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บทคัดย่ อ
โลกาภิวัตน์ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทย หนึ่งในปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ คือ
ครอบครัวแบบพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว บทความนี ้ต้ องการนาเสนอข้ อมูลสถานการณ์ครอบครัวพ่อเลี ้ยงเดี่ยวในยุค
ปั จจุบันบทบาทของพ่อในสังคมไทย ผลกระทบของการเป็ นพ่อ เลีย้ งเดี่ยวและนโยบายของรั ฐและแหล่ง
ประโยชน์สาหรับพ่อเลี ้ยงเดี่ยวอันจะทาให้ เกิดเข้ าใจในแนวทางการดาเนินชีวิตของพ่อเลี ้ยงเดี่ยวได้ ดีขึ ้น
คาสาคัญ: ครอบครัว ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว พ่อเลี ้ยงเดี่ยว สังคมไทย
Abstract
Globalization brings many changes to Thai society. One of them was single parent status.
This article aims to present review of the contemporary of single dad in Thai society, role of single
dad in Thai society, and the impact of became to single dad. Moreover, the paper also reviews
the public policy and useful sources for single dad. The contribution of article would provide more
understanding of single dad.
Key words: Family, Single Parent, Single Dad, Thai Society

บทนา
ในช่วงกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ผลกระทบของ
โลกาภิวตั น์ได้ ขยายตัวอย่างกว้ างขวาง ไม่จากัดอยู่
เฉพาะด้ านการค้ าเท่านัน้ แต่ขยายไปครอบคลุมทัง้
ประเด็ น ทางด้ านสั ง คมวั ฒ นธรรม และการ
สาธารณสุข ประเทศไทยเป็ นอี ก ประเทศหนึ่ ง ที่
ได้ รับผลกระทบ โดยสัง คมไทยมี การเปลี่ ยนผ่าน
ทางประชากร เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจน
วัฒนธรรมบางประการที่มีผลกระทบในทางลบต่อ
ครอบครั ว โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงด้ าน
เศรษฐกิ จ พฤติ กรรมและทัศนคติที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและสัง คม (อภิ ช าติ
จ ารั ส ฤทธิ รงค์ และปั ญ ญา ชูเ ลิ ศ , 2552) การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ ครอบครัวจาเป็ นต้ อง
ปรับตัวเพื่อเผชิญปั ญหาวิกฤติต่างๆ ซึ่งล้ วนส่งผล
ให้ สถาบัน ครอบครั ว เกิ ด ความอ่ อ นแอ สาเหตุ
สาคัญมักเกิดจากความขัดแย้ งทางด้ านความคิด
และการกระทาที่ไม่สามารถปรับเข้ าหากันให้ เป็ นที่
ยอมรั บ ร่ ว มกั น ของคู่ส มรส โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ความไม่พ ร้ อมในการใช้ ชี วิตอยู่ร่วมกัน การขาด
ความรู้ และทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การใช้ ชี วิ ต คู่ มี ก าร
คาดหวังซึ่งกันและกันสูงคานึงถึงแต่ความสุขและ
ความสาเร็ จในหน้ าที่ การงานเป็ นสาคัญ มี ความ
ประพฤติ ที่ ไ ม่ อยู่ใ นศี ล ธรรม และการขาดความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ของตน ทาให้ คู่สมรส
ขาดความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน นาไปสู่การขัดแย้ ง
และการท าร้ ายทั ง้ ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ เป็ น
สาเหตุให้ ค่สู มรสต้ องแยกกันอยู่หรื อหย่าขาดจาก
กัน (มนัส วณิ ช ชานนท์ , 2550) จากสถิ ติของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยพบว่าข้ อมูล
สถิติการหย่าร้ างรวมทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2550 มี

การหย่าร้ าง100,420 คู่ ในปี พ.ศ. 2551 มีจานวน
109,084 คูแ่ ละในปี พ.ศ.2557 มีจานวน 111,810
คู่ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559)
แต่ข้อมูลที่ มีอยู่นี ้ ยังไม่ได้ ให้ ภาพที่ชัดเจนว่าการ
หย่ า มี ค วามแพร่ ห ลายจริ ง ๆ อยู่ เ พี ย งใด ทั ง้ นี ้
เนื่องจากมีคสู่ มรสหลายคูท่ ี่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส
ผลลัพธ์ ที่ตามมาอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์นี ้ คือ
เกิดสถาบันครอบครัวแบบพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว (Single
Parent) หรื อครอบครัวที่บิดาหรื อมารดาต้ องเลี ้ยงดู
บุตรตามลาพัง (ชาย โพธิสิตา, 2552; ชาย โพธิสิตา
, 2554)
ครอบครัวพ่ อหรือแม่ คนเดียว
ครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวหรื อครอบครัวที่มีพ่อ
หรื อแม่คนเดียว หมายถึง ครอบครั วที่ พ่อหรื อแม่
เพียงคนเดียวทาหน้ าที่เลี ้ยงดูลกู เพียงลาพัง ซึ่งอาจ
เกิดจากการสิ ้นสุดของชีวิตคู่ 4 รูปแบบ คือ การละ
ทิ ้ง การแยกทาง การหย่าร้ าง และการเสียชีวิตของ
คู่สมรส (จิราพร ชมพิกุล ปราณี สุทธิสุคนธ์ เกรี ยง
ศักดิ์ ซื่ อเลื่ อม และดุษณี ด ามี , 2552; Pew
Research Center, 2013) รวมไปถึงครอบครัวที่
เกิ ด จากการตัง้ ครรภ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ หลัง การมี
ความสัมพันธ์ ทางเพศนอกสมรส (ณัฏฐ์ ษา สนิท
วงศ์ ณ อยุ ธ ยา, ไตรพั ฒ น์ วงศ์ ป ระเสริ ฐสุ ข ,
สมศักดิ์ นัคราจารย์ และ นุชนาฏ ยูฮนั เงาะ, 2550)
โดยครอบครัวมารดาหรื อบิดาคนเดียวอาจอาศัยอยู่
แยกต่ า งหากหรื อ อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เป็ นลั ก ษณะ
ครัวเรื อนขยายได้ แต่ไม่มีการอยู่กินฉันสามีภรรยา
หรื อ ฐานะคู่รั ก ของหญิ ง หรื อ ชายระหว่ า งผู้ เป็ น
มารดาและบิดา และในบางสังคมยังให้ ความหมาย
