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ค�าน�า

เด็กในวันน้ีคือพลังขับเคล่ือนทำงเศรษฐกิจในวันข้ำงหน้ำ เด็กหญิงและชำยเหล่ำนี้คือวิศวกร กสิกร ผู้ประกอบกำร 
นักวิทยำศำสตร์ คนงำนในโรงงำน ผูบ้รหิำรระดบัสงู แพทย์ พยำบำลและครใูนอนำคต พวกเขำจะสร้ำงและดแูลครอบครวั 
เป็นเจ้ำของธุรกิจและท�ำงำนให้ภำคธุรกิจ และเป็นรำกฐำนของชุมชนและประเทศ พวกเขำคือคนที่เรำจะพึ่งพำ
เมื่อเกิดโรคระบำดใหญ่ครั้งต่อไป

แต่ในขณะนี้เด็ก ๆ  กว่ำ 1.29 พันล้ำนคนใน 86 ประเทศก�ำลังเผชิญปัญหำโดยตรงจำกกำรปิดโรงเรียน และในจ�ำนวนนี้ 
กว่ำ 300 ล้ำนคนอำศัยอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

กำรด�ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบและเท่ำทันเหตุกำรณ์ เป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งในกำรป้องกันมิให้ควำมส�ำเร็จในกำรเพิ่มโอกำส
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรลดควำมยำกจนที่ก้ำวหน้ำขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดในช่วงหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ รวมถึงควำม
คืบหน้ำใด ๆ ในเรื่องสิทธิเด็ก ต้องถูกท�ำลำยไปด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หำกเรำไม่ด�ำเนินกำร
อย่ำงฉับพลัน COVID-19 จะท�ำลำยเศรษฐกิจ ท�ำให้สถำนกำรณ์ควำมไม่เสมอภำคเลวร้ำยขึ้น โครงสร้ำงพื้นฐำนและ
บริกำรสำธำรณะที่จ�ำเป็น รวมถึงโครงข่ำยควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ต้องหยุดชะงักลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ และส่งผลสะท้อน
กลับต่อควำมคืบหน้ำและกำรพัฒนำใด ๆ ที่ได้มีขึ้นภำยใต้วำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในปี 2030 (พ.ศ. 2573)

สภำพแวดล้อมใหม่นีเ้รยีกร้องให้ผูม้บีทบำททุกคน รวมถงึภำคเอกชน วเิครำะห์และทบทวนรปูแบบธรุกจิของตนเสยีใหม่ 
ให้ด�ำเนนิงำนร่วมกนัและร่วมมอืกนัขยำยเครอืข่ำยควำมร่วมมอืนัน้ พร้อมด�ำเนนิกำรอย่ำงฉบัไว เพือ่สร้ำงสงัคมทีด่กีว่ำเดมิ 
ที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงได้ โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยเฉพำะ
ผู้ที่เปรำะบำงที่สุด

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญนี้ ยูนิเซฟขอเรียกร้องให้ผู้น�ำทำงธุรกิจและผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจออกมำปกป้องอนำคต 
ด้วยกำรคุ้มครองดูแลครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสนับสนุนสิทธิของเด็กทุกคนท่ีจะได้เจริญเติบโตและพัฒนำศักยภำพ
ของตนเองอย่ำงเต็มที่

ธรุกจิทกุแห่งสำมำรถช่วยเหลือผู้คนทีท่�ำงำนทีส่�ำคญัทีส่ดุในโลกด้วยกำรลงทนุในนโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัมำกขึน้ 
เรำสำมำรถท�ำงำนร่วมกันเพื่อสร้ำงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นส�ำหรับเด็ก ๆ ได้ ด้วยกำรส่งเสริมสุขภำวะและควำมเป็นอยู่ที่ดี
ของครอบครัวผ่ำนนโยบำยของที่ท�ำงำน คู่มือฉบับนี้ออกแบบมำเพื่อช่วยเหลือภำคธุรกิจในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว

Karin Hulshof 
ผู้อ�ำนวยกำรภูมิภำค 

องค์กำรยูนิเซฟ ส�ำนักงำนภูมิภำคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
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1. แนะน�าคู่มือ

กรอบ 1.

ค�าจ�ากัดความของนโยบายที่ 
“เป็นมิตรต่อครอบครัว”

ยูนิเซฟนิยำมนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวผ่ำนมุมมอง
ด้ำนสิทธิเด็กว่ำเป็นมำตรกำรและกำรจัดกำรที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชงิบวกต่อควำมสำมำรถของแรงงำนในกำรสร้ำง
สมดุลย์ระหว่ำงควำมรับผิดชอบในกำรท�ำงำนและ 
ต่อครอบครัว พร้อมเสริมสร้ำงให้พัฒนำกำรและควำม 
เป็นอยู่ของเด็กดีขึ้น

ผลกระทบเชิงบวกที่อำจเกิดขึ้นจำกนโยบำยที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัว ครอบคลุมถึงกำรลดลงของอัตรำกำรเสียชีวิต
ของเด็กก่อนวัยอันควรและทำรกแรกเกิดท่ีมีน�้ำหนัก
ต�ำ่กว่ำเกณฑ์ เหตทุำรณุกรรมเดก็ทีล่ดน้อยลง อตัรำกำรให้
นมบตุรและกำรรบัวคัซนีทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึกำรเสรมิสร้ำง
ให้เด็กมีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำและกำรแสดงออก
ในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น

กำรยอมรบัและรบัรองว่ำนโยบำยเหล่ำนีม้ผีลต่อกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิตของเด็ก ๆ ให้ดีขึ้นถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
ดังที่คู่มือฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นอย่ำงชัดแจ้ง

คู่มือฉบับนี้น�าเสนอแนวทางการปฏิบัติ 
แนวคิดและข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา

และเป็นองค์รวมส�าหรับนายจ้างที่ต้องการขยาย
ผลกระทบเชิงบวกให้มากที่สุด พร้อมเสริมสร้าง
ความเป็นอยู่ที่ดีและผลิตภาพของพนักงานไปพร้อมกัน

ช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเด็กเป็นช่วงเวลำที่ส�ำคัญย่ิงและถือเป็น
โอกำสครั้งเดียวในชีวิตของพ่อแม่ที่จะช่วยพัฒนำสมองของลูกน้อย 
พร้อมเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และกำรเจริญเติบโต
ของพวกเขำ ในขณะที่ลูก ๆ เติบโต พ่อและแม่ยังคงท�ำงำนที่ส�ำคัญ
ที่สุดในโลกต่อไป นั่นคือกำรสร้ำงรำกฐำนส�ำหรับชีวิตในอนำคตให้แก่
ลกู ๆ  เช่นนัน้ เมือ่ภำคธรุกจิ รวมถึงภำครฐั ลงทนุในนโยบำยท่ีสนบัสนนุ
ในสิ่งที่พ่อแม่ต้องกำรเพ่ือเล้ียงดูลูกให้เติบโตอย่ำงมีควำมสุขและ
มีสุขภำพดี สังคมและเศรษฐกิจก็จะเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน1

ภำคธุรกิจ ท้ังที่ด�ำเนินกำรด้วยตนเองและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย 
มีบทบำทส�ำคัญในกำรท�ำให้ที่ท�ำงำนเป็นมิตรต่อครอบครัว2 เพื่อตอบ
สนองควำมต้องกำร ทั้งของเด็ก ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก นโยบำย
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวจึงประกอบด้วย:

 ✓ สิทธิในกำรลำเพื่อเล้ียงดูบุตร โดยได้รับค่ำจ้ำง ท่ีครอบคลุม
ทั้งแม่และพ่อ

 ✓ ระบบกำรท�ำงำนท่ียืดหยุ่น ท่ีให้ตวัเลอืกว่ำพนักงำนจะปฏบิตังิำน
ตำมควำมรับผิดชอบเมื่อไหร่หรือที่ไหน เช่น กำรปรับชั่วโมง
กำรท�ำงำน กำรนับเวลำกำรท�ำงำนรวมต่อสัปดำห์ให้ครบ
ตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ หรือกำรท�ำงำนที่บ้ำน

 ✓ กำรให้ควำมคุ้มครองแก่พนักงำนท่ีต้ังครรภ์ รวมถึงควำมมั่นคง
ในกำรท�ำงำน กำรสนับสนุนมำรดำที่ให้นมบุตร กำรพักระหว่ำง
ท�ำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง และกำรจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ที่เหมำะสมต่อกำรให้นมบุตรในที่ท�ำงำน 

 ✓ กำรเข้ำถึงกำรบริกำรดูแลเด็กที่มีคุณภำพและรำคำไม่แพงตั้งแต่
วนัสิน้สดุกำรลำเพือ่เลีย้งดบูตุรจนถงึวนัทีเ่ดก็เข้ำเรยีนชัน้ประถม

 ✓ เงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูบุตร รวมถึงเงินอุดหนุนที่ได้รับจำก
รัฐบำลอย่ำงสม�่ำเสมอ อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรคุ้มครอง
สงัคมและระบบสงัคมสงเครำะห์ และอำจได้รบักำรสนบัสนนุจำก
กำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในแต่ละรัฐบำล 
สมำคมอตุสำหกรรมท้องถิน่และชมุชนเพือ่ระดมทรพัยำกรเพิม่เตมิ

มำตรกำรเหล่ำนี้สำมำรถช่วยชีวิตผู้คน ท�ำให้พวกเขำมีสุขภำพและ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยลดค่ำรักษำพยำบำลและกำรขำดงำนได้ 
ตำมที่คู่มือฉบับนี้ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ แม้ประโยชน์และควำมจ�ำเป็นของ
นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวจะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดอยู่แล้ว แต่ด้วย
ผลกระทบร้ำยแรงทีเ่กดิขึน้ต่อกำรท�ำงำนและกำรด�ำรงชพีของครอบครวั
ภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
กำรเสรมิสร้ำงนโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัและกำรส่งเสรมิโครงกำร
ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบำยฯ จึงต้องเป็นไปอย่ำงรวดเร็วที่สุด

1 UNICEF Parenting, ‘ถึงเวลำแล้ว’, องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, <www.unicef.org/parenting/its-about-time>, เข้ำชม 29 เมษำยน 2563.

2 ดขู้อมลูเพิม่เตมิเร่ืองกำรสร้ำงท่ีท�ำงำนให้เป็นมติรต่อครอบครัวได้ที:่ องค์กำรทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชำชำต,ิ ‘นโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั: กำรออกแบบสถำนท่ีท�ำงำนใหม่เพือ่อนำคต– นโยบำยสรปุ’, พฒันำกำรเดก็ปฐมวยั, 
นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, <www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf>, เข้ำชม 29 เมษำยน 2563; และ องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, 
‘7 วิธีที่นำยจ้ำงสำมำรถสนับสนุนพ่อแม่ในวัยท�ำงำนในช่วงกำรระบำดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)’, ยูนิเซฟ, นิวยอร์ก, 23 มีนำคม 2563, <www.unicef.org/coronavirus/7-ways-employers-can-
support-working-parents-during-coronavirus-disease-covid-19>, เข้ำชม 5 พฤษภำคม 2563.

3 Fore, Henrietta H., ‘นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ส�ำหรับเรำทุกคน: 4 วิธีในกำรสนับสนุนนโยบำย’, สภำเศรษฐกิจโลก, เจนีวำ, 29 กรกฎำคม 2562, <www.weforum.org/agenda/2019/07/4-ways-
to-build-family-friendly-policies-parental-leave>, เข้ำชม 5 พฤษภำคม 2563.

4 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, หญิงและชำยในเศรษฐกิจนอกระบบ: รูปสถิติ, ฉบับที่ 3., องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, เจนีวำ, 2561, หน้ำ 13, <www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/
lang--en/index.htm>, เข้ำชม 9 พฤษภำคม 2563.

แม้องค์กรธุรกิจหลำยองค์กรจะเห็นชอบและน�ำนโยบำยฯ บำงข้อหรือ
ทั้งหมดมำปรับใช้ แต่ในควำมเป็นจริงพ่อแม่ส่วนใหญ่ทั่วโลกยังไม่ได้
รับประโยชน์ ตัวอย่ำงเช่น มีเพียงประเทศร้อยละ 30 เท่ำน้ันที่ 
ให้วันลำคลอดตำมมำตรฐำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
(International Labour Organization - ILO) และสองในสำมส่วน
ของเด็กที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 1 ปีอำศัยอยู่ในประเทศที่บิดำของพวกเขำ
ไม่มีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรลำเพื่อเล้ียงดูบุตรโดยได้รับคำ่จ้ำงแม้แต่
วันเดียว3 ควำมจ�ำเป็นที่ จะต้องมีนโยบำยฯ ยิ่งชัดแจ้งมำกขึ้นส�ำหรับ
กลุ่มแรงงำนนอกระบบ แรงงำนทั่วโลกกว่ำร้อยละ 60 หรือกว่ำ 2 พัน
ล้ำนคนมีรำยได้จำกเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งมักจะไม่แน่นอน4 ไม่มี
กฎระเบียบข้อบังคับควบคุมและไม่ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมที่ดี

http://www.unicef.org/parenting/its-about-time
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf
http://www.unicef.org/coronavirus/7-ways-employers-can-support-working-parents-during-coronavirus-disease-covid-19
http://www.unicef.org/coronavirus/7-ways-employers-can-support-working-parents-during-coronavirus-disease-covid-19
http://www.weforum.org/agenda/2019/07/4-ways-to-build-family-friendly-policies-parental-leave
http://www.weforum.org/agenda/2019/07/4-ways-to-build-family-friendly-policies-parental-leave
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm


นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว6
คู่มือส�ำหรับภำคธุรกิจ

คู่มือนโยบำยท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวส�ำหรับภำคธุรกิจมีจุดมุ่งหมำย
เพ่ือเสริมสร้ำงกำรด�ำเนินกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคธุรกิจ 
บริษัทที่มีควำมสนใจหรือได้ด�ำเนินกำรแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมิตร
ต่อครอบครัวแล้วจะพบว่ำคู่มือนี้เป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุน
พวกเขำในกำร:

 ✓ เสรมิสร้ำงควำมรู ้พฒันำผลประโยชน์และน�ำเสนอทำงเลอืกเพ่ิมเตมิ

 ✓ สะท้อนและปรับปรุงนโยบำยที่มีอยู่แล้ว

 ✓ แนะน�ำหรือขยำยกำรท�ำแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

คู่มือฉบับนี้น�ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติ แนวคิดและข้อเสนอแนะ
อย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นองค์รวมส�ำหรับนำยจ้ำงท่ีต้องกำรขยำย
ผลกระทบเชิงบวกให้มำกที่สุด พร้อมเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีและ
ผลิตภำพของพนักงำนไปพร้อมกัน โดยออกแบบมำให้ธุรกิจทุกขนำด
ตลอดห่วงโซ่อปุทำนและในควำมสมัพันธ์ทำงธรุกจิสำมำรถน�ำไปปรบัใช้ได้ 
ด้วยเข้ำใจว่ำแต่ละธรุกจิมปีระสบกำรณ์ในเร่ืองกำรพฒันำเพือ่ควำมยัง่ยนื
และควำมรับผิดชอบขององค์กรที่แตกต่ำงกัน เน้ือหำในคู่มือจึงถูก
จัดท�ำขึ้นเพื่อให้แต่ละบริษัทสำมำรถน�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมตำม

5 รำยงำนโครงกำรน�ำร่อง ได้แก่ องค์กำรยูนิเซฟบังคลำเทศ, ‘กำรด�ำเนินธุรกิจที่ดีกว่ำเพื่อเด็ก : ควำมเข้ำใจในสิทธิเด็กและภำคกำรผลิตเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปในบังคลำเทศ’, องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ธำกำ, พฤษภำคม 
2561, ดูได้จำก <www.unicef.org/bangladesh/en/reports/better-business- children>, และองค์กำรยูนิเซฟเวียดนำม, ‘ภำคกำรผลิตเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำและเด็ก ๆ ในประเทศเวียดนำม’, องค์กำรทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชำชำติ, ฮำนอย, มิถุนำยน 2560, ดูเพิ่มเติมที่ <www.unicef.org/vietnam/reports/apparel-and-footwear-sector-and-children-viet-nam>, เข้ำชม 15 พฤษภำคม 2563.

6 มำตรฐำนสำกลส�ำหรับธุรกิจและสิทธิเด็ก ดูที่ : ยูนิเซฟ กำรด�ำเนินธุรกิจที่ดีกว่ำเพื่อเด็ก, ‘สิทธิเด็กและหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ’, องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, <www.unicef.org/csr/theprinciples.html>, 
เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563.

นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่ได้รับกำรวำงแผนอย่ำงดีและน�ำไป
ปฏิบัติอย่ำงรอบคอบถือเป็นสถำนกำรณ์ที่ทุกฝ่ำยได้ประโยชน์ คือ 
ส่งผลดีทั้งต่อภำคธุรกิจ พ่อแม่และเด็ก ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 
ส่วนที่ 2 ของคู่มือเป็นกำรทบทวนข้อดีที่หลำกหลำยซึ่งสำมำรถเกิดขึ้น
กบักลุม่ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์เหล่ำนี ้พร้อมอธบิำยว่ำกำรมสีถำนทีท่�ำงำน
ท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวจะช่วยให้ชมุชนมคีวำมพร้อมและควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดสภำวะฉุกเฉินได้อย่ำงไร

2.1 ประโยชน์ทางธุรกิจ

โดยทัว่ไปแล้วนโยบำยทีเ่ป็นมิตรต่อครอบครวัมักสอดคล้องกบัมำตรฐำน
สำกล มำตรฐำนระดบัประเทศและมำตรฐำนอตุสำหกรรมในเร่ืองควำม
รับผิดชอบทำงสังคมขององค์กร ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำนและ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิเด็ก หรือบำงครั้งอำจเข้มงวดกว่ำ6 กำรปรับ
ใช้นโยบำยฯ จึงเป็นเรื่องง่ำยส�ำหรับภำคธุรกิจที่จะลดควำมเสี่ยงและ
ได้รบักำรสนับสนุนและควำมไว้วำงใจจำกชมุชนเพิม่ขึน้ในกำรด�ำเนนิงำน 
นอกจำกนี้นโยบำยเหล่ำนี้ยังเป็นโอกำสที่ดียิ่งในกำรส่งเสริมและ
ผลกัดนัให้ผูค้นได้เหน็และเข้ำถงึคณุค่ำหลกัขององค์กรทีส่นบัสนนุควำม
หลำกหลำยและยอมรับควำมแตกต่ำงของพนักงำนในองค์กร 

2. เมื่อภาคธุรกิจลงทุนในนโยบายและแผนงานที่เป็นมิตร 

ต่อครอบครัว ทุกคนจะได้รับประโยชน์

กรอบ 2.

นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 
เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างไร

 ✓  บรรเทำควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบและ
กฎหมำย และช่วยให้กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 ✓  ปรับปรุงกลยุทธ์กำรรักษำพนักงำนให้อยู่กับองค์กร 
โดยเฉพำะพนักงำนหญิง ให้ดีขึ้น

 ✓  ปรับปรุงสวัสดิภำพ ผลิตภำพและสมรรถภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนให้ดีขึ้น

 ✓  เพิม่ควำมพงึพอใจและควำมภกัดใีนงำนทีท่�ำ ลดอตัรำ
กำรลำออกและกำรขำดงำนของพนักงำน

 ✓  ส่งเสริมวัฒนธรรม ชื่อเสียง ภำพลักษณ์และคุณค่ำ
ขององค์กร

 ✓  เพิ่มควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ควำมต้องกำรของบริษัทและปรับใช้ตำมบริบทเฉพำะแห่งได้

ส่วนที่ 2 เป็นกำรสรุปผลประโยชน์ของสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัวส�ำหรับภำคธุรกิจ สังคมและกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวในสภำวะฉุกเฉินของชุมชน ส่วนที่ 3 ระบุถึงขั้นตอนส�ำคัญที่
ควรปฏิบัติในกำรปรับใช้นโยบำย รวมถึงกำรประเมินและกำรวำงแผน
ก่อนด�ำเนนิกำร ควำมมุง่มัน่ของภำคธรุกจิ และกำรตดิตำมและประเมิน
ผลอย่ำงต่อเนือ่ง ส่วนที ่4 เป็นบทสรปุของคูม่อืทีพ่จิำรณำถึงหลกัส�ำคัญ
และรำยละเอยีดของมำตรกำรพ้ืนฐำนทัง้ 6 ทีน่�ำมำใช้ในสถำนทีท่�ำงำน
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

แนวคิดและข้อแนะน�ำในคู่มือฉบับน้ีมำจำกประสบกำรณ์ที่สั่งสมของ
องค์กำรยูนิเซฟท่ัวภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงโครงกำรน�ำร่อง
ในประเทศบังคลำเทศและประเทศเวียดนำมเพื่อส่งเสริมนโยบำยและ
กำรปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรต่อครอบครัวในธุรกจิโรงงำน5 เรำหวังว่ำคู่มอืฉบับ
นี้จะช่วยสร้ำงรำกฐำนที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับแผนงำนที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัวไปทั่วภูมิภำคและขยำยต่อไปยังพื้นที่อื่น

http://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/better-business- children
http://www.unicef.org/vietnam/reports/apparel-and-footwear-sector-and-children-viet-nam
http://www.unicef.org/csr/theprinciples.html
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7 บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ, กำรจัดกำรปัญหำกำรดูแลเด็ก : แนวทำงส�ำหรับกำรดูแลเด็กท่ีสนับสนุนโดยนำยจ้ำง, IFC, วอชิงตัน ดี.ซี., พฤศจิกำยน 2562, หน้ำ 17, ดูได้ที่ <www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/guide+for+employer- supported+childcare>, เข้ำชม 4 พฤษภำคม 2563.

8 หลักฐำนของผลกระทบเชิงบวก ดูได้ที่ : Jayasekaran, Subajini, et al., ‘ธุรกิจและนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : รำยงำนสรุปเชิงหลักฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, <www.unicef.
org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Business-Family-Friendly-Policies-2019.pdf>, เข้ำชม 29 เมษำยน 2563; และ Beghini, Valentina, Umberto Cattaneo และ Emanuela Pozzan, ปรำกฏกำรณ์
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส�ำหรับควำมเสมอภำคทำงเพศ : เพ่ืออนำคตกำรท�ำงำนที่ดีกว่ำส�ำหรับทุกคน, องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, เจนีวำ, 2562, หน้ำ 81–82, ดูฉบับภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส และ สเปน ได้ที่ 
<www.ilo.org/global/ publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm>, เข้ำชม 4 พฤษภำคม 2563.

9 Griswold, Michele, และ Aunchalee Palmquist, ‘กำรให้นมบุตรและนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : รำยงำนสรุปเชิงหลักฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, หน้ำ 3, <www.unicef.org/sites/default/
files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly%20Policies-2019. pdf>, เข้ำชม 4 พฤษภำคม 2563.

10 บรรษทัเงนิทนุระหว่ำงประเทศ, ‘กำรจดักำรปัญหำกำรดแูลเดก็ : ผลประโยชน์ทำงธรกจิและควำมท้ำทำยของกำรดแูลเดก็ทีส่นบัสนนุโดยนำยจ้ำงในบงัคลำเทศ’, IFC, พฤศจกิำยน, 2562, หน้ำ 14–16, <http://documents.
worldbank.org/curated/en/867371582283308546/pdf/Tackling-Childcare-The-Business-Benefits- and-Challenges-of-Employer-Supported-Childcare-in-Bangladesh.pdf>, เข้ำชม 12 พฤษภำคม 2563.

กรอบ 3.

นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวส่งผลดีต่อภาคธุรกิจขนาดเล็กเช่นกัน

ส�ำหรับนำยจ้ำงที่มีธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำงจ�ำนวนมำก นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวอำจฟังดูเหมือนเป็นกำรเพิ่มภำระ
ทำงกำรเงิน เสริมจำกควำมท้ำทำยอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญในกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว อย่ำงไรก็ตำม แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมี
หลำยรูปแบบและโดยส่วนมำกสำมำรถปรับใช้ให้เข้ำกับธุรกิจที่มีขนำดเล็กและขนำดกลำง หรือแม้แต่ธุรกิจครอบครัวขนำดย่อมได้

ตวัเลอืกทีเ่ป็นไปได้บำงอย่ำงรวมถึงช่ัวโมงท�ำงำนท่ียดืหยุ่น กำรท�ำงำนแบบไม่เป็นเวลำหรอืบำงช่วงเวลำ กำรแบ่งงำนกนัท�ำ กำรอนญุำต
ให้ท�ำงำนนอกสถำนที่ กำรจัดงำนสังสรรค์ส�ำหรับครอบครัวและเด็ก ทุนเล่ำเรียนหรือทุนกู้ยืมส�ำหรับบุตรหลำนพนักงำนและแผนงำน
ช่วยเหลือพนักงำนที่ครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ ของครอบครัวพนักงำน ไม่ว่ำนโยบำยขององค์กรจะมุ่งตรงไปท่ีกำรบรรลุผลลัพธ์
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวหรืออำจเพียงเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ตำม มำตรกำรเหล่ำนี้จะข่วยสร้ำงสถำนที่ในกำรท�ำงำนที่ดีขึ้น[1]

ภำคธุรกิจที่มีกำรจัดกำรที่เป็นมิตรต่อครอบครัวยังสำมำรถลดอัตรำกำรลำออกและเพิ่มอัตรำกำรรักษำพนักงำนให้อยู่กับองค์กร 
ท�ำให้หลีกเลี่ยงค่ำใช้จ่ำยในกำรทดแทนพนักงำนที่อำจมีจ�ำนวนสูงถึงร้อยละ 20 ของเงินเดือนพนักงำนที่ “ลำออก” และยังช่วยเพิ่ม
ผลลัพท์ทำงธุรกิจของบริษัทอีกด้วย[2]

ที่มำ: 

[1] กล่องเครือ่งมือชมุชน, ‘บทที ่25 – หมวดที ่11: กำรส่งเสริมนโยบำยทีเ่ป็นมิตรต่อครอบครวัในภำคธรุกจิและภำครฐั’, ศนูย์สขุภำพและกำรพัฒนำชมุชน, มหำวทิยำลยัแคนซสั, Lawrence, 
Kan., 2537–2563, <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/ changing-policies/business-government-family-friendly/main>, เข้ำชม 25 เมษำยน 2563.

[2] Fore, Henrietta H., ‘นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ส�ำหรับเรำทุกคน: 4 วิธีในกำรสนับสนุนนโยบำย’, สภำเศรษฐกิจโลก, เจนีวำ, 29 กรกฎำคม 2562, 
<www.weforum.org/agenda/2019/07/4-ways-to-build-family-friendly-policies-parental-leave>, เข้ำชม 5 พฤษภำคม 2563.

โดยเฉพำะเรื่องเพศ หรือควำมมุ่งมั่นขององค์กรต่อสิทธิมนุษยชน
ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจหลัก

หลังจำกที่บริษัทได้น�ำแผนงำนที่ปรับให้เข้ำกับธุรกิจของตนไปปรับใช้
อย่ำงจรงิจงั หลำยบรษิทัรำยงำนว่ำระดบัควำมพงึพอใจและควำมภกัดี
ของพนักงำนเพิ่มสูงขึ้น และอัตรำกำรลำออกและกำรขำดงำนของ
พนักงำนลดลง7 มีหลักฐำนยืนยันว่ำแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่
และผลติภำพของพนกังำนทกุคน และสนบัสนนุให้พนกังำนหญงิสำมำรถ
อยูท่�ำงำนกบัองค์กรต่อไป 8 ตวัอย่ำงเช่น ธรุกจิในประเทศสหรฐัอเมรกิำ
ที่สนับสนุนกำรให้นมบุตรของมำรดำที่ท�ำงำน รำยงำนอัตรำกำรรักษำ
พนักงำนให้อยู่กับองค์กรสูงถึงร้อยละ 83 – 94 เมื่อเทียบกับอัตรำใน
ประเทศที่ร้อยละ 599

นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่ได้รับกำรวำงแผนอย่ำงดีและ
น�ำไปปฏิบัติอย่ำงรอบคอบช่วยบ�ำรุงรักษำวัฒนธรรมของบริษัทที่
ให้ควำมส�ำคัญกับครอบครัว และส่งเสริมควำมเท่ำเทียมของพนักงำน
 

เป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้ท่ีมีพรสวรรค์ 
หลำกหลำยในตลำดแรงงำน และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรับสมคัรพนักงำน 
บริษัทจำกภำคส่วนท่ีใช้แรงงำนจ�ำนวนมำก เช่น ภำคกำรผลิตและ
ธุรกิจกำรเกษตร อำจเห็นว่ำข้อได้เปรียบนี้น่ำสนใจยิ่ง

ธรุกจิจ�ำนวนมำกอำจพบว่ำแผนงำนทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั เช่น บรกิำร
ดูแลเด็กระหว่ำงวัน เงินอุดหนุน กำรสนับสนุนกำรให้นมบุตร และ
กำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่ำจ้ำง ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ท�ำก�ำไร ท�ำให้แผนงำนเหล่ำนีค้วรค่ำแก่กำรลงทนุมำกยิง่ขึน้ กำรส�ำรวจ
ที่ตีพิมพ์โดยบรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ (International Finance 
Corporation - IFC) ในปี 2562 ระบุว่ำถึงแม้บริษัทที่ท�ำกำรส�ำรวจ
จะมเีพยีงร้อยละ 23 ทีจ่ดัให้มบีรกิำรดแูลเดก็ระหว่ำงวนั แต่ร้อยละ 51 
ของบริษัทเหล่ำนั้นรำยงำนถึงผลกระทบเชิงบวกต่อควำมสำมำรถใน
กำรท�ำก�ำไร10

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/guide+for+employer- supported+childcare
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/guide+for+employer- supported+childcare
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Business-Family-Friendly-Policies-2019.pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Business-Family-Friendly-Policies-2019.pdf
http://www.ilo.org/global/ publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly%20Policies-2019. pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly%20Policies-2019. pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/867371582283308546/pdf/Tackling-Childcare-The-Business-Benefits- and-Challenges-of-Employer-Supported-Childcare-in-Bangladesh.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/867371582283308546/pdf/Tackling-Childcare-The-Business-Benefits- and-Challenges-of-Employer-Supported-Childcare-in-Bangladesh.pdf
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กรอบ 4.

นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 
ส่งเสริมความยั่งยืนอย่างไร

เด็ก :
 ✓ ท�ำให้สุขภำพและโภชนำกำรดีขึ้น
 ✓ ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงสังคมและอำรมณ์
 ✓ เสริมสร้ำงทักษะทำงภำษำและด้ำนสติปัญญำ
 ✓ เตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำโรงเรียน
 ✓ ป้องกันและลดกำรใช้แรงงำนเด็ก

ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก:
 ✓ เพิ่มสุขภำวะและผลิตภำพส่วนบุคคล
 ✓ เพิ่มควำมร่วมมือในตลำดแรงงำน
 ✓ ลดควำมยำกจนและบรรเทำควำมเครียดทำงกำรเงิน
 ✓ สร้ำงสมดุลในชีวิต
 ✓ ช่วยพฒันำทกัษะกำรเปน็บดิำมำรดำผ่ำนแผนงำนและ
กำรสนับสนุนต่ำง ๆ

 ✓ สนับสนุนสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว

ชุมชนและสังคม :
 ✓ สร้ำงต้นทุนมนุษย์ ท�ำให้มีกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์เพิ่มขึ้น
 ✓ เพิม่ผลติภำพในสถำนทีท่�ำงำนและรำยได้ ลดกำรพึง่พำ
ทำงสังคม

 ✓ ลดควำมยำกจน
 ✓ รับรองสภำพกำรท�ำงำนที่ดีและปลอดภัย
 ✓ ส่งเสริมควำมเทำ่เทียมทำงเพศในกำรมีส่วนร่วมทำง
เศรษฐกิจและลดอัตรำกำรลำออกของพนักงำนหญิง

2.2 ผลประโยชน์ทางสังคม

แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวส่งเสริมทั้งควำมยั่งยืนขององค์กรและ
สังคมตัวอย่ำงเช่น ควำมส�ำเร็จของธุรกิจและควำมก้ำวหน้ำไปสู่เป้ำ
หมำยกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนืสำมำรถพฒันำและบรรลผุลส�ำเรจ็ควบคู่กันไป 
ควำมกระตือรือร้นในกำรให้ควำมร่วมมือของภำคเอกชนในแผนงำน
พัฒนำสถำนทีท่�ำงำนทีส่นบัสนนุโดยนำยจ้ำงส่งผลโดยตรงต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนหลำยเป้ำหมำยตำมที่แสดงในรูป 1

เนื้อหำในส่วนนีเ้ป็นกำรสรุปประเด็นและแนวทำงแก้ปัญหำทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับกำรขจัดควำมยำกจนให้หมดไป กำรพัฒนำโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศ และกำรขยำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ผ่ำนกำรจ้ำงงำนที่มั่นคงและลดควำมเหลื่อมล�้ำ

เป้าหมาย 1: การขจัดความยากจน – แม้จะมีงำนท�ำแต่คนงำน
ร้อยละ 8 ท่ัวโลกมีควำมเป็นอยู่ที่ยำกจนอย่ำงสุดขีด โดยพวกเขำ
ใช้ชีวิตด้วยเงินจ�ำนวนน้อยกว่ำ 1.90 ดอลลำร์สหรัฐต่อวัน ตำมข้อมูล
ทีป่รำกฎเมือ่ปี 256111 ในปี 2562 เดก็จ�ำนวนหนึง่ในห้ำคน (385 ล้ำนคน) 
มคีวำมเป็นอยูท่ีย่ำกจนอย่ำงสดุขดี และเกอืบหนึง่ในสองคน (689 ล้ำนคน) 
อำศัยอยู่ในครัวเรือนที่ยำกจนหลำยมิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพวกเขำ
เข้ำไม่ถึงกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำและมำตรฐำนกำรครองชีพ 
กำรประเมินทั้งสองข้อแสดงให้เห็นว่ำเด็ก ๆ  มีแนวโน้มที่จะต้องตกอยู่
ในภำวะควำมยำกจนมำกกว่ำผู้ใหญ่ถึงสองเท่ำ12

กำรลงทุนของภำคธุรกิจในแผนงำนท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวสำมำรถ
สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินให้แก่พ่อแม่รำยใหม่และปรับปรุงสภำพ
ควำมเป็นอยู่ของครอบครัวในระยะยำว ในประเทศที่ประชำกร
มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวสูง สิทธิกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่ำจ้ำงที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดำห์สัมพันธ์กับอัตรำของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องอำศัย
อยู่ในควำมยำกจนที่ลดน้อยลงในอัตรำร้อยละ 4.213

ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพ
และความเป�นอยู่ท่ีดี

การศึกษาท่ีเท่าเทียม ความเท่าเทียม
ทางเพศ

การจัดการนํ�า
และสุขาภิบาล

พลังงานสะอาด
ท่ีทุกคนเข้าถึงได้

การจ้างงานท่ีมี
คุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
นวัตกรรม
โครงสร้างพื�นฐาน

ลดความเหล่ือมลํ�า เมืองและถ่ินฐาน
มนุษย์อย่างย่ังยืน

แผนการบริโภค
และการผลิตท่ีย่ังยืน

การรับมือ
การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การใช�ประโยชน์
จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล

การใช�ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบก

สังคมสงบสุข
ยุติธรรม
ไม่แบ่งแยก

ความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

รูป 1. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ

11 องค์กำรสหประชำชำติ, ‘เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 1: ขจัดควำมอยำกจนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดหรือที่ใดก็ตำม – ควำมคืบหน้ำและข้อมูล (2562)’, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1>, เข้ำชม 
12 พฤษภำคม 2563.

