
Highlights
• สถานการณ์์เด็ก็เกดิ็น้อยปรากฏชัดั็ยิ�งขึ้้�นในปี 2564 มีเีด็ก็เกดิ็

ใหมี่เพียีง 5 แสนคน ต่ำำ�ากว่่าจำำานว่นผู้้เ้สยีชัวี่ติ่ำเป็นครั �งแรก 
สอด็คล้อ้งกบัคว่ามีเหน็คนร่น่ใหมีท่ี่ี�มีองว่า่การแต่่ำงงานแล้ะมีลี้ก้
เป็นเป้าหมีายชัวี่ติ่ำล้ำาด็บัที่า้ย

• คว่ามีมีั �นคงที่างการเงนิแล้ะการงานเป็นปัจำจำยัสำาคญัในการ
ต่ำดั็สนิใจำมีลี้ก้ เล้ี�ยงล้ก้ 1 คน จำนถง้อาย ่21 ปี พีอ่แมีม่ีคีา่ใชัจ้ำา่ย
เฉล้ี�ย 1.53 ล้า้นบาที่ แล้ะหากต่ำอ้งการใหล้้ก้มีคีณ่์ภาพีชัวี่ติ่ำที่ี�ด็ี
กอ็าจำต่ำอ้งจำา่ยมีากกว่า่ 3 ล้า้นบาที่

• ไที่ยยงัขึ้าด็ระบบสนบัสน่นในการเล้ี�ยงเด็ก็ ที่ั �งสทิี่ธิลิ้าคล้อด็พีอ่แมี ่
ศูน้ยเ์ด็ก็เล้ก็ที่ี�ครอบคล้ม่ี แล้ะพี้�นที่ี�เล้ี�ยงเด็ก็ในสถานที่ำางาน ฯล้ฯ

• รฐัต่ำอ้งปรบัระบบนเิว่ศูเล้ี�ยงด็เ้ด็ก็ ต่ำั �งแต่ำเ่พีิ�มีเงนิอ่ด็หน่นเด็ก็เล้ก็
ถว้่นหน้า ขึ้ยายสทิี่ธิลิ้าคล้อด็ พีฒันาคณ่์ภาพีศูน้ยเ์ด็ก็เล้ก็ แล้ะ
ล้งที่น่ด็า้นคว่ามีร้ ้เพี้�อล้ด็ภาระพีอ่แมี ่สรา้งแรงจำง้ใจำใหค้นอยาก
มีลี้้ก แล้ะที่ี�สำาคญัคอ้สรา้งสงัคมีที่ี�เอ้�อใหเ้ด็ก็ที่่กคนเต่ำบิโต่ำได็้
อยา่งเต่ำม็ีที่ี�
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 เมี้�อชั่ว่งต่ำ้นปีที่ี�ผู้่านมีา “ต่ำวั่เล้ขึ้เด็็กเกิด็
ใหมี่” สรา้งแรงสั �นสะเที่อ้นให้กบัสงัคมีไที่ยแล้ะ 
จำ่ด็ประเด็น็ใหเ้กดิ็การถกเถยีงขึ้้�นอกีครั �ง เพีราะ
จำำานว่นเด็็กเกิด็ใหมี่มีีแนว่โน้มีน้อยล้งต่ำ่อเน้�อง 
ที่่กปี โด็ยปี 2564 ที่ี�ผู้่านมีามีเีด็ก็เกดิ็ใหมี่เพียีง 
544,570 คน เป็นต่ำวั่เล้ขึ้ต่ำำ�าที่ี�ส่ด็ในรอบ 50 ปี  
ล้ด็ล้งจำาก 10 ปีที่ี�แล้ว้่มีากถง้ 3 แสนคน แล้ะยงั
เป็นปีแรกที่ี�จำำานว่นผู้้เ้สยีชัวี่ติ่ำส้งกว่่าจำำานว่นเด็ก็
เกดิ็ใหมี ่(แผู้นภม้ีทิี่ี� 1) พีรอ้มีกบัที่ี�ประเที่ศูไที่ยได็้
เคล้้�อนต่ำัว่เขึ้้าส้่ส ังคมีส้งว่ัยอย่างสมีบ้รณ์์เป็น
ประเที่ศูแรกในบรรด็าประเที่ศูกำาล้งัพีฒันา หรอ้ที่ี�
นกัว่ชิัาการเรยีกว่า่ “แก่ก่อนรว่ย”

 ปรากฏการณ์์ “เกดิ็น้อย-อาย่ยน้” ก่อผู้ล้ 
กระที่บผู้้กโยงเป็นล้้กโซ่่ในหล้ากหล้ายมีติ่ำิ ที่ั �ง
โครงสรา้งประชัากรที่ี�เปล้ี�ยนแปล้งไปอยา่งสิ�นเชังิ 
ภาว่ะขึ้าด็แคล้นแรงงานที่ี�ร่นแรงขึ้้�น แล้ะส่งผู้ล้ 
ให้สภาพีเศูรษฐกิจำเปราะบางมีากขึ้้�น หากมีอง 
ในระยะยาว่ ผู้้้ที่ี�ได็้รบัผู้ล้กระที่บโด็ยต่ำรงแล้ะ 

หนักหน่ว่งที่ี�ส่ด็คงหนีไมี่พีน้ ‘เด็ก็ร่่นปัจำจำ่บนั’ ที่ี�
ต่ำอ้งแบกรบัภาระหนกัขึ้้�นในการขึ้บัเคล้้�อนประเที่ศู
เมี้�อเขึ้า้ส้่ว่ยัแรงงาน ต่ำอ้งด็้แล้ประชัากรว่ยัพี้�งพีงิ
อยา่งผู้้ส้ง้อายม่ีากขึ้้�น แล้ะอาจำสรา้งเน้�อสรา้งต่ำวั่ได็้
ยากกว่า่คนร่น่ก่อน

