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 1. จำนวนประชากรทั้งประเทศ 64,871,000
 2. จำนวนประชากรแยกตามเพศ
   ชาย 31,542,000 
   หญิง 33,329,000 
 3. จำนวนประชากรแยกตามเขตที่อยู่อาศัย
   เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ ในเขตเทศบาลทุกประเภท) 30,325,000 
   เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 34,546,000 
 4. จำนวนประชากรแยกตามภาค
   กรุงเทพมหานคร 7,980,000 
   ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 18,142,000 
   ภาคเหนือ 11,313,000 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18,666,000 
   ภาคใต้ 8,770,000 
 5. จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ
   ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 11,954,000 
   ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) 42,989,000 
   ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 9,928,000 
   ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 6,647,000 
   ประชากรก่อนวัยเรียน (0 - 5 ปี) 4,487,000 
   ประชากรวัยเรียน  (6 - 21 ปี) 13,875,000 
   สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี) 17,263,000 
 6. อัตราชีพ
   อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) 11.5 
   อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) 7.9 
   อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) 0.4 
   อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) 10.9 
   อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) 17.9 
 7. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) 
   ชาย 71.3 
   หญิง 78.2 
 8. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ60ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) 
   ชาย 20.0 
   หญิง 23.2 
 9. อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ65ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 65 ปี จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) 
   ชาย 16.4 
   หญิง 19.2 
 10. อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) 1.6 
 11. อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) 79.6 
 12. ดัชนีการสูงวัยพ.ศ.2557 
   ทั่วราชอาณาจักร 83 
   จังหวัดที่มีดัชนีต่ำสุด : นราธิวาส 40 
   จังหวัดที่มีดัชนีสูงสุด : ลำปาง 144  
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หน่ึง งานวิจัย เพือ่พฒันาองค์ความรูสู่้สังคมไทยท้ังในระดบัท้องถ่ิน 
และระดับชาติ โดยด�าเนินการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกต์ ท่ีครอบคลมุประเด็นทางประชากรและสงัคม 6 ด้าน คอื

• การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว และสังคม
• ผู้สูงอายุ
• เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์
• แรงงาน การย้ายถิ่น และความเป็นเมือง 
• ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
• ประเด็นเร่งด่วน

ใน พ.ศ. 2549 สถาบันฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบัน 
อันดับหนึ่งของประเทศไทยในด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ของ
ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สอง งานสอนและงานฝึกอบรม เพือ่สร้างคนให้มีความรูค้วามเข้าใจ
ในการวิเคราะห์และการประเมินผล พร้อมท้ังการน�าผลงานวิจัยไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะ ปัจจุบันสถาบันฯ 
เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร คือ

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและ

อนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒวิิทยาเชิงประชากร

และสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
• ปรชัญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสตูร

นานาชาติ)

ส�าหรับงานฝึกอบรม ที่ด�าเนินการประจ�าทุกปี คือ
• หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ
• หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณ
• หลกัสตูร ‘Monitoring and Evaluation of Population  

and HIV/AIDS Programs’
• หลกัสตูร ‘Monitoring and Evaluation of Population, 

Nutrition and Health Programs’

สาม งานบรกิารวิชาการ เพือ่น�าความรูแ้ละน�าความคดิเชิงบูรณาการ 
ขยายผลออกไป มุ่งสูก่ารสร้างสงัคมท่ีมีคณุภาพ ผ่านรปูแบบต่างๆ 
ได้แก่ การเผยแพร่รายงานและต�าราวิชาการสูห้่องสมุดท่ัวประเทศ 
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป รวมถึงการจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติประจ�าปี ‘ประชากรและสังคม’ การจัด
สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้ค�าปรึกษาต่อองค์กรภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์กรชุมชน ตลอดจนบุคลากรสถาบันฯ ได้
รับเชิญ และ/หรือสรรหาเข้าเป็นกรรมการระดับชาติท่ีส่งผลต่อ 
การมีส่วนเสนอนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ประชากรและสังคม 2557”

รู้จักสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล  

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม”

เป็นหน่ึงในกิจกรรมส�าคญัท่ีสถาบันฯ ให้ความส�าคญัเพือ่เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ โดยริเริ่ม 
ให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจ�าปีครั้งแรกเม่ือ 
พ.ศ. 2548 และยึดถือเป็นกิจกรรมส�าคัญประจ�าปีเรื่อยมา 
โดยถือเอาวันท่ี 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันกลางปีประชากร 
เป็นวันจัดประชุมทุกปี ประเด็นท่ีน�าเสนอในแต่ละปี เป็น 
การประมวลจากปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเป็นท้ังสาเหตุและ
ผลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม 

ประเด็นการน�าเสนอที่ผ่านมามีดังนี้ 
ปี 2548 เรื่อง ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ. 2548
ปี 2549 เรื่อง ภาวะการตาย: ภาพสะท้อนความมั่นคงทาง 

ประชากร
ปี 2550 เรื่อง นคราภิวัตน์และวิถีชีวิตเมือง
ปี 2551 เรื่อง ‘มิติเพศ’ ในประชากรและสังคม
ปี 2552 เรื่อง ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปล่ียนผ่านทาง 

สังคมและประชากร
ปี 2553 เรื่อง คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย
ปี 2554 เรื่อง จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย

ปี 2555 เรื่อง ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมใน 
สังคมไทย 

ปี 2556 เรื่อง ประชากรและสงัคมในอาเซยีน: ความท้าทาย
และโอกาส 

และในปีปัจจุบันคือ
ปี 2557 เรื่อง การเกิดกับความม่ันคงในประชากรและสงัคม

เรื่อง :  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม  
 Birth and Security in Population and Society
วัน :  วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 -16.30 น.
สถานที่ :  ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
จัดโดย :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00-09:10 น. กล่าวรายงาน พิธีกรตลอดงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพ่ึง ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม คุณนุชราภรณ์ เล้ียงร่ืนรมย์ และคุณภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

09:10-09:20 น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

09:20-09:30 น. ถ่ายรูปหมู่

09:30-10:00 น. ปาฐกถานำา: “เกิดอย่างไร ประเทศไทยจึงม่ันคง?” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล

10:00-10:20 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:20-12:00 น. นำาเสนอบทความ 7 บทความ

สถานการณ์ ผู้นำาเสนอบทความ ผู้ดำาเนินรายการ

10:20-10:30 น. สถานการณ์การเกิดในช่วงคร่ึงศตวรรษ รศ.ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ อ.ดร. จรัมพร โห้ล�ายอง

10:30-10:40 น. ท�าไมผู้หญิงไม่แต่งงาน: ผู้ชายหายไปไหน อ.ดร. ศุทธิดา ชวนวัน

10:40-10:50 น. การสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปล่ียนผ่านทางประชากรรอบสอง รศ.ดร. อมรา สุนทรธาดา

10:50-11:05 น. ซักถาม/เสนอความคิดเห็น

นโยบาย ผู้นำาเสนอบทความ ผู้ดำาเนินรายการ

11:05-11:15 น. นโยบายเม่ือหมดยุคโซ่ทองคล้องใจ อ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา ผศ.ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์

11:15-11:25 น. นโยบายต่อการเกิดท่ีลดลงในประเทศไทยและญ่ีปุ่น:  
ผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้

คุณสุภรต์ จรัสสิทธ์ิ

11:25-11:35 น. สถานเล้ียงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากข้ึน (จริงหรือ?) อ.ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์

11:35-11:45 น. กฎหมายท่ีผูกพันรัฐไทย และการเกิดของมนุษย์  
ในสถานะของปัจจัยสร้างความม่ันคงเชิงประชากรและสังคม

รศ.ดร. พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

11:45-12:00 น. ซักถาม/เสนอความคิดเห็น

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น. เสนอบทความ 6 บทความ

ครอบครัวและการต้ังครรภ์ ผู้นำาเสนอบทความ ผู้ดำาเนินรายการ

13:00-13:10 น. ท้องไม่พร้อม การเกิด และสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล อ.ดร. สักกรินทร์ นิยมศิลป์

13:10-13:20 น. ปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น:  
การศึกษาเชิงคุณภาพ

อ.ดร. พจนา หันจางสิทธ์ิ

13:20-13:30 น. ก�าเนิดท่ีเลือกไม่ได้: ความรุนแรงระหว่างต้ังครรภ์ 
กับผลกระทบต่อภาวะการเกิด

คุณกัญญาพัชร สุทธิเกษม

13:30-13:45 น. ซักถาม/เสนอความคิดเห็น

ทัศนคติ ผู้นำาเสนอบทความ ผู้ดำาเนินรายการ

13:45-13.55 น. ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เก่ียวกับการแต่งงานและการมีบุตร ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี อ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

13.55-14:05 น. ไลฟสไตล์ แผนการด�าเนินชีวิต กับแนวคิดการมีบุตร 
ของคนเจเนอเรชันวาย 

ผศ.ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร

14:05-14:15 น. ทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่ ผศ.ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

14:15-14:30 น. ซักถาม/เสนอความคิดเห็น

14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-16:15 น. เสวนา “คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร”

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทเบอร์ล่ียุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ดำาเนินรายการ
ผศ.ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร

คุณปุณยวีย์ สุขกุลวรเศรษฐ์ พิธีกรรายการ “แจ๋ว” ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณณรงค์พล สาธรณ์ อุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล และ อดีตประธานสมาคมโต้สาระวาทีแห่งประเทศไทย

16:15-16:30 น. สรุปและปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพ่ึง ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม



การเกิดกับความมั่นคง
ในประชากรและสังคม

ยุพิน วรสิริอมร

จงจิตต ฤทธิรงค

ศุทธิดา ชวนวัน

พจนา หันจางสิทธิ์

บรรณาธิการ



การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
ยุพิน วรสิริอมร จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ศุทธิดา ชวนวัน พจนา หันจางสิทธิ์

บรรณาธิการ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม/ยุพิน วรสิริอมร, จงจิตต์ ฤทธิรงค์,  
ศุทธิดา ชวนวัน, พจนา หันจางสิทธิ์, บรรณาธิการ.--พิมพ์ครั้งที่ 1.--นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2557. 

(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 434)

ISBN 978-616-279-502-2

1. ประชากร. 2. ประชากร -- แง่สังคม. 3. การเกิด. 4. ผู้สูงอายุ. 5. ครอบครัวไทย. 6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย.  
7. ประชากร -- การเปลี่ยนแปลง. I. ยุพิน วรสิริอมร, บรรณาธิการ. II. จงจิตต์ ฤทธิรงค์, บรรณาธิการ. III. ศุทธิดา ชวนวัน, 
บรรณาธิการ. IV. พจนา หันจางสิทธิ์, บรรณาธิการ. V. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. VI. ชื่อชุด. 

HB851 ป231 2557 

พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2557

จ�านวน: 1,000 เล่ม สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ปกและรูปเล่ม: สุกัญญา พรหมทรัพย์ www.facebook.com/TaiSoiDesignNew

จัดพิมพ์: ส�านักพิมพ์ประชากรและสังคม 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 โทรศัพท์ 0-2441-0201-4 โทรสาร 0-2441-9333
 website: http://www.ipsr.mahidol.ac.th

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์เดือนตุลา
 39/205-206 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 แขวงสนามบิน 
 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 โทรศัพท์ 02-996-7392-4  
 โทรสาร 02-996-7395



ผูทรงคุณวุฒิอานและใหคําแนะนํา 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบทความในเลม

ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดด�าเนิน-แอçตติกจ์ ที่ปรÖกÉา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรÖกÉา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ ที่ปรÖกÉา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศ.ดร.ภัสสร ลิมานนท์ อดีตผู้อ�านวยการ 
 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
 จุÌาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.จรรยา เศรÉฐบุตร  อดีตรองศาสตราจารย์ 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.วรชัย ทองไทย  อดีตรองศาสตราจารย์ 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา  รองศาสตราจารย์ 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ป˜ทมา ว่าพั²นวงศ์  รองศาสตราจารย์ 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ป˜งปอนด์ รักอ�านวยกิจ รองศาสตราจารย์ 
 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
 จุÌาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

คํานํา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ท่ีจัดต่อเน่ืองมาจนถÖงป‚ท่ี 10 

ในป‚ 2557 น้ี ถือเปšนสิ่งยืนยันถÖงความเข้มแขçงทางวิชาการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

ผลงานวิจัยและการศÖกÉาค้นคว้าในประเดçนการเปลี่ยนแปลงประชากร ประชากรสูงอายุ อนามัย

เจริญพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ครอบครัว ตลอดจนประเดçนทางสังคมอื่นæ ของสถาบันฯ ไม่เพียงแต่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ แต่ยังเปšนท่ียอมรับในระดับสากลอีกด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล

มีความภาคภูมิใจในผลงานดังกล่าวเปšนอย่างย่ิง แสดงให้เหçนว่าผลผลิตของสถาบันวิจัยประชากร

และสงัคมมีคณุภาพสงู และมีพลงัในการผลกัดันให้เปšนนโยบายในการพ²ันาสงัคมให้เจรญิก้าวหน้า

และน่าอยู่

ส�าหรับการประชุมป‚นี้ เรื่อง “¡ÒÃà¡Ô´¡Ñº¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á” เปšนประเดçน

ท้าทายของสังคมไทยท่ีก�าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุ ซÖ่งเกิดขÖ้นพร้อมæ กับ

สถานการณ์การเกิดของประชากรท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างเหçนได้ชัด อันเปšนผลมาจากนโยบายควบคมุ

ประชากรท่ีมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลากว่าสี่ทศวรรÉท่ีผ่านมา นับแต่น้ีไป สังคมไทยควรให้

ความส�าคัญในประเดçนเรื่องการเกิดให้มากยิ่งขÖ้น และควรให้นโยบายบังเกิดผลในทางป¯ิบัติ ทั้งนี้

เพือ่ให้ประชากรรุน่ใหม่ท่ีจะเกิดมาทดแทนคนรุน่เก่าน้ันเปšนก�าลังส�าคญัในการพ²ันาสงัคมไทยสบืไป 

ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาตินี้ให้เกิดขÖ้น

ทุกป‚ ซÖ่งจะเปšนประโยชน์ต่อสาธารณะในการทบทวน ต่อยอดความรู้ และร่วมคิดหาทางออก

ในประเดçนท่ีจะส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม ขอช่ืนชมและขอบคณุท่ีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ได้สร้างผลงานทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์จนเปšนท่ีประจักÉ์ และขอให้นักวิชาการ 

นักศÖกÉา และทุกท่านได้น�าความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน 

ชุมชน และสังคมต่อไป 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน



การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

คํานํา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ในช่วงเวลาการเปลีย่นผ่านเข้าสูส่งัคมสงูอายุ ไม่ว่าสงัคมใด ปราก¯การณ์ทางประชากรหนÖง่

ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้เลย คือ การมีประชากรวัยเดçกลดน้อยลง ทั้งนี้อาจมีป˜จจัยหลายประการ

ท่ีท�าให้เกิดปราก¯การณ์น้ี ไม่ว่าจะเปšนผลกระทบจากนโยบายการควบคมุประชากรท่ีมีประสทิธภิาพ

ในอดีต การเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านครอบครัว การแต่งงาน พั²นาการจากสังคมเกÉตรกรรม

มาเปšนสังคมอุตสาหกรรม กระแสโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารท่ีเช่ือมโลกตะวันตกและตะวันออก

ได้อย่างรวดเรçวในป˜จจุบัน ตลอดจนป˜ญหาสังคมรูปแบบใหม่æ ท่ีมีความซับซ้อนย่ิงขÖ้น ท�าให้

ป̃จเจกบุคคลชะลอหรอืลดความส�าคญัในการให้ก�าเนิดบุตรของตนเอง ค�าถามท้าทายในการประชุม

นี้ ที่ว่า “à¡Ô´ÍÂ‹Ò§äÃ»ÃÐà·Èä·Â¨Ö§¨ÐÁÑè¹¤§” จะน�าเสนอให้ทุกท่านได้ร่วมกันขบคิด เพื่อเสนอ

ทางเลือกของสังคมไทยในการผลิตประชากรรุ่นต่อไป คือ จะเลือก ‘ปริมาณ’ หรือ ‘คุณภาพ’ 

หรือหากไม่เลือกอย่างใดอย่างหนÖ่ง แนวทางการเพิ่มจ�านวนประชากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ

ของสังคมไทยในอนาคตควรจะเปšนไปในทิศทางใด 

บทความในประเดçนเรื่อง ‘การเกิด’ ท่ีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้น�ามาเสนอ

ในการประชุมทางวิชาการประจ�าป‚น้ี เปšนการรวบรวมหลักฐานส�าคญัในเรือ่งสถานการณ์ด้านอนามัย

เจริญพันธุ์ของไทย ท่ีท�าให้มองเหçนแนวโน้มอัตราเพิ่มประชากรท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ในจ�านวน

การเกิดท่ีน้อยลงน้ี ยังมีข้อมูลชัดเจนว่าส่วนหนÖง่เปšนการเกิดท่ีด้อยคณุภาพ เน่ืองจากเปšนการต้ังครรภ์

ก่อนวัยอันควรและเปšนการต้ังครรภ์ท่ีไม่ต้ังใจ ในขณะเดียวกัน ทัศนคติของบุคคลท่ีเปลี่ยนไป

ในเรื่องการมีบุตรสืบสกุล และการสร้างครอบครัวท่ีสมบูรณ์ คือมีพ่อ-แม่-ลูก และทัศนคติ

การใช้ชีวิตท่ีเน้นแต่เรื่องทางเศรÉฐกิจ ท�าให้หนุ่มสาวในสังคมป˜จจุบันชะลอการแต่งงานและ

การมีบุตร รวมท้ังการครองโสดถาวร น่ันอาจท�าให้โอกาสในการสร้างประชากรท่ีมีคุณภาพ 

ลดน้อยลงไปด้วย การน�าเสนอของคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ตลอดจนคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถÖงความคิดเหçนหลากหลายที่จะได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะเปšน

สิง่ส�าคญัต่อการพ²ันานโยบายทางด้านประชากรไทยในอนาคต ซÖง่ทางสถาบันฯ ได้ให้ความส�าคญั

และจะช่วยแสดงบทบาททางวิชาการที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการเกิดที่มีคุณภาพต่อไป



การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ในนามของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ในฐานะประธานคณะท�างานจัดประชุม ท่ีเ½‡าติดตาม ให้ค�าแนะน�า

ที่เปšนประโยชน์ตลอดช่วงเวลาของการเตรียมงาน จนท�าให้หนังสือ “ประชากรและสังคม 2557” 

และการประชุมในวันนี้ส�าเรçจลงได้ด้วยดี ขอขอบคุณกองบรรณาธิการทั้งสี่ท่าน น�าโดย อาจารย์ 

ดร.ยุพิน วรสิริอมร อาจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ อาจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และอาจารย์ 

ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ที่ช่วยกันท�าให้ทุกบทความมีความน่าอ่าน มีความถูกต้องในเนื้อหาและข้อมูล

เชิงวิชาการ รวมถÖงท่านผู ้ทรงคุณวุ²ิภายนอกท่ีได้กรุณาอ่านบทความ และให้ค�าแนะน�า

ท่ีเปšนประโยชน์ และท่ีขาดไม่ได้ส�าหรับการจัดประชุมในวันน้ี คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

นักศÖกÉา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกท่านที่ท�าให้การประชุม “ประชากรและสังคม” ด�าเนิน

อย่างต่อเนื่องมาจนครบรอบหนÖ่งทศวรรÉในป‚นี้ 

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้ติดตามการประชุมและผลงาน

ของสถาบันฯ มาโดยตลอด และมีความยินดีเปšนอย่างยิ่งหากทุกท่านในที่นี้ จะได้น�าเนื้อหาสาระ

ที่มีอยู่ในหนังสือไปใช้ประโยชน์ทั้งในวิชาชีพ การศÖกÉา ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ ในอันที่จะ

พั²นานโยบายด้านประชากรและสังคมไปในทิศทางที่เปšนประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมต่อไป 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพÖ่ง
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บทบรรณาธิการ

จากแนวคิดท่ีเกรงว่า “ประชากรจะล้นโลก” เม่ือ 40 กว่าป‚ก่อน ได้ปลุกกระแสความต่ืนตัวอย่าง

หลากหลายท้ังในแวดวงนักประชากร วงการสาธารณสขุ การศÖกÉา ฯลฯ ในหลายประเทศได้ร่วมมือกันศÖกÉา

และผลักดันให้มีการก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีชัดเจน ผ่านนโยบายการวางแผน

ครอบครวั เพ่ือรณรงค์ให้คนในประเทศของตนมีลกูกันน้อยลง ความส�าเรçจของนโยบายการวางแผนครอบครวั 

ท�าให้ประเทศท่ีก�าลังพั²นาหลายประเทศ รวมถÖงประเทศไทยด้วยก�าลังประสบกับสภาวะการมีประชากร

วัยเดçกลดน้อยลง และเปล่ียนผ่านเข้าสู่การเปšนสังคมสูงอายุอย่างเตçมตัว มาต้ังแต่ป‚ 2548 แล้ว คือ 

การมีสัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ป‚ขÖ้นไป สูงขÖ้นถÖงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และในป‚ 

2578 หรือประมาณอีก 20 ป‚ข้างหน้า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขÖ้นอีกสามเท่าตัว หรือประมาณร้อยละ 25 

ของประชากรทั้งหมด

ส�าหรับประเทศไทย ค�าถามท่ีเกิดขÖ้นในป˜จจุบันกçคือ เราควรมีนโยบายประชากรอย่างไรในอนาคต

ท่ีจะสอดคล้องหรอืแก้ไขภาวะการณ์การเกิดท่ีมีแนวโน้มลดต�า่ลงอย่างต่อเน่ือง อะไรคอืทางเลอืกท่ีเหมาะสม

ส�าหรบัสงัคมไทยในการผลติประชากรรุน่ต่อไป จะเลอืก การเพิม่ ‘ปรมิาณ’ หรอื ‘คณุภาพ’ หรอืหากไม่เลือก

อย่างใดอย่างหนÖ่ง แนวทางการเพิ่มจ�านวนประชากรท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพของสังคมไทยในอนาคต

ควรจะเปšนไปในทิศทางใด และควรจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป

เพ่ือตอบค�าถามดงักล่าว หนังสือ “»รÐชากรáลÐสังคม 2557–การàกิดกับความมัèนคงãน»รÐชากรáลÐ
สังคม” ได้รวบรวมบทความท่ีเก่ียวกับการเกิด ใน 3 ประเดçนหลัก คือ 1) สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การเกิดของประชากร 2) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ และ 3) ครอบครัว 

การตั้งครรภ์ และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร รวม 13 บทความ ซÖ่งน�าเสนอในงานประชุม

วิชาการระดบัชาติ “ประชากรและสงัคม” ครัง้ท่ี 10 เพ่ือให้นักศÖกÉา นักวิชาการ และผูป้¯บัิติงานท่ีเก่ียวข้อง

ในภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ประโยชน์อ้างอิง

เนื้อหาสาระของหนังสือแบ่งเปšน 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกของหนังสือกล่าวถÖงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการเกิดของประชากร ประกอบด้วย 3 บทความ คือ ส¶านการณ์การàกิดãนช‹วงครÖèงศตวรรÉ ร่วมเขียน
โดย ป˜ทมา ว่าพั²นวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล บทความที่สองเรื่อง ทíาäม¼ู้หÞิงäม‹áต‹งงาน: ¼ู้ชาย
หายä»äหน ร่วมเขียนโดย ศุทธิดา ชวนวัน และป�ยวั²น์ เกตุวงศา และบทความที่สามเรื่อง การสร้าง
ครอบครัวäทยãนมิติการà»ลÕèยน¼‹านทาง»รÐชากรรอบสอง ร่วมเขียนโดย อมรา สุนทรธาดา และกมลชนก 
ข�าสุวรรณ ท้ังสามบทความวิเคราะห์ให้เหçนถÖง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ท่ีเปšนไปในทาง

ลดลงทั้งในระดับโลก และในประเทศไทย อันเนื่องมาจากป˜จจัยอายุเ©ลี่ยแรกสมรสของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่

เพิ่มขÖ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการครองโสด ขนาดครอบครัวเ©ลี่ยที่ลดลง และอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขÖ้น



การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังพยายามช้ีให้เหçนว่า ในกรณีประเทศไทย สาเหตุท่ีภาวะเจริญพันธุ์ลดลง 

เน่ืองมาจากแบบแผนการแต่งงานของประชากรไทย โดยเ©พาะประชากรหญิง มีแนวโน้มท่ีจะอยู่เปšนโสด

มากขÖน้ หรอืหากแต่งงาน กçแต่งเม่ืออายุมากขÖน้ ส่วนประชากรชายบางส่วนท่ีหายไปจากตลาดสมรสเน่ืองจาก

มีอัตราตายท่ีสูงกว่าผู้หญิง และอีกส่วนหนÖ่งชะลอการแต่งงานเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรÉฐกิจและสังคม 

และในขณะท่ีภาวะการเกิด มีน้อยลง กลบัมีข้อบ่งช้ีว่าการเกิดท่ีน้อยน้ัน ส่วนหนÖง่ยังเปšนการเกิดท่ีด้อยคณุภาพ 

กล่าวคือ เกิดจากมารดาท่ีต้ังครรภ์เม่ือยังไม่ถÖงวัยอันควรและเปšนมารดาท่ีไม่ต้ังใจจะต้ังครรภ์ ซÖ่งแต่ละ

บทความได้แสดงให้เหçนสถานการณ์การเกิด ป˜จจัยท่ีเก่ียวข้องและสภาพป˜ญหาท่ีสะท้อนป˜ญหาสังคม

ในป˜จจุบัน

ส่วนท่ีสองของหนังสือ จะเน้นประเดçนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ประกอบด้วย 4 บทความ ได้แก่ นâยบายàม×èอหมดยุคâ«‹ทองคล้องãจ ร่วมเขียนโดย มนสกิาร กาญจนะจิตรา 

และ นุชราภรณ์ เลีย้งรืน่รมย์ น�าเสนอให้เหçนนโยบายส่งเสรมิการเกิดท่ีหลายประเทศให้ความส�าคญัเพือ่แก้ไข

ป˜ญหาการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเปšนนโยบายท่ีเสริมแรงจูงใจการมีบุตร นโยบายท่ีเสริมสร้าง

สิง่แวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีบุตร แม้ว่าผลลพัธ์ของนโยบายส่งเสรมิการเกิดเหล่าน้ียังไม่เปšนท่ียืนยันว่าสามารถ

เพิม่การเกิดได้จรงิหรอืไม่ อาจเพยีงช่วยชะลอการลดลงของอัตราเจรญิพันธุแ์ละเปšนจุดเริม่ต้นในการยกระดับ

คุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมทางเพศ และพั²นาโครงสร้างสังคมให้เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอย่าง

มีคณุภาพเท่าน้ัน บทความท่ีสองเรือ่ง นâยบายต‹อการàกิดทÕèลดลงãน»รÐàทศäทยáลÐÞÕè»ุ†น: ¼ูส้งูอายุáลÐสตรÕ
à»šนพลังของสังคมäด้ ร่วมเขียนโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และรศรินทร์ เกรย์ ศÖกÉานโยบายที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ†น เปรียบเทียบกับประเทศไทย ท้ังสองประเทศน้ี

มีประชากรสูงอายุเพ่ิมขÖ้นอย่างต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ แต่ประเทศไทยกçยัง

ไม่มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมภาวะเจริญพันธุ์ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ†น ท่ีมีระดับภาวะเจริญพันธุ์ต�่ากว่า

ประเทศไทยมาหลายป‚ และมีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาต้ังแต่ป‚ 2535 แต่กçยังไม่สามารถท�าให้ภาวะ

เจริญพันธุ์ของญี่ปุ†นเพิ่มขÖ้นได้ ประเทศไทย ควรมีนโยบายและมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขÖ้น ซÖ่งสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของญี่ปุ†นได้ บทความท่ีสามเรื่อง ส¶านàลÕéยงàดçกช‹วยãห้
คนมÕบุตรมากขÖéน (จริงหร×อ?) ร่วมเขียนโดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์ และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ 
ศÖกÉาสถานการณ์บรกิารสถานเลีย้งเดçกในประเทศไทย และทดสอบสมมติฐานท่ีว่า “ถ้ามีสถานเลีย้งเดçกหรอื

ระบบที่จะช่วยดูแลเดçกที่ดีมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทย จะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตร 

และท�าให้คนมีบุตรกันมากขÖ้น” จริงหรือไม่ และบทความที่ส่ีเรื่อง ก®หมายทÕè¼ูกพันรั°äทยáลÐการàกิดของ
มนุÉย์ãนส¶านÐของ»˜จจัยสร้างความมัèนคงàชิง»รÐชากรáลÐสังคม เขียนโดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา 

สายสนุทร บทความน้ีจะให้ค�าตอบในโจทย์ท่ีว่า มีกฎหมายท่ีผกูพนัประเทศไทยในเรือ่งการเกิดในประเทศไทย 

หรือไม่ และถ้ามี กฎหมายท่ีค้นพบน้ันมีลักÉณะท่ีส่งเสริมหรือเปšนอุปสรรคต่อการเกิดในประเทศไทยของ

มนุÉย์ท่ีได้รับการรับรองสัญชาติไทยแล้ว รวมถÖงเสนอแนะถÖงกฎหมายท่ีควรจะเปšน เพื่อส่งเสริมการเกิด

ในประเทศไทย
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ส่วนท่ีสามของหนังสอื น�าเสนอประเดçนเก่ียวกับ ครอบครวัและการต้ังครรภ์ ประกอบด้วย 3 บทความ 

ได้แก่ ท้องäม‹พร้อม การàกิด áลÐสิทธิอนามัยàจริÞพันธุ์ เขียนโดย กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา 

วจนสาระ บทความน้ีอภปิรายถÖงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย และผลกระทบทางลบ

จากการต้ังครรภ์อย่างไม่พร้อมท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทยในหลายลักÉณะ อาจเปšนได้ท้ังการเกิด

ท่ีไม่มีคุณภาพ ติดตามมาด้วยการเปšนครอบครัวท่ีไม่พร้อม หรือลงท้ายท่ียุติการต้ังครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัย 

ซÖ่งสะท้อนให้เหçนถÖงการท่ีผู้หญิงไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ ผู้เขียน

ได้เสนอให้หยิบยกและให้ความส�าคัญกับประเดçนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงให้มากขÖ้น เพ่ือให้ผู้หญิง

มีทางเลือกในการตัดสินใจจัดการชีวิตเจริญพันธุ์ของตัวเอง บทความท่ีสองเรื่อง »˜จจัยàสÕèยงทÕèมÕ¼ลต‹อ
การตัéงครรÀ์ãนวัยรุ‹น: การศÖกÉาàชิงคณุÀาพ ร่วมเขียนโดย พจนา หันจางสทิธิ ์และ ธรีนงค์ สกุลศร ีผูเ้ขียน
ได้ส�ารวจความคดิเหçนของครแูละผูป้กครอง ถÖงป̃จจัยเสีย่งท่ีมีอิทธพิลต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ เพือ่เปšนแนวทาง

ในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น พบว่าทั้งครู และผู้ปกครองมีความคิด

เหçนสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าท้ังป˜จจัยภายใน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ–แม่กับวัยรุ่น 
การควบคุม และมีกฎระเบียบในครอบครัว และการสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น ส่วนป˜จจัยภายนอก

ครอบครัว ได้แก่ สภาพแวดล้อมละแวกบ้าน เพื่อน และสื่อ เช่น ทีวี และอินเทอร์เนçต ต่างกçมีอิทธิพลต่อ

ความเสีย่งในการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ และบทความท่ีสามเรือ่ง กíาàนิดทÕèàล×อกäม‹äด้: ความรนุáรงรÐหว‹างตัéงครรÀ์
กับ¼ลกรÐทบต‹อÀาวÐการàกิด ร่วมเขียนโดย ภัทราภรณ์ จÖงเลิศศิริ กัญญาพัชร สุทธิเกÉม และนุชราภรณ์ 

เลี้ยงรื่นรมย์ น�าเสนอผลกระทบจากความรุนแรงต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีต่อบุตร โดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง 

“ความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อสุขภาพผู้หญิง” ผลจากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า มีผู้หญิง ร้อยละ 4 จากจ�านวน

ผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์ทั้งหมด 1,864 คน เคยถูกทุบตีระหว่างตั้งครรภ์ และได้วิเคราะห์เพิ่มเติมจากงานวิจัย

ให้เหçนถÖงผลกระทบจากความรุนแรงต่อหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีต่อสุขภาพของทารก การแท้ง พฤติกรรมของเดçก 

และความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ของแม่อีกด้วย

ส่วนท่ีสีซ่Öง่เปšนส่วนสดุท้ายของหนังสอื มี 3 บทความ น�าเสนอในประเดçน ทัศนคติเก่ียวกับการแต่งงาน

และการมีบุตร โดยเ©พาะในกลุม่คนรุน่ใหม่ อายุ 15-24 ป‚ ใช้ส�ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ การสัมภาÉณ์ 

และการใช้ข้อมูลการส�ารวจระดับประเทศของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในการส�ารวจสภาวะทางสังคมและ

วั²นธรรม บทความแรกเรือ่ง ทัศนคติของคนรุ‹นãหม‹àกÕèยวกับการáต‹งงานáลÐการมÕบุตร เขียนโดย พมิลพรรณ 

อิศรภักดี ได้เสนอข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า คนรุ่นใหม่ยังมีค่านิยมตามบรรทัดฐานของสังคม คือ ยังต้องการ

แต่งงาน โดยเปšนการแต่งงานท่ีถูกต้องตามประเพณี มีการจดทะเบียนสมรส เพราะการแต่งงานเปšน

การท่ีหญิงชายจะอยู่ด้วยกัน©ันท์สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณี และยังให้คุณค่าการแต่งงาน

ในด้านจิตใจมากกว่าด้านเศรÉฐกิจ คือ การแต่งงานสร้างความม่ันคงด้านจิตใจ ท�าให้มีเพื่อนคู่คิด 

เปšนการสร้างครอบครวัท�าชีวิตให้สมบูรณ์และมีบุตรเพือ่ให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ และเพือ่ความสัมพนัธ์ท่ีดีของ

ครอบครัว โดยจ�านวนบุตรที่ต้องการมี คือ 2 คน ส่วนบทความที่สองเรื่อง äล¿สäตล์ á¼นการดíาàนินชÕวิต 
กับáนวคิดการมÕบุตรของคนàจàนอàรชันวาย ร่วมเขียนโดย ภูเบศร์ สมุทรจักร และ นิพนธ์ ดาราวุ²ิมา–
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ประกรณ์ ศÖกÉาการตัดสินใจการมีบุตรของประชากรเจเนอเรชันวาย เนื่องจากส่วนใหญ่เปšนประชากรที่อยู่

ในวัยเจริญพันธุ์ ประชากรเจเนอเรชันวายยังคงให้ความส�าคัญต่อการมีบุตร โดยจ�านวนบุตรที่เหมาะสม คือ 

2 คนโดยเ©ลี่ย เพศชายจะเปšน½†ายท่ีต้องการมีบุตรเรçวกว่าเพศหญิง ส่วนรูปแบบการด�าเนินชีวิตและแผน

การด�าเนินชีวิตต้องการสร้างความมั่นคงทางหน้าที่การงานและทรัพย์สิน โดยเ©พาะระหว่างอายุ 26-35 ป‚ 

ซÖ่งเปšนช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวัยเจริญพันธุ์ อาจเปšนเงื่อนไข ท่ีท�าให้ประชากรเจเนอเรชันวายลดทอน

ความส�าคญัและชะลอการมีบุตร บทความสดุท้าย ทัศนคติทางàพศของ»รÐชากรรุ‹นãหม‹ เขียนโดย อุมาภรณ์ 

ภัทรวาณิชย์ ศÖกÉาทัศนคติด้านเพศของวัยรุ่นมีความเก่ียวพันกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ์

วัยรุ่น พบว่า การยอมรับในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขÖ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สัดส่วนของ เจเนอเรชันซี (Z) 

มีต�่ากว่าสัดส่วนของเจเนอเรชันวาย ในการยอมรับในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และการอยู่ด้วยกันของ

ชายหญิง ขณะที่สัดส่วนของเจเนอเรชันซี มีสูงกว่าสัดส่วนเจเนอเรชันวาย ในการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์

ก่อนอายุ 15 ป‚ ป˜จจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางเพศ พบว่า ในกลุ่มเจเนอเรชันซี ความเคร่งในศาสนาเปšนป˜จจัย

ที่มีบทบาทส�าคัญในการไม่เหçนด้วยกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง ส่วนกลุ่มเจเนอเรชันวาย พบว่า โครงสร้าง

ครอบครัว การสื่อสารด้วยอินเทอร์เนçต และการเที่ยวกลางคืน มีอิทธิพลต่อทัศนคติทางเพศ

จะเหçนว่า จุดร่วมของบทความ คอื ให้ความส�าคญักับการแก้ไขป̃ญหาคณุภาพ “การเกิด” เปšนป̃ญหา

เร่งด่วนมากกว่าป˜ญหาการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ กล่าวคือ เน้นคุณภาพของการเกิด มากกว่าปริมาณ 

โดยเ©พาะในกลุ่มท่ียังไม่ถÖงวัยอันควรและในกลุ่มท่ีไม่ต้ังใจจะต้ังครรภ์ และยังให้ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มคน

ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มท่ียังไม่ถÖงวัยอันควรท่ีจะต้ังครรภ์ ได้ตระหนักถÖงป˜ญหาท่ีกระทบต่อสังคมจากการเกิด

ดังกล่าว แนวทางท่ีเก่ียวข้องกับ “การเกิด” ควรให้ความส�าคัญในประเดçนเก่ียวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ของผู้หญิงเพิ่มขÖ้น เพื่อให้ผู้หญิงมีทางเลือกในการตัดสินใจจัดการชีวิตเจริญพันธุ์ของตัวเอง นอกจากน้ี 

บทความเชิงสังเคราะห์ทุกเรื่องในหนังสือ »รÐชากรáลÐสังคม 2557 น่าจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ

สถานการณ์การเกิด นโยบายท่ีเก่ียวข้อง และหลายบทความยังได้©ายภาพให้เหçนทัศนคติของคนรุ่นใหม่

ในการด�าเนินชีวิต และการแต่งงาน การมีบุตร อันจะเปšนประโยชน์ยิ่งต่อการก�าหนดนโยบายและแนวทาง

การเพ่ิมจ�านวนประชากรท่ีเหมาะสม เพือ่ให้สังคมไทยในอนาคตเปšนสงัคมคณุภาพ อันจะน�าไปสูค่วามม่ันคง

ในประชากรและสังคมที่พÖงปรารถนาร่วมกันต่อไป 

คณะบรรณาธิการ

20 มิถุนายน 2557
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สถานการณการเกิดในชวงครึ่งศตวรรษ

»˜·ÁÒ Ç‹Ò¾Ñ²¹Ç§È�∗ áÅÐ »ÃÒâÁ·Â� »ÃÐÊÒ·¡ØÅ∗∗

บทคัดยอ

ในช่วง 50 กว่าป‚ท่ีผ่านมาน้ี แนวโน้มการเปลีย่นแปลงภาวะเจรญิพนัธุเ์ปšนไปในทางท่ีลดลงท้ังในระดับโลก

และประเทศไทย อัตราเจริญพันธุ์รวมของโลกเคยขÖ้นสูงสุดถÖง 9.2 ในประเทศเยเมน ช่วง ค.ศ. 1980-1985 

หรือในเวลานั้น สตรีเยเมนหนÖ่งคนมีบุตรีโดยเ©ลี่ย 9 คนตลอดวัยมีบุตรของตน และเคยลงต�่าสุดถÖง 0.8 

ในประเทศจีนมาเก�าเมื่อช่วง ค.ศ. 2000 - 2005 และเมื่ออัตราเจริญพันธุ์รวมลดต�่ามากจนถÖงจุดหนÖ่งกçอาจ

ดีดกลับสูงขÖ้นได้อีก ดังเช่นประสบการณ์ที่ผ่านมาในประเทศทางยุโรปหลายæ ประเทศ 

ส�าหรับประเทศไทยการเปล่ียนแปลงภาวะเจริญพันธุ์มีลักÉณะของการเปลี่ยนผ่านจากการเกิดสูงมาสู่

การเกิดต�่าในช่วงเวลาสั้นมากราว 20 ป‚ ป˜จจุบันอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 1.6 

อย่างไรกçตาม ขณะที่การเกิดน้อยลง กลับมีข้อบ่งชี้ว่าการเกิดที่น้อยนั้น ส่วนหนÖ่งเปšนการเกิดที่ด้อยคุณภาพ 

อาจเปšนเพราะเกิดจากมารดาท่ียังไม่ถÖงวัยอันควรและมารดาท่ีไม่ต้ังใจจะต้ังครรภ์ สถานการณ์การเกิด

ด้อยคุณภาพเช่นน้ีมีแนวโน้มเพิ่มขÖ้น ป˜ญหาดังกล่าวจÖงเปšนป˜ญหาเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไข มากกว่าป˜ญหา

การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ เพราะถ้าแก้ไขป˜ญหาคุณภาพไม่ได้แล้ว การพยายามส่งเสริมให้มีคนเกิดมาก 

กçยิ่งจะท�าให้ป˜ญหาความด้อยคุณภาพของการเกิดเพิ่มขÖ้นเปšนทวีคูณ

คíาสíาคัÞ: การเกิด ภาวะเจริญพันธุ์ คุณภาพการเกิด

∗ รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
∗∗ ศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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The situation of births 

during the past half century

Patama Vapattanawong∗ and Pramote Prasartkul∗∗

Abstract

During the past 50 years, fertility has been declining globally as well as in Thailand. 

The total fertility rate (TFR) reached its peak at 9.2 per woman in Yemen during 1980-1985. 

On the other hand, the lowest TFR, at 0.8 per one woman, occurred in Macao-China 

during 2000-2005. In some European countries, TFR dropped to a certain level but 

bounced back to be higher again.

In the case of Thailand, the fertility transition from a high to a low level occurred 

in a very short period, around 20 years. At present, the TFR of Thailand is 1.6. However, 

there is some empirical evidence that, among the fewer births, there exists a proportion 

of births that are unintended, many from parents that are too young and do not have 

the resources to invest in the quality of life of their children. This issue related to the 

quality of life and low investment for Thai births is more urgent to address than that of 

declining quantity.

Keywords: birth, fertility, quality of birth 
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บทนํา

เม่ือ “การเกิดกับความม่ันคงในประชากรและสังคม” เปšนประเดçนหลักของ “ประชากรและสังคม 

2557” บทความท่ีผู ้เขียนน�ามาเขียนต่อไปน้ีจÖงหนีไม่พ้นเรื่องการเกิด ซÖ่งจะเป�ดประเดçนด้วยการให้

ภาพสถานการณ์การเกิดในภูมิภาคต่างæ ของโลกในช่วงเวลากว่าครÖ่งศตวรรÉท่ีผ่านมา เปšนการช้ีให้เหçน

การเปลี่ยนแปลงท่ีเคยเกิดขÖ้นมาแล้ว แล้วจÖงค่อยæ ท�าให้แคบลงมาถÖงสถานการณ์การเกิดในประเทศไทย

ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมไปถÖงการมองภาพความเปšนไปได้ของสถานการณ์การเกิดท่ีคาดว่าจะเกิดขÖ้น

กับประเทศไทยในอนาคต และในท้ายที่สุดกçจะเปšนเรื่องคุณภาพของการเกิดโดยสะท้อนมาจากสถานการณ์

การเกิดจากแม่อายุน้อยæ และเรื่องของน�้าหนักแรกเกิดของเดçก

ภาวะการเกิดในภาพรวมระดับโลก: 

การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากเกิดมากมาสูเกิดนอย

ผูเ้ขียนขอเริม่ด้วยการน�าเสนอแผนภาพคลาสสกิท่ีเรยีกว่า “ตัวแบบการเปลีย่นผ่านทางประชากร” หรอื 

“Demographic Transition Model (DTM)” มาแสดงเพื่อชี้ให้เหçนการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ส�าคัญ 

ซÖ่งเปšนลักÉณะท่ีÊÒÁÒÃ¶¾ºä´Œ¡Ñº·Ø¡æ »ÃÐà·Èã¹âÅ¡ãº¹Õé เพียงแต่ว่าจะเกิดขÖ้นเม่ือไรเท่าน้ัน ตัวแบบ

การเปลี่ยนผ่านทางประชากรเปšนตัวแบบท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงจากอัตราเกิดและอัตราตายท่ีสูงมากมาสู่

อัตราเกิดและอัตราตายท่ีต�า่ โดยนักประชากรศาสตร์ชาวอเมรกัินช่ือ วอร์เรน ธอมสนั (Warren Thomson: 

1887 - 1973) เปšนผูเ้สนอขÖน้เม่ือ ค.ศ. 1929 จากการสงัเกตการเปลีย่นแปลงอัตราเกิด อัตราตายของประเทศ

ต่างæ ในสังคมอุตสาหกรรมช่วง 200 ป‚ท่ีผ่านมา ตัวแบบฯ ท่ี ธอมสันเสนอไว้น้ัน แสดงข้ันตอน

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรไว้เพียง 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เมื่ออัตราเกิดสูงและอัตราตายกçสูงด้วยเช่นกัน 

ขั้นที่ 2 เมื่ออัตราเกิดยังคงสูง ในขณะที่อัตราตายค่อยæ ลดต�่า ขั้นที่ 3 เมื่ออัตราตายค่อยæ ลดต�่าได้ระยะ

หนÖ่ง อัตราเกิดจÖงค่อยæ ลดต�่า และขั้นตอนที่ 4 คือ ทั้งอัตราเกิดและอัตราตายอยู่ในระดับต�่าทั้งคู่ อย่างไร

กçตามในป˜จจุบัน ได้คาดการณ์ว่าอาจมีความเปšนไปได้ที่ตัวแบบฯ นี้ จะขยายต่อไปสู่ขั้นที่ 5 ซÖ่งเปšนขั้นที่

อัตราเกิดต�่ากว่าอัตราตาย (รูป 1)
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รู» 1 แผนภาพแสดงตัวแบบการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (Demographic Transition Model: DTM)
รูป 1 แผนภาพแสดงตวัแบบการเปลีย่นผ่านทางประชากร (Demographic Transition Model: DTM) 
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ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition 

 

 จากตวัแบบการเปลีย่นผ่านทางประชากรข้างต้น ผู้ เขียนขอมองภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรโลกเฉพาะเร่ือง
ของการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ ในราวคร่ึงศตวรรษที่ผ่านมา โดยน าตัวเลขเชิงประจักษ์จากกองประชากร องค์การ
สหประชาชาติ ที่ ได้ท าการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการฉายภาพประชากรโลก  World Population 
Prospects, the 2012 Revision (WPP) มาแสดงไว้ในตาราง 1 ซึ่งเป็นข้อมูลของอัตราเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility 
Rate: TFR) ที่มีความหมายว่าเป็นจ านวนบตุรโดยเฉลีย่ที่สตรีหนึง่คนจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของสตรี1นัน้ โดยมีข้อสมมุติ 
2 ประการ คือ 1) สตรีกลุม่นีจ้ะมีบตุรไปตามแบบแผนของอัตราเจริญพันธุ์รายอายุ ณ เวลานัน้ และ 2) ไม่มีสตรีคนใดใน
กลุม่นีเ้สยีชีวิตตลอดช่วงวยัที่ให้ก าเนิดบตุร2นัน้  ตาราง 1 แสดงข้อมลูของประเทศที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมสงูสดุและต ่าสดุ
นบัแต่ ค.ศ. 1950 เป็นต้นมาจนถงึ ค.ศ. 2010 ซึง่ให้ภาพที่ชดัเจนว่า อตัราเจริญพันธุ์รวมสงูสดุในช่วง60 กว่าปีที่ผ่านมานี ้
เกิดขึน้กบัประเทศแถบแอฟริกาทัง้สิน้ ยกเว้นเพียงช่วงปี 1995-2000 ที่เกิดในเอเชีย และอัตราเจริญพันธุ์รวมสงูสดุนี ้เคย
ขึน้สงูสดุถงึ 9.2 ในประเทศเยเมน ช่วง ค.ศ. 1980-1985 หรืออีกนยัหนึง่ก็คือสตรีเยเมน ณ เวลานัน้หนึ่งคนมีบุตรีโดยเฉลี่ย 
9 คน ตลอดวยัมีบตุรของตน นบัเป็นอตัราเจริญพนัธุ์รวมที่สงูมากจนน่าตกใจทีเดียว 

 เมื่อ ค.ศ. 1950-1955 ขณะที่อัตราเจริญพันธุ์รวมขึน้สงูสดุที่บุตร 8 คนต่อสตรีหนึ่งคน ในประเทศรวันดาอัตรา
เจริญพันธุ์ รวมต ่าสุดได้แตะที่ระดับ 2 แล้ว ในประเทศลกัเซมเบอร์ก อัตราเจริญพันธุ์ รวมระดับต ่าสุดยังคงลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจาก 2 เป็น 1.9 1.8 และค่อยๆ ลดลงอีกจนถึง 0.8 ในประเทศจีนมาเก๊าเมื่อช่วง ค.ศ. 2000-2005 ซึ่งดูเหมือนจะ
เป็นจุดต ่าสดุของอัตรานี ้เพราะในอีกช่วง 5 ปีถัดมา คือช่วง ค.ศ. 2005-2010 อัตราเจริญพันธุ์ รวมต ่าสุดของโลกขยับ

                                                   
1 วยัเจริญพนัธุ์ของสตรี คือช่วงอายุ 15-49 ปี 
2 ช่วงวยัท่ีให้ก าเนดิบตุรมีความหมายเดียวกบัวยัเจริญพนัธุ์  

ทÕèมา: ดัดแปลงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_transition

จากตัวแบบการเปลี่ยนผ่านทางประชากรข้างต้น ผู้เขียนขอมองภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรโลก

เ©พาะเรื่องของการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ในราวครÖ่งศตวรรÉท่ีผ่านมา โดยน�าตัวเลขเชิงประจักÉ์จาก

กองประชากร องค์การสหประชาชาติ ท่ีได้ท�าการศÖกÉาเพือ่ใช้เปšนข้อมูลพืน้ฐานส�าหรบัการ©ายภาพประชากร

โลก World Population Prospects, the 2012 Revision (WPP) มาแสดงไว้ในตาราง 1 ซÖ่งเปšนข้อมูล

ของอัตราเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate: TFR) ท่ีมีความหมายว่าเปšนจ�านวนบุตรโดยเ©ลี่ยท่ีสตรี

หนÖ่งคนจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของสตร1ี นั้น โดยมีข้อสมมุติ 2 ประการ คือ 1) สตรีกลุ่มนี้จะมีบุตรไป

ตามแบบแผนของอัตราเจริญพันธุ์รายอายุ ณ เวลาน้ัน และ 2) ไม่มีสตรีคนใดในกลุ่มน้ีเสียชีวิตตลอด

ช่วงวัยท่ีให้ก�าเนิดบุตร2 น้ัน ตาราง 1 แสดงข้อมูลของประเทศท่ีมีอัตราเจรญิพนัธุร์วมสงูสดุและต�า่สดุนับแต่ 

ค.ศ. 1950 เปšนต้นมาจนถÖง ค.ศ. 2010 ซÖ่งให้ภาพที่ชัดเจนว่า อัตราเจริญพันธุ์รวมสูงสุดในช่วง 60 กว่าป‚

ที่ผ่านมานี้เกิดขÖ้นกับประเทศแถบแอ¿ริกาทั้งสิ้น ยกเว้นเพียงช่วงป‚ 1995 - 2000 ที่เกิดในเอเชีย และอัตรา

เจริญพันธุ์รวมสูงสุดนี้ เคยขÖ้นสูงสุดถÖง 9.2 ในประเทศเยเมน ช่วง ค.ศ. 1980 - 1985 หรืออีกนัยหนÖ่งกçคือ

สตรีเยเมน ณ เวลานั้นหนÖ่งคนมีบุตรีโดยเ©ลี่ย 9 คน ตลอดวัยมีบุตรของตน นับเปšนอัตราเจริญพันธุ์รวม

ที่สูงมากจนน่าตกใจทีเดียว

1 วัยเจริญพันธุ์ของสตรี คือ ช่วงอายุ 15-49 ป‚
2 ช่วงวัยท่ีให้ก�าเนิดบุตรมีความหมายเดียวกับวัยเจริญพันธุ์



เมื่อ ค.ศ. 1950 - 1955 ขณะที่อัตราเจริญพันธุ์รวมขÖ้นสูงสุดที่บุตร 8 คนต่อสตรีหนÖ่งคน ในประเทศ

รวันดาอัตราเจริญพันธุ์รวมต�่าสุดได้แตะที่ระดับ 2 แล้ว ในประเทศลักเซมเบอร์ก อัตราเจริญพันธุ์รวมระดับ

ต�่าสุดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 2 เปšน 1.9 1.8 และค่อยæ ลดลงอีกจนถÖง 0.8 ในประเทศจีนมาเก�า

เมื่อช่วง ค.ศ. 2000 - 2005 ซÖ่งดูเหมือนจะเปšนจุดต�่าสุดของอัตรานี้ เพราะในอีกช่วง 5 ป‚ถัดมา คือช่วง 

ค.ศ. 2005 - 2010 อัตราเจริญพันธุ์รวมต�่าสุดของโลกขยับสูงขÖ้นเลçกน้อยเปšน 0.9 ในประเทศจีนมาเก�า

เช่นเดียวกัน ประเทศท่ีครองแชมปŠอัตราเจริญพันธุ์ต�่าสุดของโลกช่วงก่อนทศวรรÉ 1990 อยู่ในทวีปยุโรป

ทั้งสิ้น (ยกเว้นเพียงช่วง ค.ศ. 1975 - 1980 ที่เกิดในเอเชีย) แต่นับจากทศวรรÉ 1990 เปšนต้นมา ได้เปลี่ยน

มาเปšนจีน - Î่องกง และจีน - มาเก�าแล้ว และอัตราเจริญพันธุ์รวมท่ีต�่าสุดของท้ังสองประเทศน้ีกçเปšนระดับ

ที่ต�่ามากจนน่าตกใจอีกเช่นกัน

ตาราง 1 ประเทศที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) สูงสุด ต�่าสุด ช่วงป‚ ค.ศ. 1950 ถÖง 2010

ค.ศ. 
»รÐàทศáลÐอัตราàจริÞพันธุ์รวม 

(TF R) สูงสุด
»รÐàทศáลÐอัตราàจริÞพันธุ์รวม 

(TFR) ตíèาสุด

»รÐàทศ TFR »รÐàทศ TFR
1950 - 1955 รวันดา 8.0 ลักเซมเบอร์ก 2.0
1955 - 1960 รวันดา 8.2 แลตเวีย 2.0
1960 - 1965 รวันดา 8.2 แลตเวีย 1.9
1965 - 1970 รวันดา 8.2 แลตเวีย 1.8
1970 - 1975 รวันดา 8.3 ¿�นแลนด์ 1.6
1975 - 1980 เยเมน 8.6 จีน, มาเก�า 1.4
1980 - 1985 เยเมน 9.2 เดนมาร์ก 1.4
1985 - 1990 เยเมน 8.9 อิตาลี 1.3
1990 - 1995 เยเมน 8.2 จีน, Î่องกง 1.2
1995 - 2000 อั¿กานิสถาน 7.9 จีน, Î่องกง 0.9
2000 - 2005 ไนเจอร์ 7.7 จีน, มาเก�า 0.8
2005 - 2010 ไนเจอร์ 7.6 จีน, มาเก�า 0.9

ทÕèมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World 
Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition.

จากตาราง 1 จÖงพอสรุปได้ว่า ÀÒÇÐà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�¢Í§âÅ¡àÁ×èÍãªŒÍÑµÃÒà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�ÃÇÁ ËÃ×Í TFR à»š¹µÑÇ
ªÕéÇÑ´ à¤Â¢Öé¹ÊÙ§ÊØ´·ÕèÃÐ Ñ́º 9 ã¹¢³Ð·Õèà¤ÂÅ´Å§µíèÒÊØ´·ÕèÃÐ Ñ́ºµíèÒ¡Ç‹Ò 1 ÁÒáÅŒÇ อย่างไรกçตาม ตัวเลข

ในตารางนี้ อาจให้ภาพการเปลี่ยนแปลงของภาวะเจริญพันธุ์ที่ยังไม่ชัดเจนเท่าใดนัก เพราะเปšนเพียงภาพนิ่ง 

สงูสดุ - ต�า่สดุ ของแต่ละช่วงเวลาเท่าน้ัน ดังน้ัน ผูเ้ขียนจÖงน�าข้อมูลจากแหล่งเดิมมาแสดงต่อเน่ืองเพือ่ให้เหçน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจ�าแนกไปตามภูมิภาคส�าคัญæ ของโลก (รูป 2)
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รู» 2 อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) จ�าแนกตามภูมิภาคต่างæ ของโลก ค.ศ. 1950 - 2010

ทÕèมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World 
Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition.

จากรูป 2 แสดงให้เหçนว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์เม่ือจ�าแนกตามภูมิภาคต่างæ 

ของโลกดังนี้

• ลักÉณะแรกเปšนของแอ¿ริกา คือ อัตราเจริญพันธุ์รวมสูงมากในระดับใกล้æ 7 อยู่ยาวนานราว 

30 ป‚ (นับแต่ ค.ศ. 1950 จนถÖง 1980) หลังจากนั้นจÖงค่อยæ ลดลงจนมาอยู่ที่ระดับ 5 ในช่วง 

ค.ศ. 2005 - 2010

• ลักÉณะท่ีสองเปšนของเอเชียกับลาตินอเมริกาและแคริบเบียน คือ อัตราเจริญพันธุ์รวมในช่วง 

ค.ศ. 1950 - 1965 อยู่ท่ีราวæ 6 แล้วหลังจากน้ันได้ลดลงอย่างรวดเรçวและต่อเน่ืองจนเข้าสู่

อัตราเจริญพันธุ์รวมประมาณ 2.5 ในช่วง ค.ศ. 2005 - 2010

• ลักÉณะที่สามเปšนของโอชเีนีย ซÖ่งมแีนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทีค่ล้ายคลÖงกบัลักÉณะทีส่องเพียงแต่

อัตรา เจริญพันธุ์รวมช่วงเริ่มต้น (ค.ศ. 1950 - 1965) อยู่ที่ราวæ 4 เท่านั้น แล้วค่อยæ ลดลงมา

อยู่ที่ประมาณ 2.5 ในช่วง ค.ศ. 2005 - 2010 เช่นเดียวกับเอเชียกับลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

• ลักÉณะท่ีสี่เปšนของอเมริกาเหนือ คือ อัตราเจริญพันธุ์รวมช่วงแรกน้ันต�่ากว่าทุกภูมิภาคท่ีกล่าว

มาแล้ว คืออยู่ระหว่าง 3 - 4 และเม่ือหลังป‚ 1965 อัตราเจริญพันธุ์รวมของภูมิภาคน้ีกçลดลง

อย่างรวดเรçวจนต�่ากว่า 2 ในช่วงป‚ 1975 - 1985 อย่างไรกçตามอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ต�่ากว่า 2 นี้

ไม่ได้ลดต�่าต่อไปอีก ในทางตรงกันข้าม อัตรานี้กลับขยับตัวสูงขÖ้นเปšน 2 ในช่วงป‚ 1990 - 1995 

และคงอยู่เช่นนี้จนถÖงป‚ 2005 - 2010



• ลักÉณะที่ห้าเปšนของยุโรป อัตราเจริญพันธุ์รวมของภูมิภาคนี้เมื่อเริ่มต้นช่วง1950 - 1955 กçต�่ากว่า 

3 แล้ว และมีแนวโน้มของการลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีอัตราน้ีต�า่กว่า 2 ในราว ค.ศ. 1975 - 1980 

และยังคงต�า่ต่อไปอีกจนต�า่สดุท่ีระดับ 1.4 ในช่วงป‚ 1995 - 2000 อย่างไรกçตาม ในช่วงท้ายæ คอื

เม่ือหลังป‚ 2000 ไปแล้ว ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มของการค่อยæ เพ่ิมขÖ้นของอัตราเจริญพันธุ์รวม

อีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงอัตราเจริญพันธุรวม:

ไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีอัตราเจริญพันธุรวมสูงสุดและตํ่าสุด

หลังจากที่ผู้เขียนได้แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงภาวะการเกิดระดับโลกและภูมิภาคต่างæ แล้ว ต่อไป

นี้ ผู้เขียนขอโยงภาพเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และอีกเช่นกัน ข้อมูลต่างæ ของประเทศไทย

ท่ีจะแสดงต่อไปน้ีกçมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันคอื จากกองประชากร องค์การสหประชาชาติ เพือ่ให้สามารถ

เปรียบเทียบกันได้โดยขจัดป˜ญหาเรื่องระเบียบวิธีของการประมาณชุดตัวเลขที่แตกต่างกัน

ผู้เขียนจะน�าตัวเลขอัตราเจริญพันธุ์รวมตั้งแต่ ค.ศ. 1950 - 2010 ของไทยและของประเทศที่ปราก¯

ช่ืออยู่ในตาราง 1 มาแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศเหล่าน้ันด้วยกรา¿เส้น 

(รูป 3)

รู» 3 อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) ของประเทศไทยและประเทศที่เคยมี
อัตราเจริญพันธุ์รวมสูงสุดและต�่าสุดในช่วง ค.ศ. 1950 - 2010

ทÕèมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World 
Population Prospects: The 2012 Revision, DVD Edition.
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จากรูป 3 หากมองรวมæ กçจะเหçนว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศท่ีเคยมี

อัตราเจรญิพันธุร์วมสงูสุดน้ันยังคงสามารถลดลงต่อไปได้อีก ไม่ว่าจะเปšนประเทศรวันดา เยเมน อั¿กานิสถาน 

หรือไนเจอร์ เส้นแนวโน้มยังมีทิศทางที่ลดลงเพราะ ณ ป‚ 2010 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศเหล่านี้ยัง

คงสูงกว่า 5 ทั้งสิ้น แต่ส�าหรับประเทศในแถบยุโรปที่เคยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมต�่าสุด ซÖ่งได้แก่ ลักเซมเบิร์ก 

แลตเวีย ¿�นแลนด์ และเดนมาร์ก ประเทศเหล่านี้มีลักÉณะของอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ดีดตัวกลับหลังจากที่

ลดต�่าลงจนถÖงจุดต�่าสุดของแต่ละประเทศเหล่านั้น

เม่ือมาดูแนวโน้มการเปลีย่นแปลงภาวะเจรญิพนัธุข์องประเทศไทยกçพบว่า ลกัÉณะของการเปล่ียนผ่าน

จากการเกิดสูงมาสู่การเกิดต�่าเกิดขÖ้นในช่วงเวลาสั้นมากเพียงราวæ 20 ป‚เท่านั้น ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
¢Í§ä·ÂÁÕ¤ÇÒÁ¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§ËÃ×ÍÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº·Ñé§ Ṏ¹ÁÒà¡�ÒáÅÐ Ṏ¹Î‹Í§¡§ à¾ÕÂ§áµ‹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹·ÕèÃÇ´àÃçÇàª‹¹¹Õé
à¡Ô´¢Öé¹¡Ñº¨Õ¹·Ñé§ÊÍ§ÁÒ¡‹Í¹»ÃÐà·Èä·ÂÃÒÇ 10 »‚ เท่านั้น

แนวโนมภาวะการเกิดของประเทศไทยในอนาคต: 

ตางชาติมองไทย VS. ไทยมองไทย

ก่อนท่ีจะมองภาพภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขÖ้นกับประเทศไทยในอนาคต 

ผู้เขียนขอน�าแนวคิดของการมองภาพภาวะเจริญพันธุ์ระดับโลกของผู้เช่ียวชาญหรือนักประชากรท่ีเปšน

คณะท�างาน©ายภาพประชากรโลกมาเสนอไว้เปšนเบื้องต้นก่อน นัยยะของการเสนอตรงนี้กçคือ การมองภาพ

ภาวะเจรญิพนัธุข์องประเทศไทยโดยผูเ้ช่ียวชาญ (ต่างชาติ) ท่ีมองภาพรวมของโลก ไม่จ�าเปšนต้องตรงกันหรอื

สอดคล้องกับการมองภาพของภาวะเจริญพันธุ์โดยผู้เชี่ยวชาญหรือนักประชากรไทยที่มองภาพของเราเอง

จากเอกสารสรุประเบียบวิธีการ©ายภาพประชากรโลกของกองประชากร องค์การสหประชาชาติ ชื่อ 

“World Population Prospects the 2012 Revision: Methodology of the United Nations 

Population Estimates and Projections” (United Nations, 2014) อธิบายไว้ว่า ได้มีการจัดแบ่ง

ประเทศต่างæ ตามลักÉณะแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ออกเปšน 3 กลุ่ม คือ ¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È·ÕèÁÕÀÒÇÐà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�
ÃÐ´ÑºÊÙ§ ได้แก่ ประเทศที่จนถÖงป‚ 2010 แล้วภาวะเจริญพันธุ์ยังไม่ลดลงหรือเพิ่งเริ่มลดลง ¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È
·ÕèÀÒÇÐà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�ÃÐ´Ñº»Ò¹¡ÅÒ§ ได้แก่ ประเทศที่ภาวะเจริญพันธุ์ได้ลดลงมาระยะหนÖ่งแล้ว แต่ในป‚ 2010 

อัตราเจริญพันธุ์รวมยังคงสูงกว่า 2.1 และ¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È·ÕèÁÕÀÒÇÐà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�ÃÐ´ÑºµíèÒ ได้แก่ ประเทศทีเ่มื่อช่วง
ป‚ 2005 - 2010 นั้นอัตราเจริญพันธุ์รวมได้ต�่ากว่า 2.1 แล้ว ซÖ่งประเทศไทยกçจัดอยู่ในประเทศกลุ่มที่สามนี้ 

เอกสารน้ียังได้อธิบายต่อไปอีกว่า มีการใช้ระเบียบวิธีท่ีแตกต่างกันเพื่อมองภาพภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต

เกือบ 100 ป‚ข้างหน้า คือ ช่วง ค.ศ. 2010 - 2100 ของกลุ่มประเทศทั้งสามเหล่านั้น หรือพูดให้ง่ายที่สุด

กçคือ มีการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส�าหรับแต่ละกลุ่มประเทศเพื่อประมาณแนวโน้มภาวะ

เจริญพันธุ์ในอนาคตน่ันเอง ส�าหรับตัวแบบท่ีใช้กับประเทศกลุ่มท่ีสามต้ังอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักÉ์

จากหลายæ ประเทศทางยุโรปว่า อัตราเจรญิพนัธุร์วมน้ันจะมีแนวโน้มท่ีกลบัสงูขÖน้อีกครัง้ (คอืไม่ลดลงอย่าง

ต่อเนื่องไปในอนาคต) ด้วยฐานความคิดนี้ แนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมในอนาคตของประเทศไทยจÖงค่อยæ 

สูงขÖ้นอย่างช้าæ แต่ต้องไม่ลืมว่าสหประชาชาติท�าการ©ายภาพประชากรโลกไปจนถÖงป‚ 2100 ไม่ใช่เพียง 

20 หรือ 30 ป‚ข้างหน้า



ในขณะท่ีผู้เช่ียวชาญต่างชาติมองแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคตของไทย (และกลุ่มประเทศท่ีมี

ภาวะเจริญพันธุ์ระดับต�่า) ว่าจะมีการค่อยæ กลับเพิ่มสูงขÖ้น แต่นักประชากรของไทยเองไม่ได้มีความเหçน

ไปในทิศทางเช่นน้ัน ดังจะเหçนได้จากการต้ังข้อสมมุติของการ©ายภาพประชากรของประเทศไทยครั้งล่าสุด 

ท่ีมองว่าอัตราเจรญิพนัธุร์วมของไทยจะยังคงลดต่อไปอีก ซÖง่ในป‚ท้ายสดุของการ©ายภาพฯ พ.ศ. 2583 หรอื

อีกราว 25 ป‚ข้างหน้านี้ อัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยจะลดไปอยู่ที่ระดับ 1.3 ซÖ่งหมายถÖง สตรี 1 คน จะมี

บุตรโดยเ©ลี่ย 1.3 คน ในตลอดวัยมีบุตร (ส�านักงานคณะกรรมการพั²นาการเศรÉฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2556) การมองภาพเช่นน้ีของผู้เช่ียวชาญไทยกçมาจากความเหçนพ้องต้องกันว่า เรามีข้อมูลเชิงประจักÉ์

สนับสนุนแนวโน้มการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์รวม รวมท้ังป˜จจัยหลายประการท่ีส่งเสริมให้สตรีไทยมีบุตร

ลดลง เช่น การที่สตรีไทยใช้เวลาในเรื่องการศÖกÉานานขÖ้น สตรีไทยเข้าร่วมในการท�างานเชิงเศรÉฐกิจมาก

ขÖ้น สตรีไทยแต่งงานช้าลง (แต่งงานเมื่ออายุมากขÖ้น) สตรีไทยมีแนวโน้มของการครองโสดหรือไม่แต่งงาน

มากขÖน้ เปšนต้น (ส�านักงานคณะกรรมการพ²ันาการเศรÉฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม, 2556)

ตาราง 2 เปรียบเทียบข้อสมมุติอัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) ของประเทศไทยระหว่าง “World Population 
Prospects the 2012 Revision” และ “การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553 - 2583”

World Population Prospects
the 2012 Revision

การคาด»รÐมาณ»รÐชากรของ»รÐàทศäทย
พ.ศ. 2553 - 2583

ค.ศ. อัตราàจริÞพันธุ์รวม (TFR) พ.ศ. อัตราàจริÞพันธุ์รวม (TFR)
2010 - 2015 1.41 2553 1.62
2015 - 2020 1.36 2558 1.62
2020 - 2025 1.38 2563 1.55
2025 - 2030 1.43 2568 1.49
2030 - 2035 1.48 2573 1.43
2035 - 2040 1.53 2578 1.36
2040 - 2045 1.57 2583 1.30
2045 - 2050 1.61

2050 - 2055 1.65

2055 - 2060 1.68

2060 - 2065 1.71

2065 - 2070 1.73

2070 - 2075 1.75

2075 - 2080 1.77

2080 - 2085 1.78

2085 - 2090 1.80

2090 - 2095 1.81

2095 - 2100 1.82
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จากตาราง 2 จะเหçนความแตกต่างของการมองภาพภาวะเจรญิพันธุข์องไทยในอนาคตค่อนข้างชัดเจน

ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญของกองประชากร องค์กรสหประชาชาติ และการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยฯ 

กล่าวคือ ถ้าเปรียบเทียบในช่วงเวลาท่ีเท่าæ กันแล้ว สหประชาชาติมองภาพอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทย

ในระยะต้นของการ©ายภาพฯ ต�่ากว่า และในระยะท้ายของการ©ายภาพฯ สูงกว่าท่ีเรามองตัวเราเอง 

¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§àËÅ‹Ò¹Õé¡ç¤§Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡á¹Ç¤Ô´àº×éÍ§ËÅÑ§ËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹àªÔ§»ÃÐ Ñ̈¡É�·Ñé§ËÅÒÂ·Õè¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
áµ‹ÅÐ½†ÒÂ¹íÒÁÒãªŒËÃ×Íà»š¹àËµØ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤Ố àª‹¹¹Ñé¹æ ดังท่ีผูเ้ขียนได้พยายามอธบิายไว้ในตอนต้นน่ันเอง

ภาวะการเกิดนอยของไทยในปจจุบัน 

แลวเปน “การเกิดที่มีคุณภาพ” มากนอยเพียงใด?

เมื่อ “การเกิดที่มีคุณภาพ” เปšนค�าส�าคัญที่ปราก¯อยู่ในแผนประชากร ในช่วงแผนพั²นาเศรÉฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ©บับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซÖ่งเปšนช่วงที่คาดว่าประเทศไทยยังคงมีอัตราเจริญพันธุ์

รวมท่ีลดลงต่อไปอีก โดยวัตถุประสงค์หนÖ่งของแผนประชากรน้ีคือ เพื่อให้ประชากรไทยทุกคนท่ีจะเกิดมา

มีคุณภาพพร้อมท่ีจะพั²นาได้อย่างเตçมศักยภาพเม่ือเติบโตขÖ้น (สศช., 2555) ประเดçนท่ีผู้เขียนจะกล่าว

ต่อไปจÖงมีความเกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์ไม่ทางตรงกçทางอ้อมอย่างใดอย่างหนÖ่งกับคุณภาพของการเกิด 

ในช่วงเวลาไม่กี่ป‚ที่ผ่านมานี้ เรื่อง “แม่วัยรุ่น” จัดเปšนประเดçนร้อนที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจกัน

มากขÖ้น ซÖ่งผู้เขียนค่อนข้างม่ันใจว่าหลายคนคงเคยได้ยินหรือได้เหçนการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์และ

จากสื่อมวลชนแขนงอื่นæ เช่น “น่าห่วง! ป˜ญหาแม่วัยเยาว์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สูงเปšนอันดับที่สองของโลก 

อันดับหนÖ่งของเอเชีย”3 หรือ “‘แม่วัยรุ่น’ ระเบิดเวลาสังคม จ้ีรัฐผุดศูนย์เดçกแรกเกิดช่วยเยียวยา”4 และ

เม่ือ “ประเดçนคุณภาพของการเกิด” เปšนส่วนหนÖ่งของบทความน้ี ผู้เขียนจÖงขอน�าเสนอภาพการเกิดจาก

แม่วัยรุ่น5 (อายุต�่ากว่า 20 ป‚) และเรื่องของน�้าหนักแรกเกิดโดยน�าข้อมูลเท่าที่มีอยู่แล้วในรายงาน “สถิติ

สาธารณสขุ” ของกระทรวงสาธารณสขุ รวมถÖงการวิเคราะห์จากข้อมูลการจดทะเบียนเกิด มาแจกแจงให้เหçน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถÖงป˜จจุบัน แม้ว่าเรื่องที่ผู้เขียนหยิบยกมานี้ มีเพียง 2 ประเดçนกçตาม 

แต่กçมากพอส�าหรับสะท้อนว่าเปšน “การเกิดที่มีคุณภาพ” มากน้อยเพียงใด 

1. แมวัยรุน

สืบเน่ืองจากสถานการณ์และป˜ญหาของการเกิดจากแม่วัยรุ่นมีเพิ่มสูงขÖ้น องค์การอนามัยโลกจÖงได้

ก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับเ½‡าระวังสถานการณ์ดังกล่าวไว้ว่า การเกิดจากมารดาที่อายุต�่ากว่า 20 ป‚ ไม่ควรมีเกิน

ร้อยละ 10 ของการเกิดทั้งหมด เมื่อเกณฑ์เปšนเช่นนี้ แล้วสถานการณ์การเกิดจากแม่วัยรุ่นในประเทศไทย

สูงกว่าเกณฑ์เพียงไรจนกระทั่งได้ขÖ้นเปšนพาดหัวข่าวข้างต้น 

3 มติชนออนไลน์ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=131435
2220&grpid=&catid=19&subcatid=1904
4 เดลินิวส์ วันพุธ 10 กรกฎาคม 2555 
5 ตามค�าจ�ากัดความขององค์การอนามัยโลก “วัยรุ่น” หมายถÖง ผู้ที่มีอายุ 10-19 ป‚



รู» 4 ร้อยละของการเกิดที่มารดามีอายุต�่ากว่า 20 ป‚ ประเทศไทย พ.ศ. 2501 - 2555

หมายàหตุ: ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูล “สถิติสาธารณสุข” พ.ศ. 2501 - 2555

รูป 4 แสดงกรา¿เส้นของร้อยละการเกิด (เมื่อเทียบกับการเกิดทั้งหมด) ที่มารดามีอายุต�่ากว่า 20 ป‚

ของประเทศไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2501 จนถÖง พ.ศ. 2555 จะเหçนว่ามีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นตลอดจากประมาณ

เกือบร้อยละ 6 ในป‚ 2501 มาเปšนร้อยละ 17 ในป‚ 2555 น้ี หรอืเพิม่ขÖน้ราว 3 เท่าตัวในช่วงเวลา 50 กว่าป‚

โดยเพิ่มขÖ้นเ©ลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อป‚ และจากแนวโน้มนี้ พ.ศ. 2517 เปšนป‚แรกที่ร้อยละการเกิดที่มารดาอายุ

ต�่ากว่า 20 ป‚ เริ่มสูงเกินร้อยละ 10 ซÖ่งเปšนเกณฑ์เ½‡าระวังที่องค์การอนามัยโลกตั้งไว้ (เพิ่งมาก�าหนดเมื่อ

ไม่กี่ป‚มานี้) ในกรา¿รูปเดียวกันนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มข้อมูลของร้อยละการเกิดที่มารดามีอายุ 15 - 19 ป‚ โดยใช้

เส้นประ กรา¿เส้นประนี้เกือบจะทับกับกรา¿เส้นทÖบโดยตลอด หมายความว่าร้อยละการเกิดที่มีมารดาอายุ

ต�่ากว่า 20 ป‚ ส่วนใหญ่เปšนมารดาอายุ 15 - 19 ป‚นั่นเอง ช่วงห่างของกรา¿สองเส้นนี้สะท้อนถÖงร้อยละ

การเกิดท่ีมีมารดาอายุต�า่กว่า 15 ป‚ ถ้าร้อยละการเกิดในกลุม่หลงัน้ีไม่เปลีย่นแปลง ช่วงห่างกçจะไม่เปลีย่นแปลง

ด้วยเช่นกัน แต่จากรูป 4 ไม่ได้เปšนเช่นนั้นช่วงห่างของกรา¿สองเส้นนี้ค่อยæ กว้างขÖ้นæ แม้ดูเหมือนว่า

น้อยมากกçตาม

สถานการณ  13



14  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

รู» 5 ร้อยละของการเกิดที่มารดามีอายุต�่ากว่า 15 ป‚ ประเทศไทย พ.ศ. 2501 - 2555

หมายàหตุ: ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูล “สถิติสาธารณสุข” พ.ศ. 2501 - 2555

ดังได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของย่อหน้าท่ีผ่านมาว่า ช่วงห่างของกรา¿ท่ีสะท้อนถÖงร้อยละการเกิดท่ีมี

มารดาอายุต�่ากว่า 15 ป‚ มีแนวโน้มค่อยæ กว้างขÖ้นæ ค�ากล่าวนี้ชัดเจนยิ่งขÖ้นเมื่อผู้เขียนน�าข้อมูลร้อยละ

การเกิดที่มารดามีอายุต�่ากว่า 15 ป‚ มาแสดงด้วยกรา¿เส้นอีกรูปหนÖ่ง (รูป 5) จากรูป 5 นี้ ร้อยละการเกิด

จากมารดาที่อายุต�่ากว่า 15 ป‚ ช่วง พ.ศ. 2501 - 2520 มีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นไม่ชัดเจนเท่าใด (เส้นกรา¿ค่อน

ข้างอยู่ในแนวระนาบ) แต่หลังจากราว พ.ศ. 2520 เปšนต้นไป มีแนวโน้มการเพิ่มสูงขÖ้นอย่างชัดเจน (ความ

ชันของเส้นกรา¿เพิ่มขÖ้น) แม้ว่าร้อยละการเกิดจากมารดาที่อายุต�่ากว่า 15 ป‚นั้นไม่ถÖงร้อยละ 1 แต่ถ้าแนว

โน้มการเพิ่มขÖ้นยังเปšนเหมือนกับช่วงหลัง พ.ศ. 2520 เปšนต้นมานี้ ความน่าเปšนห่วงคงเพิ่ม เปšนเท่าทวีคูณ

อย่างไรกçตาม จากกรา¿ในรปู 4 และ 5 น้ัน เปšนร้อยละท่ีค�านวณมาจากข้อมูลท่ีเผยแพร่อยู่ในรายงาน 

“สถิติสาธารณสุข” ซÖ่งมีข้อจ�ากัดอย่างหนÖ่งคือ รายงานน้ันไม่มีข้อมูลท่ีแสดงไว้เปšนอายุรายป‚ท�าให้ป˜ญหา

แม่วัยรุ่นน้ันถูกมองเปšนภาพรวม (ของกลุ่มอายุ) ท้ังæ ท่ีอาจมีหรือไม่มีความแตกต่างในแต่ละอายุรายป‚ 

ซÖ่งตรงนี้ควรจะต้องมีการพิสูจน์หรือหาหลักฐานเชิงประจักÉ์มาแสดงควบคู่ไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เหçน

ภาพแนวโน้มชัดเจนย่ิงขÖ้น ผู้เขียนได้น�าข้อมูลจากการจดทะเบียนเกิดท่ีเปšนข้อมูลอิเลçคทรอนิกส์รายบุคคล6 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถÖง พ.ศ. 2554 มาค�านวณร้อยละของการเกิดตามอายุรายป‚เมื่อเทียบกับการเกิดทั้งหมด

จากมารดาอายุ 15 - 24 ป‚ และมารดาอายุ 20 - 24 ป‚ 

6 ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล พ.ศ. 2540-2554 จากส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข



รู» 6 ร้อยละของการเกิดตามอายุรายป‚เมื่อเทียบกับการเกิดทั้งหมดจากมารดาอายุ 15 - 19 ป‚ (ภาพซ้าย) 
และเทียบกับการเกิดทั้งหมดจากมารดาอายุ 20 - 24 ป‚ (ภาพขวา) ประเทศไทย พ.ศ. 2540 - 2554

หมายàหตุ: ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูลการจดทะเบียนเกิด พ.ศ. 2540 - 2554

จากรูป 6 เราสามารถเหçนความแตกต่างทีช่ัดเจนระหว่างกรา¿ในภาพซ้ายและขวา กรา¿ในภาพซ้าย

บอกให้เราทราบว่า แนวโน้มร้อยละการเกิดจากมารดาอายุ 15 - 19 ป‚ มีความแตกต่างกัน 2 แบบ คือ 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - 2554 ร้อยละการเกิดจากมารดาอายุ 15 16 และ 17 ป‚ มีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นอย่าง

ต่อเนื่องในแต่ละอายุ ในขณะที่ร้อยละดังกล่าวจากมารดาอายุ 18 และ 19 ป‚ มีทิศทางที่ตรงกันข้ามหรือ

ลดลงโดยตลอดในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนกรา¿ในภาพขวาสามารถตีความได้ว่า การเกิดในกลุม่ท่ีมารดาอายุ 

20 - 24 ป‚นั้น สัดส่วนของการเกิดจากมารดาแต่ละอายุ (20 21 22 23 และ 24 ป‚) นั้นมีพอæ กัน 

และค่อนข้างคงท่ีมาตลอดช่วง พ.ศ. 2540 - 2544 และจากรูป 6 น้ี พอจะบอกได้ว่าการเกิดท่ีมีมารดา

อายุ 15 - 19 ป‚นั้น ไม่ได้มีสัดส่วนที่พอæ กันในแต่ละอายุ หากป˜ญหาที่เพิ่มมากขÖ้นมาจากการเกิดที่มารดา

อายุ 15 - 17 ป‚ มากกว่าจากมารดาอายุ 18 - 19 ป‚ 

2. นํ้าหนักแรกเกิดของทารกที่มารดาอายุตํ่ากวา 20 ป 

นอกจากเรือ่งแนวโน้มการเกิดจากมารดาอายุต�า่กว่า 20 ป‚แล้ว จากสถิติสาธารณสุขต้ังแต่ พ.ศ. 2534 

ที่มีรายงานเรื่องน�้าหนักของทารกแรกเกิดไว้ (ก่อนหน้านี้ไม่มีรายงาน) จ�านวนหรือสัดส่วนของทารกแรกเกิด

ที่น�้าหนักน้อย ซÖ่งหมายถÖงทารกที่มีน�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่า 2,500 กรัม (5.5 ปอนด์) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเปšน

เท่าใดกçตาม (Wikipedia, 2014) ซÖ่งยังสามารถแยกย่อยลงไปอีกเปšน ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยมาก หรือ 

very low birth weight (VLBW) ซÖ่งหมายถÖงทารกที่น�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่า 1,500 กรัม นั้น สามารถ

ใช้เปšนตัวชี้วัดของคุณภาพการเกิดได้เช่นกัน และนับเปšนโชคดีที่ในสถิติสาธารณสุข มีรายงานน�้าหนักทารก

แรกเกิดด้วยเกณฑ์ทั้งสองนี้ไว้
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รู» 7 ร้อยละของทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย ประเทศไทย พ.ศ. 2534 - 2555

หมายàหตุ: ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูล “สถิติสาธารณสุข” พ.ศ. 2501 - 2555

จากรูป 7 ซÖ่งแสดงร้อยละของทารกแรกเกิดท่ีมีน�้าหนักน้อยในช่วงสองทศวรรÉมาน้ี พบว่า

มีการเปลี่ยนแปลงขยับขÖ้นลงระหว่างร้อยละ 10 ถÖงเกือบร้อยละ 14 หรือเ©ลี่ยร้อยละ 12 สถานการณ์

เช่นนี้ไม่น่าจะเปšนไปในทิศทางที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้มีการด�าเนินงาน

ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเดçกมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน แต่ตัวเลขน้ีไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนเลย และจาก

นโยบายด้านอนามัยแม่และเดçก พ.ศ. 2556 ท่ีมีการต้ังเป‡าหมายไว้ว่าอัตราทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยกว่า 

2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 ตัวเลขเชิงประจักÉ์ที่แสดงไว้ยิ่งตอกย�้าว่ายังห่างจากเป‡าหมายเพียงใด ซÖ่งมี

นัยยะว่าการเกิดที่มีคุณภาพยังคงเปšนป˜ญหาของประเทศอยู่ค่อนข้างสูง อย่างไรกçตาม ตัวเลขที่ผู้เขียนเสนอ

ไว้นี้ เปšนการเกิดจากมารดาทุกอายุ ไม่เ©พาะจากมารดาที่อายุต�่ากว่า 20 ป‚เท่านั้น

เม่ือน�าข้อมูลจากการจดทะเบียนเกิดมาวิเคราะห์เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนักทารกแรกเกิดกับ

อายุของมารดาซÖ่งตัวเลขท้ังสองน้ีเปšนรายการท่ีต้องบันทÖกในสูติบัตร พบว่ามีการรายงานอายุมารดาต�่ากว่า 

10 ป‚ หรอื สงูกว่า 54 ป‚ หรอืไม่ทราบอายุ หรอืรายงานน�า้หนักทารกแรกเกิดต�า่กว่า 500 กรมั หรอืมากกว่า 

6,500 กรัม หรือไม่ทราบน�้าหนัก ผู้เขียนก�าหนดให้ข้อมูลเหล่านี้เปšนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ7์

7 ข้อมูลท่ีน�ามาวิเคราะห์นั้น ได้ตัดข้อมูลที่มีความไม่สมบูรณ์ออกแล้ว โดยความไม่สมบูรณ์เท่ากับร้อยละ 7 ในป‚ 2540 
แล้วค่อยæ ลดลงเหลือร้อยละ 0.9 ในป‚ 2554



รู» 8 ร้อยละของทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยที่มีมารดาอายุต�่ากว่าและสูงกว่า 20 ป‚ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2540 - 2554

หมายàหตุ: ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูลการจดทะเบียนเกิด พ.ศ. 2540 - 2554

เมื่อแบ่งอายุของมารดาออกเพียงสองกลุ่ม คือ ต�่ากว่า 20 ป‚ และ 20 ป‚ขÖ้นไป ตัวเลขที่ได้จาก

การวิเคราะห์ซÖ่งแสดงไว้เปšนกรา¿เส้นในรูป 8 ช้ีให้เหçนว่าร้อยละของ·ÒÃ¡áÃ¡à¡Ô´¹íéÒË¹Ñ¡¹ŒÍÂ¨Ò¡ÁÒÃ´Ò

áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹ÁÁÕ¤‹Òà¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 8 ·Ñé§ÊÔé¹ ·ÒÃ¡áÃ¡à¡Ô´¹íéÒË¹Ñ¡¹ŒÍÂ·ÕèÁÒÃ´ÒÍÒÂØ 20 »‚¢Öé¹ä» มีต�่ากว่าที่มารดา

อายุต�่ากว่า 20 ป‚ อยู่ราวร้อยละ 3 ในแต่ละป‚ของข้อมูลที่น�าเสนอ เมื่อพิจารณาต่อไปกçพบว่ามีแนวโน้ม

ของการเพิ่มสูงขÖ้นของร้อยละ·ÒÃ¡áÃ¡à¡Ô´¹íéÒË¹Ñ¡¹ŒÍÂ¨Ò¡ÁÒÃ´Ò·Ñé§ÊÍ§¡ÅØ ‹ÁÍÒÂØ¹Õéâ´ÂµÅÍ´ª‹Ç§ 

¾.È. 2540 - 2554 àª‹¹¡Ñ¹ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä´Œà¾ÔèÁàÊŒ¹á¹Çâ¹ŒÁàªÔ§àÊŒ¹µÃ§¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ àªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É�ÍÕ¡ 2 àÊŒ¹ ÃÇÁ·Ñé§

áÊ´§ÊÁ¡ÒÃ¶´¶ÍÂàªÔ§àÊŒ¹µÃ§¤Çº¤Ù‹äÇŒ «Öè§áÊ´§ãËŒàËç¹ªÑ́ à¨¹ÂÔè§¢Öé¹Ç‹Òá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§ÃŒÍÂÅÐ·ÒÃ¡

áÃ¡à¡Ố ¹íéÒË¹Ñ¡¹ŒÍÂ·ÕèÁÕÁÒÃ´ÒÍÒÂØµíèÒ¡Ç‹Ò 20 »‚¹Ñé¹ àÃçÇ¡Ç‹ÒËÃ×ÍÊÙ§¡Ç‹Òá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡ÁÒÃ´Ò·ÕèÁÕÍÒÂØ 

20 »‚¢Öé¹ä» ค่าท่ียืนยันกçคอืค่าความชันของเส้นกรา¿หรอืตัวเลขท่ีเปšนสมัประสิทธิก์ารถดถอยหน้าสญัลกัÉณ์ 

x (แสดงอยู่บนกรา¿แต่ละเส้นในรูป 8) ของมารดากลุ่มแรกสูงกว่าของมารดากลุ่มหลังนั่นเอง

สถานการณ  17
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รู» 9 ร้อยละของทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยจ�าแนกตามกลุ่มอายุมารดา 
ประเทศไทย พ.ศ. 2540, 2544, 2549 และ 2554

หมายàหตุ: 1. ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูลการจดทะเบียนเกิด พ.ศ. 2540 - 2554
 2. สามารถดูข้อมูลรายป‚เพิ่มเติมได้ในตารางผนวก 1 

นอกจากน้ี แบบแผนการเปลี่ยนแปลงร้อยละของทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยไปตามอายุมารดากçเปšน

ข้อมูลอีกด้านท่ีควรให้ความสนใจ เพราะจะสะท้อนว่าป˜ญหาน้ีเกิดขÖ้นมากน้อยในกลุ่มอายุใดซÖ่งจะเปšน

ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เน่ืองจากสามารถจัดให้มีโปรแกรมหรอืโครงการต่างæ เพือ่แก้ป̃ญหาได้ตรงกับกลุม่

เป‡าหมายได้มากกว่า จากรูป 9 แสดงให้เหçนว่าร้อยละทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

อายุมารดาท่ีเปšนแบบแผนชัดเจน ท้ังน้ีเพราะไม่ว่าจะป‚ใดæ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขÖ้นมีลักÉณะเหมือนกัน

ทุกป‚คือมีลักÉณะคล้ายรูปตัวเจ (J) ในภาÉาอังกฤÉกลับด้าน แบบแผนเช่นนี้ชี้ชัดว่า ทารกแรกเกิดน�้าหนัก

น้อยพบมากที่สุดในมารดาอายุน้อยมากæ ในที่นี้คืออายุ 10 - 14 ป‚ และค่อยæ พบน้อยลงæ เมื่อมารดา

มีอายุสูงขÖ้น (ดูเพิ่มเติมจากรูป 10) และดูเหมือนว่าสัดส่วนทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยพบต�่าที่สุดในมารดา

อายุ 20 - 29 ป‚ เมื่อมารดาอายุสูงกว่านี้สัดส่วนนี้กçเพิ่มขÖ้นอีก แต่ไม่มากเท่ากับในช่วงแรกที่มารดาอายุน้อย

มากæ 



รู» 10 ร้อยละของทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยที่มีมารดาอายุ13 - 19 ป‚ (วัยทีน) 
ประเทศไทย พ.ศ. 2540 2544 2549 และ 2554

หมายàหตุ: 1. ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูลการจดทะเบียนเกิด พ.ศ. 2540 - 2554
  2. สามารถดูข้อมูลรายป‚เพิ่มเติมได้ในตารางผนวก 2

จากประเดçน “แม่วัยรุ่น” และ “ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย” ที่ผู้เขียนได้เชื่อมโยงให้เหçนความสัมพันธ์

ของเรื่องทั้งสอง รวมทั้งชี้ให้เหçนระดับหรือความมากน้อยของเรื่องเหล่านี้ อย่างไรกçตามอาจมีผู้ตั้งค�าถามว่า 

“แล้วแม่วัยรุ่น หรือทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย ไม่ดีตรงไหน หรือมีผลกระทบอย่างไร?” ค�าถามเหล่าน้ี

มีค�าตอบจากการศÖกÉาท้ังโดยตรงและโดยอ้อมæ อาทิเช่น การศÖกÉาหนÖ่งในประเทศไทยท่ีช้ีว่าสตรีท่ีมี

บุตรน�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่า 2,500 กรัม มีโอกาสที่บุตรจะเสียชีวิตสูงกว่าสตรีที่มีบุตรน�้าหนักแรกเกิดสูงกว่า 

2,500 กรัม ถÖง 2.7 เท่า (ป˜ทมา, 2551) หรือการศÖกÉาเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ชี้ให้เหçนความสัมพันธ์

อย่างย่ิงระหว่างมารดาอายุน้อยกับอัตราตายทารกท่ีสูงและระหว่างมารดาอายุน้อยกับความชุกของทารก

แรกเกิดน�้าหนักน้อยที่สูงด้วย (Friede, et al., 1987) หรือจากการศÖกÉาติดตามระยะยาวพบว่า ทารกที่

น�้าหนักน้อยจะมีการพั²นาการของสมองล่าช้าซÖ่งส่งผลต่อการเรียนรู้มากกว่าทารกท่ีน�้าหนักแรกเกิดปกติ 

(Saigal, et al., 2003) ¨Ò¡µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÂ¡ÁÒàËÅ‹Ò¹Õé µ‹Ò§ÅŒÇ¹ÊÐ·ŒÍ¹¶Ö§ÊÔè§·ÕèàÃÒÍÒ¨àÃÕÂ¡Ç‹Òà»š¹
¡ÒÃà¡Ô´·Õè´ŒÍÂ¤Ø³ÀÒ¾¡çäÁ‹¹‹Ò¨Ð¼Ô´¹Ñ¡
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สงทาย: ควรใชเกณฑอายุเทาไรเพื่อเฝาระวังสถานการณแมวัยรุนของไทย

เรื่องของสถานการณ์การเกิดท่ีผู้เขียนได้ให้ภาพของการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับโลกและประเทศไทย

ในช่วง 50 กว่าป‚ที่ผ่านมานี้ ชี้ให้เหçนว่าในภาพรวมระดับโลกนั้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์

เปšนไปในทางท่ีลดลง และเม่ือระดับอัตราเจริญพันธุ์รวมลดต�่ามากจนถÖงจุดหนÖ่งกçอาจดีดกลับสูงขÖ้นได้อีก 

ดังเช่นประสบการณ์ในประเทศทางยุโรปหลายæ ประเทศ 

ส�าหรับประเทศไทยนั้น การเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์มีลักÉณะของการเปลี่ยนผ่านจากการเกิดสูง

มาสูก่ารเกิดต�า่เกิดขÖน้ในช่วงเวลาสัน้มากราว 20 ป‚ ป̃จจุบันอัตราเจรญิพนัธุร์วมของประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 

1.6 อย่างไรกçตาม ขณะท่ีการเกิดน้อยลง กลบัมีสญัญาณท่ีบ่งบอกถÖงป̃ญหา คอืเรือ่งของแม่วัยรุน่ท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มขÖ้นอย่างรวดเรçว สถานการณ์แม่วัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขÖ้น ไม่เพียงเกิดขÖ้นกับประเทศไทยเท่าน้ัน 

หากแต่ยังเกิดขÖ้นในทุกæ ภูมิภาค ของโลก และองค์การอนามัยโลกได้เสนอให้ใช้เกณฑ์ส�าหรับเ½‡าระวัง

สถานการณ์นี้ไว้ว่าการเกิดจากมารดาที่อายุต�่ากว่า 20 ป‚ ไม่ควรมีเกินร้อยละ 10 ของการเกิดทั้งหมด ซÖ่ง

ส�าหรับประเทศไทยน้ัน อาจมีการถกเถียงกันว่า เกณฑ์อายุเช่นน้ีอาจไม่เหมาะสมนัก เพราะไปนับรวม

ผู้ท่ีอายุ 18 - 19 ป‚ ซÖ่งกฎหมายระบุว่าสามารถท�าการสมรสได้8 เม่ือสมรสได้กçเปšนเรื่องปกติท่ีจะสามารถ

มีบุตรได้ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ã¹·ÑÈ¹Ð¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹àËç¹Ç‹Ò à¡³±�ÍÒÂØµíèÒ¡Ç‹Ò 20 »‚¹Ñé¹ àËÁÒÐÊÁã¹¤ÇÒÁËÁÒÂ
¢Í§ “ÇÑÂÃØ‹¹” ·ÕèËÁÒÂ¶Ö§¼ÙŒ·ÕèÍÒÂØ 10 - 19 »‚ µÒÁ¤íÒ¨íÒ¡Ñ´¤ÇÒÁ¢Í§Í§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ áµ‹¤ÇÃà¾ÔèÁà¡³±�
à½‡ÒÃÐÇÑ§ãËŒà»š¹ 2 ¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ ¤×Í ¡ÒÃà¡Ố ¨Ò¡ÁÒÃ´ÒÍÒÂØµíèÒ¡Ç‹Ò 18 »‚ áÅÐ¡ÒÃà¡Ố ¨Ò¡ÁÒÃ´ÒÍÒÂØ 18 - 19 »‚ 
เพราะจากข้อมูลเชิงประจักÉ์ที่แสดงไว้แล้วตั้งแต่รูป 4 เปšนต้นมา แสดงถÖงความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจน

ในเรือ่งของแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของร้อยละการเกิดท่ีมีมารดาอายุต่างæ รวมไปถÖงผลท่ีตามมาอย่างเช่น

เรื่องทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย และต้องอย่าลืมว่า แม้ตามกฎหมายการสมรสจะกระท�าได้เม่ือชาย - หญิง

มีอายุ 17 ป‚บริบูรณ์ กçตาม ยังต้องใช้เวลาอีก 9 เดือน ส�าหรับการตั้งครรภ์จÖงจะมีการคลอดเกิดขÖ้น ซÖ่งกç

ประมาณที่อายุ 18 ป‚นั่นเอง

การแบ่งเกณฑ์เ½‡าระวังเปšนสองกลุ่มย่อยตามทัศนะของผู้เขียนน้ี จะท�าให้มีการก�าหนดเกณฑ์ท่ี

แตกต่างกัน คือ ไม่ใช่ที่ร้อยละ 10 เท่ากันทั้งสองกลุ่ม แต่เมื่อรวมทั้งสองกลุ่มแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ซÖ่ง

จะมีผลต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่แตกต่างเช่นกัน อาทิ จะท�าอย่างไรเพื่อลดการเกิดที่มีมารดาอายุต�่ากว่า 

18 ป‚ ให้เหลือน้อยที่สุด หรือถ้าเปšนไปได้คือไม่ให้มีเลย (เปšนศูนย์) แต่ส�าหรับสตรีที่สามารถสมรสได้ตาม

กฎหมายแต่ยังมีอายุต�า่กว่า 20 ป‚ จะท�าอย่างไรให้ลดการสมรสลง (คอืยืดเวลาของการสมรสออกไป) เพราะ

อย่างไรกçตาม สตรีกลุ่มหลังกçยังอยู่ในวัยศÖกÉาแทบท้ังสิ้น หรือหากสตรีกลุ่มน้ีสมรสแล้ว จะท�าอย่างไร

ให้ยังไม่ตั้งครรภ์โดยเรçวหลังสมรส หรือหากยังไม่พร้อม/ไม่ต้องการมีบุตรโดยเรçว กçสามารถเข้าถÖงและได้รับ

การคุมก�าเนิดที่มีประสิทธิภาพ ¡ÒÃ¡íÒË¹´à¡³±�ÍÒÂØà¾×èÍà½‡ÒÃÐÇÑ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÁ‹ÇÑÂÃØ‹¹äÇŒà»š¹ 2 ¡ÅØ‹Áàª‹¹¹Õé 

¨Ðª‹ÇÂãËŒàÃÒÁØ‹§à¹Œ¹ËÃ×ÍãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞà»š¹¾ÔàÈÉ¡Ñº¡ÒÃà¡Ô´·ÕèÁÒÃ´ÒÍÒÂØµíèÒ¡Ç‹Ò 18 »‚ à¾ÃÒÐ»˜ÞËÒ

8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 บัญญัติว่า “การสมรสจะท�าได้ ต่อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจçดป‚
บริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้สมรสก่อนนั้นได้”



·Õèà¡Ố ¢Öé¹ã¹¡ÅØ‹Á¹Õéà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ã¹¢³Ðà ṌÂÇ¡Ñ¹¡çäÁ‹ÅÐàÅÂµ‹Í»̃ÞËÒ¡ÒÃà¡Ố ·ÕèÁÕÁÒÃ´ÒÍÒÂØ 18 - 19 »‚ 

เช่นกัน 

ดังนั้น จÖงอาจกล่าวได้ว่า เรื่องเกิดน้อยไม่น่าเปšนป˜ญหาเร่งด่วนในป˜จจุบัน แต่เรื่องที่ควรสนใจคือเรื่อง

คุณภาพของการเกิด ซÖ่งตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน “อนามัยการเจริญพันธุ์” ของกรมอนามัย ได้ให้

ความหมายของ “การเกิดท่ีมีคุณภาพ” ว่าเปšน ¡ÒÃà¡Ô´¨Ò¡ÊµÃÕ·ÕèÁÕ¡ÒÃµÑé§¤ÃÃÀ�ã¹ÀÒÇÐ·Õè¾ÃŒÍÁ â´ÂÁÕ
¡ÒÃÇÒ§á¼¹ ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨áÅÐÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÇÑÂÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ จะเหçนว่าการต้ังครรภ์ในภาวะท่ีพร้อมต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) มีการวางแผน 2) มีความตั้งใจ และ 3) อยู่ในวัยที่สมควร ขณะนี้มีป˜ญหา

เรื่องการเกิดที่ด้อยคุณภาพที่ถือเปšนป˜ญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข มากกว่าป˜ญหาการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ 

เพราะถ้าแก้ไขป˜ญหาคุณภาพไม่ได้แล้ว การพยายามส่งเสริมให้มีคนเกิดมากขÖ้น กçยิ่งท�าให้ป˜ญหาความด้อย

คุณภาพของประชากรเพิ่มขÖ้นเปšนทวีคูณ
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ตาราง¼นวก 1 ร้อยละของทารกแรกเกิดน�า้หนักน้อยจ�าแนกตามกลุ่มอายุมารดา ประเทศไทย พ.ศ. 2540 - 2554

พ.ศ. 
อายุมารดา (»‚)

10 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 50
2540 15.9 11.5 8.0 8.0 10.7
2541 16.0 11.2 7.9 8.2 11.7
2542 14.6 11.2 7.9 8.2 12.0
2543 16.3 11.8 8.2 8.4 12.3
2544 16.2 12.0 8.3 8.4 12.1
2545 18.2 12.0 8.2 8.5 12.6
2546 17.7 11.7 8.3 8.6 12.7
2547 15.9 11.6 8.1 8.4 12.9
2548 16.8 11.7 8.2 8.6 12.8
2549 17.2 12.1 8.6 8.9 13.0
2550 17.2 11.8 8.6 8.7 12.6
2551 17.0 12.1 8.4 8.7 13.2
2552 18.6 12.5 8.8 9.0 13.7
2553 17.8 12.6 8.8 9.1 13.7
2554 18.2 12.3 8.6 8.9 13.5

หมายàหตุ: ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูลการจดทะเบียนเกิด พ.ศ. 2539 - 2554

ตาราง¼นวก 2 ร้อยละของทารกแรกเกิดน�า้หนักน้อยท่ีมีมารดาอายุ 13 - 19 ป‚ (วัยทีน) ประเทศไทย พ.ศ. 2540 - 2554

พ.ศ. 
อายุมารดา (»‚)

13 14 15 16 17 18 19
2540 19.8 15.3 14.4 13.3 12.0 11.3 10.5
2541 19.5 15.4 13.0 12.6 11.5 11.0 10.5
2542 15.6 14.9 14.5 12.6 12.4 10.9 10.1
2543 13.8 16.7 14.8 12.8 12.0 11.9 10.8
2544 14.3 17.0 14.8 13.9 12.7 11.7 11.0
2545 18.3 18.3 14.6 13.5 12.6 11.7 11.0
2546 19.0 17.1 14.8 13.3 12.1 11.6 10.7
2547 14.9 15.8 14.5 13.1 12.3 11.0 10.7
2548 16.7 16.8 14.5 13.1 12.0 11.5 10.6
2549 17.5 16.6 14.7 13.4 12.6 12.0 10.7
2550 18.2 16.7 14.7 12.9 12.3 11.4 10.5
2551 18.1 16.9 14.1 13.9 12.2 11.7 10.9
2552 19.9 18.4 14.5 13.9 13.0 11.9 11.5
2553 20.4 17.3 14.7 14.1 12.9 12.4 11.2
2554 22.8 17.4 14.9 13.7 12.6 11.5 11.2

หมายàหตุ: ค�านวณโดยผู้เขียน จากข้อมูลการจดทะเบียนเกิด พ.ศ. 2539 - 2554



ทําไมผูหญิงไมแตงงาน: ผูชายหายไปไหน

ÈØ·¸Ô´Ò ªÇ¹ÇÑ¹∗ áÅÐ »�ÂÇÑ²¹� à¡µØÇ§ÈÒ∗

บทคัดยอ

การแต่งงาน เปšนกระบวนการทางสังคมท่ีมีความส�าคัญต่อการเพิ่มหน่วยของสถาบันครอบครัว 

นับว่ามีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อการเกิดของประชากร แต่ในป̃จจุบันแบบแผนการแต่งงานของประชากรไทย

ท้ังชายและหญงิมีการเปลีย่นแปลงไปในลกัÉณะท่ีมีแนวโน้มท่ีจะอยู่เปšนโสดมากขÖน้ โดยเ©พาะประชากรหญงิ 

จÖงท�าให้เกิดข้อค�าถามว่า “ท�าไมผู้หญิงไม่แต่งงาน” ค�าถามที่เกิดขÖ้นตามมานั่นคือ “แล้วผู้ชายหายไปไหน” 

การศÖกÉานี้ใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ต่างæ ที่ได้จากส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ ระหว่างป‚ 2513-2553 รวมถÖงข้อมูลจากการส�ารวจอ่ืนæ เพื่อตรวจสอบถÖงปราก¯การณ์ต่างæ 

ที่เกิดขÖ้นจากการเปลี่ยนแปลงประชากรในช่วง 40 ป‚ 

ผลการศÖกÉาพบว่า ผู ้ชายบางส่วนท่ีหายไป เน่ืองจากมีอัตราตายท่ีสูงกว่าผู ้หญิง ท�าให้เกิด

ความไม่สมดุลในตลาดการเลือกคู่ครอง ขณะเดียวกันผู้ชายอีกส่วนหนÖ่งท่ีหายไปจากตลาดสมรสเพราะ

การชะลอการแต่งงานเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรÉฐกิจและสังคม แต่กçมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานเม่ือมีอายุ

สูงขÖ้น ในทางกลับกัน ผู้หญิงเองกçมีแนวโน้มของการเลื่อนอายุแต่งงานเช่นเดียวกันกับเพศชายแม้จะอยู่ใน

สัดส่วนท่ีน้อยกว่า แต่ท่ีชัดเจนคือ สถานการณ์ของการอยู่เปšนโสดของเพศหญิงท่ีเพิ่มมากขÖ้นแสดงให้เหçน

ถÖงความเช่ือม่ันในบทบาทและการมีสถานภาพสงูขÖน้ของตนในสงัคมท่ีสามารถพÖง่พาตนเองได้ในทางเศรÉฐกิจ

มีความเปšนอิสระและเปšนตัวของตัวเองมีการศÖกÉาสูงขÖ้นและมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไม่ด้อยไปกว่า

ผู้ชาย

คíาสíาคัÞ: การแต่งงาน โสด ผู้ชายหายไปไหน

∗ อาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Why women are not married: 

Where have men gone missing?

Sutthida Chuanwan∗ and Piyawat Katewongsa∗

Abstract

Marriage is an important social process that helps to perpetuate the family unit 

through its direct relationship to fertility. But nowadays in Thailand, marriage patterns 

for both men and women have changed: more people tend to stay single, 

especially women. This observation leads to the questions “Why are women not 

married?” and the following question “Where have men gone missing?” 

Demographic data from the 1970-2010 censuses conducted by The National 

Statistical Office of Thailand is analyzed for the study; findings from other surveys are 

also examined to gain insight on the relationship between marriage patterns and 

population change during the past 40 years. 

The results show that some men have indeed gone missing due to their higher 

mortality rate compared to their female counterparts. This has led to a sex imbalance 

in the marriage market. Meanwhile, some men tend to postpone their age at marriage 

in order to build up their social and economic stability and security. Thus, nowadays 

men tend to get married at older ages than previous generations. Similarly, women, 

although in smaller proportions, tend follow the same trend when it comes to age of 

marriage. Apparently, increasing singlehood among women reflects an increase in their 

confidence in social roles and statuses, their self-reliance economically, their indepen-

dence, higher education, and better career advancement to a level no less than men. 

