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มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ 

 การจัดงานสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ในคร้ังนี้ เปนปที่สอง                           
ที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดมีความพยายามในการที่จะบูรณาการการจัดงานสมัชชาสตรี
และสมัชชาครอบครัวรวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมถึงการลดข้ันตอน 
และกระบวนการในการดำเนินงาน แตยังคงไวซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของท้ังสมัชชาสตรีและ   
สมัชชาครอบครัว  
 ในปนี้ไดมีประเด็นในการนำเขาสูระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ เรื่อง ไดแก ๑) การตั้งครรภ                  
ไมพรอม ๒) ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ๓) การเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายเพ่ือพัฒนาสตรีและครอบครัว ๔) การเสริมพลังครอบครัว สรางสมดุลประชากรอยางมีคุณภาพ     
เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนการเรียนรูอยางสรางสรรค เพื่อนำไปสูการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแนวทางในการสงเสริมและประสานงานเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาในแตละประเด็น โดยการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน  
 การจัดงานสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ทุกภาคสวน ทั้งภาคสวนท่ีเปนพลังทางปญญา เชน สถานบันการศึกษา นักวิชาการ พลังทางสังคม เชน         
พลังจากภาคเครือขายสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ และพลัง
จากภาครัฐ การเมือง และกลไกที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.)    
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค .) คณะอนุกรรมการดำเนินการดานสมัชชาสตรี              
และคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสมัชชาครอบครัว ในนามคณะทำงานจัดสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับ
ชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ขอขอบคุณทุกทานทุกหนวยงานองคกร และทุกภาคีเครือขายท่ีไดมารวมกันเปน           
“พลังคมความคิด...คมคนทำงาน” ในการเสริมสรางความเขมแข็งของสตรีและครอบครัวไทย 
 
 

คณะทำงานจัดสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ๑

 สมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ประกอบดวย ภาคีเครือขายทุกภาคสวน   
กลุมตัวแทนสตรีและครอบครัวจาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตางมีความตระหนักและหวงใย         
ตอสถานการณสตรีและครอบครัวในปจจุบัน จึงไดมีฉันทามติรวมกัน เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนานโยบาย
และมาตรการในการเสริมสรางศักยภาพของสตรี และความเขมแข็งของครอบครัว ตอรัฐบาลและหนวยงาน     
ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

มติที่ ๑ : แกไขและลดปญหาการต้ังครรภไมพรอม 

 ๑. มาตรการเรงดวนเพื่อลดจำนวนการต้ังครรภที่ไมพรอมโดยดำเนินการภายใน ๑ ป ใหเกิดผล 
เชิงรูปธรรม 
  ๑.๑ ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ    
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมมือกันจัดใหมีการรณรงคส่ือสารสาธารณะอยางตอเน่ือง เพ่ือใหความรู                     
ดานการคุมกำเนิดแกประชาชนทั่วไป โดยตองครอบคลุมถึงกลุมที่ยังไมไดแตงงาน เชน วัยรุนทั้งในระบบ
โรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ลูกจางในสถานประกอบการ และโรงงานตางๆ รวมถึงใหมีสถานบริการ                 
ดานคุมกำเนิดในระดับชุมชน ในสถานประกอบการ และในโรงงาน ที่ไดมาตรฐานสากล โดยมีวิธีคุมกำเนิด                    
ที่ปลอดภัย และทันสมัยอยางนอย ๓ วิธี ใหผูใชบริการเลือกตามความสมัครใจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม                   
ตอวัฒนธรรมทางเพศของสังคมไทย และมีความเปนมิตรตอผูใชบริการทุกวัยและคนโสด  
  ๑.๒ ใหกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร และ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมกันจัดใหมีสถานบริการดานคุมกำเนิดที่ไดมาตรฐานสากล ในระดับชุมชน ในสถาน
ประกอบการ และในโรงงาน โดยมีวิธีคุมกำเนิดท่ีปลอดภัย และทันสมัยอยางนอย ๓ วิธี ใหผูใชบริการเลือกตาม
ความสมคัรใจ โดยคำนงึถึงความเหมาะสม ตอวฒันธรรมทางเพศของสังคมไทย และมคีวามเปนมติรตอผูใชบรกิาร 
ทุกวัยและคนโสด 
  ๑.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุข แสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่ชัดเจนวา สิทธิในการคุมกำเนิด                 
เปนสิทธิของคนทุกคน และยกเลิกระเบียบ/แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลที่ยังกำหนดใหสามีเปนผูเซ็นชื่อ
รับรองการคุมกำเนิดของภรรยา 
  ๑.๔ ใหกระทรวงศึกษาธิการ แสดงจุดยืนเชิงนโยบายท่ีเขมแข็งวาตองการใหเด็กและเยาวชน    
มีความรูเร่ืองเพศศึกษาที่รอบดาน และมีทักษะชีวิตท่ีเพียงพอตอการสรางความปลอดภัยในเร่ืองเพศสำหรับ
ตนเองและผูอื่น โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในทุกชวงวัย 
 ๒. มาตรการเรงดวนเพ่ือลดแรงกดดันทางสังคมตอผูที่ตั้งครรภโดยไมพรอมโดยดำเนินการ                    
ใหเห็นผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ป 

มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ  
ประจำป ๒๕๕๖ 



มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ๒

  ๒.๑ ใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ และสื่อภายใตการกำกับของรัฐ รวมกันจัด    
ใหมีการส่ือสารสาธารณะเพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองตอสาเหตุของปญหาการต้ังครรภไมพรอม            
บนฐานขอมูลวิชาการ  
  ๒.๒ ใหกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทกุแหงภายใตการกำกับ สรางแนวทางและมาตรการ 
ดูแลประคับประคองนักเรียนนักศึกษาท่ีต้ังครรภ ใหสามารถดำรงสถานภาพการศึกษาไดอยางตอเน่ือง               
ไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และไดรับการสนับสนุนใหสามารถเล้ียงดูบุตรไดอยางมีคุณภาพ 
  ๒.๓ ใหหนวยงานรัฐและเอกชน ปรับระเบียบราชการและ/หรือระเบียบองคกร เพื่อใหเด็ก             
ท่ีเกิดนอกการสมรสไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐและองคกรโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไมกีดกัน                
ตอผูหางานและ/หรือลูกจางที่มีการตั้งครรภ 
 ๓. มาตรการเรงดวนเพื่อลดการทอดทิ้งหรือทำรายทารกและการยุติการตั้งครรภโดยดำเนินการ
ใหเห็นผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ป 
  ๓.๑ ใหศูนยชวยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งอยางครอบคลุมทั่วประเทศ                     
จัดใหมีการอบรมบุคลากร เพื่อสามารถใหบริการปรึกษาและใหขอมูลทางเลือกแบบรอบดานแกผูประสบ  
ปญหาตั้งครรภไมพรอม (options counseling) โดยตองเคารพในสิทธิและความตองการของเจาของปญหา   
  ๓.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย           
และกระทรวงศึกษาธิการ พฒันาความรวมมอือยางเปนทางการ เพ่ือใหหนวยปฏบิตัไิดแก โรงพยาบาลระดับตางๆ 
บานพักเด็กและครอบครัว และสถานศึกษาในทุกจังหวัด รวมกันจัดใหมีระบบชวยเหลือดูแลผูประสบปญหา   
ตั้งครรภไมพรอมอยางครบวงจร โดยการมีสวนรวมขององคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกร
พัฒนาเอกชน   
  ๓.๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณใหเกิดศูนยรับเลี้ยงเด็กเล็กระยะสั้น 
เชน ไมเกิน ๓ ป และศูนยเด็กเล็กในชุมชน (Day Care Center) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย และกระทรวงสาธารณสุข ใหการสนับสนุนดานวิชาการ  
  ๓.๔ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ดำเนินการเพ่ิมจำนวนครอบครัว
ทดแทนช่ัวคราวใหเพียงพอตอสถานการณปญหาและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบริการจัดหาครอบครัวทดแทนถาวร และจัดใหมีสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวเล้ียงเดี่ยว
เพื่อใหสามารถประคับประคองเล้ียงดูบุตรใหมีคุณภาพอยางเหมาะสม 
  ๓.๕ ใหกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏบิตัทิีล่ะเอยีด ชดัเจน เพือ่ใหบคุลากรทางการแพทย 
ดำเนินการใหความชวยเหลือผูที่ตั้งครรภเพราะถูกละเมิดทางเพศ และผูตั้งครรภที่มีปญหาสุขภาพใหไดรับ   
การยุติการต้ังครรภตามความประสงคโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเปนกรณีที่กฎหมายใหการคุมครองไวแลว          
และแนวปฏิบัตินี้ควรครอบคลุมบริการกอนและหลังการยุติการตั้งครรภตามมาตรฐานท่ีกำหนดในระดับสากล  
 ๔. ใหรัฐบาลและหนวยงานดังที่ถูกระบุในขอมตินี้ รายงานผลการดำเนินงานตามขอมติตอ
สมัชชาสตรีและครอบครัวแหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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มาตรการเรงดวน 
 ๑. ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพสำหรับกรณีเรงดวน/           
ปญหาวิกฤติ 
 ๒. ผลักดันใหมีการดำเนินการจัดใหมีสถานที่บำบัด ฟนฟู ผูกระทำความผิดเพื่อปรับเปลี่ยน     
พฤติกรรมตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓. พัฒนาศักยภาพคนทำงาน และผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวย   
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งสรางขวัญกำลังใจ สงเสริมพัฒนาใหคนทำงานสามารถ           
ปฏิบัติงานได 
 
มาตรการระยะส้ัน (๑ - ๓ ป) 
 ๑.  บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานใหเปนรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติงานรวมกันที่ชัดเจน 
การสนองตอบตอนโยบายศูนยชวยเหลือปญหาสังคมควรเช่ือมโยงกับระบบตาง ๆ ท้ังระบบปฏิบัติการ                      
ในการปองกันและแกไขปญหา การจัดระบบฐานขอมูล และการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร                 
ผูปฏิบัติงาน 
 ๒. ปรับเปลี่ยนเจตคติ และสรางเสริมความรูความเขาใจตอปญหา และผลกระทบของความรุนแรง            
ที่มีตอเด็ก สตรี และครอบครัว ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบการรณรงค การประชาสัมพันธ
ผานชองทางตาง ๆ รวมทั้งสื่อบุคคล และการติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงควรขับเคลื่อนการคุมครองสวัสดิภาพ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยดำเนินการผานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ดวยการสนับสนุน
องคความรู การพัฒนาทักษะ และทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอและเพียงพอ 
 ๓. พัฒนาระบบการใหคำปรึกษา และการบริการใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ เนนบูรณาการ
แบบครบวงจรท่ีดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ และการสงตออยางมีประสิทธิภาพ  มีการเฝาระวังความเส่ียง               
ตอการกระทำรุนแรงควบคูกับการปองกันโดยลดปจจัยที่เปนสาเหตุตาง ๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการใชความรุนแรง 
 
มาตรการระยะยาว  
 ๑. ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายในการคุมครองเด็กและสตรีใหปลอดภัยจากความรุนแรง และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพทุกฝาย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปรับปรุง     
การบันทึกและจัดทำฐานขอมูลเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่เปนกลุมเสี่ยงและผูดอยโอกาส 
 ๒. สงเสรมิใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา (สภาเด็กฯ) 
 ๓. สงเสริมใหมีพื้นที่สรางสรรคในชุมชนสำหรับครอบครัว ใหมีกิจกรรมรวมกัน 

มติที่ ๒ : ยุติปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
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 ๑. สรางกลไกการทำงานของเครือขายคนทำงาน  
  ๑.๑ จัดทำระบบฐานขอมูลเครือขายทางสังคมดานสตรีและครอบครัว เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการกองทุนตางๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนขอมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขอมูล
เกี่ยวกับสตรีและครอบครัวทั่วไป และขอมูลเฉพาะกิจของเครือขายที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงาน 
และกระบวนงานดานสตรีและครอบครัวใหมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยอาศัยกองทุนตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู เคร่ืองมือในการทำงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือชวยเหลือ
ครอบครัวท่ีมีรูปแบบและความตองการท่ีหลากหลายในลักษณะตางๆ โดยใหความสำคัญกับการส่ือสาร                    
ที่ชัดเจนและการกำหนดเปาหมายรวมกัน ผานการเรียนรูเพ่ือเปล่ียนตนเอง และการเรียนรูเพื่อเปล่ียนสังคม 
รวมถึงพัฒนากระบวนการสงผานองคความรู และประสบการณการทำงานของคนทำงานจากรุนสูรุน เพื่อให
กระบวนการทำงานเกิดความตอเนื่อง และสามารถเช่ือมตอการทำงานระหวางกันได  
  ๑.๓ รณรงคสรางความเขาใจ และภาพลักษณที่ดีระหวางเครือขายคนทำงาน โดยคำนึงถึง
ศักยภาพ คุณคาและความสามารถที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการทำงานรวมกัน
ระหวางเครือขายตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีและองคกรตางๆ และประชาสัมพันธการดำเนินงานของเครือขาย                    
ที่ประสบความสำเร็จผานสื่อทุกรูปแบบ และเผยแพรในวงกวางตอสาธารณะ อยางตอเนื่อง 
  ๑.๔ สงเสริมระบบสวัสดิการสังคมสำหรับคนทำงานฯ เพื่อใหเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 
 ๒. การขับเคลื่อนพลังเครือขายและการมีสวนรวมของคนทำงาน 
  ๒.๑ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได โดยเครือขาย
ทางสังคมตองเรียนรูกระบวนการระบุปญหา การวางแผน การวิเคราะห การจัดการกับปญหา และ                        
การประเมินผลที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยใชคุณธรรมเปนหลักคิดในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสราง           
ประสิทธิภาพการมีสวนรวมของเครือขายสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่หรือระดับองคกร 
  ๒.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติเครือขายทางสังคมดีเดนดานสตรีและครอบครัว เพื่อพลิกชีวิต                  
จากสภาวะยากลำบากกลับคืนสูสภาวะปกติ  
  ๒.๓ เปดพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน ตลาดนัดวิชาการ ตลาดนัดนวัตกรรม เพื่อนำผลงาน
หรือกิจกรรมมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
  ๒.๔ สนับสนุนการสรางเครือขายครอบครัวในรูปแบบตาง ๆ เชน เด็กและเยาวชนอาสา             
เครือขายครอบครัวในโรงเรียน เปนตน 
  ๒.๕ สนับสนุนเครือขายทางสังคม จัดทำโครงการครอบครัวเขมแข็ง หรือครอบครัวอบอุน        
เพื่อเปนฐานของสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศในทุกจังหวัด 
  ๒.๖ สนับสนุนใหเครือขายทางสังคมดานสตรีและครอบครัว เขาถึงแหลงทุนสนับสนุนการจัด
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุข 

มติที่ ๓ : เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเพ่ือพัฒนาสตรีและครอบครัว  
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 ๑. ใหรัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงมาตรการจูงใจ และกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอ้ือและลด
อุปสรรคตอการมีบุตร รวมถึงเพิ่มสวัสดิการดานสาธารณสุข การศึกษา และดานการเงินสำหรับหญิงระหวางตั้ง
ครรภ คลอด และเลี้ยงดูบุตร  
 ๒. ใหรัฐสนับสนุน หนวยงานที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษาและวิจัย สงเสริมการศึกษาวิจัยการเกิด
อยางมีคุณภาพ เชน สวัสดิการนมคุณภาพสำหรับแมต้ังครรภ และเด็กหลังอายุ ๖ เดือน มาตรการ                      
ดานการคลังเพ่ือสงเสริมและพัฒนาครอบครัว สวัสดิการสำหรับกลุมแมท่ีเปนแรงงานนอกระบบ และ               
กลุมครอบครัวที่มีความตองการพิเศษ เชน ครอบครัวพอ/แมเลี้ยงเด่ียว ศึกษาทบทวนปจจัยสี่เพื่อตอบสนอง                 
ตอการดำรงชีวิต สิทธิการลาคลอด และการเล้ียงดูบุตร หลักสูตรครอบครัวศึกษา 
 ๓. สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพิ่มมาตรการ กลไกการ
พัฒนาเด็กและครอบครัวในทองถ่ิน เชน สรางนักพัฒนาเด็กและครอบครัว เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน, การจัดสวัสดิการชุมชน, สวัสดิการดูแลเด็ก ๐-๓ ป, และสงเสริมใหทองถิ่น                  
มีขีดความสามารถในการจัดการตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๔. สงเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกตองเพื่อใหเด็กเจริญวัยอยางมีคุณภาพ โดยใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย รณรงคและสงเสริมบทบาทของพอ ผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว                 
ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก การปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว การเพ่ิมศักยภาพคณะทำงาน
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมท้ังรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน                     
การส่ือสารรณรงคสรางคานิยมของชุมชนใหเห็นถึงคุณคาของเด็กทุกคนที่เกิดมา (เด็กทุกคนเปนเด็กของชุมชน) 
และสงเสริมใหสถานประกอบการทุกแหงจัดสถานที่สำหรับแมใหนมลูก และจัดบริการดูแลเด็กในที่ทำงาน  
สนับสนุนบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการมีสวนรวมตอการพัฒนาเด็กและครอบครัว และร้ือฟนมิติ
วัฒนธรรมในการสรางวิถีครอบครัวไทย 
 ๕. ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเสริมพลังของครอบครัว โดย                       
การรณรงคและประชาสัมพันธใหครอบครัวหยุด ๔ ทุกข คือ หยุดหนี้สิน หยุดอบายมุข หยุดรุนแรง และ    
หยุดนอกใจ และสราง ๔ สุข คือ สรางการส่ือสารดี สรางการมีเวลาใหกัน สรางการแบงปนใสใจ สราง                    
การหวงใยสุขภาพใหกับครอบครัว  

มติที่ ๔ : เสริมพลังครอบครัว เพื่อสรางสมดุลประชากรอยางมีคุณภาพ  
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สมัชชาสตรีและครอบครัว 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำหนดใหมีการประชุมสมัชชาสตรีและการประชุมสมัชชาครอบครัว ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ      
อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรูอยางสรางสรรค เพ่ือนำไปสู 
การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริมและประสานงานสตรีและพัฒนาสถาบันครอบครัว  
 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะหนวยงานเลขานุการตามระเบียบทั้งสองฉบับ    
ดังกลาว ไดสนับสนุนการจัดการประชุมสมัชชาสตรี และการประชุมสมัชชาครอบครัว ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับชาติมาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนปแรกท่ีไดมีการริเริ่มให                
การประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติและการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติจัดรวมกัน โดยบูรณาการเปน 
“การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๕” 
 
วัตถุประสงค 
 การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงคเพ่ือระดม      
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรคระหวางผูแทนสตรี ครอบครัว และผูแทนจากทุกภาคสวน               
ของสังคมท้ังภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือนำขอเสนอแนะจากสมัชชาดังกลาวไปสู                    
การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการสงเสริมและประสานงานดานงานสตรีและการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว กลุมเปาหมายประกอบดวย ผูแทนกลุมองคกร เยาวชน ผูแทนครอบครัว ภาคีเครือขายทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันศาสนา 
และสถาบันการศึกษา 
 
การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติประจำป ๒๕๕๖ 
 การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ จัดข้ึนในวันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม ประกอบดวย ตัวแทน
ของภาคสวนตางๆ เชน องคกรสตรี ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมจำนวนท้ังส้ิน ๖๒๐ คน                  
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นายสันติ พรอมพัฒน) เปนประธาน
ในพิธีรับมอบมติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ และประกาศใหการสนับสนุน                    
การดำเนินงานสมัชชาสตรีและครอบครัว และรับขอเสนอที่เปนมติสมัชชาสตรีและครอบครัว เพื่อนำไปพัฒนา
นโยบาย และแนวทางการทำงาน ดานสตรีและครอบครัว ใหมีความสอดคลองและตรงกับความตองการ                      

ความเปนมา 
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ที่แทจริงของทุกภาคสวนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังกำกับและติดตามความกาวหนา การดำเนินงาน                 
ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการนำขอเสนอจากมติสมัชชาสตรีและครอบครัว ไปสูการปฏิบัติ                   
อยางเปนรูปธรรม  
 ทั้งนี้ไดมีการกำหนดประเด็นท่ีเปนขอหวงใยเกี่ยวกับสถานการณดานสตรีและครอบครัวของภาคสวน
ตางๆ ซึ่งไดรวบรวมจากสถานการณดานสตรีและครอบครัวจากผลการจัดสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับ
จังหวัด ประจำป ๒๕๕๖ รวมท้ังจากมติสมัชชาสตรีและครอบครัวท่ีผานมา ซึ่งยังคงเปนปญหาและขอหวงใย
ของสังคม สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานสตรีและครอบครัวในภาพรวมของประเทศ และ     
ขอเสนอจากหนวยงานภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการ  
ดำเนินการดานสมัชชาสตรี และคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสมัชชาครอบครัว ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมื่อ          
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรวมกันพิจารณากลั่นกรองใหเหลือประเด็นหลักๆ ที่มีมุมมองทั้งใน
มิติดานสตรี และมิติดานครอบครัว จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้  
 ๑. แกไขและลดปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอม  
 ๒. ยุติปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
 ๓. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 ๔. เสริมพลังครอบครัว เพื่อสรางสมดุลประชากรอยางมีคุณภาพ  
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มติสมัชชาสตรีที่ผานมา 
 ครั้งที่ ๑ มติสมัชชาสตรีระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๑ 
  ๑) สิทธิการเจริญพันธุ 
  ๒) ความรุนแรงตอสตรี 
  ๓) สตรีกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
  ๔) สตรีกับชาติพันธุ 
  ๕) สตรีกับสิทธิแรงงาน 
  ๖) สตรีกับภัยพิบัติและความรุนแรงจากจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ๗) สิทธิสตรีผูพิการ 
 ครั้งที่ ๒ มติสมัชชาสตรีระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๒ 
  ๑) ผลักดันใหมีพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งการออกกฎหมายยุติการต้ังครรภ 
  ๒) ผลกัดนัระเบยีบ กฎหมาย หรอืพระราชบัญญตัใินการกำหนดสัดสวนของหญิงชายในการเลือกตัง้ 
   ทุกระดับท่ีชัดเจน 
  ๓) บรรจุเรื่องการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 
  ๔) สนับสนุนและชวยเหลือหญิงหมาย สตรีพิการ และเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ 
   และถูกกระทำความรุนแรง 
  ๕) เฝาระวังการละเมิดสิทธิของสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุวารสารและส่ือสิ่งพิมพ 
  ๖)  ควรมีการควบคุมบริษัทคาปลีกขามชาติใหอยูเฉพาะระดับจังหวัด 
 ครั้งที่ ๓ มติสมัชชาสตรีระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๓ 
  ๑) การมีสวนรวมของผูหญิงดานการเมืองการบริหาร 
  ๒) การปรับเจตคติเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  ๓) กฎหมาย และมาตรการเก่ียวกับสื่อ 
  ๔) เรงรดัปรบัปรงุประสิทธภิาพของกลไกการขับเคลือ่นในการพัฒนาสตรแีละสงเสริมความเสมอภาค 
   ระหวางหญิงชาย 
 ครั้งที่ ๔ มติสมัชชาสตรีระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๔ 
  ๑) เจตคติ 
  ๒) การเมืองและการบริหาร 
  ๓) เศรษฐกิจและสังคม 
  ๔) การศึกษา 
  ๕) อนามัยเจริญพันธุ 
  ๖) ความรุนแรงตอสตรี 
  ๗) สื่อสรางสรรค 
  ๘) ความเขมแข็งของครอบครัว 
  ๙) กลไกการขับเคลื่อน 
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 ครั้งที่ ๕ มติสมัชชาสตรีระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๕ 
  ๑) สตรีกับโอกาสทางการศึกษา 
  ๒) สตรีกับการเสริมสรางศักยภาพขององคกรสตรี 
  ๓) สตรีกับการมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการตัดสินใจ 
  ๔) สตรีกับปญหาการต้ังครรภไมพรอม 
 
มติสมัชชาครอบครัวท่ีผานมา 
 ครั้งที่ ๑ มติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๒  
  ๑) ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทหลัก ในการดำเนินการสงเสริมสนับสนุน 
   การพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว  
  ๒) สงเสริมใหเกิดการศึกษา เพื่อสรางสรรคครอบครัวเขมแข็ง  
  ๓) สนับสนุนใหสื่อของรัฐมียุทธศาสตรในการส่ือสารรณรงคสูสังคม เพื่อรวมสรางครอบครัวเขมแข็ง  
  ๔) จัดใหมีกระบวนการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมที่จำเปนสำหรับครอบครัวลักษณะพิเศษตาง ๆ 
 ครั้งที่ ๒ มติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๓  
  ๑) จัดตั้งเครือขายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับชุมชน   
  ๒) ศูนยเรียนรูครอบครัวเพื่อเด็กพิการโดยครอบครัวที่มีเด็กพิการ   
  ๓) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน    
  ๔) เกณฑสิทธิความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับเด็ก   
  ๕) พัฒนาสื่อเพื่อสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
 ครั้งที่ ๓ มติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๔  
  ๑) ดานเด็กและเยาวชน : การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
  ๒) ดานสัมพันธภาพในครอบครัว : การใชเวลารวมกันของครอบครัว  
  ๓) ดานครอบครัวลักษณะเฉพาะ : ครอบครัวผูสูงอายุและเด็กอยูตามลำพัง  
  ๔) ดานเครือขายและชุมชน : กลไกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน/กรรมการชุมชน  
  ๕) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย : สื่อปลอดภัย/สรางสรรค 
 ครั้งที่ ๔ มติสมัชชาครอบครัวระดบัชาติ ประจำป ๒๕๕๕ 
  ๑) สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนกลไกหลักในการพัฒนาครอบครัว 
  ๒) การพัฒนาระบบการใหคำปรึกษาครอบครัว 
  ๓) การสงเสริมและพัฒนากฎหมายดานครอบครัว 
  ๔) ครอบครัวรูเทาทันและสรางสรรคสื่อ 
 



มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ๑๐

สภาพปญหาและประเด็นสตรี 
 สภาพปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาสตรีโดยรวม เปนประเด็นที่สกัดกั้นความตองการ              
ในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสสำหรับกลุมเปาหมายสตรี พบวา มีทั้งประเด็นที่เปนปญหาดั้งเดิมท่ียังไมได   
รับการแกไข รวมทั้งปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการของสังคม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้๑ 

 
 ๑.๒.๑ ปญหาอุปสรรคจากเจตคติและอคติเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย  
 ประเด็นนี้ เปนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิต สิทธิ ความเสมอภาคตามท่ีกำหนด                
ไวในกฎหมาย และการใชศักยภาพอยางเต็มที่ เกิดมาจากปญหาเจตคติและอคติของสังคมท่ีมีตอบทบาทและ
ฐานะของสตรีในสังคมไทย ซึ่งเปนอุปสรรคตอความกาวหนาในการทำงาน การดำรงชีวิต การมีสวนรวม
ทางการเมืองและการบริหาร การเขาสูตำแหนงในการตัดสินใจระดับตางๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน    
และภาคการเมือง รวมถึงความยากลำบากในการดำรงสถานภาพในสังคมตามท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และกฎหมายไดใหสิทธิไว ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคกีดขวางการพัฒนาสตรีมาจากทัศนคติและความเชื่อ 
ดั้งเดิมของคนในสังคมเก่ียวกับประเด็นที่มองวาบุรุษตองเปนใหญในชุมชน เปนหัวหนาครอบครัว เปนผูนำ                     
ในสังคม และเปนผูนำทางการเมือง สตรีถูกมองวาไมสามารถที่จะเปนผูนำทางการเมืองได เนื่องจากตองดูแล
บานและเล้ียงบุตร สงผลใหไมมเีวลาสนใจเร่ืองการเมือง๒ นอกจากน้ียงัมสีาเหตุของปญหามาจากการท่ีสตรีสวนใหญ 
โดยเฉพาะสตรีที่อยูในชนบทยังมีระดับการศึกษาต่ำ ไมสนใจและขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู รวมท้ัง
ขอมูลขาวสาร 
 
 ๑.๒.๒ ประเด็นปญหาดานการละเมิดสิทธิ  
 ประเด็นปญหาดานการละเมิดสิทธ ิพบวา สตรีที่ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิดานตางๆ          
อันสงผลกระทบตอสตรีและเด็ก ทั้งรางกายและจิตใจ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมท่ีขาดมุมมองและ      
ความเขาใจในมิติความแตกตางทางเพศ เปนผลทำใหเกิดการรณรงคเพ่ือยุติการละเมิดสิทธิตอเด็กและสตรี 
สิทธิและเสรีภาพของสตรีและเด็กในอันที่จะดำรงชีวิตอยางสันติสุขถูกคุกคาม และไดรับผลกระทบจากปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองหรือความขัดแยงบริเวณชายแดนท่ีมีการใชอาวุธและความรุนแรง๓ ดังท่ีเกิดขึ้น               

สถานการณสตรี 

๑แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการกิจกรรมการจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาสตรี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑, ๒๕๕๔ 
๒Thomson, Sheila Sukonta, ๑๙๙๕ 
๓มติสภาความม่ันคง ๑๓๒๕ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มติหมายเลข (S/RES/1325) 
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ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาชายแดนไทยและกัมพูชา และความขัดแยงทางการเมืองที่ผานมา                
ที่ชักนำ หรือใชการมีสวนรวมของสตรีและเด็กในการกอการหรือชุมชน รวมท้ังกลุมสตรีและเด็กที่ไดรับผล  
กระทบตางๆ จากเหตุการณปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต โดยมีการรวมกันเปนกลุมผูหญิง
กบัสันติภาพ (We Peace)๔ 

 
 ๑.๒.๓ ความรุนแรงตอเด็กและสตรี  
 เปนปญหาสำคัญของสังคมที่ตองดำเนินการอยางเรงดวน ทั้งดานการปองกัน แกไข และชวยเหลือ    
ผูประสบปญหาอยางจริงจัง เนื่องจากเปนปญหาที่มีความละเอียดออนมาก โดยรากเหงาของปญหามาจาก   
คานิยม เจตคติของสังคมที่กำหนดความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย ถึงแมจะมีพระราชบัญญัติคุมครอง        
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกมาเพ่ือสรางมาตรการปองกัน เยียวยาผูกระทำและ      
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงไมใหเกิดซ้ำหรือทวีความรุนแรงมากขึ้น แตทวาปญหาความรุนแรงดังกลาวไมได  
ลดนอยลงแตอยางใด จากการใหบรกิารของศนูยพทิกัษสทิธสิตร ีพบวา สตรทีีถ่กูกระทำรนุแรงทางเพศ เกดิจาก  
ผูกระทำที่เปนบุคคลภายในครอบครัว หรือผูใกลชิดมากกวาเปนบุคคลที่ไมเคยรูจักอีกทั้งพบวา สถานท่ีเกิดเหตุ
สวนใหญเปนที่พักของผูเสียหายเอง๕ 

 
 ๑.๒.๔ ปญหาความยากจนของสตรี  
 ปญหาความยากจนของสตรี ประกอบไปดวย รายไดไมเทาเทียมกัน สภาวะการจางงาน การทำงาน  
ทีไ่มกอใหเกดิรายไดและภาระหน้ีสนิ โดยเร่ิมปรากฏวาสตรทีีต่องรบัภาระหน้ีสนิของครอบครัว มจีำนวนเพ่ิมขึน้ 
รวมถึงการเปนหนี้สินจากการดำเนินโครงการของภาครัฐในชวงที่ผานมา เชน การกูยืมเงิน จากกองทุนตางๆ 
เปนตน นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตนและพัฒนาการดานการเงินยังสงผลใหสตรีจำนวนไมนอยท่ีประสบปญหา
การเปนหน้ีบัตรเครดิต รวมท้ังการเปนหัวหนาครัวเรือนและมีภาระในการเล้ียงดูครอบครัว จากการศึกษา     
พบวา ในป ๒๕๕๐ รายไดเฉล่ียของครัวเรือนท่ีมีหัวหนาครัวเรือนท่ีเปนสตรีต่ำกวาหัวหนาครัวเรือนบุรุษ ซึ่ง   
ทั่วประเทศมีจำนวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือนที่เปนสตรี จำนวน ๕,๗๕๗,๔๕๙ ครัวเรือน โดยมีรายไดเฉลี่ย
ของครัวเรือน ๑๕,๘๗๑ บาทตอเดือน และมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย รอยละ ๕๓.๖๖ รวมทั้งมีทรัพยสินที่เปน
อสังหาริมทรัพย (บานและที่ดิน) รอยละ ๗๔.๔๔๖ 

 
 ๑.๒.๕ ปญหาดานสุขภาพ 
 ปญหาดานสุขภาพของกลุมเปาหมายสตรีบางสวนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เชน การวางแผนครอบครัว 
การคุมกำเนิด แตอยางไรก็ตามสตรียังมีความเสี่ยงตอประเด็นปญหาสุขภาพ พบวา มีสตรีจำนวนมากที่ยังคง
ประสบปญหาอยู อาทิ สตรียังเปนกลุมเสี่ยงตอการติดเช้ือ HIV/AIDS และมีการถายทอดเช้ือไปสูลูก ปญหา   

๔กลุมผูหญิงกับสันติภาพ, ๒๕๕๔ 
๕ศูนยพิทักษสิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง, ๒๕๕๔ 
๖สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๒ 
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การด่ืมสุราและสูบบุหรี่ รวมท้ังปญหาเปนโรคไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง  
ปากมดลูก โรคมะเร็งเตานม โรคอวน โรคชราภาพตางๆ ไดแก โรคความจำเส่ือม โรคขอเขา เปนตน นอกจากน้ี
ยังมีปญหานาเปนหวงอ่ืนๆ ที่ทวีความรุนแรงข้ึน เชน ปญหาต้ังครรภโดยไมพรอม กอใหเกิดการทำแทงที่เสี่ยง
อันตรายตอสุขภาพและผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในกลุมสตรีวัยรุน  
 
 ๑.๒.๖ ปญหาจากความออนแอขององคกรและกลไกการพัฒนาสตรีระดับตางๆ  
 ปญหาจากความออนแอขององคกรและกลไกการพัฒนาสตรีระดับตางๆ โดยองคกรและกลไกพัฒนา
สตรีที่มีบทบาทในการผลักดันการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนและสงเสริมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ยังขาด
ศักยภาพ ความต้ังใจ คานิยมหลัก (Core Value) และความรูความเขาใจ โดยเฉพาะความรูและทักษะในการ
พัฒนายุทธศาสตร การจูงใจ และการตอรองอยางสรางสรรค ตลอดจนการสรางพลังอำนาจ ในการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาสตรีไทย ซึ่งพบวา กลไกของกลุมสตรีในระดับตางๆ ยังไมมีความเขมแข็ง ขาดทักษะตางๆ ที่จะทำให
กลุมสตรีสามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมตางๆ อยางมศีักยภาพ อาทิ ทักษะในการบริหารโครงการ ทักษะในการ
ตอรอง ทักษะในการบริหารทางการเงิน เปนตน 
 
 ๑.๒.๗ ปญหาการคุมครองแรงงานสตรีและคุณภาพชีวิต  
 ปญหาการคุมครองแรงงานสตรีและคุณภาพชีวิต แรงงานสตรีบางสวนยังไมไดรับการคุมครองดูแล 
รวมท้ังการบังคับใชกฎหมายอยางท่ัวถึงและเปนไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงแรงงานสตรีท่ีทำงานบาน                   
ยังไมมีกฎหมายและแนวทางในการดูแลคุมครอง โดยเฉพาะดานความปลอดภัย สวัสดิภาพ สภาพแวดลอม                
ในการทำงาน และการจัดการดานสวัสดิการใหแกแรงงานสตรีอยางท่ัวถึงและเหมาะสม  
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๑. ขนาดครอบครัว  
 ขอมูลสำมะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓๗ ประเทศไทยมี
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๐.๓ ลานครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๒ คน มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับสำมะโน
ประชากรและเคหะป พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๘ คน โดยภาคที่มีขนาดครัวเรือนใหญที่สุด คือ 
ภาคใต ๓.๕๔ คน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๕๓ คน ภาคเหนือ ๓.๑ คน ภาคกลาง ๓.๐ คน 
และกรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเล็กที่สุด ๒.๙ คน  
 
๒. รูปแบบครอบครัว 
 รูปแบบครอบครัวที่เปนกระแสหลัก ไดแก ครอบครัวเดี่ยว ซึ่งประกอบดวยสมาชิกครอบครัว             
๑ รุน คือ สามีภรรยา และครอบครัว ๒ รุน ซึ่งประกอบดวย พอ แม และลูกที่ยังไมแตงงาน และครอบครัว
ขยายซึ่งประกอบดวยสมาชิกครอบครัวตั้งแต ๓ รุนขึ้นไป รูปแบบการอยูอาศัยของครอบครัวไทย ในปจจุบันมี
แนวโนมการอยูอาศัยแบบครอบครัวขยาย หรือครอบครัวแบบ ๓ รุนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบขอมูลรูปแบบ
ครอบครัวโดยในป พ.ศ. ๒๕๒๓ พบอาศัยแบบครอบครัวเดี่ยว รอยละ ๗๐.๖ ครอบครัวขยาย รอยละ ๒๕.๒  
พ.ศ. ๒๕๔๓ อาศัยแบบครอบครัวเด่ียว รอยละ ๖๐.๓ ครอบครัวขยาย ๒๙.๖๘ และในป พ.ศ. ๒๕๕๓            
สวนใหญเปนครอบครัวเด่ียว รอยละ ๕๒.๓ รองลงมาเปนครอบครัวขยาย รอยละ ๓๔.๕ อยูคนเดียว           
รอยละ ๑๒.๖๙ เมื่อเทียบขอมูลจะเห็นไดวาครอบครัวไทยครอบครัวเดี่ยวมีจำนวนลดลง ในขณะที่ครอบครัว
ขยายมีจำนวนเพิ่มขึ้น  
 
๓. สถานภาพของครอบครัว 
 การแตงงาน สถานภาพการแตงงานของครอบครัว ประชาชนไทยมีการแตงงานชาลงทั้งหญิงและ  
ชาย โดยในป พ.ศ. ๒๕๓๓ พบผูหญงิมอีายเุฉลีย่แรกแตงงานท่ี ๒๓.๕ ป และเพิม่ขึน้เปน ๒๔.๐ ป๑๐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓       
ในขณะที่ผูชายมีอายุเฉลี่ยแรกแตงงานท่ี ๒๖ ป และเพิ่มขึ้นเปน ๒๗.๑ ป พบมีการจดทะเบียนสมรสลดลง   
โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผูมาจดทะเบียนสมรส ๓๑๘,๔๙๖ คู ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ลดลงเหลือ ๓๐๐,๘๗๘ คู และป   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลดลงเหลือ ๒๘๕,๙๔๔ คู  