 แมี้ว่่ าที่ี� ผู้่ านมีารัฐบาล้จำะพียายามี
สนบัสน่นใหค้นมีลี้ก้มีากขึ้้�นอย้ต่่ำล้อด็ ผู้า่นนโยบาย
กระต่่ำ้นให้คนมีีล้้กเพี้�อชัาต่ำิ แต่ำ่ปรากฏชัดั็แล้้ว่
ว่่าการพีด้็เพียีงอย่างเด็ยีว่นี�ไมี่ได็ผู้้ล้ การด็ำาเนิน
นโยบายส่งเสรมิีให้คนมีลี้้กที่ี�เป็นไปอย่างถ้กที่ี� 
ถ้กที่าง อาจำต่ำ้องย้อนกล้ับไปต่ำั �งต่ำ้นกันต่ำั �งแต่่ำ 
คำาถามีพี้�นฐานว่า่ “อะไรที่ำาใหค้นไที่ยในปัจำจำบ่นัมีี
ล้ก้น้อยล้ง ชัา้ล้ง จำนถง้ไมีอ่ยากมีลี้ก้เล้ย” เพีราะ
การมีลี้้กในย่คสมียันี�มีรีาคาแพีง? เพีราะผู้้ห้ญงิ
เล้อ้กที่ี�จำะเป็นโสด็มีากขึ้้�น? หรอ้เพีราะที่ศัูนคต่ำิ
เร้�องการมีคีรอบครวั่ที่ี�เปล้ี�ยนไป? หากเป็นเชัน่นั �น
แล้ว้่ “สงัคมีแบบไหนที่ี�จำะที่ำาใหค้นเหล้่านี�อยากมีี
ล้ก้มีากขึ้้�น” 
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อตั่ำราการเกดิ็แล้ะต่ำายขึ้องประชัากรไที่ย ปี 2555-2564 แล้ะสดั็สว่่นผู้้ส้ง้อาย่

ท่ีมา 
สำานกังานสถติ่ำแิหง่ชัาต่ำ ิพี.ศู. 2564
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 งานว่จิำยัเร้�อง การสง่เสรมิีการมีบ่ีต่ำรผู้า่น 
การสร้างสมีด็่ล้ระหว่่างการที่ำางานแล้ะการ 
สร้างครอบครวั่ที่ี�มีคี่ณ์ภาพี (2559) จำดั็ที่ำาโด็ย 
ผู้ศู.ด็ร.มีนสกิาร กาญจำนะจำติ่ำราแล้ะคณ์ะ นำาเสนอ 
“ปัจำจำยัที่ี�คนร่่นใหมีไ่มีอ่ยากมีลี้ก้” จำากการสำารว่จำ
คว่ามีเห็นแล้ะการให้ค่ณ์ค่าเกี�ยว่กับการสร้าง
ครอบครวั่ขึ้องคนเจำนเอกซ่์แล้ะเจำนว่ายหรอ้กล้่่มี
คนที่ี�เกดิ็ระหว่า่งปี 2508-2522 แล้ะ 2523-2540 
โด็ยเหต่่ำผู้ล้สำาคญัมี ี3 ขึ้อ้คอ้ ปัจำจำยัด็า้นคา่นิยมีใน
การสรา้งครอบครวั่ ปัจำจำยัด็า้นเศูรษฐกจิำ แล้ะปัจำจำยั
ด็า้นเว่ล้า/สมีด็ล่้ในการใชัช้ัวี่ติ่ำ1

1. 107:)A$?B$90C7D-/#107!7A0#$7/'$7"E
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 คนร่น่ใหมีไ่มีไ่ด็ย้ด้็ต่ำดิ็กบันิยามีครอบครวั่
แบบเด็มิีที่ี�ประกอบด็ว้่ย “พีอ่ แมี ่ล้ก้” แต่ำ่เปิด็รบั
รป้แบบที่ี�หล้ากหล้ายมีากขึ้้�น ที่ั �งค้่รกัที่ี�เล้อ้กไมี่มีี
ล้้ก พี่อแมี่เล้ี�ยงเด็ี�ยว่ ไปจำนถง้คนโสด็ที่ี�อย้่ต่ำวั่คน
เด็ยีว่หรอ้อย้ก่บัพีอ่แมี ่งานว่จิำยัพีบว่า่รป้แบบขึ้อง
ครอบครวั่ที่ี�แต่ำกต่ำ่างอาจำไมีใ่ชั่ปัจำจำยัชัี�ว่ดั็ค่ณ์ภาพี
ขึ้องครอบครวั่ การมีลี้ก้จำง้ไมีใ่ชัส่ิ�งจำำาเป็นหรอ้ขึ้าด็
ไมีไ่ด็ส้ำาหรบัการสรา้งครอบครวั่อกีต่ำ่อไป
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 คำาต่ำอบเร้�องเป้าหมีายชัวี่ติ่ำในชัว่่ง 5-10 ปี 
ขึ้องคนเจำเนเรอชันันี�สะที่อ้นว่า่ สิ�งที่ี�พีว่กเขึ้าอยาก
ที่่่มีเที่เว่ล้าให้มีากกว่่าการแต่่ำงงานแล้ะมีลี้้กคอ้  
การสรา้งคว่ามีมีั �นคงที่างการเงนิ คว่ามีกา้ว่หน้า
ที่างการงาน แล้ะการด็้แล้ชัวี่ติ่ำส่ว่นต่ำวั่ ไมี่ว่่าจำะ
เป็นการสรา้งเน้�อสรา้งต่ำวั่ การมีธีิ่รกจิำ การผู้่อน
คอนโด็หรอ้บ้าน การที่่องเที่ี�ยว่ การด็้แล้พี่อแมี ่

