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ประชากรวัยแรงงานของประเทศไทยทุกวันนีท้ ำ� งานนอกบ้านมากขึน้ กว่าในอดีต จากประเทศทีป่ ระชากร
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันพบว่าสัดส่วนแรงงานภาคเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง ในขณะทีส่ ดั ส่วนแรงงานในภาคการผลิตเพิม่ ขึน้ จากอดีตทีก่ ารท�ำงานเป็นเรือ่ งของอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน การงานและการเรือนเป็นสิ่งที่ด�ำเนินควบคู่กันไปได้ ความขัดแย้งระหว่างการท�ำงานและ
การสร้างครอบครัวจึงมีน้อย แต่ทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใน
วัยแรงงานจ�ำเป็นต้องท�ำงานนอกบ้านมากขึ้น เมื่องานอยู่ห่างจากบ้าน ความขัดแย้งระหว่างการใช้เวลา
ในการท�ำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพกับเวลาในการดูแลครอบครัวจึงเกิดขึ้น
โดยทัว่ ไปแล้วผูห้ ญิงประสบปัญหาความขัดแย้งนีม้ ากกว่าผูช้ าย ด้วยบรรทัดฐานของสังคมและวัฒนธรรม
ก�ำหนดบทบาทให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลครอบครัวและเป็นผู้เลี้ยงบุตรเป็นหลัก แต่เมื่อผู้หญิงท�ำงานนอกบ้าน
มากขึน้ เวลาทีจ่ ะใช้ในการดูแลครอบครัวและเลีย้ งดูบตุ รย่อมถูกบดบังไป ความขัดแย้งระหว่างสองบทบาท
ของผูห้ ญิงจึงเกิดขึน้ เมือ่ ผูห้ ญิงมีบตุ ร หลายครัง้ จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นวิถกี ารท�ำงาน เช่น การออกจาก
งานเพื่อมาเลี้ยงดูบุตรอย่างเต็มเวลา การลดชั่วโมงการท�ำงาน หรือ การเปลี่ยนงานที่มีความยืดหยุ่นขึ้น
เพื่อให้มีเวลาในการดูแลบุตรมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังจ�ำเป็นที่จะต้องหารายได้เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว
การปรับเปลีย่ นวิถกี ารท�ำงานอันเนือ่ งมาจากการมีบตุ รส่งผลทัง้ ในระดับประเทศและระดับครอบครัว การ
ที่ผู้หญิงต้องออกจากตลาดแรงงานเป็นการสูญเสียก�ำลังแรงงานในการผลิตของประเทศ ยิ่งในปัจจุบันผู้
หญิงมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการออกจากตลาดแรงงานยิ่งสูงขึ้น ในบริบทนี้การ
เป็นแม่มอี ทิ ธิพลต่อรูปแบบการท�ำงานของผูห้ ญิงมากกว่าการเป็นเพศหญิง ผลจากการศึกษาวิจยั ในหลาย
ประเทศชีว้ า่ ระดับการจ้างงานระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิงทีไ่ ม่มบี ตุ รไม่ได้มคี วามแตกต่างกันมาก แต่เมือ่ เปรียบ
เทียบกับผู้หญิงที่มีบุตรจะพบว่าระดับการจ้างงานมีความแตกต่างสูง (Boeckmann, Misra, & Budig,
2014) นอกจากนี้การมีบุตรเป็นตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดช่องว่างของค่าแรงระหว่างชายหญิง เนื่องจาก
การมีบุตรท�ำให้ผู้หญิงขาดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และส่งผลต่อการขาดรายได้ในระยะยาวด้วย
(Parker, 2015) โดยเฉพาะในกลุ่มแม่ที่มีรายได้ต�่ำ (Budig & Hodges, 2014) นอกจากนี้จ�ำนวนบุตรยัง
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ส่งผลต่อค่าจ้างในระยะยาวด้วย กล่าวคือ ผูห้ ญิงทีม่ บี ตุ ร 3 คนขึน้ ไป จะได้รบั ค่าจ้างตลอดชีวติ การท�ำงาน
ที่ต�่ำลง (Kahn, Garcia-Manglano, & Bianchi, 2014)
การที่ผู้หญิงมีบุตรจ�ำเป็นต้องลาออกจากงานไปดูแลบุตรท�ำให้ขาดประสบการณ์การท�ำงานในช่วงเวลา
ดังกล่าว นอกจากนี้การดูแลบุตรไปด้วยอาจท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง ในขณะที่ผู้หญิงที่มีบุตร
บางคนเลือกที่จะท�ำงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่างานที่ได้ค่าจ้างสูง ผู้หญิงที่มีบุตรบางรายถูกกีดกันจาก
นายจ้าง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของการที่ผู้หญิงที่มีบุตรมีแนวโน้มที่จะได้ค่าจ้างต�่ำกว่าผู้หญิงที่ไม่มี
บุตร (Budig & England, 2001)
นอกจากนีห้ ากผูห้ ญิงตัดสินใจลาออกจากงานเพือ่ ไปดูแลบุตร การกลับเข้าตลาดแรงงานอีกครัง้ ก็ไม่ใช่เรือ่ ง
ง่าย ผู้หญิงที่ตัดสินใจลาออกในช่วงอายุ 20-30 ปี (ในช่วงวัยที่มีบุตร) หากอยากจะกลับไปท�ำงานต่อเมื่อ
อายุ 35 ปีหรือมากกว่านั้น ก็อาจจะไม่ได้รับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะเงื่อนไขทั้งในเรื่องวัย
และประสบการณ์การท�ำงาน ในประเทศญี่ปุ่น การกลับไปท�ำงานของผู้หญิงมักมีปัญหาอื่นแทรกเข้ามา
ด้วย เช่น การไม่สามารถหาสถานรับเลี้ยงเด็กได้ เพราะสถานรับเลี้ยงเด็กมีเด็กที่ดูแลเต็มจ�ำนวนแล้ว
นอกจากภาระเรื่องลูกแล้ว ผู้หญิงบางคนยังต้องดูแลพ่อแม่สูงอายุอีกด้วย การปรับตัวไปท�ำอาชีพอิสระ
หรือท�ำธุรกิจส่วนตัวจึงเป็นทางเลือกของผู้หญิงที่มีบุตรในหลายประเทศ (Ashida, 2016)
การปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงานส่งผลกระทบในระดับครอบครัวด้วยเช่นกัน ครอบครัวที่พ่อและแม่มีรายได้
ย่อมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้จากเพียงคนใดคนหนึ่ง ผลการส�ำรวจของ
ศูนย์วิจัย New Pew Research Center (2015) พบว่า ในสหรัฐอเมริกา ค่ามัธยฐานรายได้ครัวเรือนของ
ครอบครัวทีม่ ลี กู อายุตำ�่ กว่า 18 ปี อย่างน้อยหนึง่ คน และทัง้ พ่อและแม่ทำ� งานทัง้ คูอ่ ยูท่ ปี่ ระมาณ 102,400
เหรียญสหรัฐต่อปี ในขณะทีค่ รัวเรือนทีม่ พี อ่ หรือแม่ทำ� งานเต็มเวลาเพียงคนเดียวมีคา่ มัธยฐานรายได้เพียง
ประมาณ 84,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีพ่อท�ำงานเพียงคนเดียวโดยที่แม่ไม่ได้ท�ำงาน มีค่า
มัธยฐานรายได้เพียงประมาณ 55,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

iii

หลายคนมองว่า การทีแ่ ม่ทำ� งานน้อยลงหรือลาออกจากงานเพือ่ มาดูแลบุตรท�ำให้ได้มเี วลากับบุตรมากขึน้
อาจส่งผลดีต่อบุตรในหลายด้าน เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาการด้านสติปัญญา หรือพฤติกรรมของบุตร
และอาจน�ำไปสู่โอกาสที่บุตรจะประสบความส�ำเร็จในชีวิตในอนาคตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาเชิง
ประจักษ์จ�ำนวนมากในต่างประเทศไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการท�ำงานของแม่มีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
คุณลักษณะของบุตร (เช่น Baker, & Milligan; 2015; Johnson, Kendall, Strazdins, & Jacoby; 2013;
Wills, & Brauer; 2012) ในทางตรงกันข้าม งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นถึงข้อดีที่เกิดขึ้นกับบุตรจากการที่แม่
ท�ำงานนอกบ้าน ยกตัวอย่าง ผลการศึกษาครอบครัวใน 29 ประเทศทั่วโลก (McGinn, Ruiz Castro, &
Lingo, 2015) ชีว้ า่ บุตรสาวทีเ่ ติบโตครอบครัวทีม่ แี ม่ทำ� งานมีแนวโน้มทีจ่ ะมีงานท�ำและมีเงินเดือนสูงกว่า
คนทีเ่ ติบโตมาในครอบครัวทีแ่ ม่ไม่ได้ทำ� งาน ในขณะที่ บุตรชายทีม่ แี ม่ทำ� งานเมือ่ โตขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะช่วย
เหลืองานบ้านภรรยามากกว่าบุตรชายที่มีแม่ไม่ได้ท�ำงาน ซึ่งถือเป็นนัยที่ดีในด้านความเท่าเทียมทางเพศ
อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วผลกระทบที่ส�ำคัญของการมีบุตรนั้นตกอยู่ที่พ่อและแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
ที่เป็นแม่ เนื่องจากบริบทของสังคมไทยยังแสดงทีท่าที่ก�ำหนดให้ผู้หญิงเป็นผู้เลี้ยงบุตรเป็นหลัก และแม้
สัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่จะท�ำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่รับบทบาทนี้อย่างมีความสุข แต่สภาพเศรษฐกิจที่
บีบคัน้ และศักยภาพในการแสดงความสามารถนอกบ้านทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้ผหู้ ญิงทีม่ บี ตุ รจ�ำเป็นต้องวางแผน
และแบ่งเวลาให้ดีเพื่อสร้างสมดุลระหว่างภาระอันส�ำคัญทั้งสองนี้ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อ
อารมณ์ ความรู้สึก และคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและครอบครัวที่มีบุตรในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความซับซ้อนทีป่ รากฏในภาพของการรักษาสมดุลระหว่างงานและการเลีย้ งดูบตุ รเหล่านี้ ยังอาจจะส่งผล
ต่อทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีบุตรและการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตครอบครัวอีกด้วย
การท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์การปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงานของครอบครัวไทยภายหลังการมีบุตร โดย
เฉพาะในกลุ่มผู้หญิง จึงอาจช่วยท�ำให้เห็นสภาพปัญหาทางสังคมที่ซ่อนเร้นอยู่ จากมุมมองของครอบครัว
ซึง่ เป็นหน่วยทางสังคมทีส่ ำ� คัญ และน�ำไปสูแ่ นวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมในหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นการ
พัฒนาทางด้านประชากรศาสตร์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค หนังสือเล่มนี้พยายามน�ำเสนอเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงานในหลาก
หลายมิติ ทั้งในแง่สาเหตุที่ท�ำให้ต้องปรับเปลี่ยนการท�ำงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
ไม่ว่าจะเป็นในด้านความมั่นคงทางการเงิน ความก้าวหน้าทางการงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
คุณภาพในการเลี้ยงดูบุตร เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบาย เป็นทางออกให้ครอบครัวสามารถ
แบ่งเบาภาระและลดอุปสรรคในการท�ำงานและเลี้ยงดูบุตรของตนได้
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เรื่ อ งราวที่ น� ำ เสนอในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ม าจากการวิ เ คราะห์ บ ทสนทนาบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จ าก
เว็บไซต์พันทิปและเพจสาธารณะของเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกและการท�ำงาน ในช่วงตั้งแต่ปี
2558-2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,801 ข้อความ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้หญิงมีการปรับเปลี่ยนงานหรือได้
รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงานเนื่องจากการมีบุตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ�ำนวน
23 คนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2561
สื่อสังคมออนไลน์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า โซเชียลมีเดีย เป็นผลผลิตทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ต่อชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั เป็นอย่างมาก ปฏิสมั พันธ์ทมี่ นุษย์มกี บั สือ่ สังคมออนไลน์เหล่านี้
มีหลากหลายรูปแบบและเกิดขึ้นในทุกเสี้ยววินาที ในหนังสือ How the world changed social media
ของ Daniel Miller และคณะ (2016) ได้พยายามอธิบายคุณลักษณะส�ำคัญของสื่อสังคมออนไลน์หลาย
ประการ ในที่นี้ สื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้น แต่ผู้ใช้มองว่าเป็นพื้นที่
แห่งการอยูอ่ าศัย หลายคนใช้เวลาบนสือ่ สังคมออนไลน์ในการใช้ชวี ติ ร่วมกับคนในครอบครัวมากกว่าการ
ใช้เวลาร่วมกันแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ด้วยคุณลักษณะพิเศษของสื่อสังคมออนไลน์ท�ำให้ความเป็นส่วน
ตัวและความเป็นสาธารณะสามารถอยู่ได้ในพื้นที่เดียวกัน กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถจัดการได้ว่าข้อความใด
จะเป็นข้อความที่เปิดเผยสู่สาธารณะหรือข้อความใดควรเปิดเผยเฉพาะกลุ่มคนไม่กี่คน อย่างไรก็ตาม
ประเด็นที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ค้นพบในงานวิจัยของ Daniel Miller และคณะ ก็คือ มนุษย์ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่ง สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เกิด
การแสดงออกทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย สื่อสังคมออนไลน์ท�ำให้กลุ่มทางสังคมที่มี
อยูแ่ ล้วเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกในกลุม่ สามารถมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันได้บอ่ ยโดยไม่จำ� กัดเวลาและ
สถานที่ แต่ในขณะเดียวกันสือ่ สังคมออนไลน์กย็ งั เป็นพืน้ ทีท่ ที่ ำ� ให้เราสามารถแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิด
ประสบการณ์ และความรู ้ สึ ก กั บ คนที่ มี ค วามสนใจตรงกั น ที่ อ าจจะไม่ เ คยเจอกั น มาก่ อ นก็ ไ ด้
ซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกออฟไลน์
การเลี้ยงดูบุตรเป็นประสบการณ์ส�ำคัญของชีวิตที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดหลายประการ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ตลอดจนบทเรียนที่ได้จากการเลี้ยงดูบุตร ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่มีบุตร ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ลา
ออกจากงานเพื่อดูแลบุตร หรือปรับเปลี่ยนการท�ำงาน รวมไปถึงผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการ
ที่ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลงอันเนื่องจากการมีบุตร
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มีงานวิจัยจ�ำนวนมากจากทั่วโลกที่ศึกษาการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงที่มีบุตร หลายคนใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลทางด้านสุขภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุตร (เช่น Logsdon,
Mittelberg & Myers, 2014) ในขณะเดียวกันการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบส�ำคัญและเป็นกระจก
สะท้อนภาพลักษณ์ที่มีต่อผู้หญิงที่มีบุตรด้วย ยกตัวอย่าง การเล่าเรื่องของตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์
ในผูห้ ญิงทีเ่ พิง่ คลอดบุตรมีแนวโน้มทีจ่ ะช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (รวมถึงครอบครัวขยายด้วย)
นอกจากนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นการขยายต้นทุนทางสังคม (เช่น Drentea & Moren-Cross,
2005) ท�ำให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางสังคมซึ่งมีบทบาทส�ำคัญต่อสุขภาวะของผู้หญิงที่มีลูก
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสมดุลในภาระหน้าที่ต่างๆ ภายในครอบครัว การลดความวิตกกังวลที่
มีต่อการเลี้ยงดูบุตร และความเครียดในชีวิตประจ�ำวัน (McDaniel, Coyne, & Holmes, 2012)
ในขณะเดียวกันการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ยงั มีผลต่อการสร้างภาพของความเป็นแม่ในอุดมคติ การเปรียบ
เทียบทางสังคม รวมไปถึงความรู้สึกถึงการแข่งขันกันในกลุ่มของผู้หญิงที่มีบุตรด้วย (Chae, 2014) ดังนั้น
ข้อมูลทีป่ รากฏบนสือ่ สังคมออนไลน์จงึ ถือเป็นแหล่งข้อมูลทีน่ า่ สนใจทีจ่ ะสะท้อนมุมมองของผูห้ ญิงทีม่ บี ตุ ร
ที่มีต่อการท�ำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและการเปลี่ยนแปลงวิถีในการท�ำงาน
หลายคนอาจตัง้ ข้อสงสัยว่า ข้อมูลทีไ่ ด้จากสือ่ สังคมออนไลน์และวิธกี ารวิเคราะห์จะมีความน่าเชือ่ ถือมาก
น้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ ข้อสังเกตดังกล่าวมีข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่นัก
วิชาการที่ใช้ข้อมูลออนไลน์ ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เขียนข้อความได้ แต่
การใช้นามแฝงบนสือ่ สังคมออนไลน์ทำ� ให้คนกล้าทีจ่ ะบอกเล่าความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของตนเองได้โดยไม่กลัว
การตีคณ
ุ ค่าจากผูอ้ นื่ จะเห็นได้วา่ บ่อยครัง้ ผูใ้ ช้สงั คมออนไลน์เหล่านี้ ขอบคุณสมาชิกในชุมชนคนอืน่ ทีท่ ำ� ให้
รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เจอประสบการณ์ต่างๆ เพียงคนเดียว และกล่าวว่าสื่อสังคมเหล่านี้เป็นเพียงช่องทาง
เดียวที่จะระบายความรู้สึก ทัศนคติออกมา ซึ่งท�ำให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์จะท�ำให้ได้
ข้อมูลทีม่ คี วามแตกต่างจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอืน่ ทีจ่ ะต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง
ถึงแม้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์พนั ทิปทีน่ ำ� มาใช้ในงานชิน้ นีผ้ า่ นคัดกรองอย่างเป็นระบบโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ที่มีความเฉพาะเจาะจง ข้อมูลที่ได้จากเฟซบุ๊กไม่สามารถใช้วิธีการคัดเลือกแบบเดียวกันได้ ท�ำให้ต้องใช้
การคัดเลือกมาเพียงบางส่วน ซึง่ อุปสรรคทีส่ ำ� คัญอยูท่ ขี่ อ้ มูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
สาธารณะ ดังนัน้ ข้อมูลสือ่ สังคมออนไลน์ทใี่ ช้ในงานวิจยั ชิน้ นีจ้ งึ ไม่สามารถอนุมานไปถึงครอบครัวโดยทัว่ ไป
ได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถเป็นตัวแทนของครอบครัวที่มีบุตรที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับหนึ่ง กอปรกับผู้
เขียนส่วนใหญ่ไม่ระบุข้อมูลตัวตน จึงอนุมานได้ยากว่าข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์เหล่านี้สามารถเป็นตัวแทน
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ของครอบครัวกลุ่มใดโดยเฉพาะหรือไม่ การน�ำข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในส่วน
ของข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวัง
ความยากในการตรวจสอบ “ความจริง” ในบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ในบางกรณีอาจมากกว่าหรือ
น้อยกว่าการตรวจสอบในบทสนทนาแบบตัวต่อตัว การทีต่ อ้ งเปิดเผยตัวตนในการให้ขอ้ มูล ไม่วา่ จะเป็นการ
สัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงการสนทนากลุ่มย่อย ผู้ให้ข้อมูลอาจกลัวเสียภาพลักษณ์หรือ
ได้รับผลกระทบต่อตนเองในทางตรง จึงอาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นความจริงได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงกล่าว
ไม่ได้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลแบบใดมีความน่าเชือ่ ถือมากกว่ากัน เนือ่ งจากข้อมูลแต่ละประเภทต่างมีขอ้ เด่น
และข้อด้อยแตกต่างกัน
ข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์สามารถน�ำมาใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ที่
หลากหลายในการปรับเปลีย่ นวิถกี ารท�ำงานเมือ่ มีบตุ รของครอบครัวในระดับกว้างในการสร้างความเข้าใจ
สถานการณ์โดยรวม ในขณะเดียวกันเพือ่ เป็นการลดช่องว่างข้อด้อยของข้อมูลจากสือ่ สังคมออนไลน์เพียง
อย่างเดียว นักวิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบในการ
ท�ำงานจากการมีลูก เพื่อเจาะประเด็นที่ต้องการเข้าใจในระดับลึกซึ้ง เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
รวมถึงช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ตัวบทจากสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมผู้หญิงที่มีการปรับเปลี่ยนงานในหลายรูปแบบหลังการมีบุตร ทีม
นักวิจยั เลือกผูห้ ญิงเป็นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เป็นหลัก เนือ่ งจากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในเบือ้ งต้นพบว่า ผู้
หญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่อการงานจากการมีบุตรมากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้หญิงที่อาศัย
อยูใ่ นกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล แต่งงานและมีบตุ รแล้ว ทัง้ นีค้ ำ� ถามสัมภาษณ์จะมีความแตกต่างกัน
ไปเฉพาะกลุ่ม
การคัดเลือกคนเข้าสัมภาษณ์เชิงลึก ค�ำนึงถึงความหลากหลายในด้านอาชีพ รูปแบบการปรับเปลี่ยนงาน
จ�ำนวนและอายุของลูก ลักษณะการอยู่อาศัย และฐานะทางเศรษฐกิจ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เริ่มด้วยการท�ำความเข้าใจผู้หญิงในมิติเรื่องลูกและงาน มาดูกันว่า ผู้หญิงจะเลือก
อย่างไหน ผู้หญิงให้คุณค่ากับบุตรและงานในรูปแบบใด และหากต้องการกลับไปท�ำงานหลังจากมีบุตร
ผูห้ ญิงจะมีทางเลือกใดได้บา้ ง จากนัน้ จะชวนท่านไปท�ำความเข้าใจโลกของแม่ผา่ นทางภาษาในสือ่ ออนไลน์
เช่น ค�ำที่แม่ใช้บ่อยที่สุด หรือค�ำที่อยู่แวดล้อมที่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น ทัศนคติ ความรู้สึก ความ
กังวล ที่สะท้อนผ่านการใช้ค�ำต่างๆ เหล่านั้น ต่อด้วยข้อมูลเชิงลึกโดยการเข้าไปท�ำความเข้าใจ แม่เฉพาะ
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กลุม่ โดยเริม่ จากกลุม่ แม่ทำ� งาน ซึง่ เป็นชีวติ ทีไ่ ม่สมดุล ทัง้ บทบาทเรือ่ งงานและการเลีย้ งดูลกู แต่แม่ทเี่ ลือก
ท�ำงาน ก็มคี ำ� อธิบายมากมายทีท่ ำ� ให้เข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจเลือกเช่นนัน้ ส่วนเรือ่ งของแม่เต็มเวลา
ที่น�ำเสนอในบทถัดมา จะสะท้อนให้เห็นผลกระทบของการเลือกเป็นแม่เต็มเวลา ที่ท�ำให้แม่กลุ่มนี้กลาย
เป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งด้านรายได้ สัมพันธภาพ ชีวิตส่วนตัว สภาพจิตใจ ความภาคภูมิใจ เป็นต้น จากนั้น
เราจะเรียนรูบ้ ทเรียนจากต่างประเทศ เพือ่ ค้นหาแนวทางสนับสนุนแม่เต็มเวลาให้พน้ จากความเปราะบาง
ท้ายทีส่ ดุ เราต้องการเห็นครอบครัวไทยรุน่ ใหม่มคี วามเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน เพราะครอบครัวเป็นพลังส�ำคัญ
ของสังคม การท�ำความเข้าใจนโยบายการสร้างครอบครัวจึงมีความส�ำคัญ เช่น นโยบายการลาคลอดบุตร
เงินอุดหนุนบุตร นโยบายลดหย่อนภาษี หรือนโยบายที่ช่วยสนับสนุนแม่ที่ต้องพาลูกไปเลี้ยงในที่ท�ำงาน
เป็นต้น โดยได้จดั ท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไว้ทา้ ยเล่ม และชวนท่านวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนโยบาย
ดังกล่าว
นอกเหนือจากความรูเ้ ชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว หนังสือเล่มนีไ้ ด้พยายามถอดบทเรียนวิธกี ารและแนวนโยบาย
จากหลายประเทศที่จะช่วยลดภาวะตึงเครียดและกดดันที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลระหว่างการดูแล
ครอบครัวและการท�ำงาน
ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่เป็นฐานรากส�ำคัญของการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไป การ
เสริมสร้างครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งจะท�ำให้ประเทศมีรากของการพัฒนาทีม่ นั่ คง หนังสือเล่มนีพ้ ยายามจะช่วย
ต่อจิ๊กซอว์ที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างครอบครัวที่มีความเปราะบางให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

แต่บทเรียนหนึง่ ทีเ่ ราได้เห็นจากการงานวิจยั ชิน้ นีค้ อื ความรัก ความอดทน ความเข้าใจซึง่ กันและกัน และ
การวางแผนที่ดีท�ำให้หลายครอบครัวสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนท�ำให้ครอบครัวที่เปราะบางหลาย
ครอบครัวยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสะท้อนไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัว รวมถึงสังคมในวงกว้างเพื่อให้ร่วมกันหันกลับมาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยสังคมเล็กๆ ที่เรียกว่า ครอบครัว ถึงแม้ครอบครัวหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยคนเพียงไม่
กี่คน แต่พลังของคนไม่กี่คนเหล่านี้สามารถส่งต่อและมีผลต่อชีวิตของคนอื่นอีกเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากเนื้อหาของหนังสือนี้จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายทางสังคมแล้ว การศึกษาในครั้งนี้ยัง
เป็ น งานวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ข องประเทศไทยชิ้ น แรกๆ ที่ บู ร ณาการความรู ้ ท างด้ า นเทคนิ ค ด้ า น
ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะภาษาไทย เป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการอย่างสูงมากของประเทศ การจะพัฒนาคอมพิวเตอร์
ให้ฉลาด สามารถช่วยงานมนุษย์โดยเฉพาะกับงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงนั้น จ�ำเป็นที่จะต้อง
อาศัยความรู้และความเข้าใจทางด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในรากฐานส�ำคัญ
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) อีกด้วย เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้นัก
สังคมศาสตร์ไม่ว่าจะในสาขาวิชาใดก็ตาม ได้เห็นโอกาสและมาช่วยกันพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยท�ำให้เรา
สามารถเข้าใจสังคมไทยที่มีความซับซ้อนนี้ได้อีกหลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยชิ้นนี้เป็นหนึ่งในชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและสังคมไทย” ซึ่งมีโครงการวิจัยที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องอีกจ�ำนวน 4 โครงการจาก
นักวิจยั ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) และมีผทู้ มี่ สี ว่ นร่วมท�ำให้งานวิจยั ชิน้ นีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดีอกี จ�ำนวนมาก โดย
เฉพาะผูช้ ว่ ยนักวิจยั อีกสองท่าน ได้แก่ คุณภูมิ ฟุง้ สร้อยระย้า และคุณธีรพันธุ์ วรรณดี ทีช่ ว่ ยพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจ�ำนวนมากนี้ ทีข่ าดไม่ได้คอื ต้องขอขอบพระคุณ
ผู้เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์และผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทัศนคติ ความรู้สึก ที่
ท�ำให้เราเข้าใจโลกของแม่ในยุคปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เราขอให้กำ� ลังใจทุกครอบครัว ไม่วา่ จะเป็นครอบครัวในรูปแบบใดหรือท�ำงานในรูปแบบใดก็ตาม การดูแล
ครอบครัวและการท�ำงาน ถึงแม้ว่าในหลายครั้งจะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้จนกลายเป็นความท้าทายใน
หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ครอบครัวตนเอง ครอบครัวขยาย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ลูกและงาน
ทางแยกที่ต้องเลือก
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ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ หลายประเทศทั่วโลกได้ประสบกับการ
ลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราเกิดของประชากร อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อ
ประกอบกับอายุคาดเฉลี่ยของประชากรที่ยืนยาวขึ้น โครงสร้างอายุ
ประชากรของหลายประเทศจึงก�ำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งส�ำคัญ
(Demographic transition) ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับโครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า อัตราเกิดที่
ลดลงนั้น มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการท�ำงาน โดยเฉพาะใน
กลุ่มของผู้หญิง กล่าวคือ ในช่วงที่ผู้หญิงมีจ�ำนวนบุตรลดลง มักพบว่า
อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของสตรีจะเพิ่มสูงขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมีบุตรและ
พฤติกรรมการท�ำงาน เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ไม่มีความแน่ชัดว่าการมีบุตรนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงาน หรือ
พฤติกรรมการท�ำงานส่งผลต่อการมีบตุ รกันแน่ ในทางทฤษฎีแล้ว ความ
สัมพันธ์สามารถเป็นไปได้ทงั้ สองทาง ดังแสดงในรูป 1ความสัมพันธ์แบบ
สองทิศทางระหว่างการมีบุตรและพฤติกรรมการท�ำงาน กล่าวคือ การ
มีบตุ รท�ำให้พอ่ แม่ตอ้ งใช้เวลาในการดูแลบุตรมากขึน้ จึงท�ำให้มเี วลาใน
การท�ำงานน้อยลง หรือในทางกลับกัน การทีผ่ หู้ ญิงมีระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นและมีรายได้ที่สูงขึ้น ท�ำให้ผู้หญิงมีแนวโน้มในการเลือกท�ำงาน
มากกว่าการมีบุตร เนื่องจากมีค่าเสียโอกาสที่มากขึ้น

ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างอายุประชากรในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะโครงสร้างที่มี
สัดส่วนประชากรผูส้ งู อายุสงู มากขึน้ หรือทีเ่ ราเรียกกันติดปากว่า สังคม
สูงอายุ ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการมีบตุ รและพฤติกรรมการท�ำงาน
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในแวดวงนักวิชาการและผู้ก�ำหนด
นโยบายมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาไม่นานมานี้

อย่างไรก็ตาม การมีบุตรถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญในชีวิตของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม เนื่องจากการมีบุตรเป็นเหมือนพันธะสัญญา
ที่ต้องรับผิดชอบในระยะยาว การมีบุตร นับเป็นสถานการณ์ส�ำคัญที่
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวบุคคลและครอบครัวของตนเอง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ การมีบุตรของครอบครัวหนึ่งยังส่งผล
กระทบไปยังครอบครัวอื่น ชุมชน ตลอดจนถึงสังคมในวงกว้างด้วย
ในทางจิตวิทยา การตัดสินใจมีบตุ ร นอกจากจะเกิดขึน้ จากแรงผลักดัน
ภายในตนเอง (Intrinsic drive) ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ความรู้สึก ความ
ต้องการ หรือความพร้อมแล้ว ผลกระทบทางสังคม (Social influence)
ยังมีบทบาทส�ำคัญต่อการตัดสินใจมีบุตรอีกด้วย Bernardi (2003)
นักประชากรศาสตร์สายเส้นทางชีวิต (Life course) อธิบายว่าผล
กระทบทางสังคมทีม่ สี ว่ นส�ำคัญต่อการตัดสินใจมีบตุ รสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคม (Social learning)
ความกดดันจากสังคม (Social pressure) ความรู้สึกผูกมัดที่จะต้อง
ท�ำตามสิ่งที่คิดว่าคนอื่นคาดหวัง (Subjective obligation) และ
การแพร่กระจายทางสังคม (Social contagion) ไม่ว่าจะเป็นจากทาง
ญาติ พี่ น ้ อ ง เพื่ อ น และสั ง คมภายนอก โดยเฉพาะจากคนที่ มี
ประสบการณ์มีบุตรแล้ว

รูป 1 ความสัมพันธ์แบบสองทิศทางระหว่างการมีบุตรและพฤติกรรมการทำ�งาน
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ผลกระทบทางสังคม
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
สมมติฐานอันสำ�คัญ
ที่ใช้เป็นพื้นฐานใน
การเน้นทำ�ความเข้าใจ
สภาพการณ์การทำ�งาน
ของครอบครัวที่มีบุตร
แล้ว เพื่อจะนำ�ไปสู่การ
ค้นหาแนวทางในการปรับ
โครงสร้างประชากรตั้งแต่
ระดับครอบครัวต่อไป ดัง
นั้นในหนังสือเล่มนี้จึงเน้น
การสำ�รวจผลกระทบของ
การมีบุตรต่อวิถีการทำ�งาน
ของผู้หญิงเป็นหลัก
โดยมองการมีบุตรเป็น
สาเหตุและการปรับเปลี่ยน
วิถีการทำ�งานเป็น
ผลกระทบที่ตามมา
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ค่าของเวลา

กับการตัดสินใจทำ�งาน
เราสามารถเริ่มต้นท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจท�ำงานจากมุมมองของการรักษาสมดุลของการ
ท�ำงานและชีวิตส่วนตัว โดยใช้ทฤษฎีอุปสงค์ในการพักผ่อน (Demand for leisure) ที่อธิบายว่า มนุษย์
เรามีเวลาที่จ�ำกัด และเราสามารถที่จะเลือกใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดนั้นในการท�ำงานหรือพักผ่อนก็ได้
ทั้งนี้ การท�ำงานจะน�ำมาซึ่งรายได้ที่จะน�ำไปสู่การอุปโภคบริโภค ในขณะที่การพักผ่อนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุก
คนพึงปรารถนาอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามระดับรายได้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดการเลือกท�ำงาน
หากรายได้สูงขึ้น คนจะมีแนวโน้มท�ำงานมากขึ้นผ่านผลด้านการทดแทน (Substitution effect) ที่ท�ำให้
ต้นทุนของการพักผ่อนสูงขึ้น แต่ในทางกลับกัน คนอาจจะท�ำงานน้อยลงได้ผ่านผลด้านรายได้ (Income
effect) เนื่องจากรายได้ที่สูงขึ้น ท�ำให้คนมีก�ำลังในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงเวลา
ในการพักผ่อนด้วย ค่าเสียโอกาสของเวลาส�ำหรับคนแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา
ประสบการณ์ท�ำงาน และระดับทักษะ (Mammen & Paxson, 2000)
อย่างไรก็ตาม Mincer (1962) นักเศรษฐศาสตร์แรงงานคนส�ำคัญ มองว่าในความเป็นจริงยังมีอีกกิจกรรม
ทีส่ ำ� คัญนอกเหนือการท�ำงาน (ทีไ่ ด้คา่ ตอบแทน) และการพักผ่อน นัน่ คือ งานทีไ่ ม่ได้รบั ค่าตอบแทน ได้แก่
การท�ำงานดูแลบ้าน และการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนนี้เป็นส่วนส�ำคัญของชีวิตผู้หญิง
ดังนั้น Mincer จึงได้เสนอว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมการท�ำงาน (ที่ได้ค่าตอบแทน) จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
งานบ้านและการเลี้ยงดูบุตรด้วย
ตามทฤษฎีของ Mincer ครัวเรือนถือเป็นหน่วยการวิเคราะห์ที่ส�ำคัญ โดยมองการอุปโภคบริโภคของครัว
เรือนขึน้ อยูก่ บั รายได้ทงั้ หมดของสมาชิกในครัวเรือน การทีส่ มาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึง่ มีคา่ ตอบแทน
ที่เปลี่ยนไป จะส่งผลกระทบต่อการเลือกท�ำงานของทุกคนในครัวเรือน ส่วนจะเปลี่ยนอย่างไร ขึ้นอยู่กับ
การแบ่งงานในบ้าน ซึง่ ขึน้ กับหลายปัจจัย ทัง้ ความชอบส่วนบุคคล ค่านิยมทางสังคม และระดับรายได้ของ
แต่ละคนในครอบครัว สมาชิกครัวเรือนที่มีระดับรายได้สูงกว่า หมายถึงต้นทุนในการท�ำงานบ้านหรือการ
พักผ่อนจะสูงกว่าคนที่มีระดับรายได้ต�่ำกว่า
ส�ำหรับผูห้ ญิง การเลือกว่าจะจัดสรรเวลาอย่างไร ระหว่างการท�ำงานนอกบ้าน ท�ำงานในบ้าน หรือพักผ่อน
ขึ้นอยู่กับว่างานบ้านนั้นมีความสามารถในการทดแทนได้มากน้อยเพียงใด เช่น การดูแลความสะอาด
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ในบ้านอาจทดแทนได้ด้วยการจ้างแม่บ้าน หรือการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการทุ่นแรง การเตรียม
อาหารอาจทดแทนได้ดว้ ยการซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป ในกรณีนที้ งี่ านในบ้านสามารถหาสิง่ ทดแทนได้คอ่ นข้าง
ง่าย ค่าตอบแทนจากการท�ำงานนอกบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น จะหมายถึงการลดเวลาการท�ำงานในบ้านที่มาก
กว่า แต่หากงานในบ้านเป็นสิ่งที่หาตัวเลือกทดแทนได้ยากกว่า เช่น การดูแลลูกเล็ก ค่าตอบแทนจากการ
ท�ำงานนอกบ้านทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะไม่สง่ ผลต่อการลดเวลาการท�ำงานในบ้านมาก แต่จะไปลดเวลาการท�ำงาน
นอกบ้านมากขึ้นแทน ผู้หญิงที่มีลูกเล็ก จึงมีโอกาสที่จะลดการท�ำงานนอกบ้านมากกว่า ดังนั้น ในแต่ละ
ช่วงชีวิตของผู้หญิง ต้นทุนของการท�ำงานนอกบ้านจึงเปลี่ยนไปตามอายุของผู้หญิง และจ�ำนวนและอายุ
ของบุตรที่มี
งานวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ในยุคหลังๆ เช่น งานของ Bloom และคณะ (2009) แม้วา่ จะเห็นพ้องกับ Mincer
ทีม่ องว่าอรรถประโยชน์ของผูห้ ญิงขึน้ อยูก่ บั การบริโภคของครัวเรือนและการมีเวลาพักผ่อนส่วนตัว อีกทัง้
การบริโภคภายในครัวเรือนมาจากรายได้จากการท�ำงานของสมาชิกในครัวเรือน แต่ Bloom และคณะ
ยังรวมจ�ำนวนบุตรทีม่ เี ข้าไปในสมการอรรถประโยชน์ของผูห้ ญิงด้วย กล่าวอีกนัยหนึง่ นอกจากการบริโภค
และการพักผ่อนแล้ว การมีบุตรถือว่าเป็นอีกสิ่งที่ให้อรรถประโยชน์แก่ผู้หญิงด้วย
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้หญิงจะเลือกจัดสรรเวลาที่มีระหว่างการท�ำงาน การพักผ่อน และการดูแลลูกที่
ท�ำให้ได้อรรถประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้ Bloom และคณะ ยังได้เพิม่ ค่าเสียเวลาในการเดินทางไปท�ำงาน
ด้วย โดยมองว่าคนที่มีชีวิตอยู่ในเมืองจะต้องมีค่าเสียเวลาเพิ่มขึ้นจากการเดินทางไปท�ำงาน เนื่องจากคน
ที่อาศัยในเมืองมักมีที่ท�ำงานที่ไกลจากตัวบ้าน ในขณะที่คนที่อยู่ในชนบทสามารถท�ำงานในพื้นที่บ้านได้
(เช่น การท�ำเกษตรกรรม) ท�ำให้คนในชนบทสามารถทีจ่ ะสลับบทบาทการท�ำงานกับบทบาทดูแลครอบครัว
ได้ง่ายกว่า เป็นการสะท้อนถึงต้นทุนในการท�ำงานนอกบ้านที่แตกต่างกันระหว่างคนในเมืองและคน
ในชนบท
จะเห็นได้ว่าจากทฤษฎีอุปสงค์ในการพักผ่อน ท�ำให้เราเห็นภาพความขัดแย้งในเรื่องการจัดสรรเวลาของ
ครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรเป็นส�ำคัญ การจัดสรรเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบริบทของการมี
บุตรอาจไม่ได้วัดที่เพียงแต่เรื่องรายได้เท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกทางจิตใจส่วนบุคคลและ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นส�ำคัญอีกด้วย ด้วยปัจจัยทีม่ คี วามซับซ้อนผนวกกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้รูปแบบทางเลือกในการท�ำงานของผู้หญิงหลังการมีบุตรจึงมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ทางเลือกในการทำ�งาน
ของผู้หญิงหลังมีบุตร

การเลือกจัดสรรเวลาของ
ผู้หญิงภายหลังการมีบุตร
มีความหลากหลายและ
ซับซ้อนเนื่องจากปัจจัย
หลายประการ
ในภาพรวม สามารถจ�ำแนก
รูปแบบการท�ำงานของผู้
หญิงหลังมีบุตรออกเป็น
3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
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กลุ่ม 1

กลุ่ม 3

กลุ่มผู้หญิงที่เลี้ยงลูกเต็มเวลา ไม่ได้ท�ำงานประจ�ำ และไม่มีรายได้จาก
งานประจ�ำ ในกลุ่มนี้เป็นผู้หญิงที่อาจเคยมีงานประจ�ำที่มีรายได้แน่นอน
ภายหลังจากมีบุตร ได้ลาออกจากงานประจ�ำเพื่อมาดูแลบุตรเต็มตัว
บางรายอาจท�ำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัว บางรายอาจมีรายได้ส่วนตัวจากสามี
บางรายอาจมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากทางอื่น เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น
เป็นต้น กลุ่มนี้เราจะรู้จักกันดีในชื่อที่เรียกว่า แม่ฟูลไทม์

กลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้เปลี่ยนงาน/อาชีพ กลุ่มนี้เป็นผู้หญิงที่ยังคงท�ำงาน
ที่เดิม ภายหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอดแล้วจึงกลับมาท�ำงานตามเดิม
ทัง้ นีเ้ มือ่ กลับไปท�ำงานแล้ว อาจมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในทางทีด่ ขี นึ้ หรือ
แย่ลงต่อการท�ำงาน เช่น ประสิทธิภาพการท�ำงาน

กลุ่ม 2
กลุ่มผู้หญิงที่เปลี่ยนงาน/อาชีพเนื่องจากมีบุตร รวมถึงการเปลี่ยนมาช่วย
งานหรือกิจการในครอบครัว ผู้หญิงในกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนงาน
ประจ�ำหรืออาชีพ อันเนื่องมาจากการมีบุตร (รวมถึงการตั้งครรภ์) ยก
ตัวอย่างเช่น งานประจ�ำเดิมอยู่ไกลเกินไป หรือลักษณะงานที่ท�ำไม่เหมาะ
สมกับคนมีบตุ รหรือตัง้ ครรภ์ ไม่วา่ จะเป็นงานทีม่ เี วลาปฏิบตั งิ านไม่แน่นอน
งานที่ต้องอาศัยแรงงานมาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคนที่ลาออก
จากงานประจ�ำเพือ่ มาประกอบอาชีพส่วนตัว และคนทีช่ ว่ ยงานหรือกิจการ
ในครอบครัว (รวมถึงกิจการของครอบครัวสามี) ถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือน
ที่แน่นอน แต่รายได้จากกิจการดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้ในการดูแล
ครอบครัวได้ ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงอาจเกิดขึน้ ก่อนหรือภายหลังการมีบตุ ร
แล้วระยะหนึ่ง เช่น เมื่อท�ำงานไประยะหนึ่งหลังจากมีบุตรแล้วพบว่า งาน
ที่ท�ำอยู่ไม่เหมาะกับแบบแผนการดูแลบุตร จึงเปลี่ยนไปท�ำงานอื่น