สถานการณครอบครัว 

๗สำนักงานสถิติแหงชาติ , สำมะโนประชากรและเคหะ (ออนไลน) , ๒๕๕๓. 
๘สุรียพร พันพึ่ง,มาลี สันภูวรรณ, ประชากรและสังคม ๒๕๕๔:จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย , ๒๕๕๔. 
๙สำนักงานสถิติแหงชาติ,ประมวลสถิติสำคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออนไลน) 
๑๐ชาย โพธิสิตา,สุชาดา ทวีสิทธิ์,ประชากรและสังคม ๒๕๕๒:ครอบครัวไทยในสถานการณเปลี่ยนผานทางสังคมและประชากร , ๒๕๕๒ 



มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ๑๔

 การครองโสด ทั้งผูหญิงและผูชาย โดยเฉพาะผูหญิงมีแนวโนมการครองโสดสูงข้ึน ผูหญิงโสด           
ที่มีอายุระหวาง ๕๐ - ๕๔ ปเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒.๐ ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนรอยละ ๘.๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๓๑๑ 
สัดสวนผูที่ยังโสดอยูในกลุมอายุตั้งแต ๓๐ - ๔๐ ปขึ้นไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๔๓ 
และมีแนวโนมการเพ่ิมท่ีเหมือนกันท้ังหญิงและชาย๑๒ ทั้งนี้เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในปจจุบัน
เปล่ียนแปลงไป มีภาวะของการแขงขันกันมากข้ึน คนรุนใหมใหความสำคัญกับการศึกษาในระบบยาวนานข้ึน 
ใชเวลาในการทำงานและหาเงินเล้ียงครอบครัวมากข้ึน ทำใหคนไทยชะลอการแตงงาน เริ่มสรางครอบครัวใหม
ชาลง รวมถึงการใชชีวิตโสดอยางถาวรมากขึ้น ซ่ึงพฤติการณดังกลาวนี้ จะสงผลกระทบตอการกาวสูการเปน              
ผูสูงอายุที่โดดเดี่ยวมากขึ้น 
 การหยาราง มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ มีผูจดทะเบียนหยา ๔๖,๙๕๓ คู จากจำนวน           
ผูท่ีจดทะเบียนสมรส ๔๘๔,๕๖๙ คูในปเดียวกัน แตหลังจากป พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนมาท้ังจำนวนและ             
สัดสวนของผูที่จดทะเบียนหยาเพ่ิมสูงขึ้นมาโดยตลอดจนถึง ๑๐๘,๔๘๒ คูจากจำนวนผูที่จดทะเบียนสมรส 
๒๘๕,๙๔๔ คู ในป พ.ศ. ๒๕๕๓๑๓ 

 หัวหนาครัวเรือน ผูหญิงเปนหัวหนาครัวเรือนมากข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภาระความรับผิดชอบ           
ที่เพิ่มมากข้ึน และการท่ีสังคมใหการยอมรับบทบาทความเปนผูนำของผูหญิงมากข้ึน โดยเฉพาะครอบครัว              
๑ รุน และครอบครัว ๒ รุน ขอมูลจากการสำรวจภาวการณทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแหงชาติ          
จะเห็นการเปล่ียนแปลงของการเปนหัวหนาครัวเรือน ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ หญิงเปนหัวหนาครัวเรือนรอยละ           
๒๗.๓ และเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๓๑.๐๑๔ 

 
๔. แนวโนมการเปล่ียนแปลงของสถาบันครอบครัว 
 ๑. ครอบครัวไทยมีบุตรนอยลง สงผลใหครอบครัวมีขนาดเล็กลงอยางตอเนื่อง สมาชิกในครอบครัว
มีจำนวนนอยลง โดยครอบครัว ๑ รุน ครอบครัว ๓ รุน และครอบครัวแหวงกลาง (ครอบครัวซึ่งประกอบดวย  
ปู ยา ตา ยาย และหลาน) มีสัดสวนมากข้ึน ในขณะท่ีครอบครัว ๒ รุน มีสัดสวนลดลง๑๕ การท่ีจำนวนครอบครัว     
๑ รุนเพิ่มขึ้นแสดงใหเห็นวาคูสามีภรรยาจำนวนมากตัดสินใจไมมีบุตร และกรณีครอบครัว ๓ รุนเพิ่มขึ้นแสดง
ใหเห็นวาสามีภรรยาท่ีมีลูกมีการตัดสินใจอาศัยอยูกับปูยาตายาย เพื่อใหมีคนคอยชวยเหลือดูแลลูก และปูยา    
ตายายมีคนดูแล ในขณะที่ครอบครัวแหวงกลางก็มีสัดสวนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ      
ภาคเหนือ เนื่องจากพอแมที่อยูในวัยทำงานอพยพไปทำงานในเมือง 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัว พบวา รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลาย และซับซอน
มากข้ึน เปนครอบครัวลักษณะเฉพาะท่ีมีรูปแบบ ลักษณะเฉพาะตัว มีสภาพปญหา และความตองการความ
ชวยเหลือแตกตางกัน เชน ครอบครัวเล้ียงเด่ียวท่ีมีเฉพาะพอหรือแมเลี้ยงลูกตามลำพัง ครอบครัวขามรุนที่มี

๑๑สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต,ิกองทนุสหประชาชาติเพือ่ประชากร (UNFPA),ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรในประเทศไทย,๒๕๕๔ 
๑๒สุรียพร พันพึ่ง,มาลี สันภูวรรณ, ประชากรและสังคม ๒๕๕๔ :จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย,๒๕๕๔. 
๑๓สำนักงานสถิติแหงชาติ,๒๕๕๕. 
๑๔สำนักงานสถิติแหงชาติ,สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,มิติหญิงชาย:ความแตกตางบนความเหมือน,๒๕๕๑. 
๑๕รายงานชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนานัยยะตอการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะสำหรับความเปนอยูของครัวเรือนไทย ,  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , ๒๕๕๔. 
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สมาชิกเปนผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพัง ครอบครัวท่ีมีเฉพาะเด็กอยูกันตามลำพัง ครอบครัวผูสูงอายุอยูกัน
ตามลำพัง ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวบุตรบุญธรรม ครอบครัวที่มีภาระในการดูแลสมาชิกที่เจ็บปวย 
พิการ ตองขัง และครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ  
 ๓. การท่ีผูหญิงออกมาทำงานนอกบานมากข้ึน และยังตองเปนฝายท่ีรับภาระในการทำงานบาน
เปนสวนใหญ ทำใหเกิดเหน็ดเหนื่อยและเกิดภาวะเครียด นำไปสูปญหาความสัมพันธที่ตึงเครียด ในครอบครัว  
 ๔. การแตงงานและการจดทะเบียน มีแนวโนมลดลง การอยูกินกันฉันสามีภรรยา โดยไมแตงงาน
เพิ่มข้ึน สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมความเปนครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป หญิงชายมีการอยูรวมกันโดย        
ไมจดทะเบยีนสงูขึน้ สอดคลองกบังานวจิยัหลายเรือ่งทีพ่บวา คูสมรสอยูดวยกนัโดยไมจดทะเบยีนสมรสมากขึน้ 
สาเหตุเกิดจากคานิยม รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น และหญิงชาย
หลายคูที่ไมเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ทำใหการจดทะเบียนสมรสนอยกวาจำนวนที่หญิงชาย  
ที่อยูกินกันฉันสามีภรรยา 
 ๕. การครองโสดสูงขึ้น ผูหญิงมีแนวโนมการครองโสดสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุมหญิงอายุ ๒๐ - ๓๔ ป 
จากรอยละ ๒๒.๐ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ ๓๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากน้ี ยังพบวาหญงิไทย
ที่มีอายุ ๕๐ ป ขึ้นไป ยังคงครองโสดเพ่ิมขึ้นกวาเทาตัว จากรอยละ ๒.๒ ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ เปนรอยละ ๔.๖    
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓๑๖ 

 ๖. คานิยมใหมๆ ในการใชชีวิตครอบครัว เชน คานิยมในครอบครัวที่แตงงานกันแตไมตองการ      
มีบุตร เปนคานิยมท่ีเนนประโยชนอันสามีภรรยาจะพึงไดรับจากการไมมีลูก นั่นคือ ความมีอิสระจากภาระ   
การทีต่องเลีย้งลกู เพือ่ทีท่ัง้คูจะมเีวลาใหแกกนัและกนัมากขึน้ และเพ่ือทุมเทการบรรลจุดุหมายในชวีติ และการงาน 
สวนตัวของแตละคน โดยเฉพาะในกลุมคนชั้นกลางและชนชั้นสูงของสังคม ในขณะที่บางครอบครัว              
มีความพรอมทุกดาน แตไมสามารถที่จะมีบุตรได 
 ๗. ความสัมพันธภายในครอบครัว และระหวางเครือญาติลดนอยลง การพึ่งพาชวยเหลือกันระหวาง
เครือญาติลดนอยลง ซึ่งแตเดิมในสังคมไทยเปนสังคมเครือญาติที่มีการใหการสนับสนุนชวยเหลือกันทั้งทาง  
ดานเศรษฐกิจ สังคม แตแนวโนมการพึ่งพาเหลานี้จะลดลง มีสภาพของการตางคนตางอยูมากขึ้น 
 ๘. บทบาทของครอบครัวและรูปแบบการอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป              
การทำหนาที่ในการอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวลดนอยลง มีสถาบันอื่นเขามาทำหนาที่เหลานี้แทน เชน 
สถานรับเล้ียงเด็ก โรงเรียน เปนตน รวมถึงการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือประโยชนในการอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวสมัยใหมสวนหน่ึงมีคานิยมของพอแมในการเล้ียงลูกใหเปนเลิศ มักจะมีรูปแบบ
การอบรมเล้ียงดูที่เขมงวด และมีโปรแกรมสำหรับพัฒนาการเด็กมากมาย ซึ่งบางคร้ังขัดกับธรรมชาติของเด็ก
หรือตามพัฒนาการของวัย ซึ่งอาจทำใหเด็กเกิดความตึงเครียดได รวมท้ังบทบาทของครอบครัวในการอบรม
สั่งสอนและถายทอดหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 

๑๖สำนักงานสถิติแหงชาติ , ๒๕๕๓ 
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สมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ 

เอกสารหลัก : การตั้งครรภไมพรอม 
มติที่ ๑ : แกไขและลดปญหาการตั้งครรภไมพรอม 

 
โดย 

นางสาวณัฐยา บุญภักดี 
ผูประสานงานมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิง (สคส.) 

ผูจัดการแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส. 
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๑. สถานการณปญหา สาเหตุหลัก และผลกระทบ 
 สังคมไทยตระหนักในสถานการณปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมมากข้ึนในชวงไมกี่ปที่ผานมา        
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดปญหาตั้งครรภไมพรอมในกลุมเด็กและเยาวชน แตในความเปนจริงเรายังขาดขอมูล
เชิงสถิติที่เปนทางการและมีการเก็บขอมูลอยางสม่ำเสมอเพื่อบงชี้สถานการณปญหา ตัวเลขที่มักถูกหยิบยก   
ขึ้นมาพูดถึงในสื่อตาง ๆ นั้น แทจริงแลวเปนตัวเลขสถิติของผูคลอดบุตรท่ีสถานพยาบาล หรือผูที่ไปจดทะเบียน
แจงเกิดบุตร 
 ขอมูลเรื่องจำนวนผูประสบปญหาต้ังครรภไมพรอมเทาที่พอมีอยูเปนขอมูลจากการศึกษาเชิงสำรวจ                 
ท่ีทำเปนคร้ังคราวโดยหนวยงานวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชนบางแหง ท่ีสำคัญคือไมใชการสำรวจ                    
ทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม ทามกลางขอจำกัดดานสถิติแทจริงของจำนวนผูประสบปญหา การมีขอมูลจาก              
การสำรวจแมเพียงบางจังหวัดก็มีนัยสำคัญตอการบงชี้ขอบเขตของสถานการณปญหาได ดังนี้ 
 ๑.๑) อัตราการตั้งครรภไมพรอมของผูหญิงวัย ๑๕-๔๙ ปมีสูงถึงรอยละ ๓๗ หรือคิดเปนจำนวน
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คนตอป๑๗ 

 ๑.๒) รอยละ ๒๔ ของการต้ังครรภที่ไมไดวางแผน เปนการต้ังครรภทั้งๆ ที่มีการคุมกำเนิด๑๘ 

 ๑.๓) ผูหญิงกลุมอายุนอยกวา ๒๐ ป และกลุมอายุ ๓๕ ปขึ้นไป มีอัตราการทองโดยไมตั้งใจสูงกวา
กลุมอายุอื่น โดยผูหญิงที่มีอายุระหวาง ๒๐ - ๓๔ ป มีอัตราการทองที่ไมตั้งใจอยูราวรอยละ ๔๑ - ๔๒ ผูหญิง   
อายนุอยกวา ๒๐ ป กลบัมอีตัราสวนนีส้งูถึงรอยละ ๕๓ และสูงมากถงึรอยละ ๖๓ สำหรบัผูทีม่อีาย ุ๓๕ ปขึน้ไป 
 สถิตินี้สะทอนใหเห็นถึงความจริงที่สวนทางกับความคิดของสังคมสวนใหญ ที่มักมองวาวัยรุนเปน              
กลุมที่มีปญหาทองไมพรอมมากที่สุด๑๙ 

 ๑.๔) ปญหาทองไมพรอมเกิดข้ึนไดในทุกสถานภาพสมรส ทั้งเปนโสด มีคู และแยกทาง โดยพบใน                
กลุมคนโสดประมาณรอยละ ๓๓ กลุมท่ีมีคูแลว รอยละ ๓๓ และกลุมที่แยกทางกับคูประมาณรอยละ         
๓๓ สะทอนใหเห็นวาปญหานี้ไมไดเกิดขึ้นกับคนโสดเทานั้น แตเกิดข้ึนกับคนที่มีคู ทั้งที่แตงงาน และท่ีอยูกินกัน
ฉันทสามีภรรยาดวย๒๐ 

นางสาวณัฐยา บุญภักดี 
ประสานงานมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 

ผูจัดการแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส. 

เอกสารหลัก : การต้ังครรภที่ไมพรอม 

๑๗กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ, รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๔๘, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๘โครงการสำมะโนระดับชุมชนเรื่องสุขภาพผูหญิงและประวัติการตั้งครรภ โดยสภาประชากร, ๒๕๔๕ 
๑๙Nattaya Boonpakdee. 2006. Relationship between pregnancy intention and outcome of pregnancy: An in-depth study of    
two communities. M.A.Thesis (Population and Reproductive Health Research). Faculty of Graduate Studies. Mahidol University.    
๒๐ศภุมาส เศรษฐพงษกลุ และเดอืนเพญ็ ธรีวรรณววิฒัน. ๒๕๔๑. การศกึษาการต้ังครรภไมพงึประสงค. กรงุเทพฯ : สถาบนับัณฑติพฒันศกึษาศาสตร 
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 ๑.๕) สาเหตุหลักมาจากความไมพรอมทางเศรษฐกิจ แมวาการศึกษาจำนวนหลายครั้ง พบวา                     
ในการทองที่ไมตั้งใจหรือไมพรอมครั้งหนึ่งๆ มีหลายสาเหตุปะปนกัน แตสาเหตุที่ถูกกลาวถึงบอยครั้งที่สุด                 
วาเปนเหตุใหไมพรอมที่จะทองนั้นคือ ปญหาทางเศรษฐกิจ๒๑  
 ผลกระทบจากการต้ังครรภที่ไมพรอมในระดับบุคคล เปนสิ่งที่เราพบเห็นอยูเสมอในสังคมไทย                
และมักเปนผลจากการถูกตีตราทางสังคม เชน หากกำลังศึกษาเลาเรียนก็มักจะตองออกจากการเรียนและ                
ไมคืนกลับสูระบบการศึกษาอีก หากเปนคนโสดท่ีทำงานแลวอาจถูกกดดันโดยระเบียบของสถานท่ีทำงาน เชน                 
ในกรณีที่เปนขาราชการ หรือแมแตในหนวยงานเอกชนบางแหงท่ีไมตองการใหลูกจางต้ังครรภระหวางทำงาน 
หากเปนผูที่สมรสแลวซ่ึงอาจดูเหมือนจะมีผลกระทบนอยกวาเพราะสังคมยอมรับการต้ังครรภไดมากกวา                 
แตยังคงมีผลกระทบหากไมมีความพรอมท่ีจะเล้ียงดูบุตร เชน มีบุตรจำนวนเพียงพอตอความตองการแลว                
มีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดี เปนตน นอกจากน้ี การต้ังครรภที่ไมพรอมยังสงผลกระทบตอสังคมวงกวาง                  
ในหลายดาน ทั้งการทอดท้ิงทารกและเด็ก การทำแทงเถื่อน และในระยะยาวความไมพรอมของครอบครัว                     
ในการเลี้ยงดูเด็กยอมสงผลตอคุณภาพของประชากรอยางหลีกเล่ียงไมได ขอมูลสถิติเกี่ยวกับผลกระทบ                      
ของการต้ังครรภไมพรอมมีดังนี้ 
 ๑.๖) มีการทำแทงหรือยุติการตั้งครรภ โดยพบวาอัตราการยุติการตั้งครรภของกลุมที่ตั้งครรภ                  
ไมพรอมมีสูงกวากลุมที่ทองเมื่อพรอมถึง ๑๖ เทาตัว๒๒ 

 ๑.๗) แนวโนมของการเกิดอันตรายจากการยุติการตั้งครรภมีสูงเนื่องจากพบวารอยละ ๖๖ ของ  
การยุติการตั้งครรภเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล รอยละ ๑๒ เปนการยุติการต้ังครรภที่ทำดวยตัวเอง เหลือเพียง          
รอยละ ๒๒ เทานั้นที่เปนการยุติการตั้งครรภโดยแพทยที่ใหบริการในโรงพยาบาล๒๓ 

 ๑.๘) รอยละ ๒๙ ของการทำแทงเปนการทำแทงท่ีไมปลอดภัยโดยเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ                
และมีการเสียชีวิต โดยขอมูลอยางเปนทางการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวาในป ๒๕๔๒                   
มีผูหญิงทำแทงจำนวนประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ คนโดยมีประมาณ ๕๐,๗๕๐ คนที่เกิดภาวะแทรกซอนจาก      
การทำแทงที่ไมถูกหลักการแพทย และในจำนวนมีอยู ๑๔ คนที่ตองจบชีวิตลง๒๔ 

 ๑.๙) มีเด็กถูกทอดทิ้งเปนจำนวนมาก โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ มีเด็กอยางนอย ๑,๙๗๕ คน                
ถูกทิ้งไวที่โรงพยาบาล ทิ้งไวกับผูรับจางเล้ียง รวมถึงการท้ิงในท่ีสาธารณะ๒๕ และในป พ.ศ. ๒๕๔๘ พบวา       
มเีดก็ถกูทอดทิง้เฉลีย่วนัละ ๒ คน หรอืกวา ๗๐๐ คนตลอดท้ังป และในป๒๖ พ.ศ.๒๕๕๓ มเีด็กและเยาวชนท่ีรบั                
การดูแลโดยสถานสงเคราะห สถานแรกรับ สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู จำนวนรวมถึง      
๗,๖๘๓ คน๒๗ ซึ่งพอจะเปนภาพสะทอนของคุณภาพชีวิตเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ไรความพรอมไดในระดับหนึ่ง 

