นอย่างมากจาก  

7,666 คน ในปี 2557  เป็น 13,265 คน ในปี 2558  

(ปีล่าสุดที่มี ข้อมูล)  ในด้านโอกาสในความก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงานสะท้อนอยู่ใน GS7 และ GS8 ซึ่งแสดง 

ร้อยละของสตรีท่ีอยู่ในตำาแหน่งบริหารระดับสูงในระบบ 

ราชการ (GS7) และในรัฐวิสาหกิจ (GS8) ในปี 2559 พบว่า 

สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 23.82% และ 18.5% ตามลำาดับ

มาตรฐานที่ 4 เจตคติด้านความเสมอภาคระหว่าง

หญิงชาย

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จำานวน 7,000 คน  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นเก่ียวกับข้อความท่ีสะท้อน

ความมีอคติกับเพศหญิงว่าเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดตาม

ลำาดับคะแนน 1 - 4 โดยหากเห็นด้วยกับข้อความเป็น 

อย่างย่ิง จะได้ระดับคะแนน 4 คะแนน แสดงให้เห็นถึงอคติ 

ต่อเพศหญิงสูง  ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ เห็นด้วยกับ 

ข้อความเป็นอย่างยิ่งจะได้ระดับคะแนน 1 คะแนน แสดง 

ให้เห็นว่ามีอคติต่อเพศหญิงตำ่า (GA1) ซ่ึงจากการเก็บข้อมูล 

พบว่าค่าเฉลี่ยของความมีอคติต่อผู้หญิงมีระดับคะแนน

อยู่ที่ 2.25 ซึ่งมีค่าค่อนไปทางสูง สะท้อนให้เห็นว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่เอนเอียงไปทางที่มี

อคติต่อผู้หญิง โดยค่าเฉล่ียของฝ่ายชายได้ 2.40 และหญิง 

2.16 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยของชายและหญิงมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 1

สำาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพครู  (GA2) จะมีการ 

ใช้แบบสอบถามและการคิดคะแนนในทำานองเดียวกัน 

แต่จะใช้ชุดข้อความที่แสดงความมีอคติต่อนักเรียนหญิง 

จากการเก็บข้อมูลครู/อาจารย์ จำานวนทั้งส้ิน 1,128 คน  

พบว่าคะแนนเฉลี่ยความมีอคติอยู่ที่ 2.10 โดยที่ครูผู้ชาย

จะมีอคติต่อนักเรียนหญิงมากกว่าครูผู้หญิง สังเกตได้จาก

คะแนนทัศนคติของครูผู้ชายอยู่ที่ 2.21 สูงกว่าคะแนนของ

ครูหญิง ซึ่งอยู่ที่ 2.03 โดยคะแนนเฉลี่ยของชายและหญิง 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 1

ข้อเสนอแนะ

สำาหรับข้อเสนอเชิงเทคนิคในการรวมตัวชี้วัด คือ 

ในเบื้องต้นการกำาหนดนำ้าหนักของตัวชี้วัดควรใช้นำ้าหนัก 

ที่เท่ากันในแต่ละตัวชี้วัดเนื่องจากเป็นการง่ายที่ผู้ใช้งาน 

จะทำาความเข้าใจ และการกำาหนดนำ้าหนักที่แตกต่าง 

ในแต่ละประเด็นนั้นอาจนำามาซ่ึงความยุ่งยากในการจัดทำา 

ตัวชี้วัดในภายหลัง การให้นำ้าหนักท่ีเท่ากันนั้นมาจากการ 

ที่มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการรวมตัวชี้วัดโดยใช้ลักษณะ 

ของสัญญาณเตือนภัยโดยกำาหนดให้การผ่านเกณฑ์ของ 

ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน และไม่ผ่านเท่ากับ 

0 คะแนน เมื่อคำานวณเป็นค่าตัวชี้วัดรวมจะใช้จำานวน 

ตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์ต่อจำานวนตัวชี้วัดท้ังหมด ซึ่งจะทำาให้

สามารถระบุค่าคะแนนตำ่าสุดคือ 0 และมากที่สุดจะเป็น  

1 คะแนน และสามารถนำาไปใช้เปรียบเทียบในปีต่อ ๆ ไปได้ 

โดยการกำาหนดเกณฑ์นั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้อย่าง

เหมาะสม

ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลและการ 

จัดเก็บค่าตัวชี้วัด คือ มีตัวชี้วัดจำานวนมากที่น่าจะถูกนำา

มาใช้ในการเป็นตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

แต่ด้วยข้อจำากัดของข้อมูลทำาให้ไม่สามารถนำาตัวชี้วัด 

เหล่านั้นมาใช้ ซึ่งกรมฯ ต้องมีการขอความร่วมมือกับหน่วย
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งานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลเพ่ือให้เกิดการขยายการจัดเก็บ 

ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น ข้อมูลร้อยละของ

ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ข้อมูลประมวลโดย

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก) หรือ 

จำานวนเวลาที่สตรีทำางานบ้าน  (จากการสำารวจการ 

ใช้เวลาของประชากร จัดเก็บทุก 5 ปี) ทั้งนี้ การจัดตั้ง

คณะกรรมการในระดับกรม รวมถึงมีผู้แทนของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นเจ้าของข้อมูลตัวช้ีวัด และ 

มีการจัดประชุมคณะทำางานก่อนการจัดเก็บข้อมูลในรอบ

ระยะเวลาต่อไปจะช่วยให้กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและทันต่อเวลา 

และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับกระบวนการจัดเก็บ

ข้อมูลภาพรวมในระดับประเทศ

นอกจากน้ีในด้านของการสำารวจข้อมูลพบว่า 

ข้อคำาถามที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติยังมีความยากและผู้ตอบ

ยังมีความรู้สึกว่าการตอบคำาถามเหล่านี้อาจเป็นเร่ือง 

ที่ยากที่จะตอบตรงกับความคิดเห็นท่ีเป็นจริง ซึ่งในอนาคต

อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ในการจัดทำาตัวช้ีวัดยังสามารถขยายผลไปยัง

ระดับจังหวัดในอนาคต คือ การจัดเก็บตัวชี้วัดในระดับ 

จังหวัดและจัดทำาเป็นตัวชี้วัดรวมเพื่อแสดงให้เห็นถึง 

การพัฒนาในมิติของความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน

เชิงพื้นที่ ซึ่งกรมฯ ควรมีการดำาเนินการต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน 

ด้านการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีความสำาคัญ 

ต่อการดำาเนินนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต  

และเป็นตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (The Conventional on the  

Elimination of All Forms of Discrimination Against  

Women - CEDAW) คือ การใช้กระบวนการทางกฎหมาย 

และการบังคับใช้กฎหมาย ในการรักษาสิทธิของสตรีที่ถูก

กระทำาความรุนแรงมากกว่าการใช้กระบวนการไกล่เกล่ีย 

ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมา ความเข้าใจในประเด็นนี้อาจยึดโยงกับ

ความพยายามรักษาสถานะและความมั่นคงของสถาบัน 

ครอบครัว จึงอาจส่งผลต่อรูปแบบการดำาเนินงานในการ

ช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัวและ 

ไม่ได้ดำาเนินการตามแนวทางของ CEDAW

ข้อเสนอเชิงนโยบายอีกประการ คือ การสร้างเจตคติ 

และทัศนคติที่ถูกต้องและเป็นระบบในด้านของการสร้าง

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความเสมอภาค

ระหว่างเพศท่ีต้องมีการดำาเนินการให้เป็นวาระของประเทศ 

โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการ 

ดำาเนินการจากท้ังภาครัฐและเอกชนร่วมกัน โดยภาครัฐ

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีมาตรการส่งเสริมและจูงใจให้กับ 

หน่วยงานท่ีดำาเนินการ เช่น การมอบรางวัลการเชิดชูเกียรติ  

ซ่ึงถือเป็นการดำาเนินการเชิงสมัครใจ และต้องมีมาตรการ  

กิจกรรม และการดำาเนินการที่สร้างความตระหนัก 

ของประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความ

เสมอภาคระหว่างเพศอย่างเป็นระบบ และเริ่มต้นจาก

สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่สามารถปลูกฝัง

ความคิดที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชน

ที่มา : ศุภชัย ศรีสุชาติ และอนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์, มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

รายงานสถานการณ์ความเสมอภาคหญิงชาย, สำานักงานศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
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เรื่องที่ 13

“การสำารวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ”

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2561

ที่มาและความสำาคัญ

การศกึษาเพือ่สำารวจสถานการณค์วามเสมอภาคระหวา่งเพศในคร้ังนีเ้ป็นการศึกษาทีใ่หข้อ้มลูบง่ชีส้ถานการณภ์าพรวม 

ความเสมอภาคระหวา่งเพศของประเทศไทย และสามารถติดตามการทำาหนา้ทีข่องกลไกส่ือในฐานะทีเ่ป็นผู้ผลิตซำา้และสง่ผา่น 

ความคิดความเชื่อเก่ียวกับความเสมอภาคระหว่างเพศแก่คนในสังคม รวมถึงบ่งบอกสถานการณ์ด้านเจตคติหรือความคิด

ความเช่ือของคนในสังคมเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ข้อมูลทั้งด้านกว้างและด้านลึกนี้จะช่วยสนับสนุนการทำางาน

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับ สามารถติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์

และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะการทำางานเก่ียวกับสื่อเพื่อส่งเสริม 

ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศในองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 

2. เพื่อสำารวจการนำาเสนอของสื่อโทรทัศน์ที่ส่งผลกระทบต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ

3. เพื่อศึกษาเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

4. เพื่อเสนอแนวทางในการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของแผนงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
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ขอบเขตและวิธีการดำาเนินงาน

การศึกษาเอกสาร (Documentary research)  

และการสำารวจข้อมูล (Mapping exercise) ความ 

เสมอภาคระหว่างเพศในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม  

โดยคณะผู้วิจัยได้ดำาเนินการสำารวจข้อมูลความเสมอภาค 

ระหว่างเพศที่เกี่ยวข้องกับมิติการมีส่วนแบ่งในอำานาจ

การตัดสินใจของผู้หญิง โดยสำารวจสัดส่วนจำานวนของ 

ผู้หญิงที่มีตำาแหน่งเป็นผู้บริหารและผู้มีอำานาจตัดสินใจ 

ในระดับสูงขององค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 1) ผู้หญิง 

ในภาครัฐ 2) ผู้หญิงในภาคธุรกิจ และ 3) ผู้หญิงใน

ภาคประชาสังคม 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  

รายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 

การวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อในครั้งนี้เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพโดยจะพิจารณาคัดเลือกรายการ

จากข้อมูลเรตติ้ง  ซึ่งจากข้อมูลในปี 2560 ระบุว่า  

ในกลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปนิยมรับชม 

รายการละครและรายการบันเทิงเป็นอันดับหน่ึง คิดเป็น 

ร้อยละ 51 โดยละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วง 

เวลา 18.00 น. – 22.20 น. ได้รับความนิยมสูงสุด 

หรือช่วงไพร์มไทม์ (Primetime) และโทรทัศน์ช่อง 7  

และช่อง  3  เป็นช่องที่มีค่า  TV  rat ing  สูงที่ สุด  

(Nielsen, 2017 อ้างใน Mediacom, 2017) ดังนั้น  

คณะผู้วิ จัยได้คัดเลือกรายการโทรทัศน์ โดยมุ่ งที่

รายการบันเทิงเป็นหลัก  ได้แก่ 1)  รายการละคร

โทรทัศน์ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดและออกอากาศ

ในช่วงไพร์มไทม์ที่ ติดอันดับการรับชมสูงสุดท้ังใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และ 2) รายการ

ละครซิทคอมที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ 

เนื้ อหาของสื่ อ ด้วยการค้นหาประเด็นที่ปรากฏ  

(Dominant themes) ในเนื้อหาของรายการละคร 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างเพศ

บทสรุป

การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศในครั้งนี้

มีบทสรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเสมอภาคระหว่างเพศทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การ

สำารวจข้อมูลสถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

การวิเคราะห์เนื้อหาจากละครยอดนิยมที่เผยแพร่ทาง

โทรทัศน์ และการสำารวจเจตคติของประชาชนด้าน

ความเสมอภาคระหว่างเพศ ดังนี้

1. สถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

โดยทั่วไปดีขึ้นแต่ยังไม่ดีพอ 

จากการศึกษาสำารวจสถานการณ์ความเสมอภาค 

ระหว่างเพศในองค์กรต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

และภาคประชาสังคม พบว่า บทบาทในการตัดสินใจ 

ของผู้หญิงในภาคส่วนต่าง ๆ แม้ว่าดูเสมือนจะดีกว่าเดิม  

แต่การมีส่วนร่วมและการได้รับการยอมรับให้ผู้หญิง

เป็นผู้นำาสูงสุดยังมีน้อย โดยเฉพาะสัดส่วนของผู้หญิง

ในภาครัฐท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายใน

ระดับสูงท่ีทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนประเทศ เช่น ตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ที่ตลอดระยะ

เวลา 86 ปี ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงเพียง

คนเดียวและเข้ามาด้วยลักษณะพิเศษของวัฒนธรรม 

ทางการเมืองในขณะน้ัน ส่วนคณะรัฐมนตรีท่ีคณะผู้วิจัย 

ศึกษาย้อนหลังไป 10 ปี (พ.ศ. 2551 - 2561) ก็พบว่า 

มีรัฐมนตรีหญิงเพียงร้อยละ 8 หรือเฉลี่ยเพียง 2-3 

ตำาแหน่ง ต่อคณะรัฐมนตรีแต่ละชุดเท่าน้ัน นอกจากนี้ 

ในคณะกรรมการขับเคล่ือนประเทศชุดต่าง ๆ โดย 

รวมแล้วมีผู้หญิงเข้าถึงและได้รับโอกาสน้อยกว่า 

ร้อยละ 30 ส่วนผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายข้าราชการ 

ประจำาระดับกระทรวง ก็มีผู้บริหารหญิงเพียงร้อยละ 10  

และในการบริหารส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด พบว่ามี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเป็นผู้หญิงเพียงร้อยละ 1.3  

เท่านั้น ส่วนหน่วยงานรัฐด้านอื่น ๆ ได้แก่ ผู้บริหาร 

สถาบันอุดมศึกษาและรัฐวิสาหกิจ สัดส่วนของผู้หญิง 

ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยคือ ไม่เกินร้อยละ 20 เท่านั้น
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ในภาคธุรกิจ พบว่า องค์กรในระดับนำาทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ใน SET100  
สภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้า มีผู้หญิงเป็นผู้นำา 
สูงสุด (ประธาน) จำานวนน้อยมากหรือไม่มีเลย ส่วนในระดับ 
กรรมการ เช่น กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมีกรรมการผู้หญิง
ไม่เกินร้อยละ 20 ส่วนในระดับจังหวัด ผู้หญิงเพียงร้อยละ  
5.4 ที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและมีเพียง 
ร้อยละ 8.1 เท่านั้นที่เป็นประธานหอการค้าจังหวัด 

ในภาคประชาสังคม พบว่า ในภาพรวมผู้หญิงเข้ามา
มีส่วนร่วมในฐานะประธานและคณะกรรมการขององค์กร
ในภาคประชาสังคมเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 3 ของตำาแหน่ง
ประธาน และเกือบครึ่งหนึ่งของตำาแหน่งกรรมการ ซ่ึงเป็น
สัญญาณในทางที่ดี 

2. ปรากฏการณ์เพดานกระจกท่ีจำากัดความ
ก้าวหน้าของผู้หญิง 

ด้านความก้าวหน้าของผู้หญิงจะเห็นตัวเลขได้อย่าง 
ชัดเจนในทุกหน่วยงานของรัฐว่า สัดส่วนของผู้หญิงใน
ตำาแหน่งที่อยู่ในระดับรองกว่าเมื่อขึ้นสู่ในตำาแหน่งท่ีสูงข้ึน  
ในระดับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะมีจำานวนลดลง เช่น  
ตำาแหน่งรองอธิบดีไปสู่อธิบดี ลดจากร้อยละ 26.6 เหลือ
เพียงร้อยละ 18.9 ส่วนตำาแหน่งรองปลัดกระทรวงไปสู่ 
ปลัดกระทรวง ลดจากร้อยละ 24.5 เหลือเพียงร้อยละ  
10 รวมทั้งตำาแหน่งรองอธิการบดีไปสู่อธิการบดี ลดจาก 
ร้อยละ 25 เหลือเพียงร้อยละ 15 และตำาแหน่งรองผู้ว่า 
ราชการจังหวัดไปสู่ผู้ว่าราชการจังหวัด ลดจากร้อยละ 4.1  
เหลือเพียงร้อยละ 1.3 เท่าน้ัน สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์  
“เพดานกระจก (Glass ceiling)” เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  
เมื่อผู้หญิงไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งระดับบริหาร ทั้งที่
จะเห็นได้ว่าจำานวนผู้หญิงขณะเริ่มทำางานมีมากกว่าผู้ชาย
เกือบเท่าตัว แต่เมื่อทำางานไปถึงตำาแหน่งบริหารกลับมี
จำานวนผู้หญิงที่เข้าถึงตำาแหน่งดังกล่าวน้อยลงเรื่อย ๆ และ
ในภาคธุรกิจก็น่าจะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันเมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นผู้หญิงมีอยู่ราวร้อยละ 
20 – 30 แต่มีเพียงร้อยละ 5 – 8 เท่านั้นท่ีสามารถขึ้นสู่ 
อันดับสูงสุดขององค์กรได้ ส่วนภาคประชาสังคมดูเสมือนว่า 
สถานการณ์จะค่อนข้างดีกว่าภาคส่วนอื่น ๆ 

3. บทสรุปการวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์

การศึกษาและวิเคราะห์สื่อละครที่ได้รับความนิยม
สูงสุดจากประชาชน โดยเป็นละครโทรทัศน์จำานวน 6 เรื่อง 
และละครซิทคอมจำานวน 7 เร่ือง คณะผู้วิจัยพบลักษณะ
เด่นเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ดังนี้

3.1 บทบาทของผู้หญิงที่พบในส่ือละครมีการ
เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปจากอดีต ดังนี้

- ด้านครอบครัว ผู้หญิงไม่ได้ทำาหน้าที่เป็น
ผู้ตามเท่าน้ันแต่ผู้หญิงจำานวนมากเป็นผู้ทำางานหาเลี้ยง
ครอบครัว และมีบทบาทในการตัดสินใจหลักและแก้ไข
ปัญหาของครอบครัว เช่น การย้ายบ้าน การเลือกคู่ครอง
ของลูก เป็นต้น 

-  ด้านเศรษฐกิจ ผู้หญิงทำางานนอกบ้าน  
มีชีวิตที่เป็นอิสระ สามารถพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ 
ในละครพบว่าผู้หญิงประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากขึ้น 
กว่าอาชีพที่สังคมเคยให้ภาพว่าเป็นอาชีพของผู้หญิง  
(เช่น แม่ค้า แม่บ้านทำาความสะอาด พยาบาล) ผู้หญิง 
ยุคใหม่ได้เริ่มเข้าไปประกอบอาชีพในโลกที่เคยเป็นของ 
ผู้ชายมาก่อน  เช่น  ตำารวจ นักมวย ครูสอนชกมวย 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กราฟฟิกดีไซน์  ท้ังยังมีผู้หญิงที่เป็น
เจ้าของธุรกิจอีกด้วย 

- ด้านความรักความสัมพันธ์ พบว่า ผู้หญิง
เป็นฝ่ายแสดงออกว่าชอบผู้ชายและเป็นฝ่ายรุกในด้าน
ความสัมพันธ์แบบคู่รัก และอยู่กินกับผู้ชายแม้ว่ายังไม่
แต่งงาน รวมทั้งสามารถแสดงออกถึงความรัก เช่น กอด 
จูบแก้มในที่สาธารณะ ส่วนคู่รักเก่าก็สามารถมาใกล้ชิด 
สนิทสนมกันได้โดยยังไม่ได้กลับมารักกันแบบคู่รัก หรือหาก 
ตั้งครรภ์ก็พร้อมที่จะเลี้ยงลูกคนเดียวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 

-   ความ เป็น ผู้นำ าของ ผู้ห ญิ ง   ผู้ หญิ ง มี
บทบาทนำาในการทำางาน และมีลูกน้องเป็นผู้ชาย สามารถ
แสดงออกถึงภาวะผู้นำาที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไม่ได้เป็น 
ผู้นำาสูงสุด และในบางกรณีท่ีปรากฏในละครได้แสดง 
ภาพเหมารวมความเปราะบางทางอารมณ์ของผู้หญิงที่เป็น
ผู้นำาอีกด้วย
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- ในด้านการใช้ชีวิต (Life style) ผู้หญิงมี 

บทบาทมากข้ึนในพื้น ท่ีที่ เคยเป็นของผู้ชายมาก่อน  

และเคยเป็นพื้นที่ต้องห้ามของผู้หญิง เช่น การดื่มเหล้า 

เที่ยวกลางคืน 

- ส่วนบทบาทผู้หญิงท่ียังคงอยู่ในลักษณะ

เดิม ได้แก่ ความเป็นแม่ที่สังคมคาดหวังถึงการทำาหน้าที่ 

ในฐานะผู้ดูแลลูกและเสียสละความสุข/ความต้องการ 

ส่วนตัวของตนเอง การทำาหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่และ

ทุกข์สุขของสมาชิกในครอบครัว การเป็นแม่บ้านทำาความ

สะอาดและทำากับข้าว และการให้ความสำาคัญต่อการ

แต่งงานมีสามี

3.2 ภาพเหมารวมและอคติทางเพศ ละครได้ 

นําเสนอภาพเหมารวมและตอกยํ้าอคติทางเพศ ดังนี้

- ผู้หญิงอ่อนแอต้องได้รับการปกป้องและ

ช่วยเหลือจากผู้ชาย ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเป็นคนเจ้านำ้าตา 

อ่อนไหว และสะเทือนใจได้ง่าย ผู้หญิงในละครจึงได้รับการ

ปลอบโยนดูแลจากผู้ชาย 

-   ผู้ หญิ งที่ เป็น   “ทอม”  หรื อมีบุ คลิ ก 

ลักษณะแบบผู้ชายอาจไม่ได้รับการยอมรับ

- ผู้หญิงถูกหลอกง่าย เชื่อคนง่าย และหลง

งมงายในเรื่องไสยศาสตร์ 

- ผู้หญิงชอบซุบซิบนินทา สนใจเรื่องของ

ผู้คนรอบตัวในสังคม ผู้หญิงมีพื้นที่ทางสังคมของตนเอง 

ในกลุ่มเพื่อนและกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจะออกไปในทางซุบซิบนินทา

เกี่ยวกับชีวิตและความประพฤติของคนอื่น โดยที่ผู้ที่อยู่ 

ในวงซุบซิบนินทานั้นมีความสนุกที่จะได้กล่าวถึงผู้อื่น 

ในทางเสียหายและด่วนตัดสินผู้อื่นจากมุมมองของตนเอง 

- ภาพเหมารวมที่มีต่อผู้นำาหรือผู้บริหาร 

ที่เป็นผู้หญิงว่ามักตัดสินใจผิดพลาด ไม่สามารถแยกแยะ

เรื่องส่วนตัวและส่วนรวม

- อคติต่อกระเทยหรือเกย์ บทบาทของ

เกย์และกระเทยที่พบในละครมี 4 เรื่อง จากละครที่ศึกษา

ท้ังหมด 13 เรื่อง ตัวละครท่ีปรากฏในละครเป็นเกย์แบบ

ชายรักชาย ไม่พบเกย์แบบหญิงรักหญิง โดยเกย์ที่แต่งงาน

กับผู้หญิงต้องพยายามปกปิดอัตลักษณ์ของตนเองเพราะ

เกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ ส่วนกระเทยท่ีพบในละคร

ท่ีศึกษามักเป็นเป็นคนท่ีชอบกร๊ีดกร๊าด เสียงดัง บ้าผู้ชาย 

และมักเป็นตัวตลกสำาหรับคนรอบข้าง 

3.3 ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ 

- ละครโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึงอำานาจ

ของผู้ชายที่มีเหนือการควบคุมร่างกายของผู้หญิงด้วยการ 

คุกคามทางเพศ ต้ังแต่การถูกเน้ือต้องตัวผู้หญิง การใช้คำาพูด  

ไปจนถึงการล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ

พยายามข่มขืนและการข่มขืน โดยผู้ชายเห็นผู้หญิงเป็น

เพียงวัตถุทางเพศที่นำามาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ทางเพศของตนเอง

- การคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึนก็เป็นรูปแบบ 

ความสัมพันธ์เชิงอำานาจอย่างหนึ่ง เมื่อผู้ชายพึงพอใจหรือ 

ชอบผู้หญิงก็ถือว่าการสัมผัสร่างกาย หรือ “แต๊ะอ๋ัง” 

หรือ “ตื้อ” แบบไม่เลิกรา เป็นสิ่งที่ทำาได้เป็นปกติธรรมดา 

หรืออาจพูดจาในลักษณะจีบผู้หญิงแต่ทำาให้ผู้หญิงท่ีตกเป็น

เป้าหมายเกิดความอึดอัด นอกจากนี้ผู้ชายยังใช้การคุกคาม

ทางเพศข่มขู่ให้ผู้หญิงรู้สึกกลัวและทำาตามในสิ่งท่ีตนเอง

ต้องการอีกด้วย 

- ในด้านการควบคุมการจัดสรรทรัพยากร 

ครอบครัวคนไทยมีความแตกต่างจากครอบครัวจีนอย่าง

เห็นได้ชัด ในละครท่ีศึกษาท่ีเป็นเร่ืองของครอบครัวคนจีน

ซึ่งมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ในตำาแหน่งสูงสุด ถ้าพ่อ

พูดหรือสั่งอะไรทุกคนต้องทำาตามโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยท่ี 

แม่และลูกไม่ได้มีส่วนในการใช้อำานาจเลย ส่วนครอบครัว

คนไทยนั้น  ในละครที่ศึกษาแสดงถึงบทบาทของแม่  

ในฐานะที่เป็นผู้ตัดสินใจและกุมอำานาจสูงสุดของบ้าน 

แม้ว่าพ่อจะเป็นผู้หารายได้หลักของบ้านก็ตาม แม่เป็น 

ผู้ควบคุมสมาชิกในบ้านและทำาหน้าที่ตัดสินใจข้ันสุดท้าย 

และถึงแม้ ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างพ่อและแม่ 

สุดท้ายพ่อก็ต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามความต้องการของ

แม่ 



 RESEARCH OF DWF 77

- นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะความสัมพันธ์
เชิงอำานาจระหว่างสามีและภรรยาในกรณีที่ เกิดความ
รุนแรงในครอบครัวท่ีสามีทำาร้ายภรรยา สามีมักจะถือว่า 
ตนเองเป็นผู้มีอำานาจเหนือกว่าภรรยาจึงสามารถลงมือ 
เพื่อสั่งสอน ข่มขู่เพื่อห้ามปราม และบังคับภรรยาเพื่อให้
ทำาในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าถูกต้อง 

- การมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเป็นความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจรูปแบบหนึ่งระหว่างผู้ชายและผู้หญิง  
ในละครพบว่าผู้ชายมักไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานบันเทิง
ที่มีผู้หญิงเป็นผู้ให้บริการ เช่น นั่งดริ๊งค์  เชียร์เบียร์ และ
ผู้ชายยังให้คุณค่าต่อร่างกายของผู้หญิง เช่น ความสาว 
ความขาว ความอวบ ความเซ็กซี่ รวมทั้งมักจะวิจารณ์หรือ
ล้อเลียนรูปร่างหน้าตาผู้หญิงในที่สาธารณะ 

3.4 ความรุนแรงต่อผู้หญิง

คณะผู้ วิจัยพบว่า  ในละครท่ีศึกษาทุกเร่ือง 
มีพฤติกรรมความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อผู้หญิงในหลายรูปแบบ 
ได้แก่ 

- ความรุนแรงทางเพศ ประกอบด้วย การ
ล่วงละเมิดทางเพศด้วยการพยายามข่มขืนและการข่มขืน 
ซึ่งผู้กระทำาความผิดท้ังหมดเป็นผู้ชายและเหยื่อทั้งหมดเป็น
ผู้หญิง 

-  ในละครยังได้นำาเสนอวิธีการที่ใช้เป็น
อุบายทำาให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ
ในหลายวิธี ได้แก่ การใช้ยาผสมในเครื่องดื่มเพื่อให้หมดสติ  
การใช้ยาสลบ การทำาร้ายร่างกายโดยการชกท่ีลำาตัว การ
มัดมือมัดเท้า การปิดปากไม่ให้ส่งเสียง การขับรถตามและ
ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ การหลอกลวงทำาให้หลงเช่ือ การลักพาตัว 

- ความรุนแรงทางเพศยังรวมถึงการคุกคาม
ทางเพศในลักษณะที่กระเซ้าเย้าแหย่ แกล้งเดินเข้าไป
กอด จูบ หรือสัมผัสผู้หญิงโดยเห็นเป็นเรื่องสนุก และการ
คุกคามทางเพศเพื่อทำาให้ผู้หญิงกลัวและยอมทำาตามในสิ่งที่
ตนต้องการ 

- ความรุนแรงในครอบครัว  ในละครที่
ศึกษาพบกรณีสามีทำาร้ายร่างกายภรรยา ภรรยาถูกสามี

บีบบังคับออกคำาสั่งให้ทำาในสิ่งที่ตนเองไม่เต็มใจ สามีข่มขู่

ภรรยาให้เกิดความหวาดกลัว ขู่กรรโชกบังคับนำาเงินจาก

ภรรยาไปเล่นการพนันหรือเพื่อนำามาให้คนในครอบครัว

ของตนเอง ใช้อาวุธปืนข่มขู่อาฆาตภรรยา นอกใจภรรยา

โดยไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น 

- ความรุนแรงจากคำาพูดส่อเสียด  เหยียดหยาม  

ไม่ให้เกียรติและคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ ในละครที่ศึกษา

บางเรื่องยังพบว่าผู้ชายมักพูดจาส่อเสียด วิพากษ์วิจารณ์ 

รูปร่างหน้าตา สถานภาพการแต่งงาน และอายุของผู้หญิง 

- ความรุนแรงจากคดีอาชญากรรมอื่น ๆ ที่มีเหยื่อ

เป็นผู้หญิง ในละครบางเร่ืองได้นำาเสนอบทบาทของผู้ร้าย 

ในคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ที่มีเหยื่อความรุนแรงเป็นผู้หญิง  

ไ ด้แก่   ค้ามนุษย์   ลักพาตัว  ปล้นชิงทรัพย์   ลวนลาม 

ฆาตกรรม เป็นต้น โดยมีหลายกรณีที่ตัวละครซึ่งเป็นผู้ร้าย

ชายตบตี บังคับ ข่มขู่ กักขังและหน่วงเหนี่ยวอิสรภาพของ

เหยื่อที่เป็นผู้หญิง

บทสรุปการสำารวจเจตคติของประชาชน
ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

การศึกษาเจตคติของประชาชนต่อประเด็นด้าน

ความเสมอภาคระหว่างเพศในคร้ังนี้   คณะผู้ วิจัยได้

ออกแบบคำาถามโดยวิเคราะห์จากเนื้อหาของละครและ

ละครซิทคอม พบประเด็นที่น่าสนใจจากการสำารวจ 

ในหลากหลายมิติที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชน 

ต่อประเด็นต่ าง   ๆ  ที่ เ ก่ี ยวกับบทบาทของผู้ หญิ งที่

เปล่ียนแปลงไป ภาพเหมารวมและอคติทางเพศต่อผู้หญิง 

และเพศที่สาม ความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่เกิดขึ้น และความ 

รุนแรงทางเพศ โดยผลการสำารวจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ  

และมีการยอมรับหรือเปิดกว้างมากข้ึนสำาหรับความ

หลากหลายทางเพศ รวมทั้งการแสดงความไม่เห็นด้วยกับ

เหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศที่ปรากฏในละครหรือละคร

ซิทคอม แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางกลุ่มบางพวกที่มี

เจตคติที่ไม่ส่งเสริมต่อความเสมอภาคระหว่างเพศอยู่บ้าง  

ซึ่งอาจจะต้องมีการขับเคลื่อนและส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างเพศให้สมำ่าเสมอและตรงประเด็นมากขึ้น โดยมี

ประเด็นสำาคัญจากการสำารวจดังนี้
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1. บทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป

การศึกษาครั้ งนี้ชี้ ให้ เห็นว่าเจตคติต่อประเด็น
บทบาทของผู้หญิงที่ เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ท้ังเรื่องบทบาทการทำางานนอกบ้านที่ เห็นว่าผู้หญิงมี
บทบาทในสังคมมากขึ้น และมีบทบาทในการทำางาน
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  (ดูสัดส่วนร้อยละจาก 
ผลการสำารวจในประเด็นบทบาทการทำางานนอกบ้าน) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหากผู้หญิงได้แต่งงานกับ
สามีที่รำ่ารวยแล้วไม่จำาเป็นต้องทำางานหาเงินเอง บทบาท
การทำางานนอกบ้านจึงเป็นโอกาสทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย 
ไม่ได้จำากัดอยู่ที่ผู้ชายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเหมือน 
แต่ก่อน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อ 
คำากล่าวอ้างที่ว่า ผู้หญิงที่ทำางานเก่งหรือมีบทบาทสำาคัญ 
ในเรื่องนอกบ้านมักจะมีครอบครัวที่ไม่อบอุ่น 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอีกประการหนึ่งคือ 
ค่านิยมที่ให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถมากกว่าความ 
เรียบร้อยตามอุดมคติด้ังเดิมของสังคมไทย  (ดูสัดส่วน 

ร้อยละจากผลการสำารวจในข้อ
หากนางเอกในละครมีความรู้ความ
สามารถแล้ว นางเอกไม่จำาเป็นต้อง
เรียบร้อยก็ได้) สอดคล้องกับเรื่อง
คุณค่าของผู้หญิงในสังคมยุคใหม่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คุณค่าความรู้
ความสามารถมีความสำาคัญสำาหรับ
ผู้หญิงมากที่สุด 

บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ ห ญิ ง ที่
เปล่ียนแปลงไปจากอดีตในเรื่อง
ความรักความสัมพันธ์สมัยใหม่  
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก ก ลุ่ ม
ตัวอย่างมีแนวโน้มในทิศทางที่  
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง 
เพศมากข้ึน จากการศึกษาพบว่า  
ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิง 
ที่ เปลี่ ยนแปลงไปด้านความรัก
ความสัมพันธ์ จะมีการยอมรับ
พฤติกรรมท่ีว่า ผู้หญิงชอบผู้ชาย 
คนใดแล้ว ผู้หญิงอาจเป็นฝ่ายรุก 

โดยจีบผู้ชายก่อน  (ไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาจีบ) แสดงให้ 
เห็นว่าบทบาทของผู้หญิงเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ 
มีแนวโน้มที่เปิดกว้างมากขึ้น

2. สังคมไทยเร่ิมยอมรับการอยู่ก่อนแต่งมากกว่า
ท้องก่อนแต่ง 

ในด้านความรักความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กล่าวคือ 
การอยู่ด้วยกันของหญิงชายที่ยังไม่ได้แต่งงาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 62.6 ยอมรับได้ว่าผู้หญิงอยู่กินกับผู้ชาย
ฉันท์สามีภรรยาได้แม้ยังไม่แต่งงานกัน และร้อยละ 58.8 
ยอมรับได้ว่าผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายได้แม้ 
ยังไม่แต่งงานกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเปอร์เซนต์ที่ลดน้อย
ลงเมื่อกล่าวถึงเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่าง 
หญิงชาย ทั้งที่ประเด็นการอยู่กินฉันท์สามีภรรยาก็มีเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางเพศเช่นกันแต่กลับได้รับการยอมรับ 
ที่มากกว่า อาจเป็นเพราะสังคมไทยยังคงถือเรื่องการมี 

เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานกันอยู่บ้าง 



 RESEARCH OF DWF 79

ประเด็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งคือ กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 44.3  เห็นว่าผู้หญิงท้องก่อนแต่งงานเป็นเรื่อง 
ท่ียอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้  2 ประเด็น คือ กลุ่ม
ตัวอย่างยอมรับการท่ีผู้หญิงท้องก่อนแต่งงานเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่สามารถเกิดข้ึนได้ในสังคม แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง
จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งยังรับไม่ได้กับเรื่องนี้  
ซ่ึงเป็นประเด็นเดียวท่ีกลุ่มตัวอย่างแสดงเจตคติที่รับไม่ได้ 
มากกว่ารับได้ และคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ใน 
สังคมไทยว่าเป็นเรื่องท่ีสังคมควรให้การยอมรับได้หรือไม่  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่รับได้ในประเด็นนี้มากกว่าคร่ึงหน่ึง
คือ กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 15 - 34 ปี สถานภาพโสด อาศัย
อยู่ภาคภาคกลางและภาคเหนือ  มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนและ
นักเรียน/นักศึกษา

3. ค่านิยมของสังคมดั้งเดิมบางอย่างยังคงอยู่ 

ผลการสำารวจเจตคติของประชาชนบ่งบอกว่า  
สังคมไทยนิยมให้ผู้ชายเป็นผู้นำา ดังกลุ่มตัวอย่างจำานวนมาก 
ที่เห็นด้วยว่า “ถึงผู้หญิงจะเก่งแค่ไหน ก็ไม่เท่าผู้ชาย” 
และ “ถึงจะเก่งในหน้าที่การงานแค่ไหน ผู้หญิงก็ควรให้
ผู้ชายเป็นผู้นำา” 

ส่วนในด้านความรักความสัมพันธ์นั้น แม้ในภาพรวม 
เกินกว่าครึ่งหน่ึงของกลุ่มตัวอย่างจะเห็นด้วยต่อการ 
มีบทบาทเชิงรุกและการมีสัมพันธ์ทางเพศและการอยู่กิน
ก่อนแต่งงาน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม 
ยังคงค่านิยมดั้งเดิมสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุ 
65 ปี ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน และว่างงาน

สำาหรับประเด็นบทบาทเชิงรุกของผู้หญิงเกี่ยวกับ
การกระทำาว่าอะไรควรหรือไม่ควรเป็นการกระทำาของ 
ผู้หญิงนั้น แม้ว่าในภาพรวมเจตคติของประชาชนท่ีมอง
การกระทำาในแต่ละเรื่องว่าสมควรทำาหรือไม่นั้น  ไม่ได้ 
ขึ้นอยู่กับการเป็นเพศใด แต่อาจจะเป็นการแสดงเจตคติ 
ที่การกระทำามากกว่าการมองประเด็นเรื่องเพศเป็นสำาคัญ  
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการเท่ียวกลางคืน/ด่ืมเหล้า  
ดื่มเบียร์ การสูบบุหรี่ คบหาหลายคน (เผื่อเลือก) บอกรัก 
ขอเป็นแฟน ขอแต่งงาน นอกใจ (แฟน/คู่สมรส) ไม่ใช่ 

การกระทำาทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย แต่เมื่อพิจารณาเปรียบ
เทียบเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเห็นว่าการกระทำาข้างต้นเป็นการ 
กระทำาท่ีข้ึนอยู่กับเพศ พบว่า ทุกการกระทำาที่กล่าวถึง 
ข้างต้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นการกระทำาของเพศชาย
มากกว่าเป็นการกระทำาของเพศหญิง มีเพียงเรื่องเดียว
เท่านั้นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันว่าเป็นการกระทำาของ 
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ การทำากับข้าว ดูแลบ้าน
และเลี้ยงลูก

4. ภาพเหมารวมและอคติทางเพศยังคงอยู่แต่มี
แนวโน้มที่ดีขึ้น

ผลการศึกษาคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่าประเด็นภาพเหมารวม 
ต่อบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่ กับเพศ  
แต่สามารถเป็นบุคลิกที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ชาย 
ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบว่าเป็น 
บุคลิกเฉพาะของเพศหญิงและบุคลิกเฉพาะของเพศชาย  
พบว่า บุคลิกที่มักถูกมองว่าเป็นบุคลิกของผู้หญิง ได้แก่  
ความอ่อนแอ เจ้านำ้าตา รองลงมาเป็นบุคลิกที่ถูกหลอกง่าย 
และเช่ือคนง่าย บุคลิกชอบนินทา ชอบพูดถึงคนอื่นลับหลัง  
บุคลิกชอบเรื่องหมอดู สิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตร์ และ
บุคลิกฟุ่ม เฟือยใช้ เงินแบบไม่มี เหตุผล  ส่วนบุคลิกท่ี 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ได้แก่ 
บุคลิกที่มักมีปัญหาทะเลาะวิวาทขัดแย้งกัน และบุคลิกที่ 
ชอบการพนัน เล่นหวย เล่นไพ่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโดยภาพลึก 
แล้วยังมีเจตคติภาพเหมารวมทางเพศอยู่ในสังคมไทย

เม่ือพิจารณาภาพเหมารวมในเร่ืองบุคลิกลักษณะของ 
ผู้นำา จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าบุคลิกลักษณะ
ของผู้นำาเรื่องหูเบา ใจอ่อน มีความยืดหยุ่นในการทำางาน 
เข้าใจ/ใส่ใจ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มองภาพใหญ่ ไม่สนใจ
กับสิ่งเล็กน้อย และใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เป็นบุคลิก
ท่ีไม่ข้ึนกับเพศ  ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ังผู้หญิงและผู้ชาย  
ส่วนบุคลิกลักษณะของผู้นำาเรื่องกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ  
เผด็จการ ชอบใช้อำานาจ เอาจริงเอาจัง สู้งาน เข้มแข็ง และ 
อดทนเป็นบุคลิกลักษณะของผู้นำาท่ีเป็นผู้ชาย ส่วนบุคลิก 
ลักษณะของผู้นำาที่ละเอียด รอบคอบ คำานึงผลได้เสีย 
รอบด้านและเข้าใจ/ใส่ใจ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเป็นบุคลิก 

ลักษณะของผู้นำาที่เป็นผู้หญิง
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การศึกษาอคติระหว่างลูกสาวและลูกชายในความ 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีภายในครอบครัวน้ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เห็นว่าภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ของครอบครัว ทั้ง

เร่ืองการดูแลกิจการ/ธุรกิจ การให้เงินพ่อแม่หรือช่วยออก 

ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และการสร้างชื่อสร้างให้ 

วงศ์ตระกูลเป็นหน้าที่ของทั้งลูกสาวและลูกชาย ซึ่งแสดง

ให้เห็นแนวโน้มเจตคติท่ีดีภายในครอบครัวสังคมไทย 

ในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ช่วยยืนยันความสำาคัญของ

ลูกสาวและลูกชายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากน้ียังมีการศึกษาภาพเหมารวม/อคติทางเพศ 

ต่องาน/อาชีพท่ีพบความน่าสนใจท่ีแฝงนัยสำาคัญของเจตคติ 

ต่องาน/อาชีพ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่างานท่ีเส่ียง 

อันตราย เช่น ทหาร ตำารวจชายแดน หรือนักบินยังคง 

เป็นอาชีพของผู้ชาย ส่วนงานให้บริการและดูแลเด็ก เช่น  

พยาบาล ประชาสัมพันธ์ ครูอนุบาล และงานเกี่ยวกับ 

ความงาม เช่น เส้ือผ้า ทรงผม แฟชั่น เสริมสวย มองว่า

เป็นของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และท่ีน่าสนใจยิ่งคือ งานที่ 

มีความซับซ้อนใช้ทักษะเฉพาะด้าน  เช่น หมอ ทนาย  

วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และงานด้านการเมืองการปกครอง  

เช่น รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ส.ส. นั้น กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มองว่าเพศใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง 

มีเจตคติที่เปิดกว้างต่อการเลือกงาน/อาชีพ ไม่มองว่า

งาน/อาชีพ เหล่านี้  เป็นของเพศใดเพศหน่ึง โดยเฉพาะ

งานด้านการเมืองการปกครองท่ีมีผู้หญิงเข้าถึงและได้รับ

โอกาสยังค่อนข้างน้อยอยู่ ในอนาคตอาจจะทำาให้งานด้าน

การเมืองการปกครองมีผู้หญิงเข้าถึงและได้รับโอกาสในการ

ทำางานมากขึ้น และงาน/อาชีพที่มีความซับซ้อนใช้ทักษะ 

เฉพาะด้านนั้น ในอดีตจะมีเฉพาะผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ อาจ

จะเพราะระบบความเชื่อเดิมท่ีไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มี

โอกาสเรียนและศึกษาในด้านเหล่านี้มากนัก แต่ปัจจุบัน

การเปิดกว้างและให้โอกาสแก่ผู้หญิงได้เลือกเรียนและ

ศึกษาในสิ่งที่ต้องการมีมากข้ึน รวมท้ังระบบความเชื่อที่ว่า

งานที่มีความซับซ้อนใช้ทักษะเฉพาะด้านเป็นของผู้ชายนั้น

ไม่เป็นความจริง 

การศึกษาประเด็นภาพเหมารวมในตำาแหน่ง 

ผู้บริหารนั้น กลุ่มตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าภาพเหมารวม

ที่ผู้ชายเป็นผู้นำาตามธรรมชาติยังคงปรากฏชัดอยู่ในสังคม

ไทย ประกอบกับความเชื่อที่ว่าผู้หญิงมีข้อจำากัดด้านสรีระ 

และภาระครอบครัวทำาให้การก้าวสู่ตำาแหน่งบริหารยังคง 

เป็นของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทั้งที่จริง ๆ แล้ว กลุ่ม

ตัวอย่างเชื่อว่าผู้ชายไม่ได้แก้ไขสถานการณ์ได้ดีไปกว่า 

ผู้หญิงเลย ส่วนประเด็นเรื่องค่าตอบแทนนั้น กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อเหตุผลที่จะทำาให้ผู้หญิงได้รับ 

ค่าตอบแทนที่น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะเรื่องทักษะและ

โอกาส ได้แก่ ผู้หญิงมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ น้อยกว่า และผู้หญิงไม่ได้เลื่อนขั้นเป็น 

ผู้บริหารเหมือนผู้ชาย ส่วนเหตุผล 2 ข้อหลังที่น่าสนใจ

คือ เรื่องผู้หญิงไม่สามารถอุทิศตนต่องานได้เต็มที่เพราะ

ต้องดูแลครอบครัว ยังคงเป็นภาพเหมารวมที่กลุ่มตัวอย่าง

จำานวนมากเห็นด้วยว่าการรับภาระหน้าท่ีของครอบครัว

ควรจะเป็นผู้หญิง และการมองว่าผู้หญิงไม่มีความอดทน

เท่ากับผู้ชายก็เป็นอคติจากความแข็งแรงของสรีระที่มองว่า 

ผู้หญิงอ่อนแอ  ไม่อดทน อคติ เหล่านี้กลายเป็นภาพ 

เหมารวมที่ฝังอยู่ในความคิดความเชื่อของคนในสังคมไทย 

5. คนไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศ แต่ 

ไม่ยอมรับให้เป็นผู้นำาหรือหัวหน้า 

ประเด็นที่สำ าคัญอีกหนึ่ งอย่างของอคติที่มีต่อ 

ความหลากหลายทางเพศ  (LGBTIQ)  ที่ เ กิดขึ้น ใน 

สังคมไทย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติที่ดี 

ต่อเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น  โดยเฉพาะ 

ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง 

ท่ีสังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับมากกว่าแต่ก่อน แต่เมื่อ 

มีเรื่องอำานาจและความน่าเชื่อถือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพบว่า  

สังคมยังก็มีขอบเขตท่ีกั้นขวางการยอมรับในความหลาก

หลายทางเพศอยู่พอสมควร ซ่ึงจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่าง

แสดงเจตคติต่อการยอมรับในหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา 

ในองค์กรที่เป็นเพศที่ 3 หรือบุคคลที่เป็นหมอ ตำารวจ 

ครู อาจารย์ ที่เป็นเพศที่ 3 ในระดับปานกลาง และยิ่งใน

ตำาแหน่งที่สำาคัญระดับประเทศอย่างรัฐมนตรีและนายก 

รัฐมนตรีด้วยแล้วการยอมรับกลับกลายเป็นการรับไม่ได้  

แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยสามารถเปิดกว้างให้แก่ความ

หลากหลายทางเพศได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเข้าสู่อีกระดับ
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ท่ีบุคคลเหล่านี้จะก้าวมามีสถานภาพทางสังคมที่มีอำานาจ

และความน่าเช่ือถือนั้นยังคงมีกระจกกั้นระบบความเช่ือ

ดั้งเดิมของสังคมไทยอยู่อีกมาก 

6. ความรู้สึกไม่ยอมรับความรุนแรงที่ปรากฏใน

ละคร 

เม่ือถามคำาถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจ

และความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ปรากฏในละครส่วนใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่างแสดงเจตคติที่รับไม่ได้ต่อความสัมพันธ์ 

เชิงอำานาจที่ เกิดขึ้นทุกรูปแบบ ทั้งผู้มีอำานาจบังคับให้ 

ผู้หญิงมีความสัมพันธ์ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคุ้มครอง 

การข่มขืนเพื่อล้างแค้นหรือลงโทษ ตัวร้ายหรือตัวอิจฉาถูก 

ข่มขืน พระเอกข่มขืนนางเอกเพราะรัก และเพื่อให้นางเอก 

ตกลงใจแต่งงานด้วย การข่มขืนเป็นเร่ืองพูดเล่นในหมู่เพ่ือนฝูง  

ตัวละครหญิงที่ถูกข่มขืนพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีความ 

อับอาย เม่ือผู้หญิงถูกข่มขืนต้องถือว่าตกเป็นของผู้ชายคนน้ัน  

และผู้ร้ายข่มขู่พระเอกว่าจะข่มขืนนางเอกหรือญาติของ 

พระเอก เพ่ือบังคับให้พระเอกทำาตามท่ีต้องการ ล้วนแล้วแต่ 

เป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ผู้ชาย

มีต่อผู้หญิง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่สังคมเริ่ม

ยอมรับไม่ได้ แต่ก็ยังคงพบเห็นเหตุการณ์เช่นน้ีอยู่ในละคร

และละครซิทคอมของสังคมไทย 

7. ผู้หญิงยังคงถูกมองเป็นวัตถุทางเพศ

ในด้านการมองผู้หญิ ง เ ป็นเพียงวัตถุทางเพศ 

ที่ละครและละครซิทคอมสะท้อนให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็ยอมรับได้ในการใช้ความสวยเซ็กซ่ี

ของผู้หญิงเป็นจุดขายสินค้าและส่งเสริมการขาย แต่ก็มี

ระดับที่ยอมรับได้น้อยลงเมื่อกล่าวถึงเรื่องแหล่งบันเทิงที่ม ี

ผู้หญิงให้บริการ (นั่งดริ๊งค์ เชียร์เบียร์ อาบอบนวด) และ

การใช้รูปร่างหน้าตาเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

8. คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรง

ต่อผู้หญิง

การศึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการกระทำาของผู้ชายที่ใช้ความ

รุนแรงต่อผู้หญิงท่ีเป็นคู่รัก/ภรรยา แม้ว่าจะใช้เหตุผลใด

มากล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนการใช้ความรุนแรง นอกจาก 

เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วยังรวมถึงการกระทำาที่ 

ไม่สามารถยอมรับได้ของผู้ชาย  เช่น การบังคับขู่ เข็ญ

ภรรยาให้กระทำาในสิ่งที่ไม่เต็มใจ การข่มขืนหรือขืนใจ

ภรรยาโดยที่ภรรยาไม่เต็มใจหลับนอนด้วย การตวาด ข่มขู่ 

ตะคอกภรรยาเมื่อไม่ได้ด่ังใจ การใช้คำาพูดที่สร้างความ 

เจ็บชำา้นำา้ใจให้ภรรยา การทอดท้ิง เพิกเฉย มองข้าม ละเลย 

ภรรยา การทำาร้ายร่างกายภรรยา การนอกใจภรรยา หรือ

มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น และการโกหกหลอกลวง

ภรรยา การกระทำาเหล่านี้ของผู้ชายต่อผู้หญิงของตนเอง

ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้

9. คนไทยรับไม่ได้ต่อการคุกคามทางเพศ

ในประเด็นเร่ืองการคุกคามทางเพศน้ัน กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่รับไม่ได้กับทุกเหตุการณ์ ทั้งเรื่องผู้ชายชอบใคร 

ก็แตะเนื้อต้องตัวได้ หรือผู้ชายวิจารณ์/ล้อเลียนผู้หญิง 

เรื่องสัดส่วน รูปร่าง หน้าตา เป็นเรื่องที่สามารถพบเห็น 

ได้บ่อยครั้งในกลุ่มเพื่อน และยิ่งในสถานที่ทำางานท่ีหัวหน้า 

ที่เป็นผู้ชายถูกเนื้อต้องตัวลูกน้องที่เป็นผู้หญิงหรือหัวหน้า 

ที่เป็นผู้หญิงถูกเนื้อต้องตัวลูกน้องที่เป็นผู้ชายก็เป็นเรื่องที่ 

ยอมรับไม่ได้ ซ่ึงไม่ควรมีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 

10. คนไทยต้องการให้มีการลงโทษอย่างรุนแรง 

ในคดีข่มขืน 

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุท่ีทำาให้การคุกคาม 

ทางเพศหรือการข่มขืนยังมีในสังคมไทยเพราะการบังคับใช้

กฎหมายอ่อนแอและยังมีปัญหาเป็นประเด็นที่มีผู้เห็นด้วย

มากที่สุด รองลงมาคือการที่เหยื่อไม่กล้าร้องเรียนทำาให้ 

ผู้กระทำาความผิดได้ใจและลงมือใหม่ และเมื่อถามถึง 

บทลงโทษของผู้กระทำาการข่มขืนผู้อ่ืนควรได้รับโทษอย่างไร  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้ถูกประหารชีวิต

มากที่ สุด รองลงมาเป็นจำาคุกตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็น  

2 บทลงโทษที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำาคัญขั้นรุนแรงเป็น

สำาคัญ 
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ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาในโครงการสำารวจความเสมอภาค
ระหว่างเพศในครั้งน้ี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ ดังนี้

1. มาตรการปรับโครงสร้างสังคมเพื่อสร้างความ
เสมอภาคระหว่างเพศ 

1) ผลักดันให้เรื่องการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศเป็นวาระหลัก และสร้างกลไกส่งเสริมให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจ 
ในการบริหารทุกระดับมากขึ้น เพราะจากการสำารวจข้อมูล 
ท้ังระดับคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปลัด 
กระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ซ่ึงมีผู้หญิงท่ีดำารง 
ตำาแหน่งเหล่านี้ไม่ถึงร้อยละ 20 และลดน้อยลงเรื่อย ๆ  
ในตำาแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งที่จำานวนข้าราชการเป็นผู้หญิง 
มากกว่าผู้ชายเกือบสองเท่า สภาพการณ์เช่นนี้บ่งบอก 
สถานการณ์เพดานกระจก (Glass ceiling) ท่ีชัดเจน ดังน้ัน  
กลไกต่าง ๆ จะต้องมุ่งไปท่ีการทะลายเพดานกระจกสำาหรับ 
ผู้หญิง โดยหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง  (โดยเฉพาะกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) ควรเป็นตัวอย่างและ
ดำาเนินการรณรงค์ให้หน่วยงานอื่น ๆ แสดงเจตจำานงท่ี 
แท้จริงในการที่จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

2) ภาคธุรกิจควรส่งเสริมให้มีนโยบายหลัก 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น 
การให้มีค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและ 
ผู้หญิงที่อยู่ในตำาแหน่ง/บทบาทเดียวกัน 

3) ภาคธุรกิจควรให้มีนโยบายท่ีไม่เลือกปฏิบัติ
ในการคัดสรรบุคลากร และการส่งเสริมให้บริษัทมีนโยบาย
ให้พนักงานทั้งหญิงและชายสามารถจะลายาวข้ึนเพื่อดูแล
บุตรโดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

4) ภาคธุรกิจควรทราบถึงความไม่สมดุลทางเพศ 
ในคณะกรรมการขององค์กร โดยให้ทราบถึงมาตรการเชิงรุก 
ขององค์กรธุรกิจในหลายประเทศตะวันตกท่ีประกาศให้
เพิ่มสัดส่วนของสตรีในระดับบริหารและคณะกรรมการ
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

5) ควรมีการกำาหนดและประกาศเป้าหมายในการ 
สร้างความเสมอภาคระหว่างเพศที่มีเงื่อนไขเวลากำากับ
อย่างชัดเจน เช่น ในประเทศออสเตรเลียได้มีการประกาศ 
อย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องทำาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  
(Uncompromising vision) ว่า “ภายในปี 2030 ผู้ชาย 
และผู้หญิงในระดับบริหารจะต้องมีจำานวน/สัดส่วนท่ีเท่ากัน 
ในรัฐบาลทุกระดับและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง” (By the  
year 2030, men and women will be equally  
presented in leadership and key decision making  
roles at all  levels of government and public  
administration) การประกาศในลักษณะนี้จะเป็นการ 
กระตุ้นให้เกิดความสนใจและเร่งผลักดันให้เกิดความ 
เสมอภาคระหว่างเพศอย่างจริงจังท้ังในภาครัฐและเอกชน 
และมีการใช้ระบบการรายงานหรือติดตามเพื่อเป็นการ 
กระตุ้นเตือนถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้  ทั้งน้ีอาจเริ่มต้นจาก 
หน่วยงานของรัฐบางแห่งหรือภาคอุตสาหกรรมบางภาคที่มี
ความพร้อมก่อนก็ได้ 

2. มาตรการขับเคลื่อนสื่อเพื่อสร้างเจตคติด้าน
ความเสมอภาคระหว่างเพศ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสื่อละครได้นำาเสนอ
เนื้อหาที่มีทั้งค่านิยมไปในทางส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและการตอกยำ้าค่านิยมเดิมท่ีเป็นปัญหา  
คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับส่ือละคร ดังน้ี 

1) การขับเคลื่อนเชิงนโยบายควรมีการสร้างความ 
ร่วมมือกับผู้จัดละครโทรทัศน์และส่ือมวลชน เพ่ือเสนอแนะ 
ให้มีการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ  
ลดความรุนแรง และคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของทุกคน  โดยมีการสร้างหรือนำาบทละครที่ส่งเสริม 
บทบาทนำาของผู้หญิงอย่างเช่นเร่ือง Madam secretary  
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยอาจนำาผลการศึกษา 
ในคร้ังน้ีเสนอเป็นแนวคิดในการผลิตละครที่ มีมิติการ 
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพ่ือปรับแก้ค่านิยมเดิม 
และส่งเสริมค่านิยมใหม่ที่ก้าวหน้า  เช่น  เรื่องเกี่ยวกับ 
ผู้บริหารประเทศท่ีเป็นผู้หญิง เร่ืองท่ีตอนจบผู้หญิงไม่จำาเป็น 
ต้องแต่งงานและมีลูกเพื่อแสดงการมีชีวิตที่สมบูรณ์ เพราะ

ชีวิตที่สมบูรณ์อาจมีหลายทาง  เร่ืองเกี่ยวกับผู้หญิงที่มี
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อาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออาชีพอื่น ๆ ท่ีแสดงทักษะ

ท่ีซับซ้อน  เรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในโลกของอาชีพผู้ชาย 

(ตำารวจหญิง นักมวยหญิง บอดี้การ์ดหญิง เป็นต้น) 

2) ควรทำางานในแนวราบกับภาคประชาสังคม

ในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยร่วมมือ 

กับองค์กรสื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคมด้านการ 

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ องค์กรท่ีทำางานด้าน 

การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง องค์กรท่ีทำางานด้านครอบครัว 

และเด็ก รวมทั้งเครือข่ายผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป  

เพ่ือทำาหน้าท่ีในการติดตาม เฝ้าระวัง  ร้องเรียน และให้ 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ชมที่มีต่อละครและผู้ผลิตละคร  

โดยมีช่องทางการสื่อสารทางสังคมที่สร้างขึ้นมารับรองการ 

แลกเปล่ียนข้อมูล ท้ังเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line)  

หรือออกแบบ Application ให้เป็นเวที  (Platform)  

การแลกเปล่ียนแบบใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารแบบ

สองทาง สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางที่ 

สามารถใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างพลังทางสังคมได้

3) รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะ

เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งในภาพรวมและ

ในประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะ เช่น การข่มขืน การทำาร้าย 

และความรุนแรงที่เกิดข้ึนต่อผู้หญิง ด้วยจัดทำาสื่อประเภท 

ต่าง ๆ เช่น คลิปส้ัน หนังส้ัน หรือโฆษณาเพ่ือสร้างการรับรู้ 

และความเข้าใจของสาธารณะในเรื่องมิติความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ รวมทั้งการเผยแพร่กฎหมายที่รับประกัน

ความเสมอภาคระหว่างเพศให้ประชาชนรับทราบใน

ลักษณะที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ 

ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติได้ในวงกว้าง การ 

รณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและสร้างความตระหนักรู้นี ้

ต้องทำาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การที่จะออกแบบการ

รณรงค์ที่ได้ผลนั้นควรปรึกษาหารือหรือสร้างความร่วมมือ

จากผู้เช่ียวชาญด้านสื่อท่ีมีความเป็นมืออาชีพในการทำางาน 

โฆษณาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ  

การดำาเนินการโดยใช้หลักวิชาและทำาแบบจริงจังจะทำาให้ 

สังคมเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางดังตัวอย่างการรณรงค์

ที่ สามารถสร้ างความตระหนักต่อ ปัญหาการทุจริต 

คอร์รัปชัน “โตไปไม่โกง” และ “สำานึกไทยไม่โกง” ซ่ึงจัดทำา 

โดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4) การแก้ไขปัญหาเฉพาะของผู้หญิงในบางเร่ือง  

เช่น การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ควรคำานึงถึงการเปล่ียนแปลง 

ของเจตคติท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน จากผลการศึกษาที่พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าคร่ึงยอมรับการอยู่ด้วยกันฉันท์สามี 

ภรรยาก่อนแต่งงานและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน  

ซึ่งหมายความว่า การรณรงค์เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมท่ีได้ผลน้ันไม่ใช่มุ่งท่ีจะกลับไปมีค่านิยมแบบเดิม 

ท่ีให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัว แต่ควรให้เป็นภาระความ 

รับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย

5) จัดทำาคู่มือเฝ้าระวังสื่อที่มีเนื้อหาที่สะท้อนผล

การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นแนวทาง

ให้ผู้ปกครองได้ระมัดระวังและสังเกตว่าอะไรที่เป็นสื่อ

ละครนำ้าดีและอะไรที่เป็นสื่อละครนำ้าเน่า

6) ปรับเจตคติที่ เกี่ยวกับการข่มขืนและการ

คุกคามทางเพศเป็นเร่ืองเร่งด่วน จากการศึกษาพบว่าละคร 

ทุกเร่ืองมีการตอกยำ้าความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิง  

ดังนั้น ควรมีการสื่อสารกับสังคมว่าอะไรที่เป็นส่ิงไม่ถูกต้อง 

และไม่ควรกระทำา รวมทั้งสร้างกลไกเพื่อช่วยเหลือเยียวยา

เหยื่อผู้ถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศ การล่วงละเมิด การ

คุกคาม และการข่มขืน พร้อมทีมงานที่จะเข้าไปโอบอุ้ม

และให้คำาแนะนำาแก่ผู้ถูกกระทำาได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง 

รวดเร็ว เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติได้

7) สร้างบุคคลต้นแบบที่เป็นตัวอย่างด้านความ

เสมอภาคระหว่างเพศ ให้สังคมรู้สึกว่าอยากให้ลูกชายและ

ลูกสาวของเขาเติบโตขึ้นไปเป็นคนลักษณะดังกล่าว เช่น  

Emma Watson นักแสดงนำาหญิงในภาพยนตร์เรื่องแฮรี่  

พอตเตอร์  เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มีความสามารถ ประสบ

ความสำาเร็จในการเรียนและการทำางาน สนใจเรื่องของ

ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม และเป็นบุคคลที่มีความตระหนัก 

เกี่ยวกับปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศด้วยการ 

ยืนหยัดและต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง Watson ได้รับความนิยม 

และชื่นชมจากคนทั่วโลกว่ามีความคิดและบุคลิกลักษณะ
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และสามารถให้แรงบันดาลใจแก่เด็กผู้หญิงและหญิงสาว

คนอ่ืนได้ทั่วโลก หรือตัวอย่างผู้หญิงต้นแบบที่เก่ง แกร่ง

และเป็นที่ชื่นชมของสังคมโลกมีอีกมากมาย เช่น Duchess  

of Cambridge ซึ่งเป็นนักแสดงและนักเรียกร้องสิทธิสตรี 

มาตลอดจนได้มาครองตำาแหน่ง Princess Rachel  

หรือ Kate Kensington เป็นต้น 

8)  สร้างพื้นที่การเรียนรู้แก่สาธารณะ  เช่น  

การจัดการรณรงค์และนิทรรศการ “Don’t  tell me  

how to dress” ที่ริเริ่มโดยซินดี้ สิรินยา บิชอป นักแสดง 

ชาวไทย เพื่อปลุกพลังของผู้หญิงและให้ผู้ชายเรียนรู้การ

เคารพสิทธิของผู้หญิง ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดง 

เส้ือผ้าของเหย่ือท่ีถูกลวนลามและข่มขืน เพ่ือแสดงให้เห็นว่า 

การแต่งตัวของผู้หญิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ตกเป็นเหยื่อ

ความรุนแรงเลย นิทรรศการในลักษณะนี้จะช่วยสื่อสาร

และปรับทัศนคติของสังคมให้เกิดความตระหนักว่าการ

ข่มขืนเกิดขึ้นเพราะการใช้อำานาจในการคุกคามและทำาร้าย 

ไม่ใช่เพราะผู้หญิงแต่งตัวหรือเชื้อเชิญให้เกิดการข่มขืนขึ้น  

ซึ่ งการจัดนิทรรศการแบบนี้ควรมีการนำาเสนออย่าง 

กว้างขวางในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยด้วย 

9) หน่วยงานของรัฐควรเป็นเจ้าภาพหลักในการ 

สนับสนุนให้ทำาส่ือละครท่ีมุ่งเน้นเร่ืองความเสมอภาคระหว่าง 

เพศโดยตรง ให้เป็นละครที่สนุก สมจริง ใช้นักแสดงที่มี 

ชื่อเสียง เพ่ือดึงดูดให้มีการรับชมในวงกว้าง บทเรียนจาก

ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแสดงให้เห็นว่า ละครที่ดีและ

สนุกสามารถสร้างความสนใจจากผู้ชมได้  โดยการผลิต

ละครหรือสื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น  

การผลิตแอนิเมช่ันในกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นเด็ก รวมท้ังเมื่อผลิต

แล้วต้องมีการวางแผนกระจายสื่อที่ผลิตตามช่องทาง 

เผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพ 

10) ควรให้กำาลังใจผู้ผลิตละครที่มีความพยายาม

และผลงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  เช่น 

ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นละครที่มีลักษณะพิเศษ 

นางเอกเป็นผู้หญิงที่กล้าคิดกล้าทำา กล้าต้ังคำาถามต่อสังคม 

ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ในขณะ

เดียวกัน อาจสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนให้ร่วม

โหวตละครประเภทยอดเยี่ยมสำาหรับผู้หญิงและละคร

ประเภทยอดแย่สำาหรับผู้หญิง เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ

ก็ได้

11) ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุม

กลุ่มอาเซียน พ.ศ. 2562 ควรมีบทบาทนำาในการนำา

ประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่ออาเซียนทั้งมวล 

เพื่อช่วยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น 

การจัดงานแสดงและการประชุมระดับอาเซียนเกี่ยวกับ 

มุมมองภาพสะท้อนละครหรือภาพยนตร์เพื่อฉายภาพ  

“การเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงต่อสังคมอาเซียน”  โดย

เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือในระดับอาเซียน

ให้ เกิดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับ

สถานการณ์ของผู้หญิงในศตวรรษใหม่ผ่านเร่ืองราว

ท่ีสะท้อนในละครและภาพยนตร์จากประเทศต่าง ๆ 

เป็นการสร้างแนวร่วมในระดับภูมิภาคอาเซียนและทำาให้

เกิดเจตคติที่ดีต่อบทบาทของผู้หญิงในวงกว้าง

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง

มาตรการลดความเหลื่อมลำ้าทางเพศ

ข้อมูลทางสถิติช่วยฉายภาพใหญ่ให้เห็นถึงความ 

แตกต่างของเพศหญิงและชายในองค์กรประเภทต่าง ๆ 

คณะผู้วิจัยได้หาข้อมูลและเสนอข้อมูลเชิงตัวเลขให้เห็น

ถึงความเหล่ือมลำ้าระหว่างหญิงและชายในการถือครอง

ตำาแหน่งบริหารในองค์กรประเภทต่าง ๆ ของประเทศไทย 

ความพยายามครั้งนี้อาจเป็นภาพใหญ่ที่เสนอให้เห็นถึง

สภาวะของหญิงชายในองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่สมบูรณ์

มากที่สุดก็ได้

อย่างไรก็ดี ยิ่งมีความจำาเป็นที่จะศึกษาในเชิงลึกมาก

ขึ้นว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำาให้ความแตกต่างและเหลื่อมลำ้านี้

เกิดข้ึนและควรมีวิธีการและมาตรการท้ังระยะส้ันและยาว

ที่จะลดความเหลื่อมลำ้านี้ รวมทั้งต้องหาคำาตอบของคำาถาม

สำาคัญว่ามีความจำาเป็นต้องลดความเหลื่อมลำ้าในทุกกรณี

หรือไม่ เพราะเหตุใด ซ่ึงคำาถามเหล่านี้อาจจะเป็นข้อเสนอ

แนะสำาหรับการทำาการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
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ที่มา : การสำารวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2561.





ด้านความหลากหลายทางเพศ

2561
89  14. ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐ ระยะที่ 1 
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เรื่องที่ 14

โครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐ ระยะที่ 1”

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561

ที่มาและความสำาคัญ

สังคมไทยปัจจุบัน ประเด็นการเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างเพศกำาลังเป็นประเด็นท่ีทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐหรือ 
ภาคประชาชนใหค้วามสำาคญัและความสนใจเพิม่ขึน้อยา่งมาก อนัจะเหน็ได้จากการมพีระราชบญัญติัความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ  
พ.ศ. 2558 ที่มุ่งหมายขจัดและลงโทษการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ แต่ในความเป็นจริง กลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
ในประเทศไทยยังประสบปัญหาการถูกกีดกันทั้งทางการศึกษา การถูกเลือกปฏิบัติในการทำางาน การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ 
ได้อย่างเต็มที่ทางด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม และด้านกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
การรับรองสิทธิและสถานภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เช่น กฎหมายรับรองการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน 
และกฎหมายการรับรองสถานภาพของบุคคลข้ามเพศ ข้อจำากัดดังกล่าวทำาให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศไม่สามารถเข้าถึง 
สิทธิต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รับความคุ้มครองเมื่อถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว สิทธิท่ี 
เกี่ยวกับบุตร สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม สิทธิในการรับมรดก สิทธิในการทำานิติกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคู่สมรส เป็นต้น  
นอกจากนี ้ในทางสงัคม บุคคลเหลา่นีย้งัตอ้งเผชญิการไมไ่ด้รบัการยอมรบัและทศันคตเิชงิลบจากคนในครอบครวั สถานศึกษา  
สถานที่ทำางาน รวมถึงในสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ กลุ่มกะเทย เกย์ ทอม ดี้ ยังถูกล้อเลียนและ
กระทำาความรุนแรงเพียงเพราะเป็นเพศที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การแบ่งแยก 
ทางอาชีพ (Professional Segregation) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บุคคลจำาเป็นต้องซ่อนเร้นตัวเองหรือจำากัดพื้นที่ทางสังคม 
ของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองถูกละเมิดโดยผู้อื่น

การศึกษาวิจัยหลายชิ้นเสนอว่า ภาคราชการไทยเป็นองค์กรที่ไม่เป็นมิตรและกีดกันกลุ่มหลากหลายทางเพศมากที่สุด
โดยเฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศ ซึ่งถูกกีดกันจากระบบการทำางานด้วยเหตุที่เป็นเพศที่แตกต่าง จากข้อระเบียบเรื่องการแต่งกาย
ราชการที่กำาหนดให้แต่งกายตามเพศกำาเนิดเท่านั้น ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้จึงไม่มีโอกาสหรือขาดกำาลังใจที่จะเข้ามารับราชการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบการคุ้มครองสทิธแิละการสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเพศในทกุหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตามพระราชบัญญัต ิ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของภารกิจการยุติความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ และเล็งเห็นถึงความจำาเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะ 
ในภาคราชการ ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัย “ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงาน
รัฐ” เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ผลกระทบ และมาตรการในการแก้ไขเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เพศ งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นก้าวแรกของการสร้างองค์ความรู้รอบด้านในเร่ืองความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย และนำาไป
สู่การสร้างมาตรการ แนวทาง และระเบียบปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเป็นมิตรต่อบุคลาการ LGBT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ อีกทั้งยังสามารถเป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมแก่หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระเบียบปฏิบัติ นโยบาย ทัศนคติ และ

สภาพการทำางานในหน่วยงานของรัฐที่มีเจ้าหน้าท่ีหรือ

ข้าราชการที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ

แตกต่างจากเพศกำาเนิด

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของระเบียบปฏิบัติ นโยบาย 

ทัศนคติ และสภาพการทำางานในหน่วยงานของรัฐที่มี

ต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือ 

การแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำาเนิด

3. เพื่อศึกษาแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อ 

ยุติการเลือกปฏิบัติ ปัญหาความรุนแรง และการละเมิดสิทธิ 

ด้วยเหตุแห่งเพศในสถานที่ทำางาน

4. เพื่อศึกษามาตรการในการส่งเสริมให้ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเกิดความตระหนักรู้ และ 

เข้าใจในการปฏิบัติและการให้บริการท่ีเป็นมิตรต่อผู้ร่วมงาน 

หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดง 

ออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำาเนิด

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์

เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการ

แสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำาเนิด จำานวน  

31 คน จากองค์กรหน่วยงานรัฐ  ท้ังในส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

ทัศนคติ สภาพการทำางาน ปัญหาความรุนแรงและการ

เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

ใช้ระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2560

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพและนำามาประมวลเพื่อจัดทำาร่างแบบสอบถาม

ออนไลน์และระบบการกระจายแบบสอบถามออนไลน์  

ใช้ระยะเวลาดำาเนินการระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2560  

– เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ มี ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 31 คน  

ในจำานวน 31 น้ี เป็นผู้บริหาร 4 คน นอกจากการสัมภาษณ์ 

ในเชิงลึกแล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม  

(Focus group) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์และสนทนาใน 

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับในระบบราชการแบบ

เจาะลึก โดยมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจำานวน 4 คน ได้แก่  

คุณครูจากโรงเรียนระดับประถม 2 คน ข้าราชการท้องถ่ิน 

1 คน และข้าราชการทหาร 1 คน

ชายรักชาย

กลุ่มชายรักชายท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ 

หรือลูกจ้างในหน่วยงานรัฐมีอยู่ในทุกหน่วยงาน เพียงแต่จะ 

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศมากน้อย

เพียงใด กลุ่มชายรักชายผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยว่า โดยภาพรวม

แล้วไม่คิดว่าการเป็นชายรักชายเป็นอุปสรรคต่อการทำางาน 

ราชการนัก เน่ืองจากการก้าวหน้าในราชการ มีการประเมิน 

ความสามารถและผลงานท่ีเป็นข้ันตอนอยู่แล้ว อัตลักษณ์

ทางเพศเป็นประเด็นชีวิตส่วนตัวที่ไม่จำาเป็นจะต้องเปิดเผย

ในสถานที่ทำางานหรือกับเพื่อนร่วมงานเสมอไป อย่างไร

ก็ตาม การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศที่ค่อนข้างชัดเจน

ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการอคติทางเพศจากเพื่อนร่วมงาน 

หรือผู้บริหาร และส่งผลต่อการไม่ได้รับโอกาสในการก้าวข้ึน 

เป็นผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากอัตลักษณ์ความเป็นเกย์ 

ที่เปิดเผยตนเอง

หญิงรักหญิง

หญิงรักหญิงในภาคราชการอาจจะไม่ได้เปิดเผย

ตนเองอย่างชัดเจน เนื่องด้วยเพราะบทบาททางสังคมหรือ 

การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศนั้นเหมือนผู้หญิงทั่วไป  

ยกเว้นว่าหญิงรักหญิงผู้น้ันจะเปิดเผยตัวตนกับเพ่ือนร่วมงาน 

โดยการแสดงออก เช่น ท่าทาง การแต่งกาย หรือการบอก

กล่าวให้รู้อย่างตรงไปตรงมา หญิงรักหญิงผู้ให้สัมภาษณ์ 

มีความเห็นเช่นเดียวกันกลุ่มชายรักชายว่า วิถีทางเพศหรือ

ความเป็นเพศที่แตกต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการ

ทำางาน ไม่ได้มีความรู้สึกว่าประสบความไม่เท่าเทียมหรือ 

ความไม่ยุติธรรมในท่ีทำางาน ในเร่ืองการแต่งกาย หญิงรักหญิง 
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ที่แสดงออกเป็น “ทอม” หรือมีท่าที พฤติกรรม หรือการ 
แต่งตัวแบบผู้ชาย สามารถแต่งกายได้อย่างอิสระ เน่ืองด้วย 
กฎระเบียบราชการอนุญาตให้ผู้หญิงใส่กางเกงและ 
เคร่ืองแบบราชการแบบกางเกงได้ หญิงรักหญิงผู้ให้ข้อมูล
ไม่มีปัญหาในการเข้าห้องนำ้า  เพราะสามารถใช้ห้องนำ้า 
ผู้หญิงได้อย่างสบายใจ อย่างไรก็ตาม หญิงรักหญิงบางคน
กล่าวถึงความรุนแรงทางวาจาที่ประสบ เช่น การถูกแซว 
ถูกล้อเลียน การถูกถามเรื่องส่วนตัว และเรื่องเพศ

ผู้หญิงข้ามเพศ

กลุ่มผู้หญิงข้ามเพศในภาคราชการมักจะประสบ
ปัญหามาก  เนื่องจากการท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือ 
เพศภาวะไม่ตรงกับเพศกำาเนิด และไม่ตรงตามเอกสาร
ราชการ ปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนข้ามเพศในทุกสาขาอาชีพ 
แต่ในภาคราชการน้ัน การมีเพศภาวะไม่ตรงกับเพศกำาเนิด
น้ันส่งผลถึงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่ผู้หญิงข้ามเพศ
เข้าไม่ถึง ประเด็นที่ผู้หญิงข้ามเพศทุกคนกังวลคือเรื่อง 
การแต่งกาย โดยชุดข้าราชการท่ีกำาหนดให้เพศชายใส่ 
เครื่องแบบกางเกงเท่านั้น ข้อกังวลในเรื่องการแต่งกาย
เริ่มตั้งแต่การสมัครสอบ สอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานราชการ ผู้หญิงข้ามเพศบางคน
จำาต้องใส่เคร่ืองแบบข้าราชการชายเพื่อสมัครงาน ปัญหา
การไปราชการต่างจังหวัดท่ีต้องพักค้างคืนนั้น กำาหนดให้
ข้าราชการเพศเดียวกันต้องพักด้วยกันเท่านั้น (หญิงพัก
กับหญิง ชายพักกับชาย) ผู้หญิงข้ามเพศที่มีสภาพร่างกาย
เปล่ียนไปเป็นผู้หญิงแล้ว ต้องพบเจอกับสถานการณ์ท่ีอึดอัด
และความเส่ียงต่อการถูกล่วงละเมิด บางรายต้องประสบกับ
การล่วงละเมิดทางเพศ 

ผู้ชายข้ามเพศ

ประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศมีความคล้ายคลึง 
กับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศในเร่ืองของการแต่งกาย โดยส่วนใหญ่ 
มีความกังวลต่อแรงกดดันของผู้บริหารที่พยายามบังคับให้
แต่งกายเป็นผู้หญิง ถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาท่าทางจะเป็น 
ผู้ชายไปมากแล้วก็ตาม อีกท้ังอัตลักษณ์การเป็นผู้ชายข้ามเพศ 
ยังเป็นที่รู้จักน้อยในสังคมไทย ผู้ชายข้ามเพศจึงต้องเผชิญ 
กับความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของเพ่ือนร่วมงาน  
ก่อให้เกิดความอึดอัดใจ

บทสรุป

ข้าราชการท่ีมีความหลากหลายทางเพศบางส่วน เช่น 
กลุ่มเกย์ หรือชายรักชายและหญิงรักหญิงให้ความเห็นว่า 
ไม่ค่อยประสบกับการเลือกปฏิบัติหรือความไม่เป็นธรรมใน
การทำางาน เพราะการแสดงตัวตนไม่ได้มีความชัดเจนมาก 
เท่ากลุ่มคนข้ามเพศ การเป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิง
เป็นเร่ืองการชอบหรือรสนิยมซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนตัว ไม่ได้ 
เกี่ยวพันกับการทำางาน แต่ในกรณีของคนข้ามเพศ การ 
แสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางเพศมีความชัดเจน และเห็น
ได้โดยง่ายโดยผ่านการแต่งกาย การเปลี่ยนแปลงร่างกาย
และลักษณะทางกายภาพ การแสดงออกและบทบาททาง
สังคมของคนข้ามเพศจึงไปกระทบหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย 
ระเบียบ และกติกาในสังคม ที่บัญญัติอยู่บนแนวคิดแบบ
สองเพศ (ข้ัวตรงข้ามหญิง – ชาย) ซ่ึงไม่ได้เปิดกว้างและ 
เปิดพ้ืนท่ีให้กลุ่มบุคคลข้ามเพศ บุคคลข้ามเพศจึงยังอยู่ 
บนพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ถูกรับรองอย่างถูกกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ทางราชการทำาให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การไม่ได้
รับสิทธิให้แต่งกายตามเพศท่ีต้องการ การถูกบังคับให้ต้อง
พักค้างคืนกับคนที่เป็นเพศกำาเนิดเดียวกัน ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ความเส่ียงในการถูกกระทำาความรุนแรง การถูกละเมิด 
หรืออาจจะกระทบหรือถูกลิดรอนสิทธิ เช่น คนข้ามเพศ
ตัดสินใจพักค้างคืนคนเดียวโดยไม่เบิกจากราชการเพื่อ 
ความสบายใจของตนเองและผู้ที่ต้องเข้าพักด้วย โอกาส 
ในการเจริญกาวหน้าก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่ผู้มีความ 
หลากหลายทางเพศกังวล และคิดว่าเป็นได้ยากในการ 
ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งในระดับสูงหรือเป็นผู้บริหาร ด้วยเพราะ 
คิดว่าระบบราชการยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลาย 
ทางเพศได้แสดงความสามารถอย่างแท้จริง  เปิดพื้นที่
เพียงแค่บางส่วนท่ีพอจะยอมรับได้แต่ไม่มองท่ีความ
สามารถท่ีแท้จริงและให้ความสำาคัญกับหน้าตาขององค์กร
มากกว่า ดังนั้นการที่จะให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนองค์กร  จึงยังเป็นเร่ืองที่ไม่ได้รับ
การยอมรับ ผู้มีความหลากหลายทางเพศในองค์กรภาครัฐ 
จึงจำาเป็นต้องแสดงความสามารถให้เต็มท่ี หลายคนเพิ่ม 
ศักยภาพและอำานาจต่อรองให้ตนเองด้วยการเรียนต่อ 
ในระดับปริญญาโทหรือเอก เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการก้าวหน้า
ในที่ทำางาน บางคนเลือกทำางานในสาขางานที่มีความพิเศษ 
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และเฉพาะทางเพื่อเพิ่มคุณค่าในด้านความสามารถ 
เฉพาะทางให้ตัวเองโดดเด่นในหน้าที่การงาน และสร้าง
ความมั่นคงในตนเอง 

ผู้ที่ มีความหลากหลายทางเพศหลายคนยอมรับ
ว่าตั้งใจที่จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการให้ได้  เพราะงาน
ราชการเป็นงานที่มั่นคงสำาหรับเพศท่ีแตกต่าง เนื่องจาก
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ มีเงินบำานาญท่ีแน่นอน
และมั่นคงที่จะสามารถเป็นทุนในการดูแลตนเองเมื่อยาม 
เกษียณหรือแก่ชรา เน่ืองจากผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
มองว่าการเป็นเพศที่แตกต่างเช่นน้ีอาจจะไม่ได้มีโอกาส 
ได้แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่อาจจะมี
ลูกหลานที่คอยดูแลยามแก่ชราเหมือนหญิง – ชายอื่น ๆ  
การเป็นข้าราชการจึงน่าจะมั่นคงสำาหรับกลุ่มผู้ที่ความ
หลากหลายทางเพศ ทำาให้มีความจำาเป็นต้องลงทุนและ
ตั้งใจที่จะประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน

ข้อเท็จจริงที่ผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อราชการไทย 
ไม่ได้แตกต่างจากหญิง - ชายอ่ืน ๆ แต่ผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศกลับยังไม่ได้รับสิทธิท่ีเท่าเทียม เช่น สิทธิในการ 
รักษาพยาบาลของคู่สมรสที่กำาหนดว่าต้องเป็นคู่สมรส
ชาย  –  หญิง   เท่านั้น   บุคลากรคนข้ามเพศยังไม่ ได้
ถูกรับรองในเพศที่ต้องการ รวมถึงการแต่งกายในชุด
ข้าราชการ/ชุดปกติขาว รวมไปถึงการได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกกำาหนดโดยเพศแบบ 
ชาย – หญิง ตามเพศกำาเนิดและคำานำาหน้าช่ือเท่าน้ัน ปัญหา 
เหล่าน้ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามสภาพความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 
ทางเพศอยู่มากมาย รวมถึงในหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชน

นอกจากน้ีในประเด็นผู้ ท่ีมีอัตลักษณ์คนข้ามเพศ  
ทั้ งผู้ หญิงข้ ามเพศและผู้ ชายข้ ามเพศต้อง เผ ชิญกับ
สถานการณ์ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของ
เพ่ือนร่วมงาน รวมถึงแรงกดดันจากผู้บริหาร เนื่องจาก
ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจและรู้จักกับ 
อัตลักษณ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบทางจิตใจ 
ทำาให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน เกิดความอยาก 

ย้ายที่ทำางาน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของบุคลากรและผล 
กระทบต่อองค์กร เป็นเหตุให้องค์กรต้องสูญเสียประโยชน์
หลายด้าน  ท้ังทรัพยากรบุคลากรและทรัพยากรเวลา  
ต้องสรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทน  โดยปัจจัยสำาคัญ 
ที่ส่งผลอย่างมากต่อการทำางานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรคนข้ามเพศในหน่วยงานรัฐ คือ ท่าทีของผู้บริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า หลายคนพร้อมที่จะ
อนุญาตให้บุคลากรข้ามเพศแต่งกายตามเพศที่เป็นและ 
พึงพอใจ แต่ด้วยกฎระเบียบที่ยังยึดโยงกับเพศโดยกำาเนิด  
จึงทำาให้ผู้บริหารเหล่านั้นไม่มั่นใจที่จะอนุญาตเพราะ 
เกรงว่าจะขัดกับกฎระเบียบ ผู้บริหารผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อ
เสนอแนะว่า หน่วยงานส่วนกลางควรมีการพิจารณาและ
ทำาการศึกษาในเร่ืองนี้อย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อรับรอง
สิทธิของบุคลากรข้ามเพศ

ข้อเสนอแนะ

ด้านการวิจัย

1. กำาหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงานด้านการวิจัยตาม 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
เพ่ือกำาหนดขอบเขตและทิศทางในการพัฒนาด้านการวิจัย
และการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทย

2. สำารวจ และรวบรวมความต้องการของหน่วยงาน
ภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าต้องการ
งานวิจัยศึกษาเร่ืองใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางเพศ

3. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศท่ีเป็นแหล่งทุนวิจัยและองค์กรท่ีทำาการวิจัย 
เชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาการวิจัย ด้านสังคมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของกรมฯ และการนำาไปใช้ได้จริง

4. ควรมีการสำารวจคาดการณ์จำานวนประชากร
ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงกับ
การสำารวจสำามะโนครัวประชากร โดยร่วมมือกับสำานักงาน
สถิติแห่งชาติและหน่วยงานด้านวิชาการ
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5. ควรมีการสำารวจเจตคติในเรื่องความเสมอภาค

ระหว่างเพศในประเทศไทยเป็นประจำา รวมถึงประเด็น 

การยอมรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศด้วยทุกครั้ง

ด้านนโยบาย

1. ดำาเนินการทบทวนและปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งในทางนิตินัย 

และในทางปฏิบัติที่ยังขัดแย้งกับพระราชบัญญัติความ 

เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 หากในทางกฎหมาย 

ยังไม่สามารถกระทำาได้ ผู้บริหารองค์กรควรมีนโยบาย

ในการยืดหยุ่นกฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น ส่งเสริมเสรีภาพ 

ในการแต่งกาย การเพิ่มความยืดหยุ่นแก่บุคลากรข้ามเพศ 

ในการแต่งกายและการแสดงออก กฎ/ระเบียบ การพัก 

ค้างคืนของคนข้ามเพศ การอยู่เวรกลางคืนของคนข้ามเพศ 

การให้สวัสดิการบางส่วนแก่ข้าราชการคู่รักเพศเดียวกัน 

เป็นต้น

2. ดำาเนินการให้ความรู้เร่ืองความหลากหลายทางเพศ 

แก่หน่วยงานราชการ โดยผ่านการอบรม ให้ความรู้หรือ 

ศึกษาดูงานของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค 

หญิงชาย (Gender Focal Point - GFP) ของหน่วยงาน 

ภาครัฐ และพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารงานภายใต้

ความหลากหลายให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจ

จะสอดแทรกในการอบรมผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้

ต้องกำาหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานรัฐที่มีความจำาเป็น 

เร่งด่วนในการสร้างความเข้าใจ

3. ปรับปรุงมาตรการการป้องกันการล่วงละเมิด

ทางเพศในที่ทำางานให้ครอบคลุมทุกเพศ โดยต้องทำาความ

เข้าใจกับหน่วยงานว่าเรื่องการล่วงละเมิดสามารถเกิดได้กับ

ทุกคนและทุกเพศ

4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร โดยการให้ความรู้

ความเข้าใจต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการเคารพ

สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การแสดงออก 

ทางวาจาและทางร่างกายท่ีเหมาะสม การเพิ่มช่อง  

“เพศอ่ืน ๆ ” ในแบบสอบถาม/แบบสำารวจ หรือแบบฟอร์ม 

ต่าง ๆ ของทางราชการเพื่อเปิดพ้ืนที่ การรณรงค์การ 

ใช้ห้องนำ้าปลอดภัยสำาหรับทุกคน

5.  เปิดโอกาสให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
เข้ามามีบทบาทในระดับสูงมากข้ึน เพ่ือเป็นการเปิดพ้ืนที่ 
และโอกาสแสดงความสามารถ ซ่ึงจะนำาไปสู่การปรับเปล่ียน 
ความเข้าใจของสังคมในหน่วยงานมากขึ้น

6. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
ที่ทำางานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ เช่นโครงการ  
Being LGBT in Asia ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
(UNDP) หรือ World Bank เพื่อการพัฒนาการดำาเนินงาน
ในประเทศ

7. แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความก้าวหน้าในประเด็น 
ดังกล่าว เพ่ือการแลกเปล่ียนและพัฒนาองค์ความรู้ โครงการ  
กิจกรรม หรือตัวอย่างที่ดีต่าง ๆ 

8. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ผ่าน 
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) 
ในการผลักดันการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ โดยดำาเนินการควบคู่กับแผนสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติของกระทรวงยุติธรรม

9. ดำาเนินการทบทวนและยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงหนังสือ 
แบบเรียนต่าง ๆ ท่ียังมีอคติทางเพศ เพ่ือเป็นการขจัดการ
ผลิตซำ้าอคติทางเพศและภาพเหมารวมทางลบที่เกิดกับกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ

ด้านการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์

1. จัดงานรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้ในวันสำาคัญ 
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศ  เช่น  
การรณรงค์วันยุติความเกลียดกลัวต่อคนรักเพศเดียวกัน  
คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ หรือ IDAHOT ในวันที่ 17  
พฤษภาคม ของทุกปี โดยสามารถทำาในระดับองค์กรและ 
ในสังคมโดยรวม

2. การจัดทำาสื่อต่าง ๆ เช่น โฆษณาภาพยนตร์สั้น 
เพ่ือเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ เพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกในสังคม
เกี่ยวกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือดำาเนินการจัดประกวดสื่อ
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ที่มา : ชีรา ทองกระจาย และกนกวรรณ ธราวรรณ, ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐระยะที่ 1,  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. 