อย่างไรก็ตาม เวลาเป็นบริบทส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงภายหลังการมีบุตร
อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่คลอดบุตร หลายคนอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือก่อนตั้งครรภ์ หลายคนอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่บุตรเริ่มเติบโตไประยะหนึ่งแล้ว เราจะพบว่า มีผู้หญิงหลายคนลาออกจาก
งานประจ�ำหรือมีการเปลี่ยนงาน/อาชีพเพื่อมาดูแลบุตรเต็มตัว โดยเฉพาะเมื่อบุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงก่อนวัยเข้าโรงเรียน เมื่อเวลาผ่านไปจนบุตรเข้าโรงเรียนแล้ว ผู้หญิงหลายคนอาจกลับเข้าท�ำงาน
ประจ�ำ ทั้งนี้อาจเป็นงานเดิมในที่ท�ำงานเดิม หรืองานลักษณะเดิมในที่ท�ำงานใหม่ รวมไปถึงการเปลี่ยน
ลักษณะงานหรืออาชีพ หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งจะเห็นว่าการมีบุตรนั้นมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการท�ำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ดังนั้นการจะพิจารณาผลกระทบของการมีบุตรที่มีต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงานจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมี
กรอบเวลาทีช่ ดั เจน ผูห้ ญิงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากสือ่ สังคมออนไลน์เป็นแม่ทมี่ บี ตุ รตัง้ แต่อายุ
3 เดือน (กล่าวคือ ภายหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด) จนถึง 3 ปี นอกจากนี้เราได้สัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีการกลับ
เข้าท�ำงานประจ�ำหรือมีการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานหลังจากที่บุตรอยู่ในวัยเข้าโรงเรียนแล้ว (3 ปีจนถึง
15 ปี) อีกจ�ำนวนหนึง่ เพือ่ ท�ำให้เห็นภาพความซับซ้อนของการตัดสินใจและการเปลีย่ นแปลงในภาพกว้าง
ขึ้นด้วย

7

โลกของแม่
ผ่านภาษา
เสียงสะท้อนจาก
โลกออนไลน์
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การสกัดข้อมูลออนไลน์

ผู้หญิงจ�ำนวนมากเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบอกเล่าและแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ ทัศนคติ รวมไปถึงอารมณ์และความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ ก่อน (เช่น แต่งงาน การตัง้ ครรภ์) และภายหลังการมีบตุ ร หากเพียง
แต่ใช้เครื่องมือช่วยค้น เช่น Google เราก็อาจสามารถจะสืบค้นและ
อ่านข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ไม่ยากนัก แต่ดว้ ยจ�ำนวนข้อมูลทีม่ ปี ริมาณมาก การ
จะใช้คนไล่เรียงอ่านเพียงอย่างเดียว ต้องใช้เวลาและทรัพยากรเป็น
จ�ำนวนมาก ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในสือ่ สังคมออนไลน์จงึ ผสมผสาน
เทคนิควิธีที่ใช้มนุษย์และคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
น�ำเทคนิคการท�ำเหมืองข้อมูล (data mining) มาใช้ในการดึงข้อมูล
และใช้คนมาช่วยในการคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นัน้ มาประมวลผลทางภาษา เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของ
ค�ำต่างๆ ทีป่ รากฏในข้อมูลเหล่านัน้ ได้ หลังจากนัน้ จึงใช้คนมาช่วยศึกษา
แบบแผนและอ่านเชิงลึก ดังปรากฏในรูป 2 แสดงขั้นตอนของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การคัดเลือก ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้ง
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อีกทีหนึ่ง

รูป 2 ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การคัดเลือก ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
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แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากข้อความในกระทู้บนเว็บไซต์พันทิปที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่
ปี 2558 ถึง 2560 และข้อความบนเฟซบุ๊กเพจที่เขียนขึ้นในช่วงปี 2560 โดยใช้เทคนิค web scraping
ซึ่งมีโปรแกรมอัตโนมัติในการเปิดชมเว็บไซต์ทีละหน้าและบันทึกข้อมูลตัวบทที่ปรากฏในแต่ละหน้า
ลงในฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ก่อนที่จะมีการบันทึกข้อมูล จ�ำเป็นจะต้องมีการสืบค้นหากระทู้
พันทิปหรือเฟซบุ๊คเพจที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษา
ส�ำหรับกระทู้เว็บไซต์พันทิป ค�ำค้นที่ใช้จะเป็นค�ำที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตร และการท�ำงานเป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ตามค�ำที่มีนิยามหรือนัยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตรและการท�ำงานมีจ�ำนวนมาก ดังนั้นในการ
ก�ำหนดค�ำค้นเพื่อหากระทู้ที่เกี่ยวข้องจึงใช้วิธีการแตกขยายค�ำ (word stemming) ให้ครอบคลุมทั้ง
ในเชิงความหมาย เช่น พิจารณาล�ำดับชั้นของค�ำในแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาอภิธานศัพท์ที่จะต้อง
พิจารณาค�ำทีม่ คี วามหมายกว้างกว่า (broader terms) และแคบว่า (narrow terms) และค�ำอืน่ ทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กัน (related terms) และการแตกขยายค�ำตามรูปแบบไวยากรณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น พยางค์หน้า
หรือพยางค์ท้าย เป็นต้น
เมือ่ รวบรวมค�ำค้นทัง้ หมดแล้ว จึงเริม่ ต้นสืบค้นกระทูท้ ปี่ รากฏค�ำค้นทัง้ หมด ท�ำให้ได้จำ� นวนทัง้ สิน้ 5,283
กระทู้ อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบกระทู้ที่มีความซ�้ำซ้อนกัน พบว่ามีกระทู้ที่ไม่ซ�้ำซ้อนกันจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 4,733 กระทู้
ส�ำหรับข้อมูลที่ได้จากเฟซบุ๊ก เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่และมีข้อจ�ำกัดในด้านความเป็นส่วนตัว
ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะหน้าเพจสาธารณะที่ได้รับความนิยมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูลูกมา
จ�ำนวน 8 กระทู้ที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับชีวิตในมิติต่าง ๆ ของการเป็นแม่
หลังจากนั้นจึงเริ่มท�ำการคัดเลือกข้อความจ�ำนวน 19,391 ข้อความที่ปรากฏใน 4,733 กระทู้บนเว็บไซต์
พันทิปและเฟซบุ๊กเพจอีกจ�ำนวน 8 กระทู้ ในขั้นตอนนี้จะมีการคัดเลือกข้อความ โดยพิจารณาจากเกณฑ์
คัดเข้าและเกณฑ์คดั ออกทีช่ ดั เจน จนได้ขอ้ ความทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ การท�ำงาน
เมื่อมีบุตร
ผลการคัดเลือกพบข้อความที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 1,801 ข้อความ แบ่งเป็นข้อความที่ได้จากเว็บไซต์พันทิป
จ�ำนวน 1,555 ข้อความ และเว็บไซต์เฟซบุก๊ อีกจ�ำนวน 246 ข้อความ นอกจากนีย้ งั จ�ำแนกประเภทข้อความ
บทสนทนาเหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่มตามประเภทของผู้เขียน ได้แก่ ข้อความของแม่เลี้ยงลูกเต็มเวลา และ
แม่ที่ท�ำงานไปด้วยและเลี้ยงลูกไปด้วย
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ภาษาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการแสดงออกถึงตัวตน ทัศนคติ ความรูส้ กึ
พุทธิปญ
ั ญาของมนุษย์ และเพือ่ ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลบทสนทนาบนสือ่
สังคมออนไลน์มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
สื่อสังคมออนไลน์ จึงน�ำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงภาษาศาสตร์ ในที่นี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวากยสัมพันธ์
บางรายการ ได้แก่ จ�ำนวนความถี่ของค�ำศัพท์ และรูปแบบความ
สัมพันธ์ระหว่างค�ำโดยพิจารณาจากการปรากฏร่วมของค�ำ (Word
embedding) เข้ามาช่วยในการค้นหาประเด็นที่มีความส�ำคัญ
อนึง่ ลักษณะ วิธกี ารและคุณภาพของเครือ่ งมือและเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่น�ำมาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังมีข้อ
จ�ำกัด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการตัดค�ำ การกลั่นกรองค�ำต้องห้าม
(Stop words) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำ เครื่องมือ
เหล่านี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาษาไทยยังมีข้อจ�ำกัด เช่น ขาดระบบ
จ�ำแนก/ระบุชื่อเฉพาะออกจากคลังค�ำ (เช่น ชื่อคน ชื่อหน่วยงาน)
และรายการค�ำศัพท์ที่ไม่ต้องการที่มีประสิทธิภาพ การตัดค�ำที่ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงในบริบทของงานวิจัยชิ้นนี้ท�ำให้ค�ำที่ตัดหลายค�ำเป็นค�ำ
ทีไ่ ม่มนี ยั ยะหรือได้คำ� มีความหมายทีก่ ว้างเกินไป นอกจากนีก้ ารก�ำหนด
ตัวแปร เช่น ค�ำทีป่ รากฏในพจนานุกรมค�ำศัพท์ รวมไปถึงจ�ำนวนความถี่
ขัน้ ต�ำ่ ของค�ำทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำและ
กลุ่มค�ำ มีผลต่อการวิเคราะห์ ดังนั้นในการน�ำข้อมูลไปใช้ ต่อยอด หรือ
อ้างอิงจ�ำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวัง การน�ำผลที่ได้ไปใช้ประกอบ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มคี วามน่าเชือ่ ถือ
มากขึ้น

จำ�แนกประเภทข้อความ
บทสนทนาเหล่านี้ออก
เป็น 2 กลุ่มตามประเภท
ของผู้เขียน

ข้อความของ
แม่เลี้ยงลูก
เต็มเวลา
และแม่ที่
ทำ�งานไปด้วย
และเลี้ยงลูก
ไปด้วย
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ความท้าทายส�ำคัญประการหนึ่งของการวิเคราะห์บทสนทนาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ คือ การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เขียน ในบทสนทนา
ส่วนใหญ่มกั จะเป็นเรือ่ งเล่าทีไ่ ม่มโี ครงสร้างชัดเจน ผูเ้ ขียนหลายคนอาจ
ให้บริบทเกีย่ วกับตนเองไม่มากนัก ท�ำให้ผอู้ า่ นไม่ทราบได้วา่ ผูเ้ ขียนเป็น
ใคร ส�ำหรับงานชิ้นนี้ ทีมนักวิจัยต้องการจะเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการท�ำงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดดังกล่าว ท�ำให้การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์สามารถ
จ�ำแนกกลุ่มผู้เขียนได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1 กลุ่มแม่เต็มเวลา

คือ ผู้หญิงที่ไม่ได้ทำ�งานประจำ� และเลี้ยงดูบุตรเต็มเวลา

2 กลุ่มแม่ทำ�งาน

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์มีข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่สามีเป็นผู้เขียน ไม่ว่าจะเขียนถึงผล
กระทบทีม่ ตี อ่ การท�ำงานของภรรยาหรือเขียนผลกระทบทีม่ ตี อ่ การท�ำงานตนเอง ถึงแม้จะมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ย
มาก ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างการมีบุตรและภาวะการท�ำงานของครอบครัว
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงน�ำข้อมูลที่เขียนโดยฝ่ายชายมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย ค�ำว่า “แม่เต็มเวลา”
และ “แม่ท�ำงาน” ในที่นี้ จึงหมายรวมถึง “พ่อเต็มเวลา” และ “พ่อท�ำงาน” ตามล�ำดับด้วย
เมื่อน�ำข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุตรและการท�ำงานทั้งหมดกว่า 1,801 ข้อความ มาวิเคราะห์
คุณลักษณะของผูเ้ ขียน ท�ำให้ได้ขอ้ ความทีส่ ามารถระบุกลุม่ ของผูเ้ ขียนตามการจ�ำแนกข้างต้นได้เพียง 603
ข้อความ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนจ�ำนวนข้อความที่เขียนโดยแม่เต็มเวลาและแม่ท�ำงาน จะพบว่า
บทสนทนาทีเ่ ขียนโดยแม่เต็มเวลามีจำ� นวนสูงกว่าข้อความทีเ่ ขียนโดยแม่ทำ� งาน ดังแสดงในรูปที่ 3 ข้อความ
ที่เขียนโดยแม่เต็มเวลามีทั้งสิ้น 386 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 64 ของข้อมูลทั้งหมด ในขณะที่แม่ท�ำงาน
เขียนลงบนเว็บไซต์พันทิปและเฟซบุ๊กทั้งหมด 217 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 36 ของข้อมูลทั้งหมด แต่เมื่อ
พิจารณาจากความยาวของข้อความจะพบว่า แม่เต็มเวลาโดยเฉลี่ยจะเขียนข้อความยาวกว่าแม่ท�ำงาน
(507.4 ค�ำและ 435 ค�ำต่อกระทู้/ข้อความ ตามล�ำดับ)

“

คือ กลุ่มแม่ที่ยังคงทำ�งานอยู่ และมีภาระหน้าที่ทั้งการทำ�งานและ
การเลี้ยงดูบุตร โดยงานที่ทำ�อยู่อาจเป็นงานเดิมที่ทำ�อยู่ก่อนมีบุตร
หรือเป็นงานหรืออาชีพอื่นที่แตกต่างไปจากงานหรืออาชีพเดิมก่อน
การมีบุตร

“

ภาษาของแม่เต็มเวลา
กับแม่ทำ�งาน

รูป 3 สัดส่วนข้อความที่เขียนโดยแม่ทำ�งานและแม่เต็มเวลาบนเว็บไซต์พันทิปและเฟซบุ๊ก
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ประเด็นตอกย�้ำ

ค�ำที่ปรากฏในข้อความของแม่เต็มเวลา (หลังจากตัดค�ำต้องห้ามออก) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,133 ค�ำ เมื่อ
คัดเลือกค�ำที่อยู่ในค�ำสืบค้นออก จะพบว่า ค�ำที่มีความถี่สูงสุดอันดับแรก คือ “สามี” จ�ำนวน 875 ครั้ง
ตามมาด้วยค�ำว่า ดี (468 ครั้ง) รู้สึก (384 ครั้ง) แฟน (379 ครั้ง) ไม่มี (343 ครั้ง) เวลา (340 ครั้ง) ถาม
(330 ครั้ง) เงิน (293 ครั้ง) ตัวเอง (258 ครั้ง) และ มีลูก (229 ครั้ง)

ข้อความที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดน�ำ
มาตัดค�ำด้วยโปรแกรมตัดค�ำอัตโนมัติ
ค�ำต้องห้าม (stop words) จะถูกคัด
ออก เนื่องจากมีค�ำที่พบทั้งหมดเป็น
จ�ำนวนมาก ในการวิเคราะห์ผลการตัด
ค� ำ จะพิ จ ารณาเฉพาะค� ำ ที่ ป รากฏ
ความถี่สูงสุด 100 ค�ำแรก และคัดค�ำที่
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค�ำสืบค้นออก
เพื่อช่วยลดอคติของผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ความถี่ของค�ำสามารถใช้ในการ
บ่งชี้ประเด็น หัวข้อ ปัญหา บริบทหรือ
สถานการณ์ที่ปรากฏขึ้นบ่อยหรือเป็น
ประเด็นที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อยครั้งในชุด
ข้อความของผู้หญิงในแต่ละกลุ่ม

ในข้อความบนสือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงภาวะการท�ำงานเมือ่ มีบตุ รในกลุม่ แม่เต็ม
เวลา การกล่าวถึงคู่ครอง ทั้งค�ำว่า “สามี” “แฟน” และ “ภรรยา” ในฐานะสรรพนามบุคคลที่สามจึง
เป็นค�ำที่ปรากฏบ่อยครั้งโดยเฉพาะ “สามี” เนื่องจากผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง การปรากฏค�ำเหล่านี้
บ่อยครัง้ มีลกั ษณะการใช้งานในหลายลักษณะ ไม่วา่ จะเป็น การกล่าวถึงความสัมพันธ์กบั คูค่ รองในฐานะ
บริบทของเรื่อง (“อยู่กับสามีมา 7 ปี” “ส่วนคุณสามีท�ำงานค่ะ”) การกล่าวถึงพฤติกรรมและความคิด
ของคู่ครองเป็นเนื้อเรื่องหลัก (“แฟนบอกให้พาแม่เรามาอยู่ด้วยเพื่อช่วยเลี้ยงหลาน” “ภรรยาไปค�้ำ
ประกันเงินกู้ไว้” “สามีชอบสังสรรค์ แต่อ้าง ‘ธุรกิจ’ ส่วนเรา ‘เลี้ยงลูก’”) การเล่าพฤติกรรมและความ
คิดของผูเ้ ขียนเองโดยอ้างเหตุหรือผลกระทบจากคูค่ รอง (“ทะเลาะกับสามีทกุ เรือ่ งและการเลีย้ งลูกด้วย”
“มีสามีเพียงคนเดียวที่เข้าใจและท�ำให้เรากล้าตัดสินใจดูแลลูกเอง”“ต้องช่วยสามีหาเงิน” “สามีให้ลา
ออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก” “วางแผนกับสามีว่าจะโฮมสคูลให้ลูก” “รู้สึกเหมือนสามีมีกิ๊ก”)
นอกจากนี้ยังมีใช้ค�ำเหล่านี้แทนตนเอง เช่น “ใครเป็นสามีที่ท�ำงานคนเดียวเลี้ยงลูกเมียบ้างครับ”

ด้วยคำ�ที่ใช้บ่อย
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แม่เต็มเวลา:

คู่ครอง
เวลา
รายได้
ความรู้สึก
และตัวเอง

การปรากฏของค�ำสรรพนามทีก่ ล่าวถึงคูค่ รองทีส่ งู เช่นนี้ ท�ำให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของคูค่ รองทีม่ ี
ต่อการตัดสินใจด้านการงาน การเลี้ยงดูบุตร รวมไปถึงคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว ดังนั้น
ในการส่งเสริมครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองจึงควรเป็นสิ่งที่ได้
รับความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ
ค�ำทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ ทรัพยากรเป็นอีกกลุม่ ค�ำหนึง่ ทีป่ รากฏขึน้ บ่อยครัง้ ในกลุม่ ผูท้ มี่ ไิ ด้ทำ� งาน ไม่วา่ จะเป็น “เวลา”
หรือกลุ่มค�ำที่หมายถึง การเงิน เช่น “เงิน” “เงินเดือน” “มีเงิน” “รายได้” “ค่าใช้จ่าย” ค�ำเหล่านี้บ่งชี้
ให้เห็นบทบาทของเวลาและการเงินในฐานะตัวแปรส�ำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการเลีย้ งดูบตุ รและ
การท�ำงาน การปรากฏของค�ำในกลุ่มทรัพยากรเหล่านี้บนสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะส�ำคัญ
ได้แก่ 1) การขาดสมดุลหรือความมัน่ คงในการจัดการทรัพยากรเป็นปัญหาหลักของตนเองหรือครอบครัว
เช่น “คิดว่าผิดไหมคะถ้าจะรู้สึกอึดอัดใจกับเรื่องเงินที่สามีมีชื่อทุกอย่าง” “ตอนนี้เรารู้สึกว่างมาก อยาก
ท�ำงานมีเงินเป็นของตัวเอง เพราะสามีให้เงินใช้ส่วนตัววันละ 100 เรารู้สึกไร้ค่าค่ะ” และ 2) ทรัพยากร
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ตาราง 1 แสดงคำ�ที่ปรากฏความถี่สูงสุดในกลุ่มแม่เต็มเวลา (เรียงลำ�ดับจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

เป็ น บริ บ ทหรื อ สถานการณ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การปั ญ หา เช่ น
“ไม่มีเวลาอาบน�้ำ” “เพราะเรามีเวลา เราอยู่กับลูกเราก็เลยเห็น อย่าง
นั้นเราก็ไม่เห็นน่ะ” “ตอนนี้ในหัวมีแต่ลูก อ้วนแก่ ไม่สดใส เวลาดูแล
ตัวเองน้อยมาก” เป็นต้น
ค�ำที่ปรากฏบ่อยที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งส�ำหรับผู้ท่ีไม่ได้ท�ำงาน คือค�ำแสดง
ความรู้สึก ได้แก่ ค�ำว่า “ดี” “รู้สึก” “เหนื่อย” “รัก” “กลัว” “เครียด”
“ขอบคุณ” และ “มีความสุข” ค�ำเหล่านี้ปรากฏขึ้นในบริบทและ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน การปรากฏของค�ำเหล่านี้เป็นการย�้ำถึง
ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการจัดการชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ของแม่เต็มเวลา คือ อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง หากพิจารณา
โดยทั่วไปจะพบทั้งค�ำที่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ในด้านบวก เช่น ดี
รัก ขอบคุณ มีความสุข และค�ำทีแ่ สดงความรูส้ กึ และอารมณ์ในด้านลบ
เช่น เหนื่อย กลัว เครียด ซึ่งชี้ให้เห็นความรู้สึกที่มีต่อภาระงานที่หนัก
ในการดูแลบุตรและครอบครัวแบบเต็มเวลา
นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตของชุดค�ำที่มีความถี่อีกชุดหนึ่งคือ การใช้ค�ำ
ที่พูดถึงตนเองอยู่บ่อยครั้ง เช่น “ตัวเอง” “ชีวิต” “คนเดียว” “ส่วน
ตัว” (ค�ำสรรพนามแทนตนเอง เช่น ดิฉัน ฉัน ผม เป็นค�ำต้องห้าม
ที่ ถู ก คั ด ออก) ท� ำ ให้ ส ามารถตี ค วามได้ ว ่ า ด้ ว ยสภาพชี วิ ต ที่ ไ ม่ ไ ด้
มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกมากนัก ท�ำให้ข้อความของผู้ที่ดูแลบุตรเต็ม
เวลา เต็มไปด้วยข้อความที่กล่าวถึงบริบท สถานการณ์ หรือปัญหา
ของตนเอง
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ข้อความของ
ผู้ที่ดูแลบุตร
เต็มเวลา
เต็มไปด้วย
ข้อความที่
กล่าวถึงบริบท
สถานการณ์
หรือปัญหา
ของตนเอง

ลูก

สามี

แม่

เลี้ยงลูก

ทำ�งาน

ดี

รู้สึก

แฟน

งาน

ไม่มี

เวลา

ถาม

เลี้ยง

เงิน

ตัวเอง

มีลูก

เด็ก

คุย

พ่อ

ครอบครัว

ซื้อ

ชอบ

คนเดียว

ออกมา

ออกจาก
งาน

ลา

กลับมา

ไม่รู้

รายได้

พ่อแม่

เล่น

ชีวิต

โรงเรียน

เพื่อน

เหนื่อย

เจอ

นอน

ท้อง

ไม่ต้อง

ตอนนั้น

คนอื่น

ดูแล

รัก

แต่งงาน

เลือก

ผู้หญิง

ขาย

ติด

กลัว

ตัว

เงินเดือน

เครียด

ฟัง

คลอด

เรียน

ภรรยา

จ่าย

ปกติ

ขอบคุณ

อ่าน

มีความสุข

เสื้อผ้า

ตัดสินใจ

รอ

ปัญหา

มีเงิน

ทำ�ได้

เล่า

กลับไป
ทำ�งาน

ตื่น

เลิก

ที่ทำ�งาน

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีใคร

คอย

ทะเลาะ

แม่บ้าน

รถ

ดูแลลูก

ฝาก

ทิ้ง

จบ

แอบ

มีปัญหา

ย้าย

ลาออก

ไม่ดี

ร้อง

เข้ามา

เดิน

หลับ

หลาน

โทร

ตี

มากขึ้น

แน่นอน

ต้องการ

งานประจำ� ส่วนตัว
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แม่ท�ำงาน:

คู่ครอง
เวลา
เงิน
คนช่วยเลี้ยง
และเดินทาง
ผลการตัดค�ำในข้อความที่เขียนโดยแม่ท่ีท�ำงาน พบว่า มีค�ำที่ปรากฏ
จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 2,595 ค� ำ ค� ำ ที่ มี ค วามถี่ สู ง ยั ง เป็ น ค� ำ ว่ า “สามี ”
(594 ครั้ง) ค�ำที่มีความถี่ในล�ำดับรองลงมา ได้แก่ มีลูก (377 ครั้ง)
เวลา (337 ครั้ง) ไม่มี รู้สึก (325 ครั้งเท่ากัน) ดี (304 ครั้ง) เงิน
(234 ครั้ง) ตัวเอง (229 ครั้ง) แฟน (214 ครั้ง) และครอบครัว
(204 ครั้ง)
ในภาพรวม ค�ำที่ปรากฏบ่อยหลายค�ำในชุดข้อความของแม่เต็มเวลา
ปรากฏในชุดข้อความของกลุ่มแม่ท�ำงานด้วย ได้แก่ ค�ำสรรพนามที่ใช้
กล่าวถึงหรืออ้างอิงคู่ครอง เช่น สามี แฟน ภรรยา เป็นต้น แสดงให้เห็น
ถึงบทบาทที่ส�ำคัญของคู่ครองที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุตรและการ
ท�ำงาน
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ในขณะเดียวกันค�ำที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกมีจ�ำนวนค�ำที่ปรากฏ
น้อยลง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีคำ� ทีแ่ สดงถึงบริบทหรือเงือ่ นไขทีพ่ บบ่อยในกลุม่
ผู้ที่ท�ำงานเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ค�ำว่า “ที่ท�ำงาน” “การท�ำงาน” “กลับไป
ท�ำงาน” “บริษัท” “ธุรกิจ” และ “เจ้านาย” ค�ำเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่
แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของงานและบริบทของงานในฐานะปัจจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการท�ำงาน รวมถึงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการมีบตุ ร ในขณะทีค่ ำ� เหล่านีป้ รากฏไม่บอ่ ยในข้อความของแม่เต็ม
เวลา
ในกลุ่มค�ำที่แสดงถึงทรัพยากร นอกเหนือจากค�ำว่า “เวลา” และค�ำ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรทางการเงิ น ทรั พ ยากรอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ มี
บทบาทส�ำคัญส�ำหรับแม่ท�ำงาน คือ ผู้ช่วยเลี้ยงดูบุตร ตัวอย่างค�ำ
ที่ปรากฏบ่อย ได้แก่ “พี่เลี้ยง” “ยาย” “ฝาก” “หลาน” เป็นต้น
แม่ท�ำงานส่วนมากจ�ำเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้อื่นในการช่วยดูแลบุตร
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว พ่อแม่ ท�ำให้ข้อความที่ปรากฏในสื่อสังคม
ออนไลน์จึงมีการกล่าวถึงกลุ่มผู้ช่วยเลี้ยงดูบุตรเหล่านี้
นอกจากนี้ในกลุ่มแม่ท�ำงาน ยังมีค�ำที่แสดงให้เห็นมิติที่ส�ำคัญประการ
หนึ่งที่แตกต่างจากกลุ่มแม่ที่ไม่ท�ำงาน คือ ค�ำที่แสดงให้เห็นความแตก
ต่างในเชิงพืน้ ที่ เช่น “ต่างจังหวัด” “กลับบ้าน” ค�ำเหล่านีเ้ ป็นค�ำทีช่ ใี้ ห้
เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างเชิงพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องฝากลูกไว้กบั ญาติซงึ่ อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลจาก
พื้นที่ท�ำงานของตนเอง

ขณะที่
แม่ท�ำงานนั้น
ปัจจัยเรื่องของ
การท�ำงาน
และการเดินทาง
เป็นสิ่งที่ได้รับ
การพูดถึง
อยู่เสมอ
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ตาราง 2 แสดงคำ�ที่ปรากฏความถี่สูงสุดในกลุ่มแม่ทำ�งาน (เรียงลำ�ดับจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง)

ลูก

ทำ�งาน

แม่

งาน

สามี

มีลูก

เลี้ยงลูก

รู้สึก

เลี้ยง

ดี

เงิน

ตัวเอง

แฟน

ครอบครัว ตอนนั้น

ลา

พ่อ

เหนื่อย

คุย

กลับมา

ไม่รู้

เด็ก

ที่ทำ�งาน

คนเดียว

ชีวิต

เงินเดือน

นอน

ออกมา

ถาม

ท้อง

รายได้

ดูแล

เพื่อน

เจอ

ออกจาก
งาน

คลอด

แต่งงาน

เรียน

โรงเรียน

ขาย

ซื้อ

เครียด

ค่าใช้จ่าย

ชอบ

ตัดสินใจ

เลือก

ตัว

จ่าย

ไม่ต้อง

ติด

ปกติ

เล่น

ตื่น

ปั๊ม

คนอื่น

เช้า

ลาออก

ยาย

วางแผน

ผู้หญิง

ย้าย

กลัว

บริษัท

พี่เลี้ยง

โทร

เต็มที่

ภรรยา

ฝาก

หมอ

ป่วย

กลับบ้าน

เลิก

มีปัญหา

ที่นี่

รอ

จบ

หลาน

เสาร์

ธุรกิจ

รถ

หยุด

ทำ�ได้

มีความสุข

หลัก

Time* การทำ�งาน

บไป
ต่างจังหวัด กลั
ทำ�งาน
ส่วนตัว

ลาคลอด

เวลา

ไม่มี

ความซับซ้อนในโลกของแม่

พ่อแม่

ขอบคุณ เหมือนเดิม
full

เจ้านาย

ไม่ไหว

ปัญหา

จะเห็นได้ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงบ่อยในทั้งสองกลุ่มถึงแม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอิทธิพล
ของคู่ครองและความส�ำคัญของเวลาและรายได้ แต่ส�ำหรับแม่เต็มเวลา การพูดถึงความรู้สึกของตนเอง
รวมถึงความคิดและทัศนคติที่มีต่อตนเองเป็นสิ่งที่พูดถึงอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่แม่ท�ำงานนั้น ปัจจัยเรื่อง
ของการท�ำงานและการเดินทาง เป็นสิ่งที่ได้รับการพูดถึงอยู่เสมอ หากยังจ�ำทฤษฎีว่าด้วยอุปสงค์ในการ
พักผ่อนในบทแรกของหนังสือเล่มนี้ได้ จะพบว่าประเด็นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่ท�ำให้เกิดการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของผู้หญิงเมื่อมีบุตรทั้งสิ้น แต่นอกเหนือไปจากนั้นอิทธิพลของคู่ครอง
ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่มีน�้ำหนักมากกว่าอรรถประโยชน์อื่น ๆ ของแม่ทั้งสองกลุ่ม ซึ่งเป็นประเด็นที่
จะต้องหาข้อมูลในเชิงลึกต่อไป
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ความสัมพันธ์ของคำ�สำ�คัญ

ความสัมพันธ์ของค�ำที่ปรากฏในข้อความสื่อสังคมใช้วิธีวิเคราะห์แบบ
Word Embedding โดยความสัมพันธ์เหล่านีเ้ กิดขึน้ จากการพิจารณาการ
ปรากฏร่วมของค�ำในบริบท เนื่องจากความถี่ของค�ำมีผลต่อการพิจารณา
ความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่างค�ำ ดังนั้นในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของค�ำจึงเลือกค�ำที่มีความถี่อย่างน้อย 5 ครั้งขึ้นไป
เนื่องจากความสัมพันธ์ของค�ำมีหน่วยข้อมูลจ�ำนวนมาก การศึกษาใน
ครั้งนี้จึงใช้เทคนิคการแสดงผลออกมาเป็นภาพ (visualization) โดยใช้
โปรแกรม VOSViewer รุน่ 1.6.9 เป็นเครือ่ งมือในการสร้างภาพ เพือ่ ท�ำให้
เห็นความสัมพันธ์ทงั้ ในภาพกว้างและความรวมโดยเฉพาะ ในการวิเคราะห์
ภาพ ขนาดของวงกลมแสดงถึงความถี่ของค�ำ ในขณะที่เส้นที่ขีดระหว่าง
วงกลมจะแสดงถึงการปรากฏร่วมของค�ำ ระยะห่างระหว่างค�ำแสดงให้
เห็นถึงความถี่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองค�ำ หากค�ำคู่ใดมีต�ำแหน่งอยู่
ใกล้กัน ก็หมายความว่าเป็นค�ำที่มักจะปรากฏร่วมกัน ทั้งนี้ระยะห่างของ
ค�ำที่ปรากฏในเครือข่ายค�ำนี้ ยังได้มีการปรับต�ำแหน่งตามความสัมพันธ์
ของค�ำในภาพรวมทั้งหมด ดังแสดงในรูป 4 และ รูป 16

คำ�ที่อยู่ในกลุ่ม
ที่มีความถี่สูงสุด
เป็นคำ�ตั้งต้น
เพื่อสืบเสาะไปยัง
คำ�อื่นๆ ที่มีความ
สัมพันธ์กับคำ�ที่มี
ความถี่สูงสุด
เหล่านั้น

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค�ำส�ำคัญนัน้ จะใช้ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
ความถี่ กล่าวคือ ค�ำทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี วามถีส่ งู สุด เป็นค�ำตัง้ ต้นเพือ่ สืบเสาะ
ไปยังค�ำอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับค�ำที่มีความถี่สูงสุดเหล่านั้น
ความสัมพันธ์ของค�ำช่วยในการค้นหาประเด็นร่วมทีม่ กั เป็นทีพ่ ดู ถึงในกลุม่
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นร่วมเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งสาเหตุ รูปแบบ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูบุตร
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แม่เต็มเวลา
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมในกลุม่ แม่เต็มเวลา พบว่า ค�ำทีม่ คี วามถี่
เกินจ�ำนวนขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 909 ค�ำ จากจ�ำนวน
ทั้งหมด 4,133 ค�ำ เมื่อพิจารณาต�ำแหน่งของค�ำจะพบว่า มีการ
กระจายตัวของค�ำค่อนข้างสูงมาก กลุม่ ค�ำทีม่ คี วามโดดเด่น คือ กลุม่
ค�ำที่อยู่ใกล้กับค�ำว่า “เลี้ยงลูก” ซึ่งมักจะมีค�ำว่า “คนเดียว”
“ครอบครัว” “งาน” “ชีวิต” อยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกัน ภาพรวม
ของความสัมพันธ์ระหว่างค�ำในข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
แม่เต็มเวลา ปรากฏดังรูป 4
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของค�ำ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มค�ำ
ที่มีความถี่สูงสุดมาเป็นค�ำตั้งต้นว่ามีความสัมพันธ์กับ
ค�ำใดบ้าง ค�ำที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง จะมีระยะค�ำที่ใกล้เคียง
กัน โดยมีกลุ่มค�ำที่มีความถี่สูงสุดจ�ำนวน 4 กลุ่มดังนี้

1 กลุ่มคำ�ที่มีนัยยะเกี่ยวกับคู่ครอง
2 กลุ่มคำ�ที่มีนัยยะเกี่ยวกับทรัพยากรในครอบครัว
3 กลุ่มคำ�แสดงอารมณ์และความรู้สึก
4 กลุ่มคำ�ที่กล่าวถึงตนเอง
รายละเอียดของความสัมพันธ์ของค�ำต่างๆ
ในแต่ละกลุ่มมีดังนี้
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รูป 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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กลุ่มที่ 1

กลุ่มคำ�ที่มีนัยยะเกี่ยวกับคู่ครอง
ค�ำที่มีความถี่สูงสุดในกลุ่มค�ำที่มีนัยยะเกี่ยวกับคู่ครอง
มีจ�ำนวน 3 ค�ำ ได้แก่ สามี แฟน และภรรยา
โดยค�ำที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่า สามี เรียงตามล�ำดับ
ระยะห่างระหว่างค�ำ ได้แก่ ตัวเอง ท�ำงาน ไม่ต้อง เงิน
ผู้หญิง คลอด ชีวิต ครอบครัว เลี้ยงลูก มากขึ้น หาย
ดี ตอนนั้น พ่อแม่ รายได้ แฟน และถาม

เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ในกลุ่มค�ำ
เหล่านี้จะพบว่า การพูดถึงสามี มักเป็นการ
พูดถึงอิทธิพลของคู่ครองที่มีต่อการตัดสินใจ
ท�ำงานหรือไม่ท�ำงานของผู้หญิง

ใช่เลย_ตอนนี้อาชีพชั้นคือ อาชีพเลี้ยงลูก คนรอบข้าง,เพื่อนร่วม
ธุรกิจ,ลูกค้า เค้าเหล่านั้นต่างไม่เข้าใจว่าท�ำไมเราถึงปิดธุรกิจลงทั้ง
ที่ธุรกิจก้ไปได้สวย มีสามีเพียงคนเดียวที่เข้าใจและท�ำให้เรากล้า
ตัดสินใจดูแลลูกเอง100% ทั้งมารยาท,การเรียน,การออกก�ำลัง
กาย,แม้แต่ความคิดเชิงบวกที่เราต้องคอยสอนเค้า เราคิดว่ามัน
คุ้มจริงๆ ยิ่งได้ฟังลูกเล่าเรื่องแสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนที่รร
บางคนท�ำกิริยาอย่างไร ที่เรียกว่าไม่มีมารยาท ยิ่งท�ำให้คิดว่า
เรามาถูกแล้ว แต่น้อยนักที่จะมีใครเข้าใจ “อาชีพเลี้ยงลูก”
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

เรามีลูก 2 คน คนโตขวบกว่า คนเล็กก�ำลังท้อง สามีเราดี นิสัยดี
หน้าที่การงานดีแต่ต้องไปเทคแคร์ลูกค้าตามเลาจน์วีไอพีบ่อย
หน้าตาดี ไม่มีเรื่องชู้สาวใดๆ รักครอบครัว ท�ำงาน 6-7 วัน
ต่ออาทิตย์ ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว เราเข้าใจและไม่เคยรู้สึก
ขาดอะไร อยู่กินกันมาเริ่มจากศูนย์
ก่อนแต่งงานเราท�ำงานที่โอเคระดับนึง พอแต่งงานต้องย้ายและเงิน
เดือนลดลงฮวบก็โอเค อยู่กันมีความสุขดี ตอนนี้สามีเปลี่ยนงาน
มีเงินทองมากขึ้นเราท�ำงานแล้ว ลาออกอยู่บ้านเลี้ยงลูก ก่อนมีลูก
ก็ชิลกับงานมีความสุขดี พอช่วงนี้หลังมีลูกเริ่มคิดและก็รู้สึกอึดอัด
ใจในความไม่มั่นคงในชีวิตของตัวเอง
(แม่เต็มเวลา พันทิป)
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“สามี”

เมื่อมีการอธิบายหรือบอกเล่าเกี่ยวกับ
การเงินและรายได้ทั้งของส่วนตัวและ
ครอบครัว การพูดถึงสามีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้น
บ่อยครั้งด้วยเช่นกัน

บ้านนี้แม่อยุบ้านเลี้ยงน้องเองค่ะ สามีท�ำงานหาเงินคนเดียว
เมื่อก่อนได้น้องคนแรกต้องท�ำงานค่ะ ฝากยายเลี้ยงกลาย
เป็นว่า น้องมีพัฒนาการช้า ( สมาธิสั้น) คือเลี้ยงให้น้องอยุ
กะทีวี น้องจะได้ไม่กวน คนที่สองตอนนี้ 1 ขวบ 10 เดือน
พ่อให้แม่หยุดงานอยุบ้านเลี้ยงน้องเองค่ะ เลี้ยงนมเอง ไม่ให้
ใครเลี้ยงค่ะ ตอนนี้มีความสุขมากค่ะ บอกพ่อบ้านว่าอยาก
จะมีน้องเพิ่มอีกค่ะเพราะคนที่สองก�ำลังจะไป ร. ร อิแม่กลัว
เหงาค่ะ ไม่อยากไปท�ำงาน อยากอยุบ้านเลี้ยงลูกๆค่ะ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่างมาก อยากท�ำงานมีเงินเป็นของตัวเอง
เพราะสามีให้เงินใช้ส่วนตัววันละ 100 เรารู้สึกไร้ค่าค่ะ
รู้สึกว่าตัวเองหาได้มากกว่านี้แน่นอน
ปัญหาคือ สามีไม่ช่วยท�ำงานบ้านแน่นอน ลูกก็ท�ำอะไร
ไม่ค่อยถูกใจพ่อเค้าสักเท่าไหร่ เราเองก็คงไม่มีเวลามาท�ำให้
เป๊ะ ที่ส�ำคัญอีกข้อคือ พอเรามีเงินเป็นของตัวเองสามี
จะไม่ค่อยรับผิดชอบ จะบอกเราว่าไม่มีเงินจ่ายค่านู่นนั่นนี่
แล้วให้เราจ่าย เราก็ต้องจ่ายเพราะเป็นรายจ่ายจ�ำเป็น
จนเราไม่มีเงินส่วนตัวต้องมาขอเงินสามีไปท�ำงาน
วันละ 100-200
รูป 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “สามี” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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(แม่เต็มเวลา พันทิป)
29

ค�ำว่าสามียังมักจะ
ปรากฏเมื่อมีการพูดถึง
ปัญหาชู้สาวในครอบครัว
(ค�ำว่า ผู้หญิง
ในที่นี้มักเป็นการพูดถึง
“ผู้หญิงอื่น”
ที่มีความสัมพันธ์กับสามี)

30

เราคบกับสามีมาทั้งหมด 24 ปี แต่งานกันมา 10 ปี มีลูก 2
คนเป็นแฝด ตั้งแต่เราคลอดลูกเราออกจากงานมาดูแลลูก
เพราะไม่มีคนเลี้ยงลูก ซึ่งตอนนั้นเรายังอยากท�ำงานอยู่แต่
สุดท้ายก็ออก สามีเราเป็นคนหาเงินเข้าบ้าน เรามีหน้าที่ดูแล
ลูกทุกอย่าง ตั้งแต่มีลูกเราและสามีดูจะห่างกันเรื่อยๆ
ทะเลาะกันบ้าง เรื่อง sex น้อยลงมาก สามีเป็นคนไม่เจ้าชู้
ไม่รู้นะเราคิดแบบนั้น ช่วงลูกได้สัก 1 ขวบ สามีชอบกีฬา
ตีกอล์ฟมาก เราเป็นผู้หญิงที่ไม่ตาม ไม่จิก อะไรทั้งสิ้น
เพราะไว้ใจ สามีมีต้องไปท�ำงานต่างจังหวัดบ้างแต่ไม่บ่อย
มาก ออกไปสังสรรค์บ้าง เราก้อไม่ได้ตามอะไร แต่ในใจก็
เหมือนคิดนะว่าเค้าอาจจะมีคนอื่นเหมือนมีเซนท์ แต่ก็คิดว่า
เราท�ำเพื่อลูก จนเมื่อปลายเดือนที่แล้วได้รับ message
จากผู้หญิงคนนึง แคปหน้าจอมา Line คุยกับสามีเรา
มีรูปถ่ายคู่กัน มีคลิปตอนมีอะไรกันกะสามีเรา ณ จุดนั้น
ที่เราอ่านเราเห็นไม่มีน�้ำตาสักหยดไม่ใช่ไม่เสียใจแต่จุก
เรา Line ไปถามสามีเราซึ่งตีกอล์ฟอยู่ เค้ารีบกลับมาบ้าน
เราถามผู้หญิงคนนั้นว่าคบกันนานเท่าไหร่แล้ว เค้าบอก
ปีครึ่ง สามีเราให้เค้าออกจากงานซึ่งเค้าเป็นพริตตี้แคดดี้
อยู่ที่สนามกอล์ฟปัญญา เลี้ยงดู ไปหาเกือบทุกวัน