แล้ะด็้แล้ส่ขึ้ภาพีต่ำวั่เอง น่าสนใจำว่่าแมีก้ระที่ั �งใน
กล่้ม่ีคนที่ี�ต่ำั �งเป้าจำะแต่ำ่งงานแล้ะมีบี่ต่ำร กเ็ล้อ้กที่ี�จำะ
สรา้งฐานะที่างการเงนิใหม้ีั �นคงในระด็บัหน้�งก่อน 
ที่ำาใหเ้หน็ว่่าปัจำจำยัด็้านเศูรษฐกจิำเป็นสิ�งที่ี�คนร่่น
ปัจำจำ่บันคำาน้งถ้งเสมีอในการต่ำัด็สินใจำสร้าง
ครอบครวั่

3. #0*.?9#8*(%9%,CE20 LA0%,2311M/08C!,.
!%K?2:*107:;A;,E6=!9E*="E

 การต่ำอ้งใชัเ้ว่ล้าสว่่นใหญ่ไปกบัการที่ำางาน
ที่ำาใหค้นร่น่นี�จำนิต่ำนาการถง้ชัวี่ติ่ำที่ี�ต่ำอ้งรบัผู้ดิ็ชัอบ
เด็็กอีกคนหน้�งไว่้แที่บไมี่ออก จำากเด็ิมีที่ี�การ
ที่ำางานกเ็บยีด็บงัเว่ล้าส่ว่นต่ำวั่ในการที่ำากจิำกรรมี
อ้�นๆ อยา่งการใชัเ้ว่ล้ากบัต่ำวั่เองแล้ะเพี้�อนๆ มีาก
พีออย้่แล้้ว่ หากมีลี้้กก็เที่่ากบัว่่าอสิระในการใชั้
เว่ล้าสว่่นต่ำวั่เหล้า่นี�จำะหายไป แล้ะอาจำที่ำาใหค้ว่ามี
ส่ขึ้แล้ะคว่ามีพีอใจำขึ้องชัวี่ติ่ำล้ด็น้อยล้งด็ว้่ย พีว่ก
เขึ้ายงัมีองไมี่เห็นว่่าจำะสร้างสมีด็่ล้ระหว่่างการ
ที่ำางานแล้ะการสรา้งครอบครวั่ได็อ้ยา่งไร 

“การต้องใช้้เวลาส่่วนใหญ่่ไปกับั 
การทำางานทำาให้คนร่่นน่�จินตนาการถึึง
ช้่วิตท่�ต้องรับัผิิดช้อบัเด็กอ่กคนหนึ�งไว้

แทบัไม่ออก”

ครอบครัว่ไที่ยในปัจำจำ่บันมีีหน้าต่ำาที่ี�หล้ากหล้าย  
ที่ั �งครอบครัว่พี่อแมี่เล้ี�ยงเด็ี�ยว่ ครอบครัว่ขึ้้ามีร่่น  
ครอบครวั่ที่ี�ไมีม่ีลี้ก้ แล้ะครอบครวั่ LGBTQ+
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 การเล้ี�ยงด็้เด็็กหน้�งคนจำนกว่่าเขึ้าจำะ
สามีารถหาเล้ี�ยงต่ำวั่เองได็้นั �น พี่อแมี่ผู้้้ปกครอง 
ต่ำ้องแบกรบัค่าใชั้จำ่ายมีหาศูาล้เป็นเว่ล้าหล้ายปี 
การจำะมีลี้้กในย่คที่ี�สภาพีเศูรษฐกจิำเต่ำบิโต่ำต่ำำ�าแล้ะ
เหล้้�อมีล้ำ�าสง้เชัน่นี�จำง้ไมีใ่ชัเ่ร้�องงา่ยนกั

 หากว่ิเคราะห์ที่รัพียากรที่ี�ต่ำ้องใชั้ใน 
การเล้ี�ยงด็้บ่ต่ำรที่ี�จำำาเป็นต่ำ่อการเล้ี�ยงด็้เด็ก็ 1 คน 
จำากขึ้อ้มีล้้บญัชักีระแสการโอนประชัาชัาต่ำ ิปี 2562 
คำานว่ณ์มี้ล้ค่ารายจำ่ายเพี้�อการบริโภคขึ้องเด็็ก 
ที่ั �ว่ประเที่ศูต่ำล้อด็ชั่ว่งอาย่ด็ังกล้่าว่โด็ยไมี่คิด็ 
อตั่ำราเงนิเฟ้้อ พีบว่า่ การเล้ี�ยงด็เ้ด็ก็ต่ำั �งแต่ำ่แรกเกดิ็
จำนถง้อาย ่21 ปี (เที่ยีบเที่า่กบัจำบการศูก้ษาระด็บั
ปรญิญาต่ำร)ี มีคีา่ใชัจ้ำา่ยเฉล้ี�ย 3 ล้า้นบาที่ หรอ้ปีล้ะ 
ประมีาณ์ 150,000 บาที่ โด็ยภาครฐัแล้ะพี่อแมี ่
รบัภาระกนัคนล้ะคร้�ง เงนิที่ี�ภาครฐัสนบัสน่น เชัน่ 

เงนิอ่ด็หน่นการศูก้ษาแล้ะบรกิารสข่ึ้ภาพีต่่ำางๆ คดิ็
เป็นจำำานว่น 1.46 ล้า้นบาที่ (รอ้ยล้ะ 49) ในขึ้ณ์ะที่ี�
พีอ่แมีต่่ำอ้งจำา่ยเองอกี 1.53 ล้า้นบาที่ (รอ้ยล้ะ 51) 
คดิ็เป็นปีล้ะประมีาณ์ 76,500 บาที่หรอ้เด็อ้นล้ะ 
6,375 บาที่ 