Keywords: marriage, singlehood, missing men

∗ Lecturer, Institute for Population and Social research, Mahidol University 



บทนํา

การแต่งงาน เปšนกระบวนการทางสังคมท่ีมีความส�าคัญต่อการเพิ่มหน่วยของสถาบันครอบครัว 

ซÖ่งเป‡าประสงค์หลักของกระบวนการแต่งงานน้ัน กçเพ่ือการสร้างความม่ันคงและสืบทอดวงศ์ตระกูลของตน 

และนับว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเกิดของประชากร ด้วยเหตุน้ี การศÖกÉาจ�านวนไม่น้อยจÖงให้

ความส�าคัญกับการค้นหาค�าอธิบาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน เริ่มตั้งแต่การเลือกคู่ครอง 

การแต่งงาน กระท่ังการตัดสินใจมีบุตร รวมถÖงการวางแผนครอบครัวของประชากร ท้ังน้ีเน่ืองจากป˜จจัย

ต่างæ เหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อระดับภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศ 

เม่ือกล่าวถÖงกระบวนการแต่งงานและเลือกคู่ครองในหลายæ สังคมในสมัยอดีตท้ังในประเทศแถบ

ซกีโลกตะวันตกและตะวันออก การตัดสนิใจเลอืกคูค่รองเพือ่แต่งงานจะถูกก�าหนดโดย½†ายชายเปšนหลกั ต้ังแต่

กระบวนการเริม่สร้างสมัพนัธภาพ การแสดงความรูส้Öกสนใจ การเก้ียวพาราส ีไปจนกระท่ังการสูข่อ½†ายหญงิ

เพื่อร่วมชีวิตคู่ ล้วนแล้วแต่เปšนข้ันตอนท่ี½†ายชายจะต้องเปšนผู้แสดงบทบาทมากกว่าแทบท้ังส้ิน หลายครั้ง

การตัดสินใจในเรื่องเหล่าน้ีกçจะถูกก�าหนดหรือตัดสินใจให้โดยผู้เปšนบิดามารดา หรือครอบครัว ซÖ่งอาจ

เปšนไปได้ทั้งในลักÉณะของการร่วมตัดสินใจ ไปจนถÖงการบังคับให้ป¯ิบัติ โดยสิ่งเหล่านี้เกิดขÖ้นกับทุกชนชั้น

ของสังคม ในกลุ่มชนช้ันสูงและระดับผู้ปกครองบ้านเมือง การแต่งงานจะเปšนไปเพื่อการแลกเปลี่ยน 

ขยายอ�านาจ หรอืการสร้างความม่ันคงให้กับบ้านเมืองของตน ขณะท่ีกลุม่ชนช้ันล่างท่ีเปšนแรงงาน บิดามารดา

กçจะพยายามหาคู่ครองท่ีฐานะร�่ารวยให้กับธิดาของตน เพื่อแลกมาด้วยทรัพย์สินและการเลื่อนชนช้ัน

ทางเศรÉฐกิจและสังคมของครอบครัว 

ขณะท่ีบางสังคมเช่ือว่า ประชากรคืออ�านาจ แรงงานคือทรัพย์สิน บ้านเมืองหรืออาณาจักรใดท่ีมี

ประชากรจ�านวนมากกçจะมีอ�านาจมากตามไปด้วย ขณะเดียวกัน ในระดับครอบครัว จ�านวนสมาชิกของ

ครอบครัวที่มากขÖ้น กçถือเปšนการเพิ่มแรงงานและก�าลังการผลิตได้เปšนอย่างดี จากความคิดดังกล่าว จÖงส่ง

ผลให้หนุ่มสาวในอดีต เม่ือเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (Reproductive age) ท่ีพร้อมส�าหรับการมีคู่ครองและ

การให้ก�าเนิดบุตร หากยังไม่มีคู่ครองท่ีหมายปองไว้ กçหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะถูกบังคับให้ต้องสมรสท้ังท่ีไม่ได้

สมัครใจ ซ�้าร้ายกว่านั้น บางครั้งการจับคู่ดังกล่าวอาจเปšนไปในลักÉณะของการ “คลุมถุงชน” ที่ทั้ง½†ายชาย

และหญิงต่างไม่เคยได้พบหน้า หรือพูดคุยกันมาก่อนเลย

แต่เม่ือสังคมด�าเนินมาถÖงยุคป˜จจุบัน การมีอิสระในความคิด การกระท�า และการแสดงออก

ทางพฤติกรรมเปšนไปอย่างเสรีมากยิ่งขÖ้น ประชากรทุกเพศวัยต่างมีสิทธิส่วนบุคคล ความสามารถในการคิด 

การท�างาน ตลอดจนการเข้าถÖงทรัพยากรต่างæ อย่างเท่าเทียมกันมากย่ิงขÖ้น ท้ังน้ีรวมถÖงความสามารถ

ในการหารายได้ การดแูลและพÖง่พาตนเองด้วย ดงัน้ัน ประชากรจ�านวนหนÖง่จÖงตัดสนิใจเลอืกท่ีจะอยู่เปšนโสด

โดยเ©พาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาคู่ครองที่ดีพอ ตรงตามอุดมคติ หรือเหมาะสมกับสถานะทาง

เศรÉฐกิจ สังคม และการศÖกÉาของตน 

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดเก่ียวกับการแต่งงานในสังคมไทย จากท่ีเคยเปšนสิ่งท่ีถือเปšนเรื่องจ�าเปšนต้อง

ป¯ิบัติตามค่านิยมของสังคมในอดีต กลับถูกลดระดับให้เปšนเพียงหนÖ่งในกระบวนการทางเลือกแบบกÖ่งเสรี

ของคนสมัยใหม่ กล่าวคือ เลือกที่จะมีคู่ครองหรือจะไม่มีกçได้ มิได้ส่งผลกระทบใดæ ต่อการใช้ชีวิตในสังคม

ท่ีเป�ดกว้างและยอมรบัได้กับสิง่น้ี ด้วยเหตุน้ี เม่ือไม่มีการเลอืกคูค่รอง การสบืทอดพนัธุ ์ท่ีถือเปšนตัวแปรแทรก
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กลางของภาวะเจริญพันธุ์ (Intermediate variable of fertility) จÖงไม่เกิดขÖ้น จÖงอาจกล่าวได้ว่า การไม่มี

คูค่รอง หรอืการอยู่เปšนโสดเปšนสาเหตุส�าคญัท่ีส่งผลต่อการเกิดของประชากรไทยท่ีลดลงอย่างมากเม่ือเปรยีบ

เทียบกับในอดีต กระท่ังมาอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าภาวะเจริญพันธุ ์ระดับทดแทนในป˜จจุบัน (ปราโมทย์ 

ประสาทกุล, 2543)

โดยเ©พาะในรอบครÖ่งศตวรรÉที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสอย่างเหçนได้ชัด โดยประชากร

ไทยมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานช้าลง ครองโสดเพิ่มขÖ้น และมีการหย่ามากขÖ้น รวมถÖงค่านิยมในการมีบุตรเริ่ม

เปลีย่นแปลงไป การเปลีย่นแปลงดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของระดบัภาวะเจรญิพนัธุ ์ท�าให้

มีระดบัต�า่กว่าระดับทดแทนเม่ือกว่าห้าสบิป‚ท่ีผ่านมา จ�านวนบุตรเ©ลีย่ท่ีสตรคีนหนÖง่จะมีตลอดวัยเจรญิพนัธุ์ 

อยู่ที่ประมาณ 6 คน ใน พ.ศ. 2513 ลดลงเหลือเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้น ใน พ.ศ. 2556 (Mahidol 

Population Gazette, 2013)

สถานการณ์ด้านการเลอืกคูค่รองของประชากรไทย ก้าวไปในทิศทางตามข้อเทçจจรงิดงัน�าเสนอข้างต้น 

หลักฐานส�าคัญท่ีสนับสนุนประเดçนน้ีได้เปšนอย่างดีคือ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีทางประชากรต่างæ เช่น 

อายุโสดเ©ลี่ยเม่ือแรกสมรสท่ีบ่งบอกถÖงแนวโน้มของการเลื่อนอายุแต่งงาน แนวโน้มการอยู่เปšนโสดและ

โสดถาวรของประชากร หรือแม้กระท่ังระดับภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรท่ีลดลงในช่วงทศวรรÉท่ีผ่านมา 

เปšนต้น แบบแผนการสมรสของประชากรไทยท้ังชายและหญิงมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักÉณะท่ีมีแนวโน้ม

ท่ีจะอยู่เปšนโสดมากขÖ้น โดยเ©พาะประชากรหญิง จÖงท�าให้เกิดข้อสงสัยว่า “ท�าไมผู้หญิงไม่แต่งงาน” 

ค�าถามที่เกิดขÖ้นตามมานั่นคือ “แล้วผู้ชายหายไปไหน” 

ข้อเทçจจริงเก่ียวกับประเดçนน้ีในบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น การศÖกÉาประชากร

แอ¿ริกันอเมริกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีศÖกÉาในประเดçนของการหายไปของรายช่ือผู ้เปšนพ่อใน

ใบแจ้งเกิดหรอืสูติบัตร และการตายของทารกชายท่ีมีสดัส่วนมากกว่าทารกหญงิ Lane, Keefe, Rubinstein, 

Levandowski, Freedman, Rosenthal, Cibula, &Czerwinski, 2004) และการศÖกÉาผลจากสงครามโลก

ครั้งที่สองที่ท�าให้ผู้ชายเยอรมันลดจ�านวนลง เปšนต้น (Bethmann & Kvasnicka, 2013) ทั้งนี้การศÖกÉา

ประเภทน้ีจะเน้นสังเกตผลจากการหายไปของประชากรเพศชายท่ีมีต่อการเลือกคู่ครอง เช่น การตายของ

ทหารท่ีเข้าร่วมรบในสงคราม การย้ายถ่ินออกไปท�างานยังต่างประเทศของประชากรชายวัยแรงงาน หรือ

แม้กระท่ังความหลากหลายของรสนิยมทางเพศของกลุ่มชายรักชายท่ีสามารถพบเหçนได้ท่ัวไปในป˜จจุบัน 

ประเดçนเหล่าน้ีถูกหยิบยกมาศÖกÉาเก่ียวกับความไม่สมดุลของสัดส่วนทางเพศท่ีมีผลต่อการเลือกคู่ครองและ

ภาวะเจริญพันธุ์ โดยประเดçนต่างæ ของการศÖกÉากçจะแตกต่างหลากหลายไปตามลักÉณะของสังคมในช่วง

เวลานั้นæ ซÖ่งอาจกล่าวได้ว่า เปšนการศÖกÉาที่สามารถสะท้อนให้เหçนถÖงความเปšนไปของสังคมได้เปšนอย่างดี 

อย่างไรกçตาม ยังพบว่า มีการศÖกÉาในอีกแง่มุมหนÖ่ง ที่เกิดข้อค�าถามเช่นนี้ไปยังกลุ่มประชากรหญิง ไม่ว่า

จะเปšนประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เช่น การศÖกÉาในประเทศจีน ท่ีท�าการศÖกÉา ผู้หญิงหายไปไหน 

อันเน่ืองมาจากค่านิยมในการมีบุตรชายมากกว่าบุตรสาว หรอืการศÖกÉาในประเทศแถบทวีปแอ¿รกิา ท่ีศÖกÉา

ดูว่า ผู้หญิงหายไปไหนอันมีสาเหตุจากการตายด้วยโรคต่างæ ท่ีเกิดจากความอ่อนแอของผู้หญิง เปšนต้น 

(Anderson & Ray, 2010; Gupta, 2005; Klasen & Wink, 2002)

ด้วยข้อเทçจจรงิ ดังกล่าวน้ีท�าให้เกิดค�าถามหลกัของการศÖกÉาท่ีว่า “เปšนความจรงิหรอืไม่ ท่ีในป̃จจุบัน

น้ี จ�านวนผู้ชายไม่สมดุลกับจ�านวนผู้หญิงต่อการแต่งงาน เพราะเหตุใดผู้หญิงจÖงไม่แต่งงาน และหากเปšน



เช่นนั้นแล้ว “ผู้ชายไทยหายไปไหน” ในการหาค�าตอบของการศÖกÉานี้ ใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ต่างæ 

ท่ีได้จากส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างป‚ 2513-2553 รวมถÖงผนวกข้อมูล

จากการส�ารวจอ่ืนæ ท่ีมีความเก่ียวข้องในการให้ค�าตอบเพื่อตรวจสอบถÖงปราก¯การณ์ต่างæ ท่ีเกิดขÖ้น

จากการเปลี่ยนแปลงประชากรในช่วง 40 ป‚ อันจะน�ามาซÖ่งค�าตอบว่า “ท�าไมผู้หญิงไม่แต่งงาน แล้วผู้ชาย

หายไปไหน” การน�าเสนอผลการศÖกÉาจะไล่เลียงตามประเดçนต่างæ ที่ค้นพบจากข้อมูล

ความไมสมดุลของอัตราสวนเพศ

อัตราส่วนเพศ เปšนดัชนีหนÖ่งท่ีแสดงจ�านวนประชากรเพศชาย ต่อประชากรเพศหญิง 100 คน 

หากเรามีข้อสันนิÉฐานว่า ชายและหญิงที่เกิดในรุ่นประชากรเดียวกัน โดยชาย 100 คน และหญิง 100 คน 

จะเลือกคู่และแต่งงานกันหมดพอดี กçจะไม่มีประชากรเพศใดเพศหนÖ่งเหลืออยู่เปšนโสด ส�าหรับการศÖกÉานี้ 

อัตราส่วนเพศ เปรยีบเสมือนดัชนีสะท้อนเรือ่งราวในภาพรวมเก่ียวกับความสมดลุของประชากรชายและหญงิ

แต่ละช่วงอายุ โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ จะเน้นพิจารณาที่กลุ่มประชากรในช่วงวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ป‚) 

เน่ืองจากมีนัยส�าคัญต่อการแต่งงาน และการสมรส (Lane et al., 2004) ซÖ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตรา

เจริญพันธุ์รวม ข้อมูลที่ใช้รวบรวมจากรายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง

ป‚ พ.ศ. 2513-2553

รู» 1 อัตราส่วนเพศของประชากรไทย พ.ศ. 2513-2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากรายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553
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จากข้อมูลท่ีน�าเสนอดังรูป 1 พบปราก¯การณ์ท่ีส�าคัญคือ ค่าเ©ลี่ยของอัตราส่วนเพศเม่ือแรกเกิด

ช่วงระหว่าง 40 ป‚ท่ีผ่านมา มีค่าเท่ากับ 105 ซÖง่น่ันแสดงว่า ในช่วงวัยแรกเกิด สงัคมไทยมีจ�านวนประชากร

ชายมากกว่าหญิง และหากสัดส่วนเพศคงระดับเช่นนี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์ กçจะไม่มีผู้หญิงที่ไม่มี

คูค่รอง เพราะจะเหลอืผูช้ายอยู่ 5 คน แต่ในความเปšนจรงิไม่มีทางเปšนไปได้ เพราะเม่ืออายุสงูขÖน้ อัตราส่วน

เพศจะย่ิงน้อยลง ซÖง่แสดงถÖงจ�านวนประชากรหญงิท่ีมีมากกว่าประชากรชาย จุดตัดของจ�านวนประชากรชาย

และหญิงท่ีประชากรท้ังสองเพศมีจ�านวนพอæ กัน จะอยู่ท่ีอายุ 27 ป‚ (ปราโมทย์ และป˜ทมา, 2551) 

แต่หลังจากอายุน้ัน ประชากรหญิงจะเริ่มมีจ�านวนมากกว่าชายจนกระท่ังอายุสูงสุด ภายใต้เหตุผลของ

ความไม่สมดุลของสดัส่วนเพศดงักล่าว จากแผนภาพ 1 แสดงอัตราส่วนเพศของประชากรไทย พ.ศ. 2513-2553 

พบว่า เม่ือเข้าสูช่่วงวัยเจรญิพนัธุอั์ตราส่วนเพศกลับลดลงอย่างเหçนได้ชัด โดยจะเหçนได้ชัดเจนต้ังแต่ช่วงอายุ 

25 ป‚เปšนต้นไปกระท่ังสิ้นสุดวัยเจริญพันธ์ อัตราส่วนเพศโดยเ©ลี่ยของทุกช่วงอายุลดเหลือเพียงประมาณ 

97 เท่าน้ัน หากเราลองจินตนาการดูว่า ผู้หญิงจ�านวน 100 คน ท่ีก้าวเข้าสู่ตลาดแห่งการเลือกคู่ครอง 

แต่กลับมีผู้ชายให้พิจารณาเลือกคู่เพียง 97 คน ภายใต้สมมุติฐานน้ี กçจะมีผู้หญิงอย่างน้อยท่ีสุด 3 คน

ท่ีไม่มีคู่ครอง และหากพิจารณาข้อมูลป‚ 2553 ซÖ่งถือเปšนข้อมูลจากส�ามะโนประชากรและเคหะป‚ล่าสุด 

พบว่า ในกลุม่ประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 20–34 ป‚ ซÖง่ถือว่าเปšนช่วงท่ีมีโอกาสในการแต่งงานสงู พบว่า มีความ

แตกต่างระหว่างอัตราส่วนเพศทั้งหมดเท่ากับ 7.9 ของประชากรทั้งหมดในวัยเจริญพันธุ์ ซÖ่งแสดงให้เหçนว่า

มีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายอยู่ประมาณ 206,542 คน ดังตาราง 1

ตาราง 1 จ�านวนประชากรชายและหญิง อัตราส่วนเพศ จ�าแนกอายุ พ.ศ. 2553

กลุ‹ม
อายุ

ชาย หÞิง
อัตราส‹วน

àพศ

ความáตกต‹างอัตราส‹วนàพศ
(àม×èอàทÕยบกับ 100 ค×อ 

มÕจíานวนชายáลÐหÞิงàท‹ากัน)

จíานวน»รÐชากร
หÞิงมากกว‹าชาย

15-19 ป‚ 2,408,872 2,412,316 99.9 0.1 3,444

20-24 ป‚ 2,308,693 2,315,838 99.7 0.3 7,145

25-29 ป‚ 2,459,454 2,545,793 96.6 3.4 86,339

30-34 ป‚ 2,597,706 2,710,764 95.8 4.2 113,058

35-39 ป‚ 2,687,299 2,849,419 94.3 5.7 162,120

40-44 ป‚ 2,696,244 2,908,676 92.7 7.3 212,432

45-49 ป‚ 2,506,682 2,704,860 92.7 7.3 198,178

รวม 17,664,950 18,447,666 96.0  28.3 782,716

หมายàหตุ: ค�านวณจากรายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

จากข้อเทçจจริง ดังกล่าวทั้งในรูป 1 และตาราง 1 สะท้อนให้เหçนว่า ในช่วงเวลา 40 ป‚ที่ผ่านมา 

มีความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศเกิดขÖน้โดยเ©พาะในกลุม่ประชากรไทยวัยเจรญิพนัธุท่ี์พบค่าเ©ลีย่ประมาณ 

97 เมื่อผู้ชายในวัยเจริญพันธุ์มีจ�านวนน้อยกว่าผู้หญิง กçจะท�าให้เกิดการเสียสมดุลระหว่างเพศ อันจะมีผล



ต่อโอกาสในการจับคู่แต่งงานของชายและหญิง หากมีจ�านวนผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง กçจะท�าให้ผู้หญิงหาคู่

ได้ยากขÖ้น โอกาสท่ีผู้หญิงจะอยู่เปšนโสดกçจะมีมากขÖ้นตามไปด้วย แม้สถานการณ์ดังกล่าวดูเหมือนจะ

ไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อการเลือกคู่และการแต่งงานของประชากร แต่กçสามารถสะท้อนให้เหçนว่า 

ความแตกต่างของอัตราส่วนเพศในลักÉณะท่ีประชากรหญิงมีจ�านวนมากกว่าประชากรชายน้ี ก่อให้เกิด

ความไม่สมดุลด้านจ�านวนประชากรในตลาดการแต่งงานนั่นเอง

ความแตกตางของแบบแผนการตาย: 

อัตราตายของประชากรชายสูงกวาประชากรหญิง

การตายของผู้ชาย เปšนอีกหนÖ่งสาเหตุท่ีท�าให้ผู้ชายหายไป หากพิจารณาตามธรรมชาติของมนุÉย์

ท่ีทราบกันดีว่า ทุกคนเกิดมาต้องตาย หากเพียงแต่โอกาสการตายของแต่ละเพศและช่วงวัยจะมี

ความแตกต่างกันออกไป ตามป˜จจัยต่างæ ทั้งทางด้านชีวภาพ สุขภาพ โรคประจ�าตัว วิธีการด�าเนินชีวิต 

สิ่งแวดล้อม และสังคม เปšนต้น

เม่ือพิจารณาถÖงความแตกต่างของแบบแผนการตายเปรียบเทียบระหว่างประชากรชายและหญิงจาก

รายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2513-2553 ดังท่ีน�าเสนอดังรูป 2-6 จะเหçนได้ว่า ผู้ชายมีอัตราการตาย

สูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุตลอดช่วงเวลา 40 ป‚ที่ผ่านมา โดยเ©พาะอย่างยิ่งในช่วงอายุระหว่าง 15-34 ป‚ 

ท่ีอัตราตายของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงอย่างเหçนได้ชัด สาเหตุส�าคัญประการหนÖ่งนอกเหนือจากเรื่องป˜จจัยทาง

ชีววิทยาที่ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการตายมากกว่าผู้หญิงนั้น กçเนื่องมาจากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุและ

ความรุนแรง รวมถÖงความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของผู้ชายที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น ในช่วงระหว่างป‚ 2523–2543 

ดังรูป 3 ถÖง 5 ที่มีความแตกต่างของการตายระหว่างเพศในกลุ่มประชากรอายุดังกล่าวอย่างเหçนได้ชัด

รู» 2 อัตราตายรายกลุ่มอายุ (ต่อพัน) ของประชากรไทย พ.ศ. 2513
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รู» 3 อัตราตายรายกลุ่มอายุ (ต่อพัน) ของประชากรไทย พ.ศ. 2523

รู» 4 อัตราตายรายกลุ่มอายุ (ต่อพัน) ของประชากรไทย พ.ศ. 2533



รู» 5 อัตราตายรายกลุ่มอายุ (ต่อพัน) ของประชากรไทย พ.ศ. 2543

รู» 6 อัตราตายรายกลุ่มอายุ (ต่อพัน) ของประชากรไทย พ.ศ. 2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากรายงานสถิติสาธารณสุข และส�ามะโนประชากร พ.ศ. 2513-2553
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ความหลากหลายของรสนิยมทางเพศ

นอกเหนือจากการตายท่ีสามารถอธิบายข้อสงสัยเก่ียวกับความแตกต่างของอัตราส่วนเพศ 

หรือการหายไปของประชากรชายแล้ว อีกเหตุผลท่ีมักจะถูกเอ่ยถÖงคือ ความหลากหลายในรสนิยมทางเพศ 

ตลอดจนกระแสการออกมายอมรับและเป�ดเผยตัวตนต่อสังคมของกลุ่มชายรักชายท่ีมีมากขÖ้นในป˜จจุบัน 

น�ามาซÖง่ความคดิท่ีว่า ปราก¯การณ์ดังกล่าวอาจเปšนอีกสาเหตุส�าคญัท่ีท�าให้เกิด ป̃ญหาในการแสวงหาคูค่รอง

ที่เหมาะสมในการแต่งงาน

อย่างไรกçตาม ข้อมูลเก่ียวกับจ�านวนของประชากรกลุ่มน้ีเท่าท่ีมีในป˜จจุบัน ยังไม่สามารถท่ีจะระบุ

ได้แน่ชัดว่ามีจ�านวนเท่าใด สิง่ท่ีมี ณ ป̃จจุบันล้วนแล้วแต่เปšนตัวเลขท่ีได้จากการประมาณค่าท้ังสิน้ ข้อสงัเกต

ประการหนÖง่ คอื เช่ือว่าตัวเลขอาจต�า่กว่าจ�านวนท่ีมีอยู่จรงิมากพอสมควร โดยประมาณการจ�านวนประชากร

กลุ่มชายรักชายของประเทศไทยในป‚ 2553 อยู่ระหว่างร้อยละ 3 ถÖง 17 (MSM Snapshot, 2010) 

จากร้อยละการประมาณค่าข้างต้น แม้จะยังขาดความชัดเจนในแง่จ�านวนท่ีแน่ชัด แต่อาจอธิบายได้ว่า 

ความหลากหลายของรสนิยมทางเพศของประชากรชายท่ีมีมากขÖน้ในป̃จจุบัน กçอาจเปšนอีกสาเหตุหนÖง่ท่ีท�าให้

ผู้ชายบางส่วนหายไปจากตลาดการสมรส

การเลื่อนอายุของการมีคูครอง

ในทางประชากรศาสตร์ ช่วงอายุ 15-49 ป‚ เปšนช่วงวัยเจริญพันธุ์ที่ประชากรหญิงสามารถมีบุตรได้ 

หากแต่พฤติกรรมและค่านิยมในการเลื่อนอายุการแต่งงานของชายและหญิงในป˜จจุบันท�าให้ช่วงเวลา

ในการมีบุตรลดน้อยลง หากประชากรชายและหญงิคนใดไม่แต่งงานในช่วงวัยเจรญิพนัธุน้ี์ ทางประชากรศาสตร์

ถือว่าเปšนการครองโสดถาวร (permanent celibacy)หรือเรียกได้ว่า ขÖ้นคาน เพราะไม่แต่งงานแล้ว และ

ไม่มีโอกาสในการมีบุตร 

ข้อมูลจากการศÖกÉาอายุโสดเ©ลี่ยเม่ือแรกสมรส ซÖ่งเปšนมาตรวัดท่ีบอกจ�านวนป‚โดยเ©ลี่ยท่ีประชากร

ชายและหญงิท่ีแต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ในช่วงท่ียังเปšนโสด จากข้อมูลส�ามะโนประชากรระหว่าง ป‚ 2513-2553 

พบว่า ท้ังประชากรชายและหญงิมีแนวโน้มท่ีจะเลือ่นอายุการสมรสของตนออกไป กล่าวคอื ในป‚ 2513 ผูช้าย

แต่งงานเมื่อมีอายุเ©ลี่ยเท่ากับ 24.7 ป‚ เพิ่มเปšน 28.7 ป‚ ในป‚ 2553 ขณะที่ผู้หญิงกçมีแนวโน้มของอายุ

การเล่ือนอายุโสดเ©ลีย่เม่ือแรกสมรสเพิม่ขÖน้เช่นกัน แต่หากเปรยีบเทียบแล้วจะไม่มากเท่าเพศชาย โดยเพิม่ขÖน้

จาก 22.0 ป‚ เปšน 24.9 ป‚ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เหçนว่าผู้ชายในป˜จจุบันมีอายุเ©ลี่ยของการแต่งงาน

สูงกว่าผู้หญิง ดังตาราง 2



ตาราง 2 อายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรชายและหญิง ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553 

พ.ศ. ชาย หÞิง ความáตกต‹าง

2513 24.7 22.0 2.7
2523 24.9 22.8 2.1
2533 26.0 23.5 2.5
2543 27.3 24.0 3.3
2553 28.7 24.9 3.9

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553

เม่ือพิจารณาความแตกต่างของอายุโสดเ©ลี่ยเม่ือแรกสมรสของประชากรชายและหญิงในช่วง 40 ป‚

ที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นอย่างต่อเนื่อง อายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรกสมรสของชายและหญิง จะมีความต่างกัน

อยู่ประมาณ 2-3 ป‚ ซÖ่งเปšนแบบแผนเดียวกันในทุกรอบป‚ส�ามะโนฯ โดยเ©พาะอย่างยิ่งในป‚ 2553 ชายและ

หญงิจะมีความต่างของอายุโสดเ©ลีย่เม่ือแรกสมรสสงูสดุอยู่ท่ีประมาณ 4 ป‚ ความแตกต่างของอายุโสดเ©ลีย่

เม่ือแรกสมรสระหว่างชายและหญงิน้ี แสดงให้เหçนถÖงค่านิยมในการแต่งงานของชายและหญงิ ท่ีผูช้ายจะเลอืก

ผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าประมาณ 2-3 ป‚ เช่นเดียวกับผู้หญิงกçจะนิยมเลือกผู้ชายที่มีอายุมากกว่า ผลกระทบ

จากค่านิยมในการเลือกคู่ครองดังกล่าว ย่อมส่งผลในแง่โอกาสในการเลือกคู่ครองของผู้หญิงอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ ย่ิงไปกว่าน้ันในขณะท่ีผูห้ญงิมีอายุมากขÖน้การเลอืกคูก่ลบักลายเปšนเรือ่งไม่ง่าย ขณะท่ีผูช้ายมีแนวโน้ม

ที่จะมองหาผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่ามาเปšนคู่ครองได้ในที่สุด

มีเหตุผลมากมายในการเลือกคู่ครองของชายและหญิง โดยปกติแล้วคนท่ัวไปจะใช้ความต้องการ

ส่วนตัวและค่านิยมทางสงัคมวั²นธรรมเปšนกรอบอ้างอิง (ชาย, อัญชล,ี รศรนิทร์, ป̃ทมา, และศุทธดิา, 2552) 

และเมื่อน�าทฤÉฎีการเลือกคู่ครอง (Mate Selection) ของ Well, J. Gipson. (1983) มาพิจารณา

ร่วมกับความแตกต่างระหว่างอายุโสดเ©ล่ียเม่ือแรกสมรสของชายและหญิง ซÖ่งอธิบายถÖงการเลือกคู่ครอง

ของแต่ละบุคคล พบว่า บุคคลจะมีแนวโน้มในการเลือกคู่ครองที่มีลักÉณะต่างæ ทางกายภาพ สังคม และ

เศรÉฐกิจท่ีคล้ายคลÖงกัน และมีความใกล้ชิดกัน ไม่ว่าจะเปšนเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรÉฐกิจ 

สถานภาพสมรส รวมถÖงคู่ครองท่ีมีพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติ และความต้องการท่ีคล้ายคลÖงกัน 

ในขณะที่บุคคลจะเลือกคู่ครองที่มีอายุใกล้เคียงกันหรืออายุจะห่างกันประมาณ 1–4 ป‚ โดยผู้หญิงจะเลือก

คูค่รองท่ีมีอายุมากกว่า แต่ผูช้ายจะเลอืกคูค่รองท่ีมีอายุน้อยกว่า ดังน้ัน การท่ีคนæ หนÖง่จะเลอืกเพศตรงข้าม

เปšนคู่ครองจะต้องมีการศÖกÉาความเหมาะสมในเรื่องนิสัยใจคอให้ดีเสียก่อน ซÖ่งถ้าหากไม่พบคู่ครองท่ีมี

คุณสมบัติตามท่ีตนต้องการหรือยังไม่ต้องการท่ีจะมีคู่ครองอาจท�าให้เลือกท่ีจะอยู่เปšนโสดแทนการแต่งงาน 

ซÖ่งถือว่าการอยู่เปšนโสดเปšนหนทางหนÖ่งท่ีผู้หญิงเลือกท่ีจะเหน่ียวรั้งเพื่อควบคุมการเพิ่มประชากรไม่ให้มาก

เกินไป ตามทฤÉ¯ีของ Thomas Robert Malthus ที่ผ่านทางการลดการเกิด (ปราโมทย์, 2543) และ

ยังมีเหตุผลในเรื่องการแต่งงาน ท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อการอยู่อาศัย รวมท้ังเม่ือมีบุตรกçต้องมีค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับบุตรเช่นเดียวกัน 
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ดงัน้ัน กระบวนการของการเลอืกคูค่รองจะต้องมีการศÖกÉาความเหมาะสมในทุกæ ด้านอย่างรอบคอบ 

หากไม่พบคู่ครองท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการหรือยังไม่ต้องการท่ีจะมีคู่ครองบุคคลกçอาจจะตัดสินใจเลือก

ที่จะอยู่เปšนโสดแทน

การอยูเปนโสด

การวิเคราะห์ในส่วนน้ี จะอธิบายถÖงพฤติกรรมท่ีส�าคัญอีกประการหนÖ่งท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

การแต่งงาน และภาวะเจริญพันธุ์ของประชากร นั่นคือ “การไม่แต่งงาน” หรือที่สังคมไทยเรียกว่า “โสด” 

“การอยู่เปšนโสด” เปšนตัวแปรหนÖ่งท่ีมีความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรการอยู่เปšนโสด 

หมายถÖง ผู้ท่ีไม่เคยสมรสมาก่อนหรือไม่เคยอยู่กิน©ันสามีภรรยามาก่อน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 

2547) ซÖ่งจากรายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, มปป.) ได้ก�าหนดสถานภาพ

สมรส “โสด” ว่าผู้ที่ยังไม่เคยสมรสหากประชากรกลุ่มนี้ ใช้ระยะเวลาในการอยู่เปšนโสดนาน เราจะเรียกว่า 

“การครองโสดถาวร” ซÖ่งในทางประชากรศาสตร์ถือว่า คนท่ีมีอายุเกิน 50 ป‚ หรือพ้นวัยเจริญพันธุ์แล้ว 

และไม่แต่งงาน ถือว่าเปšนผู้ที่ครองโสดถาวร (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547)

ส�าหรับการศÖกÉานี้ การอยู่เปšนโสด เปšนข้อสันนิÉฐานหนÖ่งที่เชื่อว่า แท้ที่จริงแล้ว ทั้งประชากรชาย

และหญิงไม่ได้หายไปในแง่จ�านวน หากแต่มีประชากรกลุ่มหนÖ่งที่ตัดสินใจอยู่เปšนโสด ดังนั้น ข้อมูลในส่วนนี้

อธิบายสถานการณ์การอยู่เปšนโสดของประชากรชายและหญิงที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-49 ป‚ และ

การครองโสดถาวรของประชากรชายและหญิงในช่วง 50 ป‚ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2513-2553 เนื่องจาก

ช่วงอายุดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสมากที่สุด

โดยปกติแล้ว แบบแผนการอยู่เปšนโสดของประชากรในสังคมไทย จะมีลักÉณะทีม่ีการอยู่เปšนโสดมาก

ในกลุ่มอายุน้อย และการอยู่เปšนโสดกçจะลดน้อยลงเมื่ออายุมากขÖ้น อันเนื่องมาจากเมื่อมีอายุสูงขÖ้น กçจะมี

สัดส่วนการสมรสมากขÖ้น ในอดีตด้วยเหตุผลทางด้านสังคมท่ีผู้หญิงต้องพÖ่งพาผู้ชายในการด�าเนินชีวิตและ

ต้องการมีชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ หรือเปšนเหตุผลทางด้านเศรÉฐกิจท่ีผู้หญิงต้องการความม่ันคงของชีวิตหาก

ผู้หญิงใดไม่มีคู่ครองกçจะได้รับแรงกดดันทางสังคมต่างæ นานา ชายหญิงในอดีตจÖงมีค่านิยมในการแต่งงาน

เมื่ออายุยังน้อย และแทบไม่มีคนอยู่เปšนโสดเท่าไรนัก 

ตาราง 3 ร้อยละของประชากรที่เปšนโสด จ�าแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2513-2553

กลุ‹ม
อายุ

ชาย หÞิง
2513 2523 2533 2543 2553 2513 2523 2533 2543 2553

15-19 96.2 95.7 95.9 96.2 94.4 81.0 83.3 85.1 88.3 86.5
20-24 63.8 65.7 70.2 76.9 77.3 37.9 43.5 48.2 55.5 59.7
25-29 24.0 26.4 35.2 44.5 54.0 15.6 20.9 25.4 28.7 38.3
30-34 9.9 11.0 16.5 22.4 36.5 8.1 11.8 14.1 16.1 23.5
35-39 5.2 5.6 8.4 12.8 23.9 5.2 7.3 9.6 11.6 14.6
40-44 3.1 3.7 4.7 7.9 15.3 3.9 5.3 7.0 9.3 10.6
45-49 2.3 2.7 3.2 5.2 11.2 3.0 4.1 5.2 8.0 9.5

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553



ข้อมูลดังตาราง 3 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการอยู่เปšนโสดของชายและหญิงในช่วงป‚ 2513-2553 พบว่า 

การอยู่เปšนโสดของชายและหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มอายุ การอยู่เปšนโสดของชายและ

หญิงในช่วงอายุ 15-19 ป‚ ในป‚ 2513 ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ซÖ่งพบร้อยละการอยู่เปšนโสดมากกว่า

ร้อยละ 90 ในชาย และมากกว่าร้อยละ 80 ในหญิง ที่เหçนได้ชัดคือ การอยู่เปšนโสดของประชากรชายและ

หญิงจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขÖ้นตั้งแต่อายุ 30 ป‚ขÖ้นไป ในทุกป‚ส�ามะโน โดยอายุยิ่งสูง

ขÖ้นพบว่า จะยิ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงในการอยู่เปšนโสดเพิ่มมากขÖ้น ตัวอย่างเช่น ประชากรชายกลุ่มอายุ 

30-34 ป‚ มีร้อยละของการอยู่เปšนโสดเพิ่มขÖ้นอย่างเหçนได้ชัดในระหว่างช่วงป‚ส�ามะโน 2513-2553 กล่าวคือ

จากร้อยละ 10 ในป‚ 2513 เพิ่มขÖ้นเปšนร้อยละ 37 ในป‚ 2553 เช่นเดียวกันกับประชากรหญิงอายุเดียวกัน

กçมีการอยู่เปšนโสดเพิ่มขÖ้นจากร้อยละ 8 ในป‚ 2513 เปšนร้อยละ 24 ในป‚ 2553 ในขณะที่ประชากรอายุ 

45-49 ป‚ จะมีการเปลี่ยนแปลงในการอยู่เปšนโสดมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน โดยเ©พาะประชากรชายจะมี

การอยู่เปšนโสดเพิ่มขÖ้นจากร้อยละ 2 ในป‚ 2513 เปšนร้อยละ 11 ในป‚ 2553 เช่นเดียวกับประชากรหญิง

จะมีการอยู่เปšนโสดเพิ่มขÖ้นจากร้อยละ 3 ในป‚ 2513 เปšนร้อยละ 10 ในป‚ 2553 อย่างไรกçตามประชากร

ที่อยู่ในกลุ่มอายุสูงขÖ้นความแตกต่างในการอยู่เปšนโสดในชายและหญิงจะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย

รู» 7 อัตราส่วนเพศของประชากรที่เปšนโสด จ�าแนกตามอายุ พ.ศ. 2513-2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากรายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553

ต่อมา เม่ือน�าอัตราส่วนเพศของประชากรท่ีเปšนโสดมาประกอบการพจิารณาร้อยละการอยู่เปšนโสดของ

ชายและหญงิในช่วงวัยเจรญิพนัธุต้ั์งแต่ พ.ศ. 2513-2553 จะเหçนได้ว่าอัตราส่วนเพศของประชากรท่ีเปšนโสด

ในวยัเจริญพันธุ์มแีนวโน้มลดลงตามอายทุีสู่งขÖน้ ซÖ่งแสดงให้เหçนว่า ประชากรชายทีม่อีายปุระมาณ 15-34 ป‚ 
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จะมีแนวโน้มในการอยู่เปšนโสดมากกว่าประชากรหญิง แต่หลังจากอายุ 35 ป‚เปšนต้นไป ประชากรชายจะมี

แนวโน้มในการอยู่เปšนโสดน้อยกว่าประชากรหญิง จะสังเกตได้จากอัตราส่วนเพศของประชากรท่ีเปšนโสด

ที่น้อยกว่า 100 ดังรูป 7

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการอยู่เปšนโสดของประชากรหลังวัยเจริญพันธุ์ หรือเรียกว่า การครองโสดถาวร

นั้น กลับพบว่า ประชากรหญิงมีแนวโน้มที่จะครองโสดถาวรมากกว่าประชากรชาย จากรูป 8 แสดงให้เหçน

สัดส่วนการครองโสดถาวรของประชากรชายและหญิงในช่วงป‚ 2513-2553 ซÖ่งพบว่า ร้อยละการครองโสด

ถาวรของประชากรชายและหญิงอายุ 50 ป‚ขÖ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นในทุกป‚ส�ามะโน ถÖงแม้สัดส่วนจะไม่ต่าง

กันมากนัก คือ จากร้อยละ 1.8 ในป‚ 2513 ของประชากรชาย เพิ่มขÖ้นเปšนร้อยละ 6.3 ในป‚ 2553 ในขณะ

ที่ประชากรหญิงมีร้อยละการครองโสดถาวรอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ในป‚ 2513 และเพิ่มสูงขÖ้นเปšนร้อยละ 7.0 ใน 

พ.ศ. 2553 จะเหçนได้ว่า สดัส่วนการครองโสดถาวรของประชากรหญงิมีมากกว่าประชากรชายในทุกป‚ส�ามะโน 

ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า การท่ีข้อมูลช้ีให้เหçนว่าประชากรชายมีการอยู่เปšนโสดสูงกว่าประชากรหญิง

ในช่วงวัยเจรญิพนัธุน้ั์น จÖงน่าจะเปšนเพยีงการเลือ่นอายุการแต่งงานออกไปเพือ่รอให้มีความพร้อมของสถานะ

ทางเศรÉฐกิจและสังคมเท่าน้ัน และเม่ือมีความพร้อมแล้วกçจะแต่งงานในท่ีสุด ขณะท่ีประชากรหญิงพบว่า 

มีการครองโสดถาวรสูงกว่าประชากรชาย เน่ืองจากการมีอายุมากขÖ้นของประชากรหญิงจะส่งผลต่อโอกาส

ในการแต่งงานมากกว่าเพศชาย เหตุผลท่ีส�าคัญคือ ค่านิยมของการเลือกคู ่ครองและการแต่งงาน

ของประชากรไทยท่ีว่า ผู้ชายมักจะเลือกคู่ท่ีมีอายุน้อยกว่า และผู้หญิงจะเลือกคู่ครองท่ีมีอายุมากกว่า 

(ชาย และคณะ, 2552)

รู» 8 ร้อยละการครองโสดถาวรของประชากรอายุ 50 ป‚ขÖ้นไป พ.ศ. 2513-2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553



การเปลี่ยนแปลงรอยละการสมรส

ภาวะสมรสของชายหญิงในวัยเจริญพันธุ์ที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่แต่งงานช้าลง มีการครองโสดหรือไม่

แต่งงานกันมากขÖ้น เกิดขÖ้นไม่เพียงเ©พาะในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่สถานการณ์น้ีได้เกิดขÖ้นเปšนวงกว้าง

ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเ©ียงใต้ด้วย ซÖ่งเปšนแนวโน้มท่ีเคยเกิดมาแล้วในกลุ่ม

ประเทศตะวันตก (ภัสสร, 2548)

หากน�าสัดส่วนการสมรสของประชากรชายและหญิงมาประกอบการพิจารณากับการอยู่เปšนโสดของ

ประชากรชายและหญิง โดยน�าจ�านวนประชากรชายและหญิงที่มีสถานภาพสมรสว่า “สมรส” ซÖ่งหมายถÖง 

“ผู้ที่อยู่ร่วมกัน©ันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะได้ท�าการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่กçตาม” จากรายงาน

ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553 มาท�าการศÖกÉาหาแนวโน้มการสมรส โดยในการศÖกÉาน้ี 

ได้น�าจ�านวนประชากรชายและหญิงท่ีมีสถานภาพสมรส “หม้าย หย่า และแยกกันอยู่ และเคยสมรสแต่

ไม่ทราบสถานภาพ” มาร่วมพิจารณาด้วย ท้ังน้ีเพราะประชากรกลุ่มดังกล่าวเปšนประชากรท่ีอยู่ในกลุ่ม

ประชากรที่ “เคยสมรส” แล้วนั่นเอง 

ตาราง 4 ร้อยละการสมรสของประชากรอายุ 15-49 ป‚ พ.ศ. 2513-2553
กลุ‹ม
อายุ

ชาย หÞิง
2513 2523 2533 2543 2553 2513 2523 2533 2543 2553

15-19 3.8 4.3 4.1 3.8 5.6 19.0 16.7 14.9 11.7 12.4
20-24 36.2 34.3 29.8 23.1 22.7 62.1 56.5 51.8 44.5 39.4
25-29 76.0 73.6 64.8 55.5 46.0 84.4 79.1 74.6 71.3 61.1
30-34 90.1 89.0 83.5 77.6 63.5 91.9 88.2 85.9 83.9 76.2
35-39 94.8 94.4 91.6 87.2 76.1 94.8 92.7 90.4 88.4 85.3
40-44 96.9 96.3 95.3 92.1 84.7 96.1 94.7 93.0 90.7 89.3
45-49 97.7 97.3 96.8 94.8 88.8 97.0 95.9 94.8 92.0 90.4

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553

รู» 9 ร้อยละการสมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ป‚ พ.ศ. 2513-2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553
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นอกจากน้ี หากพิจารณาจากอัตราส่วนเพศสมรสของชายและหญิง จะพบว่า อัตราส่วนเพศของ

ประชากรท่ีสมรสในแต่ละป‚ส�ามะโนมีแนวโน้มสูงขÖ้นถÖงเกือบหนÖ่งร้อย น่ันแสดงให้เหçนว่า ประชากรชายมี

แนวโน้มในการแต่งงานมากขÖ้นเม่ือมีอายุสูงขÖ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าประชากรชายมีการชะลอการแต่งงาน

นั่นเอง ดังรูป 10

รู» 10 อัตราส่วนเพศของประชากรที่สมรสของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ป‚ พ.ศ. 2513-2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553 

การศึกษาสูงขึ้น หาคูครองไดยากขึ้น

ป˜จจัยส�าคัญประการหนÖ่งท่ีอาจเปšนสาเหตุท�าให้ประชากรชายและหญิงมีการชะลอการแต่งงาน หรือ

การอยู่เปšนโสด นั่นคือ ป˜จจัยในเรื่องการศÖกÉา อาจกล่าวได้ว่า ยิ่งมีการศÖกÉาสูงเท่าไร โอกาสในการเข้าสู่

สถานภาพการสมรสยิ่งช้าลง หรือเลือกที่จะอยู่เปšนโสดแทนการแต่งงาน ป̃จจัยทางด้านการศÖกÉาจะมีผลต่อ

การเข้าสู่สถานภาพสมรสของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เน่ืองจากระดับการศÖกÉาสูงท�าให้ฐานะทางเศรÉฐกิจ 

สังคมและหน้าท่ีการงานของประชากรหญิงสูงตามไปด้วยประชากรหญิงท่ีมีการศÖกÉาสูง จะต้ังมาตรฐาน

การเลือกคู่ครองไว้สูงเช่นเดียวกันซÖ่งหากไม่พบผู้ชายท่ีเท่าเทียมกันหรือดีกว่าตนแล้วกçอาจเลือกท่ีจะอยู่เปšน

โสดแทนการมีคู่ครอง นอกจากน้ีผู้หญิงท่ีมีระดับการศÖกÉาสูงส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุสูงตามระดับการศÖกÉา

ไปด้วย จÖงท�าให้ไม่มีโอกาสที่จะเลือกคู่ครอง เนื่องจากผู้ชายที่อยู่ในวัยเดียวกันกçแต่งงานไปหมดแล้วนั่นเอง

โดยผู้หญิงที่มีการศÖกÉาสูงจะเปšนโสดมากกว่าผู้ชายในระดับเดียวกันถÖงกว่า 2 เท่า (Guest & Tan, 1994)



เพื่อพิสูจน์ว่าป˜จจัยด้านการศÖกÉามีผลต่อการจับคู่ของประชากรชายและหญิงหรือไม่ จÖงได้ศÖกÉา

แนวโน้มด้านการศÖกÉาของประชากรชายและหญิงท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ป‚ขÖ้นไป ในช่วง พ.ศ. 2513-2553 

ผลการศÖกÉาพบว่า ประชากรหญิง มีการศÖกÉาสูงขÖ้น และส�าเรçจการศÖกÉาสูงกว่าประชากรชาย โดยเ©พาะ

อย่างย่ิงเม่ือเปรียบเทียบร้อยละของระดับการศÖกÉาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เช่น 

ใน พ.ศ. 2553 ประชากรชายท่ีมีการศÖกÉาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าอยู่ท่ีร้อยละ 17.9 

ในขณะที่ประชากรหญิงจบการศÖกÉาสูงสุดในระดับเดียวกันสูงถÖงร้อยละ 21.4 ในขณะที่การศÖกÉาในระดับ

สูงกว่าปริญญาตรี จะมีสัดส่วนเท่าæ กัน ดังรูป 11

รู» 11 ร้อยละของระดับการศÖกÉาสูงสุดของประชากรชายและหญิงอายุ 15-49 ป‚ พ.ศ. 2513-2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553

เม่ือพิจารณาการศÖกÉาสูงสุดของประชากรชายและหญิงใน พ.ศ. 2553 ดังตาราง 5 โดยจ�าแนก

ตามกลุ่มอายุพบว่า ประชากรหญิงส่วนใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 15-44 ป‚ จะมีร้อยละการศÖกÉาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรีและสูงกว่าประชากรชาย โดยเ©พาะอย่างย่ิงประชากรหญิงในกลุ่มอายุ 15-24 ป‚ 25-29 ป‚ 

และ 30-34 ป‚ จะมีสัดส่วนการจบการศÖกÉาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าที่สูงกว่าประชากรชายอย่างเหçน

ได้ชัด เช่น ในกลุ่มอายุ 30-34 ป‚ ประชากรหญิงจบการศÖกÉาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 33 การศÖกÉา

สงูกว่าปรญิญาตรร้ีอยละ 2.3 ของประชากรหญงิท้ังหมด ในขณะท่ีประชากรชายจบการศÖกÉาในระดับเดยีวกัน

ร้อยละ 24.0 และร้อยละ 1.7 ตามล�าดับ
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ตาราง 5 ร้อยละของระดับการศÖกÉาสูงสุดของประชากรชายและหญิง จ�าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2553

กลุ‹ม
อายุ

äม‹มÕ
การศÖกÉา

»รÐ¶ม
ศÖกÉา

มัธยมศÖกÉา/ 
»วช.หร×อ
àทÕยบàท‹า

อนุ»ริÞÞา
หร×อàทÕยบàท‹า

»ริÞÞาตรÕ
หร×อàทÕยบàท‹า

สูงกว‹า
»ริÞÞาตรÕ

ชาย หÞิง ชาย หÞิง ชาย หÞิง ชาย หÞิง ชาย หÞิง ชาย หÞิง

15-24 2.2 2.2 13.7 8.8 66.6 63.2 4.5 3.9 13.0 21.9 0.0 0.0
25-29 3.6 2.8 18.6 14.1 41.5 35.1 7.7 5.9 27.3 40.2 1.3 1.9
30-34 2.7 2.0 28.8 27.0 35.6 30.5 7.2 5.3 24.0 32.9 1.7 2.3
35-39 1.8 1.4 41.0 42.9 30.9 26.4 4.8 3.5 19.8 23.8 1.7 2.0
40-44 1.3 1.0 49.3 54.9 27.8 21.9 3.7 2.8 16.4 17.9 1.6 1.5
45+ 3.2 5.3 64.4 71.6 16.0 9.9 2.3 1.6 12.6 10.7 1.4 0.8

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553

จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เหçนถÖงแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับค่านิยมด้านการศÖกÉาของ

ประชากรไทย ท่ีพบว่า ในภาพรวมผูห้ญงิจะมีร้อยละของการจบการศÖกÉาในระดับท่ีสงูกว่าผูช้าย โดยเ©พาะ

ในช่วงป‚ 2543 และ 2553 ซÖ่งนั่นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคู่แต่งงานที่พบว่า ผู้ชายที่มีการศÖกÉาสูง

จะมีค่านิยมในการแต่งงานกับผู้หญิงท่ีมีการศÖกÉาต�่ากว่า และมีอายุน้อยกว่า แต่ผู้หญิงท่ีมีการศÖกÉาสูง 

จะไม่นิยมแต่งงานกับผู้ชายที่มีการศÖกÉาต�่ากว่า ขณะที่ผู้ชายที่มีการศÖกÉาต�่า จะไม่นิยมแต่งงานกับผู้หญิง

ท่ีมีการศÖกÉาสูง (Jones, n.d.) จากผลการศÖกÉาดังกล่าว จะเหçนได้ว่า ผู้หญิงท่ีมีการศÖกÉาสูงอาจจะ

มีโอกาสในการแต่งงานลดลง รวมถÖงผู้ชายท่ีมีการศÖกÉาต�่า กçอาจหาคู่ได้ยากเช่นเดียวกัน และน่ีกçอาจ

เปšนอีกสาเหตุหนÖ่งที่สามารถอธิบายได้ว่า ท�าไมผู้หญิงไทยไม่แต่งงาน

สรุปผลการศึกษา

จากข้อมูลต่างæ ที่ได้น�ามาเปšนหลักฐานเชิงประจักÉ์ในการศÖกÉาว่า “ท�าไมผู้หญิงไม่แต่งงาน: ผู้ชาย

หายไปไหน” ไม่ว่าจะเปšนร้อยละการครองโสดถาวรของประชากรหญิงท่ีสูงกว่าประชากรชายในช่วงหลัง

วัยเจริญพันธุ์ ถÖงแม้ว่าการอยู่เปšนโสดของประชากรชายในวัยเจริญพันธุ์จะมีสูงกว่าประชากรหญิงกçตาม 

แต่อย่างไรกçตามประชากรกçมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานเม่ือมีอายุสูงขÖ้น ซÖ่งเปšนการชะลอการแต่งงาน และจะ

แต่งงานเม่ือตนมีความพร้อมท้ังฐานะทางเศรÉฐกิจและสังคม ซÖ่งถือว่าเปšนป˜จจัยส�าคัญท่ีท�าให้ค่านิยมของ

การแต่งงานของประชากรชายและหญงิเปลีย่นแปลงไป ในขณะเดียวกันความไม่สมดลุระหว่างประชากรชาย

และหญงิจะมีผลต่อการจับคูแ่ต่งงานของชายและหญงิ สาเหตุส�าคญัอย่างหนÖง่ท่ีท�าให้มีจ�านวนประชากรหญงิ

มากกว่าประชากรชาย จะมาจากการตายของประชากรชายท่ีมากกว่าประชากรหญิงในทุกกลุ่มอายุ 

ด้วยเหตุน้ีเองจÖงท�าให้ประชากรหญิงจ�านวนหนÖ่งท่ีไม่สามารถจับคู่แต่งงานกับผู้ชายได้เพราะมีจ�านวน

ประชากรชายไม่เพียงพอที่จะจับคู่แต่งงาน กลายเปšนเศÉจ�านวนที่ท�าให้ผู้หญิงต้องอยู่เปšนโสด



 ในเรือ่งความหลากหลายทางเพศ การท่ีผูช้ายเลอืกเปšนเพศหญงิ เปšนการรกัเพศเดยีวกัน กçเปšนป̃จจัย

หนÖง่ท่ีท�าให้ประชากรหญงิหาคูค่รองได้ยาก เน่ืองจากเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างชายและหญงิ หรอืในกรณี

หญิงรักหญิง ท�าให้ความต้องการที่จะแต่งงานมีน้อยลง ซÖ่งเปšนอีกสาเหตุหนÖ่งที่ส่งผลต่อการอยู่เปšนโสดของ

ประชากรหญิงในป˜จจุบัน 

นอกจากนี้แล้ว อีกประเดçนที่ส�าคัญในเรื่องภาวะสมรส คือ ค่านิยมในการแต่งงานของชายและหญิง 

ซÖ่งจากการศÖกÉาอายุเ©ล่ียแรกสมรสของชายและหญิงจะพบว่า ผู้ชายมีการเลื่อนอายุแรกสมรสออกไป 

ในขณะท่ีอายุเ©ลี่ยแรกสมรสของผู้หญิงจะค่อนข้างคงท่ี ความแตกต่างของอายุโสดเ©ลี่ยเม่ือแรกสมรสของ

ชายและหญิงจะอยู่ประมาณ 3 ป‚ โดยเพศชายจะเลือกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า ในทางตรงกันข้ามผู้หญิงกçมี

ค่านิยมในการเลอืกคูค่รองท่ีมีอายุมากกว่า ประชากรชายและหญงิจ�านวนหนÖง่ชะลอการแต่งงานออกไปจนกว่า

จะมีความพร้อม ในขณะเดียวกันกçจะมีประชากรอีกกลุ่มหนÖ่งซÖ่งเลือกท่ีจะอยู่เปšนโสด และพอใจท่ีจะครอง

โสดถาวร 

การศÖกÉา เปšนอีกหนÖง่ป̃จจัยท่ีมีผลต่อการเข้าสูต่ลาดการแต่งงาน โดยเ©พาะการศÖกÉาในระดับสงูของ

ประชากรหญิง กล่าวคือ ประชากรหญิงส่วนใหญ่จะมีระดับการศÖกÉาที่สูงกว่าประชากรชาย ซÖ่งท�าให้โอกาส

ในการเข้าสู่ตลาดการแต่งงานช้าลง เพราะมาตรฐานการเลือกคู่ครองสูงขÖ้น นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่า ผู้ชาย

มักจะเลือกผู้หญิงที่มีการศÖกÉาต�่ากว่าตน ในขณะที่ผู้หญิงกçจะเลือกผู้ชายที่มีการศÖกÉาสูงกว่าตน ทางเลือก

หนÖง่ส�าหรบัประชากรหญงิท่ีมีการศÖกÉาสงู คอื เลอืกท่ีจะอยู่เปšนโสดแทนการมีคูค่รองหากไม่พบชายท่ีมีฐานะ

ทางเศรÉฐกิจและสังคมทัดเทียมหรือดีกว่าตน

จากค�าถามที่ว่า “ท�าไมผู้หญิงไม่แต่งงาน ผู้ชายหายไปไหน” อันเปšนที่มาของสถานการณ์การลดลง

ของภาวะเจรญิพนัธุใ์นประเทศไทย ณ ป̃จจุบันน้ัน อาจตอบแบบสรปุได้ว่า ผูช้ายบางส่วนท่ีหายไป เน่ืองจาก

มีอัตราตายท่ีสงูกว่าผูห้ญงิ ท�าให้เกิดความไม่สมดลุในตลาดการเลอืกคูค่รอง ขณะเดียวกันผูช้ายอีกส่วนหนÖง่

ท่ีหายไปจากตลาดสมรสเพราะการชะลอการแต่งงานเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรÉฐกิจและสังคม แต่กçมี

แนวโน้มท่ีจะแต่งงานเม่ือมีอายุสูงขÖ้น ในทางกลับกัน ผู้หญิงเองกçมีแนวโน้มของการเลื่อนอายุแต่งงาน

เช่นเดียวกันกับเพศชายแม้จะอยู่ในสดัส่วนท่ีน้อยกว่า แต่ท่ีชัดเจนคอื สถานการณ์ของการอยู่เปšนโสดของเพศ

หญงิท่ีเพิม่มากขÖน้แสดงให้เหçนถÖงความเช่ือม่ันในบทบาทและการมีสถานภาพสงูขÖน้ของตนในสงัคมท่ีสามารถ

พÖง่พาตนเองได้ในทางเศรÉฐกิจ มีความเปšนอิสระและเปšนตัวของตัวเอง มีการศÖกÉาสงูขÖน้และมีความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย
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การสรางครอบครัวไทย

ในมิติการเปลี่ยนผานทางประชากรรอบสอง 

ÍÁÃÒ ÊØ¹·Ã¸Ò´Ò∗ áÅÐ ¡ÁÅª¹¡ ¢íÒÊØÇÃÃ³∗∗

บทคัดยอ

บทความน้ีเสนอข้อมูลการสร้างครอบครวัในสงัคมไทยในมิติของการเปลีย่นผ่านทางประชากรรอบสอง 

รวม 4 ประการหลัก ได้แก่ อายุเ©ลี่ยแรกสมรสของสตรีวัยเจริญพันธุ์ท่ีเพิ่มขÖ้นอย่างต่อเน่ือง แนวโน้ม

การครองโสด ขนาดครอบครัวเ©ลี่ยที่ลดลง และอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขÖ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจาก

ส�ามะโนประชากรและเคหะ ป‚ 2503 - 2553 และสถิติการจดทะเบียนและหย่าจากส�านักบริหารงานทะเบียน 

กรมการปกครอง ป‚ 2539 - 2555 และเอกสารผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังระดับมหภาคและจุลภาค 

ผลการศÖกÉาพบว่าอายุเ©ลี่ยแรกสมรสของสตรีวัยเจริญพันธุ์เพิ่มสูงขÖ้นอย่างต่อเน่ืองเปšนเวลา 5 ทศวรรÉ 

แนวโน้มการครองโสดของสตรีวัยเจริญพันธุ์เพิ่มสูงขÖ้นในทุกกลุ่มอายุ อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ป‚ 2513 - 2553 

โดยเ©พาะในกลุม่อายุ 25 - 29 ป‚ เช่นเดยีวกับขนาดครอบครวัเ©ลีย่ท่ีลดลงอย่างรวดเรçว และจ�านวนการหย่า

เพิ่มขÖ้น 2 เท่าตัวในรอบ 10 ป‚ที่ผ่านมา จากข้อมูลที่แสดงถÖงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน�าไปสู่ข้อเสนอแนะ

รูปแบบการวิจัย 2 ลักÉณะคือ การศÖกÉาระดับจุลภาคโดยเลือกกรณีศÖกÉา เช่น การครองโสดทั้งถาวรและ

ไม่ถาวร การหย่าร้างที่น�าไปสู่ครอบครัวลักÉณะใหม่ที่เรียกว่าครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยว การศÖกÉาในระดับ

มหภาค เช่น การศÖกÉาแบบการติดตามระยะยาว (longitudinal study) หรอืการศÖกÉาแบบรุน่คน (cohort 

study) เพื่อศÖกÉาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างครอบครัวในอนาคตของสังคมไทย องค์ความรู้ดังกล่าว

จะเปšนประโยชน์เชิงนโยบายส�าหรับการพั²นาทรัพยากรมนุÉย์ระดับประเทศ

คíาสíาคÞั: การสร้างครอบครัว การเปลี่ยนผ่านประชากรรอบสอง

∗ รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
∗∗ นักป¯ิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Thai family formation

in the context of

the second demographic transition 

Amara Soonthorndhada∗ and Kamolchanok Khumsuwan∗∗

Abstract

This article addresses four important elements of family formation in Thai society 

related to the second demographic transition context: mean age at first marriage, 

celibacy trends, average family size and family dissolution. The analysis is based on 

data compiled from the decennial population and housing census between 2503-2553 

B.E. consecutively, including the Marriage Registration Report conducted by the 

Registration Administrative Division, Ministry of Interior. Documents from cross- sectional 

research studies are reviewed to obtain more insightful details on these elements. Find-

ings reveal that the mean age of marriage continuously increased in the last five 

decades, particularly for those who were in the age group of 25-29. Average family 

size steadily declined over the period, while the divorce rate increased doubly within 

the last decade. These dramatic changes in family demographic behavior among 

Thais lead us to suggest that additional research is needed at two levels. A micro-level 

study should concentrate on case studies to explore new patterns of family formation 

such as the single parent family, while the macro level includes longitudinal methods 

and cohort studies to explore patterns of change of Thai family formation. With these 

two approaches, the transformative knowledge of Thai family formation can be 

translated into the national human resource development policy.

Keywords: family formation, second demographic transition
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บทนํา

แผนพั²นาเศรÉฐกิจและสังคมแห่งชาติ ©บับที่ 3 พ.ศ. 2515-2519 นับเปšนจุดเริ่มต้นของนโยบาย

ประชากรส�าหรับประเทศไทย กล่าวคือ รัฐบาลประกาศใช้นโยบายประชากรเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 

โครงการวางแผนครอบครวัแห่งชาติได้เริม่ก่อต้ังขÖน้ในป‚เดียวกัน จากวันน้ันจนถÖงป̃จจุบันได้ส่งผลต่อการลดลง

ของอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากรจากร้อยละ 3.2 ต่อป‚ ในช่วงป‚ 2513 เหลือเพียงร้อยละ 0.4 

ในป‚ 2556 (Population Reference Bureau. 2013) อัตราเจริญพันธุ์รวมเท่ากับ 6.3 ในป‚ 2513 และ

ลดลงอยู่ที่ 1.6 ในป‚ 2556 ซÖ่งเปšนภาวะเจริญพันธุ์ต�่ากว่าระดับทดแทน1 อย่างมาก โดยใช้เวลาเพียง 40 ป‚ 

และอาจลดลงถÖง 1.3 ในป‚ 2583 การใช้วิธีคุมก�าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ท่ีสมรสแล้ว

อยู่ในระดับที่สูงมาก คือ ร้อยละ 81.1 ในป‚ 2549 และ ร้อยละ 79.6 ในป‚ 2552 แม้ว่าสถิติจากการส�ารวจ

อนามัยการเจรญิพนัธุจ์ะลดลงเพยีงเลçกน้อย แต่ยังนับว่าเปšนระดับท่ีสงูมาก (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) 

อัตราเจริญพันธุ์รวมท่ีลดลงอย่างรวดเรçวดังกล่าวท�าให้มีการทบทวนแผนการพั²นาประเทศ โดยเริ่มจาก

แผนพั²นาเศรÉฐกิจและสังคมแห่งชาติ ©บับท่ี 8 ไม่เน้นนโยบายการก�าหนดเป‡าหมายเพื่อลดภาวะ

เจริญพันธุ์เหมือนในอดีต เช่นเดียวกับแผนพั²นาเศรÉฐกิจและสังคมแห่งชาติ ©บับท่ี 9 และ©บับท่ี 10 

ท่ีให้ความส�าคญักับคณุภาพของประชากร (ส�านักงานคณะกรรมการพ²ันาการเศรÉฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 

มปป) 

ในรอบเกือบห้าทศวรรÉท่ีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขÖ้นกับครอบครัวไทยในมิติของการสร้าง

ครอบครัวเชิงโครงสร้างและรูปแบบอย่างชัดเจน กล่าวคือ อัตราส่วนการครองโสดและอายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรก

สมรสมีแนวโน้มสูงขÖ้น ขนาดครอบครัวเ©ลี่ยลดลง การหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขÖ้น ป˜จจัยเชิงโครงสร้างเหล่านี้

มีผลกระทบต่อการสร้างครอบครวัไทย ค�าถามท่ีส�าคญัคอื ท�าไมคนไทยแต่งงานช้าลง ท�าไมแนวโน้มของอายุ

การครองโสดเพิ่มขÖ้น ท�าไมคู่สมรสไม่ต้องการมีบุตรหรือชะลอการตัดสินใจท่ีจะมีบุตรคนแรกหรือต้องการ

มีบุตรน้อยลงกว่าคนรุ่นอดีต ท�าไมครอบครัวเริ่มมีภาวะความเสี่ยงหรือเปราะบางมากขÖ้นโดยประเมิน

จากจ�านวนการหย่าร้างท่ีเพิ่มขÖ้นอย่างต่อเน่ือง ค่านิยมหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ

การสร้างครอบครัวไทยของคนรุ่นใหม่ในอนาคตหรือไม่อย่างไร

วัตถุประสงค

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอผลการวิเคราะห์ป̃จจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างครอบครวัในสงัคมไทย

เชื่อมโยงกับการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเรçว ในมิติ 4 ประการหลัก ได้แก่ อายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรก

สมรสของสตรี แนวโน้มการครองโสดของประชากร ขนาดครอบครัวเ©ลี่ยท่ีลดลง และอัตราการหย่าร้าง

ที่เพิ่มขÖ้นอย่างต่อเนื่อง 

1 ภาวะเจริญพันธุ์ระดับทดแทน หมายถÖงระดับของภาวะเจริญพันธุ์ซÖ่งสตรีรุ่นหนÖ่งมีบุตรโดยเ©ล่ียทดแทนตนเองได้พอดี 
ตามนิยามนี้ ระดับทดแทนเท่ากับอัตราสืบทอดพันธุ์สุทธิ (net reproduction rate) ที่เท่ากับ 1 ซÖ่งหมายถÖง สตรีคนหนÖ่ง
มบีตุรหญิงโดยเ©ลีย่ตลอดวยัเจริญพันธุ์ของตน 1 คน เพือ่ทดแทนตนเอง ถ้าใช้อตัราเจริญพนัธุร์วมเปšนเครื่องชีว้ดั กçเท่ากบั 
2.1 ซÖ่งหมายถÖง สตรีคนหนÖ่งมีบุตรโดยเ©ลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตนประมาณ 2 คน เพื่อทดแทนพ่อและแม่
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ขอมูลและวิธีการศึกษา

บทความน้ีใช้ข้อมูลจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 - 2553 และข้อมูลการจดทะเบียนและ

หย่า จัดท�าโดยงานทะเบียนครอบครัว ส�านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ประกอบกับการทบทวน

ผลการศÖกÉาท่ีเก่ียวข้องจากงานวิจัยท้ังระดบัมหภาคและจุลภาค เพือ่วิเคราะห์ป̃จจัยหลกั 4 ประการท่ีกล่าว

ไวัในวัตถุประสงค์ของบทความน้ีว่ามีผลอย่างไรกับรปูแบบการสร้างครอบครวัไทยในช่วงการเปลีย่นผ่านทาง

ประชากรรอบสอง 

ทบทวนองคความรู

การทบทวนองค์ความรู้จะเริ่มต้นจากแนวคิดว่าด้วย ‘¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃÃÍºÊÍ§’ ซÖ่งเปšน

จุดเริม่ต้นของการลดลงอย่างรวดเรçวของภาวะเจรญิพนัธุใ์นสงัคมอุตสาหกรรมท่ีเริม่ต้นจากยุโรปและถูกน�าไป

ใช้เพือ่อธบิาย ‘¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃÃÍºÊÍ§’ ในกลุม่ประเทศในทวีปอเมรกิา กลุม่ประเทศโอเชียเนีย 

และญี่ปุ†น รวม 42 ประเทศ ที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมต�่ากว่าระดับทดแทน ในช่วง พ.ศ. 2542 และโดย

สมมติฐานของผูเ้ขียนมีความเหçนว่าน่าจะน�าแนวคดิดังกล่าวมาวิเคราะห์หรอืตรวจสอบกับประเทศก�าลงัพ²ันา

ในบางประเทศ เช่น ประเทศไทย ว่ามีความสอดคล้องมากน้อยเพียงไร โดยสังเขปดังนี้

Van de Kaa (1987), Lesthaeghe & Surkyn (1988) เปšนผู้บุกเบิกแนวคิดมาตั้งแต่ป‚ 2529 ว่า

ด้วยทฤÉฎ ี‘¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃÃÍºÊÍ§’ ท่ีภาวะเจรญิพนัธุล์ดลงอย่างรวดเรçวในสงัคมอุตสาหกรรม 

โดยเ©พาะในกลุ่มประเทศยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก โดยการวิเคราะห์ป˜จจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

ครอบครัว ได้แก่ การเลื่อนอายุการแต่งงาน การอยู่กินโดยไม่แต่งงาน การตัดสินใจเรื่องการมีบุตร รวมถÖง

การยอมรับพั²นาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวิธีการคุมก�าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง การยอมรับการท�าแท้ง 

การเกิดนอกสมรส และการหย่าร้าง ปราก¯การณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เปšนป˜จจัยหลักของการเปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสร้างและขนาดประชากรในช่วงท่ีเรียกว่า ‘¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃÃÍºáÃ¡’ (First Demo-

graphic Transition) ในช่วงต้นทศวรรÉ 1900 ท่ีอัตราเจริญพันธุ์เริ่มลดลงอย่างช้าæ ในขณะท่ีอัตรา

การตายอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ามากเน่ืองจากสาเหตุภัยทางธรรมชาติ การเกิดโรคระบาดและภาวะทุพโภชนา

ข้ันรุนแรงในยุโรป ในขณะท่ีความก้าวหน้าด้านวิทยาการด้านการแพทย์มีความล้าหลังกว่าช่วงเวลาของ 

‘¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃÃÍºÊÍ§’ ท่ีเริม่ต้นต้ังแต่ช่วงกลางทศวรรÉ 1960 ถÖงช่วงทศวรรÉ 1980 - 1990

แม้ว่าแนวคิดและข้อสมมติฐานดังกล่าวยังไม่ตกผลÖกโดยมีข้อคิดเหçนท่ีหลากหลายจากกลุ่มนักคิด

หลายส�านัก ท่ีอธิบายถÖงป˜จจัยร่วมท่ีส่งผลต่อ ‘¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃÃÍºÊÍ§’ เช่น การย้ายถ่ิน

โดยเ©พาะอย่างย่ิงจากกลุม่ประเทศยุโรปใต้ เช่น ตุรกี และโมรçอคโค และจากยุโรปตะวันออก เช่น อัลบาเนีย 

สู่กลุ่มประเทศยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก มีผลให้ระดับภาวะเจริญพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้น

ทศวรรÉ 1990 ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซÖ่งไม่ส่งผลต่อการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์โดยภาพรวม

แต่อย่างไร เพราะการย้ายถ่ินในกลุ่มประชากรวัยแรงงานเปšนปราก¯การณ์ท่ีเกิดขÖ้นในระยะสั้น ผนวกกับ

มาตรการทางกฎหมายและสวัสดิการแรงงานย้ายถิ่นที่เข้มงวด ที่ประเทศปลายทางน�ามาใช้



Lesthaeghe และ Van de Kaa (1995) ให้ข้อสังเกตว่า ปราก¯การณ์ ‘¤ØÁà¢ŒÁ¡ÒÃà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�2’ 

(Forced Fertility) นั้นสามารถอธิบายได้ด้วยป˜จจัยทางสังคมและเศรÉฐกิจ เช่น การเปลี่ยนทัศนคติว่าด้วย

บทบาทหน้าท่ีและการสร้างครอบครัวท่ียอมรับการอยู่ด้วยกันก่อนโดยไม่ต้องแต่งงาน รวมถÖงไม่นิยมการมี

บุตรหลายคน การยอมรับเรื่องการคุมก�าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่รวมถÖงการท�าแท้ง การสิ้นสุดครอบครัวเพราะ

การหย่าร้างซÖ่งแต่เดิมมีข้อจ�ากัดหรือข้อห้ามที่เข้มข้นตามความเชื่อทางศาสนา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือรูปแบบของครอบครัวในสังคมไทยตลอดห้าทศวรรÉท่ีผ่านมา จาก

ครอบครัวขยายสู่การเปšนครอบครัวเดี่ยว รวมทั้งการเกิดครอบครัวลักÉณะอื่นæ เริ่มเปšนประเดçนที่ผู้ก�าหนด

นโยบายและนักวิชาการให้ความสนใจมากขÖ้น เช่น ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¾‹ÍËÃ×ÍáÁ‹à´ÕèÂÇ มีแนวโน้มมากขÖ้น เนื่องจาก

จ�านวนการหย่าร้างเพ่ิมมากขÖน้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้มีผูด้แูลบุตรตามล�าพงัเพยีงคนเดยีวคอืพ่อหรอืแม่ รปูแบบ

ของครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยวนั้นมีส่วนน้อยที่เปšนครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากครอบครัวลักÉณะนี้จะอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวเดิมและได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากสังคมอย่างไม่เปšนทางการทั้งด้านความต้องการพื้นฐานและ

ด้านจิตใจ เช่น ได้รบัการสนับสนุนจากเครอืญาติ นายจ้าง หรอื เพือ่นบ้าน (มาล,ี 2545) ป̃จจุบันประเทศไทย

มีครอบครัวลักÉณะพ่อหรือแม่เดี่ยวประมาณ 2.5 ล้านครอบครัว มีประชากรในกลุ่มอายุระหว่าง 11-22 ป‚ 

จ�านวน 11.4 ล้านคน อาศัยอยู่ในครอบครัวดังกล่าว (ส�านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว, 2555)

ป̃จจุบันสงัคมไทยได้เป�ดกว้างขÖน้และให้โอกาสแก่บุคคลท่ีใช้ชีวิตแบบเพศทางเลอืก ให้สามารถเป�ดเผย

ตนเองและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้มากขÖ้น ท�าให้บุคคลเหล่าน้ีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ในฐานะคู่ ท�าให้เกิด

รูปแบบครอบครัวใหม่ท่ีเรียกว่า ¤ÃÍº¤ÃÑÇà¾Èà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ส�าหรับประเทศไทยน้ันยังไม่มีการรวบรวมสถิติไว้

อย่างเปšนทางการ จÖงไม่ทราบจ�านวนท่ีแท้จรงิของครอบครวัลกัÉณะน้ี ครอบครวัอีกลกัÉณะหนÖง่ท่ีพบในสงัคม

ไทยคือ ¤ÃÍº¤ÃÑÇºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ เช่น ในกรณีที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรสืบทอดสกุลได้และขอเดçกมาเลี้ยง

เปšนบุตรบุญธรรม จากสถิติของศูนย์อ�านวยการรบัเดçกเปšนบุตรบุญธรรม กระทรวงการพั²นาสงัคมและความ

ม่ันคงของมนุÉย์ รายงานว่ามีครอบครัวในประเทศไทยท่ีขอรับเดçกเปšนบุตรบุญธรรมในป‚ 2547 มีจ�านวน 

3,403 ครอบครัว แต่มีแนวโน้มลดลงในป‚ต่อมา เช่น ในป‚ 2554 มีจ�านวน 2,576 ครอบครัว และเพิ่มขÖ้น

ในช่วงป‚ 2555 ซÖง่มีจ�านวน 3,081 ครอบครวั และลดจ�านวนเปšน 2,303 ครอบครวั ในป‚ 2556 ท่ีขอรบัเดçก

เปšนบุตรบุญธรรม (ศูนย์อ�านวยการรับเดçกเปšนบุตรบุญธรรม, 2557)

2 Giddens, A. (1992) วิพากÉ์การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเรçวในสังคมตะวันตก ในช่วงปลายทศวรรÉ 1960 
ถÖง 1980 ว่า เปšนผลจากการขยายโอกาสการศÖกÉาและการเข้าสู่แรงงานของสตรีมากขÖ้นกว่าในอดีต การเปล่ียนแปลง
ค่านิยมทางสังคมเปšนเส้นขนานกับสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว ความนิยมเชิงป˜จเจกบุคคลมีมากขÖ้น ท่ีไม่ผูกติด
กับเงือ่นไขทางวั²นธรรมเหมือนคนรุน่ก่อน การแต่งงานเพือ่ผลติสมาชิกใหม่สบืทอดสกุลจÖงไม่ใช่เปšนมาตรฐานท่ีต้องป¯บัิติ
ตามอย่างเข้มงวด และพอใจท่ีจะเลอืกส่ิงอ่ืนæ ทดแทน เช่น การมีคูค่รองโดยไม่ต้องแต่งงาน หรอืไม่ต้องมีบุตร หรอืการหย่าร้าง
โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสงัคมต�าหนิ หรอืการมีบุตรนอกสมรสโดยไม่ค�านÖงถÖงการมีครอบครวัโดยมีกฎหมายรองรบั Giddens 
ให้ค�านยิามว่าเปšนรสนิยมของป̃จเจกบคุคลเพื่อความเปšนอสิระในการด�าเนนิชวีติ พÖงพอใจกบัการตดัสินใจและพร้อมที่จะได้
รับผลกระทบที่จะเกิดขÖ้น
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48  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ลักÉณะการสร้างครอบครัวหรือรูปแบบการเปšนครอบครัวดังกล่าวข้างต้นน้ัน น่าจะมีผลกระทบต่อ

การสร้างครอบครัวไทยในอนาคตอีก 20 ป‚ข้างหน้า ตัวเลขจากการคาดประมาณระบุว่า ประเทศไทยจะมี

ประชากรจ�านวน 66.4 ล้านคน ในป‚ 2569 โครงสร้างประชากรจะมีลักÉณะเปšนสังคมสูงอายุเพิ่มขÖ้น 

ร้อยละ 20 ภายในป‚ 2574 เปรยีบเทียบกับ ป‚ 2564 และ ป‚ 2553 ร้อยละ 14 และ 9 ตามล�าดับ (ส�านักงาน

คณะกรรมการพ²ันาการเศรÉฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,มปป.) รปูแบบครอบครวัแบ่งตามลกัÉณะการอยู่อาศัย

จะเปšนครอบครวัเดีย่วมากขÖน้ ครอบครวัท่ีอยู่คนเดียวหรอืครอบครวัท่ีมีเ©พาะคูส่มรส รปูแบบเหล่าน้ีส่วนหนÖง่

เปšนผลมาจากการเลื่อนอายุการแต่งงาน การมีบุตรน้อยลง การครองโสดถาวรและการหย่าร้างที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขÖ้น

การเริ่มต้นสร้างครอบครัวท่ีเกิดจากค่านิยมท่ีก�าลังมาแรง โดยเ©พาะประชากรวัยเริ่มท�างานใหม่æ 

มีอายุในช่วง 20 ปลายæ หรอื 30 ต้นæ ทดลองใช้ชีวิตคูล่กัÉณะ ’’ÍÂÙ‹¡‹Í¹ËÇÑ§áµ‹§’ หรอื ‘ÍÂÙ‹¡‹Í¹ÍÒ¨àÅÔ¡’ 

เพ่ือเปšนการเตรยีมตัวก่อนการตัดสนิใจจะแต่งงานหรอืไม่แต่งงาน เปšนการประเมินความสมัพนัธ์ท่ีจะสานต่อ

ไปถÖงการตัดสินใจแต่งงาน การศÖกÉาเรื่องภาวะสมรสและทัศนคติต่อการสมรสของสตรีไทยในสังคมยุคใหม่ 

จากจ�านวนตัวอย่างประชากรหญิง 4,305 ราย ใน 12 จังหวัด อายุระหว่าง 20-60 ป‚ ทุกสถานภาพสมรส 

พบว่า ประชากรตัวอย่าง ร้อยละ 7.4 ระบุสถานภาพโสดโดยอยู่กินกับคนรกั ร้อยละ 72.5 ไม่คดิว่าเปšนป̃ญหา

แต่อย่างใดท่ีสตรมีีสถานภาพโสดมากขÖน้ ร้อยละ 9.3 มีความเหçนว่าสตรโีสดจะท�าให้ขาดความม่ันคงในชีวิต 

(ภัสสร และคณะ, 2553) การศÖกÉากลุ่มสตรีวัยท�างานในภาคธุรกิจเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภสัรนิทร์ และสภุาวด ี(2554) พบว่า มาตรฐานในการเลอืกคูค่รองต้องมีคณุสมบัติท่ีใกล้เคยีงกันท้ังการศÖกÉา 

ฐานะเศรÉฐกิจ หน้าที่การงาน การยอมรับจากสังคมรอบข้าง ซÖ่งกçไม่ใช่เปšนเรื่องแปลกเกินความคาดหมาย

แต่อย่างใด เพราะค่านิยมดังกล่าวเปšนมาตรฐานท่ีสตรีท่ีมีความพร้อมท้ังการศÖกÉาและโอกาสเชิงเศรÉฐกิจ

มากกว่าในอดีตสามารถก�าหนดได้ด้วยตนเอง จากข้อค้นพบในรายงานการวิจัยดังกล่าว สะท้อนแง่มุม

ท่ีน่าสนใจหลายประเดçนส�าหรับค่านิยมเรื่องการสร้างครอบครัวในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ประเพณีป¯ิบัติแต่

ด้ังเดิมในสังคมไทย พ่อแม่มีส่วนส�าคัญในการพิจารณาว่าบุตรชายบุตรสาวถÖงวัยเหมาะสมท่ีจะเริ่มชีวิต

ครอบครวัเม่ือไร มาตรฐานส�าหรบัผูช้ายคอืเม่ือพ้นวัยบวชเรยีนหรอืเกณฑ์ทหารแล้วจะถือว่ามีวุ²ภิาวะพร้อม

จะเริ่มชีวิตครอบครัว ประเพณีไทยนิยมให้ผู้ชายมีอายุมากกว่าผู้หญิงโดยไม่ก�าหนดตายตัวว่า ควรจะมีอายุ

ต่างกันเท่าไร (Pramualratana. et al., 1984; Podhisita, 1990; Limanonda, 1991) ส�าหรับผู้หญิง

น้ันอาจไม่มีเกณฑ์พิจารณาในเรื่องน้ีท่ีชัดเจนเหมือนผู้ชาย สาเหตุเปšนเพราะว่าสังคมไทยส่วนหนÖ่งยังคงมี

วั²นธรรมท่ีให้ความส�าคญักับการนับความสมัพนัธ์ทางสายมารดา (matrilineal culture) เช่น การตกทอด

มรดก การแต่งเขยเข้าบ้านเพื่อให้บุตรสาวท�าหน้าที่ดูแลพ่อแม่ในวัยชรา ซÖ่งในทางกุศโลบายเชิงวั²นธรรม

นับว่าท�าให้พ่อแม่มีโอกาสดแูลหรอือบรมบุตรสาวให้มีวุ²ภิาวะเพือ่ท�าหน้าท่ีภรรยาและแม่ท่ีดี ในขณะเดยีวกัน

พ่อแม่สามารถท�าหน้าที่ประคับประคองชีวิตครอบครัวของบุตรในระยะเริ่มต้นชีวิตคู่ได้ด้วย



กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

บทความนี้มีขอบเขตการวิเคราะห์การสร้างครอบครัวไทยประกอบด้วย แนวคิดและทฤÉฎีที่เกี่ยวข้อง 

2 ประการดังนี้

áนวคิดáลÐทฤÉ®Õ ‘àÊŒ¹·Ò§ªÕÇÔµ’ (Life Course Theory) เปšนแนวคิดเชิงสหวิทยาที่พั²นาโดยนัก

สงัคมศาสตร์ นักจิตวิทยา นักประชากรศาสตร์ รวมท้ังนักเศรÉฐศาตร์ เช่น Elder (1994), Bengston และ 

Allen (1993), Pittman และ Blanchard (1996), Mitchell (2003), Mc Donald และ Evans (2003) 

ท่ีมุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขÖ้นตามระยะเวลาและเหตุการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล 

เช่น การเติบโตจากวัยเดçกสู่วัยผู้ใหญ่ การแต่งงาน การมีบุตร บุตรต้องจากบ้านเพื่อการศÖกÉาหรือการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน วัยท่ีบุตรต้องมีคูค่รอง ช่วงเวลาท่ีบุตรแยกครอบครวัเพือ่สร้างครอบครวัใหม่ และระยะป̃จ©ิมวัย 

ในช่วงเวลาดังกล่าวของชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับป˜จจัยทางเศรÉฐกิจและสังคม เช่น การตัดสินใจจะสร้าง

ครอบครัวหรือการมีบุตร มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะทางเศรÉฐกิจ การอยู่ในครอบครัวขนาดใหญ่และมี

ทรัพยากรจ�ากัด ย่อมส่งผลต่อการให้คุณค่ากับการมีบุตรน้อยหรือเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปจนกว่าจะ

พร้อมท่ีจะสร้างครอบครัวใหม่ แนวคิดและทฤÉฎีน้ีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงทศวรรÉ 1990 เพื่อ

ศÖกÉาความเชื่อมโยงปราก¯การณ์ทางสังคมและประชากรในรุ่นคน (Cohort) จากสิ่งที่เรียกว่า ÁÔµÔàÇÅÒàªÔ§
ÊÑ§¤Á3 (social timetables) แนวคิดดังกล่าวให้ความส�าคัญกับอิทธิพลของครอบครัว ในการเลี้ยงดูบุตรที่

อาจส่งผลต่อบรรทัดฐานและค่านิยมในการสร้างครอบครัว เช่น พ่อแม่แต่งงานเมื่ออายุน้อย หรือ ได้รับการ

เลี้ยงดูจากพ่อหรือแม่เดี่ยว หรือมีครอบครัวที่ไม่มั่นคงทางเศรÉฐกิจ หรือสัมพันธภาพครอบครัวที่เปราะบาง 

เช่น อยู่กับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง อาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทัศนคติและบรรทัดฐานในการตัดสิน

ใจสร้างครอบครัวในระดับป˜จเจกบุคคล 

เนื่องจากครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง (dynamic) มากกว่าคงที่ (static) ดังนั้น การเริ่มต้นสร้าง

ครอบครัวในระดับบุคคลจÖงมีความหลากหลาย กล่าวคือไม่ได้ถูกก�าหนดจากสิ่งท่ีเรียกว่า “Ç§¨ÃªÕÇÔµ

¤ÃÍº¤ÃÑÇ” (family life cycle) ที่ตายตัวเสมอไป โดยเ©พาะส�าหรับสังคมสมัยใหม่ที่ ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂ เข้า

มามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีให้ความส�าคัญกับวัตถุนิยมมากกว่าคุณค่าหรือจารีตท่ีป¯ิบัติต่อæ

กันมาจากอดีต

3 หลักการพื้นฐานของแนวคิดน้ีประกอบด้วยมิติ 6 ประการ ได้แก่ 1. ลักÉณะเชิงสังคม เศรÉฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เชิงกายภาพ 2. ระยะเวลาในแต่ละช่วงชีวิต 3. ความแตกต่างหรือความหลากหลายแห่งป˜จเจกบุคคล 4. ช่วงชีวิตและ
ความสัมพันธ์เชิงสังคมกับผู้อื่น 5. ความเปšนตัวตนและการควบคุมตน 6. การใช้อดีตก�าหนดอนาคต ที่มา: Mitchell. 
A. B. (2003). Life Course Theory. International Encyclopedia of Marriage and Family. สืบค้นจาก 
http://www.encyclopedia.com/doc1G2-3406900275.html
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50  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

áนวคิดáลÐทฤÉ®Õ ‘¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑºáË‹§àËµØáÅÐ¼Åã¹ÀÒÇÐ¤Ñº¢ŒÍ§ã¨µ‹Í¡ÒÃà¼ªÔÞ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§’ 
(Reflexivity and Risk-Based Anxiety Theory) ที่พั²นาโดย Beck (1992) และ Giddens4 (1992) 

เพ่ืออธิบายถÖงป̃จจัยแวดล้อมในบรบิททางสงัคมและเศรÉฐกิจ ท่ีมีผลโดยตรงต่อความวิตกกังวลหรอืภาวะคบั

ข้องใจในสถานการณ์ท่ีต้องเลือกหรือต้องตัดสินใจ โดยท่ีตนเองพร้อมรับผลจากการตัดสินใจในเรื่องน้ันæ 

ป˜จจัยด้านการศÖกÉา การจ้างงาน และรูปแบบการด�าเนินชีวิตท่ีมีการแข่งขันเชิงเศรÉฐกิจ มีส่วนส�าคัญ

ในการผลกัดันให้ประชากรในกลุม่อายุต่างæ ต้องพจิารณาอย่างรอบด้านในการตัดสนิใจว่าควรสร้างครอบครวั

เม่ือไรและอย่างไรท่ีมีความเสี่ยงน้อยท่ีสุด เพื่อให้สามารถบรรลุอรรถประโยชน์สูงสุด ส�าหรับการด�ารง

ความเปšนครอบครัวภายใต้ข้อจ�ากัดทางเศรÉฐกิจและเงื่อนไขทางสังคม เช่น สร้างฐานะก่อนเลือกชีวิตคู่

โดยไม่ค�านÖงถÖงอายุการแต่งงาน หรือบรรทัดฐานทางสังคมในลักÉณะอื่นæ ทฤÉฎีนี้ให้ความส�าคัญในระดับ

ป̃จเจกบุคคลท่ีต้องการเลอืกสิง่ท่ีตนเองได้ประโยชน์สงูสดุ โดยการตัดสนิใจจากการหาข้อมูลหรอืประสบการณ์

ตรงท่ีตนเองเคยได้รบั เช่น การตัดสนิใจเรือ่งแต่งงาน จะคดิถÖงทางเลือกอ่ืนæ ไว้ด้วย เช่น การอยู่กินก่อนแต่ง 

หรือการ ครองโสดแบบชั่วคราวหรือถาวร เปšนต้น 

Beck (1992) วิเคราะห์แนวคิดทฤÉฎี “¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑºáË‹§àËµØáÅÐ¼Åã¹ÀÒÇÐ¤Ñº¢ŒÍ§ã¨µ‹Í¡ÒÃ
à¼ªÔÞ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§” (Reflexivity and Risk-Based Anxiety Theory) ไว้น่าสนใจว่า การแต่งงานเปšน

อัตวิสัยของคนรุ่นใหม่ที่ต้องไตร่ตรองระหว่างการสร้างครอบครัวและทางเลือกอื่นæ เช่น ความก้าวหน้าใน

การท�างานหรือผลตอบแทนอ่ืนæท่ีน่าสนใจกว่าการมีชีวิตคู่ Beck (1992) สรุปว่า ค่านิยมสมัยใหม่

ท่ีเน้นการสะท้อนกลับเชิงเหตุและผล (Reflexive modernization) เปšนสิ่งจ�าเปšนและต้องปรับตัวเพื่อ

การด�าเนินชีวิต ในขณะเดียวกันป˜จเจกบุคคลและสังคมโดยรวม ต้องพร้อมที่จะรับผลกระทบจากมาตรฐาน

ดังกล่าวด้วย เช่น การเลื่อนอายุการแต่งงานท่ีอาจน�าไปสู่การครองโสดถาวร จัดอยู่ในประเภทผลกระทบ

ระดับบุคคล ส่วนผลกระทบระดับสังคมคือการเกิดน้อยลง เพราะประชากรแต่งงานช้าหรือไม่แต่งงานเลย 

โครงสร้างประชากรจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขÖ้น เนื่องจากประชากรวัยแรงงานลดลงเนื่องจากการเกิดลดลง การมี

หรือไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อยลงมีผลกระทบในระดับบุคคล คือ ขาดผู้ดูแลในระยะป˜จ©ิมวัย ผลกระทบระดับ

สังคมคือ ภาวะเจริญพันธุ์จะต�่ากว่าระดับทดแทน อัตราส่วนการพÖ่งพิงขาดสมดุลเพราะจ�านวนประชากร

วัยแรงงานลดลง เช่นเดียวกับการอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน (cohabitation) หรือที่ Giddens (1992) 

ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า เปšน “ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾áººäÃŒà§×èÍ¹ä¢” (freely given intimacy) ค่านิยมเชิงอัตวิสัย

ต่อการแต่งงานหรือชีวิตคู่ว่าเปšนการลองผิดลองถูกส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงจะยืนยาว

4 Giddens, A. (1992) วิพากÉ์การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเรçวในสังคมตะวันตก ในช่วงปลายทศวรรÉ 1960 
ถÖง 1980 ว่า เปšนผลจากการขยายโอกาสการศÖกÉาและการเข้าสู่แรงงานของสตรีมากขÖ้นกว่าในอดีต การเปล่ียนแปลง
ค่านิยมทางสังคมเปšนเส้นขนานกับสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว ความนิยมเชิงป˜จเจกบุคคลมีมากขÖ้น ที่ไม่ผูกติดกับ
เงือ่นไขทางวั²นธรรมเหมือนคนรุน่ก่อน การแต่งงานเพือ่ผลติสมาชิกใหม่สบืทอดสกุลจÖงไม่ใช่เปšนมาตรฐานท่ีต้องป¯บัิติตาม
อย่างเข้มงวด และพอใจที่จะเลือกสิ่งอื่นæ ทดแทน เช่น การมีคู่ครองโดยไม่ต้องแต่งงาน หรือไม่ต้องมีบุตร หรือการหย่า
ร้างโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสังคมต�าหนิ หรอืการมีบุตรนอกสมรสโดยไม่ค�านÖงถÖงการมีครอบครวัโดยมีกฎหมายรองรบั Gid-
dens ให้ค�านิยามว่าเปšนรสนิยมของป˜จเจกบุคคลเพื่อความเปšนอิสระในการด�าเนินชีวิต พÖงพอใจกับการตัดสินใจและพร้อม
ท่ีจะได้รับผลกระทบท่ีจะเกิดขÖ้นให้บรรทัดฐานเรื่องเพศวิถีถูกแยกออกจากวั²นธรรมว่าด้วยการสืบทอดพันธุ์แห่งมนุÉยชาติ 
ซÖ่งนักสังคมศาสตร์ให้ค�าจ�ากัดความว่าเปšน ‘เพศวิถีลวง’ (plastic sexuality) ที่คนรุ่นใหม่ยอมรับ



หรอืไม่ และแน่นอนว่าการเปลีย่นค่านิยมในการเริม่สร้างครอบครวัดงักล่าว มีท้ังผลดีและผลเสยี ในบางประเทศ 

เช่น ออสเตรเลีย ท่ียอมรับค่านิยม “¡ÒÃÍÂÙ‹¡‹Í¹áµ‹§” และพบว่าจ�านวนบุตรนอกสมรสมี ร้อยละ 7 

ในจ�านวนนี้มีเพียงร้อยละ 5 ที่ผู้ชายแสดงความรับผิดชอบ (McDonald, 2003) ร้อยละ 2 ที่เปšนบุตร

นอกสมรสจะตกเปšนภาระของสังคมที่จะต้องดูแล

Hall (1996) ต้ังสมมติฐานไว้ 4 ประการ ว่าด้วยการสร้างครอบครวัของคนรุน่ใหม่ในมิติการเปล่ียนผ่าน

ทางประชากรรอบสอง ท่ีเปšนผลมาจากการอยู่ในสังคมสมัยใหม่ท่ีคนทุกเพศวัยใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยง

ในสิง่ท่ีจะต้องเลอืก (หมายถÖงการแข่งขันเชิงเศรÉฐกิจ รวมถÖงค่านิยมเชิงวัตถุท่ีป̃จเจกบุคคลให้ความส�าคญั) 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรÉฐกิจและสังคม ดังนี้

1. การอยู่ก่อนแต่งเปšนทางเลอืกท่ีช่วยลดความเสีย่งในระดับป̃จเจกบุคคลส�าหรบัความสมัพันธ์ระหว่าง

ชายหญิง

2. การเลื่อนอายุการแต่งงานมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงส�าหรับชีวิตคู่

3. ความรูส้Öกว่าชีวิตคูมี่ความเปราะบางหรอืมีความเสีย่งสงูมากเท่าใดย่อมส่งผลต่อการตัดสนิใจ มีบุตร 

มากเท่านั้น 

4. ความรูส้Öกด้านลบต่อบทบาทความเปšนพ่อแม่สงูมากเท่าใดย่อมส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของภาวะ

เจริญพันธุ์มากเท่านั้น 

Hall (2002) เสนอผลการวิจัยในกลุ่มนักศÖกÉาหญิงระดับปริญญาตรีอายุ ระหว่าง 20-23 ป‚ 

ที่มหาวิทยาลัย Nipissing ประเทศแคนาดา จ�านวนตัวอย่าง 251 ราย พบว่า ประชากรตัวอย่างมีทัศนคติ

ว่า ความเสี่ยงในการมีชีวิตคู่ 4 อันดับแรก ประกอบด้วย จับได้ว่าไม่รักเดียวใจเดียว คู่รักไม่รักตนเท่าที่

คาดหวัง การไม่ให้เกียรติซÖ่งกันและกัน และติดเหล้าติดยา สิ่งเหล่าน้ีคือป˜จจัยส�าคัญท่ีชีวิตคู่ก�าลังอยู่ใน

ความเสี่ยงและอาจจะต้องเลิกกันในท่ีสุด เช่นเดียวกับทัศนคติต่อความรู้สÖกว่าชีวิตคู่มีความเปราะบางมาก

เท่าใดย่อมส่งผลต่อการตัดสนิใจมีบุตร จากการศÖกÉาในกลุม่ประชากรเดียวกัน พบว่า เหตุผล 3 อันดบัแรก

ท่ีเปšนเหตุการณ์ไม่พÖงประสงค์ในกรณตัีดสนิใจไม่มีบุตร คอื ความกังวลต่อป̃ญหาการบรโิภคในเดçกหรอืวัยรุน่ 

(eating disorder) ป̃ญหาอาชญากรรม (social crimes) และ ความรนุแรงในสถานศÖกÉา (school violence)

บทวิเคราะห

อายุâสดà©ลÕèยàม×èอáรกสมรสของสตรÕ 

จากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513-2553 พบว่าอายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรกสมรสของสตรีลดลง

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป‚ 2513 จนป˜จจุบัน แม้ว่าในช่วง พ.ศ. 2553 ซÖ่งเปšนการท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ

ครั้งล่าสุด พบว่าอายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรกสมรสจะแตกต่างเพียงเลçกน้อยเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2543 ซÖ่งอายุโสด

เ©ลี่ยเมื่อแรกสมรสเท่ากับ 24.0 ป‚ เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2553 ที่อายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรกสมรสลดลงเลçกน้อย 

คอือยู่ท่ี 23.7 ป‚ (รปู 1) การเลือ่นอายุการแต่งงานออกไปโดยเ©พาะในประชากรในกลุม่อายุต�า่กว่า 30 ป‚ น้ัน 

ย่อมมีความส�าคัญต่อการลดลงของอัตราการเจริญพันธุ์
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อายุโสดเ©ลี่ยเม่ือแรกสมรสของสตรีมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีอยู่ในภาคการศÖกÉาและการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน จากการท่ีท้ังผูช้ายและผูห้ญงิมีโอกาสหรอืมีจ�านวนป‚ท่ีอยู่ในภาคการศÖกÉามากขÖน้กว่าในอดีต 

ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเลอืกคูแ่ละการตัดสนิใจแต่งงาน แรงงานสตรมีีโอกาสเข้าสูต่ลาดแรงงานได้มากกว่า

ในอดีต ส่วนหนÖ่งเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการผลิตท่ีเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมพื้นฐานในช่วง 

พ.ศ. 2523 เปšนการผลติอุตสาหกรรมการบรกิารมากขÖน้ในช่วง พ.ศ. 2548-2555 เพิม่จากร้อยละ 25.6 เปšน 

ร้อยละ 65.7 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)  

รูป 1 อายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรกสมรสของสตรี พ.ศ. 2513-2553

ทÕèมา: ส�ามะโนประชากรและเคหะ 2513 - 2553

แนวโนมการครองโสด

การครองโสดของสตรวัียเจรญิพนัธุเ์พิม่สูงขÖน้ในทุกกลุ่มอายุอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ พ.ศ. 2513-2553 โดย

เ©พาะในกลุ่มอายุ 25-29 ป‚ ใน พ.ศ. 2513 มีเพียง ร้อยละ 15.6 เพิ่มเปšน ร้อยละ 39.5 ใน พ.ศ. 2553 

ซÖ่งแตกต่างจากประชากรในกลุ่มอายุอ่ืนæท่ีการเปลี่ยนแปลงไม่รวดเรçวมากในช่วงเวลา 40 ป‚ท่ีผ่านมา 

ถ้าหากเปรียบเทียบแนวโน้มการครองโสดในกลุ่มผู้ชายในแต่ละช่วงอายุ จะพบว่าแนวโน้มการครองโสด

มีลักÉณะเปšนเส้นตรงมากกว่าในกลุ่มประชากรสตรีในช่วงอายุ 25-29 ป‚ ในช่วง พ.ศ. 2523- 2553 ผู้ชาย

มีอัตราการครองโสดเพิ่มมากขÖ้นอย่างชัดเจน กล่าวคือจากช่วง พ.ศ. 2523 มี ร้อยละ 26.4 เพิ่มเปšน 

ร้อยละ 54.0 ใน พ.ศ. 2553 เช่นเดียวกับกลุ่มอายุ 30-34 ที่มีแนวโน้มการเพิ่มขÖ้นอย่างชัดเจน (รูป 2 และ

รูป 3) 

จากตัวเลขการเพิ่มขÖ้นของการครองโสดของประชากรในช่วง 40 ป‚ที่ผ่านมา ย่อมสะท้อนถÖงแนวโน้ม

การเพิ่มขÖ้นของผู้ครองโสดถาวร และเปšนปราก¯การณ์ทางประชากรและสังคมที่น่าสนใจเช่นกัน เพราะจะมี

ผลต่อรูปแบบการสร้างครอบครัวท่ีมีแนวโน้มว่าจะเกิดขÖ้นในสังคมไทยคือครอบครัวท่ีอยู่ล�าพัง ถ้าวิเคราะห์

จากสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะในกลุม่ประชากรกลุม่อายุ 40-49 ป‚ พบแนวโน้มท่ีสงูขÖน้ ในกลุม่ประชากร

ที่มีสถานภาพโสดทั้งในกลุ่มผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายในกลุ่มอายุดังกล่าวมีอัตราการครองโสดสูงกว่าเลçกน้อย



เม่ือเปรยีบเทียบกับผูห้ญงิในกลุม่อายุเดียวกัน ประชากรกลุ่มน้ีมีแนวโน้มสงูกว่าประชากรในกลุม่อายุอ่ืนæ ท่ี

จะครองโสดถาวร ผูห้ญงิมีอัตราส่วนการครองโสดในกลุม่อายุดังกล่าวสงูกว่าผูช้าย ในช่วง พ.ศ. 2513-2543 

ยกเว้น พ.ศ. 2553 ซÖ่งพบว่า ผู้หญิง ร้อยละ 11.3 ยังครองโสด เปรียบเทียบกับผู้ชาย ร้อยละ 16.2 

(รูป 2 และ 3)  

รู» 2 ร้อยละการครองโสดชาย จ�าแนกตามอายุ พ.ศ. 2513 - 2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ ป‚ 2513 - 2553

รู» 3 ร้อยละการครองโสดหญิง จ�าแนกตามอายุ พ.ศ. 2513 - 2553

หมายàหตุ: ค�านวณจากส�ามะโนประชากรและเคหะ ป‚ 2513 - 2553
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ขนาดครอบครัวเฉลี่ยที่ลดลง

ตัวเลขแสดงจ�านวนบุตรเ©ลี่ยของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ช่วงป‚ 2513 ถÖงป‚ 2553 
เปšนสิ่งยืนยันที่ชัดเจนว่าจ�านวนประชากรของประเทศจะลดลงต่อไป (รูป 4) ป˜จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจมีบุตรคนแรกและบุตรคนต่อไปเกี่ยวข้องกับโอกาสทางเศรÉฐกิจ การจ้างงานบางลักÉณะก�าหนดเงื่อนไข

ท่ีมีผลให้สตรีส่วนหนÖ่งต้องเลือกระหว่างการสร้างครอบครัวหรือโอกาสการเข้าสู่แรงงาน ระบบเศรÉฐกิจ

ทุนนิยมไม่เป�ดโอกาสให้มีทางเลือกมากนัก การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบท่ีรวดเรçวจากอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคเกÉตรกรรมสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการท่ีมีเงื่อนไขและเป‡าหมายเชิงผลผลิตท่ีวัดด้วย

ศักยภาพการผลิต ผู้จ้างต้ังเงื่อนไขไว้เพื่อสามารถเลือกผู้ท่ีเหมาะสมหรือมีศักยภาพสูงสุดกับลักÉณะงาน 

เปšนอีกสาเหตุหนÖ่งท่ีลูกจ้างโดยเ©พาะสตรี ต้องปรับตัวไม่เช่นน้ันอาจตกงาน หรือหางานท่ีให้ค่าตอบแทน

สูงยากขÖ้น ดังนั้น ภายใต้ระบบเศรÉฐกิจทุนนิยมคือการท�าอย่างไรให้ตนเองแตกต่างจากผู้อื่น เช่น ท�างาน

นอกเวลาได้ วันหยุดวันลางานน้อยกว่าเพื่อนร่วมงาน มีพั²นาการความช�านาญการท่ีชัดเจนและรวดเรçว 

เปšนต้น ระบบตลาดแรงงานดงักล่าวมีผลกระทบต่อภาวะเจรญิพนัธุท้ั์งทางตรงและทางอ้อม เช่น การตัดสนิใจ

มีบุตรของคู่สมรสท่ีมีความเก่ียวข้องกับสถานภาพการท�างานท่ีต้องเลือกระหว่างเวลาท่ีต้องเลี้ยงดูบุตรและ

การท�างาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้อง

จากการศÖกÉาของ วรเวศม์ (2548) วิเคราะห์ข้อมูล 1 % จากการส�ารวจส�ามะโนประชากรและเคหะ 

ป‚ 2543 พบว่า ป˜จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรขÖ้นอยู่กับระดับการศÖกÉาของภรรยาและข้อจ�ากัดในเรื่อง

เวลาการท�างาน

รู» 4 จ�านวนบุตรเ©ลี่ยของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ป‚ พ.ศ. 2513 - 2553

ทÕèมา: ส�ามะโนประชากรและเคหะ ป‚ 2513 - 2553 



การหยาราง 

ดัชนีช้ีวัดความเปราะบางของครอบครัวท่ีน่าสนใจและศÖกÉาแนวลÖกคือ อัตราส่วนการจดทะเบียน

ต่อการหย่าร้าง ถÖงแม้ว่าจะมีสมมติฐานว่า การจดทะเบียนสมรสและหย่าร้างไม่ครอบคลุมทุกคู่สมรส 

จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าในรอบ 10 ป‚ที่ผ่านมา จ�านวนการหย่าร้างเพิ่ม

ขÖ้น 2 เท่าตัว จากป‚ 2539 มีการหย่าร้อยละ 13 โดยมีผู้จดทะเบียนสมรส 436,831 คู่ หย่า 56,718 คู่ 

และในป‚ 2549 มีผู้จดทะเบียนสมรส 347,913 คู่ หย่า 91,155 คู่ ต่อมาในป‚ 2555 มีผู้จดทะเบียนสมรส 

314,338 คู่ และหย่า 111,377 คู่ (รูป 5) 

อาจกล่าวได้ว่าการสิ้นสุดครอบครัวโดยการหย่า อาจมีผลต่อการตัดสินใจสร้างครอบครัวของคน

รุน่ใหม่ในความหมายเชงิว²ันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในสงัคมสมยัใหม่ จากแนวคิดทฤÉฎ ี“¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑº

áË‹§àËµØáÅÐ¼Åã¹ÀÒÇÐ¤Ñº¢ŒÍ§ã¨µ‹Í¡ÒÃà¼ªÔÞ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§” (Reflexivity and Risk-Based Anxiety 

Theory) ช่วยอธิบายได้ในระดับหนÖ่งในประเดçนท่ีว่า ป˜จเจกบุคคลพอใจท่ีจะลดความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยง 

“¤‹ÒàÊÕÂâÍ¡ÒÊ” ที่ตนควรจะได้รับ เช่น เมื่อตัดสินใจสร้างครอบครัวแล้วไปไม่รอดและต้องหย่าร้าง ตนเอง
จะต้องเผชิญกับป˜ญหาอะไรบ้างท่ีมีต้นทุนเรื่อง “¤‹ÒàÊÕÂâÍ¡ÒÊ” เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การด�าเนินการ

ทางกฎหมายเรือ่งสนิสมรส การคุม้ครองสทิธใินการดูแลบุตร การแต่งงานใหม่ หรอืภาระจากการเปšนพ่อหรอื

แม่เดี่ยว เปšนต้น เหตุการณ์ในชีวิตเหล่าน้ีตามแนวคิดทฤÉฎี “¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑºáË‹§àËµØáÅÐ¼Åã¹ÀÒÇÐ

¤Ñº¢ŒÍ§ã¨µ‹Í¡ÒÃà¼ªÔÞ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§” (Reflexivity and Risk-Based Anxiety Theory) ส�าหรับคนรุ่นใหม่

ในสงัคมสมัยใหม่ ถือว่าเปšนความเสีย่งอย่างหนÖง่ท่ีต้องตัดสนิใจว่าจะเลอืกอะไรระหว่างบรรทัดฐานของสงัคม 

(สร้างครอบครัว) หรือต้นทุนอ่ืนæ เช่น การได้มีเวลาเปšนของตนเองท�าในสิ่งที่ตนต้องการมากขÖ้น หรือการ

ต้องท�าหน้าท่ีพ่อหรอืแม่เด่ียว หรอืการสิน้สดุความเปšนครอบครวัในกรณหีย่า แยก หรอืคูส่มรสเสียชีวิต เปšนต้น

รู» 5 จ�านวนผู้จดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า พ.ศ. 2539 - 2555

ทÕèมา: ส�านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง 2539 - 2555
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การสร้างครอบครวัในสงัคมไทยจะไม่กลบัไปสูร่ปูแบบหรอืประเพณนิียมเหมือนในอดีตย้อนไปอย่างน้อย 

50 ป‚ อย่างครบถ้วนอีกต่อไป แม้ว่าประเพณีเรื่องการแต่งงานในสังคมไทยนั้น โดยพื้นฐานแล้ว การเลือก

คู่ครองเริ่มต้นจากความพÖงพอใจของหนุ่มสาวเปšนหลัก โดยมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ท้ังสอง½†ายให้ค�าปรÖกÉาหรือ

ให้ความเหçนชอบ มิใช่เปšนการคลุมถุงชนแต่อย่างใด (Keyes, 1975; Podhisita, 1985) คู่สมรสใหม่ยังได้

รับการสนับสนุนทางเศรÉฐกิจจากครอบครัวเดิม อย่างไรกçตาม คนรุ่นใหม่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินชวีิต

อิสระ มีความเปšนส่วนตัวสงู การแต่งงานหรอืมีชีวิตคูอ่าจไม่ใช่สิง่ท่ีจ�าเปšนอันดับแรก การท�างานในเมืองใหญ่

หลังจากส�าเรçจการศÖกÉามีผลอย่างยิ่งต่อการด�าเนินชีวิต การเลื่อนอายุการแต่งงานออกไป หรือการใช้ชวีิตคู่

โดยไม่ต้องแต่งงาน อาจเปšนทางเลอืกส�าหรบัคนรุน่ใหม่โดยไม่ติดยÖดกับจารตีเดิมท่ีสร้างครอบครวัเพือ่มีบุตร

สืบสกุล

ถ้าสถานการณ์มีทิศทางในลักÉณะดังกล่าว สิง่ท่ีต้องใคร่ครวญถÖงผลกระทบของลกัÉณะและหน้าท่ีของ

ครอบครัวในสังคมไทยจะเปšนเช่นไร เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีมาตรฐานใหม่ที่จะสร้างครอบครัวในรูปแบบที่คิด

ว่าเหมาะสมกับตนที่สุดโดยไม่สูญเสียโลกส่วนตัว หรือหน้าที่การงานที่สามารถท�าให้ตนบรรลุเป‡าหมายด้าน

วัตถุนิยมที่ต้องการ มากกว่าการสร้างครอบครัว 

บทความน้ีเสนอป̃จจัยระดับมหภาคท่ีเก่ียวข้องโดยตรงต่อการลดลงอย่างรวดเรçวของภาวะเจรญิพนัธุท่ี์

จะมีผลมาจากโครงสร้าง 4 ประการหลัก คือ อายุโสดเ©ลี่ยเมื่อแรกสมรส การครองโสด ขนาดครอบครัว

เ©ลีย่ และการหย่า สิง่ท่ีควรศÖกÉาต่อยอดเพือ่ความชัดเจนเรือ่งการสร้างครอบครวัโดยเ©พาะใน “สงัคมสมัย

ใหม่” คือการพิสูจน์ แนวคิดและทฤÉฎี “àÊŒ¹·Ò§ªÕÇÔµ” (Life Course Theory) และแนวคิดและทฤÉฎี 

“¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑºáË‹§àËµØáÅÐ¼Åã¹ÀÒÇÐ¤Ñº¢ŒÍ§ã¨µ‹Í¡ÒÃà¼ªÔÞ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§” (Reflexivity and Risk-Based 

Anxiety Theory) ที่บทความนี้อ้างถÖงเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ทฤÉฎีดังกล่าวได้ทดลองใช้ในการวิจัยมา

แล้วในสังคมตะวันตก ว่าจะมีความเหมาะสมหรือให้องค์ความรู้ใหม่ได้มากน้อยเพียงไรกับปราก¯การณ์

การสร้างครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์ในสังคมไทย รูปแบบหรือวิธีการศÖกÉาอาจเริ่มจากระดับจุลภาคจาก

กรณีศÖกÉา เช่น รูปแบบการสร้างครอบครัวและการครองโสดถาวรหรือไม่ถาวรในกลุ่มประชากรเป‡าหมาย 

ส�าหรับการศÖกÉาในระดับมหภาค เช่น การศÖกÉาแบบการติดตามระยะยาว (longitudinal study) หรือ

การศÖกÉาแบบรุ่นคน (cohort study) เพื่อดูแนวโน้มการสร้างและการด�ารงครอบครัว รวมท้ังการเกิด

ครอบครัวรูปแบบใหม่ เช่น การอยู่กินโดยไม่แต่งงาน ครอบครัวพ่อหรือแม่เดี่ยว จะส่งผลกระทบต่อสังคม

ไทยอย่างไรในอีก 20 ป‚ข้างหน้า ผลจากการศÖกÉาดังกล่าวจะเปšนประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายเพื่อ

การพั²นาทรัพยากรมนุÉย์ได้อีกแนวทางหนÖ่ง
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นโยบายเมื่อหมดยุคโซทองคลองใจ

Á¹ÊÔ¡ÒÃ ¡ÒÞ¨¹Ð¨ÔµÃÒ∗ áÅÐ ¹ØªÃÒÀÃ³� àÅÕéÂ§Ã×è¹ÃÁÂ�∗∗

บทคัดยอ

การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ เปšนปราก¯การณ์ที่หลายประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออก

ได้เผชิญหน้ามากว่า 30 ป‚ และก�าลังเริ่มปราก¯ให้เหçนในภูมิภาคอาเซียน รวมถÖงประเทศไทย การเกิด

ท่ีลดลงส่งผลต่อความไม่สมดุลของโครงสร้างอายุประชากรซÖ่งจะมีผลต่อความม่ันคงและการพั²นา

ทางเศรÉฐกิจของประเทศ การพ²ันานโยบายส่งเสรมิการเกิดจÖงเปšนทางออกหนÖง่ท่ีหลายประเทศให้ความส�าคญั 

บทความน้ีทบทวนนโยบายส่งเสรมิการเกิดในต่างประเทศ แบ่งเปšนนโยบายท่ีเสรมิแรงจูงใจการมีบุตร ได้แก่ 

การให้เงินพิเศÉส�าหรับบุตร คูปองแทนเงินสดเพื่อรับบริการท่ีจ�าเปšนส�าหรับบุตร การลดหย่อนภาÉี และ

สิทธิพิเศÉอ่ืนæ และนโยบายท่ีเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีบุตร ได้แก่ สิทธิลาคลอด ตาราง

การท�างานท่ียืดหยุ่น และการบริการศูนย์ดูแลเดçกเลçก แม้ผลลัพธ์ของนโยบายส่งเสริมการเกิดเหล่าน้ี

ยังไม่เปšนท่ียืนยันว่าสามารถเพิ่มการเกิดได้จริงหรือไม่ เน่ืองจากป˜จจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร

มีความซับซ้อนสูง ทว่า นโยบายส่งเสริมการเกิดอาจช่วยชะลอการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์และเปšน

จุดเริ่มต้นในการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมทางเพศ และพั²นาโครงสร้างสังคมให้เอ้ือต่อ

การสร้างครอบครวัอย่างมีคณุภาพ การก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการเกิดจÖงเปšนความท้าทายท่ีผูก้�าหนดนโยบาย

ต้องสร้างความเข้าใจให้กับสังคมในวงกว้าง ก�าหนดนโยบายท่ีไม่สร้างความเหลื่อมล�้าในสังคม ครอบคลุม

ในหลากหลายมิติ และเหมาะสมต่อบริบททางสังคมและวั²นธรรมของประเทศนั้นæ 

คíาสíาคัÞ: นโยบายส่งเสริมการเกิด การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ โครงสร้างอายุประชากร

∗ อาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
∗∗ นักป¯ิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Too few births?: 

A review of policy responses

Manasigan Kanchanajittra∗ and Nucharapon Liangruenrom∗∗

Abstract

This paper reviews various policies that address low fertility in different countries. 

The policies are categorized into two types; first, policies that aim at providing incen-

tives for childbearing—such as child allowances, in - kind services, tax relief and other 

benefits; and second, policies that aim at creating a family - friendly environment that 

is conducive for childbearing—such as parental leave, flexible working hours and child-

care services. Controversy still remains regarding the effectiveness of these implement-

ed policies in reversing fertility trends, as the decision to have children is complex. On 

the bright side, these policies may have some effect in the delay of fertility decline, 

and they lay a basis for a better quality of life for families. Developing and implement-

ing a policy to address low fertility rates is challenging and requires public understand-

ing and acceptance. The policy should be comprehensive and practical in the coun-

try’s socio - cultural context, while not creating any further inequality in the society. 