๒๑Nattaya Boonpakdee, ๒๐๐๖, เพิง่อาง 
๒๒โครงการสำมะโนระดับชมุชนเรือ่งสขุภาพผูหญงิและประวัตกิารตัง้ครรภ โดยสภาประชากร, ๒๕๔๕ 
๒๓โครงการสำรวจสถานการณการแทงในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๒๔Warakamin S, Boonthai N, Tangcharoensathien V. (2004). Induced abortion in Thailand: current situation in public   
hospitals and legal perspectives. Reproductive Health Matters. 12(24 Suppl),147-156. 
๒๕สำนักสงเสริมและพทิกัษเดก็, ๒๕๔๘ 
๒๖โครงการติดตามสภาวการณเดก็และเยาวชนรายจังหวดั, ๒๕๔๙ 
๒๗รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร  
(ระหวางตลุาคม ๒๕๕๒ – กนัยายน ๒๕๕๓) 
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๒. ผลการวิเคราะหชองวางของการดำเนินงานโดยภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 ๒.๑) ยังขาดการเก็บขอมูลเชิงสถิติอยางเปนทางการในระดับประเทศวามีผูประสบปญหาตั้งครรภ               
ไมพรอมเปนจำนวนเทาไรและมีคุณลักษณะเชิงประชากรอยางไร สงผลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสังคม               
วงกวางไมเกิดความตระหนักในปญหา และไมเกิดการลงมือดำเนินงานปองกันและแกไข หรือถึงแมจะเริ่มเกิด
ความตระหนักในความสำคัญของปญหา แตการไรซ่ึงขอมูลเชิงสถานการณปญหาท่ีเช่ือถือไดก็สงผลให                   
การวางแผนเชิงนโยบายอยางเปนองครวมที่ครอบคลุมทั้งการปองกันปญหา และการใหความชวยเหลือเมื่อเกิด
ปญหากลายเปนสิ่งที่ทำไดยาก 
 ๒.๒) การปองกันปญหาดวยการจัดการศึกษาเร่ืองเพศและการบริการคมุกำเนิดยงัคงมคีวามไมชดัเจน  
ทั้งที่สภาพปญหาเริ่มสุกงอม และมีผลการวิจัยยืนยันจากหลายประเทศทั่วโลก วาการมีหลักสูตรเพศศึกษา     
ที่รอบดานในระดับชั้นเรียนตางๆ นั้น ชวยลดอัตราการตั้งครรภในวัยเรียนและการติดโรคทางเพศสัมพันธ     
ไดมากกวาการไมจัดหลักสูตรเพศศึกษาหรือการจัดหลักสูตรเพศศึกษาท่ีแคบโดยเนนเร่ือง การรักนวลสงวนตัว
เทานั้น นอกจากน้ีการบริการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมสำหรับวัยรุนยังมีสถานะเปน “ของตองหาม” สำหรับสังคม
ไทยจากกรณีวิวาทะเกี่ยวกับการติดตั้งถุงยางอนามัยในสถานศึกษาซึ่งมีผลใหผูนำในสังคมหลายคนออกมา
แสดงทัศนะในเชิงไมเห็นดวยในระดับตางๆ ที่เปนการใหสัญญาณตรงกันวา “สังคมไทยมองวาการใหความรู
และเคร่ืองมือปองกันโรคและการต้ังครรภเปนการช้ีโพรงใหกระรอก ซึ่งไมสมควรทำ” สงผลใหการดำเนินงาน
ดานการคุมกำเนิดที่ครอบคลุมกลุมประชากรท่ียังโสดและกลุมวัยรุนตองชะลอตัวไปในที่สุด 
 ๒.๓) การบังคับใชกฎหมายหามทำแทงโดยไมสอดคลองกับสภาพปญหา ทำใหกฎหมายไมมีผลลด               
การทำแทงแตกลับทำใหการตายและบาดเจ็บจากการทำแทงเพิ่มสูงข้ึน ผลการศึกษาวิจัยสภาพปญหาตั้งครรภ
ไมพรอมและการทำแทงทุกครั้งไดผลตรงกันประการหน่ึงวา ปญหาเศรษฐกิจ เปนปญหาใหญของ การตัดสินใจ
ทำแทง จึงเปนเหตุผลสำคัญของความลมเหลวของกฎหมายหามทำแทงท่ีอนุญาตใหมีการทำแทงโดยบุคลากร
ทางการแพทยในกรณีที่เปนการต้ังครรภเพราะถูกขมขืน และการต้ังครรภที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูหญิง
เทาน้ัน ผูตั้งครรภที่ไมพรอมเพราะมีปญหาเศรษฐกิจจึงตองใชบริการทำแทงเถื่อน และเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
แทรกซอนและการเสียชีวิต 
 ๒.๔) ขาดมาตรการลดแรงกดดันทางสังคมตอผูหญิงที่ตั้งครรภไมพรอม และระบบชวยเหลือดูแล                 
ที่ครอบคลุม สงผลใหอัตราการท้ิงเด็กทารกและอัตราการยุติการต้ังครรภยังคงอยูในระดับสูง เนื่องจาก         
มีการต้ังครรภในหลายสถานการณที่สังคมไมใหการยอมรับ และกลายเปนแรงกดดันมหาศาลใหผูหญิงเผชิญ
ปญหาอยางโดดเดี่ยวไมวาจะเลือกการทำแทง หรือการอุมทองจนคลอดแลวทิ้งไวที่โรงพยาบาล หรือสถานที่
สาธารณะ แมวากระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดทำบันทึกขอตกลงกับกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือใหโรงพยาบาลชวยเฝาระวังการทอดท้ิงเด็กหลังคลอด รวมถึงใหรับเด็กไวดูแลชั่วคราวกรณีผูหญิง          
ไมสามารถรับกลับไปเล้ียงเองไดจริง แตมาตรการน้ีไมไดชวยลดอัตราการทอดท้ิงเด็ก เพียงแตลดอัตราการท้ิง
ในที่สาธารณะไดบางเทานั้น อีกทั้งขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตองเผชิญกับ
สถานการณจำนวนสถานสงเคราะหและบุคลากรมีไมเพียงพอกับจำนวนเด็กที่รับไวดูแล มาตรการสำคัญ    
อยางเชน การปรึกษาที่เสริมพลังใจและเนนทางเลือกท่ีหลากหลายใหแกผูประสบปญหา รวมถึงการรณรงค
สาธารณะอยางตอเนื่อง เพื่อลดการตีตราทางสังคมตอผูประสบปญหาเปนมาตรการสำคัญที่ชวยลดแรงกดดัน
ตอผูหญิง และสงผลตอการตัดสินใจแกไขปญหา แตยังคงเปนมาตรการท่ีถูกละเลยจากทุกภาคสวนในสังคม 
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๓. แนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอม 
 ๓.๑) จัดใหมีการรณรงคสาธารณะ เพื่อใหสังคมเกิดความเขาใจตอรากเหงาของปญหาการตั้งครรภ                  
ไมพรอมในสังคมไทย รวมท้ังความรุนแรงเชิงโครงสราง ความเปนหญิงเปนชาย และวัฒนธรรมทางเพศท่ีสงผล
ตอการปองกัน และการตัดสินคุณคาของผูหญิงที่เผชิญปญหาตั้งครรภไมพรอม โดยสรางความตระหนักใหสังคม
มีทัศนคติที่เขาใจผูหญิงท่ีตั้งครรภไมพรอม และใหโอกาสเด็กที่เกิดจากครอบครัวที่ทองไมพรอม เพื่อสงเสริมให
ผูที่ประสบปญหาไดรับการยอมรับ และเอื้ออำนวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป  
 ๓.๒) จัดใหมีระบบเก็บขอมูลเชิงสถานการณ และพัฒนาใหเปนฐานขอมูลอยางเปนทางการ เพื่อให
ผูปฏิบัติงานในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ มีขอมูลที่จำเปนตอการพัฒนาแนวนโยบายและมาตรการ
รองรับ 
 ๓.๓) เสริมสรางความเขมแข็งของมาตรการดานการปองกันการต้ังครรภไมพรอมอยางจริงจัง          
โดยการใหความรูเพศศึกษา จัดบริการดานอนามัยเจริญพันธและคุมกำเนิดที่ผูใหบริการเขาใจและมีบริการ      
ทีเ่ปนมิตร ตอกลุมวยัรุน และกลุมทีม่คีวามตองการเฉพาะทีต่องการบรกิารทีล่ะเอยีดออนแตกตางจากกลุมท่ัวไป   
เชน ผูติดเช้ือเอชไอวี ผูพิการ แรงงานขามชาติ เปนตน รวมถึงตองสนับสนุนใหมีอุปกรณคุมกำเนิด                      
อยางเพียงพอ ทั่วถึง เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมายที่มีความตองการหลากหลายไดในทุกสถานการณ โดยเนน
กิจกรรมเชิงรุก เพื่อใหมาตรการปองกันการต้ังครรภไมพรอมท่ีตนเหตุนี้มีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
 ๓.๔) จัดใหมีการใหบริการปรึกษาทางเลือก (Option Counseling) ใหเขาถึงผูที่ประสบปญหา                   
การต้ังครรภไมพรอม โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจ การรักษาความลับ และเคารพการตัดสินใจ                 
ของผูหญิงใหเพียงพอ และเขาถึงไดอยางแทจริง โดยพัฒนาบุคลากรและบูรณาการงานดานการบริการปรึกษา
ทางเลือกใหกับหนวยงานใหความชวยเหลือตางๆ เชน ศูนยพ่ึงได ศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรี เปนตน                   
มีการประชาสัมพันธใหผูที่ตองการความชวยเหลือไดเขาถึงบริการปรึกษาทางเลือก และแหลงใหบริการ       
ทางเลือกตางๆ ท้ังน้ี จัดใหมีเครือขายขอมูล และสงตอผูประสบปญหาต้ังทองไมพรอมใหเปนเครือขาย                      
กับบริการทางโทรศัพทที่มีบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เชน ศูนยชวยเหลือสังคม ๑๓๐๐ เปนตน 
 ๓.๕) รฐัควรมนีโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน เพือ่ปองกนัและขจัดการยตุกิารตัง้ครรภทีไ่มปลอดภยั 
ใหโรงพยาบาลมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน บุคลากรสาธารณสุขยอมรับ ไมปฏิเสธความชวยเหลือผูหญิง                      
ที่ตั้งครรภไมพรอมท่ีมีปญหาสุขภาพทางกายและทางใจท่ีสามารถยุติการต้ังครรภไดตามขอบังคับแพทยสภา     
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๘ ง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘) โดยจัดใหมีบริการที่ปลอดภัย                   
อยูในชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสุขภาพ และระบบประกันสังคม รวมทั้งมีบริการปรึกษากอนและหลัง
ยุติการตั้งครรภดวย ทั้งนี้ ควรสรางความเขาใจในสังคมใหตระหนักตอความสำคัญของบทบาทของผูใหบริการ
ทางการแพทยตอการใหความชวยเหลือผูหญิงเพื่อการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัยดวย 
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 ๓.๖) พัฒนาและเพ่ิมจำนวนแหลงบริการเพ่ือชวยเหลือผูหญิงทองไมพรอมท่ีตัดสินใจตั้งครรภตอไป                  
ที่ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชนอยางครอบคลุม ครบวงจร เพียงพอ โดยมีบริการที่ดีและเขาถึงได ตั้งแต
ระหวางทอง - กอนคลอด - หลังคลอด ทั้งในดานสุขภาพ และจิตใจเพ่ือสงเสริมใหผูหญิงที่ตัดสินใจต้ังครรภ   
ตอไปสามารถชวยตนเองได แบงเบาภาระการเล้ียงดูบุตร เพ่ือใหเด็กเติบโตไดอยางมีคุณภาพ เชน บานพัก                            
รอคลอด-หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตร การชวยเหลือดานความเปนอยู เปนตน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูตั้งครรภไมพรอม
เปนนักเรียน /นักศึกษา สถานศึกษาควรมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดำเนินงานไดจริง เพื่อใหสามารถศึกษา                  
ตอได 
 ๓.๗) สงเสริมใหมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสรางเครือขายและบริการแกแม/
พอเลี้ยงลูกเดี่ยว เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู บริการใหการปรึกษา และบริการอื่นๆ เพื่อใหเลี้ยงดูลูกอยางมี
คุณภาพ ทั้งนี้ ตองมีการสำรวจจำนวนแม/พอเล้ียงเด่ียวที่ตองการความชวยเหลือเพ่ือการจัดเครือขาย        
และบริการใหครอบคลุมและเพียงพอ รวมทั้งการสรางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแม/
พอเลี้ยงเดี่ยว เชน การแจงเกิดที่ไมจำเปนตองระบุชื่อบิดา เปนตน นอกจากน้ี ควรสนับสนุนสรางแรงจูงใจใหมี
สถานรับเล้ียงเด็กทารก และสถานท่ีดูแลเด็กในระหวางปดภาคเรียนในท่ีทำงานและสถานประกอบการ       
เพื่อชวยเหลือแม/พอเลี้ยงเดี่ยวใหสามารถทำงานและเลี้ยงลูกไดอยางมีคุณภาพ โดยอาจไดรับการสนับสนุน
จากกองทุนประกันสังคม หรือจากหนวยงานอื่นๆ 
 ๓.๘) สงเสริมและพัฒนาข้ันตอนในการรับบุตรบุญธรรมอยางถูกตองตามกฎหมาย ใหมีความรัดกุม 
ชัดเจน เขาถึงไดโดยสะดวก และมีความครอบคลุมตอความตองการ โดยเนนขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
และใชเวลาไมนาน ทั้งนี้ ควรมีกระบวนการใหความรู ใหการปรึกษาในเร่ืองการเตรียมความพรอมของผูที่จะรับ
บุตรบุญธรรม และพัฒนาทัศนคติที่ดีตอในการเลี้ยงดูเด็กที่ไมใชสายโลหิต รวมทั้งตองมีกระบวนการใน        
ดานกฎหมายเพ่ือตรวจสอบการรับบุตรบุญธรรมที่ไมถูกตองดวย 
 
หมายเหตุ : แนวทางปองกันและลดผลกระทบจากปญหาการตั้งครรภไมพรอมนี้พัฒนาขึ้นโดยเครือขายสนับสนุนทางเลือก                

ของผูหญิงท่ีทองเม่ือไมพรอมและเครือขายสงเสริมสุขภาวะทางเพศซ่ึงเปนการรวมตัวของหนวยงานท้ังภาครัฐและ                          

ภาคประชาชนเพ่ือขับเคลื่อนงานดานนโยบายและปฏิบัติการรวมกันนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
มติที่ ๑ : แกไขและลดปญหาการตั้งครรภไมพรอม  

 ดวยความตระหนักตอผลกระทบท่ีมตีอคณุภาพประชากรและสังคมวงกวางจากกรณีปญหาการต้ังครรภ 
ที่ไมพรอม และความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูหญิง เด็ก และเยาวชน ตามแนวนโยบายแหงรัฐ 
สมาชิกสมัชชาสตรีและครอบครัวแหงชาติประจำป ๒๕๕๖ มีมติตอขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อปองกันและ         
ลดผลกระทบจากปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอม โดยขอใหรัฐบาลเรงดำเนินการจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อทำ
หนาที่ขับเคล่ือนความรวมมือในการปฏิบัติงานของหนวยงานและภาคสวน ที่เก่ียวของภายใตเปาหมายเดียวกัน 
คือ สงเสริมและสนับสนุนใหการตั้งครรภทุกครั้งเปนการตั้งครรภที่พรอม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ๑. มาตรการเรงดวนเพื่อลดจำนวนการตั้งครรภที่ไมพรอมโดยดำเนินการภายใน ๑ ป ใหเกิดผล             
เชิงรูปธรรม 
 ๑.๑ ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ และ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ รวมมือกันจัดใหมีการรณรงคสื่อสารสาธารณะอยางตอเนื่อง เพื่อใหความรู             
ดานการคมุกำเนดิแกประชาชนทัว่ไป โดยตองครอบคลมุถงึกลุมทีย่งัไมไดแตงงาน เชน วยัรุนทัง้ในระบบโรงเรยีน 
และนอกระบบโรงเรียน ลูกจางในสถานประกอบการ และโรงงานตางๆ รวมถึงใหมีสถานบริการดานคุมกำเนิด
ในระดับชุมชน ในสถานประกอบการ และในโรงงาน ท่ีไดมาตรฐานสากล โดยมีวิธีคุมกำเนิดท่ีปลอดภัย                      
และทันสมัยอยางนอย ๓ วิธี ใหผูใชบริการเลือกตามความสมัครใจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตอวัฒนธรรม                 
ทางเพศของสังคมไทย และมีความเปนมิตรตอผูใชบริการทุกวัยและคนโสด  
 ๑.๒ ใหกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันจัดใหมีสถานบริการดานคุมกำเนิดที่ไดมาตรฐานสากล ในระดับชุมชน ในสถาน
ประกอบการ และในโรงงาน โดยมีวิธีคุมกำเนิดท่ีปลอดภัย และทันสมัยอยางนอย ๓ วิธี ใหผูใชบริการเลือกตาม
ความสมัครใจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ตอวัฒนธรรมทางเพศของสังคมไทย และมีความเปนมิตรตอผูใช
บริการทุกวัยและคนโสด 
 ๑.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุข แสดงจุดยืนเชิงนโยบายท่ีชัดเจนวา สิทธิในการคุมกำเนิดเปนสิทธิ
ของคนทุกคน และยกเลิกระเบียบ/แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลท่ียังกำหนดใหสามีเปนผูเซ็นชื่อรับรอง      
การคุมกำเนิดของภรรยา 
 ๑.๔ ใหกระทรวงศึกษาธิการ แสดงจุดยืนเชิงนโยบายท่ีเขมแข็งวาตองการใหเด็กและเยาวชน       
มีความรูเรื่องเพศศึกษาท่ีรอบดาน และมีทักษะชีวิตที่เพียงพอตอ การสรางความปลอดภัยในเร่ืองเพศสำหรับ
ตนเองและผูอื่น โดยสนับสนุนการจัด การเรียนการสอนเพศศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในทุกชวงวัย 
 ๒. มาตรการเรงดวนเพ่ือลดแรงกดดันทางสังคมตอผูที่ตั้งครรภโดยไมพรอมโดยดำเนินการ          
ใหเห็นผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ป 
 ๒.๑ ใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ และส่ือภายใตการกำกับของรัฐ รวมกันจัด         
ใหมีการส่ือสารสาธารณะเพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองตอสาเหตุของปญหาการต้ังครรภไมพรอม         
บนฐานขอมูลวิชาการ  
 ๒.๒ ใหกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทุกแหงภายใตการกำกับ สรางแนวทางและมาตรการ
ดูแลประคับประคองนักเรียนนักศึกษาท่ีตั้งครรภ ใหสามารถดำรงสถานภาพการศึกษาไดอยางตอเน่ือง ไมถูก
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และไดรับการสนับสนุนใหสามารถเล้ียงดูบุตรไดอยางมีคุณภาพ 
 ๒.๓ ใหหนวยงานรัฐและเอกชน ปรับระเบียบราชการและ/หรือระเบียบองคกร เพื่อใหเด็กที่เกิด
นอกการสมรสไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐและองคกรโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไมกีดกันตอผูหางาน
และ/หรือลูกจางที่มีการตั้งครรภ 
 ๓. มาตรการเรงดวนเพ่ือลดการทอดท้ิงหรือทำรายทารกและการยุติการตั้งครรภโดยดำเนินการ                
ใหเห็นผลเชิงรูปธรรมภายในเวลา ๑ ป 
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 ๓.๑ ใหศูนยชวยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งอยางครอบคลุมท่ัวประเทศ จัดใหมี    
การอบรมบุคลากร เพือ่สามารถใหบรกิารปรึกษาและใหขอมลูทางเลือกแบบรอบดานแกผูประสบปญหาต้ังครรภ 
ไมพรอม (options counseling) โดยตองเคารพในสิทธิและความตองการของเจาของปญหา   
 ๓.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และกระทรวง
ศึกษาธิการ พัฒนาความรวมมืออยางเปนทางการ เพ่ือใหหนวยปฏิบัติไดแก โรงพยาบาลระดับตางๆ บานพัก
เด็กและครอบครัว และสถานศึกษาในทุกจังหวัด รวมกันจัดใหมีระบบชวยเหลือดูแลผูประสบปญหาตั้งครรภ  
ไมพรอมอยางครบวงจร โดยการมีสวนรวมขององคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรพัฒนา
เอกชน   
 ๓.๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณใหเกิดศูนยรับเลี้ยงเด็กเล็กระยะสั้น เชน 
ไมเกิน ๓ ป และศูนยเด็กเล็กในชุมชน (Day Care Center) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย และกระทรวงสาธารณสุข ใหการสนับสนุนดานวิชาการ  
 ๓.๔ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ดำเนินการเพ่ิมจำนวนครอบครัว
ทดแทนช่ัวคราวใหเพียงพอตอสถานการณปญหาและครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของบริการจัดหาครอบครัวทดแทนถาวร และจัดใหมีสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวเล้ียงเด่ียว
เพื่อใหสามารถประคับประคองเล้ียงดูบุตรใหมีคุณภาพอยางเหมาะสม 
 ๓.๕ ใหกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติที่ละเอียด ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรทางการแพทย
ดำเนินการใหความชวยเหลือผูที่ตั้งครรภเพราะถูกละเมิดทางเพศ และผูตั้งครรภที่มีปญหาสุขภาพ ใหไดรับ  
การยุติการต้ังครรภตามความประสงคโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเปนกรณีที่กฎหมายใหการคุมครองไวแลว และ
แนวปฏิบัตินี้ควรครอบคลุมบริการกอนและหลังการยุติการตั้งครรภตามมาตรฐานท่ีกำหนดในระดับสากล  
 ๔. ใหรัฐบาลและหนวยงานดังที่ถูกระบุในขอมตินี้ รายงานผลการดำเนินงานตามขอมติ          
ตอสมัชชาสตรีและครอบครัวแหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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สมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ 