12 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศและองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ‘กำรมุ่งสู่กำรคุ้มครองทำงสังคมสำกลเพื่อเด็ก บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 1.3’, ไอแอลโอ-ยูนิเซฟ รำยงำนร่วมเรื่องกำรคุ้มครอง
ทำงสังคมเพื่อเด็ก, ยูนิเซฟและไอแอลโอ, นิวยอร์กและเจนีวำ, 6 กุมภำพันธ์ 2562, หน้ำ 2, 3, <www.unicef.org/media/49401/file>, เข้ำชม 14 พฤษภำคม 2563.

13 องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ‘นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : กำรออกแบบสถำนที่ท�ำงำนของอนำคต – รำยงำนสรุปเชิงนโยบำย’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, หน้ำ 4, 
<www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf>, เข้ำชม 29 เมษำยน 2563.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
http://www.unicef.org/media/49401/file
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf
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เป้าหมาย 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี – กำรลำเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรเปิดโอกำสให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กสร้ำงควำมผูกพันกับบุตร
หลำนของตน ดแูลสขุภำพ โภชนำกำรและพฒันำกำรท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบัเดก็ 
และเตรียมควำมพร้อมของเด็กเพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภำพที่ดี
และมีควำมเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น14

เมื่อกล่ำวถึงสุขภำพของทำรกและเด็ก กำรอนุญำตให้พ่อและแม่มีสิทธิ
ในกำรลำเพ่ือเล้ียงดูบุตรโดยได้รับค่ำจ้ำงเป็นเวลำ 1 เดือน สำมำรถ
ลดอัตรำกำรเสียชีวิตในทำรกถึงร้อยละ 3 ในประเทศท่ีประชำกร
มรีำยได้เฉลีย่ต่อหวัสงู และกำรลดลงร้อยละ 13 ในประเทศทีป่ระชำกร
มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยและปำนกลำง นอกจำกนี้กำรอนุญำตให้พ่อ
และแม่ลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรเป็นเวลำ 1 เดือนเป็นกำรเพิ่มระยะเวลำกำร
ให้นมบุตร ซึ่งเป็นประโยชน์สุขภำพขั้นพื้นฐำนของทำรก ถึง 2 เดือน 
และทุกกำรขยำยเวลำกำรลำคลอดไปอีก 1 เดือน สำมำรถลดโอกำสที่
เด็กจะเกิดอำกำรท้องร่วงอย่ำงรุนแรงได้ถึงร้อยละ 35 ซึ่งอำกำรท้อง
ร่วงอย่ำงรนุแรงในเดก็เลก็คร่ำชวีติเดก็อำยตุ�ำ่กว่ำ 5 ปีนับแสนรำยทกุปี15

เป้าหมาย 4: การศกึษาที่เทา่เทยีม – ควำมส�ำเร็จในกำรเพิ่มโอกำส
กำรเข้ำถึงและกำรมีส่วนร่วมในกำรศึกษำก้ำวหน้ำขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด
ในช่วงหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ แต่ในปี 2560 เด็ก 262 ล้ำนคนที่มีอำยุ
ระหว่ำง 6 – 17 ปียังคงไม่ได้เข้ำโรงเรียน และเด็กและวัยรุ่นกว่ำครึ่ง
หนึ่งในโลกไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรวัดระดับสมรรถนะ
ด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์16

กำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำของเด็กปฐมวัยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพ
และคุ้มทุนในกำรบรรเทำผลลัพธ์เชิงลบของควำมยำกจนและควำม
ไม่เท่ำเทียมกันในกำรพัฒนำเด็กและโอกำสของผู้ใหญ่17 ผลประโยชน์
ระยะยำวของแผนงำนที่มีประสิทธิภำพส�ำหรับเด็กปฐมวัยได้รับ

กำรยืนยันจำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำเด็กที่ได้รับกำรดูแลที่มีคุณภำพ
จะมีชีวิตที่ดีกว่ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เม่ือเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับกำรดูแล
หรือได้รับกำรดูแลที่มีคุณภำพต�่ำกว่ำ18

เป้าหมาย 5: ความเท่าเทียมทางเพศ – ผู้หญิงต้องเผชิญกับ
ควำมเสยีเปรียบหรือกำรเลอืกปฏบัิติตลอดชวีติกำรท�ำงำนของพวกเขำ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ้ำงงำน ค่ำจ้ำง และโอกำสในกำรเป็นผู้น�ำ ผู้หญิง
ในทุกภูมิภำคใช้เวลำในกำรดูแลเด็กโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงมำกกว่ำผู้ชำย 
– โดยมำกกว่ำ 4.1 เท่ำในทวีปเอเชียและแปซิฟิก19 ผู้หญิงในวัยท�ำงำน 
606 ล้ำนคนทั่วโลก (ร้อยละ 21.7) ท�ำหน้ำที่ดูแลเด็กเต็มเวลำเมื่อ
เทียบกับผู้ชำย 41 ล้ำนคน (ร้อยละ 1.5) งำนที่ไม่ได้รับค่ำจ้ำงนี้
เป็นปัจจยัหลกัทีท่�ำให้ผูห้ญงิไม่สำมำรถเข้ำสูต่ลำดแรงงำนได้20 ผลลพัธ์
หนึ่งที่เห็นได้จำกควำมไม่เท่ำเทียมน้ีคือ ในปี 2561 อัตรำส่วนกำร
เข้ำร่วมในก�ำลังแรงงำนของผู้หญิงมีเพียงร้อยละ 63 ขณะที่แรงงำน
ผู้ชำยมีอัตรำร้อยละ 9421

กำรดูแลเด็กที่มีคุณภำพสูงเป็นหนึ่งในวิธีพื้นฐำนที่จะก่อให้เกิดควำม
รับผิดชอบในกำรดูแลเด็กที่เท่ำเทียมกันยิ่งขึ้น กำรที่บริษัทจัดหำหรือ
สนับสนุนบริกำรกำรดูแลเด็กส�ำหรับพนักงำนมีส่วนส�ำคัญต่อกำร
เสริมสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเศรษฐกิจ กำรให้เงินสนับสนุนกำรดูแล
เด็กและกำรลำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำงเป็นมำตรกำรส�ำคัญทีช่่วยลดส่วน
ต่ำงทำงรำยได้ของผูห้ญงิและผูช้ำย ท�ำให้มำรดำมคีวำมมัน่คงในหน้ำที่
กำรงำน พร้อมเสริมสร้ำงพลังและศักยภำพทำงเศรษฐกิจของผู้หญิง 
นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเหล่ำนี้รวมถึงข้ออื่น ๆ จะช่วยให้เป้ำ
หมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป้ำหมำย 8 (กำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำและ
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ) และเป้ำหมำย 10 (ลดควำมเหลื่อมล�้ำ) 
มีควำมก้ำวหน้ำขึ้น

14 ด ู: Chzhen, Yekaterina, Anna Gromada และ Gwyther Rees, ‘ประเทศทีร่วยทีส่ดุในโลกเป็นมติรต่อครอบครวัหรอืไม่? นโยบำยในองค์กำรพฒันำควำมร่วมมอืและกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ และ สหภำพยโุรป’, ส�ำนกังำน
วิจัยยูนิเซฟ – อินโนเซนติ, ฟลอเรนซ์, อิตำลี, มิถุนำยน 2562, หน้ำ 4. <www.unicef-irc.org/publications/pdf/Family-Friendly-Policies-Research_UNICEF_%202019.pdf> , เข้ำชม 30 เมษำยน 2563. 

15 Fore, Henrietta H., ‘นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ส�ำหรับเรำทุกคน: 4 วิธีในกำรสนับสนุนนโยบำย’, สภำเศรษฐกิจโลก, เจนีวำ, 29 กรกฎำคม 2562, <www.weforum.org/agenda/2019/07/4-ways-
to-build-family-friendly-policies-parental-leave>, เข้ำชม 5 พฤษภำคม 2563.

16 องค์กำรสหประชำชำติ, ‘เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำย 4 : รับรองกำรศึกษำที่เท่ำเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน – ควำมคืบหน้ำและข้อมูล (2562)’, <https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg4>, เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563.

17 ผลประโยชน์ของกำรศึกษำส�ำหรับเด็กปฐมวัย, ดูที่ : องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ‘1.3 กำรศึกษำระดับเตรียมประถมศึกษำที่เท่ำเทียมกันคือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ’, 
โลกพร้อมจะเรียนรู้ : ล�ำดับควำมส�ำคัญของคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย, ยนิเซฟ, นิวยอร์ก, เมษำยน 2562, หน้ำ 22–25, ดูฉบับภำษำอังกฤษ ฝร่ังเศส โปรตุเกส และสเปนได้ที่ <www.unicef.org/
reports/a-world-ready-to-learn-2019>, เข้ำชม 10 พฤษภำคม 2563.

18 The Heckman Equation, ‘รำยงำนกำรวิจัยฉบับย่อ : ผลประโยชน์ของวงจรชีวิตของแผนงำนที่ทรงอิทธิพลส�ำหรับเด็กปฐมวัย’, 2563, <https://heckmanequation.org/ resource/research-summary-lifecycle-
benefits-influential-early-childhood-program>, เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563.

19 Addati, Laura, et al., งำนและหน้ำทีก่ำรดแูลส�ำหรบัอนำคตของงำนท่ีมคุีณค่ำ, องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, เจนวีำ, 28 มถินุำยน 2561, หน้ำ 54, ดทูี ่<www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/
lang--en/index.htm>, เข้ำชม 14 พฤษภำคม 2563.

20 Beghini, Valentina, Umberto Cattaneo และ Emanuela Pozzan, ปรำกฏกำรณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส�ำหรับควำมเสมอภำคทำงเพศ : เพื่ออนำคตกำรท�ำงำนที่ดีกว่ำส�ำหรับทุกคน, องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, 
เจนีวำ, 2562, หน้ำ 13, ดูฉบับภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส และ สเปน ได้ที่ <www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/ lang--en/index.htm>, เข้ำชม 4 พฤษภำคม 2563.

21 องค์กำรเพื่อสตรีแห่งสหประชำชำติ, ท�ำค�ำสัญญำให้เป็นจริง : ควำมเสมอภำคทำงเพศในวำระกำรประชุมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2573, องค์กำรเพ่ือสตรีแห่งสหประชำชำติ, นิวยอร์ก, หน้ำ 108, อ่ำนเพิ่มเติมที่ 
<www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018>, เข้ำชม 12 พฤษภำคม 2563.

22 Heilman, Brian, et al., สถำนะควำมเป็นพ่อในโลกนี้ : ถึงเวลำลงมือปฏิบัติแล้ว, องค์กร Promundo, องค์กร Sonke Gender Justice, องค์กร Save the Children และ องค์กร MenEngage Alliance, วอชิงตัน ดี.ซี., 
2560, หน้ำ 14, <https://s30818.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/05/PRO17004_REPORT-Post-print-June9-WEB-3-1.pdf>, เข้ำชม 12 พฤษภำคม 2563.

23 ดู ตัวอย่ำงเช่น: Chopra, Deepta, และ Meenakshi Krishnan, ‘ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและกำรเสริมสร้ำงพลังและศักยภำพ และบทบำททำงเศรษฐกิจของสตรี : รำยงำนสรุปเชิงหลักฐำน’, 
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การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง
ของพ่อแม่เป็นเวลา 1 เดือน สามารถ

ลดอัตราการเสียชีวิตในทารกถึงร้อยละ 3 ในประเทศ
ที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง และลดลงร้อยละ 13 

ในประเทศที่ประชากรมรีายไดเ้ฉลี่ยตอ่หวันอ้ยและปานกลาง 

การลงทุนด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนในการ 

บรรเทาผลลัพธ์เชิงลบของความยากจนและ
ความไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนาเด็กและโอกาสของผู้ใหญ่ 
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นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว10
คู่มือส�ำหรับภำคธุรกิจ

กรอบ 5.

ผลตอบแทนสูงในการลงทุน
ถึงแม้แผนงำนที่มีคุณภำพส�ำหรับเด็กปฐมวัยต้องกำรกำรลงทุนทำงกำรเงิน แต่กำรลงมือปฏิบัติเพื่อจัดหำบริกำรเหล่ำนี้จะน�ำไปสู่
ผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนัยส�ำคัญ นักเศรษฐศำสตร์ได้แสดงให้เห็นวำ่ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่มีศักยภำพในกำรจัดหำบริกำร
ที่มีคุณภำพส�ำหรับเด็กปฐมวัยสำมำรถได้รับผลตอบแทนสูงถึง 9 ดอลลำร์สหรัฐต่อกำรลงทุนทุก 1 ดอลลำร์สหรัฐ และแผนงำนส�ำหรับ
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพสูงนั้นจะเพิ่มก�ำไรในอนำคตให้เด็กที่เข้ำร่วมแผนงำนถึงร้อยละ 25[1]

เมื่อไม่นำนมำนี้เอกสำรของบรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศระบุว่ำ “นอกจำกจะได้รับผลประโยชน์ในทันทีจำกกำรช่วยเหลือ
พนักงำนแล้ว นำยจ้ำงที่ลงทุนในกำรดูแลเด็กด้ำนอื่น ๆ  ยังได้สนับสนุนชุมชนธุรกิจในระยะยำวด้วย … กำรสนับสนุนแรงงำนนอกระบบ
สำมำรถสร้ำงผลประโยชน์ให้กับทั้งตัวบุคคลและสังคมโดยรวม”

ที่มำ: 

[1]  องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ช่วงเวลำเริ่มต้นส�ำคัญส�ำหรับเด็กทุกคน, ยูนิเซฟ, นิวยอร์ก, หน้ำ ii, อ่ำนเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศสและ สเปนได้ที่ <www.unicef.org/
publications/index_100862.html>, เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563.

[2]  บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ, กำรจัดกำรปัญหำกำรดูแลเด็ก : แนวทำงส�ำหรับกำรดูแลเด็กที่สนับสนุนโดยนำยจ้ำง, IFC, วอชิงตัน ดี.ซี., พฤศจิกำยน 2562, หน้ำ 22.

2.3 ความสามารถในการปรับตัว 
ขณะประสบภาวะฉุกเฉิน

กำรระบำดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
เน้นย�ำ้ให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรให้เวลำ ข้อมลูข่ำวสำร บรกิำรและ
ทรัพยำกรที่จ�ำเป็นแก่ผู้ปกครองที่ต้องท�ำงำน รวมถึงนโยบำยและ
หลักปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เพ่ือรับมือกับปัญหำที่น่ำตกใจ
มำกกว่ำวิกฤติกำลครั้งไหน ๆ กำรระบำดใหญ่ของโรคท�ำลำยระบบ
กำรศึกษำและกำรดูแลเด็ก ท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและน�ำไปสู่
กำรสูญเสียรำยได้ในครัวเรือนอย่ำงรวดเร็ว ในสถำนกำรณ์ที่โรงเรียน
และศูนย์ดูแลเด็กต้องปิดให้บริกำรในหลำยพื้นที่ ภำระหน้ำที่
ในครัวเรือนและในบ้ำนของพ่อแม่ที่ต้องท�ำงำน โดยเฉพำะมำรดำ 
เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วในช่วงวิกฤติกำลนี้

กำรคุม้ครองรำยได้และกำรจ้ำงงำน กำรลำเพือ่ดแูลสมำชิกในครอบครวั
โดยไดร้ับค่ำจ้ำง ระบบกำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่และกำรเข้ำถงึกำรดแูลเดก็
ทีฉ่กุเฉนิและมคุีณภำพ ถอืเป็นมำตรกำรส�ำคัญทีช่่วยให้พนกังำนสำมำรถ
ปกป้องและดูแลตัวเอง บุตรหลำนและญำติ ในช่วงภำวะฉุกเฉินเช่น
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำนี้

ข้อแนะน�ำและขัน้ตอนทีไ่ด้ระบไุว้ในคูม่อืฉบบันี ้เปรยีบเสมอืนพมิพ์เขียว
ให้กับภำคธุรกิจ ในกำรบรรเทำผลร้ำยและผลกระทบในเชิงลบที่เกิด
กบัพนกังำนและครอบครวัของพวกเขำซึง่เป็นผลลพัธ์จำกภำวะฉกุเฉิน 
เฉกเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) นี้ กระบวนกำร
จัดตั้งนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเป็นข้อผูกพันระยะยำวที่ต้อง
อำศัยควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำร เพื่อให้
เข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นและช่องว่ำงที่อำจเกิดขึ้น อันจะน�ำไปสู่กำรแก้ไข
และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

ด้วยกำรลงทนุในนโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัก่อนทีจ่ะเกดิวกิฤตกิำล 
องค์กรจะสำมำรถสร้ำงควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัและฟ้ืนฟทูำงธรุกจิ
ได้โดยกำรวำงโครงสร้ำงที่สำมำรถปรับให้เข้ำกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วและกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจที่อำจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คำด
หวังไว้24

24 แม้องค์กรจะมีนโยบำยหรือกระบวนกำรที่จ�ำกัด, ยูนิเซฟร่วมกับองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และ องค์กำรเพื่อสตรีแห่งสหประชำชำติจัดท�ำข้อแนะน�ำฉบับกลำงเพื่อช่วยสร้ำงเสริมกำรสนับสนุนพนักงำนและครอบครัว
ในช่วงวิกฤติกำลโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19). ดูที่ : องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และ องค์กำรเพื่อสตรีแห่งสหประชำชำติ, ‘นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและ
หลกัปฏบิตัทิีด่ใีนสถำนทีท่�ำงำนในบรบิทของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) : ขัน้ตอนส�ำคญัทีน่ำยจ้ำงควรด�ำเนนิกำร’, ข้อแนะน�ำฉบบักลำง, ยนูเิซฟ, ไอแอลโอ และ องค์กำรเพือ่สตรแีห่งสหประชำชำต,ิ 27 มนีำคม 
2563, <www.unicef. org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf>, เข้ำชม 12 พฤษภำคม 2563.

ข้อแนะน�าและขัน้ตอนที่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ 
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวให้กับภาคธุรกิจ  

ในการบรรเทาผลร้ายและผลกระทบในเชิงลบที่เกิดกับ
พนักงานและครอบครัวของพวกเขาซ่ึงเป็นผลลัพธ์จาก
ภาวะฉุกเฉิน เฉกเช่น โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) นี้ 

http://www.unicef.org/publications/index_100862.html
http://www.unicef.org/publications/index_100862.html
http://www.unicef. org/media/66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf
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25 อ่ำนเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทสนทนำทำงสังคมได้ที่ : องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, <www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a>, เข้ำชม 10 พฤษภำคม 2563.

ส่วนที่ 3 เป็นกำรแนะน�ำแนวทำงท่ีภำคธุรกิจสำมำรถด�ำเนินกำร
เพือ่สร้ำงหรอืส่งเสรมินโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครัวในสถำนทีท่�ำงำนได้ 
โดยมข้ัีนตอนหลกั 5 ข้อในวงจรกำรพฒันำผ่ำนกำรน�ำนโยบำยไปปฏบิติั
และกำรติดตำมผล :

1 ท�ำกำรประเมนิควำมต้องกำรของนโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครัว 
รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะและค�ำติชมจำกทั้งผู้บริหำรและ
พนักงำน วิเครำะห์ข้อมูลที่รวบรวมระหว่ำงกำรประเมิน
เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ท่ัวไปและก�ำหนดว่ำต้องกำร
มนีโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัหรอืไม่ หรอืนโยบำยทีเ่ป็นมติร
ต่อครอบครัวประเภทไหนที่ควรจัดท�ำ 

2 วิเครำะห์นโยบำยที่มีอยู่ เช่น จรรยำบรรณขององค์กร และเขียน
มำตรกำรทีส่ำมำรถสนบัสนนุเดก็และครอบครวัของพวกเขำออกมำ 
และใช้ผลลัพธ์ที่ได้ตัดสินว่ำควรขจัดหรือแก้ไขอุปสรรคใด และ
ควรด�ำเนินกำรอะไรเพื่อเติมเต็มช่องว่ำงและท�ำให้นโยบำยเป็น
มิตรต่อครอบครัวมำกขึ้น

3 ร่ำงพันธกรณีอย่ำงเป็นทำงกำรที่มีรำยละเอียดค�ำมั่นสัญญำของ
องค์กรในกำรเห็นชอบนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและ
แสดงออกอย่ำงชดัเจนถงึเป้ำหมำย วตัถปุระสงค์ และกำรสนบัสนนุ
จำกผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร

4 ออกแบบและน�ำนโยบำยและแผนงำนทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัไป
ปรับใช้ ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลขององค์กร แผนงำน 
ช่องทำงกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้อย่ำงกว้ำงขวำงขององค์กร 
กำรให้ข้อเสนอแนะและค�ำติชม

5 ติดตำมและประเมินผลนโยบำยท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัวท้ังหมด
และแผนงำนท่ีส่งมอบ ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองและขยำย
ผลกระทบเชิงบวกให้เพิ่มมำกยิ่งขึ้น

กิจกรรมบำงอย่ำงอำจมีกำรท�ำงำนท่ีค่อนข้ำงซับซ้อนซึ่งต้องอำศัย
ผู้เชี่ยวชำญระดับสูง ทำงเลือกหนึ่งที่ใช้พิจำรณำส�ำหรับภำคธุกิจคือ
จ้ำงบุคคลที่สำมที่เป็นอิสระ เช่น สถำบันที่ท�ำงำนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก 
องค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไรหรือบรษัิทให้ค�ำปรกึษำ เพ่ือให้กำรสนบัสนนุ
อย่ำงมืออำชีพตำมที่ต้องกำรตลอดกระบวนกำร

3.1 ประเมินความต้องการ

ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนแรกทีน่�ำไปสู่กำรค้นพบว่ำสถำนทีท่�ำงำนแห่งหนึง่
เป็นมิตรต่อครอบครัวอย่ำงเพียงพอหรือไม่และไปสู่กำรค้นพบวิธีที่จะ
สร้ำงนโยบำยและแผนงำนทีแ่ขง็แกร่งยิง่ขึน้ กำรประเมนิมหีลำยรปูแบบ 
เช่น กำรประเมนิค่ำเฉพำะอย่ำง กำรทบทวนทีร่วมเข้ำกบัระบบบรหิำร
หรือกำรประเมินกำรตรวจสอบสถำนะ หรือเป็นส่วนของบทสนทนำ
ทำงสังคมที่ด�ำเนินไปอย่ำงต่อเน่ืองโดยมีพนักงำนและตัวแทน 
(เช่น สหภำพแรงงำน) เข้ำร่วม วัตถุประสงค์หลักรวมถึง: 

 ✓ กำรระบุควำมต้องกำรที่เร่งด่วนที่สุดของพนักงำนที่เป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง

 ✓ กำรเปิดเผยว่ำนโยบำยของที่ท�ำงำนในปัจจุบันให้กำรสนับสนุน
ครอบครัวอย่ำงเพียงพอหรือไม่

 ✓ กำรก�ำหนดว่ำมีปัญหำอะไรบ้ำงที่ควรปรับปรุงแก้ไข

ตัวช่วยก�ำหนดมุมมองของฝำ่ยบริหำร คู่มือฉบับนี้น�ำเสนอตัวอย่ำง
แบบส�ำรวจกำรประเมินตนเองในภำคผนวก ๑ ตำรำง ก. โดยบริษัท
สำมำรถน�ำไปปรับใช้ได้ตำมควำมต้องกำรขององค์กร รำยกำรด�ำเนิน
งำนดงักล่ำวสำมำรถช่วยระบคุวำมรูค้วำมเข้ำใจทีฝ่่ำยบรหิำรมต่ีอควำม
ท้ำทำยทีพ่นกังำนขององค์กรก�ำลงัเผชญิ (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กลุม่ทีเ่ป็น
พ่อแม่ ผู้ปกครอง) มุมมองของผู้บริหำรสถำนที่ท�ำงำนในปัจจุบันเป็น
มติรต่อครอบครวัหรอืไม ่และพนักงำนมสีว่นรว่มในกระบวนกำรจดัท�ำ
นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงไร รวมถึงสถำนะของสถำนท่ีปฏิบัติงำนว่ำ
สอดคล้องกับหลักสิทธิแรงงำนและกำรคุ้มครองสิทธิเด็กหรือไม่ 

ตัวช่วยก�ำหนดควำมต้องกำรของพนกังำน ตวัอย่ำงแบบส�ำรวจนโยบำย
ทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัอยูใ่นภำคผนวก ๒ ตำรำง ข. กำรประเมนิควำม
ต้องกำรของพนกังำนจะระบภุมูปิระชำกรศำสตร์พืน้ฐำนเกีย่วกบัตนเอง
และครอบครัว สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของพนักงำน รวมถึงระดับรำย
ได้และค่ำครองชพี และสถำนะของกำรคุม้ครองสิทธแิรงงำน เช่น ชัว่โมง
ท�ำงำน วันหยุดและวันลำ กำรประเมินจะมุ่งเป้ำไปที่กำรเปิดเผยควำม
ท้ำทำยที่พนักงำนระบุด้วยตนเองและเสนอทำงแก้ปัญหำ ควำมรู้และ
กำรตระหนักรู้ของกำรดูแลเด็ก กำรดูแลครอบครัวและสิทธิทีเ่กีย่วขอ้ง
และพึงได้รับของพนักงำน รวมถึงมุมมองของพวกเขำต่อมำตรกำรที่
เป็นมิตรต่อครอบครัวท่ีองค์กรเสนอให้แล้ว ว่ำสำมำรถเข้ำถึง อยู่ใน
ระดับที่พอจ่ำยได้และมีคุณภำพหรือไม่

3. การท�านโยบายท่ีเป็นมติรตอ่ครอบครวัใหเ้กิดขึน้จรงิทางธุรกจิ

การประเมินความต้องการเป็นขัน้ตอนแรกไปสู่
การค้นพบว่าสถานที่ท�างานแห่งหนึ่งเป็นมิตร

ต่อครอบครัวเพียงพอหรือไม่ และน�าไปสู่การค้นพบวิธีที่จะ
สร้างนโยบายและแผนงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การมีข้อมูลที่
ครอบคลุมและถูกต้องอยู่ในมือจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในการท�าให้ค�ามั่นสัญญาเป็นจริง

http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a
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กำรประเมินควำมต้องกำรก่อให้เกิดควำมคำดหวัง และบริษัทควร
เตรียมกำรให้พร้อมเพื่อติดตำมผลลัพธ์จำกกำรประเมิน รวมถึง
กำรด�ำเนินกำรเพื่อจัดกำรปัญหำและควำมต้องกำรที่พนักงำนและ
ผู้บริหำรได้กล่ำวถึง กำรมีข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องอยู่ในมือ
จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรท�ำให้ค�ำมั่นสัญญำเป็นจริง

ข้อเสนอแนะจำกโครงกำรน�ำร่องของยูนิเซฟในประเทศเวียดนำม คือ
ตัวอย่ำงหนึ่งที่เน้นย�้ำถึงควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำโครงกำรส�ำหรับ
โรงงำนและชมุชนบนพืน้ฐำนของหลกัฐำนเชงิประจกัษ ์(an evidence 
base factory- and community-based programmes) โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเพื่อผลักดันให้กำรบริหำรจัดกำรโรงงำนสำมำรถระบุช่องว่ำง
ระหว่ำงนโยบำยและหลกัปฏบิตัไิด้26 ส่วนโครงกำรน�ำร่องขององค์กำร
ยูนิเซฟ ประเทศบังคลำเทศนั้น แม้ว่ำโรงงำนที่มีส่วนร่วมได้ท�ำ
พันธสัญญำที่จะสนับสนุนบุตรหลำนของพนักงำน แต่ไม่มีโรงงำนไหน
เก็บฐำนข้อมูลที่จะท�ำให้ทรำบได้ว่ำพนักงำนคนใดมีบุตรหลำน รวมถึง
อำยแุละทีอ่ยูอ่ำศยัของเดก็ โรงงำนเหล่ำนีก้�ำลงัเดนิหน้ำสรุปกำรบริหำร
ข้อมูล เพ่ือให้แน่ใจว่ำพวกเขำสำมำรถระบุและปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในกำรพัฒนำกลยุทธ์ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงกำรน�ำร่อง 27

3.2 วางแนวนโยบาย

เป้ำหมำยสูงสุดของกำรวำงแนวนโยบำยของบริษัทคือกำรวำง
หลักเกณฑ์พ้ืนฐำนที่อยู่เหนือแนวปฏิบัติของกฎหมำยเพื่อให้ได้แนว
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศที่สะท้อนถึงควำมต้องกำรของพนักงำนและกำร
มอบกำรคุม้ครองขัน้กว่ำให้แก่พนกังำนทีเ่ป็นพ่อแม่ โดยสำมำรถศกึษำ
แผนแม่แบบที่ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมได้ในภำคผนวก ๓ ตำรำง ค. 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว

กำรวำงแนวนโยบำยเริม่จำกกำรรวบรวมข้อมลูล่ำสดุของตวับทกฎหมำย
และกฎระเบียบข้อบังคับภำยนอกองค์กรที่ใช้ในกำรคุ้มครองและ
สนับสนุนพนักงำนที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งก�ำหนดโดยองค์กรสำกล 
เช่น ILO และองค์กำรอนำมัยโลก รวมถึงหลักเกณฑ์ของอุตสำหกรรม
หรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องและมำตรฐำน 

ตาราง 1. การจัดล�าดับความส�าคัญส�าหรับสถานที่ท�างานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
ทางเลือกนโยบาย ระดับความส�าคัญ

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ การลาคลอดและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา
นำยจ้ำงสำมำรถให้ตัวเลือกที่หลำกหลำยส�ำหรับกำรลำที่รับรองกำรจ้ำงงำนต่อ (job-protected leave) และกำรลำเพื่อ
ดแูลครอบครัวโดยได้รบัค่ำจ้ำง ให้แก่พนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนชำยและหญงิ มำรดำ บดิำ รวมถงึพ่อแม่ท่ีรบัอปุกำระ
บุตรหรือพ่อแม่อุ้มบุญ นอกจำกสิทธิในกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ กำรลำคลอดและกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดำ
แล้ว ตัวเลอืกในกำรลำยงัสำมำรถท�ำให้ครอบคลมุกำรหยดุงำนเพ่ือดแูลบุตรหริอผูส้งูอำยโุดยได้รับค่ำจ้ำงอกีด้วย (ดสู่วนท่ี 4.1)

  สูง 

  กลำง 

  ต�่ำ

ระบบการท�างานที่ยืดหยุ่น
ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นให้ทำงเลือกแก่พนักงำนว่ำจะท�ำงำนเมื่อไหร่และที่ไหน กำรจัดกำรอำจรวมถึงเวลำท�ำงำนที่
ยืดหยุ่น กำรลดชั่วโมงท�ำงำน กำรแบ่งงำน กำรท�ำงำนนอกที่ท�ำงำนโดยใช้กำรสื่อสำรโทรคมนำคมช่วย หรือกำรสลับ
เป็นกำรท�ำงำนไม่เต็มเวลำ (พำร์ทไทม์) ชั่วครำวหรือถำวร (ดูส่วนที่ 4.2)

  สูง 

  กลำง 

  ต�่ำ

26 องค์กำรยูนิเซฟเวียดนำม, ‘ภำคกำรผลิตเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำและเด็ก ๆ ในประเทศเวียดนำม’, องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ฮำนอย, มิถุนำยน 2560, หน้ำ 7, ดูเพิ่มเติมที่ <www.unicef.org/vietnam/
reports/apparel-and-footwear-sector-and-children-viet-nam>, เข้ำชม 15 พฤษภำคม 2563.

27 องค์กำรยูนิเซฟบังคลำเทศ, ‘กำรด�ำเนินธุรกิจที่ดีกว่ำเพื่อเด็ก : ควำมเข้ำใจในสิทธิเด็กและภำคกำรผลิตเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปในบังคลำเทศ’, องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ธำกำ, พฤษภำคม 2561, หน้ำ 8, ดูเพิ่มเติมได้ที่ 
<www.unicef.org/bangladesh/en/reports/better-business-children>, เข้ำชม 15 พฤษภำคม 2563. 