Keywords: Pro - natal policy, fertility decline, population age structure

∗ Lecturer, Institute for Population and Social research, Mahidol University 
∗∗ Researcher, Institute for Population and Social research, Mahidol University



หมดยุคโซทองคลองใจ?: แนวโนมและสาเหตุการเกิดนอย

โลกท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านสู่ความเปšนอุตสาหกรรม ความเปลี่ยนแปลงทางเศรÉฐกิจ สภาพสังคม 

ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคมย่อมเปลี่ยนแปรตามสังคมบริบทแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ

ด้วยความเปšนสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ นักวิชาการหลายท่านให้ความเหçนว่า หนÖ่งในผลิตผลท่ีเกิดจาก

สภาพสังคมดังกล่าว คือ การลดลงของการเกิด (Avdeyeva, 2011)

ทุกวันน้ี การเกิดน้อยเปšนปราก¯การณ์ท่ีหลายประเทศก�าลังเผชิญหน้า โดยเ©พาะอย่างย่ิงประเทศ

ในภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออก ท่ีมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าระดับทดแทน (2.1) 

เปšนระยะเวลายาวนานกว่า 30 ป‚ ประเทศสแกนดิเนเวีย เช่น เดนมาร์ก สวีเดน และ¿�นแลนด์ มีอัตรา

เจริญพันธุ์รวมอยู่ต�่ากว่าระดับทดแทนมาตั้งแต่ป‚ 1970 ในขณะประเทศพั²นาแล้วอื่นæ เกือบทุกประเทศ

มีภาวะเจริญพันธุ์ลดลงต�่ากว่าระดับทดแทนต้ังแต่ป‚ 1980 เปšนต้นมา ในป˜จจุบัน อัตราเจริญพันธุ์ของ

หลายประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออกต�่ากว่า 1.5 ซÖ่งถือว่าอยู่ในระดับอันตราย (McDonald, 2006) 

ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ ญี่ปุ†น เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี และสเปน (รูป 1)

รู» 1 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศพั²นาแล้ว ป‚ 1970 - 2010

ทÕèมา: The World Bank, 2014
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รู» 2 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2508 - 2553

หมายàหตุ: ไม่มีข้อมูลของสิงคโปร์ในป‚ 2000 จÖงใช้ข้อมูลเ©ลี่ยของป‚ 1995 และ 2005 

ทÕèมา: The World Bank, 2014

ส�าหรบัประเทศในภมิูภาคอาเซยีน แม้อัตราเจรญิพนัธุข์องประเทศอาเซยีนส่วนใหญ่ยังคงสงูกว่าระดบั

ทดแทน แต่แนวโน้มเหçนได้ชัดว่าลดลงเช่นเดียวกับประเทศท่ีพ²ันาแล้ว โดยเ©พาะประเทศไทยและเวียดนาม 

ด้วยอัตราเจรญิพนัธุท่ี์ลดลงอย่างรวดเรçวเม่ือเปรยีบเทียบกับประเทศอ่ืนæ ในภมิูภาคเดียวกัน ป̃จจุบัน ประเทศ

ที่มีอัตราเจริญพันธุ์ต�่ากว่าระดับทดแทนแล้ว ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม และยังคงมีแนวโน้มที่จะ

ลดลงต่อไปในอนาคต (รูป 2) 

ในยุคป˜จจุบัน การเปลี่ยนแปลงโดยเ©พาะเรื่องการศÖกÉาและบทบาทหน้าท่ีการงานของผู้หญิง

ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขÖ้น ผู้หญิงได้รับการศÖกÉาสูงขÖ้น มีโอกาสเข้าท�างานและเติบโตในหน้าที่การงาน

มากกว่าสมัยก่อน แสดงให้เหçนถÖงการลดลงของความเหลือ่มล�า้ทางเพศ (McDonald, 2000) ซÖง่โอกาสทาง

สังคมท่ีมากขÖ้นของผู้หญิง การมีบทบาทเพิ่มมากขÖ้นทางเศรÉฐกิจของผู้หญิงในช่วงครÖ่งหลังศตวรรÉท่ี 20 

นับเปšนป˜จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว ท�าให้การมีลูกเปšนการลงทุนที่สูงขÖ้น (Becker, 

1991) ผูห้ญงิท�างานจะลงัเลท่ีจะมีบุตรจนกว่าจะม่ันใจในความม่ันคงในหน้าท่ีการงาน (Avdeyeva, 2011) 

การลาคลอดหรือการท่ีจะต้องหยุดงานเปšนระยะเวลานาน นอกจากจะส่งผลต่อรายได้โดยตรง ยังเปšน

การสูญเสียทางทุนมนุÉย์ (Human Capital) กล่าวคือ ท�าให้มีประสบการณ์สั่งสมน้อยลง และส่งผลไป

ในระยะยาวต่ออัตราเงินเดือน (Kravdal, 1992; Nicoletti & Tanturri, 2008; Berninger, 2013)



ระดับการศÖกÉาของผู้หญิงเปšนอีกหนÖ่งป˜จจัยท่ีมีการวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงกับการลดลงของอัตรา

เจริญพันธุ์ จากการศÖกÉาของ Rosen (2004) พบว่า ประเทศนอร์เวย์ ผู้หญิงท่ีมีระดับการศÖกÉาน้อย

จะมีลูกมากกว่าผู้หญิงที่มีการศÖกÉาสูง ซÖ่งสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากผู้หญิงที่มีการศÖกÉาสูงจะมีลูกช้า

กว่าผู้หญิงท่ีมีการศÖกÉาน้อย จากการเปรียบเทียบกลุ่มสตรีท่ีมีการศÖกÉาสูงสุดกับสตรีท่ีมีการศÖกÉาต�่าสุด 

พบว่า ในกลุม่การศÖกÉาป‚ 1950 และ 1967 กลุม่สตรท่ีีมีการศÖกÉาสงูมีลกูช้ากว่ากลุ่มสตรท่ีีมีการศÖกÉาน้อย 

7.8 ป‚ และ 8.8 ป‚ ตามล�าดับ ทั้งนี้ อาจด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงในอาชีพการงาน ที่ต้องการให้มี

ความชัดเจนแน่นอนก่อนตัดสินใจมีลูก เช่นเดียวกับการวิจัยในประเทศสแกนดิเนเวีย พบว่า ในกลุ่มผู้หญิง

ท่ีมีการศÖกÉาสูงและท�างานในภาครัฐจะมีอัตราเจริญพันธุ์สูง แสดงให้เหçนถÖงความม่ันใจในความม่ันคง

ในหน้าที่การงานและท�าให้ตัดสินใจมีลูก (Esping - Andersen, 2011)

ความรู้สÖกไม่ม่ันคงในอนาคต เปšนหนÖ่งในสามสาเหตุแรกท่ีท�าให้คนตัดสินใจไม่มีบุตรตามจ�านวน

ที่ต้องการ จากผลส�ารวจทั่วประเทศรัสเซียป‚ 1999 (Avdeyeva, 2011) และจากภาวะเศรÉฐกิจถดถอย

ช่วงต้นทศวรรÉ 1990 ท่ีประเทศสวีเดน ป̃ญหาเศรÉฐกิจส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงานท่ีสูงขÖน้ โดยเ©พาะ

ในกลุ่มวัยหนุ่มสาวและกลุ่มคนท่ีมีการศÖกÉาน้อย (Rosen, 2004; Ahn & Mira 2001) ท�าให้อัตรา

เจริญพันธุ์ลดลงมากในกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบเหล่าน้ี (Hoem, 2000) เช่นเดียวกับท่ีประเทศญี่ปุ†น 

เศรÉฐกิจตกต�า่ตลอดทศวรรÉ 1990 (Goldstein et al, 2009) อัตราการว่างงานสงูขÖน้อย่างเหçนได้ชัดจาก

ร้อยละ 2 ในป‚ 1990 เปšนร้อยละ 5 ในป‚ 2003 และจากภาวะเศรÉฐกิจถดถอยท�าให้ผู้คนตกอยู่ในภาวะ

ขัดสนทางการเงิน ส่งผลให้คนแต่งงานน้อยลง อัตราเจริญพันธุ์ผู้สมรสลดลง (Suzuki, 2006)

การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ไม่ได้มาจากความไม่ต้องการมีบุตร หรือต้องการมีบุตรลดลง หากแต่

เปšนอุปสรรคท่ีท�าให้ไม่สามารถมีบุตรได้ตามต้องการหรอืตามจ�านวนท่ีต้องการ (Suzuki, 2006) ผลการส�ารวจ

ความคิดเหçนเรื่องความต้องการมีบุตรในประเทศรัสเซีย เม่ือป‚ 2010 พบว่าร้อยละ 88 ของผู้ชาย และ

ร้อยละ 92 ของผู้หญิง ต้องการมีบุตร การมีบุตรเปšนเป‡าหมายที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต ทว่า ค่าใช้จ่ายในการ

เลี้ยงดูบุตรเปšนป˜ญหาหลักท่ีท�าให้ตัดสินใจไม่มีบุตรหรือมีจ�านวนน้อยกว่าท่ีต้องการ (Avdeyeva, 2011) 

อุปสรรคจากสภาพเศรÉฐกิจและสงัคมในป̃จจุบันท่ีท�าให้การมีลกูเปšนการลงทุนท่ีแสนแพง ทัศนคติต่อจ�านวน

บุตรหรือขนาดครอบครัวของคนในป˜จจุบันจÖงปรับแปรตามก�าลังความสามารถในการเลี้ยงดู แม้แต่ในเขต

นอกตัวเมืองของประเทศจีน ผลการส�ารวจ 4 ใน 5 ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ ไม่ต้องการมีลูกมากกว่า 2 คน 

ส่วนใหญ่ต้องการมีลูกแค่หนÖ่งคน (Jiang & Zhang, 2000) เช่นเดียวกับผลส�ารวจของสถาบันวิจัย

ในกรงุมอสโก พบว่า คนรสัเซยีส่วนใหญ่เช่ือว่าจ�านวนบุตรท่ีเหมาะสมต่อครอบครวัในยุคป̃จจุบัน คอื หนÖง่คน 

(Maleva, 2006) ค่านิยมการมีครอบครัวขนาดเลçกจÖงย่อมส่งผลต่อการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ (Cho & 

Lee, 2000)

นอกจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกจะสูงขÖ้นตามสภาพเศรÉฐกิจและสังคมในป˜จจุบัน การลงทุน

ทางทุนมนุÉย์ (Human Capital Investment) ที่พ่อแม่เน้นให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของลูก ท�าให้

ค่าใช้จ่ายด้านการศÖกÉาสูงขÖ้น (Becker, 1991; Willis, 1994) และเปšนสาเหตุหลักของการลดลงของอัตรา

เจรญิพนัธุใ์นญีปุ่†น ท้ังน้ีเน่ืองจากรฐับาลให้ความช่วยเหลอืด้านการศÖกÉาน้อยเม่ือเทียบกับประเทศพ²ันาแล้ว

อื่นæ ภาระค่าเล่าเรียนจÖงตกอยู่กับพ่อแม่เปšนส่วนใหญ่ (Suzuki, 2006)
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อกีหนÖ่งสาเหตกุารลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ทีไ่ม่อาจมองข้ามได้ คือ ผลพวงจากนโยบายการวางแผน

ครอบครัว ซÖ่งประสบความส�าเรçจทั้งในเกาหลี จีน และไทย เปšนต้น จนกระทั่งภาวะเจริญพันธุ์ลดต�่ากว่า

ระดับทดแทน ในญีปุ่†นนโยบายการวางแผนครอบครวัส่งเสรมิและพ²ันาให้มีการคมุก�าเนิดอย่างมีประสทิธภิาพ 

มีการท�าแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Gubhaju & Moriki - Durand, 2003) ท�าให้คู่สมรสสามารถมีบุตร

เม่ือถÖงเวลาท่ีต้องการ ซÖง่ในเวลาต่อมามาตรการควบคมุเหล่าน้ีอาจเปšนป̃จจัยเสรมิท�าให้อัตราเจรญิพนัธุล์ดลง

ผลกระทบเมื่อเกิดนอย

อัตราการเจรญิพนัธุเ์ปšนป̃จจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อประชากรท้ังในแง่ขนาดและโครงสร้างอายุ หากภาวะ

เจริญพันธุ์ต�่ากว่าระดับทดแทน อัตราการขยายตัวของขนาดประชากรจะเริ่มชะลอตัวลง จนกระท่ังอยู่ใน

ระดับคงที่ และลดลงในที่สุด ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราเจริญพันธุ์จะส่งผลต่อโครงสร้าง

อายุ หรือสัดส่วนของประชากรในแต่ละช่วงอายุ หากการเกิดลดลง สัดส่วนประชากรในวัยเดçกจะลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยอื่น ท�าให้โครงสร้างอายุประชากรเปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงหลายศตวรรÉท่ีผ่านมา นักวิชาการได้ถกเถียงกันอย่างแพร่หลาย ถÖงความส�าคัญของขนาด

ประชากรต่อป˜จจัยต่างæ ของประเทศ ทั้งในด้านการเติบโตทางเศรÉฐกิจและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยู่อย่างจ�ากัด เริ่มตั้งแต่ Malthus (1798) และ Ricardo (1815) ด้วยทฤÉฎีที่ว่า โลกนี้มีทรัพยากร

ท่ีจะใช้ผลติอาหารอยู่จ�ากัด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปšนไปอย่างเช่ืองช้า ดังน้ัน การเติบโตของประชากร

ในอัตราท่ีรวดเรçว จะท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง จนน�าไปสู่อัตราการตายของประชากร

ที่สูง (Luci, 2009; National Academy of Sciences, 1971) 

ต่อมาในช่วงป‚ 1957 แบบจ�าลองการเติบโตทางเศรÉฐกิจของ Solow (1956) ได้ท�านายความสมัพนัธ์

เชิงลบระหว่างอัตราเจริญพันธุ์และผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว อีกนัยหนÖ่งคือ การขยายตัวของขนาดประชากร

ท�าให้การเติบโตทางเศรÉฐกิจของประเทศแย่ลง แต่อย่างไรกçตาม หลักฐานเชิงประจักÉ์แสดงให้เหçนว่า

เศรÉฐกิจในยุโรปเติบโตอย่างรวดเรçวในช่วงศตวรรÉท่ี 18 และ 19 แม้ขนาดของประชากรจะเพิม่อย่างรวดเรçว

ในช่วงเดียวกçตาม แนวคิดน้ีจÖงเริ่มคลายความนิยม เม่ือหลายประเทศสังเกตเหçนว่า ไม่ได้เกิดป˜ญหา

การขาดแคลนอาหารจากการขยายตัวของประชากร เน่ืองด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าด้วยอัตราท่ีรวดเรçวกว่า

ท่ีคาดไว้ ในยุคต่อมาจÖงเกิดแนวคิดว่า ขนาดของประชากร อาจเปšนป˜จจัยท่ีช่วยส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรÉฐกิจของประเทศ โดยมองว่าประชากรเปšนทรัพยากรท่ีส�าคัญรูปแบบหนÖ่งของสังคม ท่ีจะท�าให้ต้นทุน

การผลิตต�่าลง และเกิดการพั²นาคิดค้นเทคโนโลยีใหม่æ มากขÖ้น (Kuznets, 1960; Simon, 1981)

ส�าหรับในป˜จจุบัน แนวคิดที่ได้รับการยอมรับในวงนักวิชาการอย่างแพร่หลายมากขÖ้น คือ ขนาดของ

ประชากรไม่ได้เปšนป̃จจัยส�าคญัต่อการพ²ันาและความม่ันคงของประเทศ โดยเ©พาะในระยะยาว เน่ืองด้วย

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ท�าให้ขนาดประชากรไม่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรมากเท่าท่ีคาด ประกอบกับแนวคิด

การอนุรกัÉ์ธรรมชาติ จÖงท�าให้มีความพยายามในการจัดสรรทรพัยากรให้มีประสทิธภิาพมากขÖน้ (Eastwood 

& Lipton, 2012; World Bank, 2006) 



เมื่อขนาดของประชากรไม่ได้มีผลต่อการพั²นาและความมั่นคงของประเทศ นักวิชาการจÖงเริ่มหันมา

ให้ความสนใจกับโครงสร้างอายุประชากร ซÖง่หมายถÖง สดัส่วนและอัตราการเติบโตของประชากรในกลุม่อายุ

ต่างæ ดังน้ัน อัตราเจริญพันธุ์จÖงเปšนป˜จจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อโครงสร้างอายุประชากรโดยตรง โดยเ©พาะ

อย่างย่ิงเม่ือประกอบกับอายุคาดเ©ลี่ยของประชากรท่ียืนยาวขÖ้น อัตราเกิดท่ีน้อยลงจÖงหมายถÖง อัตรา

การเติบโตของกลุ่มอายุวัยเดçกท่ีลดลง ในขณะท่ีอายุคาดเ©ลี่ยของประชากรยืนยาวขÖ้น หมายถÖง อัตรา

การเติบโตของกลุ่มประชากรสูงวัยท่ีเพิ่มขÖ้น ท�าให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรในแต่ละช่วงวัย 

ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ†นที่เผชิญกับภาวะเจริญพันธุ์ที่ต�่ากว่าระดับทดแทนมายาวนานกว่า 30 ป‚ ท�าให้

ตั้งแต่ป‚ 2000 เปšนต้นมา ญี่ปุ†นมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (65 ป‚ขÖ้นไป) สูงกว่าประชากรวัยเดçก (ต�่ากว่า 

15 ป‚) นอกจากนั้น ยังคาดประมาณว่าภายในป‚ 2050 ประชากรสูงวัยในญี่ปุ†นจะสูงกว่าประชากรวัยเดçก

ถÖง 3 เท่า (Gubhaju & Moriki - Durand, 2003)

ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขÖ้นอย่างรวดเรçวเปรียบเทียบกับประชากรวัยแรงงาน มีผลต่อ

ความมั่นคงของประเทศ โดยเ©พาะอย่างยิ่งในระยะยาว เนื่องจากอัตราส่วนพÖ่งพิงทางอายุ หรืออัตราส่วน

ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงาน ต่อประชากรในวัยแรงงานจะเพิ่มขÖ้น กล่าวคือ ประชากรใน

วัยแรงงานหนÖง่คนจะต้องท�างานเพือ่ค�า้จุนประชากรนอกวัยแรงงานจ�านวนมากขÖน้ ประกอบกับความต้องการ

ของกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีต้องการการดูแลด้านสุขภาพ และต้องการความช่วยเหลือด้านรายได้หลังวัยท�างาน 

ซÖ่งเหล่าน้ีเปšนค่าใช้จ่ายต่อคนท่ีสูง และจะเปšนภาระต่อประชากรวัยท�างานและระบบการคลังของประเทศ

ในระยะยาวได้ 

นอกจากน้ี โครงสร้างอายุประชากรมีผลโดยตรงต่อการพั²นาทางเศรÉฐกิจของประเทศ ประชากร

ในแต่ละกลุ่มวัย มีความต้องการและบทบาทในสังคมท่ีแตกต่างกัน กลุ่มวัยท�างานเปšนก�าลังส�าคัญใน

การขับเคลื่อนทางเศรÉฐกิจของประเทศ และเปšนวัยท่ีมีการออมสูงท่ีสุด การศÖกÉาเชิงประจักÉ์พบว่า 

การท่ีประเทศในเอเชียตะวันออกมีพั²นาการทางเศรÉฐกิจท่ีรวดเรçวในช่วงท่ีผ่านมา เปšนผลส่วนหนÖ่งจาก

การท่ีประชากรวัยท�างานในประเทศเหล่าน้ีเติบโตรวดเรçวมากกว่ากลุม่วัยอ่ืนมากในช่วงป‚ 1965 - 2010 ท�าให้

ความสามารถในการผลิตต่อหัวของประเทศเพิ่มขÖ้นอย่างมาก (Bloom & Williamson, 1997)

ดังน้ัน หากในอนาคต สัดส่วนประชากรวัยท�างานลดลงเน่ืองจากอัตราการเกิดท่ีลดลง อาจท�าให้

ประเทศขาดก�าลังแรงงานท่ีส�าคัญต่อการพั²นาทางเศรÉฐกิจได้ หากภาวะเจริญพันธุ์ต�่ากว่าระดับทดแทน

ไม่มากนัก ก�าลังแรงงานในอนาคตจะค่อยæ ลดลง ซÖ่งอาจสามารถทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนได้ด้วย

การจ้างแรงงานต่างชาติ ซÖ่งเปšนวิธีการแก้ป˜ญหาท่ีไม่ย่ังยืนและมีความเสี่ยงสูงต่อการพั²นาประเทศใน

ระยะยาว แต่หากเมื่อใดอัตราเจริญพันธุ์ต�่าจนอยู่ในระดับอันตราย (ต�่ากว่า 1.5) ขนาดประชากรวัยท�างาน

จะลดลงอย่างรวดเรçว และอาจเข้าสู่ภาวะการขาดก�าลังแรงงานอย่างรุนแรงจนยากท่ีจะหาแรงงานจาก

แหล่งอื่นมาทดแทนได้ (McDonald, 2006)

ประชากรเปšนทรัพยากรท่ีส�าคัญในสังคม แม้ว่าขนาดของประชากรอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการพั²นา

ของประเทศอย่างชัดเจนนัก แต่หลักฐานเชิงประจักÉ์จ�านวนมากช้ีให้เหçนว่า โครงสร้างอายุประชากรเปšน

ตัวแปรที่ส�าคัญต่อการพั²นาและความมั่นคงของประเทศ โดยเ©พาะอย่างยิ่ง ในป˜จจุบัน ที่หลายประเทศ

ก�าลังเผชิญกับโครงสร้างอายุท่ีไม่สมดุลจากการก้าวเข้าสู่การเปšนสังคมผู้สูงอายุ นโยบายส่งเสริมการเกิด

จÖงเปšนแนวทางหนÖ่งที่หลายประเทศเริ่มเลือกใช้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรนี้ 
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68  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

นโยบายสงเสริมการเกิดในตางประเทศ

1. บทบาทนโยบายในการสงเสริมการเกิด

การตัดสนิใจมีบุตรของคูส่มรส มีหลากหลายป̃จจัยท่ีเก่ียวข้อง และอิทธพิลของแต่ละป̃จจัยมีความซบัซ้อน

เปšนอย่างมาก ไม่ว่าจะเปšนป˜จจัยจากภายนอก เช่น สภาวะทางเศรÉฐกิจ สังคม และวั²นธรรม หรือป˜จจัย

ส่วนบุคคล เช่น ความพÖงพอใจส่วนตนในการมีบุตร และการให้คุณค่ากับการสร้างครอบครัว 

ตามหลักทฤÉฎีทางเศรÉฐศาสตร์ การตัดสินใจมีบุตรของคู่สมรสเกิดจากการค�านวณต้นทุนของ

การมีบุตร น�ามาเปรยีบเทียบกับความสขุหรอืประโยชน์อ่ืนæ ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการมีบุตร (Becker, 1991) 

ต้นทุนของการมีบุตรนั้น สามารถจ�าแนกได้เปšนต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนทางตรง หมายถÖง

ค่าใช้จ่ายโดยตรงท่ีเกิดในการเลีย้งดบุูตร เช่น ค่าอาหาร เสือ้ผ้า และการศÖกÉา ในยุโรปพบว่า ต้นทุนทางตรง

จากการมีบุตรอยู่ท่ีราวร้อยละ 20 - 30 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน (Thvenon, 2009) ส่วนต้นทุนทางอ้อม 

หมายถÖง ค่าเสยีโอกาส หรอืรายได้ท่ีสญูเสยีหรอืความม่ันคงทางการเงนิท่ีลดลงจากการมีบุตร เช่น การท่ีพ่อ

หรือแม่ต้องออกจากงาน หรือท�างานน้อยลงเพื่อมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร (D’Addio & Mira d’Ercole, 

2005) ตามทฤÉฎีแล้ว หากต้นทุนจากการมีบุตรลดลง คู่สมรสย่อมจะมีแนวโน้มตัดสินใจมีบุตรมากขÖ้น 

บทบาทของนโยบายกระตุ้นการมีบุตรโดยมาก จÖงมุ่งเน้นการลดต้นทุนท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการมีบุตร

อีกป˜จจัยที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจมีบุตรคือ ความพÖงพอใจส่วนตัว และค่านิยมในการสร้างครอบครัว 

นโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงความต้องการมีบุตรจÖงค่อนข้างซับซ้อนกว่าการลดต้นทุนจากการมีบุตร จÖงไม่ค่อย

มีนโยบายที่มุ่งเน้นการเพิ่มความต้องการมีบุตร อย่างไรกçตาม ผลการศÖกÉาที่ผ่านมาในประเทศพั²นาแล้ว 

พบว่า ครอบครัวโดยมากยังคงต้องการมีบุตร และจ�านวนบุตรที่ต้องการมักมากกว่าจ�านวนบุตรที่ครอบครัว

เหล่าน้ันมีกันจริงæ ซÖ่งเปšนการสะท้อนให้เหçนว่าป˜ญหาการมีบุตรน้อยลง ไม่ได้มีสาเหตุจากความต้องการ

มีบุตรท่ีลดลงเปšนหลกั คูส่มรสยังคงมีค่านิยมในการสร้างครอบครวัอยู่ แต่ด้วยป̃จจัยอ่ืนæ ไม่ว่าจะเปšนต้นทุน

ท่ีสงูหรอืวิถีชีวิตท่ีไม่อ�านวย ท่ีท�าให้ครอบครวัไม่สามารถมีจ�านวนบุตรตามท่ีต้องการได้ (Bongaarts, 2002; 

Morgan, 2003; McDonald, 2006; D’Addio & Mira d’Ercole, 2005; Suzuki, 2006) 

บทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิด คือ การลดอุปสรรคของการมีบุตร ไม่ว่าจะเปšนต้นทุนที่สูง 

หรือโครงสร้างสังคมท่ีไม่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัว บทความในส่วนต่อไปน้ี จะยกตัวอย่างนโยบายต่างæ 

ในต่างประเทศท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร โดยจะเริ่มต้นจากนโยบายท่ีเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยตรง 

ตามด้วยนโยบายที่เน้นการจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมสังคมให้เอื้อต่อการมีบุตรมากขÖ้น

2. นโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตร

การสร้างแรงจูงใจในรปูแบบของการให้เงนิช่วยเหลอืเพือ่แบ่งเบาภาระพ่อแม่ส�าหรบัค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเปšน

ต่างæ ในการมีบุตร เปšนนโยบายหลักที่หลายประเทศน�ามาใช้เพื่อส่งเสริมและร่วมสนับสนุนการมีบุตรของ

คนในประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ป˜ญหาอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายให้การสนับสนุน

ทางการเงินมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเปšน การให้เงินพิเศÉส�าหรับบุตร (Child Allowance) เพื่อกระตุ้น



ให้คนมีลูกจ�านวนมากขÖ้น คูปองแทนเงินสดเพื่อรับบริการที่จ�าเปšนส�าหรับบุตร (Certificate for In - kind 

Services) การลดหย่อนภาÉี (Tax Relief) และสิทธิพิเศÉอื่นæ เปšนต้น ดังจะยกตัวอย่างนโยบายต่างæ 

ในแต่ละประเทศดังนี้

2.1 การใหเงินพิเศษสําหรับบุตร

ท่ีประเทศญีปุ่†นมีนโยบายให้เงนิพเิศÉส�าหรบัครอบครวัท่ีมีบุตรเริม่ขÖน้ในป‚ 1971 โดยนโยบายท่ีออกมา

ครั้งแรกน้ันจะให้เงินกับครอบครัวท่ีมีบุตรต้ังแต่สามคนขÖ้นไป และบุตรท่ีได้รับเงินพิเศÉต้องมีอายุน้อยกว่า 

5 ป‚ และพ่อแม่ต้องมีรายได้รวมกันไม่เกินเกณฑ์ที่ก�าหนด ต่อมาในป‚ 1985 มีการปรับนโยบายการให้เงิน

เปšนพิเศÉกับครอบครัวที่มีบุตรตั้งแต่สองคนขÖ้นไป และปรับให้ตั้งแต่ลูกคนแรกในป‚ 1990 ตั้งแต่ป‚ 1992 

ลกูคนแรกและคนท่ีสองจะได้รบัเงนิช่วยเหลอื คนละ 5,000 เยนต่อเดือน คนต่อæ มาได้คนละ 10,000 เยน

ต่อเดือน ส�าหรับช่วงอายุเดçกท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินพิเศÉน้ัน เดิมทีต้ังแต่ป‚ 1974 นโยบายช่วยเหลือน้ีจะให้

เงินพิเศÉกับเดçกไปจนถÖงวัยก่อนเข้าอนุบาล (Preschooler) แต่ปรับลงมาให้กับเดçกจนถÖงอายุ 3 ขวบ ในป‚ 

1985 (Oshio, 1999 อ้างใน Suzuki, 2006) ต่อมาในป‚ 2000 ขยายไปจนถÖงเดçกก่อนเข้าประถมศÖกÉา 

และขยายออกไปอีกทีในป‚ 2004 จนถÖงเดçกจบชั้นประถมศÖกÉาป‚ที่ 3 หรือจนอายุ 9 ขวบ (Suzuki, 2006)

ประเทศรัสเซียเปšนอีกหนÖ่งประเทศท่ีมีการต่ืนตัวและออกนโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างจริงจัง 

โดยเ©พาะนโยบายท่ีให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับครอบครัวท่ีมีบุตรมาก ในป‚ 1981 ประเทศรัสเซีย

ออกนโยบายให้เงนิพเิศÉตามจ�านวนบุตร โดยลกูคนแรกจะได้รบั 50 รเูบิล คนท่ีสองและสามคนละ 100 รเูบิล 

หรือคิดเปšนร้อยละ 30 และ 60 ของเงินเดือนโดยเ©ลี่ยในขณะน้ัน นอกจากน้ี มีเงินโบนัสหลังคลอดท่ี

จ่ายให้เปšนรายครั้ง ครั้งละ 8,000 รูเบิล ต่อการคลอดลูกหนÖ่งคน มีเงินพิเศÉค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือน ซÖ่งจะ

จ่ายให้จนกระทั่งลูกอายุ 1.5 ขวบ โดยในป‚ 2006 ได้เพิ่มขÖ้นจากเดิม 700 รูเบิล เปšน 1,500 รูเบิล ส�าหรับ

ครอบครัวที่มีลูกหนÖ่งคน และ 3,000 รูเบิล ส�าหรับครอบครัวที่มีลูกหลายคน ในป‚ 2007 รัฐบาลได้ออก

นโยบายเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนทางการเงินให้กับครอบครัวท่ีมีบุตร โดยเริ่มจ่ายพิเศÉรายเดือนให้กับแม่ท่ีต้ัง

ครรภ์ จ่ายพิเศÉอีกหนÖ่งครั้งเมื่อแรก½ากครรภ์กับสูติแพทย์ (หรือตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์) เปšนต้น ในป‚ 

2008 มีการจ่ายเพ่ิมเติมส�าหรับสตรีต้ังครรภ์ท่ีสามีต้องไปเกณฑ์ทหาร (เปšนเวลา 2 ป‚ตามก�าหนด) 

คิดเปšนเงิน 14,000 รูเบิล ต่อเดือน และให้เพิ่มอีกเดือนละ 6,000 รูเบิล ในกรณีที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด

ถÖง 3 ขวบ (Avdeyeva, 2011)

ในภูมิภาคอ่ืนของรัสเซียกçมีการสนับสนุนให้ออกนโยบายช่วยเหลือด้านการเงินให้กับครอบครัวเพื่อ

กระตุ้นให้มีการเกิดมากขÖ้น เช่น ในสาธารณรัฐโคมิ ที่ออกนโยบายให้เงินพิเศÉเพิ่มเติม 300 รูเบิล ต่อเดือน

ส�าหรับแม่ที่ให้นมบุตร หรือตั้งแต่ป‚ 2009 พ่อแม่ที่เปšนนักศÖกÉาเตçมเวลาที่เมืองเซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก ประเทศ

รัสเซีย สามารถรับเงินสมทบ 120 รูเบิล ต่อเดือน เพื่อเปšนค่าเลี้ยงดูลูก (Avdeyeva, 2011)

การให้เงินสมทบช่วยเหลือเพื่อเปšนแรงจูงใจในการมีบุตรส�าหรับคู่สมรสเปšนนโยบายท่ีใช้แพร่หลาย

ในอีกหลายประเทศ เช่น เกาหลี สวีเดน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย สเปน และสิงคโปร์ เปšนต้น ทว่า แต่ละ

ประเทศมีเงื่อนไขแยกย่อยก�าหนดกฎเกณฑ์ในการรับสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกัน ขÖ้นอยู่กับบริบททางสังคม

และเป‡าหมายที่ต้องการผลักดัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศสิงคโปร์ นโยบายให้เงินสนับสนนุเพื่อส่งเสริมให้คน
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มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขÖ้นไป จะก�าหนดสิทธิประโยชน์นี้ให้กับผู้หญิงที่มีระดับการศÖกÉาสูง (Yap, 2000, 2002; 

Gubhaju & Moriki - Durand, 2003)

สาธารณรัฐเอสโตเนีย เปšนประเทศหนÖ่งที่อัตราเจริญพันธุ์สูงขÖ้นอย่างเหçนได้ชัด จาก 1.28 ในป‚ 1998 

เปšน 1.66 ในป‚ 2008 หลังจากท่ีรัฐบาลได้พยายามพั²นานโยบายและปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างæ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการและเปšนประโยชน์เอ้ือต่อการมีบุตรมากขÖน้ โดยนโยบายท่ีคาดว่าส่งผลให้อัตรา

เจริญพันธุ์ในเอสโตเนียสูงขÖ้นจนเปšนท่ีน่าสังเกต คือ นโยบายให้เงินตอบแทนแก่มารดา หรือ Mother’s 

salary ซÖ่งรัฐบาลก�าหนดใช้ในป‚ 2004 เพื่อเปšนการชดเชยให้กับพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียรายได้จากการขาดงาน

เพื่อมาเลี้ยงลูก งานวิจัยพบว่านโยบายดังกล่าวช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้สูงขÖ้นอีก 0.09 ในป‚ 2004 จาก

ป‚ 2003 และยังคงมีแนวโน้มสูงขÖ้นอย่างต่อเนื่องในป‚ต่อæ มา (Goldstein et al, 2009)

2.2 การใหคูปองแทนเงินสดเพื่อรับบริการที่จําเปนสําหรับบุตร

ในป‚ 2007 ประเทศรัสเซียออกนโยบายน�าร่อง (2007 - 2017) สนับสนุนครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่ 2 คน

ขÖ้นไป หรือ “Maternity Capital” โดยน�าจ่ายในรูปแบบของคูปองแทนเงินสดซÖ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 

รเูบิล หรอืประมาณ 300,000 บาท คปูองดังกล่าวสามารถน�าไปแลกเปšนบรกิารท่ีเก่ียวกับการรกัÉาพยาบาล

บุตร การศÖกÉา การ½ƒกอบรม การปรับปรุงที่พักอาศัย หรือแบ่งบางส่วนเปšนเงินออมส�าหรับมารดา คูปองนี้

จะหมดอายุเมื่อลูกอายุครบ 25 ป‚บริบูรณ์ (Maleva, 2006; Avdeyeva, 2011)

ผลจากนโยบายน�าร่องนี้ อัตราเจริญพันธุ์จากเดิมที่สูงขÖ้นเพียงเลçกน้อยช่วงก่อนป‚ 2007 ได้เพิ่มสูงขÖ้น

จาก 1.3 ในป‚ 2006 เปšน 1.51 ในป‚ 2008 ซÖ่งเปšนไปได้ว่าเปšนผลจากนโยบายดังกล่าว แม้ส่วนหนÖ่ง

อาจอธิบายได้จากสภาพเศรÉฐกิจที่ดีขÖ้นในรัสเซียขณะนั้น (Goldstein et al, 2009)

2.3 การลดหยอนภาษี

ในประเทศญี่ปุ†น พ่อแม่ที่มีลูกอายุต�่ากว่า 16 ป‚ สามารถลดหย่อนภาÉีได้ 380,000 เยน จากภาÉี

เงินได้ และ 330,000 เยน จากภาÉีท้องถิ่น พ่อแม่ที่มีลูกอายุระหว่าง 16 และ 22 ป‚ สามารถลดหย่อน

ภาÉีได้ 630,000 และ 450,000 เยน ตามล�าดับ (Atoh, 2005) ดังนั้น ในประเทศญี่ปุ†น โดยเ©ลี่ยพ่อแม่

จะเสียภาÉีร้อยละ 20 ส�าหรับภาÉีเงินได้ และร้อยละ 10 ส�าหรับภาÉีท้องถิ่น (Suzuki, 2006) เช่นเดียว

กับในประเทศสิงคโปร์ท่ีมีการลดหย่อนภาÉีให้กับพ่อแม่ท่ีมีลูกต้ังแต่สามคนขÖ้นไป เพื่อสนับสนุนนโยบายส่ง

เสริมให้คนมีลูก 3 คนขÖ้นไป ภายใต้สโลแกน “Have three or more, if you can afford it” (Sasai, 

2005 อ้างใน Suzuki, 2006)

2.4 สิทธิพิเศษอื่นๆ 

ประเทศรัสเซียออกกฎหมายให้กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยเปšนระยะเวลา 8 ป‚ ส�าหรับครอบครัวที่มีลูก 

และคู่สมรสคนใดคนหนÖ่งต้องอายุน้อยกว่า 30 ป‚ มีการท�าประกันคุ้มครองให้กับครอบครัวคิดเปšนเงินสูงสุด

ไม่เกิน 6,000 รูเบิลต่อเดือน (Avdeyeva, 2011) นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้คนคลอดลูกในวันชาติรัสเซีย 

โดยครอบครวัใดท่ีมารดาคลอดลกูในวันท่ี 12 มิถุนายน ซÖง่เปšนวันชาติรสัเซยีจะได้รบัเงนิหรอืของรางวัลต่างæ 



อาทิ รถยนต์ ตู้เยçน เปšนต้น ซÖง่เม่ือป‚ 2007 มีมารดาท่ีคลอดลกูในวันชาติรสัเซยีและได้รบัเงนิรางวัลรวมเปšน

เงินทั้งสิ้นราว 300,000 บาท (Kuznetsova, 2007; Avdeyeva, 2011) นอกจากนี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ 

ครอบครัวขนาดใหญ่จะได้รับสิทธิพิเศÉในการซื้อบ้าน (Sasai, 2005 อ้างใน Suzuki, 2006)

นอกจากน้ี จากผลการส�ารวจนโยบายส่งเสริมการเกิดในประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ นโยบายหนÖ่งท่ี

นักวิชาการหลายท่านวิเคราะห์และเช่ือว่าได้ผล คือ นโยบาย “Speed Premium” ในประเทศสวีเดน 

ซÖ่งเปšนนโยบายส่งเสริมให้คู่สมรสมีบุตรทิ้งช่วงห่างกันน้อยลง (Hoem, 1993) โดยถ้ามารดามีลูกคนที่ 2 

หรือคนต่อæ มาภายใน 30 เดือน หลังคลอดลูกคนแรกหรือคนก่อนหน้า (หรือภายใน 24 เดือน ถ้าเปšนช่วง

ก่อนป‚ 1986) มารดาจะยังคงได้รับสิทธิพิเศÉเหมือนตอนมีลูกคนก่อนหน้า แม้ว่าจะไม่ได้กลับไปท�างาน

ในระหว่างต้ังครรภ์กçตาม (Rosen, 2004) นโยบายน้ีท�าให้คนมีลูกคนท่ีสอง สามเรçวขÖ้น (Oláh 1996, 

Berinde 199 9)

3. นโยบายที่เสริมสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีบุตร

จากการส�ารวจในประเทศที่พั²นาแล้ว พบว่าผู้หญิงโดยเ©ลี่ยยังคงมีบุตรน้อยกว่าที่ต้องการ ช่องว่าง

ระหว่างจ�านวนบุตรที่ผู้หญิงมีจริงและจ�านวนบุตรที่ต้องการนั้น เปšนการสะท้อนให้เหçนว่า ป˜ญหาการมีบุตร

น้อยลง ไม่ได้มาจากเพียงคู่สมรสไม่ต้องการมบีตุร หรือต้องการมีบตุรน้อยลงเพียงเท่านั้น แต่เปšนด้วยป̃จจัย

อื่นที่เปšนอุปสรรคท�าให้ไม่สามารถมีบุตรได้ตามความต้องการ โดยเ©พาะอย่างยิ่ง โครงสร้างของสังคมที่ยัง

ไม่สนับสนุนการมีบุตรเท่าที่ควร (Bongaarts, 2002; Morgan, 2003; McDonald, 2006; D’Addio & 

Mira d’Ercole, 2005; Suzuki, 2006) 

ป˜ญหาการเกิดที่น้อยลง จÖงจ�าเปšนต้องค�านÖงถÖงโครงสร้างสถาบันทางเศรÉฐกิจ สังคม และวั²นธรรม 

เพ่ือสามารถก�าหนดนโยบายท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการมีบุตรของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิผล ดังน้ัน 

นอกเหนือจากการเสริมแรงจูงใจการมีบุตร ผ่านการให้เงินพิเศÉส�าหรับบุตร การลดหย่อนภาÉี หรือสิทธิ

พเิศÉอ่ืนæ ดงัท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว นโยบายเพือ่ส่งเสรมิการเกิดในหลายประเทศจÖงเน้นการเสรมิสร้าง

สิ่งแวดล้อมทางเศรÉฐกิจ สังคม และวั²นธรรม ให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัว ที่คู่สมรส (โดยเ©พาะผู้หญิง) 

ไม่จ�าเปšนต้องเลือกระหว่างการสร้างครอบครัวกับความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานอีกต่อไป

3.1 สิทธิลาคลอด

การลาคลอดบุตรมีต้นทุนค่าเสียโอกาสหากพ่อหรือแม่ต้องสูญเสียรายได้จากการลางาน ดังน้ัน

การได้รับสิทธิลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือน จÖงเปšนการลดค่าเสียโอกาสนั้นได้ สิทธิลาคลอดส�าหรับบิดา

และมารดาแบบได้รบัเงนิเดอืนรวมกันมักอยู่ระหว่าง 3 เดือน ถÖงไม่เกิน 1 ป‚ โดยท่ีประเทศสวีเดนและเยอรมัน

เปšนประเทศที่ให้สิทธิการลาคลอดแบบได้รับเงินเดือนส�าหรับพ่อและแม่รวมกันยาวนานถÖง 47 สัปดาห์ ตาม

ด้วยนอร์เวย์ กรีซ ¿�นแลนด์ แคนาดา และญี่ปุ†น ที่ให้สิทธิการลาคลอดโดยได้รับเงินเดือนเปšนเวลามากกว่า 

6 เดือน ประเทศท่ีให้สทิธิลาคลอดแบบได้รบัเงนิเดือน 4 - 6 เดือน ได้แก่ อิตาล ีผรัง่เศส ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก 

สเปน ออสเตรีย และอังกฤÉ ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ให้สิทธิลาคลอด
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แบบได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 4 เดือน ในขณะที่ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาไม่ให้สิทธิการลาคลอดแก่บิดา

หรือมารดาแบบได้รับเงินเดือนเลย (Ray, Gornick & Schmitt, 2010)

อย่างไรกçตาม สิทธิการลาคลอดถÖงแม้จะไม่ได้รับค่าจ้าง ยังคงเปšนประโยชน์กับพ่อแม่ท่ีต้องการจะ

กลับมาท�างาน เน่ืองจากผู้ว่าจ้างจะต้องรักÉาต�าแหน่งงานของพ่อแม่ท่ีลาคลอดไป จÖงเปšนการประกัน

ความม่ันคงทางการงานให้กับพ่อแม่ท่ีมีบุตรได้ในระดับหนÖ่ง ประเทศ½รั่งเศสเปšนประเทศท่ีให้สิทธิลาคลอด

ส�าหรับพ่อและแม่รวมกันยาวนานถÖง 318 สัปดาห์ (โดยเปšนส่วนท่ีได้รับเงินเดือน 22 สัปดาห์) (Ray, 

Gornick & Schmitt, 2010)

การให้สิทธิลาคลอดช่วยลดอุปสรรคของการมีบุตรได้ ในบางครั้ง รัฐจะเปšนผู้ช่วยแบ่งเบาภาระจาก

ผูว่้าจ้างโดยช่วยสนับสนุนเงนิเดอืนในช่วงลาคลอด เช่น ประเทศสงิคโปร์ มารดามีสทิธลิาคลอดโดยได้รบัเงนิ

เดอืน 16 สปัดาห์ โดยหากเปšนบุตรคนแรกหรอืคนท่ีสอง ผูว่้าจ้างและรฐับาลจะเปšนผูร้บัผดิชอบจ่ายเงนิเดอืน

คนละครÖ่ง แต่หากเปšนบุตรคนท่ี 3 รัฐบาลจะเปšนผู้จ่ายเงินเดือนตลอดท้ัง 16 สัปดาห์ ท่ีแม่ลาคลอด 

เพื่อเปšนการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง (Ministry of Manpower, 2014) 

ข้อกังวลส�าคัญในเรื่องสิทธิลาคลอด คือความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากแม่เปšนผู้ลาคลอดเปšนหลัก 

จÖงท�าให้เสียเปรียบผู้ชายด้านความก้าวหน้าทางการงาน ดังน้ัน ในหลายประเทศจÖงพยายามส่งเสริมให้พ่อ

ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อไปดูแลบุตรด้วย โดยก�าหนดสิทธิลาคลอดส�าหรับท้ังพ่อและแม่ร่วมกัน และให้จัดสรร

วันลากันเอง อย่างไรกçตาม ส่วนใหญ่พ่อมักจะไม่ใช้สิทธิลาคลอดเท่าที่ควร หลายประเทศ เช่น นอร์เวย์ 

จÖงกันสิทธิลาคลอดส�าหรับพ่อโดยเ©พาะ (Paternal quota) เปšนเวลา 14 สัปดาห์ โดยวันลานี้ไม่สามารถ

ถ่ายโอนสิทธิการลาคลอดนี้ให้แก่แม่ได้ (University of Oslo, 2014) 

ผลกระทบจากการเพ่ิมสิทธิลาคลอดต่ออัตราเจริญพันธุ์ยังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัด บางการศÖกÉาพบว่า

การเพิ่มสิทธิลาคลอดส่งผลต่ออัตราเจริญพันธุ์ที่เพิ่มขÖ้น (Rosen, 2004; Lalive & Zweimuller, 2005; 

Hoem, 1993) ตัวอย่างเช่นการศÖกÉาในออสเตรียของ Lalive & Zweimuller (2005) ที่พบว่าการขยาย

เวลาลาคลอดในป‚ 1990 เพ่ิมโอกาสการมีบุตรเพิ่มเติมของคู่สมรส แต่อย่างไรกçตาม มีการศÖกÉาจ�านวน

ไม่น้อย ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิลาคลอดและอัตราเจริญพันธุ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Hoem, 

Prskawetz & Neyer, 2001) นอกจากน้ัน ยังมีงานวิจัยบางส่วนท่ีพบว่าการเพิ่มเวลาในการลาคลอด

เพิ่มขÖ้น ท�าให้อัตราเจริญพันธุ์ลดลง ซÖ่งผู้วิจัยสันนิÉฐานว่าอาจเปšนเพราะการมีเวลาคลอดท่ียาวนานท�าให้

มีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานยากขÖ้น นอกจากน้ี ยังพบว่าประเทศท่ีมีอนุญาตให้ลาคลอดเปšนเวลานาน 

มักเปšนประเทศท่ีมีศูนย์บริการเดçกเลçกน้อยด้วย จÖงอาจเปšนผลจากป˜จจัยด้านการขาดศูนย์ดูแลเดçกเลçก

ที่ส่งผลต่ออัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงด้วย (D’Addio & Mira d’Ercole, 2005)

3.2 ตารางการทํางานที่ยืดหยุน

นอกเหนือจากการให้สิทธิลาคลอด วิธีหนÖ่งในการส่งเสริมการท�างานส�าหรับพ่อแม่ท่ีมีเพ่ิงมีบุตร คือ

การอนุญาตให้มีชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ่น ดังเช่นประเทศนอร์เวย์ พ่อแม่สามารถเลือกที่จะท�างานร้อยละ 

50, 60, 75, 80 หรือ 90 ของชั่วโมงการท�างานตามปกติได้เปšนระยะเวลาถÖง 3 ป‚ เช่นเดียวกันกับที่เยอรมัน

ที่พ่อแม่สามารถเลือกท�างาน 15 - 30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ได้เปšนระยะเวลาถÖง 3 ป‚ ภายหลังการคลอดบุตร 

(Hegewisch, 2009) 



ในหลายประเทศ ลูกจ้างมีสิทธิท่ีจะขอช่ัวโมงการท�างานท่ียืดหยุ่นขÖ้นจากนายจ้างได้ เช่น ประเทศ

อังกฤÉ หรือออสเตรเลีย อย่างไรกçตาม ผู้ว่าจ้างยังคงอ�านาจในการอนุมัติ จÖงท�าให้การมีช่ัวโมงท�างาน

ท่ียืดหยุ่นเพื่อการสร้างครอบครัวยังคงเปšนไปได้ยากในทางป¯ิบัติ ท่ีประเทศออสเตรเลีย ภาครัฐจÖงได้เปšน

ผู้ริเริ่มการให้สวัสดิการช่ัวโมงท�างานท่ียืดหยุ่นแก่พนักงานของตนเอง โดยหวังเปšนตัวอย่างแก่ภาคเอกชน

ให้ใช้ในการดÖงดูดและรักÉาลูกจ้างท่ีเก่งและมีคุณภาพ ซÖ่งในป˜จจุบัน บริÉัทเอกชนรายใหญ่หลายแห่ง

ในออสเตรเลียเริ่มเพิ่มทางเลือกชั่วโมงการท�างานให้แก่พนักงานของตนเองบ้างแล้ว (McDonald, 2006) 

จากการศÖกÉาในประเทศ OECD พบว่าการสามารถท�างานแบบไม่เตçมเวลา มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้น (D’Addio & Mira d’Ercole, 2005) ซÖ่งตรงกับการศÖกÉาของ Del 

Boca (2002) ท่ีพบว่าการมีทางเลือกท�างานแบบไม่เตçมเวลา เปšนการเพิ่มโอกาส ท้ังในด้านการมีลูก 

และการท�างานของผู้หญิงในอิตาลี 

3.3 การบริการศูนยดูแลเด็กเล็ก

อุปสรรคส�าคัญต่อการมีบุตรประการหนÖ่งในยุคป˜จจุบัน คือ การหาคนช่วยดูแลบุตรระหว่างวัน

หากท้ังพ่อและแม่ต้องการท�างาน การมีศูนย์ดูแลเดçกเลçกท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีคู่สมรสสามารถเข้าถÖงได้ 

จะเปšนการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดู และท่ีส�าคัญเปšนการสนับสนุนให้ผู้หญิงยังคงสามารถ

อยู่ในก�าลังแรงงานต่อไปได้ จÖงเปšนการช่วยลดต้นทุนทางอ้อมจากการมีบุตร ผ่านต้นทุนค่าเสียโอกาสของ

ผู้หญิง โดยเ©พาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้หญิงในป˜จจุบัน ที่มีการศÖกÉา และโอกาสความก้าวหน้าในการงานสูงขÖ้น 

ประเทศสิงคโปร์มีมาตรการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของการส่งบุตรไปศูนย์ดูแลเดçกเลçก โดยอัตรา

การช่วยเหลือขÖ้นอยู่กับรายได้ครัวเรือน หากครัวเรือนมีรายได้น้อย รัฐจะช่วยเหลือค่าใช้บริการศูนย์ดูแลเดçก

มากที่สุดถÖง 740 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน หรือ 1,140 เหรียญสิงคโปร์ หากบุตรยังเปšนทารกอยู่ ครัวเรือน

ท่ีมีรายได้สูงจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในอัตราท่ีลดลง (Ministry of Social and Family 

Development, 2014) 

ประเทศเดนมาร์ก การจัดบรกิารดูแลเดçกเลçกอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของอ�านาจท้องถ่ินในแต่ละเขต

เทศบาล ซÖ่งทุกเขตเทศบาลจะต้องมีศูนย์ส�าหรับดูแลเดçกเลçก โดยท่ีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ปกครองจ่าย

คา่บริการไม่เกนิ รอ้ยละ 25 ถÖง 28 และรัฐเปšนผู้รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือ มาตรการดงักล่าวนี ้ท�าให้

ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรไปศูนย์ดูแลเดçกเลçกเปšนจ�านวนมาก กล่าวคือ สูงถÖงร้อยละ 90 ส�าหรับผู้ปกครองที่มี

เดçกเลçกวัย 1 - 2 ป‚ และร้อยละ 97 ส�าหรบัเดçกวัย 3 - 5 ป‚ (Eydal & Rostgaard, 2011) ประเทศเดนมาร์ก

จÖงเปšนประเทศหนÖ่ง ที่มีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงสูงเปšนอันดับต้นæ ของยุโรป

ถÖงแม้ว่าการเป�ดศูนย์บริการดูแลเดçกเลçกในเดนมาร์กจะครอบคลุมในทุกพื้นที่ แต่ป˜จจัยส�าคัญที่ท�าให้

ผู้ปกครองนิยมใช้บริการเปšนจ�านวนมาก คือ การควบคุมคุณภาพของศูนย์บริการเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจาก

ทางรัฐ ต้ังแต่การก�าหนดจ�านวนเดçกท่ีผู้ดูแลเดçกหนÖ่งคนจะดูแล คือ ต้องไม่เกิน 3 คนต่อผู้ดูแลหนÖ่งคน 

หากเดçกมีอายุ 2 - 3 ป‚ และจะต้องไม่เกิน 6 คนต่อผู้ดูแลหนÖ่งคน หากเดçกมีอายุ 3 - 6 ป‚ นอกจากนี้ รัฐยัง

ควบคุมคุณภาพอาหารกลางวันของเดçกอย่างเคร่งครัดให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ (European Union, 

2014) การควบคุมคุณภาพท่ีเคร่งครัดเช่นน้ีท�าให้ผู้ปกครองวางใจท่ีจะ½ากเดçกไว้แก่ศูนย์ดูแลเดçกเลçก 

จÖงไม่น่าแปลกใจที่ศูนย์บริการดูแลเดçกเลçกในเดนมาร์กจÖงได้รับความนิยมอย่างสูง
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74  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ผลการศÖกÉาจ�านวนมากพบว่า การมีศูนย์บริการเดçกเลçกเปšนป˜จจัยท่ีเพิ่มท้ังแนวโน้มการมีบุตรและ

การท�างานของผู้หญิง (Del Boca, 2002; Ronsen, 2004; Kravdal, 1996) อย่างไรกçตาม ผลกระทบ

จากการมศีนูย์บริการเดçกเลçกต่ออตัราเจริญพนัธุอ์ยูใ่นระดบัทีค่อ่นข้างต�า่ เช่นในการศÖกÉาทีป่ระเทศนอรเ์วย์ 

Kravdal (1996) พบว่าหากมีอัตราการเข้ารับบริการในศูนย์เดçกเลçกเพิ่มขÖ้นร้อยละ 20 (percentage 

points) อัตราเจริญพันธุ์จะเพิ่มขÖ้น 0.05 ต่อผู้หญิงหนÖ่งคน

ตาราง 1 ตัวอย่างนโยบายส่งเสริมการเกิดในต่างประเทศ

นâยบาย »รÐàทศ สิทธิพิàศÉ

นâยบายàสริมáรงจูงãจมÕบุตร

àงิน
ค‹าàลÕéยงดูบุตร 
รายàด×อน

รัสเซีย
1,500 รูเบิล ส�าหรับครอบครัวท่ีมีลูกคนเดียว และ 3,000 รูเบิลส�าหรับ
ครอบครวัท่ีมีบุตรหลายคน โดยจ่ายให้กระท่ังบุตรอายุ 1.5 ขวบ และเพิม่เติม
ให้ส�าหรับลูกคนแรก 50 รูเบิล คนที่ 2 และ 3 คนละ 100 รูเบิล

เซนต์ป‚เตอร์สเบิร์ก, 
รัสเซีย

ส�าหรับพ่อแม่ท่ีเปšนนักศÖกÉาเตçมเวลาสามารถรับเงินสมทบ 120 รูเบิล 
ต่อเดือน เพื่อเปšนค่าเลี้ยงดูบุตร

ญี่ปุ†น
บุตรอายุต�่ากว่า 3 ขวบ ได้รับคนละ 10,000 เยน บุตรอายุตั้งแต่ 3 ถÖง 12 
ป‚ ถ้าเปšนลูกคนแรกและคนท่ีสอง ได้รับ 5,000 เยน ลูกคนต่อæ มาได้รับ 
10,000 เยน

สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย

เงินเดือนส�าหรับมารดา หรือ Mother’s salary เพื่อชดเชยรายได้จาก
การขาดงานเพื่อมาเลี้ยงลูก

เงินออม
ส�าหรับมารดา

รัสเซีย

ทุนสนับสนุนครอบครัวท่ีมีลูกต้ังแต่ 2 คนขÖ้นไป โดยน�าจ่ายเปšนคูปองแทน
เงินสดมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิล หรือประมาณ 300,000 บาท เพื่อแลก
เปšนบรกิารด้านการรกัÉาพยาบาลบุตร การศÖกÉา การ½ƒกอบรม การปรบัปรงุ
ท่ีพักอาศัย หรือเปšนเงินออมส�าหรับมารดา สามารถแบ่งใช้ได้จนลูกอายุ
ครบ 25 ป‚บริบูรณ์

เงินโบนัส
หลังคลอด

รัสเซีย 8,000 รูเบิล ต่อการคลอดบุตร
สเปน 2,500 ยูโร ต่อการคลอดบุตร

เงินช่วยเหลือ
ขณะตั้งครรภ์

รัสเซีย
เงินพิเศÉท่ีจ่ายรายเดือนต้ังแต่สตรีเริ่มต้ังครรภ์ และจ่ายพิเศÉอีกหนÖ่งครั้ง
เมื่อแรก½ากครรภ์กับสูติแพทย์ (หรือตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์)

เงิน
ค่านมบุตร

สาธารณรัฐโคมิ
รัสเซีย

เงินพิเศÉเพิ่มเติม 300 รูเบิล ต่อเดือนส�าหรับแม่ที่ให้นมบุตร 

เงินพิเศÉอื่นæ 
รัสเซีย

เงินช่วยเหลือส�าหรับสตรีต้ังครรภ์ท่ีสามีต้องไปเกณฑ์ทหาร (เปšนเวลา 2 ป‚
ตามก�าหนด) เดือนละ 14,000 รูเบิล โดยเพิ่มให้อีกเดือนละ 6,000 รูเบิล 
หากมีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิดถÖง 3 ขวบ

รัสเซีย
เงินหรือของรางวัลส�าหรับเดçกท่ีเกิดในวันท่ี 12 มิถุนายน ซÖ่งเปšนวันชาติ
รัสเซีย 



นâยบาย »รÐàทศ สิทธิพิàศÉ

การลดหย่อน
ภาÉี

ญี่ปุ†น

พ่อแม่ท่ีมีลกูอายุต�า่กว่า 16 ป‚ สามารถลดหย่อนภาÉไีด้ 380,000 เยน จาก
ภาÉีเงินได้ และ 330,000 เยน จากภาÉีท้องถ่ินพ่อแม่ท่ีมีลูกอายุระหว่าง 
16 และ 22 ป‚ สามารถลดหย่อนภาÉีได้ 630,000 และ 450,000 เยน 
ตามล�าดับ 

สิงคโปร์ ลดหย่อนภาÉีส�าหรับพ่อแม่ที่มีลูกตั้งแต่ 3 คนขÖ้นไป

เกาหลีใต้
ส�าหรับครอบครัวท่ีมีบุตรหรือเปšนครอบครัวใหญ่จะได้รับการลดหย่อนภาÉี
และค่าประกันสุขภาพ

เดนมาร์ก ลดหย่อนภาÉสี�าหรบัครอบครวัท่ีมีบุตร และผูมี้รายได้คนท่ี 2 ของครอบครวั

สิทธิพิเศÉ
ทางการเงิน

รัสเซีย
กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบ้ียเปšนระยะเวลา 8 ป‚ ส�าหรับครอบครัวท่ีมีลูก และ
คู่สมรสคนใดคนหนÖ่งต้องอายุน้อยกว่า 30 ป‚

รัสเซีย
ท�าประกันคุม้ครองให้กับครอบครวัท่ีมีบุตร วงเงนิสูงสดุไม่เกิน 6,000 รเูบิล
ต่อเดือน

สิงคโปร์ ครอบครัวขนาดใหญ่จะได้รับสิทธิพิเศÉในการซื้อบ้าน
นâยบายทÕèàสริมสร้างสิèงáวดล้อมการมÕบุตร

สิทธิลาคลอด

สวีเดน 
และเยอรมัน

ให้สทิธกิารลาคลอดแบบได้รบัเงนิเดอืนส�าหรบัพ่อและแม่รวมกันยาวนานถÖง 
47 สัปดาห์

½รั่งเศส
สิทธิลาคลอดส�าหรับพ่อและแม่รวมกันยาวนานถÖง 318 สัปดาห์ (โดยเปšน
ส่วนที่ได้รับเงินเดือน 22 สัปดาห์

นอร์เวย์
กันสิทธิลาคลอดส�าหรับพ่อโดยเ©พาะ (Paternal quota) เปšนเวลา 14 
สัปดาห์ โดยวันลาน้ีไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิการลาคลอดน้ีให้แก่แม่ได้
เพื่อความเสมอภาคทางเพศ

สิงคโปร์

มารดามีสิทธิลาคลอดโดยได้รับเงินเดือน 16 สัปดาห์ โดยหากเปšนบุตรคน
แรกหรือคนท่ีสอง ผู้ว่าจ้างและรัฐบาลจะเปšนผู้รับผิดชอบจ่ายเงินเดือน
คนละครÖ่ง แต่หากเปšนบุตรคนท่ี 3 รัฐบาลจะเปšนผู้จ่ายเงินเดือนตลอดท้ัง 
16 สัปดาห์ ที่แม่ลาคลอด เพื่อเปšนการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง

ตาราง
การท�างาน
ที่ยืดหยุ่น

นอร์เวย์
พ่อแม่สามารถเลอืกท่ีจะท�างานร้อยละ 50, 60, 75, 80 หรอื 90 ของช่ัวโมง
การท�างานตามปกติได้เปšนระยะเวลาถÖง 3 ป‚

เยอรมัน
พ่อแม่สามารถเลือกท�างาน 15 - 30 ช่ัวโมงต่ออาทิตย์ได้เปšนระยะเวลาถÖง 
3 ป‚ภายหลังการคลอดบุตร

อังกฤÉ และ 
ออสเตรเลีย

ลกูจ้างมีสทิธท่ีิจะขอช่ัวโมงการท�างานท่ียืดหยุ่นขÖน้จากนายจ้างได้ แต่ขÖน้อยู่
กับผูว่้าจ้างจะอนุมัติ ภาครฐัจÖงรเิริม่การให้สวัสดิการช่ัวโมงท�างานท่ียืดหยุ่น
แก่พนักงานของตนเอง โดยหวังเปšนตัวอย่างแก่ภาคเอกชน

การบริการ
ศูนย์ดูแล
เดçกเลçก

สิงคโปร์

เงนิช่วยเหลอืค่าใช้บรกิารศูนย์ดูแลเดçกจากรฐั หากครวัเรอืนมีรายได้น้อย รฐั
จะช่วยเหลือมากสุดถÖง 740 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน (หรือ 1,140 เหรียญ
สิงคโปร์หากบุตรเปšนทารก) ครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงจะได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐในอัตราที่ลดลง

เดนมาร์ก

การจัดบริการดูแลเดçกเลçกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอ�านาจท้องถ่ิน
ในแต่ละเขตเทศบาล ซÖ่งทุกเขตเทศบาลจะต้องมีศูนย์ส�าหรับดูแลเดçกเลçก 
โดยท่ีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ปกครองจ่ายค่าบริการไม่เกินร้อยละ 25 ถÖง 28 
และรัฐเปšนผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

ตาราง 1 (ต่อ)

นโยบาย  75
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ดงัตัวอย่างได้ยกมา จะเหçนได้ว่านโยบายส่งเสรมิการเกิดในประเทศท่ีก�าลงัเผชิญกับป̃ญหาการเกิดต�า่

มีมากมายหลากหลาย ต้ังแต่นโยบายท่ีเสริมแรงจูงใจมีบุตรโดยตรง จนกระท่ังนโยบายท่ีเสริมสร้างสภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสมกับการมีบุตร (ดังตัวอย่างสรุปนโยบายจากต่างประเทศเหล่าน้ี ในตาราง 1) ซÖ่ง

ผลกระทบท่ีเกิดขÖ้นจากการมีนโยบายส่งเสริมการเกิดเหล่าน้ียังไม่เปšนท่ีแน่ชัดว่าสามารถเพิ่มการเกิดได้จริง

หรือไม่ เน่ืองด้วยป˜จจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรมีความซับซ้อนสูง ไม่ว่าจะเปšนด้วยเรื่องค่านิยมของ

สงัคม ทัศนคติต่อการสร้างครอบครวัท่ีแตกต่าง ศาสนาท่ีให้ความส�าคญัต่อการมีบุตรท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ี

ยังมีข้อจ�ากัดด้านข้อมูล เช่น ในงานวิจัยของ D’Addio & Mira d’Ercole (2005) ที่ต้องการประเมิน

ผลกระทบจากการมีสทิธลิาคลอด แต่ไม่สามารถควบคมุอิทธพิลของการมีศูนย์ดูแลเดçกเลçกได้ เน่ืองจากไม่มี

ข้อมูลศูนย์ดูแลเดçกเลçกแบบระยะยาว เปšนต้น 

อย่างไรกçตาม แม้ว่านโยบายเหล่านี้จะไม่สามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ได้จนพ้นระดับที่อันตราย หรือ

กลบัขÖน้มาอยู่ในระดบัท่ีน่าพÖงพอใจ แต่น่ันมิได้หมายความว่านโยบายเหล่าน้ีจะไร้ประโยชน์ เน่ืองจากผูก้�าหนด

นโยบายควรต้องเปรียบเทียบว่าหากไม่มีนโยบายอะไรเลย ระดับการเกิดอาจลดลงไปยิ่งกว่านี้ อย่างเช่นใน

ประเทศไทยท่ีไม่มีนโยบายส่งเสรมิการเกิด (นอกจากการลดหย่อนภาÉ)ี และอัตราเจรญิพนัธุยั์งคงลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง การก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการเกิด จÖงอาจช่วยชะลอการลดลงของอัตราเจรญิพนัธุเ์พือ่ความม่ันคง

ทางด้านประชากรได้ นอกจากน้ี หากออกแบบนโยบายส่งเสรมิการเกิดให้ดแีละมีความครอบคลุม ผลกระทบ

จะไม่ใช่เพยีงการเพิม่จ�านวนการเกิดเท่าน้ัน แต่ยังเปšนการยกระดับคณุภาพชีวิตให้แก่ผูท่ี้ก�าลงัสร้างครอบครวั 

เปšนการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเปšนจุดเริ่มต้นในการพั²นามนุÉย์ที่จะเติบโตมาเปšนก�าลังของ

สังคมในภายภาคหน้าอีกด้วย

สรุปการเรียนรูจากนโยบายตางประเทศ

การก�าหนดนโยบายเพือ่ส่งเสรมิการมีบุตรเปšนเรือ่งละเอียดอ่อน เน่ืองจากการตัดสนิใจมีบุตรเปšนเรือ่ง

ท่ีมีป˜จจัยเก่ียวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเปšนป˜จจัยระดับบุคคล สังคม เศรÉฐกิจ ค่านิยม หรือวั²นธรรม 

การส่งเสรมิการเกิดให้ประสบความส�าเรçจจÖงจ�าเปšนต้องเข้าใจป̃จจัยต่างæ อย่างลÖกซÖง้ในแต่ละบรบิทของสงัคม 

โดยมีความท้าทายและป˜จจัยที่จะน�าไปสู่ความส�าเรçจ ดังนี้ 

1. ความทาทาย

เมื่อรัฐบาลมีด�าริที่จะก�าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเกิด ป¯ิกิริยาที่มักพบคือ การต่อต้านจากสังคม

ในวงกว้าง โดยความท้าทายอันดับแรก คือการให้สังคมตระหนักถÖงความส�าคัญของการส่งเสริมการเกิด 

ถÖงแม้หลายประเทศก�าลงัก้าวเข้าสูก่ารเปšนสังคมผูส้งูอายุและเริม่มีมาตรการหลากหลาย เพือ่รบัมือกับป̃ญหา

ที่จะตามมา แต่การส่งเสริมการเกิดมักไม่ใช่แนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการบรรเทาป˜ญหา

น้ี อาจด้วยยังไม่เหçนความเช่ือมโยงระหว่างภาวะการเกิดน้อยกับการก้าวเข้าเปšนสังคมผู้สูงอายุ หรือ

ความกังวลต่อการเพิ่มจ�านวนประชากร

ความคิดเหçนของสังคมมักมองว่า จ�านวนประชากรที่มีอยู่ในป˜จจุบันหนาแน่นอยู่แล้ว การมีมาตรการ

เพ่ือเพ่ิมประชากรจÖงเปšนแนวทางท่ีมักไม่ได้รบัการยอมรบั ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 



หรอืความม่ันคงต่อการพ²ันาของประเทศ จÖงจ�าเปšนต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่า นโยบายเพิม่การเกิด 

ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะเพิ่มขนาดประชากร แต่เปšนการควบคุมโครงสร้างอายุประชากรให้อยู่ในระดับ

ที่พอเหมาะ กล่าวคือ ไม่ปล่อยให้มีสัดส่วนประชากรอยู่ในวัยใดวัยหนÖ่งมากจนเกินไปจนเกิดความไม่สมดุล 

การส่งเสริมการเกิด จÖงเพียงเปšนการควบคุมไม่ให้การเกิดอยู่ในระดับท่ีต�่าจนเกินไป จนกระท่ังเกิดป˜ญหา

ขาดแคลนก�าลังแรงงานในอนาคต 

หากสาธารณะเริ่มเลçงเหçนว่า การส่งเสริมการเกิดเปšนแนวทางหนÖ่งในการรับมือกับป˜ญหาขาดแคลน

แรงงานในอนาคตแล้ว ความท้าทายต่อมาคอืความกังวลว่า นโยบายเหล่าน้ีจะไปส่งเสรมิการเกิดในบางกลุม่

ประชากรท่ีสังคมคิดว่าไม่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีบุตร เช่น กลุ่มวัยรุ่น ผู้มีรายได้น้อย การศÖกÉาต�่า 

หรือแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม ชาติพันธุ์บางกลุ่ม โดยมีความเชื่อว่า เดçกที่เกิดมาจากประชากรกลุ่มนี้ 

จะไม่มีคุณภาพและจะกลายเปšนป˜ญหาของสังคมในภายภาคหน้า นโยบายส่งเสริมการเกิดเช่นในสิงคโปร์ 

จÖงมุ่งเน้นไปยังเ©พาะกลุ่มท่ีรัฐต้องการท่ีจะส่งเสริมให้มีบุตร เช่น ผู้ท่ีมีการศÖกÉาสูง แต่อย่างไรกçตาม 

การกระท�าเช่นน้ี เปšนการสร้างความไม่เปšนธรรมและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และเปšนการกีดกัน

คนบางกลุ่มจากการได้รับสิทธิพิเศÉ 

ข้อกังวลเรื่องการส่งเสริมการเกิดในประชากรบางกลุ่มนั้น แท้ที่จริงคือความกังวลว่านโยบายดังกล่าว

จะเปšนการเพิ่มปริมาณการเกิดท่ีไม่มีคุณภาพ นโยบายจÖงต้องสร้างความม่ันใจให้แก่สังคมผ่านการมุ่งเน้น

การเกิดที่มีคุณภาพ นโยบายจÖงควรมีความครอบคลุม กล่าวคือ จะต้องดูแลทั้งแม่และลูกตั้งแต่ก่อนคลอด

ไปจนกระทั่งหลังคลอด ทั้งในด้านสุขภาพ โภชนาการ และพั²นาการของลูก นโยบายส่งเสริมการเกิดจÖง

ไม่ควรสิ้นสุดเม่ือเดçกเกิด แต่จะต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างสังคมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการหลังคลอด

ให้สามารถเลี้ยงดูพั²นาเดçกให้มีคุณภาพด้วย

ท้ายท่ีสุด การก�าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเกิดเปšนเรื่องยากท่ีมีความละเอียดอ่อน เน่ืองจาก

คนโดยมากรู้สÖกว่าการตัดสินใจมีบุตรน้ันเปšนสิทธิส่วนบุคคลท่ีรัฐไม่ควรมาก้าวก่าย รัฐจÖงจ�าเปšนต้องศÖกÉา

ข้อดีข้อเสียของการส่งเสริมการเกิด เปรียบเทียบกับแนวทางอ่ืนæ ในการแก้ไขป˜ญหาการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ และจ�าเปšนท่ีจะต้องเข้าใจมุมมองและข้อกังวลต่างæ ของสังคม เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและ

ร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อไป

2. ปจจัยสูความสําเร็จ

เ©กเช่นเดียวกับนโยบายอ่ืนæ ท่ัวไป ท่ีไม่มีนโยบายใดนโยบายหนÖ่งจะสามารถใช้ได้ผลในทุกบริบท

สังคมและ/หรือใช้ได้ผลตลอดไป นโยบายส่งเสริมการเกิดกçเช่นเดียวกัน ดังจะเหçนได้ในหลายประเทศ เช่น 

รัสเซีย สวีเดน ญี่ปุ†น ท่ีพั²นานโยบายส่งเสริมการเกิดในรูปแบบต่างæ มีท้ังนโยบายท่ีได้ผลมากบ้าง

น้อยบ้าง หรอืไม่ได้ผลเลย ท้ังน้ี เน่ืองจากการลดลงของอัตราเจรญิพนัธุมิ์ได้เกิดขÖน้มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนÖง่ 

แต่มีหลายเหตุป˜จจัยท่ีร่วมผลักดันให้การเกิดลดลง การก�าหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจÖงต้องมีความ

ครอบคลมุ คอืสามารถตอบโจทย์ได้ในหลายมิติ นโยบายใดเพยีงนโยบายเดียวอาจไม่เพยีงพอต่อการแก้ป̃ญหา 

การส่งเสรมิการเกิดให้ได้ผลจÖงต้องค�านÖงถÖงการครอบคลมุมิติต่างæ ในการมีบุตรให้ได้มากท่ีสดุ ต้ังแต่ค่าใช้จ่าย

ในการเลี้ยงดูบุตร การเข้าถÖงบริการดูแลเดçก จนถÖงความก้าวหน้าและมั่นคงในการงานของพ่อแม่ ตัวอย่าง

เช่น ที่ประเทศสวีเดน นอกจากสิทธิประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมให้ครอบครัวมีลูกติดæ กัน จะจูงใจให้พ่อ
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แม่มีบุตรจ�านวนมากขÖ้นและเรçวขÖ้น นโยบายที่ให้พ่อลาหยุดเพื่อดูแลลูกคนแรกกçเปšนอีกหนÖ่งแรงจูงใจที่ท�าให้

ผู้หญิงต้องการมีลูกคนที่สอง (Oláh, 1996) 

นอกจากการมีนโยบายที่ครอบคลุม ยังเปšนที่น่าสังเกตว่า นโยบายส่งเสริมการเกิดในต่างประเทศที่ได้

ทบทวนมา หลายครั้งวัตถุประสงค์ของนโยบายเหล่าน้ีไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมการเกิดเปšนหลัก หากแต่

เปšนการส่งเสรมิสถาบันครอบครวั ผ่านการปรบัเปลีย่นเงือ่นไขทางโครงสร้างสงัคมให้เอ้ือต่อการสร้างครอบครวั

ได้อย่างมีคณุภาพ ไม่ว่าจะเปšนการช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารศูนย์ดแูลเดçกเลçก การให้สทิธลิาคลอด

กับทั้งบิดาและมารดา ถÖงแม้ว่านโยบายเหล่านี้ไม่ได้มีเป‡าเพื่อเพิ่มการเกิดโดยตรง แต่เมื่อพ่อแม่ไม่จ�าเปšนจะ

ต้องเลอืกระหว่างการสร้างครอบครวักับความก้าวหน้าทางการงาน การมีบุตรเพิม่จÖงมักกลายเปšนผลพลอยได้

จากนโยบายเหล่านี้ 

ลักÉณะทางสังคมและวั²นธรรมกçเปšนอีกหนÖ่งป˜จจัยท่ีต้องค�านÖงถÖงในการก�าหนดนโยบายส่งเสริม

การเกิด นโยบายที่ได้ผลดีในสังคมหนÖ่งอาจไม่ได้ผลในอีกสังคมหนÖ่ง เช่น นโยบายการให้สวัสดิการลาคลอด

กับพ่อและแม่เปšนเวลานาน หรือการส่งเสริมให้ใช้บริการศูนย์ดูแลเดçกเลçก อาจได้ผลดีในสังคมตะวันตก 

แต่ส�าหรับประเทศในสังคมตะวันออก นโยบายเหล่าน้ีอาจไม่ประสบความส�าเรçจเท่าท่ีควร ตัวอย่างเช่น 

ประเทศญีปุ่†น ท่ีรปูแบบและลกัÉณะทางสงัคมเปšนผลมาจากค่านิยมและวั²นธรรมด้ังเดมิ รปูแบบครอบครวั

ที่อยู่รวมกันเปšนครอบครัวใหญ่ คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ไม่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เรียนจบ 

ต่างจากวั²นธรรมตะวันตก และการให้ความส�าคัญกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยตัวเองในช่วงสามป‚แรกของลูก 

ซÖ่งท�าให้ผู้หญิงตัดสินใจออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูก ต่างจากลักÉณะครอบครัวในสังคมตะวันตก ท่ีอาจมี

ความแน่นแ¿‡นภายในครอบครัวต�่ากว่า มีความเสมอภาคทางเพศสูง มีอาชีพท่ีสืบเน่ืองกับการรับเลี้ยงเดçก 

เช่น พี่เลี้ยงเดçก ติวเตอร์ เปšนต้น เพื่อลดภาระงานเลี้ยงดูลูกจากพ่อแม่ (Suzuki, 2006) ซÖ่งถ้าประเทศที่มี

การเลีย้งดเูดçกในสถานรบัเลีย้งเดçกมาก อัตราเจรญิพนัธุจ์ะสงูกว่าประเทศท่ีไม่นิยม½ากลกูท่ีสถานรบัเลีย้งเดçก 

(Hilgeman & Butts, 2009)

ความเสมอภาคทางเพศในสงัคม จÖงเปšนอีกหนÖง่ป̃จจัยท่ีมีผลต่ออัตราเจรญิพนัธุ ์ตัวอย่างเช่น ประเทศ

ที่มีลักÉณะที่ผู้ชายเปšนใหญ่ (Patriarch) อาทิ ญี่ปุ†น อิตาลี และสเปน เปšนต้น จะมีอัตราเจริญพันธุ์ต�่ามาก 

ในขณะท่ีในประเทศท่ีมีความเสมอภาคทางเพศสงู เช่น สหรฐัอเมรกิา และกลุม่ประเทศในแถบสแกนดเินเวีย 

จะมีภาวะเจริญพันธุ์ใกล้เคียงกับระดับทดแทน (Gauthier และ Hatzius, 1997; Rindfuss et al, 2003) 

แม้ในป̃จจุบันความเหลือ่มล�า้ทางเพศจะลดบทบาทลงอย่างเหçนได้ชัด สงัเกตได้จากการมีส่วนร่วมของผูห้ญงิ

ในตลาดแรงงานและการได้รับการศÖกÉาเทียบเท่ากับผู้ชายหรือมากกว่า การก�าหนดนโยบายที่เอื้อต่อผู้หญิง

ท�างานให้สามารถคงบทบาทการท�าหน้าที่แม่ (Rindfuss et al, 2003) และในขณะเดียวกันกçต้องส่งเสริม

ให้ผู้ชายได้ท�าหน้าท่ีหรือมีบทบาทในการเลี้ยงลูกมากขÖ้น (Rosen, 2004) เพราะความเสมอภาคทางเพศ

ท้ังภายในและภายนอกครอบครัวย่อมช่วยหลีกเลี่ยงภาวะเจริญพันธุ ์ท่ีต�่าในประเทศอุตสาหกรรมได้ 

(McDonald, 2000, 2006)

นอกจากน้ี นโยบายท่ีจะประสบความส�าเรçจได้จ�าเปšนท่ีจะต้องเข้าใจง่าย และมีความโปร่งใส ประชาชน

ต้องทราบถÖงสทิธต่ิางæ ท่ีจะได้หากมีบุตร โดยไม่มีเงือ่นไขท่ีซบัซ้อน ท�าให้ง่ายต่อครอบครวัท่ีก�าลงัคดิตัดสนิใจ

มีบุตร และท่ีส�าคัญ ระบบย่ิงมีความซับซ้อนมากเท่าไร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการย่ิงสูงมากเท่าน้ัน 

ส่งผลให้ระดับความคุ้มค่าของนโยบายลดลง



โดยรวมแล้ว การส่งเสริมการเกิดให้ประสบความส�าเรçจ จ�าเปšนต้องได้รับความยอมรับจากสังคมและ

มีการปรับทัศนคติต่อการมีบุตรในวงกว้าง ประกอบกับการออกแบบนโยบายที่มีความครอบคลุม ตอบโจทย์

ในหลากหลายมิติ มีความเหมาะสมต่อบรบิททางสงัคมและวั²นธรรมของประเทศน้ัน เข้าใจง่าย และโปร่งใส 

อย่างไรกçตาม ป˜จจัยเหล่าน้ีเปšนเพียงป˜จจัยพื้นฐานท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเรçจ แต่ไม่สามารถท่ีจะรับประกัน

ความส�าเรçจได้ เน่ืองจากการส่งเสริมการเกิดเปšนเรื่องท่ีละเอียดอ่อน และยังคงมีป˜จจัยอ่ืนอีกมากท่ีส่งผล

ต่อความส�าเรçจของนโยบายแบบยั่งยืนได้
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นโยบายตอการเกิดที่ลดลงในประเทศไทย

และญี่ปุน: ผูสูงอายุและสตรีเปนพลังของสังคมได

ÊØÀÃµ� ¨ÃÑÊÊÔ·¸Ôì∗ áÅÐ ÃÈÃÔ¹·Ã� à¡ÃÂ�∗∗

บทคัดยอ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศÖกÉานโยบายท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของ

ประเทศญีปุ่†น เปรยีบเทียบกับประเทศไทย ท้ังสองประเทศน้ีมีประชากรสงูอายุเพิม่ขÖน้อย่างต่อเน่ือง อันเน่ือง

มาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ แต่ประเทศไทยกçยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์ เมื่อเปรียบ

เทียบกับประเทศญี่ปุ†น ท่ีมีระดับภาวะเจริญพันธุ์ต�่ากว่าประเทศไทยมาหลายป‚ และมีนโยบายส่งเสริม

การมีบุตรมาต้ังแต่ป‚ 2535 แต่ไม่สามารถท�าให้ภาวะเจริญพันธุ์ของญี่ปุ†นเพ่ิมขÖ้นได้ ดังน้ัน นโยบายท่ีใช้

ก�าหนดเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป จÖงเปšนนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และ

การส่งเสรมิบทบาทของสตรญีีปุ่†นในการท�างาน ส�าหรบัประเทศไทย ท่ีต้องเผชิญกับการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ทางประชากรเช่นเดียวกับญี่ปุ†น ควรมีนโยบายและมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขÖ้น 

ซÖ่งสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ†นได้

คíาสíาคัÞ: นโยบายสนับสนุนการเกิด การจ้างงานผู้สูงอายุ บทบาทสตรี
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Low fertility and policy responses 

in Thailand and Japan: Older persons 

and women in the workforce

Suporn Jaratsit∗ and Rossarin Gray∗∗

Abstract

This study discusses Japan’s policy responses to changes in population structure 

and increases in the proportion of older people in the population due to fertility decline. 

Examining Japan’s policy experience may be useful for Thailand as it confronts its own 

population structure changes. Japan’s fertility rate has been lower than Thailand’s over 

the past few decades and a number of policies and programs were implemented to 

boost fertility, starting in 1992. The Japanese pronatalist strategy has not, however, been 

successful. Therefore, Japan has encouraged greater labour force participation among 

older people and females instead. In contrast, while the fertility rate in Thailand is low, 

no pronatalist policy has yet been adopted. Based on the Japan experience, the 

Thai government should consider employment policies for older people and women to 

prepare for an ageing population in the future. 

Keywords: pronatalist policies, employment of older people, women roles
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บทนํา

จากการที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชากรมีชีวิตยืนยาวขÖ้น ท�าให้โครงสร้างประชากรมี

สดัส่วนและจ�านวนผูส้งูอายุเพิม่ขÖน้ ในขณะท่ีวัยท�างาน และวัยเดçกลดลง รปูแบบโครงสร้างอายุในประเทศไทย

ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ท�าให้ประเทศต้องเผชิญกับป˜ญหาที่อาจเกิดขÖ้นในอนาคต เช่น การขาดแคลนแรงงาน 

สวัสดิการประกันสังคมและสุขภาพ ท�าให้มีผลต่อระบบเศรÉฐกิจและสังคมของประเทศ จากประสบการณ์

ในต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ถÖงแม้มีนโยบายให้ประชากรมีลูกมากขÖ้น แต่ยากท่ีจะท�าให้ภาวะเจริญพันธุ์

เพิ่มขÖ้นได้อย่างมีนัยส�าคัญ (Sano & Yasumoto, 2014) ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีนโยบายเพิ่มจ�านวน

การเกิด มีเพยีงมุ่งให้การเกิดของเดçกทุกคนต้องเปšนการเกิดท่ีต้องการและปลอดภยั เข้าถÖงบรกิารท่ีมีคณุภาพ 

และเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพของประชากร (Prasartkul, Vapattanawong & Thongthai, 2011)

นโยบายในการบริหารจัดการก�าลังคนท่ีมีอยู่ในสังคมท่ีมีปราก¯การณ์โครงสร้างอายุประชากรเช่นน้ี 

มีทางเลอืก เช่น การก�าหนดนโยบายให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน การเพิม่ผลติภาพ

ของวัยท�างาน กล่าวคอืใช้คนเท่าเดิมแต่ผลติได้มากขÖน้ การเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานของผูห้ญงิ นโยบาย

การท�างานของประชากรสงูอายุ กล่าวคอื ผูสู้งอายุท่ีมีสขุภาพดีควรมีพลงัท่ีสามารถท�าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ 

เช่น การท�างานท่ียาวนานขÖน้ และการขยายอายุเกÉยีณ (Bongaarts, 2004) ในกลุม่ประเทศท่ีอยู่ในองค์กร

ความร่วมมือและพ²ันาทางเศรÉฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD)) ซÖ่งส่วนใหญ่เปšนประเทศสังคมสูงวัย ได้มีข้อเสนอแนะว่า ความมั่งคั่งของกลุ่มประเทศ OECD 

ยังคงอยู่ต่อไปได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรÉฐกิจของผู้สูงอายุ (OECD, 1998) ประเทศญี่ปุ†นที่มี

ภาวะเจริญพันธุ์ลดต�่าลงก่อนประเทศไทย ถÖงแม้ว่าจะมีนโยบายการเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์ต้ังแต่ป‚ 2535 

แต่ภาวะเจริญพันธุ์ยังมีแนวโน้มลดลงต่อไป ส่งผลให้ประชากรสูงอายุในประเทศญี่ปุ†น มีจ�านวนและสัดส่วน

เพิม่ขÖน้สงูท่ีสดุประเทศหนÖง่ในโลก (Sano & Yasumoto, 2014) รฐับาลญีปุ่†นได้ให้ความส�าคญัต่อนโยบาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานในกลุม่ผูส้งูอายุมาต้ังแต่ป‚ 2514 และมีนโยบายส่งเสรมิให้สตรเีข้ามาท�างานเพิม่ขÖน้ 

ส่วนนโยบายน�าเข้าแรงงานต่างชาติในญี่ปุ†นไม่ประสบผลส�าเรçจนัก (Bongaarts, 2004) 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบประเทศญี่ปุ†น และประเทศไทย เก่ียวกับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อันเปšนผลมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ และนโยบายที่ตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ซÖ่งน่าจะเปšนบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทย เนื่องจากประเทศญี่ปุ†นมีนโยบาย

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างรวดเรçว หลากหลาย และประสบกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน

ก่อนประเทศไทย

อัตราเจริญพันธุรวม และโครงสรางอายุของประเทศไทยและญี่ปุน 

ญี่ปุ†น เปšนประเทศที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ต�่ามาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ป‚ 2493) ในช่วง

ป‚ก่อนหน้านั้น คือ ป‚ 2490 ญี่ปุ†นยังมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ที่ 4.5 หรือ ผู้หญิง 1 คน จะให้ก�าเนิดบุตร

โดยเ©ลี่ย 4.5 คน ตลอดวัยมีบุตรของตนเอง แต่ภายในระยะเวลาเพียง 10 ป‚ หลังจากนั้น อัตราเจริญพันธุ์

รวมของญี่ปุ†นเหลือเพียง 2.04 (Ogawa, 2008) เช่นเดียวกับประเทศไทย ท่ีเคยมีอัตราเจริญพันธุ์รวม

สูงถÖง 6.5 (ช่วง พ.ศ. 2503 - 2507) และได้ลดลงเหลือเพียง 1.6 ใน พ.ศ. 2553 (ตาราง 1) ในป‚ป˜จจุบัน 
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ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากร แสดงอย่างชัดเจนว่า ท้ังประเทศไทยและญี่ปุ†นมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญ

กับอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ต�่ากว่าระดับทดแทน1 ไปอีกหลายป‚ 

ตาราง 1 อัตราเจริญพันธุ์ของประเทศไทยและญี่ปุ†น พ.ศ. 2503 - 2583 

»‚ »รÐàทศäทย »รÐàทศÞÕ»ุ†น »‚

2503 - 2507 6.5 2.0 2503
2513 2.1 2513

2518 - 2522 3.9 1.8 2523
2534 2.2 1.6 2533
2543 1.8 1.4 2543
2553 1.6 1.4 2553
2563 1.6 1.3 2563
2573 1.4 1.3 2573
2583 1.3 1.3 2583

ทÕèมา: ข้อมูลประเทศไทยจาก 1) Prasartkul et al., 2011 2) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 
ข้อมูลประเทศญี่ปุ†นจาก 1) Statistical Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, 2008, 
Statistical of Handbook of Japan 2) Population Projections Factual figures 2011 to 2060

อัตราเจริญพันธุ์รวมท่ีลดต�่าลงอย่างเรçว จะมีผลต่อโครงสร้างอายุประชากรของประเทศ น่ันคือ 

โครงสร้างประชากรจะย่ิงมีผู้สูงอายุในสัดส่วนท่ีสูงขÖ้นเรื่อยæ ข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรของ

ประเทศไทย โดยส�านกังานคณะกรรมการพั²นาการเศรÉฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ(2556) ได้ประมาณภาวะ

เจริญพันธุ์ในอีก 30 ป‚ข้างหน้าว่า ครอบครัวไทยโดยเ©ลี่ยจะมีลูกประมาณ 1.3 คน จากตาราง 1 แสดง

แนวโน้มอัตราเจรญิพนัธุร์วมท่ีลดลงมาอย่างต่อเน่ืองและรวดเรçวในช่วงแรกหลงัจากประกาศนโยบายประชากร

ในป‚ 2513 ท่ีมีเป‡าหมายเพื่อลดอัตราเพิ่มประชากรท่ีเพิ่มขÖ้นอย่างรวดเรçว ถือได้ว่าผลของการรณรงค์

การวางแผนครอบครัวครั้งนั้น ได้ประสบผลส�าเรçจอย่างเหçนได้ชัด 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรไทยท่ีมีจ�านวนประชากรเดçกลดลง และจ�านวนประชากร

สูงอายุค่อยæ เพิ่มขÖ้นและเปšนการเพิ่มขÖ้นอย่างรวดเรçว โดยเ©พาะจ�านวนผู้ที่เกิดในช่วงป‚ 2506 - 2526 หรือ

ท่ีเรยีกว่า ประชากรรุน่เกิดล้าน (ปราโมทย์ และป̃ทมา, 2548) เปšนช่วงท่ีประเทศไทยมีจ�านวนการเกิดสงูมาก 

แม้ว่าขณะน้ันจะมีอัตราเจรญิพนัธุร์วมอยู่ระหว่าง 6.5 - 3.62 ขณะท่ีประเทศญีปุ่†นมีช่วงเบบ้ีบูม (baby boom) 

อยู่ระหว่างป‚ 2490 - 2492 เรียกได้ว่าเปšนช่วงเวลาของการเกิดเบบี้บูมเมอร์ (baby boomers) ที่สั้นมาก 

(Kaneko, 1999; Ogawa, 2008; Ogawa, 2011; Kenji, 2012) ประชากรในกลุ่มนี้ของประเทศไทย

ก�าลังจะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (60 ป‚) ขณะที่ประเทศญี่ปุ†นได้ทยอยเข้าสู่วัยสูงอายุ (65 ป‚) แล้ว หากดูจ�านวน

1 คือ การที่สตรีคนหนÖ่งให้ก�าเนิดบุตรโดยเ©ลี่ย 2 คน ตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน มาเพื่อทดแทนพ่อและแม่ 
2 ระหว่างป‚ 2503-2507 ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวม คือ 6.5 และ ในป‚ 2523 ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์
รวมอยู่ที่ 3.6 



การเกิดในระหว่างป‚น้ันของญี่ปุ†นมีจ�านวนการเกิดถÖงป‚ละมากกว่า 2 ล้านคน (2.7 ล้านคน) ถÖงแม้จะ

หักจ�านวนผู้เสียชีวิต ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ หรือผู้สูญหาย ออกไป อย่างไรกçคงมีมากกว่า 1 ล้านคน 

ที่ได้เข้าสู่วัยสูงอายุ เมื่อดูจากตาราง 3 และ 4 นั้น ในป‚ 2553 สัดส่วนผู้สูงอายุที่ 65 ป‚ ในประเทศญี่ปุ†น

มีถÖงร้อยละ 23 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ประเทศไทยมีไม่ถÖงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของญี่ปุ†นอันเน่ืองมาจากอัตราเจริญพันธุ์รวมท่ีลดลงมาโดยตลอด 

เกิดการลดลงของประชากรวัยเดçก ประชากรวัยท�างาน แต่ประชากรวัยสูงอายุมีเพิ่มขÖ้น (กาญจนา, 2549) 

ผลกระทบส�าคัญ คือ อัตราส่วนพÖ่งพิงวัยสูงอายุที่เพิ่มไปตามจ�านวนประชากรวัยสูงอายุที่เพิ่มขÖ้น

ตาราง 2 จ�านวนและร้อยละของประชากรไทย จ�าแนกตามกลุ่มประชากร และอัตราส่วนพÖ่งพิงวัยสูงอายุ 
60 ป‚ พ.ศ. 2503 - 2583

พ.ศ. 
จíานวน ร้อยลÐ อัตราส‹วนพÖèงพิง

วัยสูงอายุ 
60 »‚

วัยàดçก
(0 - 14 »‚)

วัยáรงงาน 
(15 - 59 »‚)

วัยสูงอายุ
(60 »‚ขÖéนä»)

วัยàดçก
(0 - 14 »‚)

วัยáรงงาน
(15 - 59 »‚)

วัยสูงอายุ
(60 »‚ขÖéนä»)

25031 11,319,658 13,683,895 1,208,215 43.3 52.3 4.4 8.8

25131 15,506,260 17,166,613 1,681,024 45.1 50.0 4.9 9.8

25231 17,165,721 25,213,539 2,445,280 38.3 56.2 5.5 9.7

25331 15,946,932 34,584,645 4,016,953 29.2 63.4 7.4 11.6

25431 15,104,600 40,549,573 5,792,970 24.4 66.6 9.5 14.3

25531 12,685,792 44,787,671 8,508,196 19.2 67.9 12.9 19.0

25632 11,081,000 42,293,000 12,622,000 16.8 64.1 19.1 29.8

25652 10,834,000 41,771,000 13,606,000 16.4 63.1 20.5 32.6

25732 9,800,000 38,795,000 17,579,000 14.8 58.6 26.6 45.3

25832 8,170,000 35,175,000 20,519,000 12.8 55.1 32.1 58.3

หมายàหตุ: อัตราส่วนพÖ่งพิงวัยสูงอายุ ค�านวณจาก (จ�านวนวัยสูงอายุ x 100)/จ�านวนวัยแรงงาน
ทÕèมา: 1 ส�ามะโนประชากร 2503 - 2553, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2503 - 2553
 2 การศÖกÉาเพื่อเตรียมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583: ประชากรฐานและข้อสมมุติ, 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2556

เน่ืองจากต้องการเปรียบเทียบระหว่างประเทศญี่ปุ†นและประเทศไทย ดังน้ัน จÖงแสดงผลผู้สูงอายุท่ี 

65 ป‚ขÖ้นไป ดังตาราง 3
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ตาราง 3 จ�านวนและร้อยละของประชากรไทย จ�าแนกตามกลุม่ประชากร และอัตราส่วนพÖง่พงิวัยสงูอายุ 65 
ป‚ พ.ศ. 2503 - 2583 

พ.ศ. 
จíานวน ร้อยลÐ อัตราส‹วนพÖèงพิง

วัยสูงอายุ 
65 »‚

วัยàดçก
(0 - 14 »‚)

วัยáรงงาน 
(15 - 64 »‚)

วัยสูงอายุ
(65 »‚ขÖéนä»)

วัยàดçก
(0 - 14 »‚)

วัยáรงงาน
(15 - 64 »‚)

วัยสูงอายุ
(65 »‚ขÖéนä»)

25031 11,319,658 14,157,455 734,655 43.3 54.1 2.6 5.2

25131 15,506,260 17,791,637 1,056,000 45.1 51.8 3.1 5.9

25231 17,165,721 26,067,395 1,591,424 38.3 58.2 3.5 6.1

25331 15,946,932 36,058,447 2,543,151 29.2 66.1 4.7 7.1

25431 15,104,600 42,520,260 3,822,283 24.4 69.8 5.8 9.0

25531 12,685,792 47,553,068 5,742,799 19.2 72.1 8.7 12.1

25632 11,081,000 46,340,000 8,574,000 16.8 70.2 13.0 18.5

25652 10,834,000 46,053,000 9,324,000 16.4 69.5 14.1 20.2

25732 9,800,000 43,722,000 12,652,000 14.8 66.1 19.1 28.9

25832 8,170,000 39,700,000 15,995,000 12.8 62.2 25.0 40.3

หมายàหตุ: อัตราส่วนพÖ่งพิงวัยสูงอายุ ค�านวณจาก (จ�านวนวัยสูงอายุ x 100)/จ�านวนวัยแรงงาน

ทÕèมา: 1 ส�ามะโนประชากร 2503 - 2553, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2503 - 2553
 2 การศÖกÉาเพื่อเตรียมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583: ประชากรฐานและข้อสมมุติ, 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2556

การท่ีจ�านวนการเกิดลดลงมากและจ�านวนผูส้งูอายุมีเพิม่ขÖน้ในทุกป‚ ท�าให้อัตราส่วนพÖง่พงิของประชากร

สูงอายุต่อประชากรวัยท�างานเพิ่มขÖ้นมากในทุกป‚เช่นกัน โดยตาราง 2, 3 และ 4 แสดงให้เหçนอัตราส่วนพÖ่ง

พงิของประชากรสงูอายุไทยท่ีเพิม่ขÖน้ ซÖง่เกิดจากโครงสร้างประชากรท่ีเปลีย่นไป ป̃จจุบัน วัยแรงงาน 100 คน 

ดูแลผู้สูงอายุ 60 ป‚ ขÖ้นไป จ�านวนไม่ถÖง 20 คน แต่ในอีก 30 ป‚ข้างหน้า ประชากรวัยแรงงาน 100 คน 

ต้องดูแลผู้สูงอายุ มากกว่า 50 คน หรือ คนวัยท�างาน 2 คน ต้องดูแลผู้ที่มีอายุ 60 ป‚ ขÖ้นไป 1 คน 

ในขณะท่ีประเทศญี่ปุ†น ซÖ่งได้ช่ือว่าเปšนประเทศท่ีมีอัตราส่วนผู้สูงอายุท่ีสูงท่ีสุดประเทศหนÖ่งในโลกขณะน้ี 

ในอีก 25 ป‚ ข้างหน้า คนในวัยท�างาน (อายุ 15 - 64 ป‚) 100 คน จะต้องดแูลผูส้งูอายุถÖง 60 คน (ตาราง 4) 

หรือ คนท�างาน 1.7 คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ 1 คน โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปในลักÉณะนี้ท�าให้เกิด

ผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ ผลกระทบในระดับมหภาคท่ีเก่ียวกับการพั²นาประเทศ ผลกระทบต่อ

ภาครัฐ ได้แก่ สิทธิและระบบสวัสดิการต่างæ ท่ีก�ากับโดยภาครัฐ และผลกระทบในระดับจุลภาค ได้แก่ 

หลักประกัน ความคุ้มครองด้านต่างæ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูงอายุเอง (เ©ลิมพล, 2555) 



ตาราง 4 จ�านวนและร้อยละของประชากรญี่ปุ†น จ�าแนกตามกลุ่มประชากร และอัตราส่วนพÖ่งพิงวัยสูงอายุ 
65 ป‚ พ.ศ. 2503 - 2578 

พ.ศ. 
จíานวน ร้อยลÐ อัตราส‹วนพÖèงพิง

วัยสูงอายุ 
65 »‚

วัยàดçก
(0 - 14 »‚)

วัยáรงงาน 
(15 - 64 »‚)

วัยสูงอายุ
(65 »‚ขÖéนä»)

วัยàดçก
(0 - 14 »‚)

วัยáรงงาน
(15 - 64 »‚)

วัยสูงอายุ
(65 »‚ขÖéนä»)

2503 28,070,000 60,000,000 5,350,000 30.1 64.2 5.7 8.9

2528 26,030,000 82,510,000 12,470,000 21.5 68.2 10.3 15.1

2553 16,840,000 81,730,000 29,480,000 13.2 63.8 23.0 36.1

2578 11,290,000 63,430,000 37,410,000 10.1 56.6 33.4 60.0

ทÕèมา: Population Census of Japan; National Institute of Population and Social Security Research, 
Population Projections for Japan (January 2012), based on medium - variant fertility and mortality 
projections., Statistics Bureau (Ministry of Internal Affairs and Communications), 2012

การกําหนดนโยบายของประเทศญี่ปุน ตามโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป

ประเทศญี่ปุ†นเปšนประเทศท่ีประสบป˜ญหาภาวะเจริญพันธุ์ต�่ากว่าระดับทดแทนมาเปšนระยะเวลา

หลายป‚ และคนญี่ปุ†นรับรู้ถÖงภาวะเจริญพันธุ์ที่ต�่ามากนี้เช่นกัน ดังจะเหçนว่าในป‚ 2532 ปราก¯ค�าว่า “1.57 

shock” เผยแพร่ไปยังสื่อต่างæ กล่าวคือ ในป‚นั้น เปšนป‚แรกที่ญี่ปุ†นมีอัตราเจริญพันธุ์รวมต�่ามาก คือ 1.57 

(Atoh, 2000; Sano & Yasumoto, 2014) (ก่อนหน้าน้ัน ญีปุ่†นมีอัตราเจรญิพนัธุร์วมท่ี 1.75) นอกจากน้ี 

ผลของภาวะเจรญิพนัธุท่ี์ต�า่ลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเรçวน้ี จÖงท�าให้ญีปุ่†นเปšนประเทศแรกท่ีเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ

ระดับสุดยอด (super - aged society) ตามนิยามที่องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดไว้ คือ ประเทศใด

ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 65 ป‚ขÖ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรทั้งหมดในประเทศนั้น ให้ถือว่า 

ประเทศนั้นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (The Kaiteki Institute, 2013) 

ด้วยความกังวลต่อป˜ญหาโครงสร้างประชากรที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงเปšนระยะเวลานาน และแนวโน้ม

จ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขÖ้น ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ†นในระยะแรก จÖงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีบุตร (pro - 

natal policies) โดยก�าหนดมาตรการต่างæ ขÖน้มาส่งเสรมิให้คนมีบุตร เช่น การสนับสนุนในเรือ่งค่าใช้จ่าย

ในการเลี้ยงดูบุตร การสนับสนุนเงินบางส่วนในเรื่องการศÖกÉา เปšนต้น นอกจากมาตรการช่วยเหลือในด้าน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเลี้ยงดูบุตรแล้ว ยังมีมาตรการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรส�าหรับพ่อและแม่ท่ีต้องท�างาน

นอกบ้าน มาตรการส่งเสริมการเข้าถÖงบริการสถานรับเลี้ยงเดçก เปšนต้น ตัวอย่างนโยบายท่ีน่าสนใจ เช่น 

Childcare leave scheme3 ทีใ่ห้สิทธิทั้งพ่อและแม่สามารถลางานเพื่อเลี้ยงดูบตุรแรกคลอดได้ (Sano & 

Yasumoto, 2014) หรอื นโยบาย Work - family balance ท่ีขยายสถานรบัเลีย้งเดçกเพือ่ช่วยเหลอืครอบครวั

ที่ทั้งพ่อและแม่ต้องท�างานนอกบ้าน (Sano & Yasumoto, 2014) หรือ นโยบายและแผน©บับส�าคัญที่มี

3 โดยในระยะแรกของการออกนโยบาย Childcare leave scheme ได้ให้สิทธิในการลานานถÖง 12 เดือน โดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง ต่อมาได้มีการปรับปรุงนโยบายใหม่ เปšนสามารถรับค่าจ้างได้ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้างที่ได้รับตามปกติ และ
ให้ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ 3 เดือนติดต่อกัน เปšนต้น

นโยบาย  89



90  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

การรวบรวมหลายมาตรการในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตร นั่นคือ นโยบาย Angel 

plan และ The new angel plan4 (Ogawa, 2003; Sano & Yasumoto, 2014) ซÖ่งประกอบไปด้วย

มาตรการส�าคัญ เช่น การลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร การปรับสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพักอาศัย การลด

ความกดดันของการแข่งขันทางการศÖกÉา การลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร การขยายสถานรับเลี้ยงเดçก 

(day - care center) และการขยายเวลาในการให้บริการรับเลี้ยงเดçกของสถานรับเลี้ยงเดçก (Ogawa, 

2003) แต่หลังจากนโยบายและมาตรการต่างæ ออกมาหลายป‚ ภาวะเจริญพันธุ์ของคนญี่ปุ†นกçยังไม่เพิ่มขÖ้น 

(Kojima, 1994; Ogawa, 2003) และมีแนวโน้มท่ีจะยังคงต�่ากว่าระดับทดแทนไปอีกหลายป‚ ดังน้ัน 

ผู้ก�าหนดนโยบายจÖงหันมาให้ความสนใจต่อการเตรียมการส�าหรับผลกระทบท่ีจะเกิดขÖ้นจากโครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป

แรงงานผูสูงอายุ

ในป‚ 2513 รัฐบาลญี่ปุ†นเริ่มตระหนักถÖงป˜ญหาการลดลงของจ�านวนประชากร ขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุ

กçเพ่ิมสงูขÖน้ ผลกระทบท่ีกังวลคอื ขนาดของก�าลงัแรงงานท่ีลดลง ภาระสวัสดิการในการดูแลผูส้งูอายุเพิม่ขÖน้ 

ดังน้ัน การเพ่ิมก�าลงัแรงงานโดยขยายอายุการท�างานจÖงเปšนทางเลอืกท่ีดจูะเหมาะสมในขณะน้ัน เริม่แรกน้ัน

อายุเกÉยีณการท�างานของลกูจ้างภาคเอกชนอยู่ท่ี 55 ป‚ โดยรฐับาลมีมาตรการสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน

สามารถจ้างงานแรงงานอายุ 55 ป‚ ให้ท�างานต่อได้ (สถาบันวิจัยเพื่อการพั²นาประเทศไทย, 2551; 

วรเวศม์, 2556) ขณะที่ญี่ปุ†นมีระบบ Teinen system ว่าด้วยการท�างานของแรงงานที่สามารถท�างานต่อไป

ได้เรื่อยæ แม้ว่าจะผ่านช่วงอายุเกÉียณการท�างาน ซÖ่งในระยะแรก องค์กรขนาดใหญ่มีการน�าระบบ Teinen 

system มาใช้กับองค์กร ในการจ้างแรงงานผู้สูงอายุให้ท�างานต่อหากยังต้องการท�างาน โดยอาจจะไม่ได้

ท�างานในต�าแหน่งเดิม รวมไปถÖงแรงงานที่เปšนเจ้าของธุรกิจหรือแรงงานภาคการเกÉตร กçใช้ระบบ Teinen 

system เช่นกัน (Campbell & Campbell, 1991) ในด้านนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่างæ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเป�ดโอกาสให้ผู้สูงอายุยังอยู่ในก�าลังแรงงานต่อไปได้ เช่น กฎหมาย The employment 

security act for older people ในป‚ 2529 ที่สนับสนุนให้มีการจ้างงานถÖงอายุ 60 ป‚ และ©บับปรับปรุง

ใหม่ในป‚ 2533 ให้นายจ้างสามารถจ้างลูกจ้างสูงอายุที่ต้องการท�างานต่อได้จนถÖงอายุ 65 ป‚ (Matsuzuka, 

2002) กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุ (The law concerning stabilization of employment of 

older persons5) มีการแก้ไขกฎหมายหลายคร้ัง จนกระทั่งในป‚ 2555 ได้ออกก¯หมายให้องค์กรเอกชน

ขยายอายุการท�างานไปจนถÖงอายุ 65 ป‚ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมÉายน 2556 และภายใต้กฎหมาย

©บับนี้ ได้มีมาตรการการจ้างงานแรงงานสูงอายุ (Measures for securing employment for older 

4 รัฐบาลได้ปรับปรุงแผน Angel plan อีก 2 ครั้ง ในป‚ 2542 และ ป‚ 2547 เรียกใหม่ว่า The new angel plan
5 ©บับแรก คือ The Law concerning stabilization of employment of older persons (Law no. 68 of May 
25, 1971) เกิดขÖ้นในป‚ 2514 และมีการแก้ไขหลายครั้ง จนกระทั่งครั้งล่าสุด ในป‚ 2547 มีการแก้ไขโดยมีเนื้อหาส�าคัญ 
คือ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างสามารถท�างานต่อได้ถÖงอายุ 65 ป‚ หรือหากไม่สามารถท�างานเดิมได้ ต้องมีแนวทางในการ
หางานใหม่ให้แก่ลูกจ้างสูงอายุท่ีต้องการท�างานต่อ นอกจากน้ี ในการประกาศรับสมัครงานท่ีมีการก�าหนดอายุเข้าท�างาน 
จะต้องระบุเหตุผลให้ทราบอย่างชัดเจน



persons) ได้แก่ การขยายอายุเกÉียณการท�างาน และการจ้างแรงงานสูงอายุให้ท�างานต่อได้ (Yamada 

& Higo, 2011; Fujimoto, 2008; สถาบันวิจัยเพื่อการพั²นาประเทศไทย, 2551) นอกจากนี้ การมี

นโยบาย Employment creation subsidy for middle - aged and older workers ที่ออกมาตรการ

สนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มอายุ 55 - 64 ป‚ โดย หากองค์กรภาคเอกชนมีการจ้างแรงงานอายุ 55 - 64 ป‚ 

ท�างาน ค่าจ้างที่จะจ่ายให้แก่แรงงานกลุ่มสูงอายุจะมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนÖ่งจากนายจ้าง และ 

ส่วนที่สองจากกองทุน Employment stabilization fund นอกจากนี้แล้ว Ministry of Home Affairs 

ยังมีมาตรการลดภาÉีส่วนหนÖ่งให้กับองค์กรท่ีมีการจ้างงานผู้สูงอายุ และการออกนโยบายโดยสมัครใจให้

สถานประกอบการสามารถจ้างลูกจ้างต่อไปได้จนถÖงอายุ 65 ป‚ หากลูกจ้างมีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้าง

ก�าหนด ท้ังน้ี สามารถให้ท�างานในต�าแหน่งเดิมหรือเปลี่ยนต�าแหน่งตามความเหมาะสมได้ และนายจ้าง

มีสิทธิที่จะลดสวัสดิการบางอย่างกับแรงงานสูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภาพแรงงานสูงอายุที่จะต�่ากว่า

หนุ่มสาว (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไทย, 2553) และยังมีการจัดตั้ง The association of employment 

development for senior citizens ที่ให้ความช่วยเหลือแก่นายจ้างในการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยสนับสนุน

การปรับปรุงสถานที่ท�างานให้เหมาะสม (สถาบันวิจัยเพื่อการพั²นาประเทศไทย, 2551)

แรงงานสตรี

บทบาทการท�างานของสตรีเปšนหัวข้อส�าคัญท่ีรัฐบาลญี่ปุ†นให้ความสนใจและพยายามส่งเสริมให้เกิด

ความเสมอภาคระหว่างหญงิและชาย วั²นธรรมญีปุ่†นมีลกัÉณะท่ีเรยีกว่า ผูช้ายเปšนใหญ่ (male dominant 

society) น้ัน จะพบว่าผู้ชายเปšนผู้หารายได้หลักของครอบครัว ขณะท่ีบทบาทของผู้หญิงจะอยู่บ้านดูแล

ครอบครวัและบุตร สดัส่วนการมีส่วนร่วมในก�าลงัแรงงานของผูห้ญงิต�า่กว่าผูช้ายมาก (รปู 1) การมีส่วนร่วม

ในก�าลงัแรงงานของผูห้ญงิอยู่ระหว่างร้อยละ 48 - 50 ขณะท่ีสดัส่วนการมีส่วนร่วมในก�าลงัแรงงานของผูช้าย

มีสูงถÖงร้อยละ 78 ในช่วง 20 ป‚ที่ผ่านมา และค่อยæ ลดลงมาเหลือร้อยละ 70 ในป‚ 2555 นอกจากนี้ 

ในอดีตรัฐบาลเคยผ่านฎหมายบาง©บับท่ีมีเน้ือหาจ�ากัดบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงาน 

เช่น กฎหมายแรงงานในป‚ 2490 ที่ก�าหนดให้ผู้หญิงท�างานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่เกิน 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ การห้ามผู้หญิงท�างานในช่วงกลางคืน เปšนต้น เนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว ท�าให้

ความต้องการท่ีจะจ้างงานผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชาย เพราะผู้ชายสามารถให้เวลาในการท�างานให้กับองค์กร

ได้อย่างเตçมที่มากกว่าผู้หญิง 
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รู» 1 อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานของผู้ชายและผู้หญิงประเทศญี่ปุ†น

 

มาตรการลดภาษีสว่นหนึง่ให้กับองค์กรที่มีการจ้างงานผู้สงูอายุ และการออกนโยบายโดยสมัครใจให้สถานประกอบการ
สามารถจ้างลกูจ้างต่อไปได้จนถงึอาย ุ65 ปี หากลกูจ้างมีคณุสมบัติตรงตามที่นายจ้างก าหนด ทัง้นี ้สามารถให้ท างานใน
ต าแหน่งเดิมหรือเปลีย่นต าแหน่งตามความเหมาะสมได้ และนายจ้างมีสิทธิที่จะลดสวัสดิการบางอย่างกับแรงงานสงูอาย ุ
เพื่อให้สอดคล้องกบัผลติภาพแรงงานสงูอายทุี่จะต ่ากว่าหนุ่มสาว (กองทุนส ารองเลีย้งชีพไทย, 2553) และยังมีการจัดตัง้ 
The association of employment development for senior citizens ที่ให้ความช่วยเหลือแก่นายจ้างในการจ้างงาน
ผู้สงูอาย ุโดยสนบัสนนุการปรับปรุงสถานที่ท างานให้เหมาะสม (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2551) 

 

แรงงานสตรี 

บทบาทการท างานของสตรีเป็นหวัข้อส าคญัที่รัฐบาลญ่ีปุ่ นให้ความสนใจและพยายามส่งเสริมให้เกิดความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงและชาย วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นมีลกัษณะที่เรียกว่า ผู้ชายเป็นใหญ่  (male dominant society) นัน้ จะพบว่า
ผู้ชายเป็นผู้หารายได้หลกัของครอบครัว ขณะที่บทบาทของผู้หญิงจะอยู่บ้านดแูลครอบครัวและบุตร สดัส่วนการมีส่วนร่วม
ในก าลงัแรงงานของผู้หญิงต ่ากว่าผู้ชายมาก (รูป 1) การมีส่วนร่วมในก าลงัแรงงานของผู้หญิงอยู่ระหว่างร้อยละ 48-50 
ขณะที่สดัสว่นการมีสว่นร่วมในก าลงัแรงงานของผู้ชายมีสงูถึงร้อยละ 78 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และค่อยๆ ลดลงมาเหลือ
ร้อยละ 70 ในปี 2555 นอกจากนี ้ในอดีตรัฐบาลเคยผ่านฎหมายบางฉบับที่มีเนือ้หาจ ากัดบทบาทของสตรีในการมีส่วน
ร่วมในก าลงัแรงงาน เช่น กฎหมายแรงงานในปี 2490 ที่ก าหนดให้ผู้หญิงท างานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่
เกิน 6 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ และ การห้ามผู้ หญิงท างานในช่วงกลางคืน เป็นต้น เนือ้หาของกฎหมายดังกลา่ว ท าให้ความ
ต้องการที่จะจ้างงานผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชาย เพราะผู้ชายสามารถให้เวลาในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่มากกว่า
ผู้หญิง  

รูป 1 อตัราสว่นการมีสว่นร่วมในก าลงัแรงงานของผู้ชายและผู้หญิงประเทศญ่ีปุ่ น 

 

หมายเหตุ: อตัราการมีสว่นร่วมของแรงงานผู้หญิง ค านวณจาก ผู้หญิงอาย ุ15 ปี ขึน้ไป ที่ก าลงัท างาน หารด้วยจ านวน 
     ผู้หญิงทัว่ประเทศที่มีอายเุท่ากบั 15 ปีหรือมากกว่า 
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ร้อยละ 

พ.ศ. 