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ครอบคลุม ถึ ง การเลี ย้ งลูก ตามล าพัง ของหญิ ง ที่
ต้ อ งการมี ลู ก จากการผสมเที ย ม หรื อ ใช้ วิ ธี ท าง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ กาเนิดลูก และการรับบุตรบุญ
ธรรมของหญิงหรื อชาย (สุรีย์พร พันพึ่ง และ กมล
พรรณ พันพึง่ , 2552)
ภายหลั ง สิ น้ สุ ด ความเป็ นสามี ภ รรยา
ในทางสังคม มักพบว่าเมื่อพ่อแม่ต้องแยกทางกัน
ผู้หญิ งจ านวนมากต้ องรั บภาระในการเลี ย้ งดูลูก
ตามลาพัง (สมชาย ปรี ชาศิลปะกุล, 2554) ซึ่งภาระ
ในการเลี ้ยงดูลูกของผู้หญิงในสายตาของคนทัว่ ไป
แล้ วถือว่าเป็ น “เรื่ องปกติ” เนื่องจากสังคมคาดหวัง
ว่า แม่ มี ห น้ า ที่ “ตามธรรมชาติ ในการเลี ย้ งดูลูก ”
เพราะผู้หญิงทุกคนมีสญ
ั ชาตญาณและแรงกระตุ้น
ทางสรี ร ะให้ เป็ นแม่ รวมถึ ง การเลี ย้ งดูเ ด็ ก ด้ ว ย
(บุษกร กาศมณี, 2552) ทาให้ ทศั นคติ ความเห็นใจ
และความสนใจที่ มี ต่ อ แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย วมี ม ากกว่ า
ความเป็ นพ่อเลี ้ยงเดี่ยว เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Wurzel (1995) ที่ระบุว่า โดยทัว่ ไปแล้ วครอบครัว
แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย วเป็ นที่ ส นใจของการศึ ก ษาวิ จั ย
มากกว่าครอบครั วพ่อเลี ย้ งเดี่ ยว เนื่ องจากเมื่ อมี
การหย่าร้ างหรื อเกิดการพลัดพรากของพ่อหรื อแม่
ในครอบครั ว ส่ ว นมากพ่ อ จะสู ญ หายไปจาก
ครอบครั วมากกว่าแม่ ขณะเดี ยวกันแม่มักได้ รั บ
สิ ทธิ ในการเลี ย้ งดูลูกมากกว่าพ่อในกรณี ที่มี การ
ฟ้องร้ องในศาล เนื่องจากศาลวินิจฉัยได้ ว่าสัญชาติ
ญาณของความเป็ นแม่ มักให้ ความอบอุ่นและให้
ความเอาใจใส่ลูกมากกว่าสัญชาติญาณของความ

เป็ นพ่ อ (สมชาย ปรี ชาศิ ล ปะกุ ล ,
2554;
McKeown, 2000) แต่ ใ นความเป็ นจริ ง แล้ ว
บทบาทการเป็ นพ่อเลี ้ยงเดี่ยวในสังคม ไม่ว่าจะเป็ น
สังคมไทยหรื อสังคมต่างประเทศต่างก็มีจานวนเพิ่ม
ม า ก ขึ ้น จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ใ น ปี 1970
สหรัฐอเมริ กามีพ่อที่เลี ้ยงลูกคนเดียวถึงร้ อยละ 10
ของครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวทัง้ หมด และเพิ่มขึน้ เป็ น
ร้ อยละ 18 ในปี 2003 (Coles, 2015) ส่วนใน
ประเทศไทยไม่มีสถิติพ่อเลี ้ยงเดี่ยวที่ระบุไว้ ชดั เจน
แต่จากรายงานการสารวจเด็กและเยาวชน อายุ 017 ปี ที่อาศัย “อยู่กบั พ่อเท่านัน”
้ หรื อ “อยู่กบั แม่
เท่า นัน้ ” ในปี พ.ศ. 2551 ของส านัก งานสถิ ติ
แห่งชาติ (ภาพที่ 1) ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดที่ใช้ นาเสนอแทน
“ร้ อยละพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว” พบว่ามีเด็กที่อยู่กับพ่อ
และแม่ ร้ อยละ 61.8 ส่ ว นเด็ ก ที่ อ าศัย อยู่กั บ แม่
เท่านันมี
้ ร้อยละ 15.0 อาศัยอยู่กบั พ่อเท่านันมี
้ ร้อย
ละ 3.1 และอาศัยอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อหรื อแม่ถึง
ร้ อยละ 20.1
ข้ อมูลเชิงปริมาณดังกล่าว
บ่งบอกถึง
ภาพรวมหรื อแนวโน้ มของสถานการณ์ครอบครัว
ไทยได้ บางส่วนแต่ยงั ขาดรายละเอียดในอีกหลาย
ประเด็น เช่น ครอบครัวพ่อเลี ้ยงเดี่ยวกับครอบครัว
แม่เลี ้ยงเดี่ยวมีปริมาณแตกต่างกันเพียงใด ปั ญหา
ที่ครอบครัวทังสองแบบต้
้
องเผชิญมีความเหมือน
หรื อแตก ต่างกันอย่างไร พ่อหรื อแม่ที่แยกทางกันมี
ส่วนร่วมในการเลี ้ยงดูลกู มากน้ อยเพียงใด เป็ นต้ น
(เสนาะ เจริญพร, 2552)
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ภาพที่ 1 ร้ อยละของเด็กไทยอายุ 0-17 ปี จาแนกตามการอยู่อาศัยกับพ่อแม่ พ.ศ. 2551
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2551)
งาม (2537) ได้ ให้ นิ ย ามบทบาทพ่ อ หมายถึ ง
บทบาทของ “พ่ อ” ในสังคมไทย
พฤติกรรมหรื อหน้ าที่ตา่ งๆ ของผู้ที่เป็ นพ่อในสังคม
ในทางทฤษฎี สั ง คมวิ ท ยานั น้ พาร์ สั น ปั จ จุ บัน ที่ เ ป็ นบทบาทร่ ว มทั ง้ บทบาทแบบเป็ น
(Parson ) ได้ กล่าวถึง บทบาทพ่อว่า พ่อเป็ นบุคคล เครื่ องมื อ (Instrumental roles) และบทบาทแบบ
ในครอบครั ว ที่ ส่ วนใหญ่ แ ล้ ว จะอยู่ในต าแหน่ง ผู้
การแสดงออก (Expressive roles) ซึ่ ง ได้ แ ก่
ตัดสิ นปั ญหาต่างๆ ของครอบครั ว รั บผิ ดชอบต่อ พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการหาเลี ้ยงครอบครัวและการ
ความต้ องการของชุมชน เช่น บทบาททางเศรษฐกิจ จัดการเพื่ อตอบสนองความต้ องการทางวัตถุของ
สังคม กฎระเบียบต่างๆ (Robin & Williams, 1961) สมาชิกในครอบครัว (Providing) การมีอานาจออก
ซึ่งบทบาทของพ่อที่กล่าวมานีเ้ ป็ นพฤติกรรมแบบ กฎเกณฑ์ และควบคุ ม ระเบี ย บวิ นั ย ภายใน
ใช้ เป็ นเครื่ องมื อ (Instrumental
role) โดย ครอบครัวอย่างยุติธรรม (Authority for discipline
พฤติกรรมของพ่อเป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้ แม่แสดง and relatively neutral judgment) การมีอานาจใน
พฤติกรรมต่อบุตร ซึ่ง บทบาทของแม่จ ะค านึง ถึ ง การตัด สิ น ใจในปั ญหาส าคัญ ๆ ของครอบครั ว
ความต้ องการโดยทั น ที ข องลู ก ต้ องใช้ ความ (Authority for decisions) การจัดการเกี่ ยวกับ
อ่อนโยนเลี ย้ งดูลูก ทาให้ แม่ได้ รับความไว้ วางใจ สัง คมภายนอกบ้ าน (Manipulation of the
และเหมาะสมที่สดุ ในการแสดงพฤติกรรมแบบการ external environment) การอบรมเลี ย้ งดู ลู ก