เอกสารหลัก : ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
มติที่ ๒ : ยุติปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 

 
โดย 

รศ.บุญเสริม หุตะแพทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนใหขอมูลตรงกันวา เด็ก สตรี และบุคคลอื่น ๆ                      
ในครอบครัว ถูกกระทำรุนแรงจากผูที่อยูใกลชิดมากกวาคนแปลกหนาที่อยูภายนอกครอบครัว ซึ่งแมรัฐจะมี  
นโยบายเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยดำเนินการเพื่อใหความชวยเหลือในการฟนฟูเยียวยา           
ความเสียหาย และมีความพยายามจะบำบัดฟนฟูผูกระทำรุนแรง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยับยั้ง       
การกระทำผิดซ้ำ แตการดำเนินการท่ีผานมาสวนใหญยังใหความสำคัญกับการแกไขปญหามากกวาการทำงาน
เชิงปองกัน โดยบูรณาการทำงานของทุกภาคสวน และมีเปาหมายที่ความเปนปกติสุขของครอบครัว รวมทั้ง  
การมีสวนรวมของชุมชน 
 
๑. ประเด็นสมัชชา 
 ขอเสนอประเด็นสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ สำหรับการดำเนินในระยะส้ัน 
ซึ่งเปนประเด็นเรงดวน (ชวงเวลา ๑ ป) และระยะยาว (๑ - ๓ ป) ซึ่งเปนประเด็นที่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง 
มีดังนี้ 
 ๑.๑ แนวคิดเชิงหลักการ  
  ๑) บูรณาการทำงานของทุกภาคสวน โดยมีเปาหมายที่ความเปนปกติสุขของครอบครัว                
เนนการปองกัน มากกวาการแกไข รวมทั้งลดการกระทำความรุนแรงซ้ำ  
  ๒) ใหความสำคัญกับการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานหลัก [กระทรวงการพัฒนาสังคมและ                
ความม่ันคงของมนุษย] ในการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายทุกระดับ ตั้งแต
สวนกลางจนถึงระดับจังหวัด และชุมชน โดยดำเนินการใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
  ๓) ติดตามผลการดำเนินงานตามขอเสนอของสมัชชาในชวงที่ผานมา เพื่อนำไปสูการกำหนด                  
แนวทางการดำเนินงานใหเปนผลอยางแทจริงในชวงตอไป 
 ๑.๒ การดำเนินงานในระยะส้ัน ในประเด็นเรงดวน ควรดำเนินการดังน้ี 
  ๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากร/พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำ       
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทำงานรวมกันกับสหวิชาชีพไดอยางมืออาชีพ  
  ๒) จัดใหมีหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของบุคลากร/พนักงานเจาหนาที่ฯ และ        
สหวิชาชีพ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู และเพ่ิมพูนทักษะ ตลอดจนสงเสริมความรูที่จำเปน และทักษะเฉพาะ
สำหรับการทำงาน  
  ๓) พัฒนาระบบการใหคำปรึกษาปญหาดานเด็ก สตรี และครอบครัว ซึ่งเปนปญหาที่เชื่อมโยงกับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว รวมทั้งสรางความเขาใจกระบวนทำงานรวมกันของสหวิชาชีพ 

โดย รศ. บุญเสริม หุตะแพทย 
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เอกสารหลัก : ความรุนแรงตอเด็ก สตรี  
และความรุนแรงในครอบครัว 
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  ๔) ประชาสัมพันธและรณรงคใหประชาชนสามารถเขาถึงชองทางการบริการชวยเหลือ และรับรู
สิทธิในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัว อยางตอเนื่อง ทั้งในการแกไข
ปญหาในเบ้ืองตนและปญหาที่วิกฤติ 
  ๕) ประชาสัมพันธและรณรงคเพื่อสรางความเขาใจดานกฎหมาย เพื่อใหคุมครองเด็กและเยาวชน                
ที่เปนกลุมเสี่ยง กำกับและควบคุมปจจัยกระตุนตาง ๆ เชน สื่อรุนแรง สุราและส่ิงเสพติด  
 ๑.๓ การดำเนินงานในระยะยาว ในประเด็นที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่องมีดังนี้ 
  ๑) พัฒนาหลักสูตรพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง                   
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงควรเนนการเสริมสรางองคความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับการทำงาน ในการจัด
ฝกอบรม นอกจากจะเนนความรูเชิงวิชาการแลว ยังควรมีการฝกปฏิบัติจริงจากวิทยากร/หนวยงานท่ีมี      
ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้อาจใชขอมูลจากการประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตรที่ผานมาเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนำไปใชในการปฏิบัติงาน        
ไดอยางแทจริง 
  ๒) สนับสนุนความสำเร็จในการทำงานของบุคลากร/พนักงานเจาหนาท่ี และสหวิชาชีพ ทั้งใน 
ดานทรัพยากรและขวัญกำลังใจ เพื่อสรางความม่ันใจและความภาคภูมิใจในการทำงาน 
  ๓) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ทั้งการบันทึกสถานการณและการบริการชวยเหลือ ใหสามารถ
เชื่อมโยงไดในระดับพื้นที่ โดยกำหนดนิยามศัพทปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 
  ๔) สรางความตระหนักในปญหา และผลกระทบของปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
ครอบครัว โดยการสรางเสริมเจตคติและความรูความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสม และสนับสนุนการมีสวนรวม  
ของชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัว 
  ๕) สรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชน จำกัดส่ือที่ไมเหมาะสม สนับสนุนบทบาทครอบครัวใหมี     
สวนรวมในการคุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และสมาชิกของครอบครัว 
 
๒. สถานการณปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัว 
 จากการประมวลเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัวที่บันทึกโดยหนวยงานท่ีทำงาน               
ดานการคุมครองเด็ก สตรี และครอบครัว ใหขอมูลสอดคลองกัน ดังนี้ 
 ๑) จำนวนเหตุการณความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวมากข้ึน มีสภาพปญหา         
ที่ซับซอน และสงผลกระทบท่ีรุนแรงขึ้น  
 ๒) ผูถูกกระทำสวนใหญยังเปนผูหญิง โดยมีผูกระทำเปนผูชาย โดยมีความสัมพันธเปนคูสามีภรรยา     
เปนการกระทำรุนแรงทางกายมากท่ีสุด โดยมีสาเหตุจากการท่ีสามีมีภรรยานอย ความหึงหวง การตีตน                    
ออกหาง และมีปญหาความรุนแรงทางดานเพศ ผูถูกกระทำจำนวนมากแกปญหาดวยการขอหยา แจงความ
ดำเนินคดี หรือยายออกจากบาน แตมีจำนวนหน่ึงยอมทนอยูอยางเงียบ ๆ ขณะท่ีอีกจำนวนหน่ึงใชวิธีการ
โตตอบดวยความรุนแรง 
 ๓) เด็กผูหญิงถูกกระทำรุนแรงดานเพศมากท่ีสุด ผูกระทำรุนแรงเปนคนใกลชิด โดยมีสาเหตุมาจาก
สื่อลามก ความใกลชิดและโอกาสเอ้ืออำนวย ใชสิ่งเสพติดและสุรา และมีปญหาความสัมพันธในครอบครัว 
 ๔) ผูสูงอายุถูกทุบตีทำรายจากการทำรุนแรงทางกาย และทำรายจิตใจจากคนใกลชิด โดยผูกระทำ
ความรุนแรงสวนใหญเปนบุตร และคูสมรส 
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๓. การศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในชวงป ๒๕๒๔ - ๒๕๔๔ มีงานวิจัยความรุนแรงตอเด็กและสตรีจำนวนนอย กอนป ๒๕๓๐ พบวา                     
มีเพียง ๑๑ เรื่องเทานั้น สวนใหญเปนเรื่องการทอดท้ิงคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก ในรอบ ๒๐ ป มีงานวิจัย
ทีก่ลุมตวัอยางเปนเดก็เพยีง ๒๐ เรือ่ง และเปนสตร ี๒๕ เรือ่งเทานัน้ งานวจิยัสวนใหญดำเนนิการในชวง ๑๐ ปหลงั 
จำแนกไดวา งานวิจัยเก่ียวกับเด็กเนนการศึกษาลักษณะปญหา สาเหตุ และความคิดเห็นตอแนวทาง                  
การแกไข แตขาดการศึกษาองคความรูดานสาเหตุที่แทจริงของปญหา ทั้งยังมีขอจำกัดที่ไมสามารถแสดงขอมูล
สถานการณที่จะนำไปสูการบริการชวยเหลือและกำหนดแนวทางการปองกันแกไขได สวนการวิจัยความรุนแรง
ตอสตรีเปนการศึกษาความรุนแรงในชีวิตคู สวนใหญเปนการวิจัยเชิงปริมาณที่เนนการศึกษาสาเหตุหรือปจจัย      
ที่ทำใหเกิดปญหา มีการวิเคราะหสถานการณโดยใชกรอบแนวคิดจากสังคมตะวันตก งานสวนใหญวิทยานิพนธ
ในระดับบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต ที่มีกลุมตัวอยางจำนวนนอย จึงไมสามารถแสดงผลในภาพใหญได      
ทั้งยังขาดความตอเนื่องและมีความออนดอยจนไมอาจนำไปผลักดันระดับนโยบาย (นันทพันธ ชินล้ำประเสริฐ 
๒๕๔๖) 
 การสังเคราะหงานวิจัยดังกลาวสอดคลองกับขอมูลของ กุลภา วจนสาระ (๒๕๕๔) ที่ระบุวา           
ในชวงปลาย ทศวรรษหลังมีงานวิจัยท่ีศึกษาแนวทางเชิงปฏิบัติในการรับมือกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและงานเชิงนโยบายดานความรุนแรงตอเด็กและสตรีมากข้ึน โดยระบุถึงทางออก      
ที่หลากหลาย ตัวอยางงานวิจัยในชวงหลัง ระหวางป ๒๕๔๒ ถึงปจจุบัน เชน ปจจัยที่ผลักดันใหผูหญิงฆาสามี 
การขมขืนกระทำชำเราคนในครอบครัว การทำนายพฤติกรรมรุนแรงของสามี ความรุนแรงในชีวิตคูกับสุขภาพ
ผูหญิง ผลกระทบของสุรากับปญหาความรุนแรง การคุมครองผูสูงอายุจากความรุนแรง และการกาวพนจาก
ความรุนแรงในครอบครัว เปนตน 
 อยางไรก็ตาม แมในชวงหลังจะมีการวิจัยประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้น โดยมีคำถามวิจัย 
และกลุมตัวอยางจำนวนมาก และหลากหลายมากข้ึน แตยังขาดการศึกษาในภาพรวมของสังคม ขาดฐานขอมูล
กลางที่เช่ือมโยงการทำงานของสหวิชาชีพ การเก็บขอมูลสถานการณยังเปนตามขอบเขตของหนวยงาน จึงควร
พัฒนาใหเปนฐานขอมูลกลาง ใชคำนิยามรวมกัน เก็บขอมูลจำแนกเพศและชวงอายุ ใชวิธีการวิจัยที่เหมาะสม  
 
๔. กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ 
 ประเทศไทยมีพันธสัญญาในการยอมรับหลักการท่ีเปนกติการะดับนานาชาติตางๆ เพ่ือคุมครองเด็ก                 
และสตรี ดังปรากฏในกติการะหวางประเทศขององคการสหประชาชาติหลายฉบับ ไดแก ปฏิญญาวาดวย               
การขจัดความรุนแรงตอสตรี อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กปฏิญญาปกกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ   
ความมั่นคงของมนุษย โดยสำนักงานกิจการสตรีไดกำหนดนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
เพื่อใชเปนแนวทางการดำเนินงานและประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เปนเครือขาย                     
สหวชิาชพี เพือ่เปนเครือ่งมอืสำหรบัการปองกนัและแกไขปญหาความรนุแรงตอเดก็และสตร ี รวมทัง้การตดิตาม 
ผลการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี ในสังคมไทยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 นอกจากน้ี กฎหมายท่ีเปนเครื่องมือสำคัญในคุมครองสวัสดิภาพเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว 
ยังประกอบดวย พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีเจตนารมณ
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว การปกปองคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว และรักษาความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งใชรวมกับกฎหมายอื่น ๆ เชน พระราชบัญญัติ      
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐบาลไดกำหนดนโยบายในการใหความชวยเหลือ โดยเปดศูนย
ชวยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center, OSCC) ในการบูรณาการความชวยเหลือผูประสบปญหาการใช
ความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวอื่น ๆ เชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
 
๕. ปจจัยความสำเร็จและปจจัยอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานท่ีผานมา มีทั้งสวนที่ไดรับการยอมรับเปนบทเรียนการทำงานและยังมีขอจำกัด      
บางประการท่ีควรไดรับการแกไข ดังนี้ 
 ๕.๑ ปจจัยความสำเร็จ ปจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง   
ในครอบครัว ไดแก นโยบายของรัฐและความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  
  ๕.๑.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดกำหนดนโยบายและแผนขจัด
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี ที่สอดคลองกับพันธสัญญาในระดับสากล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
แหงชาติ ผลักดันใหมีกฏหมายตาง ๆ ที่ใชเปนเครื่องมือในการทำงาน จัดใหมีศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกัน     
การกระทำความรนุแรงในครอบครวั บานพกัเดก็และครอบครวั ศนูยประชาบด ี๑๓๐๐ เพือ่รองรบัปญหาตาง ๆ 
และใหบริการชวยเหลือแกผูประสบปญหาทุกกลุม ในระดับจังหวัดมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง   
ของมนุษยจังหวัด (พมจ.) เปนศูนยกลางการทำงาน  
  ๕.๑.๒ กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการใหบริการดานสุขภาพ โดยมีระบบการบริการชวยเหลือ
เด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการจัดตั้งศูนยพึ่งไดในโรงพยาบาลในสังกัด 
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหบริการแบบสหวิชาชีพอยางครบวงจร รวมท้ังขยายบริการลงไปถึงระดับอำเภอ   
และชุมชน  
  ๕.๑.๓ ความรวมมือระหวางเครือขายการทำงานของหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน        
ที่ประสาน โยงใยโดยการพัฒนาระบบการทำงาน และบูรณาการการทำงานถึงระดับพ้ืนที่ ที่ทำใหเกิดฐาน    
การทำงาน เชน มีขอตกลงความรวมมือเพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชุมชน และองคกรเอกชน รวมทั้งมีการพัฒนาและแสวงหาแนวทางการทำงานรวมกันของทีมสหวิชาชีพ เพื่อให
บุคลากรสามารถปฏิบัตงิานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด เปนตน 
 ๕.๒ ปจจัยอุปสรรค ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัวมีลักษณะปญหาที่ซับซอน 
เชื่อมโยงหลายสาเหตุ การแกไขจึงจำเปนตองไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงานและสหวิชาชีพ ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัตจิากทุกภาคสวน ขอจำกัดตาง ๆ มีดังนี้ 
  ๕.๒.๑ ดานเจตคติ สังคมไทยโดยทั่วไปยังเห็นวาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องสวนตัวและ
เปนปญหาภายในครอบครัว บุคลากรท่ีเกี่ยวของบางสวนยังไมใหความสำคัญกับปญหาท่ีเกิดขึ้น จึงสงผล      
ตอการใหความคุมครองสวัสดิภาพผูประสบปญหาและเยียวยาครอบครัวที่ขาดประสิทธิภาพ 
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  ๕.๒.๒ การใชกฏหมายเปนกลไกในการทำงาน โดยเฉพาะการนำพระราชบัญญัติคุมครอง          
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปใชยังมีขอจำกัด เชน มีขอวิจารณวากฏหมายฉบับนี้
ไมครอบคลุมถึงความรุนแรงท่ีกระทำซ้ำแลวซ้ำอีกอยางตอเนื่องยาวนาน มองการรองทุกขวาเปนเร่ืองเล็กนอย 
การใหนิยามความรุนแรงยังไมชัดเจน ทำใหตีความวาไมครอบคลุมบุคคลในครอบครัวท้ังหมด ทั้งยังเห็นวา
กฎหมายฉบับนี้ยังไมทำใหผูถูกกระทำม่ันใจวาชวยเหลือแกไขปญหาได แตอาจกระตุนใหถูกกระทำรุนแรงข้ึน
กวาเดิม หากแจงความหรือดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด และยังมีอุปสรรคในการเขาถึงการดำเนินการ  
ทางกฏหมาย รวมท้ังยังไมมีการกำหนดมาตรการติดตาม และคุมครองผูถูกกระทำรุนแรง หากการดำเนินการ
ทางกฎหมาย ยังไมสามารถคุมครองผูเสียหายได (นภาภรณ หะวานนท ๒๕๕๕ : ๒๒๑-๒๒๒) 
  ๕.๒.๓ การปฏบิตังิานของหนวยงานทีเ่กีย่วของยงัมขีอจำกดั เนือ่งจากหนวยงานหลกั ๆ ทีร่บัผดิชอบ 
การทำงานยังมีเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือในตัวเมือง การปฏิบัติตามข้ันตอนลาชา ขาดประสิทธิภาพ                  
ในสวนบริการชวยเหลือ ยังขาดระบบเครือขายหรือการสงตอที่เปนรูปแบบ สงผลใหการดำเนินการแกปญหา 
ไมครบวงจร ขึ้นอยูกับลักษณะและความเช่ียวชาญของแตละหนวยงาน ขาดการบูรณาการ และความชัดเจน
ระหวางนโยบายของหนวยงาน ความไมเพียงพอและขาดทักษะของเจาหนาที่ในการคล่ีคลายหรือฟนฟูเบื้องตน 
รวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลการใหความชวยเหลือ และยังมีปญหาการบันทึกขอมูลที่ควรจัดทำอยางเปน
ระบบในทิศทางเดียวกัน จึงยังขาดขอมูลความรุนแรงเด็ก สตรี และครอบครัวในภาพรวม (สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๒๕๕๖ : ๒๗) 



มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ๓๐

มติที่ ๒ : ยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
 
มาตรการเรงดวน 
 ๑. ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพสำหรับกรณีเรงดวน/ปญหา     
วิกฤติ 
 ๒. ผลักดันใหมีการดำเนินการจัดใหมีสถานที่บำบัด ฟนฟู ผูกระทำความผิดเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓. พัฒนาศักยภาพคนทำงาน และผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งสรางขวัญกำลังใจ สงเสริมพัฒนาใหคนทำงานสามารถปฏิบัติงานได 
 
มาตรการระยะส้ัน (๑ - ๓ ป) 
 ๑. บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานใหเปนรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติงานรวมกันท่ีชัดเจน 
การสนองตอบตอนโยบายศูนยชวยเหลือปญหาสังคมควรเชื่อมโยงกับระบบตาง ๆ ทั้งระบบปฏิบัติการ         
ในการปองกนัและแกไขปญหา การจดัระบบฐานขอมลู และการพฒันาความรูและทักษะของบุคลากรผูปฏบิตังิาน 
 ๒. ปรับเปล่ียนเจตคติ และสรางเสริมความรูความเขาใจตอปญหา และผลกระทบของความรุนแรง            
ที่มีตอเด็ก สตรี และครอบครัว ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบการรณรงค การประชาสัมพันธ
ผานชองทางตาง ๆ รวมทั้งสื่อบุคคล และการติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงควรขับเคลื่อนการคุมครองสวัสดิภาพ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยดำเนินการผานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ดวยการสนับสนุน
องคความรู การพัฒนาทักษะ และทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอและเพียงพอ 
 ๓. พัฒนาระบบการใหคำปรึกษา และการบริการใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ เนนบูรณาการ
แบบครบวงจรที่ดำเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ และการสงตออยางมีประสิทธิภาพ มีการเฝาระวังความเสี่ยงตอ
การกระทำรุนแรงควบคูกับการปองกันโดยลดปจจัยที่เปนสาเหตุตาง ๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการใชความรุนแรง 
 
มาตรการระยะยาว  
 ๑. ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายในการคุมครองเด็กและสตรีใหปลอดภัยจากความรุนแรง และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพทุกฝาย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปรับปรุง     
การบันทึกและจัดทำฐานขอมูลเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่เปนกลุมเสี่ยงและผูดอยโอกาส 
 ๒. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา (สภาเด็กฯ) 
 ๓. สงเสริมใหมีพื้นที่สรางสรรคในชุมชนสำหรับครอบครัว ใหมีกิจกรรมรวมกัน 
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เร่ืองของสตรีและครอบครัว 
 การติดตามศึกษาและเฝาระวังแนวโนมของการเปล่ียนแปลงสถาบันครอบครัวและบทบาทสตรี                   
ในอนาคตน้ัน เพ่ือใหสามารถดําเนินการขับเคล่ือนเชิงรุกไดอยางถูกทาง กลาวคือ การใหความสำคัญ                       
การทำงานท่ีเนนการพัฒนาและปองกันปญหาใหมากกวาการตามแกปญหา โดยเร่ืองของสตรีและครอบครัว   
ดังที่เปนอยูทั้งในอดีตและปจจุบันในภาพรวมท่ัวไป พอจะคาดคะเนแนวโนมในอนาคตได ดังนี้  
  ลักษณะครอบครัวเดี่ยวจะยิ่งมีเพิ่มขึ้น และจะมีความหลากหลายของลักษณะครอบครัวเด่ียว 
กลาวคือ มี พอแมและลูกหรือมีผูสูงอายุกับหลาน (โดยที่บิดามารดายายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ) หรือมีสตรี
เปนหัวหนาครอบครัวและลูก ๆ คือเปนผูไรคูครองดูแลๆ คนเดียว เนื่องมาจากการทอดทิ้งหรือการแยกไปมี
อาชีพของสามี ตลอดจนอาจมีเด็ก ๆ ที่ตองอยูกันตามลำพังโดยไมมีพอแมหรือญาติผูใหญ 
  ความสัมพนัธระหวางสมาชกิครอบครวัจะเปลีย่นไป ทัง้ระหวางหญงิชาย สามภีรรยา บดิา มารดา 
กับบุตร หรือญาติผูใหญกับบุตรหลาน โดยมีการเปล่ียนแปลงบทบาทอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีการเคล่ือนยายถ่ินมากข้ึน การรัดตัวของการงานจะมีผลใหสมาชิก                 
ในครอบครัวมีเวลาอยูดวยกันนอยลง  
  รูปแบบ วิธีการหาคูมีหลากหลายกวาแตกอน การหยารางมีเพิ่มข้ึน และสังคมยอมรับปจจัย    
เหตุของการหยารางมากขึ้น 
  คนโสดมีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสตรี อันเน่ืองจากการมีการศึกษาและการมีอาชีพมากข้ึน 
ประกอบกับการยอมรับสภาวะความเปนโสดของสตรีในสังคมไทยหญิงและชายท่ีอยูรวมกันโดยมิได      
จดทะเบียนสมรสจะมีมากข้ึน อันจะสงผลใหกระทบกระเทือนตอสถาบันครอบครัวและสถานภาพของลูก 
นอกจากนี้ สตรีมีการศึกษามากข้ึน และมีอาชีพนอกบาน โอกาสที่ทั้งสตรีและบุรุษจะมีสวนรวมกันในการ
ตัดสินใจของครอบครัวก็จะมีมากขึ้นดวย 
  การใชเทคโนโลยีเอื้อความสะดวกตางๆ ในภารกิจของสตรีสำหรับการดูแลครอบครัวมากขึ้น     
แตสตรีก็ยังตองรับผิดชอบครอบครัวพรอม ๆ กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บุรุษยังไมเปลี่ยนแปลง       
คานิยมและพฤติกรรมมาชวยแบงเบาภาระภายในบานใหมากขึ้น  

 รศ.ดร.จิตตินันท เดชะคุปต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 อ.ดร.อุทุมพร อินทจักร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดานสาธารณสุขจะสงผลใหบุคคลมีอายุยืนมากข้ึน ซึ่งหมายถึง ผูสูงอายุ                  
ในครอบครัวจะมีมากขึ้นดวย มีความจำเปนในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะในดานสวัสดิการ
ครอบครัวใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเง่ือนไขและปจจัยตาง ๆ ของสังคมไทย ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมี
สวนรวมของครอบครัว สถาบันสังคมอื่นๆ และชุมชนเปนหลัก 
 
บทเรียนและแบบอยางที่ดีจากตางประเทศ 
 การสำรวจปญหาของสตรีและครอบครัวในกลุมประเทศอุตสาหกรรมพบวามีความคลายคลึงกัน                
ของปญหาที่เกิดขึ้น กลาวคือ การแตงงานลดลง การหยารางสูงขึ้น อัตราการเกิดลดลง (เปนปญหาในประเทศ
ที่มีประชากรนอย) การอยูรวมกันโดยไมไดแตงงานสูงขึ้น อัตราแมที่เลี้ยงลูกคนเดียวเพ่ิมสูงขึ้นมากในกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมในรอบ ๓๐ ปที่ผานมา ในกลุมประเทศ EU ครัวเรือนที่มีแมเลี้ยงลูกคนเดียวมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกประเทศ (Lehmann and Wirtz, ๒๐๑๐) เมื่อดูจากรายประเทศในกลุมยุโรปจะอยูในชวงตั้งแต             
รอยละ ๑๓ – ๒๒ ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีอัตราสวนครอบครัว single parent สูงถึงรอยละ ๓๕.๕ โดย                    
ในภาพรวมคาเฉล่ียอัตราสวนครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเล้ียงลูกคนเดียวใน ๑๐ ประเทศ อยูที่ระดับประมาณ           
รอยละ ๒๕ (US Department of Labour, Bureau of Labor Statistics Study, 2008)  
 สภาพปญหาที่มีความคลายคลึงกันในหลายประเทศโดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวยากลำบาก บทบาท
ของสตรีที่ตองหาเลี้ยงดูครอบครัวมากขึ้นเปนเหตุใหหลายประเทศพยายามแสวงหามาตรการที่เหมาะสม                    
ในการชวยเหลือ อาทิ   
 • สนับสนุนการจางงานแมที่เปน single parent (หลายประเทศ) 
 • ใหสิทธิพิเศษ single parent ในการจับจองโครงการท่ีอยูอาศัยของรัฐไดกอน (อังกฤษ) 
 • ใหทุนพิเศษแกบุตรของ single parent คิดเปนรอยละ ๑๓ ของเงินเดือน (อิสราเอล) 
 • แมที่เปน single parent ลาคลอดไดนานกวาปกติ ๓ เทา (โปแลนด) 
 • ออกกฎหมายกำหนดใหฝายที่ไมไดดูแลบุตรตองสนับสนุนดานการเงิน (หลายประเทศ) 
 แนวโนมหลายประเทศในสหภาพยุโรป อาทิ เนเธอรแลนด นอรเวย สวีเดน เยอรมัน ยังไดมี      
ความพยายามแสวงหามาตรการใหมๆ ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัว เชน การสงเสริมใหมีวันลา
ดูแลลูกหลังคลอดทั้งพอและแม เพื่อไมใหภาคธุรกิจเกิดความรูสึกวาเพศหญิงเปนอุปสรรคของการทำงานเพียง
เพศเดียว การอนุญาตใหมีวันลาพิเศษ เชน ลาดูแลบุตร ลาไปรวมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสสำคัญๆ  
ตลอดจนการสงเสริมใหพนักงานใชวันลาหยุดงานในชวงตรงกับโรงเรียนปดเทอมเพ่ือใหมีเวลาอยูกับลูกมากขึ้น  
นอกจากน้ียังมีพัฒนาการที่นาสนใจอีกหลานดาน เชน 
 • หลายประเทศมุงลดความเครียดในการเล้ียงดูบุตรในขณะท่ีตองทำงาน โดยการใหแรงจูงใจ   
สถานประกอบการในการจัดโปรแกรมการดูแลเด็กเล็ก (Early Childhood Education and Care) ใน        
ที่ทำงานเพื่อชวยพอแมทำงานและเพื่อสนับสนุนและกระตุนพัฒนาการของเด็ก โดยใหการเรียนรูและใหเด็ก   
ไดเติบโตภายใตสภาพความเปนอยูที่ดี 
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 • อังกฤษมีโครงการใหการศึกษาอบรมและการจางงานแกแมวัยรุน เพื่อลดความเสี่ยงในระยะ     
เริ่มตนชีวิตครอบครัว รวมท้ังจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนใหกับเด็กหลังเลิกเรียน หรือในชวงปดเทอมเพ่ือเปน    
การชวยดูแลเด็ก ใหกับพอแมที่ตองทำงาน และเปนการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานตาง ๆ ใหกับเด็ก 
 • บางประเทศ เชน สวีเดน เริ่มมีการกำหนดใหอีกฝายท่ีไมไดดูแลบุตรจายเงินสนับสนุนการเลี้ยงดู 
ไมวาจะเปนครอบครัวที่ไมไดสมรส แยกกันอยู หรือหยาราง ตามจำนวนที่ตกลงกันแตตองไมต่ำกวาที่กฎหมาย
กำหนด (หากไมสามารถจายไดตามเกณฑ รัฐจะเปนผูจายให) นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ดีเลิศในการให         
การดูแลสุขภาพแมและเด็ก สำหรับแมตั้งครรภและเด็กอายุต่ำกวาวัยเรียนรัฐใหการดูแลสุขภาพฟรีในรูปแบบ               
“ศูนยดูแลแม” และ “ศูนยดูแลเด็ก” และสำหรับครอบครัวที่มีเด็กทุกครอบครัวไมตองเสียคาใชจาย            
ในการใหบริการดานสุขภาพ  
 • สวีเดนจัดใหมีศูนยดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุนโดยเฉพาะ โดยใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ 
การปองกันการตั้งครรภ และการติดโรคทางเพศสัมพันธ เด็กสามารถใชบริการที่ศูนยแหงน้ีไดทุกวัย รับบริการ
การใหคำปรึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงภาวะวิกฤต เชน พอแมหยาราง การถูกลวงละเมิด เปนตน โดยขอมูล
ของเด็กจะถูกรักษาเปนความลับแมแตจากพอแม หรือผูมีอำนาจ ยกเวนกรณีที่เด็กตองการการคุมครอง          
กลาวโดยสรปุ แนวโนมหลายประเทศกำลงัเผชญิปญหาคลายๆ กนั ในเรือ่งโครงสรางครอบครวัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
บทบาทของสตรีในการจัดการกับภาวะยากลำบากของครอบครัวมากขึ้น ทำใหหลายประเทศพัฒนานโยบาย
และการขับเคล่ือนขององคกร และเครือขายตางๆ เพ่ือชวยเหลือสตรีและครอบครัวออกมา อยางหลากหลาย 
แตจุดเนนสำคัญท่ีเปนขอสรุปเบ้ืองตนที่เห็นไดชัดคือ การดูแลระบบสวัสดิการพื้นฐานของครอบครัวการจัด
ระบบชวยเหลือครอบครัวในภาวะยากลำบาก การสงเสริมความสัมพันธเก้ือกูลระหวางโลกการทำงานกับ
ชีวิตครอบครัว และการมีกลไกเชนศูนยหรือโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ในการใหการเรียนรูหรือเตรียม
ความพรอมใหแกพอแมในการดำเนินชีวิตครอบครัวอยางมีคุณภาพ 
 บทเรียนท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ภาครัฐ ทองถิ่น หรือเครือขายคนทำงานดานสตรีและครอบครัว      
เพียงลำพังไมอาจสรางครอบครัวทีด่แีละพัฒนาบทบาทของครอบครัวไปสูความเขมแข็งไดอยางสมบูรณ ดงันัน้การมี             
สวนรวมของทุกภาคสวนจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะความตระหนักของประชาชนท่ีจะตองหันมาใหความสำคัญ
กับบทบาทของสตรีและครอบครัวของตนอยางจริงจัง และควรตองมีการใฝรูและตองพยายามเรียนรูสิ่งตางๆ   
ที่มีความจำเปนตอการดำเนินชีวิตของตนและครอบครัว 
 
ปรากฏการณดีๆ เรื่องสตรีและครอบครัวไทย 
 การพัฒนาสตรีและครอบครัวมีความหมายตอการพัฒนาประเทศอยางยิ่ง โดยเปนกระบวนการหนึ่ง
ของการสรางความเขมแข็งจากรากฐานของชุมชนและสังคม ในระยะเวลาเกือบทศวรรษท่ีผานมา เราพบพลัง
ความรวมมือในการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในสังคม จากพื้นที่ชุมชนเล็ก จากเครือขายคนทำงาน             
ในทุกๆ ภาคสวน ลวนมีสวนสำคัญในการสรางเสริมพลังใหเกิดการขับเคล่ือนงานดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวไดอยางถูกทางทั้งสิ้น  
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 ทามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากเครือขายคนทำงานดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตลอดจน
การลงทุนดานพัฒนาสตรีและครอบครัวตางๆ อาทิ การที่รัฐบาลไดทำงานรวมกับองคกรสตรี ตั้งแตระดับ
ทองถ่ินจนถึงระดับประเทศกำหนดเปาหมายในการใหโอกาสสตรีในทุกพ้ืนท่ี ทุกชุมชน ไดมีสวนรวม                  
ในการรวมคิด รวมทำ รวมพัฒนา รวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตวิสัยทัศน 
สรางสรรคพลังสตรี ใหเปนพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมากข้ึน และผลการสำรวจและประเมิน         
ความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตการสนบัสนุนและความรวมมอืของสำนกังาน 
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยน้ัน พบวามีปรากฏการณดีๆ 
ของสตรีและครอบครัวในสังคมไทย อาทิ  
 • สตรีไทยมีโอกาสเรียนรู และเพิ่มทักษะอาชีพมากข้ึน โดยเฉพาะในทองถิ่นมีการดำเนินโครงการ
หรือการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหสตรี กลุมแมบานในทองถ่ินใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพและความรู
เก่ียวกับการสรางความม่ันคงใหครอบครัวมากข้ึน อาทิ โครงการฝกอบรมทักษะอาชีพ โครงการใหความรู  
เกีย่วกบัการทำบัญชคีรวัเรอืน โครงการใหความรูเกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้มกีารจดัต้ังกองทนุสวสัดกิารตางๆ 
ที่เกี่ยวของตอการพัฒนาอาชีพของสตรีในชุมชนมากข้ึน 
 • สตรีไทยมีพื้นที่การทำงานดานการเมืองที่เพิ่มขึ้น พบวา หลายทองถิ่นเปดโอกาสใหสตรี                   
ในทองถิ่นเขามาทำงานในตำแหนงคณะกรรมการ หรือคณะทำงานดานตางๆ ของทองถิ่นมากขึ้น และยังพบวา
ทองถิ่นมีการสงเสริมและเปดโอกาสใหสตรีเขาสมัครรับการเลือกต้ังเปนผูบริหารระดับทองถิ่น อาทิ นายกฯ 
รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ เปนตน 
 • สตรีไทยเปนพลังหนุนเสริมในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหทองถิ่น พบวามีการสงเสริม
ใหเกิดการรวมกลุมสตรีเพ่ือรวมกิจกรรมในการพัฒนาทองถ่ิน อาทิ การรวมกลุมแมบานเพ่ือสรางรายได     
จากการขายผลิตภัณฑในทองถิ่น การรวมกลุมสตรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
 • ครอบครัวไทยไมโดดเด่ียวยังมีทองถ่ินเปนที่พึ่ง การดำเนินงานของทองถ่ินในเร่ืองการจัดตั้ง 
และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ภายใตการดำเนินงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เปนท่ีรูจัก                  
มากข้ึน และในบางทองถ่ินมีความพึงพอใจในการใหความชวยเหลือ ใหคำแนะนำของ ศพค. ในระดับมาก     
รวมทั้งทองถ่ินยังมีการจัดทำฐานขอมูลโดยเครือขายคนทำงานดานครอบครัว หรือการจัดกิจกรรมเพื่อ       
เสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัวภายใต ศพค. อยางตอเนื่องอีกดวย  
 • ครอบครัวไทยเขมแข็งไดดวยพื้นที่สรางสรรค และกิจกรรมดีๆ สวนใหญจะเปนโครงการ   
สำหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อาทิ โครงการวันอาทิตย               
วันครอบครัว โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด ฯลฯ รวมท้ังทองถิ่นสวนใหญยังมีการจัดพ้ืนที่สรางสรรคสำหรับ
ครอบครัว อาทิ ลานกีฬา ลานกิจกรรม เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวไดใชเวลาวางรวมกัน โดยพบวากวารอยละ 
๖๐ ของประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงานของทองถิ่นในเรื่องนี้ระดับมาก 
 • แรงหนนุเสรมิจากทองถิน่ คอืความหวงัของประชาชนตอการพฒันาสตรแีละครอบครวั รอยละ 
๔๐ ของประชาชนมีความหวังวา ทองถิ่นควรสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาบทบาท
ภาวะผูนำของสตรี รวมทั้งการเสริมสรางเจตคติที่ดี การยอมรับความเสมอภาคระหวางหญิงชายตอ การพัฒนา
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ทองถ่ินใหมากข้ึน  และประชาชนยังมีความหวังตอการดำเนินงานของทองถ่ินในเร่ืองการสงเสริมสนับสนุน   
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสรางความมั่นคงของครอบครัว โดยการดำเนินโครงการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายได
ใหคนในครอบครัวและทองถิ่น รวมทั้งการใหความรูเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอีกดวย 
 โดย ๑ ใน ๓ ของคนในทองถ่ินคาดหวังวา ทองถ่ินจะเปดพื้นที่และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู   
ของคนในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตมากข้ึน รวมทั้งควรมีการพัฒนากลไกในการให         
ความชวยเหลอื และคุมครองเด็ก สตร ีจากการละเมิดและการกระทำทุกรปูแบบ โดยเสยีงสะทอน จากประชาชน 
คือ ทองถิ่นควรจัดโครงการใหความรูเรื่องกฎหมาย โครงการใหความชวยเหลือ พิทักษและคุมครอง รวมทั้ง 
การออกมาตรการท่ีเครงครัดและเปนรูปธรรม และยังหวังวาทองถิ่นควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการให  
ความรูเพื่อพัฒนาครอบครัว อาทิ กิจกรรมการวางแผนการดำเนินชีวิต กิจกรรมการเตรียม ความพรอมสำหรับ 
เยาวชนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต ภูมิคุมกันทางสังคมเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการสรางครอบครัวที่ดีในอนาคต 
และยังเปนการแกปญหาการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุนอีกดวย 
 นอกจากนี้ ยังปรากฏขอมูลเรื่องการพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
๑๑ นี้ โดยมีสาระสำคัญในเร่ือง การสรางสังคมเสมอภาคเนนใหคนมีเจตคติที่ดี และตระหนักยอมรับบทบาท
ของสตรี โดยมีมาตรการวาดวยเรื่องการลาคลอด และการจัดทำหลักสูตร “บทบาทหญิงชาย” การสรางสังคม
เปนธรรมยุติธรรมเพื่อเปดโอกาสใหสตรีเขาถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพมากขึ้นรวมทั้งการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีท่ีเปนรูปธรรม การสรางสังคมสุขภาพเพ่ือใหสตรีใหมีสุขภาวะดี มีความม่ันคงในชีวิต             
และมีการขับเคลื่อนการทำงานดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวแบบบูรณาการโดยการจัดตั้งศูนยชวยเหลือ
สังคม องคกรกลไกสตรีที่มีความเขมแข็งและเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนเปาหมายเพื่อใหสตรีมีความมั่นใจ   
มีศักยภาพ การทำงานทางการเมือง การบริหารและมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น  
 
ปจจัยจำเปนในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสตรีและครอบครัว 
 
 บทเรียนจากศึกษาขอมูลเรื่องสตรีและครอบครัวน้ัน พบวา ปจจัยท่ีมีผลในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขายสตรีและครอบครัว 
 คนทำงาน  
 คนทำงานที่คาดหวัง : คุณสมบัติของคนทำงานดานสตรีและครอบครัว 
 • มีใจรัก จิตอาสาพรอมทำงาน (อสม. อพม. อผส. อพมก.) 
 • มีความรูสึกเปนเจาของพื้นที่ ทองถิ่น คนในชุมชน (ศพค.) 
 • มีความรู และทักษะ ในการทำงานดานสตรีและครอบครัว  (นักจัดการรายกรณี : CM) 
 ขอเท็จจริง : ในพ้ืนที่ยังไมมีคนทำงานเฉพาะดานสตรีและครอบครัว เร่ืองการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวนั้นไมไดรับความสำคัญเทาท่ีควร โดยเฉพาะคนทำงานไมไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ   
สำหรับการเปนนักสังคมสงเคราะหรวมทั้งทักษะในการบริหารจัดการปญหาเพื่อชวยเหลือสตรีและครอบครัวได
อยางเหมาะสม 



มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ๓๘

 ทุนทำงาน 
 ปจจุบันมีกองทุนท่ีเปนแหลงหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได   
รวมทัง้กองทนุสำหรบัการจดัสวสัดกิารใหแกสตรี องคกรสตรี เครอืขายครอบครัวในระดับตางๆ จำนวนมาก อาท ิ
 • กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม       
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนกลไกลสำคัญในการดูแลกลุมเปาหมายและผูดอยโอกาสในสังคม รวมทั้งสนับสนุนใหมี  
การแกไขปญหาเชิงประเด็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงาน ดานการจัดสวัสดิการสังคม   
เชน ความยากจน การลดละเลิกอบายมุข การสรางความเขมแข็งใหภาคสวนตางๆไดเขามามีสวนรวม          
ในการจัดสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ เปนตน 
 วัตถุประสงคของกองทุนเพ่ือเปนทุนคาใชจายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมและเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนใหพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายคือ การใหภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
สังคม และเพื่อประโยชนในการเสริมสรางความม่ันคงทางสังคมใหเปนไปอยางท่ัวถึงเหมาะสมและเปนธรรม 
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล โดยกําหนดเปนวาระเรงดวน        
ทีด่าํเนินการในป ๒๕๕๕ เพือ่เปนแหลงเงนิทนุหมนุเวยีนแบบดอกเบีย้ตํา่หรอืปลอดดอกเบ้ียในการพฒันาอาชพี 
สรางงาน สรางรายไดเพื่อการพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ และสวัสดิการใหแกสตรี รวมถึงการพัฒนา 
ศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีการพัฒนาบทบาทสตรี การสรางภาวะผูนํา และการคุมครองและพิทักษสิทธิ 
ทั้งนี้ รัฐบาลมุงเนนท่ีจะทํางานรวมกับองคกรสตรีตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อใหโอกาสสตรี    
ในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ไดมีสวนรวมในการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสตรีตางๆ ในการขับเคล่ือนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี เพือ่ใหสตรไีทย         
ไดใชประโยชนจากกองทุนพัฒนาสตรี ในการมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ขอเท็จจริง : กองทุนตางฯเหลาน้ีมีการจัดสรรสำหรับการแกปญหาและเยียวยาไดในระดับหนึ่ง     
แตยังมีความตองการจากสตรี ครอบครัว รวมทั้งคนทำงานดานนี้ตองการใหกองทุนและงบประมาณจากกองทุน
ไดรับการจัดสรรตามเกณฑที่เหมาะสม โดยอาจมีการพิจารณาเร่ืองเกณฑกลางข้ันพื้นฐานในการจัดสรรรวมกับ
เกณฑเฉพาะประเด็นปญหา 
  
 เครื่องมือการทำงาน 
 การท่ีจะพัฒนาเรื่องของบทบาทสตรีและครอบครัวใหการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมไดนั้น จำเปน  
อยางย่ิงท่ีตองสรางกลไกการขับเคล่ือนงานในพ้ืนที่ใหชัดเจน โดยผานกระบวนเรียนรูรวมกันเพ่ือใหครอบคลุม
มุมมองหลากหลาย การเปดพื้นที่ใหทุกภาคสวนไดรวมกันวิเคราะหปญหา อุปสรรค และการจัดลำดับ      
ความสำคัญของปญหาลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยการสราง/จัดการบนฐานขอมูล การทำงานบนฐานขอมูลสู
แนวทางการปฏิบัติ การพัฒนาระบบเฝาระวังสภาวการณปญหาสตรีและครอบครัวในพ้ืนที่ การพัฒนาตัวชี้วัด
ครอบครัวระดับทองถิ่น รวมทั้งการสรางตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมหรือแผนงานท่ีเกี่ยวของ และการสราง
ชองทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธที่รวดเร็วและท่ัวถึงเพ่ือใหทำงานไดอยางคลองตัว อาทิ เสียงตามหมูบาน 
แผนพับ เทคโนโลยีอื่นๆ โดยใชภูมิปญญาของคนในชุมชน 
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 ขอเท็จจริง : องคความรูในการพัฒนาเครื่องมือทำงานสตรีและครอบครัวในพื้นที่ยังไมเพียงพอ    
รวมทั้งไมมีการอบรมการใชเครื่องมือในการทำงานฯ ทำใหการทำงานพัฒนาขาดเครื่องมือดีๆ ขาดผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานอยางแทจริง 
 พื้นที่ของคนการทำงาน อาทิ 
 • พื้นท่ีของศพค. ทำหนาท่ีเปนกลไกในระดับพ้ืนที่สำหรับการบูรณาการการทำงานรวมกันของ 
  หนวยงานระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และท่ีสำคัญกระบวนการมีสวนรวมของทองถิ่น และภาค 
  ประชาชนท่ีมาจากตัวแทนกลุมตางๆ มารวมกันดูแล ปองกัน และแกไขปญหาครอบครัวในชุมชน 
 • พื้นที่สรางสรรค พื้นที่สุขภาวะ พื้นที่นาอยู คือการสรางพื้นที่ที่ทำใหคนใชชีวิตอยางมีความสุข  
  สงเสริมการอยูรวมกันของชุมชน เปนพื้นที่สำหรับคนทุกเพศวัยทุกกลุม เปนพื้นที่สำหรับ 
  ครอบครัวและคนในชุมชน 
 • พื้นที่เฉพาะกิจ/เฉพาะประเด็น เปนพื้นที่ที่เกิดจากการรวมกลุมเฉพาะเร่ือง เฉพาะกิจเวลามีปญหา 
 ขอเท็จจริง : ตองการความชัดเจนในขอบเขตพื้นที่การทำงาน และการสรางเครือขายท่ีเปนปกแผน 
เพื่อใหเกิดการผสานรวมมือในการแกปญหาในแตระดับอยางมีประสิทธิภาพ 
 เครือขายคนทำงาน 
 เครือขายทางสังคมเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคม ทั้งของบุคคลและองคกรผานรูปแบบของ  
ปฏิสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตางๆ เชน การทำกิจกรรมรวมกัน การติดตอส่ือสารกัน การสรางความรวมมือ    
การพ่ึงพาอาศัยแลกเปล่ียน และการเรียนรูรวมกัน ซึ่งปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดขึ้นที่มีโครงสรางและรูปแบบ  
ที่หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน 
 ปจจุบันเครือขายคนทำงานดานสตรีและครอบครัวมีเปนลักษณะการทำงานของกลุมของคนหรือ
องคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน บางครั้งเกิดความรวมมือ ประสาน
พลัง ระดมทรัพยากรท้ังดานความรู บุคคล และงบประมาณ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมใหดีขึ้น อาจนับไดวาเครือขายคนทำงานดานสตรีและครอบครัวเปนทุน  
ทางสงัคมทีเ่ขมแขง็ในการชวยพฒันาประเทศชาต ิ โดยในปจจบุนัเครอืขายคนทำงานฯ มทีัง้เกดิจากการจดัตัง้ขึน้ 
จากความสนใจภายในและแรงผลักจากภายนอก อาทิ เครือขายภาคประชาชน เครือขายองคกรภาครัฐ 
เครือขายองคกรทองถิ่น เครือขายองคกรภาคธุรกิจ และเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
 สิ่งที่คาดหวัง คือ เครือขายคนทำงานดานสตรีและครอบครัวแบบพหุภาคีและแบบสหภาคี      
โดยการใหความสำคญักบัการทำงานรวมกบัภาควชิาการภายนอก อาท ิกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง 
ของมนุษย มูลนิธิเครือขายครอบครัว สำนักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ รวมทั้งมี           
การจัดการเครือขายแบบบูรณาการ โดยการมองสถานการณปญหาและบูรณาการการทำงานเพ่ือมีเปาหมายใน
การพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่อยางเปนองครวม  



มติสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ ๔๐

 นอกจากนี้เครือขายคนทำงานดานสตรีและครอบครัวควรมีการกำหนดเปาหมายเดียวกัน ภายใต
เง่ือนไขความเฉพาะในงาน และควรเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหเกิดการผนึกกำลังรวมกันทำงาน
ใหไดผลลัพธที่เปนพลังการทำงานท่ีทวีคูณไมใชทวิบวก เนื่องจากการทำงานของเครือขายจำเปนตองอาศัย   
ทัง้ความเช่ือมโยง ความรวมมอื การตดิตอสือ่สาร การชวยเหลือเก้ือกลู การสานสรางสมัพนัธ และรวมถึงการเสริม 
ความเขมแข็งอีกดวย 
 ขอเท็จจริง : การตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายยังไม
ชัดเจน การผนึกกำลังของเครือขายคนทำงานดานสตรีและครอบครัวยังไมเขมแข็ง อาทิ เครือขายเชิงพื้นที่   
เกิดจากการรวมกลุมโดยอาศัยพื้นที่ดำเนินการเปนปจจัยหลักในการทำงานรวมกัน เครือขายเชิงประเด็นโดย
การรวมกลุมของเครือขายประเภทน้ีไดมองขามมิตเิชิงพ้ืนทีไ่ปแตมุงเนนการจัดการในประเด็นกิจกรรมท่ีนาสนใจ 
และเครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ เกิดจากการทำงานที่มีภารกิจ/กิจกรรม และการกอตัวของ            
กลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางมุงเนนการดำเนินงานภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค และ
เปาหมายเดียวกันนั้น ยังเปนการทำงานของเครือขายท่ีขาดการเช่ือมตอการทำงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกัน สงผลใหพลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีและครอบครัวไมเขมแข็งและชัดเจน 
 

ประเด็นสำหรับเสนอแนวทางการทำงาน 
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสตรีและครอบครัว 

๑. การสรางแนวคิดการทำงานท่ีเปนรูปธรรม : ควรยึดหลัก ๕M Plus ๓C 
 เนนการเพิ่มศักยภาพหรือการเสริมสรางการทำงานของเครือขายคนทำงานดานสตรีและครอบครัว
โดยปจจัยเหลานี้  
 • คน (MAN) 
 • เงิน (MONEY) 
 • เครื่องมือ อุปกรณ (MATERIAL) และ จิตใจ (MORAL) 
 • การบริหารจัดการ (MANAGEMENT) 
 • การขับเคลื่อนทางสังคม (MOVEMENT) 
 เพ่ือชวยใหเกิดคนทำงานไดมีหลักในการพิจารณาและตระหนักถึงการทำงานใหที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากน้ี ปจจัยสนับสนุนการทำงานดานสตรีและครอบครัวใหเขมแข็ง เปนรูปธรรม และ
ยั่งยืนมากขึ้นนั้น ตองอาศัย 
 • Commitment พันธสัญญาที่แข็งแรง 
 • Competency สมรรถนะที่ดี 
  o สมรรถนะของการส่ือสารระหวางกัน 
  o สมรรถนะของภาวะผูนำ 
  o สมรรถนะขององคความรู ทักษะ เทคนิค การเขียนโครงการ การทำงานอยางยั่งยืน 
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 • Cooperation พลังการรวมมือ 
  o พลังความรวมมือเรื่องขอมูลที่จำเปนสำหรับการทำงาน 
  o พลังความรวมมือขององคความรูและเครื่องมือทำงาน 
  o พลังความรวมมือของคนทำงาน 
๒. การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายคนทำงาน : ควรมองใหกวางและลึกซึ้ง 
 มองกวาง หมายถึง สรางพลังการทำงานในแนวระนาบ เชน การตั้งโจทยการทำงานรวมกันของ
เครือขายองคกร กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข เครือขายคนทำงาน สมาคมครอบครัว
มูลนิธิตางๆ และ ครอบครัวดวยกันเอง 
 มองใหลึกซึ้ง หมายถึง สรางระบบเชื่อมตอการทำงานในแนวตั้ง เชน การบูรณาการคนทำงาน
ระหวางองคกร สวนกลาง ไดแก คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) สวนภูมิภาค ไดแก           
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด และสวนทองถิ่นในอนาคต  
 การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ อาจสงผลตอสตรีและครอบครัวใหเปล่ียนแปลงไป อยางไรก็ตาม 
หากวันนี้ทุกภาคสวนไดรวมมือกันทบทวนศักยภาพ รวมท้ังตนทุนการทำงานท่ีมีอยูใหมีความชัดเจน อาจจะ  
ชวยใหพวกเราไดมุมมองหรือขอคิดดีๆ ตอการเสริมสรางการทำงานของเครือขายคนทำงานดานสตรีและ
ครอบครัวที่เปนรูปธรรม และมีกระบวนการทำงานเขมแข็งอยางยั่งยืนไดตอไป  
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มติที่ ๓ : เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 
 ๑. สรางกลไกการทำงานของเครือขายคนทำงาน  
  ๑.๑ จัดทำระบบฐานขอมูลเครือขายทางสังคมดานสตรีและครอบครัว เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการกองทุนตางๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนขอมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขอมูล
เกี่ยวกับสตรีและครอบครัวทั่วไป และขอมูลเฉพาะกิจของเครือขายที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงาน 
และกระบวนงานดานสตรีและครอบครัวใหมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยอาศัยกองทุนตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู เครื่องมือในการทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อชวยเหลือ
ครอบครัวท่ีมีรูปแบบและความตองการท่ีหลากหลายในลักษณะตางๆ โดยใหความสำคัญกับการส่ือสาร         
ที่ชัดเจนและการกำหนดเปาหมายรวมกัน ผานการเรียนรูเพ่ือเปล่ียนตนเอง และการเรียนรูเพื่อเปล่ียนสังคม   
รวมถึงพัฒนากระบวนการสงผานองคความรู และประสบการณการทำงานของคนทำงานจากรุนสูรุน เพื่อให
กระบวนการทำงานเกิดความตอเนื่อง และสามารถเช่ือมตอการทำงานระหวางกันได  
  ๑.๓ รณรงคสรางความเขาใจ และภาพลักษณที่ดีระหวางเครือขายคนทำงาน โดยคำนึงถึง
ศักยภาพ คุณคาและความสามารถที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการทำงานรวมกัน
ระหวางเครือขายตางๆ ในระดับพื้นที่และองคกรตางๆ และประชาสัมพันธการดำเนินงานของเครือขาย         
ที่ประสบความสำเร็จผานสื่อทุกรูปแบบ และเผยแพรในวงกวางตอสาธารณะ อยางตอเนื่อง 
  ๑.๔ สงเสริมระบบสวัสดิการสังคมสำหรับคนทำงานฯ เพื่อใหเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน 
 