ผู้ชาย 

ผู้หญงิ 

หมายàหตุ: อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานผู้หญิง ค�านวณจาก ผู้หญิงอายุ 15 ป‚ ขÖ้นไป ที่ก�าลังท�างาน หารด้วยจ�านวน
ผู้หญิงทั่วประเทศที่มีอายุเท่ากับ 15 ป‚หรือมากกว่า

ทÕèมา: International Labour Organization ค�านวณจาก 
 http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?page=5,The World Bank, 2014

จนกระท่ัง ในป‚ 2528 ญี่ปุ †นได้ผ่านกฎหมายให้มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค (The equal 

employment opportunities law) (Sano & Yasumoto, 2014) และจากกฎหมาย©บับน้ีเอง

ท่ีเป�ดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่ก�าลังแรงงานได้อีกครั้ง ท้ังน้ี นโยบายการสนับสนุนการเข้าสู่ก�าลังแรงงานของ

วัยสงูอายุ มีความเปšนไปได้มากกว่านโยบายสร้างความเสมอภาคท่ีให้โอกาสผูห้ญงิได้เข้าสูก่�าลงัแรงงานมากขÖน้ 

ส่วนหนÖ่งมาจากระดับการศÖกÉาท่ีแตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ผู้หญิงมีโอกาสเข้าศÖกÉาในระดับสูง

น้อยกว่าผูช้าย ท�าให้โอกาสในการเข้าสูก่�าลงัแรงงานมีน้อยกว่า แม้ว่าป̃จจุบัน นโยบายความเสมอภาคระหว่าง

ชายหญิงจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าในอดีต และผู้หญิงได้รับการศÖกÉามากขÖ้น 

การกําหนดนโยบายของประเทศไทย ตามโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป 

โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ†น เปšนไปในท�านองเดียวกัน 

กล่าวคอื อัตราเจรญิพนัธุร์วมของไทยจะยังลดต�า่ไปอีกจาก 1.6 ในป̃จจุบัน เปšน 1.3 ในป‚ 2583 (ส�านักงาน

คณะกรรมการพั²นาการเศรÉฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) แต่ประเทศไทยในป˜จจุบันยังไม่มีนโยบาย

สนับสนุนการเกิดเหมือนประเทศญีปุ่†นดังกล่าวแล้วข้างต้น ในอดตี (ป‚ 2506) ช่วงท่ีเกิดประชากรรุน่เกิดล้าน 

ประเทศไทยกçตระหนักถÖงจ�านวนการเกิดท่ีสูง โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาก�าหนดนโยบายเพื่อ

ลดอัตราเจริญพันธุ์ (ส�านักงานคณะกรรมการพั²นาการเศรÉฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากร

แห่งสหประชาชาติ, 2554) และต่อมาในป‚ 2513 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายประชากรแห่งชาติ เพื่อลดอัตรา

การเพิม่ของประชากร ส่งให้ภาวะเจรญิพนัธุล์ดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สดัส่วนผูส้งูอายุเพิม่มากขÖน้ ในขณะท่ี



วัยท�างานลดลง แต่ ณ ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน สัดส่วนผู้สูงอายุ 65 ป‚ ของประเทศไทยยังคงต�่ากว่าญี่ปุ†น

มาก (ตาราง 3 และ 4) 

การนําเขาแรงงานตางดาว

นโยบายท่ีประเทศไทยได้ด�าเนินการไปแล้ว คือ การน�าเข้าแรงงานโดยเ©พาะอย่างย่ิงจากประเทศ

เพือ่นบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพชูา และได้เป�ดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติน้ี ต้ังแต่ป‚ 2539 

โดยในป‚ 2552 พบว่า มีจ�านวนแรงงานจากสามประเทศนี้มีจ�านวน 1.31 ล้านคน ซÖ่งส่วนใหญ่เปšนแรงงาน

ระดับล่าง (ยงยุทธ และคณะ, 2556) อย่างไรกçตามจากการท�าส�ามะโนประชากร ในป‚ 2553 พบว่าจ�านวน

ประชากรไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีช่ือในทะเบียนบ้านนับได้ 2.1 ล้านคน ซÖ่งน่าจะเปšนแรงงานต่างด้าว 

(ส�านักงานคณะกรรมการพั²นาการเศรÉฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)

การเพิ่มกําลังแรงงานผูสูงอายุและแรงงานสตรี

อัตราการท�างานของคนไทยลดลงตามอายุท่ีสูงขÖ้น โดยจะลดลงอย่างมากหลังอายุ 60 ป‚ไปแล้ว 

ซÖ่งอายุ 60 ป‚เปšนอายุเกÉียณของภาคราชการ และอายุเริ่มต้นการเปšนผู้สูงอายุของภาคราชการไทย 

(รศรินทร์ และคณะ, 2556) และอัตราการท�างานของหญิงไทยกçต�่ากว่าชายไทยในทุกกลุ่มอายุ ดังนั้น จาก

การท่ีโครงสร้างอายุของประชากรไทยท่ีเปลีย่นไปเช่นน้ี เราอาจแก้ป̃ญหาด้วยการสนับสนุนให้ผูส้งูอายุท�างาน

ให้ยาวนานขÖ้น โดยเ©พาะในวัย 60 - 64 ป‚ ซÖ่งคาดว่าส่วนใหญ่จะยังมีสุขภาพดี เช่น การขยายอายุเกÉียณ 

และการสนับสนุนให้สตรีเข้ามาท�างานมากขÖ้นให้เท่าเทียมกับบุรุÉ อย่างไรกçตาม อัตราการท�างานของสตรี

ไทยสูงกว่าสตรีญี่ปุ†นมากกว่าร้อยละ 10

ตาราง 5 อัตราการท�างาน จ�าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2545 และ 2554

อายุ
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554

ชาย หÞิง ÃÇÁ ชาย หÞิง ÃÇÁ

15 - 49 82.7 69.9 76.3 84.0 71.8 77.9
50 - 54 92.9 73.6 83.1 94.4 78.9 86.3
55 - 59 90.4 64.4 76.8 89.0 70.6 79.3
60 - 64 72.3 44.6 57.9 74.2 52.5 62.4
65 - 69 54.2 29.0 40.8 59.7 36.3 47.1

70 ป‚ขÖ้นไป 23.3 9.9 15.7 25.6 12.3 17.8
15 ป‚ขÖ้นไป 79.8 63.9 71.7 80.5 65.4 72.7

หมายàหตุ: อัตราการท�างานค�านวณจาก [(ผู้มีงานท�ารายอายุ X 100)/จ�านวนประชากรรายอายุนั้น]

ทÕèมา: การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. ส.ค. ก.ย.) ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ
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การท�างานในท่ีน้ีหมายถÖง กิจการท่ีท�าแล้วได้รับค่าตอบแทนเปšนเงินหรือสิ่งของ กิจการท่ีท�าแล้ว

ได้ผลก�าไร หรือส่วนแบ่งเปšนการตอบแทน หรือกิจการท่ีท�าให้ธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือนโดยไม่ได้รับ

ค่าจ้างหรอืผลก�าไรตอบแทน (นิยามการท�างาน ของการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร) จากการศÖกÉา

เชิงคุณภาพของรศรินทร์ และคณะ (2556) พบว่า การท�างานที่ยาวนานขÖ้น จะยังท�าให้มีรายได้ ไม่ต้อง

พÖ่งพาลูกหลานมากจนเกินไป ส่งผลต่อความรู้สÖกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเอง ท�าให้มี

สุขภาพจิตดี และสุขภาพกายดีตามไปด้วย นอกจากการท�างานดังกล่าวแล้ว ผู้สูงอายุอาจมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมประเภทอ่ืนได้ ตามคุณลักÉณะเชิงบวกของผู้สูงอายุจะมุ่งเน้นไปท่ีความมีคุณค่า เช่น ความมี

ประสบการณ์ การถ่ายทอดภูมิป˜ญญาสู่คนรุ่นหลัง การช่วยให้เกิดความปรองดองในชุมชน และผู้สูงอายุ

ยังถือเปšนต้นทุนทางสังคมอีกด้วย

ส�าหรับการสนับสนุนให้ผู้หญิงท�างานมากขÖ้นน้ัน ในญี่ปุ†นพบว่าป˜ญหาส�าคัญคือ การศÖกÉาของ

สตรีญี่ปุ†น น้อยกว่าของผู้ชายมาก (Sano & Yasumoto, 2014) แต่ส�าหรับประเทศไทย การศÖกÉาของ

สตรีไทยไม่ต่างจากชายไทยมากนัก โดยเ©พาะอย่างย่ิงในระดับอุดมศÖกÉา สัดส่วนของสตรีไทยท่ีส�าเรçจ

การศÖกÉาระดบัน้ีสงูกว่าผูช้ายไทยเลçกน้อย (ตาราง 6) ดังน้ัน การสนับสนุนให้สตรไีทยเข้ามาท�างานมากขÖน้ 

น่าจะท�าได้ แต่ผลกระทบท่ีต้องค�านÖงถÖงคือ อาจท�าให้ผู้หญิงไม่ต้องการแต่งงาน ไม่ต้องการมีบุตร หรือ

มีบุตรน้อยลงไปอีก นอกจากรัฐบาลจะมีมาตรการที่เหมาะสม เช่น มีสถานรับเลี้ยงเดçกที่เข้าถÖงได้ง่าย และ

มีมาตรฐาน

ตาราง 6 ร้อยละของประชากรอายุ 22 ป‚ขÖ้นไป จ�าแนกตามระดับการศÖกÉาและเพศ พ.ศ. 2553

รÐดับการศÖกÉา ชาย หÞิง ÃÇÁ

ประถมศÖกÉา 54.4 59.5 57.0
มัธยมศÖกÉา 27.4 21.6 24.4
อุดมศÖกÉา (สามัญ) 13.2 15.4 14.4
อุดมศÖกÉา (อาชีพ) 4.6 3.3 3.9
อื่นæ 0.5 0.1 0.3
รวม 100.0 100.0 100.0

หมายàหตุ: ค�านวณจากตาราง 9 ประชากรอายุ 3 ป‚ขÖ้นไป จ�าแนกตามระดับช้ันท่ีเรียนส�าเรçจ กลุ่มอายุ เพศ และ 
เขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2553 ส�ามะโนประชากรและเคหะ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project - th.htm

นอกจากน้ียังพบว่า จากสถิติจ�านวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศÖกÉา ในระบบโรงเรียน 

ต่อประชากรในวัยเรียน ป‚การศÖกÉา 2555 ผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายต้ังแต่ระดับมัธยมศÖกÉาเปšนต้นไป 

และสูงกว่ามากขÖ้นตามระดับการศÖกÉาที่สูงขÖ้น (ตาราง 7) เปšนที่น่าสนใจว่าจะส่งผลต่อการท�างานของสตรี

อย่างไร และเพราะเหตุใดสตรีจÖงมีอัตราการท�างานต�่ากว่าผู้ชาย เพื่อส่งเสริมการท�างานของสตรี



ตาราง 7 ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศÖกÉา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน ป‚การศÖกÉา 2555 
จ�าแนกตามระดับการศÖกÉาและเพศ

รÐดับการศÖกÉา ชาย หÞิง ÃÇÁ

ก่อนประถมศÖกÉา 51.4 48.6 100.0
ประถมศÖกÉา 51.6 48.4 100.0
มัธยมศÖกÉา 48.9 51.1 100.0
อุดมศÖกÉา 41.7 58.3 100.0

ปริญญาตรีและต�่ากว่า 41.9 58.1 100.0
สูงกว่าปริญญาตรี 40.0 60.0 100.0

หมายàหตุ: ค�านวณจากตาราง 2 จ�านวนและร้อยละของนักเรยีน นิสติ นักศÖกÉา ในระบบโรงเรยีน ต่อประชากรในวัยเรยีน
จ�าแนกตามชั้นและระดับการศÖกÉา ป‚การศÖกÉา 2555 สถิติการศÖกÉา©บับย่อ 2555 ส�านักงานปลัดกระทรวง
ศÖกÉาธิการ www.mis.moe.go.th

สรุป

สถานการณ์ป̃จจุบัน อัตราเจรญิพนัธุร์วมประเทศไทยและญีปุ่†นต่างกçอยู่ในระดับท่ีต�า่กว่าระดับทดแทน 

กล่าวคือ ในป‚ 2553 อัตราเจริญพันธุ์รวมในไทยคือ 1.62 และญี่ปุ†นคือ 1.39 ข้อมูลคาดประมาณไปอีก 

30 ป‚ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมลดลง อยู่ที่ 1.30 ขณะที่ญี่ปุ†นยังคงอยู่ในระดับ 1.34 

การมีภาวะเจรญิพนัธุท่ี์ต�า่เปšนระยะเวลานานย่อมท�าให้โครงสร้างอายุประชากรเปลีย่นไป โดยเ©พาะอย่างย่ิง 

เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาของการเกิดประชากรรุ่นเกิดล้านของประเทศไทย และช่วงเบบ้ีบูมเมอร์ (baby 

boomers) ของประเทศญี่ปุ†น จ�านวนเดçกเกิดของประเทศญี่ปุ†นมีมากกว่าประเทศไทยถÖงกว่าหนÖ่งล้านคน 

และช่วงเบบ้ีบูมเมอร์ (baby boomers) ของญีปุ่†นเกิดก่อนช่วงประชากรรุน่เกิดล้านของประเทศไทยประมาณ 

14 ป‚ ท�าให้ญี่ปุ†นเผชิญกับผลกระทบของโครงสร้างประชากรท่ีเปลี่ยนไปก่อนประเทศไทย ในป‚ 2513 

ขณะท่ีประเทศไทยเพิง่จะเริม่มีนโยบายประชากร เพือ่ควบคมุอัตราเพิม่ประชากรท่ีสงูมากในขณะน้ัน อันเกิด

จากการมีอัตราเจริญพันธุ์รวมท่ีสูง (มากกว่า 5.0) ในช่วงเวลาเดียวกันน้ี ญี่ปุ†นเริ่มตระหนักถÖงป˜ญหา

ของจ�านวนประชากรท่ีมีแนวโน้มลดลงแต่สัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มขÖ้นอย่างต่อเน่ืองแล้ว อันเน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เกิดขÖ้นก่อนประเทศไทย (ขณะนั้นญี่ปุ†นมีอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ 2.13) 

ตั้งแต่ป‚ 2513 ประเทศไทยมีมาตรการต่างæ เพื่อควบคุมการเกิดไม่ให้เพิ่มขÖ้น ขณะที่ญี่ปุ†นกลับมีนโยบาย

และมาตรการต่างæ ที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีบุตรเพิ่มขÖ้น 

ผ่านมากว่า 4 ทศวรรÉ ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการใดที่จะกระตุ้นให้ครอบครัวมีบุตรเพิ่มขÖ้น แต่กç

เริ่มมีการกล่าวถÖงการเล่ือนอายุการท�างานให้ยาวนานขÖ้นจาก 60 ป‚ เปšน 65 ป‚ เม่ือศÖกÉานโยบายและ

มาตรการท่ีญีปุ่†นวางแผนและด�าเนินการก่อนประเทศไทยน้ัน เม่ือนโยบายส่งเสรมิการมีบุตรไม่สามารถท�าให้

ภาวะเจริญพันธุ์ของญี่ปุ†นเพิ่มขÖ้นได้ ดังนั้น ญี่ปุ†นจÖงเลือกที่จะก�าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขป˜ญหาที่เกิดขÖ้น คือ 

ประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 - 64 ป‚ มีจ�านวนลดลง และมีภาระในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ

เพิม่ขÖน้ และนโยบายท่ีญีปุ่†นเลือกท่ีจะน�ามาใช้คอื การเพ่ิมโอกาสในการท�างานของประชากรอายุต้ังแต่ 55 ป‚ 

ให้สามารถท�างานต่อได้จนถÖงอายุ 65 ป‚ นโยบายดงักล่าวเกิดขÖน้หลงัจากป‚ 2513 โดยมีการปรบัปรงุนโยบาย
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หลายครั้ง และค�านÖงถÖงผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมของสถานประกอบการ โดยให้สถานประกอบการสามารถ

ก�าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการรับแรงงานอายุ 60 ป‚ ท่ีต้องการท�างานต่อ ท้ังน้ี เพราะผลิตภาพ

การท�างานท่ีจะได้จากแรงงานสูงอายุมีความเปšนไปได้ท่ีจะต�่ากว่าแรงงานในวัยท�างาน ขณะเดียวกัน 

การเลื่อนอายุการท�างานกçเปšนในลักÉณะค่อยเปšนค่อยไปทีละป‚ 

นโยบายหนÖ่งที่ส�าคัญและน่าสนใจ คือ การเพิ่มบทบาทของสตรีในก�าลังแรงงาน ซÖ่งเปšนเรื่องท้าทาย

ในสังคมที่ผู้ชายเปšนใหญ่ เช่น ประเทศญี่ปุ†น บทบาทของสตรีญี่ปุ†นที่แต่งงานแล้ว คือ การท�างานบ้านและ

เลี้ยงบตุร เมื่อญี่ปุ†นขาดแคลนก�าลังแรงงาน การออกนโยบายส่งเสริมความเท่าเทยีมกันระหว่างเพศชายและ

เพศหญิง ในป‚ 2528 และยังมีนโยบายและแผนที่ชื่อ Angel plan หรือ The new angel plan ที่ออก

มาตรการมากมายมาเพือ่ช่วยเหลอืผูห้ญงิท่ีมีบุตรให้สามารถท�างานนอกบ้านได้ โดยเน้นการเพิม่สถานบรกิาร

รับเลี้ยงเดçกในเวลากลางวัน หรือการให้สิทธิผู้หญิงสามารถลาคลอดได้นานขÖ้น เพื่อเลี้ยงดูบุตร รวมไปถÖง

การให้สิทธิผู้ชายสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้เช่นกัน 

âดยสรุ» หากประเทศไทยจะพิจารณาน�านโยบายท่ีประเทศญี่ปุ†นใช้ในการจัดการป˜ญหาโครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนไปนั้น ด้วยการเลื่อนอายุเกÉียณจาก 60 ป‚ เปšน 65 ป‚ กçน่าจะท�าได้ เนื่องจากมากกว่า

ครÖง่ของผูส้งูอายุ ท่ีอายุ 60 - 64 ป‚ ในประเทศไทยยังท�างานอยู่ แต่การท่ีจะขยายอายุเกÉยีณการท�างานออก

ไปเปšน 65 ป‚ จะต้องศÖกÉาผลกระทบต่างæ โดยเ©พาะอายุที่ได้รับเงินบ�านาญของประเทศไทยที่ยังก�าหนด

ไว้ส่วนใหญ่ท่ีอายุ 60 ป‚ ส�าหรบันโยบายสนับสนุนบทบาทการท�างานของสตรน้ัีน ระดับการศÖกÉาของผูห้ญงิ

และผู้ชายไม่แตกต่างกันมาก และสัดส่วนการท�างานของผู้หญิงและผู้ชายกçไม่ต่างกันมากเท่าประเทศญี่ปุ†น 

แต่ผู้หญิงไทยมีสัดส่วนของผู้ที่จบการศÖกÉาและก�าลังเรียนในระดับอุดมศÖกÉา สูงกว่าผู้ชาย แต่การท�างาน

ของผูห้ญงิยังต�า่กว่าผูช้าย จÖงควรสนับสนุนให้ผูห้ญงิได้ท�างานมากขÖน้  แต่ต้องค�าถÖงถÖงผลกระทบท่ีอาจท�าให้

ภาวะเจริญพันธุ์ต�่าลงไปอีกด้วยเช่นกัน 
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บทความนี้ศÖกÉาสถานการณ์บริการสถานเลี้ยงเดçกในประเทศไทย และทดสอบสมมติฐานที่ว่า “ถ้ามี

สถานเลี้ยงเดçกหรือระบบท่ีจะช่วยดูแลเดçกท่ีดีมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทย จะช่วยลด

ภาระการเลีย้งดูบุตร และท�าให้คน มีบุตรกันมากขÖน้” นอกจากทบทวนวรรณกรรมแล้ว ยังได้ศÖกÉาความคดิ

เหçนของผู้หญิงท่ีต้องการมีบุตรและแม่ท่ีมีบุตรปฐมวัย เก่ียวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถาน
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เดçกช่วยให้พ่อแม่ไปท�างานได้ จÖงท�าให้เศรÉฐกิจของครอบครวัซÖง่เปšนป̃จจัยโดยตรงในการตัดสนิใจมีบุตรดีขÖน้ 

และยังยืนยันข้อค้นพบที่ว่า ผู้ดูแลบุตรมีผลต่อการมีบุตร แม้การขาดผู้ดูแลบุตรจะไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจมีบุตร แต่กçเปšนประเดçนท่ีคู่สมรสพิจารณาเลื่อนเวลาการมีบุตรออกไป และเม่ือเลื่อนเวลา
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Do child care facilities allow people 

to have more children?

Jongjit Rittirong∗, Thanate Kitisriworaphan∗∗ and Wimontip Musikaphan∗∗∗

Abstract

This article investigates the situation of child care facilities in Thailand. It also 
examines the hypothesis that if good - quality child care systems at a reasonable price 
are available, they will help to reduce the burden of child care and consequently 
people may have more children. It reviews related literature and presents qualitative 
evidence from in - depth interviews of women who plan to have children and mothers 
of young children about the attitudes towards child care and the use of child care 
facilities. The study found that some parents do not trust the quality of child care 
services; they worry about potential dangers due to caregivers’ carelessness or abuse, 
to child care facilities not being clean, the underqualification of caregivers to develop 
children’s cognitive skills, and the affordability of the services. Child care facilities allow 
some parents to continue working so that the household’s economic status is improved, 
a direct factor in the decision to have children. The study affirmed that the availability 
of child caregivers affects the decision to have children. Even though the lack of 
caregivers is not the single trigger of the decision, it is something that couples take 
into consideration. Some couples postpone having children until the female spouse is 
older due to a lack of child care, and this may cause health problems that affect her 
pregnancy. Universal standards of management are required to improve the quality of 
child care facilities and other child care services in Thailand. Every child care facility 
should pass minimum qualifications and this should improve parents’ faith in their 
services. Raising the quality of services should also help couples to be ready to have 
children sooner, and to help women feel that they do not have to trade - off their work 
role with their responsibility to be a good mother. As a result, women can participate 
in the labor force and reduce the effect of future labor shortages in Thailand’s aging 
society. 

Keywords: child care facility, burden of child care, decision to have children

∗ Lecturer, Institute for Population and Social Research, Mahidol University
∗∗ Lecturer, Bangkokthonburi University and Post Doctoral, Institute for Population and Social 
Research, Mahidol University
∗∗∗ Assistant Professor, National Institute for Child and Family Development, Mahidol University



บทนํา

ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากสังคมเกÉตรกรรมมาเปšนสังคมอุตสาหกรรม ถÖงแม้ว่าปรากฎการณ์น้ี

จะไม่ได้เกิดขÖ้นอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นท่ี แต่การเปลี่ยนแปลงในบริบทหนÖ่งย่อมกระทบบริบทข้างเคียง

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยท่ัวไปในสังคมเกÉตรกรรม การเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวไทยเปšนหน้าท่ีของแม่ 

ส่วน ปู† ย่า ตา ยาย ท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน จะช่วยดูแลหลาน ในสงัคมเกÉตรกรรมแม่จะสามารถพกังานมาดูแล

บุตรได้ แต่การเปลี่ยนแปลงมาเปšนสังคมอุตสาหกรรม ได้เพิ่มภาระให้ผู้หญิงที่มีบุตรต้องดูแล เพราะผู้หญิง

ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน จÖงไม่สามารถให้เวลาในการดแูลบุตรได้อย่างเตçมท่ี นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลง

รปูแบบการอยู่อาศัยจากครอบครวัขยายท่ีมี ปู† ย่า ตา ยาย อยู่ด้วยกันกับลกูและหลานน้ัน มาเปšนครอบครวั

มีขนาดเลçกลงหรอืครอบครวัเดีย่ว ท�าให้ไม่มีผูท่ี้ท�าหน้าท่ีเลีย้งดูบุตร หรอื ลกูหลานเหมือนท่ีผ่านมา การไม่มี

ผู้ดูแลบุตรส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร (Phananiramai, 1979) กอปรกับภาวะเศรÉฐกิจและระบบการศÖกÉา

ท่ีท�าให้ยืดระยะเวลาการศÖกÉา ซÖ่งส่งผลกระทบต่อการเลื่อนอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานและอายุแรกสมรสท่ี

เพ่ิมมากขÖน้ ท�าให้การตัดสนิใจมีบุตรถูกเลือ่นออกไปด้วย และ เม่ือ ปู† ย่า ตา ยาย มีอายุมาก ท�าให้สขุภาพ

ร่างกายไม่เอื้ออ�านวยให้เลี้ยงหลานได้ 

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า มีป̃จจัยหลากหลายท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจมีบุตร อันได้แก่ ขนาดครอบครวั

ในอุดมคติ อัตราตาย หรือ การรอดชีพของบุตร รายได้ของพ่อแม่ ระดับการศÖกÉาของพ่อและแม่ 

เวลา (timing) ของการตั้งครรภ์และการมีบุตรอายุของแม่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร ศาสนา และผู้ดูแลบุตร 

(วรเวศม์, 2549) จะเหçนได้ว่าการเลีย้งดบุูตรเปšนหนÖง่ในป̃จจัยท่ีมีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจมีบุตร ถÖงแม้ว่าตาม

กฎหมายจะอนุญาตให้ผู้หญิงลาคลอดโดยได้รับค่าจ้างได้นาน 3 เดือน (ประกันสังคมให้ค่าตอบแทน 

1.5 เดือน และไม่เกิน 15,000 บาท) แต่ภาระการเลี้ยงดูบุตรที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดยังคงมีต่อเนื่อง

ไปจนอย่างน้อยบุตรเข้าศÖกÉาในโรงเรียน (ประมาณอายุ 6 ป‚ เข้าเรียนชั้นประถมศÖกÉาป‚ที่ 1) ช่วงระยะ

เวลาต้ังแต่แรกเกิดจนถÖง 6 ป‚น้ี หากไม่มีผู้ช่วยดูแลบุตรให้ ภาระในการดูแลบุตรจÖงตกเปšนหน้าท่ีของแม่

ท่ีให้นมและใช้เวลาเลี้ยงดูบุตร แม้ว่าแม่จะยินดีท่ีได้ท�าหน้าท่ีอย่างเตçมท่ี แต่กçมีป˜จจัยอ่ืนท่ีท�าให้แม่ต้อง

ออกไปท�างานนอกบ้าน

สภาพเศรÉฐกิจมีผลท�าให้ทั้งพ่อและแม่ต้องท�างาน จÖงไม่มีเวลาดูแลบุตร โดยเ©พาะผู้หญิงที่ป˜จจุบัน

มีบทบาทส�าคัญในการสร้างฐานะทางเศรÉฐกิจของครอบครัว จÖงไม่สามารถให้สามีท�างานคนเดียวเพื่อดูแล

ครอบครัวได้ หรือคู่สมรสบางคู่ ท่ีมีฐานะอยู่ในข้ันท่ีสามีท�างานเลี้ยงครอบครัวได้ แต่ผู้หญิงกçอาจไม่ยอม

เสยีโอกาสในการท�างาน เพราะเหตุผลด้านสถานภาพทางสงัคม ©ะน้ันค่าเสียโอกาสน้ีจÖงไม่เพยีงแต่เปšนเหตุผล

ด้านเศรÉฐกิจเพื่อความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมถÖงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

และสถานภาพทางสังคมท่ีผู้หญิงจะต้องเสียไปอีกด้วย เงื่อนไขเหล่าน้ีจÖงท�าให้คู่สมรส โดยเ©พาะผู้หญิง

ต้องแลกระหว่างการท�างานและการมีบุตร เน่ืองจากการเลี้ยงดูบุตร ต้องการเวลามาก และมีค่าใช้จ่าย 

หากมีผู้ดูแลบุตรหรือระบบท่ีจะสามารถลดภาระหรือเวลาท่ีใช้ในการดูแลบุตรลง อาจจะท�าให้ลดเงื่อนไข

ในการพจิารณาตัดสนิใจ มีบุตรท่ีซบัซ้อนน้ีได้ และยังช่วยให้ผูห้ญงิอยู่คงอยู่ในตลาดแรงงานในภาวะท่ีประเทศ

เข้าสู่สังคมสูงวัย ซÖ่งมีจ�านวนประชากรวัยแรงงานลดลง
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บทความน้ีมีข้อสมมติฐานว่า “¶ŒÒÁÕÊ¶Ò¹àÅÕéÂ§à´ç¡ËÃ×ÍÃÐºº·Õè̈ Ðª‹ÇÂ´ÙáÅà ḉ¡·Õè́ ÕÁÕÁÒµÃ°Ò¹ ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ

äÁ‹ÊÙ§à¡Ô¹ä»ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¨Ðª‹ÇÂÅ´ÀÒÃÐ¡ÒÃàÅÕéÂ§´ÙºØµÃ áÅÐ·íÒãËŒ¤¹µŒÍ§¡ÒÃÁÕºØµÃ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹” โดยจะ

ศÖกÉาการให้บรกิารสถานเลีย้งเดçกท่ีมีในประเทศไทยท้ังประเภท ความครอบคลมุ และลกัÉณะการให้บรกิาร 

ศÖกÉาภาระการเลี้ยงดูบุตร การวางแผนการเล้ียงดูบุตร และความคิดเหçนเก่ียวกับการใช้บริการสถาน

เลี้ยงเดçก โดยวิธีการสัมภาÉณ์เชิงลÖกในกลุ่มกรณีศÖกÉา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีสมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตร 

กลุ่มท่ีมีบุตรแต่ไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก และ กลุ่มท่ีมีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก นอกจากน้ี

ได้ยกตัวอย่างบริการสถานเลี้ยงเดçกในประเทศไทย และลักÉณะการให้บริการสถานเลี้ยงเดçกในต่างประเทศ 

ผลท่ีได้จากการการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ความคดิเหçนเก่ียวกับการวางแผนเลีย้งดบุูตร จะช่วย

ให้เข้าใจป˜ญหาการ เลี้ยงดูบุตรของแม่วัยท�างาน ท่ีส่งผลให้มีเดçกเกิดน้อย ท้ังน้ี เพื่อส่งเสริมการเกิดท่ีมี

คุณภาพได้อย่างตรงเป‡า

สถานการณเด็กปฐมวัยและสถานเลี้ยงเด็ก

ส่วนน้ีน�าเสนอจ�านวนประชากรเดçกปฐมวัยและความส�าคญัของเดçกปฐมวัย ประเภทการให้บรกิารและ

จ�านวนสถานเลี้ยงเดçก เพื่อให้เหçนถÖงความครอบคลุมของการให้บริการสถานเล้ียงเดçก และมาตรฐานและ

คุณภาพของสถานเลี้ยงเดçก

ประชากรเด็กปฐมวัย 

เดçกปฐมวัย คือ เดçกที่มีอายุระหว่าง 0 - 6 ป‚ ที่ต้องการการส่งเสริมพั²นาการทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์สติป˜ญญา และสังคม ซÖ่งรวมถÖง การพั²นาบุคลิกภาพ และจริยธรรม (โครงการประเมินเทคโนโลยี

และนโยบายด้านสุขภาพ, 2555; กุศล, อุไรวรรณ, กาญจนา, และ สุรีย์พร, 2541; ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศÖกÉา กระทรวงศÖกÉาธิการ, 2555) ช่วงอายุนี้ถือเปšนโอกาสทองที่จะส่งเสริมพั²นาการอันจะเปšน

พื้นฐานติดตัวเดçกไปจนเติบโตเปšนผู้ใหญ่ 

จากส�ามะโนประชากร พ.ศ. 2553 มีประชากรเดçกอายุ 0 - 6 ป‚ จ�านวน 5,519,748 คน เปšนชาย 

จ�านวน 2,825,867 คน และหญิง จ�านวน 2,693,881 คน สามารถจ�าแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ 0 - 3 ป‚ 

และ 4 - 6 ป‚ ได้ตามตาราง 1

ตาราง 1 จ�านวนประชากรเดçกปฐมวัย จ�าแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

อายุ (»‚) ชาย (คน) หÞิง (คน) รวม (คน)

0 - 3 1,477,419 1,495,412 2,972,831
4 - 6 1,136,315 1,198,469 2,334,784

ทÕèมา: ส�ามะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2553



ประเภทการใหบริการและจํานวนสถานเลี้ยงเด็ก

สถานเลี้ยงเดçกในบทความนี้ หมายถÖง องค์กรรัฐ หรือ เอกชนที่ให้บริการเลี้ยงดูเดçกอายุ 0 - 6 ป‚ 

ในช่วงเวลากลางวัน สถานเลีย้งเดçกจ�าแนกตามบรกิารได้ 3 ประเภท คอื 1) รปูแบบบรกิารเลีย้งเดçกกลางวัน

ในครอบครัว (family day care) 2) ศูนย์รับเลี้ยงเดçกกลางวัน (day care center) และ 3) การศÖกÉา

ระดับก่อนประถมศÖกÉา (กุศล และคณะ, 2541)

1. รู»áบบบริการàลÕéยงàดçกกลางวันãนครอบครัว (family day care) 

การให้บริการเลี้ยงเดçกกลางวันในครอบครัว โดยท่ัวเปšนการให้บริการเลี้ยงดูเดçกแบบไม่เปšนทางการ 

ท่ีจัดขÖ้นท่ีบ้านของผู้รับเลี้ยงเดçก ผู้ปกครองท่ีมาใช้บริการอาจเปšนคนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ละแวกเดียวกัน 

หรือ รู้จักคุ้นเคยกัน ราคาค่าบริการไม่แพงนัก ดังน้ัน คุณภาพของการให้บริการลักÉณะน้ีจะขÖ้นอยู่กับ

ผู้รับเลี้ยงเดçกเอง จ�านวนเดçกท่ีมาใช้บริการอาจมีจ�านวนมาก เพราะไม่มีมาตรฐานหรือข้อบังคับส�าหรับ

การรบัเลีย้งเดçกกลางวันในครอบครวั ส่วนการให้บรกิารเนอสเซอรจีะต้องขออนุญาตจัดต้ัง จÖงมักมีค่าใช้จ่าย

สูงกว่า (กุศล และคณะ, 2541)

2. ศูนย์รับàลÕéยงàดçกกลางวัน (day care center) 

ศูนย์เลี้ยงเดçกก่อนวัยเรียนท�าหน้าที่รับเลี้ยงเดçกอายุ 2 - 6 ป‚ ขนาดของศูนย์ขÖ้นอยู่กับจ�านวนเดçกซÖ่งมี

ต้ังแต่ 5 คนขÖ้นไป ศูนย์รับเลี้ยงเดçกกลางวันจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ท่ีไม่สามารถเลี้ยงดูเดçกได้เอง 

เพราะต้องออกไปท�างานนอกบ้าน โดยจะดูแลพ²ันาการท้ังร่างกายและจิตใจของเดçก ศูนย์รบัเลีย้งเดçกกลาง

วันส่วนใหญ่จะด�าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพั²นาชุมชน กรมการศาสนา และกรมแรงงาน 

ศูนย์ฯ ท่ีให้บรกิารโดยเอกชนจะมีกรมประชาสงเคราะห์ ควบคมุและส่งเสรมิกิจกรรมต่างæ ให้เดçก นอกจากน้ี

รัฐยังมีนโยบายให้สถานประกอบการท่ีมีพนักงานจ�านวน 100 คนขÖ้นไป จัดให้มีศูนย์ดูแลเดçกเลçกใน

สถานประกอบการอีกด้วย แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่ได้ถูกน�าไปป¯ิบัติมากนักในประเทศไทย โดยจ�านวน

ศูนย์ดูแลเดçกในสถานประกอบการยังมีน้อยมาก โดยหลักการแล้วศูนย์ฯ ท่ีรับเลี้ยงเดçกทารกหรือเดçกเลçก 

ถ้าอยู่ใกล้ท่ีท�างานแม่จะส่งเสริมให้แม่สามารถให้นมบุตรได้ในช่วงเวลาพักจากการท�างานได้อีกด้วย (กุศล 

และคณะ, 2541) 

3. การศÖกÉารÐดับก‹อน»รÐ¶มศÖกÉา

การศÖกÉาระดับก่อนประถมศÖกÉามีหลากหลายลักÉณะ ตามหลักสูตรการศÖกÉาปฐมวัยในระบบ

โรงเรียนของ กระทรวงศÖกÉา พ.ศ. 2546 แบ่งออกเปšน 2 ระดับคือ ชั้นเตรียมอนุบาล (ก่อนอายุ 3 ป‚) 

และ ชั้นอนุบาล (อายุ 3 - 5 ป‚) และแบบไม่อยู่ในระบบโรงเรียน หรือ แบบศูนย์พั²นาเดçกเลçก (รับเดçกอายุ 

2 - 5 ป‚) นอกจากการให้บริการเลี้ยงดูเดçกแล้ว การศÖกÉาระดับก่อนประถมศÖกÉายังช่วยเตรียมความพร้อม

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติป̃ญญา บุคลิกภาพ และจรยิธรรมให้แก่เดçก ก่อนเข้าเรยีนระดับประถม

ศÖกÉา 
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จํานวนสถานเลี้ยงเด็กและความครอบคลุม 

ป˜จจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ก�ากับดูแลสถานเลี้ยงเดçก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ศÖกÉาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ทบวงมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ฯลฯ จÖงท�าให้การ

บริหารจัดการข้อมูลของสถานเลี้ยงเดçกยังไม่เปšนเอกภาพ และยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

สถานเลี้ยงเดçกในประเทศไว้อย่างครบถ้วน 

องค์กรที่มีสถานเลี้ยงเดçกกระจายอยู่ทั่วประเทศ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซÖ่งเปšนองค์กรภาย

ใต้กระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. 2556 มีจ�านวนศูนย์พั²นาเดçกเลçกจ�านวนทั้งสิ้น 19,820 แห่ง มีครูผู้ดูแล

เดçก จ�านวน 19,600 คน และผู้ดูแลเดçก 33,550 คน (คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทน

ราÉฎร, 2556) ใน พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธกิารการปกครองส่วนท้องถ่ินมีนโยบายให้ สดัส่วนครผููดู้แลเดçก: 

ผู้ดูแลเดçก: ศูนย์พั²นาเดçกเลçก ประมาณ 1:2:1 และสัดส่วนครูพี่เลี้ยงต่อจ�านวนเดçก เท่ากับ 1:20 ส่วน

ส�านักงานคณะกรรมการการศÖกÉาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศÖกÉาธกิาร ก�าหนดสดัส่วนครตู่อจ�านวนเดçก

ไว้ที่ 1:30 ส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NAEYC (National Association for the Education of 

Young Children) ก�าหนดสัดส่วนครูต่อจ�านวนเดçกไว้ที่ 1:20 

ใน พ.ศ. 2550 พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของสถานเลี้ยงเดçกหรือศูนย์เดçกเลçกในประเทศไทยอยู่ใน

ความดูแลขององค์การบรหิารส่วนท้องถ่ิน ส่วนท่ีเหลอืเปšนของภาคเอกชน มีจ�านวนเดçกท่ีใช้บรกิารสถานเลีย้ง

เดçกรวมทั้งหมดประมาณ 940,000 คน คิดเปšนสัดส่วน ครูพี่เลี้ยงต่อเดçกเท่ากับ 1:481 ซÖ่งนับว่าเปšนสัดส่วน

ท่ีสงูกว่าสดัส่วนท่ีคณะกรรมาธกิารการปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังไว้ท่ี 1:20 จะเหçนได้ว่าครพูีเ่ลีย้งและผูดู้แลเดçก

ต้องดูแลเดçกจ�านวนมาก ซÖ่งเปšนไปได้ยากที่จะสามารถดูแลเดçกได้อย่างทั่วถÖง แม้ว่าจะมีสถานเลี้ยงเดçกที่รับ

ผิดชอบโดยส่วนงานรัฐอื่นæ และสถานเลี้ยงเดçกเอกชนอีกจ�านวนหนÖ่ง แต่อัตราค่าบริการแตกต่างกันไปตาม

ลกัÉณะของสถานท่ีและคณุภาพการบรกิาร รวมท้ังคณุภาพครพูีเ่ลีย้งและผูดู้แลเดçก ผูป้กครองจÖงไม่สามารถ

คาดหวังคุณภาพบริการด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันได้ นอกจากนี้จากการส�ารวจพั²นาการเดçกปฐมวัยของ

กรมอนามัยในป‚เดียวกัน พบว่ามีเดçกอายุ 0 - 5 ป‚ จ�านวนประมาณ 4 ล้านคน ในจ�านวนนี้มีเดçกที่เลี้ยงดูใน

เวลากลางวันโดยพ่อแม่ประมาณร้อยละ 44 เลี้ยงดูโดยปู†ยาตายายประมาณร้อยละ 28 และอยู่ที่โรงเรียน

อนุบาล หรือ ศูนย์เดçกเลçกประมาณร้อยละ 25 และดูแลโดยผู้อื่น เช่น จ้างเพื่อนบ้านเลี้ยง จ้างพี่เลี้ยงมา

เลีย้งท่ีบ้าน คดิเปšนร้อยละ 3 หรอื จ�านวนประมาณ 110,000 คน (ผูจั้ดการออนไลน์, 2551) ในประเทศไทย

มีเดçกเพียงร้อยละ 75 ได้รับบริการจากสถานพั²นาเดçกปฐมวัยแบบใดแบบหนÖ่งในระหว่างป‚ 2548 - 2549 

(องค์การทุนเพื่อเดçกแห่งสหประชาชาติ, 2557)

มาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็ก

การประเมินคุณภาพของสถานเลี้ยงเดçกหรือศูนย์เดçกเลçกมีเกณฑ์การประเมินท่ีแตกต่างกันไปตาม

หน่วยงานหรือต้นสังกัดท่ีดูแลสถานเลี้ยงเดçกหรือศูนย์เดçกเลçกน้ัน เน่ืองจากมีองค์กรหลากหลายท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบมาตรฐานของสถานเลี้ยงเดçก ดังน้ัน บทความน้ีจะกล่าวถÖงป˜จจัยท่ีก�าหนดคุณภาพโดยรวม 

1 จ�านวนเดçก 940,000 คน และจ�านวนครูพี่เลี้ยง 19,600 คน



โดยสังเคราะห์จากสถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเดçกในประเทศไทย (กุศล และคณะ, 

2541) และความเหçนจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพั²นาเดçก มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับ

สถานการณ์คุณภาพการด�าเนินการศูนย์เดçกเลçกในป˜จจุบัน 

1. กลยุทธ์áลÐลักÉณÐการãห้บริการของหน‹วยงานทÕèàกÕèยวข้อง 

กลุ่มเป‡าหมายของการให้บริการสถานเลี้ยงเดçก คือ เดçกทุกคนที่มีอายุระหว่าง 0 - 6 ป‚ แต่การ

ให้บริการอาจยังไม่ครอบคลุมเดçกด้อยโอกาสบางกลุ่ม เช่น เดçกที่เปšนลูกของกรรมกรก่อสร้างที่ต้องย้ายที่อยู่

ตามแหล่งก่อสร้างท่ีพ่อแม่ไปท�างาน (ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, 2540) เดçกพิการ

ที่ไม่สามารถเดินทางไปสถานเลี้ยงเดçกกลุ่มพิเศÉได้ และเดçกที่อยู่ห่างไกลหรือตามแนวชายแดน

2. กรÐบวนการคัดàล×อกบุคลากรáลÐการàตรÕยมบุคลากรทÕèจÐมาดูáลàดçก

บางหน่วยงานขาดระบบการคดัเลอืกบุคลากรเ©พาะด้านเพือ่การดูแลเดçกและส่งเสรมิพ²ันาการ

ด้านต่างæ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศÖกÉาในระดับประถมศÖกÉา บางแห่งเปšนอาสาสมัครท่ีต้องการ

เข้ามาท�างานช่วยดูแลเดçก บุคลากรจÖงขาดความรู้และประสบการณ์ตามหลักจิตวิทยาพั²นาการ หรืออาจ

ขาดความรักเดçก ท�าให้คุณภาพในการดูแลเดçกไม่มีประสิทธิภาพ และเดçกอาจได้รับอันตราย

3. การติดต‹อ»รÐสานงานáลÐการตรวจสอบการดíาàนินงานหลังจากขออนุÞาตจัดตัéง

การด�าเนินการสถานเลี้ยงเดçกให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ต้องมีการตรวจเย่ียมสถานบริการ

หลังจัดตั้ง และการตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพของสถานเลี้ยงเดçกอย่างต่อเนื่อง สถานเลี้ยงเดçกบางแห่ง

อาจรบัเดçกมากกว่าจ�านวนท่ีจะให้บรกิารได้อย่างมีประสิทธภิาพท�าให้สถานเลีย้งเดçกหนาแน่น และครพูีเ่ลีย้ง

หรือผู้ดูแลเดçกไม่สามารถดูได้อย่างทั่วถÖง จนไม่สามารถ½ƒกพั²นาการเดçกได้ 

4. บริการส‹งàสริมพั²นาการãนàดçก

เน่ืองจากข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ สถานเลี้ยงเดçกบางแห่งไม่สามารถเตรียมสื่อการเรียน 

หรือของเล่น หรือสนามเดçกเล่น หรือสนามกีÌาได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับจ�านวนและอายุของเดçก 

ซÖ่งส่งผลต่อพั²นาการและการ½ƒกทักÉะ บางแห่งอาจมีพื้นที่คับแคบและต้องให้บริการแก่เดçกจ�านวนมาก 

5. การมÕส‹วนร‹วมของ»รÐชาชนหร×อชุมชน 

สถานเล้ียงเดçกหรอืศูนย์เดçกเลçกในเมืองและชนบทขาดการมีส่วนร่วมจากพ่อแม่ ผูป้กครอง หรอื 

ผู้น�าชุมชน เช่น การปรับปรุงภาวะโภชนาการในเดçก การส่งเสริมและติดตามพั²นาในเดçกอย่างต่อเนื่อง 

6. อัตราค‹าบริการ 

ยังไม่พบว่ามีการก�าหนดอัตราค่าบริการส�าหรับสถานเลี้ยงเดçก ดังน้ัน อัตราค่าบริการ

มีความแตกต่างกันไปขÖ้นกับการบริการและสภาพของสถานเลี้ยงเดçก การไม่มีมาตรฐานระดับการบริการ

และอัตราค่าบริการท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเตรียมความพร้อมและพั²นาการของเดçก 
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ภาระการเลี้ยงบุตร

การเลี้ยงดูบุตรเปšนภาระที่เกิดขÖ้นกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จะต้องดูแล เอาใจใส่ ให้ความรักแก่บุตร 

เพื่อให้บุตรได้เติบโตเปšนผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และเปšนคนดีของสังคม การเลี้ยงดูบุตรจÖงเปšนหน้าที่

ท่ีต ้องการความรับผิดชอบสูงและต่อเน่ือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศไทยอันมาจาก

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรÉฐกิจ สังคม และวั²นธรรม ย่อมมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูบุตร ในส่วนนี้

จÖงจะกล่าวถÖงการเปลี่ยนแปลงทางเศรÉฐกิจและสังคมต่อผู้ดูแลบุตรในสังคมไทย ซÖ่งการขาดผู้ดูแลบุตรเปšน

หนÖง่ในเหตุผลท่ีท�าให้คนไทยมีลกูกันน้อยลง (วรเวศม์, 2549) บทความน้ียังมีการศÖกÉาเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาระ

การเลี้ยงดูบุตร โดยพิจารณาสถานเลี้ยงเดçกท่ีจะช่วยลดภาระของแม่ท่ีต้องท�างาน และ ป˜จจัยท่ีส่งเสริม

การใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตอผูดูแลบุตรในสังคมไทย

สังคมเกÉตรกรรมเอ้ือให้แม่ได้ท�างานท่ีบ้านและสามารถอยู่ดูแลบุตรได้ แต่เม่ือสังคมได้เปลี่ยนจาก

สังคมเกÉตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม กอรปกับการศÖกÉาของผู้หญิงท่ีสูงขÖ้น ท�าให้ผู้หญิงเข้าสู่ระบบ

แรงงานและมีความเปšนอยู่แบบสังคมเมืองมากขÖ้น ความเปšนอยู่แบบสมัยใหม่น้ีสร้างข้อจ�ากัดในการสร้าง

ครอบครวัและการมีบุตรส�าหรบัผูห้ญงิ เพราะสภาพการท�างานในระบบท�าให้ต้องใช้เวลาระหว่างวันส่วนมาก

ในท่ีท�างาน แทนการอยู่บ้านเพ่ือเล้ียงดูบุตร ส่งผลให้การดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด และการให้นมบุตรในช่วง

หลังคลอดท�าได้ยาก โดยเ©พาะลักÉณะงานท่ีเวลาการท�างานไม่ยืดหยุ่น แม้ว่ากฎหมายจะให้แม่ลาหยุด

ได้ 3 เดือน แต่ในทางป¯ิบัติ การดูแลบุตรเปšนหน้าที่ของแม่ที่มีจ�าเปšนต้องมีความต่อเนื่อง สถานประกอบ

การบางแห่งมีบริการรับเลี้ยงดูบุตรพนักงาน กçจะท�าให้แม่สามารถไปให้นมบุตรในช่วงเวลาพักงานได้ 

การหาคนช่วยเลี้ยงดูบุตรส�าหรับครอบครัวขยายนั้นคงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมี ปู† ย่า ตา ยาย หรือ 

ญาติพี่น้องคนอ่ืนæ ท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน คอยช่วยกันดูแลเอาใจใส่ เพราะเดçกเลçกæ เปšนท่ีรักและเอçนดู

ของคนในบ้าน ส่วนครอบครัวที่มีลักÉณะเปšนครอบครัวเดี่ยว ที่มีเพียงพ่อแม่และลูก จะมีรูปแบบการเลี้ยงดู

ท่ีหลากหลายกว่าครอบครัวขยาย บางคนจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลในบ้าน หรือ จ้างเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแล หรือ 

น�าไป½ากเลี้ยงไว้ที่บ้านปู† ย่า ตา ยาย หรือญาติ ที่ไม่ห่างจากบ้าน ระหว่างที่พ่อแม่ออกไปท�างาน แล้วจÖง

ค่อยรับลูกกลับหลังเลิกงานหรือวันหยุด บางคนน�าบุตรไป½ากเลี้ยงไว้ท่ีภูมิล�าเนาเดิมในต่างจังหวัด พ่อแม่

กçจะไม่มีโอกาสดูแลลูกมากเท่าที่ควร การพาลูกไป½ากเลี้ยงที่สถานเลี้ยงเดçก (day care center) กçเปšน

อีกวิธีท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้พ่อแม่ท่ีต้องท�างานนอกบ้าน ได้น�าลูกไป½ากเลี้ยงในเวลาท�างาน เพ่ือลด

ภาระการดูแลในช่วงกลางวัน 

การลดภาระการเลี้ยงดูบุตรดวยการใชบริการของสถานเลี้ยงเด็ก

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน “¶ŒÒÁÕÊ¶Ò¹àÅÕéÂ§à´ç¡ËÃ×ÍÃÐºº·Õè̈ Ðª‹ÇÂ´ÙáÅà ḉ¡·Õè́ ÕÁÕÁÒµÃ°Ò¹ ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂäÁ‹ÊÙ§

à¡Ô¹ä»ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¨Ðª‹ÇÂÅ´ÀÒÃÐ¡ÒÃàÅÕéÂ§ Ù́ºØµÃ áÅÐ·íÒãËŒ¤¹µŒÍ§¡ÒÃÁÕºØµÃ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹” จÖงศÖกÉา

ความคิดเหçนเก่ียวกับการลดภาระการเลี้ยงดูบุตร ด้วยการใช้บริการสถานเลี้ยงดูเดçกกลางวัน การศÖกÉาน้ี

ใช้วิธีการสัมภาÉณ์เชิงลÖกผู้ที่สมรสแล้วและท�างานแต่ยังไม่มีบุตรจ�านวน 2 คน ผู้ปกครองที่มีบุตรแต่ไม่ใช้



บริการสถานเลี้ยงเดçกจ�านวน 2 คน และผู้ปกครองท่ีมีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเดçกจ�านวน 2 คน 

โดยสัมภาÉณ์ครั้งละ 1 กรณีศÖกÉา ตาราง 2 แสดงลักÉณะทางประชากรของกรณีศÖกÉา 6 คน การเกçบ

ข้อมูลโดยการสัมภาÉณ์เชิงลÖกจ�าแนกแนวค�าถามเปšน 3 แบบ ดังนี้ 

áบบáรก áนวคíา¶ามสíาหรับ¼ู้ทÕèสมรสáล้วáต‹ยังäม‹มÕบุตร 

• ท่านคิดจะมีบุตรหรือวางแผนที่จะมีบุตรหรือไม่ และคิดว่าการมีบุตรเปšนภาระหรือไม่ อย่างไร

• ท่านวางแผนการดูแลบุตรอย่างไร เมื่อต้องท�างานประจ�าด้วย 

• ท่านคิดจะเลี้ยงบุตรเอง หรือใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก เพราะเหตุใด

• ท่านมีความคดิเหçนอย่างไร หากท่ีท�างานจัดสถานท่ีเลีย้งเดçกให้ โดยอนุญาตให้พีเ่ลีย้งหรอืผูป้กครอง

มาอยู่ดูแล 

• ท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเดçกท่ีมีมาตรฐาน จะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตร จนท�าให้ตัดสินใจ

มีบุตรเรçวขÖ้นหรือไม่ 

áบบทÕèสอง áนวคíา¶ามสíาหรับ¼ู้ทÕèมÕบุตร áลÐäม‹ãช้บริการส¶านàลÕéยงàดçก

• ท่านมีภาระในการดูแลบุตรอย่างไรบ้าง 

• ท่านเลี้ยงบุตรเอง หรือให้ใครช่วยเลี้ยง เหตุผล

• ก่อนที่จะมีบุตร ท่านวางแผนการเลี้ยงดูบุตรอย่างไร

• ท่านเคยพิจารณาใช้บริการสถานเลี้ยงเดçกหรือไม่ เหตุผล

• ท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเดçกที่มีมาตรฐาน จะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตร จนท�าให้ตัดสินใจมีบุตร

มากขÖ้นหรือไม่ 

áบบทÕèสาม áนวคíา¶ามสíาหรับ¼ู้ทÕèมÕบุตร áลÐãช้บริการส¶านàลÕéยงàดçก

• ท่านมีภาระในการดูแลบุตรอย่างไรบ้าง 

• ก่อนที่จะมีบุตร ท่านวางแผนการเลี้ยงดูบุตรอย่างไร

• เหตุใดท่านจÖงเลือกใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก

• ท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเดçกจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตร จนท�าให้ตัดสินใจมีบุตรมากขÖ้นหรือไม่ 
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ตาราง 2 ลักÉณะทางประชากรของกรณีศÖกÉา

กรณÕ
ศÖกÉาทÕè

อายุ àพศ
รÐยÐàวลา
ÊÁÃÊ

จíานวน
ºØµÃ

อายุ
ºØµÃ

การศÖกÉา อาชÕพ
¼ู้ทÕèพักอาศัย
อยู‹ด้วย

1 31 หญิง 1  -  - ปริญญาโท นักวิจัยอิสระ คู่สมรส
2 30 หญิง 1  -  - ปริญญาโท พนักงานรัฐ คู่สมรส

3 25 หญิง 3 1 3 เดือน ปริญญาตรี
พนักงาน

บริÉัท

คู่สมรส บุตร
และ พ่อแม่
ของคู่สมรส

4 37 หญิง 7 1 1 ป‚ ปริญญาตรี  - 
คู่สมรส และ 

บุตร

5 29 หญิง 4 2
4 ป‚, 

8 เดือน
ปริญญาตรี

เจ้าของ
กิจการ

คู่สมรส 
และ บุตร

6
ไม่

เป�ดเผย
หญิง 5 2

5 ป‚, 
1 ป‚

ปริญญาตรี พนักงานรัฐ
คู่สมรส 

และ บุตร

กรณÕศÖกÉากลุ‹มทÕè 1: ¼ู้ทÕèสมรสáล้ว áต‹ยังäม‹มÕบุตร

กรณีศÖกÉา ทั้งสองคนต้องการมีบุตร โดยให้เหตุผลว่า การมีบุตรจะท�าให้มีความสุข เพราะ

บุตรเปšนส่วนเติมเตçมของครอบครัว หรือ โซ่ทองคล้องใจ บุตรจะสามารถอยู่เปšนเพื่อนเม่ือตนมีอายุ

มากขÖ้น และเพื่อสืบสกุล และคิดว่าการมีบุตรเปšนภาระท่ีมีผลกระทบกับการท�างาน ความรับผิดชอบจาก

การมีบุตรเกิดขÖน้ต้ังแต่ต้ังครรภ์ รวมท้ังชีวิตความเปšนอยู่ และการเรยีนของบุตร แต่กçเช่ือว่าตนน่าจะสามารถ

เลีย้งดูบุตรได้ และพร้อมจะรบัภาระน้ัน ได้วางแผนเรือ่งค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขÖน้จากการมีบุตรแล้ว โดยการเกçบ

เปšนเงินออม แต่ชะลอการมีบุตรออกไป เนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้ กรณีศÖกÉา

ที่หนÖ่งรอให้พ่อหรือแม่เกÉียณอายุ เพื่อให้มีเวลาดูแลหลาน ส่วนกรณีศÖกÉาที่สองก�าลังอยู่ในช่วงสะสางงาน

และหาผู้ดูแลบุตร ซÖ่งคาดหวังให้แม่หรือญาติท่ีอยู่ต่างจังหวัดย้ายมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันเพื่อเลี้ยงดูหลาน 

แต่มีแนวโน้มว่าแม่จะไม่ต้องการย้ายท่ีอยู่ หากเปšนเช่นน้ัน กçจะต้อง½ากให้แม่ท่ีต่างจังหวัดเลี้ยง และตน

จะเดินทางไปกลบัเพือ่จะได้ดแูลบุตร การท่ีไม่มีคนดูแลบุตรให้ท่ีบ้านอาจท�าให้ยุ่งยากมากขÖน้ เพราะบางครัง้

งานตนต้องท�างานวันหยุด

ท้ังสองกรณีศÖกÉาไม่เช่ือม่ันในคุณภาพของบริการเลี้ยงเดçกของสถานเลี้ยงเดçก หรือ คุณภาพ

ของพี่เลี้ยง เพราะคิดว่า พี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลเดçกที่ไม่ใช่ญาติจะไม่รักและเอาใจใส่เท่าผู้ที่เปšนญาติ จÖงไม่คิดจะ

ใช้บรกิารสถานเลีย้งเดçกในช่วง 1 - 2 ป‚แรก หลงัคลอดบุตร นอกจากน้ี กรณศีÖกÉาท้ังสองได้รบั¿̃งประสบการณ์

ของคนใกล้ชิด เช่น การท�าร้ายเดçก การละเลยหรือไม่เอาใจใส่ การซÖมซับพฤติกรรมที่ไม่ดีจากพี่เลี้ยงเดçก 

จÖงตอกย�้าความไม่เช่ือม่ันในการใช้บริการสถานเลี้ยงเดçกหรือการจ้างพี่เลี้ยงเดçก ท้ังคู่มีความเหçนว่าหาก

สถานท่ีท�างานเตรียมห้องหรือพื้นท่ีเพื่อให้พาบุตรมาเลี้ยงในท่ีท�างานได้ จะไม่เปšนอุปสรรคต่อการท�างาน 

อีกทั้งยังท�าให้รู้สÖกสบายใจ และไม่กังวลเรื่องการดูแลบุตร

ถ้าท่ีท�างานมีห้องให้พี่เลี้ยงหรือพ่อแม่พาลูกมาเล้ียง กรณีศÖกÉาท้ังสองคนสนใจท่ีจะใช้บริการ 

เพราะมีตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งมีบริการสถานท่ีและพี่เลี้ยง 2 - 3 คน ส�าหรับดูแลบุตรของ



พนักงาน เดçกท่ีมาใช้บรกิารไม่ใช่ทารกหรอือาจเปšนเดçกท่ีเดนิได้แล้ว แม่สามารถแวะมาให้นมบุตรได้ อย่างไร

กçตาม กรณีตัวอย่างท่ีสองยังเหçนว่าใน 6 เดือนแรก เดçกควรได้รับการดูแลท่ีบ้าน หลังจากน้ันจÖงสมควร

จะพามาดูแลในที่ท�างาน

เมื่อถามว่าหากมีสถานเลี้ยงเดçกที่มีมาตรฐาน อยู่ใกล้บ้าน เพื่อช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตร 

จะท�าให้ตัดสินใจมีบุตรเรçวขÖ้นหรือไม่ กรณีศÖกÉาท้ังสองยังคงยืนยันท่ีจะให้พ่อแม่ หรือญาติช่วยดูแลบุตร 

เพราะไม่เชื่อมั่นว่าพี่เลี้ยงเดçกจะดูแลบุตรได้ดีจนท�าให้ตนวางไว้วางใจได้ 

กรณÕศÖกÉากลุ‹มทÕè 2: ¼ู้ทÕèมÕบุตรáลÐäม‹ãช้บริการส¶านàลÕéยงàดçก

กรณศีÖกÉาท้ังสองคนมีความต้ังใจว่าจะมีบุตร จÖงไม่ได้คมุก�าเนิด และมีความพร้อมด้านการเงนิ

ในการเลีย้งดบุูตร แต่ไม่มีผูด้แูลบุตร กรณศีÖกÉาท่ีสาม พ่อและแม่ยังต้องท�างาน สามีจÖงหยุดงานท่ีเปšนกิจการ

ขายของเพื่อดูแลบุตร แต่ยังมีลูกจ้างขับรถส่งของ รายได้ของครอบครัวจÖงมาจาก 2 แหล่ง คือธุรกิจและแม่

ท่ีท�างานเปšนพนักงานประจ�า มีสวัสดิการประกันสงัคม (ได้รบัค่าท�าคลอด 13,000 บาท และ เงนิสงเคราะห์

บุตรเดือนละ 400 บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 6 ป‚บริบูรณ์) ส่วนกรณีศÖกÉาที่สี่พ่อและแม่อายุมาก

ไม่สามารถมาดูแลบุตรให้ได้ ภรรยาท่ีเคยท�างานช่วยกิจการของครอบครัวต้องหยุดท�างานเพื่อดูแลบุตร 

แหล่งรายได้จÖงมาจากกิจการของสามีเพียงอย่างเดียว ท้ังสองครอบครัวมีการจัดการภาระการเลี้ยงดูบุตร

คล้ายคลÖงกัน คือ พ่อหรือแม่ คนใดคนหนÖ่งหยุดท�างานเพื่อดูแลบุตร แม้รายได้จะไม่ได้มาจากทั้งสามีและ

ภรรยา แต่กçเพียงพอที่จะดูแลบุตรได้ 

ท้ังสองกรณีคิดว่าการเลี้ยงดูบุตรมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขÖ้น จะต้องวางแผนให้ดี 

และได้เตรียมพร้อมด้านการเงินไว้บ้างแล้ว รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวลงเพื่อเกçบออมไว้ให้บุตร กรณีศÖกÉา

ท่ีสีก่ล่าวว่า ถ้าลกูเข้าโรงเรยีนจÖงจะกลบัไปท�างานช่วยสามี หรอืท�างานท่ีตนเองชอบ แต่ไม่สนใจท่ีจะลดภาระ

การเลีย้งดูบุตรโดยไปใช้บรกิารของสถานเลีย้งเดçกเพือ่ให้สามารถกลบัไปท�างานให้เรçวขÖน้ เน่ืองจากเปšนกิจการ

ของครอบครัวตนจÖงสามารถกลับไปท�างานเมื่อไร กçได้ 

ความปลอดภัยของบุตร ความสะอาดของสถานเลี้ยงเดçก และการส่งเสริมพั²นาการของบุตร 

เปšนสิ่งท่ีพิจารณาเม่ือจะใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก เน่ืองจากได้รับข่าวสารเก่ียวกับพี่เลี้ยงท�าร้ายเดçก และ

ประสบการณ์ของเพื่อนบ้านที่พาลูกไป½ากที่สถานเลี้ยงเดçกที่ไม่สะอาด เมื่อเดçกมาอยู่รวมกันหลายคนกçเปšน

แหล่งแพร่เชื้อโรค เดçกอาจติดเชื้อจากสถานเลี้ยงเดçกได้ นอกจากนี้ประสบการณ์จากเพื่อนบ้าน ที่พ่อแม่ต้อง

ท�างาน จÖงพาบุตรที่อายุ 8 เดือน ไป½ากเลี้ยงที่สถานเลี้ยงเดçก ท�าให้ลูกท้องเสีย และเคี้ยวอาหารไม่เปšน

แม้จะอายุมากกว่า 1 ป‚แล้วกçตาม เน่ืองจากสถานเลี้ยงเดçกน้ันปรุงอาหารแบบเดียวกันให้เดçกท้ังหมด

รับประทาน เพราะง่ายแก่การจัดการ โดยให้เดçกรับประทานเหลวหรือละเอียดมากเพียงอย่างเดียว ท�าให้

เดçกขาดพั²นาการในการบดเคี้ยวอาหาร

แม้ว่าจะมีสถานเลี้ยงเดçกคุณภาพดี แต่กรณีศÖกÉาท้ังสองกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีสูงขÖ้น เพราะ

เช่ือว่าสถานเลี้ยงเดçกท่ีดี จะมีราคาแพง เพราะต้องมีความพร้อมเรื่องความปลอดภัย และความสะอาด 

นอกจากน้ีตนไม่สามารถจ่ายค่าบริการราคาแพง เพื่อใช้บริการสถานเลี้ยงเดçกท่ีสะอาดและคุณภาพดีได้ 

บริการท่ีตนคิดว่าจะน่าจะใช้คือ สนามเดçกเล่นเสริมพั²นาการ ท่ีอนุญาตให้ผู้ปกครองไปดูแลอยู่ใกล้æ 

ดังน้ันจะเลือกให้พ่อหรือแม่หยุดท�างานเพื่อเล้ียงดูบุตร และไม่เคยคิดจะหาพี่เลี้ยงเดçก เพราะคิดว่าคน
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ในครอบครวัจะดูแลได้ดกีว่า และไว้ใจได้ ส่วนเรือ่งค่าใช้จ่ายเปšนสิง่ท่ีจะพจิารณารองลงมา กรณศีÖกÉาท่ีสาม

แสดงความเหçนว่า ถ้าที่ท�างานมีพี่เลี้ยงเดçกและให้พาลูกไปเลี้ยงได้ กçไม่ต้องการจะพาลูกไป เพราะเหตุผล

ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคนพลุกพล่านและเสียงดัง การที่ให้บุตรอยู่บ้านจะสามารถพักผ่อนได้ดีกว่า 

ถ้ามีสถานเลี้ยงเดçกมีมาตรฐานและให้บริการดีอยู่ใกล้บ้าน กçไม่ใช้บริการ เพราะนอกจากมี

ความกังวลเรื่องพี่เลี้ยงเดçกที่อาจจะท�าร้ายบุตร เพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเดçกจ�านวนมาก และยังคิดว่า

พีเ่ลีย้งเดçกจะไม่รกัและดูแลเดçกได้เหมือนกับพ่อแม่ หรอืญาติ แต่อาจจะใช้บรกิารตอนท่ีบุตรเลกิกินนมแม่แล้ว 

เม่ือบุตรอายุอย่างน้อย 1 ป‚ หรือเข้าเรียนช้ันอนุบาลท่ีอัตราค่าบริการไม่สูงมาก เหตุผลท่ีจะให้บุตรไป

สถานเลี้ยงเดçกคือเพื่อเสริมพั²นาการของเดçก

กรณÕศÖกÉากลุ‹มทÕè 3: ¼ู้ทÕèมÕบุตรãช้บริการส¶านàลÕéยงàดçก

กรณีศÖกÉาที่ห้าเคยเปšนพนักงานธนาคารแต่ป˜จจุบันไม่ได้ท�างาน เพราะมีภาระในการดูแลบุตร 

คูส่มรสเปšนเจ้าของกิจการ กรณศีÖกÉาท่ีหกมีคูส่มรสเปšนชาวต่างชาติ กรณศีÖกÉาท้ังสองมีบุตรทันทีหลงัสมรส 

เพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุ และใช้บริการสถานเลี้ยงเดçกแนวทางเลือก2 กรณีศÖกÉาในกลุ่ม

น้ีท้ังสองคนได้ศÖกÉาระบบการให้บรกิารมาหลายแห่ง ก่อนตัดสนิใจมาใช้บรกิารสถานเลีย้งเดçกแนวทางเลอืก 

เพราะใกล้บ้าน แต่ยังคงมีความต้องการเพิ่มเติมให้เรียนแบบ 2 ภาÉา ซÖ่งที่ศูนย์เดçกเลçกนี้ไม่ได้ให้บริการ 

กรณศีÖกÉาท่ีหกให้ความเหçนว่าสถานเลีย้งเดçกท่ีมีคณุภาพช่วยลดภาระการเลีย้งบุตรได้ เพราะท�าให้ตนสามารถ

ไปท�างานประจ�าได้อย่างสบายใจ ไม่มีความกังวลว่าบุตรจะไม่ได้รบัการเอาใจใส่ ส่วนกรณศีÖกÉาท่ีห้า กล่าวว่า 

ถÖงแม้ว่าตนจะมีเวลาการท�างานท่ียืดหยุ่น สามารถดูแลบุตรได้เอง เน่ืองจากมีธุรกิจส่วนตัวและไม่ต้องไป

ท�างานตามเวลาเหมือนงานประจ�า การให้บุตรเข้าศูนย์เดçกเลçก จะช่วยให้บุตรได้เรยีนรูก้ารเข้าสงัคมกับเพือ่น 

และมีกิจกรรมต่างæ ที่ท�าให้เดçกมีพั²นาการรอบด้าน เช่น การเล่นกับเพื่อนเล่นเปšนหมู่คณะ การ¿˜งนิทาน

จากคุณครู การได้ไปออกก�าลังกาย กิจกรรมเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน และพ่อแม่ไม่สามารถ

ท�าให้บุตรได้ ดังนั้น การใช้บริการศูนย์เดçกเลçกซÖ่งมีมาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ เปšนสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ

ให้บุตรได้เรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีความคิดเหçนว่า ศูนย์เดçกเลçกไม่มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร เพราะสังคมไทยยัง

เปšนครอบครัวขยายมีเครือข่ายพี่น้องที่ช่วยดูแลกัน แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤÉ สังคมเปšนแบบ

แยกกันอยู่ ศูนย์เดçกเลçกจÖงมีอิทธิพลท่ีจะช่วยดูแลเดçกและอาจมีอิทธิพลมากกว่าในสังคมไทย การตัดสินใจ

มีบุตรจÖงเก่ียวกับความพร้อมของสมาชิกในครอบครัวมากกว่าป˜จจัยภายนอกอ่ืนæ การมีศูนย์เดçกเลçกท่ีดีæ 

ยังไม่มีน�า้หนักมากพอท่ีจะท�าให้ตัดสนิใจมีบุตร เศรÉฐกิจของครอบครวัเปšนป̃จจัยหลักท่ีท�าให้ตัดสนิใจมีบุตร 

แม้ว่าสถานเลีย้งเดçกอาจจะช่วยลดภาระการเลีย้งดูบุตรในระยะเวลา 3 - 4 ป‚แรก หลงัจากคลอดบุตร แต่การ

ดูแลบุตรเปšนภาระท่ีพ่อแม่ต้องรับผิดชอบต่อเน่ืองระยะยาว เพราะต้องวางแผนเพื่อการศÖกÉาของบุตร

อย่างน้อยจนเรียนจบปริญญาตรี หรือ อย่างน้อย 20 ป‚ การเลี้ยงบุตรจÖงมีค่าใช้จ่ายสูงและอีกทั้งยังมีภาระ

ค่าใช้จ่ายของครอบครัว เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เปšนต้น

2 สถานเลี้ยงเดçกเลçกที่มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพั²นาการและการเรียนรู้ตามวัยมากกว่าให้การศÖกÉาเชิงวิชาการ



ผู้ปกครองในกลุ่มแรก (สมรสแต่ยังไม่มีบุตร) เลื่อนเวลาการมีบุตรออกไปเพื่อให้พ่อแม่ (ปู† ย่า 

ตา ยาย) เกÉียณอายุ หรือ หาญาติมาดูแลบุตร ส่วนกลุ่มที่สอง (มีบุตรแต่ไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก) 

ไม่สามารถหาญาติเพื่อดูแลบุตรได้ พ่อหรือแม่ คนใดคนหนÖ่งเลือกที่จะหยุดท�างานเพื่อดูแลบุตรแทน แม้ว่า

จะเสียโอกาสทางเศรÉฐกิจกçตาม กลุ่มที่สาม (มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก) ใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก

เพราะได้ศÖกÉาข้อมูลจากหลายแหล่ง จนเช่ือม่ันในคณุภาพของสถานเลีย้งเดçกท่ีใช้บรกิารอยู่ และสถานเลีย้งเดçก

ยังอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท�างานอีกด้วย 

ผู้ปกครองกลุ่มท่ีสมรสและวางแผนจะมีบุตร และกลุ่มท่ีมีบุตรแต่ไม่ได้ใช้บริการสถานเล้ียงเดçก 

เปšนกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อมั่นในการใช้บริการเลี้ยงเดçก สามารถจ�าแนกเหตุผลได้ดังนี้ 

• ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากพี่เลี้ยงเดçกท�าร้ายเดçก หรือ ไม่เอาใจใส่เดçกตามที่ผู้ปกครองคาดหวัง 

• ความไม่สะอาดของสถานท่ี การท่ีเดçกมาอยู่รวมกันหลายคน อาจมีการแพร่เช้ือจากเดçกคนหนÖ่ง

สู่คนอื่นæ 

• ขาดการส่งเสริมพั²นาการเดçกตามวัย เนื่องจากการบริหารจัดการที่จ�ากัด

• คุณภาพของบริการขÖ้นกับอัตราค่าบริการ จÖงไม่สามารถจ่ายค่าสถานเลี้ยงเดçกที่มีราคาสูงได้ 

มาตรฐานของบริการของสถานเลี้ยงเดçกในป˜จจุบัน และข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขÖ้นจาก

พี่เลี้ยงหรือสถานเลี้ยงเดçก เปšนป˜จจัยส�าคัญในการตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองท่ีไม่ใช้หรือไม่เคยใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของบุตร 

จÖงพิจารณาญาติเปšนทางเลอืกในการดแูลบุตร พ่อแม่ท่ีไม่มีญาติช่วยดแูลบุตรให้จÖงเล่ือนเวลาการมีบุตรออกไป 

และพ่อหรอืแม่ต้องหยุดท�างานเพือ่ดูแลบุตร พ่อแม่ในกลุม่ท่ียังไม่มีบุตรและกลุม่ท่ีไม่ใช้บรกิารสถานเลีย้งเดçก

ไม่เช่ือม่ันในบริการของสถานเลี้ยงเดçก และคิดว่า สถานเลี้ยงเดçกไม่สามารถท�าหน้าท่ีในการดูแลบุตรได้ดี

แทนพ่อแม่หรอืญาติ ส่วนกลุม่ท่ีพ่อแม่ใช้บรกิารสถานเลีย้งเดçก มีความเช่ือม่ันในการบรกิารของสถานเลีย้งเดçก 

เพราะได้ศÖกÉาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพของบริการมาเปšนอย่างดี ดังนั้น สถานเลี้ยงเดçกจÖงช่วย

ให้พ่อแม่ที่ต้องท�างานนอกบ้าน สามารถท�างานได้ต่อเนื่อง 

จากการศÖกÉาท�าให้เหçนว่าผูด้แูลบุตรเปšนป̃จจัยส�าคญัท่ีจะท�าให้คนท่ีวางแผนจะมีบุตร ตัดสนิใจมีบุตร

เรçวขÖ้น จÖงเปšนไปได้ว่า ถ้าสถานเลี้ยงเดçกมีมาตรฐานและให้บริการได้ดีเทียบเท่ากับการได้รับการดูแลจาก

ญาติ สถานเลีย้งเดçกจะช่วยลดภาระการเลีย้งดูบุตรของพ่อแม่หรอืผูป้กครองท่ีต้องท�างานนอกบ้าน จนท�าให้

ตัดสินใจมีบุตรเรçวขÖ้น แม้สถานเลี้ยงเดçกจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตร แต่กçไม่ได้เปšนป˜จจัยโดยตรงที่ท�าให้

คู่สมรสตัดสินใจมีบุตร เศรÉฐกิจของครอบครัวเปšนป˜จจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตร สถานเลี้ยงเดçกช่วยให้

พ่อแม่ท�างานนอกบ้านได้อย่างต่อเน่ือง จÖงช่วยท�าให้เศรÉฐกิจภายในครอบครวัคล่องตัวมากกว่าท่ีพ่อหรอืแม่

ท�างานเพียงคนเดียว กรณีท่ีพ่อหรือแม่ต้องหยุดท�างาน อาจท�าให้เสียโอกาสการท�างานและการกลับเข้าสู่

ระบบการท�างานอาจเปšนไปได้ยาก ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า สถานเลี้ยงเดçกเปšนป˜จจัยโดยอ้อม ที่ท�าให้คู่สมรส

ตัดสินใจมีบุตร อย่างไรกçตาม การสัมภาÉณ์นี้เปšนเพียงการศÖกÉาในเบื้องต้นเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างไม่ได้เปšน

ตัวแทนของประชากร การสรปุผลเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายอาจต้องใช้ระเบียบวิธวิีจัยท่ีมีกระบวนการ

สุ่มตัวอย่างเพื่อให้เปšนตัวแทนของประชากรในกลุ่มเสี่ยง กçคือกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และเปšนผู้ที่ต้องการ

มีบุตร
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112  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ปจจัยที่สงเสริมการใชบริการสถานเลี้ยงเด็ก 

แม้ว่าความคิดเหçนเก่ียวกับการใช้บริการสถานเลี้ยงเดçกท่ีศÖกÉาด้วยการสัมภาÉณ์เชิงลÖกจะพบว่า 

ผู้ปกครองบางส่วนที่ต้องการมีบุตรและมีความพร้อมด้านเศรÉฐกิจจะไม่ต้องการใช้สถานเลี้ยงเดçก เนือ่งจาก

ไม่เช่ือม่ันเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเดçก แต่กçมีผู้ปกครองบางกลุ่มท่ีจ�าเปšนต้องใช้บริการ

สถานเลี้ยงเดçก เพราะไม่มีผู้ดูแลบุตรให้ระหว่างช่วงเวลาที่ไปท�างาน มีงานวิจัยที่ศÖกÉาป˜จจัยที่ส่งเสริมการ

เข้าใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก พบว่า 1) เดçกที่อายุ 3 - 6 ป‚ ควรเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ระดับประถมศÖกÉา ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการการศÖกÉาแห่งชาติ (Richter, Podhisita, 

Soonthorndhada, & Chamratrithirong, 1992; เกื้อ, 2534) 2) บิดามารดาที่ต้องประกอบอาชีพนอก

บ้าน มักใช้บรกิารของสถานเลีย้งเดçก (Richter et al., 1992; พรทิพย์, 2539) 3) ลกัÉณะการของครอบครวั 

ซÖ่งครอบครัวท่ีไม่มี ปู† ย่า ตา ยาย หรือ ญาติช่วยดูแลบุตรให้ และพ่อแม่ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน 

ส่วนมากจะให้ศูนย์เดçกเลçกหรอืโรงเรยีนอนุบาลดแูลเดçกแทน ระหว่างท่ีออกไปท�างาน (Richter et al., 1992; 

จิตรา วสวุานิช, 2524 อ้างใน กุศล และคณะ, 2541) 4) พ่อแม่ท่ีมีการศÖกÉา สงูกว่า จะเลือกสถานเลีย้งเดçก

ท่ีให้บริการคุณภาพดีกว่าพ่อแม่ท่ีมีการศÖกÉาต�่ากว่า ท้ังน้ีระดับการศÖกÉามีความสอดคล้องกับป˜จจัยทาง

เศรÉฐกิจของครอบครัว นั่นคือรายได้ของครัวเรือน ครอบครัวที่มีสถานทางเศรÉฐกิจดี ย่อมมีโอกาสเลือก

สถานบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่า (จิตราภรณ์, 2535; พจนา, 2532) 5) พ่อแม่ท่ีไม่ย้ายถ่ินจะส่งลูกไป

ศูนย์เดçกเลçก หรือ โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมน้อยกว่าพ่อแม่ย้ายถ่ิน (สร้อยบุญ, 2541) 6) พ่อแม่

ท่ีคิดว่าตนไม่มีความรู้ท่ีจะดูแลด้านพั²นาการเดçก และคิดว่าศูนย์เดçกเลçกจะท�าได้ดีกว่า จะมีโอกาสไปใช้

บริการศูนย์เดçกเลçก (สร้อยบุญ, 2541) 

สถานเลี้ยงเด็กเพื่อลดภาระการเลี้ยงบุตร: กรณีศึกษาในตางประเทศ

ในต่างประเทศ สถานเลี้ยงเดçกมีบทบาทส�าคัญในการดูแลบุตร เมื่อแม่ต้องท�างานนอกบ้าน บทความ

นี้เสนอบทบาทการให้บริการสถานเลี้ยงเดçกในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย

สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปšนประเทศหนÖ่งที่มีการใช้บริการสถานเลี้ยงเดçกมาก การศÖกÉาใน ค.ศ. 1985 

พบว่าเดçกอายุระหว่าง 0 - 4 ป‚ ร้อยละ 24 ใช้เวลาอยู่ท่ีสถานเลี้ยงเดçกหรือศูนย์เดçกเลçกมากกว่าอยู่กับ

ผู้ปกครอง (National Household Education Surveys Program (NHES) and the Survey of 

Income and Program Participation (SIPP), 2011) ใน ค.ศ. 2011 พบว่าร้อยละ 18 ของเดçกวัยนี้

ในครัวเรือนท่ียากจนจะใช้บริการศูนย์เดçกเลçก เม่ือเปรียบเทียบกับครัวเรือนท่ีมีสถานะเศรÉฐกิจระดับกลาง 

และพบว่าร้อยละ 26 ของเดçกอายุ 0 - 3 ป‚ จะใช้บริการของศูนย์เดçกเลçก เช่นเดียวกับกลุ่มเดçกอายุระหว่าง 

3 - 6 ป‚ โดยเ©พาะครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่าเส้นระดับความยากจนสองเท่าจะใช้บริการศูนย์เดçกเลçกเพิ่มขÖ้น

คิดเปšนร้อยละ 65 นอกจากนี้มีการบ่งชี้ว่าร้อยละ 71 ของมารดาของเดçกกลุ่มนี้ มีระดับการศÖกÉาปริญญา

ตรีขÖ้นไป ในขณะที่ร้อยละ 13 ของเดçกที่มีอายุระหว่าง 0 - 4 ป‚ ที่มารดาต้องท�างาน จะได้รับการดูแลจาก

ผู้ที่ไม่ใช่ญาติ เช่น พี่เลี้ยงเดçก (Hunt & Craig, 1972; Kravdal, 1996) 



จากข้อมูลการส�ารวจใน ค.ศ. 2011 ของโครงการส�ารวจด้านการศÖกÉาในครัวเรือนอเมริกัน (NHES) 

ยังแสดงว่า ครอบครัวท่ีฐานะเศรÉฐกิจยากล�าบาก และมารดาท่ีมีระดับการศÖกÉาปริญญาตรีขÖ้นไปจะใช้

บริการสถานเลี้ยงเดçก ท�าให้แม่มีเวลาในการท�างานมากขÖ้น อย่างไรกçตามแนวโน้มการใช้บริการผู้ดูแลเดçก

ท่ีไม่ใช่พ่อแม่ (พี่เลี้ยง) มีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีบทบาทของสถานเลี้ยงเดçกไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

มากนัก (NHES and SIPP, 2011) นอกจากน้ียังมีการศÖกÉาท่ียืนยันว่า ศูนย์เดçกเลçกมีอิทธิพลต่อ

การลดภาระการดูแลบุตรของครวัเรอืน และส่งผลเชิงบวกต่อการลดภาระการดแูลเดçกในกรณท่ีีครอบครวัท่ีมี

บุตรมาก (Hunt & Craig, 1972; Kravdal, 1996) 

ยุโรป

แนวคดิการให้บรกิารดแูลเดçกได้เริม่พ²ันาขÖน้ในกลุม่ประเทศยุโรปตอนเหนือ3 ต้ังแต่ต้นศตวรรÉท่ี 19 

โดยอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของศาสนจักรซÖ่งมุ่งเน้นให้การดูแลเดçกในครอบครัวยากจนท่ีมารดาต้องท�างาน 

และได้ปรับเปลี่ยนจากการจัดการแบบอาสาสมัครมาเปšนระบบให้การศÖกÉามากขÖ้น และให้บริการแก่เดçก

ท่ีมีฐานะ ต่อมาใน ค.ศ. 1920 กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตก4 ได้จัดต้ังศูนย์เดçกเลçกท่ีเปšนระบบและ

การจัดการศÖกÉาระดับปฐมวัยขÖ้น (Kamerman, 2000) ในช่วงต้นศตวรรÉที่ 19 นี้ ระบบศูนย์เดçกเลçก

ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียจะมีความล้าหลังประเทศอื่นæ ในทวีปยุโรป ช่วงป‚ 1960 เปšนต้นมาจÖงได้รับ

การพั²นาขÖน้ และมีคณุภาพดีกว่าระบบศูนย์เดçกเลçกในยุโรปกลาง5 กลุม่ประเทศเมดิเตอเรเนียน6 มีนโยบาย

ด้านศูนย์เดçกเลçกแตกต่างจากประเทศอ่ืนæ อย่างชัดเจน ท้ังด้านจ�านวนและการให้บริการ เน่ืองจาก

กลุ่มประเทศดังกล่าวมีค่านิยมว่า การดูแลเดçกเปšนหน้าที่ของครอบครัว ประเทศอิตาลีใช้เวลาค่อนข้างมาก

ในการพิจารณาออกนโยบายเกี่ยวกับศูนย์เดçกเลçกในประเทศ (Sala, 2002) และประเทศสเปนมองว่าระบบ

การศÖกÉาของเดçกปฐมวัยเปšนส่วนหนÖ่งของระบบศÖกÉาภาคบังคับ (Valiente, 2002) 

ช่วง ค.ศ. 1970 เบลเยี่ยมและ½รั่งเศสให้บริการศูนย์เดçกเลçกครอบคลุมมากที่สุด ต้นทศวรรÉ 1990 

การจัดศูนย์เดçกเลçกของรัฐและเอกชนเริ่มเปšนรูปแบบมากขÖ้นภายใต้นโยบายเศรÉฐกิจแบบผสม (Busse-

maker, 1998; Hemerijck, Unger, & Visser, 2000; Knijn, 1998) แต่ในช่วงเวลานั้นสหราชอาณาจักร 

เยอรมันนี และออสเตรียสนับสนุนนโยบายให้แม่เปšนผู้ดูแลเดçกมากกว่าการใช้บริการศูนย์เดçกเลçก (Land & 

Lewis, 1998; Moeller, 1993; Ostner, 1994) และใน ค.ศ. 1997 สหราชอาณาจักรได้หันมาสนับสนุน

ให้ขยายศูนย์เดçกเลçก (Land & Lewis, 1998; The Organisation for Economic Co - operation 

and Development (OECD), 2001) และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายที่เกี่ยวกับการท�าแท้ง ใน ค.ศ. 1996 

ประเทศเยอรมันนีให้สทิธิเ์ดçกอายุระหว่าง 3 - 6 ป‚ ทุกคน ได้รบับรกิารในศูนย์เดçกเลçก ส�าหรบัรฐับาลประเทศ

ออสเตรีย ในช่วงปลายทศวรรÉ 1990 ได้มีนโยบายระยะสั้นสนับสนุนทุนให้แก่ศูนย์เดçกเลçกเพื่อเพิ่ม

3 ยุโรปตอนเหนือ หรือ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ได้แก่ สวีเดน ¿�นแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก และไอซ์แลนด์ 
4 ยุโรปตะวันตก ได้แก่ เบลเยี่ยม ½รั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย อังกฤÉ และเนเธอร์แลนด์
5 ยุโรปกลาง ได้แก่ ออสเตรยี สาธารณรฐัเชçก เยอรมันนี Îงัการ ีลกิเตนสไตน์ โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์
6 กลุ่มประเทศเมดิเตอเรเนียน ได้แก่ ½รั่งเศส สเปน อิตาลี บอสเนียและเÎอร์เซโกวีนา กรีซ ตุรกี ไซปรัส เลบานอน ซีเรีย 
อิสราเอล อียิปต์ ลิเบีย ตูนิเซีย แอลจีเรีย โมรçอกโก

นโยบาย  113
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ความครอบคลุมการให้บริการ แต่หลังจาก ค.ศ. 2000 ออสเตรียได้หันมาสนับสนุนให้ครอบครัวดูแลเดçก

โดยเ©พาะครัวเรือนที่มีบุตรน้อยกว่า 3 คน 

การเปลี่ยนทัศนคติต่อศูนย์เดçกเลçกท่ีไม่ใช่แค่การให้สวัสดิการสังคมด้านการศÖกÉาแก่เดçกของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย และการสนับสนุนแรงงานสตรีเพื่อลดป˜ญหาการขาดแคลนแรงงาน ดูจะเปšนแนวทาง

ที่ประสบความส�าเรçจ (Sipil et al., 1997) ในช่วงกลางทศวรรÉที่ 1970 ศูนย์เดçกเลçกได้กลายเปšนหนÖ่ง

ในนโยบายหลักของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (Borchorst, 2002; Simonen & Kovalainen, 1998; 

Szebehely, 1998; Waerness, 1998) และขยายการดูแลให้ครอบคลุมเดçกทุกกลุ่มอายุ ยกตัวอย่างช่วง

ทศวรรÉ 1990 ประเทศ¿�นแลนด์และนอร์เวย์สนับสนุนให้มีทุนกู้ยืมเพื่อดูแลเดçกที่บ้าน (cash - for - care 

incentives) (Borchorst, 2002; Leira, 2002; Simonen & Kovalainen, 1998; Waerness, 1998) 

เม่ือพจิารณาด้านความครอบคลมุการให้บรกิารจะพบว่าช่วงปลายทศวรรÉ 1990 ทุกประเทศในยุโรป

มีการให้บริการศูนย์เดçกเลçกที่ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 75 โดยมีเดçกเลçกเข้าใช้บริการมากกว่าร้อยละ 80 

ในทุกพื้นท่ี เดçกท่ีได้รับบริการจากศูนย์เดçกเลçกในประเทศสวีเดนมีเวลาท่ีใช้บริการสูงท่ีสุดในยุโรปคิดเปšน 

ค่าเ©ลี่ย 28.2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (Ostner, 1998) แม้ว่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยีจะเน้นการให้บริการศูนย์

เดçกเลçก แต่เมื่อเปรียบเทียบถÖงความหลากหลายนั้น ½รั่งเศสดูจะมีความโดดเด่นกว่าในเรื่องของทางเลือกใน

การรบับรกิาร เพราะจ�าแนกกลุม่ผูร้บับรกิารตามลกัÉณะเศรÉฐกิจและสงัคมของแต่ละพืน้ท่ี (Martin, Math, 

& Renaudat, 1998) แนวโน้มการพั²นาการให้บริการศูนย์เดçกเลçกในยุโรป เปลี่ยนจากระบบรัฐสวัสดิการ

ไปสูก่ารจัดการในภาคเอกชนมากขÖน้เรือ่ยæ โดยผ่านนโยบายการกระจายอ�านาจ กลไกตลาด และการลงทุน

ของภาคเอกชน ในประเทศ¿�นแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน มีนโยบาย cash - for - child care policy 

ท่ีส่งผลกระทบต่อสทิธแิรงงานสตรท่ีีชัดเจน จากนโยบายดังกล่าว ท�าให้บทบาทชายหญงิแยกขาดจากกันและ

ลดโอกาสของสตรีที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังจากมีบุตร (Ellingsaeter, 2012; Leira, 2002) 

นอกจากสถานเลีย้งเดçกจะช่วยลดภาระการเลีย้งดูบุตรของแม่ท่ีต้องท�างานแล้ว ยังพบว่าสถานเลีย้งเดçก

ยังเก่ียวข้องกับภาวะเจรญิพนัธุข์องคนในประเทศอีกด้วย การศÖกÉาในประเทศนอร์เวย์ยืนยันว่า ถ้ามีการเพิม่

การเข้าถÖงบรกิารของสถานเลีย้งเดçก โดยการปรบัให้ราคาสมเหตุผล คณุภาพดี การให้บรกิารในช่ัวโมงท�างาน

และช่ัวโมงเร่งด่วน ให้มีสัดส่วนครอบคลุมไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 กçจะสามารถเพ่ิมอัตราเจริญพันธุ์ในสังคม

ที่มีอัตราเจริญพันธุ์ที่ต�่า ให้ใกล้เคียงกับระดับทดแทนได้ (Rindfuss, Guilkey, Morgan, Kravdal, & 

Guzz, 2010) แม้กระน้ันยังคงมีป˜จจัยร่วมอ่ืนæ ท่ีสัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธุ์ด้วย ประเทศสแกนดิเนเวีย

จÖงยังไม่สามารถส่งเสริมให้คนมีบุตรมากขÖ้นได้ 

เอเชีย

ประเทศสงิคโปร์มีอัตราเจรญิพนัธุท่ี์ต�า่กว่าระดับทดแทน ต้ังแต่ช่วงปลายทศวรรÉ 1970 (Saw, 1999) 

ซÖง่มีป̃จจัยเก่ียวข้องหลายประการ อันได้แก่ การเลือ่นอายุสมรสของประชากรท่ีมีการศÖกÉาในสิงคโปร์เกิดขÖน้

มาไม่ต�า่กว่า 40 ป‚ (Lee, 1994; Yap, 1995) และ นโยบายของรฐัในช่วง ค.ศ. 1974 - 1983 ท่ีไม่สนับสนุน

ให้มีบุตรมากกว่า 2 คน ผ่านระบบภาÉีรัฐสวัสดิการ (Salaff, 1985) อย่างไรกçตาม เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์

มีนโยบายเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ ประกอบกับพ่อแม่ยุคใหม่ มีความรู้มากขÖ้นและเข้าใจความส�าคัญของ

พ²ันาการเดçกในช่วงวัยดังกล่าว ท�าให้มีความต้องการระบบสนับสนุนการดแูลเดçกเลçกเพิม่ขÖน้ จนท�าให้ท�าให้



ใน ค.ศ. 2013 มีจ�านวนศูนย์เดçกเลçก 1,083 แห่ง กระจายครอบคลมุ 26 เขต โดยมีอัตราเพิม่ขÖน้ของจ�านวน

ศูนย์เดçกเลçกระหว่าง ค.ศ. 2009 - 2012 คิดเปšนร้อยละ 7.7 และใน ค.ศ. 2013 มีจ�านวนเดçกเลçกทั้งสิ้น

ประมาณ 73,852 คน ที่ใช้บริการศูนย์เดçกเลçก (Early Childhood Development Agency, 2014) 

ความนิยมใช้บริการศูนย์เดçกเลçกเปšนผลมาจากทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ โดยเ©พาะชาวสิงคโปร์

เช้ือสายจีน ท่ีมีความคิดว่า มนุÉย์เติบโตมาในสังคมและการมีศูนย์เดçกเลçกเท่ากับการ½ƒกวินัยและ

การเข้าสังคมให้กับเดçกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้าน (Ebbeck & Gokhale, 2004) 

ในประเทศญี่ปุ†นแนวโน้มของสตรีท่ีมีการศÖกÉาสูงขÖ้นและแต่งงานช้าลง เริ่มพบได้ท่ัวไปโดยเ©พาะ

ในพืน้ท่ีท่ีมีความเปšนเมืองสงู จะพบว่ามีผูห้ญงิจ�านวนมากไม่แต่งงาน อีกท้ังมีคูส่มรสจ�านวนหนÖง่ท่ีต้ังใจไม่มี

บุตร เพราะค่าใช้จ่ายในการดแูลบุตร อีกท้ังค่าครองชีพท่ีสงูเปšนแรงผลกัให้ผูห้ญงิอยู่ในตลาดแรงงานมากขÖน้ 

ขณะเดยีวกันค่านิยมของสงัคมท่ีก�าหนดให้สตรท่ีีมีครอบครวั ลดบทบาทนอกบ้านมาดแูลครอบครวัยังคงมีอยู่ 

ท�าให้เกิดการขัดแย้งกันในบทบาทของสตรีญี่ปุ†น เมื่อสังคมมีความคาดหวังในบทบาทระหว่างเพศ ผู้ชายที่มี

ครอบครวัจÖงแบกรบัแรงกดดันด้านเศรÉฐกิจของครวัเรอืน ในขณะท่ีผูห้ญงิต้องเสยีสละความก้าวหน้าในอาชีพ

การงาน ซÖง่กรณน้ีีพบได้ในครวัเรอืนฐานะปานกลางท่ีเปšนลกูจ้าง ส่วนครวัเรอืนฐานะยากจนมีการเปลีย่นจาก

การหารายได้ของสามีเพยีงคนเดียว (single income household) มาเปšนการร่วมกันหารายได้ของคูส่มรส

ท้ังสองคน (dual income household) ด้วยเหตุผลน้ีส่งผลให้แรงงานหญงิเพิม่จ�านวนขÖน้อย่างมีนัยส�าคญั 

รัฐบาลญี่ปุ†นดูเหมือนจะตระหนักต่อป˜ญหาน้ี จÖงผลักดันแนวทางในการแก้ป˜ญหา กล่าวคือ รัฐบาลญี่ปุ†น

มีนโยบายหลายประการ อาทิ การผลักดันแนวคิด “Work life balance7” ให้เพิ่มขÖ้นจากร้อยละ 37 

เปšนร้อยละ 50 เปšนอย่างน้อย ใน พ.ศ. 2558 รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจ้างงานต่อเนื่องเตçมเวลาของหญิง

หลังคลอดบุตรคนแรก จากร้อยละ 38 เปšนร้อยละ 55 ใน พ.ศ. 2563 รวมทั้งเพิ่มการให้บริการดูแลเดçก

อายุต�่ากว่า 3 ป‚ เพื่อให้มารดาของเดçก มีโอกาสกลับไปสู่ตลาดแรงงานได้มากขÖ้น (วิมลทิพย์, ธเนศ, ศิวพร, 

และ นันทนัช, 2555) 

จากการทบทวนความเปšนมาและบทบาทของสถานเลีย้งเดçกหรอืศูนย์เดçกเลçกในต่างประเทศ จะพบว่า

แนวคดิในการให้บรกิารดแูลเดçกมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น ในยุโรปตอนเหนือปรบัเปลีย่นจากรฐัสวัสดกิาร

มาเปšนการส่งเสริมคุณภาพเดçกท่ีสอดคล้องกับความต้องการด้านเศรÉฐกิจและสังคม เน่ืองจากช่วงเวลา

ดังกล่าวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียซÖ่งได้รับผลกระทบจากหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และ¿„œน¿ูประเทศ

มาได้ระยะหนÖ่ง เริ่มมีแนวคิดเพิ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมโดยส่งเสริมระบบการศÖกÉาข้ันพื้นฐานรวมถÖง

การเตรียมความพร้อมในเดçกเลçกเปšนการปูพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุÉย์ ในขณะท่ีบางประเทศในยุโรป

ตอนกลาง เช่น อิตาลมีีแนวคดิว่าสถาบันครอบครวัควรเปšนสถาบันหลกัในการดูแลเดçก ประเทศสหรฐัอเมรกิา

และญี่ปุ†นมีนโยบายให้ศูนย์เดçกเลçกช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตร เพื่อเพิ่มโอกาสของแรงงานสตรีในตลาด

แรงงาน อย่างไรกçตามสตรีญี่ปุ†นยังคงถูกคาดหวังให้เปšนผู้ดูแลบุตรมากกว่าจะพÖ่งพาระบบสวัสดิการดูแล

จากรัฐ ซÖ่งไม่แตกต่างจากสตรีในอิตาลี 

7 ความสมดุลระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิต เปšนแนวคิดเพื่อการจัดล�าดับความส�าคัญของการท�างานและวิถีการ
ด�าเนินชีวิต
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ส�าหรับประเทศไทย ขนาดเ©ลี่ยครัวเรือนเลçกลงจากประมาณ 6 คน ใน พ.ศ. 2513 จนป˜จจุบัน

มีขนาดเ©ลี่ย 3.2 คน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2513, 2553) แสดงให้เหçนแนวโน้มของการเปšนครัวเรือน

เด่ียวท่ีมีเพียงพ่อหรอืแม่มากขÖน้ ซÖง่ส่งผลให้ครอบครวัในสงัคมไทยป̃จจุบันจ�าเปšนต้องปรบัตัวในการดแูลบุตร 

ที่เดิมอาจจะมี ปู† ย่า ตา ยาย หรือญาติที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันช่วยดูแล เปšนการใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก

หรือมีพี่เลี้ยงเดçก กรณีตัวอย่างในต่างประเทศแสดงให้เหçนถÖงบทบาทของสถานเลี้ยงเดçก ช่วยให้แม่สามารถ

ท�างานเพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรÉฐกิจของครอบครัว โดยให้ความส�าคัญของบทบาทสตรีในฐานะแม่ และ

ก�าลงัแรงงาน และยังช่วยให้ภาวะเจรญิพันธ์ุกลบัขÖน้มาท่ีระดับทดแทน โดยเ©พาะในประเทศญีปุ่†นท่ีเน้นระบบ

สนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร ในรูปแบบสถานเล้ียงเดçกท่ีกระจายตามชุมชนต่างæ และให้ชุมชนมีส่วนร่วม

มากขÖ้น ซÖ่งแนวทางดังกล่าวอาจมีความเหมาะสมในการปรับใช้กับประเทศไทย ภายใต้บริบทวั²นธรรมและ

สังคมแบบเอเซีย

สรุปและขอเสนอแนะ

การท่ีคนไทยมีบุตรน้อยลงน้ัน เหตุผลหนÖ่งเกิดจากขาดผู้ดูแลบุตร คู่สมรสท่ีท�างานและต้องการ

มีบุตรเลื่อนเวลาการมีบุตรออกไป คู่สมรสที่ย้ายถิ่น ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเดิมที่มีปู† ย่า ตา ยาย หรือญาติ 

ช่วยดูแลบุตรระหว่างวัน ต้องแลกกับโอกาสในการท�างาน และสภาพคล่องทางเศรÉฐกิจของครอบครัว 

กรณีศÖกÉาในต่างประเทศ สถานเลี้ยงเดçกเปšนวิธีการท่ีช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ท่ีต้องท�างาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ แต่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกเพื่อลดภาระการเลี้ยงดูบุตรส�าหรับครอบครัวในประเทศไทย 

จนท�าให้มีอิทธพิลโดยตรงต่อการตัดสนิใจมีบุตร จากการศÖกÉาพบว่า พ่อแม่หรอืผูป้กครองส่วนหนÖง่ไม่มีความ

เชื่อมั่นในการใช้บริการสถานเลี้ยงเดçก ด้วยเหตุผลหลักคือเรื่องความปลอดภัย อันตรายที่เกิดจากพี่เลี้ยงเดçก

ท�าร้ายเดçก หรือ ไม่เอาใจใส่เดçก ความสะอาดของสถานเลี้ยงเดçกที่อาจเปšนแหล่งแพร่เชื้อระหว่างเดçกด้วย

กันเอง การส่งเสริมพั²นาการเดçกตามวัยที่อาจไม่ได้รับการเอาใจใส่ อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการ หรือ

คุณภาพของพี่เลี้ยงเดçกที่ไม่ได้รับการอบรมให้เข้าใจ และมีทักÉะในการส่งเสริมพั²นาการเดçกตามวัย และ 

อัตราค่าบริการส�าหรับสถานเลี้ยงเดçกท่ียังไม่เปšนมาตรฐาน และสถานเลี้ยงเดçกท่ีมีคุณภาพการบริการท่ีดี

มักมีราคาสูง

บทความน้ีพยายามยืนยันข้อสมมติฐานท่ีว่า “¶ŒÒÁÕÊ¶Ò¹àÅÕéÂ§à´ç¡ËÃ×ÍÃÐºº·Õè¨Ðª‹ÇÂ´ÙáÅà´ç¡·Õè´Õ

ÁÕÁÒµÃ°Ò¹ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂäÁ‹ÊÙ§à¡Ô¹ä»ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¨Ðª‹ÇÂÅ´ÀÒÃÐ¡ÒÃàÅÕéÂ§ Ù́ºØµÃ áÅÐ·íÒãËŒ¤¹µŒÍ§¡ÒÃ

ÁÕºØµÃ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹” การศÖกÉาเบ้ืองต้นพบว่า เศรÉฐกิจของครอบครวัเปšนป̃จจัยทางตรงต่อการตัดสนิใจมีบุตร 

ส่วนสถานเลี้ยงเดçกเปšนป˜จจัยทางอ้อมท่ีท�าให้คู่สมรสตัดสินใจมีบุตร สถานเลี้ยงเดçกสามารถช่วยให้พ่อแม่

ท�างานได้อย่างต่อเน่ือง ซÖง่จะส่งผลให้เศรÉฐกิจในครอบครวัคล่องตัวมากขÖน้ และเม่ือเศรÉฐกิจซÖง่เปšนป̃จจัย

ทางตรงต่อการตัดสินใจมีบุตรดีขÖ้น กçจะท�าให้คนต้องการมีบุตรมากขÖ้น การมีสถานเลี้ยงเดçกหรือระบบที่จะ

ช่วยดูแลเดçก ที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีใกล้เคียงกับการดูแลของพ่อแม่ หรือ ปู† ย่า ตา ยาย และราคา

ไม่แพงจนเกินไป อาจมีส่วนท�าให้คนต้องการมีบุตรกันมากขÖน้ การศÖกÉาน้ียังยืนยันข้อค้นพบท่ีว่า ผูด้แูลบุตร

มีผลต่อการมีบุตร แม้การขาดผู้ดูแลบุตรจะไม่ใช่เหตุผลเดียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ แต่กçเปšนประเดçนท่ี

คู่สมรสพิจารณาเลื่อนเวลาการมีบุตรออกไป และเม่ือเลื่อนเวลาการมีบุตรออกไป อายุคู่สมรส โดยเ©พาะ



ผู้หญิงที่เพิ่มมากขÖ้น อาจจะมีผลต่อสุขภาพของแม่และเดçกระหว่างตั้งครรภ์

การพั²นาสถานเลี้ยงเดçกให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดี ควรมีองค์กรก�ากับ และรับผิดชอบบริหาร

จัดการอย่างเปšนเอกภาพ และควรมีระบบติดตามการด�าเนินงานของสถานเลี้ยงเดçกทุกแห่ง ให้มีมาตรฐาน

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีระบบติดตามพฤติกรรมของผู้ดูแลเดçก และมีบทลงโทÉที่ชัดเจนต่อผู้กระท�า

รุนแรงกับเดçก หรือ ละเลยไม่เอาใจใส่เดçก การพั²นาสถานเลี้ยงเดçกที่เป�ดให้บริการทุกแห่งให้มีมาตรฐาน

ข้ันพ้ืนฐาน แต่มีคุณภาพดีมากพอท่ีจะท�าให้ผู้ปกครองเกิดความม่ันใจ จะช่วยให้คู่สมรสท่ีมีความพร้อม

สามารถตัดสินใจมีบุตรได้เรçวขÖ้น เพราะไม่ต้องรอพ่อแม่เกÉียณอายุ หรือ หาญาติมาดูแลบุตรให้ และช่วย

ให้ผูห้ญงิท่ีต้องการท�าหน้าท่ีแม่ให้ด ีไม่ต้องแลกได้แลกเสยีกับโอกาสในการท�างาน ซÖง่จะส่งผลให้พวกเธออยู่

ในตลาดแรงงานได้ต่อไป เปšนการลดผลกระทบจากการขาดประชากรวัยแรงงาน

อย่างไรกçตาม สถานเลีย้งเดçกจะไม่สามารถท�าหน้าท่ีดแูลเดçกให้มีพ²ันาการท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้าน ร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติป˜ญญา จนเติบโตเปšนผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ หากขาดความรักและการเอาใจใส่

ของพ่อแม่และครอบครัว 
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  กฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย

ในสถานะของปจจัยสรางความมั่นคง

เชิงประชากรและสังคม

¾Ñ¹¸Ø�·Ô¾Â� ¡ÒÞ¨¹Ð¨ÔµÃÒ ÊÒÂÊØ¹·Ã∗

บทคัดยอ

§Òนเขียนน้ีเปšนการให้ค�าตอบในโจทย์ท่ีว่า มีกฎหมายท่ีผูกพันประเทศไทยในเรื่องการเกิดใน
ประเทศไทยหรือไม่ และถ้ามี กฎหมายท่ีค้นพบน้ันมีลักÉณะท่ีส่งเสริมหรือเปšนอุปสรรคต่อการเกิดใน
ประเทศไทยของมนุÉย์ที่ได้รับการรับรองสัญชาติไทยแล้ว รวมถÖงเสนอแนะถÖงกฎหมายที่ควรจะเปšน เพื่อส่ง
เสริมการเกิดในประเทศไทยของมนุÉย์ดังกล่าว

จากการตรวจสอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติท่ีผูกพัน
ประเทศไทย เราไม่พบข้อกฎหมายท่ีผูกพันรัฐไทยในเรื่องการส่งเสริมหรือขัดขวางการเกิดของมนุÉย์ใน
ประเทศไทย และในการตรวจสอบแนวคิดของการพั²นากฎหมายไทย เรากçไม่พบเจตนารมย์ท่ีจะผลักดัน
กฎหมายเพื่อส่งเสริมหรือขัดขวางการเกิดในประเทศไทย เราอาจสรุปกฎหมายที่มีผลบังคับต่อคนเกิดใน 5 
สถานการณ์ กล่าวคอื (1) การคุม้ครองชีวิตและสขุภาพของคนเกิด (2) การรบัรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย
เอกชนให้แก่คนเกิดเพือ่ก�าหนดตัวรฐัเจ้าของตัวบุคคลให้แก่คนเกิด (3) การสนับสนุนการเลี้ยงดูคนเกิดจาก
บุพการีในบางสถานการณ์ (4) การสร้างความมั่นคงทางกฎหมายให้แก่ครอบครัวตามธรรมชาติของคนเกิด 
และ (5) การสร้างความม่ันคงทางกฎหมายให้แก่ครอบครวับุญธรรมของคนเกิด จÖงวิเคราะห์ได้ว่า มีกฎหมาย
ท่ีผกูพนัรฐัไทยเก่ียวกับการเกิดของมนุÉย์ในประเทศไทยอยู่อย่างแน่นอน เพยีงแต่กฎหมายดังกล่าวน้ันน่าจะ
เปšนไปเพือ่การคุม้ครองสทิธใินชีวิตของมนุÉย์ท่ีเกิดมา และเพือ่ช่วยลดภาระการเลีย้งดูบุตรให้แก่บุพการเีท่าน้ัน 

จÖงสรปุได้ในท่ีสดุว่า กฎหมายไทยดังกล่าวมิได้เอ้ือหรอืเปšนอุปสรรคต่อการเกิดของมนุÉย์เลย กฎหมาย
นี้ปล่อยให้เปšนเสรีภาพของมนุÉย์ผู้ปรารถนาจะเปšนบุพการี แต่อย่างไรกçตาม เมื่อมนุÉย์ได้เกิดขÖ้น กฎหมาย
ท่ีมีผลอยู่ใน ประเทศไทยกçพร้อมท่ีจะคุม้ครองสทิธใินศักด์ิศรคีวามเปšนมนุÉย์ ในส่วนประเดçนการส่งเสรมิการ
เกิดนั้น เราไม่พบแนวคิดนี้ในกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทย©บับใดเลย ดังนั้น หากเรามีความกังวลใจว่า การเกิด
ของ “คนสัญชาติไทย” น้อยลงมาก และมีความกังวลใจท่ีสังคมไทยจะเปšนสังคมท่ีมีสัดส่วนของผู้สูงวัย
มากกว่าคนในวัยท�างาน เรากçควรผลักดันแนวคิดในการ ยกร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มประชากรวัยท�างานในกลุ่ม
คนสัญชาติไทย และมอบให้องค์กรใดองค์หนÖ่งของรัฐมาดูแลงานนี้อย่างจริงจัง

คíาสíาคัÞ: การเกิดในประเทศไทย การคุ้มครองการเกิด การส่งเสริมการเกิด กฎหมายว่าด้วยการเกิด

∗ รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Laws binding the Thai State and 

protecting human birth as a factor 

for population and social security

Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn∗

Abstract

This article basically attempted to explore any laws binding the Thai State on 
human birth. Furthermore, it aimed to examine whether these laws are promoting or 
obstructing progress of the birth of people in Thailand whose Thai nationality has already 
been recognized. Ultimately, this article would attempt to recommend laws as they 
ought to be in order to promote the birth of those people in Thailand.

The study revealed that there is no legal provision on promotion or obstruction of 
the birth in Thailand in international laws and national acts that bind the Thai State. 
Intention in enactment of laws on promotion and obstruction of the birth in Thailand 
is also not found while concepts on development of Thai laws were examined. 
However, this article has highlighted that there are five legal situations in which 
the laws oblige the Thai State to insure persons who are born in Thailand for their 
well - being: (1) protecting the right to life and the right to health of the persons; 
(2) recognizing the right to legal personality under private law in order to determine a 
personal state for the person; (3) providing parents assistance on child rearing in some 
specific situations; (4) enhancing legal security for natural family of the persons; and 
(5) enhancing legal security for adoptive family of the persons. Ultimately, the article 
analyzed that laws binding the Thai State on the human birth in Thailand certainly 
exist, but these laws are to protect the right to life of the person who are born and 
to relieve parents’ child rearing burden only.

In conclusion, the article affirms that Thai laws neither promote nor obstruct the 
human birth, but the laws offer the persons freedom to choose if they wish to have a 
child. However, when a person is born, the effective laws of the Thai State at the ready 
protect human dignity of such person. To promote the birth of “Thai nationals ” in order 
to increase workforce and reduce strain of ageing population, the article recommends 
that a concept on drafting the promotive law should be developed and a State 
agency may be assigned as a competent authority on this specific issue. 

Keywords: birth in Thailand, protection of birth, promotion of birth, law on birth

∗ Associate Professor, Faculty of Law, Thammasat University



บทนํา: แนวคิดพื้นฐานและขอบเขตของงานเขียน

เปาหมายของงานเขียน

ผู้เขียนได้รับการทาบทามให้เสนอบทความวิจัยเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการประชากรและสังคม 

ครั้งท่ี 10 เรื่องการเกิดกับความม่ันคงในประชากรและสังคม จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ใน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กรอบแนวคิดของงานเขียนที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งน้ี กçคือ “review Ç‹Ò ÁÕ¡¯ËÁÒÂÍÐäÃºŒÒ§·Õèà»š¹ÍØ»ÊÃÃ¤/Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ 

¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨áµ‹§§Ò¹ (ËÃ×ÍäÁ‹áµ‹§§Ò¹) áÅÐ¡ÒÃÁÕºØµÃ (ËÅÑ§¨Ò¡áµ‹§§Ò¹) àª‹¹ ¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ÊÁÃÊ·Õè¨Ð

ä»à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ·íÒ¸ØÃ¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·íÒãËŒ¤¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡äÁ‹¨´·ÐàºÕÂ¹ÊÁÃÊ «Öè§ÍÒ¨¨Ð·íÒãËŒäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃ

ÁÕºØµÃã¹·ÕèÊØ´ áÅÐ¶ŒÒ¨ÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¤¹ÁÕºØµÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¹Ñé¹ ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº¡¯ËÁÒÂ ËÃ×ÍÁÒµÃ¡ÒÃÍÐäÃºŒÒ§ 

ÍÂ‹Ò§äÃ àª‹¹ ¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¨íÒ¹Ç¹ºØµÃ à»š¹µŒ¹ ·Ñé§¹Õéà¾ÃÒÐ µÍ¹¹Õé »ÃÐà·Èä·Â¡íÒÅÑ§ÁÕà´ç¡

à¡Ô´¹ŒÍÂÅ§ (»‚ÅÐäÁ‹¶Ö§ 8 áÊ¹¤¹ àÁ×èÍ 30 - 40 »‚·ÕèáÅŒÇ à¡Ô´»‚ÅÐÅŒÒ¹¡Ç‹Ò¤¹) ËÅÒÂ¤¹à»š¹Ë‹Ç§Ç‹Òµ‹Íä» 

áÃ§§Ò¹ä·ÂÍÒ¨¹ŒÍÂÅ§ äÁ‹ÊÁ´ØÅ¡Ñº¤¹ÊÙ§ÍÒÂØ·Õè¡ÅÑºÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹àÃ×èÍÂæ Ö̈§à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´Ç‹Ò ¤ÇÃÁÕ

ÁÒµÃ¡ÒÃºÒ§ÍÂ‹Ò§·Õè¨Ðª‹ÇÂ¾ÂØ§¡ÒÃà¡Ố äÁ‹ãËŒÅ´µíèÒä»¡Ç‹Ò¹ÕéÁÒ¡¹Ñ¡ (ËÃ×ÍãËŒà¡Ố à¾ÔèÁ¢Öé¹ä´ŒÂÔè§´Õ áµ‹¤§äÁ‹§‹ÒÂ

¹Ñ¡) ÍÂÒ¡ãËŒà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§¡¯ËÁÒÂ·ÕèÍÒ¨ÁÕ¼Å·Ò§ÅºËÃ×ÍºÇ¡µ‹Í¡ÒÃáµ‹§§Ò¹áÅÐ¡ÒÃÁÕÅÙ¡¢Í§¤¹ä·Â (ÅÍ§

ÊÁÁØµÔÇ‹Ò ¶ŒÒ»ÃÐà·Èä·Â¨ÐÁÕ¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡Ô´ àÃÒ¨ÐµŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢¡®ËÁÒÂÍÐäÃºŒÒ§ ÍÐäÃ

·íÒ¹Í§¹Õé) àÍÒà©¾ÒÐàÃ×èÍ§¡ÒÃÁÕÅÙ¡áÅÐ¡ÒÃáµ‹§§Ò¹¢Í§¤¹ä·Â¡‹Í¹ ÂÑ§äÁ‹µŒÍ§ÃÇÁ¤¹äÃŒÊÑÞªÒµÔã¹º·¤ÇÒÁ¹Õé” 

ด้วยกรอบงานท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว ผู้เขียนจÖงตระหนักว่า คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการครั้งน้ี

ต้องการให้ผู้เขียนตรวจสอบว่า “มีกฎหมายไทยท่ีเปšนอุปสรรค/สนับสนุนการเกิดในประเทศไทยหรือไม่?” 