การวางแนวนโยบายเริ่มจากการรวบรวม
ข้อมูลล่าสุดของตัวบทกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบังคับภายนอกองค์กรที่ใช้ในการคุ้มครอง
และสนับสนุนพนักงานที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
โดยครอบคลุมทุกประเทศที่ด�าเนินงาน

อ่ำนต่อ

ทำงกฎหมำย ทัง้ระหว่ำงประเทศ ในประเทศและในท้องถิน่ ทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ กำรลำคลอดและกำรลำเพื่อเลี้ยง
ดบูตุรของบดิำ หญงิมคีรรภ์และแม่ลกูอ่อน สทิธปิระกนัสงัคม ค่ำครองชีพ 
ชั่วโมงท�ำงำน ควำมเสมอภำคทำงเพศและประเด็นอื่น ๆ  ที่ระบุในกำร
ประเมินองค์กรเกี่ยวกับมำตรกำรที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

กำรทบทวนว่ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนสอดคล้องกับกฎหมำยหรือไม่ 
ควรพิจำรณำกฎหมำยของทกุประเทศทีบ่รษิทัมีกำรด�ำเนนิงำน นอกจำกนี ้
กำรเปรียบเทียบมำตรฐำนสำกลและกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยของ
ประเทศอื่น (เช่น ประเทศต้นแบบหนึ่งประเทศและอีกประเทศท่ีมี
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมเหมือนกัน) ก็เป็นแนวทำงที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อจะได้เปรียบเทียบและระบุควำมแตกต่ำงของแนวทำง
กำรด�ำเนินงำนกับกรอบกฎหมำยที่มีควำมก้ำวหน้ำในด้ำนนโยบำยที่
เป็นมิตรต่อครอบครัวมำกที่สุด

ข้ันตอนต่อไปคือกำรทบทวนนโยบำย กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่มีอยู่
ทัว่องค์กรเพือ่ประเมนิควำมสอดคล้อง รวมถึงนโยบำยและจรรยำบรรณ
ท่ีใช้ควบคุมหุ้นส่วนท่ีด�ำเนินงำนเพื่อหรือแทนบริษัท โดยบริษัทควร
ก�ำหนดแนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงพนักงำน ผู้บริหำรและผู้รับเหมำ

หลงัจำกประเมนิควำมต้องกำรและวำงนโยบำยเรยีบร้อยแล้ว กเ็ป็นกำร
จัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรให้กำรสนับสนุนท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัว 
รำยกำรตรวจสอบในตำรำง 1 อธบิำยถงึนโยบำยหลัก 4 ข้อ โดยองค์กร
อำจพิจำรณำขยำยรำยกำรนี้ให้รวมกำรสนับสนุนประเภทอื่น ๆ ดังที่
ยกตัวอย่ำงไว้ภำยหลังตำรำงนี้ก็ได้

http://www.unicef.org/vietnam/reports/apparel-and-footwear-sector-and-children-viet-nam
http://www.unicef.org/vietnam/reports/apparel-and-footwear-sector-and-children-viet-nam
http://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/better-business-children
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การสนับสนุนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวประเภทอื่น ๆ

กำรบริกำรด้ำนข้อมูลและกำรจัดวำงตัวบุคคล เพื่อช่วยพนักงำนที่มี
ภำระครอบครวัให้สำมำรถอยูใ่นตลำดแรงงำนหรือกลบัเข้ำสูก่ำรท�ำงำน
ได้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส�ำหรับธุรกิจเกือบทุกแขนงที่ต้องกำรเป็นมิตรกับ
ครอบครัวมำกขึ้น ตัวอย่ำงหนึ่งคือกำรจัดบริกำรแนะน�ำหรือบอกต่อ
ส�ำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงกำรดูแลเด็กที่มีคุณภำพดีและ
รำคำไม่สูง

กำรจดัสวสัดิกำรด้ำนสขุภำพของพนกังำนและครอบครวั รวมถงึแพทย์
และพยำบำลประจ�ำสถำนที่ท�ำงำน ประกันสุขภำพและฟันที่เหมำะสม 
และแผนมุง่เน้นสขุภำพส�ำหรบัพนกังำนและครอบครวั ซึง่อำจครอบคลมุ
กำรอบรมและจดัหำทรพัยำกรเรือ่งสทิธิทำงเพศและอนำมยัเจรญิพันธุ์ 
สิทธิกำรตรวจหำมะเร็งเต้ำนม รวมถึงกำรจัดให้มีนโยบำยและจัดหำ
ทรัพยำกรเพ่ือป้องกันควำมรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและควำมรุนแรง
ในครอบครวั หำกเป็นไปได้ควรจัดศนูย์ออกก�ำลังกำยและศนูย์ส่งเสรมิสขุ
ภำพในท่ีท�ำงำนหรือให้เงินอุดหนุนให้พนักงำนไปใช้บริกำรสถำนที่
ออกก�ำลังกำยหรือเข้ำร่วมในกีฬำและกิจกรรมสันทนำกำรอื่น ๆ 

กำรให้บริกำรขนส่งที่นำยจ้ำงจัดให้ ข่วยให้พนักงำนคลำยควำมกังวล
เรื่องควำมปลอดภัยและกำรเดินทำง กำรออกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกำรขนส่ง
หรือกำรจัดกำรเดินทำงให้สะดวกขึ้น กำรช่วยเหลือของบริษัทในกำร
รบัส่งบตุรหลำนของพนกังำนไป-กลบัระหว่ำงทีท่�ำงำนกบัศนูย์ดูแลเด็ก
ในสถำนที่ท�ำงำนหรือในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยให้พนักงำนหญิงสำมำรถ
เข้ำร่วมในตลำดแรงงำนได้

กำรจัดสัมมนำและกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องทักษะกำรเป็นบิดำ
มำรดำ สุขภำพจิตและหัวข้ออื่น ๆ โดยเฉพำะส�ำหรับพนักงำนใหม่ซึ่ง
ย้ำยมำจำกที่อื่นหรือประเทศอื่น ถือเป็นสวัสดิกำรที่มีคุณค่ำ ตลอดจน
บริกำรให้ค�ำปรึกษำและกลุ่มสนับสนุนส�ำหรับพนักงำนรวมถึงพ่อแม่
มือใหม่ นอกจำกนี้งำนสังสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำกองค์กร เช่น 

กำรรับประทำนอำหำรกลำงแจ้ง (ปิกนิก) งำนเลี้ยงสิ้นปี วันที่อนุญำต
ให้พำบุตรหลำนมำที่ท�ำงำนและวันขอบคุณครอบครัว ก็เป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยส่งเสริมควำมผูกพันของครอบครัว รวมถึงสร้ำงวัฒนธรรมสถำนที่
ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงำนทุกคนทั้งที่
มีบุตรหลำนและไม่มี

3.3 สร้างและเผยแพร่ความมุ่งมั่น 
ของภาคธุรกิจ

นโยบำยสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวสร้ำงควำมมุ่งม่ันและ
ก�ำหนดพันธสัญญำขององค์กำรในกำรคุ้มครองและสนับสนุนเด็กและ
ครอบครัว พันธสัญญำนี้เป็นเส้นทำงสู่กำรน�ำไปปฏิบัติและกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงวิธีกำรที่องค์กรจะแก้ไขข้อกังวลและ
ส่งมอบสิง่ทีไ่ด้สญัญำไว้อย่ำงชดัแจ้ง โดยพนัธสญัญำควรตัง้อยูบ่นควำม
เข้ำใจในควำมต้องกำรของพนักงำนและช่องว่ำงในกำรท�ำให้ควำม
ต้องกำรเหล่ำน้ีเป็นจริงตำมผลลัพธ์ท่ีได้จำกกำรประเมินกับพนักงำน
และผู้บริหำร (ดูส่วนที่ 3.1) 

กำรขยำยผลกระทบเชิงบวกให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมในกำรด�ำเนิน
ธรุกจินัน้ สำมำรถท�ำได้โดยประสำนควำมมุง่มัน่และพนัธสญัญำเข้ำกบั
นโยบำยทรัพยำกรมนษุย์และจรรยำบรรณองค์กร หรือกำรเขยีนเอกสำร
นโยบำยทีม่คีูม่อืแนะแนวขัน้ตอนกำรด�ำเนนิกำรทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั
เป็นเอกสำรประกอบแยกออกมำโดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม ไม่มรีปูแบบ
ตำยตัวที่เหมำะสมกับทุกอย่ำง ดังนั้นทำงเลือกที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับ
บริบทขององค์กร โดยองค์กรสำมำรถพิจำรณำใช้รำยกำรตรวจสอบใน
ตำรำง 2 ขณะพัฒนำและร่ำงเนื้อหำนโยบำยได้ 

การสนับสนุนการให้นมบุตร
สภำพแวดล้อมท่ีสนับสนุนกำรให้นมบุตรช่วยส่งเสริมกำรให้นมบุตรของแม่ซึ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งในช่วงหกเดือนแรกหลังจำก
ทำรกคลอด โดยคุณแม่สำมำรถให้นมบุตรได้นำนเท่ำที่ต้องกำร กำรสนับสนุนรวมไปถึงกำรพักให้นมบุตรในชั่วโมงท�ำงำน
โดยได้รับค่ำจ้ำงเพื่อให้มำรดำให้นมบุตรและปั๊มนมในที่ท�ำงำน (ดูส่วนที่ 4.3 และ 4.4) สถำนที่ให้นมบุตรที่ดีต้องมีควำม
เป็นส่วนตัว ถูกสุขอนำมัยและมีอุปกรณ์พร้อม (อ่ำงล้ำงมือ ตู้เย็น ที่ปั๊มนมที่มีคุณภำพสูง) 

  สูง 

  กลำง 

  ต�่ำ

การดูแลเด็ก
พนักงำนอำจมีควำมต้องกำรกำรดูแลที่หลำกหลำยข้ึนอยู่กับสภำพแวดล้อมของครอบครัว นโยบำยกำรดูแลอำจรวมถึง
กำรดูแลเด็กในและนอกสถำนท่ีท�ำงำน หรือกำรให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ปกครองเพื่อใช้เลือกสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
ดูแลเด็กด้วยตนเอง แผนส�ำรองในกำรดูแลเด็กเพื่อช่วยผู้ปกครองเมื่อกำรจัดกำรดูแลเด็กตำมปกติไม่เป็นไปตำมที่วำงไว้ 
กำรดูแลเด็กหลังเลิกเรียน โครงส�ำหรับช่วงปิดเทอมหรือค่ำยวันหยุดส�ำหรับเด็กโต และบริกำรแนะน�ำหรือบอกต่อที่ช่วย
ให้ผู้ปกครองเข้ำถึงกำรดูแลเด็กที่มีคุณภำพสูง รำคำไม่แพงและเข้ำถึงได้ (ดูส่วนที่ 4.5) นโยบำยเหล่ำนี้ยังสำมำรถใช้กับ
กำรดูแลผู้สูงอำยุได้อีกด้วย โดยเฉพำะเรื่องทรัพยำกรและระบบกำรแนะน�ำหรือบอกต่อ

  สูง 

  กลำง 

  ต�่ำ

อ่ำนต่อ
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ตาราง 2 รายการตรวจสอบความมุ่งมั่นและพันธสัญญาเชิงนโยบาย 
ของสถานที่ท�างานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

รายการนโยบาย เนื้อหาแนะน�า

 แถงการณ์ความมุ่งมั่น

ประกำศเหตุผลและที่มำที่ท�ำให้กำรสนับสนุนพนักงำนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและบุตรหลำนของ
พวกเขำเป็นสิง่ส�ำคัญต่อองค์กร ซึง่อำจกล่ำวถงึคุณค่ำขององค์กร กฎหมำยในประเทศและ/หรือมำตรฐำน
สำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนหรือแรงงำนสำกล เป็นต้น

อธิบำยว่ำองค์กรจะจัดให้มีกำรสนับสนุนใดแก่พนักงำนและจะเดินหน้ำเรื่องควำมมุ่งมั่นนี้อย่ำงไร 

 ความต้องการนโยบาย
สถานที่ท�างานที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัว และ 
แถลงการณ์เรื่อง 
ความเสมอภาค

อธบิำยแรงจูงใจในกำรสร้ำงนโยบำยนี ้ยกตวัอย่ำงทีช่ดัเจนของผลกระทบเชงิลบและผลกระทบเชงิบวก
ที่อำจเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ และพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ท�ำงำนนอกบ้ำนโดยอิงจำกประเด็นที่ได้รับกำรกล่ำวถึง
ระหว่ำงกำรประเมินควำมต้องกำร

โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมไปได้ของสถำนกำรณ์ บริษทัอำจระบกุลุ่มของเดก็ทีน่่ำจะได้
รับประโยชน์ที่สุดจำกควำมมุ่งมั่นนี้ เพื่อแก้ไขประเด็นที่มีผลกระทบเชิงลบต่อควำมเป็นอยู่ของพวกเขำ 
(เช่น เด็กที่อยู่ในครอบครัวผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนหรือพลัดถิ่น ผู้ที่อยู่ในสถำนที่ห่ำงไกลหรือด้อยโอกำส) 
รวมถึง แถลงกำรณ์เรื่องกำรไม่เลือกปฏิบัติ และกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค

 การให้ค�าจ�ากัดความศัพท์
ที่ส�าคัญ

ให้ค�ำจ�ำกัดควำมศัพท์ที่ส�ำคัญที่สุด โดยเฉพำะเด็ก ในฐำนะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี 
ไม่ว่ำเกณฑ์กำรบรรลุนิติภำวะของประเทศจะต�่ำกว่ำหรือไม่

โดยสำมำรถศึกษำตอนต้นของแต่ละข้อย่อยในบทท่ี 4 ได้ ส�ำหรับตัวอย่ำงในกำรให้ค�ำจ�ำกัดควำม
มำตรกำรหลักที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เช่น กำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตร ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น กำรให้
ควำมคุ้มครองแก่พนักงำนที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อน กำรสนับสนุนกำรให้นมบุตร กำรดูแลเด็กและ
เงินสวัสดิกำรบุตร 

 การบังคับใช้ความมุ่งมั่น
และพันธสัญญา

ชีแ้จงว่ำควำมมุง่มัน่และพนัธสัญญำนีค้รอบคลมุพนกังำนทกุคน รวมถงึบคุคลหรอืหน่วยงำนอืน่ทีท่�ำกำร
แทนองค์กร และมีผลบังคับใช้ในทุกแง่มุมของกำรด�ำเนินงำนและควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจของบริษัทที่
เด็ก ๆ และครอบครัวอำจได้รับผลกระทบ

เน้นย�้ำว่ำกำรเอำใจใส่ดูแลเด็กคือควำมรับผิดชอบของทุกคนและทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดถือต่อ
พันธสัญญำ พร้อมอธิบำยว่ำควำมมุ่งม่ันและพันธสัญญำเชิงนโยบำยของสถำนท่ีท�ำงำนท่ีเป็นมิตรต่อ
ครอบครวัเชือ่มโยงกบันโยบำยและขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำนอืน่ ๆ  ขององค์กรอย่ำงไร เช่น จรรยำบรรณองค์กร

 เน้นย�้าคุณค่าของนโยบาย
และเรียกร้องให้มีความ
ร่วมมือที่ขยายวงกว้างขึ้น

เน้นย�้ำถึงควำมส�ำคัญ คุณค่ำและกำรสนับสนุนในระยะยำวของนโยบำยสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัว และเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดร่วมมือและสนับสนุนนโยบำยใหม่ขององค์กร

 โครงสร้างการก�ากับดูแล

ระบุส่วนปฏิบัติกำรของบริษัท (เช่น ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์) หรือตัวบุคคล (ผู้บริหำร
ระดับสูง) ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรน�ำควำมมุ่งมั่นและพันธสัญญำไปปฏิบัติ รวมถึง “ผู้สนับสนุนของ
องค์กร (Corporate Sponsor)” หรือผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยในกำรตรวจสอบและสร้ำงควำมมั่นใจ
ว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมควำมมุ่งมั่นและพันธสัญญำดังกล่ำว

 ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

ผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงสุดในองค์กร เช่น ผู้บริหำรระดับสูงหรือประธำนของคณะกรรมกำรบริกำร ควรลงนำม
ในพันธสัญญำ กำรลงลำยมือชื่อของผู้บริหำรสูงสุด นอกจำกจะสอดคล้องกับควำมคำดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียนอกองค์กรแล้ว ยังส่งสัญญำณถึงพนักงำนและพันธมิตรทำงธุรกิจว่ำพันธสัญญำดังกล่ำวเป็นสิ่ง
ที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญอีกด้วย
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3.4 ด�าเนินนโยบาย

หลังจำกมีกำรพัฒนำหรือแก้ไขนโยบำยสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัว องค์กรจะต้องท�ำแผนเพื่อน�ำพันธสัญญำไปปฏิบัติให้ทั่ว
ทุกภำคส่วน เนื้อหำต่อไปนี้จะกล่ำวถึงกำรร่ำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
4 ข้อ เพื่อน�ำนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปใช้

1. พัฒนำโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแล เพื่อให้มีกำรควบคุมดูแลและ
กำรจัดกำร กำรพฒันำโครงสร้ำงกำรก�ำกบัดแูลและแต่งตัง้บคุลำกร
หรือหน่วยงำนเพื่อประสำนงำนภำยในองค์กรเป็นส่วนส�ำคัญใน
กำรจัดวำงรำกฐำนนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้ครอบคลุม
ทั่วทุกภำคส่วนของบริษัท โดยต้องเน้นย�้ำถึงกำรให้กำรสนับสนุน 
ควำมเห็นพ้องและต้องกำรที่จะผลักดันพันธสัญญำดังกล่ำวของ
ผู้บริหำรอำวโุสตลอดกระบวนกำร นอกจำกนี้โครงสรำ้งกำรก�ำกบั
ดูแลควรต้องค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของบุคลำกรและ
ควำมต้องกำร โดยเฉพำะจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กเล็ก 
มำรดำที่ให้นมบุตรและพ่อแม่ที่มีบุตรเป็นวัยรุ่น

 กำรก�ำกับดูแลนโยบำยสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
สำมำรถรวมเข้ำกบัโครงสร้ำงทีม่อียูแ่ล้วหรอือำจตัง้เป็นโครงสร้ำง
แยกออกมำก็ได้ โดยผู้ที่ท�ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบโครงสร้ำงทั้งสอง
แบบภำยในองค์กรต้องเป็นบคุคลท่ีมคีวำมรูค้วำมช�ำนำญในระดับ
ที่เหมำะสม ซึ่งรวมถึงควำมรู้ควำมช�ำนำญด้ำนนโยบำยทรัพยำกร
มนุษย์ ควำมสอดคล้องและข้อบังคับทำงกฎหมำย 

2. วำงแผนงำนท่ีมีเนื้อหำครอบคลุม ระบุระยะเวลำ บุคลำกรท่ี
รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพำะ แหล่งข้อมูลด้ำนกำรเงินและ
กำรบริหำร และกำรสนับสนุนกำรบังคับใช้ในด้ำนอื่น ๆ ควรมี
กำรจัดต้ังคณะท�ำงำนมำดูแลเรื่องกำรบังคับใช้นโยบำย ซึ่งปกติ
จะเป็นพนักงำนแผนกทรัพยำกรมนุษย์ เนื่องจำกโครงกำรที่เป็น
มติรต่อครอบครวัมีหลำยประเภทจงึควรระบวุธีจัีดหำกำรสนบัสนนุ
ด้ำนงบประมำณและกำรบรหิำร และควรร่ำงและอนมุตัริะยะเวลำ
ที่ครอบคลุมกำรด�ำเนินงำนของโครงกำร ทั้งหมด

3. เริ่มกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรอบรมต่ำง ๆ  ส�ำหรับทั้ง
องค์กร กำรสนับสนุนเด็ก ๆ  และพนักงำนที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กรเป็นสิ่งจ�ำเป็น กำรด�ำเนินกำร
เพือ่รบัประกนัว่ำพนกังำนทกุคนตัง้แต่ผูด้แูลสถำนทีจ่นถงึผูบ้รหิำร
ระดับสูงตระหนักรู้ถึงควำมมุ่งมั่นและพันธสัญญำขององค์กรและ
รู้ถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตนเอง เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่
วัฒนธรรมแห่ง

 

 กำรตระหนักรู้ในสิทธิของตนและผู้อื่น ระดับของควำมตระหนักรู้
และกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมจะช่วยเสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่เป็น
มิตรต่อครอบครัวในสถำนที่ท�ำงำน

 กำรสร้ำงควำมตระหนกัรูท้ัว่ทัง้องค์กรมหีลำยรปูแบบและควรเป็น
ไปตำมรูปแบบวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพำะของบริษัทและ
ใช้วธิกีำรส่ือสำรทีบ่ริษัทพัฒนำข้ึน โดยอำจส่ือสำรผ่ำนกำรประชุม
พนักงำนทั้งหมด กำรส่งอีเมล์ แปะประกำศหรือป้ำยโฆษณำในที่
ส�ำหรับแบ่งปันข้อมูลสำธำรณะในองค์กร กำรกระจำยเสียง 
กำรแนะน�ำนโยบำยขณะท�ำกำรจ้ำงงำน กำรรวมเข้ำไว้ในจรยิธรรม
หรือจรรยำบรรณขององค์กร หลักสูตรอบรมหรือกำรเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกออกมำ

4. จัดให้มีช่องทำงส�ำหรับให้ข้อเสนอแนะ ค�ำติชมและกำรสื่อสำร
ภำยในบริษัท บริษัทสำมำรถน�ำช่องทำงกำรสื่อสำรโต้ตอบ เช่น 
กล่องข้อควำมเข้ำของผู้จัดกำรหรือกระบวนกำรร้องทุกข์ ที่มีอยู่
มำใช้หรอืปรบัแต่งใหม่เพือ่กระตุ้นให้พนกังำนส่งข้อเสนอแนะและ
ค�ำติชม พร้อมแสดงควำมกังวลได้โดยไม่ต้องกลัวกำรโต้ตอบใด ๆ  
ได้ตลอดกำรพัฒนำและด�ำเนินโครงกำรที่เป็นมิตรกับครอบครัว

3.5 ติดตาม ประเมินผลและด�ารงรักษาไว้
ซ่ึงแผนงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไม่ใช่มำตรกำรที่ท�ำเพียงครั้งเดียว
แล้วจบไป แต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลำและทรัพยำกรเพ่ือก่อให้เกิดควำม
แตกต่ำงอย่ำงแท้จริงต่อชีวิตของพนักงำน กำร “ด�ำรงรักษำ” หมำยถึง 
กำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่งตำมเป้ำหมำย หลักกำรและควำมพยำยำม
ของแผนงำนเพ่ือบรรลุผลที่ปรำรถนำ กำรน�ำแนวคิด ‘ 3R’ คือ 
กำรทบทวน (review) กำรปรับแต่งให้ดีขึ้น (refine) และกำรน�ำมำ
ปรับใช้ใหม่ (renew) เป็นวิธีท่ีดีท่ีสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อให้บรรลุผล
ดงักล่ำวได้ ภำคผนวก ๔ กล่ำวถงึแนวทำงกำรรวบรวมข้อมลูเชงิปรมิำณ
และอธิบำยรำยละเอียดกำรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ เพ่ือใข้ในกำร
ติดตำมและประเมินผลนโยบำยและแผนงำนท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัว 
รวมถึงตัวอย่ำงแบบส�ำรวจกำรติดตำมผล ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำร
สัมภำษณ์ผู้บริหำรและตัวอย่ำงบทพูดส�ำหรับกำรท�ำวิจัยกลุ่มย่อยกับ
พนักงำน

บริษัทควรจดัตัง้คณะท�ำงำนทีป่ระกอบไปด้วยบุคลำกรจำกฝ่ำยบรหิำร
จัดกำร แผนกทรัพยำกรบุคคลและกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
แผนงำน เพื่อทบทวนว่ำสิ่งไหนท�ำแล้วได้ผล ควรได้รับกำรแก้ไข 
ขยำยควำมครอบคลุมออกไป หรือมีปัญหำด้ำนงบประมำณเกิดขึ้น 
รวมถึงกรณีอ่ืนนอกเหนือจำกนี้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผล
ก่อนหน้ำและกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรติดตำมผลของโครงกำรเป็นวิธีส�ำคัญในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของทกุกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องและตรวจสอบว่ำองค์กรใกล้บรรลเุป้ำหมำย
ในกำรเป็นสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมำกน้อยแค่ไหน

กำรตดิตำมผลของโครงกำรยงัช่วยให้ผูบ้รหิำรโครงกำรและทมีสำมำรถ
คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงและอุปสรรค รวมถึงระบุปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ 

การพัฒนาโครงสร้างการก�ากับดูแลและ
แต่งตัง้บุคลากรหรือหน่วยงานเพื่อประสานงาน

ภายในองค์กรเป็นส่วนส�าคัญในการจัดวางรากฐาน
นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วทุก
ภาคส่วนของบริษัท โดยต้องเน้นย�้าถึงการให้การสนับสนุน 
ความเห็นพ้องและต้องการที่จะผลักดันพันธสัญญา
ดังกล่าวของผู้บริหารอาวุโสตลอดกระบวนการ 
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ซึ่งช่วยในกำรวำงแนวทำงแก้ไขให้เกิดควำมมั่นใจว่ำโครงกำรจะอยู่ใน
ขอบเขต งบประมำณและระยะเวลำที่ก�ำหนด ตัวอย่ำงค�ำถำมต่อไปนี้
เป็นข้อสงสัยที่มักได้รับค�ำตอบระหว่ำงกำรติดตำมผลโครงกำร:

 ✓ กำรด�ำเนนิงำนทีใ่ห้ค�ำจ�ำกดัควำมว่ำเป็นมติรต่อครอบครวัเป็นไป
ตำมที่วำงแผนไว้หรือไม่

 ✓ มีผลที่ตำมมำโดยไม่ได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนิน
งำนเหล่ำนี้หรือไม่

 ✓ คณะท�ำงำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไรในช่วงเวลำ 
ที่ก�ำหนด

 ✓ องค์ประกอบใดในโครงกำรที่ควรได้รับกำรปรับเปลี่ยน

 ✓ อะไรคือผลกระทบ / ผลที่ตำมมำของกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้

 ✓ กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้น�ำองค์กรไปสู่ผลที่คำดหวังไว้หรือไม่

กำรติดตำมผลของโครงกำรสำมำรถด�ำเนินกำรได้เป็นประจ�ำผ่ำน
กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยตรงกับพนักงำนและตัวแทนของพวกเขำ 
(เข่น สหภำพแรงงำน) อันเป็นส่วนหนึ่งของกำรเจรจำทำงสังคมที่มีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง กำรประชุมพนักงำนที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ กำรประชุมหุ้น
ส่วนหรอืเวทสี�ำหรบักำรเรยีนรู ้และกำรมส่ีวนร่วมในกำรทบทวนนโยบำย
ของผู้มีส่วนได้เสีย (กำรจัดวิจัยกลุ่มย่อยหรือกำรจัดท�ำแบบส�ำรวจ) 
รวมถึงภำรกิจกำรติดตำมผลและกำรควบคุมดูแล (กำรประเมินตนเอง 
ผู้บริจำคหรือกำรประเมินร่วม) และ รำยงำนสถิติหรือรำยงำนควำม
คืบหน้ำ

กำรประเมินผลกระทบทั้งในเบื้องต้นและภำยหลังกำรด�ำเนินกำร 
ครอบคลมุประเดน็ทีห่ลำกหลำย เช่น ควำมเหมำะสมของกำรออกแบบ
แผนงำน ต้นทุนและประสิทธิภำพ ผลลัพธ์ท่ีนอกเหนือควำมต้ังใจ 
ประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำที่ต้ังใจไว้ของแผนงำนที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัวและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขแผนงำนในอนำคต

คณะจัดท�ำแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมักมีควำมจ�ำเป็นต้องปรับ
แต่งแผนงำนให้ดีขึ้นและเลือกวิธีด�ำเนินงำนที่เหมำะสมจำกผลลัพธ์ที่
ได้จำกกำรทบทวน รวมถึงตดัสนิใจเลอืกแนวทำงกำรแก้ไขเป้ำประสงค์ 
วัตถุประสงค์และกำรออกแบบ โดยสำมำรถใช้เมทริกซ์กำรตัดสินใจ 
(decision matrix) เพื่อช่วยในกำรประเมินและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ
ของตวัเลอืกต่ำง ๆ  เครือ่งมอืทีร่ะบใุนภำคผนวก ๔ ใช้ส�ำหรบักำรตดิตำม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจด้วยหลักฐำน
เชิงประจักษ์ได้

กำรน�ำมำปรับใช้ใหม่ และกำรด�ำเนินแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
อย่ำงต่อเน่ืองหลังจำกระยะเร่ิมต้น ต้องได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงนิ
และกำรบรหิำร โดยต้องมกีำรให้ค�ำมัน่หรอืกำรอนมุตัจิำกผูบ้รหิำรอีกครัง้ 
มีควำมพยำยำมอีกครั้งจำกผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพำะคณะจัดท�ำแผน
งำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อด�ำรงรักษำแผนงำนให้คงอยู่ต่อไป

ส่วนที่ 4 จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่ำนเห็นภำพชัดเจนถึงวิธีกำรสร้ำงแผนงำน
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้ประสบควำมส�ำเร็จภำยใต้กำรด�ำเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยเริ่มจำกหลักกำรโดยรวมและตำมด้วยมำตรกำรหลักที่
เป็นมิตรต่อครอบครัว 6 มำตรกำร คือ (1) กำรลำเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
(2) ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น (3) กำรให้ควำมคุ้มครองแก่พนักงำนที่
ตัง้ครรภ์และแม่ลกูอ่อน (4) กำรสนบัสนนุกำรให้นมบตุร (5) กำรดแูลเดก็ 
และ (6) เงินสวัสดิกำรบุตร โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 6 ส่วนย่อยส�ำหรับ
แต่ละมำตรกำร ประกอบด้วยค�ำจ�ำกัดควำมสั้น ๆ บันทึกมำตรฐำน
สำกล ปัจจยัเกีย่วข้องท่ีส�ำคญั และสดุท้ำยคอืเรือ่งองค์ประกอบทีส่�ำคญั
ส�ำหรับควำมส�ำเร็จที่มีขึ้นจำกประสบกำรณ์และหลักฐำน

กำรน�ำมำตรกำรทุกข้อไปปฏิบัติในทันทีไม่ใช่เรื่องง่ำยหรือสมเหตุสม
ผลในทำงปฏบิตั ิภำคธรุกจิสำมำรถเรืม่จำกกำรเลอืกและจดัล�ำดบัควำม
ส�ำคญัของมำตรกำรทีเ่กีย่วข้องทีสุ่ดโดยองิตำมควำมต้องกำรของแรงงำน
 

4. หลักส�าคัญ มาตรการพื้นฐานและปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

และขีดควำมสำมำรถของบริษัทนั้น ๆ  เมื่อเวลำผ่ำนไปองค์กรสำมำรถ
ท�ำกำรแก้ไขและขยำยนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
ออกไป รวมถึงทบทวนมำตรกำรทั้งหมดอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ตำรำง 3 อธิบำยหลักกำรพื้นฐำนในกำรสร้ำงนโยบำยที่เข้มแข็ง 
หลกักำรเหล่ำนีส้ำมำรถน�ำไปใช้กบัมำตรกำรทัง้หมดทีภ่ำคธรุกิจพจิำรณำ
จะจัดท�ำหรือได้จัดท�ำไว้แล้ว 
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ตาราง 3 หลักในการด�ารงรักษาสถานที่ท�างานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

ด�าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุงแก่เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองเสมอ 

(Always act in the best interests of the child and of parents)

ให้ตั้งค�ำถำมในทุก ๆ กำรตัดสินในทำงธุรกิจว่ำกำรตัดสินใจนั้นจะเกิดผลกระทบกับเด็กหรือไม่ อย่ำงไร และกำรตัดสินใจนั้นเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่เด็กหรือไม่ โดยต้องพิจำรณำควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกันของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงอำยุ และอำจต้องอำศัยกำรสนับสนุนจำกผู้เชี่ยวชำญ 
ค�ำถำมต่อไปนี้อำจเป็นประโยชน์ เมื่อต้องด�ำเนินกำรตัดสินใจที่อำจเกิดผลกระทบต่อเด็ก พ่อแม่และผู้ปกครอง:

 ✓ สิ่งดังกล่ำวจะมีมำตรกำรตอบรับควำมต้องกำรของเด็กที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรหรือไม่

 ✓ สิ่งดังกล่ำวจะมีส่วนช่วยให้สภำพควำมเป็นอยู่ของเด็กดีขึ้นหรือไม่

 ✓ สิ่งดังกล่ำวจะสนับสนุนกำรพัฒนำทำงสุขภำพของเด็กหรือไม่

 ✓ สิ่งดังกล่ำวจะเกิดผลกระทบต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่ำงไร

ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Do no harm)

ต้องรับประกันให้ได้ว่ำกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัทจะไม่ท�ำให้ผู้คน โดยเฉพำะเด็ก ๆ ได้รับควำมเสี่ยงหรืออันตรำยใด ๆ เพิ่มเติม หำกกิจกรรม
ทีด่�ำเนนิอยูส่่งผลกระทบเชงิลบต่อเดก็และครอบครวัของพนกังำน สิง่ส�ำคญัทีส่ดุทีต้่องท�ำคอืกำรด�ำเนนิกำรเปลีย่นแปลงเพือ่บรรเทำปัญหำดงักล่ำว

ปรับนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้เข้ากับความต้องการของแรงงานในองค์กร
(Adapt your family-friendly policies to the needs of your workforce)

องค์กรทุกแห่งและพนักงำนในองค์กรไม่ได้มีควำมต้องกำรตรงกันเสมอไป เช่น แรงงำนข้ำมชำติที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่อำศัยอยู่กับบุตรหลำน 
มีควำมต้องกำรต่ำงจำกแรงงำนที่ต้องทิ้งสมำชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดไว้ข้ำงหลัง และพนักงำนที่อำศัยอยู่ในนิคมอำจต้องกำรกำรสนับสนุนต่ำงจำก
คนทีต้่องเดนิทำงไปท�ำงำนทกุวนั ดงันัน้ก่อนทีจ่ะด�ำเนนิกำรต่อไป ควรประเมนิสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรของแรงงำนขององค์กรอย่ำงละเอยีด

สนับสนุนการคุ้มครองทางสังคมพื้นฐานแก่พนักงานทุกคน (Support basic social protection for all your workers)

กำรคุ้มครองทำงสังคมเป็นปัจจัยหลักในกำรแก้ไขควำมเปรำะบำงของพนักงำนและครอบครัวในด้ำนควำมยำกจน ควำมไม่เสมอภำคและ
กำรกีดกัน28 ในขณะท่ีกำรคุ้มครองทำงสังคมคือหน้ำท่ีรับผิดชอบหลักของรัฐบำล นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในสถำนที่ท�ำงำนสำมำรถ
สนับสนุนควำมพยำยำมเหล่ำนี้โดยกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ :

 ✓ พนักงำนทุกคนได้รับเงินเดือนเพียงพอครอบคลุมควำมต้องกำรพื้นฐำนของครอบครัว ซึ่งรวมถึงโภชนำกำร กำรศึกษำและกำรดูแลสุขภำพ

 ✓ ให้เงินอุดหนุนในยำมจ�ำเป็นเพื่อให้พนักงำนเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ ประกันกำรว่ำงงำนและกรณีทุพพลภำพ ซ่ึงกำรให้เงินอุดหนุนนี้ควร
ครอบคลุมไปยังแรงงำนนอกระบบด้วย

บังคับใช้การคุ้มครองทางกฎหมายที่มีมาตรฐานสูงกว่าเสมอ (Always apply the stronger legal protection)

โดยสรุป นโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวต้องไม่ขัดกับข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยและควรบังคับใช้มำตรฐำนที่สูงกว่ำเสมอ

 ✓ หำกกฎหมำยและข้อบังคับของประเทศหรือท้องถิ่นให้กำรคุ้มครองที่สูงกว่ำมำตรฐำนสำกล องค์กรต้องบังคับใช้กฎหมำยของประเทศหรือ
ท้องถิ่นในกำรด�ำเนินงำน

 ✓ หำกมำตรฐำนสำกลให้กำรคุ้มครองทำงกฎหมำยสูงกว่ำหรือไม่มีกฎหมำยระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ขอแนะน�ำให้เรียนรู้จำกมำตรฐำน
กฎหมำยสำกล หลักปฏิบัติทำงกฎหมำยของประเทศอื่น ๆ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรอื่น และน�ำกำรคุ้มครองที่มีมำตรฐำนสูง
กว่ำมำใช้ในธุรกิจของคุณ

ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุใด (Do not discriminate on any grounds)

ไม่ควรมีคนกลุ่มใดถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันไม่ให้ได้รับสวัสดิกำรหรือบริกำรด้วยเหตุผลทำงเพศสภำพ ชนชำติ ศำสนำ สัญชำติ เชื้อชำติ รสนิยม
ทำงเพศหรือมูลเหตุอื่นใด เช่น สถำนภำพสมรส กำรตั้งครรภ์ หรือสถำนภำพกำรท�ำงำน เช่น ต้องไม่มีพนักงำนกลุ่มไหน (พนักงำนที่มีสัญญำจ้ำง 
พนักงำนขั่วครำว แรงงำนข้ำมชำติ ฯลฯ) ถูกกีดกันจำกกำรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมสถำนภำพกำรท�ำงำนของพวกเขำในองค์กร พนักงำนทุกคน
ควรได้รับกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำและประกันสังคมเสมอ

กำรจัดให้มีกำรสนับสนุนเพิ่มเติมหรือมำตรกำรที่มีเป้ำหมำยในกำรป้องกันหรือแก้ไขกำรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มเปรำะบำงเฉพำะกลุ่มไม่ถือเป็นกำร
เลือกปฏิบัติ

28 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกำรคุ้มครองทำงสังคมรวมถึงควำมเชื่อมโยงต่อแหล่งข้อมูลปัจจุบนั ดูที่ : องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, ‘ไอแอลโอ ชุดรำยกำรกำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำน’, <www.social-protection.org/gimi/
gess/ShowTheme.do?tid=12>, เข้ำชม 14 พฤษภำคม 2563.