แสดงออก (Expressive role) และยังเป็ นตัวเชื่อม (Nurture) ตลอดจนการมี ส่วนร่ วมรั บผิดชอบงาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อกับลูก ส่วน ชื่นสุข ฤกษ์ บ้ านการให้ ความรั กความอบอุ่นแก่ ลูก (Warmth)
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การสนับสนุนให้ กาลังใจ (Supportive behavior)
การยอมรั บ สภาพของลู ก (Acceptance) การ
หัวเราะ การเล่น การผ่อนคลายอารมณ์ที่เก็บกดไว้
(Laughing, playing, release of inhibited
emotions) และบทบาทของพ่ อ ที่ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
หมายถึง การรับรู้ ของวัยรุ่ นต่อการปฏิบตั ิจริ งตาม
หน้ าที่ตา่ งๆ ของผู้เป็ นพ่อ
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่า พ่อมี
บทบาทที่มีความสาคัญต่อครอบครัว โดยเฉพาะใน
การอบรมเลีย้ งดูลูก ซึ่ง Anderson ได้ สรุ ปบทบาท
สาคัญของพ่อในการอบรมเลี ้ยงดูลูก ประกอบด้ วย
บทบาท 5 ด้ าน ดังนี ้ (อัจฉรา สุขารมณ์, 2544)
1. บทบาทด้ านการอบรมเลีย้ งดู (Nurturing)
หมายถึงพฤติกรรมของบิดาที่เกี่ยวข้ องกับการดูแล
ลูกให้ พัฒนาทัง้ ทางด้ านร่ างกายและจิตใจ ได้ แก่
ดูแลสุขภาพร่ างกายของลูก อบรมดูแลลูกเมื่อลูก
เป็ นวัยรุ่ นดูแลบุตรเมื่ อบุตรไม่สบาย รั บฟั งความ
คิดเห็นของลูก สนใจในพฤติกรรมต่างๆของลูกการ
เลี ย้ งดู ลู ก นั บ ว่ า เป็ นบทบาทส าคั ญ ของพ่ อ ใน
ปั จจุบัน เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ าง
ของครอบครัว คู่สมรสจาเป็ นต้ องแยกครอบครัวมา
อยูต่ ามลาพัง พ่อและแม่จึงจาเป็ นต้ องช่วยกันเลีย้ ง
ดูลูก ไม่ใช่หน้ าที่ เฉพาะของคนใดคนหนึ่ง อี กทัง้
สภาวะทางเศรษฐกิ จและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทาให้ แม่ต้องออกไปทางานนอกบ้ านบทบาทของ
แม่ ใ นการเลี ย้ งดู ลู ก อย่ า งใกล้ ชิ ด จึ ง ลดลงไป
บทบาทใหม่ของพ่อที่ต้องอบรมเลี ้ยงดูลกู จึงพบเห็น
ได้ มากขึ ้น
2. บทบาทด้ า นการแก้ ไขปั ญ หา (Problem
solving) หมายถึง พฤติกรรมของพ่อเกี่ ยวกับการ
ตัดสินใจปั ญหาซึง่ สมาชิกในครอบครัวประสบได้ แก่

ช่วยเหลือลูกแก้ ปัญหาต่างๆ แก้ ปัญหาเกี่ยวกับการ
อบรมเลี ้ยงดูลกู ตัดสินใจปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของลูก ตัดสินใจปั ญหาที่เกิดขึน้ ภายในครอบครัว
ตัดสินใจเกี่ ยวกับค่าใช้ จ่ายของครอบครัวบทบาท
ของพ่อในครอบครั วคือเป็ นผู้แก้ ปั ญหาต่างๆ ใน
ครอบครั ว การช่ ว ยเหลื อ ลูก ในการแก้ ไขปั ญ หา
ต่างๆการคลี่คลายความขัดแย้ ง ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งโดยปกติแล้ วพ่อค่อนข้ างเหินห่างจาก
ครอบครั วเนื่ องจากหน้ าที่ การงาน แต่เมื่ อมี เวลา
ว่างจากการทางาน พ่อจะเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
แก้ ปั ญหาต่ า งๆ ภายในครอบครั ว ช่ ว ยในการ
วางแผนต่างๆ ซึ่งพ่อมักจะมีอานาจในการตัดสินใจ
ม า ก ก ว่ า แ ม่ โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชนภายนอก
โดยมีแม่เป็ นที่ปรึ กษาและสามารถเจรจาตกลงกัน
ได้ มิใช่วา่ แม่จะไร้ อานาจเสียทีเดียว
3. บทบาทด้ านการหาเลี ย้ ง ครอบครั ว
(Providing) หมายถึงพฤติกรรมของพ่อที่เกี่ ยวกับ
การหารายได้ ของครอบครัว ได้ แก่ ให้ ความสาคัญ
ในเรื่ องการหาเลี ้ยงครอบครัวหารายได้ เพิ่ม ขึ ้นเมื่อ
ลู ก เติ บ โตขึ น้ เป็ นก าลั ง ส าคั ญ ในการหาเลี ย้ ง
ครอบครัววางแผนทางด้ านการเงินของครอบครั ว
ให้ ความสาคัญในเรื่ องหน้ าที่การงานเป็ นอันดับแรก
พ่ อ เป็ นผู้ ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด และเป็ นบุ ค คลแรกที่ จ ะ
ช่วยเหลื อครอบครั วทางด้ านเศรษฐกิ จ โดยส่วน
ใหญ่ แ ล้ วพ่ อ เป็ นก าลั ง ส าคั ญ ในการหาเลี ย้ ง
ครอบครัว พ่อเป็ นผู้สนองความต้ องการของแม่และ
ลูก ในด้ า นวัต ถุสิ่ ง ของและก าลัง ทรั พ ย์ พ่ อ จะมี
ความคับข้ องใจมากเมื่อพบว่ารายได้ ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายของครอบครั ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องที่
เกี่ ย วกั บ ลู ก ถึ ง แม้ ว่ า ในปั จจุ บั น ที่ ภ าวะสั ง คม
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เศรษฐกิ จเปลี่ ยนแปลงไป โดยที่ แม่ ก็ต้ องออกไป
ทางานนอกบ้ าน แต่บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของพ่อต่อครอบครัวก็มิได้ ลดลง พ่อยังคงมีบทบาท
เป็ นผู้หาเลี ้ยงครอบครัวเช่นเดิม
4. บทบาทด้ านการเป็ นตัวแบบให้ กับลูก การ
เป็ นตัวแบบทางสังคม (Societal model) หมายถึง
พฤติกรรมของบิดาในอันที่จะพัฒนาความรู้ สานึก
ของบุตรต่อสังคม ได้ แก่ กาหนดกฎระเบียบต่างๆ
สาหรับบุตร ร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม อาสาในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน เป็ นแบบอย่างทางด้ านระเบียบวินยั สัง่ สอน
ให้ บตุ รแสดงบทบาทที่สงั คมนิยม พ่อมีความสาคัญ
เ พ ร า ะ เ ป็ น ตั ว แ บ บ ที่ น่ า ศ รั ท ธ า ข อ ง ลู ก
บุค ลิ ก ลัก ษณะของคนเราส่ ว นมากไม่ ไ ด้ รั บ การ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่โดยตรง แต่เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ดจาก
การเรี ยนรู้ เมื่อเด็กเจริ ญเติบโตเด็กจะเรี ยนรู้ จาก
สภาพแวดล้ อมรอบด้ าน การเรี ยนรู้ ส่วนหนึ่งเกิ ด
จากการเลียนแบบ ซึง่ ตัวแบบที่มีความสาคัญและมี
ความหมายน่าเลียนแบบที่สดุ คือพ่อกับแม่นนั่ เอง