ผู้เขียนจÖงสรุปเป‡าหมายของของการท�างานนี้ออกเปšน 3 ลักÉณะ กล่าวคือ 

งานลักÉณะแรก กçคือ การค้นคว้าเพื่อทบทวนกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศท่ีผูกพัน

ประเทศไทยเก่ียวกับการเกิดในประเทศไทย โดยเ©พาะเพื่อมนุÉย์ท่ีได้รับการรับรองสถานะคนสัญชาติไทย

เท่าน้ัน โดยไม่ต้องสนใจการเกิดในประเทศไทยของมนุÉย์ท่ีมีสญัชาติของรฐัต่างประเทศ หรอืยังประสบป̃ญหา

ความไร้สัญชาติ 

งานลักÉณะที่สอง กçคือ การวิเคราะห์ว่า กฎหมายที่ค้นพบนั้นมีลักÉณะที่ส่งเสริมหรือเปšนอุปสรรค

ต่อการเกิดในประเทศไทยของมนุÉย์ที่ได้รับการรับรองสัญชาติไทยแล้ว

งานลักÉณะที่สาม กçคือ การเสนอแนะถÖงกฎหมายที่ควรจะเปšน เพื่อส่งเสริมการเกิดในประเทศไทย

ของมนุÉย์ท่ีได้รบัการรบัรองสญัชาติไทยแล้ว ซÖง่อาจหมายถÖง การเสนอแนะให้มีกฎหมายในลกัÉณะดงักล่าว 

หากยังไม่มีกฎหมายส่งเสรมิการเกิด หรอืในกรณท่ีีมีกฎหมายท่ีเปšนอุปสรรคต่อการเกิด การเสนอแนะให้แก้ไข

กฎหมายที่มีสร้างอุปสรรคต่อการเกิดของมนุÉย์ดังกล่าวกçเปšนสิ่งที่งานเขียน©บับนี้จะต้องไปให้ถÖงในที่สุด 
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บุคคลเปาหมายของการศึกษา: ควรเปนใครกัน?

ท่าน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กล่าวถÖง “¤¹” แต่ท่าน ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ขอให้

กล่าวถÖง “áÃ§§Ò¹ä·Â” “¤¹ä·Â” “ÂÑ§äÁ‹µŒÍ§ÃÇÁ¤¹äÃŒÊÑÞªÒµÔã¹º·¤ÇÒÁ¹Õé”

ประเดçนที่ผู้เขียนจะต้องน�ามาขบคิด กçคือ ใครคือ “แรงงานไทย” “คนไทย” ? 

“ไทย” ในที่นี้ หมายถÖง “สัญชาติไทย” หรือ “ราÉฎรไทย” ?

หากเราตระหนักว่า หากคนไทยเกิดน้อยลงในวันนี้ จÖงส่งผลให้ในวันข้างหน้าจะมี “คนวัยแรงงาน” 

น้อยลง จนไม่มีคนท�างานเพือ่จ่ายภาÉเีพยีงพอท่ีจะดแูล “อดีตคนวัยแรงงานในวันน้ี” ท่ีจะกลายเปšนผูส้งูอายุ

ในอนาคต เราจÖงควรจะพิจารณาถÖง “การเกิดของมนุÉย์ที่อาศัยอย่างถาวรในประเทศไทยทุกคน” มิใช่เพียง

คนสัญชาติไทย เพราะคนสัญชาติไทยทุกคนกçมิใช่ว่า จะอาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย ในขณะที่คนต่างด้าว

บางคนกçอาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย ท้ังท่ีพวกเขาเลือกเองท่ีจะอยู่ถาวรในประเทศ หรือพวกเขาอาจไม่มี

ทางเลือก เพราะพวกเขาประสบป˜ญหาความไร้สัญชาติ ซÖ่งย่อมจะต้องจ่ายภาÉีอากรให้แก่รัฐไทยเท่าน้ัน 

เพราะพวกเขามีเพยีงรฐัไทยเท่าน้ันท่ีเปšนเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ดังน้ัน หากการเกิดของมนุÉย์

ในประเทศไทยจะน�ามาซÖง่ “ก�าลงัทางเศรÉฐกิจให้แก่ประเทศไทย” ได้ การเกิดดังกล่าว กçน่าจะเปšนการเกิด

ของมนุÉย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย

ดังนั้น ค�าว่า “แรงงานไทย” หรือ “คนไทย” ที่เราก�าลังจะศÖกÉาถÖง กçน่าจะหมายถÖง “ราÉฎรไทย 

(Thai Civilian)” กล่าวคือ มนุÉย์ที่แสดงเจตนาต่อรัฐไทยที่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่า 

พวกเขาจะมีสถานะเปšนคนสัญชาติไทยหรือไม่ “ความเปšนไทย (Thai - ness)” น่าจะมาจากการอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย จนต้องรบัผดิชอบท่ีจะเปšน “ก�าลงัแห่งแผ่นดินไทย” หรอืท่ีเรยีกกันในภาÉาท่ีไพเราะว่า “พลเมือง

ไทย (Thai Citizen)”

วิธีศึกษา/วิธีคนควา/วิธีวิจัย : ทําไดแคไหน? 

โดยตระหนักถÖงค�าขอของท่าน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และท่าน ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 

วิธีการศÖกÉาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จÖงต้องมีใน 2 ลักÉณะ กล่าวคือ

ลักÉณะแรก กçคือ การเข้าไปทบทวนกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพันประเทศไทย 

ซÖง่กçคงจะท�าได้ในเบ้ืองต้นโดยการเข้าไปค้นคว้าในฐานะข้อมูลกฎหมายของส�านักงานคณะกรรมการกฤÉฎกีา 

ในประการแรก และการเข้าไปค้นคว้าในฐานะข้อมูลการปรับใช้กฎหมายของหลายองค์กรท่ีมีอ�านาจหน้าท่ี

บังคับการตามกฎหมาย อาทิ ฐานข้อมูลของศาลฎีกา ฐานข้อมูลของศาลปกครอง ฐานข้อมูลของ

คณะกรรมการสิทธิมนุÉยชนแห่งชาติ ฯลฯ

ลักÉณะท่ีสอง กçคือ การวิเคราะห์ข้อมูล ความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่ของกฎหมายและนโยบาย

เก่ียวกับการสร้างความม่ันคงเชิงประชากรโดยการส่งเสรมิการเกิด ซÖง่การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีค้นพบย่อมจะต้อง

กระท�าโดยผูเ้ขียนแต่ล�าพังในเบ้ืองแรก และในล�าดบัต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหลายคนจากหลายมุมมอง

ย่อมจะเปšนสิ่งท่ีจ�าเปšน ผู้เขียนจÖงพยายามท่ีจะสัมภาÉณ์หน่วยงานของรัฐไทยท่ีน่าจะเก่ียวข้องกับป˜ญหา

ความมั่นคงเชิงประชากร กล่าวคือ ส�านักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ และหากเปšนไปได้ ผู้เขียนตั้งใจ

ที่จะตั้งวงเสวนาเชิงลÖกกับภาควิชาการและภาคราชการที่เกี่ยวข้อง 



แนวคิดพื้นฐานท่ีควรเขาใจตรงกันใหไดกอน - การทบทวนกฎหมายท่ีผูกพันประเทศไทย

คืออะไร?

มี 3 แนวคิดพื้นฐานที่ควรเข้าใจตรงกันให้ได้ก่อน กล่าวคือ 

ãน»รÐการáรก กฎหมายท่ีผูกพันประเทศไทยย่อมหมายถÖงท้ังกฎหมายท่ีเกิดขÖ้นโดยการกระท�าของ

กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐไทยเอง และกฎหมายท่ีเกิดขÖ้นโดยการกระท�าของกระบวนการนิติบัญญัติ

ระหว่างประเทศซÖ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมอีกด้วย ดังน้ัน เพื่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

ความม่ันคงเชิงประชากรโดยการส่งเสรมิการเกิดของคนไทย เราจÖงต้องทบทวนท้ังกฎหมายภายในของรฐัไทย 

และกฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพันประเทศไทย

ãน»รÐการทÕèสอง กฎหมายท่ีมาจากการกระท�าของกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐไทยเองมักถูกเรียก

ว่า “กฎหมายภายใน (Domestic Law)” ซÖ่งโดยส่วนใหญ่มาจากรัฐสภา ซÖ่งท�าหน้าที่เปšน½†ายนิติบัญญัติ

หลกัของรฐัไทย จÖงมีลกัÉณะท่ีเปšนลายลกัÉณ์อักÉร แต่อย่างไรกçตาม ในกรณท่ีีไม่มีกฎหมายลายลกัÉณ์อักÉร 

กçอาจใช้กฎหมายจารตีประเพณหีรอืหลกักฎหมายท่ัวไปได้ กฎหมายท่ีไม่เปšนลายลกัÉณ์อักÉรในส่วนน้ีมักได้

รบัการพ²ันาโดยองค์กร½†ายบรหิารของรฐัท่ีท�าหน้าท่ีรกัÉาการตามกฎหมายลายลกัÉณ์อักÉร หรอือาจได้รบั

การพั²นาโดยองค์กร½†ายตุลาการของรัฐ ดังน้ัน เพื่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมความม่ันคง

เชิงประชากรโดยการส่งเสริมการเกิดของคนไทย เราจÖงต้องทบทวนกฎหมายภายในของรัฐไทยท้ังท่ีเปšน

ลายลักÉณ์อักÉรและไม่เปšนลายลักÉณ์อักÉร 

ãน»รÐการทÕèสาม กฎหมายท่ีมาจากการกระท�าของกระบวนการนิติบัญญัติระหว่างประเทศซÖ่ง

ประเทศไทยมีส่วนร่วม มักถูกเรียกว่า “กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)” ซÖ่งโดยส่วนใหญ่

มาจากทางป¯ิบัติของนานาอารยประเทศ ซÖ่งปราก¯ตัวในรูปของกฎหมายจารีตประเพณี หรือหลักกฎหมาย

ท่ัวไป กฎหมายระหว่างประเทศในส่วนน้ีจÖงไม่เปšนลายลักÉณ์อักÉร แต่อย่างไรกçตาม ในสมัยป˜จจุบันน้ี 

ประชาคมระหว่างประเทศกçบรรลท่ีุจะท�าความตกลงระหว่างประเทศ เพือ่ท�าหน้าท่ีกฎหมายระหว่างประเทศ

ท่ีเปšนลายลกัÉณ์อักÉร เรามักมีค�าเรยีกกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนหนÖง่หลายค�า ดังน้ัน เพือ่การทบทวน

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมความมั่นคงเชิงประชากรโดยการส่งเสริมการเกิดของคนไทย เราจÖงต้องทบทวน

กฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพันรัฐไทยทั้งที่เปšนลายลักÉณ์อักÉรและไม่เปšนลายลักÉณ์อักÉรด้วย

ขอคนพบจากการทบทวนกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยในเรื่องการเกิดของมนุษย

ในสังคมไทย - มีขอกฏหมายที่เปนอุปสรรคหรือสนับสนุนการสมรส

และการมีบุตรของมนุษยในสังคมไทยหรือไม ?

หลังจากการตรวจสอบสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติท่ีผูกพัน

ประเทศไทย เราไม่พบข้อกฎหมายท่ีผูกพันรัฐไทยในเรื่องการส่งเสริมหรือขัดขวางการเกิดของมนุÉย์ใน

ประเทศไทย และในการตรวจสอบแนวคิดของการพั²นากฎหมายไทย เรากçไม่พบเจตนารมณ์ที่จะผลักดัน

กฎหมายเพื่อส่งเสริมหรือขัดขวางการเกิดในประเทศไทย เราอาจสรุปกฎหมายท่ีมีผลบังคับต่อคนเกิดใน 

5 สถานการณ์ กล่าวคือ (1) การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของคนเกิด (2) การรับรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายเอกชนให้แก่คนเกิดเพือ่ก�าหนดตัวรฐัเจ้าของตัวบุคคลให้แก่คนเกิด (3) การสนับสนุนการเล้ียงดคูน
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เกิดจากบุพการีในบางสถานการณ์ (4) การสร้างความมั่นคงทางกฎหมายให้แก่ครอบครัวตามธรรมชาติของ

คนเกิด และ (5) การสร้างความมั่นคงทางกฎหมายให้แก่ครอบครัวบุญธรรมของคนเกิด

เราพบขอกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยในเรื่องการคุมครองชีวิตและสุขภาพของคนเกิด

เราพบกฎหมายท่ีก�าหนดการคุม้ครองชีวิตให้แก่เดçกใน 2 สถานการณ์ กล่าวคอื (1) การคุม้ครองชีวิต

และสุขภาพก่อนการเกิด (2) การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพภายหลังการเกิด

การคุ้มครองชÕวิตáลÐสุขÀาพก‹อนการàกิด

กฎหมายที่คุ้มครองชีวิตของเดçกก่อนการเกิดที่ส�าคัญ กçคือ ประมวลกฎหมายอาญา หมวด ó 

ความผิดฐานท�าให้แท้งลูก มาตรา óðñ - óðö ซÖ่งมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

มาตรา óðñ บัญญัติว่า 

“ËÞÔ§ã´·íÒãËŒµ¹àÍ§á·Œ§ÅÙ¡ ËÃ×ÍÂÍÁãËŒ¼ÙŒÍ×è¹·íÒãËŒµ¹á·Œ§ÅÙ¡ µŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡äÁ‹à¡Ô¹ÊÒÁ»‚ 

ËÃ×Í»ÃÑºäÁ‹à¡Ô¹Ë¡¾Ñ¹ºÒ· ËÃ×Í·Ñé§¨íÒ·Ñé§»ÃÑº”

มาตรา óðò บัญญัติว่า 

“¼ÙŒã´·íÒãËŒËÞÔ§á·Œ§ÅÙ¡â´ÂËÞÔ§¹Ñé¹ÂÔ¹ÂÍÁ µŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡äÁ‹à¡Ô¹ËŒÒ»‚ ËÃ×Í»ÃÑºäÁ‹à¡Ô¹

Ë¹Öè§ËÁ×è¹ºÒ· ËÃ×Í·Ñé§¨íÒ·Ñé§»ÃÑº

¶ŒÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¹Ñé¹à»š¹àËµØãËŒËÞÔ§ÃÑºÍÑ¹µÃÒÂÊÒËÑÊÍÂ‹Ò§Í×è¹´ŒÇÂ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒµŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡

äÁ‹à¡Ô¹à¨ç´»‚ ËÃ×Í»ÃÑºäÁ‹à¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×è¹ÊÕè¾Ñ¹ºÒ·ËÃ×Í·Ñé§¨íÒ·Ñé§»ÃÑº

¶ŒÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¹Ñé¹à»š¹àËµØãËŒËÞÔ§¶Ö§á¡‹¤ÇÒÁµÒÂ ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒµŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡äÁ‹à¡Ô¹ÊÔº»‚ áÅÐ

»ÃÑºäÁ‹à¡Ô¹ÊÍ§ËÁ×è¹ºÒ·”

มาตรา óðó บัญญัติว่า

“¼ÙŒã´·íÒãËŒËÞÔ§á·Œ§ÅÙ¡â´ÂËÞÔ§¹Ñé¹äÁ‹ÂÔ¹ÂÍÁ µŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡äÁ‹à¡Ô¹à ç̈´»‚ ËÃ×Í»ÃÑº

äÁ‹à¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×è¹ÊÕè¾Ñ¹ºÒ· ËÃ×Í·Ñé§¨íÒ·Ñé§»ÃÑº

¶ŒÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¹Ñé¹à»š¹àËµØãËŒËÞÔ§ÃÑºÍÑ¹µÃÒÂÊÒËÑÊÍÂ‹Ò§Í×è¹´ŒÇÂ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒµŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡

µÑé§áµ‹Ë¹Öè§»‚¶Ö§ÊÔº»‚ áÅÐ»ÃÑºµÑé§áµ‹ÊÍ§¾Ñ¹ºÒ·¶Ö§ÊÍ§ËÁ×è¹ºÒ·

¶ŒÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¹Ñé¹à»š¹àËµØãËŒËÞÔ§¶Ö§á¡‹¤ÇÒÁµÒÂ ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒµŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡µÑé§áµ‹ËŒÒ»‚

¶Ö§ÂÕèÊÔº»‚ áÅÐ»ÃÑºµÑé§áµ‹Ë¹Öè§ËÁ×è¹ºÒ·¶Ö§ÊÕèËÁ×è¹ºÒ·”

มาตรา óðô บัญญัติว่า 

“¼ÙŒã´à¾ÕÂ§áµ‹¾ÂÒÂÒÁ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´µÒÁÁÒµÃÒ óðñ ËÃ×ÍÁÒµÃÒ óðñ ÇÃÃ¤áÃ¡ ¼ÙŒ¹Ñé¹

äÁ‹µŒÍ§ÃÑºâ·É”



มาตรา óðõ บัญญัติว่า 

“¶ŒÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´´Ñ§¡Å‹ÒÇã¹ÁÒµÃÒ óðñ áÅÐÁÒµÃÒ óðò ¹Ñé¹ à»š¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§

¹ÒÂá¾·Â� áÅÐ

(ñ) ¨íÒà»š¹µŒÍ§¡ÃÐ·íÒà¹×èÍ§¨Ò¡ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ËÞÔ§¹Ñé¹ ËÃ×Í

(ò) ËÞÔ§ÁÕ¤ÃÃÀ�à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´ÍÒÞÒ µÒÁ·ÕèºÑÞÞÑµÔäÇŒã¹ÁÒµÃÒ ò÷ö 

ÁÒµÃÒ ò÷÷ ÁÒµÃÒ òøò ÁÒµÃÒ òøó ËÃ×ÍÁÒµÃÒ òøô ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´”

การคุ้มครองชÕวิตáลÐสุขÀาพÀายหลังการàกิด

กฎหมายที่คุ้มครองชีวิตของเดçกก่อนการเกิดที่ส�าคัญ กçคือ ประมวลกฎหมายอาญา หมวด ô 

ความผิดฐานทอดทิ้งเดçก คนป†วยเจçบหรือคนชรา มาตรา óðö ซÖ่งบัญญัติว่า 

“¼ÙŒã´·Í´·Ôé§à´ç¡ÍÒÂØÂÑ§äÁ‹à¡Ô¹à¡ŒÒ»‚äÇŒ ³ ·Õèã´à¾×èÍãËŒà´ç¡¹Ñé¹¾Œ¹ä»àÊÕÂ¨Ò¡µ¹ â´Â»ÃÐ¡ÒÃ

·Õè·íÒãËŒà´ç¡¹Ñé¹»ÃÒÈ¨Ò¡¼ÙŒ Ù́áÅ µŒÍ§ÃÐÇÒ§â·É í̈Ò¤Ø¡äÁ‹à¡Ô¹ÊÒÁ»‚ ËÃ×Í»ÃÑºäÁ‹à¡Ô¹Ë¡¾Ñ¹ºÒ· ËÃ×Í·Ñé§ í̈Ò

·Ñé§»ÃÑº”

เราพบข้อกฎหมายท่ีผูกพันรัฐไทยในเรื่องการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชนให้แก่

คนเกิดเพื่อก�าหนดตัวรัฐเจ้าของตัวบุคคลให้แก่คนเกิด

เราพบกฎหมายที่ก�าหนดการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่คนเกิดใน 4 สถานการณ์ 

กล่าวคอื (1) การรับรองสถานะบคุคลตามกฎหมายเอกชนว่าด้วยสถานะบคุคลให้แก่คนเกิด (2) การรับรอง

สถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนว่าด้วยการทะเบียนราÉฎรให้แก่คนเกิด (3) การรบัรองสถานะบุคคลตาม

กฎหมายมหาชนว่าด้วยสญัชาติให้แก่ คนเกิด และ (4) การรบัรองสถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนว่าด้วย

การเข้าเมืองให้แก่คนเกิด

การรับรองส¶านÐบุคคลตามก®หมายàอกชนว‹าด้วยส¶านÐบุคคลãห้áก‹คนàกิด

ประเทศไทยมีหลักกฎหมายแพ่งเหมือนในทุกประเทศของโลก ซÖ่งรับรองความเปšนบุคคลตาม

กฎหมายให้แก่มนุÉย์ทุกคนที่ปราก¯ตัวบนดินแดนของตน ดังนั้น คนเกิดในประเทศไทยทุกคนจÖงมีสถานะ

บุคคลตามกฎหมายเอกชนไทย ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ñõ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซÖ่งเริ่มมีผล

ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ñ มกราคม พ.ศ. òôöø บัญญัติว่า

“ÊÀÒ¾ºØ¤¤ÅÂ‹ÍÁàÃÔèÁáµ‹àÁ×èÍ¤ÅÍ´áÅŒÇÍÂÙ‹ÃÍ´à»š¹·ÒÃ¡áÅÐÊÔé¹ÊØ´Å§àÁ×èÍµÒÂ ·ÒÃ¡ã¹¤ÃÃÀ�

ÁÒÃ´Ò¡çÊÒÁÒÃ¶ÁÕÊÔ·¸Ôµ‹Ò§æ ä´Œ ËÒ¡Ç‹ÒÀÒÂËÅÑ§¤ÅÍ´áÅŒÇÍÂÙ‹ÃÍ´à»š¹·ÒÃ¡”

เราจÖงไม่ต้องสงสัยว่า ในวันที่ ñð ธันวาคม ค.ศ. ñùôø/พ.ศ. òôùñ ประเทศไทยจÖงสามารถ

แสดงเจตนายอมรับป¯ิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุÉยชน (Universal Declaration on Human 

Rights - UDHR) ค.ศ. ñùôø/พ.ศ. òôùñ ได้พร้อมกับอีก 49 ประเทศ ซÖ่งส่วนใหญ่เปšนประเทศในโลก

ตะวันตก ซÖ่งมีข้อบทที่ส�าคัญยอมรับสิทธิในศักดิ์ศรีความเปšนมนุÉย์ และป¯ิเสธการใช้มนุÉย์ในสถานะของ

ทาสหรือทรัพย์สิน ข้อบทที่ส�าคัญที่สุด กçคือ ข้อ ö ซÖ่งบัญญัติว่า 

นโยบาย  127



128  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

“·Ø¡æ ¤¹ÁÕÊÔ· Ô̧·Õè̈ Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑºÇ‹Òà»š¹ºØ¤¤Åã¹¡®ËÁÒÂäÁ‹Ç‹Ò ³ ·Õèã´. (Everyone has 

the right to recognition everywhere as a person before the law.)”

ข้อกฎหมายว่าด้วยการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่มนุÉย์อย่างแขçงแรงน้ีปราก¯

ความเข้มแขçงมากขÖ้นอีกเม่ือประเทศไทยยอมรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกหลาย©บับท่ียืนยันหน้าท่ีของ

รัฐท่ีจะรับรองความเปšนบุคคลตามกฎหมายให้แก่มนุÉย์ ท่ีส�าคัญ กçคือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

ทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง (International Covenant on Civil Rights and Political 

Rights - ICCPR) ค.ศ. 1966/พ.ศ. 25091 และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเดçก (Interna-

tional Convention on the Rights of Child - ICRC) ค.ศ. 1989/พ.ศ. 25322 ซÖ่งเปšน 2 ใน 9 สนธิ

สัญญาว่าด้วยสิทธิมนุÉยชนที่สหประชาชาติผลักดันให้รัฐสมาชิกเข้าเปšนภาคี

ในท้ายท่ีสดุ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการรบัรองความเปšนบุคคลตามกฎหมายของมนุÉย์

ท่ีส�าคญัล่าสดุท่ีควรจะต้องกล่าวถÖง กçคอื ป¯ญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินุÉยชน (ASEAN Declaration on 

Human Rights) ค.ศ. 2012/พ.ศ. 25553

เราจÖงอาจจะสรุปในท่ีสุดว่า มนุÉย์ทุกคนท่ีมีสถานะเปšน “คนเกิดในประเทศไทย” ย่อมมี

ความม่ันคงของมนุÉย์ โดยข้อกฎหมายท่ีเข้มแขçงดังกล่าว พวกเขาย่อมเปšนผู้ทรงสิทธิในนิติสัมพันธ์ตาม

กฎหมายเอกชน โดยไม่ค�านÖงว่า พวกเขาจะมีรัฐเจ้าของตวับคุคลหรือไม่ หรือพวกเขาจะมีรัฐเจ้าของสัญชาติ

หรือไม่ ? หรือพวกเขาจะได้รับการยอมรับสถานะบุคคลท่ีชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือไม่? 

เดçกทุกคนที่เกิดในประเทศไทยย่อมเปšนผู้ทรงสิทธิมนุÉยชนได้ 

1 ประเทศไทยภาคยานุวัติ เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539/ค.ศ. 1996 จÖงมีผลในไทยเม่ือวันท่ี 30 มกราคม/พ.ศ. 2540/
ค.ศ. 1997 และข้อ 16 แห่งกติกานี้บัญญัติว่า “ºØ¤¤Å·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº¹Ñº¶×ÍÇ‹Òà»š¹ºØ¤¤ÅµÒÁ¡®ËÁÒÂ
ã¹·Õè·Ø¡Ê¶Ò¹ (Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.)”
2 ประเทศไทยเข้าเปšนภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535/ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใช้กับไทย
เมื่อวันที่ 27 เมÉายน พ.ศ. 2535/ค.ศ. 1992 และข้อ 7 แห่งอนุสัญญานี้บัญญัติว่า “à´ç¡¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹·Ñ¹·ÕËÅÑ§
¡ÒÃà¡Ô´ áÅÐ¨ÐÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨ÐÁÕª×èÍ¹Ñºáµ‹à¡Ô´ áÅÐÊÔ·¸Ô·Õè¨Ðä´ŒÊÑÞªÒµÔ áÅÐà·‹Ò·Õè¨Ðà»š¹ä»ä´Œ ÊÔ·¸Ô·Õè¨ÐÃÙŒ¨Ñ¡ áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ´ÙáÅ
àÅÕéÂ§´Ù¨Ò¡ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò¢Í§µ¹The child shall be registered immediately after birth and shall have the right 
from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know 
and be cared for by his or her parents.”
3 ป¯ิญญาน้ีจัดท�าขÖ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุÉยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights-AICHR) ซÖ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 เมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552/ค.ศ. 2009 และได้รับการรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมือเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2555/ค.ศ. 2012 และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555/ค.ศ. 2012 ควบคู่
กับการลงนามในแถลงการณ์พนญเปญเพื่อรับรองป¯ิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุÉยชน ข้อ 3 แห่งป¯ิญญาน้ีบัญญัติว่า 
“ºØ¤¤Å·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº·Ø¡áË‹§Ë¹Ç‹Òà»š¹ºØ¤¤ÅµÒÁ¡®ËÁÒÂ ·Ø¡¤¹àÊÁÍÀÒ¤¡Ñ¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ 
·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¢Í§¡®ËÁÒÂÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ (Every person has the right of recognition 
everywhere as a person before the law. Every person is equal before the law. Every person is 
entitled without discrimination to equal protection of the law.)” http://www.mfa.go.th/humanrights/
images/stories/130613200341_AHRD_Booklet_FIN_13June.pdf (วันที่ 8 เมÉายน พ.ศ. 2557)



การรับรองส¶านÐบุคคลตามก®หมายมหาชนว‹าด้วยการทÐàบÕยนราÉ®รãห้áก‹คนàกิด

ในลักÉณะเดียวกับทุกประเทศไทยบนโลก ประเทศไทยกçมีกฎหมายมหาชนภายในว่าด้วย

การทะเบียนราÉฎรให้แก่คนเกิด ซÖง่ย่อมมีผลป‡องกันป̃ญหาความไร้รฐัของเดçกท่ีเกิดในประเทศไทย กฎหมาย

ในระดับพระราชบัญญัติหลักในเรื่องน้ีปราก¯ตัวในรัฐไทยมาต้ังแต่ พ.ศ. òôõò และกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติที่มีผลในป˜จจุบัน กçคือ พ.ร.บ. การทะเบียนราÉฎร พ.ศ. òõóô ซÖ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติม

โดย พ.ร.บ. การทะเบียนราÉฎร (©บับท่ี ò) พ.ศ. òõõñ กฎหมายน้ีก�าหนดเปšนหน้าท่ีของรฐัมนตรกีระทรวง

มหาดไทยในการรับผิดชอบการจดทะเบียนคนเกิดในประเทศไทย นอกจากน้ัน ยังมีกฎหมายสนับสนุนอีก 

ò ©บับกล่าวคือ (1) พ.ร.บ. คุ้มครองเดçก พ.ศ. òõôö และ (2) พ.ร.บ. ส่งเสริมการพั²นาเดçกและเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ. òõõð

เราพบว่า มาตรา òó แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราÉฎร พ.ศ. òõóô ซÖ่งบัญญัติว่า “àÁ×èÍÁÕ

¤¹à¡Ô´ËÃ×Í ¤¹µÒÂ ¼ÙŒ·íÒ¤ÅÍ´ËÃ×Í¼ÙŒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅµŒÍ§ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃà¡Ô´ (·.Ã.ñ/ñ) ËÃ×Í¡ÒÃµÒÂ 

(·.Ã.ô/ñ) µÒÁáºº¾ÔÁ¾�·Õè¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§¡íÒË¹´ãËŒá¡‹¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·ÕèµŒÍ§á¨Œ§µÒÁÁÒµÃÒ ñø ËÃ×Í

ÁÒµÃÒ òñ” เราจะสังเกตว่า บทบัญญัตินี้บังคับให้ผู้ท�าคลอดต้องท�าหนังสือรับรองการคลอดให้แก่คนเกิด

ในประเทศไทย เปšนบทบัญญติัท่ีป‡องกันป̃ญหาความ ไร้รฐัเจ้าของตัวบุคคลให้แก่คนเกิดอย่างมีประสิทธภิาพ

ท่ีสุด โดยเ©พาะเม่ือเปšนคนเกิดในโรงพยาบาล คนดังกล่าวกçจะมีหลักฐานการเกิดเสมอ ซÖ่งเอกสาร©บับน้ี

กฎหมายไทยเรียกว่า “หนังสือรับรองการเกิด” และจะเปšนเอกสารที่ “บุพการีหรือผู้แทนของบุพการี”4 จะใช้

ในการร้องขอ “แจ้งการเกิดของคนดังกล่าว” ในทะเบียนราÉฎรของรัฐไทยและเพื่อการได้มาซÖ่งเอกสาร

ท่ีส�าคัญโดยนายทะเบียนราÉฎรของรัฐเจ้าของดินแดนท่ีเกิดท่ีเรียกว่า “สูติบัตร”5 ซÖ่งมีค่าบังคับมากขÖ้น 

เพราะเปšนเครือ่งแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคนเกิดและรฐัเจ้าของดนิแดนท่ีเกิด ตลอดจนรฐัเจ้าของตัวบุคคล

ของบุพการี อันท�าให้การก�าหนดสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติของคนเกิดเปšนไปได้ เอกสารนี้

4 มาตรา ñø แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราÉฎร พ.ศ. òõóô บัญญัติว่า
“เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งการเกิดดังต่อไปนี้
(ñ) คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้านภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันเกิด
(ò) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่

จะพÖงแจ้งได้ ภายในสบิห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณจี�าเปšนไม่อาจแจ้งได้ตามก�าหนด ให้แจ้งภายหลงัได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบ
วันนับแต่วันเกิด

การแจ้งตาม (ñ) และ (ò) ให้แจ้งตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางก�าหนด พร้อมทั้งแจ้งชื่อคนเกิดด้วย
ในกรณีจ�าเปšนเพื่อประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน การแจ้งตามวรรคหนÖ่งจะแจ้งต่อนายทะเบียน

ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่อื่นกçได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”
5 มาตรา òð แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราÉฎร พ.ศ. òõóô บัญญัติว่า

“เมื่อมีการแจ้งการเกิดตามมาตรา ñø มาตรา ñù มาตรา ñù/ñ หรือมาตรา ñù/ó ทั้งกรณีของเดçกที่มีสัญชาติ
ไทยหรือเดçกท่ีไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งรับแจ้งการเกิดáÅÐ
ออกสูติบัตรเปšนหลักฐานแก่ผู้แจ้งโดยมีข้อเทçจจริงเท่าที่สามารถจะทราบได้

ส�าหรบัการแจ้งการเกิดของเดçกท่ีไม่ได้สญัชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสญัชาติ ให้นายทะเบียนผูร้บัแจ้ง
ออกสูติบัตรให้ตามแบบพิมพ์ที่ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางก�าหนด โดยให้ระบุสถานการณ์เกิดไว้ด้วย”
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จÖงเปšนประตูแรกของมนุÉย์สู่ความเปšนพลเมือง/ราÉฎรของรัฐ อย่างน้อยรัฐเจ้าของดินแดนท่ีมนุÉย์เกิด 

จะต้องยอมรับพวกเขาในทะเบียนราÉฎรของตน เม่ือกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราÉฎรยอมรับท่ีจะ

รับรองสถานะคนเกิดให้แก่มนุÉย์ทุกคนท่ีเกิดบนดินแดนของตน มนุÉย์ทุกคนท่ีเกิดบนดินแดนน้ี จÖงมี

ความมัน่คงของมนÉุย์ในระดับหนÖง่ เราพบต่อไปว่า แม้ต่อมา คนเกิดนัน้จะพลัดพรากจากบพุการี กฎหมาย

ไทย©บับนี้กçมีบทบัญญัติเพื่อการจดทะเบียนคนเกิดและคนอยู่ให้แก่คนดังกล่าว ดังปราก¯ในมาตราที่ส�าคัญ

ดังต่อไปนี้

มาตรา ñù บัญญัติว่า

“ผู ้ใดพบเดçกในสภาพแรกเกิดหรือเดçกไร้เดียงสาซÖ่งถูกทอดท้ิงให้น�าตัวเดçกไปส่งและแจ้ง

ต่อพนักงาน½†ายปกครองหรอืต�ารวจ หรอืเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงการพ²ันาสงัคมและความม่ันคงของมนุÉย์

ซÖง่ป¯บัิติงานในท้องท่ีท่ีพบเดçกน้ันโดยเรçว เม่ือพนักงาน½†ายปกครองหรอืต�ารวจ หรอืเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้รบั

ตัวเดçกไว้แล้วให้บันทÖกการรบัตัวเดçกไว้ ในกรณท่ีีพนักงาน½†ายปกครองหรอืต�ารวจรบัเดçกไว้ ให้น�าตัวเดçกพร้อม

บันทÖกการรับตัวเดçกส่งให้เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงการพั²นาสังคมและความม่ันคงของมนุÉย์ในเขตท้องท่ี 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้รับตัวเดçกไว้หรือได้รับตัวเดçกจากพนักงาน½†ายปกครองหรือต�ารวจแล้ว 

ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งและให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบและแบบพิมพ์ที่

ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางก�าหนด

บันทÖกการรบัตัวเดçกตามวรรคหนÖง่ให้ท�าเปšนสอง©บับและเกçบไว้ท่ีเจ้าหน้าท่ีผูร้บัตัวเดçกหนÖง่©บับ

และส่งมอบให้กับนายทะเบียนผู้รับแจ้งหนÖ่ง©บับ โดยให้มีรายละเอียดเก่ียวกับรายการบุคคลของผู้ท่ีพบเดçก 

พฤติการณ์ สถานท่ีและวันเวลาท่ีพบเดçก สภาพทางกายภาพโดยท่ัวไปของเดçก เอกสารท่ีติดตัวมากับเดçก 

และประวัติของเดçกเท่าท่ีทราบ และในกรณท่ีีไม่อาจทราบสญัชาติของเดçกให้บันทÖกข้อเทçจจรงิดงักล่าวไว้ด้วย”

มาตรา ñù/ñ บัญญัติว่า

“เดçกเร่ร่อนหรือเดçกท่ีไม่ปราก¯บุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงซÖ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงาน

ของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่การสงเคราะห์ช่วยเหลือเดçกตาม

ท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด ถ้าเดçกยังไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ให้หัวหน้า

หน่วยงานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเปšนผู้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้อง

ท่ีท่ีหน่วยงานน้ันต้ังอยู่ และให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง ท้ังน้ี ตามระเบียบและแบบพิมพ์ท่ีผู้อ�านวยการ

ทะเบียนกลางก�าหนด”

มาตรา ñù/ò บัญญัติว่า

“¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�Ê¶Ò¹Ð¡ÒÃà¡Ô´áÅÐÊÑÞªÒµÔ¢Í§à ḉ¡µÒÁÁÒµÃÒ ñù áÅÐÁÒµÃÒ ñù/ñ ãËŒà»š¹

ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¡íÒË¹´ã¹¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ ã¹¡Ã³Õ·ÕèäÁ‹ÍÒ¨¾ÔÊÙ¨¹�Ê¶Ò¹Ð¡ÒÃà¡Ô´áÅÐÊÑÞªÒµÔä´Œ 

ãËŒ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ÍíÒàÀÍËÃ×Í¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹·ŒÍ§¶Ôè¹ Ñ̈´·íÒ·ÐàºÕÂ¹»ÃÐÇÑµÔáÅÐÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃáÊ´§µ¹ãËŒà´ç¡äÇŒà»š¹

ËÅÑ¡°Ò¹ µÒÁÃÐàºÕÂº·Õè¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§¡íÒË¹´”

เม่ือการจดทะเบียนคนเกิดมีความส�าคัญอย่างย่ิงในการสร้างความม่ันคงให้แก่คนเกิด เราจÖง

พบกฎหมายสนับสนุนการจดทะเบียนคนเกิดในประเทศไทยอีก ò ©บับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ

จดทะเบียนคนเกิด กล่าวคอื ข้อ ñ (ñ) แห่งกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานข้ันต�า่ในการอุปการะเลีย้งดู อบรม



สั่งสอนและพั²นาเดçกที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ. òõôù6 และ (ò) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพั²นาเดçกและ

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. òõõð7 

เราพบขอกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยในเรื่องการสนับสนุนการเลี้ยงดูคนเกิดจากบุพการี

ในบางสถานการณ

นอกจากน้ัน เรายังพบข้อกฎหมายท่ีก�าหนดการสนับสนุนการเลี้ยงดูคนเกิดใน 2 สถานการณ์ 

กล่าวคือ (1) การสนับสนุนเงินเพื่อคนเกิดซÖ่งเปšนบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการของ

รฐัไทย และ (2) การสนับสนุนเงนิเพ่ือคนเกิดซÖง่เปšนบุตรของผูป้ระกันตนภายใต้พระราชบัญญติัประกันสงัคม 

พ.ศ. òõóó

ก®หมายของรั°äทยทÕèสนับสนุนการàลÕéยงดูบุตร©บับáรก กçค×อ พรÐราชกฤÉ®Õกาàงินสวัสดิการ
àกÕèยวกับการรักÉาพยาบาล พ.ศ. òõõó8 ซÖ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ñø÷ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ó แห่งพระราชบัญญัติการก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงิน

บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. òõñø ซÖ่งมาตรา ö แห่งพระราชกฤÉฎีกานี้บัญญัติว่า 

“ãËŒ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑºà§Ô¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅÊíÒËÃÑººØµÃä´Œà¾ÕÂ§¤¹·ÕèË¹Öè§

¶Ö§¤¹·ÕèÊÒÁ

¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ô¼ÙŒã´ÁÕºØµÃà¡Ô¹ÊÒÁ¤¹ áÅÐµ‹ÍÁÒºØµÃ¤¹Ë¹Öè§¤¹ã´ã¹ í̈Ò¹Ç¹ÊÒÁ¤¹µÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§µÒÂ

Å§¡‹Í¹·Õè¨ÐºÃÃÅØ¹ÔµÔÀÒÇÐ ãËŒ¼ÙŒ¹Ñé¹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑºà§Ô¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅÊíÒËÃÑººØµÃà¾ÔèÁ¢Öé¹

ÍÕ¡à·‹Ò¨íÒ¹Ç¹ºØµÃ·ÕèµÒÂ â´ÂãËŒ¹ÑººØµÃ¤¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÅíÒ´Ñº¶Ñ´ä»¡‹Í¹

¡ÒÃ¹ÑºÅíÒ Ñ́ººØµÃ ãËŒ¹ÑºàÃÕÂ§µÒÁÅíÒ´Ñº¡ÒÃà¡Ô´¡‹Í¹ËÅÑ§ ·Ñé§¹Õé äÁ‹Ç‹Òà»š¹ºØµÃ·Õèà¡Ô´¨Ò¡

¡ÒÃÊÁÃÊ¤ÃÑé§ã´ ËÃ×ÍÍÂÙ‹ã¹ÍíÒ¹Ò¨»¡¤ÃÍ§¢Í§µ¹ËÃ×ÍäÁ‹”

ซÖ่ง “ผู้มีสิทธิ” ดังกล่าวเปšนไปตามมาตรา ô แห่งพระราชกฤÉฎีกานี้ ซÖ่งบัญญัติว่า 

““¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ô” ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò

(ñ) ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃáÅÐÅÙ¡¨ŒÒ§»ÃÐ í̈Ò«Öè§ä´ŒÃÑºà§Ô¹à´×Í¹ËÃ×Í¤‹Ò¨ŒÒ§»ÃÐ í̈Ò¨Ò¡à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³

ÃÒÂ¨‹ÒÂ §ººØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ ·ºÇ§ ¡ÃÁ àÇŒ¹áµ‹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃµíÒÃÇ¨ªÑé¹¾ÅµíÒÃÇ¨«Öè§ÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§

ÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍºÃÁã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹µíÒÃÇ¨áË‹§ªÒµÔ¡‹Í¹à¢ŒÒ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·ÕèÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ

6 ซÖ่งอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ö และมาตรา òó แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเดçก พ.ศ. òõôö ก�าหนดให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพั²นาสังคมและความม่ันคงของมนุÉย์ต้องเข้าผลักดัน “¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹¡ÒÃà¡Ô´µÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ
¡ÒÃ·ÐàºÕÂ¹ÃÒÉ®Ã” เพื่อเดçกทุกคน โปรดดู ราชกิจจานุเบกÉา เล่ม ñòó/ตอนที่ øô ก/หน้า ñð/òò สิงหาคม òõôù 
http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%A493&lawPath=%A493-
2B-2549-A0005 (วันที่ ø เมÉายน พ.ศ. òõõ÷)
7 ซÖง่กฎหมายน้ีกçก�าหนดให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพ²ันาสงัคมและความม่ันคงของมนุÉย์รกัÉาการตามพระราชบัญญติั
น้ี และมาตรา ÷ บัญญัติว่า “ãËŒà ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨´·ÐàºÕÂ¹ÃÑºÃÍ§¡ÒÃà¡Ô´....” โปรดดูราชกิจจา
นุเบกÉา เล่ม ñòõ/ตอนที่ ù ก/หน้า ñ/ñô มกราคม òõõñ
8 ราชกิจจานุเบกÉา เล่ม ñò÷/ตอนที่ òó ก/หน้า ñ/ò เมÉายน òõõó

นโยบาย  131



132  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

(ò) ÅÙ¡¨ŒÒ§ªÒÇµ‹Ò§»ÃÐà·È«Öè§ÁÕË¹Ñ§Ê×ÍÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§·Õèä´ŒÃÑº¤‹Ò¨ŒÒ§¨Ò¡à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ

áÅÐÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§¹Ñé¹ÁÔä´ŒÃÐºØà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅäÇŒ

(ó) ¼ÙŒä´ŒÃÑººíÒ¹ÒÞ»¡µÔËÃ×Í¼ÙŒä´ŒÃÑººíÒ¹ÒÞ¾ÔàÈÉà¾ÃÒÐàËµØ·Ø¾¾ÅÀÒ¾µÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ

ºíÒàË¹ç¨ºíÒ¹ÒÞ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃËÃ×Í¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡Í§·Ø¹ºíÒàË¹ç¨ºíÒ¹ÒÞ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ áÅÐ·ËÒÃ¡Í§Ë¹Ø¹

ÁÕàºÕéÂËÇÑ´µÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁÇ‹Ò´ŒÇÂà§Ô¹àºÕéÂËÇÑ´”

ก®หมายของรั°äทยทÕèสนับสนุนการàลÕéยงดูคนàกิด©บับทÕèสอง กçค×อ การสนับสนุนคนàกิด«Öèงà»šน
บุตรของ¼ู้»รÐกันตนãนกองทุน»รÐกันสังคมÀายãต้มาตรา ôö áห‹ง พ.ร.บ.»รÐกันสังคม พ.ศ. òõóó 
ซÖ่งบัญญัติว่า 

“ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา óó ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่าย

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจçบป†วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบุตร9 

½†ายละเท่ากันตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้

ãËŒÃÑ°ºÒÅ ¹ÒÂ¨ŒÒ§ áÅÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹µÒÁÁÒµÃÒ óó ÍÍ¡à§Ô¹ÊÁ·ºà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¨‹ÒÂ»ÃÐâÂª¹�

·´á·¹10 ã¹¡Ã³ÕÊ§à¤ÃÒÐË�ºØµÃ ¡Ã³ÕªÃÒÀÒ¾ áÅÐ¡Ã³ÕÇ‹Ò§§Ò¹µÒÁÍÑµÃÒ·Õè¡íÒË¹´ã¹¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ áµ‹µŒÍ§

äÁ‹à¡Ô¹ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·º·ŒÒÂ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¹Õé

ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹µÒÁÁÒµÃÒ óù ãËŒÃÑ°ºÒÅáÅÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ÍÍ¡à§Ô¹ÊÁ·ºà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹â´ÂÃÑ°ºÒÅ

ÍÍ¡Ë¹Öè§à·‹ÒáÅÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ÍÍ¡ÊÍ§à·‹Ò¢Í§ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·º·Õèáµ‹ÅÐ½†ÒÂµŒÍ§ÍÍ¡µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹ÇÃÃ¤Ë¹Öè§

áÅÐÇÃÃ¤ÊÍ§

¡ÒÃ¡íÒË¹´ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·ºµÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§áÅÐÇÃÃ¤ÊÍ§ ãËŒ¡íÒË¹´â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�·´á·¹áÅÐ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹µÒÁÁÒµÃÒ òô

¤‹Ò Œ̈Ò§¢Ñé¹µíèÒáÅÐ¢Ñé¹ÊÙ§·ÕèãªŒà»š¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³à§Ô¹ÊÁ·º¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹µÒÁÁÒµÃÒ óó áµ‹ÅÐ¤¹ 

ãËŒà»š¹ä»µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³à§Ô¹ÊÁ·º¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹áµ‹ÅÐ¤¹ÊíÒËÃÑºàÈÉ

¢Í§à§Ô¹ÊÁ·º·ÕèÁÕ í̈Ò¹Ç¹µÑé§áµ‹ËŒÒÊÔºÊµÒ§¤�¢Öé¹ä»ãËŒ¹Ñºà»š¹Ë¹Öè§ºÒ· ¶ŒÒ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò¹Ñé¹ãËŒ»˜´·Ôé§ ã¹¡Ã³Õ·Õè

¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹·íÒ§Ò¹¡Ñº¹ÒÂ¨ŒÒ§ËÅÒÂÃÒÂãËŒ¤íÒ¹Ç³à§Ô¹ÊÁ·º¨Ò¡¤‹Ò¨ŒÒ§·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¹ÒÂ¨ŒÒ§áµ‹ÅÐÃÒÂ”

9 มาตรา õ แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. òõóó นิยามค�าว่า “¡ÒÃ¤ÅÍ´ºØµÃ” ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò ¡ÒÃ·Õè·ÒÃ¡ÍÍ¡¨Ò¡
¤ÃÃÀ�ÁÒÃ´Ò«Öè§ÁÕÃÐÂÐàÇÅÒµÑé§¤ÃÃÀ�äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹ÒÂÕèÊÔºá»´ÊÑ»´ÒË� äÁ‹Ç‹Ò·ÒÃ¡¨ÐÁÕªÕÇÔµÃÍ´ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹”
10  มาตรา õô แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. òõóó บัญญัติว่า 

“ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ÷ó มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้
(ñ) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจçบป†วย
(ò) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(ó) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(ô) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
(õ) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
(ö) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
(÷) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา óù”



และขอบเขตของการสนับสนุนเปšนไปตามมาตรา öö ซÖ่งบัญญัติว่า

“ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้แก่

(ñ) ค่าตรวจและรับ½ากครรภ์

(ò) ค่าบ�าบัดทางการแพทย์

(ó) ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์

(ô) ค่าท�าคลอด

(õ) ค่ากินอยู่และรักÉาพยาบาลในสถานพยาบาล

(ö) ค่าบริบาลและค่ารักÉาพยาบาลทารกแรกเกิด

(÷) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป†วย

(ø) ค่าบริการอื่นที่จ�าเปšน

ท้ังน้ี ตามหลกัเกณฑ์และอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทย์ก�าหนดโดยความเหçนชอบของคณะกรรมการ

ผู้ประกันตนซÖ่งต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ö÷ ด้วย”

แต่อย่างไรกçตาม การสนับสนุนเงินเพื่อสงเคราะห์บุตรน้ีกçมีข้อจ�ากัดหลายประการ ดังปราก¯ตาม

บทบัญญัติดังต่อไปนี้  

มาตรา õõ บัญญัติว่า 

“ã¹¡Ã³Õ·Õè¹ÒÂ¨ŒÒ§ä´Œ Ñ̈´ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡Ã³Õ»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂËÃ×Íà ç̈º»†ÇÂ ËÃ×Í¡Ã³Õ·Ø¾¾ÅÀÒ¾ 

ËÃ×Í¡Ã³ÕµÒÂÍÑ¹ÁÔãª‹à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ËÃ×Í¡Ã³Õ¤ÅÍ´ºØµÃ ËÃ×Í¡Ã³ÕÊ§à¤ÃÒÐË�ºØµÃ ËÃ×Í¡Ã³ÕªÃÒÀÒ¾ 

ËÃ×Í¡Ã³ÕÇ‹Ò§§Ò¹ ¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¹ÕéãªŒºÑ§¤Ñº ãËŒá¡‹ÅÙ¡¨ŒÒ§«Öè§à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹µÒÁÁÒµÃÒ óó ·Õè

à¢ŒÒ·íÒ§Ò¹¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¹ÕéãªŒºÑ§¤Ñº ¶ŒÒÊÇÑÊ Ố¡ÒÃ¹Ñé¹ÁÕ¡Ã³Õã´·Õè̈ ‹ÒÂã¹ÍÑµÃÒÊÙ§¡Ç‹Ò»ÃÐâÂª¹�·´á·¹

µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¹Õé ãËŒ¹ÒÂ Œ̈Ò§¹Ñé¹¹íÒÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ÊÑÞÞÒ Œ̈Ò§áÃ§§Ò¹ËÃ×Í¢ŒÍµ¡Å§

à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ¨ŒÒ§ «Öè§¡íÒË¹´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ·ÕèÇ‹Ò¹Ñé¹ÁÒáÊ´§µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍ¢ÍÅ´Ê‹Ç¹ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·º

ã¹»ÃÐàÀ·»ÃÐâÂª¹�·´á·¹·Õè¹ÒÂ¨ŒÒ§ä´Œ Ñ̈´ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃãËŒáÅŒÇ¨Ò¡ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·º·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹áÅÐ¹ÒÂ¨ŒÒ§

¹Ñé¹µŒÍ§¨‹ÒÂà¢ŒÒ¡Í§·Ø¹µÒÁÁÒµÃÒ ôö áÅÐãËŒ¹ÒÂ¨ŒÒ§ãªŒÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·ºã¹Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×ÍÀÒÂËÅÑ§¤Ô´Ê‹Ç¹Å´

Ñ́§¡Å‹ÒÇáÅŒÇÁÒ¤íÒ¹Ç³à§Ô¹ÊÁ·ºã¹Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹áÅÐà§Ô¹ÊÁ·ºã¹Ê‹Ç¹¢Í§¹ÒÂ¨ŒÒ§·ÕèÂÑ§ÁÕË¹ŒÒ·ÕèµŒÍ§

Ê‹§à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¨‹ÒÂ»ÃÐâÂª¹�·´á·¹ã¹Ê‹Ç¹Í×è¹µ‹Íä»

¡ÒÃ¢ÍÅ´Ê‹Ç¹ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·ºáÅÐ¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒËÑ¡Ê‹Ç¹Å´ÍÑµÃÒà§Ô¹ÊÁ·ºµÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§ ãËŒà»š¹ä»µÒÁ

ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ¸Õ¡ÒÃ áÅÐà§×èÍ¹ä¢·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒË¹´”

มาตรา öñ ทวิ บัญญัติว่า 

“ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑºà§Ô¹·´á·¹¡ÒÃ¢Ò´ÃÒÂä´ŒµÒÁÁÒµÃÒ öô áÅÐÁÒµÃÒ ÷ñ ËÃ×Í

à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�¡ÒÃËÂØ´§Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃ¤ÅÍ´ºØµÃµÒÁÁÒµÃÒ ö÷ ã¹àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹ãËŒÁÕÊÔ·¸Ô¢ÍÃÑºà§Ô¹·´á·¹

¡ÒÃ¢Ò´ÃÒÂä Œ́ËÃ×Íà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�¡ÒÃËÂǾ §Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃ¤ÅÍ´ºØµÃã¹»ÃÐàÀ·ã´»ÃÐàÀ·Ë¹Öè§ä Œ́à¾ÕÂ§»ÃÐàÀ·à ṌÂÇ 

â´ÂãËŒáÊ´§¤ÇÒÁ¨íÒ¹§µÒÁáºº·ÕèàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¡íÒË¹´”

นโยบาย  133



134  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

มาตรา öõ บัญญัติว่า

“¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ÁÕÊÔ·¸Ôä Œ́ÃÑº»ÃÐâÂª¹�·´á·¹ã¹¡Ã³Õ¤ÅÍ´ºØµÃÊíÒËÃÑºµ¹àÍ§ËÃ×ÍÀÃÔÂÒ ËÃ×ÍÊíÒËÃÑºËÞÔ§

«Öè§ÍÂÙ‹¡Ô¹ Œ́ÇÂ¡Ñ¹©Ñ¹ÊÒÁÕÀÃÔÂÒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹â´Âà»�́ à¼ÂµÒÁÃÐàºÕÂº·ÕèàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¡íÒË¹´¶ŒÒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹äÁ‹ÁÕ

ÀÃÔÂÒ ·Ñé§¹Õé µ‹ÍàÁ×èÍÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒÊÔºËŒÒà ×́Í¹¡‹Í¹ÇÑ¹ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ä Œ̈́ ‹ÒÂà§Ô¹ÊÁ·º

ÁÒáÅŒÇäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Òà¨ç´à´×Í¹

»ÃÐâÂª¹�·´á·¹ã¹¡Ã³Õ¤ÅÍ´ºØµÃ ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹áµ‹ÅÐ¤¹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑºÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¤ÅÍ´ºØµÃäÁ‹à¡Ô¹

ÊÍ§¤ÃÑé§ 

มาตรา ö÷ บัญญัติว่า

“ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹µŒÍ§ËÂØ´§Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃ¤ÅÍ´ºØµÃ ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�

¡ÒÃËÂØ´§Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃ¤ÅÍ´ºØµÃäÁ‹à¡Ô¹ÊÍ§¤ÃÑé§ à»š¹¡ÒÃàËÁÒ¨‹ÒÂã¹ÍÑµÃÒ¤ÃÑé§ÅÐÃŒÍÂÅÐËŒÒÊÔº¢Í§¤‹Ò¨ŒÒ§

µÒÁÁÒµÃÒ õ÷ à»š¹àÇÅÒà¡ŒÒÊÔºÇÑ¹” 

มาตรา öø บัญญัติว่า

“ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ËÃ×Í¤Ù‹ÊÁÃÊ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº»ÃÐâÂª¹�·´á·¹µÒÁÁÒµÃÒ öö 

ä´Œ à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ËÃ×Í¤Ù‹ÊÁÃÊ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹äÁ‹ä´Œ¤ÅÍ´ºØµÃã¹Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅµÒÁÁÒµÃÒ õù 

ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹�·´á·¹¡ÒÃ¤ÅÍ´ºØµÃµÒÁËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÍÑµÃÒ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃá¾·Â�

¡íÒË¹´â´Â¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ”

เราพบข้อจ�ากัดในการสนับสนุนการเกิดในกรณีของผู้ประกันตนซÖ่งมีบุตรยากอีกด้วย11 จÖงสรุปว่า 

กฎหมายไทยว่าด้วยการสนับสนุนการเลีย้งบุตรในประเทศไทยมีเพยีงในกรณขีองคนเกิดซÖง่เปšน (1) บุตรของ

ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ และ (2) บุตรของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม และยังมีข้อจ�ากัด

พอสมควร และบทบัญญัติดังกล่าวยังไม่เอ้ือต่อการจัดการป˜ญหาของคนท่ีมีป˜ญหาในการต้ังครรภ์ 

การสนับสนุนจะเกิดขÖ้นเมื่อการตั้งครรภ์นั้นเกิดขÖ้นได้เองเท่านั้น 

11 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราส�าหรับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจçบป†วยอันมิใช่เนื่องจากการท�างาน อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ñõ (ò) และมาตรา öó 
แห่งพระราชบัญญติัประกันสงัคม พ.ศ. òõóó คณะกรรมการการแพทย์จÖงออกประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์และอัตราส�าหรบั
ประโยชน์ทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรอืเจçบป†วยอันมิใช่เน่ืองจากการท�างาน ซÖง่คณะกรรมการประกันสงัคมได้ให้ความ
เหçนชอบแล้ว เราพบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อ ø ในหมวด ó แห่งประกาศข้างต้น ซÖ่งว่าด้วย “การประสบ
อันตรายหรอืเจçบป†วยซÖง่ไม่มีสทิธไิด้รบับรกิารทางการแพทย์” และซÖง่บัญญติัว่า “¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹«Öè§»ÃÐÊºÍÑ¹µÃÒÂËÃ×Íà ç̈º»†ÇÂ
ÍÑ¹ÁÔãª‹à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ´ŒÇÂàËµØËÃ×Í¡ÅØ‹ÁâÃ¤áÅÐºÃÔ¡ÒÃ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé äÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ôä´ŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â� ¤×Í

………………………………………..
(÷) การรักÉาภาวะมีบุตรยาก
……………………………………....
(ñò) ¡ÒÃ¼ÊÁà·ÕÂÁ
…………………………..
โปรดดู ราชกิจจานุเบกÉา เล่ม ñòñ/ตอนพิเศÉ òò ง/หน้า õô/ò÷ กุมภาพันธ์ òõô÷



เราพบขอกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยในเรื่องการสรางความม่ันคงทางกฎหมายใหแกครอบครัว

ตามธรมชาติของคนเกิด

ประเทศไทยกçมีกฎหมายเหมือนประเทศส่วนใหญ่ในโลกเพื่อรับรองสิทธิในการก่อต้ังครอบครัวตาม

กฎหมายให้แก่ครอบครัวตามธรรมชาติ ซÖ่งบทบัญญัติดังกล่าวจะสร้างเสถียรภาพทางกฎหมายให้แก่คนเกิด

จากครอบครัวตามธรรมชาตินี้ได้ใน 2 ลักÉณะ กล่าวคือ (1) กรณีของคนเกิดจากบิดาและมารดาที่สมรส

กันตามกฎหมาย และ (2) กรณีของคนเกิดจากบิดาและมารดาที่มิได้สมรสกันตามกฎหมาย 

ลักÉณÐáรกของการสร้างàส¶ÕยรÀาพทางก®หมายãห้áก‹คนàกิดจากครอบครัวตามธรรมชาติ 
กçค×อ การรับรองสิทธิก‹อตัéงครอบครัวตามก®หมายãห้áก‹บิดาáลÐมารดาของคนàกิด ซÖ่งการก่อตั้งครอบครัว
ตามกฎหมายน้ีอาจเกิดขÖ้นได้โดยการสมรสระหว่างบิดาและมารดาของคนเกิด12 ซÖ่งท�าใน 2 ช่วงเวลา 

กล่าวคือ (1) การสมรสกันก่อนการเกิดของบุตร และ (2) การสมรสกันภายหลังการเกิดของบุตร การสมรส
ตามกฎหมายย่อมเกิดขÖ้นเม่ือมีการจดทะเบียนสมรส13 และหากเปšนการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ 

การสมรสอาจท�าได้ท้ังตามกฎหมายไทย14 และกฎหมายของรัฐเจ้าของดินแดนท่ีท�าการสมรส และแม้

การจดทะเบียนสมรสจะเกิดขÖ้นภายหลังการเกิดของบุตร บุตรกçจะมีสถานะเปšนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ

บิดาตั้งแต่การเกิด15 

ลักÉณÐทÕèสองของการสร้างàส¶ÕยรÀาพทางก®หมายãห้áก‹คนàกิดจากครอบครัวตามธรรมชาติ 
กçค×อ การรับรองสิทธิก‹อตัéงครอบครัวชาย¼ู้à»šนบิดาตามข้อàทçจจริง«Öèงäม‹อาจก‹อตัéงครอบครัวตามก®หมาย

12 มาตรา ñôôø แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บัญญติัว่า “¡ÒÃÊÁÃÊ¨Ð·íÒä Œ́µ‹ÍàÁ×èÍªÒÂáÅÐËÞÔ§ÁÕÍÒÂØÊÔºà ḉ̈ »‚
ºÃÔºÙÃ³�áÅŒÇ áµ‹ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕàËµØÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ ÈÒÅÍÒ¨Í¹ØÞÒµãËŒ·íÒ¡ÒÃÊÁÃÊ¡‹Í¹¹Ñé¹ä´Œ”
13 มาตรา ñôõ÷ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เ©พาะเมื่อ
ได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น” และ มาตรา ñôõø แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “¡ÒÃÊÁÃÊ¨Ð·íÒä´Œµ‹Í
àÁ×èÍªÒÂËÞÔ§ÂÔ¹ÂÍÁà»š¹ÊÒÁÕÀÃÔÂÒ¡Ñ¹áÅÐµŒÍ§áÊ´§¡ÒÃÂÔ¹ÂÍÁ¹Ñé¹ãËŒ»ÃÒ¡¯â´Âà»�´à¼Âµ‹ÍË¹ŒÒ¹ÒÂ·ÐàºÕÂ¹áÅÐãËŒ¹ÒÂ
·ÐàºÕÂ¹ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¹Ñé¹äÇŒ´ŒÇÂ” นอกจากนั้น อ�านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในเรื่องการจดทะเบียนสมรสนี้
ปราก¯อยู่ใน พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. òô÷ø
14 มาตรา ñôõù แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า 

“¡ÒÃÊÁÃÊã¹µ‹Ò§»ÃÐà·ÈÃÐËÇ‹Ò§¤¹·ÕèÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â´ŒÇÂ¡Ñ¹ ËÃ×Í½†ÒÂã´½†ÒÂË¹Öè§ÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â ¨Ð·íÒµÒÁáºº
·Õè¡íÒË¹´äÇŒµÒÁ¡®ËÁÒÂä·ÂËÃ×Í¡®ËÁÒÂáË‹§»ÃÐà·È¹Ñé¹¡çä´Œ

ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเปšนผู้รับจดทะเบียน”
และมาตรา òð แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. òôøñ บัญญัติว่า 
“¡ÒÃÊÁÃÊ«Öè§ä´Œ·íÒ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁáºº·ÕèºÑÞÞÑµÔäÇŒã¹¡®ËÁÒÂáË‹§»ÃÐà·È·Õè·íÒ¡ÒÃÊÁÃÊ¹Ñé¹ Â‹ÍÁà»š¹ÍÑ¹ÊÁºÙÃ³�
¡ÒÃÊÁÃÊÃÐËÇ‹Ò§¤¹ã¹ºÑ§¤ÑºÊÂÒÁ ËÃ×Í¤¹ã¹ºÑ§¤ÑºÊÂÒÁ¡Ñº¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ «Öè§ä´Œ·íÒã¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èâ´Â¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ

áºº·Õè¡®ËÁÒÂÊÂÒÁ¡íÒË¹´äÇŒÂ‹ÍÁà»š¹ÍÑ¹ÊÁºÙÃ³�”
15 มาตรา ñõô÷ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “à´ç¡à¡Ô´¨Ò¡ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò·ÕèÁÔä´ŒÊÁÃÊ¡Ñ¹ ¨Ðà»š¹ºØµÃ
ªÍº Œ́ÇÂ¡®ËÁÒÂµ‹ÍàÁ×èÍºỐ ÒÁÒÃ´Òä Œ́ÊÁÃÊ¡Ñ¹ã¹ÀÒÂËÅÑ§ËÃ×ÍºỐ Òä Œ̈́ ´·ÐàºÕÂ¹Ç‹Òà»š¹ºØµÃËÃ×ÍÈÒÅ¾Ô¾Ò¡ÉÒÇ‹Òà»š¹ºØµÃ” 
และมาตรา ñõõ÷ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “¡ÒÃà»š¹ºØµÃªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂµÒÁÁÒµÃÒ ñõô÷ 
ãËŒÁÕ¼Å¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·Õèà´ç¡à¡Ô´ áµ‹·Ñé§¹Õé¨ÐÍŒÒ§à»š¹àËµØàÊ×èÍÁÊÔ·¸Ô¢Í§ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡¼ÙŒ·íÒ¡ÒÃâ´ÂÊØ¨ÃÔµã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒµÑé§áµ‹à´ç¡
à¡Ô´¨¹¶Ö§àÇÅÒ·ÕèºÔ´ÒÁÒÃ´Òä´ŒÊÁÃÊ¡Ñ¹ËÃ×ÍºÔ´Òä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹Ç‹Òà»š¹ºØµÃËÃ×ÍÈÒÅ¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´Ç‹Òà»š¹ºØµÃäÁ‹ä´Œ”
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136  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

กับหÞิง¼ู้à»šนมารดาทÕèจÐรับรองบุตรตามข้อàทçจจริงãห้à»šนบุตรทÕèชอบด้วยก®หมาย16 แต่อย่างไรกçตาม 
การก่อต้ังครอบครวัตามกฎหมายระหว่างบิดาตามข้อเทçจจรงิและคนเกิดจะเปšนไปได้กçด้วยความยินยอมของ

คนเกิดและมารดา17 และแม้การรับรองบุตรนี้จะเกิดขÖ้นภายหลังการเกิดของบุตร บุตรกçจะมีสถานะเปšนบุตร

ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาตั้งแต่การเกิด18

ดังนั้น จÖงกล่าวได้ว่า กฎหมายไทยมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพทางกฎหมาย

ให้แก่คนเกิดโดยการรับรองสิทธิสมรสระหว่างบิดาและมารดาเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป�ดโอกาสให้คนเกิดสามารถ

มีสถานะเปšนบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของบิดาเสมอ ซÖ่งโอกาสแบบน้ีจะท�าให้มีคนท่ีมีหน้าท่ีดูแลคนเกิด

เพิ่มขÖ้นมาอีกคนหนÖ่งนอกจากมารดา19

เราพบขอกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยในเรื่องการสรางความม่ันคงทางกฎหมายใหแกครอบครัว

บุญธรรมของคนเกิด

นอกจากนั้น เรายังพบว่า กฎหมายไทยยังมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป�ดโอกาสให้ “คนเกิด” ที่ขาด

ไร้บุพการี หรือบุพการีไม่มีความพร้อม/ความเหมาะสมที่จะเลี้ยงดูคนเกิด ข้อกฎหมายในเรื่องนี้เป�ดโอกาส

ให้มี “การก่อตั้งครอบครัวบุญธรรม” หรือที่กฎหมายในโลกตะวันตกเรียกว่า “adoption” ซÖ่งจะเกิดขÖ้นได้

โดยการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม20 กฎหมายไทยยอมรับให้บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตร

16 มาตรา ñöò÷ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บัญญติัว่า “ºØµÃ¹Í¡¡®ËÁÒÂ·ÕèºỐ Òä Œ́ÃÑºÃÍ§áÅŒÇáÅÐºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ
¹Ñé¹ãËŒ¶×ÍÇ‹Òà»š¹¼ÙŒÊ×ºÊÑ¹´Ò¹ àËÁ×Í¹¡ÑººØµÃ·ÕèªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ µÒÁ¤ÇÒÁËÁÒÂáË‹§»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂ¹Õé”
17 มาตรา ñõôø แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า

“บิดาจะจดทะเบียนเดçกเปšนบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเดçกและมารดาเดçก
ในกรณท่ีีเดçกและมารดาเดçกไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของ

บิดาไปยังเดçกและมารดาเดçก ถ้าเดçกหรือมารดาเดçกไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้งน้ันถÖง
เดçกหรอืมารดาเดçก ให้สนันิÉฐานว่าเดçกหรอืมารดาเดçกไม่ให้ความยินยอม ถ้าเดçกหรอืมารดาเดçกอยู่นอกประเทศไทยให้ขยาย
เวลานั้นเปšนหนÖ่งร้อยแปดสิบวัน

ในกรณท่ีีเดçกหรอืมารดาเดçกคดัค้านว่าผูข้อจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรอืไม่ให้ความยินยอม หรอืไม่อาจให้ความยินยอม
ได้ การจดทะเบียนเดçกเปšนบุตรต้องมีค�าพิพากÉาของศาล

เมื่อศาลได้พิพากÉาให้บิดาจดทะเบียนเดçกเปšนบุตรได้ และบิดาได้น�าค�าพิพากÉาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
ให้นายทะเบียนด�าเนินการจดทะเบียนให้”
18 มาตรา ñõô÷ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “à´ç¡à¡Ô´¨Ò¡ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò·ÕèÁÔä´ŒÊÁÃÊ¡Ñ¹ ¨Ðà»š¹ºØµÃ
ªÍº Œ́ÇÂ¡®ËÁÒÂµ‹ÍàÁ×èÍºỐ ÒÁÒÃ´Òä Œ́ÊÁÃÊ¡Ñ¹ã¹ÀÒÂËÅÑ§ËÃ×ÍºỐ Òä Œ̈́ ´·ÐàºÕÂ¹Ç‹Òà»š¹ºØµÃËÃ×ÍÈÒÅ¾Ô¾Ò¡ÉÒÇ‹Òà»š¹ºØµÃ” 
และมาตรา ñõõ÷ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “¡ÒÃà»š¹ºØµÃªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂµÒÁÁÒµÃÒ ñõô÷ 
ãËŒÁÕ¼Å¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·Õèà´ç¡à¡Ô´ áµ‹·Ñé§¹Õé¨ÐÍŒÒ§à»š¹àËµØàÊ×èÍÁÊÔ·¸Ô¢Í§ºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡¼ÙŒ·íÒ¡ÒÃâ´ÂÊØ¨ÃÔµã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒµÑé§áµ‹à´ç¡
à¡Ô´¨¹¶Ö§àÇÅÒ·ÕèºÔ´ÒÁÒÃ´Òä´ŒÊÁÃÊ¡Ñ¹ËÃ×ÍºÔ´Òä´Œ¨´·ÐàºÕÂ¹Ç‹Òà»š¹ºØµÃËÃ×ÍÈÒÅ¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´Ç‹Òà»š¹ºØµÃäÁ‹ä´Œ”
19 มาตรา ñõôö แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “à´ç¡à¡Ô´¨Ò¡ËÞÔ§·ÕèÁÔä´ŒÁÕ¡ÒÃÊÁÃÊ¡ÑºªÒÂ ãËŒ¶×ÍÇ‹Ò
à»š¹ºØµÃªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ¢Í§ËÞÔ§¹Ñé¹ àÇŒ¹áµ‹¨ÐÁÕ¡®ËÁÒÂºÑÞÞÑµÔäÇŒà»š¹ÍÂ‹Ò§Í×è¹”
20 มาตรา ñõùø/ò÷ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “¡ÒÃÃÑººØµÃºØÞ¸ÃÃÁ¨ÐÊÁºÙÃ³�µ‹ÍàÁ×èÍä´Œ¨´
·ÐàºÕÂ¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ áµ‹¶ŒÒ¼ÙŒ̈ Ðà»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ¹Ñé¹à»š¹¼ÙŒàÂÒÇ�µŒÍ§»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃÃÑºà ḉ¡à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ
¡‹Í¹” ซÖ่งกฎหมายหลังนี้ กçคือ พ.ร.บ.การรับเดçกเปšนบุตรบุญธรรม พ.ศ. òõòò ซÖ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. การ
รับเดçกเปšนบุตรบุญธรรม (©บับที่ ò) พ.ศ. òõóó และ พ.ร.บ. การรับเดçกเปšนบุตรบุญธรรม (©บับที่ ó) พ.ศ. òõõó



ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้ก�าเนิดมา21

เงื่อนไขส�าคัญในการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยปราก¯ใน ó มาตราที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

มาตรา ñõùø/ñù แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซÖ่งบัญญัติว่า 

“ºØ¤¤Å·ÕèÁÕÍÒÂØäÁ‹µíèÒ¡Ç‹ÒÂÕèÊÔºËŒÒ»‚¨ÐÃÑººØ¤¤ÅÍ×è¹à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ¡çä´Œ áµ‹¼ÙŒ¹Ñé¹µŒÍ§ÁÕÍÒÂØá¡‹¡Ç‹Ò

¼ÙŒ·Õè¨Ðà»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂÊÔºËŒÒ»‚” 

มาตรา ñõùø/òð แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซÖ่งบัญญัติว่า

“¡ÒÃÃÑººØµÃºØÞ¸ÃÃÁ ¶ŒÒ¼ÙŒ·Õè¨Ðà»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁÁÕÍÒÂØäÁ‹µíèÒ¡Ç‹ÒÊÔºËŒÒ»‚ ¼ÙŒ¹Ñé¹µŒÍ§ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ

´ŒÇÂ”

มาตรา ñõùø/òñ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซÖ่งบัญญัติว่า

“¡ÒÃÃÑº¼ÙŒàÂÒÇ�à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ¨Ð¡ÃÐ·íÒä Œ́µ‹ÍàÁ×èÍä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§ºỐ ÒáÅÐÁÒÃ´Ò¢Í§¼ÙŒ̈ Ðà»š¹

ºØµÃ ºØÞ¸ÃÃÁ ã¹¡Ã³Õ·ÕèºỐ ÒËÃ×ÍÁÒÃ´Ò¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§µÒÂËÃ×Í¶Ù¡¶Í¹ÍíÒ¹Ò¨»¡¤ÃÍ§µŒÍ§ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ

¢Í§ÁÒÃ´ÒËÃ×ÍºÔ´Ò«Öè§ÂÑ§ÁÕÍíÒ¹Ò¨»¡¤ÃÍ§

¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ Ñ́§¡Å‹ÒÇã¹ÇÃÃ¤Ë¹Öè§ ËÃ×ÍÁÕáµ‹ºÔ´ÒËÃ×ÍÁÒÃ´Ò¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§ËÃ×Í

·Ñé§ÊÍ§¤¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶áÊ´§à¨µ¹ÒãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁáÅÐ¡ÒÃäÁ‹ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¹Ñé¹

»ÃÒÈ¨Ò¡àËµØ¼ÅÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃáÅÐà»š¹»¯Ô»̃¡É�µ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞËÃ×ÍÊÇÑÊ ỐÀÒ¾¢Í§¼ÙŒàÂÒÇ� ÁÒÃ´ÒËÃ×ÍºỐ Ò

ËÃ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊ§¤�¨Ð¢ÍÃÑººØµÃºØÞ¸ÃÃÁËÃ×ÍÍÑÂ¡ÒÃ¨ÐÃŒÍ§¢Íµ‹ÍÈÒÅãËŒÁÕ¤íÒÊÑè§Í¹ØÞÒµá·¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ

µÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§¡çä´Œ”

ย่ิงไปกว่าน้ัน กฎหมายไทยยังมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนเพื่อสร้างครอบครัวบุญธรรมส�าหรับ “คนเกิด

ที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์” ดังปราก¯ตามบทมาตราดังต่อไปนี้ 

มาตรา ñõùø/òò แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซÖ่งบัญญัติว่า

“ã¹¡ÒÃÃÑº¼ÙŒàÂÒÇ�à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ ¶ŒÒ¼ÙŒàÂÒÇ�à»š¹¼ÙŒ¶Ù¡·Í´·Ôé§áÅÐÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ Ù́áÅ¢Í§Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�

à ḉ¡µÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË�áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à ḉ¡ ãËŒÊ¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�à ḉ¡à»š¹¼ÙŒãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁá·¹

ºÔ´ÒáÅÐÁÒÃ´Ò ¶ŒÒÊ¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�à´ç¡äÁ‹ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ ãËŒ¹íÒ¤ÇÒÁã¹ÁÒµÃÒ ñõùø/òñ ÇÃÃ¤ÊÍ§ 

ÁÒãªŒºÑ§¤Ñºâ´ÂÍ¹ØâÅÁ”

มาตรา ñõùø/òó แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซÖ่งบัญญัติว่า

“ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒàÂÒÇ�ÁÔä´Œ¶Ù¡·Í´·Ôé§ áµ‹ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁÍØ»¡ÒÃÐàÅÕéÂ§´Ù¢Í§Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�à´ç¡µÒÁ¡®ËÁÒÂ

Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË�áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à´ç¡ ºÔ´ÒáÅÐÁÒÃ´Ò ËÃ×ÍºÔ´ÒËÃ×ÍÁÒÃ´Òã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÒÃ´ÒËÃ×ÍºÔ´Ò¤¹ã´

¤¹Ë¹Öè§µÒÂËÃ×Í¶Ù¡¶Í¹ÍíÒ¹Ò¨»¡¤ÃÍ§ ¨Ð·íÒË¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨ãËŒÊ¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�à ḉ¡ Ñ́§¡Å‹ÒÇà»š¹

¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁã¹¡ÒÃÃÑº¼ÙŒàÂÒÇ�à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁá·¹µ¹¡çä Œ́ ã¹¡Ã³Õàª‹¹¹Ñé¹ãËŒ¹íÒ¤ÇÒÁã¹ÁÒµÃÒ 

ñõùø/òò ÁÒãªŒºÑ§¤Ñºâ´ÂÍ¹ØâÅÁ

21 มาตรา ñõùø/òø แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁÂ‹ÍÁÁÕ°Ò¹ÐÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ¡ÑººØµÃªÍº
´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ¢Í§¼ÙŒÃÑººØµÃºØÞ¸ÃÃÁ¹Ñé¹ áµ‹äÁ‹ÊÙÞÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õèã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Õèä´Œ¡íÒà¹Ô´ÁÒ ã¹¡Ã³Õàª‹¹¹Õé ãËŒºÔ´ÒÁÒÃ´Ò
â´Â¡íÒà¹Ô´ËÁ´ÍíÒ¹Ò¨»¡¤ÃÍ§¹Ñºáµ‹ÇÑ¹àÇÅÒ·Õèà´ç¡à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁáÅŒÇ”
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Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨µÒÁÇÃÃ¤Ë¹Öè§¨Ð¶Í¹àÊÕÂÁÔä´ŒµÃÒºà·‹Ò·Õè¼Ù ŒàÂÒÇ�ÂÑ§ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁÍØ»¡ÒÃÐàÅÕéÂ§ Ù́

¢Í§ Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�à´ç¡¹Ñé¹”

มาตรา ñõùø/òô แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซÖ่งบัญญัติว่า

“¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨ãËŒ¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁá·¹Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�à´ç¡ã¹¡ÒÃÃÑººØµÃºØÞ¸ÃÃÁµÒÁÁÒµÃÒ ñõùø/òò 

ËÃ×ÍÁÒµÃÒ ñõùø/òó ¨ÐÃÑº¼ÙŒàÂÒÇ�«Öè§ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ´ÙáÅËÃ×ÍÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁÍØ»¡ÒÃÐàÅÕéÂ§´Ù¢Í§Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�

à ḉ¡¹Ñé¹à»š¹ºØµÃºØÞ¸ÃÃÁ¢Í§µ¹àÍ§ä´Œµ‹ÍàÁ×èÍÈÒÅä´ŒÁÕ¤íÒÊÑè§Í¹ØÞÒµµÒÁ¤íÒ¢Í¢Í§¼Ù Œ¹Ñé¹á·¹¡ÒÃãËŒ

¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�à´ç¡”

ดงัน้ัน จÖงกล่าวได้อีกต่อไปว่า กฎหมายไทยมีบทบัญญติัแห่งกฎหมายเพือ่สร้างเสถียรภาพทางกฎหมาย

ให้แก่คนเกิดโดยการรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวบุญธรรมเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป�ดโอกาสให้คนเกิดที่ขาด

ครอบครัวตามธรรมชาติหรือขาดครอบครัวตามธรรมชาติท่ีเหมาะสม สามารถท่ีจะมีครอบครัวบุญธรรม 

ที่สามารถท�าหน้าที่แทนครอบครัวตามธรรมชาติที่หายไปหรือไม่เหมาะสม

บทสงทาย : บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ในบทส่งท้ายของงานเขียน ผู้เขียนน่าจะต้องมีข้อพิจารณาและข้อวิเคราะห์ใน 3 ค�าถามที่คณะผู้เชิญ

ให้เขียนงานประสงค์ท่ีจะรับ¿˜งความคิดเหçน กล่าวคือ (1) มีกฎหมายท่ีผูกพันรัฐไทยเก่ียวกับการเกิด

ของมนุÉย์ในประเทศไทยหรือไม่? อย่างไร? (2) แล้วกฎหมายไทยเอ้ือหรือเปšนอุปสรรคต่อการส่งเสริม

การเกิดของมนุÉย์ในประเทศไทย? และ (3) การป¯ิรูปกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยเพื่อส่งเสริม

ให้มนุÉย์ในสังคมไทยมีบุตรเพิ่มขÖ้นควรมีหรือไม่? ควรจะเปšนอย่างไร?

มีกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยเกี่ยวกับการเกิดของมนุษยในประเทศไทยหรือไม ? อยางไร ?

เม่ือพจิารณาผลการค้นคว้าเท่าท่ีค้นพบ เราจÖงอาจตอบค�าถามน้ีว่า มีกฎหมายท่ีผกูพนัรฐัไทยเก่ียวกับ

การเกิดของมนุÉย์ในประเทศไทยอยู่อย่างแน่นอน เพยีงแต่กฎหมายดงักล่าวน้ันน่าจะเปšนไปเพือ่การคุม้ครอง

สิทธิในชีวิตของมนุÉย์ที่เกิดมา และเพื่อช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรให้แก่บุพการีเท่านั้น 

กฎหมายท่ีผูกพันรัฐไทยท่ีพบแล้วน้ีน่าจะไม่ได้เกิดขÖ้นจากความกังวลใจว่า มีมนุÉย์เกิดขÖ้นน้อยลง

ในประเทศไทย จนท�าให้ประชากรวัยท�างานท่ีมีศักยภาพท่ีจะรบัผดิชอบประเทศไทยมีน้อยลง จนไม่อาจแบกรบั

ต่อค่าใช้จ่ายที่มีเพื่อดูแลการพั²นาประเทศและการดูแลสวัสดิการของประชากรทั้งประเทศในอนาคต 

เรายังพบแนวคิดในกฎหมายบางลักÉณะท่ีมีแนวคิดท่ีจะสนับสนุนให้มีบุตรน้อย ท้ังน้ี โดยก�าหนด

จ�านวนของบุตรท่ีอาจได้รับสวัสดิการสังคม ท้ังน้ี อาจจะเปšนเพราะกฎหมายดังกล่าวเกิดขÖ้นในยุค

ท่ีประเทศไทยมีการรณรงค์การคุมก�าเนิด เพราะหวาดกลัวป˜ญหาการมีจ�านวนประชากรล้นประเทศไทย 

จนไม่อาจเลีย้งดอูย่างมีประสิทธภิาพ เราหลายคนท่ีมีอายุมากพอสมควร น่าจะยังจ�าสโลแกนท่ีว่า “มีลกูมาก 

จะยากจน” ด้วยบริบทความคิดทางสังคมดังกล่าว การปราก¯ตัวของกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเกิด

จÖงเปšนสิ่งที่เปšนไปไม่ได้ 



แลวกฎหมายไทยเอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการเกิดของมนุษยในประเทศไทย ?

โดยข้อกฎหมายที่ผูกพันประเทศไทยในเรื่องการเกิดของมนุÉย์ที่พบแล้วนั้น เราอาจสรุปว่า กฎหมาย

ท่ีน�าเสนอในข้อท่ี 2 ท่ีผ่านมาน้ัน มิได้เอ้ือหรอืเปšนอุปสรรคต่อการเกิดของมนุÉย์เลย กฎหมายน้ีปล่อยให้เปšน

เสรีภาพของมนุÉย์ ผู้ปรารถนาจะเปšนบุพการี แต่อย่างไรกçตาม เมื่อมนุÉย์ได้เกิดขÖ้น กฎหมายที่มีผลอยู่ใน

ประเทศไทยกçพร้อมท่ีจะคุม้ครองสทิธใินศักด์ิศรคีวามเปšนมนุÉย์ อันได้แก่ ท้ังชีวิตและร่างกาย ซÖง่หมายรวม

ถÖงสิทธิในสุขภาพทั้ง 4 มิติ กล่าวคือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพวิญญาน และสุขภาพสังคม 

แต่ในส่วนของการสนับสนุนการเลีย้งดูน้ัน เราพบว่า กฎหมายไทยยังสนับสนุนการเลีย้งดูคนเกิดเพยีง

ในบางสถานการณ์ กฎหมายน้ีน่าจะมุ่งสนับสนุนเ©พาะบุพการีท่ีเปšนบุคคลพิเศÉในสังคมไทย กล่าวคือ 

(1) บุพการท่ีีเปšนคนท�างานในภาคราชการ และ (2) บุพการท่ีีเปšนคนท�างานในภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมในกองทุน

ประกันสังคม อันท�าให้บุพการีที่ไม่ใช่คน 2 กลุ่มนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐไทย มีความเปšนไปได้ที่พวก

เขาจะได้รับการสนับสนุนโดยภาคเอกชน เช่น กองทุนสวัสดิการของหน่วยงานเอกชน แต่กçน่าจะมีบุพการี

ที่ไม่อาจได้รับการสนับสนุนใดæ เลย 

ในส่วนประเดçนการส่งเสริมการเกิดน้ัน เราไม่พบแนวคิดน้ีในกฎหมายท่ีผูกพันรัฐไทย©บับใดเลย 

แม้ในป˜จจุบัน เราจะได้ยินความกังวลใจที่มีการเกิดของ “คนสัญชาติไทย” น้อยลงมาก และมีความกังวลใจ

ท่ีสังคมไทยจะเปšนสังคมท่ีมีสัดส่วนของผู้สูงวัยมากกว่าคนในวัยท�างาน แต่เรากçไม่พบแนวคิดในการยกร่าง

กฎหมายเพื่อเพิ่มประชากรวัยท�างาน แต่อย่างใด 

การปฏิรูปกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยเพื่อสงเสริมใหมนุษยในสังคมไทยมีบุตรเพิ่มขึ้น

ควรมีหรือไม? ควรจะเปนอยางไร?

เม่ือเราพิจารณาจากทางป¯ิบัติของประเทศอ่ืนæ เรากçคงตระหนักว่า การส่งเสริมการเกิดอาจท�าได้

ใน 3 ทิศทาง กล่าวคือ (1) มาตรการทางเศรÉฐกิจ อาทิ โดยการลดหย่อนภาÉีเงินได้ตามจ�านวนบุตร 

(2) มาตรการทางสังคม โดยการให้ค่าช่วยเลี้ยงบุตร และ (3) มาตรการทางความคิด กล่าวคือ การกระตุ้น

ความอยากมีบุตรของประชากรในประเทศไทย 

เราจะเหçนว่า เรามีเพยีงกฎหมายไทยใน 2 ลกัÉณะแรก ซÖง่มีลกัÉณะจ�ากัดมาก แต่เรายังไม่มีกฎหมาย

ไทยท่ีเข้าไปสร้างกลไกในการส่งเสริมการเกิดของมนุÉย์ในสถานะของป˜จจัยสร้างความม่ันคงเชิงประชากร

และสังคม 

ดังน้ัน หากถามว่า ประเทศไทยควรจะท�าอย่างไรต่อไป? หากเราเช่ือว่า เราต้องการประชากร

วัยท�างานมากขÖ้น สิ่งที่เราควรท�า กçคือ ขยายผลกฎหมายใน 2 ลักÉณะแรก และเริ่มต้นร่างกฎหมายใน

ลกัÉณะท่ีสามน้ีโดยเรçว ซÖง่กฎหมายในลักÉณะท่ีสามน้ี อาจจะท�าในระดับพระราชบัญญติั หรอืเปšนกฎหมาย

ลกูในงานของกระทรวงสาธารณสขุหรอืกระทรวงการพ²ันาสงัคมและความม่ันคงของมนุÉย์ แต่อย่างไรกçตาม 

แค่มีบทบัญญติัแห่งกฎหมายกçคงจะสร้างประสทิธผิลไม่ได้ ตามสมควร หากไม่มีองค์กรใดองค์หนÖง่ของรฐัมา

ดูแลอย่างจริงจังและเปšนเจ้าภาพที่แท้จริง 
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ทองไมพรอม การเกิด 

และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ

¡ÄµÂÒ ÍÒªÇ¹Ô¨¡ØÅ∗ áÅÐ ¡ØÅÀÒ Ç¨¹ÊÒÃÐ∗∗

บทคัดยอ

บทความน้ี อภิปรายถÖงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย ท่ีสะท้อนให้เหçนถÖง

การท่ีผู้หญิงไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ การต้ังครรภ์อย่างไม่พร้อมจÖง

สร้างผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทยในหลายลักÉณะ อาจเปšนได้ทั้งการเกิดที่ไม่มีคุณภาพ 

ตดิตามมาด้วยการเปšนครอบครัวทีไ่ม่พร้อม หรือลงท้ายที่ยตุกิารตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ปลอดภัย เนือ่งจากไม่สามารถ

เข้าถÖงข้อมูลทีถู่กต้องและบริการการท�าแท้งทีป่ลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยทีค่วามตั้งใจตั้งครรภ์ของผู้หญิง

ไม่ถูกให้ความส�าคัญแต่อย่างใด สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จÖงเปšนประเดçนส�าคัญย่ิงท่ีจะต้องถูกหยิบยกขÖ้นมา

กล่าวถÖง เพื่อให้ผู้หญิงสามารถแสดงความต้ังใจและเลือกตัดสินใจท่ีจะมีประสบการณ์ในชีวิตเจริญพันธุ์

ของตัวเองได้ ทั้งในเรื่องเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ และการเปšนแม่ และเพื่อตอบค�าถามส�าคัญว่า การเกิด

ของประชากรในสังคมไทยจะเปšนการเกิดที่มีคุณภาพ จากท้องที่ตั้งใจ และจากครอบครัวที่พร้อมได้อย่างไร 

หากไม่ยอมให้ผูห้ญงิแสดงความต้ังใจท่ีจะท้องหรอืไม่ท้องได้ และไม่ยอมให้ผูห้ญงิมีทางเลอืกในการตัดสนิใจ

จัดการชีวิตเจริญพันธุ์ของตัวเอง

คíาสíาคัÞ: ท้องไม่พร้อม การเกิด การท�าแท้ง สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
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Unintended pregnancy, 

births and reproductive rights

Kritaya Archavanitkul∗ and Kulapa Vajanasara∗∗

Abstract

The main objective of this paper is to discuss unintended pregnancy and births 

in Thailand with regard to the capability of women to make their own decisions about 

their reproductive rights. It is evident that unintended pregnancies have a serious impact 

on women’s well - being. For example, if women carry an unintended pregnancy to 

term, they are more likely to encounter health problems in the newborn baby, and the 

formation of an unintended family. If women want to terminate their pregnancy, they 

encounter limited access to accurate health information and safe and legal abortion 

services, and are more likely to have an unsafe pregnancy termination in the end. This 

is primarily because women’s pregnancy intentions have not only been ignored but 

never been seen as a significant matter. Reproductive rights are brought to attention 

in this paper as they are most relevant to women’s decisions on their reproductive 

choices such as whether or when to have sex, to get pregnant and to have kids, and/

or to be engaged in motherhood. In order to achieve positive birth outcomes with 

intended (planned) pregnancies and family competency, society is obliged not only to 

support but to promote women’s choices on their reproductive activities, particularly 

pregnancy intention and birth.

Keywords: unintended pregnancy, birth, abortion, reproductive rights
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บทนํา

สถานการณ์ “ท้องไม่พร้อม” มีความส�าคญัในทางประชากรศาสตร์และสทิธอินามัยเจรญิพนัธุอ์ย่างย่ิง 

ในมิติด้านประชากรศาสตร์ ท้องไม่พร้อมเก่ียวข้องโดยตรงกับภาวะเจริญพันธุ์ การเกิดมีชีพ ตายคลอด 

แท้งเอง หรือท�าแท้ง และการคุมก�าเนิด ในมิติด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์กçสะท้อนว่า บริบทสังคมและ

วั²นธรรมไม่เอ้ือให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการเจริญพันธุ์ของตนเองได้ ผู้หญิงจÖงท้องไม่พร้อม 

ด้วยข้อเทçจจรงิท่ีว่า การท้องไม่พร้อมเปšนสาเหตุโดยตรงของความต้องการยุติการต้ังครรภ์ และสมัพนัธ์อย่าง

มีนัยส�าคัญกับอัตราการเจçบป†วย และ/หรืออัตราตายของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม หากการท�าแท้งน้ันเปšน

วิธีการที่ไม่ปลอดภัย 

ดังท่ีพบว่า การท�าแท้งไม่ปลอดภยัเปšนสาเหตุการตายท่ีส�าคญั 1 ใน 7 ของการตายของมารดาท่ัวโลก 

(WHO, 2007) และคาดประมาณว่าเปšนผลให้เกิดอัตราเจçบป†วยของมารดา จนต้องเข้ารับการรักÉาใน

โรงพยาบาลประมาณ 5 ล้านคนต่อป‚ ในประเทศด้อยพั²นา (Singh, 2006 อ้างใน Singh et al., 2013) 

ส�าหรบับรบิทสงัคมไทยป̃จจุบัน การเข้าถÖงบรกิารยุติการต้ังครรภ์ท่ีปลอดภยัและถูกกฎหมาย ยังเปšนอุปสรรค

ส�าคญัท่ีสดุส�าหรบัผูห้ญงิท่ีท้องไม่พร้อมและต้องการท�าแท้ง (กฤตยา, 2554) และแน่นอนว่า การท้องไม่พร้อม

ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทย โดยเ©พาะป˜ญหาสุขภาพจิตเนื่องจากภาวะความเครียด

ที่เกิดจาก “ท้องไม่พร้อม” จนหลายคนถÖงกับคิด¦่าตัวตาย

ในประเทศท่ีการท�าแท้งยังผิดกฎหมาย หรือจ�ากัดเงื่อนไขอนุญาตให้ท�าแท้งได้เพียงบางสถานการณ์ 

เช่น กฎหมายอาญาของไทย ผูห้ญงิยังคงไม่สามารถเข้าถÖงบรกิารท�าแท้งท่ีปลอดภยัได้ ผูห้ญงิท่ีท้องไม่พร้อม

จ�านวนมากจÖงจ�าต้องท้องต่อจนคลอด ส่งผลให้การเกิดของการท้องลักÉณะน้ีเปšนการเกิดท่ีไม่มีคุณภาพ 

เพราะมักไม่มีการ½ากครรภ์และดูแลตนเองเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเปšนแม่ ทารกท่ีเกิดมามีแนวโน้มท่ีจะได้รับ

ผลกระทบรนุแรงในด้านการพ²ันาจิตใจ การปรบัตัวและการเลีย้งดูในระยะยาว ประเทศไทยยังไม่มีการศÖกÉา

ติดตามระยะยาวอย่างเปšนระบบในเรือ่งน้ีแต่อย่างใด ขณะท่ีการศÖกÉาติดตามในประเทศยุโรปพบว่า เดçกเหล่าน้ี

มีป̃ญหาในการเรยีน เม่ือโตขÖน้มักเสีย่งสงูต่อการเสพติดแอลกอÎอล์ ยาเสพติด มักว่างงานและก่ออาชญากรรม 

และการศÖกÉาในสหรฐัอเมรกิาช้ีว่า ผลกระทบทางลบท่ีมีต่อเดçกน่าจะมีผลเช่ือมโยงกับสภาพจิตใจและสถานะ

ทางเศรÉฐกิจของแม่มากกว่า (Kubicka et al., 1995; Myhrman et al., อ้างใน Santelli et al., 2003)

บทความนี้ ตั้งใจที่จะอภิปรายถÖงความสัมพันธ์ของท้องไม่พร้อม การเกิด และเรื่องของสิทธิอนามัย

เจรญิพนัธุ ์เริม่ต้นด้วยการสอบทานท่ีมาและความหมายของค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” ในสงัคมไทย ความเช่ือมโยง

ของการท้องไม่พร้อมกับการเกิด และสิทธิเหนือเน้ือตัวร่างกายผู้หญิงกับการท้อง การไม่ท้อง (เพราะ

เปšนหมัน) การแท้งเอง และการท�าแท้ง เพือ่ช้ีให้เหçนว่าร่างกายผูห้ญงิเปšนพืน้ท่ีรองรบัระบบคดิและอุดมการณ์

หลายอย่าง ทั้งอุดมการณ์เรื่องเพศ อุดมการณ์เรื่องผู้ชายเปšนใหญ่ อุดมการณ์ครอบครัวสมบูรณ์ จนท�าให้

ผู้หญิงต้องเปšนเมียและแม่ โดยไม่สามารถแสดงความต้ังใจนอกเหนือหรือเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัย

เจริญพันธุ์ของตัวเองท่ีต่างไปจากท่ีสังคมก�าหนดได้ อันเปšนค�าถามกลับไปสู่คุณภาพการเกิดของประชากร

ในสังคมไทย
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ความหมายและที่มาของคําวา “ทองไมพรอม”

ในการกล่าวถÖงการท้องท่ีไม่ต้ังใจ มีศัพท์ภาÉาอังกฤÉท่ีตรงความหมายและใช้ในการส�ารวจทาง

ประชากรและภาวะเจริญพันธุ์ คือค�าว่า unintended pregnancy มีความหมายคล้ายคลÖงกับค�าว่า 

unwanted pregnancy ซÖ่งนักวิชาการไทยแปลเปšนภาÉาไทยว่า “การต้ังครรภ์ไม่พÖงประสงค์” หรือ 

“การต้ังครรภ์ไม่พÖงปรารถนา” และศัพท์อีกค�าหนÖ่งคือ unplanned pregnancy ท่ีนักวิชาการแปล

ตรงไปตรงมาว่า “การต้ังครรภ์ท่ีไม่ได้วางแผน” ท้ังหมดน้ีปราก¯อยู่ในงานวิชาการภาÉาไทยท่ีศÖกÉาเก่ียวกับ

เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ หรือการท�าแท้งที่ตีพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2544

ส�าหรับค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนศัพท์ใหม่ก�าเนิดขÖ้นในสังคมไทยเม่ือ พ.ศ. 2544 สืบเน่ือง

มาจากงานวิจัยเรื่อง “ทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องเมื่อไม่พร้อม” (กนกวรรณ, 2548) จากชื่อเดิมว่า “บันทÖก

ประสบการณ์ของผู ้หญิงท่ีต้ังครรภ์ไม่พÖงประสงค์ (Documenting Women with Unwanted 

Pregnancy Experiences)” ใช้วิธีการเกçบข้อมูลจากการสัมภาÉณ์ระดับลÖกผู้หญิงทีต่ั้งครรภ์ไม่พÖงประสงค์

และต้องการยุติการตั้งครรภ์ 4 กลุ่มæ ละ 20 คน ดังนี้ (1) กลุ่มท�าแท้งแล้วปลอดภัย (2) กลุ่มท�าแท้งแล้ว

เกิดอาการแทรกซ้อน จนต้องเข้ารับการรักÉาในโรงพยาบาล (3) กลุ่มที่ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้และ

ท้องต่อจนครบก�าหนดและคลอด และ (4) กลุ่มที่ไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ คือยังท้องอยู่ ทั้งนี้ทุกกลุ่ม

สามารถสมัภาÉณ์ได้ครบ 20 คน ยกเว้นกลุม่เดียวท่ีสมัภาÉณ์ได้เพยีง 17 คน คอื กลุม่ท่ีเกิดอาการแทรกซ้อน

รวมจ�านวนผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 77 คน

ข้อค้นพบส�าคัญของงานวิจัย คือ การวิเคราะห์วาทกรรมของผู ้หญิงท่ีกล่าวถÖงการต้ังครรภ์ท่ี

ไม่พÖงประสงค์ของตนเองว่า เปšน “ท้องไม่พร้อม” ดังรายละเอียด (กนกวรรณ, 2548: 185)

¤íÒÇ‹Ò “äÁ‹¾ÃŒÍÁ” ¶Ù¡¹íÒÁÒãªŒº‹ÍÂ¤ÃÑé§ÁÒ¡ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà¾×èÍÍ¸ÔºÒÂàÃ×èÍ§ÃÒÇ áÊ´§¤ÇÒÁ

ÃÙŒÊÖ¡ ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ áÅÐàËµØ¼Å ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñº¡ÒÃ·ŒÍ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ã¹á¹Ç¤íÒ¶ÒÁÊÑÁÀÒÉ³�

ÃÐ´ÑºÅÖ¡¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¹Õé ¤³Ð¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈ÂÁØ‹§ä»·Õè¡ÒÃµÑé§·ŒÍ§·ÕèäÁ‹µŒÍ§¡ÒÃ ËÃ×Í¡ÒÃµÑé§

¤ÃÃÀ�·ÕèäÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤� áµ‹¼ÙŒËÞÔ§·Ø¡¡ÅØ‹ÁäÁ‹Ç‹Ò¨Ð¼‹Ò¹¡ÒÃ·íÒá·Œ§ÁÒáÅŒÇ»ÅÍ´ÀÑÂ ËÃ×ÍÁÕ

ÍÒ¡ÒÃá·Ã¡«ŒÍ¹ ËÃ×ÍÂÑ§·ŒÍ§ÍÂÙ‹ áÅÐ¤ÅÍ´áÅŒÇ¡çµÒÁ ¼ÙŒËÞÔ§·Ø¡ÇÑÂ ·Ø¡Ê¶Ò¹ÀÒ¾

ÊÁÃÊ ·Ø¡ÃÐ Ñ́º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ·Ø¡ÍÒªÕ¾ ¾Ù´àËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÁ´Ç‹Ò ·ŒÍ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹Ñé¹ 

“à»š¹¤ÇÒÁäÁ‹¾ÃŒÍÁ” áÅÐà¾ÃÒÐäÁ‹¾ÃŒÍÁ ÁÑ¹ Ö̈§à»š¹ÊÒàËµØáË‹§»˜ÞËÒ·Õèà¸ÍàËÅ‹Ò¹Ñé¹

»ÃÐÊºÍÂÙ‹

ความหมายของ “ท้องไม่พร้อม” ที่ผู้หญิงให้ค�าอธิบายไว้มีนัยส�าคัญสองประการคือ (1) ความพร้อม

หรือไม่พร้อมในการท้อง เปšนสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไปในประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม

ในช่วงชีวิตน้ันæ ในแต่ละคน และ (2) เม่ือเปšนท้องท่ีไม่พร้อม จÖงมิใช่เปšนเรือ่งของความเลวร้าย ความผดิพลาด 

ความรักสนุก ความไม่ใส่ใจ และ/หรือความเลว ความหมายท่ีให้โดยผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อมท้ังสองด้านน้ี 

เน้นไปท่ีผลแห่งจังหวะชีวิตและชะตากรรมของตนเองมากกว่า จนในท่ีสุดกçเลือกการยุติการต้ังครรภ์

เปšนทางแก้ป˜ญหาของความไม่พร้อมนั้นæ 



โครงการวิจัยข้างต้น ต้องการใช้ผลการวิจัยเพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยมองเหçนป˜ญหาของผู้หญิง

ที่ท้องและต้องการท�าแท้ง เปšนโครงการวิจัยแรกที่ออกแบบการเลือกกลุ่มผู้หญิงที่เผชิญป˜ญหาอย่างรอบด้าน 

และใช้ผู้หญิงท่ีเปšนเจ้าของป˜ญหาเปšนศูนย์กลางของการเล่าเรื่อง ดังน้ัน การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผล

การวิจัยใน พ.ศ. 2544 คณะนักวิจัยจÖงตัดสนิใจใช้ค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนช่ืองานสมัมนาและรายงานวิจัย 

ถือเปšนการใช้ศัพท์ค�าน้ีครั้งแรกในสังคมไทย เพื่อแทนค�าว่าการต้ังครรภ์ไม่พÖงประสงค์หรือไม่พÖงปรารถนา 

ซÖ่งได้ถูกใช้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่น้ันมาจนถÖงป˜จจุบัน (พ.ศ. 2557) ท้ังในวงส่ือมวลชนและบทความวิชาการ

เมื่อกล่าวถÖงสถานการณ์การท้องไม่พร้อมและการท�าแท้งได้กลายเปšนป˜ญหาระดับประเทศ 

ดังรายงานขององค์การอนามัยโลกเรื่อง WHO Country Cooperation Strategy Thailand 

2012 - 2016 ระบุว่า ประเดçนสขุภาพด้านสขุภาพอนามัยเจรญิพนัธุส์องเรือ่ง ท่ีเปšนเรือ่งท้าทายและควรได้รบั

การเอาใจใส่ส�าหรับประเทศไทย เพื่อให้บังเกิดผลทางบวกต่อสถานะสุขภาพของคนไทย คือ ¡ÒÃÅ´¨íÒ¹Ç¹

ÇÑÂÃØ‹¹·ÕèµÑé§¤ÃÃÀ� áÅÐ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹äÁ‹ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ·íÒá·Œ§·ÕèäÁ‹»ÅÍ´ÀÑÂ (WHO, 2011b: 47)

อย่างไรกçตาม ความหมายของค�าว่าท้องไม่พร้อมจากงานวิจัยข้างต้น ไม่ได้รวมเรือ่งการยุติการต้ังครรภ์

ด้วยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้แก่ ÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒËÞÔ§·Õè·ŒÍ§ คือ ผู้หญิงท้องสัมผัสรังสี, เปšน

ธาลัสซีเมียรุนแรง, ติดหัดเยอรมัน, เปšนอีสุกอีใส, เปšนโรค SLE (หรือที่มักเรียกกันว่าโรคพุ่มพวง), รับยาโรค

ข้อรูมาตอยด์ และàËµØ¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§µÑÇÍ‹Í¹ã¹¤ÃÃÀ� คือ ตรวจพบว่าตัวอ่อนมีโครโมโซมผิดปกติ, 

ครรภ์บวมน�้า หัวใจผิดปกติ กระดูกคด มีน�้าในช่องท้อง มีน�้าในสมอง ไม่มีแกนสมอง หัวบาตร, 

ไตไม่ท�างาน ไม่มีกะโหลก ไม่มีเนื้อสมอง และอวัยวะผิดปกติ เปšนต้น

ความหมายเชิงรปูธรรมของการท้องไม่พร้อม จÖงเปšนท้องท่ีไม่ต้ังใจ หรอืไม่ต้องการ หรอืไม่ได้วางแผน 

หรือไม่เคยคิดไว้ รวมถÖงกรณีที่แม้ขณะตั้งท้องมีการวางแผนหรือตั้งใจ แต่สถานการณ์ชีวิตหลังจากท้องแล้ว 

เกิดเหตุการณ์ไม่คาด½˜นขÖ้น ท�าให้ท้องนั้นกลายเปšนท้องที่ไม่พร้อม จนการยุติการตั้งครรภ์เปšนทางเลือกที่ดี

กว่าในสถานการณ์ชีวิตขณะนั้น

ส�าหรับสถานการณ์ป˜จจุบัน ข้อมูลเบื้องต้นของมูลนิธิเข้าถÖงเอดส์จากโทรศัพท์สายด่วน 1663 ตั้งแต่

เดือนกันยายน 2556 - เดือนมกราคม 2557 ท่ีขยายการรับค�าปรÖกÉาเพิ่มเรื่องท้องไม่พร้อมด้วย ในระยะ 

5 เดอืนนี ้มผีูโ้ทรศพัท์เข้ามาปรÖกÉาเรื่องท้องไม่พรอ้มรวม 1,123 ราย รอ้ยละ 70 เปšนผูท้ีก่�าลงัเผชญิป̃ญหา

ท้องไม่พร้อมในขณะน้ัน ด้วยสาเหตุจากการไม่ได้คมุก�าเนิดสงูสดุคอื ร้อยละ 60 รองลงมาคอืคมุก�าเนิดแล้วพลาด 

ร้อยละ 39 และถูกละเมิดทางเพศร้อยละ 1 ส�าหรับเหตุของความไม่พร้อมท้อง เรียงตามล�าดับได้ดังน้ี 

มาจากป˜ญหาเศรÉฐกิจ ไม่มีเงินเลี้ยงดูร้อยละ 33 ยังเรียนหนังสืออยู่ร้อยละ 31 มีลูกพอแล้วร้อยละ 14 

ถูกคู่ทอดทิ้งร้อยละ 11 เปšนอุปสรรคต่อการท�างานร้อยละ 9 และอายุมากร้อยละ 21

1 ข้อมูลเบื้องต้นจาก ทีมสายด่วน 1663, มูลนิธิเข้าถÖงเอดส์. มกราคม 2557.
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ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีได้จากการประมวลสาเหตุของท้องไม่พร้อมจากงานวิจัย

ในประเทศไทย2 ซÖ่งสรุปสาเหตุที่ท�าให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อมไว้ดังนี้

(1) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¨Ò¡à§×èÍ¹ä¢¢Í§¤Ù‹ËÃ×Í½†ÒÂªÒÂ เช่น เดิมผู้ชายบอกว่าจะรับผิดชอบ แต่พอ

ท้องจริงæ กลับเปลี่ยนใจป¯ิเสธไม่รับผิดชอบ เลิกราแยกทางกัน หนีหายไป หรือสามีไปติดคุก 

หรือเสียชีวิต ข้อมูลจากกลุ่มท�าทาง3 ท่ีให้ค�าปรÖกÉาเรื่องท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์และอีเมล์ 

ชี้ว่า เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องการยุติการท้องเพราะผู้ชายไม่รับผิดชอบ

(2) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèà»š¹¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�àªÔ§ÍíÒ¹Ò¨ÃÐËÇ‹Ò§¤Ù‹ ท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถต่อรองกับคู่

ของตนในเรือ่งชีวิตคูแ่ละความสมัพนัธ์ เพศสมัพนัธ์ การท้อง และการท�าแท้งได้ ตัวอย่างในคูร่กั 

เช่น เมื่อผู้ชายตืêอขอมีเซçกส์ด้วยโดยไม่ใช้ถุงยาง ผู้หญิงกçใจอ่อนยอมอย่าง½„นใจตนเอง แม้ไม่ได้

ต้องการ เพราะกลัวแ¿นไม่รักและส่งผลต่อป˜ญหาความสัมพันธ์ ตัวอย่างในคู่สามี - ภรรยา เช่น 

ผู้หญิงต้องการท�าหมันเพราะมีลูกพอแล้ว แต่สามีไม่ยอม ผู้หญิงต้องกินยาคุมท้ังท่ีทรมานจาก

อาการแพ้ยา เพราะไม่ต้องการท้อง แต่เม่ือท้องเน่ืองจากไม่ได้กินยาสม�า่เสมอ กçไม่กล้าบอกสามี 

เพราะกลัวถูกกระท�ารุนแรง จÖงตัดสินใจไปท�าแท้งเอง เปšนต้น

(3) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèà¡Ô´¨Ò¡ºÃÔº·ªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒËÞÔ§àÍ§ ตัวอย่างเช่น ตกงาน เจçบป†วย ชีวิตยากล�าบาก 

เกิดอุบัติเหตุ หรือกินยาคุมรายเดือนไม่สม�่าเสมอ หรือกินยาคุม©ุกเ©ินไม่ครบ หรือกินผิดวิธี

(4) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õè¼ÙŒÍ×è¹¡‹Í¢Öé¹ËÃ×ÍÊÃŒÒ§à§×èÍ¹ä¢¢Öé¹ ตัวอย่างเช่น ผูห้ญงิถูกละเมิดทางเพศและต้ังครรภ์ 

หรือผู้หญิงท�างานที่นายจ้างได้ประกาศแล้วว่าหากท้องต้องออกจากงาน หรือทั้งสามีและภรรยา

ท่ีท้องอยู่ตกงานพร้อมกัน จÖงตัดสินใจยุติการต้ังครรภ์น้ัน หรือผู้หญิงใช้วิธีคุมก�าเนิดแบบถาวร 

เช่น ท�าหมัน หรอืกÖง่ถาวร เช่น ใส่ห่วง แล้วการคมุก�าเนิดล้มเหลว เน่ืองจากหมันหลดุ ห่วงหลดุ 

เปšนต้น

(5) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¢Í§¤Ù‹ÃÑ¡·ÕèÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�â´ÂäÁ‹ä´Œ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´ เกิดขÖ้นมากในเยาวชน ท้ังท่ีมีคู่รัก

แบบช่ัวคราวและถาวร โดยไม่ตระหนักว่าเซçกส์ท่ีไม่ได้ใช้วิธปี‡องกันการท้องอย่างใดอย่างหนÖง่น้ัน

จะน�าไปสู่การท้องท่ีไม่ต้ังใจได้ หรือเข้าใจผิดว่าการคุมก�าเนิดแบบนับวัน เช่น หน้า 7 วัน 

หลัง 7 วันของการมีประจ�าเดือนคือระยะปลอดภัย และการหลั่งข้างนอกจะท�าให้ไม่ท้อง

(6) Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�Í×è¹æ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¹Õé·ÕèºÕº¤Ñé¹ãËŒ¼ÙŒËÞÔ§áÅÐ/ËÃ×Í¤Ù‹µŒÍ§¡ÒÃ·íÒá·Œ§ ตัวอย่างเช่น 

การท้องในวัยเรียน แม้ป˜จจุบันสถานศÖกÉาจ�านวนหนÖ่งยินยอมให้นักเรียนหรือนักศÖกÉาท่ี

ท้องเรียนต่อได้ แต่ในข้อเทçจจริงกçมีพ่อแม่ หรือตัวนักเรียน/นักศÖกÉาเองท่ีต้องการท�าแท้ง 

ด้วยไม่พร้อมท่ีจะเผชิญกับความรูส้Öกผดิ ความอาย การถูกสงัคมรอบข้างประณาม หรอืไม่พร้อม

ที่จะมีครอบครัว หรือมีลูก หรือมีป˜ญหาทางเศรÉฐกิจที่ครอบครัวไม่สามารถรับภาระเลี้ยงดูได้

2 ข้อค้นพบจาก กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. 2557. โครงการวิจัยเรื่อง ‘อุปสรรคการเข้าถÖงบริการท�าแท้ง
ที่ปลอดภัยเพื่อพั²นาและสร้างเสริมการเข้าถÖงระบบบริการท�าแท้งที่ปลอดภัยของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม’. รวบรวมงานวิจัย
ทีเ่กีย่วข้องจากอดตี และเกçบข้อมลูจากผูห้ญงิที่ยุติการตั้งครรภ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรพั²นาเอกชน 70 คน 
3 เปšนกลุ่มคนท�างานในเวçบไทย (tamtang@wordpress.com) เพื่อให้ค�าปรÖกÉาทางเลือกส�าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่พร้อม
และส่งต่อเรื่องการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เป�ดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2556



ทองไมพรอมกับการเกิด สัมพันธกันอยางไร?