 ต่ำวั่เล้ขึ้ 3 ล้้านบาที่นั �นเป็นค่าเฉล้ี�ยขึ้อง 
ครวั่เรอ้นที่ั �งประเที่ศู แต่ำใ่นคว่ามีเป็นจำรงิครวั่เรอ้น
ในระด็ับรายได็้ต่ำ่างกันย่อมีมีีต่ำ้นที่่นค่าใชั้จำ่าย
สำาหรบัเล้ี�ยงด็เ้ด็ก็ที่ี�ต่ำ่างกนั ในสงัคมีที่ี�การแขึ้ง่ขึ้นั
สง้เชัน่นี� ครวั่เรอ้นที่ี�ยิ�งรำ�ารว่ยกย็ิ�งล้งที่่นกบัล้ก้ได็้
มีาก หากคำานว่ณ์เฉพีาะค่าใชัจ้ำ่ายขึ้องพี่อแมี่เอง 
พีบว่า่ ชัอ่งว่า่งระหว่า่งต่ำน้ที่่นขึ้องครวั่เรอ้นที่ี�รว่ย
ที่ี�สด่็แล้ะครวั่เรอ้นที่ี�จำนที่ี�สด่็นั �นหา่งกนัมีากถง้ 5.7 
เที่า่ โด็ยครวั่เรอ้นคว่นิไที่ล้ท์ี่ี� 5 (รว่ยที่ี�สด่็) มีตี่ำน้ที่น่
กว่า่ 3.7 ล้า้นบาที่ ในขึ้ณ์ะที่ี�ครวั่เรอ้นคว่นิไที่ล้ท์ี่ี� 1 
(จำนที่ี�สด่็) มีเีพียีง 645,739 บาที่ (แผู้นภม้ีทิี่ี� 2) 

&4*53%6+,- 2
คา่ใชัจ้ำา่ยสำาหรบัการเล้ี�ยงด็ล้้ก้ แยกต่ำามีเศูรษฐฐานะขึ้องครวั่เรอ้น

ท่ีมา 
บญัชักีระแสการโอน
ประชัาชัาต่ำ ิพี.ศู. 2562
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&4*53%6+,- 3
จำำานว่นเด็ก็แล้ะเยาว่ชัน แบง่ต่ำามีระด็บัรายได็ข้ึ้องครวั่เรอ้น

 การล้งที่่นที่ี�ส้งกว่่าย่อมีหมีายถ้งการ 
สนบัสน่นใหล้้ก้เขึ้า้ถง้อาหารที่ี�มีคีณ่์ภาพี ขึ้องเล้น่
แล้ะเคร้�องมีอ้เสรมิีพีฒันาการ เขึ้า้เรยีนในโรงเรยีน
ที่ี�มีีค่ณ์ภาพี แล้ะโอกาสที่ำากิจำกรรมีสร้า ง 
ประสบการณ์์ได็ม้ีากกว่่า ในขึ้ณ์ะที่ี�ครอบครวั่ที่ี�มีี
ที่่นจำำากัด็ มีีแนว่โน้มีเกิด็ภาว่ะที่่พีโภชันาการ 
มีากกว่า่ เขึ้า้ถง้การศูก้ษาได็น้้อย พีฒันาการด็อ้ย
กว่า่ มีโีอกาสแล้ะคว่ามีฝัันจำำากดั็กว่า่ ต่ำล้อด็จำนรายได็ ้
ที่ี�อาจำน้อยกว่า่ในระยะยาว่ ด็งันั �น เพี้�อเต่ำมิีแต่ำม้ีต่ำอ่
ใหล้้ก้มีคีณ่์ภาพีชัวี่ติ่ำที่ี�ด็ ีพีอ่แมีห่ล้ายคนจำง้อาจำต่ำอ้ง
กดั็ฟั้นที่่ม่ีล้งที่น่กบัล้ก้มีากกว่า่ 3 ล้า้นบาที่

 ที่ว่่า ไมี่ใชั่ที่่กครอบครวั่ที่ี�จำะมีกีำาล้งัมีาก
พีอในการสนับสน่นให้เด็็กได็้เต่ำิบโต่ำอย่างเต่ำ็มี

ศูกัยภาพี จำากจำำานว่นเด็ก็อาย่ไมี่เกนิ 21 ปีที่ั �ว่
ประเที่ศูกว่า่ 13.6 ล้า้นคน มีเีด็ก็จำำานว่น 4.8 ล้า้น
คนที่ี�กระจำก่ต่ำวั่อย้ใ่นครวั่เรอ้นยากจำน ซ่้�งมีรีายได็้
เฉล้ี�ยต่ำอ่คนต่ำอ่เด็อ้นอย้ท่ี่ี� 2,973 บาที่ แล้ะได็ร้บัผู้ล้ 
กระที่บโด็ยต่ำรงจำากปัญหาคว่ามีเหล้้�อมีล้ำ�า ในขึ้ณ์ะ
ที่ี�เด็ก็ในครวั่เรอ้นรำ�ารว่ยที่ี�สด่็จำำานว่น 1.1 ล้า้นคน 
อย้ใ่นครวั่เรอ้นที่ี�มีรีายได็เ้ฉล้ี�ย 26,954 บาที่ หรอ้
มีากกว่า่เด็ก็ยากจำนที่ี�สด่็ 9 เที่า่ (แผู้นภม้ีทิี่ี� 3)

“เพื่่�อเติมแต้มต่อให้ลูกม่ค่ณภาพื่ช้่วิตท่�ด ่
พ่ื่อแม่หลายคนจึงอาจต้องกัดฟััน 

ท่่มลงท่นกับัลูกมากกว่า 3 ล้านบัาท”

