
บทท่ี 3 
การวิเคราะหปญหาครอบครัว 

 
ต้ังแตอดีต เราเคยกลาวดวยความภาคภูมิใจวาครอบครัวไทยของเรามีความ

ผูกพันใกลชิดและจัดเปนฐานม่ันคงที่สุดฐานหนึ่งในการพัฒนาสังคม ความสัมพันธของ
ครอบครัวจะดําเนินไปอยางราบร่ืนดวยความรักและความเขาใจ เม่ือพิจารณาสภาพของ
สังคมไทยท่ีผานมาอยางนอยสิบถึงยี่สิบป พบวาความม่ันคงหรือเสถียรภาพของสถาบัน
หลักทางสังคมอันไดแกครอบครัวน้ีไดรับความกระทบกระเทือนอยางมากจากการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณตาง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และ
จริยธรรม 
 
สภาพปญหาครอบครัว 
 
 ครอบครัวเปนสังคมแรกที่สําคัญของมนุษย ความสงบสุขของครอบครัวมีอิทธิพลตอ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของหนวยสังคมอื่น สมาชิกท่ีมาจากครอบครัวที่มีปญหาอาจจะสราง
ปญหาแกสังคม ในบทน้ีจะกลาวถึงปญหาครอบครัวในเร่ืองของ ความรุนแรงในครอบครัว 
และครอบครัวแตกแยก ซ่ึง สุพิศวง  ธรรมพันทา (2540, 9) ไดรวบรวมไวดังน้ี 

1.  ความรุนแรงในครอบครัว 
 ในปจจุบันความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเกิดข้ึนอยางกวางขวางทุกชนช้ัน 

วรรณะ และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนปญหาท่ีประเทศไทยและทั่วโลกประสบอยูและพยายามที่จะ
แกเพ่ือยุติความรุนแรงเหลาน้ี สําหรับประเทศไทยความรุนแรงแมจะไมเกิดข้ึนเฉพาะเด็ก
และสตรี แตจากขอมูลสถิติหลายแหง เชน ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขาวสาร
หนังสือพิมพ หรือขอมูลการใหบริการตอผูท่ีตกเปนเหยื่อขององคกรเอกชน พบวา ความ
รุนแรงในครอบครัวและสังคมเกิดข้ึนกับสตรีและเด็กเปนสวนใหญ และนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน  

 ความรุนแรงในครอบครัว (family violence) หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรม
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกในครอบครัวโดยความจงใจ เปนปรากฏการณท่ีสงผล
ไปทางลบตอพัฒนาการของรางกาย และจิตใจของบุคคล ตอการรับรูความเปนมนุษย และ
ตอสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ (ปรีชา  อุปโยคิน 2538, 99)  
 ยงยุทธ  วงศภิรมยศานต์ิ (2541, 36) กลาวเกี่ยวกับการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว วา ความรุนแรงเกิดข้ึนในครอบครัวไดหลาย ๆ รูปแบบ ตอไปน้ี 

1) การทํารายรางกายคูสมรส มักเกิดข้ึนโดยที่สามีเปนฝายทํารายภรรยา 



2) การทํารายเด็ก ความขัดแยงอาจมาลงกับเด็ก โดยเด็กถูกทํารายจากฝายใด
ฝายหน่ึง อาจจะเปนบิดาหรือมารดาก็ได มีบอย ๆ ท่ีฝายมารดาลงมือกระทํา เพราะความ
เก็บกดและคับของใจท่ีมีกับสามีของตน 

3) การทํารายผูสูงอายุ ในครอบครัวขยายที่ปูยาตายายกลับกลายเปนผูพึ่งพิงลูก
ของตน บางคร้ังความกดดันในครอบครัวก็ไปลงเอยกับผูสูงอายุ โดยการใชความรุนแรงทาง
กาย หรือโดยการทอดท้ิงไมดูแลบุพการีของตน 

4) การขมขืนคูสมรส การที่ฝายภรรยาไมมีความตองการที่จะมีเพศสัมพันธกับ
สามี สามีจะใชวิธีบังคับขมขูท่ีจะมีเพศสัมพันธดวย จึงเรียกวาการขมขืนคูสมรส บางคร้ัง
การทําราย ขมขู อาจรุนแรงจนถึงข้ันทําใหฝายภรรยาบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือภรรยาอาจ
คับแคนและตอบโตจนฝายสามีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไดเชนกัน 

5) การมีเพศสัมพันธในครอบครัว โดยมากมักเกิดข้ึนโดยพอหรือพอเลี้ยงกับลูก
สาว หรือกับลูกชาย แตท้ังน้ีอาจเปนบุคคลอื่นใดในครอบครัว เชน ปู ลุง อา นา พี่ชาย เปน
ตน จัดวาเปนปญหาท่ีเลยรายท่ีสุดอยางหน่ึงในครอบครัว โดยเด็กจะไดรับบาดแผลทาง
จิตใจอยางมากจากการกระทําดังกลาว 

 สาหรี  จิตตินันทน (2541 อางใน สุพิศวง  ธรรมพันทา 2546, 209) อธิบาย 
ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว วาหมายถึง  

1) การกระทําท่ีรุนแรงตอคูครอง โดยเฉพาะฝายหญิงท่ีถูกฝายชาย ตบ ตี เตะ 
ตอย ฯลฯ การทํารายแกรางกายรุนแรงพบไดมาก และมีแนวโนมจะมากข้ึน เม่ือการครอง
ชีพยากลําบากข้ึน 

2) การทํารายรางกาย จิตใจ รวมถึงการลวงเกินทางเพศตอเด็ก และการทอดทิ้ง
เด็กมีจํานวนมาก แตตัวเลขน้ันไมทราบ เพราะมักไมเปดเผย หรือใหประวัติบิดเบือน และ
ประชาชนก็มักคิดวาเปนเร่ืองภายในครอบครัว จึงไมสนใจเด็กท่ีตกเปนเยื่อ 