อ่ำนต่อ

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=12
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=12
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แจ้งให้ทราบ สร้างความตระหนักรู้และขอการยินยอม 

 ✓ ด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำพนักงำนทุกคนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของนโยบำยทุกข้อ เข้ำใจและสบำยใจที่จะใช้นโยบำย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยนี้
จ�ำเป็นต้องไม่ให้เกิดกำรต�ำหนิ กำรล้อเลียนหรือกำรโต้ตอบใด ๆ หำกพนักงำนใช้ประโยชน์จำกนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

 ✓ ด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงพนักงำนและบุตรหลำนได้รับโอกำสที่จะแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด�ำเนินกำรหรือ
กระบวนกำรใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขำ

 ✓ ด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำบริษัทได้รับกำรยินยอมจำกพนักงำนและบุตรหลำนในทุกกรณีที่พวกเขำมีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจกรรมหรือแผนงำน
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

มุ่งมั่นไปสู่ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับการขยายตัว

กำรพัฒนำและน�ำนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ควรมุ่งเป้ำไปสู่ระบบที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัวมำกกว่ำ
ที่จะเป็นวิธีแก้ปัญหำที่ท�ำได้รวดเร็วหรือแค่ครั้งเดียวโดยเฉพำะ:

 ✓ ด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมีควำมสอดคล้องเข้ำกันและสำมำรถผนวกเข้ำกับแนวปฏิบัติหลักของธุรกิจและ
ระบบบริหำรจัดกำร (เช่น จรรยำบรรณขององค์กร) ได้

 ✓ มุ่งมั่นไปสู่ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ยั่งยืนและส่งเสริมนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในห่วงโซ่อุปทำนและกับพันธมิตรทำงธุรกิจ

อ่ำนต่อ

นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่มีประสิทธิภำพที่สุดจะออกแบบเป็น
ชุดรำยกำรที่มีควำมสมดุลย์และค�ำนึงถึงภำพรวมของทุกองค์ประกอบ 
เพื่อให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กมีเวลำให้กับครอบครัวมำกขึ้น ได้รับ
กำรบริกำรที่เป็นประโยชน์และควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

ดังที่แสดงให้เห็นในรูป 2 แสดง องค์ประกอบทั้ง 3 อย่ำงนี้สนับสนุน
และเสรมิสร้ำงซึง่กนัและกัน นโยบำยทีส่มัพันธ์กันเหล่ำน้ีต้องตอบสนอง
ควำมต้องกำรของครอบครัวที่มีหลำกหลำยรูปแบบไดเ เช่น คู่สำมี
ภรรยำที่มีบุตรหลำน พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรหลำน และครัวเรือนที่มี
ผู้อยู่อำศัยหลำยคน รวมถึงสถำนกำรณ์กำรท�ำงำนที่ไม่เป็นไปตำม

มำตรฐำน และพิจำรณำถงึบทบำทหน้ำท่ีท่ีหลำกหลำยท่ีพ่อแม่ ผูป้กครอง 
โดยเฉพำะผู้หญิงต้องปฏิบัติ ทั้งในฐำนะพนักงำนและผู้ดูแลเด็ก

ส่วนต่อไป มีควำมมุ่งหมำยที่จะช่วยให้องค์กรส�ำรวจทำงเลือกและ
พัฒนำแนวคิดใหม่ ๆ  ที่สนับสนุนกำรจัดเตรียมนโยบำยและแผนงำนที่
เป็นมิตรต่อครอบครัวที่เป็นรูปธรรมและประสบควำมส�ำเร็จในกำร
น�ำไปปฎิบัติ เนื้อหำนี้เน้นค�ำจ�ำกัดควำมและข้อเท็จจริงส�ำหรับแต่ละ
มำตรกำร อธิบำยโดยคร่ำวถึงช่องว่ำงที่พบเป็นประจ�ำและระบุถึง
รำยละเอียดของปัจจัยที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ

รูป 2. มาตรการเสริมเรื่องเวลา การบริการและการเงิน

การเงิน

เวลา

บริการ

เวลา
• กำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตร (มำรดำและบิดำ)
• ระบบกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่น
• กำรพักเพื่อปั๊มนมและให้นมบุตร
• กำรลำด้วยเหตฉุกุเฉนิของครอบครวัและกำรลำด้วย

เหตุผลทำงกำรแพทย์

บริการ
• กำรดูแลเด็ก
• กำรคุม้ครองพนักงำนหญงิทีต้ั่งครรภ์และแม่ลูกอ่อน
• งำนสังสรรค์ครอบครัว
• กำรดูแลผู้สูงอำยุ
• กำรรณรงค์ให้ข้อมูลข่ำวสำร

การเงิน
• เงินสวัสดิกำรบุตร
• ทนุเล่ำเรยีนหรอืทนุกูย้มืส�ำหรบับตุรหลำนพนกังำน
• แผนกำรประกันภัยส�ำหรับครอบครัว
• เงินส�ำรองฉุกเฉินของพนักงำน
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4.1 การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ในคู่มือฉบับนี้ กำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตร หมำยถึง กำรลำคลอด กำรลำ
เพื่อเล้ียงดูบุตรของบิดำและกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม กำรลำ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่ำจ้ำงเป็นกำรให้เวลำพักจำกกำรท�ำงำนแก่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ท�ำงำนนอกบ้ำนในระหว่ำงกำรดูแลบุตรแรกเกิด
หรือบุตรบุญธรรมโดยจ่ำยค่ำจ้ำงเต็มจ�ำนวนหรือส่วนหนึ่งจำกรำยได้
ปกติของพวกเขำ ท�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลำในกำรดูแลและ
สร้ำงสำยใยกับลูกน้อย สร้ำงกิจวัตรประจ�ำวันในกำรป้อนนมและ
ดูแลลูก และดูแลหำกลูกต้องกำรกำรรักษำพยำบำล และยังช่วยให้
มำรดำที่เพิ่งคลอดบุตรได้พักฟื้นร่ำงกำยอีกด้วย

กำรลำคลอด หมำยถึง ช่วงเวลำที่คุณแม่มีสิทธิลำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง 
โดยเริม่ขึน้ไม่นำนก่อนกำรคลอดบตุร กำรลำคลอดในหลำยรปูแบบนัน้
เป็นสิทธิทำงกฎหมำยมำเป็นเวลำหลำยปี ในปี 2557 องค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ (ILO) ทบทวนนโยบำยกำรลำเพ่ือเล้ียงดูบุตรใน 
185 ประเทศและอำณำเขตพบว่ำมีเพียงร้อยละ 51 ที่ให้พนักงำน
ลำคลอดได้อย่ำงน้อย 14 สัปดำห์29

รัฐบำลและบริษัทในหลำยประเทศเห็นชอบนโยบำยที่คล้ำยคลึงกัน
ส�ำหรับบิดำ น่ันคือ กำรลำเพ่ือเลี้ยงดูบุตรส�ำหรับบิดำ ซึ่งเป็นกำร
อนุญำตให้ลำโดยได้รับค่ำจ้ำงเพื่อเลี้ยงดูทำรกแรกเกิด หลำยประเทศ
และหลำยบริษัทก�ำลังเคลื่อนไปสู่นโยบำยกำรลำโดยไม่ระบุเพศสภำพ 
ซึง่เป็นกำรลำอย่ำงเท่ำเทยีมส�ำหรบัผูป้กครองทกุคนเพือ่ตอบสนองสทิธิ
เด็กด้ำนกำรใช้เวลำและได้รับกำรดูแลจำกผู้ปกครองของตน

มำตรฐำนสำกลท่ีระบเุกีย่วกบักำรลำเพ่ือเลีย้งดบูตุร กำรลำคลอด และ/
หรือกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรส�ำหรับบิดำ รวมถึง :

• ILO C183 – อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ 
พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 183 ซึ่งเรียกร้องให้มีกำรลำคลอดโดยได้รับ
ค่ำจ้ำงส�ำหรบัมำรดำทีม่บีตุรทำรกเป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 สปัดำห์

• ILO R191 – ข้อเสนอแนะว่ำด้วยกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ 
พ.ศ. 2543 ฉบบัที ่191 ซึง่ออกตำมอนสุญัญำว่ำด้วยกำรคุม้ครอง
ควำมเป็นมำรดำ ฉบับที่ 183 ขยำยระยะเวลำของกำรลำคลอด
เป็น 18 สัปดำห์

• ข้อเสนอแนะว่ำด้วยฐำนกำรคุ้มครองควำมเป็นสังคม ฉบับที่ 
202และ ข้อเสนอแนะว่ำด้วยกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกข้อเสนอแนะ
ทำงเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทำงกำรเป็นข้อเสนอแนะอย่ำงเป็น
ทำงกำร (ฉบับที่ 204) โดยเสนอข้อชี้แนะให้ขยำยกำรคุ้มครอง
ควำมเป็นมำรดำไปสู่แรงงำนในเศรษฐกิจนอกระบบ

• ILO C103 – อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ 
(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2495 ฉบับที่ 103 และ ILO C003 – อนุสัญญำ
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ พ.ศ. 2462 ฉบับท่ี 3 
ยังคงบังคับใช้ในบำงประเทศ30

29 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, ควำมเป็นมำรดำและบดิำในทีท่�ำงำน : กฎหมำยและแนวปฏบิตัท่ัิวโลก, องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, เจนวีำ, 2557, หน้ำ xi <www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/
maternity-protection/publications/maternity-paternity-at-work-2014>, เข้ำชม 16 พฤษภำคม 2563.

30 ส�ำหรับรำยละเอียดเรื่องมำตรฐำนควำมเป็นมำรดำ ดูได้ที่ : องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, ‘มำตรฐำนแรงงำนสำกลเรื่องกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ’, ไอแอลโอ, เจนีวำ, 2539 – 2563, <www.ilo.org/global/
standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection/lang--en/index.htm>, เข้ำชม 17 พฤษภำคม 2563.

31 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, รำยงำนกำรคุ้มครองทำงสังคมโลก 2560 – 2562 : กำรคุ้มครองทำงสังคมที่เป็นสำกลเพื่อไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน, องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, เจนีวำ, พฤศจิกำยน 2560, 
หน้ำ 27, <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/ publication/wcms_604882.pdf>, เข้ำชม 17 พฤษภำคม 2563.

ช่องว่ำงท่ีอำจเกิดขึ้น: แม้ว่ำกำรลำเพ่ือเลี้ยงดูบุตรในหลำกหลำย
รูปแบบจะได้รับกำรยอมรับให้เป็นสทิธทิำงกฎหมำยท่ัวโลกมำเป็นเวลำ
นำนแล้ว แต่ในทำงปฏิบัติยังแตกต่ำงจำกสิทธิทำงกฎหมำยอยู่มำก
ทั้งในเรื่องระยะเวลำกำรลำ กำรสร้ำงควำมแน่ใจว่ำไม่มีกำรลงโทษ
ไม่ว่ำโดยต้ังใจหรือไม่ตั้งใจส�ำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ท�ำกำรลำ และ
กำรรับประกันว่ำกำรลำโดยได้รับค่ำจ้ำงจะมีให้ทั้งบิดำและมำรดำ

กำรรบัรองเรือ่งเงนิชดเชยระหว่ำงลำคลอดให้เป็นสิง่บงัคบัตำมกฎหมำย
ครอบคลุมร้อยละ 45 ของผู้หญิงที่อยู่ในกำรจ้ำงงำนทั่วโลก แต่กำร
ประมำณกำรเมื่อไม่นำนมำนี้แสดงให้เห็นว่ำแท้จริงแล้วมีเพียง
ร้อยละ 41.1 ของผู้หญิงกับทำรกแรกเกิดที่ได้รับเงินชดเชยระหว่ำง
ลำคลอดเท่ำนั้น และมีควำมไม่เสมอภำคอย่ำงมำกในแต่ละภูมิภำค 
ตัวอย่ำงเช่น ในทวีบแอฟริกำมีเพียงร้อยละ 15.8 ของผู้หญิงที่คลอด
บุตรได้รับสวัสดิกำรดังกล่ำว ควำมไม่มั่นคงทำงกำรเงินท�ำให้มำรดำ
และบตุรเกดิควำมเสีย่งอย่ำงมนียัส�ำคญัด้ำนสขุภำพ เพรำะผูห้ญงิหลำย
คนโดยเฉพำะที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบยังคงต้องท�ำงำนจนถึง
ระยะท้ำย ๆ ของกำรตั้งครรภ์หรือต้องกลับไปท�ำงำนอย่ำงรวดเร็ว
หลังคลอด31

ความเช่ือกับข้อเท็จจริง

ผู้หญิงจะไม่กลับมำท�ำงำนหลังจำกลำคลอด กำรลำคลอด
ภำคบังคับระยะยำวท�ำให้ผู้หญิงออกจำกตลำดแรงงำนและ
เกิดผลเสียมำกกว่ำผลดี

ความเช่ือ

กำรลำคลอดและกำรลำเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเป็นมำตรกำร
อันดับหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้หญิงสำมำรถกลับมำท�ำงำนหลังจำก
คลอดบุตรได้ ส�ำหรับนำยจ้ำง มันหมำยถึงกำรที่พวกเขำจะ
ไม่สูญเสียพนักงำนหญิงที่ได้รับกำรฝึกอบรม มีควำมช�ำนำญ 
มีประสบกำรณ์และพรสวรรค์ท่ีองค์กรได้ลงทุนจ้ำง 
เพรำะนำยจ้ำงหลำยคนด�ำเนินธุรกิจในตลำดที่มีทรัพยำกร
แรงงำนที่จ�ำกัด กำรหลีกเลี่ยงกำรลำออกของพนักงำนเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของธุรกิจที่ประสบควำมส�ำเร็จ

ข้อเท็จจริง

http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/publications/maternity-pa
http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/publications/maternity-pa
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/ publication/wcms_604882.pd
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 องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเร็จ

ภำคธรุกจิควรพจิำรณำทำงเลอืกทัง้หมดเพือ่ให้ได้มำซึง่นโยบำยกำรลำ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งรวมถึงทำงเลือกดังต่อไปนี้

ควำมสอดคล้องกับกฎหมำยและกำรคุ้มครองที่มีมำตรฐำนสูงกว่ำ : 
จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญคือกำรสร้ำงควำมแน่ใจว่ำมีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงในกำรลำ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรและกำรลำคลอดในธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นมำตรฐำน
ทีส่อดคล้องหรอืดกีว่ำกฎหมำยสำกล กฎหมำยของประเทศหรอืกฎหมำย
ท้องถิน่ ส�ำหรับบริษัทข้ำมชำตน้ัินหำกข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยในประเทศ
แม่และประเทศท่ีลงทุนมีควำมแตกต่ำงหรือขัดแย้งกัน กำรจัดให้มี 
นโยบำยทีค่รอบคลมุทัว่โลก (จรรยำบรรณองค์กร) ผนวกกับกำรคุม้ครอง
ทีม่มีำตรฐำนสงูทีส่ดุเพือ่ปรบัใช้กบัของทกุสำขำบรษิทั รวมถงึบรษิทัลกู 
เป็นสิ่งที่แนะน�ำอย่ำงยิ่ง

กำรครอบคลมุอย่ำงเตม็ที:่ กำรรบัรองว่ำนโยบำยกำรลำเพือ่เลีย้งดบูตุร
ครอบคลุมพนักงำนทุกคน รวมถึงพนักงำนไม่เป็นทำงกำร พนักงำน
ชัว่ครำว แรงงำนข้ำมชำตแิละพนกังำนทีท่�ำงำนไม่เตม็เวลำ (พำร์ทไทม์) 
หรือผู้ท�ำสัญญำรับช่วง จัดให้มีนโยบำยกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดำ 
เพื่อให้พ่อมือใหม่ได้รับกำรคุ้มครองด้ำนกำรจ้ำงงำนเช่นเดียวกับ 
แม่มือใหม่ และส่งเสริมให้พนักงำนชำยลำงำนเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
พร้อมด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำมีนโยบำยท่ีมีกำรคุ้มครองแบบเดียวกัน
ส�ำหรับผู้ปกครองที่อุปกำระบุตรบุญธรรมด้วย

กำรรับสมัครงำนที่ยุติธรรม: ในระหว่ำงกระบวนกำรรับสมัครงำน 
ไม่ควรถำมผู้สมัครท่ีเป็นหญิงเก่ียวกับสถำนะกำรต้ังครรภ์ เว้นแต่
กฎหมำยจะระบุไว้ ณ สถำนที่ท�ำงำน ไม่ควรถำมหรือแทรกแซงเกี่ยว
กับกำรวำงแผนครอบครัวของพนักงำน และห้ำมบอกให้พนักงำนหญิง
ตรวจกำรตั้งครรภ์เด็ดขำด
 

ในทำงปฏิบัติ หมำยควำมว่ำ: หำกพนักงำนหญิงสมัครงำนใน
ต�ำแหน่งที่ไม่เหมำะส�ำหรับหญิงมีครรภ์ อำจถำมพนักงำนว่ำ
ก�ำลังตั้งครรภ์หรือไม่ แต่ไม่เป็นกำรเหมำะสมที่จะจัดหรือ
บังคับให้พนักงำนหญิงท่ำนนั้นท�ำกำรตรวจกำรตั้งครรภ์

ไม่ท�ำกำรแทรกแซง: ไม่ควรห้ำมพนักงำนลำงำนทั้งก่อนและหลังกำร
คลอดบุตร รวมถึงระหว่ำงกระบวนกำรอปุกำระ ควรอนญุำตให้พนกังำน
หญิงลำงำนเพ่ือตรวจร่ำงกำยได้หลำยครั้งระหว่ำงกำรต้ังครรภ์โดย
ไม่ถูกกีดกันจำกนำยจ้ำง รับประกันว่ำพนักงำนสำมำรถใช้สวัสดิกำร
เหล่ำนี้ได้โดยไม่ถูกต�ำหนิจำกหัวหน้ำโดยตรงหรือเพื่อนร่วมงำน

ได้รับค่ำจ้ำงอย่ำงเหมำะสม: กำรลำคลอดและกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ของบิดำจะไม่นับว่ำเป็นกำรลำอย่ำงแท้จริงหำกไม่ได้รับค่ำจ้ำง 
กำรลำคลอด กำรลำเพือ่เลีย้งดบูตุรของบดิำ หรอืกำรลำเพือ่เลีย้งดบูตุร 
ต้องได้รับค่ำจ้ำงเพื่อพ่อแม่มือใหม่และครอบครัวจะได้น�ำไปใช้จำ่ย
ส�ำหรับควำมต้องกำรด้ำนควำมเป็นอยู่พื้นฐำน กำรจ่ำยค่ำจ้ำงระหว่ำง
กำรลำควรจ่ำยเต็มจ�ำนวน (หรือเป็นงวด ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงพิเศษ) 

32 ศุนย์วิเครำะห์นโยบำยโลก, ‘กำรลำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำงมีให้แก่มำรดำและบิดำของทำรกหรือไม่?’ (ฐำนข้อมูลเชิงโต้ตอบ), โลก, ลอสแอนเจลีส, แคลิฟอร์เนีย, 2563, <www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-
leave-available-for-mothers-of-infants>, เข้ำชม 10 พฤษภำคม 2563.

พนักงำนที่ตั้งครรภ์หนึ่งคนก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวนมำก
ส�ำหรบันำยจ้ำง และกำรลำคลอดโดยได้รบัค่ำจ้ำงเตม็จ�ำนวน
จะส่งผลกระทบอย่ำงไม่สมส่วนกับองค์กรธุรกิจขนำดเล็ก
และท�ำให้ต้นทุนค่ำจ้ำงสูงขึ้น

ความเช่ือ

คุณแม่มือใหม่มีประสิทธิภำพกำรท�ำงำนที่ลดลงเมื่อกลับ
เข้ำท�ำงำน

ความเช่ือ

ในประเทศส่วนใหญ่ กำรลำคลอดได้รับงบประมำณหรือ
เงินอุดหนุนจำกระบบภำษีของประเทศหรือสวัสดิกำรสังคม 
ในทวีปเอเชีย ประเทศปำปัวนิวกีนีเป็นประเทศเดียวที่ไม่มี
กฎหมำยลำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำง32 

กำรลำคลอดโดยทั่วไปหมำยถึงรัฐบำลออกค่ำใช้จ่ำยในกำร
ลำส่วนใหญ่ ขณะที่นำยจ้ำงจ่ำยเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น หรือ
นำยจ้ำงจ่ำยเพื่อกำรลำคลอดแต่สำมำรถเรียกคืนบำงส่วน
จำกรัฐบำลได้

ข้อเท็จจริง

ประโยชน์ของกำรลำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำงข้อหน่ึงคือ
แม่มือใหม่จะมีเวลำเพียงพอในกำรพักฟื้นร่ำงกำยและจิตใจ
จำกควำมเครียดและพร้อมที่จะกลับเข้ำท�ำงำน บ่อยครั้งทั้ง
แม่มือใหม่และนำยจ้ำงจะกังวลเก่ียวกับเร่ืองประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนหลังคลอดบุตร หำกได้รับกำรสนับสนุนเพ่ิมเติม
จำกนำยจ้ำง แม่มือใหม่จะสำมำรถคงประสิทธิภำพและ
มุ่งควำมสนใจไปที่กำรท�ำงำน สำมำรถท�ำงำนเสร็จทันเวลำ
และพัฒนำอำชีพได้

ข้อเท็จจริง

http://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-for-mothers-of-infants
http://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-leave-available-for-mothers-of-infants
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โดยได้รบัค่ำจ้ำงและเงนิสวสัดิกำรส�ำหรบักำรตัง้ครรภ์เพือ่ให้หญงิ
มีครรภ์และทำรกของพวกเขำได้รับควำมคุ้มครองทำงสุขภำพ

 ✓ ส่งเสริมนโยบำยกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรขององค์กรกับพันธมิตร
ทำงธุรกิจและห่วงโซ่อุปทำนของธุรกิจ รวมถึงชุมชนในวงกว้ำง

4.2 ระบบการท�างานที่ยืดหยุ่น

ระบบกำรท�ำงำนทีย่ืดหยุ่น เป็นกำรจัดตำรำงเวลำที่ปรับเปลี่ยนได้หรือ
เสนอทำงเลือกที่ทดแทนชั่วโมงท�ำงำนตำมปกติหรือกำรเข้ำมำท�ำงำน
ในส�ำนักงำนได้ ขณะที่พนักงำนปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของตน ซึง่ช่วยให้พนกังำนสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรส่วนตวัและ
ของครอบครัวได้ ก่อให้เกิดควำมสมดุลย์ระหว่ำงกำรใช้ชิวิตและ
กำรท�ำงำน โดยควำมยืดหยุ่นควรตั้งอยู่พื้นฐำนหน้ำที่ของลูกจ้ำงที่
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรให้ส�ำเร็จเพื่อให้ธุรกิจสำมำรถด�ำเนินต่อไปได้
อย่ำงต่อเนื่อง (เช่น กำรส่งงำนตรงตำมเวลำ) และสำมำรถออกแบบ
เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ในกำรท�ำงำนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย ซึ่งสร้ำง
ควำมเข้ำใจและตระหนักถงึในควำมต้องกำรของทัง้นำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
ตำรำง 4 แสดงลักษณะทั่วไปของระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น 

ก่อนกำรน�ำระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นประเภทใดก็ตำมไปปฏิบัติต้อง
แน่ใจว่ำได้ตรวจสอบผลกระทบต่อปัจจัยต่ำง ๆ เช่น เงินสวัสดิกำร
พนักงำน (เข่น แผนบ�ำนำญ) และเงื่อนไขในกำรเข้ำร่วมโครงกำรของ
ภำครัฐ (เช่น ประกันกำรว่ำงงำน) และควรระบุอย่ำงชัดเจนเสมอว่ำ 
กำรจัดกำรเหล่ำนี้มีผลกระทบต่อกำรจ่ำยค่ำจ้ำง เงินสวัสดิกำร และ 
วันหยุดอย่ำงไร ทั้งในมุมของลูกจ้ำงและนำยจ้ำง 

ก่อนการน�าระบบการท�างานที่ยืดหยุ่น
ประเภทใดก็ตามไปปฏิบัติต้องแน่ใจว่า 

ได้ตรวจสอบผลกระทบทัง้ต่อพนักงานและนายจ้าง และ
ระบุอย่างชัดเจนว่าจะเกิดผลกระทบต่อการจ่ายค่าจ้าง 
เงินสวัสดาร และวันหยุดอย่างไร

จ่ำยตรงเวลำและสม�่ำเสมอ และไม่ควรท�ำให้พนักงำนและครอบครัว
สูญเสียรำยได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ
 
ระยะเวลำกำรลำ: รับประกันว่ำพนักงำนได้รับวันลำคลอดอย่ำงน้อย 
14 สัปดำห์หรือตำมข้อแนะน�ำคือ 18 สัปดำห์ในกำรลำคลอดเต็มเวลำ 
หรอื ลำคลอด ลำเพื่อเลีย้งดบูตุรส�ำหรบับิดำ หรอืกำรลำรวมกบัลำเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรส�ำหรับทั้งบิดำและมำรดำ เป็นเวลำ 6 เดือน (ระบบกำรลำ
แบบเต็มเวลำและ/หรือไม่เต็มเวลำ) พร้อมรับประกนัว่ำพนักงำนสำมำรถ
ลำงำนอย่ำงน้อย 14 สัปดำห์หลังกำรคลอดหรืออุปกำระบุตรแม้ว่ำ
พนักงำนจะต้องลำงำนล่วงหน้ำ เช่น เนือ่งจำกเกดิภำวะแทรกซ้อนขณะ
ตั้งครรภ์ ก็ตำม

ในทำงปฏิบตั ิหมำยถึง หำกพนักงำนหญงิเกดิภำวะแทรกซอ้น
ระหว่ำงตั้งครรภ์ เช่น ต้องกำรนอนพกัรักษำตัวก่อนกำรคลอด
บุตร ช่วงเวลำนี้จะถือเป็นกำรลำป่วยและต้องไม่ถูกหักจำก
วันลำคลอด พนักงำนคนดังกล่ำวควรได้รับวันลำเต็มจ�ำนวน
หลังกำรคลอดบุตรตำมนโยบำยกำรลำคลอดขององค์กร

กำรกลับมำท�ำงำนอย่ำงรำบรื่น: รับประกันว่ำพนักงำนท่ีลำงำนเพื่อ
เลีย้งดบุูตรสำมำรถกลบัเข้ำท�ำงำนของตน/ต�ำแหน่งของตนเมือ่ครบวนัลำ 
โดยได้รบัเงนิเดอืนและเงนิโบนสัเท่ำเดมิ (หรอืเพิม่ขึน้) เหมอืนก่อนกำร
ลำงำน หำกนำยจ้ำงต้องกำรย้ำยต�ำแหน่งหรือหน้ำที่ของพ่อแม่มือใหม่ 
หรือพนักงำนเป็นคนขอเปลีย่น ควรท�ำข้อสญัญำตกลงระหว่ำงสองฝ่ำย
ทั้งนำยจ้ำงและลูกจ้ำง กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แม่มือใหม่กลับเข้ำ
ท�ำงำนนั้นแนะน�ำให้มีโครงกำรเปลี่ยนผ่ำน “กลับเข้ำสู่ท�ำงำน” 
เพื่อช่วยแม่มือใหม่ในกำรกลับเข้ำท�ำงำน

จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้า …

 ✓ มีกำรพิจำรณำกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำที่มีมำตรฐำนสูงกว่ำ
และครอบคลุมกว้ำงกว่ำ เช่น ให้ค�ำปรึกษำเรื่องสุขภำพมำรดำ
แก่พนักงำนที่ตั้งครรภ์และแม่มือใหม่ ให้ระยะเวลำกำรลำท่ี
ยำวนำนกว่ำและเงินสวัสดิกำรที่สูงกว่ำ เช่น กำรลำเพื่อเลี้ยงดู
บุตรโดยได้รับค่ำจ้ำงเพิ่มเป็น 20 สัปดำห์ (ทั้งมำรดำและบิดำ) 
หรอืให้พนกังำนทีมี่ครรภ์ได้รับกำรลำเกีย่วกบักำรดแูลรกัษำครรภ์

ตาราง 4 ลักษณะของมาตรการที่ให้ความยืดหยุ่น
เวลาท�างานแบบยืดหยุ่น การลาแบบยืดหยุ่น สถานที่ / หน้าที่แบบยืดหยุ่น

 ✓ กำรสะสมชั่วโมงกำรท�ำงำน 
เพื่อแลกกำรลำพิเศษ

 ✓ กำรลดวันท�ำงำนในแต่ละสัปดำห์

 ✓ ชั่วโมงท�ำงำนแบบยืดหยุ่น

 ✓ กำรสลับกะ 

 ✓ กำรเพิ่มวันหรือกำรขยำยวันลำ 
พักร้อนหรือวันลำส่วนตัวให้นำนขึน

 ✓ กำรลำงำนระยะยำวโดยรักษำ
ต�ำแหน่งงำนไว้

 ✓ ลดชั่วโมงกำรท�ำงำน/งำนพำร์ทไทม์ 
โดยคงอัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่วโมง

 ✓ กำรลำเพื่อให้นมบุตรโดยได้รับค่ำจ้ำง

 ✓ กำรท�ำงำนจำกบ้ำนหรือกำรท�ำงำน 
โดยใช้กำรสื่อสำรโทรคมนำคมช่วย

 ✓ กำรท�ำงำนทำงไกลชั่วครำวเพื่อจุด
ประสงค์ในกำรดูแล

 ✓ กำรแบ่งปันงำน

 ✓ กำรเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
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กรอบ 6.

ทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการจัดการท�างานแบบยืดหยุ่น

ทำงเลือกส�ำหรับกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่นรวมถึง กำรสะสมชั่วโมงกำรท�ำงำน/กำรค�ำนวณชั่วโมงกำรท�ำงำนเป็นรำยปี เพื่อให้พนักงำน
เลือกจ�ำนวนวันและช่ัวโมงท�ำงำนที่มำกที่สุดภำยในกรอบระยะเวลำกำรท�ำงำนที่ได้ตกลงกันไว้ (เช่น รำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยปี) 
กำรจัดกำรดังกล่ำวบ่อยครั้งจะเป็นกำรรวมเวลำที่ยืดหยุ่นได้กับกำรลดวันท�ำงำนในแต่ละสัปดำห์และสำมำรถช่วยลดจ�ำนวนชั่วโมง
ท�ำงำนล่วงเวลำได้หำกต้องกำร กำรจัดกำรเช่นนี้อำจเหมำะส�ำหรับธุรกิจที่ชั่วโมงกำรท�ำงำนอำจเปลี่ยนแปลงไปมำ (เช่น ฤดูท่องเที่ยว)

กำรสลับกะ พนักงำนจะท�ำงำนเต็มวันแต่สำมำรถเลือกเวลำเริ่มงำนและเลิกงำนที่หลำกหลำยได้ (เช่น 7.30 น. – 15.00 น., 
8.30 น. – 16.30 น., 9.30 น. – 17.30 น.) โดยกำรจัดตำรำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ในโรงงำน จะช่วยควบคุมจ�ำนวนโควต้ำรำยวัน
ขณะสนับสนุนควำมต้องกำรในกำรดูแลครอบครัวของพนักงำน 

กำรลดชั่วโมงกำรท�ำงำนในแต่ละสัปดำห์ พนักงำนจะท�ำงำนเป็นเวลำนำนกว่ำเดิมต่อวันหรือต่อกะเพ่ือแลกกับกำรหยุดงำนหนึ่งวัน 
ตำรำงนีพ้นกังำนมกัจะเป็นคนรเิริม่ แต่นำยจ้ำงอำจน�ำเสนอทำงเลอืกนีไ้ด้เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิำพกำรด�ำเนนิงำน เพิม่ก�ำลงัผลติสงูสดุ
หรือจัดชั่วโมงท�ำงำนที่นำนขึ้นเพื่อส่งเสริมกำรบริกำรลูกค้ำ กำรจัดกำรโดยทั่วไปจะยึดชั่วโมงท�ำงำน 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์เป็นหลัก 
รวมถงึกำรท�ำงำน 10 ชัว่โมงต่อวัน ส่ีวันต่อสัปดำห์ หรอืกำรเพิม่ชัว่โมงท�ำงำนอีกหนึง่ชัว่โมงต่อวนัแลกกบัวนัหยดุหนึง่วนัทกุ ๆ  สองสปัดำห์ 

หำกมีต�ำแหน่งงำนไม่เต็มเวลำ (พำร์ทไทม์) 2–3 ต�ำแหน่งในองค์กร กำรแบ่งปันงำน อำจเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งเมื่อมีพนักงำนสองคน
หรอืมำกกว่ำนัน้ช่วยกันท�ำงำนต�ำแหน่งเดยีวกันหรอืมกีำรแบ่งหน้ำทีก่นั ในกำรจดักำรแบ่งปันกำรท�ำงำนกนันัน้สิง่ส�ำคัญทีส่ดุคือพนกังำน
ต้องท�ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงดี

มำตรฐำนสำกล: แหล่งข้อมูลรวมถึง ‘ข้อแนะน�ำในกำรพัฒนำกำร
จัดเวลำท�ำงำนอย่ำงมีสมดุลย์’, 2562, ดูฉบับภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส 
และ สเปน ได้ที่ <www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/
WCMS_706159/lang--en/index.htm>.

ความเช่ือกับข้อเท็จจริง

33 Shagvaliyeva, Sussanna และ Yazdanifard, Rashad, ‘ผลกระทบของเวลำท�ำงำนที่ยืดหยุ่นในกำรสร้ำงสมดุลย์ในกำรท�ำงำน’, กำรจัดกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม จำกวำรสำรอเมริกัน, 4(1):20-23 ·มกรำคม 2557, 
<www.researchgate.net/publication/260219489_Impact_of_Flexible_Working_Hours_on_ Work-Life_Balance>, เข้ำชมเมื่อ 20 พฤษภำคม 2563.

ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นท�ำให้ผลิตภำพลดลง

ความเช่ือ

ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นมีไว้ส�ำหรับพนักงำนหญิงที่มี
บุตรเล็ก ๆ เท่ำนั้น

ความเช่ือ

ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่ำสำมำรถ
เพิม่ผลติภำพได้ รำยงำนวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่ำ ประโยชน์ของระบบ
กำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นน�ำไปสู่แรงงำนท่ีมีประสิทธิผลมำกขึ้น 
กำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และ
ส่งเสริมควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ พร้อมช่วยดึงดูดกลุ่มคนที่มี
พรสวรรค์สงูหลำกหลำยกลุม่33 นอกจำกนีป้ระโยชน์ของกำร
จัดกำรเหล่ำนี้สำมำรถเพิ่มแรงจูงใจของพนักงำนและกำรมี
ส่วนร่วมกับองค์กรอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ลดกำรขำดงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและสร้ำงสภำพแวดล้อม “สีเขียว” ที่ดี
กว่ำและยั่งยืนกว่ำ

ข้อเท็จจริง

พนักงำนทุกคนควรมีสิทธิเลือกระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกเหนือจำกที่เป็นสวัสดิกำรอย่ำงหนึ่ง
ส�ำหรับพนักงำนที่มีบุตรเล็ก ๆ แล้ว กำรจัดกำรดังกล่ำวยัง
เก้ือหนุนกำรดูแลสมำชิกอำวุโสในครอบครัว สุขภำพและ
สุขอนำมัยของทุกคน และเป็นโอกำสที่พนักงำนจะได้ศึกษำ
หำควำมรู้เพิ่มเตมิอกีด้วย เมื่อบทบำทและหน้ำทีใ่นกำรดแูล
เด็กและครอบครัวตำมขนบธรรมเนียมเดิมเปล่ียนแปลงไป
บนฐำนแห่งควำมเท่ำเทียมทำงเพศ ทั้งชำยและหญิงต่ำงก็
แสวงหำเครื่องมือเพื่อสร้ำงสมดุลย์ระหว่ำงกำรท�ำงำนและ
ชวีติครอบครวัทีด่ขีึน้ กำรสนบัสนนุจำกพนกังำนระดบัอำวโุส
จงึเป็นปัจจยัส�ำคญัทีจ่ะเป็นตวัอย่ำงทีด่ต่ีอแนวปฏิบตัทิีเ่ป็นเลิศ

ข้อเท็จจริง

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_706159/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_706159/lang--en/index.htm
http://www.researchgate.net/publication/260219489_Impact_of_Flexible_Working_Hours_on_ Work-Life_Balance
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 องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเร็จ

ภำคธุรกิจควรพิจำรณำทำงเลือกทั้งหมดเพื่อให้กำรด�ำเนินนโยบำย
ระบบกำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่มปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุ ซึง่รวมถงึทำงเลอืก
ดังต่อไปนี้

ยึดหลักควำมต้องกำร: ควมต้องกำรของพนักงำนอำจแตกต่ำงกัน
อย่ำงมำกภำยใต้สภำวะแวดล้อมท่ีต่ำงกัน และระบบกำรท�ำงำน
ที่ยืดหยุ่นก็มีหลำกหลำยประเภทเช่นกัน ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น
ทกุประเภทอำจไม่สำมำรถควบคุมจดักำรได้โดยง่ำยหรอืคุม้ค่ำกบัองค์กร
ทกุประเภทและทกุขนำด ดังนัน้นำยจ้ำงท่ีสนใจปรบัใช้ระบบกำรท�ำงำน
ที่ยืดหยุ่นทุกคนควรจัดให้มีกำรประเมินองค์กร เพื่อพิจำรณำว่ำระบบ
กำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่นเหมำะสมกับบริษัทหรือไม่ และหำกเหมำะสม 
ควรใช้ระบบลักษณะใด เพื่อรองรับควำมต้องกำรอย่ำงดีที่สุด

ในทำงปฏิบัติ กำรจัดกำรดังกล่ำวสำมำรถบรรลุผลส�ำเร็จโดย
กำรอนุญำตให้มีกำรลำคลอดนำนขึ้น และรับประกันว่ำ
แม่มอืใหม่ไม่ต้องท�ำงำนล่วงเวลำหรอืจดัให้มกีำรลดวนัท�ำงำน
ในแต่ละสัปดำห์ของพนักงำนที่เป็นพ่อแม่ เพ่ือท่ีจะได้มี
เวลำหยุดในช่วงบ่ำยในแต่ละสัปดำห์ เช่น เพื่อช่วยบุตรหลำน
ปฐมวัยท�ำกำรบ้ำน 

กำรไม่แทรกแซงและไม่เลือกปฏิบัติ: รับประกันว่ำพนักงำนทุกคน
ได้รบัประโยชน์จำกกำรท�ำงำนแบบยืดหยุน่และไม่มใีครถกูเลอืกปฏบิตัิ
หรือถูกลงโทษจำกกำรลำงำนที่เก่ียวข้องกับกำรดูแลครอบครัว 
บ่อยคร้ังทีก่ำรอนุญำตให้มรีะบบกำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่จะท�ำเป็นกรณ ีๆ  ไป 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท�ำให้แน่ใจว่ำมีควำมโปร่งใสตลอด
กระบวนกำรพิจำรณำและรำยงำนผลทุกขั้นตอนตำมเวลำที่ก�ำหนด 
เพ่ือท่ีพนกังำนทีไ่ม่ได้รบัประโยชน์จำกนโยบำยหรอืพนกังำนทีย่ืน่ค�ำร้อง
แต่ถูกปฏิเสธจะได้ไม่รู้สึกว่ำตนเองได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม

กำรให้ค�ำจ�ำกดัควำมหน้ำทีร่บัผดิชอบอย่ำงละเอยีด: ไม่ว่ำจะมแีผนงำน
หรือทำงเลือกมำกมำยเพียงใด หัวหน้ำงำนควรก�ำหนดหน้ำที่ ควำม
คำดหวังและเส้นตำยที่ชัดเจน ที่ได้รับกำรยอมรับจำกทั้งนำยจ้ำง/
หัวหน้ำงำน และจำกพนักงำน

ควำมสอดคล้องของค่ำจ้ำงและสวัสดิกำร: กำรที่พนักงำนเข้ำร่วมใน
ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นไม่ควรส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำรจ้ำงงำน
และหน้ำทีก่ำรงำน เช่น พนกังำนทีม่เีวลำท�ำงำนแบบยดืหยุน่หรอืท�ำงำน
จำกบ้ำนควรได้รับค่ำจ้ำงเท่ำเดิมตรงตำมเวลำที่ก�ำหนด ค่ำล่วงเวลำที่
น�ำงำนกลบัไปท�ำทีบ้่ำนควรมกีำรค�ำนวณและให้ค่ำชดเชย และกำรจ่ำย
โบนัสรำยปีก็ไม่ควรได้รับผลกระทบเชิงลบ

ท�ำให้เป็นมิตรต่อธุรกิจ: โดยทั่วไปเวลำท�ำงำนที่ยืดหยุ่นต้องเหมำะสม
กับตำรำงเวลำทำงธุรกิจ ส�ำหรับโรงงำนที่มีพนักงำนในสำยงำนผลิต
หรอือยูห่น้ำร้ำน เวลำกำรท�ำงำนแบบยดืหยุน่เป็นสิง่ที่ท้ำทำยกว่ำกรณี
ที่พนักงำนท�ำงำนในบริษัท หำกไม่สำมำรถจัดกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่น
ได้ควรพิจำรณำให้กำรสนับสนุนพนักงำนท่ีเป็นพ่อแม่ในทำงอื่น เช่น 
กำรสนับสนุนในกำรดูแลเด็ก (ดูส่วนที่ 4.5 เรื่อง กำรดูแลเด็ก ระบุไว้
ด้ำนล่ำง)

ในทำงปฏิบัติ ธุรกิจที่เกี่ยวพันกับสำยกำรผลิตและมีเวลำ
ชัดเจนของร้ำนค้ำก็สำมำรถมีกำรบริหำรจัดกำรงำนอย่ำง
สมดุลย์ได้ เช่น อนุญำตให้มีกำรลำบำงประเภทโดยบอกล่ำว
ล่วงหน้ำพอสมควร แจ้งให้พนักงำนทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับ
ชั่วโมงท�ำงำนล่วงเวลำ และกำรมีพนักงำนที่มีควำมช�ำนำญ
หลำกหลำยที่สำมำรถท�ำงำนแทนเพ่ือนร่วมงำนที่มีต�ำแหน่ง
ต่ำงกันได้

จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้า …

 ✓ มีกำรท�ำรำยงำนข้อดีข้อเสียของระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น
ที่บริษัทปรับใช้ พร้อมระบุต้นทุนกำรจัดกำร ปัญหำที่พบและ
หำทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

 ✓ มีกำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นและ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีเ่ปน็มติรต่อครอบครัวทีต่อบสนอง
ควำมต้องกำรทกุข้อขององค์กร ทีพ่ร้อมรบักำรตรวจสอบถงึควำม
เป็นธรรมและควำมครอบคลุมของมำตรกำร กระบวนกำรที่ใช้
สร้ำงแนวทำงส�ำหรับแผนกำรท�ำงำนแบบยืดหยุ่นควรมีขั้นตอน
ที่ตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่ำนโยบำยใหม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่มีอยู่ขององค์กร ประเด็นต่ำง ๆ เช่น สิทธิกำรได้รับเลือก 
กระบวนกำรพจิำรณำค�ำร้อง กำรย้อนกลบัและปรบัเปลีย่นสถำนะ
ของพนักงำนควรได้รับกำรอธิบำยอย่ำงชัดเจน

 ✓ มีกำรแบ่งปันและส่งเสริมนโยบำยระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่นกับ
พนัธมติรทำงธรุกจิและห่วงโซ่อปุทำนของบรษิทั รวมถึงผูท้ีม่คีวำม
สัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทในวงกว้ำง

เฉพาะประเทศไทย
องค์กำรยนูเิซฟและภำค ีมกีำรจัดท�ำค�ำแนะน�ำเรือ่งกำรจัดกำร
ท�ำงำนแบบยืดหยุ่น กำรดูแลบุตรหลำนพนักงำนและแนวทำง
ปฏิบัติ ในสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 โดยท่ำนสำมำรถศึกษำ
เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

1

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดการท�างานแบบยืดหยุ่นและวิธีการ

ด�าเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพจากแนวทางที่ได้รับการ

ยอมรับและใช้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  

ในหลายจังหวัดของประเทศไทย และในหลายประเทศนั้น 

หน่วยงานของรฐัอาจมกีารประกาศบงัคบัใช้นโยบายสัง่ปิดโรงเรยีน 

เป็นมาตรการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 นอกเหนือจาก

ผลกระทบในด้านการศึกษาและสุขภาพของเยาวชนเนื่องจาก

เยาวชนจะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอ เพราะผู้ปกครอง

บางท่านยังคงต้องเดินทางไปท�างาน โรคโควิด-19 ยังส่งผลลบต่อ

สุขภาพกายและใจของผู้ป่วย ผู้ที่ดูแลผู้ป่วย และสังคมส่วนรวม1 

โดยเฉพาะกลุ ่มที่ต ้องกักโรค ผลกระทบต่าง ๆ อาจรวมถึง 

ความรู้สึกกลัวที่จะติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ซึ่งอาจท�าให้เกิด

การตีตราทางสังคมต่อไปได้ โดยผู้ที่ถูกกักตัว (หรือกักตัวเอง) 

อาจต้องเผชิญกับความเบื่อหน่าย ความเหงา และความโกรธ

การส่งเสริมให้มีการจัดการท�างานแบบยืดหยุ่นและการสนับสนุน

การดูแลบุตรพนักงาน จะท�าให้พนักงานของท่านมีก�าลังใจและ

สามารถแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะความท้าทายในการดูแลบุตร 

1 YT Xiang et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry; published online 4 February. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30046-8.

รวมถึงไม่ท�าให้เกิดความกังวลถึงความปลอดภัยและสุขภาพของ

บุตรหลานขณะอยู่บ้านอีกด้วย

หมายเหตุ สถานที่ท�างานหรือนายจ้างที่เป็นมิตรต่อครอบครัวนั้น 

ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ลูกจ้างและพนักงานสามารถบรรลุเป้า

หมายในการรกัษาสมดลุระหว่างชวีติส่วนตวัและงาน โดยทีส่ามารถ

ท�าหน้าที่ได้ทั้งเรื่องงานและครอบครัว  

นโยบายเหล่านี้อาจรวมถึงการสนับสนุนการดูแลบุตรหลาน

พนักงาน การจัดหาห้องให้นมในสถานที่ท�างาน การจัดการท�างาน

แบบยดืหยุน่ประเภทต่างๆ การลาโดยได้รบัค่าจ้าง การเดนิทางทีม่ี

ความปลอดภัย และอื่นๆ 

คู่มือค�ำแนะน�ำส�ำหรับนำยจ้ำงเรื่องกำรจัดกำรท�ำงำน
แบบยืดหยุ่น กำรสนับสนุนกำรดูแลบุตรหลำนพนักงำน 
และแนวทำงปฏบิตัทิี่เหมำะสมในสถำนที่ท�ำงำน ในบรบิท
สถำนกำรณ์โรคโควิด-19

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โรคโควิด-19 ได้ที่ 

www.unicef.org/thailand หรือ Facebook 

UNICEF Thailand 

https://www.unicef.org/thailand/reports/guidance-employers-flexible-work-arrangements-childcare-support-practices-during-covid-19
https://www.unicef.org/thailand/reports/guidance-employers-flexible-work-arrangements-childcare-support-practices-during-covid-19


นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว24
คู่มือส�ำหรับภำคธุรกิจ

4.3 การให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน 
ที่ตัง้ครรภ์และแม่ลูกอ่อน

กำรคุ้มครองพนักงำนที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อนเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิด
กับข้อบังคับกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ นอกจำกกำรรับประกัน
ขั้นต�่ำทำงกฎหมำย เช่น กำรลำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำง กำรไม่เลือก
ปฏิบัติต่อพนักงำนที่ตั้งครรภ์ กำรห้ำมยุติสัญญำจ้ำงงำนระหว่ำง
ตั้งครรภ์ กำรคุ้มครองยังมีจุดมุ่งหมำยเพื่อรับประกันสุขภำพและ
ควำมปลอดภัยระหว่ำงกำรตั้งครรภ์และกำรให้นมบุตร

ช่องว่ำงที่อำจเกิดขึ้น : ควำมเสี่ยงหลักจำกกำรจัดให้มีกำรคุ้มครอง
อย่ำงเหมำะสมแก่พนักงำนที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อนในสถำนที่ท�ำงำน
นั้นรวมถึงกำรละเมิดสิทธิแรงงำนเป็นประจ�ำ และกำรเลือกปฏิบัติตำม
เพศสภำพซึ่งเชื่อมโยงกับกำรจ่ำยเงิน กำรเลื่อนต�ำแหน่ง กำรจ้ำง และ
กำรไล่ออก

ความเช่ือกับข้อเท็จจริง

34 องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ‘นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : กำรออกแบบสถำนที่ท�ำงำนของอนำคต – รำยงำนสรุปเชิงนโยบำย’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, หน้ำ 4, 
<www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf>, เข้ำชม 29 เมษำยน 2563.

 องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเร็จ

ภำคธุรกิจควรพิจำรณำทำงเลือกทั้งหมดเพื่อให้กำรให้ควำมคุ้มครอง
พนักงำนที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อนมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ซึ่งรวมถึง
ทำงเลือกดังต่อไปนี้

กำรคุ้มครองเต็มรูปแบบ: พนักงำนที่ตั้งครรภ์ทุกคน ทั้งที่มีสัญญำจ้ำง
ถำวร หรือข่ัวครำว พนักงำนท่ีจ้ำงโดยตรงหรือเหมำค่ำแรง (ลูกจ้ำง
รับเหมำค่ำแรง) กำรจ้ำงงำนอย่ำงเป็นทำงกำรหรือพนักงำนที่ท�ำงำน
แบบยืดหยุ่น (เช่น ที่ปรึกษำ) ล้วนได้รับกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ
ในระดับเดียวกัน

กำรรับสมัครงำนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่ำงกำรรับสมัครงำนนำยจ้ำง
ต้องไม่เรียกร้องให้มีกำรทดสอบกำรต้ังครรภ์โดยระบุเป็นเงื่อนไข
กำรจ้ำงงำนล่วงหน้ำหรอืถำมค�ำถำมใด ๆ  แก่ผูส้มคัรงำนทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรวำงแผนครอบครัว เมื่อได้รับคัดเลือก พนักงำนต้องไม่ถูกตั้งค�ำถำม
หรือเรียกร้องใด ๆ  ดังที่กล่ำวมำ เพรำะอำจลงเอยด้วยกำรเลือกปฏิบัติ
ตำมเพศสภำพหรือมำตุภำพ โดยมีข้อยกเว้นว่ำนำยจ้ำงอำจร้องขอให้
ผู้หญิงแจ้งเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์เพื่อที่นำยจ้ำงจะสำมำรถจัดกำรอย่ำง
ถูกต้องเพื่อคุ้มครองหญิงที่ตั้งครรภ์

เนื่องจากมีผู้หญิง (โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง) 
เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น การให้ความ

คุ้มครองสิทธิการลาคลอดที่ดีสามารถสนับสนุน
การเสริมสร้างพลังและศักยภาพ และบทบาท
ทางเศรษฐกิจของสตรี การเพิ่มค่าจ้างและรายได้ 
ประสบการณ์ท�างานและการด�ารงต�าแหน่ง

พนักงำนที่ตั้งครรภ์ท�ำให้องค์กรมีต้นทุนสูง

ความเช่ือ

กำรให้นมบุตรเป็นเรื่องง่ำยและไม่ต้องกำรกำรสนับสนุน
เป็นพิเศษ

ความเช่ือ

กำรลำคลอดและกำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดำ ที่บริษัท
ให้แก่พ่อแม่มือใหม่เพียงพอแล้ว

ความเช่ือ

กำรลงทุนขององค์กรในกำรคุ้มครองพนักงำนที่ต้ังครรภ์
เป็นผลดีต่อธุรกิจ เนื่องจำกมีผู้หญิง (โดยเฉพำะวัยรุ่นหญิง) 
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนมำกขึ้น กำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิกำรลำ
คลอดทีด่สีำมำรถสนบัสนนุกำรเสรมิสร้ำงพลงัและศักยภำพ 
และบทบำททำงเศรษฐกจิของสตร ีกำรเพิม่ค่ำจ้ำงและรำยได้ 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนและกำรด�ำรงต�ำแหน่ง จำกกำรศึกษำ
พบว่ำบริษัทสำมำรถเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ควำมยั่งยืนได้โดยส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรดึงดูดและ
รักษำแรงงำนที่หลำกหลำย และเพิ่มผลิตภำพและขวัญ
ก�ำลังใจของพนักงำน34

ข้อเท็จจริง

กำรสนบัสนุนกำรให้นมบตุรต้องได้รับกำรจัดกำรให้ตรงตำม
ควำมต้องกำร แม่มือใหม่ทุกคนต่ำงก็มีลักษณะเฉพำะ และ
กำรให้นมบุตรเป็นควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย โดยเฉพำะ
ระหว่ำงช่วงเดือนแรก ๆ  กำรสนับสนุนที่จ�ำเป็น เช่น กำรพัก
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้นมบุตร ควรผนวกกับ
ควำมเข้ำใจในปัจจัยทำงวฒันธรรมหรอืบรรทดัฐำนทำงสังคม 
เช่น ควำมเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

ข้อเท็จจริง

กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องเสริมผลประโยชน์ของกำร
ลำคลอดโดยได้รบัค่ำจ้ำงและกำรลำเพ่ือเลีย้งดบูตุรของบดิำ 
กำรลำเพื่อเลี้ยงดูบุตรอย่ำงพอเหมำะจะช่วยให้แม่มือใหม่
ฟื้นตัวเต็มที่จำกควำมเครียดทำงร่ำงกำยจำกกำรคลอดบุตร 
และช่วยให้พ่อแม่มีเวลำเตรียมตัวส�ำหรับบทบำทใหม่พร้อม
กับกำรกลับมำท�ำงำน แต่กำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ
ครอบคลุมกว้ำงกว่ำกำรำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำง มำตรกำร
สนับสนุนรวมถึงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้นมบุตร 
ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น กำรลำป่วย กำรลำด้วยเหตุผล
ทำงครอบครัวและทำงกำรแพทย์โดยได้รับค่ำจ้ำง กำรสนบัสนนุ
กำรดแูลเดก็ กำรแนะแนวทีเ่หมำะสมและกำรสนับสนุนเพิม่
เตมิจำกนำยจ้ำง จะช่วยให้พ่อแม่มือใหม่เตมิเตม็บทบำทส่วน
ตัวและด้ำนอำชีพได้ดีขึ้น

ข้อเท็จจริง

http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf
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กำรคุ้มครองพนักงำนที่ดีเยี่ยม: นำยจ้ำงต้องด�ำเนินกำรให้สอดคล้อง
กับกฎหมำยของประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองควำม
เป็นมำรดำอย่ำงเข้มงวด เช่น พนักงำนที่ตั้งครรภ์ต้องไม่ถูกไล่ออกหรือ
ย้ำยงำน และแม่มือใหม่สำมำรถท่ีจะลำคลอดเต็มระยะเวลำและ
ได้รับเงินเดือนเต็มจ�ำนวน (หรือสัดส่วนร้อยละตำมที่กฎหมำยก�ำหนด) 
ระหว่ำงกำรลำคลอด นอกจำกนี้ ผู้หญิงยังมีสิทธิกลับมำท�ำงำนใน
ต�ำแหน่งท่ีเท่ำกันหลังจำกลำคลอดและจะต้องไม่มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อโอกำสในกำรได้รับกำรเลื่อน

มำตรกำรป้องกันส�ำหรับพนักงำนที่ตั้งครรภ์: บริษัทควรจัดให้มีกำร
คุ้มครองเพิ่มเตมิแกพ่นกังำนทีต่ั้งครรภ์และแม่ลูกออ่น โดยถอืเปน็ส่วน
หนึ่งของมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงอำชีพและ
ควำมเส่ียงด้ำนสุขภำพของบริษัท มำตรกำรดังกล่ำวรวมถึงกำรไม่ให้
ท�ำงำนที่เป็นอันตรำยหรือท�ำให้ร่ำงกำยเหนื่อยล้ำ ไม่ท�ำงำนล่วงเวลำ 
ไม่ท�ำงำนกะกลำงคืนหรือข้ำมวัน จัดหำอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว และ
มีน�้ำดื่มเพียงพอระหว่ำงชั่วโมงท�ำงำน

กำรเข้ำถึงกำรตรวจร่ำงกำยก่อนและหลังคลอด: พนักงำนที่ตั้งครรภ์
ต้องไม่ถูกกันจำกกำรตรวจร่ำงกำยประจ�ำก่อนและหลังคลอดตำมที่
ต้องกำร กำรตรวจร่ำงกำยก่อนและหลังคลอดอำจท�ำในรูปแบบของ
กำรลำด้วยเหตผุลทำงกำรแพทย์หรอืลำป่วยโดยได้รับค่ำจ้ำง เพือ่ท่ีเงนิ
เดอืนของพนกังำนจะไม่ได้รบัผลกระทบเชงิลบ องค์กรยงัสำมำรถจดัหำ
บรกิำรให้ค�ำปรกึษำด้ำนสขุภำพโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำยในคลีนกิขององค์กร
หรือในกำรให้บริกำรช่วยเหลือทำงกำรแพทย์แก่พนักงำนอีกด้วย

จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้า …

 ✓ มีกำรให้กำรคุ้มครองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ภำคธุรกิจควรได้รับ
กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่เพื่อส่งเสริมควำมพยำยำม โดยด�ำเนิน
กำรตำมมำตรฐำนที่สูงกว่ำกฎหมำยและจัดหำกำรสนับสนุน
เพิม่เตมิและแข็งแกร่งกว่ำให้แก่พนกังำนทีต่ัง้ครรภ์และแม่ลกูอ่อน 
เช่น เปิดโอกำสควำมเป็นไปได้ในกำรลำคลอด (โดยได้รับค่ำจ้ำง) 
ทีม่รีะยะเวลำนำนขึน้ ให้ช่วงพกัเพือ่ให้นมบตุรนำนขึน้และบ่อยขึน้ 
ลงทะเบียนแผนกำรประกันสุขภำพเพิ่มเติมให้แก่พนักงำนที่ตั้ง
ครรภ์และแม่ลูกอ่อน จัดบริกำรให้ค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ใน
สถำนที่ท�ำงำน น�ำมำตรกำรหรือแผนงำนที่สร้ำงสรรค์เพื่อให ้
กำรสนับสนุนแก่พนักงำนที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อนเพิ่มเติม

เฉพาะประเทศไทย
องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทยและภำคี มีกำรจัดท�ำโครงกำร 
๙ย่ำงเพื่อสร้ำงลูก โดยเป็นระบบให้ค�ำแนะน�ำกำรดูแลบุตร
ตั้งแต่กำรตั้งครรภ์จนถึง 6 ขวบผ่ำน App Line โดยท่ำน
สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

4.4 การสนับสนุนการให้นมบุตร

กำรพักเพื่อปั๊มนมหรือให้นมบุตร หมำยถึง ระยะเวลำระหว่ำงชั่วโมง
ท�ำงำนที่ให้แม่ลูกอ่อนได้ให้นมบุตรหรือกระตุ้นให้น�้ำนมไหล กำรพัก
เพื่อปั๊มนมต้องกำรสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกำรให้นมบุตร (รวมถึง 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่เพียงพอ) ที่ท�ำให้มำรดำสำมำรถเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่ำงเดียวหรือเป็นอำหำรเสริมอย่ำงต่อเนื่องหลังจำก
กลับเข้ำท�ำงำน

มำตรฐำนสำกล :

• อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ พ.ศ. 2543 
(ฉบับที่ 183) ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และข้อเสนอ
แนะว่ำด้วยกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำ ฉบับที่ 191 สนับสนุน
ให้มีกำรลำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำงอย่ำงน้อย 18 สัปดำห์ และ
กำรสนบัสนนุในสถำนทีท่�ำงำนส�ำหรบัครอบครวัทีต้่องให้นมบตุร 
รวมถงึมีกำรพัก 30 นำที 2 ครัง้ในทกุ ๆ  ช่วงเวลำท�ำงำน 8 ชั่วโมง

• องค์กำรอนำมัยโลกแนะน�ำว่ำทำรกควรได้รับนมแม่เพียงอย่ำง
เดียวเป็นเวลำ 6 เดือน รวมถึงตั้งแต่เริ่มต้นภำยในชั่วโมงแรกของ
ชีวิต และควรได้รับนมแม่อย่ำงต่อเนื่องไปจนอำยุสองขวบหรือ
เกินกว่ำนัน้ ดขู้อแนะน�ำ มตแิละแนวทำง “กำรให้นมบตุร” ได้จำก 
https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1 

ช่องว่ำงท่ีอำจเกดิขึน้: แม้ว่ำจะมผีลกระทบเชิงบวกของกำรให้นมบตุร
ต่อทัง้ทำรกและมำรดำ มเีดก็อำยตุ�ำ่กว่ำหกเดอืนเพยีงร้อยละ 40 เท่ำนัน้
ที่ได้รับนมแม่เพียงอย่ำงเดียวภำยใน 6 เดือนตำมที่แนะน�ำ35 ช่องว่ำง
ของประเทศและภมูภิำคต่ำง ๆ  กว้ำงมำกและกำรปรบัปรงุแก้ไขจ�ำเป็น
อย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะประเทศในทวีปแอฟริกำ รัฐอำหรับ และ ภูมิภำค
เอเชียและแปซิฟิก

กำรน�ำนโยบำยกำรลำคลอดและกำรให้นมบุตรไปใช้แตกต่ำงกนัไปอย่ำง
มีนัยส�ำคัญตำมประเภทของอุตสำหกรรม โดยอุตสำหกรรม/นำยจ้ำง 
ที่จ่ำยค่ำจ้ำงสูงกว่ำจะมีนโยบำยสนับสนุนและท่ีอยู่อำศัยในบริเวณ
สถำนที่ท�ำงำนมำกกว่ำ หญิงในอุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำรผลิต/
กำรขนส่ง จะได้รับกำรสนับสนุนน้อยที่สุด

กำรจัดสถำนที่ท�ำงำนที่ไม่เหมำะสมหรือไม่มีกำรสนับสนุนแสดงถึง
อุปสรรคส�ำคัญต่อพนักงำนหญิงที่ต้องกำรให้นมบุตร โดยเฉพำะใน
สภำพแวดล้อมที่มีควำมจ�ำกัดด้ำนทรัพยำกรและในสถำนที่ตั้งที่เปรำะ
บำง สภำพที่เป็นอันตรำยและขำดควำมอิสระสถำนที่ท�ำงำนท�ำให้เกิด
ผลลัพธ์ที่แย่ในกำรให้นมบุตร กำรขำดกำรตระหนักรู้หรือควำมเข้ำใจ
ผิดอำจขัดขวำงมำรดำจำกกำรให้นมบุตรหรือกำรกระตุ้นให้น�้ำนมไหล 
นอกจำกนี้ระยะเวลำกำรให้นมบุตรที่สั้นกว่ำในหญิงที่เริ่มกำร 
ให้นมบุตรยังเกี่ยวข้องกับกำรเลือกปฏิบัติในสถำนที่ท�ำงำน รวมถึง 
กำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติด้วย 
 

35 องค์กำรอนำมัยโลก, กำรให้อำหำรทำรกและเด็กเล็ก, เมษำยน 2563, <www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child- feeding>, เข้ำชม 20 พฤษภำคม 2563.

https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1  
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child- feeding
https://www.facebook.com/9YangTH/
https://www.facebook.com/9YangTH/
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ความเช่ือกับข้อเท็จจริง  องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเร็จ 

ภำคธุรกิจควรพิจำรณำทำงเลือกทั้งหมดเพื่อให้กำรสนับสนุนกำร
ให้นมบุตรมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ซึ่งรวมถึงทำงเลือกดังต่อไปนี้ 

กำรให้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร: ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหลำยมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นและตลอดแผนงำนเพื่อ
ปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลและควำมยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ต้องให้โอกำสพนกังำนหญงิแบ่งปันควำมคดิและแสดงควำมต้องกำร 

ระยะเวลำกำรลำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง: รำยงำนกำรศึกษำเชิงประจักษ์
ยืนยันผลกระทบเชิงบวกของกำรลำคลอดในด้ำนกำรเริ่มต้นของกำร
ให้นมบตุร กำรให้นมแม่เพียงอย่ำงเดียวและระยะเวลำในกำรให้นมบตุร 
กำรศึกษำเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรลำคลอดและระยะเวลำกำร
ให้นมบุตรในประเทศที่แตกต่ำงกัน 12 ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) 
พบว่ำผู้หญิงที่มีกำรลำคลอด 3 เดือน อย่ำงน้อยร้อยละ 50 มีแนวโน้ม
ในกำรให้นมบุตรเป็นเวลำยำวนำนกว่ำผู้หญิงที่กลับไปท�ำงำนเร็วกว่ำ 
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกประเทศที่มีรำยได้ต�่ำหรือปำนกลำง 38 
ประเทศแสดงให้เห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำของกำรลำคลอดที่บังคับ
ใช้ในประเทศมีผลส่งเสริมให้ผู้หญิงท�ำตำมแนวปฏิบัติที่แนะน�ำส�ำหรับ
กำรให้นมบุตรได้ดีขึ้น37

ระยะเวลำของสิทธิในกำรให้นมบตุรและระยะเวลำกำรพักในที่ท�ำงำน: 
แม่ลูกอ่อนอำจพักเพื่อปั๊มนมในที่ท�ำงำนได้เป็นเวลำถึง 2 ปีหรือ
นำนกว่ำนั้นหลังจำกบุตรถือก�ำเนิด แม่ลูกอ่อนควรได้รับอนุญำตให้พัก
อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ 3 ชั่วโมงเพื่อให้นมทำรกหรือเพื่อปั๊มนม
เป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 นำทีในแต่ละพัก

ระยะเวลำของกำรพักให้นมบุตรต้องไม่ถูกหักจำกเวลำพักโดยได้รับ
ค่ำจ้ำงตำมปกตหิรือเวลำพกัรบัประทำนอำหำร เช่น หำกพนกังำนหญงิ
ใช้เวลำพัก 30 นำทีในกำรปั๊มนม ก็ไม่ควรกระทบกำรพักกลำงวัน 
30 นำทีตำมมำตรฐำนทั่วไป และรับประกันไม่ให้มีกำรขัดขวำง 
กำรเลือกปฏิบัติหรือกำรโต้ตอบในที่ท�ำงำนด้วยเหตุกำรตั้งครรภ์ 
กำรให้นมบุตรหรือสถำนะทำงครอบครัว

ในทำงปฏิบัติ กำรที่ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนของบริษัทเข้ำใจถึง
ควำมส�ำคัญและคุณค่ำของกำรให้นมบุตรเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำก 
ผู้บริหำรและหัวหน้ำควรสนับสนุนกำรที่มำรดำที่ให้นมบุตร
ใช้เวลำพักเพื่อปั๊มนม กระตุ้นให้เพื่อนร่วมงำนแสดงควำมเข้ำใจ
ต่อแม่ลูกอ่อนและมำรดำที่ให้นมบุตรมำกขึ้น และพยำยำมแก้ไข
ควำมกังวลใจทำงด้ำนวัฒนธรรมในสถำนที่ท�ำงำน มำตรกำร
เหล่ำนี้จะช่วยให้พนักงำนที่เป็นแม่ลูกอ่อนรู้สึกสบำยใจขึ้นท่ีจะ
ยอมรับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรให้นมบุตรในสถำนที่ท�ำงำน

36 องค์กำรอนำมัยโลก, ‘ข้อเท็จจริง 10 ประกำรในกำรให้นมบุตร’, องค์กำรอนำมัยโลก, เจนีวำ, สิงหำคม 2560, <www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en>, เข้ำชม 30 เมษำยน 2563.