ท่ีมา 
101 PUB คำานว่ณ์จำากขึ้อ้มีล้้การสำารว่จำสภาว่ะที่างเศูรษฐกจิำแล้ะสงัคมี ปี 2562
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 นอกจำากปัจำจำยัด็า้นเงนิที่น่แล้ว้่ อกีประเด็น็
สำาคญัคอ้ปัจำจำยัด็า้น ‘เว่ล้า’ ภาระการงานที่ี�หนัก
โด็ยขึ้าด็สว่สัด็กิารที่ี�เพียีงพีอที่ำาใหพ้ีอ่แมีห่ล้ายคน
ยงัไมี่สามีารถจำดั็สรรเว่ล้าเพี้�อครอบครวั่ได็อ้ย่าง
เต่ำม็ีที่ี� ส่ว่นหน้�งเพีราะสทิี่ธิลิ้าคล้อด็ขึ้องแรงงาน
ไที่ยยงัไมีเ่พียีงพีอแล้ะไมีค่รอบคล้่มี 

 ปัจำจำ่บนัขึ้า้ราชัการหญงิได็ส้ทิี่ธิลิ้าคล้อด็
มีากที่ี�สด่็อย้ท่ี่ี� 188 ว่นั แรงงานหญงิในระบบมีสีทิี่ธิิ
ล้า 98 ว่นั ในขึ้ณ์ะที่ี�แรงงานนอกระบบซ่้�งเป็น
ประชัากรกล้่่มีใหญ่ที่ี�ส่ด็ขึ้องประเที่ศูยงัไมี่มีสีทิี่ธิ ิ
ล้าคล้อด็แมีแ้ต่ำ่ว่นัเด็ยีว่ ประกอบกบัเกณ์ฑ์อ์ายใ่น
การเขึ้า้ศู้นย์เด็็กเล้็กขึ้องรฐักำาหนด็ไว่้ที่ี� 2-3 ปี  

จำง้ที่ำาใหเ้กดิ็ชั่องว่่างระหว่่างที่ี�พี่อแมี่ต่ำอ้งกล้บัไป
ที่ำางาน แต่ำก่ย็งัไมีส่ามีารถฝัากล้ก้ไว่ท้ี่ี�ศูน้ยเ์ด็ก็เล้ก็
ได็ ้(แผู้นภม้ีทิี่ี� 4)

 สด่็ที่า้ยพีอ่แมีจ่ำง้อาจำต่ำอ้งด็ิ�นรนหาว่ธิิอี้�นๆ 
เชั่น เล้ี�ยงล้้กเอง โด็ยที่ี�พี่อหรอ้แมี่คนใด็คนหน้�ง
อาจำต่ำอ้งล้าออกจำากงานเพี้�อใหส้ามีารถเล้ี�ยงล้ก้ได็้
อยา่งเต่ำม็ีที่ี� บางครอบครวั่อาจำเล้อ้กฝัากเด็ก็ไว่ก้บั
ญาต่ำ ิซ่้�งอาจำส่งผู้ล้ต่่ำอปฏสิมัีพีนัธิ์ระหว่่างพี่อแมี่
แล้ะล้ก้ในระยะยาว่ได็ ้หรอ้อกีต่ำวั่เล้อ้กคอ้การจำา้ง
พีี�เล้ี�ยงเด็ก็หรอ้สง่ล้ก้เขึ้า้เนอสเซ่อร ีซ่้�งแน่นอนว่า่
มีคี่าใชัจ้ำ่ายที่ี�สง้แล้ะไมี่ใชั่ที่่กครอบครวั่ที่ี�สามีารถ
เล้อ้กแกปั้ญหาด็ว้่ยว่ธิินีี�ได็้

&4*53%6+,- 4
ชัอ่งว่า่งระหว่า่งสทิี่ธิลิ้าคล้อด็แล้ะเกณ์ฑ์อ์ายท่ี่ี�เด็ก็สามีารถเขึ้า้ศูน้ยเ์ด็ก็เล้ก็ขึ้องรฐัได็้

ท่ีมา 
มีต่ำคิณ์ะรฐัมีนต่ำร ีว่นัที่ี� 11 มีกราคมี 
2565; พี.ร.บ. ค่ม้ีครองแรงงาน พี.ศู. 
2562; กฎกระที่รว่ง ค่ม้ีครองแรงงาน
ภาคเกษต่ำรกรรมี พี.ศู. 2557
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&4*53%6+,- 5
รอ้ยล้ะขึ้องผู้้ห้ญงิที่ี�เป็นโสด็แบง่ต่ำามีระด็บัการศูก้ษา

R$7#!7A0#CS7TU168!"#$%
2#R+T43A)V6#+,-C@I*&%9  
 อีกหน้�งเหต่่ำผู้ล้ที่ี�มีกัถ้กนำาเสนอว่่าเป็น
ปัจำจำยัขึ้องอตั่ำราการเกดิ็ที่ี�น้อยล้ง คอ้ แนว่โน้มี 
การอย้่เป็นโสด็ขึ้องผู้้้หญิงในปัจำจำ่บนั งานว่จิำยั 
“Gold Miss” or “Earthy Mom”? Evidence from 
Thailand โด็ย ผู้ศู.ด็ร.ศูศูวิ่มิีล้ ว่รณ่์ศูริ ิปว่ณี์ว่ฒัน์ 
แล้ะ Lusi Liao  พีบว่า่ รอ้ยล้ะ 50-60 ขึ้องผู้้ห้ญงิ
ไที่ยร่น่ใหมีโ่ด็ยเฉพีาะที่ี�เกดิ็ในชัว่่งที่ศูว่รรษ 2520 
แล้ะจำบการศูก้ษาระด็บัปรญิญาต่ำรขีึ้้�นไป มีแีนว่โน้มี
ชัะล้อการแต่ำ่งงานใหช้ัา้ล้ง จำนถง้เล้อ้กอย้เ่ป็นโสด็
แล้ะไมี่มีลี้้กเล้ย (แผู้นภ้มีทิี่ี� 5) ด็ว้่ยเหต่่ำผู้ล้ว่่ายิ�ง
เรยีนสง้แล้ะมีรีายได็ม้ีาก ต่ำน้ที่น่คา่เสยีโอกาสจำาก
การแต่ำ่งงานแล้ะการล้าคล้อด็ล้ก้กย็ิ�งเพีิ�มีสง้ขึ้้�น2