ค�าว่า “ท้องไม่พร้อม” เปšนภาÉาที่ใช้อธิบายสถานการณ์ของผู้หญิงที่ไม่พร้อมจะตั้งครรภ์ ซÖ่งเกิดขÖ้น

ในบริบทสังคมและวั²นธรรมไทย ไม่มีศัพท์ภาÉาอังกฤÉเทียบเคียงได้ตรงความหมายได้ ผู้เขียนจÖงเลือก

ท่ีจะใช้ค�าว่า “unintended pregnancy” มากกว่า unwanted pregnancy, unplanned 

pregnancy และ mistimed pregnancy ซÖ่งใช้กันทั่วไปในแวดวงวิชาการตะวันตก ทั้งนี้เปšนเพราะค�าว่า 

“unintended pregnancy” หรือการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจนั้น สอดคล้องกับความหมายที่คณะท�างานเรื่อง

การท้องที่ไม่ตั้งใจ (Unintended Pregnancy Working Group) เสนอไว้ว่า ประกอบด้วยมิติที่เกี่ยวกับ

การเกิดสองด้านคือ ด้านท่ีไม่ต้องการจะท้อง (unwanted) กับด้านท่ีเปšนการท้องผิดเวลา (mistimed) 

โดยที่ความเปšนส่วนตัว ความสัมพันธ์ในคู่ และข้อเทçจจริงของชีวิตคู่ของทั้งสองมิตินี้ กçมีความแตกต่างกัน

ด้วย (Santelli et al., 2003)

ÊÔè§·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨¡ç¤×Í àÃÒãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ËÃ×ÍäÁ‹µÑé§ã¨µÑé§¤ÃÃÀ�¢Í§¼ÙŒËÞÔ§¹ŒÍÂÁÒ¡
ËÃ×Í¶Ö§¡ÑºäÁ‹ÁÕàÅÂã¹ÊÑ§¤Áä·Â áµ‹ÁØ‹§Ê¹ã¨¡ÒÃ·ŒÍ§áÅÐ¡ÒÃà¡Ô´ÁÒ¡¡Ç‹ÒÁÒ¡ÁÒÂ¹Ñ¡

“ความตั้งใจตั้งครรภ์” (pregnancy intentions) เปšนประเดçนศÖกÉาครั้งแรกที่รัฐอินเดียนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อ 73 ป‚มาแล้ว คือใน พ.ศ. 2484 ในค�าถามการส�ารวจที่สุ่มเลือกผู้ถูกส�ารวจจากฐาน

ประชากรท่ัวไป (population - based survey) ว่าด้วยการเกิดกับความต้ังใจ (Campbell and 

Mosher, 2000) อีก 20 ป‚เศÉถัดมา จÖงได้ศÖกÉาถÖงความหมายท่ีแตกต่างกันของ “การต้ังครรภ์

ไม่พÖงประสงค์” (unwanted pregnancy) กับ “การตั้งครรภ์ผิดเวลา”(mistimed pregnancy) เปšน

ครั้งแรกในการส�ารวจภาวะเจริญพันธุ์ระดับชาติ เมื่อ พ.ศ. 2508 และต่อมาในการส�ารวจระดับชาติเรื่อง

การเติบโตของครอบครัวครั้งแรกใน พ.ศ. 2516

แต่ในช่วง 10 ป‚เศÉæ ท่ีผ่านมาน้ี แนวคดิและวิธวิีทยาในการวัด “ความต้ังใจต้ังครรภ์” ได้ถูกวิพากÉ์

มากขÖ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ความตั้งใจ (หรือไม่ตั้งใจ) ท้องนั้น ถูกมองว่าเปšนผลผนÖกร่วมกันระหว่างการรับรู้ 

ผนวกอารมณ์ และวั²นธรรม ตลอดจนมิติทางสังคมอื่นæ เช่น กฎหมาย เปšนต้น ดังนั้นการขยายความ

เข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของเรื่อง “ความตั้งใจตั้งครรภ์” นอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราผู้ใช้วิธีคุมก�าเนิดแล้ว 

ยังอาจน�ามาใช้ออกแบบโครงการเพื่อป‡องกันการท้องท่ีไม่ต้ังใจ ซÖ่งน่าจะเปšนผลดีต่อการเสริมสร้างอนามัย

แม่และเดçกด้วย (Santelli et al., 2003)

áÅŒÇ·ŒÍ§·ÕèäÁ‹¾ÃŒÍÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¡ÒÃà¡Ô´ÍÂ‹Ò§äÃ?

ในข้อเทçจจริงทางการแพทย์และประชากรศาสตร์ การท้องท่ีเกิดขÖ้น ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่กçตาม 

สามารถส่งผลลัพธ์ (pregnancy outcome) ได้อย่างใดอย่างหนÖ่งใน 4 ทางต่อไปนี้ คือ 

(1)  à¡Ô´ÁÕªÕ¾ (live birth) หมายถÖง ทารกคลอดแล้วแสดงอาการมีสัญญาณชีพ แม้เพียงเสี้ยววินาที

หลังจากคลอด กçถือว่าเกิดรอดแล้ว ตามค�านิยามขององค์การอนามัยโลกคือ ทารกท่ีคลอด

ออกมาแล้วมีลมหายใจ ชีพจรเต้น มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เช่น ร้องอุแว้ อาการแสดง

เหล่านี้บ่งว่ามีชีวิต โดยไม่ค�านÖงถÖงระยะเวลาที่ตั้งครรภ์
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(2)  µÒÂ¤ÅÍ´ (stillbirth) หรือการเกิดไร้ชีพ นั่นคือ ตัวอ่อนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จÖงคลอด

ออกมาโดยไม่มีสัญญาณชีพ ซÖ่งส่วนใหญ่เกิดขÖ้นจากอายุครรภ์ท่ีครบก�าหนดแล้ว สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก�าหนดความหมายไว้ว่า “การท่ีตัวอ่อนคลอดออก

มาแล้วไม่แสดงสัญญาณของการมีชีวิต หลังจากมารดาตั้งครรภ์ไม่ต�่ากว่า 28 สัปดาห์แล้ว”4

(3)  á·Œ§â´ÂäÁ‹à¨µ¹Ò (miscarriage) หมายถÖง การท้องสิน้สดุลงโดยไม่ต้ังใจ เม่ืออายุครรภ์น้อยกว่า 

28 สัปดาห์และตัวอ่อนไม่มีชีวิต เปšนนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ใช้กันมาแต่เดิม เพราะเปšน

ช่วงเวลาท่ีตัวอ่อนยังหนักไม่ถÖง 1,000 กรมั อย่างไรกçตาม สารานุกรมไทยส�าหรบัเยาวชนฯ ระบุ

ว่า ป˜จจุบันเกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์มากขÖ้น ในประเทศพั²นาแล้วมีเครื่องมือสามารถ

เลี้ยงดูทารกท่ีน�้าหนักต�่ากว่า 1,000 กรัม ให้รอดชีวิตได้ ประเทศเหล่าน้ีจÖงเปลี่ยนนิยามของ

การแท้งแบบไม่ต้ังใจใหม่ว่า เปšนการสิ้นสุดของการต้ังครรภ์เม่ืออายุครรภ์ต�่ากว่า 20 สัปดาห์ 

หรือเมื่อทารกมีน�้าหนักต�่ากว่า 500 กรัม ส�าหรับในประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ จÖงยังคง

ใช้นิยามเดิม5

(4)  ·íÒá·Œ§ (induced abortion) หมายถÖง การท้องสิน้สดุลงโดยต้ังใจ แม้ว่าผูห้ญงิท่ีท้องไม่พร้อม

จ�านวนมากต้องการยุติการต้ังครรภ์ของตัวเอง แต่กฎหมายเก่ียวกับการท�าแท้งของไทย ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302 - 305 บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 โดย 3 มาตราแรก 

(มาตรา 301 - 303) ระบุโทÉของการท�าแท้ง ไม่ว่าผู้หญิงที่ท้องแล้วท�าแท้งด้วยตนเอง หรือยอม

ให้ผู้อื่นท�าแท้งให้ ส่วนมาตราท่ีไม่มีโทÉคือ มาตรา 304 เปšนเรื่องความพยายามจะท�าแท้ง แล้ว

ท�าไม่ส�าเรçจ ไม่ว่าหญิงจะยินยอมหรือไม่กçตาม การกระท�านั้นกçไม่มีความผิด และมาตรา 305 

เปšนข้อยกเว้นว่า ถ้าการท�าแท้งน้ันเปšนการกระท�าของแพทย์ โดยผูห้ญงิยินยอม “à¹×èÍ§¨Ò¡ÊØ¢ÀÒ¾

¢Í§ËÞÔ§¹Ñé¹ ËÃ×ÍËÞÔ§ÁÕ¤ÃÃÀ�à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ố ·Ò§ÍÒÞÒ µÒÁ·ÕèºÑÞÞÑµÔäÇŒã¹ÁÒµÃÒ 

276 ÁÒµÃÒ 277 ÁÒµÃÒ 282 ÁÒµÃÒ 283 ËÃ×ÍÁÒµÃÒ 284 ¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´”

สถิติผลการต้ังครรภ์ในระดับโลกและในประเทศพ²ันาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้วิธกีารคาดประมาณจากข้อมูล

สถิติชีพและสถิติการท�าแท้ง น�าเสนอผลเปšน 3 ทางคือ เกิดมีชีพ (live births) ตัวอ่อนเสียชีวิต (fetal 

loses) หรือแท้งไม่เจตนา (miscarriage) อย่างใดอย่างหนÖ่ง และท�าแท้ง (induced abortions) ดังผล

การศÖกÉาในประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีพบว่า ใน พ.ศ. 2551 จากจ�านวนครรภ์ในประเทศท้ังหมด (6,578,000) 

ได้ผลเปšนเกิดมีชีพร้อยละ 65 ท�าแท้งร้อยละ 18 และตัวอ่อนเสียชีวิตร้อยละ 17 ซÖ่งนับเปšนการเปลี่ยนแปลง

ในทางบวก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตั้งครรภ์เมื่อ พ.ศ. 2533 ที่ร้อยละ 61 เกิดมีชีพ ร้อยละ 24 ท�าแท้ง 

และร้อยละ 15 ตัวอ่อนเสียชีวิต (Ventura et al., 2012)

4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 3 มกราคม 2557. ÈÑ¾·Ò¹Ø¡ÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á. 
ค้นเมื่อ 20 เมÉายน 2557 จาก เวçบไซต์: http://www.popterms.mahidol.ac.th/popterms/framemean.htm
5 โครงการสารานุกรมไทยฯ. ÊÒÃÒ¹Ø¡ÃÁä·ÂÊíÒËÃÑºàÂÒÇª¹Ï àÅ‹Á·Õè 9 àÃ×èÍ§·Õè 4 ¡ÒÃ·íÒá·Œ§¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃá·Œ§. 
ค ้นเ ม่ือ 20 เมÉายน 2557 จาก เวçบไซต ์ : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.
php?book=9&chap=4&page=t9-4-infodetail01.html



ตาราง 1 จ�านวนท้อง ร้อยละของท้องท่ีต้ังใจ/ไม่ต้ังใจ และผลของการท้องท่ีไม่ต้ังใจในระดับโลก พ.ศ. 2551

ÀูมิÀาค
จíานวน

ท้องทัéงหมด 
(ล้าน)

ร้อยลÐของการท้อง % ¼ลของท้องทÕèäม‹ตัéงãจ
จากจíานวนท้องทัéงหมดท้องทÕè

ตัéงãจ
ท้องทÕè
äม‹ตัéงãจ àกิดมÕชÕพ ทíาáท้ง áท้งàอง

ระดับโลก 208.2 59 41 16 20 5

ประเทศพั²นา∗ 22.8 53 47 15 25 6

ประเทศด้อยพั²นา 185.4 60 40 16 19 5
แอ¿ริกา 49.1 61 39 21 13 5

เอเซีย∗∗ 118.8 62 38 12 21 5

ยุโรป 13.2 56 44 11 28 5
ละตินอเมริกาและคาริบเบียน 17.1 42 58 28 22 8
อเมริกาเหนือ 7.2 53 48 23 18 7
โอเชียเนีย 0.9 63 37 16 16 5

∗ รวมออสเตรเลีย ประชาคมยุโรป ญี่ปุ†น นิวซีแลนด์ และอเมริกาเหนือ
∗∗ ไม่รวมญี่ปุ†น

ทÕèมา: Singh et al., 2010 (Table 1 page 244)

น่าสงัเกตว่า การศÖกÉาในสหรฐัอเมรกิามิได้แยกผลการต้ังครรภ์ของผูท่ี้ท้องท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจ สชีุลา 

และคณะ (2010) สันนิÉฐานว่า ท้องที่มีผลให้เกิดการท�าแท้งนับว่าเปšนท้องไม่ตั้งใจหรือไม่พร้อม เนื่องจาก

มีหลักฐานว่าผู้ท่ีต้ังใจท้องแล้วต้องไปท�าแท้งมีจ�านวนน้อยมาก ตัวเลขในสหรัฐอเมริกาช้ีว่า มีอยู่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 (Finer and Henshaw, 2006 อ้างใน Singh et al., 2013) จากการคาดประมาณผลการต้ังครรภ์

ระดบัโลกของสุชีลา และคณะ (2010) พบว่า ในจ�านวนท้องรวมของ พ.ศ. 2551 ท่ีมีอยู่ 208.2 ล้านท้องน้ัน 

ร้อยละ 41 เปšนท้องท่ีไม่ต้ังใจหรอืไม่พร้อม ได้ผลลพัธ์เปšนเกิดมีชีพ ร้อยละ 16 ท�าแท้งร้อยละ 20 และแท้งเอง

ร้อยละ 5 ภูมิภาคที่มีผู้หญิงท้องไม่ตั้งใจสูงสุดคือ ละตินอเมริกาและคาริบเบียน ร้อยละ 58 (ตาราง 1)

ส�าหรบัประเทศไทย ไม่สามารถสืบค้นสถิติตัวเลขท่ีแสดงผลการต้ังครรภ์จากจ�านวนครรภ์รวมในแต่ละ

ป‚ ว่ามีผลเปšนเกิดมีชีพ ตายคลอด แท้งเอง และท�าแท้ง ร้อยละเท่าไรได้ เนื่องจากจ�านวนการท�าแท้งต่อป‚

ยังเปšนตัวเลขท่ีไม่สามารถรวบรวมได้ เพราะการท�าแท้งท่ีสามารถท�าได้ตามกฎหมายน้ันมีเพียงไม่ก่ีเงื่อนไข

ดังกล่าวไว้ข้างต้น ส�าหรับสถิติทางการที่เกี่ยวกับผลการตั้งครรภ์กçมีเพียงอัตราเกิดมีชีพ อัตราตายของทารก 

และอัตราตายของมารดาเท่านั้น (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)

จากการวิเคราะห์เวชระเบียนของการคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล

ชุมชนท่ัวประเทศ (ตาราง 2) สามารถให้ผลเรื่องอัตราตายคลอดระดับประเทศได้ว่าอยู่ในระดับต�่า คือ 

ประมาณร้อยละ 0.53 เท่านั้น (สุรศักดิ์ และคณะ, 2553) เมื่อเทียบกับสถิติระดับโลก อัตราตายคลอดของ

ประเทศไทยนับว่าอยู่ในระดับต�่าสุดเทียบเท่ากับประเทศพั²นา หรือดีกว่าประเทศพั²นาหลายประเทศ 

(WHO, 2011b) แสดงว่าบริการการคลอดของไทยมีคุณภาพและกว้างขวางในระดับเพียงพอท่ัวประเทศ 

ท�าให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าถÖงบริการได้ทั่วถÖงและปลอดภัย
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ตาราง 2 ผลหลังการคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชนท่ัวประเทศ 
พ.ศ. 2548, 2549 และ 2550

¼ลหลังการคลอด พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

จ�านวนทารกที่เกิด 695,394 655,069 613,679
ทารกมีสุขภาพดี

ร้อยละ
691,691

99.46
651,734

99.49
610,186

99.43
เสียชีวิตในครรภ์ก่อนคลอด

ร้อยละ
3,703
0.53

3,335
0.51

3,493
0.57

เสียชีวิตหลังคลอดไม่เกิน 7 วัน
ร้อยละ

1,924
0.28

1,854
0.28

1,540
0.25

ทÕèมา: สุรศักดิ์ และคณะ, 2553: 493. (ตาราง 4.1.3)

ในการส�ารวจสภาวะสขุภาพอนามัยเจรญิพนัธุข์องประชาชนไทยอายุ 15 - 59 ป‚ ช่วง พ.ศ. 2551 - 2552 

รวม 12,240 คน (สุรศักดิ์ และคณะ, 2553) เ©พาะผลที่เกี่ยวกับการแท้งพบว่า ในระดับประเทศ ผู้หญิง

ที่เคยท้องกลุ่มอายุ 15 - 29 ป‚ มีการแท้งสูงสุดร้อยละ 11 กลุ่มอายุ 30 - 44 ป‚ มีการแท้งร้อยละ 5 และ

กลุ่มอายุ 45 - 59 ป‚ มีการแท้งต�่าสุด คือ ร้อยละ 2 ผู้หญิงในเขตเทศบาลมีการแท้งมากกว่าผู้หญิง

ในเขตชนบท คือ ร้อยละ 14 และ 10 ตามล�าดับ ในระดับภาค พบว่า ภาคใต้มีการแท้งสูงกว่าภาคอื่นæ 

ในทุกกลุ่มอายุ โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ 15 - 19 ป‚ คือ ร้อยละ 15 ทั้งนี้ ในกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์เรื่องแท้ง

พบว่า เปšนการแท้งเองตามธรรมชาติร้อยละ 74 ท่ีเหลือคือการท�าแท้ง โดยแยกได้เปšนท�าแท้งเน่ืองจาก

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ร้อยละ 17 และเพราะไม่พร้อม ร้อยละ 9 

คณะท�างานโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ส�านักงานสภาประชากรในกรุงเทพฯ ท�า

โครงการวิจัยเรือ่ง “ส�ามะโนระดับชุมชนเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิและประวัติการต้ังครรภ์” ต้ังใจศÖกÉาประสบการณ์

การต้ังครรภ์จากผูห้ญงิท่ีท้องว่า ผลการคลอดในแต่ละท้องน้ันคอือะไร - ทารกเกิดรอดเพศชาย ทารกเกิดรอด

เพศหญิง ตายคลอด แท้งเอง และท�าแท้ง โดยเกçบข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่นแห่งละ

หนÖ่งชุมชน ในช่วงกลางป‚ พ.ศ. 2544 โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ข้อมูลส�าคัญท่ีเกçบคือ 

ประสบการณ์การตั้งท้องแต่ละครั้งว่าได้มีการวางแผนมาก่อนหรือไม่ และผลของการท้องแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะ

วางแผนหรือไม่กçตาม รวมถÖงทางเลือกเมื่อเกิดป˜ญหาท้องที่ไม่พร้อม ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการท�าแท้ง 

ประชากรเป‡าหมายคือผู้หญิงทุกคนท่ีอยู่ในชุมชนท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 - 59 ป‚ รวม 1,180 คน โดยผู้หญิง

ที่เคยมีประสบการณ์ท้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต มี 925 คน จ�านวนท้องทั้งหมดที่จดนับได้รวม 

2,463 ท้อง โดยเปšนครรภ์ที่ก�าลังท้องอยู่ 29 ท้อง ได้จ�านวนท้องที่น�ามาวิเคราะห์รวม 2,434 ท้อง (ณัฐยา 

และดุสิตา, 2545)

ผลการศÖกÉาท่ีน่าสนใจและเปšนข้อค้นพบใหม่คอื การวิเคราะห์ผลการต้ังครรภ์แยกตามกลุม่อายุ และ

ตามความตั้งใจขณะท้องนั้นว่า วางแผนที่จะท้อง (Planned to conceive) ท้องที่ไม่ได้มีแผนใดæ ทั้งสิ้น 

(Had no plan) และวางแผนว่าจะไม่ท้อง (Planned not to conceive) และตัวแปรอีกหนÖ่งตัวที่ไม่มี



การถามกันมาก่อนคือ ความต้ังใจหลังจากท้องแล้ว ว่าต้องการครองครรภ์จนครบก�าหนดหรือต้องการ

ยุติการตั้งครรภ์ (Boonpakdee, 2006) ดังนี้

(1) ผู้หญิงท่ีท้องเม่ืออายุ 35 ป‚ขÖ้นไป มีผลของการต้ังครรภ์จนครบก�าหนดต�่าสุด คือร้อยละ 73 

ขณะที่มีผลว่าเปšนท้องที่น�าไปสู่การแท้งเอง และท�าแท้งสูงสุดเช่นกัน คือร้อยละ 11 และ 17 

ตามล�าดับ (ตาราง 3)

ตาราง 3 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามอายุเมื่อตั้งครรภ์

กลุ‹มอายุ 
(»‚)

จíานวนท้อง
(2,434)

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์

ท้องครบกíาหนด áท้งäม‹àจตนา ทíาáท้ง

ต�่ากว่า 20 410 84.4 6.6 9.0
20 - 24 912 87.4 6.5 6.1
25 - 29 666 85.9 6.8 7.4
30 - 34 295 87.5 4.1 8.5
35 และสูงกว่า 151 72.8 10.6 16.6

ทÕèมา: Boonpakdee, 2006: 31. (Table 10).

(2) ความต้ังใจว่าจะท้องหรอืไม่ ส่งผลต่อผลการต้ังครรภ์ชัดเจน จากตาราง 4 ช้ีชัดว่า ท้องท่ีวางแผน

ท่ีจะไม่ท้อง น�าไปสู่การยุติการต้ังครรภ์สูงถÖงร้อยละ 23 ตรงข้ามกับท้องท่ีถูกวางแผนไว้แล้ว 

ได้ผลร้อยละ 93 เปšนท้องท่ีครบก�าหนด และเปšนท้องท่ีถูกยุติอย่างต้ังใจเพยีงร้อยละ 1.3 เท่าน้ัน 

ส่วนในกลุ่มท้องที่ไม่มีการวางแผนใดæ มาก่อนได้ผลเปšนการท�าแท้งร้อยละ 5

ตาราง 4 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามความตั้งใจก่อนที่จะท้อง

ความตัéงãจ
ก‹อนทÕèจÐท้อง

จíานวนท้อง
(2,434)

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์

ท้องครบกíาหนด áท้งäม‹àจตนา ทíาáท้ง

วางแผนที่จะท้อง 1,338 92.8 5.9 1.3
ไม่ได้วางแผนใดæ 406 88.9 6.2 4.9
วางแผนที่จะไม่ท้อง 690 69.6 8.0 22.5

ทÕèมา: Boonpakdee, 2006: 33. (Table 12).

(3) สิ่งที่น่าสนใจมากขÖ้นกçคือ ความตั้งใจหลังจากท้องแล้ว ว่าต้องการครองครรภ์ไปจนครบก�าหนด

คลอดหรอืต้องการยุติ พบว่า ท้องท่ีมีความต้ังใจจะยุติ น�าไปสูก่ารยุติการต้ังครรภ์จรงิร้อยละ 52 

และท้องต่อจนครบก�าหนด ร้อยละ 47 (ตาราง 5) 

ครอบครัวและการตั้งครรภ  153
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ตาราง 5 ร้อยละของผลการตั้งครรภ์จ�าแนกตามความตั้งใจหลังจากท้องแล้ว

ความตัéงãจ
หลังจากท้องáล้ว

จíานวนท้อง
(2,434)

ร้อยลÐของ¼ลการตัéงครรÀ์

ท้องครบกíาหนด áท้งäม‹àจตนา ทíาáท้ง

วางแผนที่จะยุติ 344 47.1 1.2 51.7
ไม่ได้วางแผนใดæ 2,090 91.9 7.4 0.7

ทÕèมา: Boonpakdee, 2006: 33. (Table 13).

แม้การศÖกÉาข้างต้นน้ี จะเปšนการศÖกÉาระดับเลçกเพยีง 2 ชุมชนเท่าน้ัน แต่ได้ช้ีให้เหçนชัดเจนว่า ความ

ต้ังใจท่ีจะท้องและความต้ังใจท่ีจะยุติการต้ังครรภ์หลังจากท้องแล้ว ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเกิดของ

ประชากร จÖงน่าจะท�าการศÖกÉาเ©พาะเจาะจงถÖงพฤติกรรมการเจรญิพนัธุแ์ละความต้ังใจต้ังครรภ์ของผูห้ญงิ

ในประเทศไทย โดยใช้การส�ารวจขนาดใหญ่ พร้อมไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปšนเรื่องเล่า และใช้ผู้หญิง

เปšนศูนย์กลางของการศÖกÉา เพื่อเข้าถÖงและเข้าใจเรื่องท้องว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมได้อย่างไร ณ เวลาไหน 

และในสถานการณ์แบบไหน เพราะเปšนหัวข้อวิจัยท่ีจะทวีความส�าคญัมากย่ิงขÖน้ และสงัคมไทยยังขาดองค์ความรู้

อย่างรอบด้าน ในสถานการณ์เรื่องท้องไม่พร้อม ท้องไม่ตั้งใจ และท้องไม่วางแผน รวมถÖงการท้องผิดเวลา 

ที่น�าไปสู่การท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย ซÖ่งก�าลังเปšนป˜ญหาส�าคัญของสังคมไทยในป˜จจุบัน

สทิธิเหนือเน้ือตัวรางกายผูหญงิกบัการทอง การเกดิ และการแทง (กฤตยา, 2547)

แนวคิดเรื่อง “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” มิได้เกิดขÖ้นจากสุญญากาศ แต่ได้มาจากการต่อสู้ระหว่าง

ขบวนการผู้หญิงกับขบวนการประชากร โดยเ©พาะในสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะ 90 ป‚ จาก พ.ศ. 2448 ถÖง 

พ.ศ. 2538 ท่ีบางช่วงกçถกเถียงขับเคีย่วกันเอง บางช่วงกçเหçนพ้องร่วมกัน ขยายสทิธกิารเลอืกของผูห้ญงิท่ีจะ

ท้องหรือไม่ท้องผ่านวิธีคุมก�าเนิด ซÖ่งในอดีตเปšนเรื่องท่ีกฎหมายในสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ท�าได้ และ

ในป˜จจุบัน แม้บริการคุมก�าเนิดทุกวิธีที่ผู้หญิงเปšนผู้ใช้ ยังต้องให้แพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขเท่านั้น

เปšนผูใ้ห้บรกิาร ในช่วงเวลาเดียวกันน้ี กลุม่เคลือ่นไหวด้านสตรนิียมเองกçมีการต่อสูแ้ละถกเถียงทางความคดิ

ไม่น้อยเช่นกัน โดยเ©พาะระหว่างแนวคดิสตรนิียมสายเสร ี(liberal feminism) และสายรากเหง้า (radical 

feminism) ในสหรัฐอเมริกา กับขบวนการสตรีนิยมในยุโรปและในประเทศซีกโลกใต้

ท่ามกลางการต่อสู้เรื่องสิทธิผู้หญิงนั้น “สิทธิการท�าแท้ง” (abortion rights) นับว่าเปšนประเดçนที่มี

การขับเคี่ยวทางวาทกรรมอย่างถÖงพริกถÖงขิงมากท่ีสุด วาทกรรมท่ีถูกหยิบยกขÖ้นมาสนับสนุนและต่อต้าน

การท�าแท้ง มีท้ังเหตุผลในเชิงการเมืองเรื่องสิทธิมนุÉยชน การเมืองเรื่องเพศ การเมืองเชิงจริยธรรมและ

ศาสนา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมหรือยับยั้งการเกิด (pro - or anti - natalist 

policy)6 นักสตรนิียมพยายามช่วงชิงการให้ความหมายเก่ียวกับการท�าแท้งหลากหลายรปูแบบในพืน้ท่ีต่างæ 

6 ดูรายละเอียดการขับเคีย่วทางวาทกรรมเรือ่งสทิธกิารท�าแท้งใน กฤตยา อาชวนิจกุล และวรรณา ทองสมิา (บรรณาธิการ). 
2548. “¼ÙŒËÞÔ§” ã¹ÇÒ·¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô·Ò§à¾È. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศÖกÉา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มูลนิธิรçอคกี้เ¿ลเลอร์.



และประสบความส�าเรçจครั้งส�าคัญในการสร้างวาทกรรมชุดใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้หญิงในฐานะ

คนอุ ้มท้องท่ัวโลก บนเวทีการประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพั²นา (International 

Conference on Population and Development - ICPD) ณ กรุงไคโร เมื่อป‚ พ.ศ. 2537 

นักสตรนิียม½†ายซ้ายท่ีต่อสู้เรือ่งสิทธกิารท�าแท้งในประเทศซกีโลกเหนือ เช่น ½รัง่เศสและสหรฐัอเมรกิา 

มองว่าสิทธิน้ีคือหัวใจส�าคัญของสิทธิท่ีผู้หญิงจะมีอ�านาจเหนือเน้ือตัวร่างกายตนเอง จากประสบการณ์

การต่อสู้ท่ียาวนานมากกว่าครÖ่งศตวรรÉของนักสตรีนิยม½†ายซ้ายในสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรÉ 2520 

ได้เสนอวาทกรรมใหม่ในการพูดถÖงกรอบการต่อสู้ท่ีมากไปกว่าเรื่องสิทธิการท�าแท้งเท่าน้ัน และดูจะสร้าง

ความชอบธรรมในวิธีคดิของคนท่ัวไปได้ดีกว่า น่ันคอื วาระว่าด้วยสขุภาพผูห้ญงิท่ีเก่ียวกับการให้ก�าเนิดมนุÉย์ 

(reproductive agenda)

นักสตรีนิยม½†ายซ้ายยืนยันว่า ¼ู้หÞิงมÕสิทธิàกÕèยวกับการãห้กíาàนิดกว้างกว‹าสิทธิการทíาáท้ง เพราะ

แท้จริงแล้วผู้หญิงควรมี “ÊÔ·¸ÔÍ¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�” (reproductive rights) ในทุกด้าน ได้แก่ สิทธิการได้รับ

การช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องต่อไปน้ี คือ การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การ½ากครรภ์ การดูแลสุขภาพเดçก

ในระยะแรก และผู้หญิงทุกคนรวมถÖงผู้หญิงที่ยากจน มีสิทธิที่จะมีลูกจ�านวนเท่าไรกçได้ตามที่ต้องการ และ

ได้รับหลักประกันการดูแลสุขภาพ ทั้งของตนเองและของลูกทุกคน (Hodgson & Watkins, 1997:491)

จากจุดน้ี วาทกรรมเก่ียวกับ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์” เริ่มถูกใช้ในแวดวงนักสตรีนิยมท่ีท�างานใน

สายสุขภาพในสหรัฐอเมริกา โดยเ©พาะที่เกี่ยวกับนโยบายประชากร และขยายเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเรçว 

เกิดการให้ความหมาย “สทิธอินามัยเจรญิพนัธุ”์ กว้างขวางขÖน้ จากเริม่ต้นท่ีครอบคลมุเรือ่งสทิธใินการก�าหนด

ใจตนเองว่าจะท้อง ไม่ท้อง การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด การดูแลครรภ์ทั้งก่อนและหลังคลอด ได้ขยายรวม

ไปถÖงสุขภาพทางเพศ และภาวะการเจçบป†วยในระบบเจริญพันธุ์ ความรุนแรงต่อผู้หญิง มิติความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจระหว่างคู่ การตีความเชิงปรัชญาและอุดมการณ์ครอบครัวและการมีเหย้าเรือนต่อ “ความเปšนแม่ของ

ผู้หญิง” ฯลฯ

โดยมีร่างกายของผู้หญิงเปšนพื้นท่ีรูปธรรมท่ีเหçนได้ชัดเจนท่ีสุดในการต่อสู้ทางการเมืองเรื่องสิทธิ

มนุÉยชนของผู้หญิง (Bunch, 1990) ด้วยเหตุผลทีว่่า แบบแผนของประสบการณช์วีิตผู้หญิงนัน้ ถกูก�าหนด

อยู่ภายใต้เงื่อนไขของระบบคิดที่อิงอยู่กับสรีระของผู้หญิงเท่านั้น นั่นคือ การเปšนเมียและแม่ ที่ถูกท�าให้เชื่อ

ว่าเปšนบทบาทท่ีส�าคญัท่ีสดุของผูห้ญงิในทุกสงัคม เพราะมีความสามารถในการต้ังครรภ์และสบืทอดเผ่าพนัธุ์

มนุÉย์ในรุ่นต่อæ ไป (women’s reproductive capacities) นั่นเอง

สิทธิท่ีผู้หญิงต้องตัดสินใจด้วยตัวเองในเรื่องน้ี ได้แก่ Ë¹Öè§ การตัดสินใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ์กับใคร 

ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ÊÍ§ การตัดสินใจที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ และ ÊÒÁ ถ้าตั้งครรภ์แล้วจะตัดสินใจยุติ
การตั้งครรภ์นั้น หรือรักÉาครรภ์ไว้และคลอดบุตร นั่นคือ การเข้าสู่ความเปšนแม่ (motherhood) ทั้งสาม

เหตุการณ์น้ี ในระบบวิธคีดิแบบจารตีมองเปšนแบบแผนของชีวิตผูห้ญงิอย่างแขçงตัวว่า เม่ือผูห้ญงิมีเพศสมัพนัธ์

กçเท่ากับเปšนเมีย เม่ือท้องกçต้องมีลูกเพื่อเปšนแม่ต่อไป ขณะท่ีขบวนการผู้หญิงท่ีต่อสู้เรื่องสิทธิทางเพศและ

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์มองว่า การตัดสินใจท่ีจะมีประสบการณ์ในสามเหตุการณ์น้ีเปšนอิสระต่อกัน น่ันคือ 

เปšนสิทธิในเรื่องเพศและเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเองที่จะตัดสินใจไปตามเงื่อนไขและบริบทชีวิต ดังภาพ
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เพศสัมพันธ เปนเมีย ทอง เปนแม

สภาวการณ์รปูธรรมท่ีเก่ียวข้องกับสิทธทิางเพศและสทิธิอนามัยเจรญิพันธุ ์(sexual and reproductive 

rights) ที่อาจเกิดขÖ้นกับผู้หญิงทุกคน ในรูปแบบใดรูปแบบหนÖ่ง และในช่วงชีวิตใดช่วงชีวิตหนÖ่งนั้น สามารถ

จ�าแนกได้ดังนี้ (ดูรูป 1) (กฤตยา, 2537)

หนÖèง การท้อง เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขÖ้น ผลกระทบต่อสิทธิและสุขภาพในการควบคุมร่างกายตนเอง
ของผู้หญิงท่ีติดตามมาคือ การท้องน้ันผู้หญิงต้องการหรือวางแผนไว้แล้วว่าจะท้อง กับการท้องน้ันเกิดขÖ้น

โดยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยความไม่พร้อมหรือไม่เปšนที่ต้องการ ในสภาวการณ์ที่ผู้หญิงต้องการท้อง สุขภาพผู้หญิง

จะขÖน้อยู่กับว่า เธอต้องการมีลูกจ�านวนก่ีคน จÖงจะเปšนท่ีพอใจของตนเอง หรอืของคู ่หรอืของสมาชิกคนอ่ืนæ 

ในครอบครวั ความต้องการตรงน้ีจะเก่ียวข้องกับจ�านวนลกูในอุดมคติท่ีต้องการมี จ�านวนลกูท่ีมีอยู่ในป̃จจุบัน 

และจ�านวนลูกท่ีต้องการเพิ่ม มิติเก่ียวกับจ�านวนบุตรท้ังสามด้านน้ีเปšนประเดçนท่ีได้รับการศÖกÉาวิจัยอย่าง

เกือบท่ีจะเรยีกได้ว่าทะลปุรโุปร่งในแวดวงของนักประชากร ท้ังในบ้านเราและในต่างประเทศ เพราะเก่ียวข้อง

โดยตรงต่อนโยบายประชากรที่เกี่ยวกับการเกิดในแต่ละประเทศ

ส�าหรับในประเทศไทย กลไกท่ีเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายน้ีคือ โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ 

เปšนกลไกที่ให้บริการคุมก�าเนิด เพื่อยับยั้งการเกิดแบบชั่วคราวและแบบถาวร กรณีแบบชั่วคราวนั้นหมายถÖง 

ผู้หญิงและ/หรือคู่ตัดสินใจว่ายังไม่ต้องการมีลูก อาจเพราะยังไม่พร้อม หรือมีแล้วแต่ต้องการเว้นระยะ

การตั้งครรภ์ (child spacing) สุขภาพผู้หญิงจะสัมพันธ์โดยตรงกับจ�านวนลูกที่มี คือ ถ้ามีลูกจ�านวนมาก

และติดต่อกัน กçมักจะมีสขุภาพทรดุโทรมเรçวกว่าท่ีควรจะเปšน รวมท้ังมีโอกาสเสีย่งสงูท่ีลกูคนหลงัæ สขุภาพ

จะไม่สมบูรณ์ ส่วนกรณียับย้ังการเกิดแบบถาวรกçคือการท�าหมัน ท่ี½†ายผู้ชายหรือผู้หญิงจะเปšนคนท�ากçได้ 

แต่จากสถิติในประเทศไทย ผูห้ญงิส่วนใหญ่เปšน½†ายท�าหมัน (คอืผูห้ญงิร้อยละ 92 ผูช้ายร้อยละ 8)7 ส�าหรบั

ประเดçนว่าใครเปšน½†ายคุมก�าเนิด เพราะเหตุผลอะไร และใครเปšนคนตัดสินใจ เปšนค�าถามส�าคัญหนÖ่งท่ี

นักสตรีนิยมสายสุขภาพตั้งข้อสังเกตไว้

เมื่อพิจารณาถÖงการด�าเนินงานวางแผนครอบครัว มิติส�าคัญ 3 ประการ ที่ส่งผลต่อสิทธิและสุขภาพ

ผู้หญิง คือ การด�าเนินงานนั้นมีการให้ข่าวสารเรื่องการคุมก�าเนิด กว้างขวาง ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร

หรอืไม่ และให้ข้อมูลรอบด้าน คอื มีท้ังข้อมูลทางบวกและทางลบมากน้อยแค่ไหน รวมท้ังบรกิารให้ค�าปรÖกÉา 

(availability of information and counseling) มีวิธีการคุมก�าเนิดให้เลือกเพียงพอกับความต้องการ

ของผู้หญิงหรือไม่ (availability of choices) ผู้หญิงทุกกลุ่มทุกอาชีพ ไม่ว่าจะมีฐานะเศรÉฐกิจระดับไหน 

โสดหรือแต่งงาน ท้ังในเมือง ชนบท และบนพื้นท่ีสูง สามารถเข้าถÖงบริการเหล่าน้ีได้อย่างเท่าเทียมกัน

หรือไม่ (accessibility of services)

7 PRB Family Planning Worldwide. 2002. Data Sheet. ค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2547 จาก เวçบไซต์: http://www.
prb.org/datafind/prjprbdata/wcprbdata.asp?DW=DR&SL=



1. การทอง 2. การไมทอง 3. ความตั้งใจที่จะไมทอง

ตองการ ตองการไมตองการ ไมตองการ

จำนวนลูก

ที่พอใจ

- จำนวนลูก

 ในอุดมคติ

- จำนวนลูกที่มี

- จำนวนลูก

 ที่ตองการเพิ่ม

การแสวงหา

บริการทำแทง

ที่ปลอดภัย

การทำหมันหญิง

หรือ

การทำหมันชาย

การบริการ

การผสมเทียม

แบบตางๆ

แตงงาน

แตตั้งใจ

ไมมีลูก

อยู

เปนโสด

มีความสัมพันธ

กับเพศเดียวกัน

การเวนระยะ

การมีลูก

การใหบริการคุมกำเนิด

- คุณภาพของการบริการ

 พื้นที่และเปาหมาย

- การใหบริการครอบคลุม

 ประชากรทุกกลุม

โครงการวางแผน

ครอบครัวแหงชาติ

แรงบีบและแรงตอตานจากคานิยมวัฒนธรรมของสังคม

สุขภาพทางเพศและภาวะเจ็บปวยในระบบเจริญพันธุกับความสัมพันธเชิงอำนาจระหวางคู:

โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ กามโรค เอซไอวี/เอดส มะเร็งในระบบสืบพันธุ สุขภาพวัยทอง

สุขภาพทางเพศของวัยรุน เพศศึกษา ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในบาน

ความสัมพันธของสภาวการณทั้ง 3 แบบ และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ

กับชุดความคิดและวาทกรรมเร�องเพศภาวะและเพศวิถี

นโยบายประชากร

ที่เกี่ยวกับการเกิด

สิทธิในการควบคุมรางกายตนเองของผูหญิง

สุขภาพผูหญิงที่เกี่ยวของกับระบบเจริญพันธุ (Women’s Reproductive Health)

ทÕèมา: ปรับจาก กฤตยา อาชวนิจกุล. 2537. ผู้หญิงกับนโยบายประชากรและสิทธิในการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์. ใน มยุรี 
ด�ารงค์เช้ือ (บรรณาธกิาร). º¹·Ò§áÂ¡: »ÃÐÁÇÅ·ÑÈ¹ÐÇ‹Ò Œ́ÇÂ»̃ÞËÒ¡ÒÃ·íÒá·Œ§ ̈ Ò¡ÁØÁÁÍ§¢Í§¹Ñ¡ÊÔ·¸ÔÊµÃÕ »ÃÑªÞÒ 
áÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� (22-53). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อนหญิง และเจนเดอร์เพรส.

รู» 1 สภาวการณ์รูปธรรมและป˜ญหาเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ
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 ãนสÀาวการณ์ทÕè¼ู้หÞิงท้องäม‹พร้อม หรือไม่ต้องการท้องนั้น สิ่งที่ติดตามมาทันทีคือความต้องการยุติ
การต้ังครรภ์ โดยผู้หญิงจะพยายามแสวงหาข้อมูลและสถานท่ีท่ีสามารถให้บริการท�าแท้งท่ีปลอดภัย 

และในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ แต่ผู้หญิงจะหาท่ีท�าแท้งอย่างปลอดภัยได้อย่างไร โดยเ©พาะในประเทศท่ี

การท�าแท้งเปšนสิ่งผิดกฎหมาย8 ในป‚หนÖ่งæ จÖงมีผู้หญิงจ�านวนมากต้องเสียชีวิตจากการท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัย 

จนการท�าแท้งกลายเปšนสาเหตุการตายอันดับต้นæ ของผูห้ญงิในประเทศด้อยพ²ันาหลายประเทศ ประเดçน

ส�าคัญของข้อเทçจจริงเรื่องการท�าแท้งน้ีคือäÁ‹ÁÕ¼Ù ŒËÞÔ§¤¹ã´ã¹âÅ¡·ÕèµÑé§ã¨·ŒÍ§à¾×èÍ¨Ðä»·íÒá·Œ§ ผู้หญิง

ท่ีต้องการยุติการต้ังครรภ์ล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจส�าคญัท่ีเปšนป̃ญหาเ©พาะหน้าในขณะน้ัน และผูห้ญงิต้องการ

แก้ป˜ญหานั้นæ ของตนเอง

วาทกรรมหลักของการต่อต้านการท�าแท้งกçคือ การมองว่าตัวอ่อนในท้องผู้หญิงมีฐานะเปšนบุคคล

คนหนÖง่ และร่างกายผูห้ญงิเปšนเพยีงท่ีบรรจุตัวอ่อนเท่าน้ัน และบุคคลภายนอกและรวมท้ังตัวอ่อนมีสทิธเิหนือ

กว่าร่างกายผู้หญิง (ท่ีเปšนแม่) โดยสามารถห้ามไม่ให้ผู้หญิงน�าตัวอ่อนออกกçได้ หรือโน้มน้าวกÖ่งบังคับให้

เอาออกกçได้9 เม่ือมองว่าตัวอ่อนมีสถานภาพเปšนบุคคล จÖงถูกน�าไปโยงกับเรือ่งศีลธรรมว่าการท�าลายตัวอ่อน 

คือการท�าลายชีวิต แม้จะยังไม่มีการเกิด ผู้หญิงอุ้มท้องจÖงไม่มีสิทธิท�าลายตัวอ่อนที่อยู่ในร่างกายของตนเอง 

ข้อโต้แย้งต่อประเดçนน้ีกçคอื ผูห้ญงิกับตัวอ่อนในครรภ์ไม่ใช่สองสิง่ท่ีจะแยกออกจากกันได้เดçดขาด แท้จรงิแล้ว 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงท้องกับตัวอ่อนคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับส่วนหนÖ่งของร่างกายตนเอง 

เปšนส่วนที่เธอเปšนผู้สร้างขÖ้นมาเอง สภาวะของการท้องจะครอบง�าผู้หญิงอยู่ทุกอณูของร่างกาย ทั้งหัวใจและ

จิตวิญญาณ ท้ังยามต่ืนและยามหลับ ท้ังเวลากินหรือเวลาด่ืม ดังน้ัน ความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับตัวอ่อน 

จÖงไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนสองคน การน�ากฎหมายอาชญากรรมเรื่องการ¦่ามาใช้กับผู้หญิงท่ีต้องการ

ยุติการตั้งครรภ์จÖงเปšนเรื่องไร้สาระอย่างยิ่ง (Paczensky, 1990)

สอง การäม‹ท้อง คือ ภาวะท่ีผู้หญิงไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ แบ่งออกได้เปšน 2 กลุ่มเช่นกัน คือ 

กลุ่มที่สามารถท้องได้ แต่ตั้งใจที่จะหยุดการมีลูกโดยการท�าหมัน (ถ้าสามารถเลือกได้ตามที่ตั้งใจกçย่อมไม่มี

ป˜ญหาใดæ หรือถ้ามีป˜ญหา กçคงขÖ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการท�าหมันน้ันæ) กับกลุ่ม

ท่ีเปšนหมันตามธรรมชาติ ป̃จจุบันเรยีกว่าอยู่ใน “ภาวะการมีบุตรยาก” (infertility) ซÖง่หากท้ังคูไ่ม่ได้ให้คณุค่า

กับการมีหรือไม่มีลูกกçคงไม่มีป˜ญหา แต่หากคู่ชีวิตคิดเรื่องน้ีต่างกัน และไม่สามารถท�าใจให้ยอมรับสภาพ

แห่งความไม่สามารถจะมีลูกได้ (unwanted infertility) แล้วทั้งคู่จะแก้ป˜ญหาอย่างไร

ประเดçนท่ีถูกมองข้ามเสมอกçคือ ท�าไมผู้หญิงและคู่จÖงรู ้สÖกว่าการมีบุตรยากเปšนป˜ญหาและเปšน

ความทุกข์ใหญ่หลวงในชีวิต (พมิพ์วัลย์, 2542) ค�าอธบิายเรือ่งน้ีอยู่ท่ีการท�าความเข้าใจอุดมการณ์ครอบครวั

และการมีเหย้าเรือน ท่ีสร้างบรรทัดฐานและความเช่ือว่าครอบครัวเปšนสถาบันส�าคัญ การสร้างครอบครัว

ครบสมบูรณ์ท่ีมีพ่อแม่และลูกเปšนความจ�าเปšนสุดยอดในการด�ารงเผ่าพันธุ์มนุÉย์ไว้ เม่ือคู่ชีวิตใดเผชิญ

8 มีเพียงร้อยละ 15 ของประเทศด้อยพั²นา และร้อยละ 67 ของประเทศพั²นาแล้วที่ผู้หญิงสามารถท�าแท้งได้เมื่อร้องขอ 
(on request) (United Nations. 2004. World Population Policies 2003. ST/ESA/SER.A/230. New York: 
United Nations, p.13.)
9 ดังกรณีผู้หญิงติดเชือ้ตั้งครรภ์แล้วถูกขอร้องกÖ่งบังคับให้ท�าแท้งที่เคยเกิดขÖ้นช่วงหนÖ่งในบ้านเรา ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อเรื่องสิทธิการท�าแท้งใน กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ (2545). 



ประสบการณ์มีลูกยาก จÖงกลายเปšนข้อบ่งช้ีความบกพร่องในหน้าท่ีท่ีไม่สามารถสร้างครอบครัวและด�ารง

เผ่าพันธุ์ต่อไปได้ โดยเ©พาะผู้หญิงท่ีรู้สÖกสูญเสียตัวตน ผิดหวังกับตัวเองท่ีไม่สามารถท�าตามบรรทัดฐานท่ี

ผู้หญิงแบกรับจากสังคมไว้ได้ น่ันคือ การต้องเปšนท้ังเมียและแม่ โดยเ©พาะในหลายสังคมท่ีความเปšนแม่ 

เปšนช่องทางเดียวของผู้หญิงในการสร้างอ�านาจต่อรองและมีตัวตนเปšนที่ยอมรับ

สาม การตัéงãจทÕèจÐäม‹ท้อง อาจแบ่งสภาวการณ์รูปธรรมออกได้เปšน 3 แบบ คือ มีชีวิตคู่ต่างเพศ

แต่ต้ังใจไม่มีลูก (ซÖ่งมีอยู่จริงแต่เปšนสัดส่วนท่ีน้อยมาก) อยู่เปšนโสดบริสุทธิ์ตลอดชีวิต มีความสัมพันธ์กับ

เพศเดียวกันหรือต่างเพศ แต่ใช้วิธีคุมก�าเนิดเพื่อป‡องกันการตั้งครรภ์

ในกลุม่ผูห้ญงิท่ีตัดสนิใจครองตนเปšนโสด มักต้องเผชิญแรงกดดันของการป¯เิสธอุดมการณ์ครอบครวั

อยู่เสมอ เน่ืองจากการแต่งงานระหว่างชายหญิงเปšนหนทางเดียวท่ีผู้หญิงจะมีเพศสัมพันธ์และมีลูกได้โดย

ไม่ถูกประณาม การเลอืกอยู่เปšนโสดจÖงท้าทายและสัน่คลอนอุดมการณ์ครอบครวัโดยตรง และเผชิญแรงกดดัน

รุนแรงแตกต่างกันในแต่ละสังคม ผู้หญิงจ�านวนมากจÖงต้อง½„นใจแต่งงานหรือมีชีวิตคู่

อีกทางเลอืกหนÖง่คอื การมีความสมัพนัธ์กับคนเพศเดียวกัน (lesbian relationship) ไม่ว่าจะเปšน ทอม 

ดี ้หรอืหญงิรกัหญงิน้ัน ถือเปšนทางเลอืกท่ีท้าทายและสัน่คลอนท้ังอุดมการณ์เรือ่งคูเ่พศตรงข้ามและอุดมการณ์

ครอบครัว และถูกตีตราประณามรุนแรงที่สุดจากสังคม การตัดสินใจเลือกชีวิตทางเพศของผู้หญิง ถือเปšน

อีกหนÖ่งประเดçนส�าคัญในการต่อสู้เรื่องสิทธิผู้หญิง ท่ีผู้หญิงต้องมีเสรีภาพในการเลือกรูปแบบความสัมพันธ์

ทางเพศ ไม่ว่าจะเปšน ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลย (asexual) หรือมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศ หรือกับ

เพศเดียวกัน (Bunch, 1990)

สทิธเิหนือเน้ือตัวร่างกายผูห้ญงิเก่ียวกับการท้อง แท้ง และความเปšนแม่น้ี เรยีกรวมว่าเปšนสทิธอินามัย

เจริญพันธุ์ ในการประชุม ICPD เมื่อ พ.ศ. 2537 ถือเปšนสิทธิมนุÉยชนขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับ 

ได้แก่ สิทธิต่างæ ต่อไปนี้ 

-  การที่ผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีอิสระ และมีความรับผิดชอบ ว่าจะมีเพศสัมพันธ์

เมื่อใด กับใคร จะมีบุตรหรือไม่มี เมื่อไร จ�านวนกี่คน จะเว้นระยะห่างของการมีบุตรนานเท่าไร

-  การท่ีผูห้ญงิสามารถเข้าถÖงข้อมูลเก่ียวกับการคมุก�าเนิด วิธคีมุก�าเนิดท่ีปลอดภยัและมีประสทิธภิาพ 

เปšนท่ียอมรบั ตลอดจนสามารถเข้าถÖงบรกิารทางสขุภาพท่ีมีคณุภาพ อันจะท�าให้ผูห้ญงิมีความปลอดภยั

จากการท้อง การท�าแท้ง การคลอด และการมีลูกที่มีสุขภาพสมบูรณ์แขçงแรง

-  ผูห้ญงิต้องมีสทิธท่ีิจะตัดสินใจในเรือ่งน้ีท้ังหมด โดยปราศจากการเลอืกป¯บัิติจากสงัคม ปราศจาก

การบังคับขู่เขçญ และปราศจากความรุนแรง

การเกิดจากทองที่ตั้งใจตองใหผูหญิงมีสวนตัดสินใจเลือกเอง

ในทศวรรÉน้ี สังคมไทยก�าลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงส�าคัญ น่ันคือ การเปšนสังคมสูงวัย ด้วยอัตรา

การเกิดท่ีลดลง สวนทางกับสถิติแม่วัยรุ่นท่ีเพิ่มขÖ้น และด้วยค�าถามส�าคัญถÖงการเกิดและการมีชีวิตอยู่

อย่างมีคุณภาพของสังคมไทย เรื่องของท้องไม่พร้อมกับการเกิดจÖงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยเ©พาะ

เม่ือมองจากมุมของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์ แต่ความยากล�าบากอย่างย่ิงของการท�าความเข้าใจเรื่อง

ท้องไม่พร้อมกับการเกิดกçคือ การที่ร่างกายผู้หญิงเปšนพื้นที่ต่อสู้รองรับอุดมการณ์หลายอย่างเกินไป เริ่มจาก

ครอบครัวและการตั้งครรภ  159



160  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ÍǾ Á¡ÒÃ³�àÃ×èÍ§à¾È ท่ีก�าหนดแบบแผนป¯บัิติไว้อย่างแขçงตัว เช่น อนุญาตให้มีได้ในสถาบันการแต่งงาน 

ในวัยอันสมควร และในความสัมพันธ์ต่างเพศ ฯลฯ 

ÍǾ Á¡ÒÃ³�àÃ×èÍ§¼ÙŒªÒÂà»š¹ãËÞ‹ ท่ียอมรบัอิทธพิลของผูช้ายในการก�าหนดความเปšนไปของชีวิตทางสงัคม

มากกว่าผู้หญิง แม้จะเปšนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเองกçตาม

ÍØ´Á¡ÒÃ³�¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÁºÙÃ³� ที่สร้างระบบคุณค่าให้ความส�าคัญกับการเกิดและการมีลูก โดยวางเ©ย

ไม่เหçนว่าความต้ังใจ/ไม่ต้ังใจท้อง หรอืความพร้อม/ไม่พร้อมท่ีจะต้ังครรภ์ของผูห้ญงิเปšนป̃จจัยพืน้ฐานท่ีส�าคญั

ในการตัดสนิใจ ผูห้ญงิจ�านวนมากต้องเสยีสละความต้องการ ½„นความต้ังใจ เปลีย่นแปลงชีวิตตัวเอง อดทน

และดิ้นรนทุกวิถีทางทั้งชีวิต เพียงเพื่อจะเปšนเมียและแม่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์ และ

ÍØ´Á¡ÒÃ³�àÃ×èÍ§ÊÔ·¸ÔÍ¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø� ซÖ่งแม้จะยังเปšนวิธีคิดชุดใหม่ในสังคมไทย ท่ีหยิบยกเอาเรื่อง

สิทธิมาเปšนหัวข้อส�าคัญแทนหน้าท่ีและบทบาทท่ีต้องป¯ิบัติ แต่ดูเหมือนจะเปšนความหวังเดียวของการต่อสู้

ให้ผู้หญิงมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกชีวิตทางเพศ และก�าหนดอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเอง

ภายใต้การจับจ้องด้วยสายตาท่ีพร้อมตัดสนิว่า ผูห้ญงิต้องท้องแบบไหนจÖงจะเปšนการท้องท่ีถูกต้องชอบ

ธรรม ท้องแบบไหนเปšนท้องท่ีผิดไม่เหมาะสม การยุติการต้ังครรภ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร ต้องแลกกับบท

ลงโทÉ½̃งใจไปตลอดชีวิต และการให้ค่าสงูส่งกับการเกิด โดยวางเ©ยต่อคณุภาพชีวิตของท้ังผูเ้ปšนแม่และลูก

ที่จะเกิดจากท้องที่ไม่พร้อม ประเดçนค�าถามส�าคัญในทางประชากรกçคือ 

¡ÒÃà¡Ô´¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãã¹ÊÑ§¤Áä·Â¨Ðà»š¹¡ÒÃà¡Ô´·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ¨Ò¡·ŒÍ§·ÕèµÑé§ã¨ áÅÐ¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ
·Õè¾ÃŒÍÁä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ËÒ¡äÁ‹ÂÍÁãËŒ¼ÙŒËÞÔ§áÊ´§¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ð·ŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹·ŒÍ§ä´Œ áÅÐäÁ‹ÂÍÁãËŒ¼ÙŒËÞÔ§ÁÕ·Ò§
àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¨Ñ´¡ÒÃªÕÇÔµà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø�¢Í§µÑÇàÍ§
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ปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการตั้งครรภในวัยรุน: 

การศึกษาเชิงคุณภาพ

¾¨¹Ò ËÑ¹¨Ò§ÊÔ·¸Ôì∗ áÅÐ ¸ÕÃ¹§¤� Ê¡ØÅÈÃÕ∗∗

บทคัดยอ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความคิดเหçนของครู และผู้ปกครองถÖงป˜จจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเปšนแนวทางในการดูแลไม่ให้มี หรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น 

โดยการสัมภาÉณ์เชิงลÖกครู จ�านวน 2 คน จากโรงเรียนในพื้นที่อ�าเภอพุทธมณฑล และผู้ปกครองที่มีลูก

วัยรุน่หญงิอายุ 13-14 ป‚ ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีอ�าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครอบครวัละ 1 คน จ�านวน 

4 ครอบครวั ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ถÖงมีนาคม 2557 พบว่า ท้ังคร ูและผูป้กครองมีความคดิเหçนสอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกันว่าทั้งป˜จจัยภายในและภายนอกครอบครัว ต่างกçมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น โดยป˜จจัยภายในครอบครัว ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น การควบคุมและ

มีกฎระเบียบในครอบครวั และการสือ่สารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุน่ ส่วนป̃จจัยภายนอกครอบครวั ได้แก่ สภาพ

แวดล้อมละแวกบ้าน เพื่อน และสื่อ เช่น ทีวี และอินเทอร์เนçต อย่างไรกçตาม การด�าเนินการแก้ป˜ญหาเพื่อ

ลดการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ให้เกิดความย่ังยืน ควรจะได้รบัความร่วมมือจากทุกæ ½†าย ไม่ว่าจะเปšนสงัคม ชุมชน 

โรงเรียน หรือครอบครัวกçตาม

คíาสíาคัÞ: ป˜จจัยเสี่ยง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การศÖกÉาเชิงคุณภาพ ครูและผู้ปกครอง

∗ อาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
∗∗ นักป¯ิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ครอบครัวและการตั้งครรภ  163



164  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

Risk factors influencing teenage 

pregnancy: A qualitative study

Pojjana Hunchangsith∗ and Teeranong Sakulsri∗∗

Abstract

This study aims to explore the opinions of teachers and parents about risk factors 

influencing teenage pregnancy. In-depth interviews of two teachers and four parents 

of girls aged 13-14 years in Phutthamonthon district, Nakhon Prathom province were 

carried out during February and March 2014. The results revealed that the teachers 

and the parents had similar opinions: factors both inside and outside of the family 

influence teenage pregnancy risk. Inside family factors were parent and child relation-

ships, control/regulation in the family, and communication in the family. Outside family 

factors mentioned by respondents were neighborhoods, friends, and media such as TV 

and the internet. However, to ease the problem of adolescent pregnancy, cooperation 

is needed from every sector including society, community, school, and the family. 

Ultimately, it is hoped that the study will identify ways to prevent adolescents from 

having sexual intercourse or to delay first intercourse.

Keywords: risk factors, teenage pregnancy, qualitative study, teachers and parents

∗ Lecturer, Institute for Population and Social Research, Mahidol University
∗∗ Researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University



บทนํา

สงัคมไทยในช่วงทศวรรÉท่ีผ่านมา ไม่อาจป¯เิสธได้ว่าป̃ญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่เปšนป̃ญหาส�าคญัใน

ล�าดับต้นæ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตของวัยรุ่นไทย ท่ีซÖมซับขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวั²นธรรมทางตะวันตกมากขÖ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีมีความรวดเรçวและ

ง่ายต่อการเข้าถÖง ความสัมพันธ์ในครอบครัวจÖงถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี โดยเ©พาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่æของวัยรุ่นในสังคมไทยตามมา

อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงลักÉณะของครอบครัวในป˜จจุบันท่ีมีความหลากหลายมากย่ิงขÖ้น เช่น บาง

ครอบครัวมีลักÉณะเปšนครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงพ่อ-แม่ และลูก หรือบางครอบครัวมีลักÉณะเปšนครอบครัว

เลี้ยงเด่ียว ท่ีมีเพียงแม่คนเดียวหรือพ่อคนเดียวท่ีอยู่กับลูก หรือบางครอบครัวมีลักÉณะเปšนครอบครัว

ผู้สูงอายุ ที่มีเพียงผู้สูงอายุกับเดçก การเปลี่ยนแปลงลักÉณะของครอบครัวที่เกิดขÖน้นี้ อาจเกิดขÖ้นจากค่านยิม

การอยู่อาศัยหลังแต่งงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยหลังแต่งงานแล้วย้ายออกไปจากครอบครัวเดิม เพื่อสร้าง

ครอบครัวใหม่ของตนเองเปšนครอบครัวเดี่ยว หรือการหย่าร้างที่มีเพิ่มมากขÖ้น ท�าให้มีเพียง “แม่อยู่กับลูก” 

หรือ “พ่ออยู่กับลูก” นอกจากนี้อาจเกิดจากป˜จจัยความจ�าเปšนทางด้านเศรÉฐกิจที่พ่อ-แม่ต้องไปท�างานที่อื่น 

และท้ิงลูกไว้กับผู้สูงอายุ อย่างไรกçตาม การเปลี่ยนแปลงลักÉณะของครอบครัวดังกล่าว ได้ส่งผลต่อ

ความสมัพนัธ์ในครอบครวัไทย ท�าให้พ่อ-แม่มีเวลาอยู่ร่วมกันหรอืท�ากิจกรรมร่วมกันน้อยลงก่อให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างวัยของพ่อ-แม่และลูก และส่งผลให้เกิดช่องว่างทางการสื่อสารของวัยที่มีความแตกต่างกันมากยิ่งขÖ้น 

จนในบางครอบครวัพ่อ-แม่ไม่สามารถมีบทบาทในการสัง่สอน ปลกู½̃ง และขัดเกลาทางสังคมให้กับลกูตนเองได้

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความคิดเหçนของครู และผู้ปกครองถÖงป˜จจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อ

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเปšนแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น 

ในอ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สถานการณการตั้งครรภในวัยรุน

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent pregnancy) ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถÖง 

การตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า 20 ป‚ (Department of Child and Adolescent Health and 

Development, 2004) จากสถิติสาธารณสุขป‚ 2555 (กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2555) 

ชี้ให้เหçนว่า ในช่วง 5 ป‚ที่ผ่านมา อัตราเจริญพันธุ์แม่วัยรุ่น (Adolescent fertility rate) อายุ 15-19 ป‚ 

ค่อนข้างคงที่ ในอัตรา 50.1 ต่อประชากรในกลุ่มอายุเดียวกัน 1,000 คน ตั้งแต่ป‚ 2551 จนถÖง ป‚ 2553 

และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขÖ้นเปšน 53.6 และ 53.8 ในป‚ 2554 และ 2555 ตามล�าดับ (รูป 1) 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนแม่วัยรุ่นในรายจังหวัด ในป‚ 2554 พบว่า มีความสัมพันธ์กับจ�านวนป‚การศÖกÉา

เ©ลีย่และสดัส่วนคนจน โดยจังหวัดท่ีมีป‚การศÖกÉาเ©ลีย่ต�า่ มีแนวโน้มท่ีจะมีแม่วัยรุน่สงู และจังหวัดท่ีมีสดัส่วน

คนจนสงู มีแนวโน้มท่ีจะมีแม่วัยรุน่สงูเช่นกัน (ส�านักงานคณะกรรมการพ²ันาการเศรÉฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 

2556) ซÖ่งสอดคล้องกับผลการศÖกÉาของศิริพร และคณะ (2555) ที่พบว่า ร้อยละ 70 ของแม่วัยรุ่นนัน้

ไม่ได้เรยีน/พกัการเรยีน รองลงมาจบระดบัมัธยมศÖกÉาตอนต้น มัธยมปลาย และ ปวช. ตามล�าดบั เกือบครÖง่หนÖง่ 
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(ร้อยละ 45) ของครอบครัวเดิมของแม่วัยรุ่น มีเงินพอใช้แต่ไม่เหลือเกçบ มีเพียงร้อยละ 27 ที่มีเหลือเกçบ 

และร้อยละ 17 ไม่พอใช้จ่ายและเปšนหนี้

รู» 1 อัตราเจริญพันธุ์รายอายุ ต่อประชากรรายกลุ่มอายุ 1,000 คน พ.ศ. 2551-2555

ทÕèมา: สถิติสาธารณสุข 2555

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเสี่ยงในการตั้งครรภในวัยรุน

ในงานวิจัยของ Miller และคณะ (2001) พบว่าครอบครัว โดยเ©พาะพ่อ-แม่เปšนป˜จจัยส�าคัญท่ีมี

อิทธพิลต่อความเสีย่งท่ีวัยรุน่จะต้ังครรภ์ โดยแบ่งเปšน 1) ความสมัพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุน่ 2) การควบคมุ 

และมีกฎเกณฑ์ในครอบครัว และ 3) การส่ือสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น ซÖ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Baumrind (1991) ที่ชี้ให้เหçนว่า พ่อ-แม่ที่ให้การสนับสนุน เอาใจใส่ดี และมีความเข้มงวดระดับปานกลาง 

(authoritative parenting) นั้นส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมท่ีดี ในขณะที่พ่อ-แม่ที่เข้มงวดมาก และไม่ค่อย

ให้ความอบอุ่นกับวัยรุ่น (authoritarian parenting) หรือพ่อ-แม่ที่เลี้ยงดูวัยรุ่นแบบตามใจหรือไม่เอาใจใส่ 

(permissive parenting) ส่งผลให้วัยรุน่มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ด่ืมสรุาหรอืเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอÎอล์ 

สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด ซÖ่งน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และไม่มีการคุมก�าเนิด



1. ความสัมพันธระหวางพอ-แมกับวัยรุน

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น ในลักÉณะครอบครัวอบอุ่น (parental warmth) มีความ

ใกล้ชิดกัน (parent/child closeness) และให้การสนับสนุน (parental support) ในงานวิจัยของ 

Miller และคณะ (2001) พบว่า ความใกล้ชิดของพ่อ-แม่และวัยรุ่น มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยง

ที่วัยรุ่นจะตั้งครรภ์ ในแง่ของการที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การชะลอการมีเพศสัมพันธ์ การมีคู่นอน

น้อยลง และรวมถÖงการคมุก�าเนิดอย่างสม�า่เสมอด้วย ซÖง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Inazu และ Fox (1980) 

ที่พบว่า ความใกล้ชิดของแม่กับลูกสาวมีความสัมพันธ์อย่างเหçนได้ชัดว่า ลูกสาวจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร นอกจากน้ี ความใกล้ชิดของพ่อ-แม่กับวัยรุน่ ยังส่งผลให้วัยรุน่ชะลอการมีเพศสมัพนัธ์อีกด้วย (Dan-

ziger, 1995; Taris & Semin, 1997; Upchurch, Aneshensel, Sucoff, & Levy-Storms, 1999) ส่วน

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแม่และวัยรุ่นน้ัน มีความเช่ือมโยงกับการคุมก�าเนิดอย่างสม�่าเสมอท้ังในวัยรุ่นชาย

และหญิง (Jaccard, Dittus, & Gordon, 1996)

ในด้านการให้การสนับสนุนของพ่อ-แม่นั้น ส่งผลให้ลูกสาวไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยวัยรุ่น

ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อ-แม่ โดยเ©พาะวัยรุ่นชายจะมีโอกาสมากกว่าที่จะดื่มแอลกอÎอล์ ส่วนวัยรุ่น

หญิงจะมีภาวะซÖมเศร้ามากกว่า และน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (Whitbeck, Hoyt, Miller, & 

Kao, 1992) นอกจากนี้ การศÖกÉาระยะยาวของ Whitbeck และคณะ (1993) หลังจากตามไป 1 ป‚ 

พบว่าความอบอุ่น/การให้การสนับสนุนของพ่อ-แม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซÖมเศร้าของวัยรุ่นหญิง เมื่อวัยรุ่น

ขาดความอบอุ่นหรือขาดการการสนับสนุนจากพ่อ-แม่ มักจะเกิดภาวะซÖมเศร้า และหาทางออกโดยน�าไปสู่

การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน 

2. การควบคุม และมีกฎระเบียบในครอบครัว

การควบคมุ และมีกฎระเบียบในครอบครวั หมายรวมถÖง การติดตาม ให้ค�าแนะน�า และมีกฎระเบียบ 

ส่งผลให้วัยรุน่ไม่มีพฤติกรรมท่ีเปšนป̃ญหา (Herman, Dornbusch, Herron, & Herting, 1997; Steinberg, 

Fletcher, & Darling, 1994) นอกจากนี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ (B. C. Miller, et al., 2001) ยังพบอีกว่า 

การให้ค�าแนะน�าของพ่อ-แม่ และการติดตามวัยรุ ่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ ่น 

โดยลดความเสี่ยงท่ีวัยรุ่นจะต้ังครรภ์ ท้ังด้านการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ 

และมีคู่นอนน้อยลง

การให้ค�าแนะน�า/มีกฎระเบียบของพ่อ-แม่ ส่งผลให้วัยรุน่ไม่มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวัยอันควร (K. S. Miller, 

Forehand, & Kotchick, 1999) ซÖ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นæ (Capaldi, Crosby, & Stoolmiller, 

1996; Ku, Sonenstein, & Pleck, 1993) ท่ีพบว่า การติดตามของพ่อ-แม่ ท�าให้วัยรุน่ชะลอการมีเพศสมัพนัธ์ 

หรือมีคู่นอนน้อยลง รวมถÖงการคุมก�าเนิดด้วย (Luster & Small, 1994; K. S. Miller, et al., 1999; 

Rodgers, 1999) อย่างไรกçตาม มีงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่กลับพบว่า 

การควบคุม/มีกฎระเบียบของผู้ปกครองนั้น ส่งผลให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ หรือมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ ดังเช่น 

งานวิจัยของ Resnick และคณะ (1997) ท่ีรายงานว่า การท่ีพ่อ-แม่อยู่บ้าน ไม่ว่าจะเปšนก่อนวัยรุน่ไปโรงเรยีน 

หลงัวัยรุน่กลบัจากโรงเรยีน ร่วมรบัประทานอาหารเยçนด้วยกัน หรอืช่วงเวลาเข้านอนกçตาม ไม่ได้ท�าให้วัยรุน่
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ชะลอการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีประวัติตั้งครรภ์ ซÖ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Perkins และคณะ (1998) 

ท่ีพบว่า การท่ีพ่อ-แม่อยู่บ้าน แต่ไม่เอาใจใส่วัยรุน่ มีความสมัพนัธ์กับการมีเพศสมัพนัธ์ของวัยรุน่ นอกจากน้ี

งานวิจัยของ East (1996) ยังพบว่า ความเข้มงวดและมีกฎระเบียบของแม่ ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ลูกสาว

มีเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้ความเข้มงวด หรือการมีกฎระเบียบในครอบครัว ต้องไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป ซÖ่งจะส่ง

ผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น และความเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นด้วย วัยรุ่นท่ีอยู่ในครอบครัว

ท่ีเข้มงวดเกินไป จะมีโอกาสท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์มากกว่าวัยรุน่ท่ีอยู่ในครอบครวัท่ีเข้มงวดระดับปานกลาง (B. C. 

Miller, McCoy, Olson, & Wallace, 1986) ส่วนวัยรุน่ท่ีอยู่ในครอบครวัท่ีไม่เข้มงวด ไม่มีการให้ค�าแนะน�า 

จะมีโอกาสสูงที่จะใช้สารเสพติดและแอลกอÎอล์ ซÖ่งน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และไม่มีการคุมก�าเนิด

3. การสื่อสารระหวางพอ-แมกับวัยรุน

การสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น โดยเ©พาะการสื่อสารระหว่างแม่กับวัยรุ่น มีความสัมพันธ์กับ

ความเสี่ยงในการต้ังครรภ์ของวัยรุ่นมากกว่าการสื่อสารระหว่างพ่อกับวัยรุ่น และได้ผลกับลูกสาวมากกว่า

ลูกชาย (B. C. Miller, et al., 2001) มีงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยที่พบว่า การสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น

ในเรือ่งเพศ มีความสมัพนัธ์กับการไม่มีเพศสมัพนัธ์ในวัยรุน่ และชะลอการมีเพศสมัพนัธ์ รวมถÖงมีคูน่อนน้อย

ลงด้วย (Barnett, Papini, & Gbur, 1991; East, 1996; Grossman, Frye, Charmaraman, & Erkut, 

2013; Holtzman & Rubinson, 1995; Jaccard & Dittus, 1991; Jaccard, et al., 1996; Leland 

& Barth, 1993; K. S. Miller, et al., 1999; Pick & Palos, 1995; Usher-Seriki, Smith Bynum, & 

Callands, 2008; Ward & Wyatt, 1994) นอกจากนี้ การสื่อสารดังกล่าว ยังช่วยให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะ

ใช้วิธีคุมก�าเนิดที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย (Casper, 1990; Fisher, 1989; Leland & Barth, 1993; Pick 

& Palos, 1995) อย่างไรกçตาม มีบางงานวิจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์ของการสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น

และการมีเพศสมัพนัธ์ในวัยรุน่ หรอืการคมุก�าเนิด (Chewning & Van Koningsveld, 1998; Christopher, 

Johnson, & Roosa, 1993; Fisher, 1993; Hovell et al., 1994; Rodgers, 1999)

เนื้อหาในการสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น ถือว่าเปšนสิ่งที่ส�าคัญอย่างหนÖ่ง ซÖ่งงานวิจัยของ Miller 

(K. S. Miller, et al., 1999) พบว่า การสือ่สารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุน่ในหัวข้อท่ัวæไปน้ัน ไม่มีความสมัพนัธ์

กับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แต่หากเปšนหัวข้อการส่ือสารในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเปšนหัวข้อเดียว หรือ

หลายหัวข้อกçตาม จะพบความสัมพันธ์ดังกล่าว (Aspy et al., 2007; Blake, Simkin, Ledsky, Perkins, 

& Calabrese, 2001; Usher-Seriki, et al., 2008) นอกจากเน้ือหาในการสือ่สารแล้ว ความถ่ีและคณุภาพ

ของการสื่อสาร ยังมีความสัมพันธ์กับการคุมก�าเนิดในวัยรุ่นอีกด้วย (Whitaker, Miller, May, & Levin, 

1999) ส่วนเจตคติและค่านิยมในเรื่องเพศของพ่อ-แม่น้ัน พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุ่น โดยพ่อ-แม่ท่ีสอนวัยรุ่นให้รักนวลสงวนตัวน้ัน จะพบว่าลูกสาวจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนถÖงวัยอันควร 

(Fisher, 1989)

ทั้งนี้การสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่นในเรื่องเพศนั้น โดยเ©พาะครอบครัวไทย ถือว่ายังอยู่ในระดับ

ปานกลาง ถÖงแม้ว่าพ่อ-แม่จะมีความรู้เรื่องเพศโดยรวมอยู่ในระดับดีกçตาม (สุมิตรา และโสมภัทร, 2556) 



และเปšนเรื่องท่ีไม่ง่ายเลยถ้าพ่อ-แม่มีทักÉะไม่เพียงพอ รวมถÖงศัพท์ท่ีใช้ในการสื่อสารเรื่องเพศน้ันมีน้อย 

หรอืมักเปšนค�าหยาบโลน ซÖง่ท�าให้ไม่สะดวกใจในการส่ือสาร นอกจากน้ียังมีข้อจ�ากัดอ่ืนæ ท่ีภายในครอบครวั

ไทย มักจะไม่พูดคุยในเรื่องเพศ เช่น 1) ข้อจ�ากัดทางด้านวั²นธรรม 2) ช่องว่างระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น 

3) ไม่คิดว่าเปšนหน้าที่ของพ่อ-แม่ในการสอนเรื่องเพศศÖกÉา และ 4) จะดีกว่าถ้าไม่พูดถÖง (Sridawruang, 

Pfeil, & Crozier, 2010)

วิธีการศึกษาและขอคนพบ

งานวิจัยใช้การศÖกÉาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท�าการเกçบรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาÉณ์เชิงลÖกครู จ�านวน 

2 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อ�าเภอพุทธมณฑล เปšนชาย 1 คน หญิง 1 คน และผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่น

หญิงอายุ 13-14 ป‚ ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครอบครัวละ 1 คน จ�านวน 

4 ครอบครัว โดยท�าการเกçบรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถÖงเดือนมีนาคม 2557 ซÖ่งผู้วิจัยเลือกพื้นที่

ท�าการศÖกÉาอ�าเภอพุทธมณฑล เน่ืองจากเปšนพืน้ท่ีท่ีมีการด�าเนินงานของมหาวิทยาลยัมหิดล “มหิดลโมเดล: 

การป‡องกันและแก้ไขป˜ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดยมีแนวค�าถาม 3 ประเดçนหลัก ดังนี้ คือ 

1. สถานการณ์ป˜ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการสื่อสารภายในครอบครัว

2. ป˜จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเส่ียงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

3. ข้อเสนอในการด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้มีความยั่งยืน 

การเลือกผู้ให้ข้อมูลท่ีเปšนผู้ปกครอง พิจารณาเลือกจากลักÉณะการอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิก

ในครอบครัว ในพื้นที่อ�าเภอพุทธมณฑล ซÖ่งประกอบไปด้วย 3 ลักÉณะ คือ 1) ครอบครัวเดี่ยวที่มีพ่อ-แม่ 

และลูกอยู่อาศัยร่วมกัน 2) ครอบครัวเลี้ยงเด่ียวท่ีมีเพียงแม่คนเดียวหรือพ่อคนเดียวท่ีอยู่กับลูก และ 

3) ครอบครวัท่ีผูส้งูอายุอยู่กับเดçก นอกจากน้ี ยังพจิารณาเลอืกจากการท่ีครอบครวัมีเวลาให้กับการเลีย้งดูบุตร

อีกด้วย เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เกิดความยั่งยืน

ลักÉณะผู้ให้ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 

ส¶านÐ ลักÉณÐครอบครัว อายุ การศÖกÉา จíานวนบุตร

กรณีที่ 1 ครู (ชาย) 41 ปริญญาโท 2 คน
กรณีที่ 2 ครู (หญิง) 34 ปริญญาตรี ไม่มี
กรณีที่ 3 ผู้ปกครอง พ่อ-แม่ ลูก อยู่ด้วยกัน 37 ปริญญาตรี 2 คน
กรณีที่ 4 ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุอยู่กับเดçก 74 มัธยมศÖกÉาป‚ที่ 3 1 คน
กรณีที่ 5 ผู้ปกครอง พ่อ-แม่ ลูกอยู่ด้วยกัน 36 มัธยมศÖกÉาป‚ที่ 3 1 คน
กรณีที่ 6 ผู้ปกครอง แม่เปšนผู้ดูแลหลัก

เนื่องจากพ่อเสียชีวิต 
40 ประถมศÖกÉาป‚ที่ 6 2 คน
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ผู้ให้ข้อมูลท่ีมีสถานะเปšนครู จะให้มุมมองสะท้อนกลับไปสู่ครอบครัว และข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีมี

สถานะเปšนผูป้กครอง จะเปšนมุมมองท่ีสะท้อนจากคนภายในครอบครวั เพือ่สนับสนุนให้เกิดความชัดเจนและ

สมบูรณ์มากยิ่งขÖ้น 

ข้อค้นพบจากการสัมภาÉณ์เชิงลÖกครู และผู้ปกครอง พบว่ามี 2 ป˜จจัยหลัก ที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง

ในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นั่นคือ ป˜จจัยภายในและภายนอกครอบครัว ดังนี้ 

ปจจัยภายในครอบครัว

1. ความสัมพันธระหวางพอ-แมกับวัยรุน

จากผลการสัมภาÉณ์ครู ให้ความเหçนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่ กับวัยรุ่น เปšนป˜จจัยภายใน

ครอบครวัป̃จจัยหนÖง่ท่ีมีความส�าคญัมาก โดยป̃ญหาท่ีเกิดขÖน้ในกลุม่เยาวชน สามารถเกิดขÖน้ได้ในทุกลกัÉณะ

ครอบครวั แต่ลกัÉณะของป̃ญหาจะมีความแตกต่างกันไป เช่น ครอบครวัเดีย่ว ท่ีมีพ่อ-แม่ บังคบัมากเกินไป 

หรอืดุเกินไป ท�าให้เดçกไม่กล้าเล่าป̃ญหาแท้จรงิท่ีเกิดขÖน้กับตัวเอง ส่งผลให้วัยรุน่มีโอกาสเส่ียงท่ีจะต้ังครรภ์ได้

นอกจากนี้ ทั้งครูและผู้ปกครอง ยังให้ความเหçนที่สอดคล้องกันด้วยว่า ครอบครัวเดี่ยวที่พ่อ หรือแม่ 

หรือผู้ปกครองไม่มีเวลา และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท�างานเพื่อหาเงิน ท�าให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูก จÖงปล่อย

ปละละเลย หรือไม่ได้เอาใจใส่ลูก กçมีโอกาสเสี่ยงที่ลูกสาววัยรุ่นจะตั้งครรภ์ได้เช่นกัน

“ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇäË¹ ¶ŒÒ¾‹Í-áÁ‹ ´ÙáÅã¡ÅŒªÔ´ ¡çäÁ‹¹‹Ò¨ÐÁÕ»˜ÞËÒÍÐäÃ áµ‹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Õè 

¾‹Í-áÁ‹ ËÃ×Í¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§äÁ‹ÁÕàÇÅÒ àª‹¹ ¡Ç‹Ò¾‹Í¡ÑºáÁ‹¨ÐàÅÔ¡§Ò¹ ÁÒ¶Ö§ºŒÒ¹ËŒÒâÁ§àÂç¹ 

Ë¡âÁ§àÂç¹ áµ‹à´ç¡àÅÔ¡àÃÕÂ¹ µÑé§áµ‹ÊÒÁâÁ§ áÅŒÇã¹ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§¹Õé ¨ÐãËŒà´ç¡ÍÂÙ‹¡Ñº

ã¤Ã «Öè§¡ÒÃ·Õèà´ç¡µŒÍ§ÍÂÙ‹ÅíÒ¾Ñ§à¾ÕÂ§¤¹à´ÕÂÇ ¡Ç‹Ò¾‹Í¡ÑºáÁ‹¨ÐÁÒ ¡ç¨ÐÁÕÊ‹Ç¹·Õè¶Ù¡´Ö§ä»

ä´Œ§‹ÒÂ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ã¹à´ç¡·ÕèàÃÔèÁÁÕá¿¹ àÇÅÒ·Õèà¤ŒÒÍÂÙ‹µÒÁÅíÒ¾Ñ§ÊÍ§µ‹ÍÊÍ§ ¼ÙŒªÒÂ 

¼ÙŒËÞÔ§ ¶ŒÒªÍº¡Ñ¹ ÍÂÙ‹¡Ñ¹µ‹ÍË¹ŒÒà¾×èÍ¹ ËÃ×ÍÍÂÙ‹µ‹ÍË¹ŒÒ¼ÙŒãËÞ‹¡çÍÒ¨¨ÐäÁ‹¡ÅŒÒ áµ‹àÁ×èÍäËÃ‹

·Õèä´ŒÍÂÙ‹¡Ñ¹µÒÁÅíÒ¾Ñ§ ËÃ×ÍáÁŒáµ‹ä»´ÙË¹Ñ§ ä´Œ¨ÑºÁ×Í ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂà¤ŒÒ¡çµŒÍ§ä´Œä»µ‹Í¡Ñ¹ÍÕ¡”

(ครูผู้หญิง)

“ÊíÒËÃÑºã¹¡Ã³Õ·Õèà¤Âà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªØÁª¹ ·Õè»˜¨ Ñ̈Â¢Í§»˜ÞËÒà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�

ÃÐËÇ‹Ò§¾‹Í-áÁ‹¡ÑºÇÑÂÃØ‹¹ «Öè§à¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¾‹Í-áÁ‹»Å‹ÍÂÅÐÅÐàÅÂ äÁ‹ËŒÒÁ»ÃÒÁ äÁ‹ä Œ́Ê¹ã¨ 

ÁÕà§Ô¹ãËŒÅÙ¡ãªŒÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ µÒÁã¨ã¹ÊÔè§·ÕèäÁ‹¤ÇÃ ÍÂ‹Ò§àª‹¹ã¹¡Ã³Õ·Õèà¤Âà¡Ô´¢Öé¹ ¤×Í ¼ÙŒªÒÂ 

¢ÕèÁÍàµÍÃ�ä«´�ä»ÃÑº¼ÙŒËÞÔ§ÁÒ·ÕèºŒÒ¹ ã¤ÃºÍ¡¡çäÁ‹¿˜§ ¾‹ÍáÁ‹äÁ‹à¤ÂÊ¹ã¨”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 4)

“»˜ÞËÒ¢Í§à ḉ¡ µŒÍ§â·É¾‹Í-áÁ‹ à¾ÃÒÐºÒ§¤¹·íÒ§Ò¹ äÁ‹ÁÕàÇÅÒãËŒÅÙ¡ àÍÒà§Ô¹ãËŒÅÙ¡

áÅŒÇ¡çä» áµ‹äÁ‹à¤Â¶ÒÁÇ‹Ò ÇÑ¹¹ÕéÅÙ¡ÁÕÍÐäÃËÃ×ÍäÁ‹ ·íÒÍÐäÃÁÒËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§àª‹¹ÅÙ¡àÃÒ 



ËÒ¡äÁ‹¾Íã¨à¾×èÍ¹ Ë¹ŒÒ¨ÐÍÍ¡àÅÂ àÃÒ¡ç¨Ð¶ÒÁÅÙ¡Ç‹Ò à»š¹ÍÐäÃ ÁÕ¡ÒÃºŒÒ¹·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹

ËÃ×Íà»Å‹Ò ÊÍ¹ãËŒÅÙ¡ Ñ́̈ ÅíÒ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ áÅÐ¶ŒÒàÇÅÒÊÍº¡ç̈ ÐäÁ‹ãËŒàÅ‹¹à¿Ê áÅÐäÅ¹�”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 6)

“»˜ÞËÒÇÑÂÃØ‹¹ÊÁÑÂ¹Õéà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»ÁÒ¡¨¹µÒÁäÁ‹·Ñ¹ àÃ×èÍ§ÍÐäÃ¡çàÊÃÕÁÒ¡ áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹

¡ç¤§ Ù́áÅäÁ‹äËÇ ºŒÒ¹ã¤ÃºŒÒ¹ÁÑ¹ ¡çµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºàÍ§ à¾ÃÒÐ¶ŒÒäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºàÍ§ 

¶Ö§àÇÅÒáÅŒÇÁÑ¹á¡ŒäÁ‹ä´Œ à¾ÃÒÐàÃ×èÍ§¹Õé¨ÐàÍÒ¡®à¡³±�ÍÐäÃÁÒºÑ§¤ÑºäÁ‹ä´Œ à¾ÃÒÐºŒÒ¹

·ÕèäÁ‹ÁÕ¤¹ÍÂÙ‹ ¡ç¨Ðà»�´âÍ¡ÒÊãËŒà´ç¡ä´ŒÍÂÙ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹ ¢Ò´¡ÒÃÊÍ´Ê‹Í§´ÙáÅ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 5)

“¤ÃÍº¤ÃÑÇäÁ‹Ê¹ã¨ ¾‹Í-áÁ‹ãËŒà§Ô¹ÁÒàÃÕÂ¹ áÅŒÇµ‹Ò§¤¹¡çµ‹Ò§ä»·íÒ§Ò¹ µÍ¹àÂç¹ÁÒà¨Í

¡çÍÒº¹íéÒ¹Í¹ ºÒ§·Õ·íÒ§Ò¹àË¹×èÍÂáÅŒÇ¡ç¹Í¹ áÅÐã¹ºÒ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ»Å‹ÍÂÅÙ¡ä»µÒÁ

Â¶Ò¡ÃÃÁ ºÒ§¤¹¡çäÁ‹ÃÙŒÇ‹ÒÅÙ¡ÁÕ¡ÒÃºŒÒ¹ËÃ×ÍäÁ‹ ¶Ö§áÁŒ¾‹Í¡ÑºáÁ‹ÍÂÙ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹ áµ‹¡çäÁ‹Ê¹ã¨

´ÙáÅÅÙ¡”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

2. การควบคุม และมีกฎระเบียบในครอบครัว

ผู้ให้ข้อมูลให้ความเหçนว่า การสร้างกฎ หรือระเบียบในครอบครัวเปšนหลักการส�าคัญประการหนÖ่ง

ท่ีช่วยให้เกิดกลไกของการสือ่สารภายในครอบครวั หากครอบครวัใดไม่มีการต้ังกฎ หรอืระเบียบแล้ว จะส่งผล

ให้ควบคมุและติดตามวัยรุน่ได้ยากขÖน้ ท�าให้มีช่องโหว่ และเกิดป̃ญหาต่างæ ตามมา รวมถÖงการต้ังครรภ์ด้วย 

ผลจากการสัมภาÉณ์ พบว่า กฎระเบียบหลักที่ถูกก�าหนดภายในครอบครัว มีดังนี้ คือ 

การกíาหนดก®รÐàบÕยบãนàร×èองของàวลา

การก�าหนดกฎระเบียบในเรื่องเวลาของครอบครัว ได้แก่ การก�าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของเวลา

กลับบ้าน เช่น การก�าหนดให้ลูกโทรศัพท์รายงานเมื่อกลับถÖงบ้าน

“¼Á¨ÐÍ¹ØÞÒµãËŒÅÙ¡ÊÒÇàÃÔèÁà´Ô¹·Ò§¡ÅÑººŒÒ¹àÍ§ ¢³ÐàÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1 ´ŒÇÂÃ¶

â´ÂÊÒÃ Ã¶àÁÅ� áµ‹¡íÒË¹´ãËŒÅÙ¡µŒÍ§â·ÃÈÑ¾·�â´ÂãªŒµÙ Œâ·ÃÈÑ¾·�ÊÒ¸ÒÃ³Ð¨Ò¡

Ë¹ŒÒâÃ§àÃÕÂ¹¡‹Í¹ Ç‹ÒàÅÔ¡àÃÕÂ¹áÅŒÇ¨ÃÔ§ áÅÐàÁ×èÍ¡ÅÑº¶Ö§ºŒÒ¹¡ç¨ÐãËŒâ·ÃÍÕ¡¤ÃÑé§”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

“âÃ§àÃÕÂ¹»Å‹ÍÂÊÕèâÁ§ à¤ŒÒ¡ç¨Ð¡ÅÑºµÃ§àÇÅÒ áµ‹àÃÒ¨ÐºÍ¡àÅÂÇ‹Ò ¶ŒÒ¨Ð¡Ô¹ÍÐäÃ

¡Ñºà¾×èÍ¹ µŒÍ§â·ÃºÍ¡ áÁ‹¨ÐÃÙŒàÇÅÒ ¾Í¶Ö§àÇÅÒÊÕèâÁ§¤ÃÖè§ ã¡ÅŒæ àÇÅÒÊÕèâÁ§¤ÃÖè§ à¤ŒÒ¡ç

ครอบครัวและการตั้งครรภ  171



172  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

¨Ðâ·ÃÁÒºÍ¡ ¾Íã¡ÅŒæ¶Ö§¶¹¹¾Ø·¸Á³±ÅÊÒÂÊÒÁ à¤ŒÒ¡ç¨Ðâ·ÃºÍ¡ãËŒàÃÒÍÍ¡ä»ÃÑº

Ë¹ŒÒËÁÙ‹ºŒÒ¹ ÇÑ¹äË¹¶ŒÒáÁ‹ä»ÃÑºË¹ŒÒËÁÙ‹ºŒÒ¹äÁ‹·Ñ¹ ¡ç¨Ðâ·ÃºÍ¡ãËŒà¤ŒÒà Ố¹à¢ŒÒÁÒ 

¾ÍàÃÒÁÒ¶Ö§ºŒÒ¹ à¤ŒÒ¡ç¨ÐÁÒ¶Ö§áÅŒÇ” 

(¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¡Ã³Õ·Õè 6)

การกíาหนดก®àกณ±์ãนàร×èองความรัก 

ในการก�าหนดกฎเกณฑ์ในเรือ่งความรกั ครอบครวัในทุกลักÉณะไม่เหçนด้วยกับการมีความรกัในวัยเรยีน 

“ã¹»ÃÐà´ç¹àÃ×èÍ§¤ÇÒÁÃÑ¡ µÍ¹¹ÕéËŒÒÁâ´Âà´ç´¢Ò´ â´Â¨ÐºÍ¡Ç‹Ò àÃÒ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁªÍº 

áµ‹ªÍºã¹ÊÔè§·Õè¶Ù¡·Õè¤ÇÃáÅŒÇ¡Ñ¹ ¡çºÍ¡à¤ŒÒä»ÍÂ‹Ò§¹Ñé¹ ÁÕä´Œ áµ‹µŒÍ§ÍÒÂØ 20 ¢Öé¹ä»”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 6)

”¶ÒÁÇ‹Òà¾×èÍ¹¼ÙŒªÒÂ â·Ã¤ØÂ¡çÁÕºŒÒ§ áµ‹à¤ŒÒ¡ç¨ÐàÅ‹ÒãËŒ¿˜§ ÊíÒËÃÑºÅÙ¡ÊÒÇ ¨Ð¢Í

ÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ ¤ºã¤Ã¤ºä Œ́ áµ‹µŒÍ§àÅ‹Ò·Ø¡ÍÂ‹Ò§ ¶ÒÁÇ‹Ò ãËŒä»à·ÕèÂÇäË¹äËÁ äÁ‹à¤Â ºÒ§·Õ

¨Ðä»äË¹äÁ‹¡ÅŒÒ¢Í µŒÍ§ãËŒà¾×èÍ¹â·ÃÁÒ¢Í áÁ‹¡ç̈ ÐÊÍ¹àÊÁÍÇ‹Ò ¼ÙŒªÒÂ àÁ×èÍäËÃ‹¡çÁÕä Œ́ 

ãËŒàÃÒÁÕÍ¹Ò¤µ ãËŒàÃÒÁÕ§Ò¹·íÒ àÁ×èÍäËÃ‹¡çÁÕä´Œ ¶ŒÒàÃÕÂ¹¨ºÁÕ§Ò¹·íÒ ¨ÐÁÕá¿¹ ÁÕËÅÒ¹ 

áÁ‹àÅÕéÂ§ä´Œ áµ‹¶ŒÒÁÕµÍ¹¹Õé áÁ‹äÁ‹àÍÒ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 5)

“ã¹»ÃÐà´ç¹àÃ×èÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¨ÐàÅ‹ÒãËŒ¤Ø³¾‹Í¿˜§ àª‹¹ ªÍº¤¹¹Õé ËÅ‹Í à·‹Ë� áµ‹ÂÑ§äÁ‹ÁÕ

ä»à·ÕèÂÇ´ŒÇÂ¡Ñ¹ ·Ø¡·ÕèË¹Ùä»ä´Œ áµ‹µŒÍ§ÁÕ¾‹Í ¼ÁäÁ‹à¤ÂËŒÒÁ áµ‹¶ŒÒ¨Ðä»äË¹ãËŒ¾‹Í

ä»´ŒÇÂ àÃÒ¨Ðä»·íÒÍÐäÃ¡ç·íÒ áµ‹¾‹Í¹Ñè§ÍÂÙ‹µÃ§¹Õé”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

การกíาหนดก®àกณ±์ãนàร×èอง¼ลการàรÕยน áลÐการกíาหนดà»‡าหมายãนการàรÕยน

การก�าหนดกฎเกณฑ์ในเรือ่งผลการเรยีน และการก�าหนดเป‡าหมายในการเรยีนครอบครวัท้ัง 3 ลกัÉณะ 

ไม่ได้มีการก�าหนดเป‡าหมายท่ีชัดเจนในเรื่องของการเรียน แต่กçวางเป‡าหมายของการศÖกÉาข้ันต�่าในระดับ

อุดมศÖกÉาให้กับลูก

“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÙ‹ã¹à¡³±�»Ò¹¡ÅÒ§ äÁ‹ãËŒµíèÒÇ‹Ò 2.5 µÍ¹¹ÕéäÁ‹ä´ŒãËŒàÃÕÂ¹¾ÔàÈÉ áµ‹¡çÁÕ

¡ÒÃÇÒ§à»‡ÒËÁÒÂã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹äÇŒºŒÒ§ àª‹¹ ãËŒàÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ àÃÕÂ¹¨¹ÍÒÂØ 20 áÅÐ

àÃÕÂ¹¨¹¨º»ÃÔÞÞÒµÃÕ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 6)



“à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ µÍ¹¹Õé¡çä´Œáµ‹ÊÍ¹Ç‹Ò ãËŒµÑé§ã¨àÃÕÂ¹ ãËŒàÃÕÂ¹ãËŒà¡‹§ à¾ÃÒÐ¶ŒÒ

àÃÕÂ¹äÁ‹à¡‹§¡ç¨ÐÅíÒºÒ¡ ¶ŒÒäÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¹ÊÒÂÊÒÁÑÞà¾×èÍà¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¡çµŒÍ§ä»àÃÕÂ¹

ÊÒÂÍÒªÕ¾ à§Ô¹à´×Í¹¡ç¨Ð¹ŒÍÂ ä»·íÒ§Ò¹¡ç¨ÐÅíÒºÒ¡ §Ò¹¡çË¹Ñ¡ ÅíÒºÒ¡µÑÇàÃÒ äÁ‹ä´Œ

ÅíÒºÒ¡¤¹Í×è¹”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 4)

“¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ ä´Œ 3.6 áµ‹¾Í¢Öé¹ Á.2 ¡ç¨Ðµ¡ÁÒË¹‹ÍÂ àÃÒ¡ç¨ÐºÍ¡Ç‹ÒãËŒàÃÕÂ¹ãËŒä´ŒäÁ‹

µíèÒ¡Ç‹Ò 3.5 à¾×èÍ·ÕèÇ‹ÒÍÂÒ¡àÃÕÂ¹ÍÐäÃ¡ç¨Ðä´ŒàÃÕÂ¹ àÃÒ¡çà¤Â¾Òä»¡Ô¹¢ŒÒÇ·ÕèÁËÔ´Å à¤ŒÒ¡ç

ºÍ¡Ç‹Ò Ë¹ÙÍÂÒ¡ãÊ‹áºº¹Õé àÃÒ¡çºÍ¡Ç‹Ò¶ŒÒÍÂÒ¡ãÊ‹ÍÂ‹Ò§¾Õèà¤ŒÒ ÁÕÍ¹Ò¤µãÊæ ¡ç·íÒµÑÇ

´Õæ...áÅŒÇÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§ãËŒ¿˜§ ÍÂ‹Ò§ÅÙ¡¾ÕèÊÒÇàÃÕÂ¹äÁ‹¨º àÃÒ¡ç¨ÐãËŒ´Ùà»š¹áººÍÂ‹Ò§ Ç‹Òà»š¹

ÍÂ‹Ò§äÃ Ç‹ÒàÃÕÂ¹äÁ‹¨º Í¹Ò¤µ¡çäÁ‹¡ŒÒÇË¹ŒÒ ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé·íÒ§Ò¹âÅµÑÊ ÁÕà§Ô¹à´×Í¹äÁ‹¡ÕèºÒ· 

ÁÕÅÙ¡áÅŒÇ ¡çàÅÕéÂ§äÁ‹ä´Œ ·Ò§ºŒÒ¹áÁ‹¡çµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍº áµ‹ÍÂ‹Ò§ÅÙ¡¾ÕèÊÒÇÍÕ¡¤¹ äÁ‹ÁÕ¾‹Í 

áµ‹ÊÍºà¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä´Œ àÃÒ¡ç¨ÐãËŒà¤ŒÒ´ÙµÑÇÍÂ‹Ò§´Õæ àÃÒ´ÙÞÒµÔ¾Õè¹ŒÍ§àÃÒá¤‹¹ÕéáËÅÐ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 5)

นอกจากน้ี ยังพบข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ท่ีเปšนประโยชน์ส�าหรับการก�าหนดกฎระเบียบภายใน

บ้านด้วย คือ การตกลงกฎระเบียบในการป¯ิบัติร่วมกัน เพื่อให้ลูกเกิดการยอมรับกฎเกณฑ์ในการเลี้ยงดู 

“¼Á¡ÑºÅÙ¡¨ÐÍ¸ÔºÒÂáÅ¡à»ÅÕèÂ¹áÅÐµ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ àª‹¹ ¡ÒÃ¡íÒË¹´àÃ×èÍ§àÇÅÒã¹¡ÒÃà¢ŒÒ

¹Í¹ ã¹»ÃÐà ḉ¹¹Õé ÅÙ¡¨ÐäÁ‹ÂÍÁ áÅÐµ‹ÍÃÍ§ â´Â¢ÍãËŒä´Œ Ù́ÅÐ¤Ã¨¹¨ºã¹àÇÅÒÊÕè·Ø‹Á

¤ÃÖè§ «Öè§¼Á¡ç¨ÐÍ¹ØÞÒµ áµ‹¶ŒÒã¹ÇÑ¹¶Ñ´ä»ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹µÍ¹àªŒÒ ¡ç¨Ðµ¡Å§¡Ñ¹¡‹Í¹Ç‹Òä´Œ

ËÃ×ÍäÁ‹”

“ãËŒÅÙ¡à¢ÕÂ¹àÊ¹ÍÇ‹Ò ÍÂÒ¡·íÒÍÐäÃ äÁ‹ÍÂÒ¡·íÒÍÐäÃ ¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§µ¡Å§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹Ç‹Ò ¢ŒÍ¹Õé

ãËŒä´Œ ¢ŒÍ¹ÕéãËŒäÁ‹ä´Œ áµ‹ÊÔè§·Õè¼Á¨Ð¾Ù´àÊÁÍ ¤×Í Ë¹Ù¢Í ¾‹ÍãËŒ ¾‹Í¢Í Ë¹Ù¡çµŒÍ§ãËŒ 

ãËŒà¤ŒÒà»š¹µÑÇàÃÒ´ŒÇÂ áÅÐàÃÒà»š¹µÑÇà¤ŒÒ´ŒÇÂ ¡çá¤‹¹Ñé¹àÍ§ à¾ÃÒÐµÍ¹à ḉ¡æ ¤Ø³¾‹Í 

¤Ø³áÁ‹ ¢Í§àÃÒäÁ‹ÁÕàÇÅÒÊÑè§ÊÍ¹ÍÐäÃàÂÍÐ ¡çàÅÂÍÂÒ¡àÅÕéÂ§ÅÙ¡áºº¹Õé à¾ÃÒÐàª×èÍÇ‹Ò 

¶ŒÒà´ç¡ÁÕ¡®ÁÕà¡³±� à´ç¡¡ç¨Ð´Õ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

3. การสื่อสารระหวางพอ-แมกับวัยรุน

ในครอบครวัท่ีความสมัพนัธ์ในครอบครวัเปšนไปในทางท่ีด ีการสือ่สารภายในครอบครวักçจะส่งผลไปใน

ทางท่ีดีด้วย เดçกจะเกิดความไว้วางใจท่ีจะเล่าเรื่องราวต่างæ จากการสัมภาÉณ์ พบว่า ครอบครัวท้ัง 

3 ลักÉณะ มีการสื่อสารที่เปšนไปในทางที่ดี โดยเดçกจะมีการบอกเล่าเรื่องในชีวิตประจ�าวันให้¿˜ง สามารถ

สื่อสารอารมณ์ ความรู้สÖกไม่พอใจให้กับผู้ปกครอง¿˜งได้ àª‹¹ “¾‹ÍÇ‹ÒË¹Ù·íÒäÁ Ë¹ÙÍÒÂà¾×èÍ¹¹Ð” ËÃ×Í 
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“¾‹Í·íÒáºº¹ÕéàÃÒâ¡Ã¸¾‹ÍËÃ×Íà»Å‹Ò áµ‹¶ŒÒàÃÒÃÑ¡¤¹Í×è¹ àÃÒ¡ç¨ÐäÁ‹ÃÑ¡¾‹ÍáÅŒÇ” ËÃ×Í 

“àÃÒ¡ç¨Ð¤ØÂ¡Ñ¹ à»š¹ÍÐäÃ µÃ§äË¹ àÃÒ¨Ð¤ÍÂÊÍ´Ê‹Í§Ç‹Ò à´ç¡à»š¹ÍÐäÃ àÃÒ¨ÐÁÍ§

¡Ñ¹ÍÍ¡ ¡ç¨ÐâÍº¨Ð¡Í´ ¡ç¨Ð¤‹ÍÂÂÑ§ªÑèÇ¢Öé¹” 

นอกจากนี้ ในบางครอบครัวที่ช่องว่างระหว่างวัยไม่มีความแตกต่างกันมากนัก พ่อ-แม่ใช้อินเทอร์เนçต

เปšน กçจะสามารถเข้าถÖงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของลูกได้ด้วย

“ã¹à¿ÊºØ�¤ àÃ×èÍ§¼ÙŒªÒÂ ¼Á¡ç¨Ðà¢ŒÒä»´Ùà¤ŒÒàÃ×èÍÂ Ç‹Ò·íÒäÁµŒÍ§ like áºº¹Õé ¡´·íÒäÁ 

áÅÐã¹ºÒ§¤ÃÑé§¼Á¡ç¨Ðà¢ŒÒä»¤ÍÁàÁŒ¹ã¹à¿ÊÅÙ¡ â´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹àÃ×èÍ§·ÑèÇä»·Õè¤ÍÁàÁŒ¹¡ç¨Ð

àª‹¹ àÃ×èÍ§¼ÙŒªÒÂ àÃ×èÍ§ºÍ¡ÃÑ¡ àÃÒ¡ç̈ ÐáÃ§¡ÅÑºä»àÅÂ àª‹¹ ÍÂ‹ÒÁÒÂØ‹§¡ÑºÅÙ¡¼Á¹Ð ¹Õèà»š¹¾‹Í 

áÅÐ¼ÙŒªÒÂ¡ç¨ÐËÒÂä» áÅÐàÁ×èÍ¤ÍÁàÁŒ¹ä»áÅŒÇã¹ºÒ§¤ÃÑé§ÅÙ¡¡ç¨ÐÃÙŒÊÖ¡ÍÖ´ÍÑ´ àÃÒ¡çµŒÍ§

¤ÍÂÊÑ§à¡µ àÃÒ¡ç¨Ð¡ÅÑºÁÒ¤ØÂ¡Ñ¹” 

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

ส่วนการสื่อสารเรื่องเพศ จากการสัมภาÉณ์ พบว่า ผู้ปกครองยังสื่อสารเรื่องนี้น้อยมาก อาจจะติดขัด

ท้ังในเรื่องวั²นธรรมไทย เจตคติเรื่องเพศ และทักÉะในการสื่อสารด้วย แต่กçพบว่าบางครอบครัวกçมี

การสื่อสารเรื่องเพศและสอนอยู่บ้าง เช่น

“¶ŒÒÍÂÒ¡ÁÕá¿¹ µ‹ÍãËŒàÃÒÍ´Ã¹·¹äÁ‹äËÇ¨ÃÔ§æ àÃÒµŒÍ§»‡Í§¡Ñ¹ µ‹ÍãËŒÇÑ¹¹Ñé¹ÁÒ¶Ö§

¨ÃÔ§æ àÃÒ¡çµŒÍ§Í´·¹¨¹¶Ö§·ÕèÊØ´ µŒÍ§»‡Í§¡Ñ¹ äÁ‹Ç‹Òã¤Ã¡çáÅŒÇáµ‹ áÁŒ¡ÃÐ·Ñè§¾‹ÍàÍ§ 

¾‹Í¡çà»š¹¼ÙŒªÒÂ ÅØ§¡çà»š¹¼ÙŒªÒÂ ¡ç¨ÐÊÍ¹ãËŒµŒÍ§»‡Í§¡Ñ¹µÑÇàÊÁÍ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 5)

“àÃ×èÍ§¡ÒÃÁÕá¿¹ àÃÒ¡ç¨Ð¤ØÂ¨ÐÊÍ¹¡Ñ¹Ç‹Ò ÁÕä´Œ áµ‹áÁ‹¨ÐÊÍ¹Ç‹Ò ÍÂ‹Òà¾Ôè§ä»ÁÕà¾È

ÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹¡‹Í¹ áÅŒÇ¶ŒÒ¤Ô´¨Ð¤ºà¾×èÍ¹¼ÙŒªÒÂ ¡ç¢ÍãËŒ¾ÒÁÒãËŒáÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡´ŒÇÂ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 6)

“¶ŒÒ¨Ð¤ØÂ ¤ØÂä´Œ áµ‹¶ŒÒ¨Ðä»ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ç¢ÍãËŒ¤Ô´Ç‹Ò àÃÒÂÑ§ãªŒà§Ô¹¢Í§¾‹ÍáÁ‹ÍÂÙ‹ ¡ç¤×Í

ãËŒàÃÒàÃÕÂ¹ãËŒ¨º«Ð¡‹Í¹ ÊíÒËÃÑºàÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃ¤º¡Ñ¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹ ºÒ§·Õà¤ŒÒàËç¹¡ç¨ÐÁÒ

àÅ‹ÒãËŒ¿˜§Ç‹Ò à¾×èÍ¹¤¹¹ÕéÁÕá¿¹áÅŒÇ àÃÕÂ¹äÁ‹¨ºàÅÂ áµ‹àÃÒ¡ç¨ÐÊÍ¹ãËŒà¤ŒÒ´Ùà»š¹µÑÇÍÂ‹Ò§ 

Ç‹ÒµÍ¹¨º¨Ðà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ à ḉ¡ã¹ÇÑÂ¹ÕéäÁ‹ÊÁ¤ÇÃ·Õè̈ ÐÁÕáºº¹Õé áÅÐã¹ÇÑÂà´ç¡àÃÒÂÑ§äÁ‹¤ÇÃÁÕ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 5)



ปจจัยภายนอกครอบครัว

1. สภาพแวดลอมละแวกบาน 

สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเปšนป̃จจัยที่มีความส�าคัญ โดยเ©พาะในกลุ่มผู้ปกครองทีไ่ม่มีเวลาดูแลบุตร 

ซÖ่งอาจก่อให้เกิดป˜ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้

“»˜ÞËÒ·Õèà´ç¡·ŒÍ§ ÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁÅÐáÇ¡ºŒÒ¹ ·ÕèÁÕà´ç¡¼ÙŒªÒÂÍÂÙ‹ã¹ÅÐáÇ¡

ºŒÒ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ »ÃÐ¡Íº¡Ñº¡ÒÃ·Õè¾‹Í-áÁ‹ ËÃ×Í¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§äÁ‹ÁÕàÇÅÒãËŒ¡ÑºÅÙ¡ ËÃ×ÍäÁ‹Ê¹ã¨

ÅÙ¡ ·Ôé§ÅÙ¡äÇŒµÒÁÅíÒ¾Ñ§” 

(¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¡Ã³Õ·Õè 3)

“Ê‹Ç¹ãËÞ‹ à´ç¡·Õè·ŒÍ§ ̈ ÐäÁ‹ä´Œ·ŒÍ§¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹ áµ‹¨Ðà»š¹¡ÒÃ·ŒÍ§¡Ñº¤¹¹Í¡

âÃ§àÃÕÂ¹ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹¤ÃÙ Ö̈§¤Ô´Ç‹Ò à»š¹àÃ×èÍ§¢Í§ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂÁÒ¡¡Ç‹Ò ËÃ×Í

ã¹ªØÁª¹·ÕèÍÂÙ‹ ·ÕèÍÒ¨¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ·íÒãËŒà´ç¡ä´Œà¨Í¡Ñ¹ áµ‹ã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ 

ÍÒ¨¨ÐÂÒ¡¡Ç‹Ò à¹×èÍ§¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹¨ÐÁÕÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹”

(ครูผู้ชาย)

2. เพื่อน

เพื่อน นับว่าเปšนป˜จจัยที่ส�าคัญอีกป˜จจัยหนÖ่ง เนื่องจากเดçกวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเชื่อเพื่อนมากกว่า และ

มักจะท�าตามกันโดยไม่ทันได้ไตร่ตรองว่าเปšนเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่

“Ê‹Ç¹ãËÞ‹à ḉ¡¨ÐµÒÁà¾×èÍ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò áÅÐÁÑ¡¨Ð¤Ố Ç‹Ò ·íÒäÁà¾×èÍ¹ÁÕá¿¹ä Œ́ àÃÒ¨ÐÁÕäÁ‹ä Œ́”

“»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒàÃ×èÍ§·ŒÍ§ ¹‹Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡àÃ×èÍ§¡ÒÃ¤ºà¾×èÍ¹ àª‹¹ ¤¹¹ÕéÁÕá¿¹ ¤¹¹ÕéäÁ‹ÁÕ 

¤¹¹ÕéÁÕÊÒÁ¤¹ ¶ŒÒàÃÒäÁ‹ÁÕ ¡ç... à´ç¡à¤ŒÒ¤Ô´¡Ñ¹áºº¹Õé àÍÒÁÒÍÇ´¡Ñ¹ ÁÕ¡ÒÃ¨Í§ áÅÐµÍ¹

¹Õé¡çÁÕá¢‹§¡Ñ¹àÃ×èÍ§¼ÙŒªÒÂã¹à¿Ê·Õèà¢ŒÒÁÒ¡´ like áµ‹¼Á¡çäÁ‹ä Œ́Ç‹ÒÍÐäÃ¹Ð ºÍ¡à¾ÕÂ§Ç‹Ò á¤‹ 

like ÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ¹Ð ÍÂ‹ÒÃÑ¡”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

3. สื่อ 

ในประเดçนเรือ่งสือ่ เช่น ทีวี และอินเทอร์เนçต เปšนป̃จจัยส�าคญัมากท่ีท�าให้เดçกในสงัคมไทยมีความคดิ

แบบก้าวกระโดด ช่องทางการเข้าถÖงสื่อมีความสะดวกรวดเรçว และเดçกในสังคมไทยสามารถเข้าถÖงสื่อได้ง่าย 

ทั้งสื่อทีวี วิทยุ และแม้แต่การเข้าถÖงผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 
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“¶ŒÒ¾Ù´¶Ö§àÁ×èÍÊÔº¡Ç‹Ò»‚·ÕèáÅŒÇ àÃ×èÍ§·ŒÍ§ã¹âÃ§àÃÕÂ¹á·º¨ÐäÁ‹ÁÕ «Öè§¨ÐÁÒÁÕã¹ª‹Ç§ËÅÑ§æ 

à·‹Ò·Õè·íÒ§Ò¹ÁÒ àÁ×èÍ¡‹Í¹à»š¹àÃ×èÍ§ÂÒ¡ ¡Ç‹Ò·Õè¼ÙŒªÒÂ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈ºÁ×Í¼ÙŒËÞÔ§ä Œ́ áµ‹·Ø¡ÇÑ¹¹Õé 

¨Ð¡Å‹ÒÇâ·É¾‹ÍËÃ×ÍáÁ‹à¾ÕÂ§ÍÂ‹Ò§à ṌÂÇàÅÂäÁ‹ä´Œ µŒÍ§â·ÉÊ×èÍ â·ÉÊÑ§¤Á ·Õè»Å‹ÍÂ»ÅÐ

àÃ×èÍ§¾Ç¡¹Õé áÅŒÇÁÑ¹ÊÑè§ÊÁÁÒ¹Ò¹ ·Ñé§¤ÅÔ»â»ˆ ÇÕ´ÕâÍâ»ˆ áÅÐà´ç¡ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ä´Œ§‹ÒÂ 

ÃÇÁä»¶Ö§àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃáªµ¼‹Ò¹â»Ãá¡ÃÁäÅ¹� ¡çà»š¹ÍÕ¡ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§·Õè·íÒãËŒà ḉ¡¶Ù¡

Å‹ÍÅÇ§ä»”

(ครูผู้ชาย)

“à¹×éÍËÒ¢Í§Ê×èÍºÒ§ÍÂ‹Ò§ ·íÒãËŒà´ç¡äÁ‹Ê¹ã¨àÃ×èÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÁÒ¡¹Ñ¡ à´ç¡¨Ö§äÁ‹ÁÕà»‡ÒËÁÒÂ

ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ Ê¹ã¨áµ‹àÃ×èÍ§¡ÒÃáµ‹§µÑÇ »ÃÐ¡Íº¡Ñº·ÕèºŒÒ¹¤‹Í¹¢ŒÒ§»Å‹ÍÂ äÁ‹Ç‹ÒÅÙ¡¨Ðä»

äË¹ ·íÒÍÐäÃ ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ Ö̈§àÃÔèÁµ¡Å§ àÃÕÂ¹µÒÁà¾×èÍ¹äÁ‹·Ñ¹ áÅÐÍÒ¨à»š¹»ÃÐà ḉ¹

ãËŒà´ç¡àÃÔèÁàº×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ äÁ‹ÁÒâÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐãªŒàÇÅÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹ÀÒÂ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹ 

ÇÑ¹ÁÒàÃÕÂ¹ ¡çäÁ‹ÁÒàÃÕÂ¹ «Öè§ÂÔè§à»š¹ÊÔè§·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà´ç¡·ŒÍ§¡‹Í¹ÇÑÂÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ” 

(ครูผู้หญิง)

ข้อàสนอãนการดíาàนินการàพ×èอลดความàสÕèยงต‹อการตัéงครรÀ์ãนวัยรุ‹นãห้มÕความยัèงย×น

ผลจากการสัมภาÉณ์ ยังพบข้อเสนอแนะเพื่อด�าเนินการลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเกิด

ความยั่งยืน คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองในการดูแลเดçก เพื่อเกิดการ

สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เปšนประโยชน์ในการเลี้ยงดูเดçก

“¼Á¡Ñº¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¤¹Í×è¹ µÍ¹¹ÕéÂÑ§äÁ‹ä´Œ¤ØÂ¡Ñ¹ äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ Ñ̈º¡ÅØ‹ÁáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡Ñº

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¤¹Í×è¹ à¾ÃÒÐã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁã¹Ê‹Ç¹¹Õé ·íÒãËŒ

áµ‹ÅÐ¤¹äÁ‹ä´Œ¤ØÂ¡Ñ¹ ¤×Í ¨‹ÒÂ¤‹Òà·ÍÁ áÅÐ¡çáÂ¡ÂŒÒÂ¡Ñ¹¡ÅÑº äÁ‹ÁÕ¡ÒÃãËŒ¼ÙŒãËÞ‹ÁÒ¹Ñè§

¤ØÂ¡Ñ¹Ç‹ÒÅÙ¡ã¤Ãà»š¹ÂÑ§ä§”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

“ÍÂÒ¡ãËŒÁÕÇÑ¹»ÃÐªØÁ·Õè¤ÃÙºÍ¡Ç‹Ò ÅÙ¡¢Í§µÑÇàÍ§à»š¹ÂÑ§ä§ äÁ‹ãª‹ä»¶Ö§¨‹ÒÂ¤‹Òà·ÍÁ áÅÐ¡ç

áÂ¡ÂŒÒÂ¡Ñ¹¡ÅÑº àÃÒ¨Ðä´ŒÃÙŒÇ‹Ò ÅÙ¡àÃÒÍÂÙ‹·ÕèºŒÒ¹à»š¹¤¹´ÕÁÒ¡æ áÅÐÍÂÙ‹âÃ§àÃÕÂ¹¡çÍÕ¡áºº 

ÍÂÒ¡ãËŒ¤ÃÙºÍ¡ ¨Ð´Õ¡Ç‹Ò à¾ÃÒÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§äÁ‹àËç¹ÀÒ¾·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ ã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒµŒÍ§

ãËŒã¨¡Ñ¹¨ÃÔ§æ ·Ñé§¤ÃÙ ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ à¾×èÍá¡Œä¢»˜ÞËÒ¡Ñ¹¨ÃÔ§æ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 5)



นอกจากน้ี ยังมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มกฎระเบียบในโรงเรียนให้มีความเข้มงวด และมีการป¯ิบัติ

อย่างเท่าเทียมกันด้วย

“ã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§¼Á ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃ¨Ðá¡Œä¢»˜ÞËÒ¹Õé¨ÃÔ§æ âÃ§àÃÕÂ¹¤ÇÃ¨Ðà»š¹·ÕèµÑé§ à¾ÃÒÐ

à´ç¡ÍÂÙ‹¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹àÂÍÐ âÃ§àÃÕÂ¹¤ÇÃ¨ÐÁÕ¡®ÃÐàºÕÂºãËŒàÂÍÐ¡Ç‹Ò¹Õé áÅÐ·íÒÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§ 

àª‹¹ àÃ×èÍ§¡ÒÃµÑ´¤Ðá¹¹µÍ¹ÁÒÊÒÂ ËÃ×Í¢Ò´àÃÕÂ¹ áµ‹µÍ¹¹Õé·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ ãªŒÇÔ¸Õ

Ê‹§¢ŒÍ¤ÇÒÁºÍ¡¾‹Í-áÁ‹ ã¹¡Ã³Õ·Õèà ḉ¡äÁ‹ä´Œ scan à¢ŒÒâÃ§àÃÕÂ¹ «Öè§¶ŒÒà ḉ¡½Ò¡à¾×èÍ¹

ä»¡´ âÃ§àÃÕÂ¹¡ç¨ÐµÃÇ¨äÁ‹¾º ËÃ×Íã¹àÃ×èÍ§ºÃÃ·Ñ´°Ò¹ µÍ¹¹ÕéâÃ§àÃÕÂ¹ÂÑ§¢Ò´

ºÃÃ·Ñ´°Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ·Õèà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ àª‹¹ ÅÙ¡¤ÃÙ·íÒ¼Ô´ä´Œ”

(ผู้ปกครองกรณีที่ 3)

อย่างไรกçตาม ผู้ให้ข้อมูลท่ีเปšนครู ยังให้ข้อมูลด้วยว่า “âÃ§àÃÕÂ¹¨ÐÁÕ·ÕÁà¾×èÍ´ÙáÅ¡ÅØ‹Áà ḉ¡·ÕèÁÒ¨Ò¡

ÅÑ¡É³Ð¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÍÂÙ‹¡Ñºà ḉ¡ áÅÐÅÑ¡É³Ð¤ÃÍº¤ÃÑÇàÅÕéÂ§à´ÕèÂÇ â´Â¤ÃÙ»ÃÐ í̈ÒªÑé¹ ̈ Ð·íÒ¡ÒÃ¤Ñ́ ¡ÃÍ§

¢ŒÍÁÙÅ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ à¾×èÍä»àÂÕèÂÁºŒÒ¹ à·ÍÁÅÐ¤ÃÑé§ áµ‹ã¹ºÒ§¤ÃÑé§¡çÍÒ¨äÁ‹·ÑèÇ¶Ö§ áÅÐµ¡ÊíÒÃÇ¨ä» à¾ÃÒÐã¹

ºÒ§¤ÃÑé§¡çÁÕ¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅ·ÕèäÁ‹µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§”

บทสรุป

ในป˜จจุบัน สถานการณ์เรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก�าลังเปšนป˜ญหาที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขÖ้นเรื่อยæ ผลจาก

การสัมภาÉณ์เชิงลÖกช้ีให้เหçนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น การควบคุม และมีกฎระเบียบ

ในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่กับวัยรุ่น เปšนป˜จจัยภายในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อความเสี่ยง

ในการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ และทุกป̃จจัยมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กัน อย่างไรกçตาม พบว่า แม้ว่าการพดูคยุเพือ่

สื่อสารในครอบครัวของครอบครัวท้ัง 3 ลักÉณะ จะเปšนไปในทิศทางท่ีดี แต่เน้ือหาสาระในการสื่อสาร 

ยังไม่ค่อยพบประเดçนการสื่อสารเรื่องเพศ ซÖ่งอาจเกิดจากข้อจ�ากัดทางด้านวั²นธรรมไทย และไม่คิดว่า

เปšนหน้าที่ของผู้ปกครอง

นอกจากป̃จจัยภายในครอบครวัท่ีอาจส่งผลต่อความเสีย่งในการต้ังครรภ์ในวัยรุน่แล้ว ยังพบว่า ป̃จจัย

ภายนอกครอบครัวกçอาจมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงดังกล่าวด้วย กล่าวคือ สภาพแวดล้อมละแวกบ้าน เพื่อน 

และสื่อ เช่น ทีวี และอินเทอร์เนçต อย่างไรกçตาม การด�าเนินการแก้ป˜ญหาเพื่อลดการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

ให้เกิดความย่ังยืน ควรจะได้รบัความร่วมมือจากทุกæ ½†าย ไม่ว่าจะเปšนสงัคม ชุมชน โรงเรยีน หรอืครอบครวั

กçตาม ซÖ่งการควบคุมป˜จจัยภายนอกครอบครัวอาจเปšนเรื่องที่ท�าได้ยาก แต่ถ้าเริ่มจากภายในครอบครัวก่อน 

โดยค�านÖงถÖง และให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัว ตามมาด้วยการควบคุม 

มีก¯ระเบียบในครอบครวั และการพูดคยุหรอืส่ือสารในครอบครวั โดยการส่งเสรมิให้ครอบครวัท่ีมีการสือ่สาร

ท่ีดีอยู่แล้ว เพิ่มเน้ือหาในประเดçนเรื่องเพศ ซÖ่งครอบครัวจะต้องมีการ½ƒก½นในการสื่อสารประเดçนเรื่องเพศ

ให้มีความเข้มแขçงย่ิงขÖน้ เพือ่ให้ช่องว่างของการพดูคยุประเดçนเรือ่งเพศภายในครอบครวัลดน้อยลง น่าจะเปšน

กลไกที่ส�าคัญอย่างหนÖ่งในการป‡องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้
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กําเนิดที่เลือกไมได: ความรุนแรงระหวางตั้งครรภ

กับผลกระทบตอภาวะการเกิด

ÀÑ·ÃÒÀÃ³� ¨Ö§àÅÔÈÈÔÃÔ∗ ¡ÑÞÞÒ¾ÑªÃ ÊØ·¸Ôà¡ÉÁ∗∗ áÅÐ ¹ØªÃÒÀÃ³� àÅÕéÂ§Ã×è¹ÃÁÂ�∗

บทคัดยอ

บทความน้ีน�าเสนอผลกระทบจากความรุนแรงต่อหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีต่อบุตร โดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัย

เรื่อง “ความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อสุขภาพผู้หญิง” (2546) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล งานวิจัยดังกล่าวได้ข้อมูลจากการสัมภาÉณ์ผู้หญิงจ�านวนทั้งหมด 2,816 คน ในกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดหนÖ่งจากภาคกลางตอนบน ผลจากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า มีผู้หญิง 74 คน (ร้อยละ 4) จาก

จ�านวนผู้หญิงท่ีเคยต้ังครรภ์ท้ังหมด (1,864 คน) เคยถูกทุบตีระหว่างต้ังครรภ์ บทความน้ีได้วิเคราะห์

เพิ่มเติมจากงานวิจัยดังกล่าวในแง่ของผลกระทบจากความรุนแรงต่อหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีต่อสุขภาพของทารก 

การแท้ง พฤติกรรมของเดçก และความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี่

ของแม่ เปšนต้น ทั้งนี้ บทความนี้ยังได้ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศที่ศÖกÉา

เก่ียวกับผลกระทบต่อบุตรท่ีมีแม่ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ เพื่อให้เหçนภาพของสถานการณ์ความรุนแรง

ต่อหญิงตั้งครรภ์ ได้ชัดเจนยิ่งขÖ้น

คíาสíาคัÞ: ความรุนแรงต่อหญิงตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ การเกิด สุขภาพเดçก 

∗ นักป¯ิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Violence against pregnant women and its 

impact on childbirth condition

Pattraporn Chuenglertsiri∗, Kanyapat Suttikasem∗∗, and Nucharapon Liangruenrom∗

Abstract

This article presents findings on the impact of violence against pregnant women 

on children’s health, using data from a study conducted in 2003 by the Institute of 

Population and Social Research, Mahidol University titled “Violence against Women by 

Intimate Partners”. The study interviewed 2,816 women from Bangkok and a province 

in the northern central region. Of the 1,864 women who had ever been pregnant, 74 

(4%) reported that they had been assaulted while pregnant. This article analyzes ad-

ditional data which was not presented in the previous research, including the impact 

of violence against women on miscarriage, children’s health, and children’s behavior, 

as well as the relationship between violence and mothers’ alcohol consumption and 

smoking behavior. The article also provides a literature review of Thai and other inter-

national research on the impact of violence on children whose mothers were assaulted 

while pregnant in order to give a clearer picture of the ongoing situation.