37 Griswold, Michele, และ Aunchalee Palmquist, ‘กำรให้นมบุตรและนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : รำยงำนสรุปเชิงหลักฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, หน้ำ 2, <www.unicef.org/sites/default/
files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly%20Policies-2019.pdf>, เข้ำชม 4 พฤษภำคม 2563.

ในทำงปฏิบัติ กำรเสนอกำรลำคลอดโดยมีกำรรับประกันแก่
พนักงำน โดยเฉพำะกำรขยำยเวลำกำรลำคลอดและ/หรือกำรลำ
แบบยืดหยุ่น จะเป็นกำรเริ่มต้นชีวิตของเด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกที่สุด

กำรให้นมบตุรไม่ส�ำคญัส�ำหรบัเดก็แรกเกดิและสำมำรถแทนที่
ได้ด้วยนมผง

ความเช่ือ

หำกแม่ลูกอ่อนกลับไปท�ำงำน จะต้องให้ลูกหย่ำนม

ความเช่ือ

กำรให้นมบุตรเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภำพที่สุดในกำร
ส่งเสรมิสขุภำพและกำรรอดชวีติของเดก็ องค์กำรอนำมยัโลก
บญัญตัว่ิำ นมแม่คอือำหำรในอดุมคตสิ�ำหรบัเดก็แรกเกดิและ
ทำรก เพรำะมีสำรอำหำรครบถ้วนตำมที่เด็กต้องกำรในกำร
พัฒนำสุขภำพ นมแม่ไม่เพียงแค่ปลอดภัย แต่ยังมีภูมิคุ้มกัน
ทีช่่วยป้องกนัควำมเจบ็ไข้ได้ป่วยทัว่ไปในวยัเดก็ เช่น โรคท้องร่วง 
หรือ ปอดบวม ซึง่เป็นสองสำเหตหุลกัในกำรเสยีชวีติของเดก็
อำยุต�่ำกว่ำ 5 ปี กำรบรรลุเป้ำประสงค์ของกำรให้นมบุตรใน
ระดับสำกล จะสำมำรถช่วยชีวิตเด็กได้ถึง 820,000 คนทุกปี 
เนือ่งจำกนมผงส�ำหรบัเดก็แรกเกิดไม่มภูีมคิุม้กันเหมือนทีพ่บ
ในนมแม่ จึงไม่ใช่สิ่งที่น�ำมำแทนได้อย่ำงเหมำะสม36

ข้อเท็จจริง

กำรตัดสินใจว่ำจะให้นมบุตรต่อไปหรือหยุดให้นมบุตรเป็น
เรื่องส่วนตัว และไม่ใช่แม่ทุกคนจะคิดเหมือนกัน กำรให้นม
บตุรต่อไปต้องกำรกำรสนับสนุนในทำงปฏิบตั ิเวลำ กำรฝึกฝน
และพืน้ที ่ทัง้ทีบ้่ำนและทีท่�ำงำน กำรขำดกำรสนบัสนนุบงัคบั
ให้มำรดำหลำยคนท่ีกลับไปท�ำงำนต้องละทิ้งกำรให้นมบุตร
ในบำงส่วนหรือโดยสมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำม นำยจ้ำงสำมำรถ
แสดงบทบำทส�ำคัญในกำรท�ำให้พนักงำนหญิงให้นมบุตรต่อ
ไปโดยกำรเสนอให้มกีำรลำคลอดโดยได้รบัค่ำจ้ำง กำรจดักำร
ท�ำงำนพำร์ทไทม์ กำรจัดให้มีสถำนเลี้ยงเด็กในที่ท�ำงำน 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรปั๊มและเก็บน�้ำนม และ
กำรพักเพื่อให้นมบุตร

ข้อเท็จจริง

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly%20Policies-2019.pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Breastfeeding-Family-Friendly%20Policies-2019.pdf
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บราซิล
บริษัทท่ีจ้างพนักงานหญิงท่ีอายุเกิน 16 ปี อย่างน้อย 30 คน
ต้องมีสถานท่ีท่ีดูแลและช่วยเหลือบุตรหลานท่ีอยู่ในช่วงด่ืมนมแม่

อินเดีย
บริษัทท่ีจ้างพนักงานอย่างน้อย 50 คน ต้องจัดหา

สถานท่ีดูแลเด็กในท่ีทํางาน

จอร์แดน
บริษัทท่ีจ้างพนักงานหญิงอย่างน้อย 20 คน ซ่ึงมีบุตรจํานวนอย่างน้อย 10 คนท่ี
อายุต่ํากว่า 4 ปี ต้องจัดการดูแลสําหรับเด็กเหล่านั�นในสถานดูแลเด็กท่ีเหมาะสม
โดยมีนางพยาบาลท่ีได้รับการฝึกฝนคอยดูแล

ญ่ีปุ่น
ไม่ว่าบริษัทจะมีพนักงานก่ีคน 

ต้องสนับสนุนให้มีความ
สมดุลย์ระหว่างการทํางานและ

ความจําเป�นในการดูแลเด็ก
ของพนักงาน

ตุรกี
บริษัทท่ีจ้างพนักงานหญิงอย่างน้อย 100 คนต้องจัดให้มีห้องปั�ม

นมใกล้กับท่ีทํางาน (ภายใน 250 เมตร) และบริษัทท่ีจ้าง
พนักงานหญิงอย่างน้อย 150 คนต้องมีสถานเลี�ยงเด็กในท่ีทํางาน

สําหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือมีคูปองให้สําหรับใช�บริการจาก
ผู้ให้บริการการดูแลเด็กท่ีได้รับการรับรอง

ชิลี
บริษัทท่ีจ้างพนักงานหญิงอย่างน้อย 20 คน
ต้องจัดให้มีบริเวณดูแลเด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี
และจ่ายค่าดูแลเด็กหรือจัดท่ีว่างในศูนย์ดูแลเด็ก
ซ่ึงแบ่งปันการใช�บริการกับนายจ้างอ่ืน ๆ 

เอกวาดอร์
บริษัทท่ีจ้างพนักงานอย่างน้อย
50 คนต้องมีสถานท่ีดูแลเด็กใน
ท่ีทํางาน

สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อกำรให้นมบุตร: ใส่ใจต่อบรรทัดฐำน
ทำงสังคมและวัฒนธรรม ท�ำให้แน่ใจว่ำมีพ้ืนที่เหมำะสมกับกำร
ให้นมบุตรและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรส�ำหรับ
แม่ลูกอ่อน สนับสนุนสภำพแวดล้อมนี้ด้วยกำรส่งเสริมกำรตระหนักรู้
และกำรฝึกอบรมอย่ำงเพียงพอ

สถำนที่ที่แม่ลูกอ่อนให้นมบุตรหรือปั๊มนมต้องปลอดภัย เป็นส่วนตัว 
สะอำด ถูกสุขอนำมัยและสะดวกสบำย ควรอยู่ใกล้กับที่ท�ำงำนของ
มำรดำ ตำมหลักกำรคือต้องอยู่ในระยะที่เดินถึง ควรมีสิ่งอ�ำนวยควำม
สะดวกคอื เก้ำอี ้โต๊ะเลก็ ๆ  หรือสิง่ทีม่ผีวิเรยีบทีส่ำมำรถท�ำควำมสะอำด
ได้ง่ำย ตู้เย็นและอุปกรณ์จ�ำเป็นอื่น ๆ  ส�ำหรับกำรเก็บน�้ำนมที่ปั๊มเสร็จ 
พื้นที่ที่จัดให้ต้องไม่ใช่ห้องน�้ำหรือห้องสุขำ

จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้า …

 ✓ มีกำรให้ข้อมูลที่ปรับแต่งมำโดยเฉพำะ กำรให้ค�ำปรึกษำ และ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถส�ำหรับมำรดำที่ท�ำงำน ทั้งก่อน ระหว่ำง
และหลังกำรลำคลอด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
กำรให้นมบุตรส�ำหรับทำรก มำรดำ ครอบครัว ชุมชนและธุรกิจ 
กำรฝึกอบรมเทคนิคกำรให้นมบุตร (กำรกระตุ้นให้น�้ำนมไหล 
กำรเกบ็น�ำ้นม กำรขนส่งและกำรให้นม) ก่อนทีม่ำรดำจะกลบัเข้ำ
ท�ำงำน และจ้ดข้อแนะน�ำที่คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำส�ำหรับ
กำรจัดกำรกำรให้นมแม่เพียงอย่ำงเดียวและต่อเนื่อง

 ✓ มีกำรกระตุ้นให้เกิดกำรสนับสนุนในสถำนท่ีท�ำงำนเป็นเพื่อ
กำรให้นมบุตรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกผู้จัดกำร หัวหน้ำงำน และ
เพ่ือนร่วมงำน และจำกเพื่อนร่วมงำนท่ีประสบผลส�ำเร็จในกำร
จัดกำรกำรให้นมบุตรและท�ำงำนไปด้วย

เฉพาะประเทศไทย
องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทยและภำคี ขอน�ำเสนอคู่มือกำร
จัดท�ำมุมนมแม่ในสถำนประกอบกำรที่ประกอบไปด้วย
รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรจัดตั้งมุมนมแม่ กำรวัดผลควำม
ส�ำเร็จและอื่น ๆ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

รูป 3. ตัวอย่างของประเทศที่มีการบังคับให้มีการดูแลเด็กในภาคเอกชน

ที่มำ : บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ, กำรจัดกำรปัญหำกำรดูแลเด็ก : เหตุผลทำงธุรกิจส�ำหรับกำรสนับสนุนกำรดูแลเด็กของนำยจ้ำง, IFC, วอชิงตัน ดี.ซี., กันยำยน 2560, หน้ำ 15. 

คู่มือการจัดท�ามุมนมแม่
ในสถานประกอบกิจการ 1

คู่มือ

ในสถานประกอบกิจการ

การจัดท�า
มุมนมแม่

https://campaign.unicef.or.th/breastfeeding/workplace/files/Breastfeeding-in-workplace-manual.pdf
https://campaign.unicef.or.th/breastfeeding/workplace/files/Breastfeeding-in-workplace-manual.pdf


นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว28
คู่มือส�ำหรับภำคธุรกิจ

4.5 การดูแลเด็ก
กำรดูแลเด็กเป็นเสำหลักของนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวส�ำหรับ
ธุรกิจ และเกี่ยวข้องกับควำมร่วมมือกับมำตรกำรของรัฐเพื่อสนับสนุน
ครอบครัวในกำรจัดหำกำรดูแลเลี้ยงดูเด็กเล็ก38 หลักส�ำคัญคือ
กำรพฒันำเดก็ เน้นว่ำคณุภำพกำรดแูลตัง้แต่เดก็อำยุยังน้อยส่งผลกระทบ 
ทีส่�ำคญัแก่สภำพควำมเป็นอยูแ่ละควำมส�ำเร็จของเด็กในอนำคต แม้ว่ำ
กำรดูแลเด็กจะเป็นข้อกังวลหลักของนโยบำยสำธำรณะแต่ก็มีประเทศ
ทีก่�ำลงัเริม่บังคบัให้นำยจ้ำงจดัให้มกีำรสนบัสนนุกำรดแูลเดก็เพิม่มำกขึน้

ช่องว่ำงที่อำจเกิดขึ้น: แต่ละประเทศและภูมิภำคมีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงสิ้นเชิง ในยุโรปมีสวัสดิกำรท่ีครอบคลุมกำรดูแลเด็กเกือบทุก
ประเทศ แต่ในประเทศที่มีรำยได้ต�่ำและปำนกลำงและประเทศที่มีรำย
ได้สงูบำงประเทศมีตวัเลอืกในกำรดูแลเด็กทีจ่�ำกดั ไม่ยดืหยุน่ รำคำแพง 
หรืออำจไม่มีเลย จำกรำยงำนพบว่ำ ประเทศร้อยละ 40 ในทำงตอน
ใต้ของโลกไม่มีข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรให้บริกำรดูแลเด็กที่
จัดโดยรัฐบำลหรือนำยจ้ำง คุณภำพกำรบริกำรก็ไม่แน่นอนเนื่องจำก
ปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ควำมยำกต่อกำรจ้ำงและรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ในกำรดูแลเด็ก และกำรที่แรงงำนที่จ้ำงเพื่อดูแลเด็กขำดกำรฝึกอบรม
ที่เหมำะสมและได้รับค่ำจ้ำงต�่ำ39

38 Samman, Emma, และ Joan Lombardi, ‘กำรดูแลเด็กและครอบครัวที่ท�ำงำนนอกบ้ำน : โอกำสใหม่หรือควำมเชื่อมโยงที่หำยไป? รำยงำนสรุปเชิงหลักฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, 
หน้ำ 1, <www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly-Policies-2019.pdf>, เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563. ดูเพิ่มเติม: บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ, กำรจัดกำรปัญหำ
กำรดแูลเดก็ : แนวทำงส�ำหรบักำรดแูลเดก็ทีส่นับสนุนโดยนำยจ้ำง, IFC, วอชงิตนั ด.ีซ.ี, พฤศจกิำยน 2562, ได้ที ่<www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ gender+at+ifc/
resources/guide+for+employer-supported+childcare>, เข้ำขม 4 พฤษภำคม 2563; และ Hein, Catherine, and Naomi Cassirer, มติสถำนที่ท�ำงำนส�ำหรับกำรดูแลเด็ก, องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ, เจนีวำ, 
2553, <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/ publication/wcms_110397.pdf>, เข้ำชม 2 พฤษภำคม 2563.

39 องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, ‘นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : กำรออกแบบสถำนที่ท�ำงำนของอนำคต – รำยงำนสรุปเชิงนโยบำย’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, หน้ำ 6, 
<www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf>, เข้ำชม 29 เมษำยน 2563.

40 Samman, Emma, และ Joan Lombardi, ‘กำรดูแลเดก็และครอบครวัทีท่�ำงำนนอกบ้ำน : โอกำสใหม่หรือควำมเช่ือมโยงทีห่ำยไป? รำยงำนสรุปเชิงหลกัฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพฒันำเด็กปฐมวยั, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, หน้ำ 3.

41 Samman, Emma, และ Joan Lombardi, ‘กำรดูแลเดก็และครอบครวัทีท่�ำงำนนอกบ้ำน : โอกำสใหม่หรือควำมเช่ือมโยงทีห่ำยไป? รำยงำนสรุปเชิงหลกัฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพฒันำเด็กปฐมวยั, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, หน้ำ 4.

42 Chaturvedi, Surabhi, ‘หลักฐำนระดับโลกเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภำพของศูนย์ดูแลเด็กต่อกำรจ้ำงงำนมำรดำและผลลัพธ์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย’, กระดำษท�ำกำร หมำยเลข 1, กำรเริ่มด�ำเนินกำรส�ำหรับสิ่งที่เป็นผลต่อ
ควำมก้ำวหน้ำของผู้หญิงและเด็กในเศรษฐกิจ, นิวเดลี, เมษำยน 2562, หน้ำ 15, <https://iwwage.org/wp-content/uploads/2019/12/ChildcareseriesPaper1_compressed.pdf>, เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563.

43 Samman, Emma, และ Joan Lombardi, ‘กำรดูแลเด็กและครอบครัวที่ท�ำงำนนอกบ้ำน : โอกำสใหม่หรือควำมเชื่อมโยงที่หำยไป? รำยงำนสรุปเชิงหลักฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, 
หน้ำ 1, <www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly- Policies-2019.pdf>, เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563.

44 วิกฤติโลกในกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และ วิธีเอำชนะ ดู : องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ, โลกพร้อมจะเรียนรู้ : ล�ำดับควำมส�ำคัญของคุณภำพกำรศึกษำเด็กปฐมวัย, ยนิเซฟ, นิวยอร์ก, เมษำยน 2562, หน้ำ 13-15, 
ดูฉบับภำษำอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส และสเปนได้ที่ <www.unicef. org/reports/a-world-ready-to-learn-2019>, เข้ำชม 10 พฤษภำคม 2563.

45 Samman, Emma, และ Joan Lombardi, ‘กำรดูแลเด็กและครอบครัวที่ท�ำงำนนอกบ้ำน : โอกำสใหม่หรือควำมเชื่อมโยงที่หำยไป? รำยงำนสรุปเชิงหลักฐำน’, ยูนิเซฟ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย, นิวยอร์ก, กรกฎำคม 2562, 
ข้อย่อยที่ 1, หน้ำ 3. <www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly- Policies-2019.pdf>, เข้ำชม 11 พฤษภำคม 2563.

รำยงำนระดับประเทศของยูนิเซฟชี้ให้เห็นว่ำมีเพียงร้อยละ 45 ของ
ประเทศทั่วโลกและร้อยละ 15 ของประเทศที่มีรำยได้ต�่ำที่จัดให้มีกำร
ศกึษำระดบัเตรยีมประถมศกึษำ (เด็กก่อนวยัเรยีน) โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย 
บริกำรกำรดูแลเด็กแบบส่วนตัวในประเทศที่มีรำยได้ต�่ำและปำนกลำง
มักหมำยถึงค่ำใช้จ่ำยรำคำแพง เช่น รำยงำนกำรศึกษำจำกชำนเมือง 
4 แห่งในกลุม่ประเทศทีต่ัง้อยูท่ำงตอนใต้ของทะเลทรำยซำฮำรำในทวปี
แอฟริกำพบว่ำค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของค่ำเรียนโรงเรียนอนุบำลอยู่ระหว่ำง
หนึ่งในสี่จนเกือบครึ่งหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนของบุคคลทั่วไป40

กำรขำดกำรบริกำรที่เข้ำถึงได้เป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่ง 
เนื่องจำกมีขีดควำมสำมำรถไม่เพียงพอในกำรรับเด็ก เวลำเปิดท�ำกำร
มำตรฐำนทีไ่ม่เหมำะกบัตำรำงเวลำของพนกังำน และสภำพกำรท�ำงำน
ที่แย่ (เช่น ชั่วโมงกำรท�ำงำนที่ยำวนำนและคำดกำรณ์ไม่ได้ กำรท�ำงำน
เป็นกะ กำรใช้เวลำเดินทำงนำน และกำรขนส่งที่ไม่น่ำไว้วำงใจและ
รำคำแพง) ท�ำให้กำรดูแลเด็กไม่มีประสิทธิภำพ ผลลัพธ์ที่ตำมมำคือ
บำงครั้งผู้หญิงหรือผู้ดูแลเด็กต้องพำบุตรหลำนไปท่ีท�ำงำนด้วยซึ่ง
ยำกส�ำหรับพนักงำนที่เป็นผู้ใหญ่และเกิดควำมเสี่ยงของกำรท�ำให้เด็ก
ตกอยู่ในสภำพที่อันตรำย41

ผูห้ญงิให้ก�ำเนดิเดก็ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งธรรมชำตสิ�ำหรบัผูห้ญงิ
ที่จะท�ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลเด็ก

ความเช่ือ
กำรดูแลเด็กเป็นเรื่องปกติธรรมดำมำกและไม่ได้กระทบ
ต่อกำรจ้ำงงำนของผู้หญิง

ความเช่ือ

หำกผู้หญิงยังต้องรับผิดชอบดูแลเด็กแต่เพียงผู้เดียวหรือ
เกือบทั้งหมด ควำมไม่เสมอภำคทำงเพศสภำพจะยังคงอยู่
หรือเลวร้ำยลง – กำรขัดขวำงกำรสร้ำงพลังและศักยภำพ 
และบทบำททำงเศรษฐกิจของสตรี กำรลดกำรมีส่วนร่วมใน
ตลำดแรงงำน และกำรเพิ่มสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่
เป็นกำรท�ำงำนไม่เต็มเวลำ (พำร์ทไทม์) งำนนอกระบบ 
ไม่ปลอดภยัหรอืต้องท�ำงำนจำกบ้ำน แต่ในประเทศทีมี่อตัรำ
กำรรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี มำดูแลในศูนย์ดูแลเด็กสูง เช่น 
ประเทศต่ำง ๆ ในกลุ่มองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและ
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจจะมีควำมสัมพันธ์อย่ำงแข็งแกร่ง
ต่ออัตรำกำรจ้ำงงำนของมำรดำที่สูง โดยเฉพำะของมำรดำ
ที่มีบุตรเล็ก ๆ42

ข้อเท็จจริง
ในปี 2561 อัตรำกำรมีส่วนร่วมของแรงงำนผู้หญิงในระดับ
สำกลอยู่ท่ีร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับร้อยละ 75 ของผู้ชำย 
ใน 89 ประเทศ มีผู้หญิงที่อยู่ในช่วงส�ำคัญที่สุดของวัยเจริญ
พันธุ์ (อำยุ 25–34 ปี) คิดเป็นร้อยละ 22 ที่มีแนวโน้มควำม
เป็นอยูย่ำกจนอย่ำงรนุแรงกว่ำผูช้ำย43 สภำวะเหล่ำน้ีประกอบ
ขึ้นจำกวิกฤตโลกในระยะแรกเริ่มของกำรเรียนรู้44 และ
กำรดูแลเด็ก ในปี 2560 มีเด็กเกือบ 57 ล้ำนคน อำยรุะหว่ำง 
3–5 ปี (ร้อยละ 69) ในประเทศที่มีรำยได้ต�่ำและปำนกลำง 
67 ประเทศที่ไม่ได้รับกำรศึกษำระดับปฐมวัยใด ๆ  เลย และ
ในประเทศที่มีรำยได้ต�่ำและปำนกลำง 76 ประเทศมีเด็ก
ประมำณ 45 ล้ำนคน อำยุต�่ำกว่ำ 5 ปี ที่ด�ำรงชีวิตโดยไม่มี
ผู้ใหญ่ดูแลเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์45

ข้อเท็จจริง

ความเช่ือกับข้อเท็จจริง
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https://iwwage.org/wp-content/uploads/2019/12/ChildcareseriesPaper1_compressed.pdf
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly- Policies-2019.pdf
http://www.unicef. org/reports/a-world-ready-to-learn-2019
http://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly- Policies-2019.pdf
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ในกำรน�ำแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศมำปรับใช้ บริษัทควรพิจำรณำ
ทำงเลือกที่หลำกหลำยในกำรดูแลเด็ก รวมถึงศูนย์ดูแลเด็กและ
คลีนิกสุขภำพในที่ท�ำงำน เบี้ยเลี้ยงในกำรดูแลเด็ก กำรจัดกำร
ท�ำงำนแบบยืดหยุ่นและกำรสนับสนุนกำรดูแลเด็กในชุมชนหรือ
แผนงำนกำรดูแลเด็กหลังเลิกเรียน รวมทั้งพิจำรณำส่งเสริม
กำรดแูลเด็กกบัพันธมติรทำงธุรกจิและผู้ทีอ่ยูใ่นสำยกำรผลติและ
กำรจัดหำวัตถุดิบของบริษัท

ขนำดของแผนงำนกำรดูแลเด็กควรเหมำะสมกับจ�ำนวนของผู้ปกครอง
ทีท่�ำงำนในโรงงำนหรอืสถำนทีท่�ำงำนอืน่ ๆ  เช่น หำกนำยจ้ำงมพีนกังำน
ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง กลุ่มใหญ่หรือมีที่ท�ำงำน/โรงงำน/สำขำหลำย
แห่ง กค็วรมกีำรเพิม่หรือขยำยกำรจดัหำกำรดแูลเดก็อย่ำงสมเหตุสมผล 

 องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเร็จ

ภำคธุรกิจควรพิจำรณำทำงเลือกทั้งหมดเพื่อให้กำรสนับสนุนกำรดูแล
เด็กมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ซึ่งรวมถึงทำงเลือกดังต่อไปนี้ 

ยดึควำมต้องกำรเป้นหลกั: ควำมต้องกำรกำรดแูลเดก็ของพนกังำนอำจ
มีควำมหลำกหลำยอย่ำงมำก ขณะเดียวกันแนวทำงกำรดูแลเด็ก
ก็มีหลำยวิธี นำยจ้ำงควรท�ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของพนักงำนที่
เป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง โดยร่วมมอืกบัตัวแทนพนกังำนและสหภำพแรงงำน
ก่อนจะลงมือแก้ปัญหำใด ๆ เพ่ือออกแบบแผนงำนที่เหมำะสมและ
เข้ำกับบริบทของโครงกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด ควำมต้องกำร
กำรดูแลเด็กยังมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำเด็กจะถึงวัยที่เข้ำโรงเรียนแล้ว
ก็ตำม ดังนั้นบริษัทอำจต้องจัดให้มีโครงกำรดูแลเด็กหลังเลิกเรียนและ
ระหว่ำงปิดเทอม เพื่อรับรองว่ำกำรดูแลเด็กจะยังคงด�ำเนินต่อไปขณะ
ที่เด็กเติบโตและพัฒนำขึ้น 

46 องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ, กำรเริ่มอย่ำงแข็งแกร่ง 2560: ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของ OECD ต่อกำรศึกษำและกำรดูแลเด็กปฐมวัย, ส�ำนักพิมพ์ OECD, เจนีวำ, 2560.

คุณภำพท่ีไว้ใจได้: ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 
แผนงำนดูแลเด็กควรบริหำรจัดกำรโดยผู้ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนนี้
และมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยแนะน�ำให้เป็นมืออำชีพที่มีใบรับรองและ
เป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำและกำรฝกึอบรมที่จ�ำเปน็ แผนงำนควรจดัขึน้ใน
สถำนที่/บริเวณที่ปลอดภัย มีสัดส่วนของเด็กและครูที่เหมำะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของเด็กและควำมสำมำรถในกำร
มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จำกครูและเพื่อนให้ดีที่สุด ส่วนกำรดูแลเด็ก
ที่อำยุต�่ำกว่ำ 1 ปีนั้น องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจแนะน�ำว่ำไม่ควรมีเด็กเกินกว่ำ 3 คนต่อครู 1 คน และส�ำหรับ
เด็กอำยุระหว่ำง 1 – 3 ปีไม่ควรมีเด็กเกิน 5 คนต่อครู 1 คน46

คุณภำพยังหมำยถึงกำรมีนโยบำยกำรปกป้องดูแลเด็กที่มีมำตรฐำนที่
จะช่วยลดอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้กบัเดก็ หรอืกำรถกูล่วงละเมดิโดยผูดู้แล 
อำสำสมัคร ผู้มำเยือน ผู้ปกครองและจำกเด็กคนอื่น โดยสำมำรถอ่ำน
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุ้มครองเด็กได้จำก ‘คู่มือกำรปกป้องดูแล
เด็กส�ำหรับภำคธุรกิจ พบกับค�ำแนะน�ำพร้อมข้ันตอนในกำรระบุและ
ป้องกันควำมเสีย่งทีม่ต่ีอเดก็จำกกำรด�ำเนนิธรุกจิของคณุ’ ฉบบัภำษำไทย 
ในเวบ็ไซต์ยนูเิซฟ https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.
org.thailand/files/2019-06/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_
FINAL_TH.PDF

ในทำงปฏิบัติ กำรรักษำคุณภำพของแผนงำนดูแลเด็กให้มั่นคง
มีหลำยวิธีที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เช่น ศูนย์ดูแลเด็กในท่ีท�ำงำน
มักจะมีต้นทุนต�่ำกว่ำกำรสร้ำงหรือเช่ำสถำนที่ภำยนอก พนักงำน
ที่เป็นพ่อแมที่ได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสมแล้วสำมำรถ
เป็นอำสำสมคัรที่มีคุณสมบัติที่สำมำรถผลัดกันให้ควำมช่วยเหลือ
มืออำชีพที่ได้รับกำรรับรองในกำรดูแลเด็กได้ พนักงำนที่เป็น
พ่อแม่ที่มีประสบกำรณ์ยังสำมำรถฝึกอบรมกำรดูแลเด็กและ
ให้ค�ำปรกึษำต่อพนกังำนทีเ่ป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง คนอืน่ ๆ  อกีด้วย

https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2019-06/UNICEF_ChildSafeguardingTool
https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2019-06/UNICEF_ChildSafeguardingTool
https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2019-06/UNICEF_ChildSafeguardingTool
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ระบวุตัถปุระสงค์อย่ำงชดัเจน: แผนงำนดแูลเดก็ทีไ่ด้รบักำรพฒันำหรอื
อนุมัตคิวรมีวัตถปุระสงค์ทีช่ดัเจน ค�ำนงึถงึจดุมุง่หมำยและควำมส�ำคัญ
ของกำรดูแลเด็ก แผนงำนทุกแผนที่นำยจ้ำงอนุมัติควรได้รับส่งเสริม
และพัฒนำภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภำพและปลอดภัย 
ควรมีควำมยืดหยุ่น ช่วยดึงควำมสนใจและควำมสำมำรถเฉพำะตัว
ของเด็ก ๆ ได้

รับรองควำมพร้อมในกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึง: เมื่อตัดสินใจให้มี
แผนงำนดแูลเดก็ในธรุกิจ ต้องมกีำรรับประกันว่ำแผนงำนนัน้ตอบสนอง
ข้อสงสยัต่ำง ๆ  เช่น มีศูนย์ดแูลเดก็อยูใ่น อยูใ่กล้หรือนอกสถำนทีท่�ำงำน
หรือไม่ หำกสถำนที่ท�ำงำนไม่อยู่ในระยะที่เดินได้จำกสถำนที่ดูแลเด็ก
มีบริกำรรถรับส่งหรือกำรคมนำคมอื่น ๆ ที่เข้ำถึงได้ง่ำยหรือรำคำถูก
ให้หรือไม่ ผูป้กครองทีท่�ำงำนต้องผ่ำนขัน้ตอนทีย่ดืยำวเพือ่ขอค่ำเบีย้เลีย้ง 
ในกำรดูแลเด็กหรือไม่ สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนปลอดภัยส�ำหรับ
ผู้หญิงตั้งครรภ์และบุตรหลำนของพวกเขำหรือไม่ มีกำรด�ำเนินกำร
ใดแล้วบ้ำงเพื่อลดกำรท�ำงำนล่วงเวลำที่เกินควำมจ�ำเป็นของพนักงำน
ทีต่ัง้ครรภ์ และลดควำมถ่ีของงำนทีเ่ป็นกะและชัว่โมงท�ำงำนทีไ่ม่สำมำรถ
คำดคะเนได้

ในทำงปฏิบัติ หำกบริษัทจัดให้มีกำรดูแลเด็กในธุรกิจ บริษัทจะ
ต้องด�ำเนินกำรโดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของพนักงำนเป็นหลัก 
และนำยจ้ำงต้องด�ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำค่ำธรรมเนียมรำคำไม่แพง 
โดยอำจเสนอเงินอุดหนุนเต็มจ�ำนวนหรือบำงส่วนให้ กำรให้เงิน
ค่ำครองชีพแก่ครอบครัวท่ีด้อยโอกำสเพื่อช่วยให้พวกเขำได้รับ
กำรบริกำรดูแลเด็ก หรือกำรช�ำระเงินให้แก่ผู้ให้บริกำรโดยตรง 
พร้อมเงื่อนไขเจำะจงให้รับดูแลเด็กจำกองค์กร เหล่ำนี้เป็นสิ่งท่ี
แนะน�ำให้บริษัทด�ำเนินกำรเป็นอย่ำงยิ่ง

กำรจัดให้มีส่วนร่วมและให้ควำมร่วมมือ: ให้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำน
ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนกำร ให้โอกำสพ่อแม่/
ผู้ดูแลท่ีท�ำงำน ได้เสนอควำมคิดเห็น แสดงควำมต้องกำรและ
มีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้นและตลอดแผนงำน เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไข
ควำมเกี่ยวข้อง ประสิทธิผลและควำมยั่งยืนของแผนงำน

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบิดำในกำรดูแลเด็ก สนับสนุนบทบำทของ
ผู้ชำยในฐำนะผู้ดูแล อนุญำตให้พวกเขำลำงำนเพื่อเข้ำเยี่ยมก่อนคลอด 
เยี่ยม/เข้ำชมและมส่ีวนรว่มในกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่จดัขี้นในสถำนดูแลเดก็

กรอบ 7.