เค้าดูแลสามีเราอย่างดีทุกเรื่อง เรานี่
แทบจะอยากหยุดหายใจไปเลยตอนนั้น
คิดไม่ถึงจริงๆ เราดูรูปเค้าถ่ายคู่กันเรา
เห็นแววตาของสามีเราดูมีความสุขมาก
กก เราถามสามีเราว่าท�ำไมเค้าถึงท�ำ
แบบนี้ เค้าบอกว่าแค่เล่นๆ สนุกๆ
แต่เราคิดว่าเล่นๆ ปีครึ่งเลยนะ เค้า
บอกว่าเค้าพยายามเลิกหลายครั้งแต่ก็
กลับไปหาทุกครั้ง ตอนนี้เราคิดแต่ว่า
จะท�ำเพื่อลูก เค้าบอกว่าไม่มีอีกแล้ว
สัญญา แต่เราให้อภัยนะแต่อดคิดไม่ได้
จริงๆ ทุกวันนี้ยังคิด คิดทุกเรื่องว่า
เวลาปีครึ่งเราไปไถนาอยู่ที่ไหนอยู่
อยากถามทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง
ถ้าคุณเจอสถาณการณอย่างเราจะท�ำ
ยังงัยกัน ขอบคุณล่วงหน้าด้วยคะ
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

นอกจากนี้ค�ำว่าสามีมีบทบาท
อย่างมากเมื่อพูดถึงการคลอด
บุตร การเลี้ยงบุตร และชีวิต
ครอบครัวในภาพรวมอีกด้วย
ในทางกลับกันเมื่อสามีพูดถึงภรรยา หรือมีการกล่าว
ถึงค�ำว่าภรรยาในฐานะบุคคลที่สาม ค�ำที่มักปรากฏ
อยู ่ ส ่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งจากค� ำ ว่ า สามี ม ากนั ก
ซึ่ ง ค� ำ ที่ ป รากฏร่ ว มกั บ ค� ำ ว่ า ภรรยา ได้ แ ก่ ค� ำ ว่ า
ครอบครัว ชอบ คุย เหนื่อย เงินเดือน รอ ถาม ดี
ไม่ต้อง แฟน ตัว ตัวเอง เพื่อน ตัดสินใจ พ่อแม่ และ
ผู้หญิง อย่างไรก็ตามในชุดค�ำที่มีความสัมพันธ์กับค�ำ
ว่าภรรยานี้ มีค�ำที่บ่งชี้อารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน
ได้แก่ ค�ำว่าชอบและเหนื่อย
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง “ภรรยา” และ
“ตัดสินใจ” เป็นอีกคู่ค�ำที่น่าสนใจ เนื่องจากค�ำว่า
“ตัดสินใจ” ไม่ได้ปรากฏคู่กับค�ำว่า “สามี” ทั้งนี้ใน
สถานการณ์ที่ฝ่ายชายเล่าถึงภรรยา มักจะกล่าวถึง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ในขณะที่
ภรรยาเมือ่ กล่าวถึงสามีมกั จะไม่ได้พดู ถึงการตัดสินใจ
เนือ่ งจากมักไม่ได้อยูใ่ นฐานะเป็นผูท้ ตี่ ดั สินใจ โดยมาก
ฝ่ายสามีจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจมากกว่า
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“ภรรยา”

กลุ่มที่ 2

กลุ่มคำ�ที่มีนัยยะเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในครอบครัว
ค�ำทีม่ นี ยั ยะเกีย่ วกับทรัพยากรในครอบครัวทีม่ คี วามถีส่ งู สุด ได้แก่ เวลา
เงิน เงินเดือน มีเงิน รายได้ ในชุดค�ำนี้ ค�ำว่า เวลา เป็นค�ำที่มีความ
สัมพันธ์กบั ค�ำอืน่ มากทีส่ ดุ โดยค�ำทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ค�ำว่า เวลา ได้แก่
ผู้หญิง มีความสุข เด็ก เดินทาง แม่บ้าน ตัวเอง ฟัง ตัว แน่นอน ไม่ไหว
คอย ตอนนั้น พ่อแม่ หาย ไม่มี พ่อ ติด ไม่มีใคร เพื่อน ไม่ต้อง แอบ
กลัว ดี ที่นี่ หมอ เหนื่อย คุย อ่าน อาหาร ลูก เจอ ครอบครัว กลับมา
งาน รู้สึก ดิชั้น ร้องไห้ ปกติ ดูแล ชอบ เลือก โทร ถาม จะเห็นได้ว่าค�ำ
ที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่าเวลามีความหมายที่ค่อนข้าง กระจัดกระจาย
เนื่องจากค�ำว่าเวลาสามารถน�ำไปใช้เป็นค�ำกริยาวิเศษณ์เพื่อระบุ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์หนึ่งๆ เช่น เวลามีความสุข เวลาเดินทาง
เวลาฟัง เวลาพ่อแม่

รูป 6 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ภรรยา” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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33

“เวลา”

ใช่คะ.เป็นงานที่ไม่มีสิดลา.ไม่มีสิดป่วย.เวลา
เป็นของเค้าทุกนาที แต่บางครั้งที่ลูกหลับ.
เรานั่งพักบ้าง.คนรอบข้างหาว่าเราสบายไม่
ต้องท�ำไร555
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

หลังจากลาออกงานมาเป็นแม่บ้าน ก็มีเวลา
ว่างท�ำนู้นนี่นั่น..จากทุนเดิมหลงรักการท�ำ
ขนมอยู่แล้วววว พอมีเวลาว่างหน่อยนึง
ก็รีบวิ่งเข้าครัวท�ำขนมให้ครอบครัว ข้าง
บ้านกินกัน เลยคิดอยากหารายได้เสริม..
วันไหนขยันก็ท�ำขนมขายเลยล่ะกัน (ไม่มี
หน้าร้านนะคะ ขายในเฟสค่ะ อิอิ)
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

อย่างไรก็ตาม เวลา เมื่อปรากฏ
กับค�ำบางค�ำจะมีนัยยะที่แสดง
ถึงทรัพยากรเวลาที่ต้องบริหาร
จัดการ เช่น เวลากับลูก

อยากรู้ว่าแม่ๆ ที่เลี้ยงลูกเองคนเดียว วันๆ
เค้าท�ำไรได้บ้าง คนที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกวัย
ก�ำลังซนเองคนเดียวไม่มีคนช่วย วันๆ เค้า
ท�ำไรกันได้บ้าง ตื่นกันกี่โมง นอนกันกี่โมง
ท�ำงานหาเงินได้ยังไง ถ้าเราบ่นว่าเหนื่อยมัน
จะแปลกมั๊ย เราบอกว่าเวลาเราไม่พอมัน
แปลกมั๊ย แล้วเพราะเลี้ยงลูกเองเลยท�ำงาน
หาเงินไม่ได้มันผิดมั๊ย ??????
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

รูป 7 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เวลา” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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“เงิน”

ส�ำหรับค�ำที่มีความสัมพันธ์กับ
ค�ำว่า เงิน เงินเดือน มีเงิน และ
รายได้ มีความคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ จะมีการเชื่อมโยงกับ
ค�ำว่าสามี ตัวเอง ครอบครัว
พ่อแม่ ท�ำงาน และผู้หญิง
ความสัมพันธ์กับค�ำเหล่านี้ ชี้ให้
เห็นถึงภาระทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ใน
ครอบครัวและของตนเอง และ
เป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ต้อง
ตัดสินใจไม่ท�ำงานและมาดูแล
บุตรให้เต็มที่

ผมก็กลับมาคิดครับ แล้วผมก็เคยคุยกับเธอนะ
(ประมาณๆ เอานะครับ)
ผม : เค้านี่แย่เน๊อะ ไปไหน ท�ำอะไร
		 ก็ให้เตงจ่ายอยู่คนเดียว
		 ท�ำงานเหนื่อยอยู่คนเดียว
ภรรยา : ก็ต้องอย่างนี้แหละ ไม่ต้องคิดมาก
ผม : แล้วที่บ้านเตง เค้าไม่ว่าอะไรเหรอ
		 ที่เค้าอยู่บ้านเลี้ยงลูก เตงท�ำงาน
ภรรยา : ก็ไม่หนิ
ประมาณนี้นะครับ ที่เราเคยคุยกัน ผมก็คิดในใจนะครับ
ท�ำไมเธอดีกับเราแบบนี้ คอยให้ก�ำลังใจ คอยบอกว่าไม่
ต้องคิดมาก (แต่จะห้ามไม่ให้คิดได้ไง เราเป็นผู้ชายนะ
ท�ำไมต้องให้ผู้หญิงท�ำงานหาเงินเหนื่อย) จนผมมีความ
คิดหลายครั้ง ที่จะให้เธอลาออก แล้วผมไปท�ำงานเอง
จนเกือบทะเลาะกันหลายๆ ครั้ง สุดท้ายแล้ว มันก็เป็น
เหมือนเดิม คือเธอต้องเหนื่อยท�ำงานต่อไป ผมก็กลับมา
คิด จะช่วยแบ่งเบารายจ่าย อันดับแรก ตัดรายจ่ายของ
ผมเอง คือ แพคเกจมือถือ ตัดเหลือเดือนละ 99 บาท
ไม่มีเน็ต, งดใช้เครื่องส�ำอางทุกชนิด (ครีมทาหน้า โฟม
ล้างหน้า), ไม่ซื้อเสื้อผ้า ฯลฯ ก็ลดรายจ่ายลงได้พอ
สมควร แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ผมเลิกคิดได้เลย
(พ่อเต็มเวลา พันทิป)

รูป 8 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เงิน” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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หาเงินเป็นเรื่องส�ำคัญค่ะ ต้องมีสติ พิจารณากันภายในครอบครัว เป็นเรื่อง
ของแต่ละบ้าน เงินเดือนมากกว่าจ้างเลี้ยง และถ้าลูกโตก็อาจจะมีโอกาสใน
การท�ำงานเดิมน้อยลง แต่เราเลือกที่จะลาออกมาเลี้ยงลูกค่ะ ใครอยากออกมา
เลี้ยงลูกคิดว่าเราต้องวางแผนนะคะโดยเฉพาะด้านการเงิน ท�ำแพลนยาวๆ 10ปี
+ ค่ะว่าเราอยู่ได้มั้ยกับเงินทางเดียวของสามี และเมื่ออกมาแล้ว เลี้ยงลูกคน
เดียวตลอดเวลา อาจจะไม่สมปรารถนาดังหวังไว้เพราะ ลูกจะทดสอบแม่ เพราะ
ไม่อยู่ด้วยกันช่วงเวลาหนึ่ง 4เดือนมาคิดว่าได้อะไรหลายอย่างจากการเลี้ยงลูก
นอกจากเลี้ยงดูลูกยังเลี้ยงดูจิตใจของเราให้ดีขึ้น มีทั้งโมโห เศร้า ดีใจ มีทุกอย่าง
ลูกกับแม่จะเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไปด้วยกัน อยากให้ก�ำลังใจแม่ๆ
ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน งานของเราคือสร้างคน อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง ให้อภัยตัว
เอง ให้อภัยลูก สามีและคนในครอบครัว ถ้าคิดว่าเจอปัญหาวิธีที่1 ไม่ได้ 2 3
ตามมาค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ปล่อยไปสักพัก ปัญหาอาจจะอยู่แค่ที่มุมมองของเรา
ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆ สิ่งไหนดีก็รักษาไว้ งานประจ�ำสบายกว่าแถมได้เงิน
ใครไม่ลองไม่รู้ มาค่ะ มาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกกันค่ะ แล้วจะพบว่า มีเงินมากมาย
บางทีก็ใช้ไปอย่างไร้เหตุผล อยู่บ้านเลี้ยงลูกท�ำให้เห็นของที่ไม่จ�ำเป็นมากมายที่
ซื้อไว้ เก็บทิ้งก็เสียดาย ซื้อมาท�ำไม สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือจะได้สายใยที่มองไม่เห็น
แต่มีอยู่จริงและติดตัวไปตลอดกาล เพราะก๋งกับย่าที่พ่อกับแม่ฝากเลี้ยงช่วง
กลางวันแค่4ปี ยังอยู่ในใจเรามา34ปีไม่เสื่อมคลาย เลยคิดว่าสิ่งนี้เมื่อเป็นแม่
ควรสร้างไว้เพื่อลูก เป็นคนดีให้ลูกเห็น มีความสุขให้ลูกดู และคิดว่าสายสัมพันธ์
นี้น่าจะใช่สิ่งที่คุณหมอบอกให้พ่อแม่ลูก ควรมีหรือใครก็ได้สักหนึ่งคน
ขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆ ค่ะ

กลุ่มที่ 3

กลุ่มคำ�แสดงความรู้สึก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับค�ำที่แสดงความรู้สึกสามารถใช้สะท้อน
ความรู้สึกนึกคิดของแม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้ค�ำแสดงความรู้สึกที่มีความถี่
สูงสุดในกลุ่มแม่เต็มเวลา ได้แก่ รู้สึก เครียด เหนื่อย และมีความสุข
เนื่องจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นการใช้การปรากฏร่วมของค�ำ
มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนั้นค�ำที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่า รู้สึก
แสดงให้เห็นถึงค�ำแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่มักปรากฏควบคู่ ซึ่ง
ค�ำแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่า รู้สึก ได้แก่
กลัว และเหนื่อย ในขณะที่ค�ำอื่นๆ ที่ปรากฏเป็นค�ำที่อธิบายบริบทของ
ความรู้ อาจเป็นได้ทั้งสาเหตุของการเกิดขึ้นของความรู้สึกหนึ่งๆ เช่น
พ่อแม่ ลูก เวลา เด็ก เดินทาง ดูแล เป็นต้น หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึก เช่น ร้องไห้ เหมือนเดิม เป็นต้น

(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
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“รู้สึก”

ตอนนี้ลูกชายดิฉันเพิ่ง12วันค่ะ ดิฉันลาออกจากงานมา
เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านคนเดียว ไม่มีใครมาช่วยเลย สามีก็
ท�ำงานแต่เช้ากลับมาก็ดึกแล้ว เขามีหน้าที่ตอนเช้าไปหา
กับข้าวมาไว้ให้ดิฉัน เพราะตัวดิฉันไม่ได้ออกไปไหนเลย
ติดลูกค่ะ แต่บางวันถ้าเขาตื่นสาย วันนั้นดิฉันก็ต้องต้มไข่
กิน ดิฉันรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะ อยากกินอะไรด็ไม่ได้
กิน นอนก็ไม่ค่อยได้นอน ลูกหลับเราก็ต้องรีบท�ำงานบ้าน
บางวันเหนื่อยจนกินข้าวไม่ลง แล้วน�้ำนมก็ไหลเปียกเสื้อ
ตลอดเวลาเลยค่ะ วันๆนึงเปียกเสื้อตั้งหลายตัว แล้วลูก
ดิฉันก็ดูดนมจากเต้านานมาก เกือบชั่วโมงเลยบางวัน
แถมกินนมเสร็จลูกแหวะนมทุกครั้งเลย จับเขาเรอก็ไม่เรอ
ค่ะ เลยอยากจะถามแม่ๆท่านอื่นบาง ว่าเหนื่อยขนาดไหน
กันค่ะ กว่าลูกจะโตเนี่ย
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

เลี้ยงเองค่ะสองคนเลยลมหายใจไม่ต้องมานับเวลาหลับ
ก็ไม่มีตื่นมาก็เป็นอันยุ่งเป็นอิเพิ้งอยุ่บ้านเที่ยว
ก็ไม่ได้เที่ยวเพราะเราเป็นห่วงลูกกลัวลมกลัวแดดสารพัด
ที่แม่คนนี้จะท�ำได้แต่เพื่อเค้าเราเป็นแม่ต้องเป็น
ให้ได้ค่ะซุปเปอร์มัม
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

รูป 9 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “รู้สึก” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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“เครียด”

เมื่อพิจารณาเฉพาะค�ำว่าเครียด จะพบว่า ค�ำว่าเครียดมีความสัมพันธ์
อย่างมากกับค�ำว่าเหนื่อย ชีวิต เจอ ครอบครัว และ ไม่มี ในบริบทนี้
อาจสามารถตีความได้ว่า ความเครียดและความเหนื่อยมักเกิดขึ้นร่วม
กัน โดยประเด็นที่มักท�ำให้เกิดความเครียดมักเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับครอบครัว ชีวิต และการขาดแคลนทรัพยากรบางอย่าง

ออกงานมาเลี้ยงลูกเอง สามีท�ำงานคนเดียว เลี้ยงลูก งานบ้าน งานทุกอย่างเราท�ำหมด
นอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอ เหนื่อย เครียด เดือนกว่าหามส่งร.พไป8ครั้ง มีอาการเป็น
ลมหมดสติไป2รอบ เช็คร่างกายทุกอย่างปกติ 3เดือนกว่าเราไม่ไหนไม่ได้เลย เจอร้อน
อาการจะเป็นลมมาทันที #ใจสตรองมากแต่ร่างกายสู้ไม่ไหวพักผ่อนบ้างนะคะแม่ๆ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

ท�ำงานได้สองปี ก็แต่งงานค่ะ ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเพราะต้องย้ายมาๆไปๆบ้านเรากับบ้าน
สามี ต้องปรับตัวกับแม่สามี แต่ก็ยังปกตินะคะ จนกระทั่งมีเจ้าตัวเล็ก ชีวิตเปลี่ยนไปมาก
เราต้องออกจากงานตั้งแต่ตั้งท้องได้สองเดือนเพราะแพ้หนักมากจนท�ำงานไม่ได้ ต้องกลับ
มาอยู่บ้านสามีเฉยๆ แต่เราก็ยังหาอย่างอื่นมาท�ำนะคะ ท�ำขนม ท�ำเสื้อลูก เรายังแฮปปี้ดี
ค่ะ จนกระทั่งคลอด เวลาทั้งหมดเราทุ่มให้ลูกร้อย% สิ่งต่างๆที่เคยชอบกีฬา ออกก�ำลัง
กายแทบจะทิ้งหมดค่ะ ทาครีมแต่งหน้าคือลืมไปเลย จวบจนวันนี้ลูกขวบเศษๆแล้วค่ะ
เรารักลูกนะคะ แต่ยอมรับว่าเบื่อกับการเลี้ยงเด็ก ต้องอดทด อนกลั้น อดนอน อดกิน
จนเรารู้สึกเครียดมากๆเวลาลูกดื้อ ยังไม่รวมประเด็นที่มีกระทบกระทั่งกับแม่สามีเรื่อง
การเลี้ยงเด็ก ขอข้ามไปนะคะ เรามานั่งคิดถึงตอนที่มีเงินใช้ไม่ต้องเป็นภาระของสามี
ไหนจะมีเงินให้แม่ใช้อีกทุกเดือน ตอนนี้ร่างกายโทรมหน้าโทรม นน.ขึ้น เพื่อนฝูงไม่ได้
เจอหน้า เหงาคิดถึงสิ่งที่เคยท�ำในอดีต ลืมบอกว่าสามีเราไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
เขาดูแลเราดีไม่เคยทะเลอะกันรุนแรง รักครอบครัวดีค่ะ
(แม่เต็มเวลา พันทิป)
รูป 10 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เครียด” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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“เหนื่อย”

ส�ำหรับค�ำว่า เหนื่อย เป็นค�ำที่มีความ
สัมพันธ์กับค�ำจ�ำนวนมากเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ค�ำที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่า
เหนื่อยที่โดดเด่น ได้แก่ ค�ำว่า ท�ำงาน
ลูก เดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นค�ำที่แสดง
ให้เห็นถึงต้นเหตุแห่งความรู้สึกเหนื่อย
ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงาน การเลี้ยงดูบุตร
หรือการเดินทาง อย่างไรก็ตามในชุดค�ำ
ที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่าเหนื่อย ค�ำว่า
มีความสุข เป็นอีกหนึ่งค�ำที่แสดงให้
เห็นคุณลักษณะประการหนึ่งของแม่ที่
มักจะพูดเสมอว่า ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็
มีความสุขที่ได้ดูแลลูกด้วยตนเอง

บทสรุป การเลี้ยงลูก เป็นอะไรที่ท้าทายค่ะ
มีปัญหามาให้เราแก้ได้เสมอ ถึงเหนื่อยแต่ก็
มีความสุขมากๆ ค่ะ การมองดูเขาเติบโตขึ้น
อย่างมีคุณภาพ มีความสุข มันเป็นสิ่งที่หา
ที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ถ้าผ่านเลยช่วงเวลานี้ไป
เราไม่เสียใจเลยค่ะที่ออกจากงานมาดูแลเขา
ถึงแม้จะล�ำบากมากกกก (ก ล้านตัว) ตอนนี้
ก็ได้เริ่มงานประจ�ำแถวบ้านแล้วค่ะ ท�ำงาน
จ.-ศ. ก็มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นค่ะ ถึงรายได้
จะน้อยลง ความเหนื่อยทวีคูณ แต่ความสุข
มากล้นค่ะ
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

แล้วคุณผู้ชาย ท�ำงาน ใช่ค่ะคุณเหนื่อยกับ
งานมาทั้งวัน แต่ พอกลับมาได้สักแป้ป
ออกไปอีกละ เกินไปไหม วันจันทร์เตะบอล
วันอังคารไปสังสรรค์ วันพุธเล่นเกมส์
วันพฤหัสดูซี่รี่ พอเราบ่นว่าช่วยกันบ้าง
ก็ได้ค�ำตอบว่า ผมเหนื่อยกับงานนะ ให้พัก
บ้างสิ ก็คุณอยู่บ้านทั้งวันคุณสบายจะตาย
(แม่เต็มเวลา พันทิป)
รูป 11 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เหนื่อย” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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“มีความสุข”

แล้วคนที่เราฝากให้เค้าเลี้ยงจะไม่มีปัญหาทางด้าน
อารมณ์บ้างหรือคะ เลี้ยงเด็กต้องใส่ใจตลอดเวลา ขนาด
คนเป็นแม่ยังมีหงุดหงิดบ้างเลย. ย่า ยาย เราเองก็คิด
แบบนี้ working woman มาตลอดชีวิต อยากหาเงิน
อยากเป็นคนแก่มีคุณค่า หาเงินได้ ท�ำงาน ค้าขายที่บ้าน
+ เลี้ยงเด็กเหนื่อย ชั้นแก่แล้วไม่ไหวหรอก. สรุปที่บ้าน
ไม่มีคนมาช่วยเลี้ยง จ้างคนข้างบ้านเลี้ยงเค้าคิดเดือนละ
11,000 แม่เลยตัดสินใจเลี้ยงเองคะ ลูกเราเองนี่นะ ส่วน
สามีก็เป็นคนอยากที่จะมีลูกเอง รู้อยู่ก่อนแล้วว่าไม่มีคน
ช่วยเลี้ยง เลยต้องท�ำงานเพิ่ม . คิดว่าไว้ลูกเข้า รร แล้ว
ค่อยดูว่าจะหางานอะไรท�ำได้บ้าง..ลูกสาวได้หกเดือนเริ่ม
กินข้าว ได้ท�ำอาหาร ป้อนลูกเห็นลูกกินมีความสุข ยิ้ม
ตลอดเป็นเด็กอารมณ์ดี ก็มีความสุขมาก เอาจริงๆ
ถ้าไม่นับเรื่องรายได้ ส�ำหรับเราเลี้ยงลูกเองมีความสุข
มากกว่าตอนท�ำงาน ท�ำงานเครียดกว่ามากทั้งเรื่องคน
เรื่องงาน เลิกงานดึกดื่น.
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

จริงที่สุดเพราะเราก็เลี้ยงลูกเองเราจะเข้าใจเขาในทุกเรื่อง
ไปไหนไปกันมีความสุขกับการดูแลลูกมากๆ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

ค�ำสุดท้ายในกลุ่มค�ำแสดงอารมณ์และ
ความรู้สึก คือ ค�ำว่า มีความสุข เมื่อ
พิจารณาค�ำที่มีความสัมพันธ์จะพบว่า
ค�ำที่มักปรากฏในบริบทเดียวกัน ได้แก่
ค�ำว่า เด็ก แม่บ้าน ตัวเอง เวลา ท�ำงาน
ผู้หญิง ดูแล ซึ่งเป็นค�ำที่บ่งชี้ถึงเหตุ
ปัจจัยของความรู้สึกมีความสุข

รูป 12 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “มีความสุข” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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กลุ่มที่ 4

กลุ่มคำ�ที่กล่าวถึงตนเอง

“ตัวเอง”

กลุ่มค�ำที่ปรากฏบ่อยครั้งในข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ของแม่เต็ม
เวลาอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ค�ำที่ใช้ในการกล่าวถึงตนเองของผู้เขียน ไม่ว่าจะ
เป็นค�ำว่า ตัวเอง คนเดียว ส่วนตัว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค�ำ
เหล่านี้กับค�ำอื่น ๆ ช่วยอธิบายภาพลักษณ์และมุมมองของแม่เต็มเวลา
ที่มีต่อตนเอง
เมือ่ พิจารณาค�ำทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ค�ำว่า ตัวเอง จะพบว่ามีคำ� ทีม่ คี วาม
สัมพันธ์เป็นจ�ำนวนมากและโดยมากจะเป็นค�ำที่ปรากฏอยู่แล้วในกลุ่ม
ค�ำก่อนหน้านี้ ไม่วา่ จะเป็นความสัมพันธ์กบั คูค่ รอง ครอบครัว บุตร ญาติ
พี่น้อง ปัญหาทางด้านการเงิน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน และ
ความรู้สึกซึ่งได้อธิบายและยกตัวอย่างไปแล้วนั้น

รูป 13 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ตัวเอง” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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“ส่วนตัว”

ในขณะที่ค�ำว่า ส่วนตัว มักมีความสัมพันธ์กับค�ำ
เพียงไม่กี่ค�ำเท่านั้น ได้แก่ ค�ำว่า ตัดสินใจ ตัวเอง
คอย ไม่มี แอบ ครอบครัว ชอบ และรายได้ ความ
สัมพันธ์กับค�ำเหล่านี้ท�ำให้สามารถพิจารณาได้ว่า แม่
เต็มเวลารู้สึกขาดความเป็นส่วนตัว รวมถึงเรื่องราย
ได้ส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกัน การรอคอยหรือการท�ำ
บางอย่างโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้จึงเป็นสิ่งที่แม่ที่เต็มเวลาท�ำ
ต้องเผชิญ ทั้งที่หลายคนอาจมองว่า การดูแลบุตร
เต็มเวลาจะท�ำให้มีเวลาส่วนตัวได้บ้าง แต่ข้อความที่
ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่บอกเล่าเรื่อง
ราวในแนวทางดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก

สามีเคยว่า เธอเลี้ยงลูกสบายกว่าต้องมาท�ำงาน รู้มั้ย..
ท�ำงานหาเงินเครียดแค่ไหน... อยากให้เค้ามาเลี้ยงลูก
ท�ำงานบ้านทุกอย่างเองบ้างจังเลยค่ะ วันหยุดก็ไม่เคยมี
ลาป่วยก็ไม่ได้ เวลาส่วนตัวไม่ต้องพูดถึง แค่ช่วงไหนที่
เราป่วย ช่วงนั้นบ้านเละ หายป่วยก็ต้องมาเก็บต่อ
ทุกวันนี้ภูมิใจที่ลูกมีคุณภาพ ถึงจะไม่ดีเลิศ แต่ก็ไม่จัด
ว่ามีปัญหา สามีเค้าก็ดีใจที่ลูกมีพัฒนาการที่ดี อาจจะ
ต้องเสียสละตัวเองที่ไม่ได้ท�ำงานหาเงิน ต้องกินใช้กัน
แบบพอเพียง แต่ก็มีความสุข ดีกว่าท�ำงานแล้วเอาเงิน
จ้างคนเลี้ยงลูกให้ ซึ่งคนเลี้ยงเค้าอาจจะไม่ได้ใส่ใจเด็ก
และพัฒนาการของเด็กเลย
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
รูป 14 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ส่วนตัว” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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หิวไม่กิน ง่วงไม่ได้นอน แล้วยังมีภาระหน้าที่
อีกหลายอย่างที่ต้องท�ำ ปัดกวาดเช็ดถู
ท�ำอาหาร คน..คนเดียวรับหน้าที่ทุกอย่าง
เหนื่อย ท้อ เบื่อ บางครั้งอยากร้องไห้ แล้ว
ตะโกนออกไปดังๆ แต่ก็ได้แค่คิด ที่บ้านอยู่
กันหลายคน..แต่ไม่มีใครช่วยแบ่งเบาเลย
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

เราเป็นคุณแม่ full time ค่ะ ตัวติดกับลูก24ชม. ไม่มีญาติช่วยดูช่วยเลี้ยง
ในบ้านอยู่กัน พ่อ แม่ ลูก เราจะเลี้ยงลูก ส่วนเค้าจะท�ำงานหาเงิน มีวันนึงเรา
ถกเถียงกัน เหมือนกับว่าเค้าเหนื่อย ไม่มีคนช่วยแบ่งเบาอะไรเค้าได้เลย
เค้าต้องท�ำเองคนเดียวทั้งหมด หาเงินคนเดียว เหมือนกับว่าท�ำไมเราไม่ช่วย
อะไรเค้าเลย
แต่ในส่วนของเราลูกยังเล็ก เราเลี้ยงเองคนเดียว จะเข้าห้องน�้ำทียังล�ำบาก
งานบ้านเราก็ท�ำทุกอย่าง ช่วงที่ลูกหลับ ไม่ได้นั่งดูลูกหลับเฉยๆนะคะ
ท�ำทุกอย่างแข่งกับเวลา เงินซื้อของซื้อข้าวบางทีใช้เงินเก็บส่วนตัวค่ะ
ไม่กล้าขอใช้ เกรงใจ เพราะไม่ได้เป็นคนหา แต่เราก็ท�ำหน้าที่ในส่วนของเรา
ที่เราท�ำได้ แต่เค้าคิดว่าเราเลี้ยงลูกสบาย (เค้าชอบพูดอยู่บ่อยๆ)
ตอนที่เราถกกันไปมา เค้าก็พูดว่า “ถ้าไม่มีลูก ก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอก”
บอกตรงๆ ค่ะ อึ้งไปนานเลย จุกจริงๆ ทุกวันนี้อยู่ด้วยกัน รู้สึกอึดอัดใจ ไม่รู้ว่า
ต้องรู้สึกยังไง ท�ำตัวยังไง คือทุกวันนี้ไม่ได้รักเรา แต่ที่ต้องอยู่เพราะลูกใช่มั้ย เรา
ผิดอะไร .. ทุกวันนี้ก็พยายามไม่คิดอะไร คิดแต่ว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแค่นั้น
ท่องแต่ค�ำว่า ลูก ลูก ลูก อย่างเดียวเพื่อให้ลืมเรื่องต่างๆ
แต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆค่ะ
(แม่เต็มเวลา พันทิป)
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ลาออกจากงานเหมือนกันค่ะเลี้ยงเองคน
เดียวตั้งแต่ผ่าคลอดค่ะไม่มีคนช่วย
ตอนแรกๆ ปรับตัวไม่ได้เหนื่อยมากกกก..
กินนอนไม่เป็นเวลา บางที่จะเข้าห้องน�้ำยัง
ต้องอั้นไว้ ท้อ เหนื่อย แอบร้องไห้จนขี้เกียจ
จะนับครั้ง แต่ตอนนี้บอกเลยว่าความสุข
ที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ
ส�ำหรับค�ำว่า “คนเดียว” ค�ำว่า “เลี้ยงลูก”
เป็นค�ำที่มีความสัมพันธ์ที่สุดส�ำหรับแม่เต็ม
เวลา “เลี้ยงลูกคนเดียว” และ “ท�ำงานคน
เดียว” เป็นค�ำปรากฏบ่อยครั้งบนสื่อสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มแม่เต็มเวลา ค�ำว่าคนเดียว
ยังมีนัยยะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเหนื่อย
ที่ท�ำงาน ความรู้สึกชอบ และประเด็น
เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอีกด้วย

(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
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“คนเดียว”

เพิ่งคลอดลูกได้หกเดือน..รู้สึกเหมือนสามีมีกิ๊ก
ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยค่ะ.. รู้สึกน้อยใจไปหมด เรากับสามีแต่งงานกันมาได้ 2 ปีค่ะ
คบกันมา 4 ปีก่อนแต่ง พอแต่งไม่นานเราก็ท้องค่ะ เพราะเราอยากมีลูกตอนยัง
ไม่แก่กันมาก(เราอายุมากกว่าสามี 5 ปี) เราสองคนดีใจกันมากค่ะที่จะมีลูกด้วย
กันแถมมาแบบธรรมชาติไม่ต้องท�ำกิ๊ฟด้วย สามีเรายิ่งเห่อหนักมาก ให้เราลา
ออกจากงานของเราเลย จะได้เลี้ยงลูกเต็มที่ ค�ำนวนกันแล้วเงินเดือนเค้าก็พอ
ที่จะเลี้ยงทุกคนได้ช่วงนี้ พอท้องได้สัก5เดือนกว่าๆ เราก็เลยออกมาอยู่บ้านค่ะ
ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มากกับการจะเตรียมเป็นพ่อคนแม่คน งานเยอะแค่
ไหนสามีก็จะพยายามกลับบ้านเร็วทุกวันเพราะเป็นห่วงเรา คอยเอาใจทุกอย่าง
ปลอบใจเราเวลาเรากังวลเรื่องคลอด พูดกับเราตลอดว่า”ตัวเองไม่ต้องกังวล
เค้ายังอยู่ตรงนี้” เรารู้สึกโชคดีมากที่มีเค้าเป็นสามี และก�ำลังจะเป็นพ่อของลูก
เรา..จนคลอดออกมาค่ะได้ลูกผู้ชาย แข็งแรงสมบูรณ์มากหนักตั้งเกือบสี่กิโล..
เราสองคนดีใจมาก พยายามจะเลี้ยงเค้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะท�ำได้หลังจากคลอด
มาเราก็เลยเลี้ยงลูกอยู่บ้านยาวเลยค่ะ ไม่อยากจ้างพี่เลี้ยงกัน แต่ละวันมีความ
สุขดีค่ะ แต่ก็หนักมากเหมือนกัน เราแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลย อ้วนเผละมีพุง
หน้ามัน หัวฟูทุกวัน เรื่องทุกอย่างไปลงที่ลูกหมด สามีเราก็หนักเหมือนกันเพราะ
ท�ำงานคนเดียว แถมตอนคลอดก็ใช้เงินไปเยอะอีก เป็นอย่างงี้ทุกวันจนประมาณ
ลูกเราได้หกเดือน รู้สึกเรากับสามีห่างๆกันแบบแปลกๆ ไม่ค่อยได้หวานกัน
เหมือนเดิม คุยกันแต่เรื่องเงินจนทะเลาะกันบ่อยๆ แต่ทุกครั้งที่กลับมาดีกัน
เขาจะเป็นฝ่ายมาง้อละคุยกันให้เคลียร์ตลอด แต่รู้สึกหลังๆมาเราเริ่มทะเลาะกัน
นานขึ้น บางวันข้ามวัน เราก็คิดว่าเขาคงเหนื่อยมากเพราะต้องไปไซต์งานบ่อยๆ
บางวันก็ค้างที่ไซต์บ้าง (แฟนเราเป็นวิศวะ) เลยไม่อยากคุยต่อสงสารลูก
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

รูป 15 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “คนเดียว” กลุ่มเลี้ยงลูกเต็มเวลา
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แม่ทำ�งาน

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค�ำในข้อมูลสือ่ สังคมออนไลน์ของแม่ทที่ ำ� งาน พบค�ำส�ำคัญทีม่ คี วามถี่
เกินเกณฑ์ขั้นต�่ำจ�ำนวน 799 ค�ำ จากจ�ำนวนทั้งหมด 2,595 ค�ำ
ในภาพรวมของแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค�ำต่างๆ ในข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของแม่ที่
ท�ำงาน จะพบว่าข้อมูลค่อนข้างกระจายตัวมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มค�ำที่มีความถี่สูง
จะพบว่ามีการจัดกลุม่ ของค�ำออกเป็นสองกลุม่ คือ กลุม่ ค�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลบุตร (บริเวณกลุม่ ค�ำ
ด้านซ้ายของแผนภาพ) ได้แก่ ค�ำว่า งาน ลูก เด็ก เลี้ยง เลี้ยงลูก แม่ full time และกลุ่มค�ำที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานและการให้ผู้อื่นเลี้ยงดูบุตรแทน (บริเวณกลุ่มค�ำด้านขวาของแผนภาพ) ซึ่งถือเป็น
ประเด็นหลักในบริบทของแม่ที่ท�ำงาน

เมื่อพิจารณาค�ำตั้งต้นที่ใช้ในวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำโดยใช้ความถี่ของค�ำเป็นเกณฑ์
สามารถจ�ำแนกกลุ่มค�ำที่ปรากฏในข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ของแม่ที่ท�ำงานออกเป็น 6 กลุ่ม
ดังนี้

1 กลุ่มคำ�ที่แสดงนัยยะถึงคู่ครอง
2 กลุ่มคำ�แสดงอารมณ์และความรู้สึก
3 กลุ่มคำ�ที่บ่งชี้ทรัพยากรของครอบครัว
4 กลุ่มคำ�ที่เกี่ยวข้องกับงานและสภาพแวดล้อม
5 กลุ่มคำ�ที่กล่าวถึงผู้ช่วยเลี้ยงดูบุตร
6 กลุ่มคำ�ที่มีนัยยะความแตกต่างในเชิงพื้นที่
กลุ่มค�ำเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับค�ำอื่น ๆ ที่สะท้อนให้เห็นประเด็นที่พบได้บ่อยในสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดังนี้
รูป 16 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ� กลุ่มแม่ทำ�งาน
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กลุ่มที่ 1

กลุ่มคำ�ที่แสดงนัยยะถึงคู่ครอง

“สามี”

กลุ่มค�ำที่กล่าวถึงคู่ครอง ได้แก่ สามี ภรรยา และแฟน เป็น
ค�ำที่ปรากฏบ่อยในข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ของแม่
ท�ำงาน เมื่อพิจารณาจากภาพรวมความสัมพันธ์ จะพบว่า ค�ำ
ว่าสามีเป็นค�ำตั้งต้นที่มีความสัมพันธ์กับค�ำอื่นๆ มากกว่าค�ำ
ว่า ภรรยา และแฟน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ดูแลบุตรที่เขียน
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงมีการใช้ค�ำเรียกคู่ครองในฐานะสามี
มากกว่า ค�ำส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับค�ำในกลุ่มนี้เป็นค�ำที่มี
นัยยะกว้างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชุดค�ำ ได้แก่

รูป 17 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “สามี” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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1 คำ�ที่เกี่ยวข้องกับบุตรและการเลี้ยงดู
เช่น ลูก เลี้ยงลูก เลี้ยง เด็ก เรียน ดูแล

“ภรรยา”

2 คำ�ที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว
เช่น พ่อ แม่ พ่อแม่ ตัวเอง
3 คำ�ที่เกี่ยวข้องกับงานและสภาพการทำ�งาน
เช่น งาน ทำ�งาน ที่ทำ�งาน ลูกค้า ขายของ
4 คำ�ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรในครอบครัว
เช่น เงิน เงินเดือน ค่าใช้จ่าย รายได้ จ่าย
5 คำ�บ่งชี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์สำ�คัญ
เช่น คลอด เดินทาง ตัดสินใจ กลับบ้าน ลา
6 คำ�แสดงอารมณ์และความรู้สึก
ได้แก่ เหนื่อย ดี ชอบ

กลุ ่ ม ค� ำ เหล่ า นี้ ท� ำ ให้ เ ห็ น ภาพรวมของประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ใน
มุมมองของแม่ทำ� งาน จะเห็นได้วา่ ค�ำเหล่านีเ้ ป็นค�ำที่
ปรากฏบ่อยครั้ง ชีวิตของแม่ท�ำงานมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องรักษาสมดุลระหว่างการเลี้ยงดูบุตร ความ
สัมพันธ์กับคนในครอบครัว และการท�ำงาน ทั้งนี้
ปัจจัยในด้านรายได้และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในครอบครัว
ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของแม่ที่
ท�ำงานไปด้วย
รูป 18 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ภรรยา” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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“รู้สึก”

กลุ่มที่ 2

กลุ่มคำ�แสดงอารมณ์
และความรู้สึก
ในมุมมองของแม่ที่ท�ำงาน ค�ำแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่
ปรากฏบ่อยครั้ง ได้แก่ ค�ำว่า รู้สึก รอ เครียด เหนื่อย
ค�ำว่า รู้สึก ในข้อความของแม่ที่ท�ำงานมักจะปรากฏคู่กับค�ำ
ที่แสดงเหตุหรือปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นคนในครอบครัว (เช่น สามี ลูก เด็ก ตัวเอง) การดูแลบุตร
(เช่น เลีย้ ง พีเ่ ลีย้ ง ดูแล) ภาระทางการเงิน (เช่น เงิน เงินเดือน
รายได้ ค่าใช้จ่าย) งานและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน (เช่น
ท�ำงาน ที่ท�ำงาน การท�ำงาน บริษัท ขายของ) รวมไปถึง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ (เช่น ลาคลอด กลับ
บ้าน) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากระยะห่างของค�ำจะพบ
ว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน งาน ลูก ครอบครัว และผู้
หญิง (ในที่นี้น่าจะหมายถึงเรื่องชู้สาว) ท�ำให้เกิดความรู้สึก
บางอย่างในกลุ่มแม่ท�ำงาน
เป็นแม่ part time ท�ำงาน
full time เพราะรู้ว่าปริมาณเวลา
ส�ำคัญต่อลูกมาก แต่ก็พยายามจะ
หาเวลาคุณภาพกับลูกให้มากที่สุด
อยากเป็นแม่ full time เหมือนแม่
คนอื่นๆ ค่ะ ... รู้สึกผิดเลยค่ะ
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)
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รูป 19 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “รู้สึก” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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ส�ำหรับค�ำที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่า รอ ในบริบทของ
แม่ที่ท�ำงาน จะพบว่า ค�ำว่าเงิน เหนื่อย เวลา ไม่รู้
มีปัญหา พ่อ คนเดียว ปล่อย นอน อ่าน ลูกค้า จะเป็น
ค�ำที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง เมื่อพิจารณาจาก
บริบทของค�ำ สามารถแบ่งชุดค�ำที่อธิบายนัยยะของ
ค�ำว่า รอ ได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ปัจจัยที่ท�ำให้แม่หรือ
บุตรของตนรูส้ กึ รอ ได้แก่ เงิน เวลา ลูกค้า พ่อ 2) ความ
รู้สึกหรือความคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างการรอ เช่น
เหนือ่ ย ไม่รู้ มีปญ
ั หา คนเดียว ปล่อย และ 3) กิจกรรม
ที่ท�ำในระหว่างการรอ ได้แก่ นอน อ่าน เป็นต้น

“รอ”

แม่มนุษย์เงินเดือนเช่นกันคะ รอเวลาเลิกงาน รอวัน
หยุดใช้เวลากับลูกอย่างเต็ม เหนื่อยแค่ไหนแต่เต็มใจ
และสุขใจคะ
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

ตอนนี้เรามีลูกเล็กค่ะ เพิ่ง 1.6 ขวบเอง ก�ำลังน่ารัก
พูดเก่ง พัฒนาการดี มีคุณยายคอยช่วยเลี้ยงให้ตอนเรา
ไปท�ำงาน แต่ลูกติดเราค่ะ กลางวันอยู่กับยายได้
แต่พอเย็นค�่ำมานี่ เรียกหาแต่แม่ จะกินนมแม่ สามีเรา
กลับบ้านเร็วกว่าเรา ไปช่วยคุณยายเลี้ยง ยังพาเค้าเข้า
นอนไม่ค่อยได้ เพราะลูกจะหาแต่เรา รอกินนมเราแล้ว
ให้เรากล่อมนอน ถึงจะนอนหลับได้ ซึ่งกว่าเราจะกลับ
ถึงบ้าน ปาเข้าไป 3 - 4 ทุ่ม ลูกร้องไห้รอจนเหนื่อยค่ะ
(แม่ท�ำงาน พันทิป)
รูป 20 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “รอ” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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เมื่อพูดถึงความเครียด แม่ที่ท�ำงานมักกล่าวถึงการขาดแคลน
บางอย่างหรือการไม่ได้การตอบสนองตามสิ่งที่คาดหวัง ดังนั้น
ค�ำที่มีความสัมพันธ์กับค�ำว่าเครียด จึงมีเพียงค�ำเดียวที่โดดเด่น
คือ ค�ำว่า ไม่มี