 ส่ว่นหน้�งยงัเป็นผู้ล้จำากที่ศัูนคต่ำทิี่างเพีศู 
ในสงัคมีที่ี�คาด็หว่งัให้ผู้้้หญิงที่ี�แต่ำ่งงานแล้้ว่ต่ำ้อง 
ที่ำาหน้าที่ี�ในบา้นแล้ะนอกบา้นได็ด้็พีีอๆ กนั จำน
สร้างคว่ามีกด็ด็ันแล้ะที่ำาให้ผู้้้หญิงจำำานว่นหน้�ง 
“ต่ำอ้งเล้อ้ก” ระหว่า่งการมีลี้ก้แล้ะคว่ามีกา้ว่หน้าใน
การงาน

 อกีปัญหาสำาคญัคอ้ “คว่ามีแต่ำกต่่ำางขึ้องคา่
จำา้งระหว่่างคนที่ี�มีลี้้กแล้ะไมี่มีลี้้ก” (parenthood 
wage gap) โด็ยผู้้้หญิงที่ี�มีีล้้กจำะได็้รบัค่าจำ้าง 
น้อยกว่่าผู้้้หญิงที่ี�ไมี่มีลี้้กร้อยล้ะ 303 หรอ้หาก 
ล้าออกจำากงานเพี้�อเล้ี�ยงล้้กเป็นเว่ล้า 2-3 ปี กม็ี ี

คว่ามีเสี�ยงที่ี�ต่ำำาแหน่งงานนั �นจำะหายไป กล้บัเขึ้า้ไป
ที่ำางานใหมี่ยากขึ้้�น หร้อหากได็้กล้บัไปที่ำางาน 
สภาพีแว่ด็ล้อ้มีในที่ี�ที่ำางานสว่่นใหญ่กย็งัไมีเ่อ้�อต่่ำอ
การเล้ี�ยงล้้กแล้ะที่ำางานไปด็้ว่ยในเว่ล้าเด็ยีว่กนั 
เชั่น ยังไมี่มีีพี้�นที่ี�แล้ะสิ�งอำานว่ยคว่ามีสะด็ว่ก
สำาหรับให้นมีล้้กที่ี�ออฟ้ฟิ้ศู แล้ะอาจำเผู้ชัิญกับ 
อคต่ำใินที่ี�ที่ำางาน ราคาที่ี�ผู้้ห้ญงิต่ำอ้งจำ่ายใหก้บัการ
ต่ำดั็สนิใจำเป็นแมีค่นจำง้เป็นเสมีอ้นบที่ล้งโที่ษที่ี�อาจำ
ที่ำาล้ายเสน้ที่างอาชัพีีที่ั �งชัวี่ติ่ำ

ท่ีมา 
Gold Miss” or “Earthy Mom”? Evidence from Thailand (2019)
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 เมี้�อกล้บัไปที่ี�คำาถามีหล้กัว่่า “สงัคมีแบบ
ไหนที่ี�คนไที่ยอยากมีลี้้ก?” คำาต่ำอบอาจำมีหีน้าต่ำา
หล้ากหล้าย ต่ำั �งแต่ำ่สงัคมีที่ี�ชั่ว่ยสนับสน่นใหก้าร
เล้ี�ยงด็้เด็ก็ไมี่ยากล้ำาบากสำาหรบัพี่อแมี่จำนเกนิไป 
สงัคมีที่ี�ใหส้ว่สัด็กิารแล้ะไมีล่้งโที่ษการมีลี้ก้ จำนถง้
สังคมีที่ี�เอ้�อให้เด็็กที่่กคนเต่ำิบโต่ำได็้อย่างเต่ำ็มี
ศูกัยภาพีไมีว่่า่จำะยากด็มีีจีำนเพียีงใด็

 การพี้ด็กระต่่ำน้ใหป้ระชัาชันมีลี้้กมีากขึ้้�น
เพียีงอยา่งเด็ยีว่นั �นไมีเ่พียีงพีอ รฐัจำำาเป็นต่ำอ้งสรา้ง
ระบบนิเว่ศูการเล้ี�ยงเด็ก็ที่ี�ชั่ว่ยใหพ้ี่อแมี่สามีารถ
เล้ี�ยงด็้ได็้อย่างมีคี่ณ์ภาพีแล้ะไมี่สร้างคว่ามียาก
ล้ำาบากให้กับพีว่กเขึ้าจำนเกินไป ศู้นย์คว่ามีร้้
นโยบายเด็็กแล้ะครอบครวั่เสนอที่างออกแล้ะ 
คว่ามีเป็นไปได็ท้ี่างนโยบาย ด็งันี�

1. C#6*/?K)*?*CKM1C2M1LAE*)*A0C@I*(@(KA  
(%9C@I*507H+0#107$2"#

 ปัจำจำบ่นัการใชัจ้ำา่ยงบประมีาณ์สำาหรบัเงนิ
อ่ด็หน่นเด็ก็แรกเกดิ็ราว่ 16,000 ล้้านบาที่ต่ำ่อปี  
ซ่้�งน้อยมีาก โด็ยคดิ็เป็น 1 ใน 7 ขึ้องงบประมีาณ์
เบี�ยยงัชัพีีผู้้ส้ง้อาย่เที่่านั �น แต่ำ่นโยบายด็งักล้่าว่นี�
ย ังเป็นแบบคัด็กรองที่ี�ที่ำาให้ครัว่เร้อนยากจำน
ต่ำกหล้่นไปถ้งร้อยล้ะ 30 แล้ะเงนิที่ี�ให้นั �นยงัไมี่
ครอบคล้ม่ีต่ำน้ที่น่มีากพีอที่ี�จำะชัว่่ยเด็ก็ในครวั่เรอ้น
ยากจำนได็อ้ยา่งเพียีงพีอ4