หมายเหตุ โครงการวิจัยชิ้นนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการความหลากหลายทางเพศ 

ในองค์กรรัฐ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2560 ให้กับนางสาวชีรา ทองกระจาย อาจารย์ประจำาภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัย ขณะนั้นดำารงตำาแหน่งนักพัฒนาสังคมชำานาญการ สังกัด 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยระยะท่ี 2 จากสำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย  (สกว.) ปัจจุบันรายงานฉบับสมบูรณ์อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศ

หรือภาพยนตร์ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

สนใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นความหลากหลาย 

ทางเพศ

3. การจัดทำาข้อมูลออนไลน์เผยแพร่ความรู้ภายใน

องค์กรภาครัฐ

4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านส่ือสาร

มวลชนของรัฐ และเอกชน  เช่น กสทช.  ในการจัดทำา  

และเผยแพร่คู่มือสื่อเกี่ยวกับสิทธิความหลากหลาย 

ทางเพศและความเสมอภาคระหว่างเพศ และจัดการอบรม

สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 

ด้านกฎหมาย

1. ดำาเนินการศึกษา ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย 

ท่ี ยั งอยู่ บน พ้ืนฐานของแนวคิ ดแบบสอง เพศ   เช่ น  

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

กฎหมายคำานำาหน้านาม ฯลฯ  เพื่อหาแนวทางในการ

ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและครอบคลุมบุคคลทุกเพศ

2. ผลักดันกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิความ 

หลากหลายทางเพศ เช่นร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียน

คู่ชีวิต กฎหมายรับรองสถานะทางเพศของบุคคลข้ามเพศ  

เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศได้รับความ

คุ้มครองที่ครอบคลุมตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
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ด้านครอบครัว
2547
99   15. โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก

2549
107 16. การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและ

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษ : 

ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัว

เร่ร่อน ระยะท่ี 1

2550  
112   17. การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและ

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : 

ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัว

เร่ร่อน ระยะท่ี 2

125  18. การดำาเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวท่ีประสบภัยสึนามิ

2551
132  19. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและครอบครัว

2552
137  20. การศึกษาและพัฒนาแบบจำาลองประเมินสถานการณ์

ครอบครัวไทย 

146  21. การวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัวไทย

149  22. การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว

2553
153  23. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกัน

ความมั่นคงของครอบครัว 

2556
161   24. การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ 

ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุ 

ที่ประสบภาวะยากลำาบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุ 

เลี้ยงดูเด็กตามลำาพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำาพัง

2558
169 25. ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงาน 
กับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ ปีที่ 1 

2559
174 26. ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงาน 
กับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ ปีที่ 2 

188 27. การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำางาน 

เชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

2560
193 28. พลังครอบครัว :  อิทธิพลต่อความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
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เรื่องที่ 15

การประเมินผลโครงการ “เตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก”

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อประเมินผลสำาเร็จและปัญหาอุปสรรคของการเตรียมความพร้อมการมีครอบครัวตามโครงการ 

เตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก 

2. เพื่อหารูปแบบการเตรียมความพร้อมการมีครอบครัวให้แก่คู่สมรสใหม่ ประชาชน และเยาวชน 

ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

วิธีดำาเนินการวิจัย

การประเมินผลโครงการฯ  ได้นำากรอบแนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลแบบ CIPP Model  

มาประยุกต์ใช้  โดยมีรูปแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการกำาหนดกลุ ่มเป้าหมายไว ้ 

2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ กับกลุ่มคู่สมรส 

ประชาชน และเยาวชนที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ในพื้นท่ี 4 จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ ราชบุรี ปราจีนบุรี 

ขอนแก่น และกระบี่ รวมทั้งเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในอีก 3 จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ กำาแพงเพชร 

พิจิตร และสุรินทร์

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มคู่สมรส ประชาชน และเยาวชนที่ผ่าน 

การอบรมโครงการฯ จำานวน 153 คน เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

ครอบครัวผาสุก ซึ่งประกอบด้วยคำาถาม 8 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย 2) ข้อมูลเก่ียวกับ 

การเตรียมการฝึกอบรม 3) ความรู ้ที่ได้รับ 4) สัมพันธภาพในครอบครัว 5) ภาวะวิกฤตในครอบครัว  

6) ทักษะการแก้ปัญหา 7) การนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน (ถามเฉพาะคู่สมรส) และ 8) ข้อเสนอแนะ  

ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การจัดเวทีประชาคมและสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม 

ในประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ของครอบครัวและการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและ

กระบวนการฝึกอบรม ผลสำาเร็จและข้อจำากัดของการดำาเนินงาน ผลดีของการฝึกอบรมที่ได้นำาไปใช้ในชีวิต

ครอบครัว และข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพครอบครัว 

คณะผู ้ประเมินได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 ทั้งข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ และนำาแบบสอบถามตลอดจนข้อมูลที่ได้มาถอดบทเรียนเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน  

(Inferential Statistics) ทดสอบ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ และในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ 

เนื้อหา (Content validity) 



 RESEARCH OF DWF100

ผลการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของคู่สมรส ประชาชน และเยาวชน
ที่เข้าร่วมอบรม ผลการศึกษาพบว่า ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด 
นำาร่อง สามารถเข้าถึงกลุ่มครอบครัวและคู่สมรสได้ 153 คน  
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชนท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปีข้ึนไป  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
และระดับประถมศึกษาเท่านั้น รายได้พอเพียงแก่การดำารง 
ชีพพอสมควร บางส่วนมีเหลือเก็บ และบางส่วนรายได ้
ไม่เพียงพอเป็นหนี้สินซึ่งมีอยู่เพียงเล็กน้อย ลักษณะของ
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีจำานวนสมาชิก 
1-5 คน เข้าร่วมการอบรมในปี 2547 จำานวน 77 คน และ 
ปี 2548 จำานวน 73 คน และส่วนใหญ่ร้อยละ 92.7 เข้าร่วม 
กิจกรรมพร้อมคู่สมรส และร้อยละ 7.3 เข้าร่วมคนเดียว 
นอกจากนี้ กลุ ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเข้าอบรมเพียง  
1 ครั้ง  เน่ืองจาก อบจ. ดำาเนินการอบรมเพียง 1 คร้ัง 

แต่บางส่วนเข้าร่วมต่อเนื่อง 2 ครั้ง

รูปแบบและกระบวนการฝึกอบรม

โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุกใช้การ 
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการหลัก โดยเริ่มดำาเนินการในป ี 
2547 และปี 2548 มีการดำาเนินการ 3 ลักษณะ คือ 1) อบจ.  
จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพื่อดำาเนินโครงการนี้โดยเฉพาะ  
2) จัดต้ังงานกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน ให้เป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ และ 3) ดำาเนินการโดยงานพัฒนาสังคม ซึ่ง
มีอยู ่แล้วในโครงสร้างของ อบจ. แต่มีข้อจำากัดท่ีสำาคัญ 
คือ ขาดแคลนทั้งบุคลากรและทีมงานดำาเนินโครงการนี้
โดยตรง ซ่ึงจำาเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพในหลาย 
ด้าน มีเพียง อบจ. ปราจีนบุรี และ อบจ. ราชบุรีเท่าน้ันท่ีมี 
ความพร้อมท้ังทางด้านบุคลากรและทรัพยากรดำาเนินงาน  
กล่าวคือ โครงการฯ ท่ีได้รับการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง 
และทีมบริหารของท้องถิ่น สามารถดำาเนินการให้เกิด 
การมีส่วนร่วมและประสบความสำาเร็จสูง แต่โครงการที่
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารไม่แสดงการสนับสนุนอย่าง 
ชัดเจน ผู้รับผิดชอบดำาเนินการจะไม่มีทีมงานจากแหล่ง 
อ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม อีกท้ังไม่มีความสนใจท่ีจะพัฒนา 

โครงการฯ ต่อเนื่อง ทำาให้การริเริ่มต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก 

และล้มเลิกไปโดยง่าย กระบวนการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเน้น 

การถ่ายทอดความรู้  ซ่ึงใช้การบรรยายของวิทยากรตาม

หัวข้อต่าง ๆ เป็นหลัก แต่ไม่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

เท่าใดนัก โดยใช้ระยะเวลาดำาเนินการ 1 วันเต็ม มีเพียง 

อบจ. กระบ่ี ที่ใช้ระยะเวลาดำาเนินการ 2 วัน รูปแบบและ 

กระบวนการฝึกอบรมโดยภาพรวมแล้วจะดำาเนินการ 

คล้ายกัน เพราะมีแนวทางและข้อกำาหนดจากส่วนกลาง

เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ แต่บางแห่งมีการออกแบบและริเร่ิม

กิจกรรมตามที่คณะทำางานเห็นสมควรเพิ่มขึ้นมา ดังน้ัน  

รูปแบบโครงการนำาร่องที่ดำาเนินการโดย อบจ.  ท้ัง 7 

จังหวัด ใน 2 ปี คือ ปี 2547 และปี 2548 อาจจำาแนก

ได้สองรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การดำาเนินโครงการ 

อบรมอย่างเดียว โดยรับการจัดสรรงบประมาณและรูปแบบ 

การฝึกอบรมจากส่วนกลางแล้วดำาเนินการไปตามเงื่อนไข  

ซ่ึงบางแห่งสามารถประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี แต่บางแห่ง 

หากขาดการสนับสนุนจากภาคการเมืองท้องถิ่นและฝ่าย

บริหารก็จะยุติโครงการเมื่อเสร็จสิ้นช่วงเวลาการทดลอง 

ดำาเนินการนำาร่อง ส่วนรูปแบบที่ 2 ดำาเนินโครงการผสม

ผสานกับการริเร่ิมของท้องถ่ิน ซ่ึงมีการดำาเนินการหลาย

ลักษณะ เช่น การจัดสรรงบประมาณสมทบจากท้องถิ่น 

หรือการเริ่มกิจกรรมหลายกิจกรรมเข้ามาเคลื่อนไหวสังคม

ในจังหวะเดียวกัน มีการสื่อสารกับสังคม ซึ่งทำาให้โครงการ

ได้รับความสนใจและเกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง 

เช่น รูปแบบของ อบจ. ปราจีนบุรี 

เนื้อหาหลักสูตร 

เนื้อหาหลักสูตรมีความครอบคลุมความรู้และทักษะ

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การครองเรือน การเตรียมความพร้อม

เพื่อชีวิตครอบครัว สุขภาพอนามัย กฎหมายครอบครัว 

และธรรมะในชีวตประจำาวัน เป็นต้น ซ่ึงมีการดำาเนินการ

หลายแนวทาง ได้แก่ อาศัยแบบอย่างหลักสูตรที่ส่วนกลาง

ออกแบบไว้แล้วพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเอง ใช้หลักสูตรจาก 

ส่วนกลางและเพิ่มเติมหัวข้อที่ท้องถิ่นต้องการ รวมทั้ง 

หยิบยืมหลักสูตรจาก อบจ. อ่ืนมาดำาเนินการ โดยส่วนใหญ่  

อบจ. แต่ละแห่งไม่ค่อยมีปัญหาเก่ียวกับกระบวนการฝึก 

อบรมด้านเนื้อหาหลักสูตรเท่าใดนัก 
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ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การค้นหากลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวปฏิบัติหลายวิธี  

ไม่ว่าจะเป็นการประสานไปยังอำาเภอ ผู้นำาชุมชน กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย อสม. การส่งจดหมายถึงครอบครัว 

และคู่สมรสโดยตรง รวมท้ังการติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าท่ี 

ดำาเนินโครงการ การอบรมแต่ละครั้งจะมีกลุ่มครอบครัว 

และคู่สมรสเข้าร่วมประมาณคร้ังละ 60-100 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นกลุ่มเกษตรกร อายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป แต่ยังไม่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผู้เริ่มต้นชีวิตครอบครัว เด็กและเยาวชน หรือ 

กลุ่มย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นได้ เพราะส่วนใหญ่คือคู่สมรส 

ที่อยู่ด้วยกันมาหลายปี

กระบวนการฝึกอบรมโดยภาพรวม 

กระบวนการฝึกอบรมโดยภาพรวมสรุปว่า มีความ

เหมาะสมในหลายด้าน ไม่ว ่าจะเป็นด้านเนื้อหาสาระ 

วิทยากร เอกสารประกอบการบรรยาย สถานที่ในการฝึก 

อบรม แต่กระบวนการฝึกอบรมด้านที่มีความเหมาะสม

น้อยที่สุดคือ ระยะเวลาที่จัดฝึกอบรม ซึ่งการศึกษาในเชิง

คุณภาพพบว่า มีข้อจำากัดสองด้าน คือ ระยะเวลาอบรม 

สั้นเกินไปหากดำาเนินการเพียง 1 วัน และการจัดอบรมใน

ตอนกลางวันหรือต้องไปค้างแรมจะกระทบต่อการประกอบ

อาชีพ ซึ่งทำาให้คู่สมรสไม่มีสมาธิและไม่สามารถเข้าร่วม 

การอบรมได้อย่างเต็มที่ 

ผลการฝึกอบรมต่อการเพ่ิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆ 

แก่ครอบครัว ผลท่ีได้รับจากการฝึกอบรมต่อครอบครัวและ 

คู่สมรส สามารถเพ่ิมพูนความรู้ด้านสุขภาพอนามัย บทบาท 

หน้าท่ีสามีภรรยา การเตรียมความพร้อมในชีวิตคู่ และ 

กฎหมายแก่ครอบครัวและคู ่สมรส พบว่า ได้ตามวัตถุ 

ประสงค์เป็นอย่างดี คือ ร้อยละ 81.5 ของคู่สมรส 153 คน  

ประเมินว่าได้รับความรู ้ แต่ร ้อยละ 18.5 ประเมินว่า 

ไม่ได้ความรู้ ส่วนระดับการได้รับความรู้น้ัน ได้รับความรู้ 

ปานกลางเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 62.8 รู้มากร้อยละ 32.8 

และรู้เท่าเดิมร้อยละ 4.4

ผลการฝึกอบรมต่อความพึงพอใจ 
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผลการฝึกอบรมสร้างความพึงพอใจและพัฒนา

สัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบก่อน

และหลังการฝึกอบรมตามประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ความช่วยเหลือจากครอบครัวเมื่อมีปัญหา การที่ครอบครัว

ช่วยแก้ปัญหา การท่ีครอบครัวยอมรับความต้องการในการ

ทำากิจกรรมใหม่ ๆ การพูดคุยแสดงความรู้สึกรักใคร่และ

ตอบสนองของครอบครัว และการได้ใช้เวลาทั้งหมดกับ 

ครอบครัว พบว่า เม่ือผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมมีความ

พึงพอใจต่อสัมพันธภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ (P-value<.001) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการ 

ฝึกอบรมจะส่งผลดีต่อการปรับทัศนคติต่อตนเองในเชิงบวก 

ซ่ึงเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการเตรียมความพร้อมครอบครัว

ผาสุกและการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 

ภาวะวิกฤติของครอบครัวในระยะ 1 ป 
ที่ผ่านมา 

ภาวะวิกฤตของครอบครัวในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา  

(2547)  ครอบครัวและคู ่สมรสที่ เข ้าร ่วมการอบรม 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.1 ไม่มีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นวิกฤติ 

ต่อครอบครัว วิกฤติที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ 

ถือว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนระดับปานกลางและระดับ

น้อย คือ ร้อยละ 42 และร้อยละ 27.7 ตามลำาดับ วิกฤติ 

ที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 ลำาดับแรกประกอบด้วย 1) ด้านการ 

ทำางาน ร้อยละ 46.7 2) ด้านการศึกษาของบุตร ร้อยละ  

44.1 และ3) การดำารงชีพของครอบครัว ร้อยละ 39.3  

ส่วนวิกฤติท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด 3 ลำาดับแรก ประกอบด้วย  

1)  แม ่พ ่อเด็กเลิกหรือแยกทางกัน  ร ้อยละ  6.6  2)  

คนในบ้านติดสุราหรือยาเสพติด ร้อยละ 3.3 และ3) คน 

ในบ้านถูกตำารวจจับขึ้นศาลหรือติดคุก ร้อยละ 2.6 แต ่

ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อครอบครัว 

มากถึงร้อยละ 50
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ทักษะการแก้ไขปัญหา 

การศึกษาเรื่องทักษะการแก้ไขปัญหาในครอบครัว

พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.6 มีทักษะในการ

แก้ไขปัญหาระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 22.4 อยู่ใน

ระดับสูง และมีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่มีทักษะในการ

แก้ไขปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับตำ่า ทักษะการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวครอบคลุมหลายด้าน ประกอบด้วยความสามารถ

ในการค้นหาจนรู ้สาเหตุของปัญหา การใช้ข้อเท็จจริง

ประกอบการคิดและการตัดสินใจ การเปิดรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน การผสมผสานหลายวิธีการเพื่อแก้ปัญหารวมทั้ง 

การขอความร่วมมือจากผู ้อื่น การพัฒนาทางเลือกและ 

การใช้เหตุใช้ผล การพยายามแก้ปัญหาให้สำาเร็จทุกครั้ง  

ความสามารถร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของกลุ่มจนได้ 

ความสามารถในการปรับวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมต่อ 

เหตุการณ์ที่แตกต่างกัน

การนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน 
ของผู้ผ่านการอบรม

เมื่อผ่านการอบรมไปแล้ว ครอบครัวและคู ่สมรส

สามารถนำาความรู้และทักษะต่าง ๆ ท่ีได้จากกระบวนการ

ฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำาวันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบทบาทและสัมพันธภาพ 

ทางด้านต่าง ๆ ในครอบครัว อันได้แก่ ใช้เพื่อพัฒนาการ 

สื่อสารที่ดี การแสดงความรัก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างสามีภรรยา การพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของสามี

ภรรยา และการถ่ายทอดสื่อสารให้แก่คนอื่น 

การสะท้อนบทเรียนและข้อเสนอแนะ 
จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องสหสาขา 

การจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อสะท้อนบทเรียนและ 

ระดมความคิด สามารถรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากกลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญและผู ้เ ก่ียวข้องสหสาขาเพื่อเป็น

แนวทางการดำาเนินโครงการเตรียมความพร้อมครอบครัว

ผาสุกต่อไปในอนาคต ดังนี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพ อบจ. เทศบาล และ อบต. 
องค์กรท้องถิ่นควรให้ความสำาคัญ คือ 

1.1 การผลักดันระดับนโยบายและแผนงานแบบ
ผสมผสาน 

1.2 การพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อ 
การดำาเนินงาน 

1.3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมและสร้างเสริม
ศักยภาพผู้นำา 

1.4 การจัดการความรู้เพ่ือขยายผลการดำาเนินงาน 

2. การพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทภาค
ประชาสังคม ปัจเจก และองค์กรเอกชน (NGOs) ควรให ้
ความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

2.2 การพัฒนาและจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.) 

2.3 การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
(อพม.) ครอบคลุมระดับหมู่บ้าน 

2.4 การรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สังคม ตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

2.5 การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทการดำาเนินงาน 
ขององค์กรท้องถิ่น 

3. การพัฒนารูปแบบและกระบวนการเพ่ือสร้าง
ศักยภาพและอบรมเครือข่ายแกนนำา ควรให้ความสำาคัญ
ต่อการดำาเนินงาน ดังนี้ 

3.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
และสะท้อนสาระการเรียนรู้ชุมชน 

3.2 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

3 .3   การพัฒนาการเข ้ าถึ งกลุ ่ ม เป ้ าหมาย  
(Outreach Program) 

3.4 การประเมินความจำาเป็นและความต้องการ
เพื่อดำาเนินโครงการ 

3.5 การวิจัยประเมินผลและติดตามผลระยะยาว 
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4. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่า

จะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข 

5. การดำาเนินโครงการขยายผลการเตรียมความ

พร้อมก่อนเป็นครอบครัวใหม่ 

6 .   การอบรมและพัฒนา บุคลากร   วิทยากร

กระบวนการ และเครือข่ายอาสาสมัคร 

7. การพัฒนาสื่อ เอกสารความรู้ และสิ่งสนับสนุน

เพื่อการดำาเนินงาน 

8. การพัฒนาทางด้านเน้ือหา ควรเน้นสำาหรับ 2 กลุ่ม 

สำาคัญคือ กลุ่มคู่รักและเยาวชน และกลุ่มคู่สมรสใหม่และ

ปานกลาง (อายุ 20-40 ปี) 

9. การพัฒนารูปแบบดำาเนินการ ควรสอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีแตกต่างกันของชนบทและเมือง  

รวมไปถึงจัดอบรมโดย อบจ. และ พมจ. จัดทำาคู่มือ CD  

เผยแพร่ในจังหวัดและท้องถ่ิน พัฒนาวิทยากรกระบวนการ  

และพัฒนาตัวแบบ (Model) เพื่อการดำาเนินงานที่ดี 

10. การพัฒนาการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนา 

บทบาทและการดำาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานและ

องค์กรในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11. การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยอบรมเตรียมบุคลากร  ซึ่งดำาเนินการโดยกระทรวง

การพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย ์   และ

กระทรวงสาธารณสุข เน้นหลักสูตรที่สำาคัญ คือ หลักสูตร

ครอบครัวผาสุก หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ  

หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ รวมทั้ง 

กำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้ผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ดำาเนิน

โครงการครอบครัวผาสุกหรืองานด้านครอบครัว 

12. การพัฒนาระบบปฏิบัติและกลไกดำาเนินการ 

โดยนโยบายและการสั่งการอย่างเป็นทางการของผู้บริหาร

องค์กรท้องถ่ิน สามารถเข้าถึงกลุ่มคู ่สมรสใหม่ รวมทั้ง 

แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครในพื้นที่ เป็นต้น 
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ที่มา : ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก,  

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.

นอกจากน้ี ควรดำาเนินการในจังหวัดซ่ึงมีความพร้อม  

เช่น จัดสรรงบประมาณด้านสังคม รวมทั้งควรปรับช่ือ 

โครงการจาก “โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก”  

เป็น “การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครอบครัวใหม่” 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการเตรียม

ความพร้อมครอบครัวผาสุกในคร้ังนี้ คณะผู้ประเมินมีข้อ

เสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องกับ

ความจำาเป็นที่ปรากฏในชุมชน คือ 

1.1 บูรณาการการดำาเนินโครงการไปสู่หน่วยงาน 

ระดับท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) 

1.2 องค์กรท้องถิ่นควรมีแหล่งกิจกรรมเพื่อ

ครอบครัว 

1.3 อบจ. และชุมชน ควรพัฒนาและส่งเสริม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัวมากขึ้น 

1.4 ควรพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และกระบวน

การฝึกอบรมที่พัฒนาชาวบ้าน 

1.5 พัฒนากลุ ่มแกนนำาและเพิ่มพูนศักยภาพ 

การจัดการระดับเครือข่าย 

1.6 พัฒนาหลักสูตรตามความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 อบจ. และบุคลากร ท่ีต้องรับผิดชอบโครงการ 

ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ท้ังด้านการขาดกำาลังคน  

ขาดทรัพยากร โดยสามารถจัดการการมีส่วนร่วม การ 

พัฒนาพันธมิตร และการประสานความร่วมมือควบคู่ไปกับ 

การปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น จึงควรมีนโยบายเกี่ยวกับ 

การพัฒนาแผนงานและยุทธศาสตร์การทำางานที่ เน ้น 

บูรณาการและเชื่อมโยงกับภาคีต่าง ๆ  ในพ้ืนท่ี อบจ. 

เดียวกัน และส่วนอื่น ๆ เพื่อการทำางานที่เกื้อหนุนและ 

ส่งเสริมกัน 

2.2 โครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

นั้น จัดว่าเป็นกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน จำาเป็นต้องมีความต่อเนื่องและได้รับการ

สนับสนุนที่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรมีแนวนโยบายการจัดการ 

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความต่อเนื่อง  โดยไม่ ข้ึนต่อ 

ความเปล่ียนแปลงของการเมืองในท้องถ่ิน จนเป็นอุปสรรค 

ต่อการดำาเนินงานให้ต่อเนื่อง 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยและพัฒนาโครงการ 

3.1 ควรมุ ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพใน

การจัดตั้งกลไกและระบบการจัดการด้วยตนเอง ของ

องค์กรท้องถิ่นและชุมชน 

3.2 ควรเน้นการพัฒนาโครงการร่วมของหลาย

หน่วยงาน เพื่อดำาเนินการอย่างบูรณาการบนพื้นที่เดียวกัน 

3.3 ควรเน้นการวางนโยบายสาธารณะและ

โครงการปฏิบัติการท่ีให้ความสำาคัญต่อการบูรณาการ

สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
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เรื่องที่ 16

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ และการศึกษานโยบายและมาตรการ 
ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่ 
คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1”

ภาควิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2549

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่สำาคัญที่สุดของสังคม ถือได้ว ่าเป็นฐานรากของความเป็น 

ปึกแผ่นมั่นคงของชุมชน เชื่อมโยงไปสู่ความสงบสุขในสังคมและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 

ปัจจุบันโครงสร้างและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของครอบครัวไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

แบบโลกาภิวัฒน์ ซึ่งภาวะความทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในสังคมไทย เนื่องจากเป็นการ 

พัฒนาที่เน้นปัจเจกบุคคล ค่านิยมในการบริโภค และวัตถุนิยมมากขึ้น ประกอบกับ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ตลอดจน 

ความเหล่ือมลำ้าระหว่างรายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจ และค่าครอง

ชีพของประชาชน เป็นผลให้ครอบครัวจำาเป็นต้องปรับตัว 

เผชิญปัญหาการใช้ชีวิตครอบครัวที่เปล่ียนแปลงไปด้วย  

ท้ังนี้จากการสำารวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและ 

สถานการณ์ครอบครัวพบแนวโน้มรูปแบบของ 

ครอบครัวที่หลากหลายมากข้ึน  โดยเฉพาะ 

ครอบครั วที่ มี แม ่หรือพ ่อ เพียงฝ ่ าย เดี ยว  

ครอบครัวที่พ่อแม่เป็นวัยรุ ่น และครอบครัว

เร่ร ่อน แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนหรือ 

มีการรวบรวมสภาพปัญหาท่ีแท้จริงเก่ียวกับ

กลุ่มครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษเหล่านี้



 RESEARCH OF DWF108

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวที่มีลักษณะ

พิเศษ โดยเป็นครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัว

พ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยง สภาพปัญหา และความ 

ต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยนี้ เป็นครอบครัว
ที่มีลักษณะพิเศษ 3 กลุ่ม ได้แก่ ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่น  
จำานวน 49 ครอบครัว ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว จำานวน  
43 ครอบครัว และครอบครัวเร่ร่อน จำานวน 41 ครอบครัว  
รวมท้ังหมดจำานวน 133 ครอบครัว โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจงตามคุณลักษณะของครอบครัวลักษณะพิเศษ 
ที่กำาหนดขึ้น และเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีศึกษา 4 ภาค  
ของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด 
นครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นอกจากน้ียังมีผู้ให้ข้อมูลสำาคัญเพ่ิมเติมเป็นผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับ 
ครอบครัวลักษณะพิเศษท้ัง 3 กลุ่ม จำานวน 41 คน เคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีคณะผู้วิจัย 
สร้างขึ้นเอง และมีการประชุมหารือกับผู ้ทรงคุณวุฒิที่ 
เก่ียวข้อง ตลอดจนนำาไปทดลองใช้ก่อนปรับแก้ไขให้สมบูรณ์  
ประกอบด้วย 

(1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
ลักษณะพิเศษ เป็นข้อคำาถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 
จำานวน 12 ข้อ 

(2) แนวคำาถามเจาะลึกครอบครัวลักษณะพิเศษ 
เป็นข้อคำาถามสำาหรับการสัมมนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก 
ประกอบด้วย ข้อคำาถามแบบปลายเปิด จำานวน 6 ข้อ 

(3) ประเด็นคำาถามสัมภาษณ์เฉพาะรายกรณี 
เป็นข้อคำาถามสำาหรับการสัมภาษณ์ครอบครัวโดยมีการ
เยี่ยมบ้านครอบครัวที่ยินดีเข ้าร ่วมกิจกรรม  (จำานวน 
กลุ ่มเป ้าหมายละ 5 คน ต ่อพื้นที่ศึกษาทั้ ง  4 ภาค) 

ประกอบด้วย ประเด็นคำาถามท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ 

ปัญหาการดำาเนินชีวิตครอบครัว ความต้องการความ 

ช่วยเหลือ รูปแบบ/วิธีการ ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบ และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

(4) แบบสอบถามความคิดเห็นผู ้บริหาร/ผู ้ปฏิบัติ 

งานด้านครอบครัว เป็นข้อคำาถามแบบปลายปิดและปลาย

เปิด จำานวน 17 ข้อ 

(5)  เครื่องบันทึกเสียง ใช้ในการบันทึกเสียงการ

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยขออนุญาตก่อนทำาการบันทึก

เสียง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

(1) มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร 
ที่ เกี่ยวข ้องของหน่วยงานต ่าง ๆ  ได ้แก ่   ข ้อมูลสถิติ
ประชากร ข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อมูล จปฐ. 
รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ 

(2)  เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยประสานงานการ
ลงพื้นที่ศึกษา จำานวน 4 แห่ง ด้วยความอนุเคราะห์ของ
หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการ 
ติดต่อจัดหาครอบครัวลักษณะพิเศษเข้าร่วมโครงการ 
ประสานงานเชิญครอบครัวมาเข้าร่วมประชุมสัมมนา/กลุ่ม
สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ณ ห้องประชุมของโรงแรมหรือ
สถานที่ที่ครอบครัวเดินทางมาได้สะดวก ใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนัดหมายครอบครัวที่สมัครใจให้ไป
เยี่ยมบ้านและขอสัมภาษณ์ข้อมูลศึกษาเฉพาะรายในช่วง
เวลาท่ีครอบครัวสะดวก โดยมีการจดบันทึกคำาตอบและ
บันทึกเทปข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำามาถอดเทปและตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนากับข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบ ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห ์

เนื้อหาโดยนำามาจัดหมวดหมู ่และระบบของข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์์และขอบเขตของการวิจัย 
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ผลการศึกษา 

1) จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พบว่า สถานการณ์ทั่วไปของครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ 

ทั้ง  3 กลุ ่มเป ้าหมาย  ได ้แก ่  ครอบครัวพ ่อแม ่วัยรุ ่น  

ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวเร่ร่อน ยังไม ่

ปรากฏแหล่งข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนในการ 

สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาของครอบครัวทั้ง 3 ลักษณะ  

โดยท่ียังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสภาพปัญหา 

ของครอบครัวเหล่าน้ี ข้อมูลที่มีอยู ่เท่าที่ปรากฏมาจาก

งานวิจัยยังไม่สามารถนำามาอ้างอิงได้เท่าที่ควร เนื่องจาก

เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างล้าสมัย ขาดความต่อเนื่องและไม่ 

สามารถเป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาได้ ทั้งนี้ สถิติ 

ข้อมูลบางตัวบ่งชี้ ท่ีพอจะสะท้อนแนวโน้มสถานการณ ์

ครอบครัวในระดับหนึ่งได้ ได้แก่ สถิติการจดทะเบียนสมรส

และการหย่าร้าง (รวบรวมโดยสำานักบริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) โครงสร้างครัวเรือน 

(รวบรวมโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ) สามารถเป็นตัวบ่งชี ้

สถานการณ์ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวอย่างหยาบเท่าน้ัน  

เน่ืองจากมิได้มีรายละเอียดที่ระบุสถานภาพของครอบครัว

พ่อหรือแม่คนเดียวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำาคัญ เช่น 

ผู้ทำาหน้าที่หัวหน้าครอบครัว อายุบุตร จำานวนบุตร ฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นต้น สำาหรับครอบครัว 

พ่อแม่วัยรุ่นจะเป็นข้อมูลการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในเด็ก 

และเยาวชน (รวบรวมโดยองค์กรเอกชนที่จัดบริการแก่ 

สตรีและเด็ก) ข้อมูลการคลอดบุตรของมารดาอายุตำ่ากว่า 

20 ปี  (รวบรวมโดยสำานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข) ส่วนครอบครัวเร่ร่อน ยังไม่ปรากฏ

การจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ยกเว้นข้อมูลเด็กเร่ร่อน 

2) จากการศึกษาข้อมูลกลุ ่มเป้าหมายครอบครัว 

พ่อแม่วัยรุ ่น จำานวน 49 ครอบครัว พบว่า สถานการณ์ 

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่นสะท้อนภาพวัยรุ ่นมีเพศสัมพันธ ์

ก่อนวัยอันควร อายุที่พบน้อยท่ีสุดวัยรุ่นหญิง 13 ปี และ

วัยรุ่นอายุ 15 ปี โดยวัยรุ่น หญิงส่วนใหญ่ท้องโดยไม่ตั้งใจ  

เนื่องจากไม ่รู ้วิธี คุมกำาเนิด หรือใช้ วิธีกินยาคุมตามท่ี 

วัยรุ่นชายมักเป็นผู ้สอนให้แล้วเกิดพลาดพลั้งต้ังท้อง 

ทำาให้วัยรุ่นหญิงต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ส่วนใหญ่ 

ทั้งคู ่วัยรุ ่นหญิงและวัยรุ ่นชายไม่ได้เรียนหนังสือ จบการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ในระยะแรกจะ

อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม 

ซึ่งมีฐานะยากจน วัยรุ ่นชายส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  

วัยรุ ่นหญิงส่วนใหญ่ทำาหน้าท่ีเล้ียงดูลูก มีรายได้ไม่พอ 

รายจ่าย แม่ของวัยรุ่นหลายรายเคยเป็นแม่วัยรุ่นมาก่อน 

หรือมีพี่น้องและเพื่อนสนิทเป็นพ่อแม่วัยรุ่นเช่นกัน ชุมชนที่

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นอาศัยอยู่เป็นชุมชนแออัด เป็นพื้นที่ 

เส่ียงต่ออบายมุข ในมุมมองของวัยรุ่นเห็นว่าการมีครอบครัว 

ก่อนอายุ 20 ปี  เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน และ

ส่วนใหญ่วัยรุ ่นชายมีพฤติกรรมเหินห่างวัยรุ ่นหญิงหลัง 

ตั้งครรภ์ บางคู่ถึงกับแยกตัวออกห่างและไม่รับผิดชอบดูแล 

วัยรุ่นหญิง ปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัววัยรุ ่นหญิง

สำาหรับปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้วัยรุ ่นต้องมาเป็นครอบครัว 

พ่อแม่วัยรุ ่น ส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดจากลักษณะเฉพาะตัว 

วัยรุ่นเอง ได้แก่ อยากรู้ อยากลอง คึกคะนอง ไม่ระมัด 

ระวังตัว รักสนุก เที่ยว เชื่อคนง่าย ตามใจแฟน อารมณ์ 

ชั่ววูบ อยู่ในที่ลับตาคน อยู่หอพัก ดูภาพวาบหวิว อีกท้ัง 

เกิดจากปัญหาในครอบครัว  ได้แก่ พ่อแม่ทะเลาะกัน  

พ่อแม่แยกทางกัน พ่อแม่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ พ่อแม่เข้มงวด 

เกินไป พ่อแม่ไม่ให้คำาปรึกษา พ่อแม่ไม่เข้าใจ นอกจากนี้ 

เป็นเพราะตามเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำา อยากเป็นเหมือน

เพื่อน กลัวเพื่อนล้อ มีการแข่งขันกัน รวมทั้งชุมชนที่อาศัย 

อยู่เป็นชุมชนแออัดที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นครอบครัว 

พ่อแม่วัยรุ่นเช่นเดียวกัน ในส่วนของสภาพปัญหาของ

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น วัยรุ่นหญิงมีลูกโดยไม่พร้อมทำาให้ 

จำาใจเล้ียงลูกท้ังท่ียังอยากเท่ียว อยากมีอิสระ บางราย

คิดทำาแท้งคิดฆ่าตัวตายเพราะเครียดกลัวฝ่ายชายจะทิ้ง 

ไปมีผู้หญิงอ่ืนจากการตั้งท้องและกลัวพ่อแม่ดุว่า ส่วนใหญ ่

ประสบปัญหาไม่มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำาวัน มีปัญหา

ความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมและมีปัญหาการเลี้ยงดูลูก 

ด้วยตนเองเพราะไม่รู ้วิธีเล้ียงลูก  ส่ิงท่ีครอบครัวพ่อแม ่

วัยรุ่นต้องการได้รับการช่วยเหลือ คือ ส่วนใหญ่ต้องการนม 

เล้ียงลูก ทุนการศึกษาให้ลูก ทุนประกอบอาชีพ ทุนเรียนต่อ  

การส่งเสริมฝึกอาชีพ แหล่งเงินกู้ปลอดภาษี การทำางาน 

ถูกต้องตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลบริการต่าง ๆ กล่าวได้ว่า 
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ปัญหาการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวของวัยรุ่นหญิงและชาย

เป็นปัญหาท่ีละเอียดอ่อนซับซ้อนและเป็นปัญหาปลายทาง

ของหลาย ๆ ปัญหารวมกัน จำาเป็นต้องมองปัญหาแบบ

องค์รวมควบคู่กับปัญหาเศรษฐกิจ โดยจำาเป็นต้องลดปัจจัย

เส่ียงในตัวเด็กและสภาพแวดล้อม และเพิ่มปัจจัยปกป้อง

ในการดึงศักยภาพภายในให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเลือก

ทางเดินของชีวิตของตนเองได้ 

3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัวพ่อแม่เล้ียงเด่ียว  

จำานวน 43 ครอบครัว พบว่า สถานการณ์ครอบครัวพ่อแม ่

เล้ียงเดี่ยวเป็นสภาพของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ อันเป็นผล 

มาจากเง่ือนไขหลายประการ ได้แก่ การเสียชีวิตของคู่สมรส  

ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจในช่วงหนึ่งของชีวิตและต่อมาก็

ยอมรับเหตุการณ์นั้นได้ หรือในสถานการณ์ครอบครัว

แตกแยก/แยกทางกัน หรือหย่าร้างอันเนื่องมาจากความ 

ขัดแย้งระหว่างคู่สมรส ด้วยสาเหตุของการทะเลาะวิวาท

หรือทำาร้ายร่างกาย การมีนิสัยเจ้าชู้ การทำาร้ายลูก การถูก

ทอดทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดบาดแผลทางใจและความรู้สึกกดดัน

ภายใน สำาหรับปัจจัยเส่ียงมักเกิดจากการมีคนอื่น การ 

ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว การประพฤติปฏิบัติตน 

ไม่เหมาะสม ความขัดแย้งในครอบครัว และการเสียชีวิต 

ของคู่สมรส โดยมีความพยายามในการจัดการกับปัญหา 

ทั้งการพูดคุยให้โอกาสปรับตัว การทดลองแยกกันอยู ่ 

ชั่วคราวก่อน แยกทางถาวร การนิ่งเฉย การยอมรับสภาพ  

การกลับมาอยู่บ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิง การไกล่เกลี่ยยินยอม 

หย่า ซ่ึงความยากลำาบากของปัญหาพบมากในเร่ืองเศรษฐกิจ 

ของครอบครัว การประกอบอาชีพ ท่ีอยู่อาศัย การศึกษา 

บุตร ภาวะเครียดของจิตใจ และการเลี้ยงดูลูก ทั้งนี้ความ

ต้องการความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการศึกษา 

ของบุตร การมีอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ แหล่ง 

เงินกู ้/ทุนประกอบอาชีพ หรือกรณีฉุกเฉิน การรักษา

พยาบาลยามเจ็บป่วย การได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่อง

สวัสดิการต่าง ๆ และความช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร ทั้งนี้

ความคาดหวังต่อครอบครัวในอนาคตส่วนใหญ่อยู ่ที่ลูก  

ต้องการให้ลูกได้เรียน มีอนาคตที่ดี มีอาชีพมั่นคง มีรายได้ 

พอเลี้ยงครอบครัว มีความสุข และมีโอกาสได้ช่วยผู้อื่น 

4) จากการวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัวเร่ร่อน จำานวน  

41 ครอบครัว พบว่า สถานการณ์ครอบครัวเร่ร่อนมีที่มา 

หลากหลายลักษณะ ทั้งในลักษณะของคนบางกลุ่มที่เดิม 

มีการเร่ร่อนตามลำาพังคนเดียว ได้พัฒนามาเป็นการสร้าง 

ครอบครัวกับคนที่มีอาชีพเร่ร ่อนด้วยกัน ทั้งคนที่เคยมี

คู่ครองมาก่อนแล้ว แล้วเลิกรากัน มาพบกับคู่ครองคนใหม่  

บางครอบครัวอพยพเร่ร่อนมาทั้งครอบครัว พาลูกมาบ้าง 

ไม่พามาบ้าง อาจพาลูกคนเล็กมาเพียงคนเดียว แต่ไม่ว่า 

จะเป็นการเร่ร่อนในลักษณะใดก็ตาม สาเหตุร่วมประการ 

สำาคัญของการท่ีต้องมาเร่ร่อนของครอบครัวเร่ร ่อนใน

ทุกจังหวัดที่ศึกษาประการสำาคัญ คือ ปัญหาการไม่มี 

ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง/ไม่มีที่ดินทำากิน กับปัญหาความ

ยากจน คือ อาจยากจนเพราะไม่มีงานทำา หรือมีงานทำา 

แต่ไม่พอกิน นอกจากนี้ สถานการณ์ครอบครัวเร่ร่อนที่พบ 

มีความแตกลักษณะที่แตกต่างจากการเร่ร่อนของปัจเจก 

บุคคลที่เร ่ร ่อนตามลำาพังคนเดียว คือ การเร่ร ่อนเป็น 

ครอบครัวจะมีสมาชิกมากกว่า 1 คน และมักมีเด็กรวม

อยู่ด้วย ฉะนั้นในแง่ของการดำารงชีวิตและด้วยข้อจำากัด

ของการมีสัมภาระ การมีภาระเร่ืองเด็กจึงไม่สามารถ 

ที่จะเร ่ร ่อนในลักษณะตะลอนเปล่ียนที่อยู ่ไปได้ทุกวัน 

จำาเป็นจะต้องหาที่ปักหลัก ดังจะพบว่าครอบครัวเร่ร่อน 

มีการปักหลักในที่สาธารณะเท่าที่พอจะหาได้ เช่น บริเวณ

ริมทางรถไฟ สวนสาธารณะ พ้ืนท่ีป่าสงวน นอกจากนั้น 

หากเป็นการเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร ก็จะพบว่า

ครอบครัวเร่ร่อนมักจะเลือกปักหลักใกล้กับที่ที่มีทรัพยากร

ท่ีพอจะไปใช้ฟรีได้  เช ่น  ห้องนำ้าสาธารณะ วัด  โรงเจ  

โรงทาน โบสถ์ เป็นต้น สำาหรับครอบครัวเร่ร่อนที่อยู ่ใน 

ต่างจังหวัด จะมีความแตกต่างจากครอบครัวเร่ร่อนใน 

กรุงเทพมหานครตรงที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน ทำาให้ 

เกิดมีการพึ่งพาอาศัยกัน เช่นที่เชียงใหม่เป็นครอบครัว

เร่ร่อนชาวเขาเผ่าเดียวกันที่มีสายใยต่อกันทั้งในด้าน 

เช้ือชาติ สัญชาติ ความเป็นเครือญาติ และมาเช่าห้องพัก

ราคาถูกในบริเวณเดียวกัน ทำาให้แต่ละครอบครัวไม่ต้องอยู ่

อย่างโดดเดียวตามลำาพัง มีการพึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน 

ปรึกษากันในเร่ืองหรือปัญหาต่าง ๆ ในส่วนของสภาพปัญหา 

ในแง่กายภาพ พบการดำารงชีวิตครอบครัวในสถานท่ีคับแคบ  

สกปรก ไม่เป็นสัดเป็นส่วน ขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค 
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ท่ีจำาเป็น โดยเฉพาะนำ้ากินนำ้าใช้ท่ีสะอาด ไฟฟ้า ขาดปัจจัยส่ี 

ท่ีเพียงพอและได้มาตรฐาน ขาดสุขภาวะท่ีดี ล้วนเป็นลักษณะ 

เฉพาะของครอบครัวเร่ร่อนที่พบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าสภาวะ 

แวดล้อมดังกล่าวจะเกิดจากข้อจำากัดในแง่ทรัพยากรต่าง ๆ  

หรือจากพ้ืนฐานชีวิตของครอบครัวเร่ร่อนก็ตาม แต่ท่ีสำาคัญ 

สภาวะดังกล่าวย่อมส่งผลทางด้านลบท้ังด้านสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัย และอาจทำาให้เด็กท่ีเติบโต 

ในครอบครัวท่ีมีสภาวะแวดล้อมดังกล่าวไม่ได้รับการปลูกฝัง 

ให้รู้จักการมีสุขภาวะท่ีดี ด้วยเหตุท่ีครอบครัวเร่ร่อนส่วนใหญ่ 

ยังประสบปัญหาพ้ืนฐานในการดำารงชีวิต คือ การขาดแคลน 

ปัจจัยสี่ โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยและอาชีพการงานที่มั่นคง  

ฉะนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งท่ีครอบครัวเร่ร่อนท้ังหมด 

ต้องการได้รับการช่วยเหลือในเบ้ืองต้น คือ การมีท่ีอยู่อาศัย 

ที่มั่นคงและแน่นอนเป็นของตนเอง การมีอาชีพ มีรายได้  

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์ที่ว ่า

มนุษย์มีความต้องการหลายระดับ แต่ตราบใดท่ีมนุษย ์

ยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มนุษย์ก็

จะยังไม่มีความต้องการในลำาดับที่สูงขึ้นไป 

สรุปและข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ของครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษที่เป็น 
ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่น 
และครอบครัวเร่ร่อน มีปรากฏการณ์ในสังคมไทยแต่ยัง
ไม่ปรากฏภาพท่ีชัดเจนเนื่องจากครอบครัวลักษณะพิเศษ 
เหล่านี้ดำาเนินชีวิตอยู่อย่างแฝงตัว ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
หรือการให้บริการท่ีเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม  
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสะท้อนให้เห็นภาพส่วนหน่ึงของการดำาเนิน 
ชีวิตครอบครัวที่ประสบปัญหาความยากลำาบากเดือดร้อน 
ในการดำารงความเป็นครอบครัวและการทำาหน้าท่ีครอบครัว  

เนื่องมาจากความไม่พร้อมต่อการมีครอบครัวของพ่อแม่
วัยรุ่น ความขัดแย้งในสัมพันธภาพและความรับผิดชอบ 
ต่อครอบครัวของครอบครัวพ่อแม่เล้ียงเด่ียว และการด้ินรน 
ต่อสู้ในการดำาเนินชีวิต ด้วยปัจจัยพื้นฐานของครอบครัว
เร่ร่อน โดยสาเหตุของปัญหาเกิดจากตัวบุคคลและสภาพ 
แวดล้อมอันนำาไปสู่ปัญหาครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงที่ผลักดัน 
ให้เกิดปัญหาครอบครัวมาจากความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ 
และค่านิยมทางสังคม ส่งผลให้ครอบครัวมีความยากลำาบาก 
ในการจัดการกับปัญหาในชีวิตและขาดความรู้/ทักษะในการ 
ดำาเนินชีวิตครอบครัวให้ผาสุก 

การให้ความช่วยเหลือครอบครัวลักษณะพิเศษเหล่าน้ี 
จำาเป็นต้องเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว
แต่ละลักษณะบนพื้นฐานของการส่งเสริมให้ครอบครัว
สามารถเผชิญกับปัญหาและจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง 
โดยการสนับสนุนปัจจัยทางบวกท่ีเอื้อให้ครอบครัวสามารถ 
ใช้ศักยภาพที่มีอยู ่ได ้ ทั้งนี้   รัฐบาลในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนการเสริมสร้างความเข ้มแข็งของครอบครัว
จำาเป็นต้องกำาหนดนโยบายและมาตรการในการให้ความ 
ช่วยเหลือครอบครัวลักษณะพิเศษให้สามารถทำาหน้าที่
ของครอบครัวและดำารงความเป็นครอบครัวอยู่ได้ โดยการ 
ให้ความรู้ครอบครัวผ่านสื่อทุกรูปแบบ การจัดสวัสดิการ
และบริการช่วยเหลือครอบครัว การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยง การสนับสนุนความร่วมมือ 
ทุกภาคส ่วนของสังคมในการเกื้อหนุนการทำาหน ้าที่
ของครอบครัว และการรณรงค์การใช้ชีวิตครอบครัว
อย่างพอเพียงด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
การเฝ้าระวังปัญหาครอบครัวด้วยการพัฒนาตัวบ่งชี้  
สถานการณ์ครอบครัวและระบบข้อมูลที่สามารถบ่งบอก 

การช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างเท่าทัน 

ที่มา : จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ, การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความ

ช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน  

ระยะที่ 1, ภาควิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
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เรื่องที่ 17

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ และการศึกษานโยบาย 
และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : 
ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น  
และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2”

ภาควิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2550
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โครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ และการศึกษานโยบาย/มาตรการ ในการให้ความ

ช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษ ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

นโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ 3 ลักษณะ ได้แก่  

ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่น และครอบครัวเร่ร่อน รวมทั้งเพื่อนำาเสนอ 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากระยะที่ 1 

ที่ได้ศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษ ปัจจัยเส่ียง สภาพปัญหา และความต้องการ

ความช่วยเหลือของครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายข้างต้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษ 

(ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน) 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษในทางปฏิบัติ 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

คณะผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีหลายประการในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ท้ังข้อมูลจากเอกสารและ

จากการลงพื้นที่ภาคสนาม 4 ภาค ในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด 

นครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ 

สนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มีลักษณะ 

พิเศษท้ัง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มตัวแทนครอบครัวลักษณะพิเศษท้ัง 3 กลุ่ม จำานวน 28 คน  

(2) กลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านครอบครัวที่ดำาเนินงานในพื้นที่ 89 คน และ (3) กลุ ่มผู ้

ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย จำานวน 20 คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลและระดม 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ัน 

ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ/กระบวนการทำางาน โปรแกรม/วิธีการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะ

พิเศษ หลังจากนั้นจึงนำามาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

ของครอบครัวลักษณะพิเศษทั้ง 3 กลุ่ม จากนั้นจึงนำามาจัดทำาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
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ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบาย จำาแนกตาม

ประเภทของครอบครัวท่ีมีลักษณะพิเศษ 3 กลุ่ม ซึ่งมีความ

แตกต่างตามสภาพปัญหาและการต้องการความช่วยเหลือ 

อันส่งผลต่อการกำาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือได้ 

สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1. ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว 

1.1 ความตองการและการใหความชวยเหลือ

ครอบครัวพอหรือแมคนเดียว ผลการศึกษาการให้ความ

ช่วยเหลือครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว พบว่า ในแง่ความ 

ต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว 

มีความครอบคลุมในหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษาของบุตร  

ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ เงินสำารองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน  

ด้านที่อยู ่อาศัย และด้านการรักษาพยาบาล ในขณะท่ี 

สวัสดิการ/บริการ ท่ีครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวได้รับเป็น 

บริการเช ่นเดียวกับท่ีครอบครัวปกติท่ัวไปได้รับ  โดย 

หน่วยงานส่วนใหญ่มิได้มีการจัดสวัสดิการ/บริการ เฉพาะให้ 

กลุ่มของครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เฉพาะเจาะจง ส่วนสวัสดิการ/บริการ สำาหรับครอบครัวพ่อ 

หรือแม่คนเดียวที่ เสนอให้มีในอนาคตท่ีสำาคัญ ได้แก่  

(1) ให้ความรู้เร่ืองแหล่งให้บริการหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่มี 

ในชุมชน ท่ีสามารถไปขอรับการช่วยเหลือได้ (2) มีหน่วยงาน 

ในชุมชนทำาหน้าท่ีประเมินความต้องการของครอบครัว  

โดยเจ ้าหน ้าที่ที่ มีความรู ้ทางด้านจิตวิทยาหรือสังคม 

สงเคราะห์ เพ่ือสามารถให้คำาแนะนำาปรึกษาในเบื้องต้นได้  

(3) ให้แกนนำาชุมชนรวบรวมข้อมูลของพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว

ด้านสภาพครอบครัว ลักษณะปัญหาและความต้องการ  

เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความ 

เ ดือดร ้อน  (4)  ฝ ึกอาชีพให ้แม ่ เลี้ยงเดี่ยวที่ต ้องการ

อาชีพที่มั่นคง เพราะการช่วยเหลือเรื่องเงินจากภาครัฐ 

มีจำากัด (5) การกำาหนดนโยบายให้ครอบครัวพ่อหรือแม ่

คนเดียวเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

เข้าถึงผู้ประสบปัญหาโดยตรง 

1.2 แนวทางการชวยเหลือและขอเสนอเชิง

นโยบายสําหรับครอบครัวพอหรือแมคนเดียว การตอบสนอง 

ความต้องการ การแกไ้ขปัญหาและการดำาเนินการในระดับ 

นโยบายของครอบครัวพ่อแม่คนเดียวในด้านท่ีสำาคัญ ๆ  

ควรมีแนวทางดังน้ี 

1.2.1 ด้านการศึกษา ควรจัดทุนการศึกษา 

ให้สำาหรับเด็กท่ีมาจากครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ท่ีกำาลัง 

ศึกษาภาคบังคับในระยะส้ัน ควรให้ทุนเฉพาะภาคการศึกษา 

ได้คนละ 1 คร้ัง ระยะยาวควรพิจารณาการให้ทุนการศึกษา 

เป็นรายปี 

1.2.2 ด้านอาชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 
ควรให้ข้อมูลแก่ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวเก่ียวกับ 
หน่วยงานที่มีการจัดฝึกอาชีพโดยเสียค ่าใช ้จ ่ายน้อย 
ให้ชุมชนได้รับทราบ และเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ซึ่งสามารถทำาเป็นทั้งอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริม ควรมีแหล่งให้คำาแนะนำาในการกู ้ เงินเพื่อ
ประกอบอาชีพและจำานวนที่สามารถกู้ได้ ในเชิงนโยบาย 
ระยะส้ัน ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดฝึกอาชีพของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ โดยเน้นอาชีพที่หลากหลาย  
และไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกอาชีพนานก็สามารถนำาไป
ประกอบอาชีพได้ ท้องถ่ินควรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถให ้
คำาแนะนำาแหล่งเงินทุน หรือมีเงินทุนให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยเสียดอกเบี้ยน้อย ระยะยาว 
มีการให้ทุนสำาหรับประกอบอาชีพสำาหรับผู้ท่ีมีความสามารถ 
แต่ขาดทุนทรัพย์  โดยให้เป็นการกู ้ยืมจากแหล่งเงินทุน
ของรัฐและเสียดอกเบี้ยน้อย และจัดตั้งศูนย์จัดหางาน 
ให้สำาหรับครอบครัวเลี้ยงเด่ียว ควรให้สิทธิผู้ที่มีประวัติดี 
ให้สามารถขยายวงเงินกู ้ได้ และมีสิทธิได้รับลดหย่อน 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

1.2.3 ด้านเงินทุน เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือค่าใช้จ่ายประจำาวัน ควรมีแหล่งให้คำาแนะนำาในการ 
กู้เงินในกรณีฉุกเฉินท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลเร่งด่วน 
ท่ีอาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือชีวิตของตนเองหรือ
บุตร ในเชิงนโยบายระยะสั้น หน่วยงานในท้องถิ่นควรมีน
โยบายให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดต้ังกองทุนฉุกเฉิน 
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ที่สามารถขอรับเงินได้ทันทีเพื่อการรักษาพยาบาล โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว และบุตร 
ที่อยู ่ในความดูแล ระยะยาว กระทรวงสาธารณสุขควร 
กำาหนดให้ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวที่เป็นฝ่ายดูแลบุตร 
และมีรายได้น้อย สามารถได้รับเงินสงเคราะห์ในการรักษา
พยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษา
พยาบาล 

1.2.4 ด้านที่อยู ่อาศัย ควรเพิ่มกลุ่มของ
ครอบครัวพ ่อหรือแม ่คนเดียวเป ็นอีกเป ้าหมายหนึ่ง
โครงการบ้านเอื้ออาทรที่จัดให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และปรับ
เกณฑ์ในการขอรับสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้อง
กับฐานะเศรษฐกิจจริงของผู้ขอรับบริการ ในเชิงนโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ์
จัดหาที่พักอาศัยท่ีเสียค่าใช้จ่ายราคาถูกและไม่มีกฎเกณฑ์ 
ยุ ่งยากในการขอรับบริการให้กับครอบครัวพ่อหรือแม ่
คนเดียว 

1.2.5 ด้านความต้องการได้รับข่าวสาร 
ข้อมูล ควรมีการกระจายข่าวสารข้อมูลของรัฐเกี่ยวกับ
สวัสดิการสังคมต่าง ๆ โดยอาศัยอาสาสมัครในชุมชน หรือ
ใช้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นแหล่งกระจายข่าว 
หน่วยงานระดับท้องถ่ินควรทุกจังหวัดควรมีแหล่งให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว
พ่อหรือแม่คนเดียว และมีหน่วยงานในท้องถิ่นรวบรวม
ข้อมูลปัญหา สถิติจำานวนครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว 
เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือ 

1.3 แนวทางปองกันปญหาครอบครัวพอหรือแม 
คนเดียว 

1) ควรมีการให้ความรู ้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
เพศศึกษาและครอบครัวศึกษา ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และ
วัยผู้ใหญ่ ให้เหมาะกับแต่ละวัย เพื่อเป็นแนวทางในการ 
สร้างครอบครัว ในช่วงวัยรุ่นควรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา  
การวางตัวกับเพื่อนต่างเพศ บทบาทของเพศชายและหญิง  
การป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค ์   ส ่วนวัยผู ้ ใหญ ่ควรให ้ความรู ้ เกี่ยวกับชีวิต
ครอบครัว ทักษะในการใช้ชีวิตคู่ บทบาทหน้าที่ของสามี
ภรรยา การสร้างครอบครัวให้มีความสุข และการรู้จักวิธี

แก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ครอบครัว
สามารถผ่านพ้นวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว และ
ควรแจกเอกสารความรู้แก่ผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสในวันที่ 

จดทะเบียนสมรส 

2) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความผาสุก 
ของครอบครัว กิจกรรมท่ีให้สมาชิกครอบครัวร่วมแสดงออก 
หรือร่วมมือกันทั้งครอบครัวที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
เ พ่ือให ้ครอบครัวเห็นคุณค ่าของการอยู ่ร ่วมกันเป็น
ครอบครัว 

3) ควรมีหน่วยงานให้คำาปรึกษาแก่คู่สมรส
ที่มีปัญหาครอบครัวและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง โดยการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นที่
รู ้จักและสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก มีเจ้าหน้าที่ที่มีี
ความรู ้ให้คำาปรึกษา และสามารถเก็บความลับของผู้รับ
บริการได้  เพื่อช่วยให้คู ่สมรสมีที่พึ่งและสามารถจัดการ 
กับปัญหาได้ต้ังแต่่ครอบครัวเพิ่งเริ่มมีปัญหา โดยไม่ต้องมี
การหย่าร้างหรือแยกทางกัน 

4) ควรกำาหนดนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีทำางานเก่ียวข้องกับครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และเครือข่ายในชุมชน มีหน้าท่ีในการส่งเสริมความสัมพันธ ์
ในครอบครัว ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบผู้อาวุโสในครอบครัว 
ช่วยดูแลและให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่คู่สมรส เพื่อป้องกัน 
ปัญหาการหย่าร้าง 

5)  ส่ือไม่ควรนำาเสนอข่าวที่เก่ียวกับการ
แต่งงานและเลิกร้างกันของดารานักแสดง โดยเสนอเป็น 
ข่าวใหญ่หรือลงเร่ืองราวติดต่อกัน หรือนำาเสนอการ 
ให้สัมภาษณ์ผ่านส่ือโทรทัศน์  เพราะจะเป็นแบบอย่าง
แก ่คนทั่วไปและทำาให ้ผู ้ที่ ได ้รับข ่าวสาร ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่เกิดความเคยชินกับการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 

6) ควรนำามาตรการทางภาษีอากรมาใช  ้
แก้ปัญหาในระยะส้ัน โดยเพ่ิมค่าลดหย่อนให้กับครอบครัว
พ่อหรือแม่คนเดียว โดยให้นำาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร
มาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ในระยะยาว ควรปฏิรูประบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยได้รับ

ประโยชน์มากขึ้น 



 RESEARCH OF DWF116

7) ปรับมาตรการทางโครงข่ายคุ้มครองทาง 

สังคม ในประเด็นการช่วยเหลือครอบครัวยากจน โดยควร 

เพิ่มกลุ่มเป้าหมายครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวเป็นอีก 

กลุ่มเป้าหมายหนึ่งในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายใต ้

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

8) มาตรการด้านแรงงาน ควรสนับสนุน 

ให้สถานประกอบการสร้างเงื่อนไขการทำางานที่เป็นมิตร 

ต่อครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว เช่น 

การเริ่มเวลาทำางานหรือเลิกงานอย่างยืดหยุ่น การจัดให้มี

สถานดูแลเด็กในสถานประกอบการ เป็นต้น 

2. ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น 

2.1 ความตองการและการใหความชวยเหลือ

ครอบครัวพอแมวัยรุน ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการ

ความช่วยเหลือและรูปแบบการให้บริการของครอบครัว

พ่อแม่วัยรุ่น มีทั้งด้านนมเลี้ยงลูก ทุนการศึกษาต่อของลูก 

ท่ีจะเรียนต่อในวัยรุ่น ทุนและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

เงินกู้ที่ดอกเบี้ยตำ่า การหาแนวทางให้เด็กตำ่ากว่า 18 ปี  

มีโอกาสหารายได้ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร สถานที่ 

สำาหรับให้พ่อแม่วัยรุ ่นมาเรียนรู้ ทำากิจกรรมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น การขยายสิทธิประโยชน์ในโครงการ 30 บาท  

ให้ครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค มีบริการเยี่ยมบ้าน 

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีบริการให้ความช่วยเหลือ  

บริการท่ีจัดให้ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ภาครัฐมีการช่วยเหลือ 

ทั้งในลักษณะของการจัดบ้านพักให้ การให้เงินช่วยเหลือ 

ในรูปของเงินสงเคราะห์ครอบครัว การส่งเสริมและฝึกอาชีพ  

บริการให้คำาปรึกษา บริการทางด้านสาธารณสุขในทุก 

โรงพยาบาล  ซ่ึงในส่วนของภาครัฐจะมีครอบคลุมท่ัว 

ประเทศ ส่วนการให้บริการขององค์กรภาคเอกชน มีการ 

ดำาเนินการของบางองค์กรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี 

สาขาการให้บริการในต่างจังหวัดเพียงบางจังหวัด โดย 

รูปแบบการให้บริการเป็นการช่วยเหลือบิดามารดานอก 

สมรส ท้ังในรูปแบบของการให้คำาปรึกษา ให้ท่ีพักระหว่าง 

ต้ังครรภ์และหลังคลอด ทำากิจกรรมกลุ่ม ทำาความเข้าใจกับ

ญาติพิี่น้อง สนับสนุนนมผงเด็ก ให้ทุนการศึกษา 

2.2 แนวทางการชวยเหลือและขอเสนอเชิง

นโยบายสําหรับครอบครัวพอแมวัยรุ น การตอบสนอง

ความต้องการของครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่น ควรรณรงค์ให้ 

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และ

ส่งเสริมให้ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่นมาร่วมกันช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน รวมกลุ่มครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น เพื่อจัดทำา  

group  support  เพื่อให ้ผู ้มีป ัญหาคล ้ายคลึงกันมา 
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตครอบครัว 

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต และนำาผู้ที่ประสบความสำาเร็จ

ในการแก้ปัญหาและอยู่ได้อย่างมีความสุขมาเป็นพ่ีเล้ียง

อาสาสมัคร โดยมีสหวิชาชีพท่ีมีความชำานาญเฉพาะด้าน

คอยให้คำาแนะนำา ผลักดันให้กำาหนดเป็นนโยบายระดับชาติ 

การทำาพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์เป็นแกนกลางจัดเครือข่ายการทำางาน มีการ 

แบ่งงาน แบ่งพ้ืนท่ีการทำางาน มีการตกลงระหว่างหน่วยงาน 

ว่าใครมีบทบาทอะไร จะร่วมงานกันเรื่องอะไร จะส่งต่อ

กันอย่างไร รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณส่วนไหน ใคร 

รับผิดชอบ ระบุข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

กำาหนดเป็นแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ มีการติดตาม 

ประเมินผลต่อเนื่อง สำารวจชุมชนเพื่อหากลุ่มเป้าหมายและ

ทำาสถิติและฐานข้อมูลครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น การช่วยเหลือ

ครอบครัววัยรุ่นควรกำาหนดแนวนโยบายที่จัดให้มีสถานที่ 

ที่เข้าถึงได้สะดวก เช่น สถานีอนามัยท่ีให้บริการความ 

ช่วยเหลือแก่ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น โดยเฉพาะด้านปัจจัย

พื้นฐานที่จำาเป็นในการดำารงชีพ การให้ความรู้ ทักษะการ

เลี้ยงลูก ทักษะการใช้ชีวิตคู่ การวางแผนครอบครัว การ

ดูแลสุขภาพจิต การพัฒนาครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นที่อยู่ใน

ภาวะยากลำาบากให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะทาง 

ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การส่งเสริมด้านอาชีพ ทุนการเรียนต่อ 

ของพ่อแม่วัยรุ ่น มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางและ

เครือข่ายเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่นทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค เพ่ือสำารวจรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับครอบครัว 

พ่อแม่วัยรุ ่น นอกจากน้ัน ควรสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ 

และพัฒนาครอบครัวพ่อแม่วัยรุ ่นได้ ขณะเดียวกันควร

จัดสรรงบประมาณรองรับการดำาเนินงานและพัฒนาให ้

เป็นครอบครัวที่แข็งแรงอย่างเป็นระบบ ตัดวงจรการผลิต

ซำ้าครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ระยะยาว ควรจัดการศึกษาทั้ง

ในระบบและนอกระบบในโรงเรียนที่เอื้อให้พ่อแม่วัยรุ ่น

สามารถกลับมาเรียนต่อได ้

2.3 แนวทางการปองกันปญหาครอบครัวพอแม 

วัยรุน จัดให้มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์มากเป็นพิเศษสำาหรับ 

วัยรุ่นในชุมชนแออัด ซ่ึงเป็นวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงมากกว่ากลุ่มอ่ืน  

อาทิ การจัดค่ายครอบครัว ค่ายคุณธรรม รัฐต้องมีมาตรการ 

เร่งด่วนในการควบคุม ลด เลิกส่ือลามกอนาจาร รวมท้ังการ 

นำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดการเลียนแบพฤติกรรม

ทางเพศที่ไม่เหมาะสม รณรงค์ให้ประชาชนและสังคม

ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลเอาใจใส่เด็กวัยรุ่น และ 
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ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม  

จัดพ้ืนท่ีและกิจกรรมในชุมชนให้วัยรุ่นได้ปลดปล่อยพลังงาน 

หันเหความสนใจทางเพศไปยังกิจกรรมแทน สนับสนุน 

ให้มีหน่วยงานบริการแนะแนวและให้คำาปรึกษาเด็กวัยรุ่น 

และครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นให้เพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ 

ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย  

เป็นต้น ในระยะส้ัน สำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ ควรจัดให้มีกลไกประสานงานระดับชาติเก่ียวกับการ 

ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น รวมท้ัง 

การป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นที่เพิ่ม 

ข้ึน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในระยะยาว 

ควรกำาหนดมาตรการและบทลงโทษทางกฎหมายและสังคม 

ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ผู้พบเห็น และผู้เกี่ยวข้อง  

หากมีการเพิกเฉยต่อการกระทำาที่เป็นการยั่วยุให้วัยรุ่นมี 

พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การปล่อยให้วัยรุ่น 

เข้าถึงสื่อลามก การดื่มเหล้า การเสพยา การเข้าไปเท่ียว 

ในผับ บาร์ การเข้าพักในโรงแรมม่านรูด

3. ครอบครัวเร่ร่อน 

3.1 ความตองการและการใหความชวยเหลือ

ครอบครัวเรรอน ความต้องการและการให้ความช่วยเหลือ

ครอบครัวเร่ร่อนที่ศึกษามีความแตกต่างกันบนพื้นฐาน

ของสภาพปัญหาที่ต่างกัน ดังนั้นจึงอาจแยกพิจารณาเป็น  

4 จังหวัดใน 4 ภาค ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร สภาพปัญหาของครอบครัว

เร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร คือไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีงานทำา 

หรืออาชีพที่มั่นคง ไม่มีเงินลงทุนประกอบอาชีพ และไม่มี 

หน่วยงานของรัฐเข้าให้ความช่วยเหลือ/ดูแลความต้องการ 

คือ บ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง มีเงินทุนสำารองเล้ียงชีพ

เดือนละ 2,000-3,000 บาท มีเงินลงทุนประกอบอาชีพ 

มีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแล ให้ความช่วยเหลือ

แนะนำาในเรื่องการฝึกอาชีพท่ียั่งยืน และมีสวัสดิการดูแล

การรักษาพยาบาลฟรี และให้เด็กได้เรียนฟรี 

จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาท่ีครอบครัวเร่ร่อนประสบ 

คือต้องทิ้งถิ่นฐานออกมาเร่ร่อนหากิน เพราะไม่มีที่ทำากิน 

เป็นของตนเอง มีหนี้สิน ประสบปัญหาความแห้งแล้ง 

ความช่วยเหลือท่ีต้องการได้รับ คือ มีบ้าน มีท่ีทำากินเป็น 

ของตนเอง ลูกได้เรียนหนังสือทัดเทียมกับคนในเมือง และ 

อยากให้เด็ก ๆ  ได ้ รับการศึกษาสูง ๆ อยากมีรายได้ 

เพื่อเ ล้ียงชีพประจำาเดือน ๆ ละ 2,000-3,000 บาท  

ความต้องการ คือ มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่ฟรี 

และต้องการให้หน่วยงานรัฐไปดูแลชาวเขาที่อยู่ห่างไกล

ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากนายทุน 

จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาของครอบครัวเร่ร่อน

ในจังหวัดนครราชสีมาท่ีอาศัยอยู ่ริมทางรถไฟ คือ ไม่มี

เงินค่าเช่าบ้านหรือสร้างบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง ไม่มี

อาชีพที่มั่นคง ยากจน ไม่ได้รับการศึกษา อ่านไม่ออก/

เขียนไม่ได้ ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเงินลงทุนเพื่อประกอบ 

อาชีพที่มั่นคง ไม่รู้ว่าจะถูกการรถไฟขับไล่ออกจากที่ดิน 

ดังกล่าวเมื่อไหร่ ความต้องการ คือ ต้องการได้รับการ

ฝึกอาชีพ และหาตลาดรองรับผลผลิต ต้องการเงินทุน

และอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ต้องการความปลอดภัยของ 

ชีวิตไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกรถไฟชนเพราะพักอยู ่ริมทาง 

รถไฟ ต้องการให้เด็กมีที่เรียนฟรี มีบ้านพักอาศัยเป็นของ

ตนเอง มีสวัสดิการด้านการศึกษาของลูก ต้องการมีเงิน

กองทุนของชุมชนที่สามารถกู้ยืมมาใช้จ่ายบรรเทาความ

เดือดร้อน ต้องการมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและ

ต้องการได้รับการจัดแบ่งพื้นท่ีให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่ดีต่อโดยไม่ถูกขับไล่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ปัญหาท่ีต้อง 

พาครอบครัวมาเร่ร่อนเพราะไม่มีที่ดินทำากิน ไม่มีงานทำา  

ต้องกู้เงินนอกระบบที่เสียดอกเบี้ยแพง พื้นที่ที่พักอาศัย 

อยู่เป็นสลัมและริมทางรถไฟ สภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อย

ปลอดภัย อยู่ในสภาวะเสี่ยงภัยจากโรคภัยและสารเสพติด 

ความต้องการคือ การได้มีบ้านและท่ีดินทำากินท่ีม่ันคงถาวร 

มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 3,000 บาท  

ต้องการได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือกระกอบอาชีพค้าขาย  

มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่ดี มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา 

ดูแลให้ความช่วยเหลือและให้ความรู ้ทั้งนี้การบริการ 

ช่วยเหลือที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้กับครอบครัวเร่ร่อนใน

จังหวัดต่าง ๆ ในภาพรวมมีลักษณะ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ด้านการศึกษา  มีหน่วยงานของรัฐคือ สำานัก

บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ท่ีเข้าไปจัดการ

ศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียน ที่มีบทบาทหลัก 

ในการจัดการศึกษาสำาหรับกลุ ่มเป้าหมายพิเศษซ่ึงรวม 

เด็กที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรีกลุ่มเสี่ยง 

รูปแบบบริการท่ีจัดให้ครอบครัวเร่ร่อน มีท้ังการ 

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิต จัดการศึกษาต่อเนื่อง/ตามอัธยาศัย จัดครูลงไปสอน 

ในพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย หรือจัดการเรียนให้กลุ่มเป้าหมาย  

ณ สถานที่มีการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ันยังมี 

หน่วยงานอ่ืน เช่น ตำารวจ องค์กรพัฒนาเอกชน เทศบาล ท่ี 

เข้าไปให้การศึกษา พัฒนาทักษะเด็กเร่ร่อนในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น เทศบาลบางแห่งมีความพร้อมในการจัดห้องเรียน 

ให้ที่สำานักงานของเทศบาล และในแต่ละวันจะมีบริการส่ง

รถไปตระเวนรับเด็กมาเรียน มีบริการอาหารกลางวันและ

ค่าขนมให้ และส่งกลับบ้านในตอนเย็น 

เด็กในครอบครัวเร่ร่อนหลายแห่งอยู ่ในภาวะ

เสี่ยงต่อการกระทำาความผิดเพราะอยู ่ในชุมชนที่มีเด็ก

ในวัยเดียวกันที่เคยกระทำาผิดมาก่อน หรือมีปัญหาเรื่อง

พฤติกรรม หน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดบริการให้การศึกษา

และจัดกิจกรรมเฉพาะสำาหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง เพราะเป็น 

กลุ่มที่เข้าถึงยาก 

ด้านสาธารณสุข คนเร่ร่อนมีทั้งประเภทที่มีบัตร 

ประจำาตัวประชาชน มีบัตรทอง ท่ีเป็นกลุ่มท่ีรู้จักและเข้าถึง 

บริการด้านสาธารณสุข และมีประเภทท่ีไม่มีบัตรประจำาตัว 

ประชาชน ไม่สามารถไปใช้บริการสาธารณสุขตามแหล่ง 

บริการต่าง ๆ ได้ บางคนไม่เคยไปพบแพทย์ เวลาเจ็บป่วย 

จะไปซื้อยามาทานเอง หรือใช้ยาท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

ไปแจกให้ เด็กในครอบครัวเร่ร่อนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด

มักมีป้ญหาเรื่องสุขภาพเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูก

สุขลักษณะ มักเป็นโรคผิวหนัง โรคทางเดินหายใจ บริการ

ด้านการให้ความรู ้เรื่องความสะอาด การมีสุขภาวะที่ดี 

ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่ได้ผลนัก คนเร่ร่อนที่เป็นโรคเอดส์  

ในบางแห่งมีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ 

เช่นที่ชุมชนริมทางรถไฟ จังหวัดนครราชสีมา

ด้านท่ีอยู่อาศัย ครอบครัวเร่ร่อนส่วนใหญ่ได้รับ

การอนุโลมให้พักอาศัยชั่วคราวตามที่สาธารณะ  เช ่น  

ริมทางรถไฟ สวนสาธารณะ ใต้ทางด่วน ใต้สะพานลอย  

ริมฟุตบาท สนามหลวง ที่ป ่าสงวนแห่งชาติ  เป ็นต้น 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ์

มีสถานสงเคราะห์ท่ีสามารถรองรับคนเร่ร่อนได้ในบางจังหวัด  

แต่พบว่าคนเร่ร ่อนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู ่อาศัยในสถาน

สงเคราะห์ เพราะไม่มีความเป็นอิสระ ปัจจุบันได้มีความ

พยายามในการสร้างสถานสงเคราะห์ให้เป็นลักษณะ 

บ้านเปิดให้กับคนเร่ร่อนที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยเป็นการ

ชั่วคราวโดยไม่มีกฎระเบียบมากมาย และพยามยาม

ให้ผู้ใช้บริการที่เข้าอยู่อาศัยได้ปกครองกันเอง แต่คงต้อง

ใช้เวลาในการพัฒนาให้มีจำานวนที่เพียงพอและให้คนเร่ร่อน

สามารถเข้าถึงได้และเป็นที่ยอมรับ

ในท้องถิ่นบางแห่งมีการจัดที่อยู ่อาศัยโดยมี

การหาพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู ่  โดยให้ชาวบ้านกู้เงิน  

ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการออม มีการบริหารเงินออมโดย 

คณะกรรมการบริหารโครงการบ้านม่ันคง รูปแบบน้ีชาวบ้าน 

จะมั่นคงเฉพาะการเป็นเจ้าของตัวบ้าน แต่ไม่มั่นคงในแง่ 

การไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่รูปแบบนี้จะใช้ได้กับคน

มีอาชีพที่มีรายได้แน่นอน แต่สำาหรับคนเร่ร่อนมักไม่มี

อาชีพและรายได้แน่นอน ทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ

ลักษณะดังกล่าวได้ 

ด้านอาชีพ การส่งเสริมด้านอาชีพเป็นบริการ 

ที่ไม่เด่นชัด เพราะคนเร่ร่อนเป็นแรงงานที่การศึกษาตำ่า  

บางคนไม่มีการศึกษา เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ส่วนใหญ่มี 

ศักยภาพเพียงการใช้แรงงาน ในลักษณะของการเก็บของเก่า  

เก็บขยะไปขาย รับจ้างแรงงานทั่วไป รับจ้างในงานก่อสร้าง 

ซึ่งเป็นลักษณะของการหาเช้ากินค่ำา และรายได้ไม่แน่นอน 

บริการอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มักเป็นการ 

ให้ความช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานในเร่ืองปัจจัยส่ี คนเร่ร่อนใน

เมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพฯ บางคนรู้จักแหล่งและสามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม เช่น การไป 

ขอข้าว/สิ่งของ ตามโรงทานหรือวัดต่าง ๆ การไปอาบนำ้า

ตามวัดหรือห้องนำ้าสาธารณะ แต่อีกส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึง
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บริการเพราะไม่ทราบว่ามีบริการอยู่ที่ใดบ้าง บางคนรู้สึก

ว่าถูกดูถูกเหยียดหยาม จึงไม่พยายามเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในบริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 

3.2 แนวทางการชวยเหลือและขอเสนอเชิง

นโยบายสําหรับครอบครัวเรรอน 

3.2.1 ด้านที่อยู ่อาศัย การแก้ไขปัญหา 

คนเร่ร่อนควรพิจารณาจากธรรมชาติคนเร่ร่อนที่ชอบอิสระ  

มักไปรวมกลุ่มกันเอง ไม่ชอบท่ีจะเข้าไปอยู่ในท่ีพักท่ีทางการ 

สร้างให้ การช่วยเหลือจึงควรมีหน่วยงานเข้าไปปลูกฝัง 

จิตสำานึกให้คนเร่ร่อนรู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักยึดเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยอาจเร่ิมจากการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแล 

ก่อนในระยะแรก แต่ไม่ควรสร้างท่ีอยู่ถาวรให้คนเร่ร่อน  

หรือการยกท่ีดินให้ทำากิน เพราะเป็นเร่ืองยากท่ีจะทำาได้ท่ัวถึง  

และจะมีผู้มาขอรับบริการไม่สิ้นสุด 

3.2.2 การช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู ่อาศัยให  ้

ครอบครัวเร่ร่อน ควรใช้กลไกภาครัฐ คือ สำานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และท้องถิ่น คือ  

สหกรณ์ในท้องถ่ิน มาร่วมกันลงทุนสร้างท่ีอยู่อาศัยราคาถูก  

ซ่ึงจะเป็นการดึงคนเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ในภูมิลำาเนา แต่ต้อง 

ดูแลเรื่องที่ดินทำากินควบคู ่ไปด้วย แนวทางบ้านมั่นคง

อาจนำามาแก้ปัญหาครอบครัวเร่ร่อนได้เฉพาะคนเร่ร่อน 

ท่ีอยู ่นอกเมือง สำาหรับคนที่มีที่อยู่ไม่มั่นคงควรไปสร้าง

ความม่ันคงในพ้ืนที่ของเขาท่ีอาจไม่ใช่การสร้างบ้านให้เขา

อยู่เสมอไป เพราะอาจไม่เหมาะกับอาชีพท่ีเขาทำาในเมือง 

เป็นการหาทางแก้ปัญหาที่วนเวียนไม่จบ ดังนั้นต้องแก้ที่

ต้นเหตุ คือทำาอย่างไรให้ครอบครัวมีความมั่นคง 

3.2.3 ด้านการดูแลเด็กในครอบครัวเร่ร่อน 

เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่เป็นเด็กไม่มีโอกาส เพราะไม่มีใบเกิด  

ไม่ได้เรียน ครอบครัวเด็กต้องการทุนการศึกษา เด็กชาวเขา 

มีช่องว่างเรื่องวัฒนธรรม ขาดกระบวนการเรียนรู ้  ไม่รู ้  

ไม่เข้าใจกฎระเบียบ ไม่รู้ว่าสิ่งท่ีทำาผิดกฎหมาย ทางแก้ คือ  

“ต้องแก้ท่ีต้นนำา้ คือเร่ืองการให้การศึกษา ต้องให้ครอบครัว 

เข้าใจปัญหาของเด็กด้วย ต้องให้ความรู้พื้นฐาน ต้องให ้

รู้เรื่องสุขภาพ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก็ต้องเข้าใจ” 

3.2.4 ปัญหาเด็กเร่ร่อนส่วนหนึ่งเป็นผลพวง 

ของการเร่ร ่อนไปทั้งครอบครัว  เริ่มมาจากการมาขาย

ดอกไม้ พบว่ารายได้ดี พ่อไปทำางานก่อสร้าง แม่ทำางาน

หัตถกรรม พาเด็กไปด้วยและใช้เด็กเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง

ในการหากิน 

3.2.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน 

เข ้มงวดกับผู ้ปกครองไม ่ ให้นำาเด็กมาเป ็นเครื่องมือ

หากิน “ต้องทำาให้เขาเข้าใจว่าหน้าที่ทำามาหากินเป็นหน้าที ่

ของผู้ปกครอง ไม่ใช่ของเด็ก” ตำารวจควรร่วมมือกับท้องถ่ิน/  

เทศบาล คือให้ตำารวจใช้อำานาจและมาตรการตามกฎหมาย 

ของตำารวจดำาเนินการนำาตัวคนเร่ร่อนมา แล้วส่งต่อให ้

เทศบาลหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้ดูแลต่อ  

รัฐควรเข้าไปดูแลเด็กในครอบครัวเร่ร่อน ไม่ให้รับหรือ

สืบทอดวัฒนธรรมการเร ่ร ่อน ป ้องกันการเกิดวงจร 

เด็กเร่ร่อน และไม่ควรแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ต้องมอง

ปัญหาในภาพรวมด้วย 
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3.2.6 ควรแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่ต้นเหตุ

คือ การที่เด็กไม่ได้เรียน ถ้าเด็กได้เรียนจะไม่มีปัญหาต้อง

จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ควรทำาให้ทุกคนมี 

บัตรประจำาตัวเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสวัสดิการ

สังคมต่าง ๆ ได้ ควรมีบ้านพักให้เด็ก 

3.2.7 ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว  

การเร่ร่อน เป็นวิถีชีวิตปกติของหลาย ๆ ครอบครัว ควรแก้ไข 

ปัญหาพฤติกรรมของคนในครอบครัว เป็นสิ่งจำาเป็นที่ควร 

เปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ท่ีต้องการใหลู้กเร่ร่อนเหมือนตน 

ไปเป ็นการคิดให ้ เด็กได ้ เรียนหนังสือ  ขณะเดียวกัน 

หน่วยงานต่าง ๆ ก็ควรจัดให้เด็กได้เรียนต่อเนื่องและจัด 

กิจกรรมให้มากข้ึน โดยวิธีการช่วยเหลือท่ีดี คือ การช่วยเหลือ 

ที่เริ่มจากการแบ่งกลุ่ม โดยควรแยกกลุ่มผู้ที่จะเข้าไปช่วย 

เป็นกลุ ่มผู ้ใหญ่และกลุ ่มเด็ก ต้องส่งเสริมช่วยเหลือท้ัง 

สองกลุ่ม ตามความต้องการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การช่วยเหลือ 

ต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน กลุ่มผู้ใหญ่ช่วยให้เขาทรงตัว 

อยู่ได้ ส่วนกลุ่มเด็ก เจ้าหน้าที่ควรมุ่งเข้าไปส่งเสริมให้ได ้

เรียนหนังสือต่อเนื่อง เพื่อให้มีการศึกษา มีอาชีพ ป้องกัน

การที่จะต้องเร่ร่อนในอนาคต นำาเด็กและผู้ใหญ่มาทำาความ

เข้าใจกันให้พ่อแม่เห็นความสำาคัญของการส่งเสริมลูก

3.2.8 รัฐควรกำาหนดเป้าหมายการให้ความ

ช่วยเหลือครอบครัวเร่ร ่อน โดยมุ่งไปที่การทำาให้เขามี 

คุณภาพชีวิตที่ดี เติมเต็มส่วนที่เขาขาด วิธีการคือ ให้กลไก

ของรัฐเข ้าไปเยียวยา แต่รัฐต ้องไม่เข ้าไปดูแลจนเขา  

เกิดความเคยชินกับการได้รับอย่างเดียว

3.2.9 ด้านการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให ้

เข้มแข็งและมีบทบาทดูแลคนในท้องถิ่น ผู้บริหาร อบต. 

ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ 

ช่วยเหลือและดึงคนเหล่านั้นให้อยู่ในท้องถิ่น ไม่ออกไป 

เร่ร่อนในเมืองใหญ่ แต่ละท้องถิ่นควรมีการสื่อสารกับ 

ครอบครัวเร ่ร ่อนที่ เคยมีภูมิลำาเนาในพื้นที่นั้น  เพ่ือให้ 

ครอบครัวเร่ร่อนกลับมาใช้ชีวิตในภมูิลำาเนาเดิม กลับมาใช้ 

แรงงานในพื้นที่ท่ีเคยอยู่ โดยการสร้างความมั่นใจให้เขาว่า 

หากกลับมาแล้วจะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย มีอาชีพ  

มีความมั่นคง 

3.2.10 การแก้ปัญหา ควรมองปัญหาและ 

เข้าใจปัญหาของแต่ละพื้นท่ี และต้องให้ท้องถิ่นเข้ามา 

มีบทบาท ควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาช่วยสนับสนุน 

การดำาเนินงานด้วย รัฐต้องตระหนักถึงปัญหาว่า ถ้าปล่อย 

ให้คนแห่ไปอยู่ในเมือง จะสร้างปัญหาในเมือง ท้องถิ่นก็จะ

มีแต่คนแก่ ฉะนั้นต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.2.11 การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคม ส่วนกลางต้องร่วมกับท้องถ่ินท่ีจะต้องพัฒนาคน

พัฒนาอาชีพก่อน เช่น ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คือ มีคนเรียนจบเยอะ แต่ไม่มีงานทำาเพราะไม่มีโรงงาน

รองรับ ฉะนั้นรัฐต้องพัฒนาแรงงานที่ใช้ฝีมือ งานบางอย่าง

ขาดแคลนแรงงาน คนไทยไม่ทำา ต้องใช้แรงงานต่างด้าว 

ฉะนั้นต้องอบรมวินัย ปลูกฝังให้รักอาชีพที่สุจริตด้วย 

3.2.12 รัฐต้องคิดว่าทำาอย่างไรให้ครอบครัว 

อยู่ดีมีีสุข ทำาอย่างไรให้ครอบครัวมีรายได้มากข้ึน ทำาอย่างไร 

ให้เขายั่งยืนได้ ทำาให้เขามีความคิด  รู ้จักคิดได้ก่อนว่า 

เขาอยากแก้ปัญหาของเขาเอง เขาควรทำาอย่างไร ถ้าคิดได ้

ต้องการความช่วยเหลือก็ให้ร้องขอเข้ามาได้ 

3.2.13 การแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง ต้อง 

ไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย  

ควรเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมาเป็นระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.14 แนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าว  

คือ สร้างงานในพ้ืนท่ี ส่งเสริมท้องถ่ินให้เข้มแข็ง ดูแลคุณภาพ 

ชีวิตคน คอยดูแล ติดตาม ประเมินผลการช่วยเหลือ 

อย่างต่อเนื่อง สมำ่าเสมอ ไม่ทำาตามกระแส เน้นการสร้าง

สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง 

3.2.15 การปรับปรุงระบบบริหารงาน

ราชการ แก้ไขปัญหาการทำางานแบบแต่ละหน่วยงานต่าง 

แยกกันทำา ปัญหาการทำางานซำ้าซ้อน พมจ. ต้องประสาน

กับ อปท. และหน่วยอื่น ๆ  ท่ีทำางานกับกลุ ่มเป้าหมาย 

เดียวกัน ต้องประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาเป้าหมายที่ชัดเจน  

กำาหนดมาตรการร่วมกันว่าจะดำาเนินการอะไรบ้าง แบ่งเบา 

ภารกิจของหน่วยงานบางหน่วยที่มีเยอะ ให้ทำาเป็นเรื่อง ๆ  

หลายหน่วยงานร่วมกันทำาเรื่องเดียวกัน ไปสู่เป้าหมาย
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เดียวกัน ใช้วิธีจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยมาทำางาน 

ร่วมกัน อาจให้ท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณบางส่วนท่ี 

สำาคัญ การทำางานของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำาเป็นเครือข่าย 

ท่ีมีความเชื่อมโยงกัน รัฐต้องส่งเสริมกระตุ ้น อปท. ให้ 

หันมาทำางานด้านสังคมมากขึ้น 

ลักษณะนโยบายครอบครัวเร่ร ่อนที่ควรมีการ 

จัดทำา การกำาหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาของครอบครัว

เร่ร่อนควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1) ควรเป็นนโยบายที่จัดสวัสดิการให้กับ

ครอบครัวทั่วไป ควบคู่กับนโยบายการจัดสวัสดิการให้กับ

ครอบครัวเร่ร่อนเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากครอบครัวเร่ร่อน

ควรได้รับการดูแลในสิ่งจำาเป็นพ้ืนฐานในชีวิตเช่นเดียวกับ 

ครอบครัวปกติทั่วไป แต่เนื่องจากครอบครัวเร่ร่อนมีความ

ต้องการบางอย่างที่แตกต่างเป็นพิเศษจากครอบครัวอื่น ๆ  

จึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และควรมีการกำาหนด

นโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เนื่องจากปัญหา 

ของครอบครัวเร่ร่อนเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับปัญหาเชิง

โครงสร้างในระดับชาติ อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหา 

การว่างงาน ปัญหาการขาดการศึกษา ขณะเดียวกันก็เป็น 

ปัญหาท่ีท้องถิ่นมีบทบาทต้องเข้ามาดูแลคนในท้องถิ่นให้ 

สามารถดำารงชีวิตอยู่ในภมูิลำาเนาของตนได้อย่างปกติสุข  

มีที่ดิน ทำากิน มีอาชีพ และมีความรักท้องถิ่นด้วย เพื่อ 

ป้องกันไม่ให้คนในชนบทต้องเร่ร่อนย้ายถิ่นไปหางานทำา 

ในเมืองใหญ่ 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความยากจนของ

คนในชาติ  จึงควรดำาเนินการไปพร้อมกันในหลายวิธี  

โดยการกระจายการลงทุนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ การสร้าง 

งานในท้องถ่ิน การแก้ปัญหาภัยแล้ง การส่งเสริมการปลูกพืช 

เล้ียงสัตว์ท่ีสามารถทำารายได้ในเชิงเศรษฐกิจ การจัดสรรท่ีดิน 

ทำากินให้คนด้อยโอกาสที่ไม่มีที่ดินทำากินอย่างเป็นธรรม 

2) รัฐควรมีนโยบายบนพื้นฐานของการมอง 

คนเร่ร่อน ครอบครัวเร่ร่อน ว่าแท้จริงแล้วคนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ 

เป็นผู ้ที่มีศักยภาพ มีพลังระดับหนึ่ง  เป็นผู ้ที่ต ้องการ 

มีอาชีพ มีรายได้ ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เขา

เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องการความมั่นคงใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ต้องการการยอมรับนับถือเช่นเดียว

กับคนทั่วไป และท่ีสำาคัญเขาเหล่านั้นมิใช ่อาชญากร  

แต่อาจเป็นเพียงผู้ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำาบางอย่างเป็นการทำาผิด

กฎหมายบ้านเมือง เช่น การเข้าไปอาศัยอยู่ในที่สาธารณะ  

ที่ป่าสงวน ซึ่งเขาไม่ได้ทำาเพื่อยึดครองให้ได้กรรมสิทธิ์

แต่อย่างใด และไม่ต้ังใจทำาผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุม

การขอทาน พ.ศ.  2484 หรือพระราชบัญญัติรักษา 

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

พ.ศ. 2503 เพราะเขาไม่เคยมีความรู้เร่ืองกฎหมาย แต่เขา

ทำาด้วยสัญชาตญาณของความอยู่รอด เพราะเขาไม่ได้รับ

การช ่วยเหลือจากบริการทางสังคม แต ่เขาเหล ่านั้น

เป็นส่วนหนึ่งของผลพวงปัญหาสังคมในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่า 

จะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัวแตกแยก  

ปัญหาการไม่มีที่ดินทำากิน ฯลฯ 

ดังน้ัน การกระทำาของคนเหล่าน้ันจึงเป็นเร่ือง 

จำาเป็นต้องกระทำาเพ่ือความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว 

ซ่ึงรัฐควรวางนโยบายในลักษณะการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ  

และให้โอกาสแก่คนเร่ร่อนและครอบครัวเร่ร่อน มากกว่าการ 

สงเคราะห์ช่วยเหลือแบบเก็บตกเป็นครั้งคราวไป หรือเพียง

มุ่งปราบและขจัดให้หมดไปเท่านั้น

3) รัฐควรมีนโยบายด้านการส่งเสริมมากกว่า 

การปราบปรามครอบครัวเร่ร่อน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ 

ครอบครัวเร่ร่อนมีความแข็งแรง โดยการให้เขามีที่พักอาศัย 

ที่ปลอดภัยมั่นคง การให้เขามีความรู้ มีอาชีพมีรายได้ รู้จัก

และให้ความสำาคัญกับการเลี้ยงลูกให้ได้มาตรฐานและ

ให้ความสำาคัญกับการศึกษาของเด็ก 

สำาหรับนโยบายระดับท้องถิ่น ซ่ึงครอบคลุม

นโยบายที่กำาหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

ท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล 

เทศบาล ที่จะสามารถแก้ปัญหาของครอบครัวเร่ร่อนได้ 

จำาเป็นต้องมุ่งที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(1) การเพิ่มงบประมาณด้านการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นมากข้ึน และไม่ควรเน้น 

แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เช่น ถนน  

นำ้าประปา ไฟฟ้า เพียงด้านเดียว 
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ที่มา : จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ, การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและ 

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว  

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2,  

ภาควิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.

(2) การจัดสรรทรัพยากรที่มีในท้องถ่ิน

ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่มีท่ีีดินทำากิน ท้องถ่ินควรพัฒนา

ระบบกองทุนหรือสหกรณ์ที่มีการระดมทุนมาเพื่อจัดสรร 

ที่ดินทำากินหรือที่อยู่อาศัย 

(3) ท้องถิ่นควรมีการสำารวจข้อมูลจำานวน

คนเข้า/ออกท้องถิ่น เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดทำา

แผนและงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือ 

3.3 แนวทางการปองกันปญหาครอบครัวเรรอน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรทำา 

การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนำาเสนอผลการวิจัย 

ต่อหน่วยงานที่ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายระดับชาติ ได้แก ่

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และสำานักงบประมาณ เพ่ือร่วมกันผลักดันการ 

จัดทำานโยบายระดับชาติ รวมถึงมาตรการและกลไกต่าง ๆ  

ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือน

นโยบายดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อทบทวนหารือร่วมกันเพื่อสร้างระบบการทำางานกับ

ครอบครัวเร่ร่อน ไม่ให้ต่างคนต่างทำา และหาแนวทางใน

ประเด็นสำาคัญ ๆ อาทิ 

- กำาหนดว่าใครควรมีบทบาทเป็นเจ้าภาพหลัก 

ในการดูแลครอบครัวเร่ร่อนเรื่องใด 

- พัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนเร่ร่อนให้มี

ระบบการทำางานที่เกื้อหนุนกัน 

- สร้างระบบติดตามและประเมินผลการทำางาน

กับครอบครัวเร่ร่อน 

- สนับสนุนการทำาวิจัยประเมินผลโครงการ  

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำาเนินการไป 

สรุปและข้อเสนอแนะ

ปัญหาของครอบครัวลักษณะพิเศษทั้งครอบครัว 

พ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น หรือครอบครัว 

เร่ร่อน แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสาเหตุและความต้องการ 

ตามสภาพที่เกิดกับแต่ละครอบครัวในแต่ละพ้ืนที่ แต่หาก 

พิจารณาลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยเบื้องหลัง ที่แท้จริงจะพบว่า  

เป็นสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีต้นตอส่วนหนึ่ง 

มาจากปัญหาในระดับโครงสร้างทางสังคมประกอบกับ

กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีอิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น 

จะพบว่าปัญหาของครอบครัวลักษณะพิเศษแต่ละประเภท

บางคร้ังมีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งในแง่สาเหตุของปัญหาและ

ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ 

ดังนั้น การกำาหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาของ

ครอบครัวลักษณะพิเศษจึงจำาเป็นต้องมีการพิจารณา 

แบบองค์รวม ให้นำาไปสู่การแก้ปัญหาท้ังในระดับมหภาค 

และระดับจุลภาค อันจะสามารถเช่ือมโยงท้ังปัญหาทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง โดยให้ความสำาคัญกับการกำาหนด

สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในด้านสังคมให้มากขึ้น และ 

ที่สำาคัญคือการกำาหนดนโยบายในทุกระดับต้องให้ความ

สำาคัญกับการดำาเนินการในทุกมิติควบคู ่กันไป ทั้งในมิติ 

ของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มิติของการป้องกันปัญหา 

มิให้ลุกลามใหญ่โต และมิติของการส่งเสริมและพัฒนา

ครอบครัวควบคู่กับการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน บนพื้นฐานที่สำาคัญที่สุดคือ การเคารพสิทธิของ 

ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
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เรื่องที่ 18

การศึกษาเรื่อง “การดำาเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ”

 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550

ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศท่ีประสบกับภาวะวิกฤติจากเหตุการณภัยพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547  

ซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด

ที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด อันได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พบว่า มีผู้เสียชีวิตรวม 5,395 คน บาดเจ็บ 8,088 คน สูญหาย 

2,932 คน ในจำานวนนี้มีคนไทยเสียชีวิต จำานวน 2,059 คน บาดเจ็บจำานวน 6,065 คน และสูญหายจำานวน 2,023 คน 

และเสียชีวิตไม่สามารถระบุสัญชาติได้ 900 คน โดยจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยรุนแรงมากที่สุด รองลงมา คือ กระบ่ี 

ระนอง ภูเก็ต สตูล และตรัง ตามลำาดับ 

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของผู้ประสบภัย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวประมงที่ตั้งถิ่นฐาน

อยู่ในชุมชน มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับท้องทะเล จากการสำารวจของกระทรวงมหาดไทยพบว่า มีพ้ืนท่ีเสียหายรวม 24 ตำาบล 

292 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 54,672 คน จำานวน 12,068 ครอบครัว ความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือน 

เสียหายรวม 6,799 หลัง และจากสรุปสถานการณ์กรณีพิบัติภัยคล่ืนสึนามิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ (2548) พบว่าเรือซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพที่สำาคัญเสียหายกว่า 5,000 ลำา ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ 

ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 ราย ส่งผลให้มีผู ้ประสบภัยว่างงานสูงถึง 56,960 คน ไม่นับรวมแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ 

ขึ้นทะเบียน 

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า มีผู้มารับบริการฟื้นฟูสุขภาพจิต 27,608 คน เป็นผู้มีอาการทางจิต 4,435 คน 

รับคำาปรึกษา 17,635 คน และมีอาการทางกาย 5,538 คน โดยผู้ประสบภัยจะมีอาการ ซึมเศร้า เครียด คิดถึงแต่เรื่องเก่า ๆ  

เกี่ยวกับคลื่นยักษ์สึนามิ บางคนคิดอยากฆ่าตัวตาย นอกจากนี้จากการสำารวจของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีเด็กกำาพร้า

และสูญเสียผู้ปกครองทั้งสิ้น 1,468 คน โดยจังหวัดพังงา มีจำานวนเด็กกำาพร้ามากที่สุด 591 คน รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต

และกระบี่ 195 คน และ 132 คน ตามลำาดับ และเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากสึนามิ 30,226 คน และจากการสำารวจข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า บุคคลท่ีสูญเสียชีวิตหรือสูญหายในครอบครัวที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 30 คือ บุตร 

นอกจากนี้ยังมีเด็กในครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิร้อยละ 20 ที่บิดาเสียชีวิต และมีเด็กร้อยละ 8 ที่มารดาเสียชีวิต (ศรีเวียง

ไพโรจน์กุล, 2548) 
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ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

ครอบครัวของผู ้ประสบภัยพิบัติสึนามิ ทำาให้กลายเป็น 

ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ มีพ่อหรือแม่เป็นผู้เล้ียงดูบุตรตาม 

ลำาพังหรือเป็นกำาพร้าท้ังพ่อและแม่ ต้องไปอาศัยอยู ่กับ

ญาติหรือสถานสงเคราะห์ โดยครอบครัวเหล่านี้ได้รับผล 

กระทบจากการสูญเสียของสมาชิกในครอบครัวส่งผลต่อ 

การดำาเนินชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทำาหน้าที่ 

ในการเล้ียงดูบุตรและสมาชิกในครอบครัว ผู้ประสบภัยต้อง 

กลายเป็นครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำาพัง 

ย่อมขาดเพื่อนคู่คิดและกำาลังใจ ขาดผู้ร่วมแบ่งเบาภาระ 

ในครอบครัว และขาดผู ้ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการงาน 

รวมถึงการเลี้ยงดูบุตร การทำาหน้าที่ของครอบครัวย่อม 

สูญเสียความสมดุลไป ซึ่ งการเข ้าสู ่ภาวะวิกฤติของ

ครอบครัวดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ มากมาย  

ที่สำาคัญคือ ปัญหาด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  โดย

เฉพาะอย่างยิ่งผู ้หญิงท่ีเป ็นแม่ในครอบครัวคนเดียว 

มักประสบภาวะยุ่งยากทางสังคมและเศรษฐกิจ การประคับ 

ประคองครอบครัวให้อยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมถึงการต่อสู้กับสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น ความสัมพันธ์กับสมาชิก

ในครอบครัว การเลี้ยงดูลูก ความเจ็บป่วยทางกายและ

จิตใจอันเกิดจากการสูญเสียคู่ชีวิตอย่างฉับพลัน 

ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษา

ถึงสถานการณ์การดำาเนินชีวิตครอบครัวและความสามารถ 

ในการทำาหน้าท่ีของครอบครัวท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติจากสูญเสีย 

สมาชิกในครอบครัวจากภัยพิบัติสึนามิ รวมท้ังการสนับสนุน 

ทางสังคมที่ครอบครัวกลุ ่มนี้ได ้รับ  เพื่อจะหาแนวทาง 

ส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวที่ประสบภาวะวิกฤติ 

เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับ

สถาบันครอบครัว ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกลไก 

ฟื้นฟูทางสังคมกรณีภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำาเนินชีวิต ความ

สามารถในการทำาหน้าท่ีและปัญหาของครอบครัวท่ีประสบ

ภัยสึนามิ 

2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการให้ความ 

ช่วยเหลือและบริการแก่ครอบครัวท่ีประสบภัยสึนามิ จาก

หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ 

3. เพ่ือศึกษาความต้องการรับความช่วยเหลือและ

บริการของครอบครัวท่ีประสบภัยสึนามิ และหาแนวทาง 

การให้ความช่วยเหลือและการให้บริการแก่ครอบครัว 

ที่ประสบภัยสึนามิในระยะต่อไป 

4. เพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของ

หน่วยงานและชุมชนในการให้ความช่วยเหลือพ้ืนฟูสภาวะ

ครอบครัวที่ประสบภัยธรรมชาติ 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

คณะวิจัยได้เลือกศึกษาชุมชนตัวอย่างทั้งหมด 8 
ชุมชน โดยแบ่งตามกลุ่มไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยพลัดถิ่น  
ชาวเล และแรงงานต่างด้าว รวมทั้งทำาการเก็บข้อมูลกรณี 
ศึกษาเด็กในบ้านพักเด็กกำาพร้าจากภัยพิบัติสึนามิ จำานวน  
2 แห่ง เพื่อให้มีความหลากหลายด้านศาสนา ชาติพันธุ ์ 
และกลุ่มอายุของผู้สูญเสีย โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 4 จังหวัด 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต 
และกระบี่   และในการวิจัยครั้งนี้   คณะวิจัยใช ้วิธีวิจัย 
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาทฤษฎี 
และทบทวนวรรณกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษา 
การปรับตัวของสมาชิกครอบครัวในภาวะวิกฤติจากสึนามิ 
ในภาคใต้ และผลกระทบต่อครอบครัวจากข้อมูลทุติยภูมิ 
การดำาเนินงานฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ 
เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลกรณี 
ศึกษา  (Case study)  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคล 
ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว จำานวน 44 คน แบ่งเป็น 
ผู ้หญิง 24 คน ผู ้ชาย 20 คน ในจำานวนน้ีเป็นเด็กหญิง  
4 คน และเด็กชาย 2 คน คณะวิจัยได้ทำาสนทนากลุ ่ม  
(Focus group discussion: FGD) จำานวน 10 กลุ ่ม  
ในพ้ืนท่ีประสบภัยสึนามิใน 4 จังหวัด โดยในการทำาสนทนา 
กลุ่มนี้ได้แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ 8 กลุ่มและกลุ่มเด็กกำาพร้า 
2 กลุ ่ม ผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ ่มในกลุ ่มผู ้ใหญ่คือสมาชิก 
ในครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ ผู ้นำาชุมชน เจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน
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โดยเวทีประชุมนี้เป็นเวทีให้ข้อคิดเห็นต่อรายงาน 

การศึกษา  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ

สถานการณ์ปัญหา เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพ

ของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ และในการสนทนากลุ่ม

เด็กกำาพร้าเป็นการพูดคุยทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย รวม

จำานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ทั้งหมด 201 คน และได้

สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการฟื้นฟูชีวิต

และชุมชนผู ้ประสบภัยพิบัติสึนามิ จำานวน 35 คน โดย 

จำาแนกเป็นองค์กรรัฐจำานวน 15 คน องค์กรพัฒนาเอกชน 

จำานวน 13 คน และองค์กรท้องถ่ินจำานวน 7 คน นอกจากน้ี 

คณะวิจัยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน

ศึกษา 

ผลการศึกษา 

ข้อค้นพบเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว
ของชาวไทยพุทธก่อนสึนามิ คือส่วนใหญ่ผู้ชายยังคงเป็น 
แรงงานหลักในการหาเล้ียงครอบครัว ส่วนผู้หญิงก็ทำาหน้าท่ี 
เป็นแม่บ้านหรือช่วยสามีทำางานเสริมหาเลี้ยงครอบครัว
อีกทางหนึ่ง ส่วนลูกที่ยังเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่เรียน 
หนังสือหรือถ้าโตแล้วและยังไม่แต่งงานก็จะช่วยพ่อแม่ 
ทำางานอีกแรงหนึ่ง หลังสึนามิเมื่อเกิดได้รับผลกระทบจาก
สึนามิทำาให้รูปแบบของครอบครัวของชาวไทยพุทธเปล่ียน
แปลงไปบ้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนไปด้วย
ภาระหน้าที่การงานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ที่สำาคัญที่สุดคือ
บทบาทของสมาชิกในครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็น
ได้ชัด คือหลายครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป 
เช่น การที่ภรรยาต้องสูญเสียสามี หรือสามีที่ต้องสูญเสีย
ภรรยาจากเหตุการณ์สึนามิ ทำาให้บทบาทของสมาชิกใน
ครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ภรรยาที่สูญเสีย
สามีต้องกลายมาเป็นผู้นำาครอบครัวและหาเลี้ยงครอบครัว 
เสียเองเหล่าน้ี ก่อให้เกิดปัญหาท้ังทางด้านร่างกายและ 
จิตใจเป็นอย่างมาก 

ปัญหาที่ตามมาอีกคือเมื่อสมาชิกในครอบครัวท่ี 
เป็นม่ายก็มักจะทำาให้เกิดการสมรสและการหาคู่ชีวิตใหม่ 
มาทดแทนซ่ึงทำาให้เกิดปัญหาระหว่างพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง 
และลูกเลี้ยงได้ 

ส่วนในชุมชนไทยพลัดถิ่นพบว่าบางครอบครัวที่เป็น 
ครอบครัวขยายอยู่เมื่อลูกแต่งงานไปแล้ว บางครอบครัว
ก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดากลายเป็นครัวเรือน
เดียวกัน ดังนั้นภายในครัวเรือนเดียวกันจึงประกอบไปด้วย
สมาชิกหลายคน แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้สร้างปัญหาเก่ียวกับ
การดำาเนินชีวิต ผู้ชายก็ยังคงทำาหน้าที่สำาคัญในการหาเลี้ยง
ครอบครัวส่วนผู้หญิงก็มีอาชีพเสริมรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ  
จากหลักคำาสอนและกฎเกณฑ์ทางศาสนาอิสลามก็ยังคง 
กำาหนดให้เพศชายมีบทบาทและอำานาจหน้าที่มากกว่า 
ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาก็จะเป็น 
หน้าท่ีของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังภรรยาก็ถูกสั่งสอนให ้
เช่ือฟังสามีของตน หลังเหตุการณ์สนามิ รูปแบบ โครงสร้าง  
ความสัมพันธ์ รวมทั้งอำานาจหน้าที่ภายในครอบครัวก็ยัง 
เหมือนเดิม ไม่ได้เปล่ียนแปลงไปมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันก็ทำาให้ผู้หญิงเริ่มเข้ามา 
มีบทบาทมากข้ึน โดยกลุ่มผู้หญิงสามารถตั้งกลุ่มได้อย่าง 
เข้มแข็ง โดยผู้ชายเปิดโอกาสและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
นอกจากน้ีจากการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้หญิงไทยพลัดถ่ิน
จะกล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นได้มากกว่าผู้ชายและ
ไม่อายที่จะพูดเมื่ออยู่ต่อหน้ากลุ่มคนมาก ๆ 

ส่วนกลุ่มชาวเลโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งหว้า ส่วนใหญ ่
ยังพบว่ามีรูปแบบของครอบครัวท่ีเป็นครอบครัวขยายอยู่ 
ในแต่ละครัวเรือนจะประกอบด้วยจำานวนครอบครัว 
ที่มากกว่าหนึ่งครอบครัว ภายในครัวเรือนจะมีผู ้สูงอายุ 
อาศัยอยู่ด้วย ซ่ึงคนหนุ่มสาวมีหน้าท่ีหาเล้ียงคนในครอบครัว  
ส่วนผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพ หลังสึนามิ  
ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานท่ีเข้ามาฝึกอาชีพให้ แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน 
ก็เป็นอันต้องล้มเลิกไปเพราะยังขาดตลาดรองรับ 

ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว รูปแบบของครอบครัวก่อน
เกิดสึนามิ มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว โดยตั้งบ้านเรือน 
อยู่ติด ๆ กัน สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นคนวัย
แรงงานและเด็ก ไม่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย ความสัมพันธ ์
ในครอบครัวก็ถือว่าไม่ดีนักเพราะในกลุ ่มของแรงงาน 
ต่างด้าวมักปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงให้เห็นบ่อยครั้ง
เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่ดีทำาให้เกิด

การทะเลาะตบตีระหว่างสามีภรรยา เด็กโดยส่วนใหญ่ 
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จะอยู่ในวัยเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถม โดยที ่

พ่อแม่จะส่งเด็กให้เข้าเรียนเมื่อถึงวัยสมควร อย่างไรก็ตาม

เด็ก ๆ เหล่าน้ีก็ยังขาดภาวะโภชนาการที่ดีเพราะบางคร้ัง 

พ่อแม่ไม่มีเงินค่าอาหาร ทำาให้เด็กได้กินข้าวบ้าง ไม่ได้กินบ้าง  

หลังสึนามิ รูปแบบและโครงสร้างครอบครัวก็ยังเหมือนเดิม  

ส่วนบทบาทในครอบครัวก็เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย ถึงแม้ว่า

จะไม่มีใครเสียชีวิตจากสึนามิแต่ก็ส่งผลกระทบให้ความ

เป็นอยู ่ลำาบากมากขึ้น ผู้ชายยังคงเป็นแรงงานหลักของ 

ครอบครัว ส่วนผู้หญิงนอกจากจะทำาหน้าท่ีเป็นแม่บ้านแล้ว 

ก็ยังต้องหันมาหาอาชีพเสริมเพื่อช่วยพยุงฐานะเศรษฐกิจ

ภายในครอบครัวของตนอีกด้วย 

กลุ ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ ่ม 

ชายขอบที่ครอบครัวมีการดำาเนินชีวิตอย่างค่อนข้างยาก 

ลำาบากก่อนที่จะเกิดสึนามิ หลายกลุ่มขาดความมั่นคงด้าน 

ท่ีอยู่อาศัย อาทิเช่น ชาวไทยพลัดถ่ินบางกล้วยนอก ชาวไทย 

มุสลิมบ้านยี่สิบหลัง และชาวอูรักลาโว ้ยบ้านเกาะจำา 

บ้านส่วนใหญ่ทำาด้วยวัสดท่ีุไม่ถาวร ต้องซ่อมแซมบ่อยคร้ัง  

บ้านหลายหลังในชุมชนมอแกนทุ่งหว้าและชุมชนอูรักลาโว้ย 

เกาะจำา ไม่มีห้องนำ้า ห้องส้วม ต้องใช้บ่อนำ้าสาธารณะ 

หรืออาศัยต่อนำ้ามาจากบ้านอ่ืน เวลาจะขับถ่ายต้องไป

ตามป่าชายเลนหรือชายหาด ซึ่งไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะกับ 

ผู้สูงอายุและหญิงวัยรุ่น

ในระหว่างที่อาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราว แม้ว่าสมาชิก

ครัวเรือนจะได้อยู่ด้วยกัน แต่กลุ่มผู้หญิงสะท้อนว่าช่วงที่ 

พักอยู่ในเต็นท์และบ้านพักช่ัวคราว บางท่ีมีความแออัดมาก  

ไม่มีการก้ันห้อง ทุกคนในบ้านนอนเรียงอัดกัน ถ้าสมาชิก 

ในบ้านมีจำานวนมากก็ย่ิงลำาบาก การจัดสรรบ้านพักช่ัวคราว 

ไม่ได้พิจารณาให้เหมาะสมกับขนาดครัวเรือน นอกจากนี้ 

ห้องนำ้าห้องส้วมก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สถานท่ีตั้ง 

ห้องนำ้าของผู้หญิงและผู้ชายตั้งอยู่ที่เดียวกัน เมื่อชาวบ้าน 

มีจำานวนมากจึงทำาให้ไม่สามารถแบ่งแยกกันได้ กลุ่มผู้หญิง 

บอกว่าห้องนำา้ไม่พอใช้ เพราะช่วงเช้าทุกคนต้องใช้พร้อมกัน  

บางครั้งมีปัญหานำ้าไม่ไหล ปัญหาห้องนำ้าไม่เพียงพอ ทำาให้ 

หญิงและชายบางคนต้องเข้าไปทำาขับถ่ายในสวนยาง 

ภายหลังสึนามิ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานและ

องค์กรต่าง ๆ ทำาให้มีการสร้างบ้านใหม่หรือซ่อมแซม

บ้านเดิมให้แข็งแรงและมิดชิดข้ึน ชุมชนมอแกนทุ่งหว้า

มีบ้านไม้สองช้ันท่ีกว้างขวางกว่าเดิมมาก มีห้องนำา้ ห้องครัว  

และมีส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนจากการ 

บริจาค เช่น หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส วิทยุ และพัดลม จึงนับว่า 

คุณภาพชีวิตครอบครัวทางด้านกายภาพดีกว่าก่อนสึนามิ 

อย่างไรก็ดี ชุมชนมีบทเรียนเกี่ยวกับบ้านถาวรที่ไม่ 

ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยและไม่เหมาะกับ 

สภาวะอากาศ แม้จะมีบ้านหลังใหญ่แต่กันฝนสาดไม่ได้ 

เพราะการกำาหนดทิศทางของบ้านผิดไป บางหลังก็ทำา

แบบเร่งรีบ ไม่มีความประณีตและทำาให้หลังคารั่ว ที่สำาคัญ 

บันไดบ้านที่สูงชันทำาให้เกิดความเส่ียงต่อการพลัดตกของ

เด็กเล็ก คนชรา และหญิงต้ังครรภ์ อย่างไรก็ดี  มีชุมชน 

ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องบ้านคือแรงงานต่างด้าว

และชุมชนไทยมุสลิมท่ีบ้านยี่สิบหลัง ซ่ึงเป็นกลุ่มที่อพยพ

เข้ามาทำางานในภูเก็ต

ในด้านการประกอบอาชีพ ครัวเรือนในชุมชนเหล่านี้  

(ยกเว้นแรงงานต่างด้าว) ก็มักจะได้รับบริจาคเครื่องมือ 

ในการประกอบอาชีพ ตั้งแต่เรือหัวโทง เครื่องยนต์เรือ 

อวน ฯลฯ อย่างไรก็ดี การบริจาคเรือมักจะให้ผู้ชายที่เป็น

หัวหน้าครัวเรือน ซึ่งสะท้อนว่าการช่วยเหลือหลังสึนามิ

อาจจะละเลยเรื่องสิทธิสตรี เพราะมีหญิงหม้ายหลายคน 

ที่อยากรวมกลุ ่มกันขอเรือขนาดเล็กเพ่ือที่จะออกไปตก

ปลาหาหอยได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชาย  

ทุกชุมชนให้ความเห็นว่าทรัพยากรทางทะเลลดลงเพราะ 

มีเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่เข้ามาทำาการประมงใกล้ 

ชายฝั่ง ต้นทุนประมงท่ีสูงข้ึนประกอบกับทรัพยากรที่ลดลง 

ทำาให้สมาชิกครัวเรือนต้องออกทำามาหากินนานขึ้น หรือ

ต้องไปทำามาหากินท่ีอื่น เช่น ชาวอูรักลาโว้ยจากเกาะจำา 

ไปทำามาหากินท่ีเกาะพีพีและอ่าวนาง เม่ือพ่อแม่ต้องออกไป 

ทำางานที่อื่น ลูกคนโต ๆ จึงรับภาระหน้าที่ดูแลน้อง หุงข้าว  

ซักผ้า และงานอื่น ๆ ในบ้าน รวมทั้งช่วยดูแลสมาชิก 

ครัวเรือนสูงอายุหรือคนที่สุขภาพไม่ค่อยดี 

ความสูญเสียจากสึนามิทำาให้หลายครอบครัวขาด

สมาชิกที่มีบทบาทคำ้าจุนในด้านต่าง ๆ ความสูญเสีย 

สมาชิกครัวเรือนและความเสียหายของทรัพย์สินนอกจาก

จะส่งผลกระทบต่อจิตใจและกำาลังใจแล้วการสูญเสียบุคคล
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ในครัวเรือนยังทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความ 

สัมพันธ์ครอบครัว ทำาให้บทบาทสมาชิกเปล่ียนไปหรือต้อง 

รับภาระรับผิดชอบที่หนักขึ้น เช่น พ่อหรือแม่เล้ียงเดี่ยว 

เด็กกำาพร้าที่ต้องพึ่งพาญาติพี่น้อง ฯ ลฯ นอกจากนั้นก็ยัง

มีการแต่งงานใหม่ซึ่งทำาให้สมาชิกครัวเรือนในชุมชนต้อง

ปรับตัว ส่วนครัวเรือนที่สูญเสียสมาชิกที่คำ้าจุนหรือหาเลี้ยง

ก็อาจจะต้องผลักดันให้สมาชิกออกไปทำางานหารายได ้

และมีเวลาให้แก่กันน้อยลง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยผลักดัน

ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถดถอยลงได้ 

เหตุการณ์สึนามิได้สร้างความเสียหายให้กับชุมชน 

และส่งผลกระทบต่อวิถีการดำารงชีวิต เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำาให้ชาวบ้านทั้งชายและ 

หญิงต้องปรับตัวในการดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  ผู ้หญิง

ต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการหารายได้ จากเมื่อก่อนผู้หญิง

ไม่ต้องออกไปทำางานนอกบ้านหรือบางรายไม่ต้องออก 

ทะเลกับสามี หลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติผู้หญิงต้องออกไป 

ทำางานนอกบ้านเพิ่มข้ึน บางรายต้องออกทะเลกับสามี

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน ผู ้หญิงหลายคนต้อง

รับบทบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะต้องทำางานทั้งงาน

ในบ้านและงานนอกบ้าน 

ชุมชนประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นชุมชนส่วนใหญ่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสึนามิ บางแห่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาด

ความมั่นคงด้านที่อยู ่อาศัย ความขัดแย้งเรื่องท่ีดิน และ

ต้นทุนการทำาประมงท่ีสูงขึ้น ท้ังราคานำ้ามันเชื้อเพลิงและ

อุปกรณ์ประมงที่มักจะถูกทำาลายโดยเรือประมงขนาด 

ใหญ่กว่า  ในบางพ้ืนที่ ทรัพยากรทางทะเลลดลงหรือ 

มีข้อจำากัดเรื่องการประมงเพราะการขยายเขตพื้นที่อนุรักษ ์ 

ความเครียดที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการเงิน 

และสถานะชายขอบของบางกลุ่มส่งผลต่อบางครอบครัว 

ทำาให้ความสัมพันธ์ในครัวเรือนแย่ลงและมีปากเสียงกัน 

บ่อยครั้งยิ่งขึ้น แต่สำาหรับบางชุมชน การที่ผู ้หญิงต้องละ

หน้าที่แม่บ้านออกไปทำางาน ทำาให้เกิดการทำางานร่วมกัน

ระหว่างสามีภรรยามากขึ้นและภรรยาพึ่งตนเองได้ทำาให้มี

ความมั่นใจและภูมิใจมากขึ้น 

ในหลายชุมชน เมื่อเกิดความกดดันด้านเศรษฐกิจ 
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มากขึ้น มีความเครียดมากขึ้น สมาชิกครัวเรือนที่เป็นชาย 

ก็หาทางออกโดยการบริโภคสุรา  (ยกเว้นในชุมชนไทย

มุสลิมและไทยพลัดถ่ินชาวมุสลิม) เงินและความช่วยเหลือ

จากสึนามิส่วนหนึ่งก็นำาไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ โดยนำาไป 

ซื้อสุรามาบริโภค ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องความรุนแรง

ต่อผู ้หญิงหลังสึนามิ  (2550)  ช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  

การกระทำาความรุนแรงต่อผู้หญิงมักจะเกิดขึ้นเมื่อสามีหรือ

สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นชายมีอาการเมาสุราทั้ง ๆ ที่เมื่อ

ไม่เมานั้นเคยเป็นพ่อและเป็นสามีที่ดีี ในชุมชนชาวเลสิ่งที่

น่าสังเกตคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงดื่มสุรา ทำาให้การทะเลาะ

เบาะแว้งและทุบตีทำาร้ายกันมีบ่อยครั้งและค่อนข้างรุนแรง 

เนื่องจากขาดความยับยั้งชั่งใจกันทั้งสามีและภรรยา กรณี

ของหญิงมอแกนที่ทุ่งหว้าถูกสามีทำาร้ายอย่างหนักหน่วงจน

เสียชีวิตนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสามีและ

ภรรยาเมามายเพราะต่างก็ดื่มเพื่อประชดกันเป็นประจำา 

ทำาให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ลูก ๆ เป็นผู้รับผลกระทบ 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท 

ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติเป็นหลัก ดังนั้น  

การสนับสนุนและช่วยเหลือกันหลังเหตุการณ์สึนามิจึง

เป็นเรื่องปกติ หลายชุมชนประกอบด้วยผู ้คนที่แตกต่าง

หลากหลาย อาทิเช่น หมู่บ้านหาดทรายขาวมีประชากร

หลากหลายชาติพันธุ ์   เช ่น  ไทยพุทธ  ไทยมุสลิม และ 

แรงงานต่างด้าวชาวพม่า โดยอาศัยกระจัดกระจายอยู่ใน

พื้นที่ แต่ทุกคนก็สามารถอยู ่ร ่วมกันได้อย่างมีความสุข  

ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้าง แต่ทุกคนก็ไม่ได้เก็บเอามา

ใส่ใจ ยังคงทำาหน้าที่ของตนเองต่อไป 

ส่วนกลุ ่มไทยพลัดถ่ินท่ีนับถือศาสนาอิสลามใน 

บางกล้วยนอกน้ัน เป็นชุมชนดั้งเดิม อยู ่อาศัยกันแบบ 

เครือญาติ พึ่งพา ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและสามารถอยู่ร่วม 

กับคนไทยพุทธได้อย่างดี แม้แต่ช่วงมีพิธีกรรมทางศาสนา

ก็สามารถช่วยเหลือร่วมกันได้ ความแตกต่างทางศาสนา

ไม่ได้เป็นประเด็นสำาคัญในการอาศัยร่วมกันในชุมชน 

แต่ทว่าด้วยสถานะทางสังคมของกลุ่มไทยพลัดถิ่นนั้นเป็น 

กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิโอกาสเช่นเดียวกันคนไทย ไม่มีสำาเนา 

ทะเบียนบ้าน บัตรประจำาตัวประชาชน บัตรสุขภาพ พวกเขา 

จึงเข้าไม่ถึงบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ ไม่มีความม่ันคง 

ในเรื่องที่อยู ่อาศัย  ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน  เด็กท่ีเข้า

โรงเรียนก็มักถูกเพ่ือนล้อและกล่ันแกล้งว่าเป็นลูกพม่า 

เหล่านี้เป็นต้น 

สภาพปัญหาและอุปสรรคด้านสถานะบุคคลส่งผล 

ต่อการดำาเนินชีวิตครอบครัวของชาวไทยพลัดถ่ินอย่างมาก  

ข้อจำากัดทั้งหลายทำาให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถทำามาหากิน 

ได้ตามปกติ และหลายครั้งที่ถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

ที่ไม่เข้าใจ ด้วยข้อหา “คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย”  

ดังที่หญิงชาวไทยพลัดถิ่นคนหนึ่งได้แสดงความรู ้สึกว่า  

“การท่ีไม่มีสัญชาติก็นับว่าเป็นเร่ืองท่ีสร้างความน้อยเนื้อ

ตำ่าใจให้แก่จ๊ะอยู่แล้ว แต่บางคร้ังก็ยังถูกซำ้าเติมจากคนรอบ

ข้าง เขาหาว่าเราเป็นพม่า แต่เราไม่ใช่ ตอนนี้ได้แต่รอคอย

สัญชาติ รออยู่ทุกวัน ทุกลมหายใจ จ๊ะเองไม่ต้องการให้ใคร

มาตอกยำ้าหรือซำ้าเติมอีก ขอให้ตนเองได้ใช้ชีวิตประจำาวัน

เหมือนคนปกติทั่วไปโดยไม่มีใครมาดูถูกหรือเหยียดหยาม” 

กล่าวได้ว่าระบบความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย

พลัดถิ่นกับสังคมไทยนั้น พวกเขาไม่ได้มีความสำาคัญและ

มีอำานาจต่อรองใด ๆ กับสังคมรัฐไทยได้เลย ทั้ง ๆ ที่ 

กลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว ตลอดจน 

สำานึกในความเป็นไทยและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมไทยได้อย่างละเอียดอ่อนลึกซ้ึง ท่ีผ่านมาเครือข่าย 

การแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยในจังหวัดระนอง ชุมพร 

และประจวบคีรีีขันธ์ ได้เข้ามาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ตั้งแต่ 

ปี 2545 ภายหลังสึนามิ ปัญหาของชาวไทยพลัดถ่ินได้รับ

การเปิดเผยสู่วงกว้างขึ้น เพราะความช่วยเหลือบางอย่าง 

มี เงื่ อนไขให ้ เฉพาะผู ้ที่ มีบัตรประชาชนไทยเท ่านั้น  

สื่อมวลชนบางส่วนได้เผยแพร่เรื่องราวของไทยพลัดถิ่น 

และองค์กรพัฒนาเอกชนได้สร้างเครือข่ายของผู้ประสบภัย

สึนามิเพ่ือให้มีการผลักดันนโยบายท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน ปัจจุบัน

ชุมชนภายนอกและ อบต. เร่ิมสนใจเก่ียวกับคนไทยพลัดถ่ิน 

และหยิบยื่นความช่วยเหลือมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถดูแล

คนกลุ่มน้ีได้เต็มท่ี เพราะไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนจากส่วนกลาง 
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ที่มา : กาญจพรรษ กอศรีพร, การดำาเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ,  

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

นอกจากการท่ีครอบครัวและชุมชนได้ช่วยเหลือ

กันเบื้องต้นแล้ว เมื่อมีการส่งเสริมอาชีพ ผู้คนในชุมชน 

ก็จะรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทำาอวน ทำาลอบหมึก 

กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาในชุมชน 

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตจากหลายชุมชนว่าความ

ช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมกันและขาดการประสานงานกัน 

ทำาให ้ เ กิดความไม ่ ไว ้วางใจและความขัดแย ้งกันใน

หลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีกลุ ่มผู ้นำาหรือแกนนำา 

ที่เป็นผู้บริหารจัดการเงินและของบริจาคนั้นค่อนข้างเลือก

ปฏิบัติ ทำาให้การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและความช่วยเหลือ 

ไม่กระจายกันอย่างท่ัวถึงและยุติธรรม ยิ่งเป ็นชุมชน 

บ้านถาวรที่สร้างขึ้นใหม่ยิ่งมีปัญหามาก เพราะผู้คนมาจาก 

ที่ต่าง ๆ กันและไม่ได้รู้จักสนิทสนมหรือเป็นเครือญาติกัน 

มาก่อน ทำาให้ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ 

ด้าน ความขัดแย้งกันทำาให้เกิดภาวะต่างคนต่างอยู่ พึ่งพา

กันได้น้อยลง บางชุมชนเกิดสภาวะต่างคนต่างอยู่มากข้ึน  

และในเวลาเดียวกัน กลไกในการจัดการปัญหาสังคม 

ก็ลดน้อยลง ทำาให้ครัวเรือนเกิดความเครียดมากขึ้น 

ในส ่วนระบบความสัมพัน ธ์กับ ชุมชนก็พบว ่า 

เหตุการณ์สึนามิเปรียบเสมือนเคร่ืองมือเปิดเผยธาตุแท้ของ

มนุษย์กลุ่มต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลายชุมชนได้สะท้อน

สภาพปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ อำานาจและการผูกขาดของ

ผู้นำาชุมชนและเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ในทำานอง 

เดียวกัน ทำาให้เกิดระบบพรรคพวก คนท่ีเข้าถึงอำานาจ 

จะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าและความช่วยเหลือต่าง ๆ  

จะลงมาสู ่พรรคพวก ญาติพี่น ้องและคนใกล ้ชิดเป ็น 

อันดับแรก จึงส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจผู้นำาอย่างชัดเจน 

และกลายเป็นขั้วความขัดแย้งในชุมชนระหว่างชาวบ้าน

และผู้นำาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ณ จุดนี้เราจึงกล่าวได้ว่า

ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่ง 

มีสภาพปัญหา สถานะที่ต่างกันออกไป ล้วนเป็นอุปสรรค 

ต่อการดำาเนินชีวิตครอบครัวของผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ดี ชุมชนนำ้าเค็มถือเป็นชุมชนที่สามารถจะ

จัดการเรื่องฟื้นฟูตนเองได้ดีกว่าชุมชนอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่เป็น 

หมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด และมีประชากร 

จำานวนมากท่ีเป็นผู้คนจากท่ีต่าง ๆ และก่อนเกิดสึนามิ

แทบจะไม่มีการรวมตัวกันเลย ชุมชนนำ้าเค็มได้รับความ

ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค รวมถึงระบบ

การระบายนำ้า ระบบประปา ถนน ไฟฟ้า ด้านอาชีพและ 

ความเป็นอยู่ ได้แก่ การให้เรือประมงขนาดเล็ก การเผยแพร่ 

ความรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปจากผลผลิตจาก

ประมง การเฝ้าระวังภัยพิบัติ การเตือนภัย ฯลฯ 
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เรื่องที่ 19

โครงการศึกษา “การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีครอบครัว”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดทางสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำาคัญที่สุดในการพัฒนาสุขภาพและสังคม

ของคนไทยมาตั้งแต่อดีต สังคมไทยมีวัฒนธรรมการเอ้ืออาทร ครอบครัวไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดูแลซ่ึงกันและกัน 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว กระแสโลกาภิวัตน์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญทำาให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ความเข้มแข็งของครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์ จากสถานการณ์ดังกล่าวสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงต่อภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

จึงได้จัดทำาโครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและครอบครัวข้ึน โดยมีการดำาเนินงานร่วมกับศูนย์ประยุกต์

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาตัวชี้วัดสถานการณ์ครอบครัวและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสตร ี

และครอบครัว ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมองภาพรวมของปัญหา 

อย่างมีทิศทางและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ดัชนีชี้วัดในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว 

และแก้ไขปัญหาสังคมในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นำามาสู่สังคม 

ที่พึงประสงค์ต่อไป
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วิธีดำาเนินการ

ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลท่ัวประเทศ  

โดยวิธีสัมภาษณ์ตัวแทนครอบครัวจาก 25 จังหวัดท่ัวประเทศ 

และกรุงเทพมหานคร โดยเลือกเก็บข้อมูลจากพ้ืนท่ีท่ีมี 

บริบททางสังคมแตกต่างกัน ได้แก่ (1) พ้ืนท่ีท่ีมีความรุนแรง 

หรือความขัดแย้ง ประกอบด้วยพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ จำานวน 4,500  ตัวอย่าง  (2)  พ้ืนท่ีหลังประสบ

ปัญหาภัยพิบัติสึนามิ 6 จังหวัด จำานวน 9,000 ตัวอย่าง  

(3)  พ้ืนที่ในเมืองใหญ่ โดยเก็บข้อมูลที่กรุงเทพมหานคร 

จำานวน 3,000 ตัวอย่าง และ (4) พื้นที่ในชนบทครอบคลุม 

6 จังหวัด จำานวน 9,000 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 25,500 

ตัวอย่าง

ผลการศึกษา

รายงานฉบับน้ีได้นำา เสนอประเด็นสำาคัญดังนี้  

ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวในบริบทท่ีศึกษา การวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาและความเข้มแข็งของครอบครัว ดัชนี 

ช้ีวัดและโยงใยความสัมพันธ์ของดัชนีช้ีวัดคุณภาพของสังคม 

ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน การรายงานสถานการณ์

ครอบครัวด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแนวทางและ

มาตรการในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

1. ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวในบริบทที่ศึกษา

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำานวน 

25,500 ครอบครัว ที่คัดเลือกจากแต่ละภูมิภาคและพ้ืนที่

มีบริบทและความเสี่ยงแตกต่างกันด้วยแบบสอบถามที่

พัฒนาขึ้น ในภาพรวมพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีอายุเฉลี่ย 40.7 ปี 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.2) นับถือศาสนาพุทธ 

(ร้อยละ 88.9) รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 10.4) 

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 50.8) 

รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 27.1) ผู้ให้ข้อมูล

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 35.6) รองลงมา 

มีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 27.9) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่  

(ร้อยละ 86.5)  ในขณะที่ร้อยละ 66.4 ของผู้ให้ข้อมูล

จากกรุงเทพมหานครรายงานว่ามีสถานภาพสมรสคู่ ซึ่ง 

น้อยกว่าของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม และพบว่าร้อยละ  

17.0 ของผู้ให้ข้อมูลที่มีสถานภาพสมรสคู่ในภาพรวม

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในขณะที่พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ 

มีสถานภาพสมรสคู่แต่ไม่ ได้จดทะเบียนสมรส ผู้ที่มี 

สถานภาพหม้ายและหย่าของผู้ให้ข้อมูลจากกรุงเทพ 

มหานครสูงกว่าในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

เม่ือพิจารณาจำานวนสมาชิกครอบครัวโดยเฉลี่ย 

พบว่าครอบครัวที่ศึกษามีจำานวนสมาชิกเฉล่ียประมาณ  

3.7 คน ต่อครอบครัว เมื่อพิจารณาข้อมูลรายภาคพบว่า 

ครอบครัวที่มีจำ านวนสมาชิกเฉ ล่ียสู งสุดพบในพื้นที่   

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 4.5 คน และพบค่าเฉลี่ย 

ตำ่าสุดที่ภาคเหนือคือ 3.6 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้าน

ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  (ร้อยละ 71.8) บ้านที่พัก

อาศัยส่วนใหญ่ตั้งโดยองค์กรบริหารส่วนตำาบล (ร้อยละ 

63.4) พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่

อาศัยและที่ดินของตนเองสูงสุดร้อยละ 83.9 และตำ่าสุด 

ที่กรุงเทพมหานคร คือร้อยละ 42.5 โดยมีข้อน่าสังเกตคือ

ในเขตกรุงเทพมหานครจะเพิ่มบ้านเช่าและผู้อาศัยสูงถึง

ร้อยละ 31.8 ด้านเศรษฐกิจของครอบครัวพบว่า ประมาณ

สองในห้าของครอบครัวที่ศึกษาระบุว่ามีรายได้พอเพียงแต่

ไม่มีเหลือเก็บ (ร้อยละ 40.1) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว

ต่อเดือนในภาพรวมประมาณ 5,659 บาท และพบรายได้

เฉลี่ยตำ่าสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณ 2,335 

บาท) นอกจากนี้พบว่าร้อยละ 70.0 ของกลุ่มตัวอย่าง 

ในภาคกลางมีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง และมีรายได้

ต่อเดือนสูงกว่าของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คือเฉล่ียประมาณ 

6,986.83 บาท แต่ในขณะที่อัตราการว่างงาน (13%)  

ใกล้เคียงกับครอบครัวในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ในส่วนของการรับรู้ปัญหาและภาวะเสี่ยงพบว่า ประมาณ  

1 ใน 3 ของครอบครัว (ร้อยละ 35.5) ไม่คิดว่าครอบครัว

มีปัญหาหรือภาวะเสี่ยงใด ๆ แม้ว่าบางครอบครัวมีภาระ 

ต้องดูแลสมาชิกท่ีต้องพ่ึงพิง เช่น กลุ่มท่ีไม่มีงานทำา (ร้อยละ  

31.2) และกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่ม

ผู้สูงอายุ  (ร้อยละ 3.2) และกลุ่มผู้พิการ (ร้อยละ 0.5) 

ทั้งนี้  ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกในครอบครัวที่เสีย

ชีวิต เฉล่ียจำานวนร้อยละ 0.7 โดยที่ภาคตะวันตกมีการ 

รับรู้ปัญหาของครอบครัวสูงท่ีสุด (ร้อยละ 38.5) ในขณะ
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ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการรับรู้ปัญหาของครอบครัว

ตำ่าที่สุด (ร้อยละ 20.5) นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 6.7 

ของครอบครัวทั้งหมดมีการรับรู้ว่า ครอบครัวในชุมชนจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีส่วนร่วมและ

ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสูงท่ีสุด ในขณะท่ีภาคกลาง 

มีส่วนร่วมตำ่า ท่ีสุด  โดยชุมชนที่มีการสื่อสารและดูแล

สมาชิกในการแก้ไขปัญหาสูงสุดคือภาคตะวันตก (ร้อยละ 

30.53) และตำ่าสุดพบในภาคเหนือ (ร้อยละ 22.72) 

2. สถานการณ์และความเข้มแข็งของครอบครัว 

และโยงใยความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดคุณภาพของสังคม

การศึกษาสถานการณ์ครอบครัวของประเทศไทย

ครั้งน้ี เป็นการบูรณาการมาตรฐานด้านตัวชี้วัดสถานการณ์

ครอบครัว โดยรวบรวมตัวชี้วัดด้านครอบครัวในบริบทด้าน

การพัฒนาสังคมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจาก 

ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

(1) ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยและรวบรวม

ตัวชี้วัดและมาตรฐานครอบครัวจากงานวิจัยของหน่วยงาน 

องค์กรวิชาชีพ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

(2) การศึกษาเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนำามาสร้าง

เครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณภาพสังคม

(3) ประเมินความตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านครอบครัวจากสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ทดลองใช้เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 

ครอบครัว จำานวน 30 ครอบครัวท่ีมีคุณลักษณะหลากหลาย 

และปรับแก้ไขแบบสอบถาม

(5) สำารวจข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการ

สังเคราะห์ดังกล่าว และนำาคะแนนที่ได้มาคำานวณหาค่า

เฉพาะรายด้าน ซึ่งสามารถสรุปเป็น 7 องค์ประกอบหลักที่

สำาคัญดังนี้ คือ 1) สัมพันธภาพในครอบครัว 2) การพึ่งพา 

ตนเองด้านเศรษฐกิจ 3) การพ่ึงพาตนเองด้านข้อมูลข่าวสาร  

4) การพึ่งพาตนเองด้านทุนทางสังคม 5) การพึ่งพาตนเอง

ด้านสุขภาพ 6) การปรับตัวในภาวะยากลำาบาก และ 7) 

การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

แนวทางและมาตรการในการสร้าง 
ความเข้มแข็งของครอบครัว

จากผลการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นปัญหาและความ 

เข้มแข็งของครอบครัว ทั้งในระดับบุคคล/ครอบครัว และ

ชุมชน  ซ่ึงพบว่าระยะพัฒนาการและการทำาหน้าท่ีของ

ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของครอบครัว 

มากกว่าปัจจัยจากภายนอก ซ่ึงสามารถเสนอแนะแนวทาง 

การสร้างครอบครัวเข้มแข็งได้ดังนี้ คือ

1. นโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในระดับประเทศ

1.1 แนวทางและมาตรการในการกําหนดนโยบาย 

ในการสรางความเขมแข็งของครอบครัว

การพัฒนาความเข้มแข็งครอบครัวไทยในปัจจุบัน

มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือปฏิบัติ

ภารกิจนี้ ดังนั้นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา- 

ธิการ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควร

ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างและฟื้นฟูค่านิยมของชาติ 

รักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะค่านิยมเก่ียวกับ 

ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว เพ่ือพัฒนารูปแบบ

และโครงสร้างของระบบบริการเพื่อพัฒนาครอบครัวแบบ  

องค์รวม ตามบริบทและวงจรชีวิตของครอบครัวอย่างต่อเน่ือง

1.2 การพ่ึงพาตนเองดานเศรษฐกิจของครอบครัว

ปัจจุบันกระแสทุนนิยมและการบริโภคสินค้า

ฟุ่มเฟือยได้แพร่ไปสู่สถาบันครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัว

มีความจำาเป็นด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน เช่น ครอบครัว 

ที่มีบุตรอยู่ในวัยกำาลังศึกษาเล่าเรียน ครอบครัวที่สมาชิก

มีปัญหาสุขภาพ หรือครอบครัวที่สมาชิกมีภาวะพึ่งพิงสูง 

การพ่ึงพาตนเองด้านเศรษฐกิจไม่ใช่เร่ืองรายได้ หรือความ 

สมดุลระหว่างรายรับรายจ่ายหรือการมีเงินออม แต่ยังรวมถึง 

การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบาย

ด้านสังคมที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวได้รับการตอบสนอง 

ปัจจัยพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย การได้รับความช่วยเหลือ

ในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ
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1.3 การพึ่งพาตนเองดานทุนทางสังคม

การพ่ึงพาตนเองด้านทุนทางสังคมในการศึกษา
คร้ังน้ี หมายถึงการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว 
ของชุมชน ดังน้ันนโยบายด้านอาสาสมัครเพ่ือสังคมจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะรักษาวัฒนธรรมของความโอบอ้อมอารี 
การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การสร้างเสริมทุนทางสังคมของ 
ชุมชนซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญของการพัฒนาประเทศ ช่วยให้ 
ครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนั้น 
ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ตัวอย่างเช่น กองทุนท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ชนบทมีหลายรูปแบบ ต้ังแต่กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 
และสหกรณ์ร้านค้า ฯลฯ 

1.4 การสงเสริมศักยภาพของครอบครัวดานการ
พัฒนาสุขภาพของครอบครัว

จากสถานการณ์ของการพึ่ งพาตนเองด้าน
สุขภาพ พบว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการจัด
บริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแล้ว ความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพของครอบครัวเป็นเรื่องสำาคัญ 
ดังน้ันควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะส่งเสริม 
ให้ครอบครัวได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาสุขภาพของครอบครัว 
ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเน้นการดำาเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยที่สุขภาพครอบครัวเป็น 
เป้าหมายของการดำาเนินการ

1.5 การพัฒนาสังคมไทยใหเป็นสังคมที่มีความรู
และใชความรู

การพึ่ งพาตน เองด้ านข้ อมู ลข่ า วสารของ
ครอบครัว เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของครอบครัว โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีจำาเป็น 
เช่น ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนาร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของสมาชิก การพัฒนา
ทักษะของครอบครัวด้วยการสื่อสาร การจัดการปัญหาของ
ครอบครัว ฯ ลฯ นอกจากนี้ควรมีการวิจัยเพื่อสังเคราะห์

องค์ความรู้ที่จำาเป็นที่จะทำาให้ครอบครัวสามารถพึ่งพา
ตนเองด้านข้อมูลข่าวสาร

1.6 มาตรการดานการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและ
การปรับตัวในภาวะยากลําบาก

การศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวไทยด้านการ
ปรับตัวในภาวะยากลำาบากและการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง  
ส่วนใหญ่พบว่าภาวะเสี่ยงของชุมชนด้านการดื่มสุรา  
ใช้ยาเสพติด สูบบุหรี่  เล่นหวย การพนัน ติดเกมส์ ไม่มี 
ผลกระทบต่อสมาชิกและครอบครัว จากการศึกษาชุมชน 
พบว่าชุมชนจำานวนน้อยมีระบบการช่วยเหลือในภาวะ 
ฉุกเฉิน ชุมชนส่วนน้อยมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการแก้ไข 
ปัญหา ดังนั้นมาตรการที่จำาเป็นควรเป็นมาตรการที่ทำาให้
ชุมชนเกิดความตระหนักและแก้ไขปัญหาด้านภาวะเสี่ยง
และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ
หรือองค์กรเอกชน

1.7 การพัฒนาชองทางการไดรับขอมูลขาวสาร 
ที่จําเป็น

กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการ
พัฒนาช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นตามสิทธิ์ที่
ประชาชนควรได้รับและควรพัฒนาส่ือสร้างสรรค์สำาหรับ 
การพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง และควรมีการเฝ้าระวังปัญหา 
ความรุนแรงท้ังระดับครอบครัวและชุมชน ควรประสาน 
ภาคีเครือข่ายท้ังจากภาครัฐและเอกชนนำามาสู่กระบวนการ 
พัฒนาข้อมูลสถานการณ์ ตัวช้ีวัดเพ่ือนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา 
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การติดตามอย่างต่อเนื่องจะเป็นกลไก
สำาคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถาบันครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน นำามาสู่สังคมที่พึงประสงค์ต่อไป

2. การประยุกต์ใช้และสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวในระดับจังหวัด

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน
ในความสัมพันธ์ของปัญหา สาเหตุ และความเข้มแข็ง 
ของครอบครัว (Web of Association) รวมทั้งดัชนีช้ีวัด 
สังคมระดับครอบครัว (Social Quality Index) สามารถ 
สรุปสาระสำาคัญต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการ

ปัญหาสังคมในระดับจังหวัดได้ ดังต่อไปนี้
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ที่มา : การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและครอบครัว, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.