“ไม่ม”ี

เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
ซึ่งส่งผลต่อความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำว่า ไม่มี กับค�ำอื่น
จะช่วยท�ำให้เห็นภาพความความขัดแย้งให้ชัดเจนขึ้น ผลการจาก
การวิเคราะห์ พบว่า ค�ำว่า ไม่มี มักปรากฏบ่อยครั้งร่วมกับค�ำว่า
ตัวเอง รายได้ ดูแลลูก บริษัท เจ้านาย และเวลา มากกว่าค�ำอื่น
ท�ำให้สามารถตีความได้ว่า การคาดหวังที่มีต่อรายได้และเวลาของ
ตนเอง รวมถึงการดูแลลูกและการท�ำงานเป็นประเด็นที่ท�ำให้เกิด
ความเครียดที่ส�ำคัญ

ระบายกับสามี สามีก็ปลอบไม่เป็น บอกแต่ให้ลาออกๆ
แต่งานไม่ได้หาได้ง่ายๆ นะเศรษฐกิจแบบนี้ รายได้เรา
เป็นหลักในครอบครัวอยู่ เพราะรายได้สามีน้อยมาก ราย
ได้เรามากกว่าสามี 4 - 5 เท่าน่ะ บ้านก็ยังผ่อนอยู่ (อีก
2 ปีกว่าถึงจะหมด) .. พอระบายกับแม่ แม่ก็บอกว่าให้
อดทนท�ำไป เพื่ออนาคตที่ดีของลูก เราเครียด เราปวด
หัวไปหมด ร้องไห้ทุกวัน เหนื่อยมาก ไม่รู้จะแก้ปัญหาให้
ตัวเองยังไง มาคิดดู ถ้าเราต้องกลับดึกอย่างนี้อีก 2 - 3
ปี เราต้องไม่มีเวลาสอนการบ้านลูก ไม่มีเวลาพูดคุยใน
วันธรรมดากับลูก แค่คิดก็เครียดแล้ว ร้องไห้สงสารลูก
สงสารตัวเอง -.-”
(แม่ท�ำงาน พันทิป)
รูป 21 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ไม่มี” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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เหนื่อย เป็นอีกค�ำหนึ่งปรากฏ
บ่อยในข้อความบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของแม่ที่ท�ำงาน เมื่อ
พิจารณาจากค�ำที่มีความสัมพันธ์
กันจะพบว่า ความเหนื่อยนั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
(เช่น ค�ำว่า ที่ท�ำงาน ท�ำงาน งาน)
และการดูแลบุตร (เช่น ค�ำว่า ลูก
เด็ก ดูแล) ความสัมพันธ์เหล่านี้อาจ
ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในรักษา
สมดุลของการใช้เวลาในการท�ำงาน
และการดูแลบุตร โดยเฉพาะการ
บริการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ�ำกัด (ได้แก่ เวลา เงินเดือน) ซึ่งมี
ขั้นตอนและกระบวนการที่หลาก
หลาย (เช่น ค�ำว่า เตรียม ย้าย
กลับมา) นอกจากนี้ประเด็นความ
สัมพันธ์กับคู่ครอง (ได้แก่ ค�ำว่า
สามี ผู้หญิง) ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่ท�ำให้ผู้หญิงที่ดูแลบุตรไปด้วย
ท�ำงานไปด้วยรู้สึกเหนื่อย

“เหนื่อย”
ตลอดสิบปีมานี่ สถานการณ์ของเราวนเวียนเป็น
วังวน กลับมาพูดคุยกันใหม่
แต่แล้วก็ทรุดลงไปใหม่ ทะเลาะกันอีก (ช่วงเค้า
เปลี่ยนหญิงคนใหม่) แยกกันไปอีก
เราฟื้นฟูจิตใจสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่
แล้ววนเวียนกลับมาเจอกันอีก คุยกันได้ดีๆ จนคน
ภายนอกคิดว่ากลับมาคืนดีกันแล้ว
ทุกครั้งที่กลับมาคุยกัน เค้าจะท�ำตัวเหมือนปกติ พา
เราและลูกไปเยี่ยมญาติทางครอบครัวเค้า
ไปเที่ยวต่างจังหวัด กินข้าวกันก็จะตักให้ นั่งแกะกุ้ง
แกะปูให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราตั้งแต่เป็นแฟนกัน
และท�ำมาสม�่ำเสมอ
อะไรเล็กๆน้อยๆ และบุคคลิกที่สุภาพอ่อนโยน
ท�ำให้เราใจอ่อนลงไปทุกครั้ง
คู่เราคือคู่เวรคู่กรรมใช่ไหมคะ อยู่กันไม่ได้ แต่แยก
กันก็ไม่ขาด
เหนื่อยค่ะ เหนื่อยมาก
สถานภาพเราไม่ได้หย่าขาดจากกัน ในส่วนลึกเราก็
ยังมีความผูกพันกับเค้ามาก บอกไม่ได้ว่าคืออะไร
ไม่ใช่ความเสน่หา อยากมีสัมพันธ์หรืออะไร แต่เป็น
ห่วงหรืออะไรสักอย่าง ตัวเราเองก็ยังไม่แน่ใจเลย
(แม่ท�ำงาน พันทิป)
รูป 22 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เหนื่อย” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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แต่ละคนก็มีความสามารถในการจัดการการงาน เงินในแบบที่แตกต่างกันเนอะ
ของเราท�ำงานจากที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะ แต่เวลาต้องเข้าประชุมที่ออฟฟิศ
หรือท�ำงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัด ก็จะต้องกระเตงลูกไปด้วย แต่ต้อง
มีคนในครอบครัวไปช่วยสลับเลี้ยง (ลูกเพิ่งหกเดือนค่ะ) ทั้งท�ำงาน fulltime
และ เลี้ยงลูกคนเดียวไปด้วยคือเหนื่อยแสนสาหัสค่ะ งานก็ต้องเดิน ลูกก็ต้องดู
งานบ้านก็ต้องท�ำ งานที่ท�ำตอนกลางวันไม่เสร็จก็ต้องมาท�ำดึกๆ หลังลูกหลับ
แต่ถ้าลูกร้องกินนมก็ต้องหยุดมาให้นมก่อนไปท�ำต่อ ช่วงงานด่วนบางทีนอนตี
สามติดกันหลายๆคืน ร่างก็ไม่ไหวเหมือนกัน เพราะกลางวันเราก็ต้องตื่นพร้อม
ลูก มาเลี้ยงลูกคนเดียวอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเอาลูกเป็นตัวตั้งค่ะ ให้ลูกก่อน
แล้วท�ำเรื่องอื่นๆ ตาม condition ของเขา ไม่อยากให้การมีลูกมาท�ำให้เสีย
โอกาสในการสร้างประโยชน์จากการท�ำงาน แล้วก็ไม่อยากให้งาน/เงิน มาเป็น
อุปสรรคในการเลี้ยงลูก ก็เลยท�ำไปเท่าที่ไหว แต่ต้องไม่ให้ตัวเองป่วย แต่ต่อไป
หากลูกเริ่มต้องการเวลามากกว่านี้แล้ว อาจจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่ค่ะ เพราะ
สามีก็ไม่สามารถ support การเงินได้ทั้งหมด ภาระภายในครอบครัวเราก็มี
เลยก�ำลังวางแผนเริ่มงานอีกงานหนึ่ง ในแบบที่เราสามารถเลี้ยงลูกไปด้วยได้
เหมือนเดิม อาจจะเหนื่อยเยอะหน่อย แต่คุ้มค่าที่ได้เห็นพัฒนาการของลูก
ด้วยตัวเอง 24ชั่วโมงค่ะ

“เงิน”

(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

รูป 23 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เงิน” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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เคยคิดจะลาออกเหมือนกันค่ะ แต่พอ
ครอบครัวไม่เหมือนเดิม นึกขอบคุณเพื่อน
ที่แนะน�ำว่าไม่ให้ลาออก คิดถูกมากๆ
ที่ตัดสินใจแบบนั้น เพราะวันนี้เราต้องเป็น
ก�ำลังส�ำคัญของลูก เงินส�ำคัญจริงๆ นะคะ
ไม่มีก็ขวนขวายเอา ไม่ใช่ผลักภาระไปให้
คนที่มีเงินมากกว่า ทั้งที่ความรับผิดชอบ
ก็เท่ากัน มันไม่แฟร์ค่ะ

กลุ่มที่ 3

กลุ่มคำ�ที่บ่งชี้ทรัพยากร
ของครอบครัว

“เงินเดือน”

(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

กลุม่ ค�ำนีเ้ ป็นกลุม่ ค�ำทีม่ คี วามหมายเกีย่ วข้องกับทรัพยากรของตนเองและครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นค�ำว่า เงิน เงินเดือน และเวลา เมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านการเงิน
จะพบว่า มีค�ำที่มีความสัมพันธ์จ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น รอ เวลา จ่าย มีปัญหา
ท�ำงาน ที่ท�ำงาน ไม่รู้ สามี รู้สึก งาน ลูก ครอบครัว จะเห็นได้ว่าเรื่องการเงินเป็น
ประเด็นที่ทีมีปัญหาในกลุ่มแม่ที่ท�ำงาน และมีความเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆ เช่น
การดูแลบุตร ความสัมพันธ์กับคู่ครอง และชีวิตครอบครัว

งานที่เราท�ำเป็นรัฐวิสาหกิจอะค่ะ มีผลกับดอกเบี้ยบ้านและรถยนต์ด้วย ถ้าเราลาออก ค่างวด
บ้านและรถยนต์จะเด้งเป็น 2 เท่า และเงินเดือนสามีเราคนเดียวไม่พอค่ะ (เงินเดือนรวมโอทีแค่
3 หมื่นกว่าๆ เองค่ะ ท�ำงานเอกชน) แล้วพอเราเป็นงานรัฐวิสาหกิจยิ่งไม่มีใครอยากให้ลาออก
กลัวกระทบความมั่นคงอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ซึ่งเราเองอยากลาออกมากๆ เห้ออ กลุ้มใจจังเลย
ค่ะ อยากเลี้ยงลูกเอง (ตอนช่วงวันหยุดยาว ๆ เลี้ยงลูกเองมีความสุขมากเลยค่ะ) นอกจากลูก
แล้ว สามีเราต้องสงเสียแม่เค้าและทางบ้านเค้าด้วยค่ะ (ไม่มีการเงิน support ด้านอื่นเลย ถ้า
เรา 2 คนไม่หากันเอง) ขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำนะคะ ตอนนี้เราก็พยายามใช้เวลาอยู่กับ
เค้าให้เยอะที่สุด ทั้งก่อนไปท�ำงานและหลังเลิกงาน แต่ให้หยุดท�ำงานคงไม่ได้จริงๆ ค่ะ Y_Y
(แม่ท�ำงาน พันทิป)
รูป 24 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เงินเดือน” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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“เวลา”

กลุ่มที่ 4

กลุ่มคำ�ที่เกี่ยวข้องกับงาน
และสภาพแวดล้อม
การกล่าวถึงการท�ำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยเฉพาะแม่ทที่ ำ� งานด้วย ค�ำทีป่ รากฏบ่อยในกลุม่
ค�ำนี้ ได้แก่ งาน ท�ำงาน และที่ท�ำงาน เนื่องจากทั้งสามค�ำมี
ความสัมพันธ์กับค�ำอื่น ๆ ในประเด็นใกล้เคียงกัน ในการ
วิเคราะห์จึงพิจารณาความสัมพันธ์ในภาพรวมของทั้งสามค�ำ
ชุดค�ำที่มีความสัมพันธ์กับค�ำที่เกี่ยวข้องกับงานและสภาพ
แวดล้อมของการท�ำงาน ล้วนแล้วแต่เป็นค�ำที่ปรากฏขึ้นใน
กลุ่มก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นค�ำที่กล่าวถึงบุตรและการดูแล
บุตร (เช่น ลูก เด็ก ดูแล เรียน เลีย้ งลูก พีเ่ ลีย้ ง) คนในครอบครัว
(เช่น สามี ภรรยา แฟน) การเงินของครอบครัว (เช่น เงินเดือน
เงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย) การจัดการเวลา (เช่น เวลา เสาร์ หยุด)
อารมณ์และความรู้สึก (เช่น เหนื่อย รอ) รวมไปถึงเหตุการณ์
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว (เช่น คลอด
กลับบ้าน ย้าย)

นอกจากนีผ้ ลการวิเคราะห์ยงั เชือ่ มโยงไป
ยังค�ำที่อธิบายบริบทในการท�ำงานอื่นๆ
ด้วย เช่น ขายของ ธุรกิจ บริษัท ท�ำให้
เห็นภาพกว้างของลักษณะงานที่ผู้ที่มี
บุตรเลือกท�ำ
นอกจากนี้ปัญหาในเชิงชู้สาว ยังมีความ
เชื่อมโยงกับงานและที่ท�ำงานด้วย ดังจะ
สังเกตได้ว่า ผู้เขียนจ�ำนวนหนึ่งเล่าถึง
ความสัมพันธ์ของสามีกับเพื่อนร่วมงาน
ในฐานะ “ผู้หญิงอื่น” ดังนั้นการท�ำงาน
ยังเป็นตัวเชื่อมโยงไปยังความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวอีกด้วย
รูป 25 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “เวลา” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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“งาน”

“ท�ำงาน”

รูป 26 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “งาน” กลุ่มแม่ทำ�งาน

รูป 27 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ทำ�งาน” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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“ที่ท�ำงาน”

กลุ่มที่ 4

กลุ่มคำ�ที่กล่าวถึง
ผู้ช่วยเลี้ยงดูบุตร
กลุ ่ ม ค� ำ ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงในกลุ ่ ม
แม่ท�ำงาน คือ ค�ำเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยเลี้ยงดู
บุตร ไม่ว่าจะเป็น ยาย พี่เลี้ยง ฝาก หลาน
เนอสเซอรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามค�ำที่มี
ความสัมพันธ์กับค�ำอื่นอย่างเห็นได้ชัดมี
เพียงค�ำเดียวคือ ยาย
ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องเดิน
ทางไปท�ำงาน พ่อแม่ของผู้ปกครองจึงมี
บทบาทเข้ามาช่วยเหลือในการเลี้ยงบุตร
ดังจะเห็นได้จากค�ำว่า เลีย้ ง หลาน อย่างไร
ก็ตามการสนับสนุนทัง้ ในแง่ของเงิน (ค�ำว่า
เงินเดือน) และกลับไปเยี่ยม (ค�ำว่า กลับ
บ้าน) ยังเป็นสิ่งที่แม่ท�ำงานมักใช้อธิบาย
ประกอบการให้ปู่ย่าตายายเป็นผู้ดูแลบุตร

แม่เรามาช่วยเลี้ยงลูกให้เราค่ะ ครั้งแรกแม่ตั้งใจว่า
จะมาเลี้ยงหลานจนกว่าหลานจะเข้าโรงเรียน ป.1
ดูท่าทางเต็มใจ ตั้งใจมากที่จะมาอยู่กับเราที่บ้าน
สามี เราออกเงินกั้นห้องด้านล่างให้แม่อยู่ เอาไว้
เลี้ยงหลาน เพราะห้องอื่นๆไม่สะดวก ห้องนอนของ
เราก็คับแคบเกินไปค่ะ แค่ 20 ตรม. บ้านสามีอยู่กัน
แบบตัวใครตัวมัน ต่างคนต่างอยู่ พื้นที่ส่วนกลางรก
มาก เพราะที่บ้านเค้าค้าขาย ของเต็มบ้าน ฝุ่นเยอะ
ยุงเยอะ ใต้พื้นหน้าบ้านที่ทรุดวันดีคืนดีมีตัวเงินตัว
ทอง หรืองูเห่าออกมาเดินเพ่นพ่านด้วยค่ะ ช่วง
เดือนแรกที่แม่มาช่วยเลี้ยงหลาน เราให้เงินแม่
4000 บาทค่ะ แต่แม่เราอึ้งมากที่ได้เงินจากเราเท่านี้
เค้าบอกว่านึกว่าจะให้เค้าซัก 9000 เราก็เลยบอกไป
ว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้น
นับจากวันนั้นแม่เราดูหมดใจที่จะเลี้ยงหลานแล้วค่ะ
อยากจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอย่างเดียว เราคุยกับ
สามีให้เค้าช่วยออกเงินให้ด้วยเดือนละ 3000 เพื่อ
ที่แม่เราจะได้เงิน 7000 บาทค่ะ ตอนแรกเค้าก็จะ
ไม่ให้ เค้าบอกว่ายายเลี้ยงเค้ามา ไม่เคยได้เงินจาก
แม่เค้าสักบาทเดียว แต่สุดท้ายเค้าก็ยอมช่วยค่ะ
(แม่ท�ำงาน พันทิป)

รูป 28 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ที่ทำ�งาน” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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ปัญหาโลกแตก มนุษย์เงินเดือน ปัญหาตั้งแต่ไม่คลอด
ปกป้องวัย 9 เดือน อยู่กับยายที่ต่างจังหวัด แรกๆแม่
ท�ำใจไม่ได้ พอครบ 3 เดือน เอาทั้งยายและลูกกลับมา
ด้วย ท�ำใจไม่ได้ที่ต้องห่างลูก ความเห็นแก่ตัวของเรา
มาเต็มๆไม่ยอม ไม่สนใจว่ายายจะรู้สึกยังไง เวลาผ่าน
ไปเป็นเดือน เริ่มเห็นยายคิดถึงตา คิดถึงบ้าน ด้วย
ความเห็นแก่ตัวก็ทะเลาะกับยายบอกยายว่าถ้าอยู่
ไม่ไหวก็กลับไป จะหาคนเลี้ยงเอง ด้วยความที่ยาย
ก็ทิ้งหลานไม่ได้ก็อยู่กับเราต่อมาเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเรา
มองหน้าแม่เรา แววตาแม่เศร้า แต่ก็มีความสุขกับ
หลาน นี้เราท�ำผิดกับแม่ของเราขนาดนี้เลยเหรอ
เราไม่คิดถึงหัวใจแม่เลย ว่าแม่ก็คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อ
จากเหตุการณ์วันนั้นเลยตัดสินใจพาทั้งสองกลับบ้าน
ไปหาคุณตา กลับไปถึงบ้านเห็นรอยยิ้มทุกคนว่ามี
ความสุข คุณยายคุณตาคงคิดถึงกันมาก เมื่อคุณตา
คุณยายมีความสุข แน่นอนลูกเราก็จะต้องมีความสุข
คุณตาคุณยายเขาเลี้ยงเรามาจนโตเป็นคนดีได้ เขาก็
ต้องเลี้ยงหลานให้โต เป็นคนดีได้เหมือนกัน เรื่องแบบ
นี้ต้องมีใครที่เสียสละ เป็นก�ำลังใจให้คุณแม่ทุกคน
ทุกๆคนรักลูกเหมือนกัน ทางที่เลือกจะเป็นทางที่ดี
ที่สุดส�ำหรับทุกคนค่ะ..(แม่กลับต่างจังหวัดทุกวันศุกร์..
วันจันทร์เช้าออกบ้านตั้งแต่ตีสี่มาท�ำงาน.จนเริ่มชิน
แรกๆ ร้องไห้ตลอด..ตอนนี้เริ่มเข้มแข็งขึ้นมาก)
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

“ยาย”

ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ
เนื่องจากค�ำว่า เนอสเซอรี่ (nursery)
เป็นค�ำทับศัพท์ ท�ำให้มคี วามแตกต่าง
ของรู ป แบบการสะกดจ� ำ นวนมาก
การตั ด ค� ำ ไม่ ส ามารถจ� ำ แนกความ
เหมือนหรือความคล้ายคลึงของค�ำ
ศัพท์เหล่านีไ้ ด้ จึงไม่สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน
รูป 29 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ยาย” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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กลุ่มที่ 6

กลุ่มคำ�ที่มีนัยยะความแตกต่างในเชิงพื้นที่

“ย้าย”

กลุ ่ ม ค� ำ ชุ ด สุ ด ท้ า ยที่ ป รากฏบ่ อ ยในข้ อ ความบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ของแม่ท�ำงาน คือ ค�ำที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ย้าย ต่างจังหวัด และเดินทาง
เมือ่ พิจารณาในภาพรวมจะพบว่าการย้ายถิน่ การเดินทาง เป็น
ประเด็นส�ำคัญส�ำหรับแม่ท�ำงาน ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลาย
คน ยอมที่จะย้ายถิ่นฐานตั้งแต่แต่งงาน

เริ่มจากดิฉันแต่งงานแล้ว มีลูกสาว 1 คน ก�ำลังน่ารักค่ะ แต่พ่อของลูกอยู่คนละ
จังหวัด เทียวมาเยี่ยมพวกเราทุกสัปดาห์ค่ะ ดิฉันและสามีรับราชการทั้งคู่ค่ะ
ตอนนี้ก�ำลังหาทางย้ายกลับบ้านเกิด เราเป็นคนบ้านเดียวกันค่ะ แต่สามีได้ย้ายแล้ว
เพราะบรรจุก่อน ส่วนดิฉันก�ำลังจะย้ายตามไปค่ะ และแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะ
เรื่องย้ายนี่แหละค่ะ เพราะพื้นที่ที่เราจะย้ายไป มีการแข่งขันกันสูงมาก ต้องเล่นเงิน
จ�ำนวนหลายแสนเลยทีเดียว ด้วยความที่อยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว
ประกอบกับภาระการเลี้ยงลูกคนเดียว มันเหนื่อยมาก เวลางานก็ท�ำงาน นอกเวลา
งานก็ต้องมาเลี้ยงลูก เหนื่อยท้อที่ต้องยืนสู้คนเดียว เราจึงท�ำทุกทางที่จะได้ย้าย
กลับบ้าน สุดท้ายเราต้องกู้เงินหลายแสนบาทเพื่อมาจ่ายใต้โต๊ะ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง สุดท้ายเราก็ผิดหวังจากการย้ายและรอให้เค้าเอาเงินจ�ำนวนนั้นมาคืน
ตอนนี้ก�ำลังหนักใจในการตามเอาเงินคืน เพราะมันคือเงินผิดกฎหมาย ไม่มีหลัก
ฐานใดๆ ในการฟ้องร้องได้ แต่คนที่พาเราไปก็รับปากว่าจะช่วยตามคืน
ซึ่งตอนนี้เค้าก�ำลังอยู่ในช่วงหมุนเงินอยู่
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)
รูป 30 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�ของคำ�ว่า “ย้าย” กลุ่มแม่ทำ�งาน
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เราให้ลูกไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะ โชคดีที่อยู่แค่สุพรรณฯใกล้ๆ เดินทางรวดเร็ว
และ จ-ศ จะเฟสไทม์คุยกันทั้งเช้าและเย็น ส-ท จะกลับไปหาลูกทุกสัปดาห์ไม่
เคยขาด ท�ำแบบนี้มา 3 ปีแล้วค่ะ บางสัปดาห์ก็จะรับมาค้างที่กทม.กัน
มาเที่ยวเล่นสวนสนุกในเมืองศิวิไลบ้าง หรือหาเวลาเที่ยวต่างจังหวัดกัน ส่วน
ตัวคิดว่า เราควรจะท�ำใจเราค่ะ เพราะการที่ยายได้อยู่บ้าน อยู่ในบรรยากาศ
คุ้นเคย อยู่ในสังคมของเขา สุขภาพจิตที่ดี ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยงดูลูกของเรา
ด้วย แต่ถ้ายายมาแล้วต้องกังวลและคิดถึงบ้าน ต้องเลี้ยงหลานเหงาๆ อยู่กัน
2 คน กว่าจะผ่านแต่ละวันไปของยายคงห่อเหี่ยวน่าดู แล้วเราก็เชื่อว่ายาย
ยังไงก็เลี้ยงและรักหลานสุดตัวอยู่แล้วค่ะ จะห่วงก็แต่เรื่องการตามใจที่เรา
ต้องคอยอบรมลูกเองทุกครั้งที่เจอกัน แต่ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ เท่าที่
เห็นมา อันนี้คงต้องท�ำใจอย่างหนัก เพราะถ้าระยะห่างไม่สม�่ำเสมอ นานๆ ได้
เจอกันที ลูกจะติดคนเลี้ยงมาก และไม่เอาพ่อแม่ค่ะ ต้องหาของล่อ ต้องท�ำ
ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดลูก แต่ถ้าจัดสรรเวลาได้ดีก็น่าจะผ่านไปด้วยดีนะคะ
บอกเล่าจากประสบการณ์ตรงค่ะ สู้ๆนะคะมนุษย์แม่เงินเดือน ขอให้หา
ทางออกได้อย่างราบรื่นค่ะ

แม่เต็มเวลา
ความภูมิใจบน
ความเปราะบาง

(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)
ในสองบทต่อไปนี้จะเป็นการน�ำเสนอปัจจัยและผลกระทบของการปรับเปลี่ยน
วิถีการท�ำงานหลังจากมีบุตร ทั้งจากข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ เนือ่ งจากประเด็นทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มคี วามซับซ้อนและมี
รายละเอียดปลีกย่อยอย่างมาก ประเด็นที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้เป็นประเด็นที่มี
ความส�ำคัญและมีการพูดถึงบ่อยครั้งในกลุ่มแม่เต็มเวลา
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เหตุแห่งการเลือกอยู่กับลูกเต็มเวลา

ไม่มีทางที่
จะมีใครเลี้ยงลูก
ได้ดีเท่าแม่แน่นอน

การตัดสินใจเป็นแม่เต็มเวลา เป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีปัจจัย
เกีย่ วข้องจ�ำนวนมาก และเป็นการตัดสินใจทีย่ าก จากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากกระทู้บนเว็บไซต์พันทิป เพจสาธารณะเฟซบุ๊ก และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าสาเหตุและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการเลือก
มาเป็นแม่เต็มเวลามีดังนี้

อยากเลี้ยงลูกเอง
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การตัดสินใจออกไม่ใช่เรื่องง่าย เคยแต่งตัวสวย ได้เงินเดือน
เยอะ แต่ในที่สุดตัดสินใจโดยไม่มีใครบังคับ ออกจากใจล้วนๆ
เพราะคิดว่าลูกคือสิ่งส�ำคัญที่สุด ไม่มีทางที่จะมีใครเลี้ยงลูก
ได้ดีเท่าแม่แน่นอน

แม่ ที่ ตั ด สิ น ใจออกจากงานเพื่ อ มาเลี้ ย งลู ก เต็ ม เวลาส่ ว นใหญ่ มี
ความคิดว่า การให้เวลากับลูกเต็มที่ เช่น มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเต็มที่ หรือได้ดูแลสั่งสอนลูกในแบบที่ต้องการ จะท�ำให้ลูกมี
พัฒนาการดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ แม่กลุ่มนี้เชื่อว่าการมีเวลา
เลี้ยงดูลูก จะสามารถให้ความรัก และเห็นพัฒนาการของลูกทุก
ช่วงวัย มากกว่าแม่ที่ออกไปท�ำงานนอกบ้าน จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ท�ำให้ผู้หญิงท�ำงานหลายคน ตัดสินใจเลือกเลี้ยงลูกเต็มเวลา

(แม่เต็มเวลา พันทิป)

แม้ว่า แม่บางรายจะชอบท�ำงาน รักงานที่ท�ำ หรืออยากท�ำงานต่อ
แต่เมื่อต้องตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับลูก มักมีเหตุผลว่างานหรือเงิน
ค่อยเริม่ ต้นใหม่กไ็ ด้ รอให้ลกู โตก่อน ก็สามารถเลือกได้อย่างไม่ลงั เล
นอกจากนีแ้ ม่กลุม่ นีไ้ ด้วางแผนเรือ่ งการเลีย้ งลูกไว้ลว่ งหน้าแล้ว และ
เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านไว้ด้วย อาทิ ด้านการเงิน หรือ
แผนเรือ่ งการหารายได้เพิม่ เติม แผนชีวติ เมือ่ ลูกโต ดังนัน้ จะสามารถ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเลี้ ย งลู ก ได้ เ ต็ ม ที่ และมี ค วามสุ ข กั บ การ
เลี้ยงดูลูก

(แม่เต็มเวลา พันทิป)

ถือว่าโชคดี ที่มี “โอกาส” ดูแลลูกด้วยตัวเองแบบเต็ม 100%
แบ่งงานกับสามีชัดเจน สามีหาเงินนอกบ้าน ตัวเองท�ำงาน
ในบ้านให้ดีที่สุด คิดในใจว่าต้องจ้างพี่เลี้ยงด้วยเงินเดือนแค่ไหน
ถึงจะเลี้ยงลูกได้ดีเท่าดิชั้น.. เต็มที่ขนาดนี้!! ค่าจ้างเท่าไหร่
ก็ไม่พอนะคะ หาไม่ได้แล้วแบบนี้บอกเลย

ถ้าให้ไปท�ำอย่างอื่นแล้วไม่ได้เลี้ยงเองตอนนี้ มองย้อนมารู้ว่า
ตัวเองต้องเสียใจค่ะ เลยพยายามท�ำให้ดีที่สุด ให้ดีขึ้นทุกวัน
เท่าที่ท�ำได้ เรียนรู้ไป ปรับตัวไปพร้อมกับลูก อย่างอื่น
(น่าจะ)รอได้ แต่ลูกไม่รอค่ะ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
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ที่ส�ำคัญ แม่กลุ่มที่เลี้ยงลูกเต็มเวลามีความเชื่ออย่าง
หนักแน่นว่า แม่คือผู้ที่จะให้ความรักความห่วงใยลูก
ได้ดีที่สุด จึงต้องการเลี้ยงลูกเอง อย่างไรก็ตาม ความ
เชื่ อ ดั ง กล่ า วก็ มี ผ ลท� ำ ให้ แ ม่ มี ค วามกั ง วล หรื อ
ความเครียดต่ออุปสรรคทีอ่ าจจะท�ำให้การเลีย้ งลูกไม่
ราบรื่น เช่น เรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องงานที่เคยท�ำ เรื่อง
ชีวิตส่วนตัว ปัญหาในครอบครัว เป็นต้น แต่โดยรวม
แล้วคิดว่าคุ้มค่ากับการลาออกจากงาน

เราทั้งคู่มีความคิดคล้ายๆ กัน ว่าเราอยากมีเวลาให้ลูก
อย่างเต็มที่อย่างน้อยก็คนใดคนหนึ่ง แต่ด้วยค่าใช้จ่าย
ของการมีลูกที่ทุกๆ คนกังวล (เราก็กังวล 555),
ความมั่นคงของรายได้ (ข้อนี้ยิ่งกังวลใหญ่) บวกกับอีก
สารพัดความกังวล ก็ท�ำให้ชั่งใจว่าจะเลือกทางไหนดี ...
สุดท้ายเราตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำ ด้วยความเชื่อ
อย่างเดียวเลยว่า “ไม่มีอะไรที่คนเป็นแม่ท�ำไม่ได้”
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

กลุ่มแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ คาดหวังที่จะเลี้ยงลูกให้ทันต่อสถานการณ์ ตามแนวทางที่เลือกเอง บางคนมี
ประสบการณ์จากการถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตที่คิดว่าไม่เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบัน ขณะ
ทีบ่ างคน เห็นรูปแบบการเลีย้ งดูของปูย่ า่ ตายายจากคนใกล้ตวั เช่น การตามใจเด็กมากเกินไป หรือวิธกี าร
เลี้ยงแบบเก่าที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมไปถึง การมีความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการส่งเสริม
พัฒนาการของลูกที่ต่างไปจากอดีต คนเป็นแม่ จึงคิดว่าหากเลี้ยงลูกเอง จะสามารถก�ำหนดแนวทางการ
เลี้ยงดูให้ตรงกับความต้องการของยุคสมัยได้มากกว่า ในขณะที่ พ่อแม่บางกลุ่มก็ไม่ไว้ใจจะจ้างพี่เลี้ยง
หรือฝากลูกในสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งยังขาดมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง

ลาออกจากงานมาดูแลลูกเหมือนกันค่ะ รุ้สึกภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการ
ของลูก ต้องขอบคุนสามี ที่ยอมเเลกกับทุกๆอย่างเหมือนกัน แม้จะมี
เสียงไม่เห็นด้วยมากมายเหลือเกิน เเต่เบื่อกับการเลี้ยงกับคนเฒ่าคน
แก่ หัวโบราณเกินในบ้างเรื่อง ท�ำให้เรา เครียด จนบ้างที ไม่อยากคุย
กับใครสักคน เบื่อต้องอย่างนั้นอย่างนี้
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
อารมณ์นี้เลย ลูกคนแรกไม่ได้เลี้ยงเองอยู่กับคนเลี้ยง ท�ำแต่งาน
เย็นทุกวันและวันหยุดลุงกับป้าก็เอาไปเลี้ยง ผลสุดท้ายมีแต่คนตามใจ
มั่นใจในตัวเองมากแถมยังดื้ออีก นี่แค่ 6 ขวบนะ
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

“ไม่มีอะไรที่คนเป็นแม่ทำ�ไม่ได้”
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น้องสาวให้มาช่วยเลี้ยงที่บ้านใหม่ ทีนี้ลูกย้ายโรงเรียนมาที่นนท์แล้ว
ก็มีปัญหาว่าไม่มีคนไปรับที่โรงเรียนด้วย และน้องไปท�ำงานด้วย ก็ไม่มี
คนเลี้ยงคนเล็กอีก ก็ต้องลาออก......ไม่กล้าจ้างคนอื่น เพราะว่าดูข่าว
มันน่ากลัว ลูกเราซน เดี๋ยวจะแอบตีลูกเรา ตัวเราเองก็ยังดุลูกบ่อย
(แม่เต็มเวลา สัมภาษณ์เชิงลึก)
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ไม่มีคนช่วยเลี้ยง/
ไม่มีทางเลือกที่เข้าถึงได้
หลายครั้งที่แม่เลือกที่จะเป็นแม่เต็มเวลา เพราะไม่มีทางเลือก
เนื่องจากไม่มีคนช่วยเลี้ยง หรือไม่สามารถหาทางเลือกในการ
ฝากดูแลบุตรในราคาที่ครอบครัวมองว่าคุ้มค่า โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้ที่แม่จะได้มาจากการกลับไปท�ำงาน
แต่ละครอบครัวจึงมีต้นทุนในการจ้างคนช่วยเลี้ยงไม่เท่ากัน
ครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายหรือญาติคนอื่นๆ อยู่ใกล้จะมีต้นทุน
ในการจ้างคนช่วยเลี้ยงต�่ำที่สุด แต่ส�ำหรับหลายๆ ครอบครัว
ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ปู ่ ย ่ า ตายายหรื อ ญาติ เ ลี้ ย งได้ ทางเลื อ กที่
รองลงมา คือ จ้างพีเ่ ลีย้ ง หรือฝากลูกไว้กบั ศูนย์รบั เลีย้ งเด็กเล็ก
ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว ครอบครัวจ�ำเป็นต้องชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างเงิน
ที่ต้องใช้ในการจ้างว่าคุ้มค่ากับรายได้ที่จะได้เพิ่มขึ้นจากการ
ทีแ่ ม่ไปท�ำงานหรือไม่ ซึง่ หลายครัง้ ครอบครัวค�ำนวณแล้วไม่คมุ้
กับการต้องไปท�ำงาน (เช่น เชื่อว่าคุณภาพที่จะได้กับการเลี้ยง
เองคุม้ ค่ากว่าการทีต่ อ้ งน�ำรายได้ทไี่ ด้เพิม่ มาจ้างคนอืน่ เลีย้ ง ซึง่
คุณภาพน่าจะต�่ำกว่า) ผู้หญิงที่รายได้ไม่สูงมากจึงมีแนวโน้ม
ออกจากงานมากกว่าผู้หญิงที่รายได้สูง

ค่าจ้างเลี้ยงเด็กแพง
เท่ากับค่าแรงที่ทำ�งาน
ยังต้องซื้อนมผง...
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สามีสนับสนุน/กดดันให้ลาออก

เคยคิดอยากกลับไปท�ำงานเหมือน
กัน แต่ถ้าเอาลูกๆไปเข้าเนิร์ส
แล้วไปท�ำงาน เผลอๆเงินที่ได้มาก็
คงจะหมดไปกับค่าเนิร์สพอดี
เหมือนเสียเวลาเปล่าค่ะ เลย
ตัดสินใจอยู่บ้านเลี้ยงลูกเองซะเลย
เรื่องเงินทองก็พอถูไถไปได้ พ่อ
บ้านท�ำงานคนเดียว เราอาจจะไม่
ร�่ำรวยแต่ไม่ได้ล�ำบากมากค่ะ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
หนูคลอดลูกคนที่สองแล้วไม่ได้
ท�ำงานต่อเพราะค่าจ้างเลี้ยงเด็ก
แพงเท่ากับค่าแรงที่ท�ำงานและ
ยังต้องซื้อนมผงผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป
อีก ซึ่งก็เท่ากับว่าไม่มีเงินเหลือ
ให้เราเลย หนูจึงตัดสินใจเลี้ยงลูก
อยู่บ้านดีกว่า ไหนจะลูกคนโต
ที่เรียนอยู่อีก
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

ความคิดเห็นของคู่สมรส เป็นปัจจัยส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้หญิง
ตัดสินใจลาออก ดังจากเห็นจากความถีข่ องการกล่าวถึงคูส่ มรส
โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่มักอ้างถึงสามีบนสื่อออนไลน์ ครอบครัว
ที่สามีเห็นพ้องให้ภรรยาที่ท�ำงาน ออกมาเลี้ยงลูก หมายความ
ว่า ครอบครัวต้องมีความพร้อมระดับหนึ่ง หรือมีทัศนคติต่อ
ครอบครัวแบบผู้ชายเป็นใหญ่ และคิดว่าตนมีรายได้พอที่จะ
เลี้ยงครอบครัวได้ สังคมไทยยังคาดหวังให้ผู้ชายเป็นหัวหน้า
ครอบครัว คือ ท�ำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียว และให้
ภรรยาออกจากงานมาดูแลลูก อาจจะด้วยเหตุผลเพือ่ ต้องการ
เลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ หรือ ไม่มีคนช่วยเลี้ยง

ผมให้ภรรยาลาออก
จากงานมาเลี้ยงลูกเต็ม
เวลา (ลูกคนแรกครับ)
พร้อมกับให้มาช่วย
ดูแลกิจการส่วนตัวครับ
ทำ�ให้แม่ได้อยู่กับลูก
ตลอด 24 ชั่วโมง

ผมให้ภรรยาลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกเต็มเวลา (ลูกคนแรก
ครับ) พร้อมกับให้มาช่วยดูแลกิจการส่วนตัวครับ ท�ำให้แม่
ได้อยู่กับลูกตลอด 24 ชั่วโมง และก็ได้ให้นมจากเต้าตลอดมา
โดยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าดีที่ให้ลูกได้กินนมแม่
ซึ่งพอลูกโตพอที่จะกินอาหารอย่างอื่นได้ก็พยายามให้กินเท่าที่
เค้าจะกินได้ครับ กินบ้างไม่กินบ้างตามประสาเด็ก แต่ที่ไม่ขาด
คือการดูดนมจากเต้า ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ข้างนอกก็ต้อง
ควักเต้ามาให้ดูดเสมอ น�้ำนมของภรรยาผมก็มีมาไม่ขาดครับ”
(สามีของแม่เต็มเวลา พันทิป)
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ถาม : ตอนที่คลอดคนแรก เราก็ตัดสินใจลาเต็มเวลาเลย
		 คือสามเดือน ตอนนั้นนี้แบบ[สามี]ว่าอย่างไรบ้างไหม
ตอบ : [สามี]สนับสนุนเต็มที่ ที่จริง[สามี]จะให้ออกตั้งแต่ตอนนั้น
		 เพราะว่าเค้าอยากให้แบบว่า เป็นคุณแม่ฟูลไทม์ที่มีเวลาให้ลูก
		 เพราะว่าลูกมีเวลาเด็กแค่แป๊ปเดียว เค้าอยากให้เราไม่ต้อง
		 เสียใจทีหลัง ท�ำไมไม่ออกมา แล้วเค้าก็ไม่ได้ happy กับงาน		
อันนี้อยู่แล้ว เค้าไม่ได้อยากให้ภรรยาวิ่งไปขาย ขับรถอยู่แล้ว
		 เค้าอยากให้ท�ำงานที่บ้าน เค้าก็เลย happy
ถาม : แล้วท�ำไมไม่ออกตอนนั้น
ตอบ : เรายังรู้สึกว่าต้องการรายได้อยู่ และยังรู้สึกว่าจริงๆ ท้องแล้วมี
		 ลูกไม่น่าจะมีปัญหากับการท�ำงาน และแม่เราก็ท้องแล้วก็
		 คลอดก็กลับไปท�ำงาน และคนอื่นก็ท้องแล้วก็คลอด และกลับ
		 ไปท�ำงาน เพื่อที่จะเอารายได้เข้าครอบครัวหรือเปล่าเราก็
		 จะแบบท�ำได้นะ เพื่อที่จะออกมาเลี้ยงลูก แต่รายได้สามีก็
		 ไม่ได้มากพอที่จะเลี้ยงได้ทั้งครอบครัว ก็ขอกลับไปท�ำงานก่อน
ถาม : แต่คือวางแผนอยู่แล้วว่า คลอดคนที่สองออกมาก็น่าจะออก
		 แล้วคราวนี้ท�ำไมถึงออกได้ คราวแรกยังไม่ออก ยังอยาก
		 ท�ำงาน ตอนนั้นสามีรายได้ดีขึ้นแล้วด้วย
ตอบ : ใช่ คือตอนแรกสามีไม่ได้ท�ำงานประจ�ำ เป็นรายได้อิสระ
		 คือจะมีเข้ามาแบบเดือนละสองหมื่น หมายถึงต่องาน
		 งานละสองหมื่นห้า สามหมื่นก็แล้วแต่เค้า แต่ถ้าไม่มีงานช่วง
		 เศรษฐกิจตกก็ไม่มีเลย ก็เกลี้ยงไปหมดเลย พอตอนหลัง[สามี]
		 เค้าท�ำเป็นแบบรับงานประจ�ำด้วย และรับงานนอกด้วยก็จะ
		 มีเพิ่มเข้ามาเยอะนิดหน่อย ก็คิดว่าถ้าประหยัดไม่ต้องซื้อ
		 อะไรมาก ก็น่าจะอยู่ได้ แล้วแม่ก็เป็นข้าราชการเกษียณแบบ
		 มีบ�ำนาญอยู่แล้ว แม่ก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว งั้นตัวเองออกมา
		 โดยที่สามีมีรายได้ครอบคลุมได้ก็คงจะโอเค
(แม่เต็มเวลา สัมภาษณ์เชิงลึก)
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ผลกระทบจากการเป็นแม่เต็มเวลา:
อารมณ์ ตัวตน และความมั่นคง
การเป็นแม่เต็มเวลา เป็นบทบาททีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ผูห้ ญิง
และสร้างความรู้สึกเติมเต็มในบทบาทการเป็นแม่อย่างเต็มเปี่ยม
อย่างไรก็ตาม การทีผ่ หู้ ญิงต้องออกจากงานเพือ่ มารับหน้าทีแ่ ม่เต็ม
เวลา ท�ำให้ชวี ติ ของผูห้ ญิงขาดมิตอิ นื่ ๆ ไปอย่างสิน้ เชิง น�ำมาซึง่ ความ
เปราะบางทางด้านอารมณ์ ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และ
ความมั่นคงทางด้านรายได้