Keywords: violence against pregnant women, pregnancy, childbirth, children’s health

∗ Researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University
∗∗ Project - based researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University



บทนํา

งานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีพดูถÖงความรนุแรงต่อผูห้ญงิ มักพดูถÖงความรนุแรงทางกายและทางเพศ การบังคบั

ค้าประเวณ ีการค้าผูห้ญงิและเดçกข้ามชาติ การคกุคามทางเพศ เปšนต้น โดยเน้นเรือ่งผลกระทบทางกายและ

ทางจิตใจของผู้หญิงท่ีถูกท�าร้ายเปšนส�าคัญ บทความช้ินน้ี จะเน้นการศÖกÉาผลกระทบของความรุนแรง

ในหญิงตั้งครรภ์ ต่อภาวะการเกิดของบุตร รวมถÖงผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ด้วย 

บทความนี้จะวิเคราะห์ประเดçนดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัย “ความรุนแรงในชีวิตคู่ต่อ

สขุภาพผูห้ญงิ” (2546) ของสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล เปšนหลกั งานวิจัยดังกล่าว

ได้ข้อมูลจากการสัมภาÉณ์ผู้หญิงจ�านวนทั้งหมด 2,816 คน จากสองจังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร และ

จังหวัดหนÖ่งในภาคกลางตอนบน (ซÖ่งต่อไปน้ีในบทความน้ีจะเรียกว่าจังหวัด ข.) งานวิจัยดังกล่าวพบว่า 

มีผู้หญิงร้อยละ 4 จากจ�านวนผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์ทั้งหมด (1,864 คน) เคยถูกทุบตีระหว่างตั้งครรภ์ และ

พบว่า “ผูห้ญงิท่ีถูกสามีหรอืคูข่องตนท�าร้ายจะมีอัตราการแท้งบุตรและการท�าแท้งสงูกว่าผูท่ี้ไม่มีความรนุแรง 

และความไม่ต้องการท่ีจะมีบุตรอีกสูงกว่า ขณะเดียวกันกçมีพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อสขุภาพทางลบ คอื การสบูบุหรี่

ระหว่างท่ีต้ังครรภ์จะสงูกว่า นอกจากน้ี การได้รบับรกิารดูแลก่อนและหลงัคลอดกçน้อยกว่าผูท่ี้ไม่เคยถูกกระท�า

รุนแรง” (หน้า 68) 

อย่างไรกçตาม ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้วิเคราะห์ถÖงผลกระทบต่อทารกท่ีแม่ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ 

จÖงท�าให้คณะผู้เขียนสนใจท่ีจะศÖกÉาประเดçนดังกล่าวในรายละเอียด โดยจะท�าการทบทวนวรรณกรรม

จากงานวิจัยท้ังของไทยและต่างประเทศท่ีศÖกÉาเก่ียวกับผลกระทบต่อบุตรท่ีแม่ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ 

(การแท้งบุตร สุขภาพของทารกแรกเกิด พั²นาการและพฤติกรรมของเดçก เปšนต้น)

จุดประสงค์ในการวิจัยน้ี คือ เพื่อศÖกÉาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างæ ได้แก่ ความรุนแรง

ทางกาย และความรุนแรงทางเพศ ท่ีเกิดขÖ้นระหว่างการต้ังครรภ์ และเพื่อให้ทราบถÖงผลกระทบของ

ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ต่อสุขภาพ พั²นาการและพฤติกรรมของบุตร 

วิธีวิจัย

1. การศึกษาขอมูลเอกสาร 

เปšนการทบทวนงานวิจัย บทความ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับมิติเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและ

ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้ใช้รายงานวิจัย เรื่อง ความรุนแรงในชีวิตคู่

กับสุขภาพผู้หญิง โดย กฤตยา, ชื่นฤทัย, วาสนา และ อุÉา (2546) มูลนิธิผู้หญิง เปšนข้อมูลเบื้องต้น

ในการศÖกÉาประเดçนต่างæ 
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2. การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามของรายงานการวิจัย เรื่อง ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง, 

2546 ซÖ่งส�ารวจกลุ่มประชากรที่เปšนผู้หญิง อายุระหว่าง 15 - 49 ป‚ ในกรุงเทพมหานคร และ ในจังหวัด ข. 

รวมกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจ�านวน 1,535 คน และจังหวัด ข. จ�านวน 1,281 คน โดยเกçบข้อมูล

ระหว่างเดือน พฤÉภาคม - สิงหาคม 2543 

การศÖกÉาน้ี จะดÖงตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องความรุนแรงระหว่างต้ังครรภ์มาวิเคราะห์โดยโปรแกรม 

SPSS โดยวิธกีารเปรยีบเทียบหาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร (Chi - square) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น 

(Linear regression analysis) โดยจัดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์เปšน 3 กลุ่ม คือ หญิงที่ถูกท�าร้าย

ระหว่างต้ังครรภ์ หญงิท่ีถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างต้ังครรภ์ และหญงิท่ีไม่ถูกท�าร้าย มีตัวแปรท่ีน�ามาวิเคราะห์ 

ได้แก่ 

-  น�้าหนักแรกคลอดของทารก

-  การเสียชีวิตหลังคลอดของทารก

-  การท�าแท้ง

-  พฤติกรรมของเดçก ได้แก่ พฤติกรรมขี้อาย ก้าวร้าว ผลการเรียนต�่า การออกจากโรงเรียน 

-  พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้หญิง ได้แก่ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่

ความรุนแรงตอสตรีและความรุนแรงตอสตรีที่ตั้งครรภ: 

ความหมายและสถานการณ

ค�าว่า “ความรุนแรงต่อผู้หญิง” นั้น มีความหมายที่หลากหลาย เช่น ความรุนแรงอันเกิดจากคู่ชีวิต 

ความรุนแรงทางเพศ การข่มขืน และความรุนแรงที่กระท�าโดยผู้ที่ไม่ใช่คู่ของตน กฤตยา และคณะ (2546) 

ระบุว่าแนวคิดเชิงสตรีนิยมได้แบ่งความรุนแรงต่อผู้หญิงออกเปšน 3 ประเภทใหญ่æ คือ

1. ความรุนáรงทางตรง ซÖ่งเหçนได้ด้วยตาเปล่าและรับรู้ได้ทางประสาทหู เช่น การทุบตี การจิกผม 
การขู่ตะคอก การด่าทอ การขว้างปาข้าวของ จนถÖงการ¦่า

2. ความรุนáรงàชิงâครงสร้าง หมายถÖง โครงสร้างทางเศรÉฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีวางบทบาท

ความเปšนหญิง ให้ด้อยและมีคุณค่าต�่ากว่าบทบาทความเปšนชาย 

3. ความรุนáรงàชิงวั²นธรรม ท่ีมีรากลÖก½˜งแน่นในฐานคติของสถาบันหลักต่างæ เช่น ศาสนา 

อุดมการณ์ครอบครัว การศÖกÉา จารีตประเพณี และระบบความเช่ือต่างæ ท่ีท�าให้ผู้หญิงยอมรับสถานะ

ที่ด้อยกว่าโดยไม่ตั้งค�าถาม และท�าให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ยอมรับความรุนแรงที่มีต่อตนเองโดยดุÉฎี

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2013) พบว่าผู้หญิงท่ัวโลกร้อยละ 35 เคยถูกกระท�า

ความรุนแรงทางกาย และ/หรือ ทางเพศ ความรุนแรงท่ีเกิดขÖ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�า

ความรุนแรงจากคู่สมรสของตน (Intimate Partner Violence - IPV) ผู้หญิงทั่วโลกร้อยละ 30 เคยถูก

ท�าร้ายทางกายหรือทางเพศจากคู่สมรส โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ©ียงใต้มีสัดส่วนผู้หญิงท่ีถูกท�าร้าย

โดยคู่ครองของตนมากที่สุดคือ ร้อยละ 37.7 



ผู้หญิงท่ีเคยถูกท�าร้ายทางกายหรือทางเพศโดยคู่ของตนจะได้รับผลกระทบท้ังกับตนเองและลูกโดย 

ผูห้ญงิท่ีถูก ท�าร้ายจะมีโอกาสร้อยละ 16 ท่ีจะให้ก�าเนิดบุตรท่ีมีน�า้หนักน้อย (น้อยกว่า 2,500 กรมั) มากกว่า

ผู้หญิงที่ไม่เคยถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไปถÖงสองเท่า มีแนวโน้ม

ที่จะอยู่ในภาวะซÖมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปเกือบสองเท่า และมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคย

ถูกท�าร้ายถÖง 1.5 เท่า ยงัมีรายงานอกีว่าผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรง แม้จะไม่ได้ประสบความรุนแรงจาก

คู่ของตน กçมีแนวโน้มที่จะบริโภคแอลกอÎอล์เกินขนาดมากกว่าผู้หญิงทั่วไปถÖง 2.3 เท่า (WHO, 2013)

ความชุกของการกระท�าความรุนแรงต่อผู ้หญิงต้ังครรภ์แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคท่ัวโลก 

จากร้อยละ 4 ถÖงร้อยละ 29 ในประเทศที่มีระดับรายได้ต�่าถÖงปานกลาง และ ร้อยละ 3.45 ถÖงร้อยละ 11 

ในประเทศที่มีระดับรายได้สูง 

จากการวิจัยเชิงส�ารวจประชากร (population - based study) ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง

ระบบการประเมินตรวจสอบความเสี่ยงในระยะต้ังครรภ์ (Pregnant Risk Assessment Monitoring 

System (PRAMS)) ของ Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) สหรัฐอเมริกา 

โดยท�าการศÖกÉากับผู้หญิงนับหมื่นคนใน 11 มลรัฐ พบว่าความชุกของการท�าร้ายร่างกายผู้หญิงที่ตั้งครรภ์

โดยคูข่องตนมีร้อยละ 2.9 ถÖงร้อยละ 5.7 ส่วนจากการศÖกÉาระดับประชากรในประเทศนิวซแีลนด์พบว่าความ

ชุกของการท�าร้ายร่างกายผู้หญิงโดยคู่ของตนนั้นคือร้อยละ 9 และประเทศเบลเยียมมีร้อยละ 3.4 เท่านั้น 

(Bailey, 2010)

อย่างไรกçตาม พบว่าประเทศท่ีมีระดับรายได้ต�า่ถÖงปานกลางมีความชุกของการท�าร้ายผูห้ญงิท่ีต้ังครรภ์

มากกว่าประเทศพ²ันาแล้ว ตัวอย่างเช่น ความชุกของการท�าร้ายผูห้ญงิระหว่างต้ังครรภ์ในประเทศนิคารากัว

อยู่ที่ร้อยละ 32 (Salazar 2009) ในตุรกี ร้อยละ 25.7 (Deveci, Acik, Gulbayrak, Tokdemir & 

Aya) ในปากีสถาน ร้อยละ 23 (Fikree, Jafarey, Korejo, Afshan, & Durocher, 2006) ในบราซลิ 

ร้อยละ 18.3 (Nunes, Camey, Ferri, Manzolli, Manenti, & Schmidt, 2009) ในประเทศไทย 

จากการศÖกÉาของกฤตยาและคณะ (2546) พบว่ามีผู้หญิงเคยถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ร้อยละ 4 ในขณะ

ที่การศÖกÉาของนันทนา (2552) พบว่ามีผู้หญิงร้อยละ 9.7 เคยถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์

ความรุนแรงระหวางตั้งครรภกับผลกระทบตอการเกิด 

ผลกระทบตอทารกในครรภ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขÖ้นได้โดยตรงต่อทารกในครรภ์จากการกระท�ารุนแรงต่อผู้หญิงขณะต้ังครรภ์ คือ 

การแท้งหรือเสียชีวิตของทารกในครรภ์ เนื่องจากขนาดหน้าท้องที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นæ จÖงมีความเปšนไปได้ที่

การท�าร้ายอาจเกิดขÖ้นบริเวณหน้าท้องบ่อยกว่าในขณะไม่ได้ตั้งครรภ์ (นันทนา, 2552) และการที่ครรภ์ได้รับ

การกระทบกระแทกโดยตรงส่งผลให้ครรภ์ได้รับบาดเจçบ คลอดก่อนก�าหนด หรือถ้ารุนแรงมากอาจถÖงข้ัน

เสียชีวิตในครรภ์ได้ (Cokkinides, Coker, Sanderson, Addy, & Betha, 1999) จากการศÖกÉาของ 

Ahmed, Koenig, และ Stephenson (2006) ที่เมือง Uttar Pradesh ประเทศอินเดีย ระหว่างป‚ 1995 

และ 1996 พบว่า ผู้หญิงท่ีได้รับความรุนแรงขณะต้ังครรภ์มีความเสี่ยงต่อทารกตายในครรภ์หรือตาย
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หลังคลอด (perinatal mortality) ภายใน 7 วัน 2.59 เท่า และทารกตายภายใน 1 เดือนแรกหลังคลอด 

(Neonatal Mortality) 2.37 เท่า สงูกว่าในผูห้ญงิต้ังครรภ์ท่ีไม่ได้รบัความรนุแรง โดยรวมการกระท�ารนุแรง

ต่อผู้หญิงขณะตั้งครรภ์เสี่ยงต่อทารกเสียชีวิตก่อนครบขวบป‚แรก (infant mortality) ร้อยละ 36 สูงกว่า

ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับความรุนแรง 

นํ้าหนักทารกแรกเกิด: ดัชนีคุณภาพการเกิด

ความรุนแรงขณะต้ังครรภ์ยังส่งผลต่อน�้าหนักทารกแรกเกิด เน่ืองจากการบาดเจçบรุนแรงบริเวณ

ท้องอาจส่งผลให้รกเกิดความเสยีหาย มีการบีบตัวของมดลกูหรอื©กีขาด ซÖง่การบาดเจçบเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อ

น�้าหนักแรกเกิดของทารกที่น้อยกว่าปกติได้ (Campbell & Lewandowski, 1997) นอกจากนี้ ผู้หญิงตั้ง

ครรภ์ท่ีได้รบัความรนุแรงมีแนวโน้มท่ีจะมีความเครยีดสงูกว่าผูห้ญงิท่ีไม่ได้รบัความรนุแรง ท�าให้คลอดบุตรท่ี

มีน�้าหนักตัวโดยเ©ลี่ยน้อยกว่าปกติ (lower mean birth weight) คิดเปšน 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงตั้ง

ครรภ์ที่ไม่มีความเครียด (นันทนา, 2552) 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ค�าจ�ากัดความของทารกแรกเกิดน�า้หนักน้อย (low birth weight-LBW) 

หมายถÖง ทารกท่ีมีน�้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม และทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยจะมีความเสี่ยง

ต่อการตายในระยะปรกิ�าเนิด และระยะขวบป‚แรกของชีวิต มีความเสีย่งต่อการเจçบป†วย ภาวะทุพโภชนาการ 

พั²นาการล่าช้าในทุกด้านมากกว่าเดçกที่มีน�้าหนักแรกเกิดตั้งแต่ 2,500 กรัมขÖ้นไป (ศิริกุล, 2549)

เช่นเดียวกับการศÖกÉาในประเทศสหรฐัอเมรกิาของ Curry และ Harvey (1998) พบว่า ความรนุแรง

จากคู่สมรสต่อผู้หญิงขณะตั้งครรภ์สัมพันธ์กับน�้าหนักแรกเกิดของทารกที่ลดลง 250 กรัม และในรายงาน

ของ Neggers, Goldenberg, Cliver, & Hauth (2004) ที่สรุปว่าการบาดเจçบจากการกระท�ารุนแรงต่อ

ผู้หญิงขณะตั้งครรภ์ท�าให้น�้าหนักทารกแรกเกิดลดลง 75 กรัม

ภาวะความเครียดท่ีเกิดจากการถูกกระท�ารุนแรงน�ามาซÖ่งพฤติกรรมท่ีเปšนลบของผู้หญิงขณะต้ังครรภ์

ซÖ่งส่งผลโดยตรงต่อน�้าหนักทารกแรกเกิด เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด (Cokkinides & 

et al, 1999; นันทนา, 2552; Bailey, 2010) จากรายงานทางสถิติป‚ 2002 ในการศÖกÉาของ Martin, 

Beaumont และ Kupper (2003) พบว่า ร้อยละ 11.5 ของทารกที่เกิดจากมารดาสูบบุหรี่ (แบบไม่รุนแรง 

หรือน้อยกว่า 6 มวนต่อวัน) จะมีน�้าหนักแรกเกิดน้อย มากกว่าร้อยละ 50 ของทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อย

จากมารดาไม่สูบบุหรี่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาวะน�้าหนักแรกเกิดน้อย ยังเปšนผลกระทบโดยตรงจากการดูแลสุขภาพของผู้หญิงขณะตั้งครรภ์ ซÖ่ง

พบว่า ผูห้ญงิต้ังครรภ์ท่ีถูกท�าร้าย มักขาดการดูแลตนเองในหลายด้าน เช่น ไป½ากครรภ์ล่าช้า ต้ังแต่สปัดาห์

ที่ 6.5 เปšนต้นไป (Taggert & Mattson, 1996) ไปพบแพทย์ตรวจครรภ์ไม่สม�่าเสมอหรือไม่ไปพบแพทย์

ตามนัดตั้งแต่ 3 ครั้งขÖ้นไป ประมาณร้อยละ 45 (Dunn et al, 2004) และขาดการดูแลตนเองในเรื่อง

การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ (Bailey, 2010) ซÖ่งป˜จจัยเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

คุณภาพของทารกในครรภ์ทั้งสิ้น
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อายุครรภ์และน�้าหนักแรกเกิด ถือเปšนตัวช้ีวัดทางชีววิทยาท่ีส�าคัญท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตของเดçก 

(Hack, Klein, & Taylor, 1995) ถ้าเดçกมีน�้าหนักตัวน้อยมากผิดปกติหรือคลอดก่อนก�าหนดมากæ เช่น 

ถ้าคลอดภายใน 32 - 36 สัปดาห์ หรือมีน�้าหนักแรกเกิด 1,500 - 2,500 กรัม จัดว่ามีความเสี่ยง (Golden-

berg, Grantham - McGregor & Schurch, 1998a) เดçกที่คลอดก่อนก�าหนดหรือมีน�้าหนักตัวน้อยจะมี

ความเสี่ยงต่อความบกพร่องทางสติป˜ญญา ซÖ่งหมายรวมถÖง ความบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท (Roth, 

Wyatt, Baudin, Townsend, Rifkin, Rushe, Amiel - Tison, & Stewart, 2001) ความเจริญทางสมอง

ช้า มีระดับสติป̃ญญาลดลง (Villar, Smeriglio, Martorell, Brown, & Klein, 1984; Goldenberg, 

Hoffman & Cliver, 1998b; Pryor, Silva, & Brooke, 1995) มีความเสี่ยงต่อพั²นาการทางภาÉาช้า 

มีป˜ญหาเก่ียวกับความจ�า ความสนใจจดจ่อ พฤติกรรม สุขภาพจิตและการเรียนท่ีต้องได้รับการดูแล

ส่งเสริมเปšนพิเศÉ เปšนต้น (Kilbride, Thorstad, & Daily, 2004; Marlow, 2004; Taylor, Minich, 

Klein, & Hack, 2004; Pryor. et al, 1995; Luciana, Lindeke, Georgieff, Mills, & Nelson, 1999; 

Strauss, 2000; O’Keefe, O’Callaghan, Williams, Najman, & Bor, 2003)

หากความรุนแรงยังคงเกิดขÖ้นอย่างต่อเน่ือง เดçกท่ีเติบโตในครอบครัวท่ีมีความรุนแรงเกิดขÖ้นบ่อยครั้ง 

และท่ีส�าคญัเกิดกับแม่ของตนเอง ผลกระทบต่อตัวเดçกย่อมตอกย�า้และ½̃งลÖกเปšนผลกระทบเรือ้รงัท้ังต่อสขุภาพ

และพั²นาการทางกายและจิตใจ จากการศÖกÉาของ Kaufman และ Henrich (2000) ร้อยละ 40 ของ

เดçกที่เหçนความรุนแรงภายในครอบครัว จะถูกท�าร้ายทางกายด้วยทั้งสิ้น และมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติ

ทางจิต “จิตพยาธิวิทยา” (Psychopathology) สูงกว่าเดçกทั่วไปที่ไม่มีความรุนแรงในครอบครัวถÖงร้อยละ 

30 - 40 (Finkelstein & Yates, 2001) และด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีความรุนแรง เดçกจะเกิดความรู้สÖก

ไม่ปลอดภัย มองคนอ่ืนเปšนศัตรู มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับเพื่อน มีป˜ญหาด้านการเรียน หรือเกลียดกลัว

การไปโรงเรียน เปšนต้น (Cumming & Davies, 1994) เปšนที่น่าสังเกตว่า การเหçนหรือพบเจอพฤติกรรม

ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องถ้าเปšนในเดçกผู้ชายที่เหçนพ่อกระท�ารุนแรงกับแม่ มีความเปšนไปได้ 100% ที่เดçก

ผูช้ายคนน้ีจะท�าร้ายคูส่มรสของตัวเองในอนาคต (Knapp, 1998) จÖงเปšนการสร้างวงจรความรนุแรงต่อเน่ือง

แบบไม่มีวันจบสิ้น

ปจจัยที่กอใหเกิดความรุนแรงหรือเพิ่มความรุนแรงในครอบครัว

การศÖกÉาท่ีผ่านมา ช้ีให้เหçนถÖงป̃จจัยท่ีก่อให้เกิดความรนุแรงท่ีสอดคล้องและเปšนไปในแนวทางเดียวกัน 

โดยเ©พาะอย่างย่ิง ป˜จจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้กระท�าความรุนแรง โดยเ©พาะผู้ชาย/สามี เช่น การดื่มสุรา 

ติดสารเสพติด การมีประสบการณ์พบเหçนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในวัยเดçก รวมไปถÖง ป˜ญหาในเชิง

สังคมเศรÉฐกิจ อาทิ ความเครียดจากการที่รายได้ในครอบครัวไม่เพียงพอ ความหÖงหวง ค่านิยมทางเพศ

ที่มองว่าหญิงเปšนสมบัติของสามี ภาวะจิตผิดปกติ ซÖ่งเหล่านี้ เปšนตัวแปรส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดความรุนแรง

ในครอบครัว รวมทั้งเพิ่มระดับความรุนแรงขÖ้นด้วย 
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การดื่มสุรา เปšนป˜จจัยส�าคัญท่ีท�าผู้ชายกระท�าความรุนแรงต่อผู้หญิง หรือคนในครอบครัว จากข้อมูล

ท่ีพบส่วนใหญ่ มีความสอดคล้องกันว่า สาเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่มาจากการท่ีผู้ชายเมาสุรา (กฤตยา, 

2546; พัชรินทร์, 2555) ในขณะที่ต่างประเทศ สามีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอÎอล์ มีการท�าร้ายภรรยามากกว่า

สามีที่ไม่ดื่มแอลกอÎอล์ ถÖง 3 เท่า และประมาณการว่า สามีจะมีการดื่มสุราก่อนลงมือท�าร้ายภรรยาก่อน 

ถÖง 1 ใน 4 (Kentor & Straus, 1990) นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากการติดสารเสพติด ป˜ญหาครอบครัว

ที่เกิดจากลูก ความหÖงหวง ป˜ญหาการเงิน ตกงาน รวมถÖงประสบการณ์การพบเหçนความรุนแรงในวัยเดçก

มีการศÖกÉาท้ังในและต่างประเทศ ยืนยันตรงกันว่า ป̃จจัยท่ีน�าไปสูค่วามรนุแรงเกิดจาก »ÃÐÊº¡ÒÃ³�

¡ÒÃ¶Ù¡·íÒÃŒÒÂã¹ÇÑÂà ḉ¡ หรือถูกท�าร้ายก่อนท่ีจะต้ังครรภ์ ซÖ่งหมายความว่า เม่ือผู้หญิงเคยถูกสามีท�าร้าย 

กçมักจะถูกท�าร้ายซ�้าอีก ไม่เว้นแม้กระทั่งในช่วงที่ตั้งครรภ์ ป˜จจัยของความรุนแรง ยังรวมไปถÖงการที่ผู้หญิง

ตั้งครรภ์ไม่พÖงประสงค์ หรือหญิงที่ตั้งครรภ์อายุน้อย ซÖ่งหมายถÖง ความไม่พร้อมจะมีบุตร หรือ รับภาระ

ในการเลี้ยงดูบุตร (Waithayawongkorn, Ratinthorn, Serisathien, & Sinsuksai, 2009; Kashif, 

Murtaza, & Kirkman, 2010; Martin, Arcara, & Pollock. 2012) ท�าให้เกิดความเครียด

ในครอบครัว และกลายเปšนความรุนแรงในที่สุด

ผลการศÖกÉาในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน ยืนยันได้ถÖงป˜จจัยต่างæ ข้างต้น โดยพบว่า ความรุนแรงใน

ครอบครัว มักเกิดจากผู้ชายท่ีมีบุคลิกก้าวร้าว เอาแต่ใจตนเอง และวั²นธรรมความเช่ือของสังคมไทย 

ท่ีท�าให้ผู้ชายเปšนใหญ่ในครอบครัว รวมถÖงการด่ืมสุราและการเล่นการพนัน เปšนสาเหตุส่งเสริมให้เกิด

ความรุนแรงในครอบครัว และภาวะเศรÉฐกิจของครอบครัว รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซÖ่งสอดคล้องกับ

การศÖกÉาอ่ืนæ ขณะท่ีการศÖกÉาในต่างประเทศ พบว่า วั²นธรรมการเลอืกเพศ เปšนป̃จจัยส�าคญัท่ีก่อให้เกิด

ความรุนแรงขณะตั้งครรภ์ กล่าวคือ หากสามีรู้ว่า ภรรยาของตนตั้งครรภ์ลูกผู้หญิง กçจะน�าไปสู่การกระท�า

รนุแรงต่อผูห้ญงิ ในกรณท่ีีครอบครวัใช้ความรนุแรงอยู่แล้ว สาเหตุดงักล่าวอาจท�าให้สถานการณ์ความรนุแรง

เลวร้ายลงอีก กล่าวได้ว่า วั²นธรรมการให้คุณค่ากับเพศของลูกในบางประเทศ เปšนป˜จจัยส�าคัญท่ี

ก่อให้เกิดความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ได้ (Kashif et al, 2010; Mahapatro, Gupta, Gupta, & 

Kundu, 2011) 

ผลการศึกษา

ผลการศÖกÉาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของรายงานการวิจัย เรื่อง “ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพ

ผู้หญิง” (2546) ซÖ่งส�ารวจกลุ่มประชากรท่ีเปšนผู้หญิง อายุระหว่าง 15 - 49 ป‚ ในกรุงเทพมหานครและ

ในจังหวัด ข. รวม 2,816 คน (กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจ�านวน 1,535 คน และจังหวัด ข. จ�านวน 

1,281 คน) โดยเกçบข้อมูลระหว่างเดือนพฤÉภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2543 จากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวพบว่า

มีผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์อยู่รวม 1,864 คน และในจ�านวนนี้มี 74 คน (ร้อยละ 4) ที่เคยถูกท�าร้ายระหว่าง

ต้ังครรภ์ การวิเคราะห์น้ีจะเน้นหาความสัมพนัธ์ของความรนุแรงต่อหญงิท่ีต้ังครรภ์กับผละกระทบท่ีมีต่อบุตร 

เช่น สุขภาพเดçกหลังคลอด พฤติกรรมของเดçก 



ผลกระทบของแมที่ถูกทํารายระหวางตั้งครรภกับนํ้าหนักตัวเมื่อแรกเกิดของบุตร 
หญงิท่ีถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์จะให้ก�าเนิดบุตรท่ีมีน�า้หนักตัวน้อยกว่าหญงิท่ีไม่เคยถูกท�าร้ายระหว่าง

ต้ังครรภ์ โดยหญิงท่ีถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์จากกลุ่มตัวอย่างให้ก�าเนิดบุตรมีน�้าหนักเ©ลี่ย 2,844 กรัม 

ในขณะท่ีหญิงท่ีถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างต้ังครรภ์ให้ก�าเนิดบุตรน�้าหนักโดยเ©ลี่ย 3,144 กรัม และหญิง

ที่ไม่เคยถูกท�าร้ายร่างกายให้ก�าเนิดบุตรน�้าหนักเ©ลี่ย 3,128 กรัม (ตาราง 1) จะเหçนได้ว่าน�้าหนักเ©ลี่ยของ

บุตรท่ีเกิดจากแม่ท่ีถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์น้ันน้อยกว่าแม่ท่ีไม่เคยถูกท�าร้ายเลยถÖง 284 กรมั ผลทางสถิติน้ี

สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นæ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงต่อแม่และน�้าหนักตัวบุตรที่ลดลง เช่น 

Curry และคณะ (1998) ที่แสดงให้เหçนว่าความรุนแรงต่อแม่มีความสัมพันธ์กับน�้าหนักแรกเกิดที่ลดลง 250 

กรัม 

ตาราง 1 น�้าหนักแรกเกิดของทารก (n=621)

การ¶ูกทíาร้าย
นíéาหนักáรกàกิด

จíานวน 
(คน) 

ค‹าà©ลÕèยนíéาหนัก 
(Mean)

ค‹าàบÕèยงàบนมาตร°าน
(S.D.)

แม่ที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ 29 2,840 .413
แม่ที่ถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์ 140 3,140 .457
แม่ที่ไม่เคยถูกท�าร้ายเลย 452 3,120 .472
รวม 621 3,110 .469

เม่ือวิเคราะห์เหตุป˜จจัยท่ีมีผลต่อหนักแรกเกิดของทารก โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear 

Regression analysis) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อควบคุมตัวแปรให้เปšนค่าคงที่ พบว่า หญิงที่

ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ และการดื่มสุราระหว่างต้ังครรภ์ มีส่วนท�าให้บุตรมีน�้าหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มท่ี

ไม่ได้ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ถูกท�าร้ายเลย (∗ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ) (ตาราง 2)

ตาราง 2 ป˜จจัยที่มีผลต่อน�้าหนักแรกเกิดของทารก 

ตัวá»ร
(นíéาหนักตัวบุตร)

Coefficients
Standard

Error
t Stat p - value

แม่ที่ถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์ .0275504 .0453778 0.61 0.544
แม่ที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ - .2227111∗ .0902587  - 2.47 0.014∗

แม่ที่ดื่มสุราระหว่างตั้งครรภ์ - .2194946∗ .0826199  - 2.66 0.008∗

แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ - .0983543 .0876903  - 1.12 0.262

หมายàหตุ: มีนัยส�าคัญทางสถิติ p-value < .05
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ผลกระทบของการถูกทํารายระหวางตั้งครรภกับการทําแทงบุตร 

จากสถิติพบว่ากลุ่มผู้หญิงที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะท�าแท้งมากที่สุด (ร้อยละ 14.86) 

เม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างต้ังครรภ์ (ร้อยละ 10.32) และกลุ่มท่ีไม่เคยถูกท�าร้ายเลย 

(ร้อยละ4.26) ผลดังกล่าวแสดงให้เหçนว่าการถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาส

ของการแท้งหรือท�าแท้งบุตรมากกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยถูกท�าร้ายถÖง 3.5 เท่า (ตาราง 3)

ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์กับการท�าแท้ง (n=1,863)

การ¶ูกทíาร้าย
จíานวนครัéงของการทíาáท้ง

ÃÇÁ
0 1 2 3 5

แม่ที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ (ร้อยละ) 85.14 13.51 1.35 0.00 0.00 100.00
แม่ท่ีถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างต้ังครรภ์ (ร้อยละ) 89.68  6.53 2.95 0.63 0.21 100.00
แม่ที่ไม่เคยถูกท�าร้ายเลย (ร้อยละ) 95.74  3.42 0.68 0.15 0.00 100.00

หมายàหตุ: มีนัยส�าคัญทางสถิติ p-value < .05

ผลกระทบของแมที่ถูกทํารายระหวางตั้งครรภ ตอพฤติกรรมเด็ก 

นอกจากการท�าร้ายร่างกายหญิงระหว่างตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่โดยตรงแล้ว จาก

ข้อมูลทางสถิติพบว่า การท�าร้ายร่างกายน้ันยังส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรท่ีแม่ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ด้วย 

จากการส�ารวจพบว่า เดçกที่แม่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์มีพฤติกรรมขี้อาย (ร้อยละ 32) มากกว่า

เดçกท่ีแม่ไม่ได้ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ (ร้อยละ 30.3) หรือไม่เคยถูกท�าร้ายเลย (ร้อยละ 23.13) 

และมีพฤติกรรมก้าวร้าว (ร้อยละ 56) มากกว่าเดçกที่แม่ไม่ได้ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ (ร้อยละ 32.73) 

หรือไม่เคยถูกท�าร้ายเลย (ร้อยละ 19.96) 

เม่ือพิจารณาถÖงผลการเรียน พบว่า เดçกท่ีมีแม่ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์จะมีผลการเรียนต�่า 

(เรียนซ่อมหลายวิชาหรือมีเกรดเ©ลี่ยต�่ากว่า 1) มากกว่า (ร้อยละ 37.5) เดçกที่แม่ไม่ได้ถูกท�าร้ายระหว่าง

ตั้งครรภ์ (ร้อยละ 11.25) หรือไม่เคยถูกท�าร้ายเลย (ร้อยละ 8.79) นอกจากนี้ เดçกที่มีแม่ถูกท�าร้ายระหว่าง

ต้ังครรภ์มีพฤติกรรมหยุดการเรียนหรือลาออกจากโรงเรียนกลางคันมากกว่า (ร้อยละ 16) เดçกท่ีแม่ไม่ได้

ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ (ร้อยละ 2.47) หรือไม่เคยถูกท�าร้ายเลย (ร้อยละ 1.88) (ตาราง 4)

ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเดçก กับ การที่แม่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ (n=671)

การ¶ูกทíาร้าย
พฤติกรรมàดçก

ขÕéอาย ก้าวร้าว ¼ลการàรÕยนตíèา ลาออกจากâรงàรÕยน

แม่ที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ (ร้อยละ) 32.00 56.00 37.50 16.00
แม่ท่ีถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างต้ังครรภ์ (ร้อยละ) 30.30 32.73 11.25  2.47
แม่ที่ไม่เคยถูกท�าร้ายเลย (ร้อยละ) 23.13 19.96  8.79  1.88

หมายàหตุ: มีนัยส�าคัญทางสถิติ p-value < .05



ผลกระทบของการถูกทํารายระหวางตั้งครรภ กับพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ 

จากการส�ารวจพบว่าผูห้ญงิท่ีถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์มีพฤติกรรมในการด่ืมสรุาและสบูบุหรีม่ากกว่า 

โดยผู้หญิงที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ดื่มสุรา ร้อยละ 19.35 ในขณะที่ หญิงที่ถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่าง

ต้ังครรภ์มีพฤติกรรมดังกล่าว ร้อยละ 5.63 และหญิงท่ีไม่ถูกท�าร้ายมีพฤติกรรมดังกล่าว ร้อยละ 6 

(ตาราง 5)

ในส่วนของการสูบบุหรี่พบว่า ผู้หญิงที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 22.58 

ในขณะท่ี หญงิท่ีถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างต้ังครรภ์มีพฤติกรรมดังกล่าวร้อยละ 11.27 และหญงิท่ีไม่ถูกท�าร้าย

มีพฤติกรรมดังกล่าวเพียง ร้อยละ 3.55 (ตาราง 5)

ตาราง 5 พฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ (n=624)

การ¶ูกทíาร้าย
พฤติกรรมàสÕèยงด้านสุขÀาพ

ด×èมสุรา สูบบุหรÕè

แม่ที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ (ร้อยละ) 19.35 22.58
แม่ที่ถูกท�าร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์ (ร้อยละ)  5.63 11.27
แม่ที่ไม่เคยถูกท�าร้ายเลย (ร้อยละ)  6.00  3.55

หมายàหตุ: มีนัยส�าคัญทางสถิติ p-value < .05

สรุปผล

จะเหçนได้ว่าผลทางสถิติในตารางข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนæ ในเรื่องความรุนแรงต่อแม่และ

ผลกระทบต่อการเกิดรวมทั้งสุขภาพของบุตร กล่าวคือ ความรุนแรงต่อแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลกระทบ

ถÖงน�้าหนักตัวบุตรท่ีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ อีกท้ังแม่ท่ีถูกท�าร้ายมักมีพฤติกรรมเส่ียงด้านสุขภาพอย่างอ่ืน

ร่วมด้วย เช่น การดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ซÖ่งอาจเปšนผลจากความเครียดซÖ่งเกิดจากการถูกท�าร้าย การดื่มสุรา

ระหว่างต้ังครรภ์ประกอบกับการถูกท�าร้ายส่งผลให้บุตรท่ีเกิดมามีน�า้หนักตัวน้อยกว่าเดçกท่ีแม่ไม่ถูกท�าร้ายหรอื

ดื่มสุรา แม่ที่ถูกท�าร้ายระหว่างตั้งครรภ์ยังมีอัตราการท�าแท้งสูงกว่าคนทั่วไปอย่างเหçนได้ชัด 

เม่ือพจิารณาถÖงพฤติกรรมของบุตร จะพบว่ามีความสมัพนัธ์กับแม่ท่ีถูกกระท�ารนุแรง เดçกท่ีแม่ถูกท�าร้าย

ระหว่างตั้งครรภ์จะมีพฤติกรรมขี้อาย ก้าวร้าว ผลการเรียนต�่า และมีอัตราการลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

มากกว่าเดçกท่ีแม่ไม่ได้ถูกท�าร้ายระหว่างต้ังครรภ์ ซÖ่งพฤติกรรมของเดçกอาจสัมพันธ์ร่วมกับประสบการณ์

ความรุนแรงที่ตนได้พบเหçนในครอบครัวด้วย

ผลกระทบของความรุนแรงตอแมและเด็กที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม 

ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพร่างกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ์

และทารกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถÖงความเสียหายทางสังคมและเศรÉฐกิจด้วย
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ภาพรวมผลกระทบทางเศรÉฐกิจ รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านระบบบริการสุขภาพและการรักÉา

พยาบาลมากขÖ้น ไม่ว่าจะเปšนด้านการช่วยเหลือ ป‡องกันและให้ค�าปรÖกÉาแก่สตรีท่ีถูกท�าร้าย นอกจากน้ี

รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลซÖ่งเปšนก�าลังส�าคัญในการพั²นาประเทศ จากข้อมูล พบว่า สถิติเดçกและ

ผู้หญิงถูกท�าร้ายเข้ารับการรักÉาในศูนย์พÖ่งได้ เมื่อป‚ 2552 จ�านวน 22,925 คน เ©ลี่ยชั่วโมงละ 3 คน 

เพิ่มจากป‚ 2547 ถÖง ร้อยละ 228 (6,971 คน) โดยส่วนใหญ่เปšนผู้หญิงที่ถูกสามีท�าร้าย 

ตัวอย่างจากออสเตรเลียประเทศเดียว พบว่า ความรุนแรงในครอบครัวท�าให้รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่าย

ต่อป‚ ไม่น้อยกว่าหนÖ่งหมื่นสามพันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเหçนได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวท�าให้เกิดภาระ

แก่สังคมอย่างมากมายมหาศาล ท�าให้ประเทศชาติสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ และค่า

รักÉาพยาบาลส�าหรับทั้งสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรง (อมรรัตน์, 2554)

ผลกระทบตอแมที่ถูกกระทํารุนแรง

ผลกระทบทางสังคมและเศรÉฐกิจท่ีเกิดกับหญิงท่ีถูกกระท�าความรุนแรงระหว่างต้ังครรภ์ คือ หญิง

กลุม่น้ี จะไม่มีสมาธใินการท�างาน ไม่สามารถท�างานได้ หรอืต้องลาป†วย รูส้Öกอับอายท่ีต้องเข้าท่ีท�างาน และ 

สูญเสียความม่ันใจในความสามารถของตน (กฤตยา และคณะ, 2546) เหล่าน้ี ท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถ

ป¯บัิติหน้าท่ีความรบัผดิชอบได้อย่างเตçมท่ี เช่น ต้องขาดงานเปšนประจ�า ท�างานได้ไม่เตçมก�าลงัความสามารถ 

ท�างานผดิพลาดบ่อย บางคนต้องเปลีย่นงานไปเรือ่ยæ กรณหีญงิท่ีได้รบัผลกระทบรนุแรง จะมีภาวะซÖมเศร้า

หลังคลอด อาจจะ¦่าตัวตาย หรือเกิดการ¦าตกรรมในครอบครัวขÖ้นได้ ถือเปšนผลกระทบส�าคัญทั้งต่อสังคม

และเศรÉฐกิจประการหนÖ่ง

ผลกระทบตอเด็ก

เดçกทารกในครรภ์ท่ีแม่ถูกกระท�ารนุแรงระหว่างต้ังครรภ์ มีความเสีย่งท่ีจะคลอดก่อนก�าหนด มีน�า้หนัก

แรกเกิดต�า่กว่าเกณฑ์ เจรญิเติบโตช้ากว่าปกติ นอกจากน้ี พบว่า ทารกมีความเส่ียงเปšน 2 เท่า ท่ีจะเสยีชีวิต

ตอนแรกเกิด หรือเสียชีวิตหลังจากคลอดแล้ว (Bailey, 2010; Viellas, da Gama, de Carvalho, 

& Pinto, 2013; Sarkar, 2008; อมรรัตน์, 2554) และจากการค�านวณ ค่ารักÉาพยาบาล เดçกที่น�้าหนัก

ต�่ากว่าเกณฑ์ ในช่วงขวบป‚แรก และตลอดช่วงที่เปšนเดçกทารก มีมูลค่าสูงถÖง 13.3 ล้านเหรียญต่อป‚ เหล่านี้ 

ท�าให้ประเทศ และรัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจ�านวนมากในการรักÉาพยาบาล ซÖ่งส่งผลโดยตรง

ต่อเศรÉฐกิจ 

นอกจากน้ี ยังพบว่าเดçกท่ีอยู่ในครอบครวัท่ีใช้ความรนุแรง จะได้รบัผลกระทบโดยตรง อย่างน้อยท่ีสดุ 

เดçกจะรู้สÖก¢Ò´¤ÇÒÁÊØ¢ ความอบอุ่น เพราะเดçกมักรับรู้ป˜ญหาครอบครัวได้จากการที่พ่อแม่ทะเลาะตบตีกัน 

ขณะเดียวกัน เดçกจะซÖมซับเอาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงตัดสินป˜ญหาไปเปšนต้นแบบ และท�าให้ à´ç¡ÁÕ
ÍÒÃÁ³�ÃØ¹áÃ§ ก้าวร้าวมากขÖน้ นอกจากน้ี เดçกจะมีความรูส้Öกผดิตลอดเวลา ว่าตนเปšนต้นเหตุให้พ่อแม่ทะเลาะ
หรอืใช้ความรนุแรงต่อกัน และเติบโตเปšนผูใ้หญ่ท่ีเกçบกด ขาดความเช่ือม่ัน บางคนอาจประชดครอบครวัด้วย

วิธีต่างæ ในทางลบ และพบว่า เดçกจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อครอบครัว ขาดความศรัทธาต่อสถาบันครอบครัว 

ท�าให้ลูกเติบโตขÖ้นเปšนคนท่ีมีทัศนคติด้านลบต่อความเปšนครอบครัว หลายคนเกลียดการมีครอบครัว 



ไม่อยากมีชีวิตคู่ บางคนนิยมเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยæ ซÖ่งเหล่าน้ี จะส่งผลกระทบต่อสังคมในอนาคตอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

มีการศÖกÉาจ�านวนมาก ระบุว่า เดçกที่เหçนพ่อแม่หรือคนในครอบครัวใช้ความรุนแรง มีแนวโน้มที่จะ

เปšนเหย่ือของความรนุแรง หรอื กระท�าความรนุแรงต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากเหçนว่า ความรนุแรงเปšนเครือ่งมือตัดสนิ

ป̃ญหา จÖงพบว่า ในกลุม่หญงิท่ีเปšนเหย่ือความรนุแรง มักมาจากเดçกท่ีพบเหçนหรอืมีประสบการณ์ในเรือ่งความ

รุนแรงภายในครอบครัว ในขณะที่ ½†ายชายซÖ่งเปšนผู้ใช้ความรุนแรง กçมาจากเดçกที่เคยพบเหçนพ่อตีแม่ หรือ

แม่ตีพ่อเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในเชิงสังคม เดçกจÖงเปšนเหยื่อความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผลจากความรุนแรง ยังท�าให้สถาบันครอบครัว แตกแยก และล่มสลาย เพราะกระทบต่อสมาชิกของ

ครอบครัวโดยตรง โดยเ©พาะอย่างยิ่ง การเกิดและคุณภาพของเดçก และอาจกลายเปšน “วงจรความรุนแรง” 

ที่เกิดขÖ้นซ�้าแล้วซ�้าเล่าต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

ขอเสนอแนะ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป‡องกันความรุนแรงในครอบครัว ทั้งก่อน

ต้ังครรภ์ และระหว่างต้ังครรภ์ เพราะผลจากความรุนแรงน้ันกระทบต่อบุคคลหลาย½†าย รวมถÖงกระทบ

ต่อโครงสร้างทางสังคมและเศรÉฐกิจด้วย

2. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวด และจริงจัง เพ่ือควบคุมผู้ท่ีใช้

ความรนุแรงในครอบครวั อันเปšนเหตุให้เกิดความเสียหายและบอบช�า้ท้ังทางกายและจิตใจของคนท่ีถูกกระท�า

3. สร้างประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดแนวทางการป‡องกันแบบบูรณาการ 

เพิ่มช่องทางความช่วยเหลือและ/หรือขั้นตอนในการตรวจสอบที่ครอบคลุม เช่น ที่โรงพยาบาล โรงเรียน
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ทัศนคติของคนรุนใหม

เกี่ยวกับการแตงงานและการมีบุตร

¾ÔÁÅ¾ÃÃ³ ÍÔÈÃÀÑ¡´Õ∗ 

บทคัดยอ

การศÖกÉาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจทัศนคติของคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 15 - 24 ป‚ เก่ียวกับการ

แต่งงานและการมีบุตร ใช้การส�ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ด�าเนินการส�ารวจระหว่างเดือนมีนาคม - 

เมÉายน 2557 แบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมามีจ�านวนรวม 1,608 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามเปšนเพศหญิง 

1,062 คน และเพศชาย 546 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 19 - 20 ป‚ และก�าลังเรียนอยู่ระดับระดับอุดมศÖกÉา ผล

การส�ารวจพบว่า คนรุน่ใหม่ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติท่ีดีต่อการแต่งงานค่อนข้างมาก เหçนว่าการแต่งงานเปšนการ

ที่หญิงชายจะอยู่ด้วยกัน©ันท์สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณี ให้คุณค่าการแต่งงานในด้านจิตใจ

มากกว่าด้านเศรÉฐกิจ คอื การแต่งงานสร้างความม่ันคงด้านจิตใจ ท�าให้มีเพือ่นคูค่ดิ เปšนการสร้างครอบครวั

ท�าชีวิตให้สมบูรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครÖ่งหนÖ่งมีค่านิยมที่เปšนบรรทัดฐานของสังคม คือ ต้องการ

แต่งงาน มีการแต่งงานท่ีถูกต้องตามประเพณ ีมีการจดทะเบียนสมรส อายุท่ีคาดว่าจะแต่งงานของผูห้ญงิอยู่

ระหว่างอายุ 25 - 29 ป‚ ในขณะที่เพศชายคาดว่าจะแต่งงานในช่วงอายุที่ขยายไปจนถÖง 30 - 34 ป‚ ผู้ตอบ

ส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร โดยยังคงเปšนบรรทัดฐานของความต้องการมีบุตร 2 คน และให้เหตุผลว่ามีบุตรไว้

เพื่อให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ และเพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีของครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่คิดแต่งงาน

ประมาณร้อยละ 8 ไม่ต้องการมีบุตรร้อยละ 14 เหตุผลส�าคัญที่ไม่คิดจะแต่งงานคือ ความต้องการใช้ชีวิต

อย่างอิสระ ไม่ต้องขÖน้อยู่กับใคร อยู่คนเดียวสบายใจกว่า และผูท่ี้ไม่ต้องการมีลกู เหçนว่าการมีลกูจะเปšนภาระ 

ต้องท�างานมากขÖ้น

คíาสíาคัÞ: ทัศนคติ คนรุ่นใหม่ การแต่งงาน การมีบุตร
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Attitudes of young people about 

getting married and having children

Pimonpan Isarabhakdi ∗ 

Abstract

This study explores the attitudes of young people aged 15 - 24 about getting mar-
ried and having children. An online survey was conducted during March - April 2014, 
with a total of 1,608 responses returned and analyzed. In all 1,062 females and 546 
males responded to the survey; the majority were aged 19 - 20 years and were enrolled 
at the tertiary level. The results showed that most young people have a positive attitude 
towards marriage and that marriage is a traditionally accepted condition for a woman 
and a man to live together. Marriage is valued more highly in terms of psychological 
support than economics. Perceptions of the benefits of marriage include psychological 
stability, having a spouse as an intimate friend and having a complete family life. More 
than half of the respondents maintain the social norm of getting married, and would 
like to get married. The preference is for a marriage with a ceremony as well as mar-
riage registration. Most young females expected to get married when they are in the 
25 - 29 age group, while young males expected their age at marriage to be expanded 
to 34 - 35 years. Most of the young respondents also said that they would like to have 
children. The norm of having 2 children is still prevalent. The reasons for wanting to 
have children are that children make family life complete and to maintain good rela-
tions within the family. However, approximately 8% of respondents do not want to 
marry and 14% do not want to have any children. A demand for an independent life, 
and not wanting to depend on anyone is the major reason why many young people 
have an attitude against getting married. Reasons for not wanting to have children 
are that having children would be a burden and that parents have to work hard to 
raise children.

Keywords: attitude, young people, getting married, having children
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บทนํา

จากสถานการณ์การเกิดในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มลดต�่าลงอย่างต่อเน่ือง ท�าให้เกิดความกังวล

เก่ียวกับการเกิดหรอืภาวะเจรญิพนัธุใ์นอนาคตของประชากรไทย การเปลีย่นแปลงของระดับภาวะเจรญิพนัธุ์

ย่อมท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของประชากร โดยเ©พาะในด้านขนาดและโครงสร้างของ

ประชากร ซÖง่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรÉฐกิจและทางสงัคมอย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได้ ความคดิเหçน

เก่ียวกับการแต่งงานและการมีบุตรของคนรุ่นใหม่จÖงอาจเปšนข้อมูลช่วยในการคาดการณ์เก่ียวกับพฤติกรรม

การเจริญพันธุ์ของประชากรไทยในอนาคต

ในทางประชากรศาสตร์ ตัวแปรด้านการแต่งงานซÖ่งประกอบด้วย อายุการแต่งงาน และการครองโสด

ถาวร นับว่าเปšนตัวแปรใกล้ชิดท่ีส�าคญัในการก�าหนดภาวะเจรญิพนัธุข์องประชากร (Davis & Blake, 1957 

และ Bongaart, 1978) ส่วนในทางสังคมศาสตร์การที่จะท�าให้สังคมด�ารงอยู่ได้ ต้องมีการสร้างครอบครัว

ซÖง่เปšนสถาบันพืน้ฐานทางสงัคมท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการสบืทอดพนัธุ ์ท้ังน้ีการให้ก�าเนิดบุตรเพือ่ผลติสมาชิกใหม่

จะด�าเนินการโดยผ่านการแต่งงาน 

ข้อมูลเชิงประจักÉ์ท้ังจากการวิจัยและการจดทะเบียน แสดงให้เหçนว่าการแต่งงานและการสร้าง

ครอบครัวของประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ท้ังในประเดçนของเวลาท่ีเริ่มสร้าง

ครอบครวั (อายุแต่งงาน) ทัศนคติท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจสร้างหรอืยุติครอบครวั (การอยู่เปšนโสด การหย่าร้าง) 

พฤติกรรมการมีบุตร (เวลาเหมาะสมที่จะมีบุตร ระยะห่างการมีบุตร และจ�านวนบุตร หรือขนาดครอบครัว

ท่ีต้องการ) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขÖ้นกับกระบวนการสร้างครอบครัวในประเทศไทยเปšนไปอย่างรวดเรçว 

เหçนได้ชัดเจนมาต้ังแต่ระยะหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเปšนต้นมาจนถÖงป˜จจุบัน ส่วนหนÖ่งเปšนผลมาจาก

การเปลี่ยนผ่านในกระบวนการทางประชากรท่ีเกิดขÖ้น ซÖ่งหมายถÖงการลดลงของอัตราการตายท�าให้อัตรา

การรอดชีพของทารกและเดçกสงูขÖน้ ส่งผลให้มีอัตราการเพิม่ของประชากรท่ีสงูมาก จนต้องมีนโยบายประชากร

เพื่อชะลอการเพิ่มของประชากร ความต้องการมีบุตรจ�านวนมากลดลง จนกระท่ังป˜จจุบันภาวะเจริญพันธุ์

ลดลงอย่างมากภายในระยะเวลาเพยีงไม่ก่ีทศวรรÉ ท�าให้ประเทศไทยมีภาวะเจรญิพนัธุต์�า่กว่าระดับทดแทน

คือต�่ากว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ระดับ 2.1 ในการคาดประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมป‚ 2557 

พบว่า อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยอยู่ที่ระดับ 1.6 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) 

ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขÖน้กับกระบวนการสร้างครอบครวั ท่ีมีจุดเริม่จากการแต่งงาน คอื การท่ีหนุ่ม

สาวจ�านวนมากชะลอเวลาในการเริ่มสร้างครอบครัว โดยการแต่งงานด้วยอายุที่มากขÖ้น เช่น ใน พ.ศ. 2503 

ผู้ชายไทยเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเมื่อมีอายุโดยเ©ลี่ยประมาณ 25 ป‚ และหญิงไทยเริ่มเมื่ออายุประมาณ 22 ป‚ 

แต่มาถÖง พ.ศ. 2553 (ชาย, 2554) และข้อมูลจากส�ามะโนประชากร พ.ศ. 2553 พบว่าอายุแรกสมรสของ

ชายและหญิง เพิ่มเปšน 28.7 และ 24.9 ป‚ ตามล�าดับ นอกจากนี้ การครองโสดถาวรซÖ่งวัดจากการที่ผู้หญิง

ที่มีอายุระหว่าง 50 - 54 ป‚ ไม่แต่งงานมีเพิ่มขÖ้นจากร้อยละ 2.0 ในป‚ พ.ศ. 2503 เปšนร้อยละ 8.0 ในป‚ 

พ.ศ. 2553

นอกจากน้ียังมีกลุ่มประชากรท่ีเลือกท่ีจะครองโสดถาวร รวมท้ังพฤติกรรมการเลือกคู่ท่ีเคยอยู่ภายใต้

ครอบครวั และการตัดสนิใจของพ่อแม่เปลีย่นมาเปšนเรือ่งของตัวบุคคล และการตัดสนิใจอยู่ท่ีตัวหนุ่มสาวเอง 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับป˜จจัยด้านการแต่งงาน เช่น นอกจากประชากรจะมีการชะลอเวลาเพื่อ
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แต่งงานด้วยอายุท่ีสงูขÖน้ มีอัตราการครองโสดถาวรท่ีมากขÖน้แล้ว การครองคูอ่ยู่กินจากท่ีเคยท�าตามประเพณี

ป¯บัิติกçได้เปลีย่นแปลงจากแบบด้ังเดิมไปสูแ่บบใหม่ และเปšนท่ียอมรบักันในวงกว้าง รปูแบบของการแต่งงาน

เปลี่ยนแปลงไปจากการให้ความส�าคัญกับการแต่งงานแบบต้องมีการจดทะเบียน การแต่งงานตามประเพณี

ลดลง มีการยอมรับการอยู่ก่อนแต่ง หรืออยู่กินกันโดยยังไม่ได้แต่งงานมากขÖ้น พฤติกรรมดังกล่าวอาจ

รวมถÖงการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการสมรส แม้ว่าการอยู่ก่อนแต่งของหนุ่มสาวในประเทศไทยลกัÉณะน้ียังไม่เปšน

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่มีหลักฐานจากข้อมูลหลายแหล่งว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขÖ้น และมีการป¯ิบัติกันโดย

เป�ดเผยมากขÖ้นกว่าในอดีต เช่น ผลจากการส�ารวจโครงการศÖกÉาภาวะสมรส และทัศนคติต่อการสมรส

ของสตรีไทยในสังคมยุคใหม่ (ภัสสร และคณะ, 2553) สัมภาÉณ์สตรีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน ทุกสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 20 - 60 ป‚ จ�านวน 4,305 คน ใน 12 จังหวัด พบว่า ผู้ตอบ

ร้อยละ 7.4 มีสถานะ “เปšนโสด แต่อยู่กินกับคนรัก” (อยู่ก่อนแต่ง) ซÖ่งในท้ายที่สุดอาจจะแต่งงานกันหรือ

เลิกรากันไปแล้วแต่สถานการณ์ ผู้ตอบประมาณ 3 ใน 4 มีทัศนะว่า การท่ีผู้หญิงอยู่เปšนโสดมากขÖ้น

ในป˜จจุบัน จะไม่เปšนป˜ญหาในอนาคต มีไม่ถÖงร้อยละ 10 ที่เหçนว่าผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานจะไม่มีความมั่นคง

ในชีวิต ในด้านการแต่งงานนั้น ผู้ตอบมากกว่าครÖ่งเพียงเลçกน้อยเหçนว่า การจดทะเบียนสมรสมีความส�าคัญ

เพราะมีผลผกูพนัทางกฎหมาย และส่วนหนÖง่เหçนความส�าคญัของการจดทะเบียนสมรสโดยให้เหตุผลสนับสนุน

ว่า การจดทะเบียนสมรสเปšนสัญลักÉณ์ส�าคัญของการใช้ชีวิตคู่

ส�าหรับการส�ารวจในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในรายงานเชิงวิจัยเรื่อง “แนวโน้มการแต่งงานของคนรุ่นใหม่” 

ที่จัดท�าโดย นิสิตคณะครุศาสตร์ จุÌาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บงกช และคณะ, 2547) ซÖ่งศÖกÉามุมมองของ

คนรุน่ใหม่ท่ีเปšนนักศÖกÉาในมหาวิทยาลยั 9 แห่ง เก่ียวกับการใช้ชีวิตคู ่ศÖกÉาค่านิยมท่ีเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

พบว่า ผู้ท่ีตอบว่าต้องการท่ีจะแต่งงานในอนาคต มีร้อยละ 67 ท้ังน้ีผู้ชายต้องการท่ีจะแต่งงานมากกว่า

ผู้หญิง มีประมาณร้อยละ 5 ที่ไม่ต้องการแต่งงาน รูปแบบชีวิตคู่ที่ต้องการ พบว่า ต้องการจดทะเบียนสมรส 

ร้อยละ 69 อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานร้อยละ 16 และไม่ต้องการแต่งงาน ร้อยละ 6 ส่วนความต้องการ

มีบุตรนั้น ผู้ตอบแบบส�ารวจร้อยละ 86 ต้องการมีบุตร และไม่ต้องการมีบุตร ร้อยละ 12 โดยให้เหตุผลว่า

ยังต้องการมีบุตรเพือ่ให้ครอบครวัสมบูรณ์ แก้เหงา และไว้เล้ียงตอนพ่อแม่แก่ชรา ในรายงานเชิงวิจัยน้ียังระบุ

ถÖงความคดิเหçนเก่ียวกับการอยู่ด้วยกัน หรอืมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน พบว่า เกือบครÖง่หนÖง่เหçนว่าไม่ใช่เรือ่ง

แปลก แสดงให้เหçนว่าค่านิยมของคนไทยรุ่นใหม่ยอมรับการอยู่ด้วยกันหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้ 

จากสถานการณ์การเกิดในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มลดต�่าลงอย่างต่อเน่ืองประกอบกับค่านิยมของ

การแต่งงาน การมีบุตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป จÖงเปšนท่ีน่าสนใจว่าคนรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาสู่การเปšนผู้ผลิตสมาชิก

ใหม่ให้กับครอบครัวและประเทศชาติในเวลาอีกไม่ก่ีป‚ข้างหน้า จะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานและ

การมีบุตร ทัศนคติเหล่าน้ีอาจเปšนตัวแปรหนÖง่ท่ีจะแสดงให้เหçนแนวโน้มพฤติกรรมการเจรญิพนัธุข์องประชากร

ไทยในอนาคต



วัตถุประสงค

การศÖกÉาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจทัศนคติของคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 15 - 24 ป‚ เก่ียวกับ

การแต่งงานและการมีบุตรในประเดçนต่างæ ดังนี้ 

(1) การแต่งงาน ในประเดçน ความส�าคัญของการแต่งงาน รูปแบบการแต่งงาน ความตั้งใจแต่งงาน 

อายุที่คิดจะแต่งงาน เหตุผลที่คิดว่าจะแต่งงาน หรือ ไม่แต่งงาน 

(2) การมีบุตร ในประเดçน ทัศนคติต่อคณุค่าของบุตร ความต้ังใจและเหตุผลท่ีจะมีบุตร หรอืไม่มีบุตร 

จ�านวนบุตรที่ต้องการ

วิธีการสํารวจ

การส�ารวจทัศนคติของคนรุน่ใหม่ครัง้น้ีมีกลุม่เป‡าหมายของการส�ารวจคอื ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 15 - 24 ป‚ 

ท้ังท่ีก�าลังศÖกÉาอยู่ในระดับมัธยมศÖกÉา มหาวิทยาลัย และผู้ท่ีจบการศÖกÉาแล้ว ด�าเนินการส�ารวจโดย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ระหว่างเดือนมีนาคม - เมÉายน พ.ศ. 2557 โดยใช้การส�ารวจด้วย

แบบสอบถามออนไลน์ โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามในเอกสารกูเกิ้ล (Google Docs) ให้ผู้ตอบเข้าไปตอบ

แบบสอบถามแบบออนไลน์ ข้อมูลท่ีได้จะถูกส่งมาให้ผูวิ้จัยโดยตรงและมีการจัดเกçบเปšนเอกสารในอินเทอร์เนçต 

การกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป‡าหมายกระท�าโดยผู้วิจัยส่ง link ไปยังผู้ประสานงานในมหาวิทยาลัย 

สถานศÖกÉา และองค์กรด้านเยาวชน เพือ่ให้ผูป้ระสานงานเผยแพร่แบบสอบถามไปให้กับนักศÖกÉาและนักเรยีน 

ในสถานศÖกÉานั้นæ รวมทั้งสมาชิกขององค์กรด้านเยาวชน ทั้งนี้ ผู้ประสานงานได้เผยแพร่แบบสอบถามไป

ยังสถานศÖกÉาและองค์กรเยาวชนทุกภาคทั่วประเทศ 

ส�าหรับวิธีการเผยแพร่แบบสอบถามท่ีผู้ประสานงานใช้ คือ การกระจายโดยผ่านทางเวçบไซต์ของ

คณะ ภาควิชา หรือ โดยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ คือ เ¿ซบุ�ค และจดหมายอิเลคโทรนิกส์ ตามช่องทาง

ที่ผู้ประสานงานสะดวก และผู้ได้รับแบบสอบถามจะตอบหรือไม่ตอบกçได้ตามความสมัครใจ แบบสอบถาม

ที่ได้รับกลับมามีจ�านวนรวม 1,608 ชุด จ�าแนกเปšนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง 1,062 คน และ เพศชาย 

546 คน

การวิเคราะหขอมูล

เพื่อให้เหçนภาพโดยรวมของทัศนคติของคนรุ่นใหม่ การรายงานผลการส�ารวจนี้ใช้สถิติเบื้องต้น เช่น 

ร้อยละ และค่าเ©ลี่ย ส�าหรับข้อค�าถามเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญในด้านต่างæ คือ การแต่งงาน รูปแบบ

การแต่งงาน และคุณค่าของบุตร ใช้การวัดระดับความส�าคัญเปšนคะแนนต้ังแต่ 0 - 5 คะแนน ผู้ตอบ

ให้คะแนน 0 หมายถÖง ไม่มีความส�าคัญ และคะแนน 5 หมายถÖง ให้ความส�าคัญสูงสุด เมื่อพิจารณา

แบ่งระดับความส�าคัญจากค่าเ©ลี่ย สามารถแบ่งเปšน 0 - 1.66 หมายถÖง ระดับน้อย 1.67 - 3.33 หมายถÖง 

ระดับปานกลาง และ 3.34 - 5.00 หมายถÖง ระดับมาก
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ผลการสํารวจ

1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

ผู้ตอบแบบสอบถามเปšนหญิงร้อยละ 66 และชาย ร้อยละ 34 กลุ่มอายุที่ตอบมากที่สุดเปšนกลุ่มอายุ 

19 - 20 ป‚ ประมาณ 3 ใน 4 ก�าลังเรียนอยู่ในระดับอุดมศÖกÉา จบการศÖกÉาแล้ว ร้อยละ 14 และ

เรียนระดับมัธยมศÖกÉาและ ปวช. ร้อยละ 9

ตาราง 1 ลักÉณะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักÉณÐ ร้อยลÐ
เพศ

หญิง   66.0
ชาย   34.0

รวม  100.0
จ�านวน 1,608

อายุ (ป‚)
15    1.9
16    1.7
17    3.2
18    9.1
19   24.2
20   18.2
21   15.2
22   10.3
23    6.6
24    9.7

รวม  100.0
จ�านวน 1,608

ระดับการศÖกÉา
มัธยมศÖกÉา    9.1
อุดมศÖกÉาชั้นป‚ที่ 1   32.4
อุดมศÖกÉาชั้นป‚ที่ 2   15.5
อุดมศÖกÉาชั้นป‚ที่ 3   15.9
อุดมศÖกÉาชั้นป‚ที่ 4   11.3
อุดมศÖกÉาชั้นป‚ที่ 5    0.9
อุดมศÖกÉาชั้นป‚ที่ 6    0.6
จบปริญญาตรี   14.3

รวม  100.0
จ�านวน 1,608



2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแตงงาน

การแต่งงานคอื การท่ีชายและหญงิตกลงปลงใจท่ีจะมีความสมัพนัธ์ต่อกันในฐานะสามีและภรรยา หรอื

เปšนคู่อยู่กินกัน ไม่ว่าจะมีการจัดการตามประเพณีหรือตามกฎหมายหรือไม่กçตาม นับเปšนธรรมเนียมท่ีถือ

ป¯บัิติกันจนเกือบเปšนปราก¯การณ์สากลส�าหรบัหนุ่มสาวเม่ือถÖงวัยท่ีสงัคมเหçนว่าเหมาะสมท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ 

เพ่ือเริ่มต้นสร้างชีวิตครอบครัว และเพื่อผลิตสมาชิกใหม่ให้กับสังคม คนรุ่นใหม่ท่ีให้ข้อมูลในการส�ารวจ

ครั้งนี้มีความคิดเหçนเกี่ยวกับการแต่งงานดังนี้

2.1 ความสíาคัÞของการáต‹งงาน

คนรุน่ใหม่ท้ังเพศหญงิและชาย ให้ความส�าคญักับการแต่งงานไม่แตกต่างกัน โดยให้ความส�าคญัสงูสดุ

กับการแต่งงานว่าเปšนการท่ีหญิงชายจะอยู่ด้วยกัน©ันท์สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณี 

(3.63 คะแนน) รองลงมา คือ การแต่งงานเปšนการสร้างความมั่นคงด้านจิตใจ มีเพื่อนคู่คิด (3.45 คะแนน) 

ความส�าคัญของการแต่งงาน ว่าเปšนการสร้างครอบครัวท�าชีวิตให้สมบูรณ์ รวมทั้งยังเปšนการยืนยันความรัก

ที่คู่แต่งงานมีต่อกันอยู่ในระดับปานกลาง (3.28 และ 3.20 คะแนน ตามล�าดับ)

เปšนท่ีน่าสังเกตว่า คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการแต่งงานว่าเปšนการสร้างความม่ันคง

ทางเศรÉฐกิจ หรือเปšนการสร้างเครือข่ายทางเศรÉฐกิจและสังคม รวมทั้งการมีความคิดเหçนว่าการแต่งงาน

เปšนการแสดงให้เหçนว่าเปšนผู้ใหญ่แล้ว ผู้ให้ข้อมูลให้ความส�าคัญน้อยท่ีสุด แสดงให้เหçนว่าการแต่งงานท่ี

ถือเปšนขั้นตอนหนÖ่งของชีวิตได้ลดความส�าคัญลงในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ตาราง 2 ค่าเ©ลี่ยคะแนนความส�าคัญของการแต่งงาน

ความสíาคัÞของการáต‹งงาน หÞิง ชาย ÃÇÁ

การแต่งงานเปšนการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกัน 3.20 3.20 3.20
การแต่งงานเปšนสัญลักÉณ์ของการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้อง 3.65 3.60 3.63
การแต่งงานเปšนการสร้างครอบครัวท�าชีวิตให้สมบูรณ์ 3.28 3.29 3.28
การแต่งงานเปšนการแสดงให้เหçนว่าเปšนผู้ใหญ่แล้ว 2.42 2.42 2.42
การแต่งงานเปšนการสร้างความมั่นคงทางเศรÉฐกิจ 2.44 2.35 2.41
การแต่งงานเปšนการสร้างความมั่นคงด้านจิตใจ มีเพื่อนคู่คิด 3.43 3.49 3.45
การแต่งงานเปšนการสร้างเครือข่ายทางเศรÉฐกิจและสังคม 2.61 2.71 2.65

2.2 รู»áบบการáต‹งงาน

ความคิดเหçนของคนไทยรุ่นใหม่ในการส�ารวจครั้งน้ีเก่ียวกับรูปแบบการแต่งงานน้ันยังคงเปšนความคิด

เหçนท่ีสอดคล้องกับการให้ความส�าคัญกับการแต่งงานท่ีเปšนสัญลักÉณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้อง คือ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับการแต่งงานแบบจัดงานตามประเพณีและมีการจดทะเบียนสมรส

มีสูงสุด (4.05 คะแนน) การจัดงานแต่งงานตามประเพณี ได้รับความส�าคัญมากกว่า การแต่งงานแบบมี

การจดทะเบียนสมรสเพียงอย่างเดียว (3.87 คะแนน และ 2.93 คะแนน ตามล�าดับ) ส�าหรับการใช้ชีวิตคู่
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ในรูปแบบใหม่æ คือ การทดลองอยู่ร่วมกันก่อนเมื่อแน่ใจแล้วจÖงมีการแต่งงาน รวมทั้งการอยู่กิน©ันท์สามี

ภรรยาโดยไม่มีการแต่งงาน ได้รับความส�าคัญน้อยที่สุด

ตาราง 3 ค่าเ©ลี่ยคะแนนความส�าคัญของรูปแบบการแต่งงาน

รู»áบบการáต‹งงาน หÞิง ชาย ÃÇÁ

การอยู่กิน©ันท์สามีภรรยาโดยไม่มีการแต่งงาน 1.86 2.58 2.11
การทดลองอยู่ร่วมกันก่อน เมื่อแน่ใจแล้วจÖงมีการแต่งงาน 2.37 3.01 2.59
การจัดงานการแต่งงานตามประเพณี 3.92 3.78 3.87
การแต่งงานแบบมีการจดทะเบียนสมรสเพียงอย่างเดียว 2.91 2.97 2.93
การแต่งงานแบบจัดงานตามประเพณีและจดทะเบียนสมรส 4.13 3.91 4.05

2.3 ความตัéงãจàกÕèยวกับการáต‹งงาน

ผลการส�ารวจความต้ังใจเก่ียวกับการแต่งงานของคนรุ่นใหม่ พบว่า มากกว่าครÖ่งหนÖ่งเลçกน้อยต้ังใจ 

ที่จะแต่งงานอย่างแน่นอน โดยผู้หญิงต้องการที่จะแต่งงานมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 56 และ ร้อยละ 48 

ตามล�าดับ) ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคิดว่าจะอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งงาน ท้ังน้ีผู้ชายร้อยละ 9 และผู้หญิง

ร้อยละ 7 คิดว่าจะไม่แต่งงาน เน่ืองจากการส�ารวจน้ีครอบคลุมคนรุ่นใหม่ท่ีอายุยังน้อยและยังศÖกÉาอยู่ 

จÖงมีผู้ตอบประมาณ 1 ใน 3 ยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงาน

ตาราง 4 ร้อยละของคนรุ่นใหม่ตามความตั้งในเกี่ยวกับการแต่งงานจ�าแนกตามเพศ

ความตัéงãจàกÕèยวกับการáต‹งงาน หÞิง ชาย ÃÇÁ

แต่งงานอย่างแน่นอน 55.5  48.4 53.1
ไม่แต่งงาน  6.8   8.8  7.5
อยู่กับคนรักโดยไม่แต่งงาน  4.6  10.4  6.6
ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานมาก่อน 33.1  32.4 32.9

รวม
(จ�านวน)

100.0 
(1,060)

100.0 
(546)

100.0 
(1,606)

2.4 ช‹วงอายุทÕèคิดจÐáต‹งงาน

คนรุ่นใหม่ในการส�ารวจน้ีคิดว่าตนเองจะแต่งงานเม่ืออายุท่ีค่อนข้างสูงกว่าอายุแต่งงานของประชากร

ไทยในป˜จจุบัน ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 67 คิดว่าจะแต่งงานในช่วงอายุ 25 - 29 ป‚ และอีกเกือบ 1 

ใน 3 คดิว่าจะแต่งงานในช่วงอายุ 30 - 34 ป‚ ส่วนผูช้ายเกือบครÖง่หนÖง่ คาดว่าจะแต่งงานระหว่างอายุ 25 - 29 ป‚ 

และอีกร้อยละ 38 คาดว่าจะแต่งงานเมื่ออายุ 30 - 34 ป‚ อีกร้อยละ 12 จะแต่งงานเมื่ออายุมากกว่า 35 ป‚ 

แต่หากพจิารณาจากค่าเ©ลีย่อายุท่ีคาดว่าจะแต่งงานแล้ว พบว่าผูห้ญงิคดิว่าจะแต่งงานเม่ืออายุประมาณ 28 ป‚ 

ในขณะที่ผู้ชายคิดว่าจะแต่งงานเมื่ออายุ 29 ป‚



ตาราง 5 ร้อยละของคนรุ่นใหม่ตามความตั้งในเกี่ยวกับการแต่งงานจ�าแนกตามเพศ

ช‹วงอายุทÕèคิดจÐáต‹งงาน (»‚) หÞิง ชาย ÃÇÁ
<20 0.0 0.2 0.1

20 - 24 3.2 2.0 2.8
25 - 29 66.7 47.6 60.4
30 - 34 26.9 38.4 30.6
35 - 39 2.7 10.2 5.2
40+ 0.5 1.6 0.9

ค่าเ©ลี่ย (mean) 28.1 29.3 28.5
(S.D.) (2.5) (3.2) (2.8)
รวม

(จ�านวน)
100.0 

(1,007)
100.0 
(492)

100.0 
(1,499)

2.5 àหตุ¼ลสíาคัÞของการáต‹งงาน

จากการส�ารวจเมื่อถามว่า “ถ้าจะแต่งงาน คิดว่าเหตุผลที่ส�าคัญที่สุดคืออะไร” พบว่าเหตุผลส�าคัญ

ของการแต่งงานท่ีมีการตอบมากท่ีสุดคือ เพ่ือเปšนการแสดงความรัก ความจริงใจต่อคนรัก (ร้อยละ 27) 

โดยผูช้ายให้เหตุผลน้ีมากกว่าผูห้ญงิ ส่วนผูห้ญงิต้องการท่ีจะแต่งงานเพราะต้องการท่ีจะมีคนช่วยคดิ มีคนอยู่

เปšนเพื่อน รวมทั้งมีคนดูแลปกป‡องคุ้มครองมากกว่าผู้ชาย

เหตุผลอื่นæ ที่คนรุ่นใหม่คิดว่าจะแต่งงานคือ การแต่งงานเปšนสัญลักÉณ์ของการใช้ชีวิตคู่ ท�าให้ชีวิต

มีความสมบูรณ์ มีบุตรสืบสกุล เปšนที่น่าสังเกตว่า การแต่งงานเพื่อความมั่นคงทางสังคมและเศรÉฐกิจนั้น

มีการตอบน้อยมาก สอดคล้องกับการให้ความส�าคัญกับการแต่งงาน

ตาราง 6 ร้อยละของคนรุ่นใหม่ตามเหตุผลส�าคัญของการแต่งงานจ�าแนกตามเพศ

àหตุ¼ลสíาคัÞãนการáต‹งงาน หÞิง ชาย ÃÇÁ

เปšนสัญลักÉณ์ของการใช้ชีวิตคู่ 17.8 14.0 16.5
เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ 14.7 15.5 15.0
เพื่อแสดงความรัก ความจริงใจต่อคนรัก 23.3 34.6 27.2
เพื่อความมั่นคงทางสังคมและเศรÉฐกิจ 3.8 3.4 3.7
เพื่อมีคนช่วยคิด มีคนอยู่เปšนเพื่อน 20.7 16.3 19.2
เพื่อมีบุตรสืบสกุล 7.2 8.8 7.7
ต้องการคนดูแล ปกป‡อง คุ้มครอง 10.8 5.2 8.9
ด�าเนินตามประเพณี/ค่านิยมของสังคม/
ความต้องการของครอบครัว/แสดงถÖงการให้เกียรติกัน

1.2 1.9 1.5

อื่นæ 0.4 0.4 0.4
รวม 100.0 100.0 100.0 

(จ�านวน) (1,041) (535) (1,576)
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2.6 àหตุ¼ลทÕèäม‹คิดจÐáต‹งงาน

ความต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่ต้องขÖ้นอยู่กับใคร เปšนเหตุผลส�าคัญท่ีผู้ตอบค�าถามข้อน้ีเกือบ

ครÖ่งหนÖ่งยกให้เปšนเหตุผลส�าคัญส�าหรับคนที่ไม่คิดจะแต่งงาน และเมื่อรวมเหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่า 

จะท�าให้เหตุผลของความต้องการใช้ชีวิตคนเดียวอย่างอิสระมีเพิ่มมากขÖ้นเปšนเกือบร้อยละ 60 

ความไม่ม่ันคงของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา หรือคู ่อยู่กินซÖ่งหมายถÖงการหย่าร้างและ

การแยกทางกันท่ีมีเพิ่มขÖ้นมากในป˜จจุบันอาจมีผลท�าให้ผู้ให้ข้อมูลให้เปšนเหตุผลส�าคัญประการหนÖ่งท่ีไม่คิด

จะแต่งงาน โดยผู้หญิงให้เหตุผลนี้มากกว่าผู้ชาย

ตาราง 7 ร้อยละของคนรุ่นใหม่ตามเหตุผลส�าคัญที่ไม่คิดจะแต่งงานจ�าแนกตามเพศ

àหตุ¼ลสíาคัÞทÕèäม‹คิดจÐáต‹งงาน หÞิง ชาย ÃÇÁ

ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่ต้องขÖ้นอยู่กับใคร 46.9 52.8 48.9
การแต่งงานมีครอบครัวเปšนเรื่องปวดหัว ยุ่งยากกับชีวิต 6.9 4.8 6.2
ชีวิตคู่ในป˜จจุบันไม่มั่นคง ไม่อยากแต่งงานแล้วหย่าร้าง 24.1 14.1 20.7
ไม่อยากให้ใครมาล�าบากด้วย 3.0 8.5 4.9
อยู่คนเดียวสบายใจกว่า 18.1 17.1 17.7
เปšนกลุ่มรักเพศเดียวกัน/กฎหมายยังไม่รองรับ 0.1 1.2 0.5
ไม่เจอคนท่ีถูกใจ ไม่รูจ้ะแต่งกับใคร ยังไม่เจอคนท่ีมีคณุสมบัติตามต้องการ 0.6 1.2 0.8
การแต่งงานไม่ใช่สิ่งส�าคัญ เปšนเพียงสัญลักÉณ์อย่างหนÖ่ง 0.1 0.4 0.2
ต้องการอยู่ดูแลครอบครัว/อยู่กับครอบครัวตนเอง 0.2 0.0 0.1

รวม
(จ�านวน)

100.0
(986)

100.0
(504)

100.0
(1,490)

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีบุตร

3.1 ความสíาคัÞหร×อคุณค‹าของบุตร

แนวความคิดเรื่องคุณค่าของบุตรอาจเปšนป˜จจัยท่ีใช้อธิบายพฤติกรรมเจริญพันธุ์ของประชากรได้ว่า 

การมีลูก การเลี้ยงลูกนั้น หากประชากรมีทัศนคติว่าบุตรมีคุณค่าต่อพ่อแม่ ไม่ว่าจะเปšนคุณค่าทางจิตวิทยา 

เศรÉฐกิจ หรอืสงัคมกçตาม จะถือว่าเปšนข้อดีหรอืเปšนส่วนท่ีพ่อแม่ได้รบัจากการมีลกู จะมีความส�าคญัในทาง

บวกต่อภาวะเจรญิพนัธุ ์แต่อีกด้านหนÖง่หากประชากรมีทัศนคติว่า บุตรท�าให้พ่อแม่ต้องเสียบางสิง่บางอย่างไป 

เช่น เสียเงินเลี้ยงลูก เสียเวลาท�างาน เสียอิสรภาพส่วนตัวและอื่นæ กçจะท�าให้มีผลลบต่อภาวะเจริญพันธุ์ 

(Hoffman & Hoffman, 1973, Bulatao, 1975)

จากการส�ารวจในกลุ่มคนรุ่นใหม่น้ีพบว่า บุตรมีคุณค่าความส�าคัญในระดับสูง โดยบุตรมีคุณค่าทาง

จิตใจต่อพ่อแม่ เปšนคุณค่าสูงสุด (4.33 คะแนน) คุณค่าอื่นæ ในระดับรองลงมาเปšนข้อดีทางความมั่นคง 

ได้แก่ บุตรเปšนผูท่ี้คอยดแูลพ่อแม่ยามชรา (3.74 คะแนน) บุตรเปšนสิง่ผกูพนัของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครวั

สมบูรณ์ขÖ้น รวมท้ังเปšนผู้สืบสกุลและทรัพย์สิน ในขณะท่ีคุณค่าของบุตรในด้านท่ีจะเปšนผู้ช่วยเหลือด้าน

เศรÉฐกิจให้ครอบครัว ได้รับคะแนนน้อยที่สุด



ตาราง 8 ค่าเ©ลี่ยความส�าคัญของบุตร

ความสíาคัÞของบุตร หÞิง ชาย ÃÇÁ

บุตรท�าให้ชีวิตครอบครัวมีความสมบูรณ์ 3.40 3.43 3.41
บุตรเปšนผู้สืบสกุลและทรัพย์สิน 3.46 3.60 3.51
บุตรท�าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขÖ้น 3.56 3.74 3.63
บุตรเปšนผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชรา 3.75 3.71 3.74
บุตรจะช่วยเหลือด้านเศรÉฐกิจให้ครอบครัว 2.73 2.91 2.79
บุตรมีคุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่ 4.34 4.31 4.33

3.2 ความต้องการมÕบุตร

คนรุน่ใหม่ท้ังผูช้ายและผูห้ญงิไม่มีความแตกต่างกันในเรือ่งของจ�านวนบุตรท่ีต้องการ โดยมากกว่าครÖง่

ยังมีค่านิยมของการมีบุตร 2 คน และร้อยละ 14 ไม่ต้องการมีบุตร 

ส�าหรับอายุที่คิดว่าจะมีลูกคนแรกนั้น พบว่า สอดคล้องกับอายุที่คิดว่าจะแต่งงาน คือ ผู้หญิง คิดว่า

จะมีลูกคนแรกเมื่ออายุระหว่าง 25 - 29 ป‚ และอีกร้อยละ 45 จะมีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 30 - 35 ป‚

ตาราง 9 ร้อยละของผู้ตอบตามจ�านวนบุตรที่ต้องการ และอายุเมื่อต้องการมีบุตรคนแรก

หÞิง   ชาย ÃÇÁ

จíานวนบุตรทÕèต้องการมÕ (คน)
0 (ไม่ต้องการมีบุตร) 13.7 15.0 14.1
1 13.4 12.3 13.0
2 56.3 55.8 56.1
3 13.8 13.8 13.8
4 2.3 2.0 2.2
5+ 0.7 1.1 0.8

รวม 100.0 100.0 100.0
(จ�านวน) (1,061) (545) (1,606)

ช‹วงอายุทÕèคิดจÐมÕบุตรคนáรก (»‚)
20 - 24 1.2 1.7 1.4
25 - 29 50.5 32.3 44.3
30 - 34 44.9 50.3 46.6
35 - 39 3.1 14.2 6.9
40+ 0.3 1.5 0.8
ค่าเ©ลี่ย (mean) 29.3 30.5 29.7
(S.D.) (2.4) (3.3) (2.8)

รวม 100.0 100.0 100.0
(จ�านวน) (873) (436) (1,309)
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210  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

3.3 àหตุ¼ลãนการมÕ/äม‹มÕบุตร

เหตุผลว่าต้องการมีบุตรเพื่อให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ เปšนเหตุผลท่ีมีผู้ตอบมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

เพื่อรักÉาความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ความแตกต่างของเหตุผลของผู้หญิงและผู้ชายน้ัน พบว่าผู้หญิงจะให้เหตุผลเก่ียวกับความม่ันคง

ด้านจิตใจคอืเพือ่จะได้มีผูด้แูลยามเจçบป†วย เพือ่เปšนเพือ่น ท�าให้ไม่เหงา ส่วนผูช้ายให้ความส�าคญัว่าต้องการ

ผู้สืบสกุลและทรัพย์สมบัติมากกว่า

ส�าหรบัเหตุผลส�าคญัท่ีคดิว่าไม่ต้องการมีลกูน้ันเปšนเพราะคดิว่าการมีลกูท�าให้พ่อแม่ไม่มีอิสระ ต้องการ

ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลกู นอกจากน้ีสภาพสงัคมในป̃จจุบันท่ีมีป̃ญหาต่างæ มากมาย ท�าให้คนรุน่ใหม่มีความ

เหçนว่าไม่ต้องการมีลูกเพราะสังคมป˜จจุบันมีป˜ญหามาก กลัวบุตรเปšนอันตราย ประพฤติผิด รวมทั้งเกรงว่า

จะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนบุตรให้เปšนคนดีได้ ส่วนป˜ญหาด้านค่าใช้จ่ายกçเปšนเหตุผลท่ีมีการให้

ความส�าคัญว่าไม่ต้องการมีบุตร เพราะ กลัวจะไม่สามารถหาเลี้ยงดูแลบุตรได้หรือมีภาระท่ีจะต้องท�างาน

เพิ่มขÖ้น

ตาราง 10 ร้อยละของผู้ตอบตามเหตุผลเกี่ยวกับความต้องการมีบุตร

àหตุ¼ลàกÕèยวกับความต้องการมÕบุตร หญิง ชาย รวม

àหตุ¼ลสíาคัÞทÕèต้องการมÕบุตร
เพื่อสืบสกุลและทรัพย์สมบัติ    7.2   22.0   12.2
เพื่อให้ชีวิตมีความสมบูรณ์   41.2   32.7   38.4
เพื่อรักÉาความสัมพันธ์ในครอบครัว   16.5   18.0   17.0
เพื่อจะได้มีผู้ดูแลยามเจçบป†วย   16.0   10.7   14.2
เพื่อจะได้มีผู้เลี้ยงดู ให้การสนับสนุนทางเศรÉฐกิจ    5.5    7.6    6.2
เพื่อเปšนเพื่อน ท�าให้ไม่เหงา   12.6    8.2   11.1
อยากเลี้ยงดูบุตร ปกป‡องดูแล ได้แสดงออกถÖงความเปšนพ่อแม่    1.0    0.7    0.9

รวม  100.0  100.0  100.0
(จ�านวน)  (890)  (449)  (1,339)

àหตุ¼ลสíาคัÞทÕèäม‹ต้องการมÕบุตร
เปšนภาระ ต้องท�างานมากขÖ้นเพื่อเลี้ยงดูบุตร    9.6   16.8   12.4
สังคมป˜จจุบันมีป˜ญหามาก กลัวบุตรเปšนอันตราย ประพฤติผิด   20.4   24.5   22.0
อยากมีอิสระ ด�ารงชีวิตตามที่ต้องการโดยไม่มีห่วง   35.7   21.8   30.4
กลัวจะไม่สามารถหาเลี้ยงดูแลบุตรได้   13.9   15.9   14.7
เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนบุตรให้เปšนคนดีได้   13.6   12.7   13.3
มีป˜ญหา/ความกลัว/ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ    6.2    5.9    6.1
เปšนกลุ่มรักเพศเดียวกันท�าให้มีบุตรไม่ได้    0.6    2.3    1.2

รวม  100.0  100.0  100.0
(จ�านวน)  (353)  (220)  (573)



อภิปรายผล

การส�ารวจน้ีผูต้อบเปšนคนรุน่ใหม่ อายุระหว่าง 15 - 24 ป‚ มีการศÖกÉาต้ังแต่ช้ันมัธยมศÖกÉา อาชีวศÖกÉา 

อุดมศÖกÉาและผู้จบการศÖกÉาแล้ว มีภูมิล�าเนาท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างæ ทุกภาคของ

ประเทศ สามารถเข้าถÖงระบบอินเทอร์เนçต ผลการส�ารวจจากคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้จÖงน่าจะสะท้อนภาพทัศนคติ

ของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรได้ในระดับหนÖ่ง

ผลการศÖกÉาพบว่า คนรุน่ใหม่ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติท่ีดีต่อการแต่งงานค่อนข้างมาก เหçนว่าการแต่งงาน

เปšนการที่หญิงชายจะอยู่ด้วยกัน©ันท์สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณี สร้างความมั่นคงด้านจิตใจ 

มีเพ่ือนคู่คิด เปšนการสร้างครอบครัวท�าชีวิตให้สมบูรณ์ คนรุ่นใหม่มากกว่าครÖ่งคิดว่าจะแต่งงานแน่นอน 

รวมท้ังคนรุ่นใหม่ยังนิยมความม่ันคงทางการสมรสค่อนข้างมาก สังเกตจากความต้องการแต่งงานตาม

ประเพณีมีการจดทะเบียนสมรส แม้ว่าจากการส�ารวจครั้งน้ีจะมีผู้ท่ีไม่คิดแต่งงาน หรือไม่ต้องการมีบุตร

อยู่บ้าง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครÖ่งหนÖ่งมีค่านิยมที่เปšนบรรทัดฐานของสังคม คือ ต้องการแต่งงาน 

มีการแต่งงานท่ีถูกต้องตามประเพณ ีมีการจดทะเบียนสมรส ต้องการมีบุตร มีบุตรไว้เพ่ือให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ 

และเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว 

แต่เม่ือพิจารณาอายุท่ีคาดว่าจะแต่งงาน พบว่า สูงกว่าค่าเ©ลี่ยอายุการแต่งงานของประชากรไทย 

อาจเปšนเพราะคนรุ่นใหม่มีการวางแผนชีวิต มีการพิจารณาว่าอายุเท่าใดจÖงจะแต่งงาน เช่น วางแผนท�างาน 

สร้างฐานะแล้วจÖงสร้างครอบครวั ทัศนคติน้ีอาจเปšนการแสดงให้เหçนว่าการเริม่ต้นครอบครวัหรอืการแต่งงาน

อาจถูกชะลอออกไปมากขÖน้ในอนาคต อย่างไรกçตามอายุการมีบุตรคนแรกกçยังไม่ได้สูงมากนัก คอื คนรุน่ใหม่ 

โดยเ©พาะเพศหญิง ยังคงต้องการมีบุตรในช่วงอายุที่ยังอยู่ในวัยที่เหมาะสม

เปšนท่ีน่าสงัเกตว่าคนรุน่ใหม่เพศหญงิและเพศชาย มีทัศนคติเก่ียวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อย

แตกต่างกันนัก ท้ังน้ีอาจเปšนเพราะคนรุน่ใหม่ในการส�ารวจน้ีเกือบท้ังหมดเปšนผูยั้งอยู่ในระบบการศÖกÉา หรอื

เพิง่ส�าเรçจการศÖกÉา ซÖง่ท้ังหญงิ - ชายมีความเท่าเทียมกันในการศÖกÉา มีการเข้าถÖงข้อมูลข่าวสารเหมือนæ กัน 

รวมทั้งน่าจะเปšนกลุ่มที่มีความตั้งใจที่จะท�างานในเชิงเศรÉฐกิจเหมือนæ กัน จÖงมีการวางแผนที่จะแต่งงาน

สร้างครอบครัวหลังจากจบการศÖกÉาได้ระยะหนÖ่ง ดังจะเหçนได้จากการตอบอายุที่คาดว่าจะแต่งงานนั้นเปšน

อายุที่จะจบการศÖกÉาในระดับปริญญาตรีไปแล้ว 6 - 7 ป‚ สตรีได้รับการศÖกÉาสูงขÖ้น มีการเข้าร่วมแรงงาน

สามารถพÖ่งตนเองได้ในทางเศรÉฐกิจท�าให้ผู้หญิงไม่จ�าเปšนต้องพÖ่งพาผู้ชายทางด้านเศรÉฐกิจ หรือเปšน

ช้างเท้าหลังเหมือนทัศนคติในอดีต เหตุผลท่ีจะแต่งงานเพื่อความม่ันคงทางสังคมและเศรÉฐกิจน้ันจÖงมี

การตอบน้อยมาก ส่วนสาเหตุท่ีท�าให้คนรุน่ใหม่โดยเ©พาะผูห้ญงิมีความคดิท่ีไม่ต้องการแต่งงาน อาจมีสาเหตุ

มาจากเรื่องของเศรÉฐกิจเปšนหลัก ผู้หญิงในป˜จจุบันเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขÖ้น มีรายได้ ใช้ชีวิตที่มีเสรีภาพ

ทางการเงิน จÖงไม่สนใจที่จะแต่งงาน

ผลการส�ารวจส�าคัญทีพ่บว่า ความต้องการใช้ชวีติอย่างอสิระ ไม่ต้องขÖน้อยู่กับใคร เปšนเหตผุลทีท่�าให้

คนรุ่นใหม่จ�านวนมากมีทัศนคติที่ไม่ต้องการแต่งงาน และไม่ต้องการมีลูก เหçนว่าการมีลูกจะเปšนภาระ ต้อง

ท�างานมากขÖ้น อาจเปšนทัศนคติท่ีถูกหล่อหลอมด้วยวิถีการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ท่ีมาพร้อมกับกระแส

โลกาภิวัตน์ อาจส่งผลประชากรไทย ไม่ต้องการท่ีจะมีบุตรเพิ่มมากขÖ้น โดยเ©พาะในสภาพเศรÉฐกิจและ

สังคมไทยท่ีเปšนอยู่ในป˜จจุบัน ท�าให้คนเคยชินกับชีวิตท่ีสะดวกสบาย ไม่มีภาระท่ีจะต้องหาเลี้ยงครอบครัว 
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ไม่ต้องกังวลกับการอบรม เลีย้งดูให้ลูกสามารถด�ารงชีวิตในสงัคมท่ีมองว่ามีอันตรายรอบด้าน การปรบัทัศนคติ

ในด้านนี้อาจท�าได้ยาก เช่นเดียวกับประชากรของบางประเทศที่มีภาวะเจริญพันธุ์ต�่าและไม่ต้องการแต่งงาน

และมีบุตร

ในภาพรวมแล้ว ระดับภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยที่มีความกังวลว่าจะลดลงอย่างมาก อาจจะ

ไม่น่าจะยังกังวลมากนัก เน่ืองจากคนรุน่ใหม่ยังมีความคดิเหçนท่ีเปšนไปตามบรรทัดฐานของสงัคม คอื ต้องการ

แต่งงานและมีบุตร เพ่ือความสมบูรณ์ของชีวิต แม้เหตุผลของการแต่งงานจะเปลี่ยนไป การวางแผน

การแต่งงานจะช้าลง อย่างไรกçตามการส�ารวจน้ีเปšนการส�ารวจทัศนคติในกลุม่ผูท่ี้ยังไม่ได้แต่งงาน การแต่งงาน

และการมีบุตรท่ีจะเกิดขÖน้ในอนาคตกับคนรุน่ใหม่กลุม่น้ีขÖน้อยู่กับป̃จจัยภายนอกอ่ืนæ รวมท้ังการพบและมีคู่

ท่ีเหมาะสม เม่ือคนรุ่นใหม่เหล่าน้ีแต่งงานควรมีการสนับสนุนให้มีบุตรในทันที โดยเน้นอายุท่ีเหมาะสม

ในการมีบุตรคนแรกเพื่อให้ประชากรที่เกิดมามีคุณภาพต่อไป
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ไลฟสไตล แผนการดําเนินชีวิต 

กับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย

ÀÙàºÈÃ� ÊÁØ·Ã¨Ñ¡Ã∗ áÅÐ ¹Ô¾¹¸� ´ÒÃÒÇØ²ÔÁÒ»ÃÐ¡Ã³�∗∗

บทคัดยอ

“การมีบุตร” มีความหมายในเชิงสงัคมท่ีแตกต่างหลากหลาย ขÖน้กับวัตถุประสงค์และการตัดสนิใจตาม

บรบิททางสงัคมและเศรÉฐกิจของสามีภรรยา ซÖง่ในแต่ละยุคสมัยมีเงือ่นไขท่ีแตกต่างกัน ในป̃จจุบันการศÖกÉา

เก่ียวกับการเปลีย่นแปลงของจ�านวนประชากร จ�าเปšนต้องท�าความเข้าใจเก่ียวกับการตัดสนิใจการมีบุตรของ

ประชากรเจเนอเรชันวาย เน่ืองจากส่วนใหญ่เปšนประชากรท่ีอยู่ในวัยเจรญิพนัธุ ์บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่

ศÖกÉารูปแบบการด�าเนนิชีวิต (Lifestyle) และการวางแผนการด�าเนินชวีิต (Life plan) ของประชากรเจเนอ

เรชันวายกับการตัดสินใจมีบุตร โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจนักศÖกÉามหาวิทยาลัยซÖ่งจัดเปšนประชากรเจเนอ

เรชันวาย กลุ่มท่ี 3 จ�านวน 1,320 ราย ผลการศÖกÉาชี้ให้เหçนว่าในการใช้ชีวิตคู่ ประชากรเจเนอเรชันวาย

ยังคงให้ความส�าคัญต่อการมีบุตร โดยจ�านวนบุตรท่ีเหมาะสมคือ 2 คนโดยเ©ลี่ย เพศชายจะเปšน½†ายท่ี

ต้องการมีบุตรเรçวกว่าเพศหญงิ ส่วนรปูแบบการด�าเนินชีวิตและแผนการด�าเนินชีวิตต้องการสร้างความม่ันคง

ทางหน้าที่การงานและทรัพย์สิน โดยเ©พาะระหว่างอายุ 26 - 35 ป‚ ซÖ่งเปšนช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวัยเจริญ

พันธุ์ อาจเปšนเงื่อนไขที่ท�าให้ประชากรเจเนอเรชันวายลดทอนความส�าคัญและชะลอการมีบุตร

คíาสíาคัÞ: เจเนอเรชันวาย การเจริญพันธุ์ การตัดสินใจมีบุตร รูปแบบการด�าเนินชีวิต แผนการด�าเนินชีวิต
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Lifestyle, life plans and the decision 

to have children among generation Y

Bhubate Samutachak∗ and Niphon Darawuttimaprakorn∗∗

Abstract

“Having children” has different social meanings to men and women, as its 

purposes vary according to social and economic contexts across time. At present, 

fertility decisions rest in the hands of the Generation Y population as most of them are 

of reproductive age. Understanding the present fertility situation in Thailand therefore 

requires insights into Generation Y’s attitudes towards having children. This paper 

focuses on lifestyles, life plans and the decision to have children of the Generation 

Y population in Thailand. Based on a survey of 1,320 Thai university students—who 

are considered to be the third wave of Generation Y—the authors draw descriptive 

conclusions. It appears that having children is still highly valued among Generation Y 

in Thailand with two children thought to be the optimum number. Men desire to have 

children at a younger age than women. The survey shows that during the reproductive 

ages of 26 - 35, the Generation Y population of Thailand prioritizes work and material 

achievements. This finding indicates a delay in having children and a reduction in the 

potential number of children for this generation.