2.1 การปรับตัวในภาวะยากลำาบากและการหลีกเล่ียง 

ภาวะเสี่ยงจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทุกประเด็นปัญหา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการพึ่งพาตนเองด้านข้อมูล

ข่าวสาร ด้านสุขภาพ ด้านต้นทุนทางสังคม

2.2 การพึ่งพาตนเองด้านต้นทุนทางสังคม แหล่ง

อบายมุข หรือสถานบันเทิง และความสัมพันธ์ในครอบครัว 

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกประเด็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหา 

ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านข้อมูลข่าวสาร  ด้านสุขภาพ  

ด้านการปรับตัวในภาวะยากลำาบากและการหลีกเลี่ยง

ภาวะเสี่ยง

2.3 รายได้ ระดับการศึกษา และการพักอาศัยกับ 

ผู้อื่นก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกประเด็นปัญหาเช่นกัน

ผลการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความสำาคัญของ

สถาบันครอบครัวต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นสังคมเขตเมือง 

หรือชนบท  และในสั งคม ท่ีมีบริบท ท่ีมีคุณลักษณะ 

แตกต่างกัน จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่าปัจจัยภายใน

ครอบครัว ได้แก่ องค์ประกอบของสมาชิกในครอบครัว 

ระยะพัฒนาการและการทำาหน้าที่ของครอบครัว มีความ

สัมพันธ์กับความเข้มแข็งของครอบครัวมากกว่าปัจจัยจาก

ภายนอก อย่างไรก็ตาม พบว่าตัวชี้วัดคุณภาพสังคมระดับ 

ชุมชนท่ีสำาคัญ ได้แก่ ปัญหาโรคติดเช้ือในชุมชน ปัญหาสังคม  

และปัญหาด้านแหล่งอบายมุขในชุมชน ล้วนมีผลกระทบ

ต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและ

สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวต้องเน้นความร่วมมือ

ระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับบุคคล/ครอบครัว  

และชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี ควรเน้น 

การส่งเสริมอาชีพที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมทุนทางสังคม

ของชุมชน เพื่อให้ครอบครัวสามารถเข้าถึงเข้าถึงสวัสดิการ

และบริการขั้นพื้นฐาน และควรสนับสนุนให้ครอบครัวไทย

เป็นครอบครัวขยายโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัย

อยู่ในบ้าน พบว่า ความสามารถในการหลีกเล่ียงภาวะเสี่ยง 

ของครอบครัวดีกว่าครอบครัวที่ไม่มีปัจจัยดังกล่าว และ

ควรพัฒนานักวิจัยด้านครอบครัวและชุมชนเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชน  

ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถวางแผนพัฒนาสถาบันครอบครัว 

โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างผสมผสาน และสร้างการ 

มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อ

พัฒนาให้สังคมไทยแข็งแรง
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เรื่องที่ 20

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาแบบจำาลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำารวจ ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาครอบครัวไทย 

2. เพื่อพัฒนาแบบจำาลองการติดตาม และประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปัญหาครอบครัวไทย 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

ครอบครัวไทย พัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวที่จำาเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย โดยมี 

ขั้นตอนการศึกษาดังนี้

1. ทบทวนวรรณกรรมเชิงวิจัยเอกสารเพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว ข้อมูลตัวชี้วัดเก่ียวกับ

ครอบครัวในมิติต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ดำาเนินการจัดเก็บอยู่ และแบบจำาลองที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์แนวโน้ม

สถานการณ์ครอบครัว รวมท้ังทบทวนนโยบาย มาตรการ กลไก ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ

2. จัดประชุมวิชาการกลุ่มย่อย โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในประเด็นครอบครัวร่วมระดมสมองและพิจารณาถึง 

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และถูกต้องทางวิชาการ ของกรอบแผน ประเด็น ตัวชี้วัด วิธีการศึกษาวิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ครอบครัว ตลอดจนพิจารณาว่าตัวชี้วัดใดบ้างควรมีการจัดเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิและปฐมภูมิ และพิจารณา 

แบบจำาลองที่เหมาะสมในการประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย
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3. การศึกษาทัศนคติของประชาชนในประเด็น 

เกี่ยวกับครอบครัว ความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดิการสังคม 

สิทธิมนุษยชน และความพึงพอใจต่อสวัสดิการสังคมและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว โดยทำาการศึกษาหัวหน้า

ครัวเรือน ครอบคลุมประชาชนท่ัวประเทศและทุกภูมิภาค  

(ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้) ทั้งใน 

เขตเมือง เขตชนบท และกรุงเทพมหานคร ดำาเนินการสุ่ม 

เลือกจังหวัดจากตัวแทนภาคที่ศึกษา โดยวิธี Multistage  

Random Sampling จาก 6 พ้ืนท่ี และสุ่มเลือกอำาเภอเมือง 

และอำาเภออื่น ๆ จังหวัดละ 2 อำาเภอ อำาเภอละ 1 ตำาบล  

โดยวิธี Simple Random Sampling แล้วสุ่มต่อตำาบลละ  

4 หมู่บ้าน โดยเลือกหมู่บ้านละ 80 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นหัวหน้าครัวเรือน จำานวน 10,240 

ตัวอย่าง โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างจากกรุงเทพมหานคร และ 

5 ภาคของประเทศไทย โดยสุ่มตัวอย่างภาคละ 3 จังหวัด 

ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จำานวน 640 ตัวอย่าง ภาคเหนือ 

จำานวน 1,920 ตัวอย่าง (จากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

เชียงใหม่) ภาคกลาง จำานวน 1,920 ตัวอย่าง (จากจังหวัด 

นนทบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ภาคตะวันออก) จำานวน 

1,920 ตัวอย่าง (จากจังหวัดนครนายก สระแก้ว ชลบุรี) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 1,920 ตัวอย่าง (จาก

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย อำานาจเจริญ) ภาคใต้ จำานวน 

1,920 ตัวอย่าง (จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล)

4. พัฒนาแบบจำาลองการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ 

ปัญหาครอบครัว โดยมีข้ันตอนดังน้ี วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  

Analysis) หาความสัมพันธ์ในลักษณะสมการเชิงเส้นตรง 

ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ 

ว่าตัวแปรตามจะมีค่าเป็นเท่าไรเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป  

และการวิเคราะห์ Factor Analysis เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ 

ของตัวแปรว่าตัวแปรที่ศึกษาสามารถจัดกลุ่มได้เป็นกี่ 

องค์ประกอบ จากนั้นสังเคราะห์แบบจำาลองโดยการศึกษา

อิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีอิทธิพลทางตรง 

และอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุ 

ต่อตัวแปรที่เป็นผลหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ  

หรือการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง 

ตัวแปร  เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ ใช้ศึกษา

โครงสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสาเหตุระหว่าง

ตัวแปร ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของ

ตัวแปรทำานายท่ีเป็นตัวแปรเหตุ ต่อตัวแปรตามที่เป็น

ตัวแปรผล

5. พัฒนากรอบการดำาเนินงานเพ่ือศึกษาสถานการณ์ 

ครอบครัว วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ประเด็นท้าทายในการ 

ดำาเนินการสร้างเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 

ตลอดจนจัดทำาแผนการดำาเนินงานศึกษาด้านครอบครัว 

พร้อมทั้งจัดทำาข้อเสนอแนะการพัฒนาสถาบันครอบครัว

เชิงรุก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการและ

แนวทางการดำาเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว

6. จัดเวทีวิชาการเพื่อนำาเสนอผลงานวิจัย ร่วมกัน 

ระดมสมองและพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 

สถานการณ์ครอบครัวในทุกมิติ โดยเชิญประชาชนและ

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับครอบครัวจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม 

ประชุมทางวิชาการ 

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นเพศ

ชาย และเพศหญิงในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ สำาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพ

เกษตรกรรม

สถานภาพสมรสคู่แบบจดทะเบียนสมรส ความ

สัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบ 

คู่ครองชาย-หญิง มีเพียงส่วนน้อยที่มีความสัมพันธ์แบบ

เป็นเพื่อนชาย-หญิง ความสัมพันธ์แบบเพื่อนหญิง-หญิง 

และความสัมพันธ์แบบเพื่อนชาย-ชาย กลุ่มตัวอย่างมี

ครอบครัวเล้ียงเด่ียวประมาณร้อยละ 9 โดยเป็นครอบครัว

เลี้ยงเดี่ยวแบบแม่-ลูก มากกว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแบบ

พ่อ-ลูก

รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยของทุกภาคประมาณ 

14,710 บาท โดยครอบครัวในกรุงเทพมหานครมีรายได้ 

มากท่ีสุด 26,040 บาท รองลงมาคือภาคใต้ (17,560 บาท)  
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และครอบครัวมีรายได้น้อยท่ีสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(8,430 บาท) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 ให้ข้อมูลว่าไม่ได้
ทำางาน โดยในจำานวนนี้พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีอัตราการว่างงานมากที่สุด รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร 
และน้อยที่สุดคือภาคใต้ สำาหรับความพอเพียงของรายได้  
พบว่า ครอบครัวให้ข้อมูลว่ามีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 
ในจำานวนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่แจ้งว่ามีรายได้เพียงพอและ
เหลือเก็บ

ที่ตั้งของบ้านที่อาศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองอาศัยอยู่ในชนบท และเป็น
องค์การปกครองส่วนตำาบล (อบต.) รองลงมาอาศัยอยู่ 
ในเมืองและเป็นเขตเทศบาล

2. ข้อมูลตัวแปรระดับครอบครัว จำาแนกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว การพึ่งพาตนเอง 
ของครอบครัว ทุนทางสังคมของครอบครัว และการปรับ
ตัวของครอบครัว 

2.1 ตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัว แบ่งออก
เป็น 5 มิติ ดังนี้

ก) การแสดงออกถึงความรักใคร่ เอาใจใส่กัน 
ในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพด้านนี้ 
อยู่ในระดับดี โดยภาคกลางมีการแสดงออกถึงความรักใคร่  
เอาใจใส่กันในครอบครัวดีที่สุด และภาคใต้ควรปรับปรุง
เรื่องแสดงออกถึงความรักใคร่ เอาใจใส่กันในครอบครัว 

ข) การยอมรับ เคารพความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน โดยสรุปพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
ให้ข้อมูลว่ามีสัมพันธภาพในด้านน้ีอยู่ ในระดับดี  โดย
ครอบครัวในภาคกลางยอมรับและเคารพความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกันในครอบครัวมากที่สุด และครอบครัวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือควรปรับปรุงสัมพันธภาพในด้านนี้

ค) การสื่อสารอย่างมีคุณภาพระหว่างกันใน 
ครอบครัว โดยสรุปพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า
มีการสื่อสารอย่างมีคุณภาพระหว่างกันในครอบครัวอยู่ใน
ระดับดี โดยครอบครัวในภาคกลางมีการสื่อสารระหว่างกัน
ในครอบครัวดีที่สุด และครอบครัวในภาคตะวันออกควร
ปรับปรุงเรื่องการสื่อสารในครอบครัวให้ดีขึ้น

ง) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้อขัด
แย้งด้วยเหตุผล ครอบครัวส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่ามีสมาชิก 
ในครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วย
เหตุผลในระดับปานกลาง โดยที่สมาชิกในครอบครัวภาค
กลางมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลดี
ที่สุด สมาชิกในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมี
การปรับปรุงสัมพันธภาพในเรื่องนี้

จ) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  
พบว่าสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีการรับรู้บทบาทหน้าท่ี 
ในระดับปานกลาง โดยที่สมาชิกในครอบครัวภาคกลาง
รับรู้บทบาทหน้าท่ีในครอบครัวดีท่ีสุด และสมาชิกใน
ครอบครัวภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมี
การปรับปรุงเรื่องการรับรู้บทบาทหน้าที่ในครอบครัว

2.2 ตัวแปรดานการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว  
มี 3 มิติ ได้แก่

ก) การพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ โดยภาพ
รวมพบว่าการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
แต่ละภาคมีความแตกต่างกัน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จะเป็นภาคที่ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสูง
ที่สุด สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวสูงท่ีสุด มีเงินออมสำารองไว้ใช้เมื่อจำาเป็นสูงที่สุด 
และยังมีการทำาบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับครอบครัวในภาคอื่น ๆ แม้จะพบว่าสมาชิกใน
ครอบครัวมีอาชีพ/งานทำาท่ีมั่นคงน้อยที่สุดก็ตาม สำาหรับ
ครอบครัวทางภาคเหนือส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าครอบครัว 
มีรายได้เพียงพอและมีรายจ่ายสูงที่สุด มีภาระหนี้สินที่เป็น 
เงินกู้ในระบบสูงท่ีสุด ในขณะเดียวกันภาระหน้ีสินจากเงินกู้ 
นอกระบบตำ่าท่ีสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ในครอบครัวทาง 
ภาคใต้จะพบปัญหาเรื่องภาระหนี้สินนอกระบบและ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ นอกระบบ เช่น ค่าคุ้มครองจากกลุ่มอิทธิพล 
สูงที่ สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ  ส่วนครอบครัวในภาค
ตะวันออกพบว่า สมาชิกในครอบครัวมีอาชีพที่ม่ันคงตำ่า 
นอกจากนั้นยังพบว่าครอบครัวมีเงินออมสำารองไว้ใช้จ่าย
เมื่อจำาเป็นตำ่าที่สุด รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายสูงที่สุด 
และยังมีการทำาบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวตำ่าที่สุด
เมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ อีกด้วย
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ข) การพึ่งพาตนเองด้านข้อมูลข่าวสาร  

จะเห็นว่าแม้ว่าสมาชิกของครอบครัวในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือจะมีเด็กที่อายุตำ่ากว่า 15 ปี ท่ีไม่ได้เข้าเรียนตาม

เกณฑ์สูงที่สุดของประเทศ แต่การพึ่งพาตนเองด้านข้อมูล

ข่าวสารของสมาชิกในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีค่อนข้างสูง ทั้งการได้รับการเพ่ิมพูนความรู้จากแหล่งหรือ

อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ การ

ดูแลสุขภาพ และเพื่อความบันเทิง และจากการสำารวจ 

ส่ือต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวและคุณภาพชีวิตของ

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ พบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพล

สูงท่ีสุดสำาหรับครอบครัวในทุกภาค รองลงมาคือ วิทยุ  

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หนังสือพิมพ์และนิตยสาร หอกระจายข่าว  

อินเทอร์เน็ต และแผ่นพับหรือเอกสารเผยแพร่ความรู้ 

ตามลำาดับ

ค) การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ในภาพรวม 

เรื่องการพึ่งพาตนเองของครอบครัวด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่

สมาชิกในครอบครัวของท้ังประเทศมีหลักประกันสุขภาพ 

อย่างน้อย 1 อย่าง สำาหรับในเรื่องการดูแลตนเองด้าน

สุขภาพ พบว่าครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ออกกำาลังกาย  

มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปีสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

ภาคอื่น ในขณะที่ครอบครัวภาคตะวันออกมีการส่งเสริม

เรื่องการออกกำาลังกายและการตรวจสุขภาพประจำาปี 

ตำ่าท่ีสุด อย่างไรก็ตามแม้ครอบครัวในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือจะมีการส่งเสริมสุขภาพในหลายด้านดีกว่า 

ภาคอ่ืน ๆ แต่ก็พบว่าครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีการส่งเสริมเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ

ที่ตำ่ากว่าภาคอื่น ๆ และพบว่าเม่ือเจ็บป่วยยังมีความเชื่อ 

ในเรื่องการรักษาโดยหาหมอพระ หรือรับประทานยา

สมุนไพรสูงกว่าภาคอื่น ๆ 

2.3 ตัวแปรดานทุนทางสังคมของครอบครัว 

ในภาพรวมด้านต้นทุนทางสังคมของครอบครัว พบว่า

ครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้สึกวางใจ

และปลอดภัยในชุมชนสูงที่สุด มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

สูงท่ีสุด ได้รับการปลูกฝังให้ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น

สูงท่ีสุด มีสัมพันธ์ท่ีดีและได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้าน 

สูงท่ีสุด และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมสูงที่ สุด  ส่วนในแง่การเป็นสมาชิกองค์กรต่าง ๆ  

ในชุมชน พบว่าครอบครัวในภาคเหนือเป็นสมาชิกใน

องค์กรต่าง ๆ สูงที่สุด ในขณะท่ีครอบครัวในกรุงเทพฯ 

กลับเป็นสมาชิกองค์กรต่าง ๆ น้อยที่สุด

2.4 ตัวแปรดานการปรับตัวของครอบครัว แบ่ง

ออกเป็น 2 มิติ ดังนี้

ก) การปรับตัวของครอบครัวในภาวะยาก

ลำาบาก ผลสรุปโดยรวมแล้วพบว่า ครอบครัวในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือจะเห็นความสำาคัญของปัญหาสังคมสูงที่สุด 

มีการรวมกลุ่มเพื่อเฝ้าระวังปัญหา มีการดำาเนินการป้องกัน 

ปัญหาในชุมชน มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุ

ภัยต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังมีเบอร์โทรศัพท์ในกรณี 

ฉุกเฉินสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ในขณะที่ครอบครัว

ในภาคตะวันออกเห็นความสำาคัญของปัญหาและมีการ 

เตรียมความพร้อมต่าง ๆ อยู่ในระดับตำ่ากว่าภาคอ่ืน ๆ 

ของประเทศ

ข) การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง  โดยสรุปใน 

ภาพรวมท้ังประเทศพบว่า ครอบครัวในภาคใต้มีภาวะเส่ียง 

หรือปัญหาในครอบครัวมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ 

เช่น ปัญหาเร่ืองการหย่าร้างและแยกทางกันอยู่ การใช้ 

ความรุนแรงในครอบครัว การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี 

และติดยาเสพติด การไม่มีงานทำา สมาชิกในครอบครัวมี

ปัญหาทางสังคม การติดเกมส์ และการถูกจับดำาเนินคดี 

นอกจากนั้นยังพบว่าการหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงหรือการแก้ไข 

ปัญหาของครอบครัวในภาคใต้ยังทำาได้ไม่ค่อยดีเม่ือเทียบกับ 

ครอบครัวในภาคอื่น ๆ 

3. ข้อมูลตัวแปรระดับชุมชน ประกอบด้วย 

3.1 ตัวแปรดานสัมพันธภาพของครอบครัวใน

ระดับชุมชน พบว่า โดยรวมชุมชนให้การสนับสนุนให้มี

การจัดพื้นท่ีส่วนกลางในการทำากิจกรรมครอบครัวในระดับ 

ปานกลาง ยกเว้นในภาคตะวันออกที่ไม่มีการสนับสนุนเลย  

สำาหรับการสนับสนุนของชุมชนในการจัดกิจกรรมของ

ครอบครัวในวาระและโอกาสสำาคัญต่าง ๆ พบว่า โดยรวม 



 RESEARCH OF DWF 141

ชุมชนให้ความสำาคัญและมีการสนับสนุนในระดับปานกลาง 
ถึงบ่อย ชุมชนมีการสนับสนุนให้มีท่ีปรึกษาสำาหรับครอบครัว 
เพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งในครอบครัวในระดับปานกลาง ส่วนการ 
สนับสนุนทรัพยากรในการทำากิจกรรมครอบครัวส่วนใหญ่
ในทุกภาคอยู่ในระดับปานกลาง 

3.2 การพึ่งพาตนเองของครอบครัวในระดับ
ชุมชน

ก)   การพึ่ งตนเองในระดับ ชุมชนด้ าน
เศรษฐกิจ โดยรวมพบว่าชุมชนมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในระดับสูง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสนับสนุน
สูงที่สุด และกรุงเทพฯ มีการสนับสนุนน้อยที่สุด ในทำานอง 
เดียวกันการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวทำาบัญชีครัวเรือน 
การส่งเสริมให้ครอบครัวมีการออมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
และการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ทางเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์หรือกองทุน พบว่า ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีการส่งเสริมสูงสุด ตำ่าที่สุดคือกรุงเทพฯ 

ข) การพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนด้าน
สุขภาพ พบว่า การที่ชุมชนสนับสนุนให้ครอบครัวมีทักษะ 
ทางด้านสุขภาพ เช่น การออกกำาลังกาย การบริโภคอาหาร 
ที่ถูกสุขลักษณะ พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในขณะที่กรุงเทพฯ พบน้อยที่สุด ด้านการส่งเสริมให้มีการ
เฝ้าระวังด้านสุขภาพ เช่น การรณรงค์การตรวจสุขภาพ 
ประจำาปี การฉีดวัคซีน การฝากครรภ์ พบว่าโดยเฉล่ียมีการ 
สนับสนุนค่อนข้างสูงในทุกภาค โดยสูงสุดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ สำาหรับการป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชน
อย่างเป็นระบบ เช่น การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
หรือโรคระบาดอ่ืน ๆ พบว่าโดยเฉล่ียท้ังประเทศเกินร้อยละ  
90 โดยพบสูงสุดในภาคเหนือ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
เครือข่ายกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การจัดตั้งชมรม 
เบาหวาน ชมรมผู้สูงอายุ พบสูงสุดในภาคเหนือ ตำ่าสุดใน 
กรุงเทพฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เม่ือมีโรคระบาดต่าง ๆ  
พบสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำ่าท่ีสุดในกรุงเทพฯ 
ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการมีสุขภาพที่ดี
ของผู้คนในชุมชนพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ และตำ่าสุดในกรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน

ค) การพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนด้าน 
ข้อมูลข่าวสาร พบว่า การส่งเสริมของชุมชนให้มีแหล่งเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่าง ๆ แก่ครอบครัว มีมากที่สุด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตำ่าสุดในภาคตะวันออก  
ด้านการเฝ้าระวังส่ือท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมสำาหรับครอบครัว  
สูงท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำา่สุดในภาคตะวันออก  
การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำ่าที่สุดคือกรุงเทพฯ 

ในภาพรวมการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวในระดับ 
ชุมชน พบว่าครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ 
พ่ึงพาตนเองได้ในระดับดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับภาคอ่ืน และ 
กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดท่ีมีการพ่ึงพาตนเองในระดับชุมชน
น้อยท่ีสุด ส่วนการพ่ึงพาตนเองด้านข่าวสาร ภาคเหนือ และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพ่ึงพาตนเองได้ในระดับดี 
แต่กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกกลับมีการพึ่งพาตนเอง
ด้านข้อมูลข่าวสารในระดับที่ตำ่ากว่าเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ 

3.3 ทุนทางสังคมในระดับชุมชน ในภาพรวม 
ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่าการพึ่งพาตนเองด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวโดย
ชุมชนเองนั้น ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะทำาได้ 
ในระดับดีเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ แต่กลับพบว่าหน่วยงาน 
หรือสถาบันที่มีส่วนในการช่วยเหลือเกื้อกูลความเข้มแข็ง
ของครอบครัวมีน้อยที่สุดในชุมชนภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
สำาหรับครอบครัวในกรุงเทพฯ  ซ่ึงมีการพ่ึงพาตนเองใน 
ระดับชุมชนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ กลับ
พบว่ามีหน่วยงานหรือสถาบันท่ีมีส่วนในการช่วยเหลือ
ครอบครัวจำานวนมากหรือมากที่สุด

3.4 การปรับตัวของครอบครัวในระดับชุมชน 
แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่

ก) การปรับตัวในภาวะยากลำาบาก พบว่า
ชุมชนมีการส่งเสริมให้ครอบครัวมีการปรับตัวในภาวะยาก
ลำาบากโดยการจัดกิจกรรมสร้างทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ 
ครอบครัวในการเผชิญหน้ากับภาวะยากลำาบาก การส่งเสริม 
เครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภาวะ 
ยากลำาบาก การติดตามช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบภาวะ
ยากลำาบาก การสนับสนุนช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถ
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ดูแลสมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิงสูง  เช่น  เด็กเล็ก  ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังได้ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท่ีสามารถให้ความ 
ช่วยเหลือครอบครัวในภาวะยากลำาบากได้ โดยรวมของท้ัง 
ประเทศมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น 
สูงท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบน้อยท่ีสุดใน 
กรุงเทพฯ 

ข) การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง การส่งเสริม
ของชุมชนให้ครอบครัวมีการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง  เช่น 
การดูแลและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชน เช่น ผับ บาร์  
คาราโอเกะ และร้านเกมส์ พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีการดูแลในเรื่องนี้มากที่สุด  ในขณะที่ภาคตะวันออก 
มีการดูแลเรื่องนี้น้อยที่สุด การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อ
ลดความเสี่ยงในชุมชน เช่น การเปิดไฟสว่าง การจัดระบบ 
จราจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบสูงที่สุด และพบ
น้อยที่สุดในภาคใต้ การเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงใน 
ครอบครัว พบมากท่ีสุดอย่างชัดเจนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ในขณะที่กรุงเทพฯ มีการเฝ้าระวังตำ่าที่สุด 
การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว เช่น การเสพยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
การดื่มเหล้า การพนัน การค้าประเวณี พบว่ามีการเฝ้า
ระวังสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตำ่าที่สุดคือ 
กรุงเทพฯ ส่วนเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ  
ในชุมชน เช่น ไฟไหม้ นำ้าท่วม ภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีการ
เฝ้าระวังสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีตำ่าสุดที่ 
กรุงเทพฯ สำาหรับการเฝ้าระวังปัญหาสังคมอื่น ๆ ในชุมชน 
เช่น ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ เด็กเร่ร่อน การใช้
แรงงานเด็ก การทอดท้ิงผู้สูงอายุ การทำาแท้ง อาชญากรรม 
แรงงานต่างด้าว แรงงานเถ่ือน และอิทธิพลในพื้นท่ี พบว่า
มีการเฝ้าระวังมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ภาคท่ีมีการเฝ้าระวังน้อยที่สุดสองอันดับสุดท้ายคือ ภาค
ตะวันออก และกรุงเทพฯ 

สรุปในภาพรวมของทั้งประเทศเกี่ยวกับการที่ชุมชน 

มีส่วนในการส่งเสริมให้ครอบครัวมีการปรับตัวในภาวะยาก 

ลำาบากและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงนั้น ชุมชนส่วนใหญ่จะทำา 

ได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชุมชนมีการส่งเสริม

เรื่องเหล่านี้ค่อนข้างน้อยในภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ 

3.5 ปญหาที่พบในชุมชน แบ่งออกเป็น 2 มิติ 
คือ

ก) ปัญหาโรคติดเชื้อและโรคระบาด โดย
สรุปปัญหาในภาพรวมของโรคระบาดหรือโรคติดเชื้อ 
มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันในทุกภาคของประเทศ โดยพบ 
โรคไข้เลือดออกท่ีมีพบในชุมชนประมาณคร่ึงหน่ึง รองลงมา 
ได้แก่ วัณโรค โรคมาลาเรีย โรคเอดส์ โดยครอบครัวที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่าโรคเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาสำาหรับ
ชุมชน สามารถจัดการได้

ข) ปัญหาสถานที่เสี่ยงและแหล่งบันเทิง 
โดยสรุปในทุกภาคจะเห็นว่าสถานที่เสี่ยงที่มีลักษณะสถาน
บันเทิงเริงรมย์ ไม่ค่อยเป็นปัญหากับชุมชนและไม่ค่อยมี
ผลกระทบกับครอบครัว โดยพบมีการระบุว่าไม่มีปัญหา 
ในสัดส่วนค่อนข้างสูง ในขณะที่สถานที่เส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและการพนันจะมีปัญหากับชุมชนค่อนข้างมาก  
ร้านขายเหล้าและบุหร่ีมีปัญหากับชุมชนสูงที่สุด และยังมี 
ผลกระทบต่อครอบครัวมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปัญหาอื่น ๆ  
ส่วนปัญหาระดับกลาง ๆ ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ของสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับการพนัน อินเทอร์เน็ตหรือ 
เกมส์คอมพิวเตอร์ สำาหรับแหล่งค้ายาเสพติดพบว่าร้อยละ 
30.1 เป็นปัญหาในชุมชน แต่มีถึงร้อยละ 15.9 ที่ระบุว่า 
ไม่ทราบเกี่ยวกับสถานที่เสี่ยงดังกล่าวนี้

ค) ปัญหาด้านสังคมที่พบในชุมชน ปัญหา
ทางสังคมที่พบในชุมชนของแต่ละภาคและของทั้งประเทศ 
จากการสำารวจครอบครัวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า 

ไม่เป็นปัญหาสำาหรับชุมชน

4. ข้อมูลทัศนคติของประชาชน ผลการสำารวจ
ทัศนคติของประชาชนพบว่า คะแนนค่าเฉล่ียของทัศนคติ
โดยรวมของประชาชนจำาแนกตามภาคและภาพรวมทั้ง
ประเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยที่ครอบครัว
ท่ีอาศัยในเขตภาคกลางมีคะแนนเฉล่ียทัศนคติระดับดี
จำานวนมากที่สุด  เมื่อพิจารณาทัศนคติรายด้าน พบว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติของประชาชนทั้งประเทศ และ
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จำาแนกตามภาคอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน โดยจำาแนกเป็น 
ทัศนคติเก่ียวกับครอบครัว ซึ่งภาคเหนือมีคะแนนเฉล่ีย
ของทัศนคติเก่ียวกับครอบครัวดีมากที่สุด ทัศนคติเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าภาคกลางมีคะแนนเฉล่ียของ
ทัศนคติด้านนี้ดีมากท่ีสุด ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับสวัสดิการ 
สังคม พบว่าภาคกลางมีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติด้านนี้ 
ดีมากท่ีสุดเช่นกัน และทัศนคติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน พบว่า  
ภาคเหนือมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านนี้ดีมากที่สุด

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโครงสร้างกับความเข้มแข็ง 
ของครอบครัว พบว่า ปัจจัยเชิงเหตุทั้งระดับครอบครัว  
(4 ด้าน) และระดับชุมชน (6 ด้าน) ร่วมกัน สามารถอธิบาย 
ความเข้มแข็งของครอบครัวได้สูงมากถึงร้อยละ 96 โดย 
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัวมากที่สุด คือ
ตัวแปรด้านความเข้มแข็งของชุมชน (r =.94) ประกอบด้วย 
ตัวแปรย่อย 3 ด้าน คือ การปรับตัวของครอบครัวในชุมชน  
ทุนทางสังคมในระดับชุมชน และความสัมพันธ์ของครอบครัว 
ในชุมชน รองลงมาเป็นตัวแปรด้านการพ่ึงพาตัวเองในระดับ 
ชุมชน (r =.92) การพึ่งพาตนเองระดับครอบครัว (r =.72)  
และการปรับตัวของครอบครัว (r =.71) ตามลำาดับ

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ครอบครัวเข้มแข็ง

1. การพัฒนาศักยภาพคนด้านสุขภาพ 

1.1 การเตรียมความพร้อมประชาชนเพ่ือการสร้าง 
ครอบครัวใหม่ที่แข็งแรงโดยการให้ความรู้แก่วัยรุ่นในการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  ซ่ึง
สามารถบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และการดำาเนินการการให้การปรึกษาก่อน
สมรส สนับสนุนให้มีบริการตรวจสุขภาพแก่คู่สมรสก่อน
แต่งงาน ก่อนมีบุตรและสตรีที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และ
ใช้การวางแผนครอบครัวสำาหรับป้องกันและคัดกรองโรค
พันธุกรรม โรคติดต่อในครรภ์ และความพิการแต่กำาเนิด  
เพื่อให้ได้ทารกที่สมบูรณ์และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และสร้างความเชื่อมโยงในการ 
จดทะเบียนสมรสของที่ว่าการอำาเภอเพื่อส่งต่อยังสถาน
บริการสาธารณสุขในการให้คำาปรึกษาก่อนสมรส

1.2 การพัฒนาครอบครัวที่มีอยู่แล้วให้ เป็น
ครอบครัวแข็งแรง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก 
ในครอบครัวได้พัฒนาสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้ดีขึ้น 
สู่การเป็นครอบครัวแข็งแรง ซ่ึงสามารถเร่ิมต้ังแต่ครอบครัว
ที่มีการตั้งครรภ์ จะมีการดำาเนินการของสถานบริการ
สาธารณสุขในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ที่จะให้ความรู้ความ
เข้าใจกับพ่อแม่ในการสร้างความอบอุ่น ความแข็งแรง
ในครอบครัวอย่างเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมบริการสุขภาพ
อนามัยเพ่ือพัฒนาการของเด็กและคุณภาพชีวิตที่ดีของแม่  
เช่น การให้ภูมิคุ้มกันโรค การอนามัยแม่และเด็ก การให้
อาหารเสริมต่าง ๆ เป็นต้น สำาหรับครอบครัวที่มีปัจจัย 
ท่ีแสดงออกถึงความไม่อบอุ่น ไม่แข็งแรง เช่น มีความรุนแรง 
ในครอบครัว จะต้องดำาเนินการโดยสหสาขาวิชา ผ่านช่อง
ทางของศูนย์พึ่งได้

1.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และสร้างทัศนคต ิ
ที่ถูกต้องแก่ครอบครัวเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคทั้งของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการดูแล
รักษาเบื้องต้นสำาหรับโรคง่าย ๆ และการดูแลผู้ป่วยด้วย
โรคเรื้อรังในชุมชน

1.4  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตอย่างเป็นองค์รวม ทั้งการสร้างความเข้มแข็ง 
ของครอบครัว การลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่าง ๆ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมของสังคม

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชน
มีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพและสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย

1.6 การสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคม มาตรการ
ทางสังคมและกฎหมายเพื่อการสร้างครอบครัวแข็งแรง  
ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนวัยทำางาน โดยใช ้
มาตรการทางกฎหมายหรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ ให้นายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการมีการลงทุนในการพัฒนา
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในการทำางาน การ 
ส่งเสริมและสร้างส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่ของหญิงทำางานนอกบ้าน การส่งเสริมให้สถานท่ีทำางาน 
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สร้างสถานเลี้ยงเด็ก การประกาศเกียรติคุณครอบครัว 

แข็งแรง การสนับสนุนการใช้ศูนย์ครอบครัวอบอุ่นประจำา

ตำาบล การใช้มาตรการทางกฎหมายในกรณีที่จำาเป็น เช่น 

กรณีความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น

1.7 การรณรงค์สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สังคมไทยทั้งสังคมรู้ 

และตระหนักถึงปัจจัยท่ีจะทำาให้ครอบครัวไม่อบอุ่น ตลอด

จนมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยที่จะเสริมสร้างครอบครัว

อบอุ่น โดยการให้ข้อมูลกับผู้มีอำานาจทางการเมืองหรือ 

ทางการบริหาร สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ  

เอกชนเพื่อให้เห็นความสำาคัญในความร่วมมือและสร้าง

ความรับผิดชอบร่วมกันต่อการสร้างครอบครัวแข็งแรง 

จัดการรณรงค์ท้ังวงกว้างและการดำาเนินการในพื้นที่เพื่อ 

การรณรงค์สร้างกระแสครอบครัวอบอุ่น การจัดงานรณรงค์ 

เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันสำาคัญต่าง ๆ เช่น 

วันแม่ วันครอบครัว เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่อเนื่องโดย

ทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันครอบครัว จัดรณรงค์ให้ครอบครัว

มีกิจกรรมร่วมกันในสถานที่ต่าง ๆ 

1.8 การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือ

พัฒนาให้ครอบครัวแข็งแรง การให้ข้อมูลและการสร้าง 

กระแส ตลอดจนการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  

ได้แก่ การสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานพัฒนานวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับหน่วยงานในการสร้างความแข็งแรงให้

ครอบครัว การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน เช่น การให้รางวัล เป็นต้น การผลักดันให้การ 

พัฒนาครอบครัวอบอุ่นเป็นวาระหนึ่งของการพัฒนาใน

ทุกระดับ เช่น ระดับจังหวัด หรือระดับท้องถิ่น  (อบต.) 

เป็นต้น การส่งเสริมให้สถานที่สาธารณะเปิดให้มีกิจกรรม 

หรือเปิดให้เป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวในวันอาทิตย์ 

ซ่ึงเป็นวันครอบครัว รวมท้ังส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชน 

จัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำาหรับครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาระบบบริการด้านครอบครัว

2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ และการเข้า

ถึงบริการ ได้แก่

ก. การปรับปรุงและพัฒนาสถานบริการ 

สร้างเสริมสุขภาพครอบครัวระดับชุมชนให้เพียงพอ ตลอด

จนส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจำาตามความ

เหมาะสมควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายและระบบการ 

ส่งต่อเมื่อครอบครัวมีปัญหาได้

ข. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่ายการ

ให้บริการด้านครอบครัวระหว่างหน่วยงานของรัฐและ 

ระหว่างรัฐกับเอกชน  โดยเฉพาะการประสานการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน

ทางด้านวิชาการ

ค. การสนับสนุนให้ประชาชนมีหลักประกัน

ด้านสุขภาพและสวัสดิการทั่วถึง  โดยเน้นขยายความ

ครอบคลุมไปสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ควบคู่กับการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และสวัสดิการ

ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตลอดทั้งสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบการประกันสุขภาพ และ

สวัสดิการที่มีอยู่ให้เป็นเอกภาพและเน้นความรับผิดชอบ

ต่อประชาชนเป็นหลัก

ง. รณรงค์และกำาหนดมาตรการสร้างแรง

จูงใจให้หน่วยงานของภาครัฐ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ

คุณภาพของบริการด้านครอบครัวเพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้ได้รับความสะดวกและ

รวดเร็ว

จ.  สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย 

ปราชญ์ชาวบ้าน ให้สามารถผสมผสานในระบบบริการ 

ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการ 

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานของทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ
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ที่มา : การศึกษาและพัฒนาแบบจำาลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย,  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. 

การศึกษาและพัฒนาแบบจำาลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย,  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.

2.2 การพัฒนาและการกระจายบุคลากรทาง

ด้านครอบครัว ประกอบด้วย

ก. ประสานการผลิตบุคลากรด้านการ 

ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศ โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ

ของประชากรกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชนในชุมชน ด้วยวิธี

การต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามแต่บริบทของชุมชนนั้น ๆ 

ข. สนับสนุนให้มีการกระจายบุคลากรด้าน

การส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไปสู่ชนบทโดยการสร้างขวัญ

และกำาลังใจ พร้อมท้ังให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่

บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม

3. การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านครอบครัว

ให้มีประสิทธิภาพ

3.1  ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ

ครอบครัว โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร 

และการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน

อย่างเป็นระบบ

3.2 ปฏิรูประบบบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐ

ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ

ต่อสถานะสุขภาพของครอบครัวในพื้นที่ให้มากย่ิงข้ึน เช่น 

การปรับกฎระเบียบและวิธีการงบประมาณท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อความคล่องตัว การพัฒนาระบบบริหารแบบเอกชน  

การกระจายอำานาจการบริหารจัดการและการจ้างเหมา

เอกชน เป็นต้น

3.3 กำากับดูแลการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  

โดยกำาหนดนโยบายด้านการเงินการคลัง เพื่อลดการใช้จ่าย

ที่ฟุ่มเฟือยลง

3.4 ส่งเสริมให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ปรับบทบาทเป็นการพัฒนานโยบาย 

และกำากับดูแลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ ธุรกิจ

เอกชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์และองค์กรชุมชน

มีการประสานงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.5 สนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการบริหารงาน 

ในลักษณะแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ให้ดำาเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กร

เอกชนสาธารณประโยชน์ ธุรกิจเอกชน นักวิชาการ และ

ส่ือมวลชน มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาครอบครัว  

โดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนความคิดและการปฏิบัติที่ 

ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ร่วมกันจากการทำางาน รวมทั้งมีส่วนร่วม

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านครอบครัว และรณรงค์ใน

ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่มีความสำาคัญอย่างกว้างขวาง

3.7 พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์และองค์กรชุมชน เพ่ือให้

สามารถดำาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาครอบครัวได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประสานสอดคล้องกับแนว

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ

การศึกษาคร้ังนี้นำามาสู่การพัฒนาแบบจำาลอง 

สถานการณ์ครอบครัวไทย ท่ีสามารถเลือกดัชนีที่สะท้อน 

บริบทความเข้มแข็งของครอบครัวระดับพื้นท่ี และสามารถ 

ใช้ข้อมูลที่ศึกษาในการขับเคลื่อน  เพื่อพัฒนาแผนงาน 

โครงการ เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานะครอบครัว 

อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องบริบทปัญหาระดับ

พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
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เรื่องที่ 21

การสำารวจวิจัย “สัมพันธภาพในครอบครัวไทย”

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552

สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัว และนำาไปสู่ปัญหา

ของสังคมต่าง ๆ มากมาย หากครอบครัวไม่เข้มแข็งพอ สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีสัมพันธภาพที่ดี

ในครอบครัว จึงร่วมมือกับสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินโครงการสำารวจสัมพันธภาพ

ในครอบครัวไทยเพื่อนำาข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบาย มาตรการ และกลยุทธ์ในการดำาเนินงานด้าน

ครอบครัวต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสำารวจสัมพันธภาพในครอบครัวของคนไทย 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การสำารวจสัมพันธภาพในครอบครัวคร้ังนี้  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำารวจเพื่อศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของ 

คนไทย มีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทุกภาคท่ัวประเทศ จำานวน 5 ภาค ๆ ละ 1 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น พิจิตร 

ปราจีนบุรี กระบี่ และกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวม 

ข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับหัวหน้าครอบครัว หรือผู้แทนในครอบครัวที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก 

ในครอบครัวมากที่สุด รวมจำานวนทั้งสิ้น 2,030 ราย 
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ผลการวิจัย

ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักเกือบ

คร่ึงหนึ่ง (46%) เป็นหัวหน้าครอบครัว ส่วนท่ีเหลือเป็น 

สามี/ภรรยา (37%) มีไม่ถึง 1% ท่ีเป็นเพื่อน/เพ่ือนบุตร  

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี (อายุเฉล่ีย 50 ปี)  

ประมาณ 2 ใน 3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วน

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีเพียง 7.7% เป็นผู้ว่างงาน รับจ้าง

ทั่วไปและธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ 

24.9% 24.1% และ 23.7% ตามลำาดับ เป็นนักเรียน/

นักศึกษา เพียง 1.8%

สถานภาพครอบครัว  โครงสร้างของครอบครัว  

ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว  มีรูปแบบครอบครัวที่มี 

พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน หรือมีเพียงพ่อแม่อยู่ด้วยกัน (46.2%) 

รองลงมาเป็นครอบครัวขยายซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก

อยู่กับปู่ย่าตายาย/ญาติ (35.3%) ครอบครัวที่มีเพียงพ่อ

หรือแม่อยู่กับลูก มีสูงถึง 10% ครอบครัวทดแทนถาวร  

ซ่ึงเป็นครอบครัวที่ เด็กอาศัยอยู่กับญาติหรือเ พ่ือนมี 

เพียง 4.9% สำาหรับครอบครัวที่เป็นญาติพ่ีน้องกัน (3.3%) 

หรือเป็นเพื่อนกัน (0.3%) พบในสัดส่วนที่ตำ่า

ขนาดของครอบครัว จำานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในบ้าน  

ณ ปัจจุบัน โดยเฉลี่ย 4.3 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีขนาดครอบครัวใหญ่ท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.6 คน รองลงมา

เป็นภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) ค่าเฉลี่ย 4.5 คน และ

ภาคเหนือ ค่าเฉลี่ย 4.2 คน

การศึกษาของหัวหนาครอบครัว ส่วนใหญ่จบการ

ศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยม 

ศึกษา ในภาคกลางพบว่า 16.3% ของหัวหน้าครอบครัว 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

อาชีพหลักที่สรางรายไดเลี้ยงครอบครัว อาชีพ

รับจ้างเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ ซึ่งพบสูงสุดในภาค

ตะวันออก (41.3%) รองลงมาในภาคกลาง (40%) และ

ภาคเหนือ (39.5%) สำาหรับอาชีพเกษตรกรพบสูงสุดใน

ภาคใต้ (35.6%) รองลงมาเป็นภาคเหนือ (31%) อาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะพบสูงสุดในภาคกลาง  (36%)  

รองลงมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28.4 %)

รายไดของครอบครัว   ค่ามัธยฐานของรายได้

ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนเป็น 10,000 บาทและค่าเฉลี่ย

ของรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 14,599 บาท  

ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบรายภาค จะพบว่ามัธยฐานรายได้ 

ครอบครัวมีค่าสูงสุดที่ภาคกลาง ตำ่าสุดที่ภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตำ่ากว่า 5,000 บาท พบได้สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(48.8%) แต่พบน้อยที่สุดในภาคกลาง (13.5%)

สัมพันธภาพในครอบครัว วัดจากความผูกพันทาง 

อารมณ์ท่ีสมาชิกมีต่อกัน ความร่วมมือและการปรับตัวของ 

สมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่สัมพันธภาพในครอบครัว 

เป็นแบบสมดุล (50.7%) รองลงมาเป็นครอบครัวแบบ

ระดับกลางค่อนไปทางสมดุล  (41.8%)  ในแต่ละภาค 

สัมพันธภาพในครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบสมดุล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครอบครัวแบบสมดุลมากกว่า

ภาคอื่น ๆ (65.1%) สัมพันธภาพในครอบครัวแบบสุดข้ัว

พบได้น้อยมากและไม่พบเลยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคใต้ ครอบครัวที่อยู่นอกเขตเทศบาลเป็นครอบครัว

แบบสมดุลมากกว่าครอบครัวที่อยู่ในเขตเทศบาล 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1. สร้างระบบเฝ้าระวังและติดตามครอบครัวอย่าง

ต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นในการติดตาม 

ดูแล ช่วยเหลือครอบครัวตามความจำาเป็นพื้นฐาน เช่น  

ใช้ดัชนีปัจจัยปกป้อง - ปัจจัยเส่ียงในการคัดกรองครอบครัว 

ท่ีเส่ียงต่อการท่ีบุตรจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่สมวัย  

เพื่อให้ครอบครัวสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน

ได้อย่างเต็มศักยภาพ จะช่วยป้องกันปัญหาด้านเด็ก

และเยาวชนได้  โดยใช้เครือข่ายชุมชนหรืออาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย

2. สนับสนุนและพัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ 

สาธารณะที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการร่วมกิจกรรมของ 

ครอบครัวในชุมชนเป็นประจำา  เช่น การออกกำาลังกาย  

การนั่ งพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันเ พ่ือเป็นการส่งเสริม

สัมพันธภาพที่อบอุ่นภายในครอบครัว
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3. จัดบริการแนะแนวให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา

ครอบครัวในชุมชนอย่างทั่วถึง และสนับสนุนกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการที่ส่งเสริมให้ครอบครัวใช้วิธีการแก้ปัญหาโดย

การพูดคุยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้วิธีโต้เถียง 

ประชด ด่าทอ ซึ่งจะนำาไปสู่ความรุนแรงในครอบครัว

4. สนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในด้าน

การเตรียมความพร้อมก่อนสร้างครอบครัวใหม่ ให้วางแผน

ในการดำาเนินชีวิตครอบครัว  ให้เตรียมความพร้อมทั้ง

เศรษฐกิจ ทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตและครอบครัว 

ทักษะในการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ข้อเสนอเชิงวิจัย

1. ควรดำาเนินการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว 

โดยเน้นเฉพาะกลุ่ม  ไม่ ใช่ครอบครัวโดยทั่ วไป  เช่น 

ครอบครัวคู่สมรสใหม่ ครอบครัวที่มีบุตรอายุตำ่ากว่า 18 ปี 

และครอบครัวสูงอายุ

2. ควรดำาเนินการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว 

ในกลุ่มครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษต่าง ๆ  ซ่ึงใช้รูปแบบ

การศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ การศึกษา

เชิงปริมาณอย่างเดียวมักจะได้ผลการศึกษาในภาพกว้าง  

ข้อมูลท่ีได้เป็นตัวเลขสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงได้บางอย่าง  

และมีคุณภาพในระดับหนึ่ง จึงควรมีการผสมผสานรูปแบบ

ศึกษาเชิงคุณภาพเข้าไปด้วย เพ่ือให้ได้รายละเอียดของ

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถสะท้อนข้อเท็จจริง และ 

ศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

ได้มากข้ึน ซ่ึงอาจจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีการดำาเนินงาน  

รวมทั้งระยะเวลาศึกษาวิจัยและงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

ที่มา : จิราพร ชมพิกุล และคณะ, การวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัวไทย,  

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.



เรื่องที่ 22

โครงการสำารวจ “การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2552

ปัญหาความยากจน ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและรายได้ ประกอบกับ 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลก ส่งผลทำาให้ครอบครัวจำานวนมาก

ประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำาบากในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ จึงร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินโครงการ

สำารวจการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อให้ภาคีเครือข่ายการทำางานต่าง ๆ  

ได้มีผลการสำารวจ ผลการวิจัย และข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

และนำาไปสู่การกำาหนดแนวทาง มาตรการ แผนงาน และนโยบายด้านการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อสำารวจการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัวไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย

การสำารวจการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว มีรูปแบบการวิจัยแบบ

ผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น  

1) การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว  เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และ

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และ 2) การสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด 

ท่ีสอดคล้องกับการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อทราบความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง สถานการณ์ และข้อเสนอแนะสำาหรับการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  

เพ่ือนำาผลมาใช้ในการปรับแบบสอบถามท่ีจะนำาไปใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณกับกลุ่มเป้าหมาย  

4 ภาค 6 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง (สุพรรณบุรี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ  

(เชียงใหม่) ภาคใต้ (สงขลา) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) ใช้การสุ่มตัวอย่าง 

แบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบ 

สอบถามกับหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนในครอบครัวที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกใน

ครอบครัว และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวเป็นอย่างดี รวมจำานวนทั้งสิ้น 

2,879 ราย 
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ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ เข้าร่วมเวทีสนทนา พบว่า  
มีจำานวนทั้งสิ้น 182 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประมาณ 
3 ใน 4 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 45 – 49 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาสูงสุด (ร้อยละ 54.95) และมีอาชีพ
เกษตรกรพอ ๆ กับว่างงาน และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 24.73) 
อาศัยอยู่ในชุมชนนาน 30 – 39 ปี

2. ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเข้าใจ 
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (องค์ประกอบ 3 ห่วง  
2 เงื่อนไข) ในระดับปานกลาง

3. การให้ความหมายของการพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า 
แบ่งออกเป็น 7 เรื่อง คือ 1) การทำามาหากิน การประกอบ 
อาชีพและการมีงานทำา 2) การมีรายได้เป็นของตัวเองพอ 
แก่การดำารงชีพ 3) การมีเหตุผลในการตัดสินใจและการ 
วางแผนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 4) การมีเงินออมและเหลือ 
เก็บเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต 5) การดำาเนินชีวิต 
อยู่บนฐานของความพอเพียง 6) การพยายามพึ่งตนเอง 
ให้มากที่สุด และ 7) การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

4. สถานการณ์การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่

1) รายได้และรายจ่ายของครอบครัว รายได้ส่วน
ใหญ่มาจากอาชีพการเกษตร รับจ้างท่ัวไป ค้าขาย/ธุรกิจ 
ส่วนตัว และราชการ/วิสาหกิจ ตามลำาดับ ท่ีมาของรายได้ 
ที่น่าสนใจ คือ  เก็บค่าเช่าบ้านและค่าเช่าท่ีดิน ส่วน 
รายจ่ายหลักส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารการกิน ค่านำ้าค่าไฟ  
ค่าเล่าเรียนลูกหลาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าลงทุนทำามาหากิน  
ค่าอบายมุข การพนัน เล่นหวย บุหร่ีสุรา ภาษีสังคมต่าง ๆ 
บางภาคเสียค่าเช่าบ้านและค่าเช่าที่ดิน และซื้อนำ้าดื่มแบบ
ถังด้วย

2) ภาวะหน้ีส้ินของครอบครัว 2 แหล่ง คือ หน้ีสิน 
ในระบบ จากกองทุนเงินล้าน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนต่าง
ประเทศ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรหมู่บ้าน บริษัท

ไฟแนนซ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร  (ธกส.) ส่วนหนี้สินนอกระบบนั้น  

ส่วนใหญ่มาจากนายทุนหรือแขก ญาติพ่ีน้อง  เพื่อนฝูง  

ร้านค้า โดยเหตุผลของการเป็นหนี้ คือ นำามาลงทุนทำามา 

หากิน ค่าเล่าเรียนลูก ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ และผ่อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 

3) การทำาบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว 

พบน้อยมาก  ท่ีทำาแบบจริงจัง  มีการวิเคราะห์รายรับ 

รายจ่ายเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ แล้วนำามาตัดรายจ่าย 

ที่ไม่จำาเป็นออกในเดือนถัดไป แต่ส่วนใหญ่เลิกทำามานาน

แล้ว เนื่องจากรายได้และรายจ่ายไม่สมดุลกัน หรือรายได้ 

ไม่แน่นอนเหมือนอาชีพทำางานราชการ  ไม่มีเวลาทำา  

เสียเวลา ยุ่งยาก ขี้เกียจ และลืมทำา

4) การได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของ 

ครอบครัว มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) ในระบบ เช่น กองทุน 

เงินล้าน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนต่างประเทศ กลุ่มสัจจะ

ออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรหมู่บ้าน บริษัทไฟแนนซ์ ธนาคาร

ต่าง ๆ และ (2) นอกระบบ ส่วนใหญ่มาจากนายทุน ญาติ

พี่น้อง เพื่อนและร้านค้า

5) สภาพที่อยู่อาศัยของครอบครัว บางภาคไม่มี

กรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยและท่ีดิน ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหรือ 

ค่าเช่าที่ดิน ตารางวาละ 20 – 30 บาทต่อเดือน หรือ  

2 – 3 พันบาทต่อปี 

5.  สถานการณ์ที่มีผลต่อการพึ่ งพาตนเองทาง 

เศรษฐกิจของครอบครัว แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ สถานการณ์ 

ที่มีผลเชิงบวก 4 เรื่อง คือ  ต้นทุนเละวัฒนธรรมชุมชน  

และความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการทำางานต่าง ๆ  

ส่วนสถานการณ์ที่มีผลเชิงลบ 6  เรื่อง คือ  (1) ความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจ  ของแพง  ราคาผลผลิตตกตำ่ า  

การเจริญเติบโตของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ  

(2) ไม่สามารถรวมกลุ่มทำากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหวย

ใต้ดิน ยาเสพติด และเด็กวัยรุ่นมั่วสุม  (3) การอพยพ

แรงงานของคนนอกพื้นที่และแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่

ในชุมชนมากขึ้น (4) นโยบายภาครัฐที่กระทบต่อวิถีชีวิต 

ของคนในชุมชน  ข้าราชการ/รัฐบาลไม่ เข้าถึงชุมชน  
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(5) ขาดแคลนท่ีดินทำากิน นำา้ท่วมและภาวะโลกร้อน ปัญหา 

ขยะมูลฝอย และนำ้าเน่าเสีย (6) ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

6. ข้อเสนอแนะแนวทางสำาหรับการพึ่งพาตนเอง

ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ 

แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การสร้างวินัยการ

ใช้จ่ายให้กับตนเองและครอบครัว ส่งเสริมอาชีพให้กับ 

สมาชิกในครอบครัว สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ใน

ชุมชน หาช่องทางการจำาหน่ายหรือหาตลาดรองรับผลผลิต 

พัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง (2) การมีผู้นำา

ชุมชนที่ดีเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้คนในชุมชน (3) สนับสนุนให้มีพื้นท่ีสาธารณะสำาหรับ 

คนในชุมชนได้ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวและใช้ประโยชน์ 

ร่วมกัน (4)  ส่ือสารสร้างความเข้าใจท้ังระดับบุคคลและ 

ชุมชน นำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์และไม่ส่งผล 

กระทบที่รุนแรงต่อครอบครัว พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ส่งเสริมและฟ้ืนฟูเร่ืองภูมิปัญญาหรือศิลป-วัฒนธรรมใน

ชุมชน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

ในเร่ืองการประหยัดอดออมแก่เด็กเยาวชน (5) รณรงค์ให้ 

นักการเมืองหรือผู้นำาประเทศตั้งใจทำางานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ภาครัฐควรเข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น โดยประสาน

ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาคีเครือข่ายองค์กรหรือ

หน่วยงานต่าง ๆ และ (6) เน้นส่งเสริมสุขภาพและดูแล

ตนเองเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ

1. ข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าครอบครัว พบว่า หัวหน้า

ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 72.4) มีอายุ

ระหว่าง 36 – 55 ปี (ร้อยละ 52.9) จบการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษา (ร้อยละ 50.3) มีอาชีพรับจ้างรายวัน (ร้อยละ  

30.1) มีรายได้ประจำา (ร้อยละ 77.0) มีการจุนเจือครอบครัว 

สมำ่าเสมอ (ร้อยละ 82.2) มีสถานภาพสมรสคู่  (ร้อยละ  

73.9) รูปแบบครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียวมากสุด  

(ร้อยละ 59.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบครอบครัว

ขยายมากสุด (ร้อยละ 44.3) 

2. การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่

1 )   สภาพที่อยู่ อาศัยของครอบครัว   พบว่า  

ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านเด่ียว (ร้อยละ 75.9) วัสดุที่ใช้ 

เป็นปูน  (ร้อยละ 57.9) มีความมั่นคงแข็งแรง  (ร้อยละ  

92.0) และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีอยู่อาศัยเอง (ร้อยละ  

75.2) มีบ้างที่เช่าโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

ไม่มีที่ดินทำากินของตนเอง (64.3) ถ้ามีก็มีน้อยมาก กลุ่มที่

มีที่ดินทำากินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินเอง (ร้อยละ 95.2) 

เม่ือแยกตามรายภาค พบว่า ภาคใต้มีท่ีดินทำากินที่ทำาให้

เกิดรายได้มากสุด (ร้อยละ 68.9) และน้อยสุดในภาคเหนือ 

(ร้อยละ 18.0) 

2) รายได้และรายจ่ายของครอบครัว พบว่า  

ส่วนใหญ่มีรายได้รายจ่ายพอ ๆ กัน ค่ามัธยฐานของรายได้ 

ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 13,000 บาท ครอบครัวที่มีรายได้ 

เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท พบมากท่ีภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (ร้อยละ 30.0) รายจ่ายของครอบครัวส่วนใหญ่ 

เป็นค่าอาหารการกินและค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 95.8) 

รองลงมาคือ ภาษีสังคม/งานบุญต่าง ๆ (ร้อยละ 94.0) 

3) ภาวะหนี้สินของครอบครัว พบว่า ครอบครัว

ส่วนใหญ่ในทุกภาคมีหนี้สินระดับปานกลาง และสามารถ 

ปลดหน้ีได้ภายในระยะเวลา 2 – 5 ปี ครอบครัวในกรุงเทพ 

มหานครมีหนี้สินมากสุด (ร้อยละ 53.9) โดยไม่สามารถ

ปลดหนี้ได้ถึงร้อยละ 12.3 ครอบครัวในภาคกลางส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 29.9) สามารถปลดหนี้ได้ภายใน 1 ปี

4) การทำาบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว 

พบว่า ทุกภาคส่วนใหญ่ไม่เคยทำาบัญชีรายรับรายจ่ายของ

ครอบครัว มีเพียงร้อยละ 7.9 ของครอบครัวที่ยังทำาบัญชี

รายรับรายจ่ายของครอบครัวอยู่ในปัจจุบัน ในครอบครัว 

เหล่าน้ีมากกว่าร้อยละ 90 ของหัวหน้าครอบครัวแต่ละภาค 

เห็นว่า การทำาบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนสามารถ

วางแผนลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้
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5) การได้รับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว จาก 2 แหล่ง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552) 

พบว่า ความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว

ในด้านการเงิน ด้านข้าวของเครื่องใช้ ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ด้านการลงทุน ด้านกำาลังใจ และด้านสุขภาพอนามัย  

ส่วนใหญ่ได้รับจากหัวหน้าครอบครัว รองลงมาคือสามี

หรือภรรยาของหัวหน้าครอบครัว ส่วนความช่วยเหลือจาก 

บุคคลท่ีมิใช่สมาชิกในครอบครัวในด้านการเงิน ด้านข้าวของ 

เครื่องใช้ และด้านกำาลังใจ ส่วนใหญ่ได้รับจากญาติที่ไม่ได้

อยู่ด้วยกัน ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการลงทุน ได้รับจากสื่อ 

และด้านสุขภาพอนามัยได้รับจากโรงพยาบาล 

จาก 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ระดับ

การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัวส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับปานกลาง

3. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

ครอบครัว ได้จากความคิดเห็นของหัวหน้าครอบครัวหรือ

ผู้แทน พบว่า สัดส่วนของการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ

ได้อยู่ระหว่างร้อยละ 90 – 94 ภาคใต้เป็นภาคที่เห็นว่า 

ครอบครัวมีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้มาก

ที่สุด (ร้อยละ 93.6) โดยเหตุผลท่ีทำาให้ครอบครัวสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ คือ ประหยัดอดออมเก็บ

สะสมไว้ใช้ในยามจำาเป็นและขยันทำามาหากิน

ข้อเสนอแนะ

คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะ ออกเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย แบ่งออกเป็น 3  เร่ือง 

ประกอบด้วย

1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับ 

การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 

ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

2) ควรหันมาส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชน

หันกลับมาทำาบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง 

3) ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร

การทำาบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อ

ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล

2. ข้อเสนอเชิงวิจัย แบ่งออกเป็น 3 เร่ือง ประกอบ

ด้วย

1) ควรมีการศึกษาในเร่ืองการพ่ึงพาตนเองของ

ประชาชนให้ครบทั้ง 5 มิติ คือ มิติทางเทคโนโลยี มิติทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางจิตใจ และมิติทางสังคม มิใช่

ศึกษาเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น

2) ควรมีการศึกษาครอบครัวที่มีรายได้ตำ่ากับ

ความมุ่งมั่นในการออม เพ่ือพัฒนาครอบครัวให้สามารถ

พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้

3) ควรมีการศึกษาสมาชิกในครอบครัวคนเดียว

ประกอบอาชีพหรือทำามาหากินเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว

แต่เพียงผู้เดียว ว่ามีความสัมพันธ์กับการพึ่งพาตนเองทาง

เศรษฐกิจอย่างไร

ที่มา : จิราพร ชมพิกุล และคณะ, การสำารวจการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว,  

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. 
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เรื่องที่ 23

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคง 
ของครอบครัว”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2553

ที่มาและความสำาคัญ

ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) เกี่ยวกับความมั่นคงของครัวเรือน โดยเฉพาะในกรณีที่ม ี

ลักษณะเป็นครอบครัว (family unit) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของสังคมที่เล็กที่สุด ประกอบด้วย บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  

และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยการเกิด การแต่งงาน หรือการรับเป็นบุตรบุญธรรมและอาศัยอยู่ร่วมกัน อีกทั้งทุกวันนี้

ครอบครัวกำาลังเผชิญกับภาวะวิกฤตและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดจนได้รับ

ผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบจากสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น การสำารวจสถานการณ์ความมั่นคงของครอบครัวย่อมช่วย

สะท้อนหรือฉายภาพเรื่องราวของการดำาเนินชีวิตครอบครัวและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้น 
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สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึง

เล็งเห็นความสำาคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวและมีความ

พยายามในการค้นหาแนวทางการสร้างเสริมหลักประกัน

ความมั่นคงให้กับครอบครัว  เพื่อให้สมาชิกครอบครัว 

ได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย การตอบสนอง

ต่อความจำาเป็นข้ันพื้นฐาน สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคม 

อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการ 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามความหมายของความม่ันคง 

ของมนุษย์ (ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2550 

และปี 2551) ปัจจุบันสำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวมีการดำาเนินงานส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยทำาหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นมาตรการเดียวในการ 

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบปัญหาและมีการทำางาน 

ร่วมกับหน่วยงานภาคท้องถิ่น  เพื่อทำาการสงเคราะห์ 

ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ถึงแก่ 

ความตาย เป็นกระบวนการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระหว่าง

เครือญาติและชุมชนในภาวะประสบปัญหาความเดือดร้อน 

เป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว และคุ้มครอง

เกี่ยวกับรายได้ประจำาของครอบครัวไม่ให้ขาดตอนในช่วง

ภาวะวิกฤตที่บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 

อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคง 

ของครอบครัวโดยใช้รูปแบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ไม่อาจจะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองความมั่นคงแก่ 

ครอบครัวได้อย่างครอบคลุม อีกท้ังไม่สามารถลดภาวะเส่ียง 

ในการบั่นทอนความเข้มแข็งของครอบครัวได้ จึงมีความ 

จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาสถานการณ์ความมั่นคง 

ของครอบครัวไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งนโยบาย 

มาตรการ กลไก การเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว

ในภาครัฐ ที่จะนำามาพัฒนาเป็นข้อเสนอต่อรูปแบบ 

การเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวให้

ครอบคลุมกับความต้องการของครอบครัวท่ีเหมาะสมกับ 

บริบทของสังคมและสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ครอบครัวเกิดความมั่นคงและสามารถทำาหน้าท่ีได้

อย่างสมบูรณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงของครอบครัว

ไทย 

2. เพื่อศึกษานโยบาย มาตรการ กลไก และรูปแบบ

การเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ทั้งใน

และต่างประเทศ

3.  เพื่อศึกษาและเสนอรูปแบบการเสริมสร้าง

หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว  ท่ีส่งเสริมการ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความเข้มแข็งของครอบครัว  

ให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ดำาเนินการวิจัยทั้งที่ เป็น

ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ  โดยมุ่งเน้นการศึกษา

สถานการณ์ความมั่นคงของครอบครัวไทย รวมทั้งศึกษา 

นโยบาย มาตรการ กลไก และรูปแบบการเสริมสร้างหลัก

ประกันความมั่นคงของครอบครัว เพื่อนำาเสนอเป็นรูปแบบ 

การเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว  

ท่ีส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี และความเข้มแข็ง

ของครอบครัว ข้อมูลประเภททุติยภูมิจะเป็นการศึกษา

ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้อง

กับสถานการณ์ความมั่นคงของครอบครัวไทย รวมทั้ง 

นโยบาย มาตรการ กลไก และรูปแบบการเสริมสร้างหลัก

ประกันความมั่นคงของครอบครัว ส่วนข้อมูลประเภท 

ปฐมภูมิได้จากการทำาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการลงพื้นที่ 

ภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

ด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยใช้พนักงานสัมภาษณ์ 

ท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างดี เป็นผู้ทำาการสอบถามข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง ตามแบบสอบถามท่ีได้ผ่านกระบวนการสร้าง

กระบวนการทดสอบความถูกต้อง แม่นยำาและเที่ยงตรงมา 

อย่างดีเแล้ว ภายหลังการเก็บข้อมูลภาคสนามเรียบร้อยแล้ว  

จึงนำาแบบสอบถามลงในระดับพื้นที่ ทั้ง 5 เขตพื้นที่ ด้วย

วิธีการกระจายตามสัดส่วนที่มีของประชากรตัวอย่างใน 

พ้ืนท่ีน้ัน ๆ (proportional to size distribution) ซ่ึงจะได้ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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1,100 ตัวอย่าง 2. จังหวัดตัวแทนพื้นท่ีในภาคกลาง 
1,600 ตัวอย่าง 3. จังหวัดตัวแทนพื้นที่ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 2,500 ตัวอย่าง 4. จังหวัดตัวแทนพื้นที่ใน 
ภาคเหนือ 1,300 ตัวอย่าง 5. จังหวัดตัวแทนพ้ืนท่ีในภาคใต้  
1,000 ตัวอย่าง ทำาการบันทึกข้อมูลในสำานักงานและ 
ทำาการวเิคราะหข์้อมลูตามวัตถปุระสงคข์องการวจิยัในทีส่ดุ

ตัวแปรที่ศึกษาครอบคลุมเนื้อหาในเร่ืองสถานการณ์ 
ความมั่นคงของครอบครัวไทย ครอบคลุมองค์ประกอบ 
สำาคัญของความมั่นคงและหลักประกันความมั่นคงของ 
ครอบครัวไทย ซึ่งคณะผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเอง โดยอ้างอิงจาก 
รูปแบบการพัฒนาคนของสำานักงานโครงการพัฒนาแห่ง 
สหประชาชาติ  (UNDP) มีการจำาแนกความมั่นคงของ 
มนุษย์เป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพ 2) การศึกษา 3) ชีวิต 
การงาน 4) รายได้ 5)  ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  
6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) การคมนาคมและการ 
ส่ือสาร และ 8) การมีส่วนร่วม ท้ังน้ีแบบสำารวจดังกล่าว 
เป็นแบบสำารวจแบบมีโครงสร้าง มีลักษณะข้อคำาถามแบบ 
ปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย  
แบบบันทึกข้อมูลครอบครัว และแบบสัมภาษณ์ความ
มั่นคงและหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

พื้นที่ ศึกษา  ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และจังหวัดที่มีจำานวนประชากร/จำานวนบ้าน 
มากที่สุดใน 4 ภูมิภาค ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท ได้แก่  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ  
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด 
นครสวรรค์ และจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
8 จังหวัด 14 อำาเภอ และ 4 เขต 48 ตำาบล และ 8 แขวง 
210 หมู่บ้าน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณเป็นหลักและเชิงคุณภาพเป็นส่วนประกอบ  
โดยข้อมูลเชิงปริมาณทำาการวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ
ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับการตอบแบบสำารวจความมั่นคง
และหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว สำาหรับข้อมูล

เชิงคุณภาพทำาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  

ในส่วนของข้อมูลที่เป็นเน้ือหาจากการศึกษาเอกสารและ

การสัมภาษณ์ข้อคำาถามปลายเปิด โดยนำามาจัดหมวดหมู่

และระบบของข้อมูลตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการ

วิจัย

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ส่วนใหญ่ 

เป็นหญิงมากกว่าชาย  (หญิงร้อยละ 69.3 ชายร้อยละ  

30.7) กระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ  

72.8) รองลงมากระจายตัวอยู่ในภาคเหนือ กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลำาดับ (ร้อยละ 

69.2 68.2 67.0 และ 65.0 ตามลำาดับ) ส่วนใหญ่อยู่กับ 

คู่ครอง (ร้อยละ 71.9) รองลงมาเป็นหม้าย โสด แยก และ

หย่า ตามลำาดับ มีอายุเฉลี่ย 48.9 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ  

14.3) มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมามีอายุระหว่าง 50-54 ปี  

(ร้อยละ 14.0) อายุระหว่าง 45-49 ปี  (ร้อยละ 13.7) 

อายุระหว่าง 55-59 ปี  (ร้อยละ 11.4) ส่วนใหญ่จบการ

ศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 60.4) รองลงมา 

จบมัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 11.3) มัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ร้อยละ 10.0) ที่เหลือจบระดับปริญญาตรี 

อาชีวศึกษา ไม่ได้เรียน และปริญญาโทและสูงกว่า 

2. ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ครอบครัวส่วนใหญ่มีจำานวนสมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้าน 4 คน (ร้อยละ 25.2) จำานวนสมาชิกที่อยู่ประจำามี 

จำานวน 3 คน รองลงมา มีจำานวน 4 คน (ร้อยละ 25.9)  

จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ประจำาทั้งหมดเฉลี่ย  

4.03 คน ครอบครัวตัวอย่างท้ังหมดไม่มีครอบครัวที่ไม่มี

สมาชิกเพศชายเลย ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็น

ครอบครัวเด่ียวท่ีมีพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 44.1) 

รองลงมามีลักษณะเป็นครอบครัวขยายท่ีมีปู่ ย่า ตา ยาย 

ลุง ป้า น้า อา และพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน (ร้อยละ 30.2)  

ครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีพ่อหรือ

แม่เพียงคนเดียวอยู่กับลูก  (ร้อยละ 10.5) ส่วนที่เหลือ 

มีลักษณะอื่น ๆ เช่น อยู่กันในหมู่ญาติ คู่สมรส ยังไม่มีลูก 

มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย มีอาชีพหลักในการทำาเกษตรกรรม 
(ร้อยละ 29.0) รองลงมา มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง (ร้อยละ  
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25.2) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 21.7) ท่ีเหลือทำาอาชีพ 
อื่น ๆ เช่น รับราชการ พนักงานบริษัท ว่างงาน มีสัดส่วน
ค่อนข้างน้อย สมาชิกเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
(ร้อยละ 98.6) ลักษณะที่อยู่อาศัยของครอบครัวส่วน
ใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว ร้อยละ 78.4 รองลงมาเป็นห้องแถว
หรือตึกแถว ร้อยละ 11.9 และที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้าน 
ในชุมชนแออัด ร้อยละ 5.9 

3. สถานการณ์ความม่ันคงของครอบครัวไทย  
ในภาพรวมของประเทศ พบว่า ภาพรวมของความมั่นคง 
ของครอบครัว พบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกับ 
คำาว่าความมั่นคงของครอบครัว โดยคิดถึงเรื่องของรายได้
เป็นหลัก (ร้อยละ 36.7) รองลงมาเป็นเรื่องของครอบครัว 
และชุมชน ชีวิตการงาน/อาชีพ และสุขภาพอนามัย (ร้อยละ  
20.1 16.4 และ 13.6 ตามลำาดับ) ส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่อง
ที่อยู่อาศัย การศึกษา ปัจจัย 4 และคมนาคมและการ
สื่อสาร 

3.1 ความมั่นคงของครอบครัวดานสุขภาพ 
ครอบครัวที่สมาชิกมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านดื่มสุราหรือ
ของมึนเมาหรือสูบบุหรี่ เป็นประจำาในภาพรวม พบว่า  
มีประมาณร้อยละ 40 ของครอบครัวทั้งหมดที่มีสมาชิก
อย่างน้อย 1 คน มีพฤติกรรมเช่นนี้ สมาชิกมีภาวะเครียด/ 
ความกดดันต่อเนื่องมีไม่มากนัก ในภาพรวมและรายภาค 
ของครอบครัวท่ีได้ใช้ประโยชน์จากหลักประกันด้านสุขภาพ  

พบว่า ครอบครัวได้ใช้ประโยชน์จากหลักประกันด้านสุขภาพ 

ประเภทบัตรทองมากท่ีสุด ครอบครัวส่วนใหญ่ไปรับบริการ 

จากโรงพยาบาลของรัฐมากท่ีสุดเช่นกัน สำาหรับระดับ

คะแนนความมั่นคงในเรื่องของสุขภาพครอบครัวโดยรวม  

ในภาพรวมท้ังประเทศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  

54.1) รองลงมาอยู่ในระดับมาก  (ร้อยละ 38.2)  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ระดับคะแนนความมั่นคง

ในเรื่องของสุขภาพครอบครัว สอดคล้องกับภาพรวมของ 

ประเทศ คืออยู่ในระดับปานกลางทุกภาค โดยเฉพาะภาคใต้ 

มีร้อยละของครอบครัวที่ประเมินตรงกันสูงกว่าภาคอ่ืน  

ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีร้อยละของครอบครัว 

ที่สะท้อนความมั่นคงระดับมาก  สูงกว่าภาคอื่น  เมื่อ

พิจารณาระดับคะแนนเฉล่ียความมั่นคงในเร่ืองสุขภาพ 

ครอบครัว ทุกภาคใกล้เคียงกันในระดับปานกลาง (คะแนน 

เฉลี่ยตำ่าสุด 3.29 และสูงสุด 3.56) 

3.2 ความมั่นคงของครอบครัวดานการศึกษา 

ครอบครัวที่สมาชิกไม่ได้เรียนหนังสือในภาพรวม พบว่า 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีสมาชิกไม่ได้เรียนหนังสือ เหตุผล

ที่ ไม่ ได้ เรียนหนังสือ  สำาหรับเด็กเนื่องจากอายุยังไม่  

ถึงเกณฑ์  ส่วนผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียนหรือวัยผู้ใหญ่เน่ืองจาก 

ไม่อยากเรียน สมาธิสั้น ต้องทำางานทำาให้ไม่ได้เรียน อายุ

มากเกินเรียน ย้ายถ่ินฐาน บวชเรียน มีความพิการทาง

สมอง/ร่างกาย มีโรคประจำาตัว เป็นชาวต่างชาติ พ่อแม่ 

แยกทางกัน ครอบครัวส่วนใหญ่ต้องการให้สมาชิกเรียนต่อ 

ในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนหรือเพ่ิมวุฒิการศึกษาและสามารถ 

แสวงหาความรู้ ท่ีต้องการด้วยตนเองได้ และครอบครัว 

ได้ใช้ประโยชน์และความต้องการจากหลักประกันด้าน 
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การศึกษาจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี มากท่ีสุด สำาหรับ 

ระดับคะแนนความมั่นคงในเร่ืองของการศึกษาครอบครัว 

โดยรวม ในภาพรวมท้ังประเทศอยู่ในระดับปานกลาง  

(ร้อยละ 68.7) รองลงมาอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 20.3)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ระดับคะแนนความม่ันคง 

ในเรื่องของการศึกษาครอบครัวสอดคล้องกับภาพรวม 

ประเทศ คืออยู่ในระดับปานกลางทุกภาค โดยเฉพาะ

ภาคเหนือมีร้อยละของครอบครัวที่ประเมินตรงกันสูง

กว่าภาคอื่น ในขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีร้อยละ 

ของครอบครัวท่ีสะท้อนความม่ันคงระดับมากสูงกว่า 

ภาคอ่ืน  เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยความมั่นคง 

ในเรื่องการศึกษาของครอบครัว ทุกภาคใกล้เคียงกันใน 

ระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ียตำา่สุด 3.14 และสูงสุด 3.23) 

3.3 ความมั่นคงของครอบครัวดานชีวิตการงาน

และอาชีพ ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีสมาชิก

ครอบครัวทำางานแล้วและมีความพึงพอใจในงานที่ทำา  

อีกทั้งไม่มีความเสี่ยงต่อการตกงาน ความปลอดภัย และ 

ต่อสุขภาพอนามัย และในกรณีท่ีหัวหน้าครอบครัวต้องการ

เปลี่ยนงานใหม่ ครอบครัวประมาณครึ่งหนี่งมีความเห็นว่า

สามารถหางานใหม่ได้ และพบว่า 2 ใน 3 ของครอบครัว 

ไม่ต้องการให้บุตรหลานประกอบอาชีพเช่นเดียวกับตน  

ส่วนการใช้ประโยชน์จากหลักประกันด้านชีวิตการงาน  

ครอบครัวส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากโครงการสินเช่ือธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์มากที่สุด ส่วนความต้องการ

หลักประกันในด้านนี้เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของ

หมู่บ้านและชุมชน ระดับคะแนนความม่ันคงในเร่ืองชีวิต

การงานของครอบครัวในภาพรวมของประเทศ พบว่า  

ครอบครัวส่วนใหญ่ประเมินว่าอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  

68.8) รองลงมาอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 24.0) ในขณะท่ี 

ระดับคะแนนเฉลี่ยความมั่นคงในเรื่องชีวิตการงานของ

ครอบครัวอยู่ในระดับ 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค 

พบว่า ระดับคะแนนความมั่นคงในเรื่องชีวิตการงานของ

ครอบครัวสอดคล้องกับภาพรวมประเทศ คืออยู่ในระดับ 

ปานกลางทุกภาค ในขณะที่ระดับคะแนนความมั่นคงเฉลี่ย 

ของทุกภาคอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณา 

ระดับคะแนนเฉลี่ยความมั่นคงในด้านชีวิตการงาน และ 

อาชีพ ทุกภาคใกล้เคียงกันในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 

ตำ่าสุด 3.20 และสูงสุด 3.33) 

3.4  ความมั่นคงของครอบครัวดานรายได   

กลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมดมีรายได้รวมของครอบครัว

สูงกว่าเส้นความยากจน ร้อยละ 95 มีรายได้พอเลี้ยง

ครอบครัว มีเงินออม มีหนี้สินอยู่บ้าง และสามารถชดใช้

หนี้ได้หมด ครอบครัวส่วนใหญ่สมาชิกไม่มีการทำาบัญชี 

รับ-จ่าย สำาหรับการได้ใช้ประโยชน์จากหลักประกัน

ด้านรายได้ใน 8 หลักประกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ใช้ประโยชน์และมีความต้องการจากหลักประกันด้านกองทุน 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ สำาหรับระดับคะแนนความม่ันคง 

ในเร่ืองรายได้ของครอบครัวในภาพรวมของประเทศ พบว่า  

ครอบครัวส่วนใหญ่ประเมินว่าอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ  

73.5) รองลงมาอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 17.3) ในขณะที่ 

ระดับคะแนนเฉล่ียความมั่นคงในเร่ืองชีวิตการงานของ

ครอบครัวอยู่ในระดับ 3.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค  

พบว่า  ระดับคะแนนความมั่นคงในเรื่องรายได้ของ

ครอบครัวสอดคล้องกับภาพรวมประเทศ คืออยู่ในระดับ

ปานกลางทุกภาค (คะแนนเฉลี่ยตำ่าสุด 3.20 และสูงสุด 

3.33) 

3.5 ความม่ันคงของครอบครัวดานที่อยูอาศัย

และสภาพแวดลอม สภาพบาน และความปลอดภัยของ 

ที่อยูอาศัย ในภาพรวมของประเทศ ครอบครัวส่วนใหญ่ 

มีบ้านที่อยู่ ในสภาพแข็งแรงมั่นคง วัสดุที่ใช้สร้างบ้าน 

มีความแข็งแรงประมาณร้อยละ 90 และสภาพแวดล้อม 

ในชุมชนและหมู่บ้านที่ครอบครัวตั้งอยู่มีความปลอดภัย

จากมลพิษ  เช่น  เสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน ตลอดจนความ

ปลอดภัยจากการประทุษร้าย เช่น การทำาร้ายร่างกาย  

ชิงทรัพย์  เป็นต้น มีประมาณร้อยละ 80 และส่วนใหญ่ 

เป็น เจ้ าของบ้ านและถือครองกรรมสิทธิ์ ของที่ ดิ น 

ครอบครัวส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์และมีความต้องการจาก

หลักประกันด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด สำาหรับระดับ

คะแนนความม่ันคงในเร่ืองที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

คือ อยู่ในระดับปานกลางทุกภาค (คะแนนเฉลี่ยตำ่าสุด 

3.24 และสูงสุด 3.48) 
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3 . 6   ความมั่ นค งของครอบครั วด านชี วิ ต

ครอบครัวและชุมชน ในภาพรวม พบว่า ครอบครัวของ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีผู้สูงอายุ กรณีครอบครัวที่มี 

ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้ กรณีที่ผู้สูงอายุ 

ดูแลตัวเองไม่ได้ สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลัก  

ด้านความสัมพันธภาพในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความรักใคร่ ผูกพัน อบอุ่น ใกล้ชิด มากที่สุด มีการแบ่ง

หน้าท่ีความรับผิดชอบให้สมาชิกในครอบครัว มีการทำา 

กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกครอบครัว ส่วนเร่ืองความขัดแย้ง 

ในครอบครัวจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินและการงานอาชีพ  

สำาหรับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชนละแวกบ้าน 

มีการพึ่งพาอาศัยเพื่อนบ้านได้ คนในชุมชนเป็นมิตรและ

รู้จักกัน และเกื้อกูลกันได้ สำาหรับการใช้ประโยชน์จาก 

หลักประกันด้านครอบครัวและชุมชน กลุ่มตัวอย่าง

ครอบครัวใช้ประโยชน์จากกฎหมายครอบครัวมากที่สุด 

สำาหรับระดับคะแนนความมั่นคงในเรื่องชีวิตครอบครัว 

และชุมชนคืออยู่ในระดับปานกลางทุกภาค  (คะแนน 

เฉลี่ยตำ่าสุด 3.24 และสูงสุด 3.47) 

3.7 ความมั่นคงของครอบครัวดานการคมนาคม

และการสื่อสารของครอบครัว พบว่า การสื่อสารหรือ 

การพุดคุยโต้ตอบของครอบครัวในชีวิตประจำาวัน ครอบครัว 

มากกว่าร้อยละ 40 มีการพูดคุย ปรึกษาหารือปัญหาใน 

ครอบครัว  และมีการพูดให้กำาลังใจกันในครอบครัว 

กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีเรื่องทุกข์ใจ สำาหรับการ

พูดบอกขอบคุณเมื่อสมาชิกของครอบครัวทำาบางสิ่งให้

กัน และการพูดขอโทษเมื่อทำาความผิดนั้นมีเป็นบางคร้ัง  

การได้รับข้อมูลความรู้หรือข่าวสารของสมาชิกครอบครัว

เกือบร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลความรู้หรือข่าวสารทาง 

โทรทัศน์มากท่ีสุด การใช้ยานพาหนะต่าง ๆ ในการเดินทาง 

ในชีวิตประจำาวันของครอบครัว สมาชิกส่วนใหญ่เดินทาง 

โดยรถจักรยานยนต์ เ ป็นอันดับแรก  สำ าหรับการใช้

ประโยชน์จากหลักประกันด้านชีวิตการคมนาคมและการ

ส่ือสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างครอบครัวได้ใช้หลักประกัน

ด้านคมนาคมและการสื่อสารทุกชนิด โดยเรียงจากมาก

ไปสู่น้อย คือ ไฟฟ้าฟรี นำ้าประปาฟรี รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี 

และอินเตอร์เน็ทตำาบล สำาหรับระดับคะแนนความม่ันคง

ในเร่ืองการคมนาคมและการสื่อสารของครอบครัวคือ 

อยู่ในระดับปานกลางทุกภาค (คะแนนเฉลี่ยตำ่าสุด 3.24 

และสูงสุด 3.44) 

3.8 ความมั่นคงของครอบครัวดานการมีสวนรวม  

การชวยเหลือและเกื้อกูลกันในเรื่องตาง ๆ ของสมาชิก 

ของครอบครัว พบว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

มีการให้เงินทอง/ส่ิงของ เป็นกำาลังใจให้กันและกัน ช่วยเหลือ 

ในเรื่องอาชีพการงาน ช่วยเหลือภารกิจในบ้าน/ภายใน 

ครอบครัว การมีส่วนร่วมตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ในครอบครัว 

มีประมาณร้อยละ 90 และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่อง

การใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอันดับแรก สมาชิกครอบครัว 

เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้าน/

กลุ่มสตรี  ในจำานวนที่ เท่ากันกับการเป็นสมาชิกกลุ่ม

สหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ ประมาณร้อยละ 28 และสมาชิก

ครอบครัวส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทุกกิจกรรม 

มีประมาณร้อยละ 90 สำาหรับการใช้ประโยชน์และความ 

ต้องการจากหลักประกันด้านการมีส่วนร่วม สมาชิก 

ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเวทีประชาคมหมู่บ้านมากที่สุด 

สำาหรับระดับคะแนนความมั่นคงในเรื่องการมีส่วนร่วมคือ

อยู่ในระดับปานกลางทุกภาค (คะแนนเฉลี่ยตำ่าสุด 3.22 

และสูงสุด 3.46) 

4. นโยบาย มาตรการ กลไก และรูปแบบการ 

เสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัวท้ังใน

และต่างประเทศ นโยบาย มาตรการ กลไก และรูปแบบ

การเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวทั้งใน 

และต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายคลึงกันตรงที่ มีการ

คุ้มครองสิทธิของครอบครัว มักอยู่ในรูปของการคุ้มครอง

ทางสังคมและบริการทางสังคม แต่ความพยายามเข้าถึง 

ครอบครัวในการแทรกแซงการให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 

ในต่างประเทศมีรูปธรรมท่ีชัดเจนมากกว่า ซึ่งนโยบาย 

และรูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของ 

ครอบครัวในอนาคตควรมีการพิจารณาทบทวนมาตรการ

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสมาชิกครอบครัว 

มาใช้ส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมต่อความต้องการของครอบครัว 
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ที่มา : การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว,  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.