ความเปราะบางด้านอารมณ์
การเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นงานที่เหนื่อย ต้องใช้ทั้งแรงกาย
แรงใจ และความอดทน ในการดูแลลูกให้ได้ดี โดยแทบ
ไม่มีเวลาส่วนตัว หรือเวลาพักผ่อน จึงส่งผลให้คนที่เป็น
แม่เต็มเวลาหลายคนสะท้อนความรูส้ กึ คล้ายๆ กัน คือ ถึง
แม้จะมีความสุขที่ได้อยู่กับลูก แต่จะมีความรู้สึกเครียด
เบือ่ เศร้า และเหงา จนหลายคนเริม่ รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขกับ
ชีวิต และด้วยความที่แม่เต็มเวลาที่ไม่มีรายได้เป็นของ
ตนเอง ท�ำให้ขาดความภาคภูมิใจในด้านการท�ำงาน
หาเงิน การสามารถช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระค่า
ใช้จ่าย แม่เต็มเวลาหลายคนจึงเริ่มรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า

แรกๆ มีเป๋บ้าง ขนาดใจแข็งแรงระดับนึง
แล้ว อีกอย่างคือต้องยืนระยะให้ได้ด้วย
เลี้ยงเองทั้งวัน สามเดือนแรก หกเดือน
แรก ปีแรกยังไหว แต่ความอึดอัดมันจะ
สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆ เลี้ยงเองทั้งวันปี
ที่สองนี่รู้สึกแบบเมื่อไหร่จะหมดวันซะที
(ฟระ) มันช่างยาวนาน
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
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ตอนนี้มีลูก งานที่อยากท�ำก็ไม่ได้ท�ำ เพราะ
ต้องเลี้ยงลูก เป็นแม่ฟูลไทม์ ไปบริษัทน้อง
สาวคนเล็กที่ห่างกัน 5 ปี เค้ามีลูกน้อง
การงานไปไกล เราดูแต่ลูก โดยที่จบโท
ถ้าไม่มีลูกก็งานรุ่งไปแล้ว บางทีรู้สึกด้อยค่า
มาก คิดถึงตัวเองในอดีตที่ท�ำงานได้ดี
สนุกกับหน้าที่ที่ท�ำ ตอนนี้ในหัวมีแต่ลูก
อ้วนแก่ ไม่สดใส เวลาดูแลตัวเองน้อยมาก
จากขาขึ้นเป็นขาลงตรงกันข้าม แต่ให้ท�ำ
ยังไง ไม่มีคนช่วย และ 3 ปีแรกของลูก
ส�ำคัญยิ่งนัก รักลูกมาก แค่ท้อใจเหลือเกิน
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

เราเครียด เราเศร้า
บางทีก็อยากตายไป
เหมือนเราเป็นตัวปัญหา

สิ่งที่เราต้องเผชิญคือ เราเครียด เราเศร้า
บางทีก็อยากตายไป เหมือนเราเป็นตัว
ปัญหา แถมอนาคตเราจะเปนยังไงเราก็ยัง
มองไม่เห็นค่ะ เหมือนอยู่ในที่มืดๆ มองไม่
เหนแสงสว่าง ไม่มีก�ำลังใจ ไม่อยากเล่าให้
ใครฟัง ไม่อยากให้ใครสงสารหรือสมน�้ำ
หน้า...เราเจอจากคนที่นี่เยอะแล้วค่ะ เรา
ไม่อยากเจอคนซ�้ำเติมอีก ตอนนี้ขอแค่
ก�ำลังใจ....จากใครสักคน.....
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

ลูกเริ่มโตแล้วค่ะ คนโต4 คนเล็ก2 ลาออก
จากงานมาก็5ปีได้ ตอนนี้อายุ30แล้วค่ะ คือ
ความจริงสามีก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย และเงิน
ต่างๆให้ อาจจะขาดบ้าง น้อยบ้าง ก็ตาม
เศรษฐกิจ แต่พอนานๆเข้าความรู้สึกอึดอัด
มากขึ้นๆ จนเราอยากกลับไปหางานท�ำเอง
แล้วค่ะ เบื่อจะต้องมาขอ เบื่อต้องมาบอก
ว่าไปจ่ายนู่นนี่ เมื่อก่อน จขกท เป็นเซล
ขายเกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์ เข้าตาม
รพ.ในเขตภาคเหนือ งานหนัก แต่เงินเดือน
ดี ตามความสามารถการขาย แต่พอมีลูก
จะกลับคงไม่ได้แล้ว ต้องขับรถ นอน
ไม่เป็นที่ วันนี้จะไปลง จ.ไหนยังไม่แน่ใจ
เครียดค่ะ อยากกลับไปท�ำงาน

ท�ำงานได้สองปี ก็แต่งงานค่ะ ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเพราะต้องย้ายมาๆ ไปๆ
บ้านเรากับบ้านสามี ต้องปรับตัวกับแม่สามี แต่ก็ยังปกตินะคะ จนกระทั่งมี
เจ้าตัวเล็ก ชีวิตเปลี่ยนไปมาก เราต้องออกจากงานตั้งแต่ตั้งท้องได้สอง
เดือนเพราะแพ้หนักมากจนท�ำงานไม่ได้ ต้องกลับมาอยู่บ้านสามีเฉยๆ
…
จนกระทั่งคลอด เวลาทั้งหมดเราทุ่มให้ลูกร้อย% สิ่งต่างๆที่เคยชอบกีฬา
ออกก�ำลังกายแทบจะทิ้งหมดค่ะ ทาครีมแต่งหน้าคือลืมไปเลย จวบจนวันนี้
ลูกขวบเศษๆแล้วค่ะ เรารักลูกนะคะ แต่ยอมรับว่าเบื่อกับการเลี้ยงเด็ก
ต้องอดทด อนกลั้น อดนอน อดกิน จนเรารู้สึกเครียดมากๆ เวลาลูกดื้อ
…
เรามานั่งคิดถึงตอนที่มีเงินใช้ไม่ต้องเป็นภาระของสามี ไหนจะมีเงินให้แม่
ใช้อีกทุกเดือน ตอนนี้ร่างกายโทรมหน้าโทรม นน.ขึ้น เพื่อนฝูงไม่ได้เจอ
หน้า เหงาคิดถึงสิ่งที่เคยท�ำในอดีต
…
จวบจนวันนี้เรารู้สึกชีวิตเปลี่ยนไปมาก ขาดความแอกทีฟ เบื่อหน่าย
เบื่อตนเอง รู้สึกไร้ค่า เหมือนเกาะสามีกิน เหมือนคนที่ท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ
ซักอย่าง ตื่นมาใช้ชีวิตแบบเลี้ยงลูกให้ผ่านไปวันวัน เพื่อนฝูงไม่ได้เจอหน้า
กันเลย จะออกไปไหนใกล้ๆยังไม่ได้ มีอะไรก็กินไปเรื่องอาหารสุขภาพ
ที่แต่ก่อนเราเคร่งครัดมากก็ลืมไปเลยค่ะ นน.ปัจจุบันก็ขึ้นมากว่าเดิมมาก
มองตัวเองในกระจกยิ่งท�ำให้เกลียดตัวเอง เคยตื่นเช้ามาวิ่งตีห้า แปดโมง
เข้างาน จะท�ำตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะ
เราต้องแก้ไขอย่างไรดีคะ หรือต้องรักษายังไง ให้กลับมามีไฟ มีความสุขกับ
ชีวิตเหมือนแต่ก่อน ตอนนี้เหมือนตนเองขี้เกียจไร้แรงผลักดัน เบื่อๆทุกๆ
สิ่งรอบตัวไปหมด เหมือนไร้คุณค่า เครียด เหงา
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

(แม่เต็มเวลา พันทิป)
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ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
ถึงแม้ว่าการตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเลี้ยงลูก
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกัน
ระหว่างสามีและภรรยา แต่เมื่อภรรยาออกจากงาน
และสามีต้องรับภาระดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน
บ้านเพียงคนเดียว ความรู้สึกกดดันและเครียดมัก
จะเกิดขึ้นตามมาในครอบครัว
เมื่ อ ผู ้ ห ญิ ง ต้ อ งพึ่ ง ผู ้ ช ายในด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง ของ
ครอบครัวและส่วนตัวทั้งหมด ความสัมพันธ์จึงกลาย
เป็นลักษณะที่ชายเป็นใหญ่กว่า เนื่องจากมีอ�ำนาจ
ทางการเงินที่เหนือกว่า หลายครั้งที่ภรรยาโดนสามี
พูดจาดูถูก ไม่ให้เกียรติ แต่ก็ต้องยอมเพราะรู้สึกว่า
ตนยั ง ต้ อ งพึ่ ง พาสามี ด ้ า นการเงิ น น� ำ มาซึ่ ง ความ
สัมพันธ์ที่ผู้หญิงรู้สึกด้อยกว่าผู้ชาย ไม่มีค่า
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สามีท�ำเหมือนตัวเองเป็น
พระเจ้า จะข่มจะด่าอะไร
ก็ได้ ไม่ให้เกียรติ เราต้อง
ยอมตลอดเพราะขอเขากิน
เราได้แค่อดทน
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

เราต้องยอมตลอด
เพราะขอเขากิน
เราได้แค่อดทน

บางครั้งเราก็คิดนะคะ เป็นคู่ชีวิต
เขาแต่เราไม่สามารถช่วยเขา
หาเงินได้ ไม่สามารถช่วยคิด
หรือหาทางออกได้เลย
เอาง่ายๆ ค่ะ โง่ คิดอะไรไม่ออก
ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะ

สามีให้เงินเดือนละ 7 พันบาท แต่ใช้งานเรา
ทุกอย่าง ยิ่งกว่าคนใช้ เราต้องท�ำงานบ้าน
ทุกอย่าง ทั้งเลี้ยงลูก ท�ำกับข้าว ล้างจาน
สามีเลิกงานกลับบ้านมาก็นอนดูแต่ทีวี
ชวนลูกดูด้วย ถ้าว่างก็เล่นแต่มือถือ
มีอยู่ 2 อย่างนี่แหละ ที่ท�ำเป็นกิจวัตร

(แม่เต็มเวลา พันทิป)

(แม่เต็มเวลา พันทิป)

อีกประเด็นที่พบในกลุ่มแม่ท�ำงาน
คือการที่รู้สึกว่าตนไม่มีเวลาในการ
ดูแลตัวเอง ท�ำให้ตัวเองทรุดโทรม
เป็นสาเหตุที่ท�ำให้สามีไปมีคนอื่น
เป็นความรูส้ กึ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจ ตอกย�ำ้
ความด้อยค่าของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูก
อยู่กับบ้าน

สงสารลูกก็สงสาร
สมเพชตัวเองก็
สมเพช เป็นอีเพิ้ง
พุงยื่นนั่งเลี้ยงลูกไป

เราน�้ำตาไหลเลยค่ะ มันต้องมีอะไรแน่ เซนส์เราบอก
ชัดเจน อยู่กันมาเขาไม่เคยพูดอย่างงี้.. นึกไปไกล
สงสารลูกก็สงสาร สมเพชตัวเองก็สมเพช เป็นอีเพิ้ง
พุงยื่นนั่งเลี้ยงลูกไป เขาไปเริงร่ากับคนมากหน้า
หลายตา ตื้อไปหมด ไม่รู้จริงๆ ว่ามันไม่มีอะไรหรือเรา
คิดมากไปหรือเปล่า คืนนั้นนอนไม่หลับเลยค่ะ
คาอยู่ในใจยันถึงตอนนี้ เค้าก็ยังใช้ชีวิตปกติไม่ขอโทษ
อะไรเหมือนครั้งก่อนๆ ตอนนี้เราก็เลี้ยงลูกไป ได้แต่สม
เพชจริงๆค่ะ สมเพชตัวเองที่อ้วน โทรม สิวเขรอะ
เป็นอิแก่ที่บ้านตามละครจริงๆ...
(แม่เต็มเวลา พันทิป)
เราทะเลาะกันเกือบทุกวันเพราะเรื่องนี้ !!! คือ
ปล่อยให้เราเลี้ยงลูกคนเดียว เราต้องออกจากงาน
มาเลี้ยงลูกอย่างเดียว เลี้ยงลูกไม่มีวันหยุด แต่สามี
ท�ำงานยังมีวันหยุด พอวันหยุดเขาก็สังสรรค์ เรา
เหนื่อยเราท้อ..สามีเราไม่ได้วัยรุ่นน้ะ อายุ 40+ แล้ว
ววว สิ่งที่เรากังวลใจคือ ..กลัวสามีนอกใจค่ะ เพราะ
เราเองก็อยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว ไม่ได้แต่งตัว
อยู่บ้านก็หน้าสดงงทั้งวัน ไม่เคยได้ออกไปเปิดหู
เปิดตาเลยค่ะ อึดอัดใจมากค่ะ
(แม่เต็มเวลา พันทิป)
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รู้มั้ยสมัยแม่นะ
งานนอกบ้านก็ทำ�
กลับมาก็เลี้ยงลูกต่อ
แม่ยังทำ�ได้เลย

ต้องออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกเต็มตัว ทุกอย่างเหมือนจะดี
แต่ไม่เลยค่ะ โดยเฉพาะพี่น้องเค้าเอาไปพูดกันว่าเรามาเกาะ
ครอบครัวเค้า ท�ำให้พ่อแม่เค้าล�ำบาก พอเราเริ่มออกหางาน
เขาก็จะบ่นกับญาติๆ เขา ว่าเราจะทิ้งลูกไปท�ำงาน ไม่ห่วงลูก
หรือไง แต่พอเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว เขาก็เอาไปพูดอีก
ว่าเราไม่หางานท�ำ เรานี่แบบเสียความรู้สึก เสียใจ
เหมือนว่าเราท�ำอะไรก็ไม่ถูกใจเขา
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

นอกจากความสัมพันธ์กับสามีแล้ว
ผู้หญิงที่ผันตนมาเป็นแม่เต็มเวลาที่
ต้องอาศัยอยูบ่ า้ นสามี มักจะมีปญ
ั หา
กับพ่อแม่ของสามีด้วย ความคาด
หวังของครอบครัวสามี คือ ให้ผหู้ ญิง
ท� ำ หน้ า ที่ แ ม่ บ ้ า นแม่ เ รื อ นอย่ า ง
ไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งเรื่องการดูแล
ความเรียบร้อยภายในบ้าน การจัด
เตรียมอาหารการกิน การเลี้ยงดูลูก
ให้รา่ งกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์
การต้องอาศัยร่วมกับครอบครัวของ
สามีจึงมักสร้างความอึดอัด ความ
กดดันและความเครียดเพิ่มเติมให้
กับผู้หญิง

อยู่บ้านสามี แรกๆ ก็ดีค่ะไม่มีใครว่าอะไร แต่พอนานไปนานไป
เริ่มบ่น เมื่อไหร่จะไปท�ำงาน เมื่อไหร่จะปิดนม ท�ำไมไม่เอา
ขวดนมให้ลูกกิน ถ้ากินตั้งแต่แรกจะได้ออกงานไหมค่ะ
เลยคิดว่าเบื่อค่ะ เหมือนเป็นภาระให้เขา
(แม่เต็มเวลา พันทิป)
แม่ฟูลไทม์หลาย ๆคนก็คงเคยเจอมาเช่นเดียวกัน คือแรงกดดัน
จากคนรอบข้าง (ในกรณีของเราเป็นแม่สามีเราเอง) ที่เค้ามักจะ
มองว่า การเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆ มันสบาย ที่ไม่ไปท�ำงานเพราะ
เราขี้เกียจ อยากอยู่บ้านสบายๆ ไปวันๆ แกก็มาพูดกับเราว่า
“เนี่ย ขอถามหน่อยเถอะ ทุกวันนี้ท�ำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงลูก
เนี่ย งานบ้านก็ต้องท�ำมั่งนะ ไม่ใช่ว่าวันๆ เอาแต่บอกว่าเลี้ยงลูก
แล้วไม่ท�ำอะไรเลย นี่ขนาดไม่ได้ท�ำงานนอกบ้านนะ รู้มั้ยสมัย
แม่นะ งานนอกบ้านก็ท�ำ กลับมาก็เลี้ยงลูกต่อ แม่ยังท�ำได้เลย
บ้านช่องไม่เคยปล่อยให้รก ท�ำเองหมด แล้วเรื่องเงินอีก
รู้จักประหยัดๆ บ้างนะ อย่าใช้มากกว่าที่หาได้ ในเมื่อตัวเอง
ก็ไม่ได้ท�ำการท�ำงานอะไร ก็ต้องรู้จักประหยัด”

การขาดอิสรภาพทางการเงิน
และความมั่นคงด้านรายได้
การไม่มรี ายได้เป็นของตนเอง สร้างความล�ำบากใจใน
การใช้จา่ ยของแม่เต็มเวลาในชีวติ ประจ�ำวัน หลายคน
ได้เงินเป็นรายเดือนจากสามี บางคนได้เป็นครั้งคราว
บางคนเลือกที่จะพยายามใช้เงินเก็บตนเองในการซื้อ
ของใช้สว่ นตัว แต่ดว้ ยการทีไ่ ม่ได้ทำ� งานอีกต่อไป เงิน
เก็บจึงมีแต่ร่อยหรอลงทุกวัน

จะซื้อชุดใหม่ ครีมทาผิวบ้าง อย่าหวังเลย ไม่ได้
ซื้อของเล่นให้ลูกบ้างยังโดนด่าว่าฟุ่มเฟือย
ซื้อกับข้าว ต้องเอามาเช็คก่อนว่าอันนี้ฟุ่มเฟือย
อันนี้ไม่ดี อย่าซื้อมาอีก คือ ไร้อิสระในการใช้
จ่าย เวลาไปซื้อของในห้าง รถเข็นต้องไปโซน
ของจ�ำเป็นเท่านั้น ไม่เคยได้เดินชิว รีบซื้อ
รีบกลับ บ้างครั้งช้า คือโดนด่า โดนตะคอก
เราเคยนั่งร้องไห้บนรถมาแล้ว ทีนี้จะซื้ออะไร
ต้องรีบและวิ่งเท่านั้น ไม่งั้นโดน

เคยมีไหมคะแม่ๆ ที่รู้สึกอึดอัด
เวลาต้องใช้เงินสามีของเราเอง
เหมือนเราเคยท�ำงานมีรายได้ของ
เรา ใช้เงินเราสบายใจมาก แต่พอ
เราออกมาแล้วใช้เงินสามี มัน
รู้สึกอึดอัดมากคะ
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

ซื้อกับข้าว
ต้องเอามาเช็คก่อนว่า
อันนี้ฟุ่มเฟือย
อันนี้ไม่ดี
อย่าซื้อมาอีก

(แม่เต็มเวลา พันทิป)

(แม่เต็มเวลา พันทิป)
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ผลกระทบด้านการเงินความมั่นคงด้านรายได้ เป็น
ประเด็นที่สร้างความกังวลกับแม่เต็มเวลาในทุกกลุ่ม
เนื่องจากทุกวันนี้ต้องพึ่งรายได้จากสามีเป็นหลัก
ท�ำให้แม่เต็มเวลารู้สึกว่าชีวิตตนอยู่บนความเสี่ยง
ตลอดเวลา หากสามีตกงาน นอกใจ ต้องหย่าร้าง ป่วย
จนท�ำงานไม่ได้ หรือเสียชีวิต ดังนั้น ถ้าหากเกิดอะไร
กับครอบครัว นอกจากจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายของ
ตนเองแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายของลูกที่ต้องดูแลอีก ความ
เปราะบางจึงเกิดขึ้นกับแม่เต็มเวลา ที่ทางเลือกใน
การกลับไปท�ำงานเริ่มน้อยลง ยิ่งห่างจากการท�ำงาน
นานเท่าไร โอกาสในการที่จะกลับไปมีงานที่มีความ
มั่นคงยิ่งลดลง

ลาออกมาเลี้ยงลูกเองเหมือนกันคะ สามีท�ำ
ธุรกิจของตัวเอง เลี้ยงลูก เลี้ยงเราได้สบาย
แต่เราไม่เคยสบายใจเลย ที่ต้องใช้เงินเขา
เราคิดถึงอนาคตเสมอ ว่าถ้าวันนึงเราต้องเลิก
กัน เราจะท�ำยังงัย ลูกยังจะได้เรียน รร ดีๆ
กินอยู่อย่างสบายแบบทุกวันนี้หรือเปล่า
อนาคตมันไม่แน่นอน ถ้าเลือกได้ เราก็จะ
ท�ำงานคะ อย่างน้อยๆ เรามีเงินเดือน เรา
สามารถให้ลูกได้ ถึงจะไม่สบายมาก แต่ก็ไม่
อดอยากแน่นอนคะ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

แม่เต็มเวลาต้องเผชิญกับอีกความท้าทายที่บั่นทอน
จิตใจ คือการที่สังคมภายนอกไม่เห็นคุณค่าของการ
เป็นแม่เต็มเวลา และมักถูกดูถูกว่าไม่มีค่า เสียแรงที่
อุตส่าห์เรียน ต้องมาอยู่กับบ้านเฉยๆ รวมถึงความ
สัมพันธ์กับเพื่อนฝูง แม่เต็มเวลาจ�ำนวนมากกล่าวถึง
ผลกระทบเรื่องชีวิตสังคมของตนเองที่หายไป
ถ้าเลิกกัน เราจะกลับไปท�ำงาน
ใหม่ยากมาก อายุมากขึ้น และ
ห่างสังเวียนมานาน เหมือนอยู่กับ
ความเสี่ยง ที่ท�ำให้ทางเลือก
น้อยลง
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

ยิ่งเวลาผ่านไปเรายิ่งอยากกลับไป
ท�ำงานแต่เราไม่อยากจ้างพี่เลี้ยง
แต่ปีนี้อายุก็มากแล้ว (33 ปีนี้)
จะไปสู้เด็กจบใหม่ก็คงไม่ได้ เรามี
ดีกรีเรียนจบโทค่ะ เรียนด้านการ
สอนมาเยอะ แต่ให้เปิดโรงเรียนก็
อาจไม่มีเวลาดูแล…เลยอยากถาม
แม่ๆว่าเริ่มกลับไปท�ำงานกันตอน
ลูกกี่ขวบคะ ถ้าไม่มีคนช่วยเลี้ยง
พอลูกไปโรงเรียน พอจะท�ำอะไร
ได้ไหมคะ และได้กลับไปท�ำอาชีพ
ที่รักกันไหมคะ

เพื่อนน้อยลง มีเพื่อนแต่ไม่ได้ไปสังสรรค์
เจอกันเหมือนแต่ก่อน เพราะเดี๋ยวนี้เวลา
จะไปไหนก็ต้องลูก สามี ไปพร้อมกันหมด
เวลาจะให้เพื่อนเลยไม่ค่อยมีแล้ว...
ไอ้ที่งานเลี้ยงรุ่นก็อย่าหวัง ไม่เคยไปเลย
เพื่อชวนก็บอกเออๆ ไปกันก่อน
อย่างว่าเนอะพี่ คนมีลูกก็จะอย่างนี้
(แม่เต็มเวลา สัมภาษณ์เชิงลึก)

งานเลี้ยงรุ่นก็อย่าหวัง
ไม่เคยไปเลย
อย่างว่าเนอะพี่
คนมีลูกก็จะอย่างนี้

เราเคยท�ำงาน มีสังคม มีเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่
มอต้น แต่พอลาออกมาเลี้ยงลูก เราไม่ค่อย
ออนไลน์ในสังคม ไม่เล่นไลน์ตลอดเวลา
ไม่ออนเฟสบุค วันๆ ใส่ใจ และเลี้ยงดูลูก
ให้ดีที่สุด แต่มีวันนึงคือวันเกิดเพื่อน มันจัด
งานเลี้ยงตอนกลางคืน แล้วเราไม่ได้ไป เพราะ
มันไม่ได้ชวน พอมารู้อีกที พวกเพื่อนที่เคย
คบกัน พากันตีตัวออกห่าง บ้างก็โกรธเรา
หาว่าเราไม่ไปงานมัน มีหน�ำซ�้ำยังโดนคน
ที่เกลียดที่สุดแย่งเพื่อนสนิทไปด้วย แถมยัง
ส่งรูปมาเยาะเย้ยว่าเรารักกันเพื่อนกันตลอดไป
อีก คือช่วยเข้าใจหน่อยกว่าจะเลี้ยงเด็กคนนึง
ให้มีความสุข เจริญตามวัย มันเหนื่อยนะ
แล้วเราไม่ใช่คนที่จะสามารถออนไลน์ได้ตลอด
เหมือนแต่ก่อนด้วย แล้วบางทีพาลูกออกไป
ขายของเจอพวกเพื่อนที่สนิทและเคยท�ำงาน
ด้วยกัน มันมองดูถูกมากๆ แล้วนินทาให้ได้ยิน
ด้วยว่าเสียดาย จบปริญญามานั่งขายของ
เลี้ยงลูก หน้าคุ้นๆเหมือนคนรู้จักเลย
ประมาณนี้
(แม่เต็มเวลา พันทิป)

(แม่เต็มเวลา พันทิป)
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ความสุข ความภูมิใจ ในการเลี้ยงลูกเอง
ท่ า มกลางความรู ้ สึ ก ลบทั้ ง หลาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ความรู้สึกด้อยค่า ไม่มั่นคงทางการเงิน และความ
สัมพันธ์กับสามี แม่เต็มเวลาเกือบทั้งสิ้นกล่าวว่ายัง
คิดว่าคุม้ ค่าทีต่ นเองตัดสินใจออกจากงาน เพราะรูส้ กึ
ภูมิใจกับบทบาทแม่ที่สามารถท�ำได้อย่างเต็มที่ และ
รู้สึกได้ว่าเกิดผลดีต่อคุณภาพของลูก

รู้สึกตัดสินใจถูก ที่ตัดสินใจลาออก
มาเลี้ยงลูก และต้องขอบคุณสามีที่ท�ำงาน
หารายได้ ไม่สบายกายเหมือนเดิม แต่
คุณค่าทางจิตใจเพิ่มขึ้นมาก ดีใจที่เป็น
คนแรกได้เห็นพัฒนาการของลูกในทุกวัน
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของลูกคือ
ค่าตอบแทนของคนเป็นพ่อแม่จริงๆ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
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ลูกมีทักษะทางภาษา
ในเกณฑ์ดี กล้าแสดงออก
ลูกร่าเริง ไม่ใช้อารมณ์
สวดมนต์ไหว้พระ
ไม่เคยร้องเอาของเล่น
แถมยังเก็บเงินเก่ง
ได้อย่างที่อยากได้

มันจริงอย่างที่สุดค่ะ เคยคร�่ำครวญค่ะ เงินเดือน
สองหมื่นกว่าลาออกมาเลี้ยงลูก ใช้เงินที่เก็บไว้
อย่างจ�ำกัด ตัด หั่น เฉือน กินไม่อิ่ม อึไม่สุด นอน
ไม่เป็นจริงๆ นะคะ แต่ผลคือลูกชอบอ่านหนังสือ
ชอบให้แม่เล่านิทาน ลูกมีทักษะทางภาษาใน
เกณฑ์ดี กล้าแสดงออก ลูกร่าเริง ไม่ใช้อารมณ์
สวดมนต์ไหว้พระ ไม่เคยร้องเอาของเล่น แถมยัง
เก็บเงินเก่ง ได้อย่างที่อยากได้ แม้ไม่รู้ว่าจะได้อีก
นานเท่าไร แต่ก็ท�ำให้เห็นท�ำให้ดู สอนไปหมดแล้ว
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)

ได้ดั่งใจจริงๆ
คุ้มค่ากับการอุทิศ
ตัวเองมากๆ
คือ ที่ลูกได้แน่ๆ

ได้ดั่งใจจริงๆ คุ้มค่ากับการอุทิศตัวเองมากๆ
คือ ที่ลูกได้แน่ๆ คือ ได้กินนมแม่จนสามขวบครึ่ง
ซึ่งดีมากกก สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยต้องพ่นยา
ส่วนเรื่องความฉลาดไม่เป็นสองรองใครจริงๆ
ตอนนี้เรียน ป.1 เด็กกว่าเพื่อนๆ 1 ปี แต่สอบ
ได้ ที่ 1 ที่ 2 ตลอด ช่วงเข้า ร.ร.แม่ก็ยังเรียนรู้
ไปพร้อมๆลูก แถมยังได้ติวให้ลูกช่วงสอบเองอีก
คือไม่ต้องเสียเงินค่าเรียนพิเศษแบบคนอื่นๆ ก็ได้
คะแนนดีมาตลอด การเป็นคุณแม่แบบเต็มเวลา
มันคุ้มจริงๆ พอช่วง 3 - 4 ปีแรก พื้นแน่น
ต่อไปก็ไม่น่าห่วงล่ะ
(แม่เต็มเวลา เฟซบุ๊ก)
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ผลกระทบระยะยาว
การลาออกมาเป็นแม่เต็มเวลาของผู้หญิงในวันนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบ
เพียงในระยะสัน้ แต่ในระยะยาวด้วย ผลกระทบในระยะยาวทีไ่ ด้รบั การ
กล่าวถึงมากที่สุด คืออุปสรรคที่เกิดในการพยายามกลับไปท�ำงาน
เนื่องจากออกมาจากตลาดแรงงานเป็นระยะเวลานาน เมื่อกลับไป
ท�ำงาน แม่เต็มเวลาจะมีความกังวลในเรือ่ งอายุทมี่ ากขึน้ การต้องแข่งขัน
กับคนรุ่นใหม่ และยังรู้สึกได้ถึงการกีดกันของบริษัทต่อแม่ลูกอ่อน
ผลที่ตามมา คือการหารายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ ในงานที่ไม่ได้มีความ
มั่นคง เช่น การขายของออนไลน์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่แม่เต็มเวลาสนใจ
เป็นอันดับต้นๆ แต่การขายของออนไลน์ไม่ได้ง่ายเสมอไป และไม่ใช่
ทุ ก คนสามารถที่ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ ในการขาย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
การขายของออนไลน์ไม่ใช่งานที่ช่วยสร้างหลักประกันรายได้ให้แม่
ที่เลี้ยงลูกเต็มเวลาเท่าไรนัก

แต่คนทำ�เยอะขึ้น
หลอกลวงกันมากขึ้น
ธุรกิจขายเสื้อผ้า
ก็ดรอปลงค่ะ
จะเรียกว่า[เจ๊ง]ก็ได้
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อยู่กะใคร
ใครเลี้ยง คิดถึงลูกมั๊ย
เราจะมีสมาธิทำ�งานได้
อย่างไร
ลูกเรายังเล็ก ถ้าลูก
ป่วยล่ะ เราจะทำ�
อย่างไร???
...
แต่เพราะลูกเรายังเล็ก
ถ้าเกิดลูกป่วย
หรือเกิดเหตุไรขึ้น
เราจะไม่มีสมาธิทำ�งาน
งานอาจผิดพลาดได้

เราแม่บ้านลูกสอง ออกจากงานประจ�ำได้ตั้งแต่
ท้องลูกคนแรก ที่ออกมาก็เพราะอยากเลี้ยงเอง
ไม่มีคนช่วยค่ะ พออยู่ๆ ไป ก็เริ่มเบื่อค่ะ
อยากหาไรท�ำ ล�ำพังเงินสามีก็พอใช้ไปวันๆ ค่ะ
อย่าถามถึงเงินเก็บ ไม่มีค่ะ จะซื้อเสื้อผ้า เครื่อง
ส�ำอางที ก็ต้องขอสามี ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขาย
เสื้อผ้าบูมในเฟสบุคก็เลยไปหามาขายเหมือนกันค่ะ
ก็ขายได้เรื่อยๆ พอมีก�ำไร มีเสื้อผ้าสวยๆ
ได้ใส่ แต่คนท�ำเยอะขึ้น หลอกลวงกันมากขึ้น
ธุรกิจขายเสื้อผ้าก็ดรอปลงค่ะ จะเรียกว่า[เจ๊ง]ก็ได้

เราจึงลาออกมาคลอดและเลี้ยงลูกเป็นเวลา 1 ปีเต็มที่ไม่ได้
ท�ำงานเลย หลังจากนั้นก็เคลียร์ลูกให้อยู่กะพ่อ-แม่ของเราที่ ตจว.
เราก็มาอยู่กับแฟนแล้วหางานท�ำที่กรุงเทพค่ะ จนเราเจอธนาคาร
[แห่งหนึ่ง] สาขาใกล้ที่พักเราเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ BCO ด่วน!!!
เราอยากท�ำงานธนาคารมาก เราเลยลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ
พอถึงวันสอบเราก็ไปสอบปกติค่ะ เค้าตรวจข้อสอบตรงนั้นเลย
ปรากฏว่าเราสอบผ่านหมดทุกอย่างค่ะ เหลือด่านสุดท้ายคือ
สอบสัมภาษณ์กับ ผู้จัดการสาขา พอถึงเวลาเราก็แนะน�ำตัว
ปกติค่ะถาม-ตอบกันทั่วไป แต่มีติดตรงประเด็นที่เรามีลูกค่ะ
ผจก.ถามเรื่องลูกเยอะมาก อายุเท่าไร ญ.หรือ ช. อยู่กะใคร
ใครเลี้ยง คิดถึงลูกมั๊ย เราจะมีสมาธิท�ำงานได้อย่างไร
ลูกเรายังเล็ก ถ้าลูกป่วยล่ะ เราจะท�ำอย่างไร??? ทุกค�ำถาม
เราตอบให้เคลียร์ทุกประเด็นอย่างมั่นใจค่ะ เพราะเราท�ำการบ้าน
มาดี แต่สุดท้าย เราไม่ถูกเลือก เค้าบอกว่าเราผ่านทุกอย่างละ
ประสบการณ์การท�ำงานที่เคยท�ำผ่านมาค่อยข้างโอเค
ขายสินค้าให้แบงค์เค้าได้ บุคลิกผ่าน แต่เพราะลูกเรายังเล็ก
ถ้าเกิดลูกป่วยหรือเกิดเหตุไรขึ้น เราจะไม่มีสมาธิท�ำงาน
งานอาจผิดพลาดได้ แนะน�ำให้ไปหางานท�ำใกล้บ้านดีกว่า
แล้วเชิญเราออกจากห้องค่ะ

(แม่เต็มเวลา พันทิป)

(แม่เต็มเวลา พันทิป)
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ออกจากงานล่าสุดได้ ปีกว่า เพราะแพ้ท้องมาก
แล้วก็มาเลี้ยงลูกด้วย ตอนนี้ลูก 8 เดือน
สมัครงานตั้งแต่ลูก 5 เดือน นัดไปสัมภาษณ์แทบ
ทุกบริษัทที่สมัคร แต่ตกม้าตายตรงลูกยังเล็ก
อยู่เลย ใครจะดูลูก แล้วนมล่ะ สารพัดเรื่องลูก
ขนาดเราบอกเหตุผลทุกข้อยังไม่ได้เลย
ตอนนี้เริ่มท้อล่ะ จะท�ำงานแถวบ้านก็เงินเดือน
น้อย แถมไม่เอาวุฒิ ป.ตรี อีก บอกเสียดายที่
เรียนมา โดนหลอกไปทดลองงานฟรีๆ 3 วันอีก
บริษัทบอกได้แน่ๆ แค่ไปดูลักษณะงานถ้าเราท�ำได้
ครบ 3 วันก็โอเค พอครบ 3 วัน มันบอกไม่ผ่าน
เพราะต่อให้คุณท�ำงานดีแค่ไหน ถ้าบริษัทเห็นว่า
คุณไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งนี้ก็คือไม่ผ่าน
ตอนนั้นเหมือนโลกแตกมาก ใจสลายสุดๆ
ไม่รู้เวลาสัมภาษณ์ต้องโกหกใช่ไหมว่าลูกโตแล้ว
ลูกกินนมผง ตอนนี้ท้อนะ ท้อมาก อยากกลับไป
อยู่กับพ่อแม่ ไปหางานที่บ้านเกิดซะเลย
แต่ติดสามีไปไม่ได้อีก เฮ้อ ใครมีวิธีดีๆ แนะน�ำ
กันหน่อยนะค่ะ

นัดไปสัมภาษณ์
แทบทุกบริษัท
ที่สมัคร
แต่ตกม้าตาย
ตรงลูกยังเล็ก
อยู่เลย

แม่ทำ�งาน
ชีวิตที่ยาก
จะหาสมดุล

(แม่เต็มเวลา พันทิป)

การขาดรายได้ทมี่ นั่ คงในวันนี้ หมายถึง ความสามารถ
ในการออมเพื่อยามแก่เฒ่า การมีเงินส�ำรองในกรณี
เหตุฉุกเฉินที่ลดลง จึงท�ำให้แม่เต็มเวลาตกอยู่ใน
สภาวะที่เปราะบางได้ตลอดช่วงชีวิต
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เมื่อต้องตัดสินใจ
เป็นแม่ทำ�งาน
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั้ ง ในส่ ว นของบทสนทนาออนไลน์ พั น ทิ ป
ข้อความในเพจสาธารณะเฟซบุ๊ก และการสัมภาษณ์เชิงลึกแม่ที่ท�ำงาน
และเลี้ยงลูกไปด้วย พบว่ามีปัจจัยและสาเหตุหลายประการที่ท�ำให้แม่
เหล่านี้ยังคงเลือกที่จะท�ำงานและดูแลลูกไปพร้อมๆกัน

รายได้ของเราและ/หรือรายได้ของฉัน
แม่หลายคนให้เหตุผลว่าที่ยังคงท�ำงานอยู่เพราะอยากมีรายได้เพื่อ
ใช้จา่ ยส่วนตัวและแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยในครอบครัว เนือ่ งจากการ
มีบตุ รหมายถึงการมีรายจ่ายทีเ่ พิม่ มากขึน้ และในอนาคต ค่าใช้จา่ ย
ในครัวเรือนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีก การท�ำงานของตนจะ
สามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อย
นอกจากนี้บางคนยังต้องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพ่อแม่
สูงวัยของตัวเอง อยากส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ของตัวเอง หรือดูแล
ค่าใช้จ่ายเรื่องประกันสุขภาพหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพ่อแม่ตัวเอง
ด้วย ซึ่งในการใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่อยากรบกวนเงินจากสามี ตัวอย่าง
ค�ำพูดที่ระบุว่ารายได้เป็นปัจจัยที่ท�ำให้ผู้หญิงที่มีบุตรยังคงท�ำงาน
อยู่ เช่น
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จริงๆ แล้วในช่วงตอนนั้น ทุกคนไม่ได้รู้สึก
ว่าอยากจะให้ท�ำงาน เพราะว่า[สามี]
เค้าก็เป็นต่างชาติ เค้าก็รู้สึกว่า You ก็ต้อง
spend time กับลูกเท่านั้น เพราะว่า
ที่เยอรมัน หรือว่ายุโรป มัน leave ได้ใน
ระยะเวลา 3 ปี เพื่อที่จะดูลูก แต่เมืองไทย
ไม่มีตรงนั้น มันมีแค่ 3 เดือน แต่สามเดือน
เราไม่สามารถกลับไปท�ำงานได้ ด้วยความ
ที่ลูกยังเด็ก จนกระทั่ง 6 เดือนก็ไม่สามารถ
เพราะด้วยความที่โอเคก็ยังไม่ให้ และสามี
ก็ยังรู้สึกว่าลูกยังเด็กอยู่ แต่ที่ท�ำเพราะ
รู้สึกว่า 1) รายได้ของตัวเองด้วย 2) รายได้
ของครอบครัว คือก็ช่วย และ 3) มันว่าง
เกินไป อยากท�ำ ต้องท�ำอะไรสักอย่าง
นอกจากเลี้ยงลูก พอลูกหลับก็ว่าง
(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

หา income
สองคน
ก็ยังดีกว่าไหม

ก็คิดว่าการที่จะมีรายได้เป็นของ
ตัวเอง ไม่ต้องแบมือขอตังค์มันรู้สึกดี
กว่า อยากได้อะไรก็ได้ ท�ำอะไรก็ท�ำ
ซื้ออะไรก็ซื้อ ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเกรงใจ
เค้าขนาดนั้น แล้วก็คือต่อให้แฟน
มีรายได้มั่นคงแค่ไหน เราก็ยัง
รู้สึกว่า ก็ยังมีเป็นหา income
สองคนก็ยังดีกว่าไหม
(แม่ท�ำงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
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เรากังวลว่า อนาคต เรื่องเงินๆ ทองๆ
ค่าใช้จ่ายที่แฟนรับผิดชอบคนเดียว
แล้วอนาคตจะตึงเครียด
และทะเลาะกัน

แฟนวางแผนว่า ถ้าคลอดแล้วให้เราลาออกมาเลี้ยงลูก
เพราะเงินเดือนเราแค่ 24,000 เองค่ะ เพราะถ้าจ้าง
ให้คนอื่นเลี้ยงเดี๋ยวนี้ค่าจ้างก็แพง และก็ไม่ไว้ใจด้วยค่ะ
เพราะญาติๆ เราก็ไม่มีใครสะดวกช่วยเลี้ยง แม่เราก็เสียแล้ว
แม่แฟนก็ท�ำงานส่วนตัว ซึ่งปัจจุบัน เราก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ที่ต้องจ่าย ทุกๆ เดือน เช่น ค่าประกันพ่อ/ส่งให้พ่อใช้ /หนี้สิน
เรื่องกู้เรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้แฟนก็ต้องรับภาระไปเองคน
เดียว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายรายปี เช่น ประกันชีวิตเรา ,ประกัน
อุบัติเหตุพ่อ เรากังวลว่า เราเองจะไม่พอใช้ แฟนจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จริง ค่าอยู่ ค่ากิน ของใช้ในบ้าน ค่าใช้จ่ายลูก
แฟนรับผิดชอบคนเดียว แต่เราเป็นผู้หญิง บ้างก็ต้องมีค่าใช้
จ่ายส่วนตัว ที่ดูแลตัวเอง เช่น ของใช้ ค่าครีม ฯ นิดๆ หน่อยๆ
แฟนจะให้เราออกมาเลี้ยงซัก 2 ปี ก่อนลูกจะเข้าโรงเรียน
แล้วค่อยกลับไปหางานใหม่ท�ำ เรากังวลมากว่า อนาคต
เรื่องเงินๆ ทองๆ ค่าใช้จ่ายที่แฟนรับผิดชอบคนเดียว
แล้วอนาคตจะตึงเครียด และทะเลาะกัน แล้วเราก็อยู่บ้าน
เลี้ยงลูก ไม่ได้ไปเจอผู้คน ส่วนแฟนก็ท�ำงานออฟฟิศ
กลัวปัญหาหลายๆ อย่างตามมามาก

ลักษณะงานและที่ทำ�งานที่เอื้ออำ�นวย
การมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา เจ้านายและเพื่อน
ร่วมงานเข้าใจ มีความมั่นคงและสวัสดิการที่ดี
ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจท�ำงานไปด้วย
และเลี้ยงดูลูกไปด้วยเป็นอย่างมาก เพราะสภาวะ
การท�ำงานที่ยืดหยุ่น มั่นคง และสวัสดิการที่ดี
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ดึ ง ดู ด ให้ ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี บุ ต รแล้ ว ยั ง คง
ท�ำงานต่อไป

เพราะตอนนี้ก�ำลังสับสนกับตัวเอง
ว่าจะเลือกอยู่ดูแลลูกด้วยตัวเอง
หรือท�ำงานมีเงินให้ลูกใช้ เพราะ
เราท�ำงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
แห่งหนึ่งมีสวัสดิการที่ดี
(แม่ท�ำงาน พันทิป)