ส่ ว นในด้ า นบทบาททางเพศ ทฤษฎี จิ ต
วิเคราะห์ (Psychoanalysis) ของ Freud กล่าวว่า
เด็กผู้ชายจะมีความรักในพ่อ เด็กผู้หญิงจะมีความ
รักในแม่ เด็กผู้ชายจะพยายามช่วงชิงความรักของ
แม่มาจากพ่อ ลูกชายจะพยายามแข่งขันกับพ่อเพื่อ
แย่งความรั กจากพ่อ แต่ติดขัดที่พ่อมี กาลังและมี
อิทธิพลเหนือกว่าตน และสามารถบันดาลให้ อะไร
เกิดกับตนก็ได้ เมื่อไม่สามารถขจัดพ่อออกจากทาง
ของตนได้ ดัง นัน้ ลู ก ชายจึ ง พยายามท าตัว ให้
เหมื อนพ่อ เพื่ อแม่จ ะได้ รักสนใจตนเช่นเดี ยวกับ
สนใจพ่อ การเลียนแบบบทบาททางเพศจึงเกิดขึน้

และบังเกิดขึ ้นในลูกสาวตามรูปแบบเดียวกัน (วิจิต
พาณี เจริญขวัญ, 2556)
5. บทบาทด้ านนั น ทนาการ (Recreation)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมของบิ ด าที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
กิ จ กรรมยามว่ า งแก่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ได้ แ ก่
ส่งเสริ มบุตรให้ ร่วมกิ จกรรมในยามว่าง สนใจใน
กิจกรรมยามว่างของบุตรหาเวลาว่างเพื่อพักผ่อน
กับครอบครัว จัดกิจกรรมในยามว่างสาหรับสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งพ่อจะมีบทบาทมากกว่าแม่ในการ
จัดกิจกรรมให้ แก่ลกู เมื่อพ่อมีเวลาว่างจากงาน พ่อ
จะเข้ ามาเล่นร่วมกับลูก นอกจากนี ้ พ่อจะเป็ นผู้ชกั
นาลูกให้ ร้ ู จักสัง คมภายนอกบ้ าน พาลูกไปเที่ ยว
เป็ นต้ น พ่อจึงควรมี บทบาทในการส่งเสริ มกิจกรรม
ยามว่างให้ แก่สมาชิกในครอบครัว รวมทังวางแผน
้
ให้ สมาชิ ก ในครอบครั ว ได้ ร่ ว มกั น สร้ างสรรค์
ส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
บท บา ท พ่ อ เป็ น บท บ าท ที่ ติ ด มา กั บ
สถานภาพของเพศชายซึ่ ง สั ง คมก าหนดและ
คาดหวังว่าพ่อจะต้ องเป็ นผู้นาครอบครัว มีบทบาท
หน้ าที่ในการปกป้องดูแลสวัสดิภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว นอกจากนี ้บทบาทของพ่อมักจะถูกมอง
ว่ามีความเกี่ยวของกับการทาหน้ าที่ในการหาเลี ้ยง
ครอบครั ว หรื อมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ระบบอื่ น ๆ
ภายนอกครอบครั ว ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งของเศรษฐกิ จ
บทบาทในการหาเลี ้ยงครอบครัวของพ่อจึงเป็ นส่วน
เชื่ อ มโยงระหว่ า งสถาบั น ครอบครั ว กั บ ปั จจั ย
ภายนอกนัน่ เอง
แม้ สังคมจะมีการกาหนดและคาดหวังถึง
บทบาทของพ่ออย่างชัดเจนแต่ก็พบว่าบทบาทของ
พ่อแต่ละคนมีความแตกต่างกันในบางลักษณะซึ่ง
ขึ ้นอยูก่ บั ตัวตน ลักษณะนิสยั ความรับผิดชอบ การ
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ยอมรั บบทบาท อายุ อาชี พ ตลอดจนสถานะทาง
สังคม ทาให้ ในบางครัง้ บทบาทของพ่อจึงไม่เป็ นไป
ตามที่สงั คมกาหนดและคาดหวัง ส่งผลให้ บทบาท
ที่แสดงออกจริงมีความแตกต่างกันด้ วย
ในปั จจุบัน ค่านิ ยม เศรษฐกิ จและสังคม
ตลอดจนลักษณะของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ส่งผลให้ บทบาทของทังเพศชายและหญิ
้
ง
ในครอบครั ว ต้ องเปลี่ ย นตามไปด้ วย เพื่ อ ให้
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะทางสั ง คม ผู้ หญิ ง มี ก าร
เรี ยกร้ องสิ ทธิ ข องตนเองให้ มี ค วามเท่าเที ยมกับ
ผู้ช ายการได้ รั บ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ น้ ประกอบกั บ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้
สมาชิ กครอบครั วทัง้ ผู้หญิ งและผู้ชายต้ องออกไป
ประกอบอาชีพภายนอกบ้ าน
ในสภาวะครอบครั วหลังสิน้ สุดความเป็ น
สามีภรรยา พ่อบางคนได้ ละลายพื ้นที่ของชีวิตงาน
เพื่ อเข้ ามาแสดงตัวตนของพ่อผู้เ ป็ น “ทัง้ พ่อและ
เพื่อน” ของลูกอยู่ในพื ้นที่ของบ้ าน แต่พ่อเลี ้ยงเดี่ยว
ยังหลี กไม่พ้ นแรงบีบเรื่ องพื น้ ที่ และเวลาของชี วิต
งานกับชีวิตของครอบครัว
ผลกระทบจากการเป็ นพ่ อเลีย้ งเดี่ยว
ในบริ บทของสังคมไทย “พ่อ” มีอิทธิ พล
อย่างมากต่อทัศนคติ และการเติบโตของลูก อีกทัง้
บทบาทของ “พ่อ” ในสังคมไทยนัน้ ยังเป็ นบทบาท
ของผู้นาในเชิงการหาเลี ้ยงครอบครัวเป็ นหลัก โดย
บทบาทการเลี ้ยงดูลกู มักเป็ นหน้ าที่ของแม่ และใน
ความเป็ นจริ งในทุกสังคมทัง้ ไทยและต่างประเทศ
ผู้ชายมักจะถูกมองว่าเป็ นผู้ที่มีทักษะหรื อบทบาท
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกับตรรกะ เศรษฐกิ จ และการ
ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี ้ยงครอบครัว และมักจะไม่

ถูกมองในเรื่ องของ “ความสุภาพ อ่อนโยน มีความ
อดทนที่มากพอที่จะดูแลเด็กเล็กๆ เพียงลาพังได้ ”
(Sallee, 2003) ด้ วยช่องว่างนี ้เอง เมื่อพ่อต้ องรับ
หน้ าที่เป็ นผู้ดูแลลูกเพียงลาพัง จึงทาให้ พ่อวางตัว
ไม่ถูกและไม่เข้ าใจว่าบทบาทและการปฏิบตั ิตนที่
ถูกต้ องของตนควรเป็ นอย่างไรผลกระทบต่อผู้ที่อยู่
ในครอบครัวเลีย้ งเดี่ยวอาจมีลักษณะหลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในประเทศไทย
ลั ก ษณะของปั ญหาก็ มี ค วามคล้ ายคลึ ง กั บ ใน
ต่างประเทศ โดยสรุ ปปั ญหาและความต้ องการใน
ด้ านต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1. ผลกระทบต่ อครอบครัว
ความยากจน (Poverty) ความยากจนเป็ น
ปั ญหาที่พบมากที่สดุ ของครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว จาก
การศึ ก ษาพบว่ า ครอบครั ว พ่ อ เลี ย้ งเดี่ ย วจะมี
ปั ญหาในเรื่ องของเศรษฐกิ จ และสัง คมมากกว่ า
ครอบครัวที่เป็ นคู่ (McLanahan, 1986) โดยพบว่า
ผู้เป็ นพ่อจะมีความวิตกกังวลกับการเลีย้ งดูบตุ ร ทา
ให้ ไม่สามารถทางานได้ เต็มที่ อีกทังข้
้ อกาหนดหรื อ
นโยบายต่างๆ ของทางราชการมักจะเอื ้อให้ กบั แม่ที่
เลี ย้ งเดี่ ย วมากกว่ า ครอบครั ว พ่ อ เลี ย้ งเดี่ ย ว
(McKeown, 2000) การหาเลี ้ยงครอบครัวเพียงคน
เดียวเพื่อให้ รายได้ เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลให้ พ่อ
บางคนต้ องทางานหนักกว่าเดิม และปั ญหาจะทวี
ความรุนแรงมากขึ ้นตามจานวนบุตร
2. ผลกระทบต่ อผู้เป็ นพ่ อ
ปั ญหาของพ่อที่พบโดยทัว่ ไป คือ การไม่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัว และการมีส่วนร่วมใน
การเลีย้ งดูลูก เพราะเมื่อเจอปั ญหาจากภายนอก
เช่นปั ญหาในที่ทางาน ปั ญหาเศรษฐกิจ ทาให้ พ่อ
หันไปติดเหล้ า ติดการพนัน หรื อ ติดสังคมนอกบ้ าน
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มากกว่า และปล่อยให้ การดูแลครอบครัวเป็ นหน้ าที่
ของแม่ ผู้เป็ นพ่อมักจะคิดว่าการเลี ้ยงดูลูกควรเป็ น
หน้ าที่ของแม่ ตังแต่
้ การอาบน ้าให้ ลกู จนกระทัง่ ถึง
การส่งลูกไปโรงเรี ยน แต่จงั หวะที่ควรมีสมั พันธภาพ
กับลูก กลายเป็ นบทบาทของการทาโทษ ซึ่ งทาให้
ลูกมองภาพผู้ช ายในรู ปแบบของความรุ นแรงใน
ที่สดุ และลักษณะด้ อยอย่างหนึ่งของผู้ชายไทย คือ
เงี ยบไม่พูด เวลาอยู่บ้านไม่เล่น ไม่คุยกับลูกไม่มี
อ า ร ม ณ์ ขั น โ ด ย เ ฉ พ า ะ พ่ อ ห ล า ย ค น ที่ พ บ
ค ว า ม เ ค รี ย ด ม า จ า ก ก า ร ท า ง า น ก็ ยิ่ ง เ อ า
ความเครี ยดกลับเข้ าบ้ าน ดังนัน้ เมื่อเกิ ดปั ญหาที่
ต้ องเลิ กรา หย่าร้ างหรื อภรรยาเสียชี วิตและผู้เป็ น
พ่อต้ องรับบทบาทในการเลี ้ยงดูลกู จึงทาให้ มีความ
ยากลาบากในการปรับตัว
2.1 ผลกระทบทางสังคม การสูญเสียฝ่ ายหนึ่ง
ฝ่ ายใดในชี วิ ตคู่ไป โดยเฉพาะการหย่าร้ างท าให้
รู้ สึ ก ขาดความมั่น ใจที่ จ ะเข้ าสู่ สัง คม เนื่ อ งจาก
ผลกระทบของการหย่าร้ างอาจทาให้ ร้ ูสึกท้ อแท้ เกิด
ความไม่แน่ใจกับสิ่ งรอบตัว จึงทาให้ ตัดขาดจาก
สังคมไปโดยปริยาย
2.2 ผลกระทบที่เกิดทางอารมณ์ พ่อเลี ้ยงเดี่ยว
จ ะ รู้ สึ ก โ ด ด เ ดี่ ย ว ( Isolated) ถู ก ป ร ะ ณ า ม
(stigmatize) รวมถึ ง ความเครี ย ดและความวิ ต ก
กัง วลที่ เ กิ ด จากได้ รั บ บทบาทเป็ นพ่ อ เลี ย้ งเดี่ ย ว
(Chng and Gray, 1983) ความเครี ยดของพ่อที่
เกิดขึ ้นในช่วงเวลาวิกฤตและช่วงการปรับตัว และ
เกิดขึ ้นเมื่อผู้ชายผู้เป็ นพ่อต้ องกลายมาเป็ นผู้เลี ้ยงดู
ลูกเป็ นหลักและทางานนอกบ้ านพร้ อมกัน
2.3 ผลกระทบที่ เ กิ ดขึน้ เกี่ ยวกับ การอบรม
เลี ย้ งดู ลู ก แบบแผนการอบรมเลี ย้ งดู ลู ก ของ
ค ร อ บ ค รั ว ที่ มี พ่ อ เ ลี ้ย ง ลู ก ค น เ ดี ย ว มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงไป ปั จจัยที่มี ผลต่อการอบรมเลีย้ งดู
ลูก มีความเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
เดิม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์
กับ อดี ตคู่สมรส บุค ลิ ก ภาพของพ่ อหรื อ แม่ และ
บุคลิกภาพของเด็ก รวมทังเพศและวั
้
ยของเด็กที่มี
ความเชื่อมโยงกับเพศของผู้ทาหน้ าที่เลี ้ยงดูลกู ด้ วย
ซึ่งสิ่งนี ท้ าให้ มี ความต้ องการความรู้ ที่ ซับซ้ อนขึน้
ส าหรั บการเลี ย้ งดูบุตร (สุรีย์ พร พันพึ่ง และกมล
พรรณ พันพึง่ , 2552)
2.4 ปั ญ หาเรื่ อ งของความขัด แย้ ง ระหว่ า ง
บทบาทในการหารายได้ กับบทบาทในการเลีย้ งดู
ลู ก เช่ น ไม่ มี เ วลาดู แ ลลู ก เพราะต้ องท างาน
โดยเฉพาะกรณี มี ลูกที่ยังเล็กไม่ถึงวัยเข้ าโรงเรี ยน
แม้ ว่ า ลู ก เป็ นเด็ ก โตที่ เ ข้ าเรี ย นได้ แ ล้ วก็ ยั ง คงมี
ปั ญหาการดูแลลูกในช่วงหลังเลิกเรี ยน ซึ่งหากไม่
สามารถจัดการปั ญหาเหล่านี ้ได้ ก็อาจส่งผลกระทบ
ในเรื่ องของความสัม พันธ์ กับลูกอี กด้ วย (สาวิ ตรี
ทยานศิลป์ , 2553) เพราะพ่ออาจต้ องส่งลูกไปอยู่
กั บ ย่ า หรื อ ผู้ ที่ ส ามารถให้ การดูแ ลลู ก ในขณะที่
ทางาน
3. ผลกระทบต่ อลูก
สาหรับครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวที่ไม่ว่าจะเกิด
จากสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ น การเสียชีวิต การ
หย่าร้ าง การทอดทิ ้งหรื อละทิ ้งก็ตาม ผลกระทบแรก
ที่ ลู ก จะได้ รั บ คื อ ความรู้ สึ ก สูญ เสี ย กลัว การถู ก
ทอดทิ ง้ ต้ อ งการความรั ก ขาดความเชื่ อ มั่น ใน
ตัวเอง สูญเสี ยความสัมพันธ์ ทางสังคม มี ปัญหา
ทางอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งเด็กในแต่ละช่วงวัยก็
จะมีความรู้สกึ ที่แตกต่างกันเช่น
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- ในกรณีที่พอ่ แม่หย่าร้ างหรื อแยกทางกัน
เด็กในวัยเรี ยนอาจปรารถนาให้ พอ่ และแม่กลับมา
คืนดีกนั
- เด็กก่อนวัยรุ่ น จะมี ความโกรธแค้ นต่อ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จิตใจหวั่นไหว ขาดความเป็ นตัว
ของตัวเอง
- เด็ก วัย รุ่ น จะมี ความวิ ต กกัง วล ตกใจ
เศร้ า เสียใจ และรู้สกึ มีปมด้ อยอย่างรุนแรงในชีวิต
ซึง่ ผลกระทบที่มีกบั ลูก สามารถจาแนกได้
เป็ นผลกระทบด้ านบวกและด้ านลบ ดังนี ้
3.1 ผลกระทบด้ านบวก การที่เด็กเติบโตมา
ในครอบครั วเลี ย้ งเดี่ยว ทาให้ เด็กมี ประสบการณ์
ชีวิตมากขึน้ มีทักษะการใช้ ชี วิตมากขึน้ ส่งผลให้
เด็ ก เกิ ด ความมั่น ใจในตนเอง อั น เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตได้ หล่อหลอมให้ พวกเขาได้ มีการ
เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เผชิ ญ ปั ญหาด้ วยตั ว เอง
ประสบการณ์การใช้ ชีวิตที่ขาดพ่อ/แม่ จะช่วยหล่อ
หลอมให้ เด็กเหล่านี ้มองโลกได้ กว้ างกว่าเด็กในวัย
เดียวกัน (ระวิวรรณ ธรณี , รุ่ งนภา เทพภาพ และ
อาไพ หมื่นสิทธิ์, 2551)
3.2 ผลกระทบด้ านลบ ผลกระทบที่ลกู ได้ รับ
มากที่สดุ จะเป็ นด้ านจิตใจและอารมณ์
ด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านการศึกษา ดังนี ้
3.2.1 สภาพจิ ต ใจและอารมณ์ ข อง
เด็กในครอบครัวพ่อหรื อแม่คนเดียว ภาวะก่อนที่จะ
ผ่านพ้ น สภาพปั ญ หาของครอบครั วจนคลี่ คลาย
โดยเฉพาะปั ญหาการหย่าร้ างนับว่าส่งผลต่อสภาพ
จิ ต ใจของเด็ ก มาก และยิ่ ง เห็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสมของพ่อแม่ยิ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
เช่นกัน ในขณะที่ คู่สมรสมี ปัญ หา การโจมตีของ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งก็ทาให้ ลูกรับรู้ ภาวะอารมณ์นี ้ด้ วย

ความวิตกกังวล เกิดความกลัวในจิตใจของเด็ก ทัง้
ความกลัวการล้ มเหลว กลัวไม่ได้ รับความรักหรื อ
การดูแลเอาใจใส่ กลัวถูกวิพากษ์ วิจ ารณ์ กลัวถูก
กระท าจากบุคคลอื่ น กลัวถูกท าอันตรายภายใน
ครอบครัว กลัวสิ่งที่ตนไม่ร้ ู และกลัวถูกทอดทิง้ ที่
สาคัญยังพบอีกว่าเด็กยิ่งโต (อายุ 13-15 ปี ) ก็จะยิ่ง
มีความกลัวเกิดขึ ้นมากกว่าเด็กที่เล็กกว่า (อายุ 912ปี ) เนื่องจากเด็กโตจะสามารถรับรู้ สถานการณ์
ครอบครัวที่ตนเองกาลังเผชิญอยู่ได้ มากกว่านัน่ เอง
(ภัสยกร เลาสวัสดิกุล , 2553) สิ่งเหล่านี น้ าไปสู่
พัฒนาการของบุคลิกภาพที่เป็ นปั ญหาต่อผู้อื่น เช่น
การเอาชนะผู้อื่ นโดยไม่ร้ ู ตัว มี ความเครี ยด วิ ตก
กัง วลสูง ไม่สนใจการเรี ยนจนท าให้ ผลการเรี ยน
ตกต่า เป็ นต้ น
3.2.2 งานวิ จัย หลายเรื่ อ งยื นยัน ว่ า
ความขัดแย้ งในครอบครัวส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
เด็กค่อนข้ างมาก นอกจากนี ้ การไม่ได้ อยู่ร่วมกัน
ของพ่อแม่อาจส่งผลให้ ลูกมี เจตคติต่อความเป็ น
ครอบครัวในทางลบมากกว่าพ่อแม่ที่อยูด่ ้ วยกัน
3.2.3 สภาพความประพฤติ ที่ ไ ม่
เหมาะสมหรื อการกระท าผิ ด ของเด็ ก ที่ อ ยู่ ใน
ครอบครั ว พ่ อ หรื อ แม่ ค นเดี ย ว เด็ ก ที่ ต้ อ งเผชิ ญ
สถานการณ์ ปั ญหาครอบครั ว แตกแยกอาจมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติได้ ง่าย เช่น บางราย
อาจมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว ดื ้อ ไม่เคารพและต่อต้ าน
พ่ อ แม่ ขณะเดี ย วกั น ก็ ก ลั ว การถู ก ลงโทษและ
ทอดทิ ้ง จนบางรายมีอาการป่ วยทางจิต ติดสารเสพ
ติด รวมทังมี
้ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
3.2.4 สภาพปั ญ หาพฤติ ก รรมทาง
เพศของเด็ก พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยต้ องมีแบบ
แผนจากการเลี ยนแบบคนใกล้ ชิ ด โดยเฉพาะพ่อ
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หรื อแม่ตามบทบาทที่เหมาะสมกับเพศของตน การ
ขาดแบบแผนทางเพศอาจทาให้ พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปได้ หรื ออาจเกิดปั ญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนตาง
เพศเมื่อเข้ าสู่วยั รุ่น อีกทังวั
้ ยรุ่นที่เป็ นเพศหญิงจะมี
ปั ญหาเมื่อย่างเข้ าสู่วัยรุ่ น เนื่ องจากไม่มีผ้ ูที่จะให้
คาปรึ กษาในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสรี ระของร่างกาย (Kalman, 2003)
3.2.5 สภาพเศรษฐกิ จ ของเด็ ก ใน
ครอบครั ว พ่อ หรื อแม่ค นเดี ยว ครอบครั ว ที่ มี การ
แตกแยกหย่ า ร้ างจะต้ องเผชิ ญ กั บ ปั ญหาทาง
เศรษฐกิ จ ค่ อ นข้ างมาก จึ ง อาจส่ ง ผลให้ เด็ ก มี
ข้ อจากัด เช่น ขาดเงินค่าเล่าเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยน ขาดทุนส าหรั บอาหารกลางวัน ความด้ อย
เหล่านี อ้ าจทาให้ เ ด็กรู้ สึกแตกต่างจากเพื่ อน จน
ส่งผลกระทบตามมา เช่น ขาดสารอาหาร เป็ นต้ น
3.2.6 ปั ญ หาด้ านการเรี ยนของเด็ก
ในครอบครัวพ่อคนเดียว ผลกระทบทางจิตใจและ
อารมณ์ ที่ เ ด็ ก ได้ รั บ ส่ ง ผลไปถึ ง การเรี ย นของลูก
ภาวะอารมณ์ ท าให้ เ ด็กสิ น้ หวัง ขาดความมั่นใจ
ขาดสมาธิ ไม่อยากเรี ยนรู้ อยากเก็ บตัว ไม่สนใจ
การเรี ยน จึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่า
นักเรี ยนในครอบครัวปกติ
จากการที่ เ ด็ กเป็ นวัยที่ ต้ อ งการการดูแ ล
การคุ้มครอง และมีการพึ่งพิง เด็กจึงได้ รับผลจาก
การเลี ้ยงลูกเพียงคนเดียวของพ่อ โดยมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดปั ญหาด้ านต่างๆ ได้ แก่ เด็กอาจได้ รับรู้
สภาพความขัดแย้ งระหว่างพ่อแม่ และการหย่าร้ าง
ของพ่อแม่ และอาจรวมถึงการใช้ ความรุ นแรงต่ อ
กัน การปฏิ บัติตามบทบาทของพ่อเพี ยงคนเดียว
อาจท าให้ ลูกเกิ ดความเบี่ยงเบนทางเพศได้ จาก
การที่พ่อมีความวิตกกังวลในการทางานเพื่อหาเงิน

มาเลี ้ยงครอบครัว ทาให้ เด็กขาดการเลี ้ยงดูอย่างมี
คุณภาพ นอกจากนี ้การแตกสลายของครอบครัวยัง
มี ผลต่อชี วิ ตความเป็ นอยู่ที่ อ าจไม่สะดวกสบาย
เช่ น เดิ ม เพราะรายได้ ของครอบครั ว ลดลง และ
ภาวะความตึงเครี ยดของพ่ออาจมีผลด้ านจิตใจจน
ทาให้ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างพ่อลูกเปลี่ยนแปลงไป
การปรั บตัวของพ่ อเลีย้ งเดี่ยวกับลูก
- พ่ อเลีย้ งเดี่ยวกับลูกชาย
ความเอาใจใส่จากพ่อมีความสาคัญมาก
ต่อลูก โดยเฉพาะในลูกชาย นอกจากจะช่วยให้ ลูก
มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แล้ ว ความเอาใจใส่จากพ่อ
ยังช่วยให้ ลูกมีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาที่ดียิ่งขึน้
ด้ วย(อัจฉรา สุขารมณ์ , 2544) ซึ่ง Coles (2002)
พบว่าพ่อเลี ้ยงเดี่ยวที่เคยได้ รับการเลี ้ยงดูจากพ่อที่
เป็ นแบบอย่างที่ ดี จะสามารถแสดงบทบาทพ่อที่
เป็ นแบบอย่างที่ดี พ่อที่อยู่กบั ลูกชายมักจะมีโอกาส
ได้ ปฏิบตั ิตวั แบบความเป็ นพ่อ ที่มีบทบาทเป็ นทัง้
เพื่อนและพ่อของลูก โดยเฉพาะบนวิถีแห่งการสร้ าง
ประสบการณ์ แบบลูกผู้ช าย โดยพ่อจะเป็ นผู้เก็ บ
และเตรี ย มความสมบู ร ณ์ ใ ห้ กั บ ลู ก ซึ่ ง สุ ด ท้ าย
พ่อเลี ้ยงเดี่ยวยังมีบทบาทในการเปิ ดโลกการเรี ยนรู้
แทบทุกด้ านของลูกชายด้ วย
- พ่ อเลีย้ งเดี่ยวกับลูกสาว
พ่อเลี ้ยงเดี่ยวบางคนอาจนิ่งเฉยเพราะไม่ร้ ู
จะต้ องเลี ้ยงดูลกู ผู้หญิงอย่างไร ซึ่งอาจจะทาให้ เด็ก
รู้ สึกว่าท าไมพ่อไม่เข้ าใจหรื อไม่สนใจ รวมไปถึ ง
ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล ข อ ง ผู้ เ ป็ น พ่ อ ใ น แ ง่ ข อ ง
ความสามารถที่จะเลีย้ งดูลูกที่ เป็ นเพศหญิ งให้ ได้
เหมือนกับที่แม่เลี ้ยงลูก เช่น ในกรณีที่ลูกที่เป็ นเพศ
หญิงเมื่อเข้ าสู่วัยที่มีประจาเดือน จะประสบความ
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ยากลาบากในเรื่ องการปรับตัว พ่อบางคน อาจต้ อง
พึ่งพาญาติผ้ หู ญิงให้ เข้ ามาช่วยทดแทนแม่ที่ไม่อยู่
อาจต้ องอาศัยญาติที่เป็ นผู้หญิ งให้ ช่วยสอนกริ ยา
ของผู้หญิง (Kalman, 2003)
พ่ อเลีย้ งเดี่ยวกับลูกในวัยต่ างๆ
- วัยเด็กเล็ก (แรกเกิด-6 ปี )
ในเด็กวัยนี เ้ ป็ นวัยที่ต้องได้ รับการพัฒนา
ทังด้
้ านจิตใจ อารมณ์และสังคม พ่อหรื อแม่ที่อยู่กบั
ลูก จะต้ องแสดงบทบาทที่ครบวงจร ในฐานะที่เป็ น
ทังพ่
้ อและแม่ ภาระดังกล่าวจะมากขึ ้นหากต้ องเป็ น
ฝ่ ายดูแลลูกตามลาพังโดยไม่มีเครื อญาติหรื อสังคม
ให้ การสนับสนุน เพราะลูกยังเล็กอยู่และไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ ซึ่งพ่อเลี ้ยงเดี่ยวที่เลี ้ยงลูกในวัยเด็ก
เล็กต้ องเผชิญปั ญหาหลายๆด้ านทังเรื
้ ่ องอาชีพและ
รายได้ การเลี ย้ งดูบุต ร ส่ ง ผลให้ พ่อเลี ย้ งเดี่ ยวมี
ความเครี ยดและวิตกกังวลเนื่องจากเป็ นปั ญหาที่
ซับ ซ้ อนสมาชิ ก ในครอบครั ว ไม่ ส ามารถที่ จ ะให้
ความช่ ว ยเหลื อ เป็ นอย่ า งดี ซึ่ ง ต้ องอาศั ย ผู้ ที่
เกี่ ยวข้ องที่ มี ค วามสามารถในการให้ ความ
ช่วยเหลือได้
- วัยก่ อนวัยรุ่น (7-12 ปี )
ในวั ย นี ้ เด็ ก เริ่ ม ที่ จ ะเข้ าเรี ย นในระบบ
การศึกษา ซึ่งพ่อเลี ้ยงเดี่ยวจะสามารถจัดสรรเวลา
ให้ กับชีวิตครอบครัวกับชีวิตการทางานได้ ดีขึ ้น ซึ่ง
ภายใต้ เงื่อนไขดังกล่าว บางครัง้ พ่อเลี ้ยงเดี่ยวที่ต้อง
ท าหน้ า ที่ แ ทนแม่ ต้ อ งให้ ค วามอบอุ่น กับ ลูก เพื่ อ
ทดแทนในส่วนที่หายไป ลูกจะเริ่ มเรี ยนรู้ เรื่ องเพศ
และเริ่ มสะสมการพัฒนาการเรื่ องเพศ เพราะฉะนัน้
ลูกควรจะได้ เรี ยนรู้ ความสัมพันธ์ ของแต่ละเพศใน
ครอบครัว กรณีที่พ่ออยู่กบั ลูกชายหรื อพ่ออยู่กบั ลูก

สาว อาจจ าเป็ นต้ องหาคนเพศเดี ย วกั บ ลู ก มา
ชดเชยในส่วนที่พ่อขาดไป เพื่อให้ ลูกได้ เรี ยนรู้ ถึง
บทบาทของเพศตนเอง ซึ่ ง บทบาททางเพศ
(gender role) เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญ ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ มี
พฤติกรรมที่สอดคล้ องกับเพศรวมทังการปรั
้
บตัวให้
สามารถด าเนิ น ชี วิ ต กั บ เพศตรงข้ ามได้ อย่ า ง
สอดคล้ องและสมดุล
- วัยรุ่ น (13 ปี ขึน้ ไป)
วัยนี จ้ ะเป็ นวัยที่ สมองเจริ ญเติบโตอย่าง
เต็มที่มีพฒ
ั นาการทางธรรมชาติและสังคม วัยนี ้จะ
สิ ้นสุดลงก็ตอ่ เมื่อบุคคลนันบรรลุ
้
นิติภาวะ ซึ่งในวัย
นี ้ผู้เป็ นลูกจะต้ องการคนที่ให้ การชี ้แนะ มากกว่าคน
สอน เพราะช่วงวัยนีจ้ ะเป็ นวัยที่มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองสูง พ่อหรื อแม่ที่เลี ้ยงลูกตามลาพัง อาจจะรัก
ลูกมากเกิ นไป เพื่ อทดแทนความรักที่จากแม่หรื อ
พ่อที่ขาดหายไป จึงอาจทาให้ เข้ าไปจู้จี ้กับลูกได้
นโยบายของรั ฐ และแหล่ ง ประโยชน์ ส าหรั บ
พ่ อเลีย้ งเดี่ยว
ในประเทศไทยมี การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับ
ครอบครั ว เลี ย้ งเดี่ ย ว โดยเฉพาะในประเด็ น ที่
เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการการจัดสวัสดิการสังคม
ต่างๆ ที่ให้ กับครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวแต่มกั จะเน้ นไป
ในครอบครัวที่เป็ นแม่เลีย้ งเดี่ยว รวมถึงการศึกษา
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ สุขภาพจิตของผู้เป็ นมารดา
รวมทัง้ การปรั บ ตัว ของเด็ ก และพัฒ นาการทาง
ร่ างกายของเด็กที่ อยู่ในครอบครั วเลี ย้ งเดี่ยวด้ วย
(โยธิ น แสวงดี, กาญจนา เที ยนลาย, สุรีรัตน์ ไชย
สงคราม และอรพรรณ โพธิ์ อ่ อ ง, มปป.) แต่ ใ น
ต่ า งประเทศถึ ง แม้ จะมี ก ารศึ ก ษาในประเด็ น ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การเป็ นพ่ อ เลี ย้ งเดี่ ย วต่ อ สภาวะ
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สุขภาพและพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก รวมถึง
การศึกษาในเรื่ องประสบการณ์ในการเป็ นพ่อเลี ้ยง
เดี่ยว บทบาททางเพศและความคาดหวังของสังคม
ต่ อ การเป็ นพ่ อ เลี ย้ งเดี่ ย ว รวมถึ ง แนวทางและ
วิธีการเผชิญปั ญหาของพ่อเลีย้ งเดี่ยว แต่ก็มีเพียง
เล็ กน้ อยเท่านัน้ ส่วนในสังคมไทย จากการศึกษา
ของมีเพียงการกล่าวในภาพรวมของครอบครัวเลี ้ยง
เดี่ยวในเมืองไทย แต่ไม่มีการกล่าวถึงในลักษณะที่
เกี่ ย วข้ องกั บ แหล่ ง ประโยชน์ แ ละการให้ ความ
ช่ว ยเหลื อ รวมถึ ง นโยบายด้ านครอบครั ว ที่ มี ต่อ
พ่อเลี ้ยงเดี่ยวแต่อย่างใด เช่น การศึกษาของ สุรีย์
พร พันพึ่ง และกมลพรรณ พันพึ่ง (2552) ศึกษา
เรื่ องการจั ด การของรั ฐ ต่ อ ความต้ องการของ
ครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว พบว่านโยบายสังคมโดยรวม
ของไทยนัน้ ถูกกาหนดด้ วยอุดมการณ์ เศรษฐกิ จ
แบบเสรี นิยม ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นโดยภาระค่าใช้ จ่าย
ส่วนใหญ่ประชาชนต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง รวมถึง
ไม่มีนโยบายด้ านสวัสดิการที่เอื ้อต่อพ่อเลี ้ยงเดี่ยวที่
ต้ องทาหน้ าที่พ่อและต้ องรับหน้ าที่ในการเลี ้ยงดูลูก
ที่ รั ฐ ควรจัด ให้ เช่ น สถานรั บ เลี ย้ งเด็ ก ราคาถู ก
ในช่วงกลางวัน เพื่อให้ สามารถนาลูกเล็กไปฝากไว้
ระหว่างที่พ่อเลีย้ งเดี่ยวต้ องออกไปทางาน รวมถึง
การมี ศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเบื อ้ งต้ นที่ จ ะคอยให้
คาปรึกษาสาหรับปั ญหารวมทังภาวะวิ
้
กฤติตา่ งๆ ที่
พ่อเลี ้ยงเดี่ยวต้ องเผชิญในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ารัฐไทยยังมีมุมมองต่อครอบครัว
ในลักษณะที่ตายตัว มองครอบครัวเป็ นเชิงเดี่ยวที่
ต้ องประกอบด้ วยพ่อแม่ลูกแต่แบบเดียว จึงส่งผล
กระทบต่อพ่อเลีย้ งเดี่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือ
ซึ่งหากปรั บทัศนะให้ ยอมรั บครอบครั วว่ามี ความ
หลากหลายมากขึน้ ทัง้ ในด้ า นองค์ ป ระกอบและ

รู ปแบบซึ่ ง ขึ น้ อยู่ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
ครอบครัวในแต่ละช่วงชีวิต อาจทาให้ มีมาตรการใน
การช่วยเหลือครอบครัวพ่อ/แม่เลี ้ยงเดี่ยวที่ชดั เจน
ยิ่งขึน้ และสามารถตอบสนองความต้ องการของ
พ่อ/แม่เลี ้ยงเดี่ยวได้ ดียิ่งขึ ้น
สรุป
“พ่อเลี ย้ งเดี่ ยว” ตอบโต้ ม ายาคติของ
ครอบครั ว ที่ ก ล่ า วว่ า บทบาทการเลี ย้ งดูลูก เป็ น
หน้ าที่ของแม่ ส่วนพ่อนัน้ มี หน้ าที่หลักคือการเป็ น
ผู้ น าครอบครั วก็ จ ะท าหน้ าที่ เป็ นผู้ หาเลี ย้ ง
ครอบครั ว ท างานหลัก นอกบ้ า น ด้ ว ยการสร้ าง
อุดมการณ์ การเป็ นพ่อที่ดีที่จะต้ องจัดสรรพืน้ ที่ให้
สมดุลระหว่างพื ้นที่ของการเป็ นพ่อและพื ้นที่สาหรับ
การท างานนอกบ้ า นผู้เป็ นพ่ อต้ องแบกรั บหน้ า ที่
ความรั บผิดชอบและการบี บคัน้ ทางอารมณ์ จ าก
การที่ ต้ องเลี ย้ งลูกเพี ยงล าพัง ความรู้ สึกสูญเสี ย
ขาดความมั่นใจในตนเอง รวมถึงการที่ต้องเผชิ ญ
ความเปลี่ ยนแปลงในชี วิต การพยายามให้ ตัวเอง
เป็ นแบบอย่างให้ กบั ลูก การที่ต้องแสดงบทบาทพ่อ
และแม่ในเวลาเดียวกัน การเผชิญปั ญหาและการ
ใช้ ชีวิตร่วมกับลูกที่มีพ่อเพียงคนเดียว เป็ นสิ่งที่ต้อง
ศึกษาเรี ยนรู้ เพื่ อเป็ นแนวทางส าหรับการเลีย้ งลูก
ของพ่ อ เลี ย้ งเดี่ ย ว เพื่ อ สร้ างความตระหนัก ใน
บทบาทหน้ าที่ ข องสถาบัน ครอบครั ว เกิ ด องค์
ความรู้ ในกระบวนการสร้ างเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู้
ให้ กบั เด็กและครอบครัว ให้ พ่อเลี ้ยงเดี่ยวเกิดทักษะ
ในการใช้ ชี วิ ตอย่างมี ความสุข ดัง นัน้ การศึกษา
บทบาทของพ่ อ ที่ ต้ องเลี ย้ งลู ก ตามล าพั ง จึ ง มี
ความส าคัญและมี ประโยชน์ อย่ างมาก เพราะจะ
นาไปสู่การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ในอีกแง่ มุม
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หนึ่งของสถาบันครอบครั ว ไทยในยุคปั จจุบันได้ ดี
ยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. หน่วยงานส่วนกลางภาครัฐ ควรจัดให้ มี
การสารวจในระดับชาติเรื่ องครอบครัวพ่อเลี ้ยงเดี่ยว
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง จ านวน รู ปแบบการใช้ ชี วิ ต และ
ความต้ องการช่วยเหลือสนับสนุน เป็ นต้ น
2. ควรจัด ให้ มี เ จ้ า ภาพหลัก ในการดูแ ล
รั บ ผิ ดชอบเรื่ องครอบครั ว พ่อ เลี ย้ งเดี่ ย วโดยตรง
เพื่ อที่ จะสามารถตอบสนองความต้ องการได้ ตรง
ประเด็นทังในระดั
้
บส่วนกลางและท้ องถิ่น
3.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท
พ่อเลี ย้ งเดี่ยวกับการเลี ย้ งดูลูกเพศชาย และเพศ
หญิง ซึง่ ต้ องการ Role Model ที่แตกต่างกัน รวมถึง
การศึกษาถึงความต้ องการการช่วยเหลือ รวมทัง้
การอาศัยเครื อญาติที่มาช่วยเหลือในมิติอื่นๆ เพื่อ
เป็ นข้ อมูลสาหรั บหน่วยงานในการจัดบริ การหรื อ
การให้ คาปรึกษากับพ่อเลี ้ยงเดี่ยว
4. ควรส่ ง เสริ มให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม ของ
พ่อเลี ้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็ นระดับชุมชนหรื อใหญ่กว่า
แล้ วสร้ างกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กั น กลุ่ ม
พ่ อ เลี ย้ ง เดี่ ย วต้ อง การเพื่ อน ต้ อง การการ
แลกเปลี่ยน ต้ องการการตัดสินใจด้ วยตนเอง การ
ให้ คาปรึกษาจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
เอกสารอ้ างอิง
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