กรณีศึกษา: แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงงาน

การด�าเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อเด็กในโรงงานโดยบริษัทที่ปรึกษานานาชาติ
ศูนย์สิทธิแด็กและควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (The Center for Child-Rights and Corporate Social Responsibility – 
CCR CSR) บริษัทที่ปรึกษำนำนำชำติท่ีตั้งอยู่ในประเทศจีน ได้พัฒนำ “พ้ืนที่ที่เป็นมิตรต่อเด็ก” ขึ้น สถำนท่ีอ�ำนวยควำมสะดวก
ในโรงงำนที่มีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กนี้ เปิดให้บุตรหลำนของพนักงำนเข้ำไปเล่น เรียนรู้และพัฒนำทักษะทำงสังคม
ผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์กับครูและเด็กอื่น ๆ ขณะที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองของพวกเขำก�ำลังท�ำงำน ขณะเดียวกันโครงกำรนี้ยังตอบสนอง
ควำมต้องกำรกำรดแูลเดก็ทีเ่ร่งด่วนเมือ่เด็กไม่ได้เข้ำเรยีน ไม่ว่ำจะเป็นหลงัเลกิเรยีนหรือศนูย์ดแูลเดก็เตม็วนัทีใ่ห้บรกิำรระหว่ำงปิดภำคเรยีน 
CCR CSR ได้ด�ำเนินโครงกำรที่เป็นมิตรต่อเด็กในประเทศจีนไปแล้วกว่ำ 44 แผนตั้งแต่ปี 2560–2562 กำรประเมินผลกระทบแสดง
ให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนและผู้จัดกำร เด็กและผู้ปกครอง พ่อแม่ของพวกเขำ ประสิทธิภำพในกำร
ท�ำงำนของพนกังำนทีเ่ป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง และกำรสร้ำงแบรนด์ขององค์กรทีเ่พิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง โดย CCR CSR ก�ำลงัพฒันำพืน้ที่
ที่เป็นมิตรต่อเด็กเคลื่อนที่ (Mobile Child-Friendly Spaces) เพื่อเข้ำถึงพนักงำนที่เป็นพ่อแม่ผู้เปรำะบำง ที่อยู่ในกลุ่มแรงงำนนอก
ระบบ โดยเฉพำะภำคกำรเกษตรและกำรเพำะปลูก[1]

ผู้ผลิตเสื้อผ้าลดการขาดงานและการลาออกจากงานของพนักงานโดยการจัดหาการดูแลเด็กให้
MAS Holdings คือผู้ผลิตเสื้อผ้ำที่มีสถำนที่ดูแลเด็กหลำยแห่งในโรงงำนสำขำทั่วโลก (โดยมีถึง 8 แห่งในประเทศศรีลังกำ) ซึ่งได้เห็นถึง
อตัรำกำรขำดงำนและะกำรลำออกของพนักงำนในบรษิทัทีล่ดลงภำยหลงักำรจดัให้มสีวสัดิกำรกำรดูแลเดก็ บรษิทัได้เกบ็ข้อมลูในโรงงำน 
MAS Kreeda Al Safi-Madaba ในประเทศจอร์แดน และพบว่ำหลังจำกมีกำรเพิ่มสวัสดิกำรดังกล่ำว จ�ำนวนพนักงำนหญิงของบริษัท
เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรำกำรขำดงำนเนื่องจำกกำรลำป่วยในช่วง 9 เดือนแรกลดลงถึงร้อยละ 9 หลังจำกจัดให้มีบริกำรที่เป็นมิตรต่อมำรดำ
และบุตร ซึ่งรวมถึงสถำนรับเลี้ยงเด็กกลำงวันในที่ท�ำงำน ห้องพยำบำล ห้องให้นมบุตรและกำรขนส่งที่ปลอดภัย โรงงำนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่
ชนบทห่ำงไกลในประเทศจอร์แดน ซึ่งมีอัตรำกำรพัฒนำทำงสังคมและเศรษฐกิจและกำรมีส่วนร่วมของแรงงำนเพศหญิงที่ต�่ำ[2]

ที่มำ :

[1] ศูนย์สิทธิแด็กและควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, แผนงำนน�ำร่องในประเทศจีนเรื่องพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อเด็กในโรงงำน, 2559 : กำรศึกษำผลกระทบ, ฮ่องกง, <www.ccrcsr.com/sites/default/files/
CCR%20CSR%20FCFS%20Impact%20Assessment%202017.pdf>,

[2] บรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ, กำรจัดกำรปัญหำกำรดูแลเด็ก : เหตุผลทำงธุรกิจส�ำหรับกำรดูแลเด็กที่สนับสนุนโดยนำยจ้ำงในประเทศศรีลังกำ’, IFC, วอชิงตัน, ดี.ซี., ธันวำคม 2561, <www.ifc.org/wps/
wcm/connect/fe0a2fa6-6dde-483a-be75-48c0cc66ceb2/Report.pdf? MOD=AJPERES&CVID=muIpGtj>; และ หน้ำ 12, <www.ifc.org/wps/wcm/connect/c4932977-263e-45d4-9da4-
f936694ee13c/ MASKreeda_Layout+3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lXu8BzS>, เข้ำชม 4 พฤษภำคม 2563.

http://www.ccrcsr.com/sites/default/files/CCR%20CSR%20FCFS%20Impact%20Assessment%202017.pdf
http://www.ccrcsr.com/sites/default/files/CCR%20CSR%20FCFS%20Impact%20Assessment%202017.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fe0a2fa6-6dde-483a-be75-48c0cc66ceb2/Report.pdf? MOD=AJPERES&CVID=muIpGt
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fe0a2fa6-6dde-483a-be75-48c0cc66ceb2/Report.pdf? MOD=AJPERES&CVID=muIpGt
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c4932977-263e-45d4-9da4-f936694ee13c/ MASKreeda_Layout+3.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c4932977-263e-45d4-9da4-f936694ee13c/ MASKreeda_Layout+3.pdf?MOD=AJPERES
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รวมถงึกำรจ้ำงผูช้ำยมำท�ำงำนในศูนย์ดแูลเดก็โดยมกีำรจดักำรฝึกอบรม
และมำตรกำรบรรเทำควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม กำรส่งเสรมิและจดัเตรียม
ให้ผู้ดูแลเด็กมีควำมพร้อมที่จะต่อต้ำนและหักหำญทัศนคติแบบเหมำ
รวมในเรื่องเพศและกำรแบ่งปันงำนที่ไม่ได้รับค่ำจ้ำง และส่งเสริม
ให้กำรลำเพือ่เลีย้งดูบตุรเป็นหลกัปฏบิตัมิำตรฐำน รวมถงึสทิธิประโยชน์
อื่น ๆ ของครอบครัวด้วย47

กำรประเมนิผลอย่ำงสม�่ำเสมอ: ภำคธรุกิจควรท�ำกำรประเมนิโครงกำร
และแผนงำนกำรดูแลเด็กทั้งหมดเป็นประจ�ำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงต่อเนื่อง

จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้า …

 ✓ มีกำรด�ำเนินกำรแบบองค์รวมเพื่อสร้ำงผลกระทบเชิงบวกให้
มำกทีส่ดุ กำรจดัให้มกีำรดแูลเด็กโดยผูใ้ห้บรกิำรนัน้ยงัไม่เพียงพอ 
กำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กควรผนวกเข้ำกับบริบท
ของครอบครัว กำรเสริมสร้ำงพลังและศักยภำพ ควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจและสุขภำพของพ่อแม่ ต่ำงก็ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส�ำคญัต่อพัฒนำกำรของเดก็ในทำงกลบักันพฒันำกำรของเดก็
ก็ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อสิ่งดังกล่ำว 

 ✓ ขยำยขอบเขตกำรสนบัสนนุให้กว้ำงขึน้หรอืเตม็รปูแบบ นอกเหนือ
จำกกำรสนบัสนนุพ่อแม่ผูป้กครองทีท่�ำงำนและบตุรหลำนให้มำก
ทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้แล้ว ควรขยำยควำมช่วยเหลือไปยงัเดก็ทีเ่ปรำะ
บำงด้วย เช่น เด็กที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ที่แร้นแค้น หรือมำจำก
ครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ว่ำงงำนหรือเจ็บป่วย กำรขยำย
ครอบข่ำยให้เข้ำถึงเด็กที่เจ็บป่วยจำกโรคเรื้อรังหรือเด็กชำยขอบ 
เช่น เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กข้ำมชำติ เด็กที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง อยู่ใน
ตลำดแรงงำนนอกระบบ หรอืเดก็ทีผู่ด้แูลไม่มคีวำมรูห้รอืไม่ได้รบั
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับสิทธิของตนและขั้นตอนกำรเข้ำถึง
ควำมช่วยเหลือในกำรดูแลเด็ก

 ✓ ท�ำให้แผนงำนและโครงกำรดูแลเด็กทั้งหลำยคงอยู่ มีรำคำที่
สมเหตสุมผล เข้ำถงึได้และมคีณุภำพทีด่ต่ีอไป กำรท�ำให้แผนงำน
และโครงกำรที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ท้ำทำยยิ่ง 
จงึควรสร้ำงให้แผนงำนเหลำ่นีด้�ำเนนิต่อไปท�ำงำนได้ในระยะยำว
เพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

 ✓ สนบัสนนุนโยบำยสำธำรณะทีส่่งเสรมิด้ำนกำรเงนิ เพือ่รบัประกัน
ว่ำจะมีบริกำรดูแลเด็กที่รำคำไม่แพงและทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้

4.6 เงินสวัสดิการบุตร
เงินสวัสดิกำรบุตร คือกำรโอนเงินให้แก่ผู้ดูแลเด็กที่ได้มีกำรระบุไว้และ
ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดเป็นประจ�ำ โดยทั่วไปแล้ว 
เงนิสวสัดกิำรบตุรควรเป็นส่วนหนึง่ของระบบของกำรคุม้ครองทำงสังคม 

47 Nepomnyaschy, Lenna, และ Jane Waldfogel, ‘กำรลำเพือ่ดแูลบตุรของบดิำและกำรมส่ีวนร่วมในเด็กเลก็ : หลกัฐำนจำกงำนศกึษำตำมยำวในเด็กชำวอเมรกินัปฐมวยัทีเ่กดิในเวลำใกล้เคยีงกนั’, ชุมชน, งำนและครอบครวั, 
เล่ม 10, เลขที่ 4, 2550, หน้ำ 427–453.

48 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศและองค์กำรทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชำชำต,ิ ‘กำรมุง่สูก่ำรคุม้ครองทำงสงัคมสำกลเพือ่เดก็ บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื เป้ำหมำยที ่1.3’, ไอแอลโอ-ยนูเิซฟ รำยงำนร่วมเรือ่งกำรคุม้ครอง
ทำงสังคมเพื่อเด็ก, ยูนิเซฟและไอแอลโอ, นิวยอร์กและเจนีวำ, 6 กุมภำพันธ์ 2562, หน้ำ 3, <www.unicef.org/media/49401/ file>, เข้ำชม 14 พฤษภำคม 2563.

ส�ำหรับเด็กเล็ก ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ 
หมำยควำมว่ำแท้จริงแล้วรัฐบำลคือผู้มีภำระหน้ำที่หลักในกำรด�ำเนิน
กำรจัดหำและแจกจ่ำยเงินสวัสดิกำรบุตร อย่ำงไรก็ตำม กำรที่รัฐ
มีหน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวไม่ถือเป็นข้อบังคับกีดกันองค์กรใน
กำรด�ำเนินกำรอย่ำงแข็งขันเพื่อสนับสนุนเงินสวัสดิกำรบุตรหรือ
มีส่วนร่วมในแผนงำน

ช่องว่ำงที่อำจเกิดขึ้น: มีเด็กเพียงร้อยละ 35 ทั่วโลกที่ได้รับสวัสดิกำร
ควำมคุ้มครองทำงสังคม ส่วนในระดับภูมิภำคกำรคุ้มครองสวัสดิกำร
บุตรสูงถึงร้อยละ 88 ในทวีปยุโรปและเอเชียกลำง และร้อยละ 16 
ในทวีปแอฟริกำ48 หมำยควำมว่ำเด็กส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่ในประเทศที่
ยำกจนท่ีสุด ในครัวเรือนท่ีแร้นแค้นท่ีสุด ไม่ได้รับเงินสนับสนุนใด ๆ 
เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนำกำรของพวกเขำเลย

 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

กำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและกำรรับรองข้ันพืน้ฐำน: นำยจ้ำงต้องเคำรพ
และปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับของประเทศ จังหวัด และ
ท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบักำรคุม้ครองสทิธแิรงงำนและสทิธเิดก็ หมำยควำม
ว่ำกำรด�ำเนนิงำนเรือ่งค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ ประกนัสงัคมและสภำพกำรท�ำงำน 
รวมถึงชั่วโมงกำรท�ำงำน กำรชดเชยกำรท�ำงำนล่วงเวลำ สุขภำพ
และควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำนต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนด เพื่อให้แน่ใจ
ว่ำพนักงำนโดยเฉพำะที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับกำรรับรอง
ขัน้พืน้ฐำนเพือ่รบัมอืกับควำมเสีย่งตอ่ชีวติทีไ่ม่คำดคิดและรักษำสภำพ
ควำมเป็นอยู่ที่ดี

 องค์ประกอบส�าคัญของความส�าเร็จ

แม้ว่ำสวัสดิกำรบุตรเป็นภำระหน้ำที่หลักของรัฐ แต่ภำคธุรกิจก็ได้รับ
กำรส่งเสริมให้พิจำรณำทำงเลือกที่หลำกหลำย รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

กำรด�ำเนินกำรแบบองค์รวมเพื่อสร้ำงผลกระทบเชิงบวกให้มำกที่สุด: 
องค์กรควรใช้ประโยชน์อย่ำงเตม็ทีจ่ำกนโยบำยทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวั
ที่มีอยู่และกำรริเร่ิมที่ส�ำคัญอื่น ๆ รวมถึงที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ 
เพ่ือสร้ำงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเสริมสร้ำงสิทธิประโยชน์ในระยะยำว
ส�ำหรับเด็กและครอบครัว ภำคธุรกิจสำมำรถเป็นพันธมิตรกับรัฐบำล 
สมำคมอุตสำหกรรมท้องถิ่น และระดมทรัพยำกรให้มำกขึ้น โครงกำร
ลูกผสมที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชนจะสำมำรถสร้ำง
ศักยภำพที่ยิ่งใหญ่

เฉพาะประเทศไทย
องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทยและภำคี ขอน�ำเสนอคู่มือ 
“เล่น” ให้ได้ “เรื่อง” และเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี ไม่ตีก็ดีได้ 
เพือ่เป็นคู่มอืในกำรส่งเสรมิกำรเลีย้งดบูตุรของพนกังำน
โดยท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลจำกลิงค์ด้ำนล่ำง 

เลี้ยงลูกให�ถูกว�ธี
ไม�ตีก็ดีได�

เลี้ยงลูกอย�างเข�าใจ
หยุดใช�ความรุนแรง

องค�การยูนิเซฟ ประเทศไทย
�� ������������ ����������� ��������� ���� �����   ���� � ���� ����   ������ � ���� ����

( www.unicef.or.th/endviolence )

http://www.unicef.org/media/49401/ file
https://www.unicef.org/thailand/th/reports/เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี-ไม่ตีก็ดีได้
https://www.unicef.org/thailand/th/reports/เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี-ไม่ตีก็ดีได้
https://www.unicef.org/thailand/th/reports/เล่น-ให้ได้-เรื่อง
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จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้า …

 ✓ ให้กำรคุม้ครองที่มำกขึน้และดีขึน้ โดยเสริมให้ควำมพยำยำมของ
บริษัทไปไกลกว่ำกำรปฎิบัติตำมกฎหมำย บริษัทควรให้ควำม
สนใจเรื่องสภำพกำรท�ำงำนและค่ำแรงที่มั่นคงส�ำหรับครอบครัว
ท่ีท�ำงำนในท่ีท�ำงำนของบรษิทั รวมถงึในห่วงโซ่อปุทำนของบรษิทั 
เปน็พิเศษ เพือ่ทีพ่อ่แม่ ผูป้กครองที่ต้องท�ำงำนเหล่ำนีจ้ะสำมำรถ
เติมเต็มภำระผูกพันของครอบครัว คู่ไปกับหน้ำที่กำรงำนของตน
ได้มำกขึ้น 

 ✓ มกีำรสอบถำมควำมต้องกำรและควำมชอบของพนักงำนเกีย่วกบั
สวัสดิกำรบุตร เพื่อช่วยให้กำรออกแบบโครงสร้ำงและแผนงำน
มีควำมเหมำะสมและมทีำงเลอืกส�ำหรบัสวสัดกิำรบตุรทีส่อดคล้อง
กับบริบท

 ✓ ใช้มำตรกำรตอบสนองของกำรคุ้มครองทำงสังคมเพื่อสนับสนุน

กรอบ 8.

กรณีศึกษา: ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมมอบเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็ก 

บริษัท Borusan Mannesmann ผู้ผลิตท่อเหล็กในประเทศตุรกีซึ่งเป็นส�ำนักงำนสำขำของบริษัท Borusan Group พนักงำนที่เป็น
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับเงินสมทบเพือกำรดูแลเด็ก โดยเริ่มต้นจำกกำรเรียกร้องของแรงงำนชำยในองค์กรเพ่ือช่วยให้ภรรยำของ
พวกเขำสำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในระบบได้

แผนงำนมจีดุมุ่งหมำยเพ่ือจัดหำกำรสนับสนุนโดยตรงต่อคนงำนและครอบครวั และส่งเสรมิเป้ำหมำยของบรษัิทในกำรกระตุน้ให้ผูห้ญงิ
มีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนในประเทศตุรกี หำกคนงำนสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำบุตรหลำนของตนได้ลงทะเบียนในโรงเรียนเตรียมอนุบำล
หรืออนุบำล และคู่สมรสได้รับกำรจ้ำงงำนในระบบ จะได้รับเงินอุดหนุนรำยเดือนจ�ำนวน 200 ลีรำตุรกี (57 ดอลลำร์สหรัฐ) ต่อบุตร
หนึ่งคนที่มีอำยุระหว่ำง 3 – 6 ปี

Zafer Atabey ผู้จัดกำรทั่วไปของ Borusan Mannesmann อธิบำยว่ำแผนงำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงไร “ในช่วงต้น ผมพยำยำม
ออกแบบบำงอย่ำงทีซ่ับซ้อนกว่ำมำก คอื กำรสรำ้งสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรดแูลเดก็ของเรำเอง เชน่ … แตใ่นตอนท้ำย ผมพยำยำม
จะท�ำอะไรบำงอย่ำงท่ีมีสมรรถภำพและเป็นรูปธรรมมำกกว่ำ นั่นคือ กำรให้เงินอุดหนุน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิธีแก้ปัญหำที่เร็วและ
มีประสิทธิภำพที่สุด”

ทีม่ำ : บรรษทัเงนิทนุระหว่ำงประเทศ, กำรจดักำรปัญหำกำรดแูลเดก็ : เหตผุลทำงธรุกจิส�ำหรบักำรดแูลเดก็ท่ีสนบัสนนุโดยนำยจ้ำง – กรณศีกึษำ : อตุสำหกรรมโบรซุนั / กำรผลติอตุสำหกรรมหนกั, ประเทศตรุก’ี, 
IFC, วอชิงตัน, ดี.ซี., กันยำยน 2560, หน้ำ 8–9, <www.ifc.org/wps/wcm/connect/f608ce9f-bdb7- 4a4f-9d6f-30ccab4b05ce/Borusan_Layout+2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lXu8vbH>, 
เข้ำชม 10 พฤษภำคม 2563.

ผู้ปกครองและผู้ดูแล รวมถึงกำรขยำยแผนโครงกำรโอนเงินและ
ผลปรธดยชน์ทำงสงัคมต่ำง ๆ  ทัง้ตำมแนวนอน (สูค่นจ�ำนวนมำกขึน้) 
และแนวตั้ง (กำรเพิ่มขนำดกำรถ่ำยโอน) เพื่อขยำยกำรคุ้มครอง
ส�ำหรับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เปรำะบำงที่สุด ซึ่งอำจท�ำให้
ส�ำเร็จผ่ำนเงินอุดหนุนเด็กสำกล สวัสดิกำรกำรลำคลอด/กำรลำ
เพือ่เลีย้งดบูตุรของบดิำ กำรโอนเงินสดให้แรงงำนนอกระบบ และ
สิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีควำมอ่อนไหวทำงเพศสภำพและอำยุ 
(เช่น ชุดอุปรณ์กำรจัดกำรสุขอนำมัยของกำรมีประจ�ำเดือน 
ผ้ำอ้อม อำหำร)

 ✓ ผสำนกำรให้เงินสดเข้ำกับกำรส่งข้อมลูและส่วนประกอบ “เพ่ิมเตมิ” 
อื่น ๆ ที่สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวก ควำมเสมอภำค
ทำงเพศสภำพและกำรป้องกันควำมรุนแรง

 ✓ สนับสนุนนโยบำยสำธำรณะที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะประเทศไทย
ทรำบหรือไม่ว่ำประเทศไทย มีกำรให้เงินอุดหนุนส�ำหรับเด็กเล็กเดือนละ 
600 บำทแก่ครอบครัวที่รำยได้เฉลี่ยข้ันต�่ำของทุกคนในครัวเรือนต�่ำว่ำ 
100,000 บำทต่อปี โดยกำรทดสอบสิทธิเบื้องต้น สำมำรถท�ำได้จำก https://
csg.dcy.go.th/th/eligibility-test และสำมำรถด ูVDO เพือ่ให้ได้รำยละเอียด
เพิ่มเติมจำก https://www.youtube.com/watch?v=s9ximJhFlkA ดู VDOแบบทดสอบ

https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test
https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test
https://www.youtube.com/watch?v=s9ximJhFlkA
https://csg.dcy.go.th/th/eligibility-test
https://www.youtube.com/watch?v=s9ximJhFlkA
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กำรประเมินตนเองเป็นวิธีกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน
ของบริษัทท่ีเกี่ยวกับนโยบำยและแผนงำนท่ีเป็นมิตรต่อครอบครัว 
กำรประเมินตนเองไม่ใช่แบบทดสอบหรือกำรตรวจสอบบัญชี และ
ไม่มีค�ำตอบที่ถูกหรือผิด

ภาคผนวก ๑ :
แบบส�ารวจการจัดการประเมินตนเอง

เป้ำหมำยคือกำรระบุปัญหำและหำวิธีแก้ไขที่เหมำะสม ขณะที่มีปัจจัย
มำกมำยที่ต้องน�ำมำพิจำรณำเม่ือท�ำกำรตัดสินใจว่ำจะเดินหน้ำต่อไป
อย่ำงไร กำรด�ำเนินกำรในขั้นแรกควรส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรอำวุโสและ
ระดบักลำงท�ำกำรประเมนิตนเองด้วยทศันคตทิีเ่ปิดกว้ำง ผลกำรประเมนิ
ที่ได้สำมำรถน�ำไปพิจำรณำพร้อมกับกำรประเมินควำมต้องกำร
ของพนักงำน (ดูภำคผนวก ๒)

49 อนุสัญญำฉบับท่ี 138 ขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศระบุให้รัฐบำลของประเทศก�ำหนดอำยุขั้นต�่ำตำมกฎหมำยของเด็กที่ได้รับอนุญำติให้ท�ำงำน เพื่อให้แน่ใจว่ำจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำภำคบังคับ 
และยังให้แนวทำงที่เข้มงวดของอำยุที่เกี่ยวกับลักษณะงำนที่เด็กสำมำรถท�ำได้ถูกต้องตำมกฎหมำย อนุสัญญำขั้นพื้นฐำนนี้ก�ำหนดอำยุข้นต�่ำทั่วไปส�ำหรับกำรรับคน กำรจ้ำงงำนหรือกำรท�ำงำนที่ 15 ปี (13 ปีส�ำหรับงำนเบำ) 
และอำยุขั้นต�่ำของงำนอันตรำยที่ 18 ปี (16 ปีขึ้นกับเงื่อนไขที่เข้มงวดบำงข้อ). ดู ILO: <www.ilo.org/global/standards/subjects- covered-by-international-labour-standards/child-labour>, เข้ำชม 
22 พฤษภำคม 2563.

ตาราง ก. ตัวอย่างแบบส�ารวจการจัดการประเมินตนเอง ด้านนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแรงงาน

ค�าถาม ค�าตอบ

บริษัทจ้ำงพนักงำนกี่คน

ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ 
ในต�ำแหน่งต่ำง ๆ มีระดับเท่ำไหร่

อัตรำผู้หญิงต่อผู้ชำยทั้งองค์กร มีร้อยละเท่ำไหร่  
อัตรำผู้หญิงต่อผู้ชำยในต�ำแหน่งอำวุโสที่ท�ำหน้ำที่ในกำรตัดสินใจ มีร้อยละเท่ำไหร่  
อัตรำผู้หญิงต่อผู้ชำยในฝ่ำยจัดกำรระดับปฏิบัติกำร มีร้อยละเท่ำไหร่  
อัตรำผู้หญิงต่อผู้ชำยในงำนเสมียน มีร้อยละเท่ำไหร่  
อัตรำผู้หญิงต่อผู้ชำยในสำยกำรผลิต มีร้อยละเท่ำไหร่  

มีแรงงำนข้ำมชำติกี่คน
จ�ำนวนของแรงงำนข้ำมชำติทั้งหมด  
จ�ำนวนแรงงำนข้ำมชำติเพศหญิง  
จ�ำนวนแรงงำนข้ำมชำติเพศชำย  

มีพนักงำนที่มีบุตรแล้วกี่คน สมรสแล้ว
และโสดกี่คน รวมถึง (อำจต้องพิจำรณำ) 
คู่สำมีภรรยำที่เป็นเพศเดียวกัน

จ�ำนวนของพนักงำนที่มีบุตรทั้งหมด  
จ�ำนวนพนักงำนที่แต่งงำนแล้ว  
จ�ำนวนพนักงำนที่โสด  

ค่ำเฉลี่ยของจ�ำนวนบุตรต่อพนักงำน 
คิดเป็นเท่ำไหร่

ในส่วนกำรกระจำยอำยุของบุตร
พนักงำน ในแต่ละกลุ่มอำยุ (ปี)  
มีจ�ำนวนเท่ำไหร่

0–2 (ช่วงดื่มนมแม่)  
3–5 (ช่วงก่อนวัยเรียน)  
6–12 (ช่วงประถมศึกษำ)  
13–15 (ช่วงมัธยมศึกษำตอนต้น)  
16–17 (ช่วงที่สำมำรถเริ่มท�ำงำนได้49)   
18 or older (ผู้บรรลุนิติภำวะ)  

http://www.ilo.org/global/standards/subjects- covered-by-international-labour-standards/child-labour
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มุมมองของผู้บริหารเรื่องความท้าทายทั่วไปที่พนักงานในบริษัทต้องเผชิญ 
โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพนักงานที่ตัง้ครรภ์

ค�าถาม ค�าตอบ

ท่ำนคิดว่ำควำมเท่ำเทียมทำงเพศสภำพในบริษัทเป็นสิ่งส�ำคัญหรือไม่

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ท่ำนคิดว่ำกำรที่พนักงำนของท่ำนมีควำมสมดุลย์ที่ดีระหว่ำงกำรท�ำงำนและ 
กำรใช้ชีวิตเป็นสิ่งส�ำคัญหรือไม่

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

บริษัทของท่ำนเคยท�ำกำรประเมินควำมต้องกำรเกี่ยวกับควำมสมดุลย์ระหว่ำงกำรท�ำงำนและ 
กำรใช้ชีวิต และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลครอบครัวหรือไม่

บริษัทของท่ำนมีปัจจัย/กำรจัดกำร สถำนที่ท�ำงำนใดที่อำจมีผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตส่วนตัว/ 
ชีวิตครอบครัวของพนักงำน 

บริษัทของท่ำนมีปัจจัย/กำรจัดกำร สถำนที่ท�ำงำนใดที่อำจมีผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตส่วนตัว/ 
ชีวิตครอบครัวของพนักงำน

บริษัทของท่ำนมีกำรสนับสนุนเพิ่มเติมให้พนักงำนที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือไม่

พนักงำนที่ตั้งครรภ์และพนักงำนที่ให้นมบุตรในบริษัทของท่ำนได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงไร

ท่ำนคิดว่ำมีประเด็นท้ำทำยอื่นใดเกี่ยวกับกำรดูแลครอบครัวที่พนักงำนของท่ำนอำจต้องเผชิญหรือไม่
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สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิเด็กในสถานที่ท�างาน

ค�าถาม ค�าตอบ

อำยุขั้นต�่ำส�ำหรับกำรจ้ำงงำนในบริษัทของท่ำนคือเท่ำไหร่

จ�ำนวนสูงสุดของชั่วโมงท�ำงำนต่อวันส�ำหรับพนักงำนผู้ใหญ่ (อำยุ 18 ปีขึ้นไป)  
ในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำนรวมถึงกำรท�ำงำนล่วงเวลำคือเท่ำไหร่

จ�ำนวนสูงสุดของชั่วโมงท�ำงำนต่อสัปดำห์ส�ำหรับพนักงำนผู้ใหญ่ (อำยุ 18 ปีขึ้นไป)  
ในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำน รวมถึงกำรท�ำงำนล่วงเวลำคือเท่ำไหร่

จ�ำนวนสูงสุดของชั่วโมงท�ำงำนต่อวันส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุน้อย (อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี หำกมี)  
ในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำน รวมถึงกำรท�ำงำนล่วงเวลำคือเท่ำไหร่

จ�ำนวนสูงสุดของชั่วโมงท�ำงำนต่อสัปดำห์ส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุน้อย (อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี)  
ในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำน รวมถึงกำรท�ำงำนล่วงเวลำคือเท่ำไหร่

พนักงำนที่มีอำยุน้อย และพนักงำนที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร:
ก. ได้รับอนุญำตให้ท�ำงำนในส่วนงำนที่พิจำรณำว่ำเป็นงำนอันตรำยหรือไม่
ข. ท�ำงำนที่ก�ำหนดให้ต้องใช้เครื่องมือป้องกันส่วนตัวหรือไม่
ค. มีกำรสัมผัสสสำรที่เป็นอันตรำยหรือไม่

ก.  ใช่  ไม่
ข.  ใช่  ไม่
ค.  ใช่   ไม่

พนักงำนร้อยละเท่ำไหร่ที่ได้รับควำมคุ้มครองประกันสังคมผ่ำนบริษัท

บริษัทมีนโยบำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแนวทำงกำรรับมือกำรจ้ำงงำน 
ที่ละเมิดเกณฑ์อำยุขั้นต�่ำหรือไม่

เงินเดือนขั้นต�่ำของพนักงำนเต็มเวลำคือเท่ำไหร่

เงินเดือนสุทธิเฉลี่ยของพนักงำนเต็มเวลำคือเท่ำไหร่

อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำในท้องถิ่นต่อเดือนคือเท่ำไหร่ 

บริษัทมีกำรเก็บข้อมูลของพนักงำนที่ตั้งครรภ์และพนักงำนที่ลำคลอดหรือไม่

บริษัทมีนโยบำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองควำมเป็นมำรดำหรือไม่  
หำกมี กรุณำอธิบำยนโยบำยดังกล่ำว

บริษัทมีนโยบำยในกำรป้องกันพนักงำนที่มีอำยุน้อยจำกกำรท�ำงำนที่เป็นอันตรำยหรือไม่  
หำกมี กรุณำอธิบำยนโยบำยดังกล่ำว

พนักงำนที่มีอำยุน้อย พนักงำนที่ตั้งครรภ์และพนักงำนที่ให้นมบุตรมีกำรท�ำงำนล่วงเวลำหรือ 
ท�ำงำนกะดึกในบริษัทหรือไม่
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องค์ความรู้และมุมมองของผู้บริหารต่อนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

ค�าถาม ค�าตอบ

บริษัทมียุทธศำตร์ทั่วไปส�ำหรับควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือไม่

ท่ำนเคยได้ยินแนวคิด “สถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” หรือไม่

ท่ำนคิดว่ำบริษัทของท่ำนเป็นมิตรต่อครอบครัวหรือไม่

หำกใช่ กรุณำอธิบำยเหตุผล

ท่ำนคิดว่ำกำรจัดให้มีนโยบำย/แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในบริษัทของท่ำนเป็นสิ่งจ�ำเป็นหรือไม่

บริษัทของท่ำนมีนโยบำย/แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวแล้วหรือไม่

หำกมี ได้มีกำรวำงแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวหรือน�ำไปใช้แล้วหรือไม่

หำกใช่ ฝ่ำยบริหำรทุกระดับ และ/หรือ แผนกทรัพยำกรมนุษย์ได้เข้ำร่วมกำรอบรมเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวหรือไม่

หำกใช่ พนักงำนทุกคนได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำย แผนงำนและ 
สิทธิประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของบริษัทหรือไม่

หำกใช่ มีพนักงำน/คนงำนกี่คนที่เข้ำร่วมกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำย แผนงำนและ 
สิทธิประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของบริษัท

มีกำรจัดอบรมบ่อยเพียงใด

หำกมีกำรน�ำแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปใช้แล้ว ท่ำนคิดว่ำพนักงำนพึงพอใจหรือไม่

มีขั้นตอนที่ชัดเจนในกำรรับมือกับกำรละเมิดนโยบำยของบริษัทหรือไม่

ท่ำนท�ำงำนร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อรับประกันว่ำพวกเขำเคำรพสิทธิของพนักงำน 
ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง พนักงำนที่ตั้งครรภ์และสิทธิเด็กหรือไม่

มุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการก�าหนดนโยบาย

ค�าถาม ค�าตอบ

ท่ำนสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกระบวนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัวหรือไม่ หำกใช่ กรุณำอธิบำยว่ำพวกเขำมีส่วนร่วมอย่ำงไร