 ในอนาคต่ำภาระงบประมีาณ์ขึ้องเงิน
อ่ด็หน่นเด็ก็แรกเกดิ็จำะมีแีนว่โน้มีล้ด็ล้งต่ำามีจำำานว่น
เด็ก็เกดิ็ใหมี่ การปรบันโยบายใหเ้งนิอ่ด็หน่นกบั
เด็็กเล้็กที่่กคนอย่างถ้ว่นหน้าจำ้งเป็นแนว่ที่างที่ี� 
เป็นไปได็ ้ไมีส่รา้งภาระที่างการคล้งั แล้ะค่ม้ีคา่ที่ี�
จำะล้งที่น่เพี้�อแกโ้จำที่ยใ์หญ่ขึ้องประเที่ศู

 อาที่ ิหากจำดั็สรรเงนิอ่ด็หน่น 600 บาที่ต่ำอ่
เด็อ้น ใหเ้ด็ก็แรกเกดิ็อาย่ 0-6 ปี อย่างถว้่นหน้า 
จำะใชัง้บประมีาณ์ต่ำ่อปีอย้ท่ี่ี� 36,961 ล้า้นบาที่ เพีิ�มี
จำากเด็มิี 21,121 ล้า้นบาที่ต่ำ่อปี ซ่้�งยงัน้อยกว่า่งบ
ประมีาณ์หล้ายด็า้นขึ้องประเที่ศูในปัจำจำ่บนั ไมีว่่่า
จำะเป็น งบประมีาณ์ประกันราคาปาล้์มีนำ�ามีนั 
22,185 ล้า้นบาที่ งบประมีาณ์จำดั็ซ่้�อเรอ้ด็ำานำ�า 2 ล้ำา 
22,250 ล้้านบาที่ งบประมีาณ์ก่อสร้างอาคาร
รฐัสภาแหง่ใหมี ่22,987 ล้า้นบาที่ แล้ะงบประมีาณ์
สว่สัด็กิารคา่รกัษาพียาบาล้ขึ้องขึ้า้ราชัการจำำานว่น 
74,000 ล้า้นบาที่ (แผู้นภม้ีทิี่ี� 6) ถา้หากรฐัเล้ง็เหน็
ว่่าปัญหาเด็ก็เกดิ็ใหมี่น้อยล้งเป็นประเด็น็สำาคญั
จำรงิ กค็ว่รต่ำอ้งเรง่ล้งที่น่ใหม้ีากขึ้้�น

“หากจัดส่รรเงินอ่ดหน่น 600 บัาท 
ต่อเด่อน ให้เด็กแรกเกิดอย่างถึ้วนหน้า 
จะใช้้งบัประมาณต่อปี 36,961 ล้านบัาท 

น้อยกว่างบัประกันราคาปาล์มนำ�ามัน  
งบัจัดซื้่�อเรอ่ดำานำ�า และงบัก่อส่ร้าง

อาคารรัฐส่ภา”
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ภาระงบประมีาณ์สว่สัด็กิารขึ้องเงนิอ่ด็หน่นเด็ก็แรกเกดิ็รป้แบบต่ำ่างๆ แล้ะเบี�ยยงัชัพีีผู้้ส้ง้อาย่
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 ปัจำจำ่บนัสทิี่ธิลิ้าคล้อด็ 98 ว่นั ขึ้องไที่ย 
ที่ี�ให้เฉพีาะแรงงานในระบบประกนัสงัคมีนั �นยงั 
ไมี่เอ้�อให้พี่อแมี่เล้ี�ยงด็้เด็ก็ได็้อย่างเต่ำ็มีที่ี�ในชั่ว่ง
แรกเกดิ็ แมีล้้า่สด่็รฐับาล้จำะขึ้ยายว่นัล้าคล้อด็ขึ้อง
ขึ้า้ราชัการหญงิเป็น 188 ว่นั5 แต่ำ่สทิี่ธินิั �นกย็งัไมี่
ครอบคล้่มีถง้พี่อแมี่ส่ว่นใหญ่ในประเที่ศูนี�ที่ี�เป็น
แรงงานนอกระบบ รัฐคว่รพีิจำารณ์าขึ้ยายว่ัน 
ล้าคล้อด็เป็นอยา่งน้อย 180 ว่นัเพี้�อใหส้อด็รบักบั
ชัว่่งเว่ล้า 6 เด็อ้นแรกที่ี�เด็ก็คว่รได็ร้บันมีแมีต่่ำามีที่ี�
องคก์ารอนามียัโล้กแนะนำา 

 นอกจำากนี� การออกแบบสทิี่ธิลิ้าคล้อด็ยงั
คว่รคำาน้งถง้เกณ์ฑ์์อาย่ขึ้ ั �นต่ำำ�าขึ้องสถานรบัเล้ี�ยง
เด็ก็หรอ้ศูน้ยพ์ีฒันาเด็ก็เล้ก็ไปด็ว้่ย (สว่่นใหญ่ขึ้อง
ไที่ยอย้ท่ี่ี� 3 ปี) เพี้�อชัว่่ยปิด็ชัอ่งว่า่งที่ี�พีอ่แมีท่ี่ี�ต่ำอ้ง
กล้บัไปที่ำางานไมี่ต่ำอ้งด็ิ�นรนหาที่างเล้อ้กอ้�นๆ ใน
การเล้ี�ยงล้ก้ที่ี�มีรีาคาแพีง