(แม่ท�ำงาน พันทิป)

110

111

การที่ ง านเดิ ม ก่ อ นคลอดบุ ต รมี ลั ก ษณะ
ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการมีบุตร เช่น ที่ท�ำงาน
อยู่ไกล ชั่วโมงการท�ำงานไม่มีความยืดหยุ่น
หรืองานหนัก ต้องเดินทางบ่อย เป็นต้น
เป็นสาเหตุและปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้แม่ทตี่ อ้ งการท�ำงานไปด้วยและ
เลี้ยงดูบุตรไปด้วยต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ
ท�ำงาน

ที่กลับมาขายของ
เพราะอยากมีเวลา
อยู่กับลูด ได้ดูแลลูก

ขายมาเกือบจะ3เดือนแล้ว ยอดขายไม่ค่อยดีเลย
ลองเอาข้อไก่ไปทอดขายก�็ำม่ค่อยดี ก็เปลี่ยน
ชิ้นส่วนแบบอื่นมาขาย ก็ขายไม่ค่อยดี ปรึกษา
กับแฟนว่า หากยังเป็นแบบนี้ ไม่เกิน 2 เดือน
หลังจากนี้ คงกลับไปท�ำงานเป็นพนักงานเหมือน
เดิมแน่ ที่กลับมาขายของ เพราะอยากมีเวลา
อยู่กับลูด ได้ดูแลลูก แต่ทุกวันนี้ ยังให้ลูกอยู่กับย่า
ให้ย่าช่วยเลี้ยง รู้สึกผิดกับลูกมาก ร้องไห้ทุกครั้งที่
กลับมาเยี่ยมลูก ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง
ตามความคิดแฟน คือให้เลิกขายตอนนี้
แต่เรารั้งไว้ ว่าไหนๆก็มาท�ำแล้ว ขอเวลาอีก
2 เดือนหลังจากนี้ จะท�ำให้สุดความสามารถ
ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็จะถอดใจแล้ว
(แม่ท�ำงาน พันทิป)
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เจ้านายก็พูด
กับเราตรงๆ ว่า
ถ้าจะมีลูก
งานนี้ไม่เหมาะกับเรา

ตอนนั้นท�ำงาน กลับดึก เครียด งานหนัก
ก็เลยคุยกับเจ้านาย เจ้านายก็บอกว่า
ถ้าจะมีลูก งานไฟแนนซ์ ไม่เหมาะ เพราะมัน
ต้องเดินทางด้วย เขาก็บอกตรงๆ แล้วเรา
ก็เห็นตัวอย่างในวงการไฟแนนซ์ ผู้หญิงเก่ง
ที่ต้องก้าวขึ้นสูงเนี่ย ส่วนใหญ่โสดหมด
หรือไม่ ก็แต่งงานแล้วไม่มีลูก หรือ แต่งงาน
มีลูกแล้วหย่า หรือ แต่งงานมีลูกแล้วมีปัญหา
ครอบครัว แล้วเจ้านายเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
ที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ แต่เขาเลือกงาน
เจ้านายก็พูดกับเราตรงๆ ว่า ถ้าจะมีลูก
งานนี้ไม่เหมาะกับเรา
(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

113

ความก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ
ในการได้ทำ�งาน
คือบ้าน [ดิฉัน] เนี่ยอยู่ตรงเส้นบรมฯ ระหว่างพุทธมณฑลสาย 2
กับสาย3 อ่ะค่ะ [บริษัทเดิม] ตึก office อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์
คือ ขาไปขากลับ รถติดมาก [ดิฉัน]ว่า อยู่บนถนนซัก 3 ชม.ต่อวัน
ได้อ่ะค่ะ แล้วพอมีลูกแล้ว มันก็เหมือนกับต้องมีเวลา เพราะบ้าน
[ดิฉัน] ไม่มีพี่เลี้ยง เวลา[ดิฉัน]กับแฟนไปท�ำงาน แม่แฟนก็จะเป็น
คนดู แต่ถ้า[ดิฉัน]กับแฟนกลับมา เราก็จะดูลูกต่อ ก็เลยรู้สึกว่า
เหนื่อย แล้วงานมันก็หนักประมาณนึง แล้วก็เสียเวลาขับรถ
ไป-กลับอีก เหนื่อยมาก ก็เลยตัดสินใจอยากย้ายงาน
อยากได้งานที่อยู่แถวบ้านเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลา
เดินทางอ่ะค่ะ ตอนนั้นก็หางานแค่แถวบ้านเท่านั้นเลยนะ
คือ[ดิฉัน]เรียนไฟแนนซ์มา แต่ตอนนั้นคือ ไม่ได้สนใจว่า
จะเป็นงานที่ตรงกับเรียนมามั้ย เอาแค่ว่าเป็นแถวบ้าน
แล้วลองไปคุยดูว่า เราโอเคมั้ยอ่ะค่ะ แล้วก็ได้ที่ [ปัจจุบัน]
แล้วพอลองมาคุยดู ก็ดีค่ะ ทั้งอาจารย์และพี่ๆ เหมือนคุยกันรู้เรื่อง
ตอนแรกเราจะนึกภาพไม่ออก ว่างานแถวๆ นี้จะเป็นงาน
ประมาณไหน คนจะเป็นแบบไหน แต่ก็คือเหมือนลองดูแหละ
เพราะเราอยากได้งานแค่แถวบ้าน ไม่ใช่งานไฟแนนซ์ ก็ไม่เป็นไร
แล้วพอคุยดูแล้ว ก็ดูโอเค แล้วก็เป็นงานประสานงาน
เราก็คิดว่า เราน่าจะท�ำได้ ก็เลยลองดู
(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
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สาเหตุและปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ผู้หญิงที่
มีบตุ รแล้วบางส่วนยังคงท�ำงานอยูเ่ นือ่ งจาก
งานที่ท�ำงาน มีความก้าวหน้าทางอาชีพ
และการงานที่ดี มีโอกาสที่ดีในการที่จะมี
รายได้เพิ่มพูนมากขึ้นจากเดิม ตัวอย่างค�ำ
พู ด ที่ บ ่ ง บอกถึ ง ความส� ำ คั ญ ของความ
ก้าวหน้าทางการงานต่อการตัดสินใจท�ำงาน
หรือไม่เมื่อมีบุตร ได้แก่

เรามาไกล
เกินกว่าที่จะถอย
แล้วไง

มันเดินทางไกลแล้วไง หมายถึงว่า
เราท�ำผลงานทางวิชาการ ท�ำอะไร
ไปแล้วด้วย เรามาไกลเกินกว่าที่จะถอย
แล้วไง อาจจะมีอยากท�ำอะไรเพิ่ม
ให้ได้เงินเพิ่ม แต่เรื่องออกคงไม่ออกแน่นอน
เพราะว่า เราท�ำในสถาบันการศึกษา
ท�ำให้เราได้มุมมองไง ในการที่จะเลี้ยงลูก
การศึกษาของลูกด้วย เราจะมีมุมมอง
ที่ต่างจากคนที่ไม่ได้ท�ำตรงนี้
เราเห็นอะไรเยอะกว่า
(แม่ท�ำงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
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แต่เราก็เป็นคนนึง
ที่สนุกกับงาน
ที่เราทำ�
แม่ที่มีบุตรและยังคงท�ำงานไปด้วย ให้เหตุผลส�ำคัญ
ของการตัดสินใจว่ายังคงท�ำงานอยู่ ไม่ว่าจะรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง เป็นเพราะ ตนเป็นคนชอบท�ำงาน
เคยชินกับวิถีการท�ำงาน และหารายได้ การไม่ได้
ท�ำงานจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของแม่ จึงตัดสินใจ
ไม่ออกมาเลี้ยงลูกเต็มเวลา แต่ยังคงท�ำงานไปด้วย
ระหว่างที่ดูแลลูก ตัวอย่างค�ำพูดที่บ่งบอกถึงความ
ส�ำคัญประการนี้ เช่น

ไม่เคยเลย เพราะชอบท�ำงานมาก...
เหมือนเรียนมาเยอะอ่ะพี่ เสียดาย
เงินพ่อแม่ เราจะมาอยู่บ้านเฉยๆ
ก็ยังไงนะ ท�ำงานดีกว่า... เมื่อก่อน
ก็ช่วยงานสามี แต่หนูรู้สึกอึดอัดอ่ะ
แล้วก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เราเรียนมาไง
อย่างงั้นจบแค่ ปวช. ม.6 ก็ท�ำ
ได้แล้ว ไม่ต้องขวนขวายไปเรียน
มันไม่มีความกระตือรือร้นอันใดเลย
(แม่ท�ำงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

116

เราเอง อีกไม่กี่เดือนก็จะคลอดลูก
ด้วยฐานะที่บ้าน เราสามารถเลี้ยงลูก
โดยไม่ออกไปท�ำงานได้ แล้วก็
ทราบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ถ้าเด็กได้อยู่กับแม่เยอะๆ แต่เราก็เป็น
คนนึงที่สนุกกับงานที่เราท�ำ
(แม่ท�ำงาน พันทิป)

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า จะตั ด สิ น ใจท� ำ งานไปด้ ว ย
เลี้ยงลูกไปด้วย แต่แม่ที่ท�ำงานหลายท่านก็ต้อง
มีการปรับเปลีย่ นวิถกี ารท�ำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น
เปลี่ ย นจากงานประจ� ำ มาท� ำ งานพาร์ ท ไทม์ ห รื อ
ฟรีแลนซ์ เปลี่ยนจากงานประจ�ำมาท�ำธุรกิจของ
ตัวเอง เปลี่ยนจากงานประจ�ำมาช่วยกิจการที่บ้าน
หรือแม้กระทั่งการย้ายที่ท�ำงานหรือเปลี่ยนสายงาน
เป็ น ต้ น โดยสาเหตุ แ ละปั จ จั ย หลั ก ๆ ของการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการท�ำงานของแม่ที่ยังคงท�ำงาน
อยู่มีหลายประการ เช่น การที่งานเดิมก่อนคลอด
บุ ต รมี ลั ก ษณะไม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การมี บุ ต ร ดั ง ที่
ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้

การได้มีเวลาอยู่กับลูก
และครอบครัวมากขึ้น

ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี บุ ต รแล้ ว และตั ด สิ น ใจปรั บ
เปลีย่ นวิถกี ารท�ำงาน โดยยังคงท�ำงานอยู่
ไม่ว่าลักษณะการท�ำงานจะเป็นอย่างไร
ก็ตาม สาเหตุท่ีส�ำคัญประการหนึ่งของ
การปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงานคือเพื่อให้
มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น แม้ว่าจะมีคน
ช่ ว ยเลี้ ย ง แต่ ก ารใช้ เ วลาและการได้
เลี้ยงดูบุตรเองก็เป็นเรื่องส�ำคัญ จึงได้
พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงานให้มี
เวลามากขึ้น ท�ำให้ได้อยู่กับลูกและได้มี
โอกาสเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองมากขึ้น

ตอนมีลูกคิดว่าเราคงเป็นทรัพยากร
ปลายแถวในองค์กรแต่เป็นตัวหลักที่สุด
ของลูก ช่วงต้นนี่ดูแลเต็มที่ มีช่วงเปิดร้าน
ลูกไปเรียนเช้าแม่ไปส่ง เย็นไปรับเจอกัน
กลางคืนเปิดร้าน เวลาช่วงเจอกันพอเพียง
พอลูกมัธยมเลิกร้านมาเช่าบ้านตรงข้าม
โรงเรียน เช้าข้ามถนนส่ง เย็นรอรับจนจบ
ปลูกต้นอดทน ตอนนี้ผลอดทนเริ่มสุก
ชิวิตโอเครมากค่ะ
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

ปลูกต้นอดทน
ตอนนี้ผลอดทน
เริ่มสุก
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เรายอมเลยนะ ลาออกจากงาน
มาเลี้ยงลูกเอง ว่างๆ ก็ขายของ
ออนไลน์ไป เอาลูกเป็นหลัก
เงินไม่มีก็ไม่ได้ แต่ถ้ามีเยอะแล้ว
ลูกไม่มีใครดูใครสอน
เงินมีเท่าไหร่ก็แก้ปัญหาไม่ได้

เงินมีเท่าไหร่
ก็แก้ปัญหาไม่ได้

นอกจากการได้อยู่กับลูกและได้มีโอกาสเลี้ยงดูลูก
มากขึ้นแล้ว สาเหตุที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้
แม่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถีการท�ำงาน คือ การได้อยู่
กับครอบครัว โดยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่สามี
และภรรยาอยู่ไกลกัน จึงมีความจ�ำเป็นต้องย้ายงาน
หรือปรับเปลี่ยนการท�ำงานเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันเป็น
ครอบครัวเมื่อมีบุตร เช่น

(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

เพราะว่า situation มันเปลี่ยนไป ตอนนั้นเราอยู่
คนเดียว เราจะออกไปหาลูกค้าเสาร์ อาทิตย์ ไปท�ำงาน
จันทร์ ถึงอาทิตย์ก็ได้ ด้วยความเป็น broker
เป็น agent ไม่มีวันหยุด เพราะว่าลูกค้าหยุดคือวัน
ของเราในวันท�ำงาน…แล้วอันนี้เป็น fix ชัดเจนและได้
หยุดเสาร์ อาทิตย์ คือพอมีลูกเราก็รู้สึกว่า เราต้องท�ำงาน
และต้องเลี้ยงลูก คือเป็นสองอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ
ซึ่งท�ำงานเยอะกว่าก็ผิด และเลี้ยงลูกมากกว่า ก็ไม่ได้
ก็เหมือนแบบต้องให้พอดีกัน ซึ่งเสาร์ อาทิตย์หยุดเป็น
ช่วงนี้เหมือนการท�ำงานกับบริษัทเอกชน ท�ำงาน 6 วัน
เป็นส่วนใหญ่และเสาร์ อาทิตย์หยุดน้อยมาก เหมือนว่า
น้อยจริงๆ งานนี้หยุดเสาร์ อาทิตย์ก็คือเลือกเลย
และ fix salary ก็โอเค จบ และเป็นงานที่เราชอบอยู่
แล้วที่แบบอสังหา ติดต่อกับต่างชาติ คือเราโอเคท�ำเลย
(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
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ส�ำหรับเรา...เงินส�ำคัญมากพอๆ กับเวลา
เมื่อก่อนเป็นมนุษย์แม่คนนึง ที่เคยเก็บเงิน
จากการท�ำงานหนักมากก่อนจะมีลูก
เวลาได้โบนัสมาก็พยายามอดใจไม่ซื้อของ
ที่ตัวเองอยากได้ แต่เก็บเงินไว้ใช้เพื่อ
เลี้ยงลูกเท่านั้น เมื่อต้องเสียสละลาออก
จากงานที่ กทม. แล้วย้ายไปอยู่กับพ่อ
ของลูกที่ต่างจังหวัด เพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมด
ให้กับเค้าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงขวบปีแรก
ที่เลี้ยงเองคนเดียวด้วยนมแม่ล้วนๆ
พอเค้าเดินได้ เงินเก็บใกล้หมด
ถึงจ�ำเป็นต้องออกหางานท�ำนอกบ้าน

พอเค้าเดินได้
เงินเก็บใกล้หมด
ถึงจำ�เป็นต้อง
ออกหางานทำ�นอกบ้าน

(แม่ท�ำงาน พันทิป)
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ทำ�ตามความคิดเห็นของ
คนในครอบครัวและคู่สมรส

เหตุผลเรื่องอนาคตของตนเอง

ความคิดเห็นของคูส่ มรสยังมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ปรับเปลีย่ นวิถกี ารท�ำงานของแม่ทตี่ อ้ งการท�ำงานไป
ด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยค่อนข้างมากด้วยเช่น
เดียวกันกับครอบครัวของแม่ฟูลไทม์

แม่ทตี่ ดั สินใจท�ำงาน หลายคนให้เหตุผลเรือ่ งการมอง
อนาคต โดยเฉพาะเมื่อลูกโตแล้ว ถ้าหากเลือกที่
จะออกจากงาน เมื่อลูกโตแล้วอาจจะว่าง ไม่มีอะไร
ท�ำ หรือลูกอาจจะไม่เคารพนับถือเพราะแม่ไม่เก่ง
ไม่สามารถท�ำงานหาเงินได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ
การค�ำนึงถึงอนาคตอันไกล เมื่ออายุมากขึ้นเข้าวัย
เกษียณ การไม่ท�ำงานในวันนี้ อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในวัยเกษียณได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่แม่
ยังคงเลือกที่จะต้องท�ำงานต่อไป

ก็เคยคุย แต่ว่าไม่ได้คุยแบบชัดเจน แต่ว่ามีเรื่องนี้ ก็คุยกันว่า
โอเค You ไม่ต้องท�ำงานแล้ว พอมีลูก เราก็ต้อง spend time
กับลูกอย่างน้อย 2 ปีที่คุยกัน ก็คือตอนนี้ครบสองปีแล้วก็คือ
ออกจากงาน เพราะว่าเราไม่มีปู่ยาตายายมาช่วยเลี้ยง เพราะ
ฉะนั้นไว้ใจคนอื่นไม่ได้ ก็ต้องออกแล้วก็เลี้ยงเอง... พอมีลูก
แน่นอน 3 เดือนแรก 6 เดือนต้อง focus กับลูกต้องตื่นมา
ให้นม ต้องปั๊มนมคือเป็นเรื่องปกติ แต่ด้วยความที่เราท�ำงาน
มาตลอด เพราะว่าลูกเป็นเบบี๋มาก เพราะว่าลูกหลับก็ไม่รู้ว่า
จะท�ำอะไรแล้ว เราก็คิดขึ้นมาว่าจะต้องท�ำอะไรได้บ้าง
โดยที่เราเลี้ยงลูกได้ อยู่บ้านเลี้ยงลูกได้ และมีรายได้เข้ามา
ก็คิดจาก passion ว่าเราหาเสื้อผ้าให้ลูกดียาก ผ้าดีๆ ตัดเย็บ|
ดีที่ไม่ให้คันยาก ก็ท�ำเลย หลังจากลูก 6 – 7 เดือนแล้วก็เริ่ม
ท�ำงาน โอเคไปดีลกับช่าง ไปดูผ้า คือตอนนั้นมีพี่เลี้ยงแล้ว
ก็คือมีคนช่วยดู และการออกไปก็ไม่ได้ออกไปตลอด ก็คือ
ยังอยู่บ้าน โทรสั่งงานได้ ก็เริ่มมาเป็น[ชื่อแบรนด์เสื้อผ้า]

พอมีลูก เราก็ต้อง
spend time กับลูก
อย่างน้อย 2 ปี
ที่คุยกัน

พี่ก็เป็นห่วงเรื่องการเกษียณของ
พี่เหมือนกัน ไม่ใช่แค่เงินที่ต้องให้
เค้าเล่าเรียน ไหนจะเรื่องเกษียณ
ของเราด้วย
(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
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“วิ่งวุ่น”: ผลกระทบ
ของการเป็นแม่ทำ�งาน
การเป็นแม่ทำ� งาน หมายถึงการต้องรับสองบทบาทในเวลา
เดียวกัน คือ บทบาทคนท�ำงานหาเงิน ที่ต้องมีความรับผิด
ชอบหน้าที่ในการงาน และบทบาทการเป็นแม่ ซึ่งทั้งสอง
บทบาทเป็นบทบาทที่มีภาระหน้าที่หนักทั้งคู่ ผลกระทบ
หลักที่เกิดขึ้น จึงเป็นผลกระทบทางจิตใจด้านลบ

ความรู้สึกเหนื่อยจากภาระ
และผิดต่อลูก
กลับมาก็ยังต้อง
energetic กับลูกอีก
ที่จริงมันก็ happy แหละ
แต่ว่าก็เหนื่อย
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คนเป็นแม่ทำ� งานสะท้อนคล้ายกันว่า การต้อง
รับสองบทบาทค่อนข้างจะหนักเกินไป ในเวลา
ท�ำงานต้องเต็มที่ กลับบ้านมามีภาระการดูแล
ความเรียบร้อยในบ้านและเลี้ยงดูลูก จนไม่มี
เวลาได้พักผ่อนส่วนตัว การจัดการสมดุลชีวิต
เป็นไปได้ยาก

เครียดด้วย เหนื่อยด้วย พอกลับบ้าน
ไปก็จะไม่มีเวลาของตัวเองแล้ว
ต้องชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว
เหนื่อยมาก ท�ำงานก็เหนื่อยแล้ว
กลับบ้านไปก็ต้องลุยกับลูกอีก
แล้ว 2 คน ด้วย ช่วงแรก ท้องแรก
ยังไม่ค่อยหนัก แต่พอคนที่ 2 นี่
ไม่ไหวว่ะ เหนื่อย เหนื่อยจริงๆ
...
คนเรามันอยู่แล้ว มันก็มีแว้บวับ
กันบ้าง ว่าอยากจะไปหาอะไรท�ำ
จะได้เลี้ยงลูกได้เต็มที่ จะได้มี
กิจกรรมกับลูกๆ ลัลลา
เหมือนคนอื่นเขา
(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

ข้อเสียก็มีคือมันเหนื่อยขึ้นจริงๆ แบบเลี้ยง
เด็กคนหนึ่ง มัน require ทั้งก�ำลังกาย
ก�ำลังใจ มันมีวันที่เราแบบ โอ๊ย...เหนื่อย
ไม่ไหวกับเค้าแล้ว ที่ท�ำงานก็เหนื่อยมาก
กลับมาก็ยังต้อง energetic กับลูกอีก
ที่จริงมันก็ happy แหละ แต่ว่าก็เหนื่อย
ด้วยเฉพาะในมุมของตัวเอง ความเป็น
ส่วนตัวไม่มีน้อยมาก อยากดูยูทูปท�ำอะไร
ก็ต้องไปแอบเข้าห้องน�้ำท�ำเท่านั้น
(แม่ท�ำงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

เครียดด้วย
เหนื่อยด้วย
พอกลับบ้านไป
ก็จะไม่มีเวลา
ของตัวเองแล้ว
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ตอนเช้าเราตื่นเราก็ต้องชงนมให้ลูกไว้ให้สามี บางวันต้องล้าง
ขวดนมก่อนไปท�ำงานก็มี กลับมาถึงบ้านประมาณ 6 โมงทุ่ม
แล้วคะ แต่ว่าจะกลับแบบไหนก็ดูอีกทีเพราะที่ท�ำงานมีรถตู้ผ่าน
บางวันนั่งรถตู้กลับบางวันรถไฟฟ้า กลับมาถึงสิ่งแรกที่ท�ำคือ
ล้างจาน บางวันก็ซักผ้า ผ้าบ้านนี้มี 3 ตระกร้าคะ ของลูก พ่อ แม่
ซักผ้าทีก็หมดวันแล้วคะ ต้องแบ่งซักอาทิตย์นึงซัก 3 ครั้ง
เพราะแยกผ้าขาว ผ้าสี ของผู้ใหญ่ ท�ำงานบ้านเสดไม่ทัน
ได้กินข้าวก็เอาลูกนอนคะ เบร็ดเสร็จกินข้าวก็เกือบๆ 3ทุ่ม
หยุดเสาร์ทิตย์บางวันก็ซักผ้านะเพราะซักวันธรรมดาไม่หมด
วันอาทิตย์พับผ้าก็เกือบครึ่งวันเพราะเรากองๆไว้แล้วพับทีเดียว
วันเสาร์ทิตย์ไม่ได้พักผ่อนเลยคะท�ำงานบ้านดูลูก ท�ำกับข้าว
ไว้ให้ลูกวันจันทร์-ศุกร์อีก กลางคืนทุกวันทุกคืนเราดูลูก
เด็กเล็กเขาจะตื่นมาร้องหิวนมมั้ง แพมเพิสเต็มมั้ง หรือไม่สบาย
เนื้อสบายตัวมั้ง เราเปงคนดูตลอดออลไนท์คะจนตื่นเช้าไปท�ำงาน

ถึงจะเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับ
แต่ ค วามรู ้ สึก เหนื อ อื่ นใด คื อ รู้ สึก ว่ า ไม่
สามารถท�ำหน้าทีใ่ ดหน้าทีห่ นึง่ ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ จึงกลายเป็นความรู้สึกผิด
ต่อลูก ที่ไม่สามารถเต็มที่กับลูกได้ มีเวลา
อยู่กับลูกอย่างจ�ำกัด เนื่องจากต้องแบ่ง
เวลาไปท�ำงาน

ยิ่งสงสารน้อง
รอแม่กลับมา
จากทำ�งานตลอด
ไม่ยอมนอน
รอกินนมจากเต้า
สงสารเค้า

ชีวิตเป็นแบบนี้ทุกวันเลยคะ บอกตรงๆ ว่าเหนื่อยเราต้อง
แบกโน๊ตบุ๊กไปท�ำงานด้วยทุกวันไหนจะเดินทางจาก
หมู่บ้านไปถึงที่ท�ำงานก็ 3-4 ต่อเข้าไปแล้ว
(แม่ท�ำงาน พันทิป)
เงินส�ำคัญมากๆ ค่ะ เป็นคุณแม่ [เลี้ยงลูกไปด้วย]
แต่ท�ำงานไปด้วย รายได้พอสมควร บางทีลูกกวนเวลา
ท�ำงานด่วน งานส�ำคัญ ก็มีหงุดหงิดบ้างค่ะ แต่ต้องท่องไว้
ทั้งลูกและเงินส�ำคัญ งานถ้าท�ำไม่ดี ก็ไม่มีคนจ้าง
ลูกถ้าเลี้ยงไม่ดี เรานี่แหละเสียใจที่สุด ทุกวันนี้
หากต้องติดต่องานที่ไหน กระเตงกันไปแม่ลูกตลอด
เหนื่อยมาก แต่เพราะถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเดียว
คงอดกันทั้งครอบครัวแน่นอน

กลับจากท�ำงานก็ต่อด้วยงานล้าง
ทั้งหลาย รีบเคลียร์ตัวเองเพื่อจะ
ได้มีเวลาอาบน�้ำให้เค้า เล่นกับเค้า
ก่อนนอน เสร็จก็งานบ้านต่อ
ปั๊มนมต่อ นี่ยังรู้สึกผิดเลยว่า
ได้อยู่กับลูกก่อนเค้านอน
แค่วันละชั่วโมงเอง เศร้าาา

เป็นแม่มนุษย์เงินเดือนเหมือนกันค่ะ
ท�ำงานเป็นกะ ตอนนี้ 2 ขวบ
แถมน้องยังกินนมแม่ด้วย
ยิ่งสงสารน้องรอแม่กลับมาจาก
ท�ำงานตลอด ไม่ยอมนอน
รอกินนมจากเต้า สงสารเค้า
แต่ต้องอดทนเพื่ออนาคตค่ะ

(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)
124

125

ความสัมพันธ์กับสามี
รู้สึกสามีไม่ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้าน
ส�ำหรับแม่ท�ำงาน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสามีมาก
ทีส่ ดุ คือ ความรูส้ กึ ว่าสามีไม่ชว่ ยแบ่งเบาภาระในบ้าน
งานบ้านส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ยังคงเป็นหน้าที่ของ
ผู้หญิงเป็นหลัก จึงเกิดความรู้สึกท้อใจ น้อยใจ ที่ต้อง
เหนือ่ ยจากการท�ำงานนอกบ้านไม่ตา่ งกับสามี แต่เมือ่
กลับบ้านมา ผู้หญิงไม่ได้พัก ในขณะที่ผู้ชายได้พัก

ลูกแอดมิทดิฉันก็ต้องเฝ้าลูกคนเดียว
สามีก็บอกว่าท�ำงานหยุดไม่ได้หรอก
ดิฉันเข้าใจค่ะว่าท�ำงาน แต่ลูกป่วย
ช่วยมาเฝ้าลูกบ้างได้ไหม ดิฉันไม่สามารถ
แยกจากลูกได้เลยตอนป่วย หิวก็ต้องทน
อยากเข้าห้องน�้ำก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีคน
เปลี่ยนกันเฝ้าลูก จะทิ้งลูกไว้คนเดียวก็ไม่ได้
…
แล้วดิฉันจะฝากให้เขาเลี้ยงลูกบ้าง
ดิฉันอยากไปตัดผมเขาก็บอกให้เอาลูก
ไปด้วย เขาท�ำงานเหนื่อยจะนอน
ดิฉันก็ท�ำงานเหมือนกันนะ ท�ำงานไปด้วย
เลี้ยงลูกไปด้วยในเวลาเดียวกัน
(แม่ท�ำงาน พันทิป)
126

ตัวเองไปท�ำงานตอนเช้าเกือบเก้าโมงทุกวันตั้งแต่มีลูก
เพราะอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูก พ่อก็มีภาระหน้าที่ของพ่อไป
ส่วนเราต้องรับผิดชอบทุกอย่าง ตื่น 04.30-05.30 หุงข้าว
ท�ำกับข้าวให้สามี ให้ลูก ให้พ่อที่อยู่บ้านติดกัน ล้างขวดนม
ล้างถ้วยชาม บางวันต้องซักผ้าด้วย เก็บกวาดบ้าน อาบน�้ำ
รีดผ้า (ไม่มีเวลารีดไว้เลย) แต่งตัว เตรียมของไปส่งให้ย่าเลี้ยง
ช่วงกลางวัน เสร็จแล้วปลุกลูกขึ้นมาอาบน�้ำ แต่งตัว ปิดบ้าน
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกไปอยู่บ้านย่า ห่างกันแค่กิโลเดียว
ทุกอย่างต้องเสร็จก่อน 8 โมง ไม่งั้นไปท�ำงานสาย
ดีที่หัวหน้าเข้าใจ เลิกงานก็รีบไปตลาด มารับลูกกลับบ้าน
แล้วก็ท�ำงาน เหมือนท�ำตอนเช้าทุกอย่าง กว่าจะได้อาบน�้ำ
เอาลูกเข้านอนก็ 3-4 ทุ่มละ ลูกไม่ยอมให้ใครกล่อมนอน
นอกจากแม่ แม้แต่พ่อ เพราะลูกติดแม่มาก

กลับมาบ้าน
แทนที่จะมาเลี้ยง
มาเล่นกับลูก
ก็เอาแต่ดูทีวี
คุยงาน ทำ�งาน
หรือดูโซเชียล
อย่างที่เล่ามา

บางทีเราต้องเลี้ยงอยู่คนเดียว
ทั้งป้อนนม ป้อนข้าว ท�ำทุกอย่าง
เพราะลูกติดแม่มาก เราก็บอกให้พ่อ
เค้ามาช่วยเอาลูกไป บางทีลูกไม่ยอม
ร้องไห้ เค้าก็ปล่อยไม่เอา เราก็ว่าไป
ว่าท�ำไมไม่หาวิธีหลอกล่อ กลับมา
บ้านแทนที่จะมาเลี้ยง มาเล่นกับลูก
ก็เอาแต่ดูทีวี คุยงาน ท�ำงาน
หรือดูโซเชียลอย่างที่เล่ามา
ก็คอยบอกถึงจะท�ำ
(แม่ท�ำงาน พันทิป)

บางทีก็เหนื่อยนะ วันทั้งวันได้พักก็ตอนหลับ มีบ้างที่แอบร้องไห้
อยากมีใครมาช่วยแบ่งเบางานบางอย่างบ้าง สามีก็หาแต่เงิน
เป็นอย่างเดียว เลี้ยงลูกไม่เป็น ไม่ค่อยช่วยเลี้ยงลูกเลย
หนักอยู่ที่เราอย่างเดียว ชีวิตประจ�ำวันโคตรเหนื่อยเลย
แต่การที่มีลูกท�ำให้เรามีความสุข มีก�ำลังใจ
มีแรงต่อสู้กับปัญหาทุกๆ อย่างได้
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

สามีก็หาแต่เงิน
เป็นอย่างเดียว
เลี้ยงลูกไม่เป็น
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ผลกระทบต่อการทำ�งาน
การมีลูกส่งผลต่อการท�ำงาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความคิดเห็น
ของแม่หลายคนสะท้อนคล้ายกัน
ว่า เมื่อมีลูกแล้วโฟกัสของชีวิต
เปลี่ยน ความทุ่มเทหรือสนใจเรื่อง
ความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน
ลดลงเมื่อมีลูก

คือ ณ ตอนนี้ไม่คิด เพราะว่า
ถ้าให้เลือกเวลาครอบครัว เราอยาก
เลิกงาน 4.30 เราอยากหยุดเสาร์
อาทิตย์ เราไม่อยากท�ำงานหนัก
ตอนนี้เราก็พอใจกับเท่านี้ คือมันก็
ไม่ได้ แต่เราก็ไม่รู้อีกว่า วันหนึ่ง
ลูกโตแล้ว เราไม่มีอะไรที่ต้อง
ห่วงเค้า และเค้าช่วยเหลือตัวเองได้
แล้วระดับหนึ่ง เค้าไม่ต้องการเรา
ตลอดเวลา ความรู้สึกจะเปลี่ยนไป
หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้
แต่ว่า ณ ตอนนี้ไม่ต้องการ
(แม่ท�ำงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
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บริษัทมันเล็กก็ไม่ได้มีคู่แข่งมากมาย
ในข้อหนึ่ง ข้อสองอีกประเด็นมาจาก
ทางเราเอง เพราะว่าเราก็คงไม่คิดที่จะ
ไปแข่งกับใครแล้ว ด้วยความที่บอกว่า
focus เรา shift เราก็เลยรู้สึกว่า
ถ้าเค้าจะโตเร็วกว่า ก็ไปเลย เพราะว่า
เราก็ไม่พร้อมที่จะไปลุยขนาดนั้นแล้ว
(แม่ท�ำงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

“เราก็ไม่พร้อม

ที่จะไปลุย
ขนาดนั้นแล้ว”

ก่อนมีลูกบ้างานมากทั้งพ่อทั้งแม่
กลับท�ำงานสว่างก็มี แต่เดี๋ยวนี้
งานเสร็จไวรีบกลับ คิดถึงลูกมาก
ขนาดอยู่ด้วยกันทุกวัน
แต่เราอยากมีเวลากับเค้าให้มากที่สุด
เดี๋ยวโตแล้วจะกอดหอม
ก็ไม่เหมือนเด็กๆ แล้วล่ะค่ะ
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)

ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ พูดเลย ว่าท�ำงาน
ได้ไม่เต็มที่ ตอนหนูยังไม่มีลูกนะ
3-4 ทุ่ม up กลับบ้านหอบงานไป
ท�ำอีก เต็มที่มาก แต่พอมีลูกนะ
5 โมง ต้องรีบเก็บของกลับบ้านแล้ว
แม่สามีโทรตาม “อยู่ไหนกลับ
ด่วน.....ลูกหิวข้าวแล้ว.....เหนื่อย
แล้ว เลี้ยงไม่ไหวแล้ว”
5 โมงก็ต้องรีบกลับแล้ว

แม่สามีโทรตาม
“อยู่ไหนกลับด่วน...
ลูกหิวข้าวแล้ว...
เหนื่อยแล้ว
เลี้ยงไม่ไหวแล้ว”

ใช่ แต่ว่าตอนนี้พี่พูดจริงๆ ว่า
ไม่ perform เท่ากับตอนก่อนที่มีลูก
ตอนก่อนมีลูก พี่โคตรทุ่มมาก ที่ทุ่มเพราะ
ว่าเป็นแบบ responsibility ของเราด้วย
และมันก็ไม่มี depend หมายถึงว่า
ไม่มีคนมา rely on กับเราเรื่องอื่น
แต่ถามว่าตอนนี้ทุ่มไหม ก็ทุ่มเหมือนเดิม
เพราะว่ารู้สึกผิด เพราะว่ามันเป็น
responsibility ของเรา แต่เผอิญว่า
มี responsibility ที่ใหญ่กว่า อันนั้น
ก็ตกลงไป
(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
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ด้วยความทีแ่ ม่ทำ� งานต้องมีภาระในการดูแลลูก ท�ำให้
มีเวลาค่อนข้างจ�ำกัด นอกจากนัน้ การเลีย้ งลูกต้องใช้
แรงกายแรงใจค่อนข้างมาก ประสิทธิภาพการท�ำงาน
และความเต็มที่ในการท�ำงานจึงลดลง

เวลาที่เราจะท�ำก็คือ
ช่วงตอนกลางคืนที่ลูกหลับ
ท�ำได้แค่นิดเดียวก็ไม่ไหวแล้ว ง่วง
บางทีนอนพร้อมลูก 3 ทุ่ม
ตี 2 ตื่นขึ้นมาท�ำยัน 7 โมงก็อาบน�้ำ
มาท�ำงาน ก็เป็นอย่างงี้อ่ะ มันไม่มี
มากกว่านี้แล้วไง เวลาจ�ำกัด
(แม่ท�ำงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)

เรารู้สึกนอนไม่พอ
มึนๆ งงๆ เบลอๆ
บางทีนั่งๆ ทำ�งานอยู่
หลับไปเลย
รู้สึกไม่ค่อยสดชื่น
เป็นปัญหากับการทำ�งาน
มากเลยค่ะ

ความสุขจากการได้อยู่กับลูก
เป็นกำ�ลังใจสำ�คัญให้อดทน

เนื่องจากเราเป็นคุณแม่มือใหม่ ที่ต้อง
ท�ำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยในตอน
กลางคืน น้องได้ 3 เดือนกว่าๆ แล้วค่ะ
ไม่ค่อยยอมนอนตอนกลางคืน (เหมือน
อยากจะเล่นตลอดเวลา) คือจะนอนดึก
ประมาณหลังเที่ยงคืน ถึงจะยอมนอน
พอนอนไปแล้ว ก็จะตื่นบ่อย ชั่วโมงนึงตื่นที
เราก็ต้องคอยตื่นมาโอ๋เขาให้นอนต่อตลอด
แล้วนอนก็ตื่นเช้าประมาณ 6 โมงเช้า
ทุกวันค่ะ ปัญหาคือเวลาที่เรามาท�ำงาน
เรารู้สึกนอนไม่พอ มึนๆ งงๆ เบลอๆ
บางทีนั่งๆ ท�ำงานอยู่ หลับไปเลย
รู้สึกไม่ค่อยสดชื่น เป็นปัญหากับการท�ำงาน
มากเลยค่ะ
(แม่ท�ำงาน พันทิป)

แม้จะเหนือ่ ยกับภาระหน้าทีท่ ตี่ อ้ งแบกรับ
แต่ แ ม่ ท� ำ งานเชื่ อ ว่ า การท� ำ งานเป็ น
แนวทางที่ดีที่สุดต่อลูก ทั้งความสามารถ
ในการให้อนาคตทีด่ ใี ห้กบั ลูก ทัง้ ความรูส้ กึ
ว่าลูกจะมีความภาคภูมใิ จและนับถือในตัว
แม่มากขึ้น ที่แม่สามารถหาเงินช่วยเหลือ
ครอบครั ว ได้ นอกจากนี้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
บางท่ า นที่ เ คยเป็ น แม่ เ ต็ ม เวลามาก่ อ น
รู ้ สึ ก ว่ า เวลาที่ อ ยู ่ กั บ ลู ก ถู ก ใช้ อ ย่ า งมี
คุณภาพมากขึ้น จนเป็นผลดีต่อตัวลูก

กลายเป็นว่า เรา happy เราก็กลับมีสังคม
เหมือนเดิม และเราก็ได้ spend time กับตัวเอง
แม้ว่าจะเป็นงานก็ตาม แต่ว่าเราได้คิดอะไรที่
นอกเหนือออกมาจากลูก ซึ่งมันแบบท�ำให้เรา
productive แล้วก็ fulfill ความสุขหัวใจตัวเอง
พอเรารู้ว่ามี limit เวลาที่จะอยู่กับลูก และ
จะ spend time ช่วงนั้นที่จะให้ quality time
มากที่สุด กับการที่จะอยู่กับลูกตลอดเวลา
คือมีก�ำลังใจ มีก�ำลังใจเวลาท�ำงานเหนื่อยๆ
มองลูกแล้วโอ้ยสู้ๆ เหมือนเรารู้ว่าเป้าหมาย
ท�ำเพื่อใครอ่ะพี่

มีกำ�ลังใจเวลาทำ�งาน
เหนื่อยๆ มองลูก
แล้วโอ้ยสู้ๆ
เหมือนเรารู้ว่า
เป้าหมายทำ�เพื่อใคร

(แม่เปลี่ยนงาน สัมภาษณ์เชิงลึก)
เหนื่อยแต่สุขจริงๆ พยายามหาเวลาให้ลูกมาก
ที่สุดค่ะ โดยเฉพาะตอนนอนและ วันหยุดให้
ลูกเต็มที่ค่ะเหนื่อยก็ยอมค่ะ อยากให้ลูกเป็นเด็กดี
มีคุณภาพค่ะ สู้เพื่อลูก
(แม่ท�ำงาน เฟซบุ๊ก)
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จาก
ผู้หญิงเปราะบาง
สู่แนวนโยบาย