ให้เข้าถึงหลักประกันข้ันพื้นฐานตามสิทธิของครอบครัวกับ 

แหล่งบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบครัวมีปัจจัยเก้ือหนุน 

ข้ันพ้ืนฐานเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อยอดคุณภาพชีวิต 

ที่ดีต่อ ๆ ไป ครอบครัวไทยควรได้รับการดูแล ปกป้องและ 

ได้รับการฟ้ืนฟูเยียวยาแก้ไขจากทุกภาคส่วน  ท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพราะรัฐบาลเพียงลำาพังไม่อาจ 

สร้างและพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งได้ 

อย่างสมบูรณ์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงมีความ

สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนเองที่ต้องหันกลับ

มามองและให้ความสำาคัญกับครอบครัวอย่างจริงจัง โดย 

เรื่องที่ควรให้ความสำาคัญในลำาดับต้น ๆ ได้แก่ การเตรียม

ความพร้อมก่อนการสมรส การเรียนรู้หลักการครองชีวิตคู่ 

จิตวิทยาเด็กและครอบครัว ครอบครัวศึกษาและทักษะการ 

เรียนรู้เพ่ือการปรับตัว การเรียนรู้เก่ียวกับทักษะการเล้ียงดูลูก  

การให้ความสำาคัญในพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว การปลูกฝังหลักคิดท่ีดีใน

การดำาเนินชีวิตแก่ลูก (ได้แก่ หลักคำาสอนทางศาสนา และ

ปรัชญาหรือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง) การส่งเสริมสื่อดี

และป้องกันสื่อที่เป็นภัยและไม่เหมาะสม และการสร้าง 

พ้ืนที่สำาหรับครอบครัว เพื่อเป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ  

ออกกำาลังกาย และทำากิจกรรมร่วมกัน 

5. รูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความมั่นคง

ของครอบครัว ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความเข้มแข็ง

ของครอบครัว ให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างหลัก

ประกันความมั่นคงในด้านชีวิตครอบครัวและชีวิตการงาน

เป็นศูนย์กลางแกนหมุนกระบวนการพัฒนา เพื่อส่งเสริม

เกื้อหนุนความเข้มแข็งภายในตัวครอบครัวเอง ทั้งในการ

เพิ่มทักษะการทำาหน้าที่ของครอบครัว และการประกอบ 

การงานอาชีพในสังคมได้ตรงกับความต้องการของครอบครัว 

อย่างสมดุล การเสริมพลังชีวิตครอบครัวจำาเป็นต้องมีการ

สร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการส่ือสารทางบวก มีทักษะการ 

จัดการทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงทักษะการปรับตัวเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ทันกับเหตุการณ์ ตลอดจนการมี 

หลักคิดคุณธรรมในการดำารงชีวิต และการใช้ชีวิตครอบครัว  

อีกส่วนที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ การประกอบอาชีพ

สุจริตด้วยความรับผิดชอบขยันหม่ันเพียร และรู้จักพัฒนา

ความสามารถในการทำางานอยู่เสมอ นอกจากนี้จำาเป็นต้อง 

มีองค์ประกอบของการได้รับสิทธิข้ันพื้นฐานในการดำารง 

ความเป็นมนุษย์และครอบครัว ได้แก่ หลักประกันความ 

มั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม สุขภาพ  

การศึกษา อาชีพและรายได้ โดยการสนับสนุนความมั่นคง 

ในด้านการมีส่วนร่วม การคมนาคมและการส่ือสาร โดยการ 

ทำางานกับครอบครัว จึงจำาเป็นต้องมีนักพัฒนาครอบครัว

เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงความต้องการของครอบครัวกับ

แหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

เสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัว 

สรุปได้ว่าการที่จะทำาให้ชีวิตครอบครัวมีความมั่นคง

นั้น  ต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความ

สมดุลจากด้านอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ การที่สมาชิกในครอบครัว

มีสุขภาพที่ดี มีการศึกษาที่สามารถนำาไปประกอบอาชีพ 

ที่ี่มั่นคงได้ รวมทั้งมีรายได้อย่างพอเพียงที่สามารถดำารง

ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ขัดสน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  

มีชุมชนท่ีพ่ึงพาอาศัยกันได้ ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งกัน

และกัน ก็จะทำาให้ครอบครัวมีความสุขอันนำาไปสู่คุณภาพ

ชีวิตที่ดีได้เช่นกัน 
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เรื่องที่ 24

โครงการวิจัย “การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัด 
ระบบสวัสดิการสังคมที่จำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำาบาก  
กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำาพังและครอบครัวผู้สูงอายุ 
อาศัยตามลำาพัง”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556

ที่มาและความสำาคัญ

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สังคมไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพบว่าอัตราการสร้าง

ครอบครัวของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือคนไทยแต่งงานหรือเร่ิมสร้างครอบครัว ณ อายุที่สูงขึ้น คาดการณ์ว่า 

อายุเฉลี่ยของการสร้างครอบครัวส่วนใหญ่จะสร้างครอบครัวหลังอายุ 40 ปี ประชากรชายหญิงที่ครองตัวเป็นโสดเพ่ิม 

มากขึ้นเรื่อย ๆ พบผู้ท่ียังโสดอยู่ในกลุ่มอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 8 ส่วนการเลื่อนการแต่งงานออกไปจนอายุมากข้ึนรวมทั้ง 

การครองโสดถาวรเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบในประเทศกำาลังพัฒนาอื่น ๆ ด้วย ไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ส่งผลให้ 

รูปแบบการดำาเนินชีวิตของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเศรษฐกิจ

ในปจัจุบนัการแสวงหารายไดเ้พือ่นำามาจุนเจอืครอบครวัแตเ่พยีงหวัหนา้ครอบครวั ไม่สามารถทีจ่ะเพยีงพอกบัค่าครองชีพ 

และรายจ่ายอื่น ๆ ในครอบครัวได้ แม่บ้านท่ีทำาหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่ไปหารายได้มาจุนเจือ

ครอบครัว ช่วยเหลือหัวหน้าครอบครัวอีกทางหนึ่ง การดูแลอบรมเลี้ยงดูบุตรจึงตกเป็นของผู้สูงอายุท่ีเป็นบิดามารดาหรือ 

ญาติใกล้ชิดที่ต้องทำาหน้าที่ดูแลบุตรแทน พบร้อยละ 40 ของเด็กในชนบทถูกดูแลโดยผู้สูงอายุ 

จากสถานการณ์ข้างต้นจะพบว่าครอบครัวไทยกำาลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่บั่นทอนความเข้มแข็งทั้งจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน 1-2 ทศวรรษข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้าง

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำาเนินชีวิตของครอบครัว ครอบครัวจะประสบสภาวะยากลำาบากอาจเกิดจาก 

การดำาเนินชีวิตของครอบครัวผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยเพียงลำาพังปราศจากการดูแลจากบุตร/ญาติ อีกทั้งในครอบครัวที่บุตร 

อยู่ในวัยแรงงานต้องย้ายถ่ินฐาน เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานแทน ซ่ึงจะมีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจหลักในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวโดยการกำาหนด

นโยบาย มาตรการกลไกการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำาเนินการตามนโยบายที่มุ่งสร้างสถาบันครอบครัว

ให้มีความม่ันคงเป็นปึกแผ่นจึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินการวิเคราะห์

สถานการณ์และศึกษานโยบายมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะ 

ยากลำาบาก กรณศีกึษา : ครอบครวัผูส้งูอายเุลีย้งดเูด็กตามลำาพังและครอบครัวผู้สูงอายอุาศยัตามลำาพัง เพ่ือส่งเสริมความเขม้แขง็ 

ของครอบครัว รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การทำางานเชิงรุกด้านครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนามาตรการและกลไกที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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วัตถุประสงค์การศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้   เพื่อศึกษา
สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง สภาพปัญหา ความต้องการ
ความช่วยเหลือของครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะ
ยากลำาบาก และศึกษานโยบาย มาตรการในการจัด
ระบบสวัสดิการสังคมที่จำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุ 
ท่ีประสบสภาวะยากลำาบาก พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการ
จัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุ
ที่ประสบสภาวะยากลำาบาก ทั้ง 4 หัวข้อ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวผู้สูงอายุที่
ประสบสภาวะยากลำาบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุ
เลี้ยงดูเด็กตามลำาพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำาพัง

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยง สภาพปัญหา และความ
ต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบ
สภาวะยากลำาบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดู
เด็กตามลำาพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำาพัง

3.  เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการในการจัด
ระบบสวัสดิการสังคมที่จำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุ 
ท่ีประสบสภาวะยากลำาบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุ 
เลี้ยงดูเด็กตามลำาพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำาพัง

4. เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคม 
กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำาพังและ

ครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำาพัง

วิธีดำาเนินการวิจัย

ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย 
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรกลุ่ม 
เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ครอบครัวผู้สูงอายุ 
เล้ียงดูเด็กตามลำาพัง เป็นครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี 
ขึ้นไป) และเด็กที่มีอายุ 0-18 ปี (2) ครอบครัวผู้สูงอายุ 
อาศัยตามลำาพัง เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ  (อายุ 60 ปี 
ขึ้นไป) อาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยร่วมกัน (3) ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านครอบครัวในชุมชน เป็นคนหรือกลุ่มคนที่ทำางานด้าน

สังคมทำาหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของครอบครัว ผู้สูงอายุ เด็ก 
ในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ  
( เชียงใหม่  นครสวรรค์ )   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราชสีมา ขอนแก่น) ภาคกลาง (ชลบุรี สุพรรณบุรี) 
ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช สงขลา) กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี) การคัดเลือกจังหวัด 
เป็นตัวแทนในแต่ละภาค คัดเลือกจังหวัดท่ีมีจำานวนผู้สูงอายุ 
มากเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง สุ่มเลือกอำาเภอในแต่ละ
จังหวัดโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่ม 20%  
ของจำานวนอำาเภอในแต่ละจังหวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับ 
ผู้สูงอายุหรือผู้แทนของผู้สูงอายุท่ีทราบข้อมูลของครอบครัว 
เป็นอย่างดี  ในการสำารวจเบื้องต้นได้เข้าสำารวจบ้านที่มี 
ผู้สูงอายุ 9,603 ครอบครัว เพ่ือให้เข้าถึงครอบครัวผู้สูงอาย ุ
ท่ีประสบสภาวะยากลำาบาก (4,561 ครอบครัว) การวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา และ Chi-square test  
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติ
งานด้านครอบครัวในชุมชน (108 คน) และกลุ่มครอบครัว 
ผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำาพัง และครอบครัวผู้สูงอายุอาศัย
ตามลำาพัง (106 คน) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กำาหนด

ผลการศึกษา

1. สถานการณ์และข้อมูลทั่วไปของครอบครัว 
ผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก

สถานการณ์ความชุกของผู้สูงอายุท่ีประสบสภาวะ 
ยากลำาบาก ผลจากการสำารวจเบ้ืองต้น สถานการณ์ความชุก 
ของผู้สูงอายุท้ัง 4 ภาค ใน 10 จังหวัด ใช้แบบสำารวจ 
ในการเก็บข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน  ร่วมเก็บแบบสำารวจ คัดเลือกจังหวัดที่ 
เก็บข้อมูลสมบูรณ์ที่สุดโดยได้เก็บข้อมูลครอบคลุมจาก 
ทุกตำาบลและทุกหมู่บ้านในอำาเภอที่ถูกสุ่มเป็นตัวอย่าง  
จั ง ห วั ด ท่ี มี ข้ อ มู ล ส มบู รณ์ ม า ก ท่ี สุ ด   คื อ   จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช มีประชากรผู้สูงอายุ จำานวน 63,798 คน  
พบว่า ความชุกของครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่กันตามลำาพัง
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เป็น 14.51 คน ต่อประชากรผู้สูงอายุพันคน ความชุก
ครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่กับเด็กตามลำาพังเป็น 2.77 คน
ต่อประชากรผู้สูงอายุพันคน และความชุกของครอบครัว
ผู้สูงอายุที่อยู่กับคนพิการเป็น 0.77 คน ต่อประชากร
ผู้สูงอายุพันคน ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุท่ีให้สัมภาษณ์ 
จำานวน 4,561 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี  
(ร้อยละ 46.4) รองลงมาอายุ 70-79 ปี (ร้อยละ 37.9) 
และอายุ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 15.7) มีอายุเฉล่ีย 71.2 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.5) ร้อยละ 95.6 นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 47.1 เป็นหม้าย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
อยู่บ้านเฉย ๆ (ร้อยละ 49.8) ร้อยละ 19.6 มีอาชีพทำานา/ 
ทำาไร่/ทำาสวน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (ร้อยละ  
65.7) และสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ (ร้อยละ 52.8)  
มีเพียงร้อยละ 17.5 ของผู้สูงอายุท่ีให้สัมภาษณ์ไม่เป็นสมาชิก 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลย ครอบครัวผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในการ 
ศึกษานี้ จำานวน 4,561 ครอบครัว เป็นครอบครัวผู้สูงอายุ 
เล้ียงดูเด็กตามลำาพัง จำานวน 2,289 คน ครอบครัวผู้สูงอายุ 
อาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยร่วมกันตามลำาพัง จำานวน 
2,161 คน และครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/
ทุพพลภาพ/ไม่สามารถดูแลตนเองได้ จำานวน 111 คน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยภาพรวมพบว่า สัดส่วน
ของครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำาพังโดยเฉลี่ยแล้ว
พบในชนบทมากกว่าในเมือง สำาหรับสัดส่วนของครอบครัว
ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยร่วมกันตาม
ลำาพัง และครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/
ทุพพลภาพ/ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยเฉลี่ยพบในเมือง

มากกว่าในชนบท
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ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพของครอบครัวผู้สูงอายุ 

เป็นความสามารถในการดูแลสุขภาพตัวเองและสมาชิก 

ที่อาศัยในบ้านเดียวกันของผู้สูงอายุ พบว่า ในทุกภาคทั้ง 

ในเขตเมืองและชนบท ส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุมีการตรวจสุขภาพ  

โรคประจำาตัวของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง  

(ร้อยละ 41.5) รองลงมาได้แก่  โรคปวดเข่า/ปวดหลัง/ 

ปวดข้อ (ร้อยละ 20.9) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 16.3) และ

ไขมันในเส้นเลือด (ร้อยละ 11.1) มีเพียงร้อยละ 29.4 ของ

ผู้สูงอายุไม่มีโรคประจำาตัว สำาหรับแหล่งท่ีผู้สูงอายุไปรับ 

บริการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (ร้อยละ  

76.7) และโรงพยาบาลของรัฐ (ร้อยละ 72.2) ร้อยละ 10 

ของผู้สูงอายุที่ซื้อยากินเอง และร้อยละ 8.2 ของผู้สูงอาย ุ

ที่รับบริการจากสถานบริการของเอกชน ส่วนใหญ่ผู้สูงอาย ุ

เดินทางไปรับบริการทางสุขภาพได้ด้วยตนเอง (ร้อยละ  

63.4) รองลงมาบุตร/หลานเป็นผู้พาไปรับบริการทางสุขภาพ  

(ร้อยละ 16.8) และร้อยละ 89.1 ของผู้สูงอายุมีสิทธิในการ 

รักษาฟรี มีเพียงร้อยละ 7.3 ของผู้สูงอายุท่ีใช้สิทธิข้าราชการ 

/ประกันสังคม/รัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 3.6 ท่ีเสียค่าใช้จ่าย 

เอง โดยภาพรวม พบว่าร้อยละ 57.2 ของผู้สูงอายุสามารถ 

ดูแลสุขภาพตัวเองและสมาชิกท่ีอาศัยในบ้านเดียวกัน 

ของผู้สูงอายุในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 2.0 ท่ีไม่ 

สามารถดูแลสุขภาพตัวเองและสมาชิกท่ีอาศัยในบ้าน

เดียวกันได้

ด้านสภาพที่อยู่อาศัยของครอบครัว พบว่า ร้อยละ  

87.4 มีที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เกือบทั้งหมดมีความ

มั่นคงแข็งแรง  (ร้อยละ 92.0) มีความทนทานแดดฝน  

(ร้อยละ 94.5) มีห้องนำ้าห้องส้วมท่ีอยู่ในบ้านและบริเวณ

บ้านที่ใช้ได้สะดวกปลอดภัย (ร้อยละ 93.6) มีนำ้าสะอาด

ใช้เพียงพอ (ร้อยละ 96.1) มีแสงสว่างเพียงพอกับการ

ดำาเนินชีวิต (ร้อยละ 96.4) มีความปลอดภัยจากการเกิด

อุบัติเหตุ (ร้อยละ 88.8) และมีความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน (ร้อยละ 91.3) ด้านรายได้ของครอบครัวผู้สูงอายุ 

ในภาพรวมและในแต่ละภาค พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของ

ครอบครัวผู้สูงอายุมาจากเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  (ร้อยละ 

94.9) บุตร/หลาน/ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 73.9) และแหล่ง

รายได้จากอาชีพหลัก ได้แก่ ทำานา (ร้อยละ 50.9) เงินฝาก/

เงินออม/ดอกเบี้ยธนาคาร/ค่าเช่า  (ร้อยละ 23.9) และ
อาชีพเสริม เช่น ค้าขาย รับจ้าง และอื่น ๆ (ร้อยละ 16.7) 
ตามลำาดับ ครึ่งหนึ่งของครอบครัวผู้สูงอายุมีรายได้และ 
รายจ่ายพอ ๆ กัน  (ร้อยละ 50.1) ร้อยละ 41.5 ของ
ครอบครัวผู้สูงอายุมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย และร้อยละ 
8.4 ที่ครอบครัวผู้สูงอายุมีรายได้มากกว่ารายจ่าย

ด้านสัมพันธภาพของครอบครัวผู้สูงอายุในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมา พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของครอบครัวผู้สูงอายุ 
มีสัมพันธภาพทั้งกับสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ท่ีอื่น 
(ร้อยละ 55.1) และสัมพันธภาพกับเพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน 
และคนในชุมชน (ร้อยละ 52.9) ในระดับที่ไม่ดี สำาหรับ
ระดับสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยในบ้าน
เดียวกัน พบว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกันในระดับดี (ร้อยละ  
33.9) ระดับปานกลาง  (ร้อยละ 32.7) และระดับไม่ดี  
(ร้อยละ 33.4)

2. ปัจจัยเสี่ยง สภาพปัญหา และความต้องการ
ความช่วยเหลือของครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะ 
ยากลําบาก

สำาหรับประเด็นปัญหาที่ทำาให้เกิดความยากลำาบาก
แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ/การเงิน  
(ร้อยละ 69.5) ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย (ร้อยละ  
68.9)  สัมพันธภาพในครอบครัว  (ร้อยละ 52.0) และ
สัมพันธภาพกับชุมชน/สังคม (ร้อยละ 49.0) อย่างไรก็ตาม
ปัญหาด้านสัมพันธภาพในครอบครัวและสัมพันธภาพกับ
ชุมชน ไม่ก่อให้เกิดความกังวล/ความเครียดของผู้สูงอายุ  
ปัญหาท่ีก่อให้เกิดความกังวลบ้าง ได้แก่ ปัญหาทางด้าน
สุขภาพร่างกาย (ร้อยละ 61.2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ/
การเงิน  (ร้อยละ 58.7) และปัญหาด้านจิตใจ (ร้อยละ 
48.2) ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย แหล่งหรือบุคคล 
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้อันดับแรก ได้แก่ ญาติ 
ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต./สถานี
อนามัย  เพ่ือนบ้าน และคนท่ีพักอาศัยในบ้านเดียวกัน 
สำาหรับปัญหาทางด้านจิตใจและสัมพันธภาพในครอบครัว 
(ท้ังในและนอกบ้าน) แหล่ง/บุคคลท่ีสามารถให้ความ 
ช่วยเหลือในอันดับแรก คือ ญาติท่ีไม่ได้อยู่ด้วยกัน รองลงมา  

ได้แก่  เพ่ือนบ้าน คนท่ีพักอาศัยในบ้านเดียวกัน และ 
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เจ้าหน้าท่ี รพ.สต./สถานีอนามัย ครอบครัวผู้สูงอายุบางส่วน 

ยังไม่ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการภาครัฐท่ีครอบครัวผู้สูงอายุ 

พึงจะได้รับ สำาหรับสวัสดิการภาครัฐที่ครอบครัวผู้สูงอายุ 

ไม่ทราบข้อมูลในอันดับแรก ได้แก่ ศูนย์บริการทางสังคม 

ผู้สูงอายุ  (Day Care Center) รองลงมา  ได้แก่  เงิน 

สงเคราะห์ครอบครัวยากไร้  (ปีละไม่เกิน 6,000 บาท 

ต่อครอบครัว) การยกเว้นค่าธรรมเนียม/ลดอัตราเข้าร่วม

กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ และ

สถานที่อื่น ๆ และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ สำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุท่ีทราบสวัสดิการ 

ของภาครัฐ พบว่าส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการไม่ได้รับ 

สวัสดิการมากกว่าได้รับสวัสดิการ ยกเว้นเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ  บัตรผู้สูงอายุ การได้รับบริการช่องทางพิเศษ

เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การได้รับ

บริการเย่ียมบ้าน ด้านภาระของผู้สูงอายุท่ีต้องดูแลผู้สูง 

อายุในครอบครัว พบว่า ต้องดูแลมากท่ีสุดในเร่ืองอาหาร  

(ร้อยละ 33.3) รองลงมา ได้แก่ ด้านการเงิน (ร้อยละ 27.4)  

และด้านการดูแลสุขภาพ/รักษาพยาบาล (ร้อยละ 27.3)  

ประเด็นผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุ 

ที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึก 

ว่ามีผลกระทบต่อตัวเองโดยที่รู้สึกเหนื่อย (ร้อยละ 60.9)  

มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 59.4) รู้สึกท้อแท้ เครียด

และกังวล (ร้อยละ 55.1) รู้สึกว่าวิถีการดูแลสุขภาพของ 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ดูแลเองเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (ร้อยละ  

53.4) และรู้สึกว่าการดูแลผู้สูงอายุส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย 

ของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ดูแลเอง (ร้อยละ 51.5) และส่งผล 

กระทบต่อการประกอบอาชีพตามปกติ  (ร้อยละ 51.3) 

สำาหรับผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี พบว่า 

ต้องดูแลมากที่สุดในด้านการเงิน (ร้อยละ 43.9) และด้าน 

อาหาร  (ร้อยละ 31.0) ผลกระทบท่ีส่งผลต่อผู้สูงอายุ 

กรณีดูแลเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ในสองอันดับแรก ได้แก่  

มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 67.7) และผู้สูงอายุรู้สึกเหน่ือย  

(ร้อยละ 66.3) ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท่ีพ่ึงตนเองได้ใน 

การทำากิจกรรมที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน (ร้อยละ 88.6)  

มีเพียงร้อยละ 4.1 ของผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้  

ซึ่งความสามารถทำากิจกรรมที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน 

เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งตัว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

สามารถทำาได้เองทั้งหมด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีภาวะ 

ซึมเศร้า  (ร้อยละ 69.5) และไม่มีภาวะการฆ่าตัวตาย  

(ร้อยละ 93.1) อย่างไรก็ตามร้อยละ 49.8 ของผู้สูงอายุ 

มีอาการนอนหลับ ๆ ต่ืน ๆ หลับไม่สนิท และร้อยละ 45.7  

มีอาการรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านสุขภาพกาย 

ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำาบากของผู้สูงอายุ ได้แก่ พื้นท่ี 

อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ลักษณะของครอบครัวผู้สูงอายุ  

รายได้ของครอบครัวของผู้สูงอายุ ทรัพย์สินและระดับ

ของการมีทรัพย์สิน เงินออมและระดับของการมีเงินออม  

หนี้สินและระดับของการมีหนี้สิน ภาระที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ 

ภาระท่ีต้องดูแลเด็กท่ีอายุน้อยกว่า 18 ปี และภาระที่ต้อง

ดูแลผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ (ผู้พิการ/ทุพพลภาพ) 

3 .   นโยบายและมาตรการในการจัดระบบ

สวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายุ 

ที่ประสบสภาวะยากลําบาก 

สวัสดิการที่รัฐได้จัดให้ครอบครัวผู้สูงอายุในชุมชน 

แบ่งออกเป็น 9  ด้าน ได้แก่  ด้านสุขภาพร่างกาย ด้าน

จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ/การเงิน ด้านการสงเคราะห์ ด้านเบ้ีย 

ผู้สูงอายุ/เบ้ียผู้พิการ ด้านบ้านพักคนชรา/สถานสงเคราะห์/ 

ศูนย์สงเคราะห์ต่าง ๆ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตของครอบครัว

ผู้สูงอายุ  ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน สังคม  

โดยรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน  (เช่น ชมรมผู้ สูงอายุ)  

ทำากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ และด้านการดำาเนิน

นโยบาย มาตรการและสวัสดิการท่ีครอบคลุม เท่าเทียม 

อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

4. แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเป็น 

สําหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก

ผู้สูงอายุได้ให้ข้อเสนอแนะในการกำาหนดนโยบาย

และมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการในภาพรวมว่า

ประเด็นสวัสดิการภาครัฐ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยากให้มี



 RESEARCH OF DWF166

การปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ (ร้อยละ 46.9)  

และให้การช่วยเหลือเรื่องการเงิน  (ร้อยละ 21.3) และ 

สนับสนุนด้านปัจจัยสี่สำาหรับสวัสดิการชุมชน/เอกชน  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เสนอให้มีการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน 

/สังคม (ร้อยะ 28.4) การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ 

/การเงิน  (ร้อยละ 23.1)  และการสนับสนุนปัจจัยส่ี  

(ร้อยละ13.9) แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคม 

ที่จำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สู งอายุที่ประสบสภาวะ 

ยากลำาบาก ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ 

ด้านผู้สูงอายุได้เสนอประเด็นข้อเสนอแนะ แบ่งออก 

เป็น  8  ด้าน  ได้แก่   ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์   

ด้านบุคลากร ด้านการเงิน (เพิ่มเบี้ยยังชีพ) ด้านการบริหาร 

จัดการ (เน้นวิเคราะห์นโยบาย มาตรการและสวัสดิการ  

พร้อมทั้งปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในเชิงลึก 

ให้ครอบคลุมและชัดเจน)  ด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  

และสถานที่ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านนโยบาย  

(จัดทำาเป็นนโยบายระดับชาติที่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับตาม 

กฎหมายที่ชัดเจน และมีแนวทางการทำางานในการดูแล

และช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน) และ 

ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการทำางาน

ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายและมาตรการ

ด้านการเสริมศักยภาพครอบครัว

เข้มแข็ง

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ควร 

ส่งเสริมและสนับสนุน

1.1 เสริมศักยภาพของ

ผู้ดูแล ญาติพ่ีน้อง และสมาชิก

ในครอบครัวผู้สู งอายุ  เพื่อให้

สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ

1.1.1 ครอบครัวผู้สูงอายุท่ีต้องเล้ียงดูบุตร 

หลานหรือเด็กในชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว 

ผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพ่ือให้มีพัฒนาการ 

สมวัย

1 .1 .2   ครอบค รัว ผู้ สู งอายุที่ ต้ อ งดู แล 

ผู้สูงอายุโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีมาตรการท่ีเก้ือหนุนและสร้างแรงจูงใจ 

ให้สมาชิกในครอบครัว เพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไทย 

ที่ดีงามด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี

1.2 เสริมศักยภาพการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ 

ให้มากที่สุด  โดยสร้างหลักประกันในการเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการวางแผนชีวิตระยะยาว  

โดยส่งเสริมการออมเงินในคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยเด็ก

จนถึงวัยทำางาน และกลุ่มวัยทำางานที่ไม่ใช่ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/บริษัท

1.3  เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพอย่างยั่งยืนโดย 

ส่งเสริมให้มีอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ โดยมีการ 

ติดตามประเมินผล เสริมศักยภาพ และใช้กลไกการตลาด

ในการดำาเนินงาน โดยจัดหาแหล่งจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ และ

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า 

และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
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1.4 ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวผู้สูงอายุ 

โดยกำาหนดให้มีอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิด

การสื่อสารสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวผู้สูงอายุ

1.5 ส่งเสริมให้มีมาตรการที่เกื้อหนุนและสร้าง

แรงจูงใจให้แก่ผู้ดูแล ญาติพี่น้อง และสมาชิกในครอบครัว

ผู้สูงอายุ ที่ต้องรับผิดชอบดูแลบุพการี บิดามารดา หรือ 

ผู้สูงอายุในครอบครัว  เช่น มาตรการลดภาษีให้มากข้ึน 

โดยเพิ่มวงเงินรายได้ที่สามารถนำามาหักลดหย่อนภาษี 

ให้มากข้ึนกว่าเดิม มีมาตรการเพิ่มสวัสดิการอื่น ๆ สำาหรับ 

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ  เช่น  ให้สิทธ์ิวันลา  (โดยได้รับ 

ค่าตอบแทน)  เพื่อพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ หรือดูแล 

ผู้สูงอายุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยกำาหนดวันลา

สูงสุดต่อปีไว้ไม่เกิน 15 วัน

2. นโยบาย มาตรการ และสวัสดิการด้านการ

สงเคราะห์ครอบครัว

รัฐควรส่งเสริมนโยบายจัดสวัสดิการสงเคราะห์

ครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลำาบาก  เพื่อ

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มการสงเคราะห์อย่าง

เป็นธรรม มีระบบและต่อเนื่อง

2.1 ควรมีมาตรการในการค้นหาและคัดเลือก

ครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลำาบากจริง ๆ เพ่ือ

ให้การสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม ครอบคลุม 

และทั่วถึง อาทิ

2.1.1 การได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มมากข้ึน 

ในกลุ่มท่ีประสบสภาวะยากลำาบากจริง ๆ และการสนับสนุน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันที่จำาเป็นต่าง ๆ เช่น 

ไม้เท้า walker รถเข็น เป็นต้น

2.1.2 มีนโยบายลดรายจ่าย  เช่น ค่านำ้า  

ค่าไฟฟ้า และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

2.1 .3  ให้ทุนการศึกษาแก่ เด็กที่อยู่ ใน

ครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำาบาก และเลี้ยงดูเด็ก

อยู่กันตามลำาพัง พร้อมทั้งสนับสนุนค่าอาหาร เสื้อผ้า และ

อุปกรณ์การเรียน

2.2 ควรสนับสนุนในการจัดต้ังศูนย์ดูแลผู้สูง

อายุหรือบ้านพักคนชราในชุมชน เพ่ือรองรับให้ทั่วถึงและ

ครอบคลุมทุกจังหวัด และมีองค์กรด้านสาธารณสุขให้การ

สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

3. นโยบายและมาตรการด้านการเสริมศักยภาพ

ชุมชนเข้มแข็ง

3.1 พัฒนามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุ 

ท่ีบ้านร่วมกัน โดยผ่านการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล 

ผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ซ่ึงต้องคอยเป็น

พี่เลี้ยงให้คำาปรึกษาแนะนำา ตลอดจนเป็นแกนนำาในการ 

ส่งต่อความรู้แก่คนในชุมชนต่อไป

3.2  ควรสนับสนุนมาตรการในการพัฒนา

ศักยภาพของคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ 

การปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ผ่านการอบรมให้ความรู้ และ

การทำาประชาคม เพื่อให้ปฏิบัติงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรดำาเนินงาน 

เพื่อให้การทำางานด้านผู้สูงอายุในชุมชนประสบผลสำาเร็จ 

โดยมีแนวคิดว่าเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุพ่ึงพาตนเอง 

และส่งเสริมการดำารงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  

มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 

3.3 พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

ของครอบครัวผู้สูงอายุ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 

และการประชุมประจำาเดือนของชมรมผู้สูงอายุ

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน/

หมู่บ้าน ดังนี้

3 .4.1  ให้ดำา เนินการสำารวจครอบครัว 

ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำาบากในชุมชนให้ครอบคลุม

พื้นที่ และทำางานประสานกับภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้และข้อมูล

ข่าวสารด้านสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และส่งเสริมอาชีพ 

โดยใช้งบจากกองทุนต่าง ๆ ที่เข้ามาในชุมชน และเงิน

บริจาค
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ที่มา : สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการ 

จัดระบบสวัสดิการสังคมที่จำาเป็นสำาหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำาบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุ

เลี้ยงดูเด็กตามลำาพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำาพัง, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. 

3.4.2 ให้เข้ามาดูแลเอาใส่ใจกับผู้สูงอายุ

อย่างจริงจัง กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของชุมชน เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา และกิจกรรม

การดูแลสุขภาพ เป็นต้น

3.4.3 ให้จัดสวัสดิการชุมชนอย่างเหมาะสม 

เช่น ส่งเสริมการออมวันละบาท การรักษาพยาบาล และ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น

3.5 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดและโรงเรียน 

สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในชุมชน อาทิ

3.5.1 ยกย่องเชิดชูบุคคลผู้มีความกตัญญู

กตเวทีต่อบุพการี บิดามารดา และผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็น

แบบอย่างที่ดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง

3.5.2 จัดอบรมหรือทำากิจกรรมในวันเสาร์

อาทิตย์ เพื่อเป็นการสนันสนุนให้คนในชุมชนได้เข้าถึงหลัก

คำาสอนทางศาสนาอย่างสมำ่าเสมอและท่ัวถึงเพื่อนำาไปสู่การ 

ปฏิบัติที่ดีของคนในชุมชนและเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน 

จิตใจของคนในชุมชนให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข

3.6 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความ

เข้มแข็ง โดยให้การสนับสนุนทรัพยากรดำาเนินงานอย่าง 

ต่อเน่ืองและทั่วถึง โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของชมรมผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง พร้อมการจัดสวัสดิการ 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น อาชีพเสริม 

และเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

4. นโยบายและมาตรการด้านการบูรณาการ 

เครือข่ายการทำางาน

สร้างเครือข่ายการทำางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลครอบครัวผู้สูงอายุใน 3 ระบบ คือ  

ระบบสุขภาพ ระบบการป้องกันทางสังคม และระบบชุมชน  

ทั้งในกระบวนการทำางาน การประสาน และการหนุนเสริม

หรือเชื่อมโยงของทุกภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรด้านสาธารณสุข 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรในชุมชน และองค์กร 

อื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัวผู้สูงอายุ 

ที่ประสบสภาวะยากลำาบากใน 6 เรื่อง

1) การพัฒนาศักยภาพคนทำางานใน 3 ระบบ และ

ส่งเสริมการทำางานร่วมกัน

2) ปรับทัศนคติให้เอื้อต่อการทำางานร่วมกัน

3) กระบวนการส่งต่อใน 3 ระบบ

4) กระบวนการจัดบริการของแต่ละระบบ

5) การประสานข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ัง  

3 ระบบ

6) กระบวนการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียน 

ร่วมกัน
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เรื่องที่ 25

โครงการวิจัยเรื่อง “ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 
ในสังคมโลกาภิวัตน์ ปที่ 1”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558

ที่มาและความสำาคัญ

ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับครอบครัวหลากหลาย และสูงเพิ่มมากข้ึนตลอดเวลา อาทิ เช่น ปัญหาเด็กค้าและ 

ติดยาเสพติด เด็กถูกนำาไปค้าบริการทางเพศและเป็นแม่เล้า ปัญหาการเจริญพันธ์ุในเด็กและวัยรุ่น เช่น การท้องไม่พร้อม  

การทำาแท้ง การเป็นแม่ในวัยรุ่นและระหว่างเรียน ตลอดจนปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ ปัญหาความ

รุนแรงในเด็ก การไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือการดูแลที่เหมาะสม เป็นต้น โดยผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอย่างรุนแรง คือ เด็ก  

ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ปัญหาเหล่าน้ีสะสมเพิ่มมากข้ึนและไม่เพียงเฉพาะปัจจุบัน แต่เป็นปัญหาสังคมที่ซับซ้อนและมีแนวโน้ม

รุนแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยเด็กซึ่งได้รับผลกระทบในปัจจุบันจะเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพและไม่สามารถแบกรับภาระ

ของสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้ อย่างไรก็ตาม จากการสำารวจของสำานักงานกิจการสตรีและ

ครอบครัว ซึ่งได้เปลี่ยนลักษณะต่าง ๆ ของปัญหาครอบครัวเป็นตัวชี้วัดภายใต้แนวคิดมาตรฐานครอบครัว พบว่า ครอบครัว

ส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาน้อย เนื่องด้วยพบว่ามีครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งถึงร้อยละ 78 โดยผ่านเกณฑ์

ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวร้อยละ 51 เกณฑ์ด้านการทำาบทบาทหน้าที่ของครอบครัวร้อยละ 96 เกณฑ์ด้านครอบครัว

เข้มแข็งร้อยละ 76 เกณฑ์ด้านทุนทางสังคมร้อยละ 88 และเกณฑ์ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะ

ยากลำาบากร้อยละ 91 จะเห็นว่าการผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งนั้นสูงมากทุกด้าน ยกเว้นเกณฑ์สัมพันธภาพ 

ในครอบครัวซึ่งผ่านเพียงร้อยละ 51
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ครอบครัวไทยเข้มแข็งและจากการผ่านเกณฑ์วัด

ดังกล่าวของครอบครัว นำาไปสู่การตั้งคำาถามว่าปัญหาใน

ครอบครัวน้อยจริงหรือไม่ ความเข้มแข็งซึ่งเกิดจากเกณฑ์

การวัด กระบวนการ วิธีการ รวมถึงแนวคิดหรือทฤษฎี 

ที่อยู่เบื้องหลัง สะท้อนภาพปัญหาได้ไม่ครบถ้วนหรือไม่  

ดังน้ันจำาเป็นต้องมีการศึกษาสภาพความอ่อนแอหรือ

ปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัวท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับภาพรวม

ที่เป็นเชิงปริมาณและภาพเชิงลึกในครอบครัวที่ประสบ

ปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากความหลากหลายและแตกต่างกัน 

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างหญิง

ชายในครอบครัว เพื่อนำาไปสู่ความเข้าใจและการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างจริงจังชัดเจนทั้งทางนโยบายและการปฏิบัติ

วัตถุประสงค์การศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์   เ พ่ือสำารวจปัญหา

ครอบครัวกับความขัดแย้งกับงาน โดยเริ่มต้นที่การนำาเสนอ

สถานการณ์ปัญหาครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน และเชื่อมโยงเพ่ือ

ให้คำาอธิบายว่า ครอบครัวที่มีปัญหาหรือมีความอ่อนแอ

นั้นสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ “งาน”  ท่ีเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัตน์อย่างไร โดยมีคำาถาม

วิจัยที่เจาะจงว่า

1. ครอบครัวอ่อนแอหรือครอบครัวซ่ึงได้รับความ 

ไม่เป็นธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไร และมีอัตราเท่าไร

2. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีลักษณะ

อย่างไร เปล่ียนแปลงไปอย่างไร และผันแปรไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัตน์อย่างไร
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอ่อนแอหรือไม่ได้

รับความเป็นธรรมนั้นสัมพันธ์กับความขัดแย้งระหว่างงาน

กับครอบครัวในระบบโลกาภิวัตน์อย่างไร

วิธีดำาเนินการวิจัย

รูปแบบของการวิจัย  (Research design) คือ  

การวิจัยเชิงสำารวจ โดยต้องการสำารวจรูปแบบและลักษณะ 

ของปัญหาครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างงานและ 

ครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างสามีและภรรยาหรือชายกับ 

หญิงในครอบครัว และโลกาภิวัตน์ประชากรหรือหน่วยของ

การวิเคราะห์ คือ ครอบครัวซึ่งมีบุตรที่ยังต้องรับผิดชอบ  

การเก็บข้อมูลเน้นที่ภรรยาหรือแม่เพื่อทราบปัญหาจาก 

มุมมองของผู้รับผิดชอบหลักในครอบครัว

1. ตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง

โครงการวิจัยน้ีมีขนาดตัวอย่างคือ 3,612 ตัวอย่าง  

และได้กรณีตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified  

random sampling บนพื้นฐานของพ้ืนที่โลกาภิวัตน์  

ในแต่ละภาคดังนี้คือ ภาคกลาง (สุพรรณบุรี) ภาคเหนือ 

(เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และ 

ภาคใต้ (สงขลา) ในแต่ละจังหวัดแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นสามส่วน  

คือ หน่ึง  พ้ืนท่ีศูนย์กลางโลกาภิวัตน์  คือ  พ้ืนท่ีในเมือง 

ท่ีเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การเมือง การศึกษา และบริการต่าง ๆ  

ของจังหวัด หรือพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาล 

นคร สอง พ้ืนท่ีก่ึงศูนย์กลางโลกาภิวัตน์ คือ พ้ืนท่ีระดับ

อำาเภอ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ การเมือง การศึกษา และ 

บริการ ระดับอำาเภอท่ีอาจเป็นเทศบาลเมือง และสาม พ้ืนท่ี

ชายขอบโลกาภิวัตน์ คือ ตำาบลและหมู่บ้านท่ีอยู่รอบ ๆ 

เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลตำาบลหรือองค์กรบริหารส่วน

ตำาบลท่ีเป็นผู้ใช้บริการมากกว่าการเป็นศูนย์กลาง โดยใน 

แต่ละจังหวัดจะเลือกอำาเภอเมืองและอำาเภอท่ีอยู่รอบนอกอีก 

สองอำาเภอ จากน้ันเป็นการสุ่มเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่ีเป็นเขตเทศบาลและไม่ใช่เขตเทศบาลหรือองค์การบริหาร 

ส่วนตำาบล ตามด้วยการสุ่มครัวเรือนตัวอย่างแบบโอกาส

เท่ากันในหมู่บ้าน  โดยมีขนาดตัวอย่างชุมชนละ 300  

ครัวเรือน ซึ่งคำานวณให้เพียงพอกับการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบตารางที่ต้องการจำานวนตัวอย่างในเชิงสถิติขั้นตำ่า 

ต่อตารางหรือต่อช่อง (Cell) ซ่ึงรวมตัวอย่างท้ังหมด 3,600  

ครอบครัว (4 ภาค/จังหวัด x 3 ชุมชน x 300 ครัวเรือน)  

โดยแยกเป็นจังหวัด อำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน 

2. เครื่องมือในการวิจัย

แบบสอบถามจึงประกอบไปด้วย 11 ส่วน ดังนี้

คือ   ส่วนท่ี   1  ลักษณะประชากรและสังคม  16  ข้อ  

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์กับพี่น้อง 7 ข้อ ส่วนที่ 3 ความ

สัมพันธ์กับสามีหรือคู่ครอง 23 ข้อ ส่วนท่ี 4 เศรษฐกิจ 

งาน และรายได้ 21  ข้อ ส่วนที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับบุตร  

18 ข้อ ส่วนที่ 6 สภาพบ้าน 13 ข้อ ส่วนที่ 7  ผู้ที่ช่วย

ตนเองไม่ได้ในครอบครัว 22 ข้อ ส่วนที่ 8 งานบ้านและ 

งานนอกบ้าน 12 ข้อ ส่วนที่ 9 โลกาภิวัตน์ 6 ข้อ ส่วนที่  

10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคตินิยม/อุดมการณ์ต่าง ๆ 13 ข้อ  

ส่วนที่ 11 ภาระหนี้สิน 4 ข้อ การทดลองแบบสอบถามนี้ 

ได้ผ่านการทดสอบจากนักวิจัยที่ผ่านการอบรมและมีความ

เข้าใจกรอบความคิด คำาถามการวิจัย และแบบสอบถาม 

รวมทั้งมีประสบการณ์ในโครงการวิจัยและการเก็บข้อมูล

มาแล้ว 

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

หนึ่ง พนักงานเก็บข้อมูล เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่ทำางาน

กับนักวิจัยหลักของโครงการ มีประสบการณ์สูง มีความ

สามารถในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

สามารถเข้าใจกรอบความคิดและปัญหาวิจัย พนักงาน

สัมภาษณ์ที่ผ่านการอบรมแล้ว สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย

รายละ 1 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 45 - 60 นาที โดยคัดเลือก

พนักงานสัมภาษณ์ที่มีทักษะในการส่ือสาร มนุษยสัมพันธ์ 

เห็นคุณค่าของการทำางาน หรือการสำารวจและผ่านการ

ประเมินการทำางานในช่วงของการอบรมพนักงานสัมภาษณ์

สอง การอบรมพนักงานสัมภาษณ์ พนักงานเก็บ

ข้อมูลทั้งหมด ได้รับการอบรมเป็นเวลา 4 วัน คือ วันแรก  

อบรมแบบสอบถาม มนุษยสัมพันธ์ การเข้าถึงตัวอย่าง  

รวมถึงเรื่องจริยธรรมและวิธีการถาม การทดลองสัมภาษณ์

และการบันทึกข้อมูล วันที่สอง การสัมมนาบทเรียนที่ได้



 RESEARCH OF DWF172

จากการทดลองเก็บข้อมูล วันที่สาม การทดลองเก็บข้อมูล 

อีกครั้งและสรุปผล วันที่สี่ เป็นการอบรมเฉพาะผู้ควบคุม

การปฏิบัติงานและการบริหารงานภาคสนาม

สาม แบบสอบถามท่ีสัมภาษณ์แล้วท้ังหมดได้รับ

การตรวจสอบความเรียบร้อยจากผู้นิเทศงานสนามและ 

ผู้ช่วยในวันสัมภาษณ์ และได้รับการลงรหัส ตรวจสอบ

เพ่ือหาความสมบูรณ์และความสอดคล้องภายในของข้อมูล 

และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคำาถามการวิจัยด้วยโปรแกรม 

SPSS

สี่ การควบคุมคุณภาพข้อมูลในสนาม ผู้นิเทศงาน

สนามทำาการวางแผนการเก็บข้อมูล การสังเกต ช่วยแก้ไข 

ปัญหา และตรวจความสมบูรณ์และถูกต้องของแบบสอบถาม 

จำานวน 1 คนต่อพนักงานสัมภาษณ์ 5 คน และมีผู้ช่วย 

ผู้นิเทศงานสนามช่วยนัดหมายกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา

ครอบครัวประมาณครึ่งหนึ่งมีปัญหาระหว่าง 5 ถึง  

9 ปัญหา โดยมีกลุ่มปัญหาท่ีสำาคัญ คือ ปัญหาความสัมพันธ์ 

ระหว่างสามีและภรรยาที่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันและนอกใจกัน  

กลุ่มที่สองคือ ปัญหาของบุตรอายุน้อยท่ีขาดการเลี้ยงดู 

อย่างใกล้ชิด และบุตรที่มีอายุมากขึ้นมีปัญหาการดื่มสุรา  

กลุ่มที่สามคือ ปัญหาอบายมุขในครอบครัวทั้งการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และการพนัน กลุ่มท่ีสี่

คือ ภาระของครอบครัว ปัญหาภาระผู้พิการและโรคเร้ือรัง 

แต่มีอัตราส่วนที่ไม่มากนัก กลุ่มที่ห้าคือ ปัญหาบ้านและ 

สิ่งแวดล้อม บ้านที่คับแคบเกินไปสำาหรับจำานวนคนในบ้าน  

และปัญหาจากสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาจากโรงงานและ

ขยะ และปัญหากลุ่มที่หกคือ ปัญหาหนี้สินสูง  ปัญหา

ครอบครัวดังกล่าวมีสาเหตุจากการที่สามีไม่ช่วยงานบ้าน 

ผสมผสานกับการที่ภรรยาทำางานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน  

มีผลทำาให้ครอบครัวที่สามีช่วยเหลือภรรยาทำางานบ้าน

และภรรยาทำางานน้อยกว่าแปดชั่วโมงต่อวันนั้น ครอบครัว 

มีปัญหาครอบครัว แต่น้อยกว่าครอบครัวท่ีสามีไม่ช่วยเหลือ 

ภรรยาทำางานบ้านและภรรยาต้องทำางานมากกว่าแปดช่ัวโมง 

ต่อวัน เช่น ครอบครัวผู้ใช้แรงงานที่อาศัยอยู่ในเมือง สามี

ช่วยเหลืองานบ้านและภรรยาทำางานน้อยกว่าแปดชั่วโมง

ครอบครัวมีปัญหาในอัตราร้อยละ 25 ในขณะที่ครอบครัว

ที่สามีไม่ช่วยภรรยาแบ่งเบาภาระงานบ้านและภรรยา 

ต้องทำางานมากกว่าแปดช่ัวโมง ครอบครัวจะมีปัญหา 

ในอัตราร้อยละ 75 เป็นต้น ปัญหานี้เกิดขึ้นในครอบครัว

ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ชายขอบหรือชนบทที่มีความคิดในการ

ใช้เหตุผลแบบทันสมัยน้อยกว่าครอบครัวผู้ประกอบการ 

ที่อาศัยในเมือง
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ที่มา : นาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง, ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 

ในสังคมโลกาภิวัตน์ ปีที่ 1, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.

 

ข้อเสนอแนะ 

การสร้างความสมดุลระหว่างสถาบันครอบครัวกับสถาบันอื่น อันทำาให้สังคมมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นโดยการลดช่ัวโมง

การทำางานให้เหลือแปดชั่วโมง และหรือมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำางาน การเพ่ิมเวลาให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูบุตรในช่วง

ปฐมวัย การทำาให้งานใกล้บ้าน การทำาให้ครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนักเรียน การทำาให้งานบ้านหรืองานผู้หญิงเป็นงาน

ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและได้รับการคุ้มครองทางสังคม การสร้างงานในพื้นท่ีโลกาภิวัตน์ให้กับครอบครัวผู้ใช้แรงงานมากขึ้น  

การเปลี่ยนความคิดความเช่ือแบบดั้งเดิมเป็นความคิดหรือตรรกะแบบเหตุผล การเปลี่ยนแปลงมายาคติเรื่องการแบ่งงาน 

ในบ้านที่ไม่เป็นธรรมทั้งในบ้านและในสังคม การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงกับชายในสังคม การสร้างความเป็นธรรม 

ทางสงัคมใหก้บัผูใ้ช้แรงงาน การทำาให้สงัคมและสถาบนัการศกึษาสรา้งโลกาภวิตันด้์านบวกใหเ้กดิขึน้เรว็ทีส่ดุและลดโลกาภวิตัน ์

ด้านลบให้หมดไป 
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เรื่องที่ 26

โครงการวิจัยเรื่อง “ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 
ในสังคมโลกาภิวัตน์ ปที่ 2”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

ที่มาและความสำาคัญ

ครอบครัวไทย : รากฐานที่แตกร้าว

จากผลการศึกษาปัญหาครอบครัว พบว่า ครอบครัวบางส่วนมีปัญหาความแตกร้าวที่รากฐานความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลในครอบครัวอย่างชัดเจน อาทิ ปัญหาการนอกใจคู่สมรสของตนเองซ่ึงอาจนำาไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง 

ต่อไปได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่แสดงออกในรูปความรุนแรง และไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วม

กันได้ ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำาวันของสมาชิกครอบครัวที่น้อยลงมาก มีการทอดทิ้ง มีการกระทำารุนแรงกับ 

ผู้ที่เปราะบางและผู้ที่ต้องการความอบอุ่นจากคนในครอบครัว อาทิ เด็กเกิดใหม่ เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

เรื้อรัง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบว่า ครอบครัวประมาณครึ่งหนึ่งมีปัญหาในครอบครัวระหว่าง 5 ถึง 9 ปัญหา กลุ่มปัญหา

ที่สำาคัญ คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาที่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันและนอกใจกัน ปัญหากลุ่มที่สอง 

คือ ปัญหาของบุตรอายุน้อยที่ขาดการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ปัญหาท่ีสาม คือ ปัญหาอบายมุขในครอบครัวท้ังการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และการพนัน ปัญหากลุ่มที่สี่ คือ ภาระของครอบครัว ปัญหาภาระผู้พิการ 

และโรคเร้ือรัง แต่มีอัตราส่วนที่ไม่มากนัก ปัญหากลุ่มที่ห้า คือ ปัญหาบ้านและสิ่งแวดล้อม บ้านที่คับแคบเกิน 

ไปสำาหรับจำานวนคนในบ้าน และปัญหาจากสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาจากโรงานและขยะ และปัญหากลุ่มที่หก คือ 

ปัญหาหนี้สินสูง ปัญหาครอบครัวดังกล่าวมาแล้วนั้นมีสาเหตุสำาคัญ คือ การที่ภรรยาต้องทำางานนอกบ้านหรือ 

ใช้เวลาทำางานหารายได้ในแต่ละวันมากกว่าวันละแปดชั่วโมง และการไม่ช่วยรับผิดชอบงานบ้านของสามีหรือ

คู่ครองต่อภรรยาของตน ซึ่งในประเด็นน้ีมีความสำาคัญมาก เนื่องจากสามีที่ช่วยรับผิดชอบงานบ้านนั้นมิได้

หมายความเฉพาะการช่วยและแบ่งเบาภาระของภรรยา และลดจำานวนชั่วโมงการทำางานของภรรยาลง ซ่ึงความ

หมายที่แท้จริงคือ ทำาให้เขาซึ่งเป็นสามีและพ่อได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว มีการแบ่งปันความรัก ความผูกพัน 

และความใกล้ชิด เรียนรู้การสื่อสารกับสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว จากข้อคันพบในประเด็นนี้เห็นได้ชัดเจนว่า  

ครอบครัวท่ีสามีช่วยเหลือภรรยาทำางานบ้านและภรรยาทำางานน้อยกว่าแปดช่ัวโมงต่อวัน มีปัญหาครอบครัวน้อยกว่า 

ครอบครัวที่สามีไม่ช่วยเหลือภรรยาทำางานบ้านและภรรยาต้องทำางานมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้

สำาหรับครอบครัวผู้ใช้แรงงานท่ีอาศัยอยู่ในเมือง ถ้าสามีช่วยเหลืองานบ้านและภรรยาทำางานน้อยกว่าแปดชั่วโมง

ครอบครัวมีปัญหาในอัตราร้อยละ 25 ในขณะท่ีครอบครัวซึ่งสามีไม่ช่วยภรรยารับภาระงานบ้านและภรรยาต้อง 

ทำางานมากกว่าแปดชั่วโมง ครอบครัวจะมีปัญหาในอัตราร้อยละ 75 เป็นต้น และปัญหานี้เกิดขึ้นในครอบครัว 

ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ชายขอบหรือชนบทที่มีความคิดที่ใช้เหตุผลแบบทันสมัยน้อยกว่าครอบครัวผู้ประกอบการ 

ที่อาศัยในเมือง (นาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง, 2558)
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การวิจัยต้องการอธิบายสาเหตุหลักของปัญหา 
ครอบครัวให้ลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน ดังได้กล่าวถึงปัญหาครอบครัว 
จากการศึกษาเชิงปริมาณไปแล้วว่า ปัญหาครอบครัว 
มีความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งงานกันทำา 
ในบ้านระหว่างสามีและภรรยา และความขัดแย้งระหว่าง
งานบ้านกับงานการผลิตของภรรยา โดยปัญหานี้เกิดข้ึนกับ
ทั้งครอบครัวผู้ประกอบการและครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน
ทั้งในพื้นที่ศูนย์กลางและพื้นที่ชายขอบของโลกาภิวัตน์ 
และได้มีข้อเสนอแนะจากการวิจัยในปีที่หนึ่งว่า จะต้อง
ดำาเนินการในเชิงนโยบายและปรับโครงสร้างการทำางาน 
ให้มีการลดชั่วโมงการทำางานนอกบ้านของภรรยา และ
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้สามีช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านหรือ
ช่วยภรรยามากขึ้น อย่างไรก็ตามการอธิบายสาเหตุของ
ปัญหาจากทฤษฎีที่ว่า

หนึ่ง อาจไม่สอดคล้องกับความรับรู้ปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาของครอบครัวในสายตาของผู้หญิง หรือ
ผู้แบกรับภาระและปัญหาครอบครัว ตลอดจนแนวทางที่ 
ผู้หญิงเหล่านั้นพยายามแก้ไขปัญหาหรืออยากให้แก้ไข
ปัญหา 

สอง มีข้อค้นพบบางประการที่จำาเป็นต้องมีการ
อธิบายปัญหาเพ่ิมเติม  เช่น ทำาไมปัญหาครอบครัวของ
ครอบครัวผู้ใช้แรงงานในพ้ืนที่ชายขอบจึงลดลงไม่มากนัก
ในเม่ือสามีก็ช่วยงานบ้านและภรรยาก็ทำางานนอกบ้านน้อย 
กว่าแปดชั่วโมง ในขณะที่ปัญหาครอบครัวผู้ใช้แรงงาน 
ในพื้นที่ศูนย์กลางที่สามีช่วยงานบ้านและภรรยาทำางาน
นอกบ้านน้อยกว่าแปดชั่วโมงเหมือนกัน กลับลดลง
มากกว่า ทั้ ง  ๆ ที่ครอบครัวของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่
ศูนย์กลางไม่น่าจะมีทรัพยากรหรือการสนับสนุนทางสังคม
มากนักเมื่อเทียบกับครอบครัวผู้ใช้แรงงานในชนบทที่ยังมี
การสนับสนุนทางสังคมเดิมอยู่มาก เป็นต้น

สาม การศึกษาปัญหาครอบครัวที่ผ่านมา มีแนวโน้ม
ใช้วิธีการศึกษาแบบลดส่วนและแยกส่วนแบบวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงมีผลทำาให้การมองแบบเป็นองค์รวมลดน้อยลง และ
มีการเพิ่มการมองปัญหาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและ
ปัญหาเฉพาะมากขึ้น  เช่น  ปัญหาความรุนแรง การดื่ม
แอลกอฮอล์ การติดยาเสพติด เป็นต้น และเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสาม

ทศวรรษที่ผ่านมา อาจทำาให้ผู้ที่สนใจปัญหาครอบครัว 

ในรายละเอียดลืมการมองปัญหาในเชิงมหภาคเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสังคมโดยแรงผลักดันของโลกาภิวัตน์ ดังนั้น

จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องศึกษาวิจัยปัญหา

ครอบครัว สาเหตุของปัญหา ประเมินทบทวนตรวจสอบ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาครอบครัวของสังคมที่ผ่านมา

และเสนอแนวทางใหม่

ดังนั้นการศึกษาในปีที่สองนี้ จึงมุ่งเน้นที่การหา 

คำาอธิบายจากพื้นที่งานสนามในเชิงคุณภาพที่จะทำาให้

เข้าใจปัญหา สาเหตุปัญหา และการจัดการกับปัญหา 

ครอบครัว จากครอบครัวท่ีมีปัญหาจริง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 

ทางนโยบายท่ีมีคำาอธิบายท่ีชัดเจน และมีโอกาสแก้ไขปัญหา 

ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาคำาอธิบาย

ปัญหาครอบครัวท่ีสัมพันธ์กับงานบ้าน ครอบครัวในระบบ

โลกาภิวัตน์ในเชิงคุณภาพ ที่เน้นมุมมองหรือประสบการณ์

ของครอบครัวที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

1. เพื่อพรรณนาลักษณะรูปแบบและกระบวนการ

ของปัญหาครอบครัวต่าง ๆ  โดยเฉพาะปัญหาความ 

สัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาที่ไม่อบอุ่นและอาจนำาไปสู่ 

การแยกทางกัน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก 

ท่ีอาจทำาให้ลูกมีพฤติกรรมท่ีสร้างปัญหาความขัดแย้ง

ในครอบครัว โดยพรรณนาตามครอบครัวท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และพื้นที่โลกาภิวัตน์ที่ต่างกัน

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาครอบครัว 

ดังกล่าวในข้อหนึ่งกับความสัมพันธ์ระหว่างงานบ้านและ

งานนอกบ้าน และความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์เชิงอำานาจหญิงชาย

3. อธิบายหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง 

ของสถาบันครอบครัว และปัญหาครอบครัวดังกล่าวระหว่าง 

พื้นที่หรือเวลาของโลกาภิวัตน์
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4.  ศึกษาผลกระทบของปัญหาครอบครัวและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 

ของครอบครัว

5. ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของครอบครัว

ผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะครอบครัวผู้ใช้แรงงานท่ีอาศัยอยู่ใน

พ้ืนท่ีชายขอบ ซึ่งผลสำารวจพบว่าเป็นครอบครัวที่อ่อนแอ

มากที่สุดและการช่วยงานบ้านของสามีไม่ช่วยแก้ไขปัญหา

มากนัก

6.  เพื่อศึกษาหาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

เพื่อตอบคำาถามการวิจัยหลัก “ปัญหาครอบครัว
ของครอบครัวผู้ใช้แรงงานมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ 
โลกาภิวัตน์ผ่านงานหรือเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์หญิง 
ชายในครอบครัวเป็นอย่างไร จากประสบการณ์หรือมุมมอง 
ของผู้ท่ีรับผิดชอบครอบครัวหรือผู้หญิง” จากความเข้าใจ 
หรือประสบการณ์ของผู้ที่รับผิดชอบหลักในการดูแล 
ประสานความสัมพันธ์ของครอบครัว เช่น ภรรยา/แม่ที่มี 
ความสัมพันธ์กับสามีและลูก ปู่ย่า/ตายายท่ีมีความสัมพันธ์ 
กับหลาน หรือพ่อกรณีเป็นพ่อเลี้ยงลูกคนเดียวที่สัมพันธ์
กับลูก และลูกที่มีปัญหาท่ีสัมพันธ์กับพ่อและแม่หรือปู่ย่า
หรือตายาย การศึกษานี้จะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ที่เน้นหนักการสัมภาษณ์แบบลึก (In-depth interview) 

1. กลุ่มตัวอย่าง

การเลือกตัวอย่างครอบครัวท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างสามีและภรรยาหรือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
และลูกที่มีปัญหาครอบครัวอื่นที่อาจสืบเนื่องจากปัญหา 
ความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ปัญหาเด็กเกเร ปัญหายาเสพติด 
หรืออบายมุข การเลือกตัวอย่างแยกออกเป็นสี่กลุ่มคือ

ก. ครอบครัวที่พ่อแม่มีอาชีพที่มีความขัดแย้ง 
ในการทำางานสูงและต้องเป็นผู้รับภาระการดูแลครอบครัว
เป็นหลัก และเป็นอาชีพท่ีมีลักษณะเป็นวิชาชีพหรือมี 
การศึกษาสูง เช่น อาชีพพยาบาล อาชีพพนักงานสายการบิน 

ที่ต้องเดินทางหลายวัน เป็นต้น จำานวน 25 ครอบครัว

ข. ครอบครัวท่ีมีบุตรท่ีพ่อแม่มีอาชีพที่มีความ

ขัดแย้งในการทำางานสูงและต้องเป็นผู้รับภาระการดูแล

ครอบครัวเป็นหลัก และเป็นอาชีพผู้ใช้แรงงาน จำานวน 25 

ครอบครัว

ค. ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกต้องแยกกันอยู่ห่างไกล  

หรือต้องส่งลูกหรือให้ลูกไปอยู่ในความรับผิดชอบของ

บุคคลอื่น เช่น ให้ปู่ย่าตายายหรือญาติพ่ีน้องเลี้ยงและดูแล

แทน รวมถึงการที่ลูกดูแลตนเอง จำานวน 25 ครอบครัว

ง. ครอบครัวท่ีลูกมีปัญหาสังคมต่าง ๆ  เช่น  

ติดยาเสพติดหรือทำาผิดกฎหมาย ที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน

แต่ไม่มีเวลาให้  เพื่อศึกษาประสบการณ์ของเขาเก่ียวกับ

ครอบครัวและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขา โดยการสัมภาษณ์

ครอบครัวกลุ่มนี้จำานวน 25 ตัวอย่าง

2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

เคร่ืองมือหลักที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แนวทาง 

การเก็บข้อมูลแบบลึก (Interview guideline) ซึ่งได้สร้าง 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ตามคำาถามหรือ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บข้อมูล ดำาเนินการโดยนักศึกษาปริญญาโท 

ท่ีสนใจปัญหาสุขภาพครอบครัวและสังคม ซึ่งได้รับการ 

ฝึกฝนและพัฒนาด้านการเก็บข้อมูล ท้ังวิธีการ จริยธรรม 

และเนื้อหา มีการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการเก็บข้อมูล  

มีการทำา workshop ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อกลั่นกรอง 

ประเด็นที่สำาคัญท่ีควรเพิ่มหรือลด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 

วิธีการแบบ Grounded theory ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti

4. การนำาเสนอผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 100 ครอบครัว ให้

เห็นถึงพัฒนาการของการสร้างครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในครอบครัว และสาเหตุของปัญหาครอบครัวเหล่านั้น  

รวมถึงการแก้ไขปัญหาซ่ึงครอบครัวเหล่าน้ันพยายามจัดการ 

หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดกับครอบครัวของเขาตาม

ประสบการณ์และทรัพยากรที่เขามี และสามารถใช้ใน

ส่วนการวิเคราะห์ โดยแยกเป็นครอบครัวท้ังหมดออกเป็น  
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4 บท ซึ่งมีลักษณะสำาคัญของครอบครัวท่ีแตกต่างกัน 
ได้แก่ ครอบครัวชนช้ันกลาง ครอบครัวชนชั้นแรงงาน 
ครอบครัวที่สมาชิกไม่ได้อยู่ด้วยกัน และครอบครัวลูก 
มีปัญหา และในแต่ละบทจะมีกรณีครอบครัว 25 ครอบครัว  
เน้นการนำาเสนอข้อมูลและแยกวิเคราะห์เน้ือหาเรื่องราว 
โดยสมบูรณ์ นอกจากน้ียังนำาเสนอบทวิเคราะห์โดยภาพรวม 

เพื่อตอบคำาถามหลักอีกด้วย

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาสรุปว่า ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์สลาย 
ครอบครัวเกษตรกรชาวนาให้เป็นครอบครัวของชนช้ันกลาง  
และครอบครัวของผู้ใช้แรงงานท่ีมีโครงสร้างหลากหลาย 
ทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ของครอบครัวแบบเดิมได้ และ
มีความสัมพันธ์ทางสังคมในครอบครัวท่ีผูกพันกันน้อยลง  
ซ่ึงส่งผลให้ครอบครัวมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย  โดยมี 
รายละเอียดที่สรุปได้ว่า

1. ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ได้ เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของครอบครัว จากเดิมที่เป็นครอบครัวขยาย 
มีสมาชิกหลายคนช่วยกันทำามาหากินบนพื้นท่ีทำากินร่วมกัน  
กลายเป็นครอบครัวท่ีมีโครงสร้างท่ีหลากหลายมากขึ้น 
มีลักษณะเล็กลง มิได้อยู่ร่วมกันทั้งหมดหรืออยู่ข้ามพื้นที่ 
หรือมีการย้ายถ่ินชั่วคราวและถาวร กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการอยู่เป็นกลุ่ม (Collective)  
มาเป็นปัจเจกบุคคล (Individualistic) มากข้ึน ตามกระแส 
ของการพัฒนาแบบตะวันตก ซึ่งในการศึกษานี้มีกลุ่ม
ครอบครัวซึ่งได้รับการศึกษาอยู่ 2 กลุ่มใหญ่คือ

1.1 ครอบครัวของคนชั้นกลางและครอบครัว
ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวทั่วไป
แตกต่างกันไป มีความแตกต่างกันที่ลักษณะทางชนชั้น
ในเรื่องของอาชีพ งาน และการศึกษาอย่างชัดเจน และ
มีโครงสร้างของครอบครัวทั้งแบบครอบครัวขยาย เช่น 
ครอบครัวที่ เดิมเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันมีพ่อแม่ 
ท่ีอายุมากแล้วเป็นศูนย์กลาง มาเป็นครอบครัวขยายที่ 
ยังพึ่งพ่อแม่อยู่ ครอบครัวขยายท่ีนำาเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วย 
เพ่ือให้ช่วยเลี้ยงลูกเล็ก ครอบครัวขยายท่ีปู่ย่าหรือตายาย 
อยู่บ้านเดิมและต้องเล้ียงหลานซ่ึงพ่อแม่นำามาฝากไว้ 

เน่ืองจากต้องทำางานต่างจังหวัด และสำาหรับครอบครัวเด่ียว 
ก็มีลักษณะต่าง ๆ  กัน  เช่น  เป็นครอบครัวเด่ียวท่ีมีลูก 
หลายคน ครอบครัวเด่ียวท่ีมีลูกน้อยคน หรือครอบครัวเด่ียว 
ที่มีลูกเมื่ออายุมากแล้ว หรือเป็นครอบครัวที่แต่งงานอยู่กิน
เมื่อมีอายุมากไม่มีลูก ครอบครัวเดี่ยวแบบหย่าร้างที่แม่อยู่
กับลูก หรืออาจรวมหลานหรือเฉพาะแม่กับลูก ครอบครัว
ที่สามีและภรรยาต่างเคยมีครอบครัวมาแล้วและมีลูกติด

1.2 กลุ่มครอบครัวท่ีถูกเลือกศึกษาเพราะ 
มีปัญหาครอบครัวรุนแรงและชัดเจน คือครอบครัวท่ีสมาชิก 
ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากงาน พ่อแม่และลูกถูกงานและ
ความจำาเป็นพรากออกจากกัน ครอบครัวท่ีย่าหรือยาย 
ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลลูกหลาน ครอบครัวแม่เดี่ยว 
ที่ต้องแยกกันอยู่กับลูก ครอบครัวท่ีภรรยาหรือสามีเคย
ผ่านการแต่งงาน หย่าร้าง มีลูกติด และกลุ่มครอบครัวที่ 
ลูกมีปัญหา ได้แก่ ปัญหาลูกพิการ เจ็บป่วย ปัญหาลูกติดยา 
/ติดคุกจากโทษยาเสพติด และครอบครัวครอบครัวที่มี
ลูกติดเกม การพนัน  เหล้า  เพื่อน และเน็ตเวิร์คต่าง ๆ  
ซึ่งครอบครัวเหล่านี้ต่างก็เป็นทั้งครอบครัวขยายและ 
ครอบครัวเดี่ยวที่มีโครงสร้างต่าง ๆ กัน เช่น ครอบครัว 
แม่ม่ายหย่าร้าง แม่ม่ายสามีเสียชีวิต ครอบครัวที่สามี
ภรรยาอยู่ด้วยกันแต่ให้ภรรยาทำาหน้าท่ีหัวหน้าครอบครัว  
ครอบครัวที่แบกรับภาระผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หลายคน 
ครอบครัวที่มีการหย่าร้าง มีลูกติดและมีลูกใหม่ ครอบครัว
ที่เน้นการบริโภคนิยมสูง 

2. ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ยังได้เปลี่ยนแปลง
หน้าท่ีของครอบครัว จากเดิมครอบครัวทำาหน้าที่สร้าง
ครอบครัวและตอบสนองความต้องการทุกอย่างของสมาชิก
ในครอบครัว แต่ในปัจจุบันครอบครัวไม่ค่อยได้ทำาหน้าที่ 
ในการสร้างครอบครัว แค่ทำาหน้าที่รับรู้ว่าลูกแต่งงานแล้ว  
มีลูกแล้ว พ่อแม่ไม่ค่อยได้ทำาหน้าที่ในการเลือกคู่ครอง 
ให้อีกแล้ว ทำานองเดียวกันกับหน้าท่ีอื่น โดยเฉพาะหน้าที่ 
ในการให้การศึกษาและการทำางาน สถานศึกษาและ 
ที่ทำางานของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ได้ดึงเอาสองหน้าที่นี ้
ไปดำาเนินการเอง เพ่ือสร้างแรงงานให้ตรงกับระบบทุนนิยม
โลกาภิวัตน์ เช่น การศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษา
ไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งต่างจากการศึกษา 
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แบบเดิมที่เป็นการเรียนทำานาหรือทักษะช่างต่าง ๆ รวมทั้ง 

บวชเรียน เพื่อเข้าใจและได้เรียนรู้ศาสตร์ทางจิตใจของ

ศาสนาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริง การศึกษาสมัยใหม่ 

ทำาหน้าท่ีค่อย ๆ แยกคนออกจากครอบครัวตามลำาดับ จนถึง 

การไปจากครอบครัวอย่างถาวร คือ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

ไม่กลับมาทำางานในบ้านหรือในท้องถิ่น แต่กลับไปทำางาน

ในเมืองหรือในโรงงานอุตสาหกรรมของระบบทุนนิยมโลก  

ครอบครัวเดิมจึงอ่อนแอลง โดยฉพาะเมื่อพ่อแม่มีอายุมาก

ไม่สามารถทำาไร่ไถนาได้เหมือนเดิมและไม่มีลูกหลานดูแล

ส่วนลูกเม่ือไปทำางานในเมือง งานนั้นก็ไม่เปิดโอกาสให้

กลับบ้านได้บ่อย รายได้ที่ได้จากการทำางานในเมืองก็น้อย  

น้อยจนกระทั่งส่งกลับให้พ่อแม่ไม่ได้ หรือน้อยจนกระทั่ง

เปลี่ยนจากการมีลูกหลายคนมาเป็นลูกน้อยคน และแม้ 

กระทั่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่เคยใช้เงิน 

ร่วมกันมาเป็นการใช้เงินคนละกระเป๋า จากปัญหาเวลา

และรายได้น้อยทำาให้ครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยตนเองไม่ได้ 

ต้องส่งลูกไปให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเลี้ยงที่บ้าน หรือมีปัญหา 

จนพ่อไม่อยากรับผิดชอบลูกท่ีเกิดมา จึงทิ้งเมียและลูกไป  

ทำาให้เกิดครอบครัวหย่าร้างและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อ่อนแอ 

มากขึ้น

3. ความสัมพันธ์แบบชายเป็นศูนย์กลางยังคงอยู่ 

และได้รับการถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นใหญ่   

ในครอบครัวรุ่นที่หนึ่ง สามีและภรรยาเกือบทุกครอบครัว

ต่างถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์แบบชายเป็น

ใหญ่แทบทั้งสิ้น เช่น ครอบครัวท่ีพ่อแม่จัดหาคู่ครองให้

ลูกสาว เพราะไม่ต้องการให้ลูกสาวอยู่โดยไม่มีคู่ครอง หรือ

ครอบครัวที่พ่อแม่ล้วนแต่เป็นครอบครัวที่ผู้ชายหาเล้ียง  

ผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูก สามีทำาร้ายร่างกายภรรยา เป็นต้น

ในครอบครัวรุ่นที่สอง ครอบครัวชนชั้นกลาง  เมื่อสามี 

และภรรยาเหล่านี้มีครอบครัวของตนเองและต้องเลี้ยงลูก 

ด้วยนั้นก็พบว่า ลักษณะความสัมพันธ์แบบชายเป็นใหญ่นั้น 

ผ่อนคลายลง  เช่น สามีมีบทบาทในการช่วยเหลือการ 

ทำางานบ้านมากข้ึน และภรรยาต้องทำางานหารายได้ช่วยสามี  

หรือหากเกิดกรณีครอบครัวมีการใช้อำานาจและความ

รุนแรง ฝ่ายภรรยาก็สามารถตัดสินใจหย่าร้าง/แยกทาง 

ทำามาหากินเล้ียงตนเองและลูก หรือแต่งงานมีครอบครัวใหม่  

หรือสร้างแบบแผนครอบครัวที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว

ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว/แม่ม่าย นอกจากนี้ครอบครัว

ชนชั้นกลางต่างมีความคาดหวังต่อลูกสูง โดยผลักดันหรือ

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้น แต่ก็มีการเล้ียงแบบ

ตามใจ มีการให้วัตถุสิ่งของในการต่อรอง/ให้รางวัลมากขึ้น  

ในขณะท่ีครอบครัวชนช้ันผู้ใช้แรงงาน การเปลี่ยนแปลง

ชนชั้นนั้นทำาได้ยาก เพราะยังต้องทำางานหนัก ค่าแรงถูก

และต้องใช้แรงงานเป็นหลัก และต้องทำางานทั้งสามีภรรยา 

ครอบครัวต้องอยู่ในภาวะต้องแยกพ่อ แยกแม่ แยกลูก  

ไม่สามารถเล้ียงลูกและทำางาน ท้ังสามีภรรยาไปพร้อมกันได้  

เด็กถูกส่งไปให้ปู่ย่าตายายและญาติซึ่งยังคงให้มีแบบแผน 

แบบชายเป็นศูนย์กลาง เลี้ยงดูในชนบท ซึ่งเด็กและพ่อแม่ 

จะไม่ได้พัฒนาความสนิทสนม ไม่รู้ใจ ไม่สามารถพูดจา

แก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเด็กชายมักจะออกจาก

โรงเรียนเร็วและมีปัญหาการติดยาเสพติด การติดคุก  

การติดเกมส์ ติดเพื่อน ติดเหล้า ส่วนเด็กหญิงจะมีคู่เร็ว  

มีการตั้งครรภ์ และไม่สามารถรับผิดชอบครอบครัวของตน 

ได้อย่างจริงจัง ดังน้ันในรุ่นท่ีสามลูกของครอบครัวผู้ใช้แรงงาน 

ยังไม่สามารถเปล่ียนแปลงอาชีพและชนชั้น และดูเหมือน

จะยิ่งมีปัญหาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเด็กในครอบครัวถูกเลี้ยงดู 