3. S3*.GCKM1C2M1Y %,$?B50O>WN*(KA )017"U
2#+?*%01O/ 

 เว่ล้าเปิด็-ปิด็ศู้นย์พีัฒนาเด็็กเล้็กคว่ร
สอด็คล้้องกับเว่ล้าการที่ำางานขึ้องพี่อแมี่ แล้ะ
รฐับาล้คว่รพีจิำารณ์าปรบัอาย่ขึ้ ั �นต่ำำ�าในการรบัเด็ก็
เล้ก็ใหล้้ด็ล้งเป็น 2 ปีในที่างปฏบิตั่ำใิหไ้ด็ ้ประเด็น็
สำาคญัอกีด็า้นคอ้ ‘คณ่์ภาพี’ ขึ้องศูน้ยเ์ด็ก็เล้ก็ขึ้อง
รฐัที่ี�ยงัไมีไ่ด็ม้ีาต่ำรฐานในหล้ายพี้�นที่ี� การยกระด็บั
ค่ณ์ภาพีต่ำอ้งอาศูยัแรงสนบัสน่นด็า้นงบประมีาณ์
จำำานว่นมีากจำากภาครฐั องค์การย้นิเซ่ฟ้เสนอ
ว่่าการล้งที่่นเพี้�อพีฒันาเด็ก็เล้ก็ในสดั็ส่ว่นรอ้ยล้ะ 
1 ขึ้อง GDP จำะสามีารถสรา้งผู้ล้ล้พัีธิเ์ชังิคณ่์ภาพี
ได็้อย่างแที่้จำรงิ6 ซ่้�งปัจำจำ่บนัไที่ยยงัล้งที่่นเพียีง 
รอ้ยล้ะ 0.25 ขึ้อง GDP เที่า่นั �น หา่งไกล้จำากหล้าย
ประเที่ศูที่ี�กำาล้งัเรง่พีฒันาแล้ะล้งที่น่ในเด็ก็เล้ก็ รว่มี
ที่ั �ง เ พี้� อ น บ้ า น ใ ก ล้้ เ คี ย ง อ ย่ า ง เ ว่ี ย ด็ น า มี 
ที่ี�กำาล้งัเขึ้า้ใกล้้เป้าหมีายการล้งที่่นในเด็ก็เล้็กที่ี�
รอ้ยล้ะ 1 ขึ้อง GDP

ท่ีมา 
คำานว่ณ์โด็ย 101 PUB ประมีาณ์การจำาก
การคาด็การณ์์ประชัากรขึ้อง UN World 
Population Prospects 2019 Revision



101 PUB Policy Insights 
เมษายน 2022

12

4. :)A$E0%73A1"'O9/&%9 &2H!7A0#12(1C;6#
!"#$%COD-/!*"'!*?*107C2,N.#CKM1 

 ที่า้ยที่ี�ส่ด็ รฐัคว่รสนับสน่นการสรา้งองค์
คว่ามีร้้แล้ะคำาแนะนำาในการเล้ี�ยงเด็็กแก่พี่อแมี่
อย่างเป็นระบบ เพี้�อใหค้รอบครวั่สามีารถเล้ี�ยงด็้
แล้ะพีฒันาเด็ก็แต่่ำล้ะชัว่่งว่ยัใหเ้ต่ำบิโต่ำอยา่งเหมีาะ
สมีแล้ะมีคีณ่์ภาพี ที่ั �งคว่ามีร้ด้็า้นพีฒันาการต่่ำางๆ 
การสง่เสรมิีสข่ึ้ภาว่ะ การพีฒันาที่กัษะสำาคญั แล้ะ
การเสรมิีสรา้งประสบการณ์์สำาหรบัเด็ก็ โด็ยอาจำ
ด็ำาเนินการในร้ปแบบขึ้อง “โรงเรยีนพี่อแมี่” ที่ี�
ครอบคล้่มีในหล้ายพี้�นที่ี�ขึ้องประเที่ศู รว่มีไปถง้
คว่รรเิริ�มีสรา้งกล้ไกเชังิสงัคมีที่ี�ชัว่่ยสนบัสน่นการ
เล้ี�ยงด็้เด็ก็ เชั่น การใหค้นในชั่มีชันสามีารถชั่ว่ย
ด็แ้ล้เด็ก็แที่นได็ ้ในกรณ์ทีี่ี�พีอ่แมีต่่ำอ้งที่ำางาน

 ชั่ด็นโยบายเหล้่านี�อาจำไมี่ได็ช้ั่ว่ยกระต่่ำน้
ใหค้นมีลี้้กเพีิ�มีขึ้้�นแล้ะแก้ปัญหาเด็ก็เกดิ็น้อยได็้
อย่างต่ำรงไปต่ำรงมีา แต่่ำเป็นการมีองสาเหต่่ำขึ้อง
ปัญหาในระด็บัที่ี�ใหญ่กว่า่การต่ำดั็สนิใจำขึ้องปัจำเจำก 
แล้ะเน้นการปรบัเปล้ี�ยนระบบนิเว่ศูขึ้องการด็้แล้
แล้ะพีฒันาเด็็กในระยะยาว่ ซ่้�งในที่างหน้�งก็จำะ
เป็นการชัว่่ยล้ด็ภาระพีอ่แมีใ่นการเล้ี�ยงด็เ้ด็ก็ อาจำ
เสรมิีแรงจำ้งใจำใหค้นร่่นใหมี่เหน็ว่่าการมีลี้้กไมี่ได็้
สรา้งคว่ามียากล้ำาบากใหก้บัชัวี่ติ่ำขึ้องพีว่กเขึ้ามีาก
นกั แล้ะที่ี�สำาคญัคอ้เพี้�อสรา้งสงัคมีที่ี�มีคีณ่์ภาพี เอ้�อ
ต่ำ่อการใหเ้ด็ก็ที่่กคนได็เ้ต่ำบิโต่ำอย่างเต่ำม็ีศูกัยภาพี
แล้ะที่ำาต่ำามีคว่ามีฝัันได็อ้ยา่งเต่ำม็ีที่ี�

&4*53%6+,- 7
สดั็สว่่นการล้งที่น่ด็า้นการศูก้ษาในระด็บัปฐมีว่ยัต่ำ่อ GDP
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