บทเรี
ย
น
จากต่างประเทศ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการทำ�งาน
การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารท� ำ งานของครอบครั ว เมื่ อ มี บุ ต ร มิ ไ ด้ เ ป็ น
ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยเพี ย งประเทศเดี ย วเท่ า นั้ น
แต่เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก นักวิชาการและผู้ก�ำหนดนโยบาย
ในด้านต่างๆ พยายามท�ำความเข้าใจ ศึกษา ปัญหานี้ พร้อมกับ
น�ำเสนอและทดลองใช้นโยบายในหลายรูปแบบ
ในบทนี้จะเป็นการสรุปข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและผลกระทบ
ของการปรับเปลี่ยนการท�ำงานในต่างประเทศ รวมถึงแนวนโยบาย
ที่ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาของสั ง คมทั้ ง ใน
ระดับมหภาคและจุลภาค
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ปัจจัยระดับประเทศ
ปัจจัยในระดับมหภาคมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการท�ำงานเมือ่ มีบตุ รของครอบครัว
ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจ ค่านิยมของสังคม การสนับสนุนของรัฐ หรือนโยบายที่ช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีบุตร
ในด้านเศรษฐกิจ พบว่าอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิง โดยมากมีความสัมพันธ์กับระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นลักษณะรูปตัวยู (U) (Goldin, 1995; Horton, 1996; Mammen
& Paxson, 2000) ในช่วงทีร่ ะดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอยูใ่ นระดับต�ำ่ ผูห้ ญิงมักเป็นแรงงาน
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เช่น การเกษตร หรืองานผลิตในครัวเรือน เมือ่ เศรษฐกิจเริม่ พัฒนา
มากขึ้น ฐานการผลิตของประเทศจะย้ายจากในครัวเรือนไปอยู่ตามโรงงานมากขึ้น ท�ำให้ผู้หญิงมีต้นทุน
มากขึ้นในการท�ำงานเนื่องจากการท�ำงานไปพร้อมๆ กับการดูแลครอบครัวท�ำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ค่าตอบแทนจากการท�ำงานในโรงงานยังไม่มากเพียงพอทีจ่ ะทดแทนต้นทุนทีเ่ กิดจากการต้องออกไปท�ำงาน
นอกบ้าน (เช่น ค่าเดินทาง) ในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจนี้ อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของ
ผู้หญิงจึงต�่ำ แต่เมื่อเศรษฐกิจพัฒนาต่อไป จนกระทั่งผู้หญิงมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น และมีระดับ
รายได้มากขึ้น การท�ำงานนอกบ้านเริ่มมีความคุ้มค่ามากขึ้น อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานจะ
กลับมาสูงอีกครั้ง
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การที่ผู้หญิงมีทางเลือกในการท�ำงานพร้อมๆ ไปกับการเลี้ยงดูบุตรจะส่งผลให้ต้นทุนในการท�ำงานของ
ผู้หญิงลดลง เช่น การมีโอกาสจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา การมีงานที่ยืดหยุ่น ความสามารถในการเข้าถึง
สถานเลีย้ งดูเด็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีส่ มเหตุสมผล เพิม่ โอกาสทีผ่ หู้ ญิงทีม่ ลี กู จะมีสว่ นร่วมในตลาดแรงงาน
งานศึกษาของ Del Boca (2002) พบว่า ในสังคมที่มีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก และมีโอกาสในการท�ำงานแบบ
พาร์ทไทม์ จะเพิ่มทั้งโอกาสการท�ำงานและการมีบุตรส�ำหรับผู้หญิง
ปัจจัยระดับมหภาคทีส่ ง่ ผลต่อบทบาทของผูห้ ญิงในสังคม คือ บรรทัดฐานหรือค่านิยมของสังคม โดยทัว่ ไป
แล้ว การตัดสินใจของผู้หญิงเกี่ยวกับการเรียน การสร้างครอบครัว การมีลูก และการท�ำงาน ล้วนแล้วแต่
ได้รบั อิทธิพลจากค่านิยมของสังคม ซึง่ ทัศนคติของผูห้ ญิงต่อบทบาทตนเองถูกก่อสร้างมาตัง้ แต่ในวัยเยาว์
(Thornton et al., 1983; Vella, 1994; Fortin, 2005) ส�ำหรับผู้หญิงหลายคนที่มีมุมมองต่อรูปแบบ
ครอบครัวในแบบดัง้ เดิม ทีม่ องว่าผูช้ ายมีหน้าทีห่ ลักในการหาเงิน และผูห้ ญิงมีหน้าทีห่ ลักในการดูแลบ้าน
การออกไปท�ำงานนอกบ้านก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งภายในตัวเอง เพราะใจหนึ่งคิดว่าผู้หญิงต้องมีหน้า
ที่ดูแลฟูมฟักลูก ต้องมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูก แต่ในขณะเดียวกันรู้สึกว่าควรมีความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในการท�ำงาน ท�ำให้เกิด “ความรู้สึกผิดของแม่” หรือ “mother’s guilt” (Buttrose &
Adams, 2005) งานศึกษาของ Fortin (2005) ได้ใช้ตัวชี้วัดที่แสดงทัศนคติที่ผู้หญิงมีต่อบทบาทชายหญิง
ในสังคม เช่น หากงานมีจ�ำกัด ผู้ชายควรมีสิทธิ์ได้งานมากกว่าผู้หญิง การเป็นแม่บ้านก็สามารถรู้สึก
เติมเต็มได้เท่าๆ กับการท�ำงานมีรายได้ และ แม่ที่ท�ำงานสามารถมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และอบอุ่น
กับลูกได้เท่าๆ กับแม่ที่ไม่ท�ำงาน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ต่อสถานการณ์ท�ำงานของผู้หญิงในประเทศ
OECD พบว่าส�ำหรับทัศนคติทงั้ 3 นัน้ ส่งผลต่อสถานการณ์ทำ� งานของผูห้ ญิงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ค่า
นิยมของสังคมจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจท�ำงานของผูห้ ญิงทีม่ ลี กู หากสังคมมีทศั นคติ
ที่สนับสนุนแม่ที่ท�ำงาน ความแตกต่างระหว่างรายได้ของผู้หญิงที่มีลูกกับผู้หญิงที่ไม่มีลูกจะน้อยลงได้
(Boekmann, Misra, & Budig, 2014)
นอกจากนี้ บางสังคมยังมีทศั นคติทตี่ ตี ราสามีทใี่ ห้ภรรยาท�ำงานทีใ่ ช้ทกั ษะต�ำ่ โดยในสังคมเหล่านัน้ มองว่า
ผู้ชายต้องเป็นผู้ดูแลหาเงินให้กับครอบครัว การที่ผู้หญิงต้องออกไปท�ำงานหนักหมายความว่าสามีละเลย
หน้าทีข่ องตนเอง มีแต่ผชู้ ายทีข่ เี้ กียจและละเลยครอบครัวเท่านัน้ ทีจ่ ะยอมให้ภรรยาไปท�ำงานทีใ่ ช้แรงงาน
แต่อย่างไรก็ตาม การตีตรานี้เป็นเฉพาะส�ำหรับงานใช้แรงงานเท่านั้น (Goldin, 1995)
ส�ำหรับแม่ทที่ ำ� งาน ทัศนคติของสังคมอาจมีการตีตราความสามารถในการเลีย้ งลูก โดยมองว่าแม่ทที่ ำ� งาน
ไม่สามารถดูแลลูกได้ดีเท่ากับแม่ที่ไม่ท�ำงาน โดยเฉพาะหากผู้หญิงท�ำงานในสายอาชีพที่มีผู้ชายมากกว่า
มีการก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูง (Okimoto & Heilman, 2012)
136

การมีบุตรส่งผลให้ผู้หญิงหลายคนต้องออกจากก�ำลังแรงงาน ยิ่งผู้หญิงออกจากตลาดแรงงานนานเท่าไร
ยิ่งยากในการกลับเข้ามาในตลาดแรงงานเท่านั้น ยังไม่นับการสูญเสียประสบการณ์ท�ำงานที่จะส่งผลต่อ
ระดับค่าตอบแทน การให้สทิ ธิการลาคลอดเป็นนโยบายทีม่ องว่าจะช่วยให้ผหู้ ญิงทีม่ ลี กู สามารถอยูใ่ นตลาด
แรงงานได้ เพราะไม่จ�ำเป็นต้องลาออกเพื่อไปเลี้ยงลูก งานวิจัยจ�ำนวนมากแสดงให้เห็นถึงผลของการเพิ่ม
สิทธิการลาคลอดต่อการรักษาผูห้ ญิงไว้ในก�ำลังแรงงาน การศึกษาในประเทศพัฒนาแล้วพบว่าในประเทศ
ที่ให้สิทธิลาคลอดและยังได้รับเงินค่าจ้างในสัดส่วนที่สูง ผู้หญิงจะเลือกที่ยังคงอยู่ในตลาดแรงงาน
ในสัดส่วนที่สูง อย่างไรก็ตาม สิทธิการลาคลอดต้องยังคงได้รับเงินค่าจ้างอยู่ด้วย หากได้เพียงสิทธิการ
ลาคลอดโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วย ผู้หญิงยังคงมีแนวโน้มเลือกออกจากงานมากขึ้น (Boekmann,
Misra, & Budig, 2014)
การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ที่ขึ้นชื่อเรื่องให้สิทธิลาคลอดเป็นระยะเวลานานแบบ
ได้รบั รายได้ พบว่าแม่ในประเทศเหล่านัน้ มีโอกาสมากกว่าแม่ทไี่ ม่มสี ทิ ธิลาในลักษณะเดียวกันในการกลับ
มาท�ำงานอีกในช่วง 3 ปีแรกหลังจากคลอดบุตร ในขณะทีแ่ ม่สว่ นใหญ่มกั จะใช้สทิ ธิการลาอย่างเต็มที่ การ
กลับมาท�ำงานจึงกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาที่ระยะเวลาการลาสิ้นสุดลง ยกเว้นในกรณีของประเทศสวีเดน
เนื่องจากนโยบายเรื่องการลางานมีความยืดหยุ่นมากกว่า อย่างไรก็ตาม การมีสิทธิลางานเป็นระยะเวลา
นาน ท�ำให้แม่กลับมาท�ำงานล่าช้าด้วยเหมือนกัน นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังพบว่าการที่แม่ลางานเป็น
เวลานานยังส่งผลในเชิงลบต่ออาชีพการงานและรายได้ของแม่อกี ด้วย ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารแบ่งหน้าทีใ่ นการ
ท�ำงานบ้านอย่างไม่เท่าเทียมกันได้ในครอบครัว (Rosen & Sundstorm, 2002)
ผูห้ ญิงหลายคนอาจเลือกทีจ่ ะพักการท�ำงานในช่วงปีแรก เพือ่ ทีจ่ ะได้ดแู ลลูกด้วยตนเอง ดังนัน้ ผลของการ
มีสิทธิลาคลอดอาจยังเห็นไม่ชัดเจนในระยะสั้น แต่จะเห็นมากขึ้นในระยะยาวที่ผู้หญิงตัดสินใจกลับไป
ท�ำงาน เช่น ในประเทศเยอรมันที่ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดนาน พบว่านโยบายสิทธิการลาคลอดไม่ส่งผลต่อ
ระดับการจ้างงานของผู้หญิงในปีแรกหลังคลอด แต่ในปีที่สองหลังจากคลอดพบว่าส่งผลต่อชั่วโมงการ
ท�ำงานและการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Spiess & Wrohlich, 2008)
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวทีไ่ ม่มนี โยบายระดับประเทศทีใ่ ห้สทิ ธิการลาคลอด
แบบได้ค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม หลายมลรัฐได้ประกาศนโยบายเพื่อให้สิทธินี้แก่ผู้หญิงที่มีลูก เช่นในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย หลังจากที่แคลิฟอร์เนียได้มีนโยบายให้สิทธิลาคลอดแบบได้รับค่าจ้างให้กับผู้หญิง พบว่า
ระดับการจ้างงานของแม่ทมี่ ลี กู อายุ 1-3 ปี เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 10-17 และระดับรายได้กเ็ พิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
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งานศึกษานี้จึงสรุปว่าการมีสิทธิลาคลอดท�ำให้ผู้หญิงสามารถคงอยู่ใน
ตลาดแรงงานได้ เนื่ อ งจากไม่ ต ้ อ งลาออกจากงานเพื่ อ ไปเลี้ ย งลู ก
(Rossin-Slater, Ruhm, & Waldfogel, 2013) อย่างไรก็ตาม มีการ
ศึกษาบางชิน้ ทีพ่ บว่านโยบายสิทธิลาคลอดของมลรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผล
ต่อการท�ำงานและระดับรายได้ของผู้หญิงที่มีลูกไม่มากนัก โดยเฉพาะ
ในระยะยาวที่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งเลย งานวิ จั ย นี้ ค าดว่ า สาเหตุ
ที่นโยบายของรัฐไม่ส่งผลเป็นเพราะก่อนหน้าที่รัฐจะริเริ่มให้สิทธิลา
คลอดนี้ นายจ้างหลายแห่งได้ให้สิทธิลาคลอดนี้อยู่แล้ว เมื่อมีนโยบาย
ของรัฐมาจึงไม่สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากนัก (Schönberg &
Ludsteck, 2014)

การมีสิทธิลาคลอด
ท�ำให้ผู้หญิงสามารถ
คงอยู่ในตลาดแรงงานได้
เนื่องจากไม่ต้อง
ลาออกจากงาน
เพื่อไปเลี้ยงลูก
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ปัจจัยระดับครัวเรือน

รายได้ของครัวเรือน
จากการศึกษาในหลายประเทศพบว่า สถานการณ์และแนวโน้มของชีวิตการท�ำงานของพ่อแม่ในต่าง
ประเทศ ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องบทบาททางเพศดังเช่นในอดีต แต่เปลี่ยนไปให้ความส�ำคัญกับการจัดการกับ
ชีวิตครอบครัวและงานเป็นส�ำคัญ ดังนั้น การที่พ่อหรือแม่จะมีบทบาทอย่างไร จึงเป็นเรื่องของการตกลง
กันตามความเหมาะสมในแต่ละครอบครัว เช่น ในออสเตรเลีย กรณีทคี่ รอบครัวประสบปัญหาทางการเงิน
ก็มักจะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงตัดสินใจเองว่าจะออกไปท�ำงานนอกบ้านหรือไม่
รายได้ในครัวเรือน เป็นประเด็นที่ครอบครัวส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญต่อการตัดสินใจ เนื่องจากการที่คนใด
คนหนึง่ มีความจ�ำเป็นหรือต้องการออกจากงานหรือเปลีย่ นงานเพือ่ มาเลีย้ งดูบตุ ร ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรายได้ครัวเรือนในทางที่แย่ลง ก็อาจท�ำให้ครอบครัวต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน เพราะปัจจุบันค่าใช้จ่ายใน
การดูแลบุตรที่ค่อนข้างสูงมีอิทธิพลต่อทางเลือกของพ่อแม่ ที่จะลาออกหรือลดชั่วโมงการท�ำงาน โดยพบ
ว่า ร้อยละ 96 ของครอบครัวเดี่ยวที่มีบุตร 1-2 คน มีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งยังคงท�ำงานนอกบ้านหรือ
ท�ำงานทั้งคู่ ครอบครัวที่มีบุตรอายุต�่ำกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 ท�ำงานทั้งคู่ เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยง
เดีย่ ว ร้อยละ 40.9 มีผหู้ ญิงในกลุม่ อายุ 16-64 ปี เพียงร้อยละ 10 เท่านัน้ ทีอ่ อกจากงานเพือ่ ดูแลครอบครัว
(Bright Horizons Family Solutions LLC, 2017)
ในประเทศอังกฤษ แนวโน้มของผู้หญิงที่ลาออกจากงานหรือลดชั่วโมงท�ำงานเพื่อให้มีเวลาออกมาเลี้ยง
บุตรมีจ�ำนวนมากขึ้น (Chung & van der Horst, 2018) แต่อย่างไรก็ตามในบางครอบครัว ผู้หญิงยัง
ต้องการที่จะรักษาสถานภาพและสมรรถนะการท�ำงานเอาไว้ จึงมักใช้วิธีการท�ำงานทางไกลหรืองานที่มี
ความยืดหยุน่ ในเรือ่ งเวลาแทนทีจ่ ะลาออกจากงาน ซึง่ ได้ผลเชิงบวกในด้านทีช่ ว่ ยรักษาสมดุลชีวติ และงาน
คือ สามารถรักษาหน้าทีก่ ารงานทีท่ ำ� ไว้ได้ และมีรายได้ชว่ ยเหลือครอบครัวในยามทีย่ งั มีความต้องการทาง
เศรษฐกิจได้ด้วย รวมทั้งมีเวลาดูแลบุตรและครอบครัวในคราวเดียวกัน
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แม้ว่ารูปแบบดั้งเดิมที่มีพ่อท�ำงานเต็มเวลาและแม่ท�ำงานพาร์ทไทม์ในอังกฤษยังคงปรากฏอยู่ แต่ก็ไม่ใช่
รูปแบบทีพ่ บมากทีส่ ดุ ถึงแม้ผหู้ ญิงดูเหมือนจะลดชัว่ โมงท�ำงานมากกว่าผูช้ าย แต่กป็ รากฏว่ามีแม่ทที่ ำ� งาน
เต็มเวลามากขึ้นด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความจ�ำเป็นในเรื่องรายได้ในครัวเรือนนั่นเอง ขณะที่เบื้องหลัง
ของการจ่ายค่าแรงที่เข้มงวดและนโยบายค่าแรงขั้นต�่ำ ครอบครัวอาจจะไม่สามารถหารายได้เพียงพอถ้า
ไม่ได้ท�ำงานเต็มเวลาทั้งคู่
อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท�ำงานของผู้หญิง คือระดับรายได้ของสามี ผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่มี
ชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนาน จะมีโอกาสออกจากงานมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระดับค่าตอบแทน
ของผู้หญิงน้อยกว่าของผู้ชายมาก ในกรณีเช่นนี้ ผู้หญิงและสามีจะมองว่าการให้ผู้หญิงใช้เวลาในการดูแล
ครอบครัวมีความคุ้มค่ากว่า (Shafer, 2011)

ระดับการศึกษาของผู้หญิง
จากการศึกษา พบว่า หญิงทีม่ รี ะดับการศึกษาสูง มักต้องการท�ำงานไปด้วยและเลีย้ งบุตรไปด้วย การศึกษา
ในกลุ่มผู้หญิงทั่วโลก พบว่า ร้อยละ 46 ที่จบชั้นมัธยมและร้อยละ 51 ที่จบระดับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่
ต้องการท�ำงานเพื่อหารายได้และเลี้ยงลูกไปด้วยในคราวเดียวกัน แต่มีผู้หญิงที่จบมัธยมร้อยละ 21 และ
จบมหาวิทยาลัยร้อยละ 15 ที่ต้องการอยู่บ้านเลี้ยงลูกมากกว่า ในทางกลับกันพบว่า หญิงที่จบการศึกษา
น้อยต้องการอยู่บ้านมากกว่าออกไปท�ำงานร้อยละ 36 ขณะที่มีหญิงประมาณร้อยละ 34 ต้องการท�ำงาน
หารายได้และดูแลครอบครัวไปด้วย และมีเพียงร้อยละ 24 ที่ต้องการท�ำงานหารายได้อย่างเดียว ที่เป็น
เช่นนี้อาจจะเกิดจากการที่ผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาน้อย ไม่มีระบบสนับสนุน หรือมีต้นทุนต�่ำในการดูแล
บุตร (International Labour Organization, 2017) ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ เจษฎา เงินดี
และ ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ (2556) ทีพ่ บว่า กลุม่ แรงงานเพศหญิงทีม่ จี ำ� นวนปีทใี่ ช้ในการศึกษามากมีความ
น่าจะเป็นในการท�ำงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ�ำนวนปีที่ใช้ในการศึกษาน้อย
ในสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างปี 2000-2015 เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงขึ้น โดยพบว่า
เมื่อปี 2015 ผู้หญิงอายุระหว่าง 25-54 ปี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีส่วนร่วมในตลาด
แรงงานเพียงร้อยละ 49.1 แต่กลุม่ ทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยมีสว่ นร่วมในตลาดแรงงาน
ถึงร้อยละ 82.3 (Hipple, 2016)
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ส�ำหรับประเทศไทย มีขอ้ มูลพบว่า สัดส่วนผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
อยูท่ ปี่ ระมาณ 2:1 เพิม่ ขึน้ จากเมือ่ 50 ปีทแี่ ล้วทีส่ ดั ส่วนผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างเพศหญิง
กับเพศชายอยู่ที่ 2:3 ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า อุปสรรคด้านการศึกษาของผู้หญิงได้หมดไปแล้ว
ขณะเดียวกัน เมื่อผู้ชายประสบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาน้อยกว่าผู้หญิง ก็เป็นตัวกีดขวางด้านการสร้าง
ครอบครัวทางหนึ่งด้วย เพราะโดยทั่วไป ผู้หญิงก็จะรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่มีการศึกษา
น้อยกว่า เนื่องจากผู้หญิงมีการศึกษาดีกว่า จึงมีโอกาสได้งานท�ำที่ดีกว่าตามไปด้วย นอกจากจะเป็นผู้หา
รายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวแล้ว ผู้หญิงหลายคนยังอาจจะเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัวเพราะมี
การศึกษาสูงกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ดังนั้น ส�ำหรับผู้หญิงที่มีการศึกษาสูง และมีหน้าที่การงานดี รายได้ดี มี
ทางเลือกด้านอาชีพ เมือ่ มีบตุ รอาจจะมีความกังวลได้สองทาง เช่น บางกลุม่ ตัดสินใจเลือกออกมาดูแลบุตร
แล้วค่อยกลับไปท�ำงาน หรือหางานทีย่ ดื หยุน่ กว่า เพราะคิดว่ามีตน้ ทุนทัง้ เรือ่ งการศึกษาและความสามารถ
พร้อมอยูแ่ ล้ว หรือมีความพร้อมทางสถานะการเงิน ในขณะทีบ่ างกลุม่ อาจจะมีความกังวลเรือ่ งหน้าทีก่ าร
งาน เพราะคิดว่า ตนมีการศึกษาสูง และมีโอกาสก้าวหน้า การจะต้องเลือกครอบครัวอาจกลายเป็นความ
ขัดแย้งได้

จำ�นวน/อายุบุตร
ในอเมริกา อัตราการมีสว่ นร่วมของแรงงานหญิงทีม่ บี ตุ รอายุนอ้ ยกว่า 18 ปีเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงทศวรรษ
ที่ 1970 และ 1980 การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงโดยภาพรวมในช่วง
เวลาดังกล่าว ในปี 1999 อัตราการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของมารดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 18 ปีขึ้นไปลดลง
ร้อยละ 72.9
เมื่อปี 2015 ผู้หญิงที่มีบุตรอายุระหว่าง 6 ถึง 17 ปีมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานร้อยละ 74.6
ซึ่งมากกว่าหญิงที่บุตรอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปี ที่มีส่วนร่วมในตลาดแรงงานร้อยละ 67.3 ส่วนผู้หญิงที่มีบุตร
อายุต�่ำกว่า 3 ปี เข้าร่วมในตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 61.4 ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเมื่อผู้หญิงมีบุตรมักจะมีเวลา
จ�ำกัดในการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ข้อมูลจากการส�ำรวจการใช้เวลาของคนอเมริกัน แสดงให้เห็นว่าพ่อ
แม่ของเด็กทารกใช้เวลามากขึ้นในการดูแลบุตร ซึ่งไม่ต่างจากพ่อแม่ที่มีบุตรที่โตแล้ว (Hipple, 2016)
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อุปทานแรงงานของผู้หญิง
และการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน

ผลกระทบโดยทั่วไป
หลังการเปลี่ยนแปลง
วิถีการทำ�งาน
การเปลี่ยนแปลงวิถีการท�ำงานภายหลัง
การมีบุตรแล้ว ส่งผลกระทบต่อเนื่อง
หลายอย่าง ไม่ว่าจะต่อตนเอง ลูก
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และงานโดยรวม

ผลกระทบต่อตัวผู้หญิงเอง
การมีบตุ รถือเป็นการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญในชีวติ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ชีวิตในหลายๆ ด้านแตกต่างกันไป ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการมีบุตรคือการต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ
ท�ำงานของผู้เป็นแม่ เนื่องจากต้องจัดสรรเวลาซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัดมาดูแลลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มี
ผู้ที่ช่วยดูแลบุตร จากการทบทวนวรรณกรรมจ�ำนวนหนึ่งเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหญิงที่เป็นแม่ใน
ประเทศต่างๆ พบว่ามีข้อค้นพบที่มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันเป็นส่วนมาก คือ การมีบุตรส่งผล
กระทบต่อการงานของผูห้ ญิง ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในตลาดแรงงาน การปรับเปลีย่ นชัว่ โมงการท�ำงาน และ
ระดับรายได้ เป็นต้น
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งานศึกษาจ�ำนวนมากพบว่า การมีบุตรส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้เป็นแม่ กล่าวคือ
การมีบุตรท�ำให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานน้อยลง (Kahn, Garcia-Manglano, & Bianchi, 2014;
Bloom, Canning, Fink, & Finlay, 2009; Angrist & Evans, 2008) โดยงานศึกษาของ Bloom และ
คณะ (2009) พบว่าการให้ก�ำเนิดบุตรหนึ่งคนจะลดอุปทานแรงงานของผู้หญิงมากถึง 2 ปีในช่วงวัยเจริญ
พันธุ์ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการมีบุตรต่อการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับอายุและระดับการศึกษาของผู้หญิงด้วย Angrist & Evans (1998) พบว่าการมีบุตรท�ำให้อุปทาน
แรงงานของผู้หญิงลดลงในกลุ่มผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาต�่ำมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง
การมีบตุ รจะส่งผลต่อการตัดสินใจท�ำงานของผูเ้ ป็นแม่อย่างไร ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงบรรทัดฐาน ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือลักษณะนโยบายของประเทศนั้นๆ ด้วย ในประเทศ
อิตาลี แม่มกั จะเลือกกลับไปท�ำงานทันทีหลังจากคลอดบุตร ซึง่ การกลับไปท�ำงานทันทีหลังจากคลอดบุตร
คนแรกถูกกระตุ้นโดยระยะเวลาที่สามารถลางานเพื่อดูแลบุตรได้ ในขณะที่ในประเทศโปแลนด์ แม่มักจะ
อยู่บ้านเพื่อดูแลลูกเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งอาจะเป็นผลมาจากการมีระยะเวลาที่สามารถลางาน
เพื่อดูแลบุตรมากกว่า แต่เมื่อครบก�ำหนดเวลาแล้วพบว่าแม่ส่วนใหญ่เลือกที่จะกลับไปท�ำงาน (Matysiak
& Vignoli, 2013) ในขณะทีก่ ารกลับเข้าไปท�ำงานหลังจากหยุดงานเพือ่ มาดูแลบุตรเป็นเรือ่ งทีย่ ากในญีป่ นุ่
และเกาหลี โดยมีการประมาณว่าเป็นไปได้เพียง 5-28% เท่านั้น (Ueda, 2008)
ส�ำหรับประเทศสเปน ร้อยละ 40 ของหญิงที่มีงานท�ำลาออกจากงานหลังจากคลอดบุตร โดยส่วนมาก
เป็นการออกจากงานอย่างถาวร ในขณะที่ 1 ใน 3 ออกจากงานและตกอยู่ในภาวะว่างงาน ความน่าจะ
เป็นในการยังคงท�ำงานหลังจากคลอดบุตรลดลงตามอัตราที่เพิ่มขึ้นของสัญญาการจ้างงานแบบ fixed
term และเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การท�ำงานและระดับการศึกษา แต่อัตราการย้ายงานจากงานทักษะ
สูงมาสูง่ านทีท่ กั ษะต�ำ่ ลงค่อนข้างน้อยในกลุม่ แม่ทยี่ งั คงท�ำงานอยูห่ ลังจากคลอดบุตรแล้ว เนือ่ งจากแม่สว่ น
ใหญ่ไม่นิยมเปลี่ยนมาท�ำงานแบบไม่เต็มเวลา (Gutierrez-Domenech, 2005) ดังนั้น ส�ำหรับประเทศ
สเปน การมีบุตรจึงส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของผู้หญิงในระยะยาว ในทางกลับกัน งานวิจัยเรื่อง
ผลกระทบในการท�ำงานที่เกิดจากการมีบุตรในประเทศเยอรมนีพบว่า ถึงแม้การมีบุตรส่งผลกระทบ
ในเชิงลบต่อการท�ำงานของแม่ แต่ความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าวจะลดลงเรื่อยๆในระยะเวลา 5 ปี
หลังจากคลอดบุตร แม้ระดับความรุนแรงของผลกระทบจะไม่ลดลงจนเป็นศูนย์ก็ตาม (Fitzenberger,
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Sommerfeld, & Steffes, 2013)
ในขณะที่งานวิจัยของ Glass และ Riley (1998) พบว่าอัตราการลาออกของแม่หลังคลอดบุตรใน
สหรัฐอเมริกาไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์ไว้ แม่ที่มีงานท�ำก่อนคลอดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) กลับไป
ท�ำงานหลังจากคลอดได้ 6 เดือน และมีบางส่วนที่เปลี่ยนงาน (ร้อยละ 11) ในช่วงหลังคลอดได้ 6 เดือน
ในขณะที่จ�ำนวนแม่ที่เปลี่ยนงานหลังคลอดในช่วง 1 ปีมีจ�ำนวนสูงขึ้นคือ ร้อยละ 21 และอีกร้อยละ 16
ออกจากการท�ำงานในช่วงขวบปีแรกของบุตร แม้ว่าการอัตราการท�ำงานของแม่หลังคลอดจะไม่ได้อยู่ใน
ระดับทีน่ า่ เป็นห่วง แต่การมีบตุ รส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ในการท�ำงานไม่วา่ จะเป็นการลาออกจาก
งานหรือการเปลีย่ นงาน ต่างก็เป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงกับความส�ำเร็จทางสายอาชีพและความ
ก้าวหน้าทางการงานของผู้หญิงที่มีบุตร สิ่งหนึ่งที่ปรากฏคือการเลือกปฏิบัติในการรับพนักงานผู้หญิง
เข้าท�ำงาน (Glass & Riley, 1998)

การปรับเปลี่ยนอาชีพ
และความก้าวหน้าทางการงาน
การมีบตุ รมีผลต่อการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ในการท�ำงานไม่วา่ จะเป็นการลาออกจากงานหรือการเปลีย่ นงาน
ต่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับความส�ำเร็จทางสายอาชีพและความก้าวหน้าทางการงาน
ของผู้หญิงที่มีบุตร การเลือกท�ำงานแบบไม่เต็มเวลา (part-time) เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงที่มีบุตรใน
การรักษาสมดุลระหว่างการท�ำงานและการเลีย้ งดูบตุ ร โดยส�ำหรับผูห้ ญิงบางคน การเปลีย่ นไปท�ำงานแบบ
ไม่เต็มเวลาเป็นไปเพือ่ ให้ตนเองยังคงมีสว่ นร่วมในตลาดแรงงาน ในช่วงระหว่างทีร่ อให้สามารถมีเวลากลับ
ไปท�ำงานเต็มเวลาได้ (Connolly & Gregory, 2010) ดังนั้นในประเทศที่ไม่มีทางเลือกมากส�ำหรับงานไม่
เต็มเวลา การมีบุตรจึงเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นส�ำหรับผู้หญิง เนื่องจากการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมีความ
ยากขึ้น (Del Boca, 2002)
นอกจากการท�ำงานแบบไม่เต็มเวลา การท�ำงานแบบเป็นนายจ้างตนเอง (self-employed) เป็นอีกแนวทาง
หนึง่ ทีส่ ามารถให้ความยืดหยุน่ ด้านเวลาแก่ผหู้ ญิงทีม่ บี ตุ รได้ Hundley (2000) พบว่าผูห้ ญิงทีเ่ ลือกท�ำงาน
แบบเป็นนายจ้างตนเอง จะมีระดับรายได้ที่ลดลงเมื่อแต่งงาน มีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น หรือมีงาน
บ้านมากขึ้น ในขณะที่ผู้ชายที่ท�ำงานประเภทนี้จะมีระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงเลือก
งานแบบเป็นนายจ้างตนเอง เพื่อให้มีเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการดูแลบ้านและดูแลบุตร
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ถึงแม้ว่าในงานของ Glass & Riley (1998) จะพบว่าอัตราการเปลี่ยนงานของผู้หญิงที่มีบุตรไม่ได้แตกต่าง
กับผู้หญิงที่ไม่มีบุตรมากนัก แต่ผลต่อความก้าวหน้าทางการงานอาจได้รับผลกระทบได้ เนื่องจากสิ่งหนึ่ง
ทีป่ รากฏคือการเลือกปฏิบตั ใิ นการรับพนักงานผูห้ ญิงทีม่ บี ตุ รเข้าท�ำงาน ดังนัน้ โอกาสในการประสบความ
ส�ำเร็จในหน้าที่การงานของผู้หญิงที่มีบุตรภายหลังการออกจากงาน จึงอาจลดลงได้
ผลการส�ำรวจคนอเมริกัน ในปี 2013 ได้สอบถามผู้หญิงที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกและครอบครัวว่า
เสียใจที่ออกจากงานหรือไม่ แม่ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เสียใจที่ต้องออกจากงานมาดูแลลูกๆ แต่หญิงกลุ่มนี้
กล่าวว่าการออกจากงานมีผลกระทบต่อความเป็นมืออาชีพในการท�ำงานของพวกเธอ (Parker, 2015)

ระดับรายได้
ในตลาดแรงงานเกือบทุกประเทศพบว่าอัตราค่าจ้างของผู้หญิงที่มีบุตร และผู้หญิงที่ไม่มีบุตร มีความแตก
ต่างกัน โดยผู้หญิงที่มีบุตรมักมีระดับค่าจ้างต�่ำกว่าผู้หญิงที่ไม่มีบุตร การมีบุตรจึงถูกเปรียบเสมือนบท
ลงโทษในแง่การมีรายได้ที่ลดลงของผู้หญิง หรือที่เรียกว่า “motherhood wage penalty” งานศึกษา
พบว่าการมีบุตรหนึ่งคน ส่งผลให้ระดับอัตราค่าจ้างลดลงได้ถึงร้อยละ 7-18 (Budig & England, 2001;
Gangl & Ziefle, 2009; Calhoun & Espenshade, 1988) ซึ่งผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีรายได้ต�่ำจะต้องเจอ
ความเสียเปรียบนี้มากกว่าผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีรายได้สูง (Budig & Hodges, 2014) อย่างไรก็ตาม แม้แต่
คนที่มีระดับการศึกษาสูง เช่น ผู้หญิงที่จบในระดับปริญญา ต้องประสบกับระดับอัตราค่าจ้างที่ลดลงถึง
ร้อยละ 15 หากมีบุตรมากกว่า 1 คน และยิ่งมีบุตรมากขึ้นเท่าไร ระดับอัตราค่าจ้างจะยิ่งลดลงเท่านั้น
นอกจากนั้น ผู้หญิงที่มีบุตร 3 คนขึ้นไป จะได้รับผลกระทบจากการได้ค่าจ้างที่ต�่ำลงตลอดชีวิตการท�ำงาน
(Kahn, Garcia-Manglano, & Bianchi, 2014)
สาเหตุที่ระดับอัตราค่าจ้างระหว่างผู้หญิงที่มีบุตรและผู้หญิงที่ไม่มีบุตรมีความแตกต่างกันเช่นนี้ ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะการมีบุตรท�ำให้ผู้หญิงหลายคนต้องพักการท�ำงานไว้ชั่วคราว การที่ต้องออกจากตลาด
แรงงานถึงแม้จะเป็นระยะเวลาไม่นาน แต่ท�ำให้การสั่งสมประสบการณ์ในตลาดแรงงานต้องชะงักไปด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่า หากผู้หญิงที่มีบุตรแต่ไม่ได้พักจากตลาดแรงงาน การมีบุตรไม่ได้ส่ง
ผลให้อตั ราค่าจ้างลดลงด้วย (Lundberg & Rose, 2000) นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างผูห้ ญิงทีม่ บี ตุ ร
และไม่มีบุตรมีแนวโน้มลดลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (Percheski, 2008)
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ผลกระทบต่อคุณภาพเด็ก
การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานของพ่อแม่ที่มีต่อผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง
เป็นสิ่งที่มีความท้าทายในการวิจัยเชิงประจักษ์ เนื่องจากต้องอาศัยการศึกษาในระยะยาวที่เปรียบเทียบ
ผลลัพธ์กอ่ นและหลังการเปลีย่ นแปลง นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมากทีไ่ ม่อาจวัดได้ เช่น แรง
จูงใจในการท�ำงาน ผลิตภาพ ความสามารถ วิถีการเลี้ยงดู และคุณลักษณะส่วนบุคคล นอกจากนี้ ทิศทาง
ของความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภาวะการท�ำงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนั้นอาจเป็นไป
ได้ในหลายทิศทาง ไม่ใช่เพียงแต่ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงภาวะการท�ำงานของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ เด็ก
เท่านัน้ แต่ผลลัพธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับบุตรหลานก็อาจมีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการท�ำงาน
ด้วย จึงท�ำให้ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทงั้ สองด้านนีม้ กี ลไกย้อนกลับทีท่ ำ� ให้ความสัมพันธ์มคี วามซับ
ซ้อนมากยิ่งขึ้น (Mosca, O ’sullivan, & Wright, 2017)
งานวิจัยจ�ำนวนมากให้ความสนใจกับการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่พ่อแม่มีรูปแบบการ
ท�ำงานที่ต่างกัน เช่น การท�ำงานเต็มเวลา การท�ำงานไม่เต็มเวลา (part-time) และการไม่มีงานท�ำ รวม
ไปถึงระยะเวลาในการท�ำงานของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน
ชีวิตและพัฒนาการของเด็กมีความหลากหลายและซับซ้อน ดังนั้นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ได้รับความ
สนใจจากนักวิจยั จึงมีความแตกต่างหลากหลาย ตัง้ แต่การพิจารณาความส�ำเร็จและตัวชีว้ ดั ทางการศึกษา
พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รวมไปถึงต้นทุนและโอกาสของเด็กในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่วา่ จะเป็นต้นทุนมนุษย์ (โอกาสทางการศึกษาและเศรษฐกิจ) ต้นทุนทางสังคม และต้นทุนทางวัฒนธรรม
ในบทนี้จะสรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของภาวะการท�ำงานของผู้ปกครองที่มีผลต่อ
ผลลัพธ์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยสังเขป
การท�ำความเข้าใจผลกระทบของรูปแบบการท�ำงานของพ่อแม่ที่มีผลต่อเด็กนั้นอาจเริ่มต้นโดยพิจารณา
ว่าภาวะการท�ำงานเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของต้นทุนมนุษย์ (human capital) ซึ่งรวมไปถึงฐานะทางการเงิน
และระดับการศึกษาของผูป้ กครอง แนวคิดทีม่ อี ทิ ธิพลส�ำคัญในการอธิบายผลกระทบของต้นทุนทางมนุษย์
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ต่อผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คือ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในกลุ่ม Intergeneration transmission
(Becker, 1991; Becker & Tomes, 1976; Ermisch & Francesconi, 2001) ซึ่งพิจารณากระบวนการ
ในการสืบทอดการประสบความส�ำเร็จในชีวติ จากรุน่ สูร่ นุ่ โดยมองว่าความส�ำเร็จของพ่อแม่มผี ลส�ำคัญต่อ
ความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางสังคมของเด็ก ทัง้ นีก้ ระบวนการสืบทอดเหล่านีเ้ ริม่ ต้นจากการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม รวมไปถึงการถ่ายโอนทุนทรัพย์ (endowment) จากผูป้ กครองสูล่ กู หลาน ในขณะเดียวกัน
ผูป้ กครองก็ยงั ลงทุนกับเด็ก ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของเงิน เวลา โดยมากเพือ่ โอกาสในการศึกษา การดูแลสุขภาพ
การ “ซื้อ” สังคมรอบข้าง และโอกาสในการท�ำงาน ในขณะเดียวกันรายได้ของพ่อแม่ยังมีแนวโน้มที่จะ
เป็นตัวก�ำหนดการเป็น “ผูป้ กครองทีด่ ”ี อีกด้วย กล่าวคือ พ่อแม่ทมี่ ฐี านะยากจนมักมีความเครียด ซึง่ เป็น
ผลกระทบต่อเนื่องไปยังความสามารถในการให้การส่งเสริม สนับสนุนและมีกิจกรรมร่วมกับเด็กของผู้
ปกครองได้ดว้ ย รวมไปถึงคุณภาพของปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กและผูป้ กครองอีกด้วย ยกตัวอย่าง ครอบครัว
ทีไ่ ด้รบั สวัสดิการจากรัฐอาจยอมรับบรรทัดฐานและคุณค่าทางสังคมทีม่ กั จะเกีย่ วข้องกับ “วัฒนธรรมแห่ง
ความจน” หรือ “วัฒนธรรมสวัสดิการ” ก็เป็นได้ นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมของผู้ปกครอง
ในกลุ่มระดับล่าง เช่น การติดสุรา การเล่นการพนัน อาจมีผลในทางอ้อมต่อสุขภาวะของเด็กอีกด้วย
มากไปกว่านัน้ ต้นทุนทางเศรษฐกิจของครอบครัวยังอาจส่งผลต่อต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก
ด้วย ยกตัวอย่าง ความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการจัดหาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เช่น หนังสือ
มหรสพ และการเข้าชมท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม อาจมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก นอกจากนีส้ ถานภาพการ
จ้างงาน อาชีพ และต�ำแหน่ง ซึ่งมีผลต่อทัศนคติ บรรทัดฐาน และคุณค่าทางสังคมของผู้ปกครอง อาจส่ง
ผลต่อการสร้างความคาดหวังและความมุ่งหวังของเด็กและผู้ปกครองด้วย
ต้นทุนทางสังคมของผู้ปกครอง ยังมีผลทั้งในทางบวกและทางลบต่อความส�ำเร็จทางการศึกษาของเด็ก
รวมไปถึงเครือข่ายทางสังคม โอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการท�ำงานของเด็กในอนาคตอีกด้วย
หนึ่งในข้อถกเถียงส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของภาวะการท�ำงานของผู้ปกครองที่มีต่อเด็ก คือ ผล
กระทบของการให้เวลากับครอบครัว นักวิชาการบางกลุ่ม โดยเฉพาะตามแนวคิด Role strain theory ที่
อธิบายว่า บุคคลมีทรัพยากรอันจ�ำกัดในการจัดการไปยังมิติต่าง ๆ ในชีวิต (Greenhaus & Beutell,
1985) ดังนัน้ ระยะเวลาในการอยูก่ บั ครอบครัวมีผลต่อเนือ่ งต่อคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครอง
และเด็ก รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาด้วย กล่าวคือ พ่อแม่ที่ท�ำงานเต็มเวลามักจะใช้เวลา
อยู่กับบุตรน้อย อย่างไรก็ตามงานวิจัยขนาดเล็กที่ศึกษาจากการจดบันทึกการใช้เวลา พบว่า เด็กที่อยู่กับ
ครอบครัวที่พ่อแม่ท�ำงานเต็มเวลาใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองมากกว่าเด็กที่มีแม่ท�ำงานไม่เต็มเวลาหรือไม่มี
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งานท�ำ ในขณะเดียวกันครอบครัวที่พ่อท�ำงานเพียงคนเดียวใช้เวลากับเด็กน้อยที่สุด (O’Brien & Jones,
1999) ข้อค้นพบดังกล่าวจึงน�ำไปสู่การข้อสังเกตว่าระยะเวลาที่อยู่กับเด็กอาจมิได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กเสมอไป ในทางตรงกันข้ามแนวคิด Role accumulation
theory ชี้ให้เห็นว่า การเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างในการท�ำงาน เช่น กลยุทธ์ในการจัดการ การบริหาร
ประสิทธิภาพของตนเอง อาจล่วงเข้ามามีส่วนและส่งผลในด้านบวกต่อการดูแลบุตรและครอบครัวด้วย
(Greenhaus & Powell, 2006)
นอกเหนือจากต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแล้ว รูปแบบการท�ำงานยังมีผลต่อพัฒนาการ
ทางพุทธิปญ
ั ญาและผลลัพธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการศึกษาด้วย (Parcel & Menaghan, 1994) วิทยานิพนธ์ของ
Cusworth (2009) ศึกษาผลกระทบของภาวะการท�ำงานของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ สุขภาวะทางด้านการศึกษา
และอารมณ์ของเด็กในประเทศอังกฤษ โดยใช้ขอ้ มูลจาก British Household Panel Survey พบว่า ภาวะ
การท�ำงานของผู้ปกครองส่งผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในหลาย ๆ มิติ ยกตัวอย่าง เด็กที่อยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่มีงานท�ำ จะมีแนวโน้มที่มีผลลัพธ์ในด้านการเรียนในทางลบ เช่น การหนีโรงเรียน การออก
จากโรงเรียนเมื่ออายุ 16 ปี การท�ำงานไม่เต็มเวลาของแม่มักมีการปกป้องสภาวะอารมณ์ในทางลบผ่าน
ต้นทุนทางสังคมในช่องทางต่าง ๆ นอกจากนีต้ น้ ทุนทางวัฒนธรรมยังเป็นปัจจัยส�ำคัญทีค่ วบคุมผลกระทบ
ของภาวะการท�ำงานที่มีต่อการสร้างทัศนคติและความคาดหวังที่มีต่อการศึกษา
งานวิจัยจ�ำนวนหนึ่งศึกษาผลกระทบของภาวะการท�ำงานของผู้ปกครองที่มีต่อผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมของ
ลูก ในการศึกษาระยะยาวของเด็กในประเทศออสเตรเลีย Hadzic, Magee, & Robinson (2013) พิจารณา
ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมของเด็กใน 3 มิติ ได้แก่ 1) การสร้างปัญหา โดยพิจารณาระหว่างการเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ (obedience) และการมีอารมณ์ฉุนเฉียว (temper) ควบคู่กัน 2) ภาวะสมาธิสั้น (hyperactive)
- การไม่เอาใจใส่ (inattention) และ 3) พฤติกรรมทางสังคม พบว่า ภาวะการท�ำงานของมารดาเมื่อบุตร
อายุ 4-5 ปีสง่ ผลต่อพฤติกรรมของบุตรเมือ่ มีอายุ 6-7 ปี ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมผ่านวิถกี ารเลีย้ งดู ทัง้ นี้
การทีผ่ ปู้ กครองท�ำงานแบบเต็มเวลาและบางเวลาซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การเลีย้ งดูทเี่ ป็นมิตร (less hostile)
อาจช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของลูกน้อยลง ด้วยการส่งเสริมให้เด็กสามารถควบคุมตัวเอง
(self-regulation) และการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในเด็กที่มีความยืดหยุ่น
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจ�ำนวนหนึ่งที่ศึกษาผลกระทบของภาวะการท�ำงานของผู้ปกครองต่อสุขภาพของ
เด็ก งานส่วนใหญ่มักชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะการท�ำงานต่อดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ของ
บุตร (Gregg & Washbrook, 2003; Hope, Pearce, Whitehead, & Law, 2015; Li et al., 2014;
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Morrissey, 2013) จากการศึกษาประชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ พบว่า เด็กทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูจาก
มารดาที่ท�ำงานเต็มเวลาหรือธุรกิจส่วนตัวมีอัตราการเป็นโรคหอบหืดมากกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจาก
มารดาที่ท�ำงานบางเวลา (Hashimoto & Hashimoto, 2016)