แบบ “ขาด” คือพ่อแม่ไม่อาจส่งเสียงินทองได้เต็มที่ ขาด

ความรัก ขาดความเป็นครอบครัว ถูกปล่อยปะละเลย  

ต้องโตด้วยตนเอง และ “เกิน” คือ พ่อแม่พยายามให้วัตถุ

สิ่งของเพื่อชดเชยที่เด็กไม่ได้รับความอบอุ่น และชดเชย

ความรู้สึกผิดของตนเองที่ทอดทิ้งลูก

4. สถาบันเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรืองานในระบบ

โลกาภิวัตน์แบบทุนนิยม กระบวนการระบบโลกาภิวัตน์

แบบทุนนิยมได้ผนวกเอาสังคมไทยรวมทั้งชนบทเข้าไว้ใน

ระบบ การผนวกนี้ทำาให้อาชีพหรือการทำางานเพื่อยังชีพ

ของครอบครัวเปลี่ยนจากเกษตรกรรมในชนบทมาเป็นการ

ทำางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเมือง แต่เดิม

รุ่นพ่อแม่ทำานาทำาสวน แต่รุ่นลูกย้ายเข้ามาเรียนหนังสือ

และเข้ามาหางานทำาในเมือง ในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ
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5. การเปล่ียนแปลงอาชีพหรือการทาํมาหากินของ

ครอบครัว มีผลต่อโครงสร้างและหน้าท่ีของครอบครัว  

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทำาให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลง

หน้าที่   เช่น การผลิตอาหารให้กับครอบครัวที่สมาชิก 

ครอบครัวเคยร่วมกันทำาการเกษตรในบ้านด้วยกัน เปล่ียน

มาเป็นการที่ให้ความสำาคัญกับการทำาการเกษตรน้อยลง  

และหันมาทำางานนอกภาคเกษตรกรรมมากขึ้น รวมถึง 

การย้ายการผลิตหรือการทำางานจากที่บ้านมาเป็นนอกบ้าน  

โดยฉพาะในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของโลกาภิวัตน์

การย้ายฐานการผลิตของครอบครัว ทำาให้ครอบครัวของ

คนรุ่นลูกต้องแยกจากครอบครัวของพ่อแม่ที่ ส่วนใหญ่ 

ยังคงอยู่ในชนบท และเมื่อคนรุ่นลูกได้มาสร้างครอบครัว

ใหม่ในเมือง  ซ่ึงครอบครัวใหม่ในเมืองน้ีก็ไม่ได้มีเวลาอยู่

ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนครอบครัวในชนบท เพราะว่า

สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะสามีหรือพ่อมักต้องทำางาน 

ท่ีห่างไกลจากบ้าน หรือใช้เวลามากในการทำางานหรือ 

การเดินทาง ซึ่งทำาให้ครอบครัวท้ังในเมืองและนอกเมือง 

ทำาหน้าที่ครอบครัวได้ลำาบาก และสร้างปัญหาให้กับ 

ครอบครัว เช่น พ่อแม่ทำางานเกินเวลา ทำาให้ไม่สามารถลับมา 

เลี้ยงดูลูกได้ จึงเลี้ยงลูกด้วยเงินและอุปกรณ์สื่อสาร มีผล 

ทำาให้ลูกติดบริโภคนิยมและเครื่องมือสื่อสาร  เป็นต้น  

การเปลี่ยนการผลิตเพื่อยังชีพของครอบครัวในระบบ

ทุนนิยมแบบโลกาภิวัตน์นี้ มีผลทำาให้เกิดชนชั้นแรงงาน  

บางครอบครัวท่ีมีการศึกษาทำาให้มีทรัพยากรบางอย่าง

มากกว่า ทำาให้สมาชิกในครอบครัวสามารถปรับตัวเป็น

คนช้ันกลางในเมือง มีอาชีพท่ีใช้วิชาชีพหรือทักษะพิเศษ

บางอย่างที่มีรายได้และโอกาสที่ดี แต่บางครอบครัวที่ไม่มี

ทรัพยากร หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ถูกระบบทุนนิยมแบบ

โลกาภิวัตน์ดูดซับไป ก็ไม่สามารถเริ่มชีวิตใหม่ในเมืองได้

เท่าเทียมกับกลุ่มแรก กลายเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่มี

ความรู้เชิงวิชาชีพหรือทักษะพิเศษ กลุ่มนี้มีรายได้น้อย 

ทำางานรับค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายสองสัปดาห์และงาน

มักไม่มั่นคงและมีชั่วโมงการทำางานที่ยาวนาน

6. การทํางานร่วมกันของความสัมพันธ์แบบชาย

เป็นใหญ่และความสัมพันธ์แบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์มีผล

ต่อปัญหาครอบครัว โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว  

แม้ว่าระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์จะสามารถพาครอบครัว

สามีภรรยาเข้ามาทำางานในเมืองหรือสร้างครอบครัวใหม่ 

ในเมืองได้ก็ตาม แต่ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ยังเปล่ียนแปลง 

ความสัมพันธ์แบบชายเป็นใหญ่ของสังคมเดิมรุ่นปู่ย่า 

ตายายได้น้อย เพราะว่าบทบาทหน้าที่ท้ังปวงของผู้หญิง

คือหน้าที่ภรรยาและแม่ยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง  

ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะต้องออกไปทำางานนอกบ้านเช่นเดียว

กับฝ่ายชายหรือสามีก็ตาม แต่ในขณะที่ฝ่ายชายคือทั้ง

สามีหรือพ่อของลูกกลับไม่ค่อยต้องทำาหน้าที่พ่อของลูก

เท่าที่ควร ในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขัน 

ที่รุนแรง ผู้ชายก็ไม่ได้มีโอกาสประสบความสำาเร็จเท่าเทียม

กันทุกคน หรืออาจมีโอกาสประสบความสำาเร็จน้อยกว่า 

ผู้หญิง ในขณะท่ีผู้ชายประสบกับความล้มเหลวนั้น ผู้หญิง

หรือภรรยาก็ต้องเข้ามารับผิดชอบครอบครัวด้านเศรษฐกิจ

แทนสามีด้วย การที่ผู้หญิงต้องเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ใหม่ 

คือหัวหน้าครอบครัวทางเศรษฐกิจนี้ ก็ไม่ได้ทำาให้ความ

สัมพันธ์แบบชายเป็นใหญ่หายไป ผู้หญิงยังคงทำางานหนัก

ทุกด้านและไม่อาจทำาหน้าท่ีทุกอย่างได้ ต้องสละหน้าที่ 

บางอย่างไปเพ่ือเป้าหมายอย่างอื่น  เช่น ยอมสละการ

ให้เวลากับลูกเพื่อให้ได้รายได้มาเลี้ยงครอบครัวหรือเพื่อ 

การศึกษาและโอกาสที่ดีกับชีวิตของลูกมากข้ึน การเลือก

เป้าหมายเช่นนี้ก็มีผลทำาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวโดย

เฉพาะอย่างยิ่งระหว่างแม่กับลูกเสียไป ซ่ึงมีผลทำาให้เกิด

ปัญหาครอบครัวอื่น ๆ เกิดข้ึนตามมา ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้ง

ครอบครัวคนชั้นกลางและครอบครัวผู้ใช้แรงงาน แต่ชัดเจน

มากในครอบครัวผู้ใช้แรงงาน ครอบครัวที่ต้องแยกจากกัน 

และครอบครัวที่ลูกมีปัญหา

7. ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่กับ 

ปัญหาครอบครัว คือ ครอบครัวมีความแตกร้าวรุนแรง  

โดยมีการเกิดขึ้นของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจาก 

ไม่สามารถอดทนต่อความรุนแรง การนอกใจ การดื่มสุรา  

การใช้ยาเสพติด และไม่เพียงแต่ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว  

ยังมีครอบครัวแม่ม่าย ครอบครัวท่ีผู้ชายไม่รับผิดชอบและ 

ผู้หญิงต้องทำาหน้าที่แทน ครอบครัวที่อยู่กินตั้งแต่อายุน้อย  

ครอบครัวที่มีการหย่าร้างและแต่งงานใหม่ ทำาให้มีปัญหา

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยง ลูกเลี้ยง ลูกติดหรือลูกใหม่ 
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ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในครอบครัวหรือระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว  เมื่อโครงสร้างและหน้า ท่ีของ
ครอบครัวเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ทางสังคมในครอบครัว
ก็เปลี่ยนไปด้วย ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมอันได้แก่
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ความสัมพันธ์
ทางสังคมแบบอุปถัมภ์ และความสัมพันธ์แบบเสียสละ 
เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมหรือครอบครัวเร่ิมเปล่ียนแปลง 
ไปและมีคุณค่าน้อยลง และถูกทำาให้เส่ือมและคลายตัวลง 
อย่างรวดเร็วโดยระบบทุนนิยมท่ียืนอยู่บนหลักการของ 
เหตุผลของกำาไร-ขาดทุน และด้วยหลักนี้ทำาให้สอดรับกับ 
ระบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งให้ประโยชน์กับผู้ชายและความเป็น
ชายท้ังในครอบครัวและในสังคม ระบบนี้ยังดำารงอยู่อย่าง
เหนียวแน่นดังน้ันความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา

จึงยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แม้ภรรยาจะทำาหน้าที่มากกว่า
ผู้ชาย รวมทั้งมีรายได้มากกว่าหรือตำาแหน่งหน้าที่และ
ความมั่นคงจะดีกว่างานของผู้ชายก็ตาม ผู้ชายโดยรวมก็ยัง 
มีอำานาจในครอบครัวที่เหนือกว่าผู้หญิง ดังนั้นงานในบ้าน 
โดยเฉพาะงานเล้ียงลูกจึงเป็นงานของผู้หญิงอยู่เช่นเดิม  
จนถึงกรณีของแม่เลี้ยงเดี่ยวท่ีสามีทอดทิ้งละเลยทั้งภรรยา 
และลูก ความสัมพันธ์แบบชายเป็นใหญ่น้ีน้อยลงในครอบครัว 
ของชนชั้นกลางที่ผู้ชายมีการศึกษาสูงและมีความม่ังคั่งมาก 
เท่านั้น ครอบครัวแม่เลี้ยงเด่ียวที่ถูกทอดทิ้งหรือครอบครัว 
ผู้หญิงท่ีแยกหรือหย่าจากสามีเป็นครอบครัวท่ีแสดงถึงความ 
โหดร้ายของสามีหรือระบบชายเป็นใหญ่ได้ดีที่สุด กล่าวคือ  
ผู้หญิงและผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันหรือแต่งงานกันโดยที่ 

ฝ่ายหญิงไม่เต็มใจ การต้ังท้องมีลูก ฝ่ายชายก็มักไม่พร้อม  
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เมื่อท้องมาแล้วก็ไม่ยอมรับให้เป็นภรรยาหรือเป็นลูก  

กระบวนการปฏิเสธภรรยาและลูกนี้ บางครั้งเป็นไปท้ัง 

ครอบครัวของฝ่ายชายด้วย หากสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน  

การนอกใจ การด่ืมสุรา การไม่รับผิดชอบครอบครัว  

โดยเฉพาะด้านการเงิน ความรุนแรง การพนันและอื่น ๆ  

ล้วนเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายกระทำากับฝ่ายหญิงและอาจรวมถึง 

กระทำาต่อลูกด้วย ดังนั้นแม้สิ่งที่แม่เลี้ยงเดี่ยวหรือผู้หญิง 

ที่หย่าร้างได้มา คือ ความคลี่คลายจากการถูกกดข่ีในทาง 

กายและอารมณ์ แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหารายได้ท่ีจะ 

เล้ียงดูตนเองและครอบครัวต่อไป และแม่บางคนก็อาศัย 

หรือตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ สร้างระบบ

อุปถัมภ์จากลูกที่กำาลังเติบโต โดยเฉพาะลูกสาวให้กลับมา 

ช่วยรับผิดชอบครอบครัวหรือหนี้สิน ในขณะท่ีเรียกร้อง 

จากลูกชายน้อยกว่ามาก จึงเป็นปัญหาของการหลงอยู่ใน 

ระบบชายเป็นใหญ่ให้กับครอบครัวหลายรุ่นสืบต่อกันไป 

เร่ือย ๆ นอกจากน้ี แม่ท่ีหย่าร้างหลายคนก็ไม่สามารถดำารง 

ความโดดเดี่ยวหรืออิสระของตนเองได้ยาวนาน และกลับ

เข้าสู่ระบบครอบครัวผัวเมียอีกครั้ง ซึ่งก็อาจต้องเผชิญ 

กับวงจรเดิม ๆ 

8. ผลของการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ อาชีพ หรือ

งานบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์หญิงชายท่ีผู้ชายไม่รับ 

ผิดชอบ มีผลทําให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้แก่กัน โดยเฉพาะ 

การไม่มีเวลาให้กับลูก ดังจะเห็นว่าครอบครัวชนช้ันกลาง

แม้จะไม่มีเวลาในการเลี้ยงลูก แต่มีทรัพยากรมากพอที่จะ

แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการรับเอาพ่อแม่มาเลี้ยงลูกที่บ้าน

ของตนเอง หรือการจ้างคนมาเลี้ยงลูกหรือการใช้สถาบัน

ทางสังคมใหม่ คือ เนอสเซอรี่ในการช่วยเลี้ยงลูกระหว่างที่

ตนเองไปทำางาน หากส่งกลับไปให้พ่อแม่เลี้ยงก็มักจะเป็น 

ช่วงสั้น ๆ ที่ลูกยังไม่เข้าโรงเรียน เม่ืออายุถึงเข้าโรงเรียนได้  

พ่อแม่ชนช้ันกลางก็มักจะเอาลูกกลับมาเลี้ยงเอง ขณะที่

ผู้ใช้แรงงานไม่สามารถกระทำาเช่นน้ันได้ ต้องส่งลูกไปให้

พ่อแม่ที่บ้านเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับทำางานหนักเพ่ือ

ส่งเงินไปให้พ่อแม่เล้ียงลูก แต่เนื่องจากงานท่ีทำาไม่มีความ 

แน่นอน รายได้ตำ่าและค่าใช้จ่ายในเมืองที่สูง จึงทำาให้ 

ส่งเงินกลับไปได้น้อยและไม่สมำ่าเสมอ รวมทั้งการไม่มีเวลา

กลับไปเยี่ยมได้ จนเมื่อลูกโตมาพอสมควรและมาเรียนต่อ 

หรือมาทำ างานจึ งจะมี โอกาส ท่ีลูกจะมาอยู่ ด้ วย กัน  

หากพิจารณาครอบครัวในกลุ่มที่สาม ซึ่งมีสองประเภท 

คือ กลุ่มที่พ่อแม่ต้องแยกกันอยู่เพราะงาน กับครอบครัวที่

ย่า/ยายต้องเล้ียงหลาน ก็จะพบว่า งานเป็นเหตุหลักของ

การล่มสลายของครอบครัว ต้องส่งลูกมาให้ย่า/ยายเลี้ยง  

รวมทั้งสาเหตุการแยก/หย่าร้างระหว่างสามีภรรยาด้วย 

ระหว่างที่ลูกอยู่กับย่า/ยายนั้น ย่า/ยายก็อายุมากแล้ว 

ทำางานไม่ค่อยได้ ไม่มีรายได้ที่แน่นอน แต่ต้องเลี้ยงหลาน  

ดังนั้นการเลี้ยงหลานของย่า/ยาย แม้จะรักหลาน แต่ก็ 

ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเด็กสมัยใหม่ได้ ทำาให้ลูกหลาน 

มีปัญหาจากการ “ขาด” คือ การไม่มีความสามารถจะ

ตอบสนองความต้องการของหลาน หรือ “เกิน” คือย่า/

ยายที่มีฐานะมักรักหลานและตามใจหลานจนมากเกินไป

9. ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะปัญหาของลูกเมื่อ 

พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับลูกอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ พ่อแม่ 

ทิ้งบ้านไปทำางานไม่กลับบ้านเป็นเวลานาน กลับบ้านดึก 

ทำางานวันหยุด รวมท้ังพ่อไม่รับผิดชอบครอบครัวทางด้าน

การเงิน พ่อแม่ทะเลาะกัน พ่อติดเหล้าติดยา ไม่มีงานทำา 

เป็นหลักแหล่ง ทำาร้ายแม่ ต้องอยู่กับย่า/ยายที่ยากจน

เป็นส่วนใหญ่ เด็กเหล่านี้ก็พัฒนาตัวตนของพวกเขาจาก

โครงสร้างครอบครัวท่ีเปราะบาง คือ อยากใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย 

ติดเกมส์  เข้ากับคนอ่ืนไม่ได้ ลูกอายุห่างกันไม่สนิทกัน  

จับจด ลูกคนเล็กดื้อ ขี้ เกียจเรียน ติดเพื่อน ดื่มเหล้า  

สูบบุหรี่   เอาแต่ใจตนเอง  เกเร ขโมยเงินไปเล่นแกมส์  

ไม่สนิทกับลูก อยากได้มอเตอร์ไซค์ เสพยา ติดเพื่อนหญิง  

ขัดแย้งทะเลาะกับพ่อแม่ ชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียน  

ลูกไม่ทำากิจกรรมกับพ่อแม่หรือครอบครัว  เรียนไม่จบ  

มีเพศสัมพันธ์ มีแฟนอายุยังน้อย แฟนที่ยังไม่จบการศึกษา

ไม่มีงานทำา พูดจาไม่ดี ขอเงินบ่อย เบื่อหน่ายงานที่ทำา  

งานที่ทำาไม่มั่นคง รายได้น้อย เส่ียง ถูกเอาเปรียบ หนี้สิน

จากลูกท่ีก่อข้ึนจากการซ้ือรถยนต์ การด่ืมสุราของสามี 

ความห่างเหิน ความรุนแรง ลูกที่ฝากเลี้ยงหรือเลี้ยงเอง 

มีปัญหาสุขภาพ พ่อลูกเหมือนคนแปลกหน้า ลูกที่พิการ

ก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะเพ่ือนล้อจนไม่อยากไปเรียน ปัญหา

เหล่านี้จะเกิดต่างกันระหว่างครอบครัวชนชั้นกลางและ

ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน โดยครอบครัวชั้นกลางมักจะเป็น
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เรื่องที่ได้รับเกินความต้องการ แต่ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน 

มักจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนในทุกด้าน ส่วนแม่ก็มี

ปัญหาลงโทษตนเองว่าเป็นแม่ไม่ดี ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก รักลูก

ไม่เท่ากัน รักลูกตัวเองน้อยกว่าลูกกับสามีใหม่ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. การมองปัญหาครอบครัวของผู้ รับผิดชอบ
เนื่องจากระบบการแบ่งงานกันทำาในสังคมโลกาภิวัตน์ 
ทำาให้มีวิธีการมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแบบแบ่งงานกัน
ทำาตามความชำานาญของวิชาชีพ ดังนั้นปัญหาครอบครัว 
จึงมักถูกมองแบบแยกส่วนและลดส่วน คือ มองเป็นปัญหา
เด่ียว เช่น ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ อาจลดส่วนลงเหลือ
เพียงการหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับสารเคมี อัตรา
และความถี่ในการดื่ม การมองเช่นนี้ดีในการรักษา แต่
อาจมีประสิทธิภาพน้อยในการเข้าใจปัญหาและป้องกัน
ปัญหา เพราะว่าปัญหาเหล่าน้ีมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะปัญหาความสัมพัน ธ์ทางสั งคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีทำาให้ปัญหานั้นและปัญหาอื่น ๆ 
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน ดังนั้นผู้รับผิดชอบ
จึงจำาเป็นที่จะต้องมองปัญหาจากทุกมุมมองหรืออย่างน้อย
จากทุกวิชาชีพหรือทุกทฤษฎี และทุกระดับของหน่วยการ 
วิเคราะห์ แล้วนำามาประกอบกันเป็นภาพรวมแบบองค์รวม 
จึงจะเห็นภาพใหญ่และกำาหนดแนวทางในการลดหรือ
ป้องกันปัญหาได้

2. ทิศทางของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
ครอบครัวในสังคม นิยามปัญหาในครอบครัว เนื่องจาก 
ในช่วงเวลาหกสิบปีท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของครอบครัวอย่างมาก และโดยเฉพาะในช่วงเวลา 
สิบกว่าปีที่ผ่านมายิ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก 
ทำาให้ต้องพิจารณาว่าโครงสร้างของครอบครัวควรเป็น
อย่างไร หลายคนยังมองว่า ครอบครัวขยายแบบเดิมเป็น
ครอบครัวในอุดมคติหรือตามบรรทัดฐาน แต่รูปธรรมที่
เกิดขึ้น คือ ในเชิงโครงสร้างครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว
แบบพ่อแม่ลูกและลูกจำานวนน้อยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ยิ่งไปกว่านั้น ครอบครัวท่ีขาดพ่อหรือแม่ไป เช่น ครอบครัว
ที่หย่าแยก ครอบครัวม่าย ครอบครัวที่พ่อหรือแม่คนเดียว

เลี้ยงลูก ครอบครัวของคนเพศเดียวกัน ครอบครัวที่รับ
บุตรบุญธรรม ครอบครัวของผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ
ที่ต้องรับผิดชอบเด็ก และครอบครัวอื่น ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
การมองครอบครัวเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
มุมมองหรือจุดยืนของผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่การศึกษานี้จะใช้
ครอบครัวเดี่ยวพ่อแม่และลูกเป็นครอบครัวกลุ่มหลัก และ
ครอบครัวแบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงของการแก้ไข
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีไม่เป็นธรรม ดังนั้น 
ปัญหาสำาคัญของการเร่ิมต้นท่ีไม่ประสบความสำาเร็จและ
การล่มสลายของครอบครัวเดี่ยว จึงควรเป็นปัญหาหลัก
ของสังคมและเป็นปัญหาท่ีการศึกษานี้ให้ความสนใจใน
เชิงหน้าที่ของครอบครัว ครอบครัวมีความเป็นหน่วยทาง
สังคมเล็กที่สุด ซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวของตัวเองมากที่สุด  
สามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองตามลำาพังได้เกือบจะท่ีสุด กล่าวคือ 
ครอบครัวตอบสนองด้านเพศสัมพันธ์ด้วยตัวเองได้ ตอบ
สนองในการสร้างชีวิตใหม่ทดแทนสมาชิกเก่าได้ ตอบสนอง
ต่อการขัดเกลาหรือสร้างสมาชิกใหม่ที่มีความสามารถได้  
ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพที่ดีได้ ตอบสนอง
ต่อความต้องการความอบอุ่น กำาลังใจ และอารมณ์ได้ และ 
ตอบสนองต่อความโศกเศร้าเสียใจในการแก่และการตายได้  
เป็นต้น แต่ครอบครัวในสังคมทุนนิยมแบบโลกาภิวัตน์  
ครอบครัวได้สูญเสียหน้าท่ีหลัก ๆ เหล่านี้ไปมาก เช่น การ
ผลิตปัจจัยสี่เพ่ือครอบครัว ต้องย้ายที่ทำางานจากบ้านหรือ 
ครอบครัวไปสู่นอกบ้าน ท่ีโรงงาน หรืออื่น ๆ การศึกษา
ขัดเกลาค่านิยมและให้ฐานะกับสมาชิก หน้าที่การรักษา
พยาบาลการเจ็บป่วยเป็นหน้าที่ของสถาบันใหม่ คือ  
สถาบันการศึกษาและสถาบันสุขภาพ ครอบครัวเพียงทำา
หน้าที่ดูแลสนับสนุน ทำานองเดียวกันความต้องการด้าน
เพศสัมพันธ์รวมถึงด้านอารมณ์นั้น สังคมก็มีทางเลือกนอก
ครอบครัว เช่น สถานบันเทิงต่าง ๆ หรือห้างสรรพสินค้า 

ดังน้ันในเชิงหน้าที่น้ีจะเห็นว่า หน้าที่ครอบครัวเดิม 
ถูกแยกออกไป มีส่วนทำาให้ครอบครัวอ่อนแอลงหรือ 
เปราะบางมากขึ้น หรือสมาชิกครอบครัวพึ่งพาครอบครัว 
ได้ น้ อยลง เรื่ อย   ๆ   ใน เชิ งความสัมพัน ธ์ทาง สั งคม
ในครอบครัว  หากใช้ห ลักของความเสมอภาคและ
ประชาธิปไตยในครอบครัวแล้ว ครอบครัวไทยที่ผ่านมา 



 RESEARCH OF DWF184

ไม่มีความเสมอภาคและไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะถูก 

บริหารด้วยระบบชายเป็นใหญ่ที่ชายเอาเปรียบหญิง และ

อุปถัมภ์ชายด้วยกันในทุกด้านของชีวิตครอบครัว เช่น การ

สร้างครอบครัวก็เป็นฝ่ายชายที่กำาหนดทั้งการสู่ขอแต่งงาน

และการทอดทิ้ง ด้านเพศสัมพันธ์ที่ชายกำาหนดให้ผู้หญิง

ต้องรักนวลสงวนตัวให้กับผู้ชาย หรือตีตราการเป็นม่าย  

ด้านการแบ่งงานกันทำาก็กำาหนดให้งานบ้านเป็นงานของ

ผู้หญิง ด้านความรุนแรงก็ให้อำานาจผู้ชายใช้ความรุนแรง

โดยชอบธรรม ด้านการขัดเกลาทางสังคมก็ให้การขัดเกลา

สร้างอุดมการณ์ลูกผู้ชายลูกผู้หญิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

ครอบครัวแบบเดิมที่มีลักษณะชายเป็นใหญ่นี้ก็ได้รับการ

สนับสนุนจากระบบชายเป็นใหญ่ว่า  เป็นครอบครัวใน

อุดมคติหรือแบบบรรทัดฐาน แม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่ 

ไม่เป็นธรรมสำาหรับผู้หญิงก็ตาม เมื่อสังคมเข้าสู่ระบบ 

ทุนนิยมโลกาภิวัตน์แล้ว ระบบชายเป็นใหญ่ลดลงหรือไม่ 

พบว่า ระบบชายเป็นใหญ่ลดลง ทั้งครอบครัวคนชั้นกลาง 

และครอบครัวผู้ใช้แรงงาน และลดลงในรุ่นลูก เน่ืองจาก 

พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกมากนัก และลูกอยู่ในศูนย์กลางของ 

ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ท่ีมีค่านิยมสิทธิและเสรีภาพมากข้ึน

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ครอบครัวมีปัญหารุนแรง ไม่ว่า 

มองจากปัญหาเด่ียว ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากมายและสัมพันธ์กัน 

จนเป็นกลุ่มปัญหา ปัญหาโครงสร้างของครอบครัวซึ่งมี

ครอบครัวหลากหลายหรือครอบครัวทางเลือกมากขึ้น  

ปัญหาการทำาหน้าที่ของครอบครัวท่ีลดลง จนอาจกล่าวว่า 

ปัญหาครอบครัวท่ีเกิดขึ้น มิได้ เกิดจากความผิดของ

ครอบครัว แต่เกิดจากการทำาหน้าที่ของสถาบันสังคมอื่น ๆ  

ท่ีทำาหน้าที่แทนครอบครัวแต่ก็ไม่สามารถทำาได้อย่าง 

เท่าเทียมและจริงใจเท่ากับสถาบันครอบครัว รวมถึง

ปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมในครอบครัวที่เป็นแบบ 

ความสัมพันธ์ แบบชายเป็นใหญ่และลำ าดับชั้ นที่ ไม่  

เท่าเทียม ไม่เป็นประชาธิปไตยยังคงดำารงอยู่ แม้จะมีการ 

เปล่ียนแปลงสังคมแบบประชาธิปไตยมากข้ึนแล้วก็ตาม

นัยยะหรือข้อเสนอแนะก็คือ ผู้รับผิดชอบนโยบายและ

การแก้ไขปัญหาครอบครัว ต้องไม่จำากัดขอบเขตหรือ

มุ่งแก้ปัญหาเชิงเดี่ยวหรือตามบทบาทการรับหน้าที่ของ

สถาบันสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานต้องสนใจปัญหา

โครงสร้าง ปัญหาการทำาหน้าที่และปัญหาความสัมพันธ์

ของครอบครัวที่ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม 

เสมอภาค หรือเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม หรือ

เป็นประชาธิปไตย และมุ่งสนใจที่จะหาสาเหตุที่ทำาให้

ครอบครัวไม่สามารถทำาหน้าที่ได้หรือครอบครัวที่มีปัญหา

ความไม่เป็นธรรมดังกล่าว

3. ปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่ 

หรือเป็นศูนย์กลาง หรืออยู่ช้ันบนสุดของอํานาจ เนื่องจาก 

ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่ยังเป็นเหตุสำาคัญ

หนึ่งของปัญหาครอบครัว เนื่องจากระบบชายเป็นใหญ่

อยู่บนพื้นฐานของมายาคติหรือการสร้างอุดมการณ์และ

บนพ้ืนฐานของทรัพยากร ระบบมายาคติทำาหน้าที่เสมือน 

หลักคิด ซึ่งเป็นพื้นฐานในการมองโลก การตัดสินใจต่าง ๆ  

ที่ตามมาในเวลาท่ีคนเผชิญหน้ากับปัญหา  ดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงหรือการทำาลายมายาคตินี้และแทนที่ด้วยหลัก

มนุษยชน ความเสมอภาค และความเป็นประชาธิปไตย 

เป็นส่ิงที่ต้องทำาอย่างรีบด่วนในเยาวชนรุ่นใหม่ คือ เริ่มท่ี 

สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนก่อน จากนั้นในระบบสังคม

ทั้งหมด ผ่านนโยบายสังคมทั้งปวงและผ่านสื่อต่าง ๆ และ

ในสถาบันย่อย คือ ท่ีทำางาน ควบคู่กัน แล้วจึงกลับมาเริ่ม 

อย่างจริงจังในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่ซึ่งเป็น 

ที่มั่นสำาคัญของระบบชายเป็นใหญ่ และควรเน้นครอบครัว 

ที่กำาลังสร้างใหม่ และครอบครัวชนชั้นกลางเป็นพิเศษก่อน  

และอาจทำาควบคู่กับการฟื้นฟูระบบประชาธิปไตย การ

เปลี่ยนแปลงทางพื้นฐานทรัพยากรหรือพื้นฐานของวัตถุ 

การเปลี่ยนแปลงมายาคติทางด้านความคิด ไม่อาจประสบ

กับความสำาเร็จได้ง่าย ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  

ซ่ึงระบบเศรษฐกิจเป็นท่ีมาของทรัพยากรเงินนั้น เป็นที่มา

ของระบบอำานาจและระบบชายเป็นใหญ่เพราะครอบครอง

ทรัพยากรเหล่นี้ ดังนั้นการกระจายทรัพยากรและอำานาจ

อย่างเป็นธรรมระหว่างหญิงชายท้ังในสังคมและครอบครัว 

จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ความสัมพันธ์แบบชายเป็นใหญ่ 

ลดความสำาคัญลง เพราะว่าผู้หญิงหรือภรรยาสามารถลด

ภาวะพึ่งพิงสามีหรือผู้ชายลงได้ ดังนั้นการแบ่งงานกันทำา

ในครอบครัว การบริโภคในครอบครัว การตัดสินใจเรื่อง

สำาคัญต่าง ๆ ในครอบครัว เช่น การแบ่งปันทรัพย์สมบัติ 
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และการศึกษาของลูก เป็นต้น ควรเป็นเร่ืองท่ีตัดสินใจร่วมกัน 

หรือมีความเสมอภาคในการแบ่งปันกัน เช่นเดียวกับการ 

กระจายทรัพยากรในสังคมที่ต้องคำานึงถึงความเป็นธรรม

ระหว่างเพศด้วย ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นทางสำาคัญของโลกและ

นโยบายของประเทศในการลดความไม่เป็นธรรมทางสังคม  

ดังนั้นจึงควรทำาให้ทุกสถาบันทางสังคมหรือทุกกระทรวง

ทบวง กรม มีนโยบายที่สร้างความเป็นธรรมระหว่างเพศ 

โดยเฉพาะหญิงกับชาย และชนชั้น  ท้ังในองค์กรและใน

ผู้รับบริการ

4. ความสัมพันธ์แบบทุนนิยมในบริบทของโลกา- 

ภิวัตน์ การเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคมน้ัน  เดิมเกิดขึ้นช้ามาก แต่หลังจากสงครามโลก

ครั้งที่สองเป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดข้ึน

รวดเร็วมาก เนื่องเพราะระบบทุนนิยมแบบโลกาภิวัตน์  

การเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และคนใน

สังคมทั่วไปสังเกตเห็นได้ยากว่า เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ไหน และจะมีผลดีหรือเสียกับสังคมและครอบครัวอย่างไร

นักเศรษฐศาสตร์หรือนักธุรกิจที่แสวงหาความมั่งคั่งนั้น 

มีแนวโน้มที่จะเห็นประโยชน์หรือช่องทางธุรกิจได้ดีกว่า

กลุ่มอื่น ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงส่งเสริมให้สังคมไทยเปิดกว้าง 

และเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกแบบโลกาภิวัตน์ 

โดยเร็ว เพ่ือไม่ให้มีการเสียโอกาสทางธุรกิจ ดังจะเห็นได้จาก 

การเกิดขึ้นของการค้าเสรีทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 

ทั้งในรูปของภูมิภาคหรือระดับทวีป ซึ่งได้รับการส่งเสริม

ผลักดันอย่างเต็มที่  เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไม่

ค่อยคำานึงถึงผลกระทบทางสังคมว่าเป็นอย่างไรและทำาให้

โครงสร้างของสังคมโดยรวมเป็นธรรมข้ึนหรือไม่ ดังน้ัน

จึงไม่ค่อยมีการประเมินผลเสียของการขยายตัวของระบบ

ทุนนิยม ซึ่งเข้าไปเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจครัวเรือนที่พึ่งพา

ตัวเองด้วยการผลิตและบริโภคเอง มาเป็นระบบการผลิต 

อุตสาหกรรมและบริโภคจากตลาดผ่านเงินตรา ระบบการ

ผลิตและบริโภคแบบนี้มีส่วนในการทำาลายระบบครอบครัว

ดังได้กล่าวมาแล้ว  เช่น ครอบครัวเป็นครอบครัวเด่ียว 

มีขนาดเล็กลง ครอบครัวย้ายถ่ินจากชนบทเข้ามาหางานทำา 

ในเมือง ครอบครัวไม่มีเวลาให้แก่กันเพราะงานบังคับให้

ครอบครัวให้ความสำาคัญกับเวลาของงานมากกว่าเวลาของ

ครอบครัว ตลอดจนครอบครัวเดี่ยวเหล่านั้นก็ไม่สามารถ 

อยู่ร่วมกันได้เพราะงานบังคับให้แยกจากกัน  เป็นต้น  

ผลกระทบต่อครอบครัวย่อมมีมากตามไปด้วย ดังนั้นจึง

จำาเป็นท่ีจะต้องกำาหนดทิศทางของการเปล่ียนแปลงทาง 

สังคมให้เหมาะสม ไม่ให้นักเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมและ

นักธุรกิจเป็นผู้กำาหนดทิศทางนี้แต่เพียงกลุ่มเดียว ดังนั้น

การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของระบบทุนนิยมแบบโลกา- 

ภิวัตน์ เพื่อนำาข้อมูลไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็น 

ส่ิงจำาเป็นมากพอ ๆ กับการท่ีตัวแทนของครอบครัวไปมี 

ส่วนในการกำาหนดนโยบาย แนวทางต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ

พอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ แนวคิดปฏิวัติความม่ังค่ัง

ของทอฟเลอร์ แนวคิดสังคมนิยม แนวคิดรัฐสวัสดิการ 

แนวคิดตลาดเสรีแบบสุดขั้ว แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและ 

อ่ืน ๆ ควรได้รับการส่ือสาร ตรวจสอบ และแลกเปล่ียน

อย่างกว้างขวาง เป็นเหตุเป็นผล และเปิดเผย และแม้ว่า 

แนวคิดเหล่านั้นมีการประยุกต์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  

ส่ิงแวดล้อม  สุขภาพ และวัฒนธรรม แต่มักจะไม่ค่อย 

กล่าวถึงปัญหาครอบครัว ซ่ึงเป็นปัญหาร่วมอย่างชัดเจน 

การสร้างเวที วิชาการในเร่ืองนี้ เ ป็นสิ่ งจำาเป็นสำาหรับ 

นักวิชาการครอบครัว

5. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ส่งผล

ต่อโครงสร้างหน้าที่ ความสัมพันธ์ และปัญหาครอบครัว 

การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การเปล่ียนแปลงสังคมแบบทุนนิยม 

โลกาภิวัตน์มีผลต่อครอบครัวอย่างชัดเจน ดังที่เห็นจาก

ด้านการมีปัญหาและกลุ่มปัญหาต่าง ๆ ที่ยังมีมาก ด้าน

โครงสร้างที่เล็กลงและเปลี่ยนรูป ด้านหน้าที่ของครอบครัว 

ซึ่ งลดน้อยลง  และครอบครัวไม่สามารถทำาหน้าที่ที่  

เหลืออยู่ให้สมบูรณ์  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ในครอบครัวซึ่งยังมีความไม่เสมอภาค โดยเฉพาะความ 

ไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย และด้านความสามารถ 

ในการปรับตัวเข้ากับสังคมแบบทุนนิยมโลกแบบโลกาภิวัตน์  

ซ่ึงครอบครัวคนชั้นกลางและครอบครัวผู้ ใช้แรงงาน 

ที่ยากจนส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัว ข้อเสนอในระยะสั้น 

ก็คือ การรีบค้นหาและสงเคราะห์ครอบครัวท่ีมีปัญหา

เฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน โดยอาจเร่ิมต้นจากครอบครัว

ผู้สูงอายุ ครอบครัวแม่เล้ียงเด่ียว ครอบครัวท่ีมีผู้พิการ
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หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เด็กท่ีถูกทอดท้ิง ครอบครัวท่ีมีความ 
รุนแรง รวมทั้งครอบครัวท่ีมีผู้ช่วยตัวเองไม่ได้จำานวนมาก  
ในปัจจัยสี่ เช่น การไม่มีบ้านหรือท่ีอยู่อาศัยของครอบครัว 
เป็นต้น อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเป็นเพียง
การสงเคราะห์หรือเยียวยา ไม่ได้เป็นการขจัดต้นเหตุเพื่อ 
ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก การป้องกันขั้นแรกคือ การทำาให้
ครอบครัวทำาหน้าที่ที่จำาเป็นของครอบครัวได้ รวมท้ัง 
เป็นการป้องกันครอบครัวจากการล่มสลายหรือหย่าร้าง  
เลี้ยงเดี่ยว ทำาแท้ง ทิ้งลูก การศึกษานี้ให้ความสำาคัญกับ 
การแบ่งงานกันทำาในบ้าน และระหว่างงานในบ้านกับ 
นอกบ้านของสามีและภรรยาเป็นหลัก โดยพบว่าครอบครัว
ท่ีภรรยาหรือแม่ต้องทำางานนอกบ้านเป็นเวลานาน และ
ต้องกลับมาทำางานบ้านและให้ความรักกับลูกด้ วย  
ในขณะที่สามีหรือพ่อไม่ช่วยเหลือเลยน้ัน เป็นเหตุสำาคัญ
ของปัญหาครอบครัวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางออกก็คือ  
ลดเวลาการทำางานนอกบ้านของแม่หรือภรรยา พร้อมกับ 
ให้สามีหรือพ่อมีบทบาทในการทำางานบ้านและเลี้ยงดูลูก
มากยิ่งขึ้น ปัญหาหลังเป็นปัญหาชายเป็นใหญ่ ปัญหาแรก 
เป็นทั้งปัญหาระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์และระบบชาย
เป็นใหญ่ ข้อเสนอแนะของสองปัญหานี้ได้กล่าวไว้แล้ว 
ในรายงานฉบับเชิงปริมาณหรือการสำารวจ ในที่นี้ต้องการ
เน้นยำ้าว่า การแก้ไขปัญหาน้ีต้องเป็นการแก้ไขปัญหาความ
สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมทั้งชายเป็นใหญ่และทุนนิยม มิใช่
แค่ปรับกลไกบางอย่างที่ทำาให้ดูเสมือนว่าได้แก้ไขปัญหา
ให้แล้วแบบการแก้ไขปัญหาเชิงเดี่ยว และเป็นการแก้ไข 
ปัญหาทั้งสังคมหรือทุกสถาบัน ไม่ใช่ในครอบครัวหรือ 
ในงานเท่าน้ัน ทั้งน้ีเพราะว่าเมื่อปัญหารากฐานได้รับการ 
แก้ ไขแล้วครอบครัวก็จะเริ่มทำาหน้าที่ของตนเองได้   
สามารถปรับตัวเองกับสังคมท่ีเปล่ียนไปได้ ปัญหาครอบครัว 
ก็จะลดลงหรืออยู่ในสภาพที่ครอบครัวจัดการได้เอง

6. การแก้ไขปัญหาครอบครัวท่ีให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม
และเป็นมุมมองของผู้หญิงด้วยทุกระดับ กรอบความคิด 
ที่อธิบายและแก้ไขปัญหาครอบครัวแทบทั้งหมด หรือ
แม้แต่กรอบแนวคิดแบบสัมพันธ์แบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ 
หรือความสัมพันธ์แบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งสนับสนุนหรือยืน
อยู่ข้างผู้หญิงอย่างเต็มที่ หรือมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วม  

แต่ก็มักเป็นกรอบการมองปัญหาท่ีละเลยสายตาประสบการณ์ 
และมุมมองของผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งยากจนและ 
เป็นเจ้าของปัญหาอย่างแท้จริง กรอบแนวคิดเหล่าน้ีก็มีแนว
โน้มท่ีจะละเลยการมองปัญหาประสบการณ์ และการแก้ไข 
ปัญหา ของผู้หญิง ซ่ึงอาจเอามาปรับปรุงแนวคิด หรือต่อยอด 
การแก้ไขปัญหาต่อไป ผลการศึกษาข้อหน่ึงพบว่า การแก้ไข 
ปัญหาของภรรยาหรือแม่โดยเฉพาะในรุ่นแม่น้ัน มีลักษณะ 
ท่ีหลาย ๆ คนมีลักษณะจำานน หลงทาง หนี หรือยอมแพ้  
แม่ส่วนใหญ่อดทนเสียสละไม่เรียกร้อง มีน้อยคนที่กล้า 
ตัดสินใจละทิ้งครอบครัวเดิม แต่สำาหรับครอบครัวรุ่นใหม่  
สามารถละท้ิงครอบครัวหรือลดความสำาคัญลงได้ง่ายกว่า ท้ัง 
สามีหรือคู่ครอง ลูกในท้องหรือลูกที่คลอดแล้ว หรือลูกที่ยัง 
เป็นทารก หรือลูกยังเล็ก และสามารถเร่ิมต้นครอบครัวใหม่ 
ได้อีก ดังนั้นผู้หญิงควรมีส่วนร่วมและบทบาทในทุกสถาบัน 
หรือทุกนโยบาย และนอกเหนือจากการสลายแนวคิด 
ชายเป็นใหญ่ในวงกว้างแล้ว การสร้างทักษะในการเผชิญ 
กับความสัมพันธ์กับชายเป็นใหญ่ท่ีเอาเปรียบผู้หญิงพร้อมกับ 
กลไกสนับสนุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีควรทำาอย่างยิ่ง  เช่น  
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ที่มา : นาถฤดี เด่นดวง และคณะ, ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์  

ปีที่ 2, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.

สมมติว่านักเรียนมีเพศสัมพันธ์แล้วตั้งครรภ์ แต่แฟนและ/ 
หรือครอบครัวของแฟนไม่รับผิดชอบ นักเรียน/นักศึกษา  

ทั้งชายและหญิงจะมองปัญหานี้อย่างไร จะแก้ไขปัญหานี้ 

อย่างไร แต่ละทางเลือกมีผลกระทบอย่างไร ตนเองตัดสินใจ 

เลือกเพราะอะไร และต้องยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนและตามมา 

อย่างไร มีทรัพยากรอะไรบ้างในสังคมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อตนหรือสอดคล้องกับความต้องการ หรือจะเรียกร้อง

สังคมให้สร้างกลไกใหม่ขึ้นมารองรับปัญหาเหล่านั้นที่อาจ

เกิดขึ้นกับเขา/เธอ อย่างไร

7. การต่อสู้ภายใต้เง่ือนไขที่กดทับทั้งภายในตัวตน 
และภายนอกของผู้หญิง ภายใต้เงื่อนไขที่กดทับตัวตน
ภายในของผู้หญิง และเงื่อนไขโครงสร้างสังคมภายนอก 
ทั้งผู้หญิง/แม่แก้ไขปัญหาอย่างไร อดทน ถอยหนี สร้าง
กำาแพงปิดบังความจริง ไม่ปฏิวัติพลังอำานาจในตนเอง แต่ที่
สำาคัญคือ ตรรกะ หรือ logic ของการแก้ไขปัญหาคืออะไร  
เคยคิดแบบไหนมาแล้ว แล้วเปลี่ยนเป็นจำานนด้วยเหตุผล
อะไร เช่น ปัญหามากมายจนหมดหนทางแก้ต้องฆ่าตัวตาย  
หรือมีเง่ือนไขอะไรท่ีจำากัด หรือรอเง่ือนไขอะไร เช่น รอลูกโต  
หรือทนทุกอย่างก็เพราะเพ่ือลูก ยังต้องการการศึกษาเร่ืองน้ี 

เพิ่มเพื่อเป็นข้อเสนอแนะที่สำาคัญให้กับระบบการศึกษา  

ที่นอกเหนือจากการทำาลายมายาคติทั้งปวง



เรื่องที่ 27

โครงการศึกษา “การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำางานเชิงพื้นที่ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว”

สถาบันรามจิตติ ปี 2559

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวด้วยการพัฒนาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซ่ึงจะชี้ให้เห็นถึงสภาวการณ์ของครอบครัว

ในระดับพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ อันจะนำาไปสู่ทางออกในการพัฒนาระบบ

คุ้มครองทางสังคมที่จะช่วยลดปัญหาของสังคมและความเหลื่อมลำ้า อีกทั้งเป็นการสานต่อการพัฒนาการทำางานของ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในระบบราชการที่ผ่านมา ในเรื่องการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลซ่ึงมักจะนำาไปใช้ไม่คุ้มค่าเต็ม 

ตามศักยภาพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงจัดทำาโครงการพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำางาน 

เชงิพืน้ที ่เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวั เพือ่ดำาเนนิงานดงักลา่วในการพฒันาใหเ้กดิกลไกการเชือ่มตอ่

ข้อมูลและการทำางานเชิงพื้นท่ี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านกระบวนการทำางานเชิงพื้นที่ ซึ่งจะ 

สามารถพัฒนาระบบกลไกการทำางานระหวา่งหนว่ยงานตา่งสงักดั และการสง่ตอ่ขอ้มลูทางสงัคมเพือ่เสรมิสรา้งความเข้มแขง็ 

ของครอบครัวในพ้ืนท่ีนำาร่อง ซึ่งจะเป็นต้นแบบไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ และผลักดันให้เกิดการพัฒนานโยบาย

ในการดำาเนินงานเช่ือมต่อข้อมูลทางด้านสังคมท่ีจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวไทยทั้งในระดับพื้นที่ ระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งการดำาเนินโครงการจะช่วยให้สังคมไทยมีความหวังและทางออกกับการพัฒนาครอบครัว

ในฐานะสถาบันหลักของสังคมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ได้รูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวยากลำาบากผ่านกลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและ 

การทำางานเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ 

2. เพ่ือวิเคราะห์และนำาเสนอข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวไทยด้วยกระบวนการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้าง 

ความตระหนักให้แก่สังคมในระดับต่าง ๆ ต่อไป
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ขอบเขตการดำาเนินงาน

โดยดำาเนินงานในพ้ืนท่ีนำาร่อง 5 จังหวัดใน 5 ภูมิภาค  

ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์  (ภาคเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดระยอง (ภาคตะวันออก)  

จังหวัดราชบุรี  (ภาคกลาง) และจังหวัดพังงา  (ภาคใต้) 

โดยมีสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัด (พมจ.) เป็นหน่วยประสานความร่วมมือระดับจังหวัด  

และมี “ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน”  (ศพค.)  เป็น

จุดประสานจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการทำางานระดับ

พื้นที่ชุมชน ซึ่งมี ศพค. สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำานวน 

51 แห่ง ทำางานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวร่วม

กับเครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้องหลากหลายภาคส่วน อาทิ  

ผู้แทน ศพค. อบต. อสม. อพม. ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 

8 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 การคัดเลือกศูนย์พัฒนา 

ครอบครัวในชุมชนระดับตำาบล กิจกรรมท่ี 2 การประชุม

หารือทำาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น เวที 1 การ

ประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เวที 2 การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนและออกแบบแนวทาง

ทำางานเชิงพื้นที่ กิจกรรมท่ี 3 การลงพื้นท่ีติดตามการ

ดำาเนินงานของเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ 4 การ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานของเครือข่ายภาคี

เชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ 5 การจัดเวทีถอดบทเรียนในระดับ

จังหวัด กิจกรรมที่ 6 ประมวลบทเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ  

มาพัฒนาเป็นนโยบายและแนวทางในการขยายผล 

กิจกรรมที่ 7 การสื่อสารสาธารณะ และกิจกรรมที่ 8 การ

ดำาเนินงานดูแลช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายในพื้นท่ีของ

ระบบและกลไกเครือข่ายภาคีเชิงพื้นที่ โดย ศพค. นำาร่อง 

ที่ดำาเนินงานโดยสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนำาร่อง 

ผลการวิจัย

การดำาเนินโครงการฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในกลุ่ม 

เป้าหมายครอบครัว 4 ประเภทคือ 1) ครอบครัวฐานะ 

ยากจน 2) ครอบครัวที่มีผู้พิการและเจ็บป่วยเรื้อรัง  

3) ครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ ครอบครัวแม่วัยรุ่น  

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว  4)  ครอบครัวที่มีความรุนแรง 

ในครอบครัวที่มีแนวโน้มสูงข้ึน สามารถสรุปข้อค้นพบของ

โครงการได้ดังนี้ 

1. ด้านรูปแบบและแนวทางการขยายผลการ 

เชื่อมต่อข้อมูล และการทํางานเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ครอบครัวผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ข้อค้นพบ 

ชี้ว่า  รูปแบบของการทำางานเชิงพ้ืนท่ีน้ันไม่มีสูตรสำาเร็จ 

ตายตัว แต่เป็นรูปแบบท่ีถูกออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้อง 

กับโจทย์กับเร่ืองท่ีจะทำางาน มีกระบวนการต้นทาง คือ  

“การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อต้ังโจทย์การทำางาน” ในส่วน 

กระบวนการกลางทาง คือกลไกการทำางานบนฐาน “การ 
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เรียนรู้และร่วมพลัง” กัน ของประชาคมในหลายภาคส่วน 

ในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชนที่มี ศพค. เป็นแกนประสาน 

ความร่วมมือกับภาคีและประชาคมต่าง ๆ รวมถึงระดับ 

ตำาบลที่เช่ือมโยงการทำางานกับ อปท. และดึงสรรพกำาลัง 

จากหน่วยงานในท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาหนุนเสริม 

การทำางานทั้งในส่วนทุนสนับสนุน และการทำางานเชื่อม 

เครือข่าย ศพค.  ถึงระดับจังหวัด ที่มี พมจ. เป็นหน่วย 

ประสานจังหวัดในการประสานติดตามหนุนเสริมและ 

เชื่อมต่อการทำางานเพ่ือพัฒนากลไกการทำางานของพื้นที่ 

ให้มีคุณภาพ บทเรียนจากการทำางานเชิงพื้นที่ทั้ ง   3  

ระดับ ยังได้ถูกเชื่อมร้อยผ่านสถาบันรามจิตติ ในฐานะ 

หน่วยวิชาการ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

ในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำางาน 

ที่จะเข้าไปหนุนเสริมเติมพลังให้กับหน่วยงานภาคพ้ืนใน 

ระดับจังหวัด การทำางานดังกล่าวเป็นกระบวนการพัฒนา 

กลไกย่อย ๆ  ท่ีสามารถเช่ือมร้อยความสัมพันธ์ของการ

ทำางานระหว่าง “คนและเครือข่าย” “ข้อมูล-ความรู้ และ

เคร่ืองมือทำางาน” “งานและงบ (เงิน) หรือทรัพยากร” ท่ีผ่าน 

การระดมสรรพกำาลังความร่วมมือจากภาคีมาร่วมมือกัน 

นอกจากนี้ในกระบวนการปลายทางยังพบกลไก

ย่อย ๆ  โดยเฉพาะ “กลไกติดตามและประเมินความ 

เปลี่ยนแปลง” ซึ่ งคือส่วนสำาคัญมาที่จะติดตามและ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงผลการทำางานว่าตอบโจทย์ 

สร้างผลลัพธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และเป็นการ

ประเมินเพื่อวิเคราะห์ เพื่อยกระดับการทำางานท่ีสามารถ

ไป “เช่ือมต่อ” กับงานพัฒนาครอบครัวในมิติท่ีลึกและ

กว้างขึ้น ที่สำาคัญในกระบวนการยังได้พบการเสริมสร้าง

ศักยภาพและความสามารถในการบูรณาการข้อมูลระดับ

พื้นที่ มาสู่การวางแผนทำางานเชิงพื้นที่  เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบครัวของเครือข่าย ศพค. นำาร่อง 

ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมการ “เปิดพ้ืนท่ี (Platform)”  

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้  (KM)  

ที่มีหลากหลายลักษณะ ทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การติดตามความเคลื่อนไหว และการ

สื่อสารเสริมพลังการเรียนรู้และสร้างกำาลังใจให้กับ ศพค.

และเครือข่ายทำางานอีกด้วย 

2. ด้านข้อมูลสภาวการณ์ครอบครัว การบูรณา-

การข้อมูลมาใช้ประโยชน์ บทเรียนจากการทำางานชี้ว่า

1) การทำางานบนฐานข้อมูลสภาวการณ์ที่พบว่า 

ปรากฏการณ์ครอบครัวหลากหลายรูปแบบที่ต่างต้องการ 

การช่วยเหลือ โดยพบว่าร้อยละ 30 หรือประมาณ 1 ใน 3  

ครอบครัวที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ โดยพบว่าเด็กเล็ก 

ส่วนใหญ่จะถูกท้ิงอยู่กับคนแก่คนเฒ่า อีกทั้งยังพบปัญหา

ครอบครัวยากจนด้อยโอกาส  เผชิญความเหลื่อมลำ้า

ตามขอบเมือง ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแม่วัยรุ่น 

ครอบครัวที่มีเยาวชนที่อยู่ในบริบทเสี่ยง เช่น ความรุนแรง 

เพศ พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 

เจ็บป่วยเรื้องรัง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ทั้ง 5 จังหวัด เผชิญ

สถานการณ์ร่วมไม่ต่างกัน หากแต่ข้ึนอยู่กับลักษณะของ 

บริบทพื้นท่ี เช่น ครอบครัวในเขตเมืองจะมีปัญหาเรื่องการ

เลี้ยงดูบุตรและการสร้างทักษะชีวิต ปัญหาเรื่องแม่วัยรุ่น 

รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น สำาหรับครอบครัวในเขต

ชนบทจะเผชิญปัญหาความยากจนและการถูกทอดทิ้ง 

2) การเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่กลไกการทำางาน

จำาเป็นต้อง “วิเคราะห์ประเด็นสำาคัญเร่งด่วน” ในพื้นที่  

ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่ตระหนักถึงการลงทุนและการจัดการ 

ในจุดสำาคัญที่มีผลกระทบสูงต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของครอบครัวได้ตรงจุดตรงเป้า 

3) การ “ค้นหาต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

ครอบครัว” การวิเคราะห์ “ต้นทุนทำางานพื้นที่” โดยมี 

ภาคีท่ีมีข้อมูลหลักมาร่วมกันทำางานเชิงวิเคราะห์และ 

ตั้งโจทย์สำาคัญของพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีการนำาข้อมูลสภาวการณ์

ครอบครัวในพื้นที่มาวิเคราะห์และสื่อสารสู่สังคม เพื่อ 

สร้างความตระหนักต่อสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของสถาบันครอบครัวในนามกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว  ผ่านเคร่ืองมือของการส่ือสารสาธารณะ 

ในรูปแบบของสื่อมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์

ออนไลน์ สารคดีสั้นออนไลน์บนเว็บไซต์ของสื่อ และการ

ส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) ในลักษณะของ

เพจประเภทองค์กรชุมชนแบบสาธารณะ
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอต่อยอดการทำางานคร้ังนี้ กรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว ควรมีทีมงานในการให้การหนุน

เสริมติดตามการดำาเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ 

ท่ีทาง ศพค. ได้รับทุนเพื่อทำางานในพื้นที่ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อ

สังเคราะห์องค์ความรู้ รูปแบบ ผลลัพธ์ ตลอดจนผลผลิต

การทำางาน สำาหรับสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดจะสามารถนำาองค์ความรู้ดังกล่าวไป

วางแผนบริหารจัดการทำางานในระยะยาวที่ทำาให้เกิดฐาน 

ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนและตัดสินใจสำาหรับการ

ทำางานในระยะต่อไป 

2.  ข้อเสนอต่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  

ควรมีการทบทวนการทำางาน การวางแผนการทำางาน 

ในระยะยาว โดยเฉพาะการทำางานในการบูรณาการเช่ือมโยง 

กลไกการทำางานในชุมชน ให้มีการต่อยอดพัฒนาเครือข่าย 

การทำางานที่เริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย

ข้อมูลการทำางาน เครือข่ายการขับเคลื่อน แกนนำาพลังการ

ทำางานในพื้นที่ โดยเฉพาะการมีแผนที่คนทำางานในพื้นที่ 

สร้างทำาเนียบสำาหรับการทำางานครอบครัว ทั้งนี้ทาง ศพค. 

จำาเป็นต้องมีการสร้างกิจกรรมในพื้นที่อยู่เสมอเพื่อรักษา 

ความสัมพันธ์ของแกนนำา ขยายกลุ่มคนทำางาน และกระตุ้น 

เครือข่ายให้มีการติดต่อประสานกันอยู่เสมอ 

3. ข้อเสนอต่อสำานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรมีการจัดทำาฐานข้อมูลจังหวัด 

มีตัวช้ีวัดสถานการณ์ทางครอบครัวท่ีจำาเป็นเพื่อการชี้ 

ทิศทางการทำางานที่แม่นยำา มีแผนที่คนทำางานในพื้นที่เพ่ือ 

การหนุนเสริมและขยายผลในประเด็น และสร้างกำาลังคน 

เพ่ือการทำางานกับครอบครัวในแต่ละพื้นท่ีได้อย่างตรงจุด  

ทั้งนี้เป้าการทำางานสำาคัญคือการเป็นผู้จัดการให้เกิดแผน

บูรณการการทำางานเชิงพื้นท่ีให้เกิดขึ้นได้ จนถึงการมีเมนู 

การทำางานด้านครอบครัว ที่บันทึกและสังเคราะห์จากการ

ทำางานของแต่ละ ศพค. เพื่อเป็นคลังกิจกรรมที่สามารถ 

นำาไปขยายผลส่งต่อไปยังพื้นที่ทำางานอื่นในจังหวัดสำาหรับ

เป็นแนวทางต้ังต้นการทำางานด้านครอบครัวในแต่ละพ้ืนท่ีได้ 

4. ข้อเสนอต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การทำางานของ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คือการมีนโยบายด้าน 

การบูรณาการงานเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือให้การทำางานด้านครอบครัว

ในแต่ละพ้ืนท่ีสามารถบูรณาการการทำางานระหว่างกรม 

หรือการทำางานระหว่างกระทรวง โดยให้ความต้องการ

และปัญหาของพื้นที่เป็นโจทย์การทำางานที่สำาคัญ ให้งาน

ครอบครัวในพ้ืนที่คือเวทีบูรณาการ ไปจนถึงการมีทีมงาน

หนุนเสริมจากส่วนกลางในการเป็นทีมวิชาการเป็นพี่เลี้ยง

ให้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จำาเป็นต่อการทำางานด้านครอบครัว 

ในแต่ละพื้นที่ได้ 

5. ข้อเสนอเพ่ือการต่อยอดการทำางานด้านครอบครัว 

ในพ้ืนท่ี เน่ืองจากโครงการได้สร้างกลไกการทำางานในพ้ืนท่ี

จากการมีตัวบ่งช้ีด้วยข้อมูลในพ้ืนท่ี และ ศพค. เห็นโจทย์

การทำางานท่ีชัดเจน หากแต่ ศพค. ส่วนใหญ่เองยังขาดเร่ือง 

การออกแบบกิจกรรมการทำางานท่ีตรงจุด และขาดวิทยากร 

กระบวนการในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านครอบครัว

ในพื้นที่ ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรมี 

การเสริมศักยภาพเรื่องการออกแบบกิจกรรม การสร้าง 

นวัตกรรมด้านการทำางานด้านครอบครัวและการสร้างวิทยากร 

กระบวนการที่เชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและการสร้าง

กระบวนการเพื่อตอบการทำางานด้านครอบครัวในชุมชนใน

แต่ละโจทย์ได้

ที่มา : จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำางานเชิงพื้นที่  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว, สถาบันรามจิตติ, 2559.
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เรื่องที่ 28

โครงการวิจัย “พลังครอบครัว: อิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน”

ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560

ที่มาและความสำาคัญ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและรูปแบบของ  

“ครอบครวั” ซึง่เปน็สถาบนัทางสงัคมทีเ่ลก็ทีส่ดุ แต่มสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ีม่คีณุภาพ อนัจะเป็น 

พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต การเปล่ียนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อบทบาทของครอบครัว 

ในการจัดสรรทรัพยากรภายในครัวเรือนในการเลี้ยงดู เกื้อหนุน และเป็นที่พึ่งของสมาชิกในยามฉุกเฉินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การศกึษาน้ีจงึมุง่วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงโครงสร้างและรูปแบบของครอบครัว รวมท้ังปจัจัยสะท้อน “พลงัครอบครวั”  

ว่าส่งผลต่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวมากน้อยเพียงไร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายของภาครัฐในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนท่ีมีความเปราะบาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยใช้ข้อมูลจากสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาในส่วนแรก เป็นการสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Family Economic Sustainability  

Index: FES Index) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (factor analysis) จากตัวแปรย่อย 5 ตัวแปร ได้แก่ 

1) ความมั่งคั่งของครอบครัว 

2) สภาพคล่องของครอบครัว 

3) ความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว 

4) ความสามารถในการดำารงการบริโภคของครอบครัว 

5) ความสามารถในการดำารงการบริโภคของครอบครัวในภาวะจำาเป็น 

การสร้างดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัวนี้ สามารถจำาแนกองค์ประกอบหลักออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

1) ความเข้มแข็งทางรายได้ของครัวเรือน และ 2) ความมั่งคั่งทางสินทรัพย์ของครัวเรือน



 RESEARCH OF DWF194

ผลการศึกษา 

พบว่า ในปี 2549 ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.08 เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 15.18 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.78  
ในปี 2558 การเติบโตของดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจนี้  
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือน ควบคู่ 
ไปกับการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตำ่ากว่า ครอบครัว 
มีภาระทางเศรษฐกิจและหนี้สินที่กำาหนดชำาระแต่ละเดือน 
ลดลง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ค่าดัชนีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัว หรือ FES  Index จะมีค่าเพ่ิมข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่ค่าเฉลี่ยในแต่ละปียังอยู่ในระดับตำ่า แสดงถึง 
การมีครอบครัวบางประเภทท่ีมิได้มีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ 
มากนัก ส่งผลให้ภาพรวมค่าดัชนีมีค่าตำ่านั่นเอง

ในส่วนถัดมา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว กับปัจจัยที่ 
สะท้อนถึงพลังครอบครัว  โดยใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบ  
จากนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ ว่า
ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือไม่  
โดยใช้การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression)  
ทั้งนี้ พลังครอบครัว ประกอบด้วยปัจจัย 4 มิติ ได้แก่ 

1) โครงสร้างและองค์ประกอบของครัวเรือน 

2) ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของ
สมาชิกในครัวเรือน 

3) การดูแลเกื้อหนุนกันระหว่างสมาชิก 

4) ความช่วยเหลือจากบุคคลนอกครัวเรือนและ 
ภาครัฐ 

เมื่อจำาแนกครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่ม เท่า ๆ กัน 
ตามดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า  
ครอบครัว 2 รุ่น ที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก อยู่อาศัย
ร่วมกับพี่น้องของพ่อหรือแม่ เป็นครอบครัวที่มีแนวโน้มจะ
มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสูงกว่าครอบครัวประเภทอื่น ๆ 
ในทางตรงกันข้าม ครอบครัวข้ามรุ่น ที่สมาชิกรุ่นปู่ ย่า ตา 
ยาย อยู่กับหลานและ/หรือ ญาติพี่น้องคนอื่น ๆ โดยไม่มี
สมาชิกรุ่นพ่อหรือแม่อาศัยอยู่ร่วมกัน และครอบครัวที่พ่อ

หรือแม่ต้องเล้ียงดูลูกตามลำาพัง มีแนวโน้มจะมีความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจในระดับตำ่า เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัว
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของครอบครัว
ประเภทนี้อาจทำาให้เศรษฐกิจภาคครัวเรือนอ่อนแอลงได้ 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของพลังครอบครัวท่ีมีต่อ
ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยมีตัวแปร
ตาม ได้แก่ ดัชนีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
และตัวแปรต้น ได้แก่ พลังครอบครัว ในหลากหลายมิติ  
โดยใช้การถดถอยแบบพหุคูณวิธีกำาลังสองน้อยท่ีสุด  
(Ordinary Least Square: OLS) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่สำาคัญ ในการส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค
ต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อดัชนีความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ

- จำานวนผู้สูงอายุในครอบครัวเพิ่มขึ้น

- จำานวนผู้ทำางานหารายได้ในครอบครัวเพิ่มขึ้น

- ภูมิภาคที่ครอบครัวอยู่อาศัยที่มิใช่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

-   จำ านวนปีการศึกษาเฉลี่ ยของสมา ชิกใน
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

- ครอบครัวมีการครอบครองยานพาหนะ

- ครอบครัวมีการครอบครองท่ีอยู่อาศัยใน
ลักษณะที่มิใช่การเช่า

- มูลค่าเงินช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ นอก 
ครัวเรือน/ภาครัฐเพิ่มขึ้น

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีได้รับสวัสดิการ
สุขภาพหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น

-จำานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีประกันสังคม 
เพิ่มขึ้น

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีประกันสุขภาพ
เอกชนเพิ่มขึ้น

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีได้รับสวัสดิการ
จากนายจ้างเพิ่มขึ้น
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- รูปแบบของครอบครัวที่มีใช่ครอบครัวพ่อหรือ
แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 3 รุ่น

- สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีมิใช่ 
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ

- มูลค่าเงินส่งกลับจากญาติบุคคลท่ีเคยอยู่ร่วม
กันเพิ่มขึ้น

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางลบต่อดัชนีความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจ

- จำานวนเด็กในครอบครัวเพิ่มขึ้น

-  จำานวนสมาชิกในครอบครัว ท่ี ได้รับเงินกู้  
การศึกษาจากภาครัฐเพิ่มขึ้น

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีได้รับเงินกู้จาก
กองทุนอื่น ๆ 

- จำานวนคนพิการในครอบครัวเพิ่มขึ้น

- ครอบครัวมีรายจ่ายในการบริโภคบุหรี่และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีประกันสุขภาพ 
30 บาท เพิ่มขึ้น

-   จำ านวนสมาชิ ก ในครอบครั วที่ ไ ด้ รับ ทุน 
การศึกษาจากภาครัฐเพิ่มขึ้น

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มขึ้น

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่กู้เงินจากธนาคาร
ประชาชน

- จำานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีกู้เงินจากกองทุน

หมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำามาใช้เป็นแนวทาง

ในการวางนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ ภาครัฐควรให้การ

สนับสนุนทางการศึกษากับประชากรวัยเด็กอย่างต่อเน่ือง  

ในรูปของทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการกู้ยืม หรือสิ่งของ 

อื่น ๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

และสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ครอบครัว

ต่อไปในอนาคต รวมถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง 

สมาชิกในครอบครัว ประเด็นท่ีสำาคัญคือ ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ควรเป็นอีกกำาลังหนึ่งในการสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว และเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจได้ การลดมายาคติท่ีมีต่อประชากรสูงอายุ จึงเป็น 

นโยบายที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่ภาครัฐควรผลักดัน

ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวที่มี 

ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ครอบครัวพ่อหรือแม่ 

เลี้ยงเด่ียว ครอบครัวข้ามรุ่น/แหว่งกลาง และครอบครัว  

3 รุ่น เพ่ือช่วยลดภาระการบริโภค รวมถึงการให้ความรู้ 

ทางการเงิน (financial literacy) การส่งเสริมการออมเงิน  

การสะสมสินทรัพย์ และการเลือกถือสินทรัพย์ที่มีสภาพ

คล่องในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน 

อันจะเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่มี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

สวรัย บุณยมานนท์, และปภัศร ชัยวัฒน์, พลังครอบครัว: อิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน,  

ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
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ด้านความรุนแรง
2549
198 29. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์  
โดยเฉพาะกรณีการค้าผู้หญิงและเด็ก

2551
217  30. ทัศนคติและบทบาทของทีมสหวิชาชีพต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

2560
227 31. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว 

231  32. เด็กที่ไม่มีใครต้องการกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม 
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เรื่องที่ 29

“การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของ 
ผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะกรณีการค้าผู้หญิงและเด็ก”

สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2549
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ที่มาและความสำาคัญ

จากปัญหาการค้าผู้หญิงและเด็กมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่ง 

จากงานวิจัยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับรายงานการค้ามนุษย์ประจำาปี ฉบับที่ 6 จัดทำาโดยสำานักงาน 

ติดตามตรวจสอบและต่อสู ้กับการค้ามนุษย์  (Office to Monitor and Combat Trafficking  in Persons)  

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 พบว่า ความยากจนเป็นปัจจัยหลักที่นำาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ 

เนื่องจากความยากจนเป็นตัวแปรสำาคัญที่ส่งผลโดยตรง ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้อัตราการค้ามนุษย์เพิ่ม 

สูงขึ้นนอกเหนือจากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวในข้างต้นนี้ ประเทศไทยถูกพาดพิงว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้าหญิง 

และเด็กทั้ง 3 สถานะ คือ เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง

ประเทศไทยจึงได้ประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าผู้หญิงและเด็กเป็น

วาระแห่งชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ จึงมี

ความจำาเป็นในการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ใช้ในการดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าพื้นฐานสำาคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่จุดเริ่มต้น 

เกิดจากความไม่มั่นคงในชีวิตและการขาดเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว นอกจากนี้ ทัศนคติและพฤติกรรม

ของบุคคลในครอบครัวของผู ้ตกเป็นเหยื่อและบุคคลในกลุ ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของค่านิยมเกี่ยวกับ 

ลัทธิบริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือแนวคิดเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณก็เป็นสาเหตุสำาคัญท่ีนำาไปสู่ปัญหา 

การค้ามนุษย์ได้เช่นกัน ปัญหาเด็กเร่ร่อน และการเข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยสมัครใจ ถูกล่อลวง 

ชักชวนจากคนในครอบครัว บุคคลใกล้ชิดหรือเพ่ือน เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่าหญิงและเด็กที่ปกติแล้วเป็นบุคคลที่ต้อง

ได้รับการดูแลเป็นพิเศษกำาลังตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทั้งจากบุคคลภายในครอบครัว

เองและบุคคลภายนอกด้วย ดังนั้น การศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มดังกล่าว

จึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิง ที่จะนำาผลการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาในการกำาหนดนโยบาย

หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้วยเหตุที่กล่าวมา งานศึกษาในโครงการฯ  น้ี  จึงจัดทำาข้ึนโดยมุ่งตอบโจทย์วิจัยในประเด็นหลักสำาคัญ  

คอื สถานการณ์ปัจจบัุนมคีวามรนุแรงของปัญหาการค้าผูห้ญงิและเดก็เพยีงใด และมีสาเหตหุรอืปัจจยัอะไรบ้างทีเ่ป็นผล 

ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ตลอดจนศึกษาถึงแนวโน้มหรือทิศทางของค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติในการดำารงชีวิตของ

ครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน รวมถึงพฤติกรรมของพ่อแม่ ญาติ ครอบครัวของผู้ตกเป็นเหย่ือ 

ในการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดจำานวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัว
ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของหญิงและ
เด็กกลุ่มเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้ท่ีอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงและ
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

วิธีดำาเนินการวิจัย

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบของ 
เอกสารส่ิงพิมพ์ท่ีเรียกว่ารายงานการวิจัย (research report)  
ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง 
การวิจัยเชิงทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์ 

กล่าวคือ ในกรณีท่ีเป็นการมุ่งหาคำาตอบในส่ิงที่ยัง 
ไม่ชัดเจน หรือยังไม่ได้รับการพิสูจน์แน่ชัด โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของ
ผู ้ตกเป็นเหยื่อและกลุ ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย ์ 
โดยเฉพาะกรณีการค้าผู้หญิงและเด็ก ซึ่งไม่เคยมีการศึกษา 
วิจัย ทางคณะผู้วิจัยจำาต้องใช้วิธีการวิจัยเชิงทฤษฎีเข้ามา 
ช่วย โดยการคิดและสร้างแนวทางในการพิสูจน์ความเชื่อ 
และความเข้าใจของนักวิจัย เพื่อยืนยันความรู้ที่นักวิจัยเชื่อ 
หรือตั้งสมมติฐานไว้ ขณะเดียวกัน อุปสรรคประการหนึ่ง
ของคณะผู้วิจัยในการทำางานครั้งนี้ คือ การขาดข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้  เน่ืองจากในประเทศไทยยังไม่มีระบบการ 
จัดเก็บข ้อมูลในลักษณะของฐานข ้อมูลกลาง ดังนั้น  
ในกรณีดังกล่าวนักวิจัยจึงมีความจำาเป็นต้องอาศัยการ 
ทำางานโดยวิธีการวิจัยเชิงประจักษ์เพ่ืออธิบายพฤติกรรม
บางอย่างแทนตัวแปรแท้จริงในทางทฤษฎี เช่น ในกรณี
ของการวิเคราะห์ผลของรายได้และรายจ่าย หรือผลของ
ภาระหนี้สินและประเภทของหนี้สิน เป็นต้น

การศึกษาพบว ่าแนวคิดสำาคัญที่น ่าจะมีความ
เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัญหาการค้ามนุษย์  ท้ังในอดีต
และปัจจุบัน รวมถึงน่าจะส่งผลต่ออัตราการเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงของการค้ามนุษย์ในอนาคต ท่ีสมควรนำามาพิจารณา

ประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี 3 กรณี ดังนี้ 1) แนวคิด
เกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ 2) แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคมและสภาวะแวดล้อม และ 3) แนวคิด
เกี่ยวกับความยากจน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา 
ค้นคว้าผ่านข้อมูลทางเอกสารในลักษณะของงานเขียนและ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ตามท่ีได้แสดงไว้ในรายละเอียด 
ข้างต้น ทำาให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา
การค้ามนุษย์ และเกิดความเข้าใจในความจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเร่ือง “การศึกษา 
ทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ และ 
กลุ่มเส่ียงท่ีมีผลให้เกิดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้า 
ผู้หญิงและเด็ก (Family Attitudes and Behaviors of  
Victims Affecting Trafficking in Human, especially  
Women and Children)”  ซ่ึงเป็นหัวข้อวิจัยในครั้งนี้  
ผู ้วิ จัยได ้ตระหนักเป ็นอย ่างดีว่าปัญญาการค้าผู้หญิง
และเด็ก อาจมีได้ท้ังในลักษณะของการค้าแรงงานทาส  
การกดขี่แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การบังคับให้ขอทาน 
และการค้าบริการทางเพศ เป็นต้น แต่ด้วยข้อจำากัดในเร่ือง
ที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการดำาเนินงาน โดยเฉพาะระยะ
เวลาในการสำารวจข้อมูลภาคสนาม จึงส่งผลให้การศึกษา
วิจัยในครั้งนี้มีข้อจำากัดเกี่ยวกับประเด็นของกลุ่มประชากร
ที่จะทำาการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยไม่สามารถศึกษาได้ทุก 
กลุ ่มประชากร  ในเบื้องต ้นให ้ทำาการสำารวจเฉพาะ
ประชากรผู้หญิงและเด็กเทา่นั้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงกำาหนด 
กรอบและแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาเฉพาะ
กรณีหญิงและเด็ก  (2)  ศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ 
การค้าบริการทางเพศของผู้หญิงและเด็ก  โดยในกลุ ่ม
ของเ ด็กจะศึกษาทั้ งกรณีที่สมัครใจและไม ่สมัครใจ  
ส่วนกลุ่มหญิง เนื่องจากการเข้าถึงกลุ่มหญิงที่ไม่สมัครใจ
กระทำาได้ยาก หรือไม่อาจทราบได้ ด้วยข้อจำากัดในการ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว หรือเพราะมีการปกปิดข้อมูล ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาในกรณีของสถานค้าบริการทางเพศ 
หรือแหล่งค้าบริการทางเพศเป็นสำาคัญ ภายใต้กรอบ 
ความคิดที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเอกสารว่า การค้าบริการ

ทางเพศในสถานบริการหรือแหล่งที่มีการค้าบริการทางเพศ 
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เป็นปกติวิสัย น่าจะมีกลุ ่มของหญิงที่ค้าบริการทางเพศ 
โดยไม่สมัครใจปะปนอยู่ด้วย และแม้หญิงเหล่าน้ันจะกระทำา 
โดยสมัครใจ หากแต่คณะผู ้วิจัยเห็นตรงกับแนวคิดทาง
วิชาการในฝ่ายที่มองว่าการค้าบริการทางเพศในสถาน
บริการ (มีเอเย่นต์) สมควรถือว่าเป็นการค้ามนุษย์รูปแบบ
หนึ่งเช่นกัน เนื่องจากเป็นการกระทำาท่ีกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (3) กำาหนดพื้นที่ 
เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยความรู ้ที่ได้จาก
ข้อมูลเอกสารตามท่ีได้ศึกษามาในเบื้องต้นรวมทั้งส้ิน  
7 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี สระแก้ว เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และสงขลา) (4) จัดทำาแผนการ 
ดำาเนินงานโดยละเอียด (5) จัดทำาเคร่ืองมือที่จะใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (6) ทำาการทดสอบเคร่ืองมือ
ก่อนการปฏิบัติงานจริง แบ่งส่วนการศึกษาเป็น 2 ส่วน 
โดยมีรายละเอียด คือ

1 .   การ ศึกษาเชิ งคุณภาพ  (Qual i tat ive  
Research)  เป็นการศึกษาโดยการสำารวจเอกสารท้ัง  
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การสัมภาษณ์หน่วยงาน 
ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ ครอบครัวของผู ้ตกเป็นเหยื่อ และ 
กลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของปัญหาดังกล่าว โดยในส่วน 
ของการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นการศึกษาในภาคสนามทั้งใน 
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของ 
ต่างจังหวัดนั้นจะเป็นการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดท่ีมี 
แนวโน้มหรือประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ อันได้แก่จังหวัด 
ท่ีเป ็นพื้นที่ชายแดน ซึ่งคณะผู ้วิจัยสุ่มสำารวจกระจาย 
ไปในภาคต่าง ๆ รวมสี่ภาค เป็นต้น นอกจากนี้คณะผู้วิจัย 
จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและ
วิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยขึ้นอีกด้วย 

2.  การศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitat ive  
Research) เป็นการศึกษาโดยการใช้แบบสำารวจทัศนคติ 
และความคิดเห็น (Questionnaire) จากกลุ่มประชากร 
เป้าหมาย อาทิเช่น ครอบครัวของผู ้ตกเป็นเหยื่อหรือ 
กลุ่มเสี่ยงท่ีจะตกเป็นเหย่ือ ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจ 
มีผลเอ้ืออำานวยให้นำาไปสู่การเข้าสู่วงจรดังกล่าว โดยสามารถ 
สรุปวิธีการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ศึกษาวิจัยทางด้านเอกสารจากหนังสือ 
บทความ งานวิจัย รายงาน หรือการประชุมทางวิชาการ 
ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ และจัดทำารายงานการศึกษา
ขั้นต้น (Inception Report) 

2.2 ศึกษาวิจัยภาคสนาม และจัดทำารายงาน 
การศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) 

2.3 วิเคราะห์ข ้อมูลจากการศึกษาวิจัยด ้าน
เอกสารและการศึกษาวิจัยภาคสนาม และจัดทำาร ่าง
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 

2.4 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อวิจารณ ์
รายงานการศึกษา 1 ครั้ง  โดยมีผู ้เข ้าร ่วมการสัมมนา 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ทั่วไป ประมาณ 70 คน 

2.5 ปรับปรุงรายงานการศึกษาหลังจากที่ได้ 
รับฟังความคิดเห็นจากการสัมมนาและนำาเสนอในรูปแบบ

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ผลการศึกษา

การศึกษาสามารถสรุปแตกออกเป็น 3 ประเด็น
หลัก ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัยเ ก่ียวกับข ้อมูลท่ัวไปของ 
ประชากรกลุ่มศึกษา 