ท่ำนมีวิธีใดในกำรรับประกันว่ำได้พิจำรณำควำมต้องกำรของพนักงำนและ 
รับรู้ควำมคิดเห็นของพวกเขำที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตัดสินใจแล้ว กรุณำระบุ
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กำรสร้ำงและจดักำรแบบส�ำรวจทีม่ปีระสทิธภิำพเพือ่ให้เกดิวตัถุประสงค์
และผลลัพธ์ที่ถูกต้องเป็นกระบวนกำรที่ซับซ้อน หำกบริษัทไม่มี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนี้ ควรพิจำรณำจ้ำงบุคคลภำยนอกที่ไม่ขึ้นตรงกับใคร
เพื่อพัฒนำ จัดท�ำแบบส�ำรวจและวิเครำะห์ผล

กำรประเมนิควำมต้องกำรของพนักงำนสำมำรถระบถุงึ ข้อมูลประชำกร
ส่วนบุคคลและครอบครัว สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน รวมถึงระดับรำยได้
และค่ำครองชีพ กำรคุ้มครองสิทธิแรงงำนในที่ท�ำงำน (ประกันสังคม 
สุขภำพและควำมปลอดภัย ชั่วโมงท�ำงำน วันหยุดและวันลำ ฯลฯ) 
ควำมท้ำทำยที่รับรู้ได้ด้วยตนเองและวิธีแก้ปัญหำที่ตนน�ำเสนอต่อ
ควำมท้ำทำยดังกล่ำว

ภาคผนวก ๒ : แบบส�ารวจเพื่อประเมินความตอ้งการของพนักงาน

ของพนักงำน องค์ควำมรู้และกำรตระหนักรู้ของกำรดูแลเด็ก กำรดูแล
ครอบครัวและกำรสนับสนุนอื่น ๆ  รวมถึงควำมคุ้มครองของมำตรกำร
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว โดยขึ้นอยู่กับกำรมีอยู่ กำรเข้ำถึงได้ กำรมี
ค่ำบริกำรที่สมเหตุสมผลและคุณภำพ

โดยต้องมีกำรปรึกษำตัวแทนพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของค�ำถำม มำตรกำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวตำมที่
นโยบำยบริษัทก�ำหนดหรือตำมข้อบังคับทำงกฎหมำยต้องถูกน�ำมำใช้
ขณะท�ำกำรเก็บข้อมูลน้ี และหลังจำกท�ำกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ตาราง ข. ตัวอย่างแบบส�ารวจความต้องการของพนักงานต่อนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน

ค�าถาม ค�าตอบ

เพศ
 ชำย
 หญิง
 อื่น ๆ  

อำยุ

สถำนภำพสมรส

 โสด 
 แต่งงำน
 หย่ำ
 อื่น ๆ  

ท่ำนมีบุตรหรือไม่
 ใช่
 ไม่

หำกมี ท่ำนมีบุตรกี่คนและอำยุเท่ำไหร่

#   อำยุ  
#   อำยุ  
#   อำยุ  
#   อำยุ  

บุตรของท่ำนเข้ำเรียนโรงเรียนเตรียมอนุบำลหรืออนุบำลหรือไม่

หำกใช่ ท่ำนจะสนับสนุนบุตรของท่ำนจนส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับต่อไปนี้หรือไม่ :
ก. ระดับประถมศึกษำ ภำคบังคับ
ข. ระดับมัธยมศึกษำ
ค. ระดับอุดมศึกษำ

 ใช่  ไม่

ก.  ใช่  ไม่
ข.  ใช่  ไม่
ค.  ใช่   ไม่

บุตรของท่ำนเข้ำร่วมแผนกำรศึกษำตำมอัธยำศัยใดหรือไม่ เข่น กำรสนับสนุนชุมชน  
กำรสอนพิเศษในครอบครัว
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สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ (สภาพการท�างาน)

ท่านเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (เลือกหนึ่งข้อทางด้านขวา)

ค�าถาม ค�าตอบ

ชั่วโมงท�ำงำนของฉันท�ำให้ฉันมีเวลำเพียงพอที่จะอยู่กับครอบครัว

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ฉันมีจ�ำนวนวันลำโดยได้รับค่ำจ้ำงที่เพียงพอ ส�ำหรับกำรดูแลเรื่องฉุกเฉินของครอบครัว

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ฉันเคยมีประสบกำรณ์เจ็บปวดทำงร่ำงกำย ป่วยไข้ หรือได้รับบำดเจ็บจำกงำนที่ฉันท�ำ 

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ฉันเคยมีประสบกำรณ์กำรเหนื่อยล้ำหรือป่วยทำงจิตใจจำกงำนที่ฉันท�ำ

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
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ความต้องการขัน้พื้นฐานในการด�ารงชีวิต

ค�าถาม ค�าตอบ

ท่ำนเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด (เลือกหนึ่งข้อทำงด้ำนขวำ)
ครอบครัวของฉันมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำนต่อกำรด�ำรงขีวิตที่เพียงพอ 
เช่น น�้ำประปำ ไฟฟ้ำ สุขำ น�้ำดื่มสะอำด

หำกท่ำนไม่เห็นด้วย กรุณำแจกแจงสิ่งที่ขำดหำยไป :

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ท่ำนเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด (เลือกหนึ่งข้อทำงด้ำนขวำ)

เงินเดือน/รำยได้ของฉันเพียงพอต่อกำรเลี้ยงดูครอบครัว

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (เพียงพอ)
 เห็นด้วย (พอประมำณ)
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย (ค่อนข้ำงจะไม่พอ)
 ไม่เหน็ด้วยอย่ำงยิง่ (ไม่พออย่ำงแน่นอน)

ค่ำอำหำรในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละเท่ำไหร่ของรำยได้ของครอบครัวต่อเดือน

หำกท่ำนจ่ำยค่ำเช่ำหรือค่ำจ�ำนองบ้ำน ค่ำใช้จ่ำยค่ำบ้ำนดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละเท่ำไหร่ 
ของรำยได้ของครอบครัวต่อเดือน

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลบุตรของท่ำน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ กำรดูแลเด็ก  
เครื่องนุ่งห่มและกำรดูแลสุขภำพ คิดเป็นร้อยละเท่ำไหร่ของรำยได้ 
ของครอบครัวของท่ำนต่อเดือน

โดยเฉลี่ยแล้วท่ำนออมเงินได้เท่ำไหร่ต่อเดือน

ท่ำนได้รับกำรคุ้มครองจำกประกันสุขภำพชนิดใดหรือไม่

บุตรของท่ำนได้รับควำมคุ้มครองจำกประกันสุขภำพหรือไม่

ท่ำนใช้เวลำเดินทำงไปท�ำงำน (โดยเฉลี่ย) นำนเท่ำไหร่
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ความท้าทายหลักที่พนักงานเผชิญเกี่ยวกับการดูแลเด็กและครอบครัว

ค�าถาม ค�าตอบ

ใครคือผู้ที่ดูแลบุตรของท่ำนเป็นหลัก

 ตัวฉันเอง
 คู่สมรสของฉัน (ภรรยำ / สำมี)
 ปู่ย่ำตำยำย
 บุตรที่โตกว่ำ
 ญำติ ๆ 
 อื่น ๆ กรุณำระบุ :  

ท่ำนพอใจกับเวลำและคุณภำพในกำรเลี้ยงดูและ 
สนับสนุนที่ท่ำนสำมำรถให้แก่บุตรของท่ำนได้หรือไม่

 พอใจมำก
 พอใจ
 เฉย ๆ 
 ไม่พอใจ 
 ไม่พอใจมำก

ท่ำนสำมำรถอธิบำยได้หรือไม่ว่ำเหตุใดท่ำนจึงพอใจหรือไม่พอใจต่อกำรเลี้ยงดูและ
สนับสนุนที่ท่ำนสำมำรถให้แก่บุตรของท่ำนได้

ควำมท้ำทำยประเภทใดที่ท่ำนเผชิญในเรื่องศูนย์ดูแลเด็ก 
(กรุณำเลือกข้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

 ไม่สำมำรถระบุได้
 (ไม่มีบุตรในวัยที่ต้องเข้ำศูนย์ดูแลเด็ก) 

 ค่ำใช้จ่ำยสูง
 ระยะทำงจำกบ้ำน
 คุณภำพของผู้ดูแลเด็ก 
 ควำมกังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
 สมัครยำก
 เวลำเปิด - ปิด 
 กำรคมนำคม
 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ไม่เพียงพอ

 (ไม่สะอำด พืน้ทีไ่ม่เพียงพอ ขำดของเล่น ฯลฯ)
 ไม่มีควำมท้ำทำย
 อื่น ๆ  

ท่ำนได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนกำรดูแลเด็กประเภทใดบ้ำงจำกนำยจ้ำงของท่ำน

 พืน้ทีท่ีเ่ป็นมติรต่อเดก็ในช่วงทีไ่ม่ได้เข้ำเรยีน
 ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน
 ศนูย์ดแูลเดก็ช่วงกลำงวัน/โรงเรยีนอนบุำล
 เงินอุดหนุนเพื่อกำรดูแลเด็ก
 ไม่มีทุกข้อข้ำงต้น
 อื่น ๆ 

ท่ำนคิดว่ำกำรสนับสนุนด้ำนกำรดูแลเด็กจำกนำยจ้ำงของท่ำนเพียงพอหรือไม่

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
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ความตระหนักรู้ของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของสถานที่ท�างานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

ค�าถาม ค�าตอบ

ท่ำนเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

ฉันทรำบถึงนโยบำย แนวปฏิบัติและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนสถำนที่ท�ำงำน 
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของบริษัทของฉัน

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ท่ำนเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

สถำนที่ท�ำงำนของฉันให้กำรสนับสนุนพนักงำนในกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ 
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ท่ำนเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

ฝ่ำยบริหำรเห็นคุณค่ำควำมส�ำคัญของนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

กรุณำเลือกประเภทของนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำน โดยท�ำเครื่องหมำยทุกข้อที่เกี่ยวข้อง

 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้นมบุตร 
 แผนประกันภัยส�ำหรับครอบครัว 
 ชั่วโมงท�ำงำนแบบยืดหยุ่น
 โครงกำรให้ค�ำปรึกษำปัญหำครอบครัว
 สวัสดิกำรกำรลำงำน
 ทุนกำรศึกษำหรือทุนกู้ยืมส�ำหรับบุตรของพนักงำน 
 กำรสนับสนุนกำรดูแลเด็ก (จัดให้มีห้องดูแลเด็ก ให้ทุน ให้เงินสนับสนุน ฯลฯ) 
 กำรสนับสนุนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
 กำรจัดงำนสังสรรค์หรือโครงกำรส�ำหรับครอบครัว
 อื่น ๆ  
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ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคาดหวังต่อนโยบายและหลักปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
(ที่มีอยู่ เข้าถึงได้ ราคาไม่แพงและมีคุณภาพ)

ค�าถาม ค�าตอบ

ท่ำนเห็นด้วยกับประโยคต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด

ฉนัพอใจกบันโยบำยและแนวปฏบิตัขิองสถำนทีท่�ำงำนทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัในทีท่�ำงำนของฉนั

 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
 เห็นด้วย
 เฉย ๆ 
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

กรุณำให้คะแนนนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำน

(1 คือพอใจน้อยที่สุดและ 10 คือพอใจมำกที่สุด)
เลือก “ไม่ระบุ” หำกไม่มีนโยบำย/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้นมบุตร
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

แผนประกันส�ำหรับครอบครัว
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชั่วโมงท�ำงำนแบบยืดหยุ่น
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โครงกำรให้ค�ำปรึกษำปัญหำครอบครัว
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สวัสดิกำรกำรลำงำน
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ทุนกำรศึกษำหรือทุนกู้ยืมส�ำหรับบุตรของพนักงำน
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กำรสนับสนุนกำรดูแลเด็ก (จัดให้มีห้องดูแลเด็ก ให้ทุน ให้เงินสนับสนุน ฯลฯ)
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กำรสนับสนุนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กำรจัดงำนสังสรรค์หรือโครงกำรส�ำหรับครอบครัว
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

อื่น ๆ (กรุณำระบุ)  
ไม่ระบุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความท้าทายที่มีอยู่แล้ว

ค�าถาม ค�าตอบ

ท่ำนทรำบถึงควำมท้ำทำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมสมดุลย์ในกำรท�ำงำนและ 
กำรใช้ชีวิตในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำนอีกหรือไม่

กำรสนับสนุนประเภทใดที่ท่ำนต้องกำรจำกฝ่ำยบริหำรในแง่ของควำมสมดุลย์ 
ในกำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิต และสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

กำรสนับสนุนประเภทอื่นใดที่ท่ำนต้องกำรจำกฝ่ำยบริหำรที่จะช่วยให้ท่ำนได้รับ 
สิ่งต้องกำรขั้นพื้นฐำนต่ำง ๆ



นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว44
คู่มือส�ำหรับภำคธุรกิจ

เพือ่เร่งรดักำรวเิครำะห์นโยบำยและกระบวนกำรทีเ่กีย่วข้องของบรษิทั
ของท่ำน แม่แบบในตำรำง ค มีสองส่วนที่หนุนให้ภำคธุรกิจพิจำรณำ
ดังต่อไปนี้ :

1. สถำนะของข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 กำรท�ำส่วนนีใ้ห้เสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัควรต้ังค�ำถำมว่ำ: ประเทศต่ำง ๆ  

ท่ีบริษัทด�ำเนินกำรอยู่มีข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยเรื่องกำรคุ้มครอง
เด็กอย่ำงไรบ้ำง

ภาคผนวก ๓ : การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 2. สถำนะของแนวปฏิบัติปัจจุบันของฝ่ำยบริหำร
 กำรท�ำส่วนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทควรตั้งค�ำถำมว่ำ: เรำจะแน่ใจ

ได้อย่ำงไรว่ำเรำได้ท�ำตำมควำมมุ่งหมำยและข้อก�ำหนดนโยบำย
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวแล้ว

ตาราง ค. การก�าหนดแนวทางการก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการ

โครงสร้างกฎระเบียบและการก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเทศที่ด�าเนินการ บทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ประเทศ ก

ประเทศ ข

ประเทศ ค

ประเทศที่น�ามาเปรียบเทียบ

ประเทศ ก (ต้นแบบ)

ประเทศ ข (สถำนะทำงเศรษฐกิจและสงัคมทีค่ล้ำยกนั)

ข้อก�าหนดสากล บทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO)

องค์กำรอนำมัยโลก (WHO)

อื่น ๆ   

ระเบียบของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือภาคส่วน บทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ สถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(เพื่อให้เพิ่มเติมส�ำหรับแต่ละธุรกิจ)
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แนวปฏิบัติด้านการจัดการ

การก�ากับดูแล

บริษัทมีโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลเพื่อบริหำรจัดกำรแนวทำงที่บริษัท
ใช้ในกำรให้กำรสนับสนุนครอบครัว/เด็กหรือไม่

ระดับผู้น�ำอำวุโสในองค์กรมีควำมเข้ำใจกำรสนับสนุนครอบครัว/
เด็กอย่ำงไร

นโยบาย

บริษัทมีนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในสถำนที่ท�ำงำน 
ที่เป็นนโยบำยแยกออกมำต่ำงหำกหรือไม่

บริษัทรวมแนวปฏิบัติ/ข้อก�ำหนดของสถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อ
ครอบครัวไว้ในจรรยำบรรณของพนักงำนหรือผู้ขำยหรือไม่

บริษัทมีควำมคำดหวังใดบ้ำงต่อพันธมิตรทำงธุรกิจ  
ในกำรสนับสนุนครอบครัว/เด็ก 

การจัดการ

บริษัทใช้มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรน�ำนโยบำยสถำนที่ท�ำงำน 
ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติหรือไม่

บริษัทจัดกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติของ 
สถำนที่ท�ำงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้กับพนักงำนทุกคนหรือไม่

บริษัทมีกระบวนกำรรำยงำนและตอบสนองต่อข้อกังวลใจ 
เรื่องกำรสนับสนุนครอบครัว/เด็กที่พนักงำนและ 
บุคคลภำยนอกแจ้งหรือไม่
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การติดตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
กำรติดตำมโครงกำรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงที่มีควำมแม่นย�ำ
และเชื่อถือได้ เช่น เงินที่ถูกใช้ไปแล้ว สถิติแรงงำนและชั่วโมงท�ำงำน/
ทรัพยำกรท่ีถูกใช้ไป สิ่งเหล่ำนี้คือตัวชี้วัดเชิงปริมำณที่ส�ำคัญและ
ต้องมีกำรติดตำมด้วยวิธีท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มี
ภำพรวมท่ีพร้อมใช้งำน ที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรได้ทุกเวลำ กำรติดตำมโครงกำรสำมำรถท�ำได้หลำยวิธีรวมถึง

✓ ตารางจัดการ
ตำรำงจัดกำรเป็นวิธีที่ดีในกำรติดตำมตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องท้ังหมดสำมำรถจัดเป็นรำยกำรด้วยมูลค่ำที่ก�ำหนดให้
กับตัวชี้วัดที่ส�ำคัญแต่ละตัว ซึ่งรวมถึงล�ำดับเวลำที่มีควำมล่ำช้ำ
ท่ียอมรบัได้ งบประมำณโครงกำรและกำรคำดคะเนงบทีอ่ำจเพ่ิมขึน้ 
ชั่วโมงท�ำงำนและกำรคำดคะเนชั่วโมงที่อำจเพิ่มขึ้น สมำชิกของ
กลุ่มและสมำชิกส�ำรองหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน 

✓ การประยุกต์โครงการ
หำกโครงกำรที่ก�ำลังท�ำอยู่มีขนำดใหญ่มำก มีควำมสัมพันธ์
ที่ซับซ้อนและมีโครงกำรยอ่ยหลำยโครงกำร กำรใช้ตำรำงจัดกำร
อำจไม่ทันสมัยและซับซ้อนพอที่จะน�ำเสนอกำรติดตำมและ
กำรรำยงำนผลท่ีมีประสิทธิภำพ ในกรณีดังกล่ำวกำรประยุกต์
โครงกำร เช่น กำรน�ำซอฟต์แวร์กำรจัดกำรโครงกำรมำใช้เป็นวิธี
ที่เหมำะสมในกำรด�ำเนินกำร

ภาคผนวก ๔ : วิธีและตัวอย่างการติดตามและการประเมินผล
นโยบายและแผนงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

การติดตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กำรติดตำมเชิงคุณภำพต้องได้รับควำมสนใจอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ซึ่งรวมถึงกำรหำค�ำตอบให้แก่ค�ำถำมเหล่ำน้ี: ผู้มีส่วนได้เสียพอใจ
กับควำมคืบหน้ำหรือไม่ กำรด�ำเนินกำรเป็นไปตำมควำมคำดหวังของ
พวกเขำหรือไม่ โครงกำรตอบสนองควำมต้องกำรที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ 
ซึ่งวิธีกำรบำงอย่ำงในกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ถูกอธิบำยไว้ด้ำนล่ำงนี้

✓ การจัดท�าแบบสอบถามหรือแบบส�ารวจ
กำรท�ำแบบส�ำรวจเป็นวิธีที่ดีที่จะเข้ำถึงกลุ่มตัวแทนของผู้มีส่วน
ได้เสียหรือกลุ่มเฉพำะ แบบส�ำรวจที่มีประสิทธิภำพไม่ว่ำจะเป็น
ในรปูแบบออนไลน์ แบบกระดำษหรอืสอบถำมโดยตรงด้วยตนเอง 
จะต้องมีกำรจัดเตรียมและจัดกำรอย่ำงระมัดระวัง สิ่งส�ำคัญ
ในกำรด�ำเนินกำร รวมถึงกำรรับรองว่ำผลลัพธ์จะให้ค�ำตอบที่
ตรงประเด็นที่สุดเท่ำที่จะเป็นได้ และมีกำรเสนอควำมยืดหยุ่น/
ควำมเป็นส่วนตัวที่ให้ผู้ตอบแบบส�ำรวจสำมำรถเลือกที่จะ
ไม่เปิดเผยข้อมูลบำงอย่ำงในกำรตอบแบบส�ำรวจได้ ข้อมูลที่ได้
รับจะต้องถูกรวบรวมและวิเครำะห์อย่ำงมีวิจำรณญำณ

ตำรำง ง. เสนอตัวอย่ำงแม่แบบเพื่อช่วยเริ่มต้นกระบวนกำร 
โดยเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อ
ถูกปรับใช้กับบริบทของบริษัทของท่ำนได้ โดยบริษัทอำจพิจำรณำ
จ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรพัฒนำและจัดกำรแบบสอบถำมได้เช่นเดียวกัน
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ตาราง ง. ตัวอย่างแบบส�ารวจการติดตามผล

สถานะปัจจุบันของนโยบายและแผนงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

1. บริษัทหรือองค์กรของท่ำนมีนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวหรือไม่  มี  ไม่มี 

   หำกมี กรุณำแจกแจงชื่อของนโยบำยไว้ด้ำนล่ำง

2. แผนงำนหรือแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่เฉพำะข้อใดที่บริษัทหรือองค์กรของท่ำนได้น�ำไปปฏิบัติ 

โดยเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง :

 ระบบกำรท�ำงำนที่ยืดหยุ่น  กำรลำงำนเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่ำจ้ำง  กำรลำงำนเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดำโดยได้รับค่ำจ้ำง 

 กำรลำคลอดโดยได้รับค่ำจ้ำง

 กำรสนับสนุนพนักงำนที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อน :  กำรพักโดยได้รับค่ำจ้ำง;  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้นมบุตร;

 กำรคุ้มครองงำน  ศูนย์ดูแลเด็กที่มีคุณภำพ รำคำไม่สูงและเข้ำถึงได้  สวัสดิกำรบุตร

 อื่น ๆ (กรุณำระบุ)   

หำกท่ำนมีข้อควำมหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณำให้รำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้:

นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวได้รับกำรตรวจสอบหรือแก้ไขล่ำสุดเมื่อไหร่

ข้อดีและข้อเสียของนโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในปัจจุบันคืออะไร

วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวคืออะไร

มีกำรแจ้งวัตถุประสงค์ที่ได้รับกำรเห็นชอบต่อพนักงำนทุกระดับในบริษัทหรือไม่

แผนงำน/แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมีอยู่ในบริษัทเป็นระยะเวลำนำนเท่ำไหร่แล้ว

ล�ำดับเวลำของกำรแก้ไขแผนงำนที่มีอยู่หรือของกำรน�ำแผนงำนใหม่ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติคืออะไร

ทรัพยำกรที่จ�ำเป็นและมีอยู่แล้วและท�ำหน้ำที่เติมเต็มช่องว่ำงในกำรน�ำแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติคืออะไร

กำรวัดผลลัพธ์และวิธีที่น�ำมำใช้ในกำรติดตำมผลและประเมินแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวคืออะไร

มีพนักงำนกี่คนที่จะได้รับมอบหมำยให้อยู่ในคณะด�ำเนินงำนแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และบทบำทหน้ำที่ของพวกเขำคืออะไร

การยกระดับความตระหนักรู้และการอบรม

มีกำรบรรยำยสรุปแก่ผู้บริหำรและหัวหน้ำกี่ครั้งในเรื่องนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

มีกำรจัดปฐมนิเทศน์พนักงำนกี่ครั้งในเรื่องนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

มีผู้จัดกำรและพนักงำนกี่คนเข้ำร่วมกำรอบรมนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

กรุณำอธิบำยกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่องค์กรจัดให้:

บริษัทวำงแผนกำรจัดกำรควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดโครงกำรที่เป็นมิตรต่อครอบครัวอย่ำงไร

อ่ำนต่อ
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การประเมินและรายงานผล

บริษัทวำงแผนกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องส�ำหรับแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวอย่ำงไร

ตัวชี้วัดและวิธีที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรประเมินผลขั้นสุดท้ำยของแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวคืออะไร

แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวได้รับกำรประเมินล่ำสุดเมื่อไหร่

มีกำรรำยงำนผลที่ได้จำกแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและเสนอข้อเสนอแนะต่อระดับอำวุโสของบริษัทอย่ำงไร

บริษัทวำงแผนที่จะสื่อสำรกับบุคลำกรทั้งในและนอกองค์กรเกี่ยวกับแผนงำนและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมิตรต่อครอบครัวต่ออย่ำงไร

บริษัทวำงแผนที่จะด�ำเนินแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อครอบครัวอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงไร

ตาราง จ. ค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์กับผู้บริหาร
ค�าถาม ค�าตอบ

ต�ำแหน่งงำนของท่ำนคืออะไร

นโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่มีอยู่ในปัจจุบันในบริษัทมีอะไรบ้ำง

นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัวครอบคลุมประเด็นใดบ้ำง

เหตุใดท่ำนจึงตัดสินใจให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นดังกล่ำว

บทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบของท่ำนเกี่ยวกับกำรน�ำนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติคืออะไร

ท่ำนมวีธิกีำรสือ่สำรกบัฝ่ำยบริหำรและพนกังำนเร่ืองกำรน�ำนโยบำยและแผนงำนทีเ่ป็นมติรต่อครอบครวัไปปฏบิตัต่ิออย่ำงไร

ควำมยำก/ควำมท้ำทำยในกำรน�ำนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติคืออะไร  
ท่ำนรับมือกับควำมท้ำทำยเหล่ำนั้นอย่ำงไร

ปัญหำหรือค�ำถำมที่พนักงำนมีต่อกำรน�ำนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติคืออะไร  
ท่ำนแก้ปัญหำเหล่ำนั้นอย่ำงไร

ในควำมคิดเห็นของท่ำน องค์ประกอบและทรัพยำกรใดมีควำมส�ำคัญต่อกำรน�ำนโยบำยและ 
แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติ เพรำะเหตุใด

สิทธิประโยชน์/ผลกระทบเชิงบวกของนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในที่มีต่อโรงงำนคืออะไร

ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในปัจจุบันหรือไม่

ท่ำนคิดว่ำนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวเป็นที่รู้จักอย่ำงดีต่อฝ่ำยบริหำร พนักงำน สำธำรณะชนหรือไม่

ท่ำนมีแนวปฏิบัติที่ดีหรือกรณีศึกษำที่เกิดจำกกำรน�ำแนวนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวไปปฏิบัติหรือไม่

บริษัทจะยังคงด�ำเนินนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวหรือไม่ เพรำะเหตุใด  
และจะด�ำเนินกำรอย่ำงไร

4 การสัมภาษณ์
กำรสัมภำษณ์ต้องมีกำรเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มด�ำเนินกำร เช่นเดียวกับ
วิธีกำรทั้งหมดที่ระบุในภำคผนวกนี้ ผู้สัมภำษณ์ต้องเตรียมค�ำถำม
ให้พร้อมและควรจะต้องสำมำรถตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องได้ 

แม้ว่ำกำรสัมภำษณ์โดยตรงด้วยตนเองจะมีประสิทธิภำพท่ีสุด
แต่กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ก็สำมำรถท�ำได้เช่นกัน ตัวอย่ำงค�ำถำม
ของกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรระบุไว้ในตำรำง จ. 

อ่ำนต่อ
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4 กลุ่มเป้าหมาย
กำรรวบรวมข้อมลูโดยตรงอกีวธิหีนึง่คอืกำรน�ำผู้มีส่วนได้เสยีมำแลก
เปล่ียนควำมคดิเหน็กนัอย่ำงมีแบบแผน โดยใช้ค�ำถำมทีมี่ประเดน็เฉพำะ 
แต่เปิดโอกำสส่วนมำกให้ผู้เข้ำร่วมได้พูดคยุอย่ำงอสิระและจดุประกำย
ควำมคดิใหม่ ๆ ซึง่กนัและกนั กำรสนทนำกลุม่มแีนวโน้มทีจ่ะออกนอก

ประเดน็ ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส�ำคญัส�ำหรบัวิทยำกรท่ีจะควบคมุกำรสนทนำ
ไปในทศิทำงทีถ่กูตอ้งและเปดิโอกำสใหแ้สดงควำมคดิเหน็อยำ่งอสิระ 
ตำรำง ฉ. แสดงตัวอย่ำงบทสนทนำส�ำหรบักำรสนทนำกลุม่ระหว่ำง
พนกังำน

ตาราง ฉ. ตัวอย่างบทสนทนาส�าหรับการสนทนากลุ่มของพนักงาน

บทสนทนาเปิดงานส�าหรับวิทยากร

ขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมในบทสนทนำกลุ่มครั้งนี้ ผม/ดิฉัน ชื่อ  

เป็นวิทยำกรของกำรสนทนำกลุ่ม

เป้ำหมำยคือ  

[อธิบำยวัตถุประสงค์โดยย่อของกำรสนทนำ]

เรำมีควำมสนใจที่จะรับฟังควำมคิดเห็นส่วนตัวของท่ำนเกี่ยวกับนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของบริษัท

[อธิบำยว่ำจะมีกำรใช้ข้อมูลอย่ำงไร] ข้อมูลที่ได้จำกกำรสนทนำนี้จะไม่มีกำรระบุชื่อและจะน�ำไปใช้เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขนโยบำยและ 

แผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัว [ระบุว่ำกำรสนทนำจะถูกบันทึกอย่ำงไร เช่น มีผู้จดบันทึกที่ได้รับมอบหมำย บันทึกวีดีโอ หรือบันทึกเสียง] 

หำกท่ำนอนุญำต เรำจะจดบันทึกประเด็นและค�ำตอบต่ำง ๆ แต่จะไม่มีกำรเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

[อธิบำยกฎพื้นฐำน] ไม่มีค�ำตอบที่ถูกหรือผิดต่อค�ำถำมที่เรำสนทนำกัน มีเพียงควำมคิดเห็นจำกประสบกำรณ์ส่วนตัวของท่ำน 

กรุณำให้ควำมเคำรพเมื่อมีคนพูด ทุกคนจะมีโอกำสพูด ขณะที่ผู้เข้ำร่วมสนทนำที่เหลือควรตั้งใจฟังและตอบค�ำถำม

ตอนนี้ขอเชิญแต่ละท่ำนแนะน�ำตัวเองและเรำจะวนไปทั่วห้อง ให้บอกชื่อ ต�ำแหน่งงำนในบริษัทและเหตุผลที่ท่ำนสนใจในนโยบำย 

และแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในสถำนที่ท�ำงำน

ค�าถามส�าหรับการสนทนากลุ่ม

ท่ำนเคยได้ยินเกี่ยวกับนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในสถำนที่ท�ำงำนของท่ำนหรือไม่

หำกเคย ข่วยอธิบำยรำยละเอียดได้หรือไม่

ท่ำนเคยเข้ำร่วมแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวใด ๆ หรือไม่ 
หำกไม่เคย เหตุใดท่ำนจึงไม่เข้ำร่วม 
หำกเคย ช่วยอธิบำยแผนงำนได้หรือไม่

ท่ำนคิดว่ำแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวที่ท่ำนเคยเข้ำร่วมตอบสนองควำมต้องกำรของท่ำนและให้กำรสนับสนุนที่เพียงพอหรือไม่  
และแผนงำนมีกำรจัดกำรที่ดีและเข้ำถึงง่ำยหรือไม่

สิ่งที่ท่ำนชอบที่สุดเกี่ยวกับนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวของบริษัทคืออะไร

ท่ำนคิดว่ำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและแผนงำนในปัจจุบันควรได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร

นโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอะไรบ้ำงแก่บุตรหลำนของท่ำน ตัวท่ำนเองและบริษัท

ควำมคำดหวังของท่ำนต่อนโยบำยและแผนงำนที่เป็นมิตรต่อครอบครัวในระยะยำวคืออะไรบ้ำง




	สารบัญ
	คำนำ
	1. แนะนำคู่มือ
	กรอบ 1. คำจำกัดความของนโยบายที่ “เป็นมิตรต่อครอบครัว”

	2. เมื่อภาคธุรกิจลงทุนในนโยบายและแผนงานที่เป็นมิตร ต่อครอบครัว ทุกคนจะได้รับประโยชน์
	กรอบ 3. นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวส่งผลดีต่อภาคธุรกิจขนาดเล็กเช่นกัน
	กรอบ 2. นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่างไร
	2.2 ผลประโยชน์ทางสังคม
	รูป 1. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ
	กรอบ 4. นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ส่งเสริมความยั่งยืนอย่างไร
	กรอบ 5. ผลตอบแทนสูงในการลงทุน


	3. การทำนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวให้เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจ 
	3.4 ดำเนินนโยบาย
	ตาราง 1. การเลือกลำดับความสำคัญสำหรับสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
	ตาราง 2 รายการ ตรวจสอบความมุ่งมั่นเชิงนโยบายของสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

	4. หลักสำคัญ มาตรการพื้นฐาน และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
	ตาราง 3 หลักในการดำรงรักษาสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
	รูป 2. มาตรการเสริมเรื่อง เวลา การบริการ และการเงิน
	4.1 การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
	กรอบ 6. ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการจัดการทำงานแบบยืดหยุ่น
	ตาราง 4 ประเภทของมาตรการที่ให้ความยืดหยุ่น
	4.3 การคุ้มครองสำหรับพนักงาน ที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อน
	4.4 การสนับสนุนการให้นมบุตร
	4.5 การดูแลเด็ก
	รูป 3. ตัวอย่างของประเทศที่มีการบังคับให้มีการดูแลเด็กในภาคเอกชน
	กรอบ 7. กรณีศึกษาเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงงาน

	กรอบ 8. กรณีศึกษา : ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมมอบเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็ก 

	ภาคผนวก ๑ : แบบสำรวจการจัดการประเมินตนเอง
	ตาราง ก. ตัวอย่างแบบสำรวจการจัดการประเมินตนเองด้านนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

	ภาคผนวก ๒ : แบบสำรวจเพื่อประเมินความต้องการ  ของพนักงาน
	ตาราง ข. ตัวอย่างแบบสำรวจความต้องการของพนักงานต่อนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

	ภาคผนวก ๓ : การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
	ตาราง ค. การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการ

	ภาคผนวก ๔ : วิธีและตัวอย่างการติดตามและการประเมินนโยบายและแผนงานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
	ตาราง ง. ตัวอย่างแบบสำรวจการติดตามผล
	ตาราง จ. คำถามสำหรับการสัมภาษณ์กับผู้บริหาร
	ตาราง ฉ. ตัวอย่างบทสนทนาสำหรับการสนทนากลุ่มของพนักงาน