ผลกระทบทางด้านอื่นๆ
นอกจากผลกระทบจากการมีบุตรที่เกิดต่อการท�ำงานของแม่และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้ว ยังมีผลกระทบทางด้าน
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้ คือ การที่แม่ลางานเป็นเวลานานยังส่งผลในเชิงลบ
ต่ออาชีพการงานและรายได้ของแม่ ซึ่งอาจน�ำไปสู่การแบ่งหน้าที่ใน
การท�ำงานบ้านอย่างไม่เท่าเทียมกันได้ในครอบครัว (Rosen &
Sundstorm, 2002) และยังมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าการแต่งงานว่ามีผล
ต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิง คือถ้ามีลูกแต่ไม่แต่งงาน เป็นแม่
เลี้ยงเดี่ยว จะมีความเปราะบางต่อความยากจนมากกว่าแม่ที่แต่งงาน
และมีบุตร (Cancian & Reed, 2009)

การที่แม่ลางาน
เป็นเวลานาน
ยังส่งผลในเชิงลบ
ต่ออาชีพการงาน
และรายได้ของแม่
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นโยบายเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ที่มีบุตรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของครอบครัว
ส่วนการลาของพ่อเพื่อช่วยภรรยาหลังคลอดนั้น โดยส่วนใหญ่ประเทศในยุโรปมีนโยบายให้พ่อลางานได้
สัน้ กว่าแม่ ประเทศทีใ่ ห้ลางานนานทีส่ ดุ คือสเปน รองลงมาคือสวีเดนและนอร์เวย์ โดยในสเปนพ่อสามารถ
ลาหยุดได้นานถึง 3 ปี ส่วนสวีเดนและนอร์เวย์ ลาหยุดได้นาน 18 เดือน และ 14 เดือน ตามล�ำดับ การ
ก�ำหนดเงือ่ นไขการลาของพ่อว่าไม่สามารถโอนสิทธิไปให้แม่ได้หรือการให้โบนัส เช่น หากพ่อหยุดงานช่วย
เลี้ยงลูก จะได้โบนัสวันลาของแม่เพิ่มจะเป็นเงื่อนไขที่ท�ำให้พ่อหยุดงานเพื่อมาช่วยเลี้ยงลูกได้ เป็นการส่ง
เสริมความเท่าเทียมกันของบทบาทชายหญิงในการเลี้ยงดูบุตร

นโยบายการลาคลอด
ประเทศในยุโรปทุกประเทศต่างมีนโยบายให้แม่ลาคลอดได้ โดยส่วนใหญ่จำ� นวนวันลาอยูร่ ะหว่าง 14 – 20
สัปดาห์ โดยได้รบั ค่าจ้างในสัดส่วนร้อยละ 70–100 ประเทศทีใ่ ห้วนั ลายาวนานถึง 3 ปีคอื ประเทศฟินแลนด์
ฝรัง่ เศส เยอรมนี และสเปน และประเทศทีใ่ ห้วนั ลาระหว่าง 1.5 ปี – 2 ปี คือออสเตรีย นอร์เวย์และสวีเดน
แต่ประเทศที่ให้วันลานาน อาจจะให้ค่าจ้างน้อยในช่วงเวลาที่ลา ในขณะที่ประเทศที่ให้วันลาสั้นกว่า อาจ
จะให้ค่าจ้างสูง เช่นเดนมาร์กให้วันลาเพียง 12 เดือน แต่ให้เงินค่าจ้างสูงตลอดช่วงเวลาที่ลางาน ในขณะ
ที่ประเทศฝรั่งเศสให้วันลานานมากกว่า 3 ปี แต่ได้รับค่าจ้างสูงเพียง 4 เดือน และได้รับค่าจ้างบางส่วนอีก
10 เดือน (ตาราง 2) ดังนั้น นโยบายในเรื่องวันลาคลอดจึงมีประเด็นต้องพิจารณา 2 ประเด็นคือ จ�ำนวน
วัน และค่าจ้างที่จะได้รับระหว่างการลา
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การมีนโยบายเรื่องการลานั้น เพื่อให้แม่และพ่อสามารถปรับตัวในช่วงแรกหลังคลอด และจัดการความ
สมดุลระหว่างการงานและบทบาทของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การให้แม่ได้หยุดงานโดยยังรักษา
ต�ำแหน่งงานและได้รับค่าจ้าง เป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในด้านอาชีพการงานและราย
ได้ และการได้เลีย้ งลูกในช่วงขวบวัยแรกของชีวติ มีความส�ำคัญต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิง่ ประเทศ
ในยุโรปหลายประเทศ จึงใช้นโยบายการลาที่นาน เป็นการเพิ่มความเป็นธรรมระหว่างหญิงชาย และเพิ่ม
อัตราการเกิดของประเทศด้วย การมีนโยบายเช่นนี้ จึงส่งผลดีตอ่ ครอบครัวอย่างมาก เพราะเด็กได้รบั การ
ดูแลเต็มที่ พ่อได้มบี ทบาทในการดูแลลูกมากขึน้ ท�ำให้แม่เหนือ่ ยน้อยลงและมีความสุขมากขึน้ สัมพันธภาพ
ในครอบครัวจึงดีตามไปด้วย ซึ่งประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย เช่น เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน ต่าง
ลงทุนอย่างมากกับสวัสดิการสังคม เพื่อจะน�ำไปสนับสนุนและพัฒนานโยบายด้านครอบครัวโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครอบครัวที่มีบุตร โดยมุ่งหวังให้พ่อแม่มีสมดุลในเรื่องงานและครอบครัว ทั้งพ่อและแม่สามารถ
แบ่งงานกันท�ำได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้ หรืองานที่ไม่เกิดรายได้ เช่น การดูแล
บุตร และงานบ้าน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่เด็กนั่นเอง (Rostgaard, 2014)
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ตาราง 2 ตัวอย่างสิทธิการลา และรายได้ที่ได้รับในต่างประเทศ
วันลาทั้งหมด
(เดือน)

วันลาที่กันไว้
สำ�หรับพ่อ
(เดือน)

ออสเตรีย

24

0

24

4

เบลเยียม

9.5

3

9.5

4

แคนาดา

12

0

11.5

0

เดนมาร์ก

12

0.5

11.5

12

ฟินแลนด์

38

1

38

11

ฝรั่งเศส

37.5

0.5

10

4

เยอรมนี

39.5

2

17.5

15

กรีซ

16

6.5

10

8

ไอซ์แลนด์

15

6

9

9

ไอร์แลนด์

16

3.5

6

6

อิตาลี

14.5

4

10.5

4.5

เนเธอร์แลนด์

16

6

4

4

นอร์เวย์

34.5

14

12.5

12.5

โปรตุเกส

36

5

12

6.5

สเปน

72

36

4

4

สวีเดน

36.5

18

16.5

13

สวิสเซอร์แลนด์

3.5

0

3.5

3.5

สหราชอณาจักร

18.5

3.75

9.5

1.5

ประเทศ

รับรายได้
วันลาที่ได้รับ อย่าได้
งน้
ของ
รายได้ (เดือน) เงินเดืออนย 2/3
(เดือน)

นโยบายการให้มี
ความยืดหยุ่นในการทำ�งาน
ประเทศอังกฤษ เริ่มมีกฎหมายให้ลูกจ้างสามารถขอยืดหยุ่นเวลาท�ำงานเพื่อดูแลลูกได้ตั้งแต่ปี 2002 สิทธิ
ในการขอท�ำงานแบบยืดหยุ่นได้ขยายไปให้แรงงานทุกคนที่ท�ำงานต่อเนื่องมาแล้วไม่ต�่ำกว่า 26 สัปดาห์
ภายใต้ Children and Families Act 2014
ตัวอย่างรูปแบบการท�ำงานที่ยืดหยุ่น
• การท�ำงานพาร์ทไทม์
• Compressed hours คือการเพิ่มชั่วโมงการท�ำงานบางวัน เพื่อเพิ่มวันหยุดมากขึ้น
• Home working คือการท�ำงานที่บ้าน
• Annualized hours คิดเวลาท�ำงานเป็นรายปีแทนที่จะคิดเป็นรายสัปดาห์
ท�ำให้ลูกจ้างบริหารจัดการเวลาในแต่ละช่วงของปีได้
• Term-time working ปรับวันท�ำงานตามเวลาปิดเทอมของลูก
คือในช่วงเปิดเทอมท�ำงานตามปกติ และหยุดงานช่วงปิดเทอม
• Time off in lieu คือการขอเวลาหยุดตามชั่วโมงท�ำงานที่ท�ำเกินเวลาได้
เวลาที่ท�ำนอกเวลางานเป็นการออมชั่วโมงท�ำงานไว้ เพื่อใช้เป็นวันหยุดเพิ่มเติม
• Job sharing คืองานเดียวกัน แต่แบ่งเวลาท�ำงานระหว่างพนักงานหลายคน
• Varied-hours working or time banking ลูกจ้างแจ้งแก่นายจ้างว่า
สามารถท�ำงานได้ช่วงเวลาใด เพื่อให้นายจ้างบริหารจัดการจ้างให้เหมาะกับ
ความต้องการแรงงานนั้นๆ ในแต่ละช่วงเวลา
ประโยชน์ของการท�ำงานแบบยืดหยุ่นเพื่อให้ลูกจ้างจัดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานได้ดี
ยิง่ ขึน้ จะท�ำให้ลกู จ้างมีความพอใจในชีวติ และความพอใจในการท�ำงานมากขึน้ เพิม่ แรงจูงใจในการท�ำงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของลูกจ้าง ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่นายจ้างเช่นกัน

ที่มา : Christopher J. Ruhm, 2011. Policies to Assist Parents with Young Children, Future Child, 2011; 21(2): 37–68.
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การจัดสถานที่ดูแลบุตรและปั๊มนมในที่ทำ�งาน

นโยบายการจัดศูนย์เด็กเล็ก
การจัดให้มศี นู ย์เด็กเล็กในประเทศในทวีปยุโรปจะจัดควบคูไ่ ปกับสิทธิวนั ลาคลอด ประเทศทีม่ วี นั ลาคลอด
นาน การลงทุนในศูนย์เด็กเล็กจะน้อยกว่าประเทศที่วันลาคลอดสั้น เช่นประเทศฟินแลนด์ แม่ได้สิทธิลา
คลอดนาน รัฐบาลจึงลงทุนในศูนย์เด็กเล็กน้อย เมื่อเทียบกับประเทศเดนมาร์กที่มีวันลาคลอดที่สั้นกว่า
(รูป 31)

ในอังกฤษมีกฎหมายว่าด้วยการให้นมบุตรของลูกจ้าง บัญญัตอิ ยูใ่ นพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความเสมอภาค
หรือความเท่าเทียม ปี 2010 โดยนายจ้างต้องจัดหาสถานที่ส�ำหรับลูกจ้างให้ปั๊มนมหรือให้นมบุตร ส่วน
กฎหมายของประเทศอาร์เจนตินา อนุญาตให้ลูกจ้างสามารถพักไปให้นมหรือปั๊มนมได้ 2 ครั้งต่อวัน และ
ในแต่ละครั้งไม่ต�่ำกว่า 30 นาที จนกระทั่งเด็กอายุครบ 1 ปี
ประเทศในเอเชียมีนโยบายการสนับสนุนให้ผู้หญิงกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น ญี่ปุ่น โดยรัฐบาลนาย
ชินโสะ อาเบะ ได้ออกมาตรการจูงใจเพื่ออุดหนุนบริษัทให้รับผู้หญิงเข้าท�ำงาน จากการด�ำเนินงานติดต่อ
กันมา 5 ปี พบว่า เมื่อปี 2560 อัตราผู้หญิงอายุ 30-34 ปี ที่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.2
ขณะที่อัตราการเข้าร่วมในตลาดแรงงานของหญิงอายุระหว่าง 15-64 ปี เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อนถึงร้อยละ 69.4 อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังมีความท้าทาย ในเรื่องการขาดแคลนสถานเลี้ยงดูเด็ก และครู
ทีจ่ ะมาดูแลเด็ก ซึง่ เป็นอุปสรรคกับแม่ทตี่ อ้ งการกลับเข้าสูต่ ลาดแรงงาน เพราะแม้จะอยากกลับไปท�ำงาน
แต่ยังไม่มีสถานเลี้ยงดูเด็กที่เพียงพอ
ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็น OECD เคยเสนอนโยบายครอบครัวเกี่ยวกับการลาคลอดบุตร การลาคลอดโดยได้
รับค่าจ้าง และการจัดเวลางานให้มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ ให้ผหู้ ญิงเกาหลีทมี่ คี รอบครัวมีสมดุลในชีวติ และงาน
มากขึ้น ในทางปฏิบัติกลับไม่ค่อยได้ผลนัก โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรเวลางานให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งแทบ
เป็นไปไม่ได้เลยในเกาหลี หญิงที่มีบุตรได้รับสิทธิเพียงการลดชั่วโมงท�ำงานเท่านั้น ส่วนนโยบายการดูแล
บุตรอายุต�่ำกว่า 3 ปี ให้แม่ที่คลอดแล้วสามารถกลับไปท�ำงานนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยพบว่า
เมือ่ ปี 1998 และ 2007 ค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาของเด็กในเกาหลีตำ�่ ทีส่ ดุ ในบรรดาประเทศสมาชิก OECD
(Ma, 2014)

รูป 31 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิทธิในการลาคลอดและการ
ใช้บริการดูแลเด็กเล็ก

ที่มา: Christopher J. Ruhm, 2011. Policies to Assist Parents with Young Children, Future Child, 2011; 21(2): 37–68.
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เพือ่ ครอบครัวไทย
รุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง

ข้อเสนอ
แนวนโยบาย
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งจากข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการ
ประมวลบทเรียนจากต่างประเทศที่น�ำมาพิจารณาร่วมกัน ท�ำให้เราเห็นภาพรวมของปัญหาที่ชัดเจนและ
เป็นระบบมากขึ้น

ความสมดุลของเวลา
สู่ความเปราะบาง
ของครอบครัว
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การมีลกู เป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญของชีวติ โดยเฉพาะส�ำหรับผูห้ ญิง ในแง่การท�ำงาน การเป็นผูห้ ญิง
ไม่ส่งผลต่อชีวิตการท�ำงานเท่ากับการเป็นแม่ เมื่อผู้หญิงกลายเป็นแม่ หมายถึงการมีภาระในการดูแล
เลี้ยงดูคนอีกหนึ่งคน การจะเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ จ�ำเป็นต้องใช้ทั้งเงินและเวลา ผู้หญิงหลายคนจึง
เลือกออกจากงาน เพื่อสามารถให้เวลากับลูกได้อย่างเต็มที่ โดยต้องเสียสละรายได้ที่เคยได้ ในขณะที่
อีกหลายคนจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนงานเพื่อให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างการท�ำงานหาเงินและการมีเวลา
ให้กับลูกและครอบครัว
การปรับเปลี่ยนชีวิตการท�ำงาน ไม่ว่าอย่างไรก็ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง ลูก และครอบครัว ไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์และการสัมภาษณ์พบว่า ทั้งกลุ่มที่เป็นแม่เต็มเวลา
และแม่ที่ท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เลือกออกจากงาน เปลี่ยนงาน หรือท�ำงานเดิม คู่ครองมีอิทธิพลอย่างมาก
ในการตัดสินใจด้านการงาน รูปแบบการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว คนที่
เป็นแม่เต็มเวลามักมาปรึกษาในประเด็นเกี่ยวกับคู่ครอง ทรัพยากรในครอบครัว (การเงินและการจัดการ
เวลา) อารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเอง ในขณะทีแ่ ม่ทำ� งานมีประเด็นทีค่ ล้ายคลึงกัน แต่จะมีประเด็นเรือ่ งการ
งานและผู้ช่วยเลี้ยงดูลูกเพิ่มเติม โดยรวมแล้วจึงพบว่า ทุกกลุ่มครอบครัวที่มีลูกมีความท้าทายในแบบของ
ตนเอง
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ตาราง 3 สรุปประเด็นของแม่แต่ละกลุ่ม

แม่เต็มเวลา

แม่ทำ�งาน

แม่เปลี่ยนงาน

ปัจจัย/สาเหตุ

ปัจจัย/สาเหตุ

ปัจจัย/สาเหตุ

•

•

•

•
•

•
•

การมีรายได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้แม่ยังเลือก
ทำ�งานต่อ เพื่อความมั่นคงของตนเอง เพื่อ
ดูแลคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ที่อายุมาก และ
เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวตนเอง
ความก้าวหน้าทางการงาน
ความชอบ/ความภูมิใจในการทำ�งาน

•

ลักษณะงานเดิมไม่อำ�นวยให้มีเวลาอยู่กับลูก
และครอบครัว เช่น เป็นงานที่เดินทางบ่อย
เวลาทำ�งานไม่แน่นอน ที่ทำ�งานอยู่ไกล
คนในครอบครัวอยากให้เปลี่ยน

ผลกระทบ

ผลกระทบ

ผลกระทบ

ข้อดี

ข้อดี

ข้อดี

•

•

•

•

ได้มีเวลาอยู่กับลูกอย่างเต็มที่
ได้อบรมลูกในแนวทางที่ต้องการ
ภาคภูมิใจและมีความสุขกับการได้เลี้ยงลูก
เอง

•

มีรายได้ มีความมั่นคงและอิสรภาพ
ทางการเงิน
มีมิติของชีวิตที่หลากหลายกว่าการเลี้ยงลูก
อย่างเดียว ยังได้มีสังคมของตนเอง

•

มีเวลาอยู่กับลูกและครอบครัวมากขึ้น
สามารถจัดสมดุลในชีวิตได้มากกว่าก่อน
ปรับเปลี่ยนวิถีการทำ�งาน
ยังคงได้ทำ�งาน และมีรายได้เป็นของตนเอง
โดยสามารถเลือกงานที่มีความยืดหยุ่นขึ้นได้

ข้อเสีย

ข้อเสีย

ข้อเสีย

•

•

•

•
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อยากเลี้ยงลูกเอง เพราะเชื่อว่าแม่คือคนที่
จะเลี้ยงลูกได้ดีที่สุด
ไม่มีคนช่วยเลี้ยง หรือไม่มีทางเลือกที่เข้าถึง
ได้ จึงจำ�เป็นต้องออกจากงาน
สามี/ครอบครัว สนับสนุนให้ออกมาดูแลลูก

รู้สึกขาดคุณค่าในตนเอง เบื่อ ท้อ
และขาดความมั่นคงด้านรายได้
ความสัมพันธ์กบั สามีตอ้ งอยูใ่ นสภาพจำ�ยอม
เนื่องจากสามีมีอำ�นาจเหนือกว่าเพราะเป็น
ผู้มีรายได้หลัก

•
•

จัดสมดุลชีวิตยาก มักจะ overload
ในทั้งหน้าที่การงานและการเรือน ไม่สามารถ
เต็มที่กับการงานหรือการเลี้ยงลูกได้
ขัดแย้งกับสามีในเรื่องการแบ่งงาน
ภายในบ้าน
มีเวลาได้อยู่กับลูกน้อยลง ต้องฝากคนอื่นเลี้ยง
เป็นส่วนใหญ่ เกิดความรู้สึกผิดกับลูก

•

ไม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม
ที่ หรือตรงกับความสนใจ/ที่ได้เคยสั่งสม
ประสบการณ์มา
ในบางครั้ง งานใหม่มีความมั่นคงน้อยกว่า
เช่น ถ้าออกจากงานประจำ�เพื่อมาทำ�งาน
ขายของ

อย่างไรก็ตามกลุ่มแม่เต็มเวลาดูเหมือนจะเป็น
กลุ่มที่มีความเปราะบางทางการเงินมากที่สุด
เนื่องจากขาดความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งไม่ได้
ส่งผลต่อตัวผู้หญิงในระยะสั้นเท่านั้น แต่สามารถ
ส่งผลในตลอดช่วงชีวิตของผู้หญิงได้ การมีเงิน
ออม หลักประกันในชีวติ ส�ำหรับยามเกษียณ หรือ
หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การหย่าร้างกับ
สามี ผู้หญิงเหล่านี้จะตกอยู่ในสถานะที่ล�ำบาก
ทันที ซึ่งผลกระทบนี้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่เพียงตัว
ผู้หญิง แต่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ลูกอีกด้วย
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ในขณะเดียวกันความเปราะบางของแม่ทำ� งานเกิดจากการรักษาสมดุลในชีวติ เนือ่ งจากต้องการท�ำหน้าที่
ทั้งด้านการงานและการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด ด้วยสังคมไทยทุกวันนี้ยังมองว่าหน้าที่การดูแลบ้านและเลี้ยงดู
ลูกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเป็นหลัก ท�ำให้ผู้หญิงจึงมีภาระที่หนักทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน แม่ท�ำงาน
จ�ำนวนมากจึงเกิดความเครียดและกดดัน ส�ำหรับแม่ท�ำงาน ถึงแม้จะยังมีรายได้ แต่ผู้หญิงหลายคนเลือก
ทีจ่ ะเปลีย่ นสายอาชีพ ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องใช้เวลาและความพยายามมาก เพือ่ ให้ยงั สามารถรักษาสมดุลในชีวติ
ได้ ผลที่ตามมา จึงเป็นการสูญเสียศักยภาพในการท�ำงานของผู้หญิง และรายได้ที่ลดลง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้
หญิงบางคนเลือกออกจากงานที่มั่นคงมาท�ำงานที่ไม่มีความแน่นอน แต่มีเวลาให้กับลูกและครอบครัวได้
มากขึ้น เช่น งานขายของออนไลน์ ซึ่งสร้างความเปราะบางทางความมั่นคงทางรายได้ในระยะยาว
การมีเวลาให้ลูกอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวต้องการในการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ แต่ด้วยสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม การให้เวลาลูกอย่างเพียงพอตามต้องการมักหมายถึงการต้องเสียสละชีวิตด้าน
การงานไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง สิ่งส�ำคัญที่งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นคือ การมีลูกนั้นท�ำให้เกิดต้นทุนต่อ
ครอบครัวมากกว่าเพียงค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ยงั มีตน้ ทุนด้านค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ต้นทุนด้านจิตใจ
และต้นทุนในด้านความสัมพันธ์ในครัวเรือนอีกด้วย

อีกด้านหนึ่งก็ต้องแลกกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและต้องขาดความเป็นอิสระทางการเงิน เพราะ
ต้องพึ่งพารายได้จากสามีเป็นหลัก ส่วนแม่ที่ยังคงท�ำงานเต็มเวลา ก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีระหว่าง
การดูแลลูก การท�ำงาน และการท�ำงานบ้าน ในขณะที่แม่ที่ปรับเปลี่ยนการท�ำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
ดูเสมือนว่าเป็นทางเลือกที่ลงตัว แต่ในทางเป็นจริง ก็มีปัญหาไปอีกรูปแบบหนึ่ง ผลการตัดสินใจในการ
ท�ำงานของแม่นอกจากจะมีผลต่อตัวเองแล้ว ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในที่
ท�ำงานก็เช่นกัน การตัดสินใจของแม่ไม่วา่ จะเป็นไปในทิศทางใดก็มผี ลต่อทีท่ ำ� งานนัน้ ไม่วา่ จะเป็นการขาด
บุคลากร หากตัดสินใจลาออกไป หรือหากท�ำงานเต็มเวลา แต่ประสิทธิภาพในการท�ำงานอาจลดลง ความ
พึงพอใจในการท�ำงานลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปยังระดับประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม โดยเฉพาะเมื่อมองในมิติด้านการเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพ รวมทั้งปัจจัยทางสังคม การท�ำงานต่างๆ
ที่ไม่เอื้อต่อการมีลูก อาจท�ำให้ผู้หญิงหลายคนตัดสินใจไม่มีลูก หรือชะลอการมีลูกจนกว่าจะพร้อม ซึ่งมี
ผลต่ออัตราเจริญพันธุ์ของประเทศ

การตัดสินใจของแม่ในเรื่องการท�ำงานมีความซับซ้อน ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆมากมาย ทั้งปัจจัยระดับ
มหภาคในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีผลต่อการจ้างงาน นโยบายและ
ลักษณะของงานที่ท�ำ รวมทั้งสถานที่ตั้ง การเดินทาง ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้
หญิงที่เป็นแม่แต่ละคนก็มีวิธีการในการปรับตัวกับบทบาทใหม่ที่มีได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทัง้ ตัวผูห้ ญิงทีเ่ ป็นแม่เอง ทีห่ ากแม่มรี ายได้ดี การ
มีทางเลือกในการหาคนมาช่วยดูแลลูก หรือหากได้รับการสนับสนุนหรือแบ่งเบาภาระในการดูแลในบ้าน
จากสมาชิกในครอบครัว การตัดสินใจของแม่กจ็ ะมีอสิ ระและทางเลือกมากกว่าแม่ทไี่ ม่สามารถหาผูม้ าช่วย
ดูแลลูกได้ การตัดสินใจในเรื่องการท�ำงานอาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จ�ำเป็นมากกว่าเป็นทางเลือกที่
ต้องการ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ประกอบกันน�ำมาสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งของคนเป็นแม่ที่จะเลือก
ระหว่างการเลี้ยงลูกเต็มเวลา หรือยังคงท�ำงานอยู่แต่จัดสรรเวลาให้กับการเลี้ยงลูกให้เหมาะสม
ในด้านผลกระทบก็เช่นกัน การตัดสินใจในเรื่องการท�ำงานของแม่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวแม่เอง ครอบครัว
ทีท่ ำ� งานและสังคมโดยส่วนรวม ผลกระทบทีช่ ดั เจนทีม่ ตี อ่ ตัวแม่นนั้ งานวิจยั หลายชิน้ ชีใ้ ห้เห็นว่าแม่ทตี่ ดั สิน
ใจลาออกจากงานเพือ่ มาเลีย้ งลูกเต็มเวลานัน้ ในด้านหนึง่ ก็มคี วามสุขและภูมใิ จทีไ่ ด้ดแู ลลูกด้วยตนเอง แต่
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รูป 32 ปัจจัยและผลกระทบจากการตัดสินใจในการทำ�งานของผู้หญิงเมื่อมีลูก
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การลาคลอดบุตร/ลาช่วยเหลือ
และเงินอุดหนุนบุตร
ประเทศไทยมีนโยบายช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตร โดยให้สิทธิส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพอิสระ โดยได้รบั สิทธิตามเงือ่ นไขแตกต่างกันไป ซึง่ โดยทัว่ ไปขณะนีป้ ระเทศไทยก�ำหนด
สิทธิลาคลอดไว้ที่ 90 วัน ในขณะนี้ผู้ชายที่รับราชการสามารถลาได้ 15 วันท�ำการเพื่อไปช่วยภรรยาดูแล
ลูกหลังคลอด โดยได้รับเงินเดือนหากลาภายใน 30 วันหลังคลอด และให้สิทธิเฉพาะในกรณีที่เป็นภริยาที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ส�ำหรับภาคเอกชน ยังคงเป็นไปโดยสมัครใจ

นโยบายเพื่อ
การสร้างครอบครัว:
มองปัจจุบัน
สู่อนาคต
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โดยภาพรวม การศึกษาเรื่องสวัสดิการของครอบครัว มุ่งไปที่เรื่องสิทธิการลาคลอด และเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีบุตร โดยพบว่า ปัจจุบัน (ปี 2561) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข จัดท�ำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด โดยจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนรายได้น้อยตั้งแต่แรกเกิด-1 ปี
รายละ 400 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559 และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นรายละ 600 บาท ต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน
2561) และมารดา บิดา หรือผู้ปกครอง ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ปรับเกณฑ์การเข้ารับสิทธิ จากเดิมที่จ�ำกัดเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท
ต่อคน /ต่อเดือน หรือราว 36,000 บาทต่อคน/ ต่อปี ปรับเพิ่มเป็น 100,000 ต่อคน/ต่อปี โดยขยายระยะ
เวลาในการรับสิทธิเงินอุดหนุนแรกเกิดของบุตรทีจ่ ากเดิม 3 ปี ให้เพิม่ ต่อเนือ่ งเป็น 6 ปีเต็ม เด็กทีเ่ กิดตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติตามก�ำหนดและไม่เคยรับสิทธิมาก่อน จะได้รับสิทธิตั้งแต่ปีนี้จนอายุ
ครบ 6 ปี ส่วนเด็กที่รับสิทธิในปี 2559 – 2561 ให้รับต่อไปจนอายุครบ 6 ปี ส�ำหรับเด็กที่เกิดในปี 2562
ให้รับสิทธิจนอายุครบ 6 ปี
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นโยบายลดหย่อนภาษี

นโยบายการช่วยเหลือแม่
ที่พาลูกไปเลี้ยงที่ท�ำงาน

ปัจจุบนั มีการก�ำหนดสิทธิประโยชน์ ส�ำหรับผูท้ มี่ บี ตุ รอยูใ่ นความดูแล สามารถลดหย่อนภาษีได้ปลี ะ 30,000
บาท ต่อคนต่อปี โดยทัง้ พ่อและแม่มสี ทิ ธิขอลดหย่อนภาษีลกู คนเดียวกันได้ทงั้ คู่ กรณีเป็นลูกทีถ่ กู ต้องตาม
กฎหมายจะใช้สิทธิลดหย่อนบุตรกี่คนก็ได้เท่าจ�ำนวนบุตรจริง แต่หากเป็นบุตรบุญธรรมเพียงอย่างเดียว
จะใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้สูงสุด 3 คน บุตรที่จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องมีอายุไม่ถึง 20 ปีหรือยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20-25 ปี หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ต้องเรียนอยู่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือ
ปริญญาตรีขึ้นไป หรืออายุเท่าไรก็ได้ แต่ต้องถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความ
สามารถ (ศูนย์สารสนเทศสรรพากร, 2560)

มีแม่จำ� นวนไม่นอ้ ยทีก่ งั วลเมือ่ ต้องกลับไปท�ำงานหลังจากครบก�ำหนดลาคลอด เนือ่ งจากเมือ่ ไปท�ำงานการ
ทีล่ กู จะได้ดมื่ นมแม่กอ็ าจมีอปุ สรรค จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี 2555 พบว่าแม่คนไทย
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 12.3 ซึ่งเป็นอัตราที่ต�่ำมาก สาเหตุส�ำคัญหนึ่งมาจาก
ทีแ่ ม่ตอ้ งท�ำงานนอกบ้าน ในขณะทีส่ ภาพแวดล้อมในสถานทีท่ ำ� งานไม่เอือ้ ต่อการบีบเก็บน�ำ้ นม หลายภาค
ส่วนตระหนักในความส�ำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะมีความส�ำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในทุก
ด้าน จึงมีความร่วมมือที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท�ำงาน โดยความร่วมมือของ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และภาคี 5 หน่วยงาน ได้แก่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาการพยาบาล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อส่ง
เสริมให้สถานประกอบการมีสวัสดิการมุมนมแม่ โดยมีนโยบายให้พนักงานหญิงมีเวลาพักเพือ่ บีบเก็บน�ำ้ นม
ได้ ซึ่งเป็นสวัสดิการส�ำคัญที่จะช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2559 มี
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่ 17 แห่ง พนักงานให้ข้อมูล 885 คน พบว่ามีอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ร้อยละ 27.9

เพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีบุตรเพิ่มขึ้น กรมสรรพากร ได้เสนอร่างกฎหมายให้ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พิจารณาเพิ่มการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่สองเป็น 120,000 บาท จากเดิม 30,000 บาท โดยให้ผู้ที่มีบุตร
ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 120,000 บาท แบ่งเป็นลดหย่อนค่าใช้จ่ายลูก
คนที่ 2 จ�ำนวน 60,000 บาท และลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์อีก 60,000 บาท ส่วนบุตรคนแรก
จะยังลดหย่อนได้ตามเดิม คือ 30,000 บาทต่อคนต่อปี ส�ำหรับอัตราการลดหย่อนภาษีส�ำหรับผู้มีบุตรใน
ปัจจุบันนั้น ก�ำหนดไว้ที่ 30,000 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนบุตร และสามารถใช้สิทธิได้ทั้งสามี
และภรรยา โดยคาดว่าการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีดังกล่าว จะสามารถประกาศใช้ได้ในปีภาษี 2561 หรือก็
คือในช่วงการยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษี เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 (กรมสวัสดิการแรงงาน, 2561)
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ศูนย์เด็กเล็ก
กระทรวงมหาดไทยซึ่งด�ำเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ�ำนาจ โดยปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์เด็กเล็กจ�ำนวนเกือบ 20,000 แห่ง จากการศึกษาของอรพรรณ บัวอิ่น (2017)
พบว่าสัดส่วนเด็กในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเข้าเรียนในชั้นปฐมวัยสูงมากเกินกว่า
ร้อยละ 90 ส่วนกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนน้อยที่สุด คือประมาณร้อยละ 70
การได้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาค

อายุ 3-4 ปี

อายุ 4 ปี

กรุงเทพ

69.97

83.95

ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพ)

77.00

86.62

ภาคเหนือ

92.57

96.74

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91.14

96.21

ภาคใต้

85.41

95.15

นอกจากการจัดศูนย์เด็กเล็กของภาครัฐแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการตั้งสถานเลี้ยงเด็กใน
สถานประกอบการ เพื่อให้แม่ที่ต้องท�ำงานนอกบ้านสามารถน�ำบุตรไปเลี้ยงที่ท�ำงานได้ด้วย โดยเมื่อ
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับ
เลีย้ งเด็ก เพือ่ เป็นสวัสดิการของลูกจ้างส�ำหรับสถานประกอบกิจการของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
ซึ่งก�ำหนดให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบ
การสามารถน�ำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และสามารถหักได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า
ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึง่ ใช้ได้กบั ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชน สร้างสถานเลี้ยง
เด็กมากขึ้น โดยริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2547 กระทั่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก
แล้ว 60 แห่ง เด็กได้รับการเลี้ยงดู 1,258 คน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
มาตรการต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น แม้จะช่วยสนับสนุนครอบครัวที่มีบุตร ให้มีทางเลือกในการดูแลบุตร
โดยไม่จ�ำเป็นต้องเลือกออกจากงานได้อยู่บ้าง แต่แม้ว่าจะมีมาตรการใดออกมา ก็ใช่จะสามารถกระตุ้น
ความต้องการมีบุตรเพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ ก็มีส่วนช่วยให้ผู้หญิงที่มีบุตรสามารถเลือก
ที่จะไม่ต้องออกจากภาคแรงงาน ยังคงมีความมั่นคงทางรายได้ และเป็นก�ำลังส�ำคัญของครอบครัว
ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบต่อผูห้ ญิงเองในหลายด้าน นอกจากนี้ มาตรการหรือนโยบายใดก็ตาม ควรให้ความ
ส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพในการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัว เช่น หากจะตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก ก็ควรมี
มาตรฐานในด้านความปลอดภัย คุณภาพผูด้ แู ล และการส่งเสริมพัฒนาการ เป็นต้น เพือ่ ให้สามารถพัฒนา
ประชากรที่มีอยู่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยไม่เป็นการผลักภาระไปให้ครอบครัวต้องรับผิดชอบเพียงล�ำพัง

ที่มา: อรพรรณ บัวอิ่น (2017). การศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
ในประเทศก�ำลังพัฒนา: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย. Development
Economic Review Volume 11 No.1 (January 2017).
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การมีประชากรที่มีคุณภาพ
จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม อย่างไรก็ตาม ภาระต้นทุน
ในการสร้างประชากรให้มีคุณภาพ
ตกอยู่ที่ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ต้องแบกรับ
ต้นทุนนี้ ด้วยการต้องเสียสละ
โอกาส ความก้าวหน้า
และความมั่นคงในชีวิต
ดังนั้นนอกเหนือจากมาตรการที่มีอยู่
บทบาทของรัฐและหน่วยงานต่างๆ
สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้น
กับครอบครัวที่มีบุตร ผ่านตัวอย่าง
แนวนโยบายต่างๆ ดังนี้
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1
เพิม่ มาตรการความยืดหยุน่ ในการท�ำงานของผูม้ บี ตุ ร
เพื่อให้แม่มีโอกาสกลับเข้าท�ำงานได้มากขึ้น โดย
สามารถเลือกชัว่ โมงการท�ำงานทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
และสามารถจัดสมดุลระหว่างบทบาทในการเลี้ยงดู
ลูกและครอบครัวและบทบาทในการท�ำงาน โดย
เฉพาะในช่วงทีล่ กู ยังต้องการการดูแลใกล้ชดิ เช่น การ
มีชวั่ โมงการท�ำงานทีส่ นั้ ลงและมีเวลาแน่นอน มีความ
ยืดหยุ่นตามความจ�ำเป็น และมีการเดินทางน้อยลง
ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการท�ำงานให้กับครอบครัว
ที่มีบุตรมากขึ้น ส�ำหรับประเทศไทยงานไม่เต็มเวลา
(part-time) ที่มีความมั่นคงยังมีน้อย ครอบครัวที่
เลือกงานที่มีเวลายืดหยุ่นมักต้องแลกกับความมั่นคง
ทางการเงิน

2
พิ จ ารณาปรั บ วั น ลาคลอดของแม่ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน จาก 90 วันเป็น 180 วัน เพื่อให้แม่เลี้ยงลูก
ด้ ว ยนมแม่ 6 เดื อ น การขยายวั น ลาคลอดต้ อ ง
พิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินในเรื่องการจ่าย
ค่าจ้าง โดยจากตัวอย่างนโยบายของต่างประเทศ มี
ความหลากหลายระหว่างช่วงเวลาของการลาคลอด
กับระยะเวลาของการได้รับค่าจ้าง และสัดส่วนของ
ค่าจ้างที่ได้รับเทียบกับรายได้ปกติ ซึ่งต้องการการ
ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความเป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติ
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3
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง ดังจะเห็นได้
ว่า คู่สมรสมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจในการ
ปรับเปลี่ยนการท�ำงานและการดูแลครอบครัว โดย
เฉพาะหน้าที่ในครัวเรือน การส่งเสริมบทบาทผู้ชาย
ในการเลีย้ งดูลกู มากขึน้ ผ่านมาตรการ เช่น การท�ำให้
วันลาส�ำหรับผู้ชายเพื่อดูแลลูกหลังคลอดเป็นสิทธิ
พื้นฐานของทุกครอบครัว จะเป็นการส่งสัญญาณให้
สังคมเห็นถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ชาย
ในการเลี้ยงดูบุตรเฉกเช่นเดียวกับผู้หญิง โดยให้คน
ท�ำงานในภาคเอกชนผู้ชายมีสิทธิลาได้เช่นเดียวกับ
ภาครัฐ โดยสิทธิการลาควรให้กับผู้ชาย ไม่สามารถ
โอนสิทธิได้ เพื่อสนับสนุนให้พ่อได้มีบทบาทในการ
เลีย้ งดูลกู มากขึน้ นอกจากนี้ ควรทบทวนเงือ่ นไขการ
ลาว่ า เฉพาะภรรยาที่ จ ดทะเบี ย น เนื่ อ งจากการ
ตั้งครอบครัวในปัจจุบันมีแนวโน้มมากขึ้นที่แต่งงาน
โดยไม่จดทะเบียน ดังนั้น ควรปรับเงื่อนไขให้ลาได้
กับพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
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5
4
ลงทุนในศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพ ให้มีความทั่ว
ถึงโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นครอบครัวเดี่ยวขาดคน
ช่วยเลี้ยงดู โดยมุ่งเน้นความส�ำคัญในด้านคุณภาพ
และความสามารถในการเข้าถึงบริการเหล่านี้ โดย
เฉพาะส�ำหรับกลุม่ ครอบครัวรายได้ตำ�่ -ปานกลาง การ
ไม่มที างเลือกของตัวช่วยในการเลีย้ งดูบตุ รทีพ่ อ่ แม่ไว้
วางใจ ในราคาที่สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุส�ำคัญที่แม่
หลายคนจ�ำเป็นต้องออกจากงาน จึงควรสนับสนุนให้
สถานประกอบการมีศูนย์เด็กเล็กมากขึ้น

สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับ
ผู้ที่ออกจากงานเนื่องจากการมีบุตรกลับเข้าสู่ตลาด
แรงงาน อันรวมถึงการมีระยะวันลาที่เหมาะสมที่จะ
ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้มีบุตรต้องออกจากตลาดแรงงาน
ตัง้ แต่ตน้ และการปรับแรงจูงใจส�ำหรับภาคเอกชนใน
การรับผู้ที่ออกไปเลี้ยงลูกผ่านมาตรการต่างๆ เช่น
การลดหย่อนภาษี

6
สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในการ
อ�ำนวยสถานทีใ่ ห้แม่ลกู อ่อนทีก่ ลับไปท�ำงาน เช่น การ
มีหอ้ งส�ำหรับปัม๊ นมทีถ่ กู ต้องตามสุขลักษณะ เพือ่ เพิม่
อัตราการกินนมแม่ของเด็กไทย โดยเพิม่ ประเภทของ
สวัสดิการในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบการ (2548) ให้มสี ถานทีใ่ ห้นมหรือปัม๊
นมที่เหมาะสมด้วย
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แม้ผลการวิจัยอาจสรุปได้ว่า ราคาของการมีบุตร
ของครอบครัวไทยในปัจจุบันจะอยู่ในระดับที่สูง
โดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงจำ�เป็นต้องเลือกระหว่าง
การทำ�งานหรือการเลี้ยงลูกที่มีคุณภาพ
การตัดสินใจเช่นนี้ไม่ว่าจะเลือกทางใด
ก็ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้หญิงเองลูกครอบครัว
และสังคมไทยโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เราเชื่อว่าราคาของการมีลูกในอนาคต
จะลดลงได้หากได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะในด้านนโยบาย
และการปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้ครอบครัว
มีทางเลือกในการเลี้ยงดูบุตรที่มีคุณภาพและ
หลากหลายมากขึ้นรวมถึงลดผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานของครอบครัวที่มีบุตร
ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวและสังคมไทย
ในอนาคตเป็นสังคมที่มีคุณภาพขึ้นได้
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