เนื่องจากคณะผู ้วิจัยได้ทำาการสำารวจข้อมูลภาค
สนามเพื่อทดสอบสมมุติฐานในพ้ืนที่เป้าหมาย ท้ัง 4 ภาค 
หรือ 8 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) โดยมีหลักเกณฑ์ในการ 
พิจารณากำาหนดพื้นที่เป้าหมายใน 5 ประเด็นสำาคัญ คือ 

1) เป็นพ้ืนท่ีท่ีประชากรส่วนใหญ่มีปัญหาความ
ยากจน และมีปัญหาภาระหนี้สินมากอย่างเห็นได้ชัด 

2) เป็นพื้นที่ที่ประชากรมีสัดส่วนของส่วนต่าง
ของรายได้และรายจ่ายต่อครอบครัวตำ่า 

3)  เป็นพ้ืนท่ีท่ีประชากรมีปัญหาการขาดการ
ศึกษาตำ่ากว่าภาคบังคับ หรือไม่เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่อง

สำาคัญ 
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4)  เป็นพื้นที่ ท่ีมีความหนาแน่นของประชากร 
ค่อนข้างมาก

5) เป็นพื้นท่ีท่ีประชากรมีค่านิยมวัตถุนิยมหรือ
ทุนนิยม และมีการแข่งขันในทางฟุ่มเฟือยอย่างเห็นได้ชัด 
โดยเลือกจากจังหวัดท่ีมีรายได้ของประชากรค่อนข้างสูง  
หรือมีลักษณะของเมืองใหญ่ในภูมิภาคน้ัน ซ่ึงจากหลักเกณฑ์ 
ข้างต้นที่กล่าวมานี้ ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่จัดรวบรวมโดยสำานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ ทำาให้ได้พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี 
สระแก้ว เชียงราย แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 
และสงขลา 

โดยมีผลของการวิ จัยเกี่ยวกับข ้อมูลทั่วไปของ
ประชากรศึกษาทั้งสองกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชากรศึกษาของ
ทั้งสองกลุ่มเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 18-45 ปี  ซ่ึงเป็นกลุ่ม 
ของวัยเจริญพันธุ์มากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน อายุเฉลี่ยของ 
กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด คือ 29.82 ป ี
โดยกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 
30.26 ปี ซึ่งสูงกว่ากลุ่มเสี่ยงเพียงเล็กน้อย 

กล่าวคือ กลุ ่มเสี่ยงมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 29.37 ปี  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชากรทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงวัยทำางาน
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีภาระความรับผิดชอบ 
ในทางเศรษฐกิจมากกว่าวัยอื่น  ในส่วนของสถานภาพ 
สมรสพบว่า ประชากรศึกษาทั้งสองกลุ ่มส ่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด กล่าวคือ กลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ
ท่ีมีสถานภาพโสดท้ังส้ิน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6  
ของประชากรในกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ ในขณะ
ที่ประชากรในกลุ่มเสี่ยงมีสถานะภาพโสดทั้งสิ้น 478 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.4 ของประชากรในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเม่ือ
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พิจารณาประกอบกับช่วงอายุและเกณฑ์อายุเฉลี่ยแล้ว 
ทำาให้เห็นได้ว่าประชากรทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้อง
พ่ึงพาตนเองในการดำารงชีวิต และยังอาจเป็นผู้ถูกพ่ึงพา
ของสมาชิกอื่นในครอบครัวด้วย ยังอยู ่ในช่วงของการ
แสวงหา ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาทิศทางในการดำารงชีวิต 
การประกอบอาชีพการงาน การมีรายได้ รวมถึงการสร้าง
ฐานะและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การที่มี 
คนโสดจำานวนมาก ประชากรจำานวนไม่น้อยมีการอยู่ร่วมกัน 
โดยไม่สมรส ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำาให้อายุสมรสเฉล่ีย
ของหญิงสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่วนหน่ึงมักเกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับ 
กระแสโลกาภิวัตน์  จึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีทำาให้สตรี 
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เกิดค่านิยมท่ีต้องการพึ่งพา 
ตัวเองโดยไม่สนใจกับการแต่งงานหรือการมีครอบครัว 

ผลการสำารวจเกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่ากลุ่ม 
ครอบครัวของผู ้ตกเป็นเหยื่อ มีจำานวนผู ้ที่มีการศึกษา 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด คือ มีทั้งสิ้น 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.5 ของประชากรในกลุ่มครอบครัวของ 
ผู ้ตกเป็นเหยื่อ ในขณะที่กลุ่มเสี่ยงมีผู ้มีระดับการศึกษา 
ตำ่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 สัดส่วนมากที่สุด คือ จำานวน 
ท้ังส้ิน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ของประชากรในกลุ่ม 
เส่ียง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าประชากรศึกษาท้ังสองกลุ่มส่วนใหญ่มี 
ระดับการศึกษาค่อนข้างตำา่เม่ือเปรียบเทียบโดยอาศัยเกณฑ์ 
ของการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
เป็นสำาคัญ ท้ังนี้ เนื่องจากประชากรศึกษาในทั้งสองกลุ่ม 
อาศัยอยู ่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นสังคมชนบท  
ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำาสวน  
ทำาไร่ ทำานา และรับจ้างทั่วไป เป็นหลัก จึงทำาให้มีแนวคิด 
ที่เห็นว่าอาชีพดังกล่าวไม่จำาเป็นต้องอาศัยความรู้จากการ 
ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง แต่อาศัยการฝึกฝนและการ 
ปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ์ตรงมากกว่า ดังนั้น  
จึงไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาในระดับ 
ที่สูงมากนัก ประกอบกับประชากรในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีปัญหา 
ความยากจน หน้ีสินต่าง ๆ ทำาให้ไม่มีความสามารถทาง 
เศรษฐกิจท่ีจะส่งเสียให้บุตรได้เรียนสูงข้ึน นอกจากน้ี ผลการ 
วิจัยยังได้แสดงให้เห็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูล 
การประกอบอาชีพ ภาระหน้ีสิน และประเภทหน้ีสินของ 
ประชากรศึกษาท้ังสองกลุ่ม  โดยพอสรุปได้ดังน้ี กลุ ่ม 
ครอบครัวของผู้ตกเป็นเหย่ือ  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีได้รวม 
เหย่ือไว้ในกลุ่มน้ีด้วย พบว่ามีผู ้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ซึ่งส่วนใหญ่ หมายถึง การค้าบริการทางเพศมากที่สุด โดย 
มีจำานวนท้ังส้ิน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 ของประชากรใน 
กลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ ในขณะท่ีกลุ่มเสี่ยงมีผู้ที่ 
ไม่ได้ทำางานเป็นจำานวนมากท่ีสุด คือ มีท้ังสิ้น 322 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของประชากรในกลุ่มเสี่ยง 

ในประเด็นเรื่องการมีภาระหนี้สิน มีข้อน่าสังเกตว่า  
ในขณะที่กลุ ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อมีผู ้ที่มีหนี้สิน
มากกว่าผู้ที่ไม่มีหนี้สิน กล่าวคือ ผู้มีหนี้สินมีจำานวนทั้งสิ้น  
72 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 ของประชากรในกลุ่มครอบครัว 
ของผู้ตกเป็นเหยื่อ แต่ในทางตรงกันข้าม กลุ่มเสี่ยงกลับ
มีผู้ที่ไม่มีหนี้สินเป็นจำานวนมากกว่าผู้ที่มีหนี้สิน กล่าวคือ  
มีผู้ท่ีไม่มีหน้ีสินจำานวนท้ังส้ิน 592 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7  
ของประชากรในกลุ ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
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ประกอบกับประเภทของหนี้สิน ผลจากการวิจัยพบว่า  
กลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อมีหนี้สินอันเกิดจากการ 
ซื้ออุปกรณ์อำานวยความสะดวกภายในบ้านมากที่สุด คือ  
มีจำานวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ของประชากร 
ในกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ ส่วนกลุ่มเสี่ยงมีหนี้สิน 
ที่เกิดจากการซื้อยานพาหนะมีจำานวนทั้งสิ้น 106 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของประชากรในกลุ่มเสี่ยง ซ่ึงถือว่า 
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในขณะที่หนี้สินอันเกิดจากการ 
ซื้ออุปกรณ์อำานวยความสะดวกภายในบ้านมีจำานวน 
ใกล้เคียงกัน คือ มีทั้งส้ิน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ของ 
ประชากรในกลุ่มเสี่ยง ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
ประชากรศึกษาทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการ 
ใช้จ ่ายไปในลักษณะของค่าใช้จ ่ายฟุ ่มเฟือยเพ่ือความ 
สะดวกสบายนอกเหนือจากปัจจัยสี่อันเป็นความจำาเป็น 
พ้ืนฐานในการดำารงชีวิต จึงอาจเป็นสาเหตุให้ต้องขวนขวาย 
หาทางได้มาซึ่งสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งค่านิยมและพฤติกรรม 
ดังกล่าวนำาไปสู่ทัศนคติในเร่ืองวัตถุนิยม ความฟุ่มเฟือย  
ความรักสบาย และความไม่รู้จักพอเพียง ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ม ี
ทัศนคติและแนวทางในการดำาเนินชีวิตในลักษณะดังกล่าว 
ตกเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการถูกหลอกลวง ล่อลวง  ชักจูง 
ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มหญิง 
และเด็กท่ีมีทัศนคติไปในแนวทางเหล่านี้ ก็จะยิ่งง่ายต่อการ 
ตกเป็นเหย่ือในกระบวนการค้าบริการทางเพศ ท้ังโดยสมัครใจ 
และไม่สมัครใจ เพราะเป็นอาชีพท่ีง่ายต่อการได้มาซ่ึงรายได้ 
จำานวนมากมายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อนำาไปสนองตอบ
ต่อความต้องการของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดต่อไป ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวได้ยืนยันให้เห็นว่า ในส่วนของปัญหา 
หนี้สินมีความสอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัยและ 
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
ที่มองว่าปัญหาความยากจนโดยดูจากหนี้สินเป็นปัจจัย
ที่สำาคัญที่ทำาให้เกิดการเข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศ อัน
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการค้ามนุษย์ 

2. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของทัศนคติ
และพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยง 

เพื่อประโยชน์ในการทำาความเข้าใจ ผู้วิจัยขอแยก
การอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น  โดยจะ 
ทำาการสรุปและเปรียบเทียบผลวิจัยระหว่างกลุ่มครอบครัว
ของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยง ตามลำาดับ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวโนมของพฤติกรรมครอบครัวของผูตก 
เป็นเหยื่อและกลุมเสี่ยง 

ภายใต้กรอบความคิดที่ว ่า พฤติกรรมการดื่ม
สุรา สูบบุหร่ี หรือพฤติกรรมการเสพสารเสพติดชนิดอื่น  
มักเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ผู ้มีพฤติกรรมดังกล่าวง่ายต่อ 
การถูกหลอกลวง ล่อลวง ชักจูงให้ตกเป็นเหยื่อของการ 
ค้ามนุษย์ จึงนำาไปสู่การศึกษาถึงพฤติกรรมครอบครัวของ
ผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเส่ียง เพ่ือที่จะทราบว่า ประชากร
ในกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มของพฤติกรรมไป 
ในทิศทางใด มีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับกรอบความคิด 
และสมมติฐานของผู้วิจัยหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงผลจากการวิจัย 
พบว่า จากข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า พฤติกรรมการด่ืมสุราของกลุ่มครอบครัวของผู้ตก 
เป็นเหยื่อมีระดับความถี่ของการดื่มสูงกว่ากลุ่มเสี่ยง มีการ
ดื่มเพื่อสังสรรค์สูงที่สุดร้อยละ 35.5 ในขณะที่กลุ่มเสี่ยง 
มีผู้ที่ด่ืมเพื่อสังสรรค์ร้อยละ 25.4 ส่วนการสูบบุหร่ี กลุ่ม
ครอบครัวของผู ้ตกเป็นเหยื่อมีระดับความถี่ไปแนวทาง
เดียวกันกับการดื่มสุรา กล่าวคือ มีการสูบทุกวันร้อยละ 
25.5 เป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีการสูบทุกวันเพียง 
ร้อยละ 18.6 ส่วนในเร่ืองของการเสพสารเสพติด พบข้อมูล 
การเสพเพียงเล็กน้อยในทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มครอบครัว
ของผู้ตกเป็นเหยื่อมีจำานวนผู้เสพรวมทั้งสิ้นเพียงร้อยละ 
11.4 และกลุ่มเสี่ยงมีจำานวนรวมกันทั้งสิ้นร้อยละ 15.3  
ซึ่งเมื่อนำามาเปรียบเทียบกันกลับพบว่า กลุ่มเสี่ยงมีจำานวน 
ผู้เสพสารเสพติดสูงกว่าในทุกช่วงระดับความถี่ ด้วยเหตุนี้  
จึงอาจกล่าวได้ว ่าพฤติกรรมการด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี 
และการเสพสารเสพติด มีความเส่ียงในการเข้าสู่อาชีพ 
ค้าบริการในลำาดับต้น เนื่องจากด่ืมหรือเสพอาจเป็นปัจจัย
ที่ทำาให้ผู ้ดื่มหรือเสพถูกล่อลวงเข้าไปสู่วงจรดังกล่าวโดย
ไม่รู้ตัว การแฝงสารเสพติดในเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือ
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บุหรี่ อาจทำาให้ผู ้ดื่มหรือเสพถูกบังคับให้ทำางานดังกล่าว
แลกกับการได้สารเสพติด หรือเมื่อถูกล่อลวงไปเนื่องจาก 
ความมึนเมาก็ตาม การหลุดออกมาจากวงจรดังกล่าว 
จะกระทำาได้ยาก อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง 
ท้ังสามประการน้ี ส่วนหน่ึงมาจากพ้ืนฐานเก่ียวกับปัจจัยทาง 
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพราะแต่ละคน 
จะมีความสามารถในการเลือกแนวทางการดำารงชีวิต หรือ 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างกัน นอกจากนี้ ยังขึ้นกับ 
องค์ประกอบการอบรมเล้ียงดูและสภาพแวดล้อมของ 
ชุมชนท่ีอยู่อาศัยด้วย นอกจากน้ี พฤติกรรมการด่ืมสุรา  
การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด ในหลายกรณีมักเกิด
จากการชักชวนของเพื่อนฝูง ความอยากลอง การประชด
ครอบครัวเพื่อหลีกหนีปัญหาท่ีบ้านและครอบครัว หรือ 
บิดามารดาทะเลาะกัน เป็นต้น ซ่ึงเม่ือประกอบกับการเติบโต 
ของสังคมเมืองซ่ึงสมาชิกในสังคมต้องด้ินรน ประชากร 
ในกลุ ่มที่มีพฤติกรรมเหล่าน้ี  จึงเป็นอีกกลุ ่มหนึ่งท่ีควร
ให้ความเอาใจใส่อย่างยิ่ง 

2.2 แนวโนมของทัศนคติครอบครัวของผูตกเป็น
เหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลตอการคามนุษย 

ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า นอกจากพฤติกรรม
จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของ 
การค้ามนุษย์แล้ว ทัศนคติในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ 
และค่านิยมวัตถุนิยม ก็เป็นตัวแปรท่ีสำาคัญ อีกประการหน่ึง 
ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ  
ได้เช่นกัน และเป็นตัวแปรท่ีสำาคัญที่มีผลต่อการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กด้วย เนื่องจากทัศนคติหรือ
ค่านิยมของผู ้คนในสังคม ย่อมเป็นรากฐานสำาคัญและ
เป็นที่มาของการแสดงออกทางพฤติกรรม ดังเช่นประโยค
ท่ีนิยมกล่าวว่า “คิดอย่างไร ย่อมแสดงออกเช่นนั้น”  
หรือ “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” ด้วยเหตุนี้การศึกษา
เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิด แนวคิด ค่านิยม และ
ทัศนคติของประชากรกลุ่มเป้าหมาย จึงช่วยให้สามารถ
เห็นถึงอิทธิพลของความคิดที่ส ่งผลต่อการค้ามนุษย์ได้  
และอาจนำาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และตรงกับสภาพปัญหาอย่างแท้จริงต่อไป 

ทั้งนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติต่าง ๆ ต่อปัญหา 
การค้ามนุษย์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ทำาให้พบว่า ใน
เกือบทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของทัศคติที่มีต่อหญิง
และเด็กท่ีค้าบริการทางเพศ การเยียวยา การช่วยเหลือ 
และการป้องกันการค้าบริการทางเพศ ล้วนแล้วแต่เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ  ท้ังกลุ่มครอบครัวของ
ผู้ตกเป็นเหยื่อ และกลุ่มเสี่ยง จะรู้สึกสงสาร เห็นใจ และ 
ต้องการหาทางช่วยเหลือ โดยการหางานอื่น ๆ ให้ผู้ค้า
บริการทางเพศทำาและพยายามป้องกันการเข้าสู ่อาชีพ 
โดยการให้การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นจำานวนมากที่สุด 
ซ่ึงท่ีเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากสังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนา
จึงมีความเห็นใจและยังมีความต้องการท่ีจะช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันอยู ่ อย่างไรก็ตาม มีประชากรกลุ ่มศึกษา
ทั้งสองกลุ่มเป็นจำานวนไม่น้อยที่รู ้สึกเฉย ๆ และเห็นว่า
เป็นเร่ืองส่วนบุคคล ซ่ึงแนวคิดในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นวิถี
ชีวิตปกติของสังคมเมืองที่ให้ความสนใจเฉพาะเรื่องของ
ตนเอง ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 
วัฒนธรรมอย่างก้าวกระโดด ทำาให้แนวคิดของสมาชิกใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ จากเดิมที่เคยสอดส่อง 
ดูแลและให้ความสนใจในเร่ืองของคนรอบข้าง รวมถึง
สภาพแวดล้อมในสังคม กลายเป็นการปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้อง
กับความเป็นไปของผู ้คนรอบตัวที่ถือว่าเป็นคนอื่น ซึ่ง 
ทัศนคติที่มีแนวโน้มไปในทางที่แสดงถึงความไม่ใส่ใจต่อ 
ปัญหาเหล่านี้ ถือเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีมีผลให้การค้ามนุษย์ 
ยังคงดำารงอยู่ในสังคมและสามารถเติบโตขยายตัวออกไป
ได้อีก นอกจากนี้ มีข้อน่าสังเกตว่าประชากรกลุ่มศึกษา
ท้ังสองกลุ่ม ซ่ึงแม้จะมีจำานวนไม่มากนักแต่กลับเป็นกลุ่ม
ที่ควรได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน เนื่องจากประชากร 
ในกลุ่มดังกล่าวยังมีความรู้สึกว่าการค้าบริการทางเพศ 
ของหญิงและเด็กยังเป็นเร่ืองท่ีน่ายกย่อง โดยเฉพาะหาก
เป็นไปเพื่อการเลี้ยงดูบิดามารดา แสดงความกตัญญู และ
เป็นการตอบแทนพระคุณผู ้หนึ่งผู ้ใดที่ได้ให้การเลี้ยงดู
อุปการะตนมา ซึ่งทัศนคติเช่นนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด

การค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน 
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ในประเด็นท่ีเก่ียวกับทัศนคติสมาชิกในครอบครัว 
ที่ประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศ พบว่าการที่กลุ่มเสี่ยง 
เป็นส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกอาย หากสมาชิกในครอบครัว 
ต้องมาประกอบอาชีพดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มครอบครัว
ของผู้ตกเป็นเหยื่อกลับรู้สึกเฉย ๆ นั้น ถือเป็นพฤติกรรม 
ปกติเนื่องจากประชากรศึกษาในกลุ ่มครอบครัวของ
ผู้ตกเป็นเหยื่อมีความใกล้ชิดกับอาชีพดังกล่าว ทำาให้เกิด
การซึมซับและคล้อยตามพฤติกรรมดังกล่าวได้ง่ายกว่า
กลุ ่มเสี่ยง นอกจากนี้  เมื่อเทียบเคียงกับความรู ้สึกว่า 
การค้าบริการทางเพศอาจเป็นความผิดในทางกฎหมายแล้ว 
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ
มีความรู ้สึกกลัวความผิดต่างจากกลุ ่มเสี่ยงมาก โดยมี 
ประชากรในกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อตอบว่ารู้สึก
กลัวว่าจะผิดกฎหมายเพียง ร้อยละ 5.7 ของประชากร
ในกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ ในขณะที่กลุ่มเส่ียง 
มีผู้ตอบในข้อดังกล่าวมากถึงร้อยละ 16.8 ของประชากร
ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งสัดส่วนร้อยละดังกล่าวเป็นการเน้นยำ้าการ
มองภาพที่แตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวระหว่างประชากร
ศึกษาทั้งสองกลุ ่ม ซึ่งอาจเป็นผลให้การดำาเนินแนวทาง
ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาจต้องใช้วิธีทำางานเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในลักษณะที่ 
แตกต่างกันออกไปของประชารกรกลุ่มเป้าหมาย ผลการ
วิจัยได้แสดงให้ปรากฏถึงทัศคติต่อการค้าบริการทางเพศ
ท่ีมีความแตกต่างกันในรายละเอียดระหว่างประชากร 
ศึกษาทั้งสองกลุ ่มน้ัน เนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมทาง
ครอบครัว การเลี้ยงดู ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
และครอบครัวของทั้งสองกลุ่มมีส่วนสำาคัญอย่างมากต่อ
แนวคิดของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งหากค่านิยมความเชื่อ
ถูกสั่งสอนมาแบบใดก็ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก
แบบนั้น นอกจากน้ียังรวมถึงความคาดหวังของครอบครัว
ที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว หรือความต้องการของตัวเด็ก
หรือหญิงเองด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของตัวเด็กหรือ 
หญิงเองในการที่จะมีงานทำาและมีรายได้จำานวนมากเพ่ือ 
นำามาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว เพื่อมีชีวิตท่ีสุขสบาย เพื่อ
ทดแทนพระคุณผู ้อุปการะเล้ียงดู หรือเพื่อใช้จ่ายอย่าง
เพียงพอตามความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ตัวของ
เด็กหรือหญิงเองมีความต้องการหารายได้เพื่อใช้จ่ายหรือ 

ซ้ือส่ิงของท่ีมีราคาเกินกว่าท่ีได้รับจากทางบ้าน หรือเกินจาก 

ฐานะของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย  ท้ังนี้ ความคาดหวังดังกล่าวจึงนำามาสู ่ความ

ต้องการที่จะบรรลุความคาดหวังนั้น และจะถูกแสดงออก 

มาเป็นพฤติกรรมและแนวคิดที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา ซ่ึงส่งผลให้บุคคล 

ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมหรือทัศนคติในลักษณะดังกล่าวกลาย

เป็นเป้าหมายของเหล่ามิจฉาชีพที่จ้องจะหลอกลวง ล่อลวง  

ชักจูง หรือบีบบังคับให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยอาศัย 

จุดอ่อนจากพฤติกรรมและทัศนคติในลักษณะดังกล่าว 

เป็นหนทางเข้าถึงเหยื่อนั่นเอง 

2.3 สรุปผลการวิ จัยเ ก่ียวกับความสัมพันธ  

ระหวางทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเป็นเหย่ือ 

และกลุมเสี่ยง กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตกเป็นเหยื่อ 

ของการคามนุษย 

โดยสรุปเห็นได้ว่า ผลการวิจัยเรื่องการศึกษา

ทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและ

กลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการ

ค้าหญิงและเด็ก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนำามาศึกษา 

วิจัยในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็น

เหยื่อหรือกลุ่มเส่ียง มีความสัมพันธ์กับประชากรภายใน

กลุ่มใกล้เคียงกัน มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่แตกต่าง ทั้งนี้

จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาวิจัยในภาพรวมจากครั้งนี้เป็นการ

ยืนยันผลการศึกษาวิจัยที่เคยมีมาในอดีตในหลายประเด็น 

ซึ่งสามารถนำาเอาทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ แนวคิด 

เก่ียวกับกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับความยากจน ความคาดหวัง 

ของบุคคล และแนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ 

มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในหลายประเด็นด้วยกัน  

กล่าวคือ ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ทำาให้สังคมมีความเป็น “เอกนคร” (Primate City) มีการ 

เติบโตอย่างก้าวกระโดดของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าวทำาให้ทัศนคติและ

การดำาเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าระดับ

การศึกษาของประชากรในปัจจุบันจะสูงขึ้น แต่ไม่ใช่ปัจจัย
ท่ีมีส ่วนผลักดันให้เข ้าสู ่อาชีพดังเช ่นในอดีตที่ผ ่านมา 
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อีกต่อไป วัตถุนิยมเข้ามามีบทบาทในชีวิต การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจหล่อหลอมให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ ความเห็นแก่ตัว 
ความทะเยอทะยาน รวมไปถึงการก่อให้เกิดพฤติกรรม
บริโภคนิยม และมีนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย รักความสะดวก
สบาย นิยมวัตถุ มีแนวโน้มของรายจ่ายไปในลักษณะของ
ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย กลับมีความรู้สึกว่าการค้าบริการ
ทางเพศเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่ง และเป็นเสรีภาพ
หรือทางเลือกในการดำารงชีวิตของแต่ละปัจเจกบุคคล 
ซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อปัญหา 
อาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย อย่างไร 
ก็ตาม จากผลการวิจัยในครั้งนี้เห็นว่าแนวโน้มของหญิง
และเด็กในสังคมต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพมหานคร ทั้งที่เป็นกลุ่มหญิงและเด็กในวัยแรงงาน
และกลุ่มในวัยเรียนที่มีการเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
เพื่อการดำารงชีพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อช่วยพยุงฐานะทาง
ครอบครัว หรือแม้แต่เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง  
มักมีปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก คือเรื่องของ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงแตกต่างจากเดิมที่เป็นมาในอดีต 
กล่าวคือ การเข้าสู่การค้าบริการในอดีตมักจะเนื่องมาจาก
การถูกหลอกลวงจากนายหน้า หรือเพราะความจำาเป็นทาง 
เศรษฐกิจ หรือมีฐานะยากจนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันการเข้าสู่ 
อาชีพดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการถูกล่อลวงเพียงอย่างเดียว 
มีหญิงและเด็กไม่น้อยท่ีเดินเข้าสู ่อาชีพด้วยความเต็มใจ 
ซึ่งหลายกรณีเกิดจาการการถูกขายให้กับนายหน้า บิดา
มารดารับเงินมาก่อน ซึ่งเด็กและสตรีเหล่าน้ันยินยอม 
เข้าสู่อาชีพ อีกท้ังยังเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีไม่ลำาบาก ได้เงินง่าย  
ซ่ึงเพียงพอที่จะสามารถส่งกลับมาบ้านเพ่ือปลดหนี้สิน 
บิดามารดามีเงินทองปลูกบ้านหรือตอบสนองความสุข
สบายต่าง ๆ เช่นเดียวกับเพื่อนบ้าน ดังนั้นการเข้าสู่อาชีพ
ค้าบริการทางเพศในปัจจุบันจึงมีหลายปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกัน
ในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ อนึ่ง เพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทสรุปในประเด็นที่กล่าวมา 
ข้างต้นนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอนำาเสนอการอภิปรายความสัมพันธ์ 
ของปรากฏการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลกระทบกับทัศนคติและ 
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของสตรีและเด็ก  ท่ีเป็นกลุ่ม
ครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเส่ียง โดยจำาแนกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีต อ
หญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศกับโอกาสในการตกเป็น
เหยื่อของการคามนุษย ทัศนคติที่มีต่อหญิงและเด็กของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม มีทิศทางเช่นเดียวกับ 
ทัศนคติของคนโดยทั่วไป กล่าวคือ มีความรู ้สึกสงสาร  
เห็นอกเห็นใจหญิงและเด็กท่ีต ้องค ้าบริการทางเพศ 
เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมพุทธจึงมักจะเห็นใจผู้ที่อยู ่
ในสถานะหรือเหตุการณ์ที่ด้อยกว่าอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม  
มีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ สำาหรับกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็น
เหยื่อนั้น นอกจากความรู ้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจแล้ว  
มีกลุ ่มของหญิงที่มีช่วงอายุ 18 – 45 ปี ซึ่งอาศัยอยู ่ใน 
ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) และเป็นผู้ไม่มีหนี้สินจำานวนไม่น้อย  
ท่ีมีความรู ้สึก “เฉย ๆ” ต่อหญิงและเด็กที่ค ้าบริการ 
ทางเพศ ซ่ึงค่อนข้างขัดแย้งกับความรู ้สึกเห็นอกเห็นใจ 
ในทำานองเดียวกันกลุ่มเสี่ยงเอง ก็มีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ท้ังเพศชายและหญิงเป็นจำานวนมากในทุกช่วงอายุ ทุกระดับ 
การศึกษา และทุกระดับหนี้สิน  ท่ีมีความรู้สึก “เฉย ๆ” 
ในขณะเดียวกัน ประชากรกลุ ่มตัวอย่างท่ีให้สัมภาษณ ์
ก็มีทัศนคติต่อเรื่องดังกล่าวว่า เป็นการตอบแทนบุญคุณ
ของบิดามารดา เป็นการกระทำาที่น่ายกย่อง ชื่นชม และ
หลายรายที่เห็นว่าเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลในการเลือกที่จะ 
ดำารงชีวิต รวมถึงมีบางรายเห็นว่าเป็นอาชีพอิสระที่ไม่ได้ 
เบียดเบียนผู้อื่น จึงไม่ควรตำาหนิผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว  
ซ่ึงแนวโน้มของวิธีคิดในลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 
ทัศนคติท่ีโน้มเอียงไปในลักษณะของการสงสาร เห็นใจ  
ของประชากรเป้าหมายในกลุ่มครอบครัวผู ้ตกเป็นเหยื่อ  
มีความสอดคล้องกับแนวคิดความคาดหวังของบุคคลต่อ 
บทบาทของหญิงและเด็กในสังคมไทยเป็นอย่างดี กล่าวคือ  
สังคมไทยมักเห็นว่าครอบครัวมีหน้าที่จะต้องปกป้องดูแล
เอาใจใส่สมาชิกภายในครอบครัวจากการกระทำาของสังคม 
ซ่ึงความคาดหวังดังกล่าวผลักดันให้รู้สึกว่าหญิงและเด็ก
ที่เป็นผู้ค้าบริการทางเพศเป็นผู้ถูกทำาร้าย เป็นผู้เสียสละ  
และเป ็นผู ้ถูกกระทำาจากสังคมที่ขาดการเกื้อกูลกัน  
ซ่ึงทัศนคติของคนกลุ่มนี้ถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีระดับ

ความใกล้ชิดกับสถานการณ์การค้าบริการทางเพศมากกว่า 

ในขณะที่ประชากรกลุ ่มเสี่ยงจำานวนมากมีทัศนคติที่ 

ขัดแย้งออกไป โดยส่วนใหญ่มักรู้สึกเฉย ๆ ซ่ึงผลการศึกษา
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วิจัยที่ได้ทำาให้ยืนยันได้ว่า การเติบโตของสังคมก่อให้เกิด

ผลกระทบโดยรวมต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึง

ค่านิยมในการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม ที่สะท้อนความ 

เป็นวัตถุนิยม ความฟุ ้งเฟ้อ ตัวใครตัวมัน ทำาให้ปัญหา 

การค้าบริการทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนุษย์ 

ถูกละเลยความเอาใจใส่จากสังคม 

2) ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา

กับโอกาสในการตกเป็นเหยื่อของการคามนุษย จากผลการ

ศึกษาวิจัยในอดีตที่ผ่านมา มักพบว่าระดับการศึกษาเป็น

ตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้หญิงและเด็กถูกชักจูง หลอกลวงหรือ

ล่อลวงเข้าสู่การค้าบริการทางเพศได้ง่าย ประกอบกับภาวะ

บีบรัดทางเศรษฐกิจทำาให้หญิงและเด็กมีทางเลือกและ 

โอกาสไม่มากนัก นอกจากนี้ ความต้องการให้บิดามารดา

และครอบครัวสุขสบายเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดา

มารดาก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีทำาให้หญิงและเด็กเลือกท่ีจะเดิน

เข้าสู่อาชีพค้าบริการ เพราะได้เงินง่ายโดยไม่จำาเป็นต้อง

มีความรู้มากมายนัก แต่จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้กลับ

พบว่า ระดับการศึกษาของประชากรกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ 

ตัวแปรที่สำาคัญต่อการถูกชักจูง หลอกลวง หรือล่อลวง 

เข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศในปัจจุบันอีกต่อไป เนื่องจาก

ผลการศึกษา พบว่ากลุ ่มครอบครัวของผู ้ตกเป็นเหยื่อ

กลับมีระดับการศึกษา (โดยภาพรวม) สูงกว่ากลุ ่มเสี่ยง  

โดยผลการวิจัยกลับยืนยันว่า ปัจจุบันนั้นระดับการศึกษา 

ไม ่ส ่งผลกระทบโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่

ก่อให้เกิดการล่อลวงเข้าสู่การค้ามนุษย์ของหญิงและเด็ก 

อีกต่อไป กล่าวคือ ผู ้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะ

เข้าสู ่กระบวนการค้ามนุษย์ได้เช่นเดียวกันกับผู ้ที่ไม่มี 

การศึกษาหรือผู้ที่มีระดับการศึกษาตำ่า เนื่องจากการศึกษา

ในระบบอาจไม่สามารถกระจายความรู้ ความเข้าใจ และ

แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมและเพียงพอ ดังนั้น เมื่อประกอบกับวิถีการดำารง

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ กลุ่มคนที่มี 

ระดับการศึกษาสูงก็อาจผันตนเองเข้าสู ่อาชีพค้าบริการ 

ทางเพศโดยสมัครใจ หรือถูกหลอกลวง ล่อลวง ถูกชักจูง 

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ผลการ

วิจัยแสดงว่าผู ้ที่ไม่มีการศึกษาหรือมีระดับการศึกษาตำ่า 

อาจไม่ใช่เหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์อีกต่อไป ทั้งนี้ 

เนื่องมาจากการที่บุคคลในกลุ่มนี้ได้รับการสอดส่องดูแล

เอาใจใส่จากหน่วยงานของรัฐในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

รวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา

ดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากน้ี รัฐยังได้ดำาเนินนโยบาย

ตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ใน 

กลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตว่าผลจาก

การวิจัยในลักษณะของการสัมภาษณ์ประชากรเป้าหมาย 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว พบว่า หญิงและเด็ก

ที่เข้าสู่อาชีพนี้มีจำานวนไม่น้อยที่เกิดจากความ “เต็มใจ” 

มิใช่เกิดจากการการถูกบังคับดังเช่นแต่ก่อน ซ่ึงลักษณะ

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า

นี้ท่ีว่า กลุ่มเส่ียงรู้สึก “เฉย” กับอาชีพค้าบริการทางเพศ  

จากการประมวลผลความสัมพันธ์ในกรณีนี้ทำาให้ทราบว่า  

รูปแบบของการค้ามนุษย์ในลักษณะของการค้าบริการ

ทางเพศได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก โดยจะเห็น

ได้ว่าการค้าบริการทางเพศในลักษณะของการขู่เข็ญบังคับ 

ใช้กำาลังหรือกักขังได้ลดจำานวนลงไปมาก ในขณะที่ใน 

ปัจจุบันได้ปรากฏรูปลักษณ์ใหม่ของการค้าบริการทางเพศ

ในลักษณะของ “ธุรกิจร่วม” ที่มีฝ่ายหนึ่งลงแรง โดยการ

เอาเนื้อตัวร่างกายเข้าแลก และอีกฝ่ายลงทุนในลักษณะ

ของผู้จัดการ หรือผู้ให้ใช้สถานที่ และแบ่งส่วนผลประโยชน์

ซึ่งกันและกัน เนื่องจากในปัจจุบันการค้าบริการทางเพศ

กลับกลายเป็นทางออกของคนที่รักสบาย หารายได้เสริม

เพื่อนำามาใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 

กับผู้อื่นในสังคม มากกว่าคนไม่มีทางเลือกเนื่องจากเรียน

น้อยดังเช่นแต่ก่อน 

3) ความสัมพันธ ระหวางสถานะหนี้สิน

กับโอกาสในการตกเป็นเหยื่อของการคามนุษย สถานะ

หนี้สินของประชากรกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มเป็นตัวช้ีวัด

ที่สามารถบอกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประชากร

กลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี และเป็นการยืนยันสมมติฐาน

และกรอบการศึกษาวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า ปัญหาความยากจน

และปัญหาหนี้สินของประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแปร

ที่สำาคัญที่ทำาให้หญิงและเด็กเดินเข้าสู ่อาชีพค้าบริการ

ทางเพศ มีข้อน่าสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมาหญิงและเด็ก
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ที่เข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศเนื่องจากภาระหนี้สินและ

สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นหลัก ส่วนใหญ่เกิด

จากความไม่เต็มใจ ซึ่งบิดามารดาเป็นผู้ชักนำาให้เข้าสู่อาชีพ 

ท้ังการขายบุตรเพื่อใช้หนี้และการอ้างบุญคุณเพื่อให้บุตร 

ยอมขายบริการนำาเงินมาปลูกบ้าน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน  

ภาระหนี้สินและสถานะทางเศรษฐกิจยังคงเป็นตัวแปรหลัก 

ของการเข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศ ทั้งนี้ ดูจากหนี้สิน 

เฉลี่ยของกลุ่มครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งมีจำานวน 

สูงกว่ากลุ่มเสี่ยงถึงเกือบ 3 เท่า และจากการสัมภาษณ์ 

พบว่าหนี้สินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการนำาไปใช้จ่ายใน

สินค้าที่เป็นเครื่องอำานวยความสะดวกสบายต่าง ๆ รวมไป

ถึงเครื่องใช้ฟุ่มเฟือยประเภทโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด 

รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งหญิงที่ตกอยู่ในฐานะหัวหน้าครอบครัว

จะถูกผลักภาระให้เป็นผู้แสวงหารายได้ให้เพียงพอกับความ

ต้องการของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่ม

ของเหยื่อเองยังมีกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่อาชีพ

เพื่อหารายได้พิเศษสำาหรับไว้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอื่น ๆ เช่น 

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า โดยไม่ต้องรบกวนครอบครัว โดย

ครอบครัวไม่มีโอกาสทราบว่าสมาชิกในครอบครัวหรือบุตร

หลานประกอบอาชีพดังกล่าว 

4) ความสัมพันธระหวางคานิยมและความ

ชอบสวนบุคคลกับโอกาสในการตกเป็นเหยื่อการคามนุษย  

จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีกลุ ่มเหยื่อที่เป็นหญิงวัยรุ ่น 

มีพฤติกรรมชอบใช้สินค้าฟุ่มเฟือย รักสนุก รักความสบาย 

โดยประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศในลักษณะของการ

หารายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว และมีทัศนคติ 

ต่ออาชีพค้าบริการว่าเป็นอาชีพที่สุจริตที่มีรายได้ดีมาก 

โดยไม่ต้องลงทุน ไม่ลำาบาก ไม่เดือดร้อนใครและสามารถ

เลือกเวลาทำางานได้  ซ่ึงการที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของค่านิยมนั่นเอง กล่าวคือ ค่านิยมที่ยึดติด

กับวัตถุ เป็นผลสะท้อนจากแนวคิดการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมวัฒนธรรม และกระแสโลกาภิวัตน์ ทำาให้ทัศนคติและ

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเปล่ียน 

จากสภาพสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ไปสู ่วิถีชีวิต 

คนเมืองที่ยึดถือวัตถุและปัจจัยภายนอกเป็นหลักในการ 

ดำาเนินชีวิต มีความคาดหวังต่อการยอมรับทางสังคมสูง  

นำาไปสู่การแสวงหาหนทางเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงที่ตนมุ่งหมาย

โดยมองข้ามความถูกต้อง ดีงาม อันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม

ที่มีมาแต่อดีต ซ่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาจาก “สิ่งเร้า”  

รอบตัว กระแสสังคมที่ยอมรับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี  

ทำาให้ผู ้ที่พื้นฐานจิตใจชอบความสะดวกสบาย การนิยม 

ชมชอบจากผู้อื่น และมีความเป็นปัจเจกบุคคล กลายเป็น 

ผู้ที่มีทัศนคติ “พฤติกรรมนิยม” ในที่สุด ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่า

ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ยืนยันว่าการมีค่านิยมที่เน้นหนัก

ไปทางบริโภคนิยม วัตถุนิยม ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รักสบาย 

ล้วนเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตกเป็นกลุ ่มเป้าหมาย 

ของเหล่ามิจฉาชีพท่ีประสงค์จะหลอกลวง ล่อลวงหรือ 

ชักจูงให้บุคคลกลุ่มนี้เข้าสู่กระแสวังวนของธุรกิจค้าบริการ

ทางเพศต่อไป 

5) ความสัมพันธระหวางแนวคิดเร่ืองความ

กตัญูรูคุณกับโอกาสในการตกเป็นเหยื่อของการคามนุษย  

เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนาที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

ซึ่งกันและกัน สมาชิกในสังคมเคารพนับถือลำาดับอาวุโส

คล้ายเครือญาติ ดังนั้นการตอบแทนบุญคุณจึงเป็นเรื่องที่ 

ต้องกระทำา โดยเฉพาะการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา 

อันเป็นบุพการีสูงสุด ซ่ึงในอดีตจะเห็นว่าครอบครัวในสังคม 

ต่างจังหวัดจำานวนไม่น้อยที่บังคับให้บุตรสาวเข้ามาขายตัว 

ในเมืองใหญ่หรือกรุงเทพมหานคร โดยที่บุตรสาวไม่เต็มใจ  

แต่ต้องจำายอมเพราะมักมีปัจจัยต่าง ๆ บีบบังคับ เช่น บิดา 

มารดามีหน้ีสินมาก หรือความต้องการมีหน้ามีตา มีเคร่ืองใช้  

บ้านเรือนทัดเทียมเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ผลจากการสุ่มโดยใช้ 

แบบสอบถาม มีจำานวนผู ้ตอบทั้งสองกลุ่มจำานวนหนึ่งที่ 

เห็นว่าการประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศเป็นเร่ืองน่า 

ชื่นชมในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณที่บุตรตอบแทนให้กับ 

บิดามารดา ซ่ึงแม้ว่าจะมีจำานวนไม่สูงมากนัก แต่มีข้อน่า 

สังเกตว่าแม้ระดับการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบันและเกณฑ์ 

เฉล่ียของระดับการศึกษาจะสูงข้ึน หากแต่การแสดงความ 

กตัญญูในลักษณะดังกล่าวยังคงมีอยู่ในประชากรท้ัง 2 กลุ่ม  

ทำาให้น่าคิดต่อไปว่าความเชื่อในลักษณะดังกล่าวเป็นความ 

เช่ือที่ถูกต้องหรือไม่ และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า ระบบ 

การศึกษาในปัจจุบันอาจยังไม่สามารถสอนให้รู้จักคิดอย่าง 

มีเหตุผล หรือสอนให้แยกแยะระหว่างความกตัญญูกับ 
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ความถูกต้องทางศีลธรรมอันดีงาม หรือสอนให้เข้าใจเก่ียวกับ 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนได้อย่างเพียงพอ  

ดังน้ัน ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันสมมติฐาน 

และกรอบแนวคิดที่ว่าค่านิยมในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณ 

เป็นปัจจัยประการหนึ่งของการนำาไปสู่การค้ามนุษย์ โดย

เฉพาะการบริการทางเพศของหญิงและเด็กในปัจจุบัน 

ผลสรุปในภาพรวมของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

พบว่า ผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องเป็นส่วนใหญ ่

กับสมมติฐานและกรอบความคิดทั้ง 3 ประการ  ดังนี้   

1) ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็น “วัตถุนิยม” ส่ง

ผลกระทบต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ

การค้าบริการทางเพศของหญิงและเด็กในปัจจุบัน และ 

ส่วนใหญ่เข้าสู่อาชีพด้วยความเต็มใจ 2) ปัญหาความยากจน  

ภาระหนี้สิน ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด 

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าบริการทางเพศของหญิง

และเด็กในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับหญิงและเด็กที่เป็น

หลักของครอบครัว โดยทั้งความเต็มใจและถูกขายจาก

ครอบครัวโดยไม่เต็มใจ 3) ทัศนคติที่เก่ียวกับความเชื่อ 

ในเรื่องการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาหรือการแสดง

ความกตัญญูโดยการยอมค้าบริการ เพื่อให้ครอบครัวได้ 

สุขสบายและปลดเปลื้องภาระหนี้สิน ซึ่งทัศนคติดังกล่าว 

ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย ์

โดยเฉพาะการค้าบริการของหญิงและเด็กในปัจจุบัน 

จำานวนไม่น้อย จะเห็นได้ว่ากรอบแนวคิดทั้ง 3 ประการ 

มีความเก่ียวโยงกันเป็นลูกโซ่ การเดินเข้าสู่อาชีพค้าบริการ

ทางเพศน้ันอาจไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียง 

อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ  

การขาดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงในการ

ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อยู ่บ้าง แต่มีผลกระทบ 

ต่อการตกเป็นเหยื่อน้อยลงมาก เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ 

เข้ามาส่งผลกระทบต่อการตกเป็นเหยื่อสูงกว่า นั่นคือ 

ความจำาเป็นทางเศรษฐกิจ แนวคิดวัตถุนิยม ด้วยเหตุนี้ 

จึงทำาให้ระดับการศึกษาไม่ใช่ตัวแปรหลักท่ีทำาให้หญิงและ

เด็กถูกชักจูง หลอกลวง หรือล่อลวงเข้าสู ่การค้ามนุษย์  

โดยเฉพาะการค้าบริการทางเพศอีกต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย ทำาให้พบว่าส่วนใหญ่ทัศนคติ 

และพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยง 

จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเป็นตัวแปรตามกัน กล่าวคือ  

เมื่อมีทัศนคติ แนวคิด หรือวิธีคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะนำา 

ไปสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามแนวคิดนั้น อาทิเช่น  

เมื่อมีทัศนคติว่าการขายตัวเป็นการแสดงออกซึ่งความ 

กตัญญูต่อผู ้มีพระคุณ ก็จะนำาไปสู ่พฤติกรรมแสดงออก 

ในลักษณะของความเป็นคนหัวอ่อน เชื่อคนง่าย หรือการมี 

ค่านิยมวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ซ่ึงเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง  

ก็มักจะแสดงออกด้วยการใช้จ ่ายฟุ ่มเฟือย สุรุ ่ยสุร ่าย  

รักสบาย รักสนุก เป็นต้น ในทำานองเดียวกัน ผู้ท่ีมีพฤติกรรม 

ละเลยหรือเพิกเฉยต่อปัญหาการค้ามนุษย์  โดยเฉพาะ 

การค้าหญิงและเด็กในลักษณะของการค้าบริการทางเพศ 

ก็มักจะเน่ืองมาจากการมีทัศนคติว่าการค้าบริการทางเพศ

โดยสมัครใจ เป็นอาชีพที่สุจริตไม่ใช่การค้ามนุษย ์หรือเป็น

เสรีภาพส่วนบุคคล เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การป้องกันและแก้ไข

จึงต้องกระทำาโดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

ครอบครัวของผู ้ตกเป็นเหยื่อและกลุ ่มเสี่ยง ซึ่งกิจกรรม

หรือแนวทางในการปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจต้องมีการ 

ปรับแต่งให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มครอบครัวของ

ผู้ตกเป็นเหยื่อหรือกลุ่มเสี่ยงตามแต่กรณี ทั้งนี้  เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขการตกเป็นเหยื่อ 

ของการค้ามนุษย์ในกลุ่มประชากรดังกล่าวต่อไป ดังนั้น 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม

ครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิด 

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก ผู้วิจัย 

ใคร่นำาเสนอว่าการแก้ปัญหาทางพฤติกรรมต้องแก้แบบ 

เบ็ดเสร็จครอบคลุมทุกด้าน กล่าวคือ ปัญหาทางพฤติกรรม 

ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยวิธีแยกปัญหาเป็นส่วน แล้วดำาเนินการ 

แก้ไขในแต่ละจุด แต่จะต้องแก้ไขด้วยการมองปัญหาทุกด้าน 

อย่างเป็นระบบแล้วแก้แบบเบ็ดเสร็จหรือแบบบูรณาการ  

(Integration) คือ จะต้องมีการวางแผนการแก้ไขให้ 

ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในส่วนของสังคม ชุมชน ครอบครัว 

และตัวผู ้ตกเป ็นเหยื่อหรือกลุ ่มเสี่ ยงเองก็ตามแล ้ว  
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จึงดำาเนินการแก้ไขไปพร้อมกัน โดยใช้ทั้งมาตรการในการ 

ป้องกัน (Prevention) การแทรกแซง (Intervention)  

การบำาบัดฟื้นฟู (Treatment and Rehabilitation) และ 

การหลุดพ้นจากปัญหา (Recovery) ในลักษณะของการ 

จัดทำาโครงการที่มีความต่อเน่ือง และหลากหลายรูปแบบ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

การแก้ปัญหาทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงในแต่ละกรณี  

ผู ้วิ จัยจึงนำาเสนอโครงการหลากหลายรูปแบบที่อาจ 

นำาไปประยุกต์ใช้ในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป  

ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้แก่ 

1) โครงการใหคําแนะนําปรึกษา (Counseling)  

เป็นโครงการให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่ครอบครัวที่มีปัญหา

หญิงและเด็กที่มีทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนหญิง

และเด็กที่เป็นหรือเคยตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เพื่อ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการดำาเนินชีวิต และ

ออกจากเส้นทางที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้า

มนุษย์โดยง่าย 

2) โครงการประเมินและสงตอ (Assessment and  

referral)  เป็นโครงการประเมินผลและทดสอบในด้าน 

สังคมวิทยาเบื้องต้น (Psychosocial Processing) การ 

ตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) และส่งต่อหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

ในการแก้ไขบำาบัดฟื ้นฟูต่อไป  (Referral)  โครงการนี้ 

มี ข้ึนเพ่ือแก ้ไขทัศนคติและพฤติกรรมที่ มีลักษณะฝ ัง 

รากลึก เช่น พฤติกรรมติดสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ซึ่งงาน

วิจัยน้ีถือว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างหนึ่ง หรือการมีนิสัย

ยึดติดในวัตถุอย่างรุนแรงและมีพฤติกรรมบริโภคนิยมอย่าง

เห็นได้ชัด ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความจำาเป็นต้องได้รับการ

ตรวจวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และนำาไปสู่การบำาบัดรักษา

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

3) การดูแลสุขภาพจิต  (Mental health)  เป็น 

โครงการที่ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในกรณีที่หญิงและ 

เด็กที่มีปัญหาในด้านจิตใจไม่ปกติหรือวิปริตแปรปรวน  

ซ่ึงกรณีนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลักคือผู้ตกเป็นเหยื่อ 

หรือเคยตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้า

บริการทางเพศ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคคลในกลุ่มดังกล่าวได้มี

โอกาสกลับคืนสู่สังคมโดยปกติสุขในเร็ววัน เนื่องจากผู้วิจัย

เห็นว่าบุคคลในกลุ่มนี้อาจได้รับผลกระทบทางจิตค่อนข้าง 

มากจากการประกอบอาชีพดังกล่าวนั่นเอง

4) งานบําบัดฟ นฟูโดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน 

(Community-Based Rehabilitation) เป็นโครงการที่ 

ช่วยดูแลหญิงและเด็กซ่ึงอาศัยอยู่ในชุมชน โดยมีอาสา

สมัครชุมชนเป็นผู้ดูแลเพื่อป้องกันการเข้าสู่กระบวนการ 

ค้ามนุษย์ โดยนำาแนวคิดชุมชนเข้มแข็งและชุมชนเฝ้าระวัง

มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

5) การบําบัดฟ นฟูในสถานบําบัด (Residential  

Treatment) เป็นโครงการบำาบัดและฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อ 

ของการค้ามนุษย์ โดยจะต้องพักรักษาตัวในสถานบำาบัด

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง และต้องมีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 

ที่จะให้การฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ภายหลัง

จากการได้รับการช่วยเหลือออกจากวงจรดังกล่าวแล้ว  

รูปแบบและวิธีการแพร่หลายที่ใช้ในการฟื้นฟูได้แก่ “วิธี 

ชุมชนบำาบัด” (Therapeutic Communities) คือ การปรับ 

สภาพแวดล้อมของสถานบำาบัดให้อยู ่ในโครงสร้างของ

ครอบครัวชุมชน เพื่อให้ผู ้รับการฟื้นฟูมีความรับผิดชอบ 

ในหน้าท่ีของตน และพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  

สามารถกลับคืนสู ่สังคมได้เหมือนมนุษย์ผู ้มีศักยภาพ 

ทั้งหลาย 

6) การบําบัดนอกสถานที่โดยเทียบเคียงกับลักษณะ 

(Outpatient Treatment)  เป็นโครงการที่ช่วยบำาบัด 

หญิงและเ ด็กที่ ตกเป ็น เหยื่ อของการค ้ ามนุษย ์   ซึ่ ง

ไม่จำาเป็นต้องเข้ามาบำาบัดอย่างถาวรในสถานบำาบัด เช่น 

กรณีเยาวชนที่กำาลังศึกษาเล่าเรียน หญิงที่มีงานประจำา 

ทำาอยู่แล้วหรือเพ่ิงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ก็อาจมารับ 

การบำาบัดฟื ้นฟูในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ตามโปรแกรมที่ 

กำาหนดเป็นคร้ังคราว เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่บุคคลกลุ่ม 

ดังกล่าวให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้โดยเร็ว 
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7) การใหการศึกษาอยางตอเน่ืองหรือฝกวิชาชีพ 
เป็นโครงการพิเศษซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้หญิงและ
เด็กที่ไม่มีการศึกษา หรือมีการศึกษาในระดับตำ่าได้มีโอกาส
เข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัย หรือหากต้องการประกอบอาชีพก็จัดให้มีการ
ฝึกอบรมและหางานให้ทำาต่อไป เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพการงานให้กับบุคคลในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว 
และหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยการ
ชักจูงไปทำางานนั่นเอง 

8) โครงการเผยแพรความรู โดยเน้นการเผยแพร ่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข ป้องกันและเยียวยา 
ปัญหาการค้ามนุษย์  โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กใน 
รูปแบบของการค้าบริการทางเพศ ให้แก่เด็ก เยาวชน (โดย
เฉพาะหญิง) ครอบครัว และชุมชน โดยการจัดประชุม
สัมมนาแก่อาสาสมัครและครอบครัวในชุมชน จัดให้มีการ
เล่นกีฬาและสันทนาการต่าง ๆ ทั้งในด้านวัฒนธรรมและ
ดนตรีให้แก่ชุมชน เป็นต้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจ 
ท่ีถูกต ้องเหมาะสมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  เสรีภาพ 
ส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความหมายของ
การค้ามนุษย์ด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว 
ของผู ้ตกเป็นเหยื่อจากภาวะเสี่ยงในการถูกหลอกลวง  
ล่อลวง และชักจูงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์นั่นเอง ทั้งนี้ 
โครงการต่าง ๆ เหล่านี้แม้มิใช่โครงการใหม่ หากแต่การ 
นำาแนวทางที่เคยมีมาก่อนนี้มาใช้ ในกรณีนี้ย่อมต้องอาศัย 
การศึกษาอย่างรอบคอบถึงผลดีและผลเสียในแต่ละ 
รูปแบบของโครงการ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะ
เวลาการดำาเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละกรณี  
ด้วยเหตุนี้จึงสมควรที่จะต้องศึกษารูปแบบและลักษณะ 
ของโครงการที่เหมาะสมกับการนำามาใช้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและ
กลุ่มเสี่ยงในรายงานวิจัยนี้ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้แม้จะ
เห็นได้ว่ามีรูปแบบของกิจกรรมหลากหลายที่อาจนำามาเป็น 
แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัว 
ของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงได้ หากแต่การดำาเนินการ 
ดังกล่าวจะต้องกระทำาอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนโดย 

ผู ้ที่มีความรู้ความชำานาญ และความเข้าใจท่ีถูกต้องใน  
“ทฤษฎีทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย ์” ซึ่ งปกติ 
มักมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ดังนั้น ในการดำาเนินงาน 
จึงควรมีนักพฤติกรรมศาสตร ์ นักจิตวิทยา นักสังคม 
สงเคราะห์ และนักสังคมวิทยาร่วมในการทำางาน โดย
เน้นลักษณะของการทำางานแบบ “บูรณาการ-สหวิทยา”  
เพื่อให้การสืบเสาะถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่แท้จริง 
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องแท้จริงและ
นำาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดหรือแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ 
ต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงใคร่นำาเสนอหลักการทำางาน 
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตก
เป็นเหยื่อ และกลุ่มเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

1. เข้าใจปัญหา ทั้งที่เป็นปัจจัยเสริมและปัจจัยเส่ียง 
เรียนรู ้สาเหตุ ทั้งสาเหตุสำาคัญทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม รู้จักตนเอง 

2. มีทัศนคติท่ีเป็นด้านบวก เช่น เป็นกลาง และ
ยอมรับพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น 

3. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  โดยการพูดคุยให้เกิด
ความเข้าใจกัน สร้างการสื่อสารที่ดี และทำาให้เด็กและ 
วัยรุ่นรู้สึกเป็นที่ยอมรับ 

4. สร้างแรงจูงใจ โดยการทำาให้เกิดการยอมรับ 
ปัญหาของตน และอยากแก้ไข 

5. ใช้วิธีการ “พฤติกรรมบำาบัด” โดยการมองหา 
ข้อดี ส่งเสริมพฤติกรรมด้านดี ชมเชย ให้กำาลังใจเป็นแรง 
เสริมด้านบวก 

6. ส่งเสริม เสริมสร้างทัศนคติที่เหมาะสม เช่น 

6.1 ส่งเสริมค่านิยม “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
เปลี่ยนแปลงค่านิยม “วัตถุนิยม” 

6.2 สร้างอาชีพหรือฝึกแรงงานมีฝีมือ หางานอื่น
ที่มีค่าตอบแทนดี ๆ ให้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู ้ยากไร ้
ที่มีการศึกษาค่อนข้างน้อย 

6.3 เสริมสร้างและฟื้นฟูค่านิยมรักตนเองและ
เคารพตนเอง โดยเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และศักดิศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้อง 
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6.4 บรรจุความรู ้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ 

โดยเฉพาะรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไว้ในหลักสูตร

ที่มีการอธิบายและให้ความกระจ่างในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมที่ดี เช่น 

7.1 ฟื้นฟูบูรณาการคำาสอนในทางพุทธศาสนา 

และเผยแพร่ความรู ้ในเรื่องการค้ามนุษย์  เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในปัญหาการค้ามนุษย์เหล่านี้ 

7.2 รณรงค์และสอนเรื่องการวางตัวอย่างถูกต้อง

ของหญิงและเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เช่น รณรงค์ให้มี

การลด ละ เลิก พฤติกรรมดื่ม สูบ เสพ เพื่อลดช่องทาง

เสี่ยงในการตกเป็นเป้าหมายในการชักจูงหรือล่อลวงของ

ผู้ที่อยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์ 

8. จัดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยการกำาจัดปัจจัย

เสี่ยงและสร้างบรรยากาศให้มีโอกาส “ทำาดี” 

9. ใช้ทีมช่วยทำางาน เช่น ครูอาจารย์ พ่อแม่ และ 

มีการพบนักจิตวิทยาเพื่อประเมินผลการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมเป็นระยะ ๆ 

ดังนั้น โดยข้อจำากัดดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว จึงเห็นได้ว่า

แนวคิดเกี่ยวกับกับโครงการต่าง ๆ ที่เคยมีมาแล้วในอดีต

เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยในประเด็นความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำามาปรับใช้ ฉะนั้น

ในเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับนี้ จึงควรเร่ิม 

จากสิ่งที่ ใกล ้ตัวมากท่ีสุดเป ็นอันดับแรกก่อน นั่นคือ  

เริ่มจาก “การฝึกคิดใหม่และทำาใหม่” อันหมายความถึง  

การปรับเปลี่ยนจากวิธีคิดและวิถีประพฤติแบบเดิม ๆ  

ที่มีลักษณะเป็นทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อไปสู่ “วิธี

คิดในเชิงบวก” และพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ “การดำารง

ชีวิตแบบพอเพียง” ซึ่งแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวจะไม่ใช่เรื่อง

แปลกใหม่ แต่ผู ้วิ จัยเห็นว ่าเป ็นเรื่องที่ เป ็นไปได้และ

ง่ายต่อการทำาให้เป็นจริง เนื่องจากความจำาเป็นในการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้อาศัยเพียง

กลยุทธ์ในการนำาเสนอ “ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของ

การคิดในเชิงบวกและการดำารงชีวิตแบบพอเพียง” ในขณะ 

เดียวกันก็นำาเสนอ “ผลร้ายของทัศนคติและพฤติกรรม 

เสี่ยง” ไม่ว ่าจะในรูปแบบของข้อความ  รูปภาพ เสียง  

ภาพเคลื่อนไหว โดยผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ อย่างสมำ่าเสมอ 

และต ่อ เนื่ อง   เ พื่อ ให ้ เกิดการแทรกซึมในจิตสำ านึก  

ซ่ึงใช้เวลาน้อยกว่าการจัดอบรม สัมมนาเผยแพร่ความรู ้

ท่ีมีลักษณะเป็นงานวิชาการท่ีน่าเบื่อและเข้าถึงยาก ทั้งนี้ 

การต่อสู ้ทางความคิดกับทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยง

เหล่าน้ี  โดยเฉพาะแนวคิดวัตถุนิยมและความประพฤติ 

ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย จำาเป็นต้องมีการทำางานอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยเฉพาะการเสริมสร้างให้เกิด “การคิดในเชิงบวก” 

ต่อการดำารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพอิสระ และ

สนับสนุน “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อผลักดัน

ให้กลายเป็นกลไกในการต่อกรกับพฤติกรรมและทัศนคติ 

ที่นิยมการแข่งขัน ฟุ่มเฟือย และดูถูกคุณค่า ความสามารถ

ของตนเอง โดยตัวอย่างของการดำาเนินงานที่นำาไปสู่การ 

คิดใหม่ในเชิงบวก เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู ่

โอกาสในการได้งานที่ดี มีรายได้เหมาะสม เช่น เม่ือมีการ

ศึกษาน้อย เรียนไม่เก่ง หรือไม่ได้จบการศึกษาในระดับสูง  

ก็ต้องไม่คิดในเชิงลบว่าจะไม่มีงาน หรือต้องไปค้าบริการ

เท่านั้นจึงจะมีรายได้ดี แต่ให้ฝึกคิดในแง่บวกว่าสามารถ 

พัฒนาตนเองเป็นแรงงานมีฝีมือ หรือสร้างงานสร้างอาชีพ 

จากความสามารถอื่น ๆ ของตนเองได้ และนำาไปสู่การมี

รายได้ที่ดีได้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน การมีค่านิยมชอบ

เปรียบเทียบแข่งขัน รักความสะดวกสบาย ชอบสิ่งอำานวย 

ความสะดวกเกินจำาเป็น และการใช ้จ ่ายเกินรายได ้ 

ก็ควรนำาเอาแนวคิดเกี่ยวกับ “ความพอเพียง” เข้าไปเป็น

ยุทธศาสตร์สำาคัญในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและ

พฤติกรรมเหล่านี้ โดยเน้นให้เห็นประโยชน์และความสุข

จากการกิน อยู่ ใช้สอย และดำารงชีวิตอย่างพอเหมาะพอดี 

ตามอัตภาพของตน เช่น ชี้ให้เห็นว่าการอาศัยอยู่ท่ามกลาง 

ธรรมชาติ  โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ ทำาให้มี

สุขภาพดี ปลอดจากโรคภัยที่อาจมาจากเคร่ืองปรับอากาศ 

ไม่เปลืองค่าไฟ ทำาให้มีเงินออม เป็นต้น ซ่ึงการเสริมสร้าง 

วิธีคิดเช่นนี้จะนำาไปสู ่การสร้างภูมิต ้านทานที่ดีในการ  

“พออยู่ พอกิน ไม่มีหนี้สินโดยไม่จำาเป็น” อันเป็นพื้นฐาน 

สำาคัญในการตัดโอกาสเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวน

การค้ามนุษย์โดยง่าย 
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นอกจากนี้  ในการดำาเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์  เหล่านี้

ผู้ปฏิบัติพึงตระหนักด้วยว่าปัจจุบันแม้ว่าทั้งกลุ่มเสี่ยงและ

แม้แต่เหยื่อเองจะมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน 

แต่ระดับความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์ยังอยู่ในระดับ

ที่ค่อนข้างตำ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบการศึกษาของประเทศ 

ไม่ได้มีการบรรจุเร่ืองปัญหาเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรการเรียน 

การสอน หรือแม้แต่เร่ืองของเพศศึกษาก็ไม ่สามารถ 

ทำาความเข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องได้ ประกอบกับ

สภาพครอบครัวในสังคมไทยเองท่ีมองในเรื่องดังกล่าว

เป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนไม่ควรทราบ จึงปิดกั้นโอกาส

ในการเรียนรู้ ทำาให้เด็กและเยาวชนขาดความรู้และการ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเส่ียง 

จึงจำาเป็นต้องดำาเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้ปฏิบัติเอง

ต้องมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาอย่างจริงจัง อีกทั้ง 

รูปแบบการค้ามนุษย์ที่มีหลากหลายและเพิ่มความซับซ้อน 

มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ 

พฤติกรรมเสี่ยงจึงมิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็น 

หน้าที่ของทุกคนในสังคมท่ีต้องช่วยกันประคับประคอง 

สมาชิกให้สามารถอยู่ในสังคมได้ โดยลดความเสี่ยงที่จะ

ตกเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

ในส่วนท้าย ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่าการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและ

กลุ่มเสี่ยงไม่อาจกระทำาได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจาก

การก่อเกิดของทัศนคติและความเป็นมาของการแสดงออก

ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ นั้น ย่อมมีท่ีมา รวมถึงช่วงเวลา

ยาวนาน ดังนั้น การนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องอาศัย 

เวลายาวนานเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการตาม

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถี 

การดำารงชีวิตยังคงเป็นเรื่องท่ีจำาเป็นต้องกระทำา แต่อาจ 

สามารถแบ่งแยกประเภทของความเร่งด่วนหรือระดับของ

ความสำาคัญได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มท่ีมีทัศนคติ

และพฤติกรรมที่มีผลต่อการค้ามนุษย์ค่อนข้างมากหรือ

กลุ ่มเส่ียงมาก กับกลุ ่มที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มี

ผลต่อการค้ามนุษย์ค่อนข้างน้อย ซ่ึงเกณฑ์การแบ่งแยก 

ผู้วิจัยได้อาศัยการประมวลผลการวิจัยดังท่ีได้กล่าวสรุปมา 

ข้างต้น ประกอบกับผลการแสดงความคิดเห็นของประชากร 

กลุ่มเป้าหมายท้ังสองกลุ่มเกี่ยวกับแนวโน้มของกลุ่มเสี่ยง 

มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำาหนดเกณฑ์ โดยผลการ

ประมวลข้อมูลทำาให้เห็นแนวโน้มว่ากลุ่มที่ต้องดำาเนินการ

แก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมโดยเร่งด่วน หรือที่

เห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมาก โดยเรียงลำาดับมากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ กลุ่มของผู้ติดสารเสพติด วัยรุ่นท่ีมักใช้สินค้าฟุ่มเฟือย

วัยรุ ่นที่รักสนุก  เด็กที่ครอบครัวแตกแยก  เด็กเร ่ร่อน 

ผู้มีปัญหาหนี้สิน ผู้ที่รักความสบาย ผู้ที่มีระดับการศึกษาตำ่า  

ผู้หญิงในหมู่บ้านที่มีการตกเขียว เด็กที่พ่อแม่ตามใจ และ

กลุ่มเด็กกำาพร้า ส่วนกลุ่มที่สามารถดำาเนินการในเชิงรุก 

ในลักษณะของการป้องกันระยะยาว หรือกลุ่มเส่ียงลำาดับรอง  

คือ พนักงานบริการในร้านอาหาร  เด็กวัยรุ ่นที่มีเพื่อน

ฐานะดี พนักงานประจำาที่ต้องการรายได้เสริม วัยรุ ่นที่

ต้องหาเงินเรียนเอง ผู้ที่มีภูมิลำาเนาอยู่ต่างจังหวัด ผู้หญิง

ที่รับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว ผู ้หญิงที่เป็น 

หัวหน้าครอบครัว และผู้หญิงที่มีปัญหาหย่าร้าง ซ่ึงมุมมอง 

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม 

ได้สะท้อนให้เห็นว่า กลุ ่มเสี่ยงตามที่เคยปรากฏในอดีต 

มีความแตกต่างจากกลุ่มเส่ียงในปัจจุบันพอสมควร โดยจะ

เห็นว่าแม้ว่ากลุ่มผู้ติดสารเสพติดยังคงเป็นกลุ่มท่ีมีความ

เสี่ยงมากที่สุดในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละราย  

หากแต่ส ่วนใหญ่เห็นตรงกันว ่ากลุ ่มเ ส่ียงในปัจจุบัน 

ที่จัดได้ว่ามีระดับความเสี่ยงค่อนข้างมากและไล่เลี่ยกับ 

กลุ่มเสี่ยงด้ังเดิม คือ กลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมบริโภคนิยม

หรือนิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย เช่นเดียวกันกับกลุ่มวัยรุ่น 

รักสนุกที่แม ้ว่า ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ ์ทางเพศ 

ในลักษณะสมัครใจ หากแต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก 

ยังเห็นว่าพฤติกรรมสำาส่อนหรือมักง่ายในทางเพศ รวมถึง 

ค่านิยมที่ไม่รักนวลสงวนตัว ไม่รักและไม่เคารพตนเอง

เหล่านี้ อาจมีส่วนทำาให้วัยรุ่นหญิงในกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยง

ในการตกเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในลักษณะ 

ของการค้าบริการทางเพศได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น  ซ่ึงมุมมอง 

ที่ได้จากผลการวิจัยโดยสรุปเช่นนี้ทำาให้น่าวิตกกังวลว่า 

หากข้อเท็จจริงเป็นไปดังท่ีผู้ตอบแบบสอบถามคาดเดาไว ้ 

ในภายภาคหน้าอาจมีจำานวนผู ้ตกเป็นเหยื่อของการค้า 
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ที่มา : มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิด

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าผู้หญิงและเด็ก, สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

 

ผู้หญิงและเด็กที่อยู ่ในวัยเยาว์มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว  

ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมไทย ทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม และภาพลักษณะทางการเมืองในระดับระหว่าง 

ประเทศก็เป็นได้ 

อนึ่ง ข้อสรุปในประเด็นนี้เพียงแต่เป็นการวิเคราะห์ 

ของผู้วิจัย โดยอาศัยผลของคำาตอบที่ได้จากผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม ภายใต้กรอบความคิดท่ีว่า “คำาตอบของประชากร 

กลุ ่มเป้าหมายในประเด็นคำาถามนี้ น ่าจะเป็นคำาตอบ

ที่มาจากประสบการณ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของผู้ตอบ 

ที่ ได ้พบเห็นมาในชุมชนหรือสังคมที่อยู ่อาศัย ดังนั้น  

คำาตอบดังกล่าวจึงน่าจะพอสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มและ

ความเป็นไปได้บางประการในอนาคตท่ีอาจใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงบ้างไม่มากก็น้อย” นั่นเอง 
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เรื่องที่ 30

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและบทบาทของทีมสหวิชาชีพต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2551

ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้สะท้อนความเช่ือและทัศนคติท่ีตอกยำ้าระบบวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ การยอมรับมายาคติ

และการยอมรับวิธีปฏิบัติตามบทบาทชายหญิงที่อยู่บนมาตรฐานสองระดับในสังคมไทย และยังมีงานวิจัยหลายเรื่องที่บ่งช้ี

ให้เห็นข้อจำากัดทางด้านกฎหมาย การบริการทางการแพทย์ และทางสังคมต่อผู้ถูกกระทำาความรุนแรง ดังนั้น การศึกษา 

เพือ่พฒันารปูแบบการดแูลช่วยเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพตามกระบวนการทำางานของ “ทมีสหวชิาชพี” จงึควรได้รบัการสนบัสนนุ 

ให้เกิดการทำางานอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครวั พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ทีม่ผีลบังคบัใช้เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2550 ทีผ่่านมา ผูว้จิยัจงึเหน็ความสำาคัญ 

ในการศึกษาทัศนคติและบทบาทของทีมสหวิชาชีพต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญเบื้องต้น 

ที่จะช่วยทำาให้ผู้เก่ียวข้องได้มีความตระหนักและจิตสำานึกในการปฏิบัติต่อผู้ถูกกระทำาความรุนแรงและดำาเนินการให้บริการ

ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดูแลคุ้มครองเด็กเยาวชนและสตรีที่มีสถานะที่ด้อยกว่า รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้กระทำา เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำาไปสู่ครอบครัวสมานฉันท์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติและบทบาทของทีมสหวิชาชีพต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว ศึกษาปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคต่อการดำาเนินงานของทีมสหวิชาชีพ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เสนอแนะแนวทางและมาตรการ

แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมสหวิชาชีพที่ร ่วม 

ดำาเนินงานในศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติ (One Stop Service Crisis  

Centre: OSCC) 
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วิธีดำาเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสม  

(Mixed Methods)  โดยมีการศึกษาข ้อมูลเพื่อตอบ 

โจทย์วิจัยหลายส่วน ได้แก่  (1) การทบทวนวรรณกรรม 

โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการและงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนนโยบาย มาตรการ กลไก ระเบียบ 

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว  

บทบาทและความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย การ 

ดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีความรุนแรง

ในครอบครัว การดำาเนินงานของทีมสหวิชาชีพและการ

ให้การช่วยเหลือ/สวัสดิการของผู้ถูกกระทำาความรุนแรง 

ในครอบครัว (2) การศึกษาข้อมูลภาคสนาม ดำาเนินงาน 

โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  (3) การจัด

สัมมนาทางวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

กำาหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และแนวทาง

การดำาเนินงานเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว และ  

(4) การสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำาเสนอผลการวิ จัย  

ดำาเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กร เครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การนำาเสนอข้อมูลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษา 

ข ้อมูลเชิงปริมาณเป ็นการวิจัยเชิงสำารวจ  (Survey  

Research) โดยมีกลุ ่มตัวอย่างทั้งหมดจำานวน 796 คน  

เป็นกลุ่มจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด  

สระบุรี   และชุมพร การเก็บข ้อมูลดำาเนินการโดยใช้ 

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

1) บทบาทในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน 

ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพมีบทบาทหลัก ๆ ได้แก่ การแนะนำา 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ การให้คำาปรึกษาผู้ถูกกระทำา 

รับฟังปัญหา แนะนำาแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว การประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และทีมสหวิชาชีพ การแนะนำา การแจ้งความกับตำารวจ

เพื่อดำาเนินคดี และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่ 

มีความเกี่ยวข้องในฐานะฝ่ายสนับสนุนมากกว่ากลุ ่มอื่น 

กลุ่มวิชาชีพด้านสวัสดิการเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรง

กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากกว่ากลุ่มอื่น กลุ่ม

วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่มีบทบาท

ในฐานะฝ่ายสนับสนุน ขณะที่กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการ

ยุติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูก 

กระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

2) การรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์การทำางาน 

ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ 

ส่วนใหญ่มีการรับรู ้ข ้อมูลข ่าวสารการทำางานของทีม 

สหวิชาชีพโดยการเข ้าร ่วมประชุมสัมมนาในหัวข ้อที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ยกเว้น กลุ่ม

วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการรับรู้ข้อมูล

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการเข้ารับฟังนโยบาย 

ท่ีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีตนสังกัดจัดข้ึน ทีมสหวิชาชีพ 

กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เคยร่วมปฏิบัติงาน 

ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว โดยกลุ่มวิชาชีพด้านสวัสดิการมีการทำางานร่วม 

กับทีมสหวิชาชีพมากกว่ากลุ ่มวิชาชีพอื่น กลุ่มตัวอย่าง 

กว่าครึ่งหนึ่งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กว่า 2 ใน 3 ของกลุ ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด มีความเห็นว่าการทำางานในลักษณะทีม 

สหวิชาชีพมีข้อดี คือ ทำาให้มีการประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะกลุ ่มวิชาชีพทางการแพทย์ที่ มี 

ความเห็นว่าการทำางานเป็นทีมสหวิชาชีพทำาให้การแก้ไข 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

แต่ก็มีความเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคในการทำางานเพื่อแก้ไข 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในลักษณะทีมสหวิชาชีพ  

จากการท่ีแต่ละหน่วยงานมีกระบวนการทำางานท่ีแตกต่างกัน  

ยกเว้นกลุ่มบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีความเห็น

ว่าปัญหาอุปสรรคเกิดจากขาดการประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
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3) การรับรู้ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับทีมสหวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ทีมสหวิชาชีพประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ระบุว่าเห็นด้วยมากในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการขาดความ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (2) หน่วยงานมีแนวคิด 
ที่เน้นการทำางานร่วมกันกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง (3) นโยบาย 
มาตรการ และกลไกในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวในทุกประเด็น 

กลุ่มตัวอย่างประมาณคร่ึงหนึ่ง และกว่า 1 ใน 3  
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วย และเห็นด้วยมากว่าสื่อ 
มีการสร้างตอกยำ้าและเสริมความเชื่อค่านิยมทางลบต่อ 
ผู้หญิงหรือผู้ท่ีอ่อนแอกว่า และกลุ่มตัวอย่างจำานวนมาก 
มีความเห็นว่า นิสัยส่วนตัวและการดื่มเหล้าเป็นสาเหตุ 
ให้กระทำาความรุนแรงในครอบครัว ในทางตรงกันข้าม  
กลุ่มตัวอย่างกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดท่ีไม ่
เห็นด้วยว่า (1) การคาดหวังให้ผู้หญิงทำาหน้าที่เป็นแม่บ้าน  
หรือกุลสตรี นำาไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว และ 
การอบรมขัดเกลาจากวัฒนธรรมทางสังคมเป็นต้นเหตุ 
ของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (2) หน่วยงานมีกรอบ 
แนวคิดการดำาเนินงานที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เท่านั้น เช่น ด้านกฎหมาย 

กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ท้ังหมดระบุว่า ไม่เห็นด้วยในประเด็นท่ีว่าหน่วยงานสามารถ 
ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหา และ
หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการทำางาน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

4) ทัศนคติต่อหลักการทำางานของทีมสหวิชาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างกว่า 2 ใน 3 และกลุ่มตัวอย่างอีกจำานวนหนึ่ง
ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดระบุว่า เห็นด้วยมาก และเห็น
ด้วยต่อหลักการทำางานของทีมสหวิชาชีพในประเด็นที่ว่า 
การมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเป็นสิทธิของทุกคน นอกจากน้ี 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยกับหลักการทำางานของ
ทีมสหวิชาชีพในประเด็นอ่ืน ๆ ด้วย ยกเว้นประเด็นที่ว่า 
ผู้ให้บริการสามารถใช้การวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวในรูปแบบเดียวกัน ท่ีแม้กลุ ่มตัวอย่างจำานวน 

กว่าคร่ึงของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจะระบุว่าเห็นด้วย แต่มี
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ที่ไม่เห็นด้วย 

5) แนวทางการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ  
กลุ่มตัวอย่างเกือบคร่ึงของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเห็นด้วยมาก  
และจำานวนมากกว่า 2 ใน 5 ของกลุ ่มตัวอย่างท้ังหมด
เห็นด้วยกับแนวทางการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ 
ในประเด็นที่ว่าการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต้องทำาอย่าง 
เร่งรัดและรวดเร็ว รวมทั้งมีกลุ่มตัวอย่างอีกกว่าครึ่งหนึ่ง 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดระบุว่าเห็นด้วยในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เป็นแนวทางการทำางานของทีมสหวิชาชีพทุกประเด็น 

6) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อหลักการ 
ทำางานของทีมสหวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีแนว
โน้มที่จะให้ความสำาคัญกับสิทธิและความปลอดภัยของ
บุคคล รวมทั้งเห็นความสำาคัญในการทำาความเข้าใจปัญหา
และความรู้สึกของผู้ถูกกระทำา ขณะท่ีเพศชายมีแนวโน้ม 
ที่จะให้ความสำาคัญกับแนวคิดเชิงหลักการมากกว่า 

7) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อแนวทาง 
การปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิง 
มีแนวโน้มท่ีจะให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ต้องทำาอย่างเร่งรัดและรวดเร็วมากกว่าเพศชายเล็กน้อย 
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี และกลุ่มวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือกลุ่มสนับสนุน และเป็นผู ้ที่อยู ่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในบทบาท 
การทำางานของทีมสหวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ในทุก 
กลุ่มวิชาชีพมีความเห็นสอดคล้องกันว่า บทบาทในการ 
ทำางานของทีมสหวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวมีความเหมาะสมแล้ว แต่ยังต้องการให้ปรับปรุง 
การทำางาน โดยกลุ่มตัวอย่างกว่า 1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งหมดระบุข้อดีในการมีทีมสหวิชาชีพทำาหน้าที่ช่วยเหลือ 
ในการแก้ไขปัญหา คือ  (1) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรง (2) มีการบูรณาการการทำางานเพื่อความคล่องตัว  
(3) มีการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการถูกกระทำาซำ้า 
และ (4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 
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9) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบทบาทของทีม 
สหวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) ควรมีการ
สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณอย่างเพียงพอ (2) ควร
มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (3) ควรมีการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและจริงจัง (4) ควรทำา 
ความเข ้าใจกระบวนการและข้ันตอนการทำางานแก  ่
บุคลากรที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และ (5) ควรมี
แนวทางการทำางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 

10) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำางานเพื่อแก้ไข 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของทีมสหวิชาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  
พัฒนาการทำางานเป็นทีม พัฒนาเครื่องมือในการทำางาน 
พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน และแก้ไขข้อจำากัดด้าน 
ทรัพยากร 

11) ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเพ่ิมเติม โดยต้องการ 
ให้เน้นการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วม 
ในชุมชนท้องถิ่นโดยสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ปรับ
เปลี่ยนทัศนคติต่อมิติชายหญิง ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ 
สร้างจิตสำานึกในสังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดและยุติ
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ประชาสัมพันธ์การทำางาน 
ของทีมสหวิชาชีพ เผยแพร่การใช้ประโยชน์จากกฎหมาย 
เตรียมความพร้อมให้บุคลากร (เน้นพนักงานสอบสวน)  
ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงให้เป็น 
วาระแห่งชาติ นอกจากนี้ รัฐควรขจัดปัจจัยแวดล้อมที่ 
สนับสนุนให้เกิดปัญหา เช่น สื่อ เหล้าและสิ่งเสพติด 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพนักงาน 
สอบสวน 

(1) ความรับผิดชอบในงานด้านการแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวของพนักงานสอบสวน งานของ 
พนักงานสอบสวนเป็นงานเก่ียวกับคดีอาญาและมีจำานวนคดี 
ค่อนข้างมาก การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวควร 
มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบโดยตรง รวมท้ังงานของพนักงาน 
สอบสวนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าเป็นงาน 
การป้องกันเหตุ 

(2) ขั้นตอนการดำาเนินงานของพนักงาน
สอบสวนเมื่อมีผู้เสียหายเข้ามา การขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เสียหายมี 2  รูปแบบ คือ 1) กรณีท่ีผู ้ถูกกระทำาความ
รุนแรงเข้ามาพบพนักงานสอบสวนท่ีสถานีตำารวจ พนักงาน
สอบสวนจะมีการลงบันทึกประจำาวัน สอบถามเหตุการณ ์
ท่ีเกิดข้ึนและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้พนักงานสอบสวน
ดำาเนินการให้ หากมีบาดแผลก็จะให้ผู ้ถูกกระทำาไปพบ
แพทย์เพื่อตรวจร่างกายและทำาแผลก่อน โดยปกติพนักงาน 
สอบสวนจะไกล่เกลี่ยหากเป็นเรื่องภายในครอบครัว แต่ถ้า 
ผู้ถูกกระทำายืนยันว่าจะให้ดำาเนินคดี หรือบางกรณีเข้าข่าย 
คดีอาญาก็จะแจ้งให้ทราบว่าการดำาเนินคดีมีข้ันตอนอะไรบ้าง  
และดำาเนินการให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแตล่ะบุคคล 
และ 2) กรณีมีผู ้โทรศัพท์แจ้งเหตุเข้ามาที่สถานีตำารวจ
หรือ 191 เมื่อรับโทรศัพท์แจ้งเหตุ พนักงานสอบสวน
จะส่งเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เป็นสายตรวจออกไปยังสถานที่
เกิดเหตุ หากสามารถไกล่เกลี่ยได้เรื่องก็จะสิ้นสุดลง คู่กรณี
ไม่ต้องมาที่สถานีตำารวจ แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้หรือ
ฝ่ายผู ้ถูกกระทำาต้องการให้ดำาเนินคดี สายตรวจจะเชิญ
คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย มาที่สถานีตำารวจ ส่วนการโทรศัพท์ไป
แจ้งที่ 191 นั้น ทางศูนย์ 191 จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 191  
ไปดำาเนินการเลย โดยไม่ได้แจ้งมายังสถานีตำารวจที่เป็น 
เจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุ 

(3) การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาความ
รุนแรง การช่วยเหลือของพนักงานสอบสวนน้ันกลุ ่ม
ตัวอย่างระบุว่า ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเป็นคดีครอบครัวก็จะ
พยายามไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู ่กรณีตกลงกันได้ และกลับไป
อยู่ร่วมกันตามเดิม แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคืนดีกันได้หรือ
ประสงค์จะดำาเนินคดี  เจ้าหน้าที่ตำารวจก็จะดำาเนินการ
ให้ตามความประสงค์ของผู้เสียหาย นอกจากการช่วยเหลือ 
ในเรื่องการดำาเนินคดีแล้ว บางคร้ังก็ต้องพาผู้ถูกกระทำา 
ไปหาที่พักพิงที่อื่น เช่น บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักเด็ก มูลนิธิ 
เป็นต้น

(4) บทบาทในการดำาเนินการเกี่ยวกันปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบัน กลุ ่มตัวอย่างมี 
ความเห็นแตกต่างกัน คือ มีทั้งที่เห็นว่าในปัจจุบันปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีพนักงานสอบสวน

จะต้องดำาเนินการให้ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูก 
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กระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แต  ่

บางส่วนท่ีมองว่าปัญหาสามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันเป็น

เรื่องเล็กน้อย  เป็นปัญหาที่พนักงานสอบสวนไม่อยาก 

ดำาเนินการ เพราะเสียเวลาในการทำางานเรื่องอื่นที่เป็น 

คดีอาญา  รวมทั้ ง เจ ้าหน ้าที่ตำ ารวจทั้ งหญิงและชาย 

ก็มีทัศนคติที่แตกต่างกันในการดำาเนินการเกี่ยวกับคดี 

ครอบครัว โดยมีการปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพอื่น ได้แก่ 

พนักงานอัยการ  นักสั งคมสงเคราะห ์   นัก จิตวิทยา 

ทนายความ แพทย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ทำางานด้าน

เด็กและสตรี 

(5)  การสนับสนุนของหน ่วยงานต ่อการ

ปฏิบัติงานกรณีเกิดความรุนแรงในครอบครัว โดยทั่วไป 

หน่วยงานไม่ได้ให้ความสำาคัญกับกรณีนี้ แตกต่างจาก 

กรณีอ่ืน ๆ แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำา 

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แล้วก็ตาม อาจมี 

บางหน่วยงานที่มีพนักงานสอบสวนหญิงแต่ก็ยังมีน้อยและ

ไม่ครอบคลุมทุกแห่ง ปัญหาที่พบ คือ การส่งพนักงาน 

สอบสวนเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ  

ดังกล่าวก็ยังไม่ทั่วถึงและมีทรัพยากรจำากัด 

(6) ประโยชน์หรืออุปสรรคในการใช้พระราช-

บัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. 2550 พนักงานสอบสวนส่วนหน่ึงเห็นด้วยว่าพระราช- 

บัญญัติฯ มีประโยชน์ในการทำางานเกี่ยวกับปัญหาความ 

รุนแรงในครอบครัว  แต ่บางส ่วนก็ยังมองว ่าการใช ้ 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองฯ ยังมีปัญหาอยู่ โดยช่วยทำาให้ 

ผู ้ถูกกระทำาได้รับความคุ ้มครองและเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ให้ความสนใจกับปัญหาท่ีเกิดในครอบครัวมากข้ึน อย่างไร 

ก็ตาม ก็ยังไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายมากนัก แต่อีกส่วนหนึ่งระบุว่ามีปัญหาในการ 

นำาไปใช้  เช่น ในการดำาเนินคดีเก่ียวกับความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้นในหลาย ๆ กรณีท่ีเกิดข้ึนเข้าข่ายคดีอาญา  

ซึ่งมีโทษที่สูงกว่าที่ระบุในพระราชบัญญัติมีขั้นตอนการ 

ดำาเนินงานที่ยุ่งยาก ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  

และยังไม่มีหน่วยงานอื่นตามที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ 

รองรับ 

(7) ปัญหาที่พนักงานสอบสวนพบเนื่องจาก 

การทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น พบว่า ไม่มีปัญหาในการ 

ทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่อง

ของแต่ละบุคคล 

(8) ข้อเสนอแนะ 1) ในการแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัวต้องเร่ิมต้นที่ครอบครัว มีการให้ความรู้ 

ต้ังแต่วัยเด็ก สอนเร่ืองเก่ียวกับครอบครัว ชุมชนต้องช่วยกัน 

ดูแลคนในชุมชนด้วยกัน ควรเลิกขายเหล้า เพราะเหล้า 

เป็นสาเหตุใหญ่ของความรุนแรง ผู้หญิงต้องรู้จักพึ่งพา 

ตนเองได้ ผู ้หญิงต้องมีการศึกษาให้มากขึ้น และต้องมี

สถานที่ให้คำาปรึกษามากขึ้น และ 2) ในการทำางานเก่ียว

กับกรณีความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ในเร่ืองการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในส่วน

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจก็ควรนำาพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 

ไปใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และอบรมความรู้ด้านจิตวิทยา 

ให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ ท่ีเก่ียวข้อง  

จัดงบประมาณที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมี

การเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้การทำางานครบวงจร 

จนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวได้อย่างแท้จริง

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ถูก 

กระทํา  ในด ้านสถานการณ์ป ัญหา พบว ่า  ลักษณะ

ความรุนแรงท่ีถูกกระทำา มีต้ังแต่การทำาร้ายร่างกายและ 

จิตใจ ซ่ึงจากการทำาร้ายร่างกาย ได้ส่งผลให้ผู้ถูกกระทำา 

ทนไม่ได้มากท่ีสุด เพราะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจนทน 

ไม่ไหว จึงตัดสินใจออกมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน  

และขอแจ้งความ กรณีศึกษาหลายรายได้เคยไปแจ้งตำารวจ 

ไว้ก่อนแล้วว่าถูกทำาร้ายร่างกาย ซ่ึงตำารวจได้มีการลงบันทึก 

ประจำาวันไว้ มีบางรายมักนำาลูกเล็ก ๆ มาด้วย จึงจำาเป็นต้อง 

หาที่อยู่ที่ปลอดภัยจากติดตามของสามี 

(1) การบริการให้ความช่วยเหลือและแหล่ง 

บริการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 1) ตํารวจ โดยมี

การติดต่อขอแจ้งความ ขอให้ตำารวจช่วยปรับเปลี่ยนนิสัย

หรือพฤติกรรมของสามีเพราะคิดว่าตำารวจมีอำานาจ ซึ่งผู้ 

ถูกกระทำายอมรับว่าเห็นตำารวจเป็นที่พึ่ง 2) โรงพยาบาล  
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ผู ้ ถูกกระทำามาใช ้บริการที่ โรงพยาบาลเมื่อถูกทำาร ้าย 

ร่างกาย โดยส่วนใหญ่มักถูกส่งต่อมาจากตำารวจหรือองค์กร

ที่ให้ความความช่วยเหลือ และ 3) องคกรเอกชนหรือ

มูลนิธิ ผู้ถูกกระทำาส่วนใหญ่มักรับรู้จากข่าวสารข้อมูลและ 

มีผู ้ให ้คำาแนะนำามา รวมทั้งบางรายที่ถูกส่งต่อมาจาก 

โรงพยาบาล เพื่อขอรับความช่วยเหลืออย่างอื่น 

ลักษณะการบริการให้ความช่วยเหลือที่ได้รับ 

ได้แก่ 1) คำาแนะนำาปรึกษาและช่วยเหลือเบื้องต้น 2) การ

ลงบันทึกประจำาวัน เพ่ือเป็นการรับรู้ว่ามีปัญหากันระหว่าง 

สามีภรรยา และมักไม่มีการดำาเนินการต่อ แต่อย่างน้อยอาจ

มีการเรียกคู่กรณีมาตักเตือนและปล่อยกลับบ้าน 3) การ 

รักษาพยาบาล เมื่อมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายและอาจมี

การให้คำาปรึกษาแนะนำาส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีผู้ถูกกระทำา

สามารถขอความช่วยเหลือได้ ซึ่งบางแห่งได้แนะนำาให้ 

ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วย 

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 4) การให้ที่พักอาศัย 

ที่ปลอดภัย มีอาหารให้รับประทาน ช่วยเรื่องของใช้และ 

นมของเด็ก ช่วยฝึกอาชีพ ฯลฯ 5) การให้คำาแนะนำาและ 

คำาปรึกษาเพ่ือต่อสู้ขอความเป็นธรรม โดยการฟ้ืนฟูด้านจิตใจ  

เพื่อให้ผู้ถูกกระทำามีกำาลังใจและแนวทางในการเรียกร้อง 

ความเป็นธรรมให้ตนเอง ด้านสวัสดิการ การสงเคราะห ์

ท่ีอยู ่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การช่วยเหลือเร่ืองการ 

ดำาเนินคดี และประสานงานเพื่ออำานวยความสะดวกอื่น ๆ  

6) การดำาเนินคดี ซ่ึงเป็นงานของฝ่ายตำารวจในการสอบสวน 

เม่ือมีการแจ้งความจากผู้เสียหาย แต่พนักงานสอบสวน

ก็เห็นว่าเป็นเร่ืองที่สามีภรรยาจะต้องจัดการเอง แต่ยัง

ไม่ค ่อยมีการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง 

ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ยังมี 

พนักงานสอบสวนท่ีไม่เข้าใจกระบวนการคุ้มครองผู้ถูกกระทำา 

(2) ความคิดเห็นต่อการบริการให้ความช่วยเหลือ 

ของทีมสหวิชาชีพ การบริการช่วยเหลือของโรงพยาบาล 

ผู้ถูกกระทำามีความพึงพอในใจกระบวนการและขั้นตอน

ให้บริการของศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล มีความพึงพอใจ 

ต่อการบริการของบุคลากรด ้านสวัสดิการ มีการให ้ 

คำาแนะนำาถึงให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และบุคลากรที่

ให้บริการด้านสวัสดิการขององค์กรเอกชนสามารถเป็น 

ที่พ่ึงได้จริง และการบริการช่วยเหลือของตำารวจ/พนักงาน

สอบสวน แยกเป็นประเด็นดังนี้ 1) ผู ้ถูกกระทำามีความ

เห็นว่าตำารวจยังไม่ได้ช่วยเหลืออย่างทันที ไม่ให้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกระทำา มีทัศนคติเชิงลบต่อปัญหา 

ขาดการช่วยเหลืออย่างทันที แต่ก็มีข้อดีตรงที่ให้ผู ้ถูก 

กระทำาตัดสินใจปัญหาด้วยตนเอง 2) ตำารวจบางคนมีการ

ใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยดำาเนินการเรียกผู ้กระทำา

มาตักเตือนและห้ามผู้ชายไม่ให้ทำาร้ายผู้หญิงอีก 3) ผู้รับ

บริการยังไม่พึงพอใจในการบริการพนักงานสอบสวน โดย

มีความรู้สึกว่าพนักงานสอบสวนยังมีวิธีการจัดการปัญหา 

ความรุนแรงและมีทัศนคติไม่ถูกต้องต่อปัญหา เช่น เห็นว่า 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องระหว่างสามี

ภรรยา และ 4) ต้องการให้มีการใช้กฎหมายบังคับเพื่อ

ลงโทษ หรืออบรมเปล่ียนนิสัยผู ้ชายท่ีทำาร้ายผู ้หญิงได ้ 

รวมทั้งคิดว่าการไกล่เกล่ียไม่ช่วยให้ปัญหายุติเพราะหลัง 

จากนั้นผู้หญิงจะอยู่อย่างไม่ปลอดภัย 

(3) ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงการบริการให้ 

ความช่วยเหลือของทีมสหวิชาชีพ ผู้ถูกกระทำามีข้อเสนอแนะ  

ดังน้ี 1) ปรับเปล่ียนทัศนคติของผู้ถูกกระทำา 2) ปรับเปล่ียน 

ทัศนคติของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพ 3) ควรมีการปรับปรุง 

แนวทางการบริการให้ความช่วยเหลือ 4) ควรมีการ 

เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีให้บริการ และ 5) แนะนำา 

ให้อบรมสั่งสอนผู้ชายตั้งแต่วัยเด็กให้รู้จักให้เกียรติผู้หญิง 

เป็นสุภาพบุรุษ และมีการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ 

คุ ้มครองผู ้ถูกกระทำาด ้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ. 2550 ให้เป็นที่รับรู้ 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ ่มตัวอย่างทีม 

สหวิชาชีพ 

(1) บทบาทของทีมสหวิชาชีพ 1) บทบาท 

หนาที่ของแพทย  โดยมีบทบาทในการตรวจวิเคราะห์ 

ร่างกาย สภาพจิตใจ วินิจฉัยโรค รักษาอาการเจ็บป่วย 

เบื้องต้น เก็บหลักฐานที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 

การทำาคดี ประสานงานส่งต่อไปยังผู ้ที่มีความเช่ียวชาญ
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เฉพาะด้านบริหารศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี หรือ

หน่วยงานที่ทำางานเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว 

พัฒนากระบวนการรักษาและช ่วยเหลือผู ้ถูกกระทำา

ความรุนแรง 2) บทบาทหนาที่ของพยาบาล พยาบาล

มีบทบาทในการซักประวัติ ผู ้ ถูกกระทำา  เตรียมข้อมูล 

เบ้ืองต้นสำาหรับแพทย์ ลงทะเบียนประวัติของผู้ถูกกระทำา  

ส่งต่อไปยังแพทย์เพ่ือตรวจร่างกาย ประเมินความปลอดภัย 

ของผู ้ถูกกระทำาในการได้รับการกระทำาซำ้า  จัดหาที่พัก 

ในกรณีฉุกเฉิน  ให ้คำาแนะนำา  ให ้คำาปรึกษาแก ่คนไข ้ 

ให ้ข ้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลักษณะต่าง ๆ  เช ่น HIV  

ประสานงานกับสหวิชาชีพอ่ืน ๆ ท้ังภายในโรงพยาบาล  

3) บทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคราะห คือ ประเมินเรื่อง 

สภาพจิตใจของผู้ถูกกระทำา ส่งคนไข้ต่อไปพบจิตแพทย ์ 

ติดตามดูแลผู้ถูกกระทำา โดยการโทรตามหรือเยี่ยมบ้าน 

คนไข้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือป้องกันการถูกกระทำาซำ้า  

4) บทบาทหนาที่ของนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

คุ้มครองเด็ก นักกฎหมายมีบทบาทในการรับแจ้งเหตุ  

เด็กที่ถูกทำาร้ายทารุณกรรม ทอดท้ิงละเลยในเรื่องต่าง ๆ  

หาข้อเท็จจริงที่ เกิดกับกลุ ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 

ประสานงานกับสหวิชาชีพอื่นในองค์กรเดียวกัน คุ้มครอง 

ตัวเด็ก การส่งต ่อให้ฝ ่ายอื่นช ่วยประสานงานกรณีที่ 

ไม่สามารถทำาได้เอง การบำาบัดฟื ้นฟูเพื่อคืนเด็กสู ่สังคม 

การป้องกันต่าง ๆ ในครอบครัวโรงเรียนหรือที่อื่น ๆ 

(2 )   อุปสรรคการทำางานของเจ ้ าหน ้าที่  

สหวิชาชีพ 1) เจ้าหน้าท่ีสหวิชาชีพขาดความรู้ในการทำางาน  

2)  มีเจ้าหน้าท่ีสหวิชาชีพไม่เพียงพอกับความต้องการ  

ทำาให้การดำาเนินงานล่าช้า เปลี่ยนเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพบ่อย  

ส่งผลให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาไม่ต่อเนื่อง 3) เจ้าหน้าที่

สหวิชาชีพไม่มีความรู้ในอาชีพของตนเอง และไม่รู้บทบาท

ของผู้ทำางานร่วมด้วย มีความแตกต่างขององค์ความรู้ของ 

เจ้าหน้าท่ีสหวิชาชีพในส่วนกลางและภูมิภาค ทำาให้ไม่ทราบ 

ข้อจำากัดหรือความสามารถในการทำางาน ส่งผลให้การ 

ทำางานมีประสิทธิภาพลดลง 4) มีทัศนคติที่ไม่เหมาะสม 

ในการทำางานร ่วมกับเจ ้าหน ้าที่สหวิชาชีพอื่น  เช ่น 

ให้ความสำาคัญแก่ผู้ที่มีอำานาจหน้าที่หรือตำาแหน่งสูงกว่า  

จึงทำาให ้การช ่วยเหลือผู ้ถูกกระทำาความรุนแรงไม ่มี

ประสิทธิภาพ 5) มีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรุนแรง 

ในครอบครัว โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เช่น คิดว่าเป็น

เรื่องธรรมดา หรือคดีอื่นสำาคัญกว่า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ 

ไม ่ เข ้าไปดำาเนินการช ่วยเหลือ หรือดำาเนินคดีล ่าช ้า  

6) ทำางานล่าช้า ส่งผลให้การดำาเนินการท้ังกระบวนการล่าช้า  

7) ไม่มีสวัสดิการรองรับผู้ถูกกระทำา และ 8) ผู ้บริหาร

ไม่เห็นความสำาคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำา 

(3) ปัจจัยสนับสนุนการทำางานของเจ้าหน้าที่ 

สหวิชาชีพ การประสบความสำาเร็จในการทำางานของ 

กลุ่มสหวิชาชีพมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) ผู้บริหารหน่วยงาน

เห็นความสำาคัญของการทำางานกับกลุ่มผู้ถูกกระทำาความ

รุนแรง มีนโยบายและให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 2) ได้รับ 

การสนับสนุนจากสหวิชาชีพอ่ืน  ท้ังในด้านองค์ความรู ้

และการให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทำาให้มีการช่วยเหลือ 

ผู้ถูกกระทำาความรุนแรงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ทีม 

สหวิชาชีพมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 4) มีการพัฒนา 

ระบบต่าง ๆ เพ่ือให้การทำางานระหว่างสหวิชาชีพเป็นระบบ  

ทั้งการพัฒนาแบบฟอร์มต่าง ๆ สำาหรับกรอกข้อมูล หรือ 

เก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ 

สหวิชาชีพ มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่ทำางาน 

เก่ียวกับความรุนแรง และมีการประเมินผลการทำางาน 

เป็นระยะ 5)  เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมีทัศนคติที่ดีในการ 

ทำางานช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว และ  

6) เจ้าหน้าท่ีสหวิชาชีพท่ีมีความรู้เก่ียวกับการทำางานเก่ียวข้อง 

กับความรุนแรงในครอบครัวและรับรู้บทบาทหน้าท่ีของผู้ที่

เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

(4) ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

ผู ้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ 1) การให้ 

คำาจำากัดความในพระราชบัญญัติฯ ไม่ชัดเจนทำาให้ยากต่อ 

การตีความและนำาไปปฏิบัติ 2) ข้อความในพระราชบัญญัติฯ  

ไม่เอื้ออำานวยในการดำาเนินงานหรือการปฏิบัติจริง เนื่อง

จากยังไม่มีความพร้อมของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพด้านต่าง ๆ  

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ และ 3) ไม่มีระบบ 

การให้ความรู้หรือฝึกอบรมผู้ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับการใช ้

พระราชบัญญัติฯ 
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4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง

และการทำางานของทีมสหวิชาชีพมีทัศนคติต่อปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัวและการทำางานของทีมสหวิชาชีพ 

ดังนี้ 1) ครอบครัวมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ มีลักษณะ

ครอบครัวแตกแยก  เด็กและเยาวชนมีสภาพแวดล้อม 

ท่ีมีภาวะเสี่ยงและถูกกระทำาความรุนแรงจากบุคคล 

ในครอบครัว 2) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังมีอยู ่

เน่ืองจากต้นเหตุของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข มีผล 

กระทบต่อสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 3) ปัญหา 

ความรุนแรงมีความเกี่ยวข้องกับทุกคน สังคมต้องตระหนัก

และมีความรับผิดชอบร่วมกัน และ 4) การแก้ไขปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถปฏิบัติ

ได้ตามลำาพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ต้องมี

เครือข่ายการทำางาน 

(2 )   ป ัจจัยสนับสนุนการทำางานของทีม 

สหวิชาชีพ 1) ปัจจัยด้านบริหาร ได้รับการสนับสนุนจาก 

ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงาน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ 

มีความเข ้าใจ และตระหนักในปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว มีแนวนโยบายท่ีชัดเจนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน 

มีความม่ันใจในแนวทางการทำางาน การให้ความสำาคัญ

กับกระบวนการเรียนรู้ระหว่างระดับบริหารและผู้ร่วมงาน 

2) ปัจจัยด้านนโยบาย กลไกการทำางานท่ีสำาคัญคือการ 

มีเคร่ืองมือในการทำางาน คือ พระราชบัญญัติคุ ้มครอง 

ผู ้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

3) มีการสนับสนุนด้านบริการให้ความช่วยเหลือ โดยมีระบบ

การทำางานท่ีดี มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือท่ีชัดเจน  

มีความร่วมมือในการทำางานระหว่างทีมสหวิชาชีพต่าง ๆ  

มีบุคลากรมีทักษะในการบริการผู้เสียหาย ใช้ความสัมพันธ์ 

ส่วนตัวในการทำางาน โดยการมุ่งเป้าหมายการช่วยเหลือ

ผู้เสียหายเป็นหลัก และ 4) มีการประสานงานระหว่างทีม  

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกัน มีการประสาน

ส่งต่อผู้เสียหาย 

(3) ปัญหาอุปสรรคในการทำางานของทีม 

สหวิชาชีพ 1) ดานบริหารงาน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

บ่อย ทำาให้การทำางานไม่ต่อเนื่อง ควรมีหน่วยงานเฉพาะ

มากกว่า ระบบการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเป็นไป

ได้ยาก เพราะลักษณะปัญหามีความซับซ้อน จำาเป็นต้อง 

ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย มีข้อจำากัดเร่ืองการเบิก

จ่ายค่าบริการช่วยเหลือ หลักการและแนวปฏิบัติของบาง

หน่วยงานยังไม่ชัดเจน 2) การปฏิบัติงาน ผู ้ปฏิบัติงาน 

มีความเสี่ยงภัยและเป็นอันตราย มีบุคลากรไม่เพียงพอ 

ขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะ บุคลากรยังขาดทักษะการ

ทำางาน ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำามาขอความช่วยเหลือช้า  

หรือบางครั้งมาขอความช่วยเหลือแต่ให้ข้อมูลไม่ครบ การ

ทำางานของทีมสหวิชาชีพขาดการบูรณาการ เป็นลักษณะ

ต่างคนต่างทำา ขาดการสนับสนุนทรัพยากรที่ชัดเจน และ 

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือยังขาดความพร้อมในการ

บริการ 3) การประสานงาน การให้ความช่วยเหลือแบบ

เป็นทางการยังไม่คล่องตัว และมีข้อจำากัดในการส่งต่องาน

สู่เครือข่ายระดับท้องถ่ิน เนื่องจากแกนนำาระดับท้องถ่ิน

ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะการให้ความช่วยเหลือ

เรื่องกฎหมาย บางแห่งก็ไม่สนใจปัญหานี้ 

(4) ความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กับการ 

ทำางานของทีมสหวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความเห็น 

ว่ากฎหมายมีประโยชน์ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการทำางานให้ความ 

ช่วยเหลือผู้เสียหาย ทำาให้ผู้ถูกกระทำาได้รับการคุ้มครอง  

ทำาให้สามารถช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาให้ได้รับความยุติธรรม 

ทำาให้คดีครอบครัวมีการยอมความกันได้ ช่วยในการรักษา 

สภาพครอบครัวไว้ แต่ก็ยังเห็นว่ายังมีจุดบกพร่อง เพราะ

เห็นว่าการใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไข 

ปัญหาได้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องจำาเป็นต้องรับรู ้

ทำาความเข้าใจรายละเอียดของข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 

จำาเป็นท่ีจะต้องปรับทัศนคติที่มีต่อปัญหาความรุนแรง 

ในครอบครัวให้ถูกต้องว่า “ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว” 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับ

ความรุนแรงในครอบครัวของทีมสหวิชาชีพ เสนอแนะ

ให้ทีมสหวิชาชีพทำางานเชิงป้องกัน ควรผสมผสานลักษณะ

การทำางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรมี
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ที่มา : บุญเสริม หุตะแพทย์, ประกายรัตน์ ภัทรธิติ และกุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, ทัศนคติและบทบาทของทีม 

สหวิชาชีพต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.

โครงสร้างการทำางานที่ชัดเจน กำาหนดบทบาทว่าใครทำา

อะไรบ้าง ควรกำาหนดยุทธศาสตร์การทำางานระดับจังหวัด 

ให้ชัดเจน ควรเพ่ิมแรงจูงใจในการทำางาน เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การทำางาน และให้ความสำาคัญกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู ้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  

จึงควรมีการเผยแพร่ให้รับรู ้  เข้าใจ และสามารถนำาไปสู ่

การปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 

2. ข้อเสนอแนะต่อบทบาทความร่วมมือของ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการประสานงาน เสนอแนะให้ส่ือ

มีบทบาทในการสร้างความตระหนักในปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว ควรมีหน่วยงานกลางเพ่ือความสะดวกในการ 

ปฏิบัติงานร่วมกัน ควรมีการขยายเครือข่ายสู่ชุมชนท้องถ่ิน 

ให้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และควรใช้ 

ภูมิปัญญาส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา 

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เพื่อกำาหนดแนวทางการ 

ทำางานที่เหมาะสมของทีมสหวิชาชีพ เสนอแนะให้มีการ

ศึกษาวิจัยในท้องถ่ิน  เสนอให้เด็กและเยาวชนเข้ามา

มีส่วนร่วม ควรให้ความรู้เรื่องบทบาทการเป็นพ่อแม่ และ

ควรนำาเรื่องธรรมะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังน้ี  (1) ควรมี 

หน่วยงานกลางท่ีทำาหน้าท่ีเช่ือมโยงในการประสานการ 

ทำางาน เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างชัดเจน  

ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่  เพื่อให้มีนโยบายร่วมกัน 

และบูรณาการทรัพยากร (2) ควรมีนโยบายการทำางาน 

ในเชิงรุก โดยเน้นการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

อย่างเป็นรูปธรรม (3) ควรมีการเผยแพร่ทำาความเข้าใจ 

ปัญหาความรุนแรง ผลกระทบ การให้ความช่วยเหลือ 

สู ่ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง  (4) ควรมีการสนับสนุน

องค์กรส่วนท้องถ่ินให้มีการสร้างเครือข่ายการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาที่สัมพันธ์กับนโยบายระดับชาติ (5) บูรณาการ 

การบริหารงานทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันกำาหนดนโยบายหลัก 

ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพทำางานร่วมกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (6) ควรมีแนวทางการสร้าง

แรงจูงใจในการทำางานของผู ้ปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพ  

มีระบบให้ความคุ้มครองจากภัยในขณะทำางาน 

2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ มีดังนี้ (1) พัฒนา

ระบบการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการทำางานร่วมกันของทีม

สหวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทำาด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (2) พัฒนาเทคนิค

การทำางาน  เน ้นการพัฒนาบุคลากรในทีมสหวิชาชีพ  

ซ่ึงควรมีการจัดทำาคู่มือการทำางานให้กับทีมสหวิชาชีพสำาหรับ 

บุคลากรท่ีให้บริการแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้การทำางานมีความ 

บกพร่องน้อยท่ีสุด (3) พัฒนาทีมงานและการทำางานเป็นทีม  

(4) ควรมีการพัฒนาแนวทางการบริการให้ความช่วยเหลือ 

การให้บริการควรครบวงจร ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

และควรมีบุคลากรที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำา

ได้ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์ และ (5) ควรมีระบบการ

ติดตามผลและมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน

การกระทำาซำ้าและช่วยฟ้ืนฟูผู้กระทำาให้สามารถกลับคืนสู่

ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีศักยภาพ 
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เรื่องที่ 31

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2560

ที่มาและความสำาคัญ

แม้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนจะมีการให้ความช่วยเหลือ 

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง แต่การทำางานที่ผ่านมา 

ยังทำาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจากเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น ขาดการจัดการท่ีดี ขาดการบูรณาการ 

การทำางานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมีข้อจำากัดในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ขาดความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งยังมีทักษะ 

ในการปฏิบัติงานด้านความรุนแรงไม่เพียงพอ แม้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและเครือข่าย

การทำางานจะมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่คู่มือและเอกสารเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ 

ในการปฏิบัติงาน แต่ชุดความรู้เหล่านั้นยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน ขณะที่บางส่วนเข้าใจยาก จำาเป็นต้อง

ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำางาน รวมทั้งเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นปัจจัยและเป็นกลไกสำาคัญที่จะทำาให้การทำางาน

ท้ังเชิงป้องกันและแก้ไขให้บรรลุผลสำาเร็จ ดังนั้นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงมีแนวคิด 

ท่ีจะแสวงหาองค์ความรู้ท่ีมีลักษณะเป็นองค์รวมหรือเชิงบูรณาการ และจำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว เพื่อนำามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ E-Learning เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้สนใจโดยทั่วไปที่มีจำานวน 

มากสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการศึกษาผ่านระบบ E-Learning ซึ่งมีลักษณะสำาคัญ คือ  

องค์ความรู้ด้านครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว องค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิคการให้คำาปรึกษาและการให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ ฯลฯ 

และองค์ความรู้ที่จำาเป็นอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมจะนำาไปสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของโปรแกรมการเรียนรู้ 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว  

ให้สามารถทำาหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำาปรึกษา และประสานจัดการงานทั้งอย่างเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษาวิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประมวลองค์ความรู้ท่ีมีลักษณะเป็นองค์รวมหรือ

เชิงบูรณาการซึ่งจำาเป็นสำาหรับการเสริมสร้างสมรรถนะ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวของ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว

2. นำาองค์ความรู้ท่ีประมวลได้ไปสร้างเป็นนวัตกรรม

ในรูปของโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ 

E-Learning เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้าน

ความรุนแรงในครอบครัว

วิธีดำาเนินการวิจัย

โครงการวิจัยนี้ เป ็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบ

ของการดำาเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเอกสาร  

(documentary  research) และการวิจัยและพัฒนา  

(research and development) 

1. การวิจัยเอกสาร (documentary research)  

ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  (secondary data)  เพื่อศึกษา 

เนื้อหาองค์ความรู้เก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว ที่

เป็นประโยชน์ในการนำาความรู้นี้ไปเสริมสร้างสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว

1.1 ขอบเขตเน้ือหาของการวิจัยเอกสาร มีขอบเขต 

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

1.1.1 ความรู้ด้านครอบครัวที่จำาเป็นต่อ 

การทำางานของผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว 

1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติ

งานท่ีจำาเป็นต่อการทำางานของผู้ปฏิบัติงานด้านความ

รุนแรงในครอบครัว

1.2.3 คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานด้าน

ความรุนแรงในครอบครัว 

1.2 .4  รูปแบบความช่วยเหลือหรือให้  

คำาแนะนำาปรึกษากับผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงของ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว 

1 .2 .5  รูปแบบการจัดการปัญหาและ

บรรเทาพฤติกรรมความรุนแรงให้กับผู้กระทำาความรุนแรง

ของผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว

1.2  ข้ันตอนการดำาเนินการวิจัยเอกสารเพื่อ

เตรียมจัดทำาเนื้อหาสำาหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Learning) มีดังนี้ 

1.2.1 ประชุมวางแผนเพื่อกำาหนดกรอบ

การวิจัย การจัดประชุมเพ่ือวางแผนดำาเนินงานโครงการวิจัย 

1.2.2 สำารวจข้อมูลความต้องการความรู้ 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว สืบเนื่อง 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ   

ซึ่งเป็นข้อคำาถามปลายเปิดเพื่อสอบถาม ทั้งจากหน่วยงาน

ราชการในส่วนกลาง ในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 

จำานวน 2 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

1.3 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 .   การวิ จั ยและพัฒนา   ( resea rch   and  

development) คณะผู้วิจัยได้นำาผลที่ได้จากการศึกษา 

วิ เคราะห์  และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและอื่น ๆ  

ที่ เกี่ยวข้องหลังจากนั้นจัดอบรมหลักสูตรทดลองและ

ประเมินผลโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านอิ เล็กทรอนิกส์ 

(E-Learning) โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า “ความรุนแรงใน 

ครอบครัวและการจัดการปัญหา” เพ่ือการทดลองประเมิน

ผลพร้อมพัฒนานวัตกรรม และเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวให้มีความ

สมบูรณ์  ผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์  (หลักสูตร E-Learning) ประกอบด้วย  

ผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวทุกภูมิภาค โดย

ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (quota sampling)  

กระจายไปในจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ  ซ่ึงมีผู้ เข้าร่วม 

การอบรมจำานวน 30 คน อาทิ ผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรง 

ในครอบครัว ผู้บริหารองค์กรและผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง  

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้กำาหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม  

คือ 1) เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัวโดยตรง 2) เป็นเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ปฏิบัติ

การเพื่อป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวตาม 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงใน 

ครอบครัว พ.ศ. 2550 และ 3) ยังไม่เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. 2550

การ เลื อกตั วอย่ า ง เ ป็นแบบโควต้ า   (quota  

sampling)  โดยกระจายไปในจังหวัดในแต่ละภูมิภาค  

ได้แก่ จังหวัดในภาคเหนือ (ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดตาก 

และสุโขทัย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 

จากจังหวัดนครราชสีมาและสกลนคร) ภาคกลาง (ได้แก่  

เจ้าหน้าที่จากจังหวัดนครปฐมและชัยนาท) ภาคตะวันออก  

(ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดตราดและจันทบุรี) จังหวัดละ 

ไม่น้อยกว่า 2 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใน

กรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากองค์กรเอกชนและผู้นำา

ชุมชนที่ทำางานเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ผู้ ร่ วมกิ จกรรมการอบรมมี   2   กลุ่ ม   ประกอบด้ วย  

เป็นผู้ เข้าร่วมการอบรมในห้องเรียน  (สถานท่ีอบรม) 

จำานวน 20 คน และผู้เข้าเรียนออนไลน์ (online) ท่ีเป็น 

ผู้สนใจอีกจำานวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้าน 

ความรุนแรงในครอบครัว เป็นผู้ปฏิบัติงานจากกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เช่น กรมกิจการ 

สตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC)  

ซึ่งเป็นหน่วยราชการในส่วนกลาง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

ในต่างจังหวัด  เช่น  เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงใน 

ครอบครัว พ.ศ. 2550 และผู้นำาชุมชน

ผลการศึกษา 

ผลการทดลองใช้ โปรแกรมการเรียนรู้ ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการประเมินผลผู้เรียน แสดงให้ 

เห็นว่า  โปรแกรมการเรียนรู้นี้สามารถช่วยให้ผู้ เรียนมี

ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการ 

จัดการปัญหาเพิ่มมากข้ึนตาม โดยเมื่อทดสอบทางสถิติ 

โดยใช้สถิติ t-test แบบประชากรสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน 

หรือ paired two sample for means พบว่า ได้ค่า 

t เท่ากับ – 9.16 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.000

ผลการทดลองใช้ โปรแกรมการเรียนรู้ผ่ านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของการประเมินผลโปรแกรมการ 

เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) แสดงให้เห็นว่า  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่

นำาเสนอผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.33  (จากค่าคะแนนสูงสุด 

เท่ากับ 5) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.86  

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในขั้นตอน

การเข้าเรียนในแต่ละบทเรียน โดยเห็นว่ามีความสะดวก 

สำาหรับผู้เรียนและมีความเห็นว่าหลังการเรียนทำาให้ผู้เข้า

อบรมมีความรู้ในแต่ละบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น  (แต่ละข้อ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42) นอกจากนี้  ผู้เข้ารับการอบรม 

ยังเห็นว่าความรู้ที่ได้นี้ สามารถนำาไปใช้ในการทำางานของ

ตนได้ และบทเรียนในโปรแกรมการเรียนรู้ฯ ที่จัดทำาขึ้นนี้ 

มีประโยชน์สำาหรับคนทำางานเกี่ยวกับความรุนแรงใน

ครอบครัว (แต่ละข้อมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37) เป็นต้น ทั้งนี้ 

ผู้เฃ้ารับการอบรมยังได้ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงการ 

นำาเสนอของบทเรียนบางส่วนอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) เรื่อง “ความรุนแรงใน 
ครอบครัวและการจัดการปัญหา” เพ่ือนำาไปใช้ในการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวใน
ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับโปรแกรมที่พัฒนา 
มีดังนี้ 

1.  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควร 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้คนทำางานด้านความรุนแรง 
ในครอบครัวที่มีอยู่จำานวนมากในกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม  
ในระดับชุมชนและระดับจังหวัด  เข้ามารับการอบรม
ตามโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนานี้  
ตลอดจนควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์หรือ 
แอดมิน  (system  administ rator  หรือ  admin)  

ให้ระบบมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
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2.  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควร

กำาหนดให้การอบรมตามโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาน้ี เป็นความรู้พ้ืนฐานสำาหรับผู้ท่ีจะ

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้ออ่ืน ๆ เก่ียวกับปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัวท่ีกรมจัดข้ึน เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูก 

กระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เป็นต้น 

3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรปรับปรุง 

โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เนื้อหาของโปรแกรมมีความทันสมัย  

ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และควรพัฒนารูปแบบ 

ของโปรแกรมให้เป็นระบบอีเลิร์นน่ิงท่ีสมบูรณ์มากข้ึน คือ 

ควรพัฒนารูปแบบการนำาเสนอบทเรียนให้มีลักษณะเป็น 

ภาพแอนิเมชั่นมากขึ้น ควรปรับระบบเป็นระบบอีเลิร์นนิ่ง 

มาตรฐาน ที่ ให้ ผู้ เรียนสามารถตอบโต้กับผู้สอนหรือ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มากข้ึน และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

หรือผู้สนใจที่มีลักษณะพิเศษได้เรียนรู้ได้มากข้ึน  เช่น  

การสื่อสารภาษามือสำาหรับผู้เรียนท่ีไม่สะดวกในการรับฟัง

เสียง เป็นต้น 

4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรมอบ

ประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองสำาหรับผู้ผ่านการเรียนรู ้

ตามโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนานี้ 

โดยในระยะแรกอาจให้สามารถจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร

ได้โดยอัตโนมัติ และในระยะยาวอาจให้ความสำาคัญเพ่ิมขึ้น

โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานลงนามในประกาศนียบัตรด้วย 

5. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรให้ 

ความสำาคัญกับการพัฒนาหรือเสริมสร้างสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวให้กับผู้ที่ทำางาน

เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและผู้สนใจ

ทั่วไปให้มากข้ึน เพราะมีบุคลากรจำานวนมากและยังขาด

ความรู้ความเข้าใจ ยังขาดทักษะที่สำาคัญต่อการทำางาน

ให้ถูกต้อง อย่างมืออาชีพ โดยการจัดให้มีแผนงานและ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น 

6. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรจัดให้มี

ศูนย์เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รับผิดชอบในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

และปัญหาอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรหรือ 

โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้มากข้ึน 

ตามความจำาเป็นในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และเป็นช่องทาง 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คู่ขนานกับการพัฒนา 

รูปแบบอื่น

ที่มา : บุญเสริม หุตะแพทย์, สุรพร เสี้ยนสลาย และสุจนิดา ข้องม่วง, การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
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เรื่องที่ 32

โครงการวิจัยเรื่อง “เด็กที่ไม่มีใครต้องการ 
กับความไม่เป็นธรรมทางสังคม”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560

ที่มาและความสำาคัญ

การเริ่มต้นชีวิตของเด็กแต่ละคนนั้นมีความไม่เท่าเทียมกัน (Inequity from the start) ทั้งนี้เนื่องจากมารดาของเด็ก 

แต่ละคนมีความแตกต่างกัน  เช่น อาจแตกต่างที่ฐานะ ชนชั้น ซึ่งเป็นฐานและโครงสร้างให้แก่บุตรหรือลูกที่เกิดมา  

นอกจากนี้เด็กที่กำาเนิดมาอาจเป็น “เด็ก” ท่ีพ่อแม่ไม่ต้องการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา (Unwanted pregnancy/child)  

ดังนั้น เมื่อเด็กเหล่านี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับความไม่ต้องการ การขาดแคลนความรัก และการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ปัญหาต่าง ๆ 

เช่น ความพิการ การขาดอาหาร การพัฒนาการที่ล่าช้า ภาวะปัญหาทางจิตใจต่าง ๆ ฯลฯ จึงเกิดขึ้น การเริ่มต้นการแข่งขัน

ของเด็กบนพื้นฐานครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน และหรือบนพ้ืนฐานท่ีสังคมต้องการเด็กแตกต่างกัน จึงเป็นการเริ่มต้น 

ที่ไม่เป็นธรรมสำาหรับเด็กซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของสังคม

การศึกษานี้เชื่อว่าแม้บุคคลเหล่านี้จะไม่มีครอบครัวตามความหมายแบบอนุรักษ์นิยม แต่พวกเขาต้องไม่ถูกผลักออก

จากสังคม สังคมต้องให้โอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่พวกเขาในการมีชีวิต ให้โอกาสที่พวกเขาจะสร้างครอบครัว ดังนั้น 

การทำาความเข้าใจท้ังแม่หรือผู้หญิงต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อมและเด็กที่เกิดมาโดยไม่มีใครต้องการ จะทำาให้เราเข้าใจในวิถีหรือ 

ความหมายของครอบครัวในแบบก้าวหน้า และให้ความเป็นธรรม รวมถึงทรัพยากรเป็นพิเศษกับพวกเขาเพื่อให้เข้าถึงได้ 

สามารถสร้างและมีครอบครัวของตนเองได้เฉกเช่นบุคคลอื่น
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สำาหรับการเริ่มต้นชีวิตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น 

อาจเกิดได้เพราะปัจจัยจากระบบสังคมอย่างหลากหลาย  

อาทิ จากระบบเพศสัมพันธ์ การเจริญพันธุ์ (การดูแลครรภ์

และการคลอด) การเล้ียงดูเด็กท่ีเกิดมาในช่วงวิกฤตของ 

ครอบครัว ความไม่เป็นธรรมจากสถานพยาบาล สถาน

ศึกษา สถานที่ทำางานหรือเศรษฐกิจ และรัฐบาลหรือ

สังคม แต่ในการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นปัญหาแม่ต้ังครรภ์

โดยไม่พร้อมหรือไม่ต้องการลูก แต่ได้ดำารงครรภ์ไว้จน 

ลูกคลอด และดำาเนินการศึกษาท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ โดยในปีที่หนึ่ง (2559) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ

จากประสบการณ์ของแม่และสำาหรับเด็กที่กำาเนิดมาโดย

ไม่มีใครต้องการ ส่วนในปีที่สอง (2560) เป็นการศึกษา

เชิงปริมาณ ในแม่หรือมารดาซึ่งมีความไม่พร้อมในการ 

ตั้งครรภ์/มีบุตร เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงขนาดของปัญหา 

และข้อมูลในเชิงกว้าง เพ่ือนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายและ

การดำาเนินงานแผนงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป

สำาหรับการศึกษานี้นำาเสนอในมุมของเด็กที่ถูก 

ทอดทิ้งและบนฐานคิดของสังคมท่ีไม่เป็นธรรม นั่นคือ  

การเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการ ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับคนอื่น 

ที่ไม่ใช่พ่อแม่ ต้องเผชิญหน้ากับความเหงา ความว้าเหว่  

การเล้ียงดูแบบปล่อยปละ ละเลย การท่ีเด็กต้องเอาตัวรอด  

ซ่ึงไม่เป็นธรรมกับเด็กอย่างยิ่ง และในฐานคิดของสังคม

แบบไม่เป็นธรรม ก็คือ การที่พ่อแม่ต้องละทิ้งลูกหรือ 

ยินยอมให้คนอ่ืนเล้ียงลูกน้ัน เป็นผลมาจากความไม่เป็นธรรม 

ของสังคมแบบทุนนิยมและระบบชายเป็นใหญ่ที่ทำางาน

สนับสนุนกัน

วัตถุประสงค์การศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาว่าความไม่เป็น

ธรรมทางสังคมโดยเฉพาะระบบชายเป็นใหญ่และทุนนิยม

โลกาภิวัตน์นั้น เป็นระบบที่สร้างปัญหาให้เกิดการตั้งครรภ์

ที่ไม่พร้อมหรือไม่ต้องการอย่างไร จนนำาไปสู่การที่ผู้หญิง

หรือแม่ไม่สามารถเล้ียงดูลูกและต้องทอดท้ิงลูกของตนเอง  

ทำาให้เด็กตกอยู่ในภาวะท่ีไม่มีใครต้องการ เป็นเด็กกำาพร้า  

หรือเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งในสังคม หรือได้รับการเล้ียงดู 

ไม่มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1 ประสบการณ์ของแม่หรือผู้หญิงตั้งท้องไม่พร้อม
และครรภ์นั้นไม่เป็นที่ต้องการ จนทำาให้เกิดเด็กท่ีไม่มีใคร
ต้องการ เด็กกำาพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือได้รับการเลี้ยงดู
ที่ไม่มีคุณภาพ

2. ประสบการณ์ของเด็กที่เกิดมาและกลายเป็นเด็ก
ที่ไม่มีใครต้องการ เป็นอย่างไร เพราะอะไร

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาแบบเชิงคุณภาพถูกนำามาใช้ เพื่อศึกษา
ผู้หญิงหรือแม่ของเด็กท่ีไม่มีใครต้องการ และศึกษาเด็ก 
ที่ไม่มีใครต้องการ ดังนี้

1. ศึกษาผู้หญิงหรือแม่ของเด็กที่ไม่มีใครต้องการ 
จำานวน 50 คน โดยมีเกณฑ์การเลือกดังนี้ 

ก. แม่ที่ เคยมีประสบการณ์ตั้งครรภ์ มีบุตรที่ 
ไม่ต้องการหรือไม่พร้อม เช่น เคยคิดทำาแท้ง แสวงหาการ
ทำาแท้ง หรือไม่ต้องการเด็ก หรือแม่ท่ีทอดท้ิงลูกให้อยู่กับ
บ้านหรือญาติพี่น้องเพื่อไปทำางาน 

ข.  เป็นแม่ที่มีบุตรที่ไม่ต้องการ มีอายุไม่เกิน 
สิบสองปี หรือเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา 

ค. ไม่จำากัดพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
แม่ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า กรณีตัวอย่างที่ได้มามีแนวโน้ม
ที่จะเป็นแม่ผู้ใช้แรงงานเกือบทั้งหมด 

การได้มาซึ่งแม่ที่ไม่ต้องการลูกนี้ ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง โดยใช้วิธีการเลือกแบบลูกโซ่  (Snow-ball  
sampling) โดยเริ่มต้นจากผู้เกี่ยวข้องพื้นฐาน เช่น อาสา 
สมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู เจ้าหน้าท่ีพัฒนากร เจ้าหน้าท่ีองค์กร 
พัฒนาเอกชนที่ทำางานเก่ียวข้องช่วยประสานและสอบถาม 
ความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล โดยพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นพ้ืนที ่
ชายขอบของระบบทุนนิยม คือ จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน  
เชียงใหม่ และเชียงราย ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่่การทำางานของพ่อแม่ท่ีต้องจากลูกมา ผู้ เก็บ
ข้อมูลคือนักศึกษาปริญญาโทสาขาสังคมและสุขภาพ ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพ
ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว และผู้หญิง 

ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขอบข่ายของข้อมูลหรือคำาถาม สิทธิของผู้ให้
ข้อมูลในทุกด้าน ส่วนการบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การนำาเสนอผลการวิจัย อยู่บนฐานการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ให้ข้อมูลทุกประการ ดังนั้นชื่อของผู้ให้ข้อมูลในรายงาน 
วิ จัยจึ ง เป็น ช่ือสมมุติทั้ งสิ้ น   คำ าถามหลักที่ ถามแม่ที่ 
ไม่ต้องการลูก เป็นคำาถามเก่ียวกับประสบการณ์ในการ
มีเพศสัมพันธ์ การคุมกำาเนิด การท้องและการยุติการ 
ต้ังครรภ์ การคลอดลูกและการเลี้ยงลูก และการทิ้งลูก 
ไว้กับผู้อื่น โดยการถามในแต่ละในแต่ละประเด็นเป็นการ
ถามเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แฟน
หรือสามี พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ภายใต้บริบทการทำางาน  
หรือการหารายได้

2. ศึกษาเด็กท่ีไม่มีใครต้องการ จำานวน 70 คน โดย
มีเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้ 

ก. เป็นเด็กไม่จำากัดเพศ/เพศสภาพ ที่มีอายุสิบปี
จนถึงยี่สิบปี

ข. เป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการ และเด็กมีความ
รู้สึกว่าตนเองนั้นไม่เป็นที่รัก หรือที่ต้องการของพ่อแม่ เช่น  
ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไปทำางาน พ่อและ/หรือแม่แยกทางกัน
เดิน  เป็นเด็กที่ต้องอาศัยในสถาบันสงเคราะห์ดูแลเด็ก 
เป็นต้น 

เด็กที่ไม่เป็นท่ีต้องการของพ่อแม่เหล่านี้ได้โดย
การเลือกแบบเจาะจง ใช้การเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball  
sampl ing )   โดย เริ่ มต้ นจากผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้องพื้ น ฐาน  
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ขององค์กร
พัฒนาเอกชนท่ีทำางานเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีช่วยประสานและ 
สอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล เด็กเหล่านี้อยู่พื้นท่ี
ที่เก็บข้อมูลเดียวกับแม่ท่ีไม่ต้องการลูก และผู้เก็บข้อมูล
คือชุดเดิม เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็ก แม้บางคนจะบรรลุ
นิติภาวะแล้วก็ตาม นักวิจัยได้ใช้ความพยายามอย่างสูง 
ในการที่จะเข้าถึงก็เพ่ือสร้างความเข้าใจและความไว้เน้ือ 
เชื่อใจเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะเก็บข้อมูลจริง  
ในการเก็บข้อมูลจะดำาเนินการหลายคร้ัง และแต่ครั้งจะใช้
เวลาไม่นานนัก ผู้ให้ข้อมูลและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสถาบัน
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ท่ีดูแลเด็กก็เช่นเดียวกัน จะได้รับการช้ีแจงความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการดำาเนินงาน ขอบข่าย
ของข้อมูลหรือคำาถาม สิทธิของผู้ ให้ข้อมูลในทุกด้าน  
การบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ และการนำาเสนอผลการวิจัย  
จะอยู่บนการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูลทุกประการ 

คำาถามหลักสำาหรับเด็ก ประกอบด้วย เร่ืองราวของ
ครอบครัว ปัญหาต่าง ๆ การอยู่อาศัย อยู่กับใครมาบ้าง  
และเป็นระยะเวลาเท่าไร ทำาไมจึงไม่อยู่กับพ่อและแม่  
คิดว่าตนเองถูกทอดทิ้งหรือไม่ ทำาไมจึงถูกทอดทิ้ง หรือ
ต้องเปลี่ยนผู้ปกครอง ปัญหาหรือความกังวลท่ีเกิดขึ้นกับ
เด็กทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน หรือเมื่อเจ็บป่วย และการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น ว่าทำาอย่างไร 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ช่วยบริหารข้อมูลเพื่อตอบคำาถามหลัก ๆ ของ
การวิจัย คือ ประสบการณ์และรูปแบบของการทิ้งลูก  
การเป็นเด็กที่ไม่ต้องการซึ่งเริ่มจากการมีเพศสัมพันธ์  
การคุมกำาเนิด การจัดการเม่ือทราบว่าท้อง การคลอดลูก
และการเลี้ยงลูกจากประสบการณ์ของแม่และของลูก และ
การวิเคราะห์เชื่อมโยงการทอดทิ้งลูกหรือการเป็นเด็กที่ 
ถูกทอดทิ้งกับการทำางานของพ่อแม่ในระบบทุนโลกและ
ในระบบชายเป็นใหญ่ที่เกิดข้ึนในครอบครัว โดยเฉพาะ 
พ่อ ปู่ย่า ตายาย และโรงเรียน ที่ประกอบไปด้วยเพื่อน ๆ 
และครู เป็นต้น

ผลการศึกษา

การศึกษาเรื่องเด็กที่ไม่ใครต้องการ กับความไม่
เป็นธรรมในสังคมนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสดงให้เห็นว่า  
หนึ่ง  ปัญหาเด็กที่ ไม่ มีใครต้องการนั้น  เกิดขึ้นตลอด 
ทุกขั้นตอนของชีวิตเด็ก หรือตั้งแต่เด็กปฏิสนธิ รู้ว่าเด็ก 
อยู่ในครรภ์ จนคลอด และเด็กเติบโต สอง การกลายเป็น 
เด็กที่ไม่มีใครต้องการนั้น ไม่เป็นธรรมกับเด็กอย่างที่สุด  
เด็กเหล่านี้เป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมในสังคม และ
การที่เด็กคนหนึ่งต้องการความสงสารหรือการสงเคราะห ์
จากรัฐหรือสังคม หรือเป็นภาระที่เป็นการลงโทษเด็กซำ้า 
สาม ความไม่เป็นธรรมท่ีกระทำากับเด็กนั้น มาจากพ่อแม่
หรือคนที่รักเด็กมากที่สุด พอ ๆ กับความไม่เป็นธรรมใน

สังคมที่สืบเนื่องจากระบบชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยม 
ซึ่งกระทำากับครอบครัวของเด็ก โดยที่สังคมไม่ตระหนักรู้
ว่านโยบายของรัฐหรือสังคมนั้นโหดร้ายกับเด็กมากที่สุด  
สี่ ผลการศึกษานี้จะเป็นข้อเสนอแนะให้รัฐบาล โดยเฉพาะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ 
เห็นถึงมิติของปัญหาในเชิงความไม่เป็นธรรมในสังคม  
ของปัญหา และของสาเหตุของปัญหา เพื่อพิจารณาปรับ
นโยบายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งเนื้อหาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อแสดงถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุของปัญหา
เหล่านี้ การศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก
กับแม่ที่มีลูกและทอดทิ้งลูกจำานวน 50 คนและเด็กหรือลูก
ที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งจำานวน 70 คน ผลการศึกษาพบว่า

หนึ่ง การศึกษาประสบการณ์ของแม่ที่ไม่ต้องการลูก 
พบว่า การไม่ต้องการลูกของพ่อและแม่ หรือการที่ลูก
กลายเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการนี้  เกิดขึ้นในทุกช่วงชีวิต
ของเด็ก  ต้ังแต่ข้ันตอนการมีเพศสัมพันธ์ของพ่อแม่เด็ก  
ซึ่งเป็นเพศสัมพันธ์ที่เป็นแบบไม่ต้องการลูกแต่กลับได้ลูก 
ซึ่งเป็นการไม่ต้องการลูกตั้งแต่ต้น จึงแตกต่างอย่างมาก
กับพ่อแม่ที่มีเพศสัมพันธ์แบบต้องการลูก ในขั้นตอนการ
ทราบว่าตั้งครรภ์พ่อและหรือแม่ก็มีความต้องการยุติการ 
ต้ังครรภ์ ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความไม่ต้องการเด็กอย่าง 
สูงสุด เนื่องจากขั้นตอนนี้ พ่อของเด็กมักปฏิเสธลูกของตน 
เมื่อทราบว่าแฟนของตนตั้งท้อง ในขั้นตอนการดูแลครรภ์ 
ก็ไม่มีการดูแลภรรยาขณะท้อง และการทอดทิ้งภรรยา 
ให้คลอดลูกเองคนเดียว  เมื่อถึงข้ันตอนการเลี้ยงดูลูก  
พ่อและหรือแม่ก็ไม่รับผิดชอบเลี้ยงลูกเท่าที่ควร ลูกบางคน 
บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าพ่อหรือแม่ของตนเองเลยตั้งแต่เกิด  
ลูกถูกเลี้ยงดูโดยบุคคลอื่น ทิ้งลูกไว้กับปู่ย่า ตายาย ที่บ้าน  
ตนเองไปทำางานในเมือง แต่ไม่ส่งเสียหรือกลับมาเยี่ยมลูก 
หรือส่งเสียบ้างแต่ไม่สมำา่เสมอ ตลอดจนข้ันตอนการหย่าร้าง 
และการแต่งงานใหม่ของพ่อแม่ ซึ่งเป็นการไม่ต้องการลูก
ขั้นสูงสุดอีกครั้ง ความไม่ต้องการลูกทั้งหมดนี้ เป็นความ 
ไม่เป็นธรรมกับเด็กท่ีถูกทำาให้เกิดมาเป็นเด็กที่อ่อนแอ  
และเป็นเด็กที่ต้องการความรักมากที่สุด 

สอง การไม่ต้องการเด็กโดยเฉพาะของพ่อนั้น  
มีสาเหตุจากระบบชายเป็นใหญ่ จากประสบการณ์ของแม่
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ท่ีมีลูกไม่ต้องการนั้น พบว่า  เพศสัมพันธ์ของระบบชาย 
เป็นใหญ่เป็นเพศสัมพันธ์ที่ผู้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์ 
ได้ไม่จำากัด ผู้ชายซึ่งรวมทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็ก 
ไม่ต้องการรับผิดชอบกับการตั้งครรภ์ หรือชีวิตเด็กที่เกิด
ขึ้นมาโดยการสั่งให้ทำาแท้ง ผู้ชายสามารถทิ้งลูกและเมียไป
มีเมียใหม่และมีลูกคนใหม่ได้ ผู้ชายสามารถผลักภาระการ 
ส่งเสียเล้ียงดูลูกของตนเองให้กับแม่ของเด็กหรือคนอ่ืนได้  
ในทำานองเดียวกัน จากประสบการณ์ของลูกท่ีไม่เป็นที่
ต้องการน้ันพบว่าตนเองท่ีถูกพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อทอดทิ้ง
ตั้งแต่แรกเกิด ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อบางคน 
ไม่รับผิดชอบ ไม่กลับมาหรือกลับมาน้อยครั้งมาก ไม่ส่งเงิน
ให้ และให้ปู่ย่าตายายหรือญาติท่ียากจนและสูงอายุช่วย 
เล้ียงดูโดยไม่ได้รับเงินที่พอเพียงจากพ่อแม่ ทำาให้พวกเขา 
ไม่อาจเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ และท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ 
การไม่ต้องการเด็ก ผลักใสให้เด็กออกจากบ้านไปอยู่ท่ีอ่ืน  
ทำามาหากินด้วยตนเอง ไปอยู่สถานบริการต่าง ๆ ของรัฐ  
อีกนัยหน่ึง คือ ระบบชายเป็นใหญ่ไม่สนใจความทุกข์ของเด็ก  
เป็นระบบที่สร้างปัญหา คือ การทำาให้เด็กเกิดและไม่สนใจ
ที่จะแก้ปัญหา เพิกเฉยกับเด็กที่ระบบทำาให้เกิดขึ้นมา 

นอกจากน้ีระบบชายเป็นใหญ่ท่ีทำางานในระดับของ
ปู่ย่าตายาย ได้สร้างมายาคติต่าง ๆ และอคติต่อลูกเขยและ
ลูกสะใภ้ ก็มีส่วนสำาคัญที่มีผลกระทบต่อการไม่ต้องการเด็ก  
กล่าวคือ พ่อแม่ของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย มักเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท้อง การทำาแท้ง การเลือกลูกเขย 
และลูกสะใภ้ เช่น มีความเห็นว่าอายุมากเกินไปกลัวจะมา 
หลอกลูกสาว อายุน้อยเกินไปจะเลี้ยงลูกสาวตนเองอย่างไร 
ท้องก่อนแต่งหรือท้องระหว่างวัยเรียน ซึ่งขัดกับค่านิยม
ชายเป็นใหญ่ ทำาให้ว่าที่พ่อตาแม่ยายอาย และฐานะที่ 
ยากจนกว่าทำาให้ไม่ยอมรับลูกเขยหรือลูกสะใภ้ อย่างไรก็ตาม 
เม่ือลูกสาว ลูกชาย ลูกเขย ลูกสะใภ้ มาอยู่ด้วยกันแล้ว 
พฤติกรรมบางอย่างของหนุ่มสาวที่ต่างจากค่านิยมของ
คนรุ่นเก่าทำาให้เกิดความขัดแย้งกัน เช่น ความรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายครอบครัว ความรับผิดชอบในงานบ้าน และการ
เสพสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ก็ทำาให้ความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวแตกร้าวขึ้นมาและส่งผลทำาให้เด็กกลายเป็น
เด็กที่ไม่มีใครต้องการ

สาม ระบบทุนนิยมเป็นอีกระบบหนึ่งท่ีบังคับให้ 
พ่อแม่ซึ่งยังมีความรักความต้องการลูกให้ไม่ต้องการลูก 
หรือต้องทอดท้ิงลูกไปทำางาน ระบบทุนนิยมโลกได้เปล่ียน
หรือทำาลายระบบเศรษฐกิจในชนบทที่พ่ึงตัวเองได้ให้พึ่งพา
ตัวเองไม่ได้ และทำาให้ชาวนาชาวไร่หรือพ่อแม่ของเด็กต้อง 
พึ่งพารายได้จากระบบทุนนิยม ด้วยการให้ผลิตพืชเงินสด
และบริโภคโดยใช้เงินสด ทำาให้พ่อแม่ต้องเป็นทาสเงินสด 
และเมื่อไม่มีเงินสดก็จำาเป็นที่จะต้องทิ้งลูกไปทำางานให้กับ
ระบบทุนนิยมในเมือง เพื่อได้เงินอันเล็กน้อยมาเลี้ยงลูก 
อีกนัยหนึ่ง พ่อแม่ถูกระบบทุนนิยมโลกบังคับให้ทิ้งลูก
ไปทำางาน หรือระบบทุนนิยมโลกเป็นระบบท่ีไม่ต้องการ
เด็ก เพราะว่าเด็กเป็นภาระเป็นค่าใช้จ่ายของการผลิตที่ 
ระบบทุนนิยมต้องลดเพื่อสร้างกำาไรเนื่องจากการทำางาน 
ในเมืองนั้นได้เงินน้อยและทำางานหนักที่ชาวนาทั่วไป
ไม่อยากทำา แต่ระบบนี้ก็ใช้ลูกของพ่อแม่ท่ีไม่ต้องการ
ลูกน้ีเป็นตัวประกัน บังคับให้พ่อแม่ต้องทนทำางานหนัก  
รายได้น้อย ด้วยความคิดว่า เป็นการทำาเพื่อลูก ทั้งที่การ
ทิ้งลูกเป็นการทำาร้ายลูก สังคมแบบทุนนิยมนี้ยังขูดรีดกับ
พ่อแม่ของเด็กเพิ่มขึ้นอีก โดยการบังคับให้พ่อแม่ของเด็ก
เลี้ยงเด็ก ซึ่งเมื่อโตขึ้นจะเป็นแรงงานให้กับระบบทุนนิยม
ต่อไป หากพ่อแม่เล้ียงดูเด็กไม่ได้ ระบบสังคมท่ีถูกครอบงำา
โดยระบบทุนนิยมนี้ก็ไม่สนใจปล่อยให้เด็กเอาชีวิตรอดด้วย
ตัวเอง หรือไม่ก็ปล่อยให้กับครอบครัว วัด หรือองค์กร
สาธารณะท่ีสงสารเด็กเข้ามารับภาระแทน การที่ระบบ 
ทุนนิยมโหดร้ายกับเด็กเช่นนี้ได้ เพราะระบบนี้ต้องการแค่
กำาลังแรงงานไร้ทักษะที่ทำางานให้ได้จำานวนมาก เช่นเดียว
กับความต้องการแรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีทักษะ ระบบนี้ 
ไม่ต้องการเด็กคุณภาพสูง เนื่องเพราะมีแรงงานคุณภาพ
สูงแล้วจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง อีกนัยหนึ่ง 
ระบบทุนนิยมโลกได้สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับเด็ก

สี่ ระบบทุนนิยมโลกยังทำางานร่วมกับระบบชาย 
เป็นใหญ่ สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับเด็กที่ไม่เป็นที่  
ต้องการนี้อีกด้วย คือ ระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่ได้สร้าง
มายาคติเกี่ยวกับคุณค่าของลูกแบบผิด ๆ ไว้รองรับการ
ตัดสินใจไม่เลี้ยงลูกเองขึ้นมา มายาคตินี้ทำาให้ทั้งพ่อแม่ 
ไม่รู้สึกผิดที่ทิ้งลูก มายาคติเหล่านี้  เช่น คิดว่าเงินสำาคัญ
กว่าลูก การเลี้ยงลูกต้องใช้เงิน ความมั่นคงของชีวิตมาก่อน
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การเลี้ยงลูก ลูกสองขวบโตแล้ว การไม่คิดอยู่เลี้ยงลูกจน
ลูกโต ลูกอยู่กับปู่ย่าตายายนั้นดีท่ีสุดแล้ว เด็กเติบโตใน 
ต่างจังหวัดดีกับเด็กมากกว่า และความสบายที่ไม่ต้องเล้ียง
ลูกเอง เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้ชายในระบบชายเป็นใหญ่เมื่อเข้ามา
ทำางานในเมือง ได้รับรายได้เป็นเงินสดจากค่าแรงท่ีน้อย  
แต่ต้องทำางานหนัก ก็จะนำาเงินสดเหล่าน้ีไปใช้ในการด่ืมสุรา  
สูบบุหรี่ ยาเสพติด เล่นการพนัน และการมีเพศสัมพันธ์
นอกสมรส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่กลายเป็นสินค้า ทำากำาไร
ให้กับระบบทุนนิยมไปแล้วท้ังสิ้น การกระทำานี้มีผลทำาให้ 
ครอบครัวของสามีภรรยาในเมืองล่มสลาย และส่งผลต่อ 
ลูกท่ีอยู่กับปู่ย่าตายายด้วย คือ ทำาให้สามีภรรยาแยกทางกัน  
ลูกไม่ได้รับเงินทองส่งเสียที่เพียงพอและลูกถูกทอดทิ้ง เมื่อ
ทั้งพ่อและแม่ต่างแต่งงานใหม่และมีลูกใหม่ ดังนั้นความ 
ไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง คือ ระบบทุนนิยมโลกและ 
ชายเป็นใหญ่ได้สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับเด็ก โดยบังคับ
ให้พ่อแม่ไม่ต้องการ หรือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ หรืออีก 
นัยหนึ่งพ่อแม่เองก็เป็นเหยื่อของระบบทั้งสองนี้มากพอ ๆ 
กับลูกที่เป็นเหยื่อ

ข้อเสนอแนะ 

หนึ่ง รัฐและสังคมจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับ 
เด็กที่ไม่มีใครต้องการ โดยเปลี่ยนจากแนวคิดสงเคราะห์  
ที่คอยรักษา หรือเยียวยาเด็กท่ีถูกพ่อแม่ท้ิง  โดยไม่หา
สาเหตุของการเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการ หรือจากการ
เปลี่ยนจากแนวคิดเชิงรับเป็นแนวคิดเชิงรุก ที่ต้องหา
สาเหตุและแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา การทราบสาเหตุของ 
ปัญหาทำาให้สามารถมีนโยบายที่แก้ไขที่เหตุของปัญหาได้  
และแม้ปัญหาเด็กที่ไม่มีใครต้องการจะมีคำาตอบหลาย 
คำาตอบ แต่คำาตอบเหล่านั้นมักกล่าวโทษพ่อแม่ว่าไม่มี 
ศักยภาพ หรือกล่าวโทษโครงสร้างของครอบครัวไม่เข้มแข็ง  
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ตอบคำ าถามว่ าทำ า ไมพ่ อแม่ ไ ม่ มี ศั กยภาพ  
หรือทำาไมครอบครัวจึงไม่เข้มแข็ง หรือหากมีคำาตอบ  
คำาตอบก็มักเป็นการอธิบายปัญหาในครอบครัว ไม่อธิบาย 
ปัญหาจากสาเหตุนอกครอบครัว  เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
หรืองานในระบบทุนนิยมโลก และสถาบันทางสังคมอื่น 
ก็มักไม่นำามาพิจารณา และแม้ว่านำามาพิจารณาก็ไม่ได้ดู

ทั้งสังคมและนอกสังคม เช่น ระบบทุนนิยมโลกและระบบ
ชายเป็นใหญ่ รวมทั้งไม่มองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมกับเด็ก และความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง 
ที่กระทำากับเด็กผ่านครอบครัวและสถาบันสังคมอื่น ๆ  
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องแก้ที่ปัญหาโครงสร้างสังคม
ที่ไม่เป็นธรรมลงมาสู่ครอบครัวด้วย อีกนัยหนึ่งการทำาให้
ระบบชายเป็นใหญ่สลายไป และการปรับเปล่ียนระบบ
ทุนนิยมให้เป็นระบบที่เป็นประโยชน์กับครอบครัวและเด็ก
มากขึ้น 

สอง การทำาให้ระบบชายเป็นใหญ่หมดความสำาคัญ
และแทนที่ด้วยระบบความเป็นธรรมที่มีมนุษยธรรมหรือ
คุณธรรม ระบบชายเป็นใหญ่เป็นระบบที่ครอบงำาทั้งสังคม 
แต่ในหัวข้อนี้จะเน้นที่การสลายระบบชายเป็นใหญ่ใ่น 
ครอบครัวและโรงเรียน ครอบครัวและโรงเรียนควรได้ทราบ 
ถึงลักษณะของชายเป็นใหญ่ใ่นครอบครัวและในโรงเรียน 
ซึ่งต้องมีเป้าหมายในการเปลี่ยนการขัดเกลาลูกหลาน หรือ
สอนนักเรียนให้เน้นเรื่องความเสมอภาคทางเพศในทุก ๆ 
ประเด็น ทั้งนี้ระบบความเป็นธรรมจะทำาให้เห็นทุกชีวิต 
มีค่า และทุกชีวิตจะต้องได้รับการพิทักษ์รักษาให้เติบโต 
อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน การขจัดระบบชายเป็นใหญ่ 
ต้องเริ่มที่พ่อแม่  ซ่ึงต้องเลี้ยงดูลูกของตนที่กำาลังเติบโต
อย่างเท่าเทียมกัน และต้องทำาให้ลูกเข้าใจว่าทำาไมหญิงและ
ชายต้องเท่าเทียมกัน และระบบการศึกษาก็ต้องทำาลาย
มายาคติเหล่านี้ และสร้างมายาคติของความเป็นธรรมกับ 
เด็กทกุคน โดยเฉพาะเด็กท่ีไม่เป็นที่ต้องการ ไม่ว่าเด็กนั้น
จะเป็นเด็กผู้ชายหรือหญิง เด็กในเมืองหรือชนบท เด็กจาก
ชนชั้นล่างที่ยากจน หรือเด็กจากชนชั้นกลาง หรือสูงกว่า 
เด็กไทยหรือเด็กจากชนเผ่า หรือเด็กที่มาจากต่างชาติ

การส่ือสารกับผู้ที่อยู่ในภาวะเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะ
เด็กและผู้ท่ีอยู่ในวัยรุ่น ในประเด็นเพศสัมพันธ์กับการ 
ตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์  เนื่องจากผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ 
มักไม่ ค่อยตระหนักถึงผลกระทบข้างเคียงของการมี  
เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งครรภ์หรือการมีลูก 
ที่ ไม่ต้องการ  ดั งนั้น เพื่ อหลีก เลี่ ยงปัญหาเด็ก ท่ี ไ ม่ มี  
ใครต้องการต้ังแต่ต้น สังคมควรมีนโยบาย หรือการทำาให้ 
ทุกคนมีความชัดเจนว่า ตนเองต้องการลูกหรือไม่ต้องการลูก  
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หากไม่ต้องการลูก ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ตั้งครรภ์เพราะว่า 
ต้ังครรภ์แล้วผู้หญิงต้องเสี่ยงชีวิตของตนเองในการทำาแท้ง 
และหากทำาแท้งไม่สำาเร็จก็จะได้ลูกที่ไม่ต้องการขึ้นมา และ
ลูกอาจพิการเนื่องจากการทำาแท้งด้วย นอกจากน้ีตนเอง 
อาจไม่มีความสามารถที่จะเล้ียงลูกได้ ซึ่งไม่เป็นธรรม 
กับลูกและคนอื่นท่ีต้องมาเลี้ยงลูกให้แทน ยิ่งไปกว่านั้น
ตนเองยังต้องเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในชีวิตในการพัฒนา  
ทั้งการศึกษาและอาชีพของตนเอง และไม่เป็นธรรมกับ
สังคม ที่นอกจากจะไม่ได้เด็กท่ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์
แล้วยังต้องรับภาระพัฒนาเลี้ยงดูเด็กที่ไม่สมบูรณ์แทน  
ข้อเสนอแนะนี้ไม่ได้ห้ามเด็กมีเพศสัมพันธ์ แต่ห้ามการ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ทราบผลเสียที่จะตามมา ซึ่งอาจรวม 
ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ที่อายุน้อยเกินไป การมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่เต็มใจ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคร้ายแรง
อย่างเช่นโรคเอดส์ด้วย ข้อเสนอแนะนี้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษ์ควรเป็นแกนกลางในการ
ทำาให้ทุกสถาบันทางสังคมหรือทุกกระทรวง เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอื่น ๆ 
เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม ประสานกัน 
สื่อสารเรื่องนี้ โดยการแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม 
กับเด็กที่ ไ ม่มีใครต้องการ  เป็นภาระกับสังคม สังคม
ต้องการพลเมืองหรือแรงงานที่มีคุณภาพ ทำานองเดียวกัน
เรื่องนี้ก็ไม่เป็นธรรมสำาหรับแม่ของเด็กที่อาจทำาให้ท้องโดย
ไม่เต็มใจ และต้องเสียโอกาสในการเติบโตเพื่อมาเลี้ยงลูก 
ที่ตนเองไม่ต้องการ โดยที่สังคมไม่ช่วยเหลือ 

การให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่ถูกทำาให้ไม่เป็น
ที่ต้องการ โดยการทำาให้เด็กทุกคนมีสิทธิหรือมีโอกาส
เสมอกันทุกคนตั้งแต่เริ่มต้น  โดยเริ่มต้นด้วยการทำาให้ 
เพศสัมพันธ์เป็นไปอย่างรับผิดชอบกับเด็กที่จะเกิดขึ้นมา  
การทำาให้การเด็กที่อยู่ในท้องเติบโตอย่างสมบูรณ์ ไม่ออก
มาพิการ การเกิดหรือการคลอดเป็นความสุขของเด็ก 

ที่เกิดมาพร้อมกับพ่อและแม่ การเติบโตในวัยเด็กที่อยู่
พร้อมกับพ่อและแม่อย่างอบอุ่น โดยท่ีพ่อและแม่มีสิ่งที่เด็ก
ต้องการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า 
และบริการสุขภาพ การศึกษา เป็นต้น เพ่ือการเติบโตที่มี
สุขภาวะของเด็ก

สาม การทำาให้ระบบทุนนิยมให้ความสำาคัญกับเด็ก  
ซึ่ งจะเป็นแรงงานที่สำาคัญของระบบทุนนิยมมากข้ึน 
ปัจจุบันระบบทุนนิยมไม่ให้ความสำาคัญกับเด็ก เพราะว่า
มีแรงงานราคาถูกมากมายหลายประเทศ และระบบนี้ก็ 
ไม่ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูง ดังนั้นระบบทุนนิยมจึง 
ไม่ลงทุนกับเด็ก แต่ระบบทุนนิยมโลกได้เปล่ียนเป็นระบบ 
การผลิตที่ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ มีสติปัญญาที่ผลิต
ความรู้ใหม่ และเป็นท่ีมาของความมั่งคั่งใหม่ซ่ึงจะต้อง 
แข่งขันกันในระดับโลก พร้อมกับขจัดอุปสรรคความ 
ไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง คือ ระบบความสัมพันธ์แบบ 
ชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยม ที่มองว่าเด็กเป็นค่าใช้จ่าย
และผลักภาระให้แม่ ปู่ย่า ตายาย รับผิดชอบในช่วงที่เด็ก 
ยังไม่สามารถทำางานได้ แต่เมื่อเด็กโต สามารถทำางานได้ 
ก็หาประโยชน์จากแรงงานของเขา ในทำานองเดียวกันกับ
ระบบชายเป็นใหญ่ที่แสวงหาความสุขและประโยชน์จาก 
ผู้หญิง โดยไม่รับผิดชอบกับความทุกข์ของแม่และของเด็ก 
ที่ทำาให้กลายเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการ ซ่ึงจะเป็นภาระกับ
ระบบทุนนิยม ดังนั้นสังคมควรผลักดันให้ระบบทุนนิยม 
ตระหนักถึงความสำาคัญของการลงทุนกับเด็ก โดยอย่าผลัก 
ภาระให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวและรัฐหรือสังคมอย่าง
เดียว ดังนั้นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเศรษฐกิจ 
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ให้การทำางานและการศึกษานั้นเป็นมิตร 
กับครอบครัวและเด็กทุกชนชั้นและทุกสถานภาพมากขึ้น 
หรือทำาให้เด็กมีมูลค่าในทุกด้านสูงขึ้น และมีจุดที่เป็น
ปัญหาหรือเสียหายน้อยที่สุด

ที่มา : สุพจน์ เด่นดวง และคณะ, เด็กที่ไม่มีใครต้องการกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม, 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560