 ๒. การขับเคลื่อนพลังเครือขายและการมีสวนรวมของคนทำงาน 
  ๒.๑ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได โดยเครือขาย   
ทางสังคมตองเรยีนรูกระบวนการระบุปญหา การวางแผน การวเิคราะห การจดัการกบัปญหา และการประเมินผล 
ที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยใชคุณธรรมเปนหลักคิดในการดำเนินงาน เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ           
การมีสวนรวมของเครือขายสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่หรือระดับองคกร 
  ๒.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติเครือขายทางสังคมดีเดนดานสตรีและครอบครัว เพื่อพลิกชีวิตจากสภาวะ
ยากลำบากกลับคืนสูสภาวะปกติ  
  ๒.๓ เปดพื้นที่ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เชน ตลาดนัดวิชาการ ตลาดนัดนวัตกรรม เพ่ือนำผลงาน
หรือกิจกรรมมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
  ๒.๔ สนับสนุนการสรางเครือขายครอบครัวในรูปแบบตาง ๆ เชน เด็กและเยาวชนอาสา ผูสูงอายุ
อาสา เครือขายครอบครัวในโรงเรียน เปนตน 
  ๒.๕ สนับสนุนเครือขายทางสังคม จัดทำโครงการครอบครัวเขมแข็ง หรือครอบครัวอบอุนเพื่อเปน
ฐานของสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศในทุกจังหวัด 
  ๒.๖ สนับสนุนใหเครือขายทางสังคมดานสตรีและครอบครัว เขาถึงแหลงทุนสนับสนุนการจัด
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุข 
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สมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ 

เอกสารหลัก : การเสริมพลังครอบครัว สรางสมดุลประชากรอยางมีคุณภาพ 
มติที่ ๔ : เสริมพลังครอบครัว เพื่อสรางสมดุลประชากรอยางมีคุณภาพ 

โดย 
คณะทำงานงานวิชาการ  

คณะทำงานจัดสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ 
ประจำป ๒๕๕๖ 
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สถานการณและแนวโนม 
 ประชากรไทยมีอัตราการเพิ่มที่ต่ำมากในปจจุบัน และมีแนวโนมวาอาจจะหยุดขยายตัวในอีกไมเกิน 
๒๐ ปขางหนา จากการเปล่ียนแปลงในโครงสรางของประชากรเปนที่แนชัดวา คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และ
ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมผูสูงอายุ” ซึ่งในรอบศตวรรษที่ผานมาขนาดประชากรไทยไดขยายใหญขึ้น
อยางมาก จากการสำมะโนประชากรคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ มีจำนวนประชากรเพียง ๘ ลานคน เพิ่มเปน 
๒๖ ลานคนในป พ.ศ. ๒๔๐๓ และเพิ่มเปน ๖๕.๙ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางไรก็ตามพบวาในระยะสิบป
ที่ผานมาประชากรไทยมีอัตราการเพ่ิมชาลงอยางมาก อันเปนผลมาจากอัตราการเกิดในแตละปลดลง       
อยางตอเนือ่ง ปจจบุนัอตัราการเพิม่ประชากรของประเทศไทยอยูทีเ่พียงรอยละ ๐.๘ เทานัน้ ตำ่กวาเมือ่สีส่บิปกอน    
ที่มีอัตราการเพ่ิมถึงรอยละ ๓  และยังมีแนวโนมวาอัตราการเพ่ิมประชากรของประเทศไทยจะลดต่ำลงไปอีก  
จนเหลือรอยละ ๐ ในอีกไมเกิน ๒๐ ปขางหนา ในอนาคตตอจากนั้นอาจลดลงถึงขั้นติดลบก็เปนได ในอีกสี่สิบป
ขางหนา ถาภาวะเจริญพันธุลดต่ำลงไปอีก ประชากรไทยจะประกอบดวยเด็กเพียงประมาณรอยละ ๑๒                      
วัยแรงงานประมาณรอยละ ๖๕ และประชากรอายุ ๖๕ ปขึ้นไปจะมีมากถึงรอยละ ๒๓ หรือเกือบหน่ึงในส่ี                 
ของประชากรท้ังหมด (รายงานสุขภาพคนไทย ๒๕๕๕, ปราโมทยและปทมา) 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงโครงสรางประชากร 

ที่มา : ขอมูลประชากรในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดย คณะทำงานฝายวิชาการ  
คณะทำงานจัดสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำป ๒๕๕๖ 

การเสริมพลังครอบครัว เพ่ือสรางสมดุล 
ประชากรอยางมีคุณภาพ 
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แผนภูมิที่ ๒ จำนวนประชากรและอัตราเพิ่มประชากรในประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๕๕๓ 

ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๐๓ , ๒๕๑๓ , ๒๔๒๓ , ๒๕๓๓ , ๒๕๔๓ และ ๒๕๕๓ 

 

ตารางท่ี ๑ สถิติการเกิดมีชีพ – ตาย พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ 

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมิเตอรประเทศไทย 

หมายเหตุ ขอมูลของป พ.ศ. ๒๕๕๖ นับจากวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

ครอบครัวกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากร 
 สถาบันครอบครัวไทยเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญและมีหนาที่ในการสรางสรรคสมาชิกใหม 
และอบรมเลี้ยงดูขัดเกลาใหเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม แตปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง 
องคประกอบ และบทบาทหนาที่ ซึ่งอาจเปนเหตุปจจัยที่สงผลกระทบตอโครงสรางประชากรไทยโดยรวม ดังนี้ 
 ๑. ขนาดของครอบครัวเล็กลง สำมะโนประชากรในป พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา ประเทศไทยมีขนาด
ครัวเรือนเฉลี่ยเพียง ๓.๒ คนเทานั้น ลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีจำนวนเฉลี่ย ๓.๘ คน  
 ๒. การเปล่ียนแปลงแบบแผนครอบครัว (พัชราวลัย วงศบุญสิน , ๒๕๕๓)  
  ๒.๑ แบบแผนครอบครัวกำลังเปลี่ยนแปลงไปสูลักษณะของการเปน “ครอบครัวปราศจากบุตร” 
หรือครอบครัว DINK (Double Income No Kid) หมายถึง ครอบครัวในลักษณะท่ีคูสมรสไมมีบุตร ซึ่งมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะท่ีครอบครัวซึ่งประกอบไปดวยสามี ภรรยา และบุตร มีแนวโนมลดลง และครอบครัว
ที่มีเพียงสามีหรือภรรยาและบุตรก็มีแนวโนมลดลงเชนกัน 
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  ๒.๒ แบบแผนการสมรสเปล่ียนแปลงไป ประชากรไทยมีแนวโนมที่จะครองโสดเพ่ิมมากข้ึน       
ซึ่งเปนวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ใหความสำคัญกับการดำรงชีวิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยไมมีภาระมากข้ึน เรียกวาครอบครัว SINK (Single Income No Kid) ซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศไทย การสมรสมีแนวโนมลดลงจากอัตรา ๒๘.๕ ตอพันในป พ.ศ. ๒๕๓๙    
เปนอัตรา ๑๕.๖ ตอพัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงภาวะเชนน้ีสงผลตอภาวะเจริญพันธุ การท่ีสตรีไมแตงงาน                  
ยอมแสดงถึงการไมมีบุตร หากสตรีไทยมีแนวโนมไมแตงงานมากข้ึน อาจจะทำใหเกิดสภาวะเจริญพันธุลดลงได 
เหตุผลท่ีทำใหสตรีมีแนวโนมเปนโสดเพ่ิมสูงข้ึน เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีสตรีมีบทบาทและสถานภาพ   
ในสังคมสูงขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดในทางเศรษฐกิจ มีการศึกษาสูงขึ้น และมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
ไมแตกตางจากผูชาย จึงเปนสาเหตุสำคัญที่ผูหญิงเปนโสดเพิ่มมากขึ้น  
ตารางท่ี ๒ รอยละการอยูเปนโสดของสตรีไทย อายุ ๑๕ - ๕๔ ป  

ที่มา : ผลของภาวะสมรสท่ีมีตอการลดลงของภาวะเจริญพันธุในประเทศไทย 
  ๒.๓ ครอบครัวไทยมีการหยารางเพิ่มสูงขึ้น โดยการหยารางในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเน่ืองจากอัตรา ๓.๗ ตอพัน ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนอัตรา ๔.๔๙ ตอพันในป ๒๕๔๕  
ตารางท่ี ๓  สถิติการจดทะเบียนสมรส – ทะเบียนหยา พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔ 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๕) 
 จากสถานการณแนวโนมการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากร และสถานการณครอบครัวดังกลาว 
สอดคลองกับการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ๒๕๕๕) ที่ไดคาดการณวาจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ตามกลุมอายุที่สำคัญ คือ ประชากรวัยเด็ก อายุ ๐ - ๔ ป มีจำนวนและสัดสวนลดลง ประชากรวัยแรงงาน   
อายุ ๑๕ - ๕๙ ป มีจำนวนและสัดสวนลดลง และประชากรสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป มีแนวโนมเพิ่มขึ้น                    
อยางตอเนื่อง ซึ่งการลดลงของสัดสวนประชากรวัยเด็ก เปนขอจำกัดตอการขยายตัวของสัดสวนกำลังแรงงาน
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ในอนาคต ซึ่งเปนกำลังในการผลิตที่สำคัญของครอบครัวและของประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอม                  
ในทุกดานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร และการเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ 
รูปแบบการสนับสนุนครอบครัวที่มีอยูในปจจุบัน 
 ๑. สิทธิสำหรับผูหญิงลาคลอด 
  ๑.๑ ราชการ มีสิทธิลาคลอดกอน ระหวาง หรือหลังการคลอด ไดไมเกิน ๙๐ วัน โดยสามารถ   
รับเงินเดือนไดตามปกติ ๙๐ วัน และสิทธิในการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอด
บุตรได ไมเกิน ๑๕๐ วันทำการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา 
  ๑.๒ พนักงานราชการ มีสิทธิลาคลอดได ๙๐ วัน สามารถรับเงินเดือนไดตามปกติ โดย ๔๕          
วันรับจากสวนราชการ และอีก ๔๕ วันรับจากสำนักงานประกันสังคม พรอมมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ไดไมเกิน ๑๕๐ วันทำการ โดยไมรับเงินเดือน นอกจากน้ี ยังสามารถเบิกเงินชวยเหลือการคลอดบุตรไดครั้งละ 
๔๐๐ บาท โดยไมรวมคารักษาพยาบาลซึ่งเบิกแยกเปนกรณีพิเศษได พรอมยังไดรับเงินสวัสดิการสำหรับบุตร               
ที่ชอบดวยกฎหมายเดือนละ ๕๐ บาทตอบุตร ๑ คน แตไมเกิน ๓ คน จนกวาบุตรจะมีอายุ ๑๘ ปบริบูรณ 
  ๑.๓ บริษัทเอกชน สามารถลาคลอดได ๙๐ วัน ไดรับเงินเดือนรอยละ ๕๐ ของคาจางใชสิทธิตาม
ประกนัสงัคม รบัคาทำคลอดบุตรแบบเหมาจายครัง้ละ ๑๓,๐๐๐ บาท ตอการคลอดบุตรหนึง่ครัง้ โดยผูประกนัตน 
ที่เปนหญิงมีสิทธิเบิกคาคลอดได ๒ ครั้ง ผูประกันตนชายเบิกคาคลอดบุตรได ๒ คร้ัง แตหากทั้งหญิงชายเปน   
ผูประกันตนโดยสามารถใชสิทธิรวมกันได ไมเกิน ๔ ครั้ง  
  ๑.๔ รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิลาคลอดได ๖๐ วันโดยรับเงินเดือนตามปกติ และสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดู
บุตรไดไมเกิน ๓๐ วัน โดยไดรับเงินเดือนตามปกติ สามารถเบิกเงินชวยเหลือการคลอดบุตรไดคร้ังละ ๔๐๐ 
บาท ไมรวมคารักษาพยาบาล โดยสวนน้ีคุณแมเบิกคาใชจายไดตามระเบียบพนักงานรัฐวิสาหกิจ และยังไดรับ
เงนิชวยเหลือบุตรจำนวน ๕๐ บาทตอคนตอเดือน  
  ๑.๕ อาชีพอิสระ สามารถใชบริการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือบัตรทอง โครงการ ๓๐ 
บาทรักษาทุกโรค โดยในสวนของการฝากครรภ การสรางภูมิคุมกันโรคของเด็ก สามารถเขารับบริการไดฟรี 
หรือชำระ ๓๐ บาท สำหรับการคลอดบุตรไมเกิน ๒ ครั้ง พรอมการตรวจรักษา รวมถึงคาหองและคายา  
 ๒. การจัดสิ่งแวดลอมปลอดภัยในสถานที่ทำงานระหวางการต้ังครรภ 
  การทำงานในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยระหวางต้ังครรภ หากหญิงต้ังครรภทำงานอยูในพ้ืนที่หรือ
ตำแหนงท่ีมีความเส่ียงตอการต้ังครรภ เชน ทำงานในโรงงานหรือทำงานในตึกท่ีตองข้ึนลงบันไดบอยๆ                    
เพื่อความปลอดภัยของคุณแมและทารกในครรภ คุณแมมีสิทธิ์ขอยายแผนกหรือยายโตะทำงานเปนการชั่วคราว
ชวงกอนหรือหลังคลอด โดยย่ืนเร่ืองควบคูกับใบรับรองแพทย ทั้งนี้ กฎหมายคุมครองคุณแมตั้งครรภ ยังหาม
นายจางใหลูกจางหญิงทำงานระหวาง ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.รวมถึงหามทำงานลวงเวลา ทำงานในวันหยุด                   
หรอืทำงานประเภทเก่ียวกบัเครือ่งจกัรกลท่ีมคีวามสัน่สะเทือน, งานขบัเคลือ่น, งานแบกหามหรือยกของหนักเกนิ 
๑๕ กิโลกรัม หรืองานในเรือ  
 ๓. บริการของโรงพยาบาล ตรวจครรภ และมีคอรสเตรียมความพรอมสำหรับการคลอด โดย      
สวนใหญจะเรียนครั้งแรกชวงระยะครรภ ๓ เดือน และอีกครั้งชวง ๖ – ๙ เดือน  
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นโยบายและแผนงานท่ีเกี่ยวของ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กำหนดยุทธศาสตร                
การสงเสริมใหประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ พรอมที่จะพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพเมื่อเติบโตขึ้น                 
โดยมุงสงเสริมอนามัยเจริญพันธุที่ดีในกลุมประชากรทุกชวงวัย และสงเสริมใหประชากรไทยที่มีความพรอม               
ใหมีบุตรเพ่ิมขึ้น โดยไดนิยามคำวาประชากรท่ีมีความพรอม หมายถึง ประชากรชวงอายุ ๒๐ - ๓๕ ป ที่ม ี       
ความพรอมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมเพียงพอที่จะดูแลและพัฒนาบุตรใหเติบโตอยางมีคุณภาพได พรอมทั้ง                
ไดกำหนดแนวทางไวดังนี้ 
 ๑) สงเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ ไดแก การสงเสริมพอและแมใหไดรับบริการปรึกษาและเตรียม         
พรอมการมีบุตรแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ และทันเวลา เพิ่มคุณภาพการฝากครรภ การติดตามดูแลเด็ก
แรกเกิดและใหคำปรึกษาแกมารดา และผูเลี้ยงดูอยางเปนระบบตอเนื่อง 
 ๒) การสงเสริมอนามัยเจริญพันธุของประชากรในแตละชวงวัย ไดแก วัยรุน ประชากรวัยทำงาน 
กลุมที่มีความพรอมและมีบุตรยาก และประชากรท่ีมีความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้น โดยสรางคุณคาของการมีบุตร                
วา การมีบุตรเปนการเพิ่มทุนมนุษย ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมที่สำคัญของสังคม การสนับสนุน                  
ใหสถานประกอบการ นายจาง และหนวยงานภาครัฐ ปรับสภาพแวดลอม และเงื่อนไขการทำงานที่เปนมิตร                 
ตอครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงการลดผลกระทบเชิงลบจากการมีบุตร ท้ังในแงของโอกาสการทำงาน                    
การกลับมาทำงานภายหลังการลาคลอด และการลาเล้ียงดูบุตร ความยืดหยุนดานตารางเวลา ชั่วโมงการทำงาน 
และสถานท่ีทำงาน สถานท่ีดูแลเด็กท่ีเหมาะสม ความเสมอภาคทางเพศในโอกาสการทำงาน และความกาวหนา     
ในหนาทีก่ารงาน นอกจากนี ้ยงัมกีารปรบัปรงุมาตรการจงูใจและกฎระเบยีบตางๆ ของภาครฐัทีเ่อือ้ตอการมบีตุร 
และลดอุปสรรคตอการมีบุตร โดยของประเทศไทยเนนท่ีบุตรคนท่ีสาม อาทิ การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือพัฒนา
บุตรใหมีคุณภาพ การลดหยอนภาระทางภาษีเงินได การมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดสรรเงินสวัสดิการ
ชวยเหลือการมีบุตร 
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มติที่ ๔ : เสริมพลังครอบครัว เพื่อสรางสมดุลประชากรอยางมีคุณภาพ 
 

 ๑. ใหรัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ปรับปรุงมาตรการจูงใจ และกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อและลด
อุปสรรคตอการมีบุตร รวมถึงเพิ่มสวัสดิการดานสาธารณสุข การศึกษา และดานการเงินสำหรับหญิงระหวาง  
ตั้งครรภ คลอด และเลี้ยงดูบุตร  
 ๒. ใหรัฐสนับสนุน หนวยงานท่ีเก่ียวของ สถาบันการศึกษาและวิจัย สงเสริมการศึกษาวิจัยการเกิด
อยางมคีณุภาพ เชน สวัสดิการนมคณุภาพสำหรบัแมตัง้ครรภ และเดก็หลงัอาย ุ๖ เดอืน มาตรการดานการคลงั 
เพื่อสงเสริมและพัฒนาครอบครัว สวัสดิการสำหรับกลุมแมที่เปนแรงงานนอกระบบ และกลุมครอบครัว        
ที่มีความตองการพิเศษ เชน ครอบครัวพอ/แมเลี้ยงเดี่ยว ศึกษาทบทวนปจจัยส่ีเพื่อตอบสนองตอการดำรงชีวิต 
สิทธิการลาคลอด และการเล้ียงดูบุตร หลักสูตรครอบครัวศึกษา 
 ๓. สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มมาตรการ กลไก         
การพฒันาเดก็และครอบครวัในทองถิน่ เชน สรางนกัพฒันาเดก็และครอบครวั เพิม่ศกัยภาพศนูยพฒันาเดก็เลก็ 
และ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน, การจัดสวัสดิการชุมชน, สวัสดิการดูแลเด็ก ๐-๓ ป, และสงเสริม          
ใหทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดการตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๔. สงเสริมการอบรมเล้ียงดูที่ถูกตองเพ่ือใหเด็กเจริญวัยอยางมีคุณภาพ โดยใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย รณรงคและสงเสริมบทบาทของพอ ผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว                 
ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก การปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว การเพ่ิมศักยภาพคณะทำงาน
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมทั้งรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
สื่อสารรณรงคสรางคานิยมของชุมชนใหเห็นถึงคุณคาของเด็กทุกคนที่เกิดมา (เด็กทุกคนเปนเด็กของชุมชน) 
และสงเสริมใหสถานประกอบการทุกแหงจัดสถานที่สำหรับแมใหนมลูก และจัดบริการดูแลเด็กในที่ทำงาน  
สนับสนุนบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการมีสวนรวมตอการพัฒนาเด็กและครอบครัว และร้ือฟนมิติ
วัฒนธรรมในการสรางวิถีครอบครัวไทย 
 ๕. ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเสริมพลังของครอบครัว โดยการ
รณรงคและประชาสัมพันธใหครอบครัวหยุด ๔ ทุกข คือ หยุดหนี้สิน หยุดอบายมุข หยุดรุนแรง และหยุด
นอกใจ และสราง ๔ สุข คือ สรางการส่ือสารดี สรางการมีเวลาใหกัน สรางการแบงปนใสใจ สรางการหวงใย
สุขภาพ ใหกับครอบครัว 
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