Keywords: Generation Y, fertility, decision to have children, lifestyle, life plan
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บทนํา

ในขณะท่ีนักประชากรศาสตร์ท่ัวโลกก�าลังให้ความสนใจกับป˜ญหาแนวโน้มการเกิดน้อยของประชากร 

ซÖ่งจะส่งผลต่อจ�านวนประชากรทดแทนในอนาคต และจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการพั²นาสังคม 

เนื่องจากจ�านวนประชากรที่จะสามารถผลิตสินค้าและบริการมีลดลง ประกอบกับประชากรวัยสูงอายุซÖ่งเปšน

วัยพÖ่งพิงมีสัดส่วนสูงขÖ้น ซÖ่งเปšนประเดçนท่ีสังคมอเมริกันเริ่มตระหนักมาแล้วต้ังแต่ปลายทศวรรÉท่ี 1970 

แต่สิง่ทีน่กัประชากรศาสตรย์งัไม่ได้ให้ความสนใจมากนกัคือการผลติประชากรทดแทน ซÖ่งในป̃จจบุนันีอ้ยูใ่น

มือของประชากรเจเนอเรชันวาย ซÖง่เปšนกลุม่ประชากรท่ีนักวิชาการต่างลงความเหçนว่า มีอัตลกัÉณ์ทางสงัคม

อันเปšนลักÉณะเ©พาะกลุ่ม ท้ังทัศนคติและพฤติกรรมมีความแตกต่างจากประชากรเจเนอเรชันก่อนหน้าน้ี

อย่างชัดเจน

ประชากรเจเนอเรชันวาย เปšนผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2546 ป˜จจุบันเปšนผู้มีอายุระหว่าง 11 - 32 

ป‚ คาดกันว่าขณะนี้มีจ�านวนประมาณร้อยละ 25 ของประชากรโลก โดยมีการจัดแบ่งประชากรเจเนอเรชันนี้

ออกเปšน 2 กลุ่ม (Kowse, Rasch & Wiley 2010) กลุ่มแรกเปšนผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2529 

ขณะนี้มีอายุระหว่าง 28 - 32 ป‚ และกลุ่มที่สองเปšนผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2546 ขณะนี้มีอายุระหว่าง 

11 - 27 ป‚ ซÖ่งประชากรส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มนี้จัดเปšนกลุ่มที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

Kowse และคณะ (2010) จะจัดแบ่งประชากรเจเนอเรชันวาย ออกเปšน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเปšน

ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2529 และกลุ่มที่สองระหว่าง พ.ศ. 2530 - 2546 แต่อันตรภาคชั้น (Interval) 

ของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยกลุ่มที่ 1 มีระยะห่างของอายุ 4 ป‚ ในขณะที่กลุ่มที่ 2 

มีระยะห่างของอายุถÖง 11 ป‚ อีกท้ังนักวิชาการด้านประชากรศาสตร์กçยังมิได้มีความเหçนตรงกันเก่ียวกับ

การแบ่งช่วงอายุในแต่ละเจเนอเรชัน ในงานวิจัยช้ินน้ีจÖงได้จัดแบ่งประชากรเจเนอเรชันวายใหม่ คือเปšน

ผูเ้กิดระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2546 ตามท่ี Strauss และ Howe (2000) นิยามไว้ ซÖง่มีระยะห่างของอันตรภาค

ชั้นทั้งสิ้น 22 ป‚ โดยได้แบ่งออกเปšน 4 ช่วงæ ละ 5 ป‚ ท�าให้ได้ประชากรเจเนอเรชันวาย กลุ่มแรกจÖงเปšน

ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2528 ขณะน้ีมีอายุระหว่าง 29 - 34 ป‚ กลุ่มท่ีสองเปšนผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 

2529 - 2534 ขณะนี้มีอายุระหว่าง 23 - 28 ป‚ กลุ่มที่สามเปšนผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2540 ขณะนี้มีอายุ

ระหว่าง 17 - 22 ป‚ และ กลุ่มที่สี่เปšนผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2546 ขณะนี้มีอายุระหว่าง 11 - 16 ป‚

อย่างไรกçตาม พฤติกรรมการเจริญพันธุ์และการตัดสินใจมีบุตรเปšนสิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับรูปแบบ 

และแผนการด�าเนินชีวิต ซÖง่แต่ละเจเนอเรชันมีความแตกต่างกันอันเปšนผลมาจากความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลง

ต่างæ ทั้งทางด้านเศรÉฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่มีผลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ซÖ่งประเดçนน้ีท�าให้พฤติกรรมการเจริญพันธุ์ และการตัดสินใจมีบุตรของคนในแต่ละเจเนอเรชัน

มีความแตกต่างกัน โดยเ©พาะอย่างย่ิงประชากรเจเนอเรชันวาย ซÖ่งได้รับความสนใจอย่างมากโดยเ©พาะ

จากกลุ่มนักวิชาการด้านทรัพยากรมนุÉย์ เน่ืองจากเปšนกลุ่มประชากรท่ีส่วนหนÖ่งก�าลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

และอีกส่วนหนÖ่งก�าลังอยู่ระหว่างการศÖกÉา ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยม จนถÖงระดับอุดมศÖกÉา อีกท้ังมีลักÉณะ

เ©พาะที่ส่งผลให้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนครูอาจารย์ ซÖ่งเปšนประชากรเจเนอเรชันเอ�กซ์ 

(x) และเจเนอเรชันเบบี้บูม (Babyboom) ไม่เข้าใจ
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ทัศนคติและรูปแบบการด�าเนินชีวิตของประชากรเจเนอเรชันวาย ท่ีมีลักÉณะเ©พาะน้ีเองท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมด้านอื่นæ ของประชากรเจเนอเรชันนี้ ซÖ่งอาจรวมทั้งพฤติกรรมการเจริญพันธุ์ และการมีบุตร 

งานวิจัยช้ินน้ีจÖงมีวัตถุประสงค์เพือ่ศÖกÉารปูแบบการด�าเนินชีวิตของประชากรเจเนอเรชันวาย ว่ามีอิทธพิลต่อ

การตัดสินใจมีบุตรอย่างไร

ทัศนคติตอการมีบุตร จาก “มีลูกชาไมทันใช” จนถึง “มีเพื่อใหครอบครัวสมบูรณ” 

การมีบุตร เปšนกิจกรรมทางมานุÉยวิทยาท่ีแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและเงื่อนไข 

ทางเศรÉฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมือง ท�าให้คุณค่าและความหมายของการมีทายาทแตกต่างกัน

ออกไป ข้อคดิและวาทกรรมต่างæ เก่ียวกับ “บุตร” ไม่ว่าจะเปšนช่วงเวลาอันเหมาะสมของการมีบุตร จ�านวน 

หน้าที่ของบุตรที่พÖงมีต่อบุพการี ต่อประเทศชาติและสังคม ล้วนสะท้อนให้เหçนถÖงบทบาท และค่านิยมของ

การมีทายาท (Value of children: VOC) อาทิ ส�านวน “มีลูกช้าไม่ทันใช้” ซÖ่งสะท้อนให้เหçนว่าการมีบุตร

และเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ กçหวังท่ีจะให้บุตรได้ช่วยเหลือในภารกิจต่างæ ไม่ว่าจะเปšนด้านการด�าเนินชีวิต 

หรือกิจการงานภายในครอบครัว หรือส�านวนอังกฤÉ “The soul is healed by being with children” 

ซÖ่งสะท้อนให้เหçนว่า บุตรเปšนสิ่งจรรโลงจิตใจของบิดามารดายามมีทุกข์ในใจ และแม้กระท่ังค�าอวยพร

ในวันแต่งงานท่ีมักอวยพรว่า “ขอให้มีลกูเตçมบ้าน มีหลานเตçมเมือง” แสดงให้เหçนได้ว่าการมีบุตร โดยเ©พาะ

การมีบุตรจ�านวนมากæ เปšนสิ่งที่ครอบครัวปรารถนา 

วิวั²นาการทางสังคมท่ีได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านประชากร เศรÉฐกิจ รัฐกิจ 

ศาสนาและความเชื่อ ท�าให้บริบทของแต่ละยุคสมัยแปรเปลี่ยน และส่งผลกระทบต่อค่านิยมและพฤติกรรม

การสร้างครอบครัว (Family formation) รวมทั้งการมีบุตร ทั้งในแง่ที่จะ “มี” หรือ “ไม่มี” และ “มีจ�านวน

เท่าใด” ซÖ่งขณะน้ีได้เหçนชัดเจนแล้วจากอัตราการเกิดท่ีลดลงอย่างรวดเรçวของประชากรในแต่ละประเทศ 

โดยเ©พาะประเทศที่มีพั²นาการและการเติบโตทางเศรÉฐกิจ (Developed countries) รวมถÖงประเทศ

ก�าลังพั²นาที่ก�าลังมีการเติบโตทางเศรÉฐกิจ จนท�าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (Demographic 

transition) ในระยะท่ี 3 (Thompson, 1929) กล่าวคือ การมีอัตราการเกิดท่ีลดลง และก�าลังเข้าสู่

การเปลี่ยนผ่านในระยะท่ี 4 ซÖ่งเปšนระยะท่ีท้ังอัตราการเกิดและการตายลดลงไปด้วยกัน อันจะมีผลต่อ

การผลิตประชากรทดแทน (Population replacement) และจ�านวนประชากรวัยแรงงานที่จะเปšนผู้ผลิต

สินค้าและบริการให้แก่สังคมให้พอเพียงในระยะต่อไป

ปราก¯การณ์การเปลีย่นผ่านทางด้านประชากรดังท่ีได้กล่าวข้างต้น ได้รบัการอธบิายจากหลายแนวคดิ 

อาทิ การพั²นาการทางเศรÉฐกิจ (Economic modernization) ที่กล่าวถÖงการที่สังคมอภิวั²น์จากสังคม

เกÉตรแบบด้ังเดิมเข้าสูส่งัคมอุตสาหกรรม เป�ดโอกาสให้แรงงานหญงิสามารถใช้ทักÉะความสามารถท่ีเคยใช้

ในการจัดการภายในครัวเรือนไปใช้เพื่อการท�างานนอกบ้านเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับครัวเรือน การป¯ิวัติด้าน

การศÖกÉา (Educational revolution) ที่ขยายโอกาสทางการศÖกÉาสู่ประชาชนในวงกว้าง ไม่ขีดขอบเขต

จ�ากัดแต่เพียงในกลุ่มคนช้ันสูงและเพศชาย แต่เปšนการศÖกÉาส�าหรับคนท่ัวไปในสังคม รวมถÖงการศÖกÉา

ของสตรี ซÖ่งการป¯ิวัติทางการศÖกÉาอย่างต่อเนื่องนี้ นอกจากจะขยายเวลาที่ใช้ในการศÖกÉาแล้ว ยังท�าให้

เพศสภาพ (Gender) ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเปšนการเรียกร้องสิทธิสตรี และความเท่าเทียมกัน



ระหว่างเพศ (Gender equality) ซÖง่มีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับระยะเวลาอันเหมาะสมส�าหรบัการมีบุตร และ

ต่อเน่ืองไปถÖงจ�านวนของบุตรท่ีจะมีได้ กล่าวคือ หากใช้เวลานานในการศÖกÉากçจะยืดเวลาการเข้าสู่

ภาคแรงงาน และเวลาที่พร้อมจะมีบุตร รวมถÖงจ�านวนบุตรท่ีจะสามารถมีได้ เนื่องจากกระทบต่อช่วงระยะ

เวลาการเจริญพันธุ์นั่นเอง

ความมั่งคั่งกับการมีบุตร: มุมมองทางเศรษฐศาสตร

ค�าอธิบายเชิงทฤÉ¯ีเหล่าน้ี แสดงนัยยะเก่ียวกับบทบาทของการมีบุตรของคนในสังคมแต่ละยุค 

Caldwell (1977) กล่าวถÖงทฤÉ¯ีการเคลื่อนไหลของความมั่งคั่ง (Wealth - Flow Theory) ซÖ่งอธิบายว่า

การส่งผ่านทรัพย์สินและความม่ังคั่งท้ังหลายจากรุ่นหนÖ่งไปสู่อีกรุ่นหนÖ่งจะเปšนไปในลักÉณะจากล่างสู่บน 

(Upward) กล่าวคือเปšนการส่งผ่านจากรุ่นลูกสู่รุ่นพ่อแม่ ซÖ่งขัดกับแนวคิดดั้งเดิมท่ีอธิบายในทางกลับกัน 

ทั้งนี้ Caldwell อธิบายว่า การที่ครอบครัวใดมีบุตรจ�านวนมาก จะท�าให้บิดามารดามีความมั่งคั่งมากขÖ้น

ในระยะยาว เน่ืองจากบุตรท่ีเพิม่ขÖน้แต่ละคนจะหมายถÖงฐานะทางเศรÉฐกิจท่ีเพิม่ขÖน้ของบิดามารดาเม่ือบุตร

ถÖงวัยที่สามารถสร้างรายได้ อีกทั้งยังหมายถÖงความมั่นคงในชีวิต (Life security) เมื่อบิดามารดาถÖงวัยชรา 

หรือเปšนก�าลังที่ส�าคัญในการขยายฐานทางเศรÉฐกิจของครอบครัวที่มีแต่เดิม และอาจรวมถÖงสถานภาพที่ได้

เปรียบท้ังในทางสังคมและการเมือง ซÖ่งแนวคิดน้ีจะเหçนได้ว่าเปšนมุมท่ีมองมาจากกระบวนทัศน์ทาง

เศรÉฐศาสตร์ และมีเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ชัดเจนว่า สังคมนั้นæ มีค่านิยมที่บุตรพÖงจะดูแลหรืออุปการะ

บิดามารดาเมื่อตนเองอยู่ในสถานะที่สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง

แม้ในภายหลงั Mahinwa - Adebusoye (1994) จะแสดงทัศนะขัดแย้งกับค�าอธบิายของ Caldwell 

โดยเหçนว่าค�าอธิบายดังกล่าวไม่น่าจะเก่ียวข้องกับจ�านวนการมีบุตร อันเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู

บุตรอาจจะมากกว่าความม่ังคัง่ท่ีจะเพิม่พนูในอนาคต อีกท้ังยังเปšนความม่ังคัง่ในอนาคต ซÖง่มีความไม่แน่นอน 

เพราะไม่รู้ว่าบุตรท่ีเลี้ยงดูน้ันจะประสบความส�าเรçจในทางอาชีพ และการสร้างฐานะทางเศรÉฐกิจหรืออาจ

กลบัเปšนภาระของบิดามารดากçได้ ซÖง่ความเหçนแย้งของ Mahiwa - Adebusoye น้ี นับว่ามีน�า้หนักท่ีสามารถ

รับ¿˜งได้โดยเ©พาะในสังคมที่มีพั²นาการทางเศรÉฐกิจที่สูงขÖ้น ท�าให้ค่าครองชีพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการมี

บุตรเพ่ิมมากขÖน้จนเปšนเหตุให้บิดามารดาไม่สามารถมีบุตรได้มากตามแนวคดิของ Caldwell และแม้จะเปšน

จริงที่บุตรจะอุปถัมภ์บ�ารุงบิดามารดาในอนาคต แต่ในขณะป˜จจุบันบิดามารดามีทรัพยากรจ�ากัดในการเลี้ยง

ดูบุตร จÖงกลับเปšนข้อจ�ากัดของความเปšนไปได้ในอนาคตไปด้วย

ความหมายของการมีบุตร และการเพิ่มจํานวนประชากร ที่มีตอการบริหาร “รัฐ”

สืบทอดจากมุมมองของ Caldwell และ Mahiwa - Adebusoye จะเหçนได้ว่าการเลี้ยงดูบุตร 

และการรอให้บุตรกลับมาเลี้ยงดูบิดามารดานั้น เปšนแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน (Investment) ในป˜จจุบัน 

เพื่อหวังให้เกิดผลบางอย่างทางเศรÉฐกิจในอนาคตแก่บิดามารดา ซÖ่งเปšนแนวคิดและกิจกรรมทาง

เศรÉฐศาสตร์ภาคครัวเรือนอย่างชัดเจน อย่างไรกçตาม มุมมองในประเดçนน้ีสามารถ©ายภาพไปในระดับ

มหภาคได้อย่างน่าสนใจ และท�าให้อัตราการมีบุตรกลายเปšนประเดçนทางรัฐศาสตร์ไปได้อีกด้วย
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ในแนวคิดเกี่ยวกับ “ชีวกรรมทางการเมือง” (Biopolitics) ของ Michel Foucault (1979) ซÖ่งกล่าว

ถÖงความส�าคัญของการบริหารจัดการจ�านวนประชากรต่อการบริหารจัดการรัฐ เน่ืองจากประชากรเปšนฐาน

อ�านาจส�าคัญของผู้ปกครองรัฐ (Biopower) มีความเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง และความมั่งคั่งของรัฐ ท�าให้

อ�านาจทางการเมืองของผู้ปกครองรัฐเปลี่ยนจากการมีอ�านาจเหนือความเปšนความตายของราÉ¯ร ไปเปšน

ความชาญ©ลาดในการขยายจ�านวน และพั²นาคุณภาพของประชากร (Rose, 2001) ซÖ่งในมุมมองน้ี 

การเกิดจÖงมีความหมายอย่างย่ิงต่ออ�านาจทางการเมือง เน่ืองจากจ�านวนพลเมืองเก่ียวข้องกับอาณาเขต

การปกครอง จ�านวนทหารท่ีจะสามารถป‡องกันภัยและขยายอาณาเขตของรัฐ และจ�านวนพลเรือนท่ีจะท�า

หน้าที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับรัฐ 

แม้กลุ่มนักวิชาการ Foucaultians จะมุ่งประเดçนไปที่การเกิดของพลเมือง แต่ชีวกรรมทางการเมือง

สามารถครอบคลมุไปถÖงการก�าเนิดของบุตรในชนช้ันปกครอง ซÖง่มีความคาบเก่ียวกับแนวคดิทางเศรÉฐศาสตร์

ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น นั่นคือ จ�านวนบุตรที่เกิดในสังคมชั้นปกครองจะมีผลต่ออ�านาจของบิดามารดา เปšน

ประเดçนท่ีไม่ค่อยได้รบัความสนใจมากนักในการศÖกÉาเก่ียวกับการเจรญิพนัธุ ์แต่เปšนปราก¯การณ์ทางสงัคม

ท่ีเกิดขÖน้มานับแต่ในอดีตท่ีภรรยาของผูป้กครองรฐัจะได้รบัแรงกดดนัให้มีบุตร โดยเ©พาะบุตรชายเพือ่สืบทอด

อ�านาจหรอืเผ่าพงศ์ของบิดา และภรรยาท่ีสามารถให้ก�าเนิดบุตรได้กçจะมีความม่ันคงในสถานะมากกว่าภรรยา

ท่ีไม่สามารถให้ก�าเนิดบุตรได้ ซÖ่งนักวิชาการท่ีศÖกÉาเก่ียวกับชนช้ันในสังคม (Class theorists) เรียกว่า

เปšน “การผลิตซ�้าของชนชั้น” (Reproduction of class) (Ellingsaeter, Jensen and Lie, 2013, 

Crompton, 2006) ซÖ่งปราก¯การณ์เช่นนี้ไม่จ�ากัดแต่เพียงสังคมชั้นปกครองเท่านั้นแต่ยังพบในครอบครัว

ทั่วæ ไป ซÖ่งจะเหçนได้ว่าการให้ก�าเนิดบุตรมีบทบาทต่อการสร้างเสถียรภาพของบิดามารดา และเสถียรภาพ

ของความสัมพันธ์ (Stability of relationship) ระหว่างบิดาและมารดา

ความส�าคัญของการมีบุตรและการเพิ่มประชากรต่อความเปšนอยู่และความม่ันคงของรัฐน้ีเองท�าให้

นักรัฐศาสตร์มองเหçนว่า บุตรเปšนสินค้าสาธารณะ (Public goods) (Folbre, 1994) ซÖ่งมิได้หมายถÖงสินค้า

ท่ีสามารถแลกเปลีย่นซือ้ขายได้ แต่เปšนสิง่ท่ีสามารถสร้างคณุประโยชน์เปšนการท่ัวไปต่อส่วนรวม สมควรท่ีรฐั

และสาธารณชนควรมีส่วนร่วมในการลงทุน อีกท้ังยังเหçนว่า เม่ือบุตรท้ังหลายเกิดมาและเติบโตเปšนผู้ใหญ่

ท่ีจะสามารถเข้าสู่วัยแรงงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการน้ัน ท้ังบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิดตลอดจนประชาชน

คนอื่นæ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรเหล่านั้น กçจะได้รับด้วยเช่นกัน อีกทั้งให้ความเหçนว่า คนที่อยู่

ในวัยเจริญพันธุ์แต่ตัดสินใจไม่มีบุตรถือว่าได้รับประโยชน์จากการมีบุตรของผู้อ่ืนโดยท่ีตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วม

ในการลงทุนเลย (Free Rider) (Epsing - Andersen, 2009) ดังน้ัน การให้ก�าเนิดบุตร และการเลีย้งดูบุตร

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพจÖงเปšนการลงทุนทางสังคมท่ีให้ผลตอบแทนอย่างมาก ท้ังต่อส่วนตัวและส่วนรวม 

จนท�าให้เกิดนโยบายสนับสนุนการมีบุตรของประชากรด้วยการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเลี้ยงดู 

และมาตรการท่ีเอ้ือต่อการมีบุตรของประชาชน (Pronatalism policies) และอาจรวมถÖงการจูงใจให้มี

การย้ายถิ่นเข้ามาของประชาชนจากรัฐอื่น ซÖ่งจัดเปšนนโยบายระยะสั้นและได้ผลรวดเรçว



การมีบุตรในทางมานุษยวิทยา

ในขณะท่ีการตัดสินใจมีบุตร และการชะลอหรือยับย้ังการมีบุตร ได้รับการอธิบายอย่างกว้างขวาง

ในเชิงสังคมโดยนักเศรÉฐศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์ แต่นักมานุÉยวิทยามุ่งประเดçนไปที่คุณค่าทางจิตใจและ

ความรู้สÖก (Emotional benefit) ที่มีต่อการมีบุตร

Ellingsaeter, Jensen และ Lie (2013) ได้กล่าวถÖงข้อสรุปในงานวิจัยเชิงประจักÉ์ซÖ่งเกçบข้อมูลจาก

คู่สมรสท่ีมีบุตรในยุโรปพบว่า การตัดสินใจมีบุตรมีความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเข้าสู่ความเปšนผู้ใหญ่ 

(Adulthood) จัดเปšนข้ันตอนหนÖ่งของกระบวนการผ่านจากวัยเดçกเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (Ellingsaeter elal 

ใช้ค�าว่า พิธีกรรม - Rites) นอกเหนือจากการออกจากบ้านบิดามารดา ใช้ชีวิตเองตามล�าพัง และหาเลี้ยง

ตนเองได้ (Arnett, 2000) ซÖ่ง Lesthaeghe และ Meekers (1986) เรียกว่าเปšนอิทธิพลเชิงอุดมคติ 

(Ideational effects) การเปลี่ยนสถานะจากบุตร และสามีภรรยา มาเปšนบิดามารดา ท�าให้ตนเองรู้สÖกว่า

มีวุ²ิภาวะสูงขÖ้น และเปลี่ยนสถานะจากการพÖ่งพาผู้อื่น มาเปšนผู้ให้การอุปถัมภ์ โดยเ©พาะ เพศหญิง ซÖ่งมี

ลักÉณะผูกพันกับการเลี้ยงดูเดçกมากกว่าเพศชาย ท�าให้ภาวะความเปšนมารดา (Motherhood) เปšนแรงขับ

ภายในที่ท�าให้ต้องการมีบุตรเพื่อเลี้ยงดู ถ่ายทอดความรัก และความผูกพันทางใจ

ค�าอธิบายในทางมานุÉยวิทยาน้ี เปšนส่วนหนÖ่งท่ีท�าให้เกิดแนวป¯ิบัติของการด�าเนินชีวิตในสังคม 

(Social prescription) ท่ีก�าหนดอายุท่ีเหมาะสมส�าหรับการครองเรือนและการมีบุตร โดยท่ีคนในสังคม

สืบทอดรับเอาโดยปริยาย โดยไม่ได้ต้ังข้อสังเกตหรือข้อโต้แย้งใดæ แต่กลับมองเหçนว่าเปšนวัตรป¯ิบัติท่ี

เหมาะสม ท�าให้เม่ือถามว่าเหตุใดจÖงต้องการมีบุตร กçอาจได้รบัค�าตอบกว้างæ ว่า “เพือ่ให้ความเปšนครอบครวั

มีความสมบูรณ์”

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) และการวางแผนการดําเนินชีวิต (Life plan) กับ

การมีบุตร

แม้นักวิชาการท่ีศÖกÉาเก่ียวกับการมีบุตรจะลงความเหçนตรงกันว่า การตัดสินใจมีบุตรน้ันมิได้เปšน

ประเดçนเ©พาะทางเศรÉฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุÉยศาสตร์ แต่เปšนเรื่องทีต่ัวแปรต่างæ มีอิทธิพลร่วม 

หรือมีป¯ิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) อีกท้ังมีการใช้กรอบแนวคิดเพื่อการศÖกÉาเก่ียวกับประเดçนน้ี

อย่างหลากหลาย แต่กรอบแนวคิดที่ครอบคลุมและนิยมใช้ในการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางคือ กรอบแนวคิด 

PRECEDE - PROCEED ซÖ่งพั²นาขÖ้นในทศวรรÉที่ 1970 โดย Lawrene Green (1974) จัดเปšนกรอบ

แนวคิดประเภท ต้นทุน - ผลประโยชน์ (Cost - Benefit) เพื่อการส่งเสริมโครงการด้านสาธารณสุข ซÖ่งกรอบ

แนวคดิน้ีรวบรวมตัวแปรท่ีเก่ียวข้องและเรยีงล�าดับไว้เปšนข้ันตอน โดยท่ี PRECEDE หมายถÖง Predisposing, 
Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation อันเปšน
กระบวนการเพื่อการวางแผนวินิจ©ัยป˜ญหา ส่วน PROCEED ได้แก่ Policy, Regulatory, and 

Organizational Constructs in Educational and Development ซÖ่งเกี่ยวข้องกับน�าแผนสู่การป¯ิบัติ

และการประเมินผล
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220  การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ส�าหรบัผูท่ี้น�ากรอบแนวคดิดงักล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสนิใจมีบุตรน้ัน มักให้ความส�าคญัป̃จจัย

ทางประชากรศาสตร์ เศรÉฐศาสตร์ และรฐัศาสตร์ (นโยบายของภาครฐั) อาทิ อายุ ระยะเวลาของการสมรส 

ระดับการศÖกÉา อาชีพ รายได้ครอบครัว จ�านวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ จ�านวนบุตรที่ต้องการ การสนับสนุน

ทางสังคม (Social support) การมีและความสามารถในการเข้าถÖง (Availability and Accessibility) 

ของบริการวางแผนครอบครัว รวมท้ังประสบการณ์และทัศนคติท่ีมีต่อการวางแผนครอบครัว การจ้างงาน 

ระดับการศÖกÉา ความเปšนชนบท - เมือง (Rural - Urban Residence) เพศของบุตรที่ต้องการ การสูญเสีย

บุตร และทัศนคติต่อการมีบุตร (Aung, 2010; Sopyan, 2011) อย่างไรกçตาม ตัวแปรที่นับว่ามีอิทธิพล

ต่อการมีบุตรของบุคคลในวัยเจรญิพนัธุยุ์คป̃จจุบันแต่ไม่พบว่ามีการศÖกÉามากเท่าท่ีควร คอืรปูแบบการด�าเนิน

ชีวิต (Life style)

รปูแบบการด�าเนินชีวิต หมายถÖง วิถีการด�าเนินชีวิต รปูแบบ หรอืแนวทางการด�าเนินกิจกรรมต่างæ 

รวมทัง้การแสดงความคิดเหçนเกี่ยวกับสิ่งต่างæ ที่สะท้อนถÖงทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละบุคคล (Kotler, 

1991) นอกจากนีรู้ปแบบการด�าเนนิชวีิตยังได้รับอิทธิพลจากจิตลักÉณ์ (Psychological characteristics) 

ท�าให้เกิดลักÉณะการใช้ชีวิต ความคิดเหçน ความคาดหวัง ความเชื่อ ความกลัว อคติ และพฤติกรรมต่างæ 

(Lazer, 1963) ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการและนักนโยบายด้านบริหารธุรกิจจÖงศÖกÉาและท�าความเข้าใจรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค เพื่อพยากรณ์การตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมของคนในองค์กรอย่างกว้างขวาง 

(Hawkins et al., 1989)

ในทางการแพทย์และสาธารณสุข กçปราก¯ว่ามีการใช้รูปแบบการด�าเนินชีวิตเปšนตัวแปรพยากรณ์ 

รวมกับสถานภาพทางสังคมและเศรÉฐกิจ (Social Economic Status) เพื่อศÖกÉาสาเหตุของการเกิดโรค

ต่างæ อาทิ โรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด (Coronary Heart Disease: CHD) (Govil, Weidner, 

Merritt - Wooden & Ornish, 2009) นอกจากน้ี ยังใช้เพือ่พ²ันาการสือ่สารระหว่างแพทย์กับคนไข้ในการ

ให้ค�าปรÖกÉา (Eamranond, Darid, Phillip & wee, 2009) และเพื่อการศÖกÉาผลกระทบของรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตต่อผู้รับการรักÉาทางการแพทย์ (Stearns, Bernard, Fasick, Sehwartz & Defriese 2009)

ในการสร้างนิยามเชิงป¯ิบัติการ (Operationalization) ส�าหรับรูปแบบการด�าเนินชีวิตน้ัน ได้มี

นักวิชาการสองกลุ่มพยายามหาองค์ประกอบของรูปแบบการด�าเนินชีวิต กลุ่มหนÖ่งเปšนกลุ่มนักวิชาการสาย 

Aldrian เปšนกลุม่ท่ีนิยมและเช่ือถือในแนวคดิของ Alfred Adler นักจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสยีงในการศÖกÉาค้นคว้า

เกี่ยวกับบุคลิกลักÉณะของมนุÉย์ นักวิชาการกลุ่มนี้ได้ช่วยกันพั²นาเครื่องมือวัดรูปแบบการด�าเนินชีวิตขÖ้น

มาชุดหนÖ่งเรียกว่า BASIS - A Inventory (Basic Adlerian Scales for Interpersonal Success - Adult 

Form) (Wheeler, Kern & Curlette, 1993) ซÖ่งเปšนชุดค�าถาม 65 ค�าถาม แบ่งออกเปšน 5 รูปแบบหลัก 

ได้แก่ ความสนใจในประเดçนต่างæ ในสังคม (Belonging - Social interest) เหçนด้วยคล้อยตาม (Going 

along) ตัดสินใจ รับผิดชอบ (Taking charge) ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ (Wanting recognition) 

ระแวงระวัง (Being cautious) และยังมีอีก 5 ลักÉณะย่อย ได้แก่ ห้าว แรง (Harshness) ถูกต้องเที่ยง

ธรรม (Entitlement) เปšนที่รักของทุกคน (Liked by all) ท�าอะไรต้องไร้ที่ติ (Striving for perfection) 

และนุ่มนวล (Softness)



นักวิชาการอีกกลุ่มหนÖ่งท่ีศÖกÉาเก่ียวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต ใช้กรอบแนวคิด AIO (Activity, 

Interest, Opinion) โดยเสนอว่า องค์ประกอบส�าคญัของรปูแบบการด�าเนินชีวิต 3 ประการ ได้แก่ กิจกรรม 

(Activity) ความชอบ - ความสนใจ (Interest) และความคิดเหçน (Opinion) ท�าให้เกิดการด�าเนินชีวิต

ในรูปแบบต่างæ (Plumer, 1974) ซÖ่งเปšนกรอบแนวคิดที่ได้รับความนิยมในการน�าไปศÖกÉาเกี่ยวกับรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตมากท่ีสดุ (Hur, Kim & Bark 2010) โดยรปูแบบการด�าเนินชีวิตในแนวคดิน้ี แบ่งเปšน 9 องค์

ประกอบ ได้แก่ ทัศนะต่อบทบาทของหญงิ - ชาย (Perception of gender) การให้ความส�าคญัแก่ครอบครวั 

(Family orientation) สังคม/สันทนาการ (Socialization and recreation) ความเช่ือม่ันในตัวเอง 

(Self - confidence) พฤติกรรมการใช้จ่าย (Purchasing behavior) การให้ความส�าคัญต่อการท�างาน 

(Work orientation) ความสนใจต่อเหตุการณ์ เศรÉฐกิจ สังคม และการเมือง (Economic, social and 

political interests) การให้ความส�าคัญในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม (Moral and ethics) และการดูแล

ภาพลักÉณ์ของตนเอง (Self image) (Tai & Tam, 1977)

รปูแบบการด�าเนินชีวิตเปšนป̃จจัยทางสงัคมและวั²นธรรมอย่างหนÖง่ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับการตัดสนิใจ

มีบุตรโดยตรรกะ ท้ังในทางท่ีการมีบุตรจะท�าให้รปูแบบการด�าเนินชีวิตท่ีคุน้เคย หรอืท่ีวางแผนไว้เปลีย่นแปลง

ไป และในทางที่รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่ด�าเนินอยู่ เอื้อต่อการมีบุตรมากน้อยเพียงใด

การท่ีมักพบว่าประเทศท่ีมีพ²ันาการทางเศรÉฐกิจสงูจะมีอัตราการเจรญิพนัธุต์�า่ลง United Nation, 

2007) สว่นหนÖง่เนือ่งมาจากการรูปแบบการด�าเนนิชีวติทีจ่ะต้องมกีารแข่งขนัในการสร้างฐานะทางเศรÉฐกจิ 

ซÖ่งจะท�าให้คนใช้เวลาทุ่มเทให้กับการท�างานมากขÖ้น อีกทั้งการที่สังคมมีพั²นาการความเปšนเมือง (Urban-

ization) มากขÖน้ท�าให้ค่าครองชีพต่างæ สงูขÖน้ และต้นทุนของการให้ได้มาซÖง่รปูแบบการด�าเนินชีวิตท่ีตนเอง

ต้องการมีราคาแพงขÖ้น ภาระการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวจÖงไม่ได้เปšนของผู้ชายแต่½†ายเดียว ผู้หญิงเองจÖง

ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขÖ้น ประกอบกับการศÖกÉาของสตรีมีพั²นาการท่ีดีขÖ้นเปšนล�าดับ ท�าให้ค่านิยม

และทัศนคติต่อตนเองเปลีย่นแปลง มีความเปšนตัวของตัวเอง และพÖง่พาตัวเองมากขÖน้ ท�าให้ท้ังชายและหญงิ 

มีทรัพยากรและเวลาส�าหรับการมีบุตรลดลง ซÖ่งท้ังหมดน้ีไม่ใช่ข้อค้นพบ หรือข้อสรุปใหม่แต่อย่างใด 

เพียงแต่สิ่งท่ียังไม่ได้รับการกล่าวถÖงเท่าท่ีควร น่ันคือการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีท�าให้รูปแบบการด�าเนินชีวิต 

และการวางแผนการด�าเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปด้วย

การเปลีย่นแปลงทางเศรÉฐกิจ และสงัคมเหล่าน้ี ยังท�าให้ความหมายของการมีบุตรซÖง่ได้กล่าวมาแล้ว

ในข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เริ่มตั้งค�าถามว่า “มีบุตรไปเพื่ออะไร” ซÖ่งหากมองในเชิง

เศรÉฐศาสตร์ในแง่ท่ีการเลี้ยงดูบุตรเปšนการลงทุนเพื่อให้บุตรได้สร้างประโยชน์ให้แก่บิดามารดาในอนาคต 

ไม่ว่าจะเปšนการสร้างความม่ังคัง่ในการขยายกิจการ การเลีย้งดใูนยามชรา และยามเจçบป†วย แม้จะยังคงเปšน

จริงได้ แต่มีโอกาสเกิดยากขÖ้น ส่วนหนÖ่งเนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐาน และการแยกครอบครัวออกไปไกลจาก

ถ่ินฐานเดมิ อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดูบุตร และค่าครองชีพสงูขÖน้กçเปšนป̃จจัยท่ีจ�ากัดความสามารถในการ

มีบุตรแล้วตั้งแต่ต้น
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นอกจากน้ี รูปแบบการด�าเนินชีวิตยังเก่ียวข้องกับทัศนคติท่ีมีต่อป˜จจัยส�าคัญในการบ�ารุงชีวิต

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในแง่ของประเภท ความหลากหลาย มูลค่า และล�าดับความส�าคัญ อาทิ การสร้าง

ฐานะให้ครบพรอ้มก่อนการมบีตุร ได้แก่ การส�าเรçจการศÖกÉาอย่างน้อยในระดบัปรญิญาโท การมทีีพ่กัอาศยั 

(อาจหมายถÖงบ้าน หรือห้องชุด) รถยนต์ และอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกอื่นæ สันทนาการต่างæ ไม่ว่า

จะเปšนการสังสรรค์ การเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจท้ังในและต่างประเทศ การดูแลบ�ารุงรักÉาผิวพรรณ 

รูปร่าง ค่าใช้จ่ายกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตเหล่าน้ี มีส่วนท่ีจะลดทอนทรัพยากรท่ีจะใช้เพ่ือการเลี้ยงดูบุตร 

และส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร จ�านวนบุตรที่ต้องการ และจ�านวนบุตรที่พÖงจะมีได้

รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในเจเนอเรชันวาย กับการตัดสินใจมีบุตร

ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ และรูปแบบการด�าเนินชีวิตของประชากรในแต่ละเจเนอเรชัน ได้รับ

อิทธพิลจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมในมิติต่างæ ไม่ว่าจะเปšนการเกิดสงคราม การค้นพบนวัตกรรม

ส�าคญัæ ท่ีมีอิทธพิลต่อการด�าเนินชีวิต การเปลีย่นแปลงทางการเมือง วั²นธรรมท่ีนิยมแพร่หลาย (Popular 

culture) ซÖ่งสิ่งเหล่านี้ Ryder (1965) นักทฤÉ¯ีด้านเจเนอเรชัน เรียกว่า “กระบวนการสร้างและสลายทาง

ประชากร” (Demographic metabolism) ท�าให้นกัวิชาการในสาขาต่างæ เข้าใจทศันคต ิและพฤตกิรรม

ต่างæ ของมนุÉย์มากขÖ้น ป˜จจุบันได้มีการแบ่งประชากรออกเปšนอย่างน้อย 6 เจเนอเรชัน ได้แก่ G.I. 

(เกิดระหว่าง พ.ศ. 2444 - 2467), Silent (พ.ศ. 2468 - 2485), Baby boomers (พ.ศ. 2468 - 2503), X 

(พ.ศ. 2504 - 2524), Y (พ.ศ. 2525 - 2546) และ Z (เกิดหลัง พ.ศ. 2546)

ประชากรเจเนอเรชันวาย หรือเจเนอเรชัน Millennials หมายถÖงกลุ่มประชากรท่ีเกิดระหว่าง 

พ.ศ. 2523 - 2546 ตามนิยามของ Strauss และ Howe (2000) เปšนประชากรท่ีมีจ�านวนประมาณ

ร้อยละ 25 ของประชากรโลก ขณะนี้มีอายุระหว่าง 11 - 34 ป‚ แม้จะมีนักวิชาการหลายคนก�าหนดช่วงอายุ

ของประชากรเจเนอเรชันวาย แตกต่างกันไป แต่นิยามของ Strauss และ Hawe ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด

หลังจากที่เขาตีพิมพ์หนังสือ Millennials Rising: The Next Great Generation อธิบายเกี่ยวกับลักÉณะ

เ©พาะของประชากรกลุ่มน้ี ซÖ่งแตกต่างจากประชากรเจเนอเรชันเอ�กซ์ (x) และเจเนอเรชันเบบ้ีบูม 

(Babyboom) หลังจากนั้น การศÖกÉาเกี่ยวกับประชากรเจเนอเรชันวาย จÖงได้รับการสนใจอย่างกว้างขวาง 

โดยเ©พาะในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลและการตลาด เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ส่วนหนÖ่งได้เริ่มเข้าสู่

ตลาดแรงงาน และอีกส่วนหนÖ่งก�าลังศÖกÉาในระดับช้ันมัธยมจนถÖงมหาวิทยาลัย และเน่ืองจากประชากร

กลุม่น้ีมีจ�านวนใกล้เคยีงกับกลุม่ Babyboom ในวรรณกรรมบาง©บับจÖงเรยีกว่า Echo Babyboom ท�าให้

ประชากรกลุ่มนี้มีนัยยะส�าคัญทางการตลาด 

จากวรรณกรรมต่างæ ท่ีศÖกÉาและอธบิายเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรเจเนอเรชันวาย 

ในที่ต่างæ ของโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา (Meier et al., 2010, Kowske et al., 2010) ยุโรป (Terjesen 

et al., 2006) และเอเชีย (O’Cass & Choy, 2008) ต่างมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันอย่างน่าสนใจ 

กล่าวคือ ประชากรเจเนอเรชนัวาย ให้ความส�าคัญกบัการสรา้งสมดลุให้กบัชวีติส่วนตวัและงาน (Work - life 

balance) แม้กระนั้นกçมีความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นต่อความส�าเรçจ แต่ต้องมีกรอบเวลาที่รวดเรçว 

(Instant gratification) มีความเปšนป˜จเจก (Individualistic) สูง ต้องการรูปแบบชีวิตที่มีความยืดหยุ่น 



ไม่ชอบสภาพความเปšนอยู่และการท�างานท่ีมีกรอบระเบียบมากเกินไป ท�าให้สนใจต่ออาชีพอิสระ 

(Freelance) และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาก มีความม่ันใจในตัวเองสูง ต้องการชีวิตท่ีท้าทาย

และแสวงหาโอกาสในการท�างานหรือเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ

แม้จะยังไม่พบว่ามีวรรณกรรมใดรายงานเก่ียวกับทัศนคติ และพฤติกรรมการมีบุตรและการสร้าง

ครอบครัวของประชากรเจเนอเรชันวาย ส่วนหนÖ่งอาจเปšนเพราะประชากรท่ีมีอายุมากท่ีสุดในเจเนอเรชันน้ี

ยังเพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน และส่วนท่ีเหลือยังอยู่ระหว่างการศÖกÉา ท้ังæ ท่ีประชากรเจเนอเรชันวาย 

น้ีก�าลงัอยู่ในวัยเจรญิพนัธุ ์ข้อสรปุเก่ียวกับรปูแบบการด�าเนินชีวิตของประชากรเจเนอเรชันวาย ท่ีสรปุข้างต้น 

จÖงอาจมีความเช่ือมโยงต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชากรเจเนอเรชันน้ี เปšนต้นว่า ความทะเยอทะยาน

มุ่งม่ันต่อความส�าเรçจในอาชีพ ซÖ่งจะต้องส�าเรçจอย่างรวดเรçว การแสวงหาโอกาสเติบโตในต่างประเทศ 

รวมท้ังความเปšนป˜จเจกท่ีสูง อาจท�าให้ประชากรเจเนอเรชันวาย ลดทอนความส�าคัญของการมีบุตรลง 

ประกอบกับต้นทุนการด�าเนินชีวิตท่ีสูงขÖ้น อันเน่ืองจากสังคมมีความเปšนเมืองมากขÖ้น ท�าให้ป˜จจัยพื้นฐาน

ท่ีประชากรเจเนอเรชันน้ีเหçนว่าส�าคัญ (ซÖ่งอาจแตกต่างจากเจเนอเรชันอ่ืน) ท�าให้ทรัพยากรท่ีเหลือส�าหรับ

การเลี้ยงดูบุตรกçลดลงไปด้วย

ขอมูลและการวิเคราะห

ในการวิจัยครัง้น้ีเปšนการเกçบข้อมูลเชิงส�ารวจจากนักศÖกÉาระดับมหาวิทยาลยั ซÖง่จัดเปšนกลุม่ประชากร 

เจเนอเรชันวาย กลุม่ท่ีสาม จ�านวน 1,320 ราย จาก 10 สถาบันการศÖกÉาท่ัวประเทศ โดยเกçบข้อมูลกระจาย

ตามเพศ ชาย - หญิง จ�านวนเท่าæ กัน ส่วนการกระจายตามสาขาวิชาที่เรียนนั้น แบ่งเปšนสายวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 40 สายสังคมศาสตร์ ร้อยละ 60 ซÖ่งเปšนอัตราส่วนที่สะท้อนจากจ�านวนการผลิตบัณฑิตของสถาบัน

อุดมศÖกÉาของไทย เกçบข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ใช้แบบสอบถามเปšนเครื่องมือในการ

เกçบข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเปšน 3 ส่วน ส่วนแรกเกçบข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่สอง เปšนข้อค�าถามเกี่ยวกับเป‡าหมายในการด�าเนินชีวิต ซÖ่งมีการถามถÖงความคิดเหçนต่อการแต่งงาน

และการมีบุตร และในส่วนสดุท้ายเปšนข้อค�าถามเก่ียวกับรปูแบบการด�าเนินชีวิต ซÖง่ดัดแปลงจากแนวค�าถาม

ของงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคชาวจีน โดย Tai และ Tam (1997)

ตาราง 1 แสดงคะแนนเ©ลี่ยเก่ียวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต 7 มิติ ได้แก่ ทัศนะต่อบทบาทของ

หญิง - ชาย การให้ความส�าคัญแก่ครอบครัว การใช้เวลาในการเข้าสังคมและการสันทนาการ ความม่ันใจ

ในตัวเอง การใช้จ่าย ความสนใจต่อสถานการณ์ด้านเศรÉฐกิจ สังคม และการเมือง และภาพลักÉณ์ของ

ตนเอง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหçนบนมาตรวัด 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (5 - point 

Likert scale) จ�าแนกตามเพศ ภูมิล�าเนาเดิม (กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด) และท่ีต้ังของสถาบันศÖกÉา 

(กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด) ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในด้านบทบาทของหญิง - ชาย ซÖ่งมีข้อค�าถามเก่ียวกับการเปšนหัวหน้าครอบครัว ผู้หารายได้หลักใน

การเลี้ยงดูครอบครัว สิทธิของผู้หญิงในการตัดสินใจเรื่องต่างæ รวมทั้งความเปšนตัวของตัวเองของเพศหญิง 

พบว่าผู้ชายยังเหçนว่า เพศชายควรเปšนหัวหน้าครอบครัวค่อนข้างสูง ในขณะที่ผู้หญิงเหçนด้วยน้อยกว่า และ

แม้ว่าความเหçนเก่ียวกับคนท่ีควรเปšนผูห้ารายได้หลกั และการให้ผูห้ญงิเปšนผูตั้ดสนิใจเก่ียวกับเรือ่งในครอบครวั
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น้ันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่จากคะแนนเ©ลีย่เก่ียวกับการแบ่งงานบ้านกันท�าระหว่างชาย - หญงิ และ

ความเปšนตัวของตัวเองของผูห้ญงิท่ีพบว่ามีเพศหญงิให้คะแนนสงูกว่าคะแนนจากเพศชายมาก อาจจะสะท้อน

ให้ได้ยินถÖงเสียงเรียกร้องจากเพศหญิงที่รู้สÖกว่าภาระการดูแลบ้าน (และอาจรวมถÖงการดูแลบุตร) ยังตกอยู่

กับ½†ายหญิง ในขณะที่ตนเองอาจยังไม่เปšนตัวของตัวเอง หรือมีอิสระมากเท่าที่ควร

นอกจากนี้ การให้ความส�าคัญแก่ครอบครัว ซÖ่งในประเดçนนี้แยกเปšนครอบครัวอันประกอบด้วยตนเอง 

และพ่อแม่ กับครอบครวัท่ีประกอบด้วย ตนเอง คูชี่วิต และบุตร จะเหçนได้ชัดว่าผูห้ญงิให้ความส�าคญัมากกว่า

ผูช้าย และชอบใช้เวลาอยู่กับบ้านมากกว่า แต่จากคะแนนในส่วนการใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่ในระดับปานกลาง

ท้ังในผู้หญิงและผู้ชาย ท�าให้เหçนได้ว่าประชากรเจเนอเรชันน้ียังให้ความส�าคัญการการออกไปท�ากิจกรรม

ต่างæ นอกบ้าน ส�าหรับประเดçนการให้ความส�าคัญแก่ครอบครัวนี้เมื่อจ�าแนกตามภูมิล�าเนา และสถานที่ตั้ง

ของสถาบันศÖกÉาแล้วพบว่าคะแนนเ©ลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก 

ตาราง 1 ค่าเ©ลี่ยรูปแบบการด�าเนินชีวิตด้านต่างæ ของประชากรเจเนอเรชันวาย กลุ่มที่สาม

รู»áบบการดíาàนินชÕวิต
àพศ Àูมิลíาàนา ส¶าบันทÕèศÖกÉา

ÃÇÁ
ชาย หÞิง กทม. ตจว. กทม. ตจว.

ทัศนÐต‹อบทบาทของ หÞิง - ชาย
ผู้ชายเปšนหัวหน้าครอบครัว 4.09 3.70 3.93 3.83 3.89 3.82 3.87
ผู้ชายมีหน้าที่หลักในการหารายได้ให้กับครอบครัว 3.78 3.67 3.85 3.64 3.76 3.63 3.72
(เรือ่งในครอบครวั) ½†ายหญงิควรให้สิทธตัิดสินใจเรือ่ง
ต่างæ แก่½†ายชาย

3.27 3.24 3.33 3.20 3.28 3.17 3.25

งานบ้านเปšนเรื่องที่หญิงและชายควรแบ่งกันท�า 3.83 4.21 4.06 4.03 4.03 4.08 4.04
ผู้หญิงต้องมีความเปšนตัวของตัวเองมากขÖ้น 3.76 4.24 4.06 4.00 4.03 4.02 4.02

ครอบครัว
ครอบครัว (ตนเองและพ่อแม่) ส�าคัญที่สุดในชีวิต 4.56 4.73 4.62 4.68 4.63 4.70 4.65
ครอบครวั (ตนเอง คนรกั และ/หรอืบุตร) ส�าคญัท่ีสดุ
ในชีวิต

4.34 4.41 4.34 4.40 4.36 4.41 4.38

เวลาท่ีว่างจากการท�างาน ส่วนใหญ่จะใช้กับครอบครวั 3.90 4.23 4.06 4.10 4.07 4.11 4.08
เปšนคนอยู่ติดบ้าน (ไม่ชอบออกนอกบ้าน) 3.48 3.67 3.53 3.62 3.55 3.66 3.58

สังคม/สันทนาการ
สังสรรค์กับที่บ้านมากกว่ากับเพื่อน 3.26 3.57 3.45 3.42 3.43 3.43 3.34
ดื่มกับกลุ่มเพื่อน 3.54 3.02 3.28 3.23 3.30 3.13 3.25
นั่งชิลล์ร้านกาแ¿ (โดยไม่เอางานไปท�า) 2.96 3.15 3.11 3.03 3.10 2.99 3.07
เอางานไปนั่งท�าที่ร้านกาแ¿ 2.78 2.96 3.03 2.78 2.96 2.69 2.88
เดินห้างสรรพสินค้า 3.23 3.83 3.70 3.48 3.66 3.35 3.57
ชçอปป�œง 2.99 3.84 3.60 3.38 3.55 3.28 3.47
ดูหนังในโรงภาพยนตร์ 3.46 3.65 3.72 3.47 3.65 3.38 3.57
ดูหนังในอินเทอร์เนçต 3.84 3.82 3.80 3.85 3.83 3.82 3.83
ออกก�าลังกายนอก¿�ตเนส 3.33 3.01 3.11 3.18 3.11 3.24 3.15



รู»áบบการดíาàนินชÕวิต
àพศ Àูมิลíาàนา ส¶าบันทÕèศÖกÉา

ÃÇÁ
ชาย หÞิง กทม. ตจว. กทม. ตจว.

ออกก�าลังกายใน¿�ตเนส 2.78 2.58 2.72 2.63 2.68 2.64 2.67
เล่นเกมออนไลน์ 3.06 2.57 2.97 2.66 2.89 2.54 2.79
ใช้เวลาว่างกับการนอน 3.42 3.64 3.62 3.48 3.57 3.45 3.54
โซเชียลมีเดีย (Facebook, line, IG, Twitter) 3.89 4.32 4.17 4.10 4.14 4.11 4.13
ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในอินเตอร์เนçต 3.87 4.19 4.10 4.02 4.08 3.97 4.05

ความมัèนãจ
ท่านเปšนคนที่มีความเปšนตัวของตัวเองสูง 3.97 3.93 4.02 3.90 3.96 3.92 3.95
ท่านเปšนคนที่มีศักยภาพ 3.88 3.84 3.94 3.80 3.90 3.77 3.86
ท่านได้รับค�าชมจากกลุ่มเพื่อนเสมอ 3.53 3.59 3.64 3.51 3.61 3.45 3.56
ท่านเปšนคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง 3.67 3.59 3.73 3.56 3.69 3.49 3.63
ชอบความท้าทาย 4.04 3.88 3.97 3.93 4.00 3.83 3.95

การãช้จ‹าย
ติดแบรนด์ 2.79 2.69 2.85 2.66 2.85 2.48 2.74
ยอมจ่ายหากแบรนด์ดัง 2.61 2.51 2.69 2.47 2.67 2.28 2.56
คิดแล้วคิดอีกก่อนตัดสินใจซื้อ 3.76 3.79 3.78 3.77 3.78 3.77 3.78
มัธยัสถ์ เกçบออม 2.68 2.73 2.67 2.73 2.67 2.78 2.71
ความสนãจต‹อàหตุการณ์àศรÉ°กิจ/สังคม/การàม×อง
ติดตามข่าวเศรÉฐกิจเปšนประจ�า 3.27 3.09 3.19 3.16 3.18 3.14 3.17
ติดตามข่าวประเดçนสังคม 3.43 3.31 3.38 3.35 3.37 3.34 3.36
ติดตามข่าวการเมือง 3.32 3.14 3.24 3.21 3.25 3.17 3.22
ร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง 2.80 2.79 2.85 2.75 2.85 2.67 2.79
ให้ความร่วมมือกับการรักÉาสิ่งแวดล้อม 3.62 3.67 3.65 3.64 3.62 3.17 3.65
ซื้อสินค้าที่เปšนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.40 3.54 3.49 3.47 3.48 3.46 3.48

ÀาพลักÉณ์ของตนàอง
สนใจค�าแนะน�าเกี่ยวกับการแต่งตัว 3.56 3.89 3.83 3.69 3.80 3.60 3.74
ซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับเปšนประจ�า 3.08 3.56 3.48 3.26 3.46 3.09 3.35
ใส่ใจกับการแต่งตัว 3.45 3.89 3.79 3.63 3.77 3.50 3.69
ออกก�าลังกายเปšนประจ�าเพื่อรักÉารูปร่างให้ดูดี 3.38 3.08 3.23 3.20 3.20 3.24 3.21
ที่อยู่ และที่ท�างาน เปšนระเบียบเรียบร้อย 3.45 3.56 3.59 3.46 3.54 3.42 3.51
ป¯ิบัติธรรม (ตามหลักศาสนาของตนเอง) 3.07 3.40 3.24 3.26 3.26 3.25 3.25
ร่วมกิจกรรมที่ศาสนสถาน (ตามศาสนาของตนเอง) 3.04 3.40 3.23 3.24 3.23 3.27 3.24
รักอิสระ 4.33 4.33 4.41 4.37 4.39 4.37 4.39
อดทนกับกฎระเบียบไม่ได้ 2.89 2.78 2.88 2.80 2.91 2.66 2.83

(n) 587 733 517 803 920 400 1,320

ตาราง 1 (ต่อ)
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ในด้านการเข้าสังคมและใช้เวลากับการสันทนาการนั้น แม้จะพบว่าคะแนนเ©ลี่ยของทั้งชายและหญิง

จะสูงในทุกรายการ แต่ไม่สูงมากนัก ยกเว้นการใช้เวลากับสื่อสังคม (Social media) ต่างæ ไม่ว่าจะเปšน 

Facebook, line, Instagram, Twitter รวมทั้งการใช้เวลาท่องโลกออนไลน์ในอินเตอร์เนçต ซÖ่งเพศหญิง

ใช้เวลามากกว่าเพศชายอย่างเหçนได้ชัด และในกรุงเทพฯ พบว่ามีคะแนนสูงกว่าในต่างจังหวัด นอกจากนี้

กิจกรรมที่จัดเปšนของเพศหญิงอย่างชัดเจน ได้แก่ การนั่งร้านกาแ¿ ไม่ว่าจะเปšนการนั่งพักผ่อน (นั่งชิลล์) 

หรือแม้แต่การเอางานไปท�าด้วย การชçอปป�œง ใช้เวลาในห้างสรรพสินค้า ส่วนกิจกรรมของเพศชายยังเปšน

การดื่มกับกลุ่มเพื่อน การเล่นเกมออนไลน์ และการออกก�าลังกาย ซÖ่งพบว่าการไป¿�ตเนสมีคะแนนน้อยกว่า

การออกก�าลังกายนอก¿�ตเนส สิ่งท่ีน่าสนใจเก่ียวกับประเดçนน้ี คือกิจกรรมการดูหนังในอินเตอร์เนçตและ

การใช้เวลาว่างกับการนอน ซÖง่พบว่าท้ังเพศชาย เพศหญงิ ท่ีมีภมิูล�าเนาและสถาบันศÖกÉาท้ังในกรงุเทพ และ

ต่างจังหวัด มีคะแนนใกล้เคียงกันมาก

เม่ือพิจารณาคะแนนเก่ียวกับความม่ันใจ พบว่าในภาพรวมคนท่ีอยู่กรุงเทพฯ และเรียนในสถาบัน

ท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ มีความม่ันใจสูงกว่า โดยท่ีเพศชายยังเปšนเพศรู้สÖกว่าตัวเองชอบชีวิตท่ีโลดโผนท้าทาย

มากกว่าเพศหญิง ส่วนในด้านการใช้จ่ายซÖ่งเปšนข้อค�าถามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อที่¿ุ†มเ¿„อยหรือไม่ พบว่า

มีคะแนนในระดับค่อนข้างต�่าเปšนส่วนใหญ่ซÖ่งรวมท้ังคะแนนเก่ียวกับความมัธยัสถ์และเกçบออม แม้จะ

มีคะแนนเกี่ยวกับการคิดพิจารณาก่อนการใช้จ่ายจะค่อนไปทางสูงกçตาม

ส�าหรบัความสนใจติดตามการเคลือ่นไหวต่างæ ในสงัคมพบว่า การติดตามข่าวประเดçนสงัคม การเมือง 

และเศรÉฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ความส�าคญัต่อการรกัÉาสิง่แวดล้อมสงูกว่าประเดçนอ่ืน และแม้ว่า

ความสนใจเก่ียวกับการเมืองจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ปราก¯ว่ามีการร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ค่อนข้างน้อย

เก่ียวกับภาพลักÉณ์ของตัวเองน้ันพบว่าส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลางค่อนไปทางสูง อย่างไรกçตาม

พบว่า เพศหญิงยังเปšนเพศท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องน้ีมากกว่าเพศชาย และคนท่ีมีภูมิล�าเนาในกรุงเทพฯ 

รวมท้ังท่ีศÖกÉาในสถาบันท่ีต้ังอยู่ในกรงุเทพฯ สงูกว่าในต่างจังหวัด มีเพยีงประเดçนเก่ียวกับการออกก�าลงักาย

เปšนประจ�าเพื่อรักÉารูปร่างเท่าน้ัน ท่ีเพศชายมีคะแนนสูงกว่าเพศหญิง สิ่งท่ีน่าสนใจเก่ียวกับประเดçนภาพ

ลักÉณ์ของตัวเองคือประเดçนเก่ียวกับการป¯ิบัติธรรม และการร่วมศาสนกิจ ซÖ่งพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้ม

ท่ีจะให้ความส�าคัญมากกว่าเพศชาย นอกจากน้ี ผลการศÖกÉา ยังยืนยันเก่ียวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต

ท่ีรกัอิสระ และมีความยืดหยุ่นในชีวิตซÖง่มีคะแนนค่อนข้างสงู สอดคล้องกับคะแนนความอดทนต่อก¯ระเบียบ

ที่ค่อนข้างต�่า

ตาราง 2 ทัศนคติเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมกับการแต่งงานของเจนเนอเรชั่นวาย (ร้อยละ)

อายุà©ลÕèยทÕèàหมาÐสมสíาหรับการáต‹งงาน
àพศ Àูมิลíาàนา

ÃÇÁ
ชาย หÞิง กทม. ตจว.

อายุที่เหมาะสมส�าหรับชายในการแต่งงาน/มีคู่ 29.02 29.91 29.63 29.44 29.51
อายุที่เหมาะสมส�าหรับหญิงในการแต่งงาน/มีคู่ 27.29 28.22 27.88 27.77 27.81



ตาราง 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร (ร้อยละ)

ทัศนคติàกÕèยวกับการáต‹งานáลÐมÕบุตร
àพศ Àูมิลíาàนา

ÃÇÁ
ชาย หÞิง กทม. ตจว.

การยอมรับการอยู‹à»šนคู‹ร‹วมกันâดยäม‹ต้องáต‹งงาน
 ยอมรับได้ 77.90 58.30 69.20 65.50 67.00
 ยอมรับไม่ได้ 22.10 41.70 30.80 34.50 33.00

วางá¼นจÐãช้ชÕวิตคู‹หร×อäม‹
 ใช่ 82.80 81.90 83.60 81.40 82.30
 ไม่ใช่ 17.20 18.10 16.40 18.60 17.70

หากãช้ชÕวิตคู‹คิดว‹าจÐáต‹งงานหร×อäม‹
 แต่งงาน 86.00 90.30 88.20 88.50 88.40
 ไม่แต่งงาน 14.00 9.70 11.80 11.50 11.60

ท‹านคิดว‹าจÐมÕบุตรหร×อäม‹
 มี 84.80 81.40 82.60 83.20 83.00
 ไม่มี 15.20 18.60 17.40 16.80 17.00

จíานวนบุตร (คน) 2.00 2.00 1.95 2.04 2.00

 

จากตาราง 2 และ 3 ซÖ่งแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร จะเหçนว่าทั้งชายและหญิง

ของประชากรเจเนอเรชันวายกลุ่มที่สาม ทั้งที่มีภูมิล�าเนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีความเหçนตรงกันว่า 

อายุท่ีเหมาะสมส�าหรับผู ้ชายในการแต่งงานหรือมีคู ่อยู่ท่ี 29 - 30 ป‚ โดยท่ีผู ้หญิงอยู่ท่ี 27 - 28 ป‚ 

โดยเ©ลี่ย นอกจากนี้ ข้อมูลยังสะท้อนให้เหçนว่าประชากรเจเนอเรชันวายกลุ่มที่สาม ส่วนใหญ่ยังมีแนวคิด

ต่อวิถีการด�าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม คือ การมีชีวิตคู่ (ร้อยละ 82.3) แต่งงาน (ร้อยละ 88.4) และมีบุตร 

(ร้อยละ 83) อีกท้ังการมีชีวิตคู่ยังต้องเปšนการร่วมชีวิตท่ีต้องมีการแต่งงาน โดยท่ีเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะ

ยอมรับการอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องแต่งงานมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 77.9) อย่างไรกçตาม การยอมรับ

การอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องแต่งงานในภาพรวม (ร้อยละ 67) นับว่าเปšนสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงส�าหรับสังคมไทย

ซÖ่งเปšนสังคมค่อนข้างอนุรักÉ์นิยม (Conservative)

ในประเดçนเก่ียวกับการมีบุตรน้ัน พบว่า ประชากรเจเนอเรชันวายกลุ่มท่ีสาม วางแผนท่ีจะมีบุตร

โดยเ©ลีย่ 2 คน ซÖง่เปšนจ�านวนท่ีท้ังเพศชายและเพศหญงิเหçนตรงกัน อย่างไรกçตามเปšนท่ีน่าสงัเกตว่าจ�านวน

บุตรโดยเ©ลี่ยของคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ (1.95 คน) มีแนวโน้มที่จะต�่ากว่าจ�านวนบุตรโดยเ©ลี่ยของคนที่อยู่

ในต่างจังหวัดเลçกน้อย (2.04)

รูป 1 และตาราง 4 สะท้อนการวางแผนการด�าเนินชีวิตของประชากรเจเนอเรชันวายกลุ่มท่ีสาม 

จะเหçนได้ว่าประชากรเจเนอเรชันน้ีให้ความส�าคัญต่อการแต่งงาน/ใช้ชีวิตคู่ และการมีบุตรในล�าดับท้ายæ 

ซÖ่งค�าถามในส่วนน้ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงล�าดับกิจกรรมท่ีวางแผนจะท�าก่อน - หลังในการวางแผน

การด�าเนินชีวิตและให้ระบุอายุของกิจกรรมน้ันæ ซÖ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวนน้อยมาก ท่ีให้ความ

ส�าคัญต่อการแต่งงาน/ใช้ชีวิตคู่เปšนล�าดับที่ 1 ส่วนใหญ่จะให้เปšนกิจกรรมในล�าดับที่ 3, 4, หรือ 5 มากกว่า 

ส่วนเรือ่งการมีบุตรน้ันย่ิงพบว่าให้ความส�าคญัในล�าดับท้ายæ เปšนล�าดับท่ี 5 หรอื 6 ท้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม
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ให้ความส�าคัญกับการศÖกÉาต่อ การท�างาน การซื้อรถ และซื้อบ้านในล�าดับต้นæ รวมทั้งยังเปšนที่น่าสังเกต

ว่า การซื้อรถมีความส�าคัญเปšนล�าดับที่สูงกว่าการซื้อบ้าน ซÖ่งแตกต่างจากแนวป¯ิบัติของ เจเนอเรชันก่อนæ 

ที่การซื้อบ้านเปšนสัญลักÉณ์ของการสร้างตัว เปšนผู้ใหญ่ และการอยู่เปšนอิสระแยกจากครอบครัวบิดามารดา

และเม่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุอายุของแต่ละกิจกรรมท่ีตนวางแผนในการด�าเนินชีวิต พบว่า

ประชากร เจเนอเรชันน้ีวางแผนท่ีจะมีบุตรในช่วงอายุ 31 - 35 ป‚ และจากข้อมูลจ�าแนกตามเพศ (ไม่ได้แสดง

ในตาราง) พบว่าเพศชายต้องการมีบุตรเรçวกว่าเพศหญิง คือโดยเ©ลี่ยแล้วเพศชายต้องการมีบุตรเม่ืออายุ 

28 - 29 ป‚ ในขณะที่เพศหญิงต้องการมีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 30 - 32 ป‚ นอกจากนี้ยังพบว่า อายุ 30 ป‚ 

เปšนอายุที่ทั้งเพศหญิงและเพศชายเหçนว่าเหมาะสมในการมีบุตรคนแรกมากที่สุด

ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจจากตารางท่ี 4 อีกประการหนÖ่ง คือความหนาแน่นของกิจกรรมในช่วงอายุ 

26 - 30 ป‚ ซÖ่งเปšนอายุท่ีการท�างานเริ่มมีความแน่นอน อีกท้ังเสถียรภาพของความสัมพันธ์ (Stability of 

relationship) กับคนที่ต้องการใช้ชีวิตคู่ด้วยมีมากขÖ้น ในช่วงอายุดังกล่าว ประชากรเจเนอเรชันนี้ต้องการ

ทั้งจะซื้อรถ ซื้อบ้าน แต่งงาน และมีบุตรคนแรก รวมทั้งการมีธุรกิจส่วนตัว ท�าให้เปšนช่วงอายุที่อาจท�าให้

เกิดภาวะตÖงเครียดในด้านการจัดสรรเวลาและการเงิน อีกท้ังพะวงและสับสน อาจเปšนช่วงท่ีท�าให้ต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงแผนการด�าเนินชีวิตเม่ือทุกสิ่งไม่ได้เปšนไปตามแผนท่ีได้วางไว้ อีกท้ังกิจกรรมเหล่าน้ี

ล้วนต้องใช้ทรพัยากรทางการเงนิสงู และเม่ือพจิารณาร่วมกับล�าดับความส�าคญัของกิจกรรมเหล่าน้ีท่ีวิเคราะห์

ไว้เบ้ืองต้น กçจะท�าให้คนกลุ ่มน้ีตัดสินใจชะลอกิจกรรมท่ีให้ความส�าคัญน้อยออกไปก่อน อันได้แก่ 

การแต่งงาน/ใช้ชีวิตคู่ และการมีบุตรคนแรก

รู» 1 ล�าดับของกิจกรรมต่างæ ในการวางแผนด�าเนินชีวิต



ตาราง 4 กิจกรรมต่างæ ในการวางแผนการด�าเนินชีวิตจ�าแนกตามช่วงอายุ (ร้อยละ) 

อายุ 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70+

เรียนต่อ 57.2 38.3 3.2  1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ท�างาน 8.3 47.7 24.8  8.5 8.1 1.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0
แต่งงาน 1.0 46.1 45.3  6.4 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ซื้อรถ 13.0 60.9 21.1  4.7 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
ซื้อบ้าน 2.3 49.6 38.0  8.7 1.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
มีบุตรคนแรก 0.6 23.3 60.9 13.1 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0
ธุรกิจส่วนตัว 11.3 36.0 24.9 15.9 7.2 2.3 1.7 0.3 0.5 0.0 0.1
หยุดท�างาน/เกÉียณ  0.0  0.0  0.0  1.2 3.2 3.5 17.8 15.9 47.3 9.0 2.0

บทสรุป

ประชากรเจเนอเรชันวาย เปšนกลุ่มประชากรท่ีมีความส�าคัญต่อพั²นาการทางประชากรของประเทศ

ในอนาคต ท้ังในด้านการผลติประชากรรุน่ต่อไปเพือ่ทดแทนจ�านวนประชากรรุน่ก่อนหน้าท่ีจะตายลง รวมท้ัง

ในแง่ของการเลี้ยงดูประชากรรุ่นต่อไปเหล่าน้ีให้เปšนประชากรท่ีมีคุณภาพ และอาจจะต้องเปšนคุณภาพ

ท่ีสูงกว่าประชากรรุ่นก่อนหน้าเน่ืองจากจะต้องรับภาระการเลี้ยงดูประชากรวัยสูงอายุท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมมากขÖ้น 

อันเปšนผลมาจากการที่สังคมไทยเข้าสู่การเปšนสังคมสูงอายุ (Aging society) แล้วนั่นเอง

ข้อสรุปจากงานวิจัยช้ินน้ีช้ีให้เหçนว่า ประชากรเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่ยังคงเหçนความส�าคัญของ

การมีบุตร และเหçนว่าจ�านวนบุตรสองคนเปšนจ�านวนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และความจ�าเปšนทางเศรÉฐกิจ

ในป̃จจุบัน ส่วนรปูแบบการด�าเนินชีวิตของประชากรเจเนอเรชันวาย ข้อมูลยังสะท้อนให้เหçนว่า การท่ีประชากร

เจเนอเรชันวายให้ความส�าคัญต่อความส�าเรçจในด้านการเรียน หน้าท่ีการงาน การซื้อทรัพย์สินท่ีจ�าเปšนต่อ

การด�าเนินชีวิต การตอบสนองความเปšนป̃จเจกของตนเอง รวมท้ังความเปšนอยู่ท่ีอิสระและยืดหยุ่นต่อวิถีชีวิต

ที่ตนเองต้องการ ซÖ่งป˜จจัยเหล่านี้มีผลให้ประชากรเจเนอเรชันวาย ตัดสินใจลดจ�านวนการมีบุตรลง ทั้งจะ

เหçนได้ว่าลักÉณะการวางแผนการด�าเนินชีวิตของประชากรเจเนอเรชันนี้ เบียดเบียนเวลาแห่งการเจริญพันธุ์ 

และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการเลี้ยงดูบุตร

นอกจากน้ีเงื่อนไขของบทบาทหญิง - ชาย นับว่าเปšนประเดçนท่ีควรจะได้รับการพิจารณาเก่ียวกับ

การตัดสินใจตั้งครรภ์ โดยเ©พาะของผู้หญิง ซÖ่งจะเหçนว่า เพศชายเปšน½†ายที่ต้องการมีบุตรเรçวกว่าเพศหญิง 

ส่วนหนÖง่อาจเน่ืองมาจากภาระการเลีย้งดบุูตรตกอยู่กับผูห้ญงิเปšนส่วนใหญ่ แต่ในสภาวะเศรÉฐกิจในป̃จจุบัน 

การท่ีผู้หญิงต้องท�างานนอกบ้านด้วย ผู้หญิงจÖงต้องรับภาระท้ังสองด้าน ท�าให้ผู้หญิงต้องชะลอการมีบุตร 

หรือลดจ�านวนบุตรลง และเรียกร้องให้ผู้ชายแบ่งเบาภาระการดูแลงานในครอบครัวมากขÖ้น ซÖ่งหากคู่ชีวิตทั้ง

สอง½†ายสามารถตกลงเก่ียวกับการแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการบรหิารครอบครวัได้อย่างชัดเจนและเปšนธรรมแล้ว 

กçจะเปšนแรงจูงใจส�าคัญในการตัดสินใจมีบุตร และการเพิ่มจ�านวนบุตรที่ส�าคัญอีกทางหนÖ่งด้วย
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ทัศนคติทางเพศของประชากรรุนใหม

ÍØÁÒÀÃ³� ÀÑ·ÃÇÒ³ÔªÂ�∗

บทคัดยอ

ด้วยทัศนคติด้านเพศของวัยรุ่นมีความเก่ียวพันกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภ์วัยรุ่น 

การศÖกÉาน้ีจÖงได้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการ คือ ประการแรก ตรวจสอบทัศนคติด้านเพศ 

อันได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของชายและหญิง การที่ชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน และ

ชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ป‚ โดยเปรียบเทียบประชากรรุ่นใหม่ (เจเนอเรชันซี (Z) และเจเนอเรชัน

วาย (Y)) และประชากรรุ่นเก่า (เจเนอเรชันเอçกซ์ (X) เบบี้บูมเมอร์ และรุ่นเก่ากว่านั้น) ประการที่สอง 

วิเคราะห์ป˜จจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติด้านเพศเปรียบเทียบเ©พาะเจเนอเรชันซี และเจเนอเรชันวาย ข้อมูลท่ีใช้

ในการศÖกÉาน้ีเปšนข้อมูลทุติยภูมิของการส�ารวจสภาวะทางสังคมและวั²นธรรม พ.ศ. 2551 และ 2554 

ด�าเนินการส�ารวจโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศÖกÉาพบว่า การยอมรบัในพฤติกรรมเสีย่งทางเพศเพิม่ขÖน้

เม่ือเวลาเปลี่ยนไป สัดส่วนของเจเนอเรชันซี (Z) มีต�่ากว่าสัดส่วนของเจเนอเรชันวาย ในการยอมรับใน

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และการอยู่ด้วยกันของชายหญิง ขณะท่ีสัดส่วนของเจเนอเรชันซี มีสูงกว่า

สัดส่วนเจเนอเรชันวาย ในการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ป‚ ป˜จจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติทางเพศ 

พบว่า ในกลุ่มเจเนอเรชันซี ความเคร่งในศาสนาเปšนป˜จจัยที่มีบทบาทส�าคัญในการไม่เหçนด้วยกับพฤติกรรม

ทางเพศท่ีเสี่ยง ส่วนกลุ่มเจเนอเรชันวาย พบว่า โครงสร้างครอบครัว การสื่อสารด้วยอินเทอร์เนçต และ

การเที่ยวกลางคืน มีอิทธิพลต่อทัศนคติทางเพศ

คíาสíาคัÞ: ทัศนคติทางเพศ ประชากรรุ่นใหม่ อนามัยเจริญพันธุ์

∗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Sexual Attitude among 

New Generations

Umaporn Pattaravanich∗ 

Abstract 

Sexual attitudes among adolescents affect sexual risk behavior and teenage 

pregnancy. This study compares sexual attitudes concerning premarital sexual relation-

ships, cohabitation, and sexual relationships before age 15 among the new generations 

(generation Z and Y) and the older generations (generation X, baby boomer, and 

greater generation). It also investigates factors affecting sexual attitudes among the 

new generations, comparing generation Z with generation Y. Data for the study were 

drawn from the Social and Cultural Situation Survey, a national representative sample 

survey conducted by the National Statistical Office in 2008 and 2011. The results show 

that acceptance of sexual risk behavior has increased over time. The proportion of 

Gen Z accepting premarital sexual relationships and cohabitation is lower than that 

among Gen Y and Gen X, whereas the proportion accepting sexual relationships before 

age 15 among Gen Z is higher than that among Gen Y. Religiousity plays an important 

role in the disapproval of sexual risk behavior among Gen Z. In addition, family structure, 

communication via the internet, and whether they hang out at night have an influence 

on sexual attitudes among Gen Y.

Keywords: sexual attitude, health, generations reproductive

∗ Assistant Professor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University 



บทนํา

พฤติกรรมเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เปšนปรากฎการณ์ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นอย่างเหçนได้ชัดในป˜จจุบัน 

เน่ืองจากวัยรุน่ไทยเข้าสูวั่ยรุน่เรçวขÖน้ รวมท้ังมีป̃จจัยท่ีเอ้ือให้มีพฤติกรรมเสีย่งด้านเพศมากขÖน้ ข้อมูลของส�านัก

อนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (มปป.) แสดงเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมีแนวโน้ม

ที่เพิ่มขÖ้น โดยที่เดçกนักเรียนชั้นมัธยมศÖกÉาป‚ที่ 2 เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 2.3 (หญิง) และ 3.7 (ชาย) 

พ.ศ. 2551 เพิ่มขÖ้นไปสู่ 5.1 และ 5.3 ใน พ.ศ. 2555 เดçกนักเรียนชั้นมัธยมศÖกÉาป‚ที่ 5 เคยมีเพศสัมพันธ์ 

ร้อยละ 14.1 (หญิง) และ 24.1 (ชาย) พ.ศ. 2551 เพิ่มขÖ้นไปสู่ 20.2 และ 24.8 ใน พ.ศ. 2555 และ

นักเรียนชั้น ปวช. ชั้นป‚ที่ 2 เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 36.5 (หญิง) และ 43.3 (ชาย) พ.ศ. 2551 เพิ่มขÖ้น

ไปสู่ 51.1 และ 46.1 ใน พ.ศ. 2555 

ผลท่ีตามมาของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศคือ ป˜ญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือการต้ังครรภ์

ของวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร ซÖ่งเปšนป˜ญหาของภาวะเจริญพันธุ์ที่ก�าลังมีแนวโน้มเพิ่มขÖ้นเช่นกัน เพราะ

การต้ังครรภ์ในวัยรุ ่นส่วนหนÖ่งหันไปสู่การท�าแท้งท่ีไม่ปลอดภัย ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ท�าแท้งอาจมีการคลอด

ก่อนก�าหนดซÖง่สมัพนัธ์กับน�า้หนักตัวทารกน้อย (มนฤด ีและพรรณ,ี 2555) น่ันหมายความว่า ภาวะเจรญิพันธุ์

ในวัยรุ่นอาจน�ามาซÖ่งอันตรายของมารดา รวมถÖงคุณภาพการคลอดที่ไม่มีคุณภาพ

วัยรุ่นในสังคมไทยขณะน้ีมีกลุ่มประชากรด้วยกัน 2 รุ่น คือ ประชากรรุ่นเจเนอเรชันซี (Gen Z 

เกิด พ.ศ. 2539 ขÖ้นไป - เจนซี) และรุ่นเจเนอเรชันวาย (Gen Y เกิด พ.ศ. 2521 ถÖง 2538 - เจนวาย)

เจนซ ีมีช่ืออ่ืนท่ีถูกเรยีกอีก เช่น เจเนอเรชันไอ, อินเตอร์เนçตเจเนอเรชัน (วรากรณ์, 2554) หรอื ไซเรน 

เจเนอเรชัน (เจนเงียบ) เน่ืองจากการสื่อสารระหว่างคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เปšนการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

อย่างเ¿สบุ�ค หรือโซเชียลมีเดียต่างæ แทนการพูดคุยกันจริงæ ดังน้ัน ประชากรกลุ่มน้ีจÖงติดตามข่าว

ความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียตลอดเกือบท้ังวัน โทรศัพท์มือถือเหมือน “ออกซิเจน” ของคนรุ่นน้ี 

(สมสกุล, 2553) เดçกรุ่นน้ีเกิดมาในยุคท่ีอัตราการเกิดน้อย บางครอบครัวอาจมีลูกเพียงคนเดียว ดังน้ัน 

คนในบ้านจÖงให้ความรัก ความเอาใจใส่มาก กลายเปšนคนเอาแต่ใจ ด้วยเหตุนี้บางคนเรียกประชากรรุ่นนี้ว่า 

เจนมี (ME) เพราะเอาตัวเองเปšนใหญ่ ศูนย์กลางอยู่ที่ตนเอง (ดีเจพี่อ้อย, 2556)

ส่วนเจนวาย มีชื่ออื่น ได้แก่ มิลิเนียนเจเนอเรชัน, เนçทเจเนอเรชัน, หรือ แอคโคบูมเมอร์ (ลูกของ

รุน่เบบ้ีบูมเมอร์) เปšนประชากรกลุม่ท่ีมีความเหçนของตนเองสงู และรกัÉาความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน

กับชีวิตส่วนตัว (วีพงÉ์, 2556) ดังน้ัน จะเหçนว่าประชากรเจนวายต้องการความยืดหยุ่นในการท�างาน เพราะ

ต้องใช้เวลาส�าหรบัชีวิตส่วนตัวท่ีต้องใช้เวลากับเพือ่น (โซเชียลมีเดีย และเพือ่นท่ีพบปะพดูคยุกันจรงิæ) และ

คู่รักด้วย ด้วยเหตุน้ีเจนวายจÖงแตกต่างจากเจนซี ตรงท่ีเจนวายยังมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนท่ีเปšนตัวตนจริง

มากกว่า ด้วยเหตุนี้การเอาแต่ใจตัวเองอาจน้อยกว่าเจนซี

มีงานวิจัยช้ีชัดว่า ทัศนคติหรอืค่านิยมทางเพศของวัยรุน่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมทางเพศ (Zabin, 

Hirsch, Smith & Hardy, 1984; Masters et. al., 2008) ดังนั้น บทความนี้จÖงให้ความสนใจในเรื่อง

ทัศนคติทางเพศ เพราะอาจเปšนสาเหตุท่ีน�าไปสู่พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ โดยศÖกÉาทัศนคติทางเพศด้านต่างæ 

ของประชากรแต่ละรุน่ นอกจากน้ียังต้องการวิเคราะห์ว่ามีป̃จจัยใดบ้างส่งผลต่อทัศนคติทางเพศน้ันæ เ©พาะ

กลุ่มประชากรรุ่นใหม่ทั้ง 2 รุ่น (เจนซี และเจนวาย) เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกัน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา

1. ศÖกÉาทัศนคติทางเพศด้านต่างæ ได้แก่ การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานของชาย, การมีเพศสมัพนัธ์

ก่อนแต่งงานของหญิง, ชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน, และ ชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ป‚ 

โดยเปรียบเทียบประชากรใหม่กับประชากรุ่นเก่า ของ พ.ศ. 2551 และ 2554

2. วิเคราะห์ป˜จจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติทางเพศ เ©พาะกลุ่มประชากรรุ่นใหม่สองรุ่นประชากร คือ 

ประชากรรุ่นเจเนอเรชันซี (Gen Z เกิดป‚ 2541 ขÖ้นไป) เปรียบเทียบกับประชากรรุ่นเจเนอเรชันวาย (Gen 

Y เกิดป‚ 2523 ถÖง 2540) ของ พ.ศ. 2554

ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา

การศÖกÉานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจสภาวะทางสังคมและวั²นธรรม พ.ศ. 2551 และ 2554 

ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ดังรายละเอียดแต่ละการส�ารวจในตาราง 1 และ ตาราง 

2 ดังนี้

ตาราง 1 จ�านวนตัวอย่างของประชากรรุ่นต่างæ ในการวิเคราะห์ แยกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ในการ
ส�ารวจสภาวะทางสังคมและวั²นธรรม พ.ศ. 2551

ข้อมูลทุติยÀูมิ »รÐชากรรุ‹นต‹างæ 

จíานวนตัวอย‹างอายุ 
13 »‚ขÖéนä»ทÕèãช้
ãนการวิàคราÐห์
ãนวัต¶ุ»รÐสงค์

ข้อ 1

จíานวนตัวอย‹างอายุ 
13 »‚ขÖéนä»ทÕèãช้
ãนการวิàคราÐห์
ãนวัต¶ุ»รÐสงค์

ข้อ 2

ส�ารวจสภาวะทาง
สังคมและวั²นธรรม 
พ.ศ. 2551
(จ�านวนตัวอย่างอายุ 
13 ป‚ขÖ้นไป ทั้งสิ้น 
28, 295)

Gen Z (เกิด พ.ศ. 2539 
และหลังจากนั้น) อายุขณะส�ารวจ
คือ 12 ป‚หรือน้อยกว่า

 - 

Gen Y (เกิด พ.ศ. 2521 - 2538) 
อายุขณะส�ารวจคือ 13 - 30 ป‚

4,294

Gen X (เกิด พ.ศ. 2506 - 2520) 
อายุขณะส�ารวจคือ 31 - 45 ป‚

8,381

Baby boomer 
(เกิด พ.ศ. 2505 - 2587) 
อายุขณะส�ารวจคือ 46 - 64 ป‚

10,678

Greater Generation (เกิด 
พ.ศ. 2486 หรือ ก่อนหน้านั้น) 
อายุ
ขณะส�ารวจคือ 65 ป‚หรือมากกว่า

4,942



ตาราง 2 จ�านวนตัวอย่างของประชากรรุ่นต่างæ ในการวิเคราะห์ แยกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ในการ
ส�ารวจสภาวะทางสังคมและวั²นธรรม พ.ศ. 2554

ข้อมูลทุติยÀูมิ »รÐชากรรุ‹นต‹างæ 

จíานวนตัวอย‹างอายุ 
13 »‚ขÖéนä»ทÕèãช้
ãนการวิàคราÐห์
ãนวัต¶ุ»รÐสงค์

ข้อ 1

จíานวนตัวอย‹างอายุ 
13 »‚ขÖéนä»ทÕèãช้
ãนการวิàคราÐห์
ãนวัต¶ุ»รÐสงค์

ข้อ 2

สíารวจสÀาวÐ
ทางสังคมáลÐ
วั²นธรรม 
พ.ศ. 2554

Gen Z (เกิด พ.ศ. 2539 และ
หลังจากนั้น) อายุขณะส�ารวจคือ 15 ป‚
หรือน้อยกว่า

426 327a

Gen Y (เกิด พ.ศ. 2521 - 2538) 
อายุขณะส�ารวจ คือ 16 - 33 ป‚

4,459 1771b

Gen X (เกิด พ.ศ. 2506 - 2520) 
อายุขณะส�ารวจ คือ 34 - 48 ป‚

8,030

Baby boomer 
(เกิด พ.ศ. 2505 - 2587) 
อายุขณะส�ารวจ คือ 49 - 67 ป‚

9,083

Greater Generation (เกิด 
พ.ศ. 2486 หรือ ก่อนหน้านั้น) อายุ
ขณะส�ารวจคือ 68 ป‚ หรือมากกว่า

3,133

หมายàหต ุ a ตัดตัวอย่างที่ไม่ตอบในค�าถามที่ใช้เปšนตัวแปรอิสระออก
 b ตัดตัวอย่างท่ีไม่ตอบในค�าถามท่ีใช้เปšนตัวแปรอิสระออก นอกจากน้ีค�าถามในเรื่องทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์

 ในการส�ารวจนี้ถามเ©พาะผู้มีอายุระหว่าง 13 - 24 ป‚ เท่านั้น 

ขอจํากัดในการศึกษา

ในการศÖกÉานี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจÖงท�าให้ตัวแปรที่น�ามาใช้มีจ�ากัด เช่น

1. ทัศนคติเรือ่งเพศสัมพนัธ์ ไม่ใช่พฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดขÖน้จรงิ แต่ผูวิ้จัยคาดว่าทัศนคติอาจสะท้อน

ไปสู่พฤติกรรมได้บางส่วน 

2. ตัวอย่างของเจเนอเรชันซี อาจน้อยเกินไปในการส�ารวจครั้งนี้

3. การส�ารวจนี้ไม่มีค�าถามเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องเพศ sex education ไม่ว่าจากโรงเรียนหรือ

ครอบครัว ซÖ่งตัวแปรนี้มีผลส�าคัญต่อทัศนคติทางเพศ 

4. การส�ารวจน้ีเปšนการเกçบข้อมูลท่ีอยู่ในช่วงเวลาหนÖ่งเท่าน้ัน ไม่ใช่การเกçบข้อมูลแบบติดตาม

ระยะยาว ดังน้ัน การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าป̃จจัยเกิดขÖน้ก่อนหรอืหลงัทัศนคติการยอมรบั

เรื่องเพศสัมพันธ์
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ผลการศึกษา

1. ทัศนคติทางเพศดานตางๆ เปรียบเทียบประชากรรุนตางๆ 

ทัศนคติàร×èองชายมÕàพศสัมพันธ์ก‹อนáต‹งงาน 

ในทุกรุ่นของประชากร พบว่า สัดส่วนของการยอมรับได้หากผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ของ

การส�ารวจเมื่อ พ.ศ. 2554 มีสูงกว่าการส�ารวจเมื่อ พ.ศ. 2551 นั่นหมายความว่า ระหว่าง พ.ศ. 2551 

และ 2554 ซÖ่งเปšนเวลา 3 ป‚นี้ ประชากรตั้งแต่เจนวาย เอ�กซ์ เบบี้บูม และรุ่นสูงอายุ (Greater gen) 

ได้มีการยอมรับเพิ่มขÖ้นในการท่ีผู้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน แต่สังเกตว่า ย่ิงรุ่นประชากรอายุ

น้อยลง ย่ิงเพิม่ขÖน้ในสดัส่วนการยอมรบัได้ น่ันคอื สดัส่วนการเพิม่การยอมรบัได้ของเจนวายสงูกว่าเจนเอ�กซ์ 

สดัส่วนการเพ่ิมการยอมรบัได้ของเจนเอ�กซ์สงูกว่าเบบ้ีบูมเมอร์ และสดัส่วนการเพิม่การยอมรบัได้ของเบบ้ีบูม

เมอร์สูงกว่ารุ่นสูงอายุ (Greater gen)

ส�าหรบัประชากรหญงิและชายของแต่ละรุน่ พบว่า แบบแผนเหมือนกับภาพรวม แต่เหçนได้ชัดว่าสดัส่วน

การยอมรับได้ของประชากรหญิงต�่ากว่าประชากรชายในเกือบทุกรุ่นและทั้งสองการส�ารวจ ยกเว้น รุ่นเจนซี 

ท่ีประชากรหญิงมีสัดส่วนการยอมรับได้น้อยกว่าประชากรชายเพียงเลçกน้อย ซÖ่งถือว่าไม่ต่างกันมากนัก 

(ประชากรชายยอมรับได้ร้อยละ 24.8 และประชากรหญิงยอมรับได้ร้อยละ 23.8)

ทัศนคติàร×èองหÞิงมÕàพศสัมพันธ์ก‹อนáต‹งงาน 

แบบแผนเรื่องทัศนคติในการยอมรับว่าผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานน้ัน เหมือนกันกับ

ในการยอมรับว่าผู้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การยอมรับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธืก่อนแต่งงาน

ได้มีเพิ่มขÖ้นเมื่อเวลาผ่านไป นั่นคือ สัดส่วนการยอมรับ พ.ศ. 2554 สูงกว่า พ.ศ. 2551 ในทุกรุ่นประชากร 

ยิ่งอายุน้อยลง การเปลี่ยนแปลงการยอมรับได้ยิ่งมากขÖ้น

ส�าหรับความแตกต่างระหว่างความคิดเหçนของผู้ชายและผู้หญิง พบว่า ตั้งแต่เจนวายจนถÖงประชากร

สงูอายุ ประชากรหญงิยอมรบัในเรือ่งชายหญงิอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานในสดัส่วนท่ีน้อยกว่าชาย (เปรยีบเทียบ 

แผนภาพ 2.2 และ 2.3) แต่ส�าหรบัเจนซ ีกลบัพบว่าประชากรหญงิในรุน่น้ียอมรบัพฤติกรรมน้ีได้สงูประชากร

ชาย (ร้อยละ 24.5 จากแผนภาพ 2.3 และ ร้อยละ 20.3 จากแผนภาพ 2.2)

อย่างไรกçตาม สดัส่วนท่ียอมรบัได้ว่าผูช้ายสามารถมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานน้ันสงูกว่าสดัส่วนท่ียอมรบั

ได้ว่าผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน (เปรียบเทียบแผนภาพ 1.1 และ 2.1) นั่นแสดงว่า แม้ว่า

ป̃จจุบันสงัคมยอมรบัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานเพิม่ขÖน้ แต่สงัคมยอมรบัการท่ีผูช้ายสามารถมีพฤติกรรม

เช่นนี้มากกว่ายอมรับการที่ผู้หญิงสามารถมีพฤติกรรมนี้ 



รู» 1 ร้อยละของการยอมรับได้หากชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2551 
และ 2554 จ�าแนกภาพรวม และแยกประชากรชาย/หญิง
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·ÕèÃÑºä´Œã¹¡ÒÃ·ÕèªÒÂÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹áµ‹§§Ò¹ à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 1.2 ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡ÃªÒÂáµ‹ÅÐÃØ‹¹ 

·ÕèÃÑºä´Œã¹¡ÒÃ·ÕèªÒÂÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹áµ‹§§Ò¹ à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 1.3 ÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡ÃËÞÔ§áµ‹ÅÐÃØ‹¹ 

·èÕÃÑºä´Œã¹¹¡ÒÃ·ÕèªÒÂÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹áµ‹§§Ò¹ à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2554
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รู» 2 ร้อยละของการยอมรับได้หากหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2551 
และ 2554 จ�าแนกภาพรวม และแยกประชากรชาย/หญิง
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ËÒ¡ËÞÔ§ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹áµ‹§§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚  2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 2.2 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃªÒÂáµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ËÞÔ§ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹áµ‹§§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚  2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 2.3 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃËÞÔ§áµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ËÞÔ§ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹áµ‹§§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚  2551 áÅÐ 2554
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รู» 3 ร้อยละของการยอมรับได้หากชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2551 
และ 2554 จ�าแนกภาพรวม และแยกประชากรชาย/หญิง
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ÃÙ» 3.1 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãáµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ªÒÂËÞÔ§ÍÂÙ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹â´ÂäÁ‹áµ‹§§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚  2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 3.2 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃªÒÂáµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ªÒÂËÞÔ§ÍÂÙ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹â´ÂäÁ‹áµ‹§§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚  2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 3.3 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃËÞÔ§áµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ªÒÂËÞÔ§ÍÂÙ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹â´ÂäÁ‹áµ‹§§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚  2551 áÅÐ 2554
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รู» 4 ร้อยละของการยอมรับได้หากชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ป‚ เปรียบเทียบ พ.ศ. 2551 
และ 2554 จ�าแนกภาพรวม และแยกประชากรชาย/หญิง
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ÃÙ» 4.1 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãáµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ªÒÂËÞÔ§ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹ÍÒÂØ 15 »‚ à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 4.2 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃªÒÂáµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ªÒÂËÞÔ§ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹ÍÒÂØ 15 »‚ à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2554

ÃÙ» 4.3 ÃŒÍÂÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑºä´Œ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃËÞÔ§áµ‹ÅÐÃØ‹¹

ËÒ¡ªÒÂËÞÔ§ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡‹Í¹ÍÒÂØ 15 »‚ à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2554
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ทัศนคติàร×èองชายหÞิงอยู‹ด้วยกันâดยáต‹งงาน 

สงัเกตได้ว่าการยอมรบัการท่ีชายหญงิอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานมีสัดส่วนสงูกว่าทัศนคติเรือ่งการยอมรบั

ในประเดçนสองเรื่องแรกที่กล่าวมาแล้ว ผลการศÖกÉาพบว่าสัดส่วนสูงในประชากรรุ่นเจนวายมากที่สุด และ

ค่อยæ ลดลงในประชากรรุ่นผู้อายุมากขÖ้น ส่วนเจนซี การยอมรับเรื่องนี้มีประมาณร้อยละ 30 ของประชากร

รุ่นนี้ นอกจากน้ีพบว่าการยอมรับมีแนวโน้มสูงขÖ้นระหว่าง พ.ศ. 2551 และ 2554 ในทุกรุ่นประชากร โดย

ในรุ่นเจนวายการยอมรับเพ่ิมขÖ้นมากกว่าทุกรุ่น เช่นเดียวกับแบบแผนท่ีพบในทัศนคติเรื่องท่ีชายหรือหญิง

มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 

ส�าหรบัความแตกต่างระหว่างความคดิเหçนของผูช้ายและผูห้ญงิ พบเช่นเดียวกับเรือ่งทัศนคติเรือ่งหญงิ

มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน คือ ตั้งแต่เจนวายจนถÖงประชากรสูงอายุ ประชากรหญิงยอมรับในเรื่องชายหญิง

อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าชาย (เปรียบเทียบรูป 3.2 และ 3.3) แต่ส�าหรับเจนซี 

กลบัพบว่า ประชากรหญงิในรุน่น้ียอมรบัพฤติกรรมน้ีได้สงูกว่าประชากรชาย (ร้อยละ 30.4 จากรปู 3.3 และ 

ร้อยละ 27.5 รูป 3.2)

ทัศนคติàร×èองชายหÞิงมÕàพศสัมพันธ์ก‹อนอายุ 15 »‚ 

โดยภาพรวม สัดส่วนการยอมรับในเรื่องชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ป‚ นั้น มีสูงพอสมควร 

(ร้อยละ 15) และเจนซีมีแนวโน้มการยอมรับเรื่องนี้สูงกว่าประชากรรุ่นอื่น อย่างไรกçตาม การยอมรับเรื่องนี้

สูงขÖ้นระหว่าง พ.ศ. 2551 และ 2554 ในทุกรุ่น ยกเว้นประชากรสูงอายุ (Greater gen) ซÖ่งการยอมรับ

ใน พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2551 ไม่เพิ่มขÖ้นเลย (ร้อยละ 2.9 ทั้งสองป‚)

ส�าหรบัความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า เพศหญงิยอมรบัเรือ่งน้ีได้น้อยกว่าเพศชายในทุกรุน่ประชากร 

มีเพียงเจนซีเท่านั้น ที่เพศชายและหญิงไม่มีความแตกต่างกัน

2. ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติทางเพศ เฉพาะกลุมประชากรรุนใหมสองรุนประชากร

ãนกลุ‹ม»รÐชากรàจน«Õ ป˜จจัยด้านความเคร่งศาสนาเปšนป˜จจัยส�าคัญร่วมกันในทุกทัศนคติทางเพศ

ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ยิ่งเคร่งศาสนามาก ยิ่งยอมรับในทัศนคติทางเพศลดลง สิ่งที่พบต่อไปคือ เพศชาย

มากกว่าเพศหญิงในกลุ่มประชากรเจนซีมีโอกาสท่ีจะยอมรับได้ในเรื่องหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 

หรือมีโอกาสท่ีจะยอมรับได้ในเรื่องชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน นอกจากน้ี ป˜จจัยภาคกçมีผลต่อ

การยอมรับได้ในการท่ีชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน คือพบว่า เจนซีในภาคตะวันออกเ©ียงเหนือ

ยอมรับได้ในพฤติกรรมนี้ น้อยกว่าภาคอื่น
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ตาราง 3 ค่า Odds ratio ของการวิเคราะห์ Logistic Regression ของการยอมรับได้ในทัศนคติทางเพศ
ด้านต่างæ ของกลุ่มประชากรเจเนอเรชันซี 

ตัวá»ร
ชายมÕ

àพศสัมพันธ์
ก‹อนáต‹งงาน 

หÞิงมÕ
àพศสัมพันธ์
ก‹อนáต‹งงาน 

ชายหÞิง
อยู‹ด้วยกันâดย
äม‹äด้áต‹งงาน 

ชายหÞิง
มÕàพศสัมพันธ์
ก‹อนอายุ 15 »‚

ชาย (หญิง=ref.) 0.751 0.502∗ 0.483∗ 0.939

ความเคร่งศาสนา 0.826∗∗ 0.781∗∗∗ 0.802∗∗∗ 0.812∗∗

พ่อและแม่อยู่อาศัยด้วย (ref.)
พ่อ/แม่ คนใดคนหนÖ่งอยู่อาศัยด้วย 0.487 0.539 0.843 1.266
ไม่มีพ่อแม่อยู่อาศัยด้วย 0.736 0.756 0.809 0.708
การใช้อินเตอร์เนçตในการสื่อสาร 0.819 0.763 0.834 0.801
การเที่ยวกลางคืน 0.870 0.870 1.358 0.483
เมือง (ชนบท=ref.) 1.452 1.299 0.825 0.967
กรุงเทพมหานคร (ref.)
ภาคกลาง 1.161 1.474 0.707 2.714
ภาคเหนือ 0.968 1.251 0.739 2.676

ภาคตะวันออกเ©ียงเหนือ 0.553 0.590 0.326∗ 2.023
ภาคใต้ 1.049 1.041 0.542 1.676
 - 2 Log likelihood 322.217 307.172 364.067 249.045
Cox & Snell R Square 0.051 0.075 0.073 0.047
จ�านวน (N) 424 424 424 424

ãนกลุ‹ม»รÐชากรàจนวาย ป˜จจัยร่วมที่มีผลต่อทัศนคติทางเพศทั้ง 4 ด้าน คือ โครงสร้างครอบครัว 
พบว่า ครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย หรือครอบครัวท่ีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวอยู่ด้วย มีโอกาสในด้าน

การยอมรับได้ในเรื่องเพศดังกล่าวสูงกว่าครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วย 



ตาราง 4 ค่า Odds ratio ของการวิเคราะห์ Logistic Regression ของการยอมรับได้ในทัศนคติทางเพศ
ด้านต่างæ ของกลุ่มประชากรเจเนอเรชันวาย

ตัวá»ร
ชายมÕ

àพศสัมพันธ์
ก‹อนáต‹งงาน 

หÞิงมÕ
àพศสัมพันธ์
ก‹อนáต‹งงาน 

ชายหÞิง
อยู‹ด้วยกันâดยäม‹

äด้áต‹งงาน 

ชายหÞิง
มÕàพศสัมพันธ์
ก‹อนอายุ 15 »‚

ชาย (หญิง=ref.) 1.445∗∗ 1.319∗ 1.495∗∗∗ 1.205
ความเคร่งศาสนา 0.968 0.989 0.957 0.960
พ่อและแม่อยู่อาศัยด้วย (ref.)

พ่อ/แม่ คนใดคนหนÖ่งอยู่อาศัยด้วย 1.674∗∗ 1.787∗∗∗ 1.520∗∗ 1.867∗∗

ไม่มีพ่อแม่อยู่อาศัยด้วย 2.036∗∗∗ 2.105∗∗∗ 1.943∗∗∗ 1.842∗∗∗

การใช้อินเทอร์เนçตในการสื่อสาร 1.192∗ 1.200∗ 1.168∗ 0.844

การเที่ยวกลางคืน 1.250 1.284∗ 1.236 1.387∗

เมือง (ชนบท=ref.) 0.939 0.999 1.077 1.235
กรุงเทพมหานคร (ref.)
ภาคกลาง 1.303 1.352 1.153 0.655
ภาคเหนือ 0.909 1.082 0.766 0.729

ภาคตะวันออกเ©ียงเหนือ 0.478∗∗∗ 0.595∗∗ 0.467∗∗∗ 0.709

ภาคใต้ 0.570∗∗ 0.694 0.501∗∗ 0.559∗

 - 2 Log likelihood 2191.892 2164.358 2217.396 1485.580
Cox & Snell R Square 0.082 0.069 0.082 0.026
จ�านวน (N) 1674 1674 1674 1674

ผลการศÖกÉายังพบว่า ป˜จจัยเพศ การใช้สื่ออินเทอร์เนçต และภาค มีผลต่อทัศนคติทางเพศ 3 ด้าน

คือ เรื่องชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้

แต่งงาน โดยที่เพศชายของเจนวายมโีอกาสยอมรับได้ในเรื่องเพศทัง้ 3 ด้าน มากกว่าเพศหญิง กลุ่มเจนวาย

ท่ีใช้การสือ่สารด้วยอินเทอร์เนçตมีโอกาสท่ีจะยอมรบัได้ในเรือ่งเพศท้ัง 3 ด้าน มากกว่าผูท่ี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เนçต 

ส่วนป˜จจัยภาค พบว่า เจนวายที่อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเ©ียงเหนือมีโอกาสน้อยกว่าเจนวายในกรุงเทพที่จะ

ยอมรบัได้ในเรือ่งเพศดงักล่าวท้ัง 3 ด้าน เช่นกันกับภาคตะวันออกเ©ยีงเหนือ คอืเจนวายในภาคใต้กçมีโอกาส

น้อยกว่า เจนวายในกรุงเทพที่จะยอมรับได้ในเรื่องเพศ แต่เ©พาะด้านทัศนคติทางเพศ 2 ด้าน คือ เรื่องชาย

มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน

นอกจากน้ี การเท่ียวกลางคืนกçมีผลต่อการยอมรับเรื่องหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน คือ หาก

เจนวายชอบเที่ยวกลางคืนโอกาสที่จะยอมรับได้ในเรื่องดังกล่าวมีสูงกว่าคนที่ไม่ได้เที่ยว
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สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

1. ตั้งแต่เจเนเรชั่นวายขÖ้นไป พบว่า ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2551 และ 2554 มีการสัดส่วนการยอมรับ

เรื่องเพศได้มากขÖ้น

2. เพศหญงิมีแนวโน้มท่ียอมรบัพฤติกรรมเสีย่งในเรือ่งเพศน้อยกว่าเพศชายในทุกรุน่ประชากร ยกเว้น 

เจเนอเรชันซี ที่เพศหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าเพศชายในการยอมรับเรื่องหญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 

และชายหญิงอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 

3. ภาคท่ีอยู่อาศัย โดยเ©พาะภาคตะวันออกเ©ยีงเหนือ และภาคใต้ น่าจะเปšนภาคท่ียอมรบัพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศน้อยที่สุด

4. เจเนอเรชันซ ีมีสดัส่วนการยอมรบัน้อยกว่าเจเนอเรชันวาย และเจเนอเรชันเอçกซ์ ในเรือ่งเพศสมัพนัธ์

ก่อนแต่งงาน หรอื การท่ีชายหญงิอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน แต่เจเนอเรชันซ ีมีสดัส่วนการยอมรบัได้มากกว่า

เจเนอเรชันวาย ในเรื่องการที่ชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ป‚ ทั้งæ ที่ทัศนคติเรื่องเพศอื่นæ ของคน

เจนซยีอมรบัได้ในสดัส่วนต�า่กว่าเจนวาย อาจเปšนไปได้ท่ีพอก�าหนดตัวเลขก่อนอายุ 15 ป‚ ในการมีเพศสมัพนัธ์ 

คนเจนซี (กลุ่มที่อายุ 15 ป‚ลงมา) ซÖ่งมองตนเองเปšนศูนย์กลางอาจมองว่าเพศสัมพันธ์ของคนอายุ 15 ป‚

เช่นรุน่ตนเอง กçน่าจะเปšนสทิธิข์องเขาท่ีมีเท่าเทียมกับคนรุน่อ่ืน ทัศนคติทางเพศเช่นน้ีอาจมีผลต่อพฤติกรรม

ทางเพศท่ีจะเกิดขÖน้จรงิในอนาคต ซÖง่ถ้ามีพฤติกรรมทางเพศเช่นน้ีจรงิกçเสีย่งต่อการกระท�าผดิทางกฎหมายได้ 

ด้วยเหตุน้ี จÖงจ�าเปšนท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเรื่องเดçก เช่น กระทรวงการพั²นาสังคมและความม่ันคง

ของมนุÉย์ กระทรวงศÖกÉาธกิาร และกระทรวงสาธารณสขุ จ�าเปšนต้องร่วมมือกันหาวิธีการด�าเนินการให้ความรู้

ในเรื่องเพศ รวมถÖงแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิด ความเช่ือ ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการ

กระท�าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ การเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ให้การยอมรับการมีเพศสัมพันธ์

ให้มีแนวโน้มลดลงต้ังแต่วัยเยาว์ จะมีผลดีต่อไปในอนาคตเม่ือคนรุ่นเจนซีเติบโตขÖ้นไปเปšนผู้ใหญ่มากขÖ้น 

อย่างน้อยคนรุ่นน้ีกçจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านเพศ หรือมีทัศนคติเรื่องเพศในแนวทางท่ีไม่ก่อให้เกิดผ

ลกระทบทางสังคมมากนัก

5. ป̃จจัยด้านความเคร่งศาสนา เปšนป̃จจัยท่ีส�าคญัท่ีสดุท่ีส่งผลให้ลดการยอมรบัในพฤติกรรมทางเพศ

ทั้ง 4 ด้าน ของกลุ่มเจเนเรชั่นซี ผลการศÖกÉานี้สอดคล้องกับการศÖกÉาของ Thornton and Camburn 

(1989) ซÖ่งพบว่า วัยรุ่นท่ีต้ังใจป¯ิบัติทางศาสนาโดยการไปโบสถ์บ่อย และใช้หลักธรรมทางศาสนามาใช้

ในชีวิตประจ�าวันไม่เชื่อว่าเรื่องเพศเปšนเรื่องอิสระ นอกจากนี้ วัยรุ่นที่เคร่งครัดด้านศาสนาจะมีประสบการณ์

ทางเพศน้อยกว่าวัยรุ่นกลุ่มที่ไม่เคร่งครัด 

อย่างไรกçตามศาสนาอาจไม่มีผลต่อเจนซีเมื่อกลุ่มประชากรนี้เติบโตขÖ้นไป หากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา

เหล่าน้ันไม่ส่งเสรมิในเรือ่งศาสนา (เน่ืองจากกลุม่ประชากรเจนซ ีเปšนกลุม่ท่ีสามารถปรบัตัวเข้ากับสิง่แวดล้อม

ได้อย่างกลมกลืน) ดังนั้น หน่วยงานทางศาสนา โรงเรียน และครอบครัว ควรส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยม

ต้นขÖ้นไปได้ป¯ิบัติด้านศาสนาให้มากขÖ้น และสอนให้น�าศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขÖ้น นอกจากน้ี

ควรสร้างบรรยากาศเพื่อให้เดçกรุ่นใหม่เหçนคุณค่าของศาสนามากขÖ้น สิ่งเหล่าน้ีน่าจะส่งผลให้เดçกเจนซี

ในป˜จจุบัน และที่เติบโตต่อไปในอนาคตไม่ยอมรับเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขÖ้น 

6. โครงสร้างครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนÖ่งอยู่ด้วย รวมถÖงการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ มีแนวโน้ม



ที่เดçกรุ่นใหม่ คือประชากรเจนวายยอมรับในพฤติกรรมทางเพศทั้ง 4 ด้าน มากกว่าครอบครัวที่มีทั้งพ่อและ

แม่อยู่ด้วย ด้วยเหตุผลเพราะบทบาทพ่อแม่มีความส�าคัญในการส่ือสารพูดคุยให้ค�าปรÖกÉา ข้อแนะน�าเรื่อง

เพศแก่เดçกหากมีพ่อแม่อยู่ด้วย (Miller, Forehand, & Kotchick, 1999) ดังนั้น การมีพ่อแม่อยู่ด้วยกับ

เดçกเปšนสิ่งท่ีส�าคัญมาก อย่างไรกçตาม สถานการณ์การย้ายถ่ินของพ่อแม่ หรือความขัดแย้งในครอบครัว 

อาจท�าให้พ่อแม่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังน้ัน หน่วยงานรฐัท่ีใกล้ชิดกับเดçกรุน่ใหม่รองจากสถาบันครอบครวั 

กçคือโรงเรียน ซÖ่งมีครูที่ปรÖกÉา น่าจะมีบทบาทส�าคัญที่จะให้ความรู้ และแนะน�าเดçก โดยเ©พาะเดçกที่ไม่ได้

อยู่กับพ่อแม่ หรืออยู่กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนÖ่ง ในเรื่องเพศให้มากขÖ้น 

7. ป˜จจัยท่ีน่าสนใจคือ การใช้อินเทอร์เนçตในการสื่อสาร ซÖ่งผลการศÖกÉา พบว่า มีบทบาทส�าคัญ

ที่น่าจะส่งเสริมให้เดçกเจนวายยอมรับได้กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดังนั้น ทุกหน่วยงาน รวมทั้งทุกสถาบัน

น่าจะให้ความส�าคัญกับการสื่อสารประเภทนี้ การให้ความรู้ หรือให้ค�าแนะน�าในเรื่องเพศทีเ่หมาะสมผ่านสื่อ

อินเทอร์เนçต น่าจะเปšนวิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่

8. การเท่ียวกลางคนื เปšนอีกป̃จจัยท่ีส่งเสรมิให้ยอมรบัได้ในเรือ่งเพศ โดยเ©พาะทัศนคติเรือ่งท่ีผูห้ญงิ

สามารถมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และทัศนคติเรื่องชายหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อน 15 ป‚ ดังนั้น การดูแล

ของครอบครัวเปšนสิ่งส�าคัญ รวมไปถÖงการควบคุมสถานบันเทิงจÖงควรเคร่งครัดในกฎระเบียบเรื่องอายุ

ของผู้ที่จะเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวให้มากขÖ้น 

อย่างไรกçตาม ท่ีผ่านมายังไม่มีการวิจัยใดæ ซÖง่พจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างป̃จจัยการเท่ียวกลางคนื

กับทัศนคติเรือ่งเพศสัมพนัธ์ และทัศนคติเรือ่งชายหญงิมีเพศสมัพนัธ์ก่อนอายุ 15 ป‚ ดังน้ัน การเท่ียวกลางคนื

อาจจะสามารถเปšนตัวแปรตาม โดยมีทัศนคติการยอมรับเรื่องเพศสัมพันธ์เปšนตัวแปรอิสระกçได้ หากวัยรุ่น

มีทัศนคติการยอมรับเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนแล้วจÖงไปเที่ยวกลางคืน ด้วยเหตุนี้ การศÖกÉาวิจัยต่อไปควรให้

ความส�าคญักับการเท่ียวกลางคนืของวัยรุน่ให้มากขÖน้ เพราะมีส่วนเก่ียวพนักับเพศสมัพนัธ์ของวัยรุน่อย่างชัดเจน
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คíาสัèง ส¶าบันวิจัย»รÐชากรáลÐสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทÕè ðñõ/òõõ÷

àร×èอง áต‹งตัéงคณÐกรรมการáลÐคณÐทíางานจัด»รÐชุมวิชาการรÐดับชาติ 

“»รÐชากรáลÐสังคม òõõ÷” ครัéงทÕè ñð

...................................

ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ประชากรและสังคม” ประจ�าป‚ตั้งแต่ พุทธศักราช òõôø เปšนหนÖ่งในกิจกรรมส�าคัญที่สถาบันฯให้ความ

ส�าคญั โดยเปšนช่องทางในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ โดยในป‚น้ี สถาบันฯ เลอืกหัวข้อ “การเกิด: ความ

มั่นคงของประชากรและสังคมไทย” เปšนหัวข้อหลักของการประชุม เพื่อน�าเสนอสถานการณ์การเกิดที่ส่งผล

กับภาวะความมั่นคงของประชากรและสังคมไทย

ดังน้ัน เพื่อให้การด�าเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม òõõ÷” 

ครั้งที่ ñð ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปšนไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ จÖงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานจัดประชุมวิชาการประจ�าป‚ “ประชากรและสังคม 

òõõ÷” ครั้งที่ ñð ดังมีรายนามต่อไปนี้

ñ) คณÐกรรมการทÕè»รÖกÉา

ñ. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพÖ่ง  ประธานที่ปรÖกÉา 

ò. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ ที่ปรÖกÉา

ó. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ปรÖกÉา

ô. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ที่ปรÖกÉา

ò) คณÐกรรมการกลาง

ñ. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานกรรมการ

ò. รองศาสตราจารย์ ดร.ป˜ทมา ว่าพั²นวงศ์ กรรมการ

ó. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี กรรมการ

ô. อาจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร กรรมการ

õ. อาจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ กรรมการ 
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ö. อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน กรรมการ 

÷. อาจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ กรรมการและเลขานุการ

ø. นางสาวภคพร พุทธโกÉา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ó) คณÐทíางานจัดทíาหนังส×อ»รÐชุม»รÐจíา»‚

ñ. อาจารย์ ดร.ยุพิน วรสิริอมร ประธานคณะท�างาน

ò. อาจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ คณะท�างาน 

ó. รองศาสตราจารย์ ดร.ป˜ทมา ว่าพั²นวงศ์ คณะท�างาน

ô. อาจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ คณะท�างาน

õ. อาจารย์พิเศÉ ดร.แครี่ ริชเตอร์ คณะท�างาน

ö. นางสาวปาณ©ัตร ทิพย์สุข คณะท�างาน

÷. อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน คณะท�างานและเลขานุการ

ô) คณÐทíางานจัดนิทรรศการáลÐสรุ»การนíาàสนอบทความ»รÐจíาวัน 

ñ. อาจารย์ ดร. ป�ยวั²น์ เกตุวงศา ประธานคณะท�างาน

ò. นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว  คณะท�างาน

ó. นางวรรณี หุตะแพทย์ คณะท�างาน

ô. นางสาวรีนา ต�ะดี คณะท�างาน

õ. นางสาวกมลชนก ข�าสุวรรณ คณะท�างาน

ö. นายบุรเทพ โชคธนานุกูล คณะท�างาน

÷. ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุ²ิมาประกรณ์ คณะท�างาน

ø. นางสาวกุลภา วจนสาระ คณะท�างาน

ù. นางสาวธีรนงค์ สกุลศรี คณะท�างาน

ñð. นางสาวกาญจนา เทียนลาย คณะท�างานและเลขานุการ

õ) คณÐทíางานâสตทัศนู»กรณ์áลÐàวçบä«ต์

ñ. นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว  ประธานคณะท�างาน

ò. นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว คณะท�างาน

ó. ว่าที่ร้อยตรี เกียรตินิยม ขันตี คณะท�างาน

ô. นายอิทธิ นวลใหม่ คณะท�างาน

õ. นายป�ยะวั²น์ สวัสดิ์จู คณะท�างาน

ö. นางสาวพอตา บุนยตีรณะ คณะท�างานและเลขานุการ

ö) คณÐทíางาน»รÐชาสัมพันธ์งานáลÐ»รÐสานส×èอมวลชนàพ×èอจัดทíา Press conference

ñ. นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ประธานคณะท�างาน

ò. นางวริศรา ไววิ่งรบ คณะท�างาน
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ó. นางสาวมนชญา ดุลยากร คณะท�างาน

ô. นางสาวกฤติยา ส�าอางกิจ คณะท�างาน

õ. นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ คณะท�างานและเลขานุการ

÷) คณÐทíางาน»รÐสานงานวิทยากรáลÐ½†ายต้อนรับ 

ñ. นางสาวเอื้อมเดือน แก้วสว่าง ประธานคณะท�างาน

ò. นางสาวจันทนี ปณีตจิตต์ คณะท�างาน

ó. นางจ�าเริญศรี เขียวแก่ คณะท�างาน

ô. นางสาวอารยา ศรีสาพันธ์ คณะท�างานและเลขานุการ

ø) คณÐทíางานลงทÐàบÕยน/รับสมัครàข้าร‹วม»รÐชุมáลÐการàงิน

ñ. นางวริศรา ไววิ่งรบ ประธานคณะท�างาน

ò. นายอนุสรณ์ เทียนงูเหลือม คณะท�างาน

ó. นาย©ลอง จารุภูมิ คณะท�างาน

ô. นางสาวแพรวนภา บาลนคร คณะท�างาน

õ. นางสาววิไลพร พุ่มแดง คณะท�างาน

ö. นางสาวณัฐิดา ศรีทอง คณะท�างาน

÷. นางสมหญิง สุวรรณวั²น์ คณะท�างาน

ø. นางสาวกุลวธู วจนสาระ คณะท�างานและเลขานุการ

ù) คณÐทíางานด้านงบ»รÐมาณการจัด»รÐชุม

ñ. นางสุภาณี ปลื้มเจริญ ประธานคณะท�างาน

ò. นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล คณะท�างาน

ó. นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ คณะท�างานและเลขานุการ

ñð) คณÐทíางาน»รÐสานงานส¶านทÕèจัด»รÐชุมáลÐอาหาร 

ñ. นางเบญจมาศ รอดภัย ประธานคณะท�างาน

ò. นายภาสกร บุญคุ้ม คณะท�างาน

ó. นางสาววราวรรณ ฐาปนธรรมชัย คณะท�างานและเลขานุการ

ññ) คณÐทíางานจัดจíาหน‹ายàอกสาร/หนังส×อáลÐ½†ายต้อนรับ

ñ. นางสาวจีรวรรณ หงÉ์ทอง ประธานคณะท�างาน

ò. นางประทีป นัยนา คณะท�างาน

ó. นางสมปรารถนา นามขาน คณะท�างาน

ô. นางสาวดวงวิไล ไทยแท้ คณะท�างาน

õ. นางสาวอัมพร ลมสูงเนิน คณะท�างาน
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ö. นางสาวกรกนก พงÉ์ประดิÉฐ์ คณะท�างาน

÷. นางสาวทิพวรรณ วิทย์วรสกุล คณะท�างาน

ø. นางสาวแคทลียา คงสุภาพศิริ คณะท�างาน

ù. นางสุวิชา ลาภโรจน์ไพบูลย์ คณะท�างาน

ñð. นางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ คณะท�างาน

ññ. นางสาวสมัชชา จิตรานุวั²น์กุล คณะท�างาน

ñò. นางสาวนุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ คณะท�างาน

ñó. นางสาวภัทราภรณ์ จÖงเลิศศิริ คณะท�างาน

ñô. นางสาวกัญญาพัชร สุทธิเกÉม คณะท�างาน

ñõ. นางสาวเรวดี สุวรรณนพเก้า คณะท�างาน

ñö. นางสาวปรียา สร้อยระย้า คณะท�างาน

ñ÷. นางสาวณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์ คณะท�างาน

ñø. นางสาวสาลินี เทพสุวรรณ์ คณะท�างาน

ñù. นางสาวธีรนุช ก้อนแก้ว คณะท�างาน

òð. นายณัฐพงÉ์ รุจรงค์นางกูล คณะท�างาน

òñ. นางสาววิภาพร จารุเรืองไพศาล คณะท�างานและเลขานุการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เปšนต้นไป จนกว่าการด�าเนินการจะแล้วเสรçจ

สั่ง ณ วันที่ òô กุมภาพันธ์ พ.ศ. òõõ÷

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพÖ่ง)

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม


