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บทคัดย่อ 
โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากในสังคมไทย  หนึ่งในปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้คือ 

ครอบครัวแบบพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว บทความนีต้้องการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ครอบครัวพ่อเลีย้งเดี่ยวในยุค
ปัจจุบันบทบาทของพ่อในสังคมไทย ผลกระทบของการเป็นพ่อเลีย้งเด่ียวและนโยบายของรัฐและแหล่ง
ประโยชน์ส าหรับพอ่เลีย้งเดี่ยวอนัจะท าให้เกิดเข้าใจในแนวทางการด าเนินชีวิตของพอ่เลีย้งเด่ียวได้ดีขึน้ 
 
ค าส าคัญ:  ครอบครัว ครอบครัวเลีย้งเดี่ยว พอ่เลีย้งเด่ียว สงัคมไทย 
 
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. 
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บทน า 
ในช่วงกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ผลกระทบของ

โลกาภิวตัน์ได้ขยายตวัอย่างกว้างขวาง ไม่จ ากดัอยู่
เฉพาะด้านการค้าเท่านัน้ แตข่ยายไปครอบคลมุทัง้
ประเด็นทางด้านสังคมวัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ี
ได้รับผลกระทบ โดยสังคมไทยมีการเปล่ียนผ่าน
ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน
วฒันธรรมบางประการท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อ
ครอบครัว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ พฤติกรรมและทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม (อภิชาต ิ
จ ารัสฤทธิรงค์และปัญญา ชูเลิศ, 2552) การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้ครอบครัวจ าเป็นต้อง
ปรับตวัเพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤติต่างๆ ซึ่งล้วนส่งผล
ให้สถาบันครอบครัวเกิดความอ่อนแอ สาเหตุ
ส าคญัมักเกิดจากความขัดแย้งทางด้านความคิด
และการกระท าท่ีไม่สามารถปรับเข้าหากนัให้เป็นท่ี
ยอมรับร่วมกันของคู่สมรส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความไม่พร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การขาด
ความรู้และทักษะเก่ียวกับการใช้ชีวิตคู่  มีการ
คาดหวังซึ่งกันและกันสูงค านึงถึงแต่ความสุขและ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานเป็นส าคัญ มีความ
ประพฤติท่ีไม่อยู่ในศีลธรรม และการขาดความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน ท าให้คู่สมรส
ขาดความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั น าไปสู่การขดัแย้ง
และการท าร้ายทัง้ทางร่างกายและจิตใจ เป็น
สาเหตใุห้คู่สมรสต้องแยกกันอยู่หรือหย่าขาดจาก
กัน (มนัส วณิชชานนท์, 2550) จากสถิติของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยพบว่าข้อมูล
สถิติการหย่าร้างรวมทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2550 มี

การหย่าร้าง100,420 คู่ ในปี พ.ศ. 2551 มีจ านวน 
109,084 คูแ่ละในปี พ.ศ.2557 มีจ านวน 111,810 
คู่ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
แต่ข้อมูลท่ีมีอยู่นี ้ยังไม่ได้ให้ภาพท่ีชัดเจนว่าการ
หย่ามีความแพร่หลายจริงๆ อยู่ เพียงใด ทัง้ นี ้
เน่ืองจากมีคูส่มรสหลายคูท่ี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
ผลลพัธ์ท่ีตามมาอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์นี ้คือ
เกิดสถาบนัครอบครัวแบบพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว (Single 
Parent) หรือครอบครัวท่ีบิดาหรือมารดาต้องเลีย้งดู
บตุรตามล าพงั (ชาย โพธิสิตา, 2552; ชาย โพธิสิตา
, 2554) 

 
ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว 

ครอบครัวเลีย้งเด่ียวหรือครอบครัวท่ีมีพ่อ
หรือแม่คนเดียว หมายถึงครอบครัวท่ีพ่อหรือแม่
เพียงคนเดียวท าหน้าท่ีเลีย้งดลูกูเพียงล าพงั ซึ่งอาจ
เกิดจากการสิน้สดุของชีวิตคู ่ 4 รูปแบบ คือ การละ
ทิง้ การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิตของ
คู่สมรส (จิราพร ชมพิกุล ปราณี สุทธิสุคนธ์ เกรียง
ศักดิ์ ซ่ือเล่ือม และดุษณี ด ามี, 2552; Pew 
Research Center, 2013) รวมไปถึงครอบครัวท่ี
เกิดจากการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ หลังการมี
ความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรส (ณัฏฐ์ษา สนิท
วงศ์ ณ อยุธยา , ไตรพัฒน์  วงศ์ประเสริฐสุข , 
สมศกัดิ์ นคัราจารย์ และ นชุนาฏ ยฮูนัเงาะ, 2550) 
โดยครอบครัวมารดาหรือบิดาคนเดียวอาจอาศยัอยู่
แยกต่างหากหรืออยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นลักษณะ
ครัวเรือนขยายได้ แต่ไม่มีการอยู่กินฉันสามีภรรยา
หรือฐานะคู่รักของหญิงหรือชายระหว่างผู้ เป็น
มารดาและบดิา และในบางสงัคมยงัให้ความหมาย
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ครอบคลุมถึงการเลีย้งลูกตามล าพังของหญิงท่ี
ต้องการมีลูกจากการผสมเทียม หรือใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ก าเนิดลูก และการรับบุตรบุญ
ธรรมของหญิงหรือชาย (สุรีย์พร พนัพึ่ง และ กมล
พรรณ พนัพึง่, 2552) 

ภายหลังสิ น้สุดความเป็นสามีภรรยา 
ในทางสังคม มักพบว่าเม่ือพ่อแม่ต้องแยกทางกัน 
ผู้ หญิงจ านวนมากต้องรับภาระในการเลีย้งดูลูก
ตามล าพงั (สมชาย ปรีชาศิลปะกลุ, 2554) ซึ่งภาระ
ในการเลีย้งดลููกของผู้หญิงในสายตาของคนทัว่ไป
แล้วถือว่าเป็น “เร่ืองปกติ” เน่ืองจากสงัคมคาดหวงั
ว่าแม่มีหน้าท่ี “ตามธรรมชาติในการเลีย้งดูลูก” 
เพราะผู้หญิงทกุคนมีสญัชาตญาณและแรงกระตุ้น
ทางสรีระให้เป็นแม่ รวมถึงการเลีย้งดูเด็กด้วย 
(บษุกร กาศมณี, 2552) ท าให้ทศันคติ ความเห็นใจ
และความสนใจท่ีมีต่อแม่เลีย้งเด่ียวมีมากกว่า
ความเป็นพอ่เลีย้งเด่ียว  เช่นเดียวกบัการศกึษาของ 
Wurzel (1995) ท่ีระบุว่า โดยทัว่ไปแล้วครอบครัว
แม่ เ ลี ย้ง เ ด่ียวเป็นท่ีสนใจของการศึกษาวิจัย
มากกว่าครอบครัวพ่อเลีย้งเด่ียว เน่ืองจากเม่ือมี
การหย่าร้างหรือเกิดการพลัดพรากของพ่อหรือแม่
ในครอบครัว ส่วนมากพ่อจะสูญหายไปจาก
ครอบครัวมากกว่าแม่ ขณะเดียวกันแม่มักได้รับ
สิทธิในการเลีย้งดูลูกมากกว่าพ่อในกรณีท่ีมีการ
ฟ้องร้องในศาล เน่ืองจากศาลวินิจฉัยได้ว่าสญัชาติ
ญาณของความเป็นแม่ มักให้ความอบอุ่นและให้
ความเอาใจใส่ลูกมากกว่าสญัชาติญาณของความ

เป็นพ่อ (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล , 2554 ; 
McKeown, 2000) แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
บทบาทการเป็นพ่อเลีย้งเดี่ยวในสงัคม ไม่ว่าจะเป็น
สงัคมไทยหรือสงัคมตา่งประเทศตา่งก็มีจ านวนเพิ่ม
ม าก ขึ ้น  จ า กก า ร ศึ ก ษ าพบว่ า  ใ น ปี  1970 
สหรัฐอเมริกามีพ่อท่ีเลีย้งลูกคนเดียวถึงร้อยละ 10 
ของครอบครัวเลีย้งเด่ียวทัง้หมด และเพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ 18 ในปี 2003 (Coles, 2015) ส่วนใน
ประเทศไทยไม่มีสถิติพ่อเลีย้งเด่ียวท่ีระบุไว้ชดัเจน 
แตจ่ากรายงานการส ารวจเด็กและเยาวชน อาย ุ 0-
17 ปี ท่ีอาศยั “อยู่กบัพ่อเท่านัน้” หรือ “อยู่กบัแม่
เท่านัน้” ในปี พ.ศ. 2551 ของส านักงานสถิติ
แหง่ชาต ิ(ภาพท่ี 1) ซึง่เป็นตวัชีว้ดัท่ีใช้น าเสนอแทน 
“ร้อยละพ่อแม่เลีย้งเด่ียว” พบว่ามีเด็กท่ีอยู่กับพ่อ
และแม่ร้อยละ 61.8 ส่วนเด็กท่ีอาศัยอยู่กับแม่
เท่านัน้มีร้อยละ 15.0 อาศยัอยู่กบัพ่อเท่านัน้มีร้อย
ละ 3.1 และอาศยัอยู่กับผู้ อ่ืนท่ีไม่ใช่พ่อหรือแม่ถึง
ร้อยละ 20.1 
 ข้อมลูเชิงปริมาณดงักล่าว บง่บอกถึง
ภาพรวมหรือแนวโน้มของสถานการณ์ครอบครัว
ไทยได้บางส่วนแตย่งัขาดรายละเอียดในอีกหลาย
ประเดน็ เชน่ ครอบครัวพอ่เลีย้งเด่ียวกบัครอบครัว
แมเ่ลีย้งเด่ียวมีปริมาณแตกตา่งกนัเพียงใด ปัญหา
ท่ีครอบครัวทัง้สองแบบต้องเผชิญมีความเหมือน
หรือแตก ตา่งกนัอยา่งไร พ่อหรือแมท่ี่แยกทางกนัมี
สว่นร่วมในการเลีย้งดลูกูมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
(เสนาะ เจริญพร, 2552)  
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ภาพที่ 1 ร้อยละของเด็กไทยอาย ุ0-17 ปี จ าแนกตามการอยู่อาศยักบัพ่อแม ่พ.ศ. 2551 

(ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2551) 
 
บทบาทของ “พ่อ” ในสังคมไทย 
       ในทางทฤษฎีสังคมวิทยานัน้  พาร์สัน 
(Parson ) ได้กล่าวถึง บทบาทพ่อว่า พ่อเป็นบุคคล
ในครอบครัวท่ีส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในต าแหน่งผู้
ตัดสินปัญหาต่างๆ ของครอบครัว รับผิดชอบต่อ
ความต้องการของชมุชน เช่น บทบาททางเศรษฐกิจ 
สงัคม กฎระเบียบตา่งๆ (Robin & Williams, 1961) 
ซึ่งบทบาทของพ่อท่ีกล่าวมานีเ้ป็นพฤติกรรมแบบ
ใช้เป็นเคร่ืองมือ ( Instrumental role)  โดย
พฤติกรรมของพ่อเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้แม่แสดง
พฤติกรรมต่อบุตร ซึ่งบทบาทของแม่จะค านึงถึง
ความต้องการโดยทันทีของลูก ต้องใช้ความ
อ่อนโยนเลีย้งดูลูก ท าให้แม่ได้รับความไว้วางใจ
และเหมาะสมท่ีสดุในการแสดงพฤติกรรมแบบการ
แสดงออก (Expressive role) และยงัเป็นตวัเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ส่วน ช่ืนสุข ฤกษ์

งาม (2537) ได้ให้นิยามบทบาทพ่อ หมายถึง 
พฤติกรรมหรือหน้าท่ีตา่งๆ ของผู้ ท่ีเป็นพ่อในสงัคม
ปัจจุบันท่ีเป็นบทบาทร่วมทัง้บทบาทแบบเป็น
เคร่ืองมือ (Instrumental roles) และบทบาทแบบ
การแสดงออก (Expressive roles) ซึ่งได้แก่ 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการหาเลีย้งครอบครัวและการ
จัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการทางวัตถุของ
สมาชิกในครอบครัว (Providing) การมีอ านาจออก
กฎเกณฑ์  และควบคุมระ เบียบวินัยภายใน
ครอบครัวอย่างยุติธรรม (Authority for discipline 
and relatively neutral judgment) การมีอ านาจใน
การตัดสินใจในปัญหาส าคัญๆ ของครอบครัว 
(Authority for decisions) การจัดการเก่ียวกับ
สังคมภายนอกบ้าน (Manipulation of the 
external environment) การอบรมเลีย้งดูลูก
(Nurture) ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน
บ้านการให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก (Warmth) 
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การสนับสนุนให้ก าลงัใจ (Supportive behavior) 
การยอมรับสภาพของลูก (Acceptance)  การ
หวัเราะ การเล่น การผ่อนคลายอารมณ์ท่ีเก็บกดไว้ 
(Laughing, playing, release of inhibited 
emotions)  และบทบาทของพ่ อ ท่ี ป ฏิบัติ จ ริ ง 
หมายถึง การรับรู้ของวัยรุ่นต่อการปฏิบตัิจริงตาม
หน้าท่ีตา่งๆ ของผู้ เป็นพอ่ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพ่อมี
บทบาทท่ีมีความส าคญัตอ่ครอบครัว โดยเฉพาะใน
การอบรมเลีย้งดลููก ซึ่ง Anderson ได้สรุปบทบาท
ส าคญัของพ่อในการอบรมเลีย้งดลููกประกอบด้วย
บทบาท 5 ด้าน ดงันี ้(อจัฉรา สขุารมณ์, 2544) 

1. บทบาทด้านการอบรมเลีย้งดู (Nurturing) 
หมายถึงพฤติกรรมของบิดาท่ีเก่ียวข้องกับการดแูล
ลูกให้พัฒนาทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ 
ดูแลสุขภาพร่างกายของลูก อบรมดูแลลูกเม่ือลูก
เป็นวัยรุ่นดูแลบุตรเม่ือบุตรไม่สบาย รับฟังความ
คิดเห็นของลกู สนใจในพฤติกรรมตา่งๆของลูกการ
เลี ย้งดูลูกนับว่าเป็นบทบาทส าคัญของพ่อใน
ปัจจุบัน เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของครอบครัว คู่สมรสจ าเป็นต้องแยกครอบครัวมา
อยูต่ามล าพงั พ่อและแม่จึงจ าเป็นต้องช่วยกนัเลีย้ง
ดูลูก ไม่ใช่หน้าท่ีเฉพาะของคนใดคนหนึ่ง อีกทัง้
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ท าให้แม่ต้องออกไปท างานนอกบ้านบทบาทของ
แม่ในการเลี ย้งดูลูกอย่างใกล้ชิดจึงลดลงไป 
บทบาทใหมข่องพอ่ท่ีต้องอบรมเลีย้งดลูกูจึงพบเห็น
ได้มากขึน้ 

2. บทบาทด้านการแก้ไขปัญหา (Problem 
solving) หมายถึง พฤติกรรมของพ่อเก่ียวกับการ
ตดัสินใจปัญหาซึง่สมาชิกในครอบครัวประสบได้แก่ 

ชว่ยเหลือลกูแก้ปัญหาตา่งๆ แก้ปัญหาเก่ียวกบัการ
อบรมเลีย้งดลูกู ตดัสินใจปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของลูก ตดัสินใจปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในครอบครัว 
ตดัสินใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวบทบาท
ของพ่อในครอบครัวคือเป็นผู้ แก้ปัญหาต่างๆ ใน
ครอบครัว การช่วยเหลือลูกในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆการคล่ีคลายความขดัแย้งระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งโดยปกติแล้วพ่อคอ่นข้างเหินห่างจาก
ครอบครัวเน่ืองจากหน้าท่ีการงาน แต่เม่ือมีเวลา
ว่างจากการท างาน พ่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัว ช่วยในการ
วางแผนตา่งๆ ซึ่งพ่อมกัจะมีอ านาจในการตดัสินใจ
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 ร่ื อ ง
ความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัวกบัชมุชนภายนอก 
โดยมีแม่เป็นท่ีปรึกษาและสามารถเจรจาตกลงกัน
ได้ มิใชว่า่แมจ่ะไร้อ านาจเสียทีเดียว 

3. บทบาทด้านการหา เ ลี ย้ งครอบค รั ว 
(Providing) หมายถึงพฤติกรรมของพ่อท่ีเก่ียวกับ
การหารายได้ของครอบครัว ได้แก่ ให้ความส าคญั
ในเร่ืองการหาเลีย้งครอบครัวหารายได้เพิ่มขึน้เม่ือ
ลูกเติบโตขึน้ เป็นก าลังส าคัญในการหาเลี ย้ง
ครอบครัววางแผนทางด้านการเงินของครอบครัว 
ให้ความส าคญัในเร่ืองหน้าท่ีการงานเป็นอนัดบัแรก 
พ่อเป็นผู้ ท่ีส าคัญท่ีสุดและเป็นบุคคลแรกท่ีจะ
ช่วยเหลือครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยส่วน
ใหญ่แล้วพ่อเป็นก าลังส าคัญในการหาเลี ย้ง
ครอบครัว พ่อเป็นผู้สนองความต้องการของแม่และ
ลูกในด้านวัตถุสิ่งของและก าลังทรัพย์ พ่อจะมี
ความคบัข้องใจมากเม่ือพบว่ารายได้ไม่เพียงพอกบั
รายจ่ายของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองท่ี
เ ก่ียวกับลูก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันท่ีภาวะสังคม
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เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป โดยท่ีแม่ก็ต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน แตบ่ทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของพอ่ตอ่ครอบครัวก็มิได้ลดลง พ่อยงัคงมีบทบาท
เป็นผู้หาเลีย้งครอบครัวเชน่เดมิ  

4. บทบาทด้านการเป็นตวัแบบให้กับลูก การ
เป็นตวัแบบทางสงัคม (Societal model) หมายถึง 
พฤติกรรมของบิดาในอันท่ีจะพฒันาความรู้ส านึก
ของบุตรต่อสังคม ได้แก่ ก าหนดกฎระเบียบต่างๆ 
ส าหรับบุตร ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ติดตามการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม อาสาในกิจกรรมตา่งๆ ของ
ชมุชน เป็นแบบอย่างทางด้านระเบียบวินยั สัง่สอน
ให้บตุรแสดงบทบาทท่ีสงัคมนิยม พ่อมีความส าคญั
เ พ ร า ะ เ ป็ น ตั ว แ บ บ ท่ี น่ า ศ รั ท ธ า ข อ ง ลู ก 
บุคลิกลักษณะของคนเราส่วนมากไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่โดยตรง แต่เป็นสิ่งท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ เม่ือเด็กเจริญเติบโตเด็กจะเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมรอบด้าน การเรียนรู้ส่วนหนึ่งเกิด
จากการเลียนแบบ ซึง่ตวัแบบท่ีมีความส าคญัและมี
ความหมายนา่เลียนแบบท่ีสดุคือพ่อกบัแมน่ัน่เอง  

 ส่วนในด้านบทบาททางเพศ ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ (Psychoanalysis) ของ Freud กล่าวว่า 
เด็กผู้ชายจะมีความรักในพ่อ เด็กผู้หญิงจะมีความ
รักในแม่ เด็กผู้ชายจะพยายามช่วงชิงความรักของ
แมม่าจากพอ่ ลกูชายจะพยายามแข่งขนักบัพ่อเพ่ือ
แย่งความรักจากพ่อ แต่ติดขัดท่ีพ่อมีก าลังและมี
อิทธิพลเหนือกว่าตน และสามารถบนัดาลให้อะไร
เกิดกบัตนก็ได้ เม่ือไม่สามารถขจดัพ่อออกจากทาง
ของตนได้ ดังนัน้ ลูกชายจึงพยายามท าตัวให้
เหมือนพ่อ เพ่ือแม่จะได้รักสนใจตนเช่นเดียวกับ
สนใจพ่อ การเลียนแบบบทบาททางเพศจึงเกิดขึน้ 

และบงัเกิดขึน้ในลูกสาวตามรูปแบบเดียวกัน (วิจิต
พาณี เจริญขวญั, 2556) 

5. บทบาทด้านนันทนาการ (Recreation) 
หมายถึง พฤติกรรมของบิดาท่ีเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมยามว่างแก่สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ 
ส่งเสริมบุตรให้ร่วมกิจกรรมในยามว่าง สนใจใน
กิจกรรมยามว่างของบุตรหาเวลาว่างเพ่ือพักผ่อน
กบัครอบครัว จดักิจกรรมในยามว่างส าหรับสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งพ่อจะมีบทบาทมากกว่าแม่ในการ
จดักิจกรรมให้แก่ลกู เม่ือพ่อมีเวลาว่างจากงาน พ่อ
จะเข้ามาเล่นร่วมกบัลกู นอกจากนี ้พ่อจะเป็นผู้ชกั
น าลูกให้รู้จักสังคมภายนอกบ้าน พาลูกไปเท่ียว 
เป็นต้น พ่อจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรม
ยามว่างให้แก่สมาชิกในครอบครัว รวมทัง้วางแผน
ให้สมาชิกในครอบครัวได้ ร่วมกันสร้างสรรค์ 
สง่เสริมการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 บทบาทพ่ อ เ ป็ นบทบาท ท่ี ติ ดมากั บ
สถานภาพของเพศชายซึ่งสังคมก าหนดและ
คาดหวงัว่าพ่อจะต้องเป็นผู้น าครอบครัว มีบทบาท
หน้าท่ีในการปกป้องดแูลสวสัดิภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว  นอกจากนีบ้ทบาทของพ่อมกัจะถกูมอง
ว่ามีความเก่ียวของกบัการท าหน้าท่ีในการหาเลีย้ง
ครอบครัวหรือมีความเก่ียวข้องกับระบบอ่ืนๆ 
ภายนอกครอบครัว ซึ่งเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจ 
บทบาทในการหาเลีย้งครอบครัวของพ่อจึงเป็นส่วน
เช่ือมโยงระหว่างสถาบันครอบครัวกับปัจจัย
ภายนอกนัน่เอง 
 แม้สังคมจะมีการก าหนดและคาดหวังถึง
บทบาทของพ่ออย่างชดัเจนแต่ก็พบว่าบทบาทของ
พ่อแต่ละคนมีความแตกต่างกันในบางลกัษณะซึ่ง
ขึน้อยูก่บัตวัตน ลกัษณะนิสยั ความรับผิดชอบ การ
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ยอมรับบทบาท อายุ อาชีพ ตลอดจนสถานะทาง
สงัคม ท าให้ในบางครัง้บทบาทของพ่อจึงไม่เป็นไป
ตามท่ีสงัคมก าหนดและคาดหวงั ส่งผลให้บทบาท
ท่ีแสดงออกจริงมีความแตกตา่งกนัด้วย 
 ในปัจจุบัน ค่านิยม เศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนลักษณะของครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม ส่งผลให้บทบาทของทัง้เพศชายและหญิง
ในครอบครัวต้องเปล่ียนตามไปด้วย เ พ่ือให้
เหมาะสมกับลักษณะทางสังคม ผู้ หญิงมีการ
เรียกร้องสิทธิของตนเองให้มีความเท่าเทียมกับ
ผู้ ชายการได้รับการศึกษาท่ีสูงขึน้ ประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้
สมาชิกครอบครัวทัง้ผู้ หญิงและผู้ ชายต้องออกไป
ประกอบอาชีพภายนอกบ้าน  
 ในสภาวะครอบครัวหลังสิน้สุดความเป็น
สามีภรรยา พ่อบางคนได้ละลายพืน้ท่ีของชีวิตงาน
เพ่ือเข้ามาแสดงตัวตนของพ่อผู้ เป็น “ทัง้พ่อและ
เพ่ือน” ของลกูอยู่ในพืน้ท่ีของบ้าน แตพ่่อเลีย้งเดี่ยว
ยังหลีกไม่พ้นแรงบีบเร่ืองพืน้ท่ีและเวลาของชีวิต
งานกบัชีวิตของครอบครัว 
 
ผลกระทบจากการเป็นพ่อเลีย้งเดี่ยว 
 ในบริบทของสังคมไทย “พ่อ” มีอิทธิพล
อย่างมากตอ่ทศันคติ และการเติบโตของลูก อีกทัง้
บทบาทของ “พ่อ” ในสงัคมไทยนัน้ ยงัเป็นบทบาท
ของผู้น าในเชิงการหาเลีย้งครอบครัวเป็นหลกั โดย
บทบาทการเลีย้งดลูกู มกัเป็นหน้าท่ีของแม่ และใน
ความเป็นจริงในทุกสังคมทัง้ไทยและต่างประเทศ 
ผู้ชายมักจะถูกมองว่าเป็นผู้ ท่ีมีทักษะหรือบทบาท
ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับตรรกะ เศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหาเลีย้งครอบครัว และมกัจะไม่

ถกูมองในเร่ืองของ “ความสุภาพ อ่อนโยน มีความ
อดทนท่ีมากพอท่ีจะดูแลเด็กเล็กๆ เพียงล าพงัได้” 
(Sallee, 2003) ด้วยช่องว่างนีเ้อง เม่ือพ่อต้องรับ
หน้าท่ีเป็นผู้ดูแลลูกเพียงล าพงั จึงท าให้พ่อวางตวั
ไม่ถูกและไม่เข้าใจว่าบทบาทและการปฏิบตัิตนท่ี
ถกูต้องของตนควรเป็นอย่างไรผลกระทบต่อผู้ ท่ีอยู่
ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวอาจมีลักษณะหลากหลาย 
และเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาในประเทศไทย
ลักษณะของปัญหาก็มีความคล้ายคลึงกับใน
ต่างประเทศ โดยสรุปปัญหาและความต้องการใน
ด้านตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. ผลกระทบต่อครอบครัว 
ความยากจน (Poverty) ความยากจนเป็น

ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุของครอบครัวเลีย้งเดี่ยว จาก
การศึกษาพบว่า ครอบครัวพ่อเลีย้งเด่ียวจะมี
ปัญหาในเร่ืองของเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า
ครอบครัวท่ีเป็นคู่ (McLanahan, 1986) โดยพบว่า 
ผู้ เป็นพอ่จะมีความวิตกกงัวลกบัการเลีย้งดบูตุร ท า
ให้ไม่สามารถท างานได้เต็มท่ี อีกทัง้ข้อก าหนดหรือ
นโยบายตา่งๆ ของทางราชการมกัจะเอือ้ให้กบัแม่ท่ี
เ ลี ย้ง เ ด่ียวมากกว่าครอบครัวพ่อเ ลี ย้ง เ ด่ียว 
(McKeown, 2000) การหาเลีย้งครอบครัวเพียงคน
เดียวเพ่ือให้รายได้เพียงพอกบัรายจ่าย ส่งผลให้พ่อ
บางคนต้องท างานหนักกว่าเดิม และปัญหาจะทวี
ความรุนแรงมากขึน้ตามจ านวนบตุร  

2. ผลกระทบต่อผู้เป็นพ่อ 
ปัญหาของพ่อท่ีพบโดยทัว่ไป คือ การไม่มี

สว่นร่วมรับผิดชอบครอบครัว และการมีส่วนร่วมใน
การเลีย้งดูลูก เพราะเม่ือเจอปัญหาจากภายนอก 
เช่นปัญหาในท่ีท างาน ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้พ่อ
หนัไปตดิเหล้า ตดิการพนนั หรือ ติดสงัคมนอกบ้าน
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มากกวา่ และปลอ่ยให้การดแูลครอบครัวเป็นหน้าท่ี
ของแม่ ผู้ เป็นพ่อมกัจะคิดว่าการเลีย้งดลููกควรเป็น
หน้าท่ีของแม่ ตัง้แต่การอาบน า้ให้ลกู จนกระทัง่ถึง
การสง่ลกูไปโรงเรียน แตจ่งัหวะท่ีควรมีสมัพนัธภาพ
กับลูก กลายเป็นบทบาทของการท าโทษ ซึ่งท าให้
ลูกมองภาพผู้ ชายในรูปแบบของความรุนแรงใน
ท่ีสดุ และลกัษณะด้อยอย่างหนึ่งของผู้ชายไทย คือ 
เงียบไม่พูด เวลาอยู่บ้านไม่เล่น ไม่คุยกับลูกไม่มี
อ า ร ม ณ์ ขั น  โ ดย เ ฉพา ะพ่ อหล ายคน ท่ี พบ
คว าม เ ค รี ยดม าจากกา รท า ง าน  ก็ ยิ่ ง เ อ า
ความเครียดกลับเข้าบ้าน ดงันัน้เม่ือเกิดปัญหาท่ี
ต้องเลิกรา หย่าร้างหรือภรรยาเสียชีวิตและผู้ เป็น
พอ่ต้องรับบทบาทในการเลีย้งดลูกู จึงท าให้มีความ
ยากล าบากในการปรับตวั  

2.1 ผลกระทบทางสงัคม การสญูเสียฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดในชีวิตคู่ไป โดยเฉพาะการหย่าร้างท าให้
รู้สึกขาดความมั่นใจท่ีจะเข้าสู่สังคม เน่ืองจาก
ผลกระทบของการหยา่ร้างอาจท าให้รู้สึกท้อแท้ เกิด
ความไม่แน่ใจกับสิ่งรอบตัว จึงท าให้ตัดขาดจาก
สงัคมไปโดยปริยาย 

2.2 ผลกระทบท่ีเกิดทางอารมณ์ พ่อเลีย้งเด่ียว
จ ะ รู้ สึ ก โ ด ด เ ด่ี ย ว  ( Isolated)  ถู ก ป ร ะณาม 
(stigmatize) รวมถึงความเครียดและความวิตก
กังวลท่ีเกิดจากได้รับบทบาทเป็นพ่อเลีย้งเด่ียว 
(Chng and Gray, 1983) ความเครียดของพ่อท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเวลาวิกฤตและช่วงการปรับตวั และ
เกิดขึน้เม่ือผู้ชายผู้ เป็นพ่อต้องกลายมาเป็นผู้ เลีย้งดู
ลกูเป็นหลกัและท างานนอกบ้านพร้อมกนั  

2.3 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เก่ียวกับการอบรม
เลี ย้งดูลูก แบบแผนการอบรมเลี ย้งดูลูกของ
ค ร อบ ค รั ว ท่ี มี พ่ อ เ ลี ้ย ง ลู ก คน เ ดี ย ว มี ก า ร

เปล่ียนแปลงไป ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอบรมเลีย้งดู
ลกู มีความเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์กบัครอบครัว
เดิม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์
กับอดีตคู่สมรส บุคลิกภาพของพ่อหรือแม่ และ
บุคลิกภาพของเด็ก รวมทัง้เพศและวยัของเด็กท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัเพศของผู้ท าหน้าท่ีเลีย้งดลูกูด้วย 
ซึ่งสิ่งนีท้ าให้มีความต้องการความรู้ท่ีซับซ้อนขึน้
ส าหรับการเลีย้งดูบุตร (สุรีย์พร พันพึ่ง  และกมล
พรรณ พนัพึง่, 2552) 

2.4 ปัญหาเร่ืองของความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทในการหารายได้กับบทบาทในการเลีย้งดู
ลูก เช่น ไม่ มี เวลาดูแลลูกเพราะต้องท างาน 
โดยเฉพาะกรณีมีลูกท่ียังเล็กไม่ถึงวัยเข้าโรงเรียน 
แม้ว่าลูกเป็นเด็กโตท่ีเข้าเรียนได้แล้วก็ยังคงมี
ปัญหาการดูแลลูกในช่วงหลังเลิกเรียน ซึ่งหากไม่
สามารถจดัการปัญหาเหล่านีไ้ด้ก็อาจส่งผลกระทบ
ในเร่ืองของความสัมพันธ์กับลูกอีกด้วย (สาวิตรี 
ทยานศิลป์, 2553) เพราะพ่ออาจต้องส่งลูกไปอยู่
กับย่าหรือผู้ ท่ีสามารถให้การดูแลลูกในขณะท่ี
ท างาน 

3. ผลกระทบต่อลูก 
ส าหรับครอบครัวเลีย้งเด่ียวท่ีไม่ว่าจะเกิด

จากสาเหตใุดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น การเสียชีวิต การ
หยา่ร้าง การทอดทิง้หรือละทิง้ก็ตาม ผลกระทบแรก
ท่ีลูกจะได้รับคือความรู้สึกสูญเสีย กลัวการถูก
ทอดทิง้ ต้องการความรัก ขาดความเช่ือมั่นใน
ตัวเอง สูญเสียความสัมพันธ์ทางสังคม มีปัญหา
ทางอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งเด็กในแตล่ะช่วงวยัก็
จะมีความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัเชน่ 
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- ในกรณีท่ีพอ่แมห่ย่าร้างหรือแยกทางกนั 
เดก็ในวยัเรียนอาจปรารถนาให้พอ่และแม่กลบัมา
คืนดีกนั  

- เด็กก่อนวัยรุ่น จะมีความโกรธแค้นต่อ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จิตใจหวั่นไหว ขาดความเป็นตัว
ของตวัเอง 

- เด็กวัยรุ่น จะมีความวิตกกังวล ตกใจ 
เศร้า เสียใจ และรู้สกึมีปมด้อยอยา่งรุนแรงในชีวิต 

ซึง่ผลกระทบท่ีมีกบัลกู สามารถจ าแนกได้
เป็นผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ดงันี ้

3.1 ผลกระทบด้านบวก การท่ีเด็กเติบโตมา
ในครอบครัวเลีย้งเด่ียว ท าให้เด็กมีประสบการณ์
ชีวิตมากขึน้ มีทักษะการใช้ชีวิตมากขึน้ ส่งผลให้
เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง อันเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ชีวิตได้หล่อหลอมให้พวกเขาได้มีการ
เ รียน รู้ ด้วยตนเอง  เผชิญปัญหาด้วยตัว เอง 
ประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ีขาดพ่อ/แม่ จะช่วยหล่อ
หลอมให้เด็กเหล่านีม้องโลกได้กว้างกว่าเด็กในวัย
เดียวกัน (ระวิวรรณ ธรณี, รุ่งนภา เทพภาพ และ
อ าไพ หม่ืนสิทธ์ิ, 2551) 

3.2 ผลกระทบด้านลบ ผลกระทบท่ีลกูได้รับ 
มากท่ีสดุจะเป็นด้านจิตใจและอารมณ์ ด้าน 
เศรษฐกิจ และด้านการศกึษา ดงันี ้

3.2.1 สภาพจิตใจและอารมณ์ของ
เดก็ในครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ภาวะก่อนท่ีจะ
ผ่านพ้นสภาพปัญหาของครอบครัวจนคล่ีคลาย 
โดยเฉพาะปัญหาการหย่าร้างนบัว่าส่งผลตอ่สภาพ
จิตใจของเด็กมาก และยิ่ง เห็นพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมของพ่อแม่ยิ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
เช่นกัน ในขณะท่ีคู่สมรสมีปัญหา การโจมตีของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ท าให้ลูกรับรู้ภาวะอารมณ์นีด้้วย

ความวิตกกังวล เกิดความกลวัในจิตใจของเด็ก ทัง้
ความกลัวการล้มเหลว กลัวไม่ได้รับความรักหรือ
การดูแลเอาใจใส่ กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวถูก
กระท าจากบุคคลอ่ืน กลัวถูกท าอันตรายภายใน
ครอบครัว กลัวสิ่งท่ีตนไม่รู้ และกลัวถูกทอดทิง้ ท่ี
ส าคญัยงัพบอีกวา่เดก็ยิ่งโต (อาย ุ13-15 ปี) ก็จะยิ่ง
มีความกลวัเกิดขึน้มากกว่าเด็กท่ีเล็กกว่า (อาย ุ 9-
12ปี) เน่ืองจากเด็กโตจะสามารถรับรู้สถานการณ์
ครอบครัวท่ีตนเองก าลงัเผชิญอยู่ได้มากกว่านัน่เอง 
(ภัสยกร เลาสวัสดิกุล, 2553) สิ่งเหล่านีน้ าไปสู่
พฒันาการของบคุลิกภาพท่ีเป็นปัญหาตอ่ผู้ อ่ืน เช่น 
การเอาชนะผู้ อ่ืนโดยไม่รู้ตัว มีความเครียด วิตก
กังวลสูง ไม่สนใจการเรียนจนท าให้ผลการเรียน
ตกต ่า เป็นต้น  

3.2.2 งานวิจัยหลายเร่ืองยืนยันว่า
ความขดัแย้งในครอบครัวส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
เด็กค่อนข้างมาก นอกจากนี ้การไม่ได้อยู่ร่วมกัน
ของพ่อแม่อาจส่งผลให้ลูกมีเจตคติต่อความเป็น
ครอบครัวในทางลบมากกวา่พอ่แมท่ี่อยูด้่วยกนั  

3.2.3 สภาพความประพฤติ ท่ี ไม่
เหมาะสมหรือการกระท าผิดของเด็กท่ีอยู่ ใน
ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว เด็กท่ีต้องเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาครอบครัวแตกแยกอาจมี
พฤตกิรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติได้ง่าย เช่น บางราย
อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว ดือ้ ไม่เคารพและต่อต้าน
พ่อแม่ ขณะเดียวกันก็กลัวการถูกลงโทษและ
ทอดทิง้ จนบางรายมีอาการป่วยทางจิต ติดสารเสพ
ตดิ รวมทัง้มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  

3.2.4 สภาพปัญหาพฤติกรรมทาง
เพศของเดก็ พฒันาการของเด็กแตล่ะวยัต้องมีแบบ
แผนจากการเลียนแบบคนใกล้ชิด โดยเฉพาะพ่อ
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หรือแม่ตามบทบาทท่ีเหมาะสมกบัเพศของตน การ
ขาดแบบแผนทางเพศอาจท าให้พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปได้ หรืออาจเกิดปัญหาสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนตาง
เพศเม่ือเข้าสู่วยัรุ่น อีกทัง้วยัรุ่นท่ีเป็นเพศหญิงจะมี
ปัญหาเม่ือย่างเข้าสู่วัยรุ่น เน่ืองจากไม่มีผู้ ท่ีจะให้
ค าปรึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง
ของสรีระของร่างกาย (Kalman, 2003) 

3.2.5 สภาพเศรษฐกิจของเด็กใน
ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวท่ีมีการ
แตกแยกหย่าร้างจะต้องเผชิญกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างมาก จึงอาจส่งผลให้เด็กมี
ข้อจ ากัด เช่น ขาดเงินค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์การ
เรียน ขาดทุนส าหรับอาหารกลางวัน ความด้อย
เหล่านีอ้าจท าให้เด็กรู้สึกแตกต่างจากเพ่ือน จน
สง่ผลกระทบตามมา เชน่ ขาดสารอาหาร เป็นต้น  

3.2.6 ปัญหาด้านการเรียนของเด็ก
ในครอบครัวพ่อคนเดียว ผลกระทบทางจิตใจและ
อารมณ์ท่ีเด็กได้รับส่งผลไปถึงการเรียนของลูก 
ภาวะอารมณ์ท าให้เด็กสิน้หวัง ขาดความมั่นใจ 
ขาดสมาธิ ไม่อยากเรียนรู้ อยากเก็บตัว ไม่สนใจ
การเรียน จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่า
นกัเรียนในครอบครัวปกต ิ 

จากการท่ีเด็กเป็นวัยท่ีต้องการการดูแล 
การคุ้มครอง และมีการพึ่งพิง เด็กจึงได้รับผลจาก
การเลีย้งลูกเพียงคนเดียวของพ่อ โดยมีความเส่ียง
ต่อการเกิดปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ เด็กอาจได้รับรู้
สภาพความขดัแย้งระหว่างพ่อแม่ และการหย่าร้าง
ของพ่อแม่ และอาจรวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อ
กัน การปฏิบัติตามบทบาทของพ่อเพียงคนเดียว
อาจท าให้ลูกเกิดความเบี่ยงเบนทางเพศได้ จาก
การท่ีพ่อมีความวิตกกงัวลในการท างานเพ่ือหาเงิน

มาเลีย้งครอบครัว ท าให้เด็กขาดการเลีย้งดอูย่างมี
คณุภาพ นอกจากนีก้ารแตกสลายของครอบครัวยงั
มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีอาจไม่สะดวกสบาย
เช่นเดิม เพราะรายได้ของครอบครัวลดลง และ
ภาวะความตงึเครียดของพ่ออาจมีผลด้านจิตใจจน
ท าให้การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่ลกูเปล่ียนแปลงไป 
 
การปรับตัวของพ่อเลีย้งเดี่ยวกับลูก 

- พ่อเลีย้งเดี่ยวกับลูกชาย 
 ความเอาใจใส่จากพ่อมีความส าคญัมาก
ตอ่ลูก โดยเฉพาะในลูกชาย นอกจากจะช่วยให้ลูก
มีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แล้ว ความเอาใจใส่จากพ่อ 
ยงัช่วยให้ลูกมีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีดียิ่งขึน้
ด้วย(อจัฉรา สุขารมณ์, 2544) ซึ่ง Coles (2002) 
พบว่าพ่อเลีย้งเด่ียวท่ีเคยได้รับการเลีย้งดจูากพ่อท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดีจะสามารถแสดงบทบาทพ่อท่ี
เป็นแบบอยา่งท่ีดี พอ่ท่ีอยู่กบัลกูชายมกัจะมีโอกาส
ได้ปฏิบตัิตวัแบบความเป็นพ่อ ท่ีมีบทบาทเป็นทัง้
เพ่ือนและพอ่ของลกู โดยเฉพาะบนวิถีแห่งการสร้าง
ประสบการณ์แบบลูกผู้ ชาย โดยพ่อจะเป็นผู้ เก็บ
และเตรียมความสมบูรณ์ให้กับลูก ซึ่งสุดท้าย 
พ่อเลีย้งเด่ียวยงัมีบทบาทในการเปิดโลกการเรียนรู้
แทบทกุด้านของลกูชายด้วย 

- พ่อเลีย้งเดี่ยวกับลูกสาว 
พ่อเลีย้งเด่ียวบางคนอาจนิ่งเฉยเพราะไม่รู้

จะต้องเลีย้งดลูกูผู้หญิงอย่างไร ซึ่งอาจจะท าให้เด็ก
รู้สึกว่าท าไมพ่อไม่เข้าใจหรือไม่สนใจ รวมไปถึง
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
ความสามารถท่ีจะเลีย้งดูลูกท่ีเป็นเพศหญิงให้ได้
เหมือนกบัท่ีแม่เลีย้งลกู เช่น ในกรณีท่ีลูกท่ีเป็นเพศ
หญิงเม่ือเข้าสู่วัยท่ีมีประจ าเดือน จะประสบความ
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ยากล าบากในเร่ืองการปรับตวั พ่อบางคน อาจต้อง
พึ่งพาญาติผู้หญิงให้เข้ามาช่วยทดแทนแม่ท่ีไม่อยู ่
อาจต้องอาศยัญาติท่ีเป็นผู้หญิงให้ช่วยสอนกริยา
ของผู้หญิง (Kalman, 2003) 
 
พ่อเลีย้งเดี่ยวกับลูกในวัยต่างๆ  

- วัยเดก็เล็ก (แรกเกิด-6 ปี)  
 ในเด็กวัยนีเ้ป็นวัยท่ีต้องได้รับการพัฒนา
ทัง้ด้านจิตใจ อารมณ์และสงัคม พ่อหรือแม่ท่ีอยู่กบั
ลกู จะต้องแสดงบทบาทท่ีครบวงจร ในฐานะท่ีเป็น
ทัง้พอ่และแม ่ภาระดงักลา่วจะมากขึน้หากต้องเป็น
ฝ่ายดแูลลกูตามล าพงัโดยไม่มีเครือญาติหรือสงัคม
ให้การสนบัสนนุ เพราะลกูยงัเล็กอยู่และไม่สามารถ
ดแูลตนเองได้ ซึ่งพ่อเลีย้งเด่ียวท่ีเลีย้งลูกในวยัเด็ก
เล็กต้องเผชิญปัญหาหลายๆด้านทัง้เร่ืองอาชีพและ
รายได้ การเลีย้งดูบุตร ส่งผลให้พ่อเลีย้งเด่ียวมี
ความเครียดและวิตกกังวลเน่ืองจากเป็นปัญหาท่ี
ซับซ้อนสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถท่ีจะให้
ความช่วยเหลือเ ป็นอย่าง ดีซึ่ ง ต้องอาศัยผู้ ท่ี
เ ก่ี ยวข้อง ท่ี มีความสามารถในการใ ห้ความ
ชว่ยเหลือได้ 

- วัยก่อนวัยรุ่น (7-12 ปี) 
ในวัยนี  ้เด็กเ ร่ิมท่ีจะเข้าเรียนในระบบ

การศึกษา ซึ่งพ่อเลีย้งเด่ียวจะสามารถจดัสรรเวลา
ให้กับชีวิตครอบครัวกับชีวิตการท างานได้ดีขึน้ ซึ่ง
ภายใต้เง่ือนไขดงักลา่ว บางครัง้พ่อเลีย้งเดี่ยวท่ีต้อง
ท าหน้าท่ีแทนแม่ต้องให้ความอบอุ่นกับลูกเพ่ือ
ทดแทนในส่วนท่ีหายไป ลูกจะเร่ิมเรียนรู้เร่ืองเพศ 
และเร่ิมสะสมการพฒันาการเร่ืองเพศ เพราะฉะนัน้ 
ลกูควรจะได้เรียนรู้ ความสมัพนัธ์ของแต่ละเพศใน
ครอบครัว กรณีท่ีพ่ออยู่กบัลกูชายหรือพ่ออยู่กบัลกู

สาว อาจจ าเป็นต้องหาคนเพศเดียวกับลูกมา
ชดเชยในส่วนท่ีพ่อขาดไป เพ่ือให้ลูกได้เรียนรู้ ถึง
บทบาทของเพศตนเอง  ซึ่ งบทบาททาง เพศ 
(gender role) เป็นเร่ืองท่ีส าคัญท่ีสุด เพ่ือให้มี
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัเพศรวมทัง้การปรับตวัให้
สามารถด าเนินชีวิตกับเพศตรงข้ามได้อย่าง
สอดคล้องและสมดลุ 

- วัยรุ่น (13 ปีขึน้ไป)  
วัยนีจ้ะเป็นวัยท่ีสมองเจริญเติบโตอย่าง

เต็มท่ีมีพฒันาการทางธรรมชาติและสงัคม วยันีจ้ะ
สิน้สดุลงก็ตอ่เม่ือบุคคลนัน้บรรลุนิติภาวะ ซึ่งในวยั
นีผู้้ เป็นลกูจะต้องการคนท่ีให้การชีแ้นะ มากกว่าคน
สอน เพราะช่วงวยันีจ้ะเป็นวยัท่ีมีความเป็นตวัของ
ตวัเองสงู พ่อหรือแม่ท่ีเลีย้งลกูตามล าพงั อาจจะรัก
ลูกมากเกินไป เพ่ือทดแทนความรักท่ีจากแม่หรือ
พอ่ท่ีขาดหายไป จงึอาจท าให้เข้าไปจู้ จีก้บัลกูได้ 
 
นโยบายของรัฐและแหล่งประโยชน์ส าหรับ
พ่อเลีย้งเดี่ยว 
 ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
ครอบครัวเลีย้งเ ด่ียว โดยเฉพาะในประเด็นท่ี
เก่ียวกับนโยบาย มาตรการการจดัสวสัดิการสงัคม
ต่างๆ ท่ีให้กับครอบครัวเลีย้งเด่ียวแต่มกัจะเน้นไป
ในครอบครัวท่ีเป็นแม่เลีย้งเด่ียว รวมถึงการศึกษา
เก่ียวกับภาวะสุขภาพ สุขภาพจิตของผู้ เป็นมารดา 
รวมทัง้การปรับตัวของเด็กและพัฒนาการทาง
ร่างกายของเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวเลีย้งเด่ียวด้วย 
(โยธิน แสวงดี, กาญจนา เทียนลาย, สุรีรัตน์ ไชย
สงคราม และอรพรรณ โพธ์ิอ่อง, มปป.) แต่ใน
ต่างประเทศถึงแม้จะมีการศึกษาในประเด็นท่ี
เ ก่ียวข้องกับการเป็นพ่อเลีย้งเด่ียวต่อสภาวะ
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สขุภาพและพฒันาการทางร่างกายของเด็ก รวมถึง
การศกึษาในเร่ืองประสบการณ์ในการเป็นพ่อเลีย้ง
เดี่ยว บทบาททางเพศและความคาดหวงัของสงัคม
ต่อการเป็นพ่อเลีย้งเด่ียว รวมถึงแนวทางและ
วิธีการเผชิญปัญหาของพ่อเลีย้งเด่ียว แต่ก็มีเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ส่วนในสังคมไทย จากการศึกษา
ของมีเพียงการกลา่วในภาพรวมของครอบครัวเลีย้ง
เดี่ยวในเมืองไทย แต่ไม่มีการกล่าวถึงในลกัษณะท่ี
เก่ียวข้องกับแหล่งประโยชน์และการให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงนโยบายด้านครอบครัวท่ีมีต่อ
พ่อเลีย้งเด่ียวแต่อย่างใด เช่น การศึกษาของ สุรีย์
พร พันพึ่ง และกมลพรรณ พันพึ่ง (2552) ศึกษา
เ ร่ืองการจัดการของรัฐต่อความต้องการของ
ครอบครัวเลีย้งเด่ียว พบว่านโยบายสังคมโดยรวม
ของไทยนัน้ ถูกก าหนดด้วยอุดมการณ์เศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยม ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยภาระคา่ใช้จ่าย
สว่นใหญ่ประชาชนต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง รวมถึง
ไมมี่นโยบายด้านสวสัดิการท่ีเอือ้ตอ่พ่อเลีย้งเดี่ยวท่ี
ต้องท าหน้าท่ีพ่อและต้องรับหน้าท่ีในการเลีย้งดลููก
ท่ีรัฐควรจัดให้ เช่น สถานรับเลีย้งเด็กราคาถูก
ในช่วงกลางวนั เพ่ือให้สามารถน าลูกเล็กไปฝากไว้
ระหว่างท่ีพ่อเลีย้งเด่ียวต้องออกไปท างาน รวมถึง
การมีศูนย์ให้ค าปรึกษาเบื อ้งต้นท่ีจะคอยให้
ค าปรึกษาส าหรับปัญหารวมทัง้ภาวะวิกฤติตา่งๆ ท่ี
พ่อเลีย้งเด่ียวต้องเผชิญในช่วงเปล่ียนผ่านของชีวิต 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐไทยยังมีมุมมองต่อครอบครัว
ในลักษณะท่ีตายตวั มองครอบครัวเป็นเชิงเด่ียวท่ี
ต้องประกอบด้วยพ่อแม่ลูกแต่แบบเดียว จึงส่งผล
กระทบต่อพ่อเลีย้งเด่ียวท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
ซึ่งหากปรับทัศนะให้ยอมรับครอบครัวว่ามีความ
หลากหลายมากขึน้ทัง้ในด้านองค์ประกอบและ

รูปแบบซึ่ งขึ น้อยู่ กับความเปล่ียนแปลงของ
ครอบครัวในแตล่ะชว่งชีวิต อาจท าให้มีมาตรการใน
การช่วยเหลือครอบครัวพ่อ/แม่เลีย้งเด่ียวท่ีชดัเจน
ยิ่งขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
พอ่/แมเ่ลีย้งเด่ียวได้ดียิ่งขึน้ 

 

สรุป 
“พ่อเลีย้งเด่ียว” ตอบโต้มายาคติของ

ครอบครัวท่ีกล่าวว่า บทบาทการเลีย้งดูลูกเป็น
หน้าท่ีของแม่ ส่วนพ่อนัน้มีหน้าท่ีหลักคือการเป็น
ผู้ น าครอบครั ว ก็จะท าหน้ า ท่ี เ ป็นผู้ หา เ ลี ย้ ง
ครอบครัว ท างานหลักนอกบ้าน ด้วยการสร้าง
อุดมการณ์การเป็นพ่อท่ีดีท่ีจะต้องจัดสรรพืน้ท่ีให้
สมดลุระหวา่งพืน้ท่ีของการเป็นพอ่และพืน้ท่ีส าหรับ
การท างานนอกบ้านผู้ เป็นพ่อต้องแบกรับหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและการบีบคัน้ทางอารมณ์จาก
การท่ีต้องเลีย้งลูกเพียงล าพัง ความรู้สึกสูญเสีย 
ขาดความมั่นใจในตนเอง รวมถึงการท่ีต้องเผชิญ
ความเปล่ียนแปลงในชีวิต การพยายามให้ตัวเอง
เป็นแบบอย่างให้กบัลกู การท่ีต้องแสดงบทบาทพ่อ
และแม่ในเวลาเดียวกัน การเผชิญปัญหาและการ
ใช้ชีวิตร่วมกบัลกูท่ีมีพ่อเพียงคนเดียว เป็นสิ่งท่ีต้อง
ศึกษาเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการเลีย้งลูก
ของพ่อเลีย้งเด่ียว เพ่ือสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของสถาบันครอบครัว เกิดองค์
ความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมพฒันาการเรียนรู้
ให้กบัเดก็และครอบครัว ให้พ่อเลีย้งเดี่ยวเกิดทกัษะ
ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดังนัน้ การศึกษา
บทบาทของพ่อท่ี ต้องเลี ย้งลูกตามล าพังจึง มี
ความส าคัญและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะ
น าไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในอีกแง่มุม
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หนึ่งของสถาบันครอบครัวไทยในยุคปัจจุบันได้ดี
ยิ่งขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานส่วนกลางภาครัฐ ควรจดัให้มี

การส ารวจในระดบัชาตเิร่ืองครอบครัวพ่อเลีย้งเดี่ยว 
เพ่ือให้ทราบถึงจ านวน รูปแบบการใช้ชีวิต และ
ความต้องการชว่ยเหลือสนบัสนนุ เป็นต้น 

2. ควรจัดให้มีเจ้าภาพหลักในการดูแล
รับผิดชอบเร่ืองครอบครัวพ่อเลีย้งเด่ียวโดยตรง 
เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรง
ประเดน็ทัง้ในระดบัสว่นกลางและท้องถ่ิน 

3.ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบับทบาท
พ่อเลีย้งเด่ียวกับการเลีย้งดูลูกเพศชาย และเพศ
หญิง ซึง่ต้องการ Role Model ท่ีแตกตา่งกนั รวมถึง
การศึกษาถึงความต้องการการช่วยเหลือ รวมทัง้
การอาศยัเครือญาติท่ีมาช่วยเหลือในมิติอ่ืนๆ เพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานในการจัดบริการหรือ
การให้ค าปรึกษากบัพอ่เลีย้งเด่ียว 
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