3) การละเลยทอดทิ้งคนชรา มีแนวโนมมากข้ึน เพราะคนมีอายุยืนขึ้น ในขณะท่ี
ท้ังหญิงและชายตองออกทํางานนอกบาน เพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจ จึงปลอยให
คนชราอยูตามลําพัง 
 คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (2541, 169) ไดกลาวถึง
ความรุนแรงในครอบครัว ดังน้ี 
 1)   ความรุนแรงของสตรี หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีเปนความรุนแรงทางเพศ 
ซ่ึงเปนผลหรืออาจจะเปนผลใหเกิดการทํารายทางรางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ เปนผล
ใหเกิดความทุกขทรมานแกสตรีรวมท้ังการขูเข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะ
และในชีวิตสวนตัว ไดแก 

(1) ความรุนแรงตอรางกาย ทางเพศ และจิตใจที่เกิดข้ึนในครอบครัว การทุบ
ตี การทารุณกรรมทางเพศตอเด็กหญิงในบาน การขมขืนคูสมรส การขลิบอวัยวะเพศสตรี 



และขอปฏิบัติตามประเพณีตาง ๆ อันเปนอันตรายตอสตรี ความรุนแรงที่ไมไดเกิดจากคู
สมรส และความรุนแรงที่หาผลประโยชนจากสตรี 

(2) ความรุนแรงตอรางกาย เพศ และจิตใจที่เกิดข้ึนภายในชุมชนท่ัวไป 
รวมถึงการขมขืน การทารุณกรรมทางเพศ การลวนลามทางเพศ การขมขูในสถานที่ทํางาน 
ในสถาบันการศึกษา และสถานที่ตาง ๆ การคาหญิงและการบังคับใหคาประเวณี 

(3) ความเพิกเฉยตอรัฐตอความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงท่ีเกิดทาง
รางกาย ทางเพศ และจิตใจ 

 ความรุนแรงตอสตรี เปนปรากฏการณหน่ึงท่ีแสดงถึงความเปนมาของ
ความสัมพันธเชิงทางอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี ซ่ึงนําไปสูการครอบงํา
และการเลือกปฏิบัติตอสตรีโดยบุรุษและเปนส่ิงท่ีขัดขวางความกาวหนาของสตรี สงผลให
สถานะของสตรีเปนรองเม่ือเปรียบเทียบกับบุรุษ ความรุนแรงตอสตรีทุกกลุมอายุ วรรณะ 
ศาสนา ฯลฯ เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของสตรีและทําใหประโยชนท่ีสตรี
จะไดรับจากสิทธิและเสรีภาพเหลาน้ันตองถูกทําลายหรือนอยลง อีกท้ังในขณะนี้ยังคงเกิด
ความลมเหลวตอมาตรการปกปอง และสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ เหลาน้ันเม่ือเกิดกรณี
ความรุนแรงตอสตรี 
 2)  ความรุนแรงตอเด็ก (คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ 
2541, 170) หมายถึง  

(1) การทารุณทางกาย หมายถึง การที่รางกายของเด็กไดรับบาดเจ็บ อาจ
จากการลงโทษรุนแรงเกินเหตุ รวมถึงการทําใหไดรับสารพิษโดยเจตนา โดยมีประวัติขอมูล
ชัดเจน หรือมีขอชวนสงสัยอยางมีเหตุผลวาการบาดเจ็บน้ัน มีผูทําใหเกิดข้ึน 

(2) การลวงเกินทางเพศ หมายถึง เด็กและผูเยาวท่ียังพัฒนาไมเต็มท่ี ยัง
ตองอาศัยผูใหญ ยังไมบรรลุวุฒิภาวะ ถูกลวงเกินทางเพศโดยที่เด็กยังไมเขาใจดี เด็กไม
ยินยอม หรือไมอาจปฏิเสธได หรือสมาชิกในครอบครัวบางคนลวงเกินทางเพศกับเด็กใน
ลักษณะท่ีสังคมไมยอมรับ 

(3) การทํารายอารมณเด็ก หมายถึง การกระทําตอเด็กอยางผิด ๆ หรือ
รังเกียจเด็กอยางรุนแรงหรืออยางตอเน่ือง ทําใหเกิดผลเสียอยางสาหัสตอพฤติกรรมและ
พัฒนาการดานอารมณของเด็ก ท่ีจริงการทารุณเด็กทุกรูปแบบยอมมีผลตออารมณของเด็ก
เสมอ จะเรียกวาเปนการทํารายอารมณเด็กในกรณีท่ีมีผลตออารมณเปนสวนใหญ 

(4) การปลอยปละละเลยหรือทอดท้ิงเด็ก หมายถึง การปลอยใหเด็กประสบ
อันตรายอยางใดอยางหน่ึง ทอดท้ิงใหขาดอาหารอันจะเปนเหตุผลใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ 
การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กอยางรุนแรง และทําใหเปนเด็กเลี้ยงไมโต โดย
ปราศจากเหตุผลอื่น 



 



ตารางที่ 1 เด็กถูกละเมิดสิทธิท่ีไดรับการชวยเหลือจากศูนยพิทักษสิทธิเด็กต้ังแต พ.ศ. 
2525-2539 

 
จํานวนเด็กท่ีไดรับการชวยเหลือ (ราย/ป) กรณี 
2525 2529 2535 2539 รวม 

ลวงเกินทางเพศ 0 62 64 70 747 
ทารุณกรรม 0 36 33 42 343 
แรงงานเด็ก 9 5 91 12 364 
โสเภณีเด็ก 0 9 237 23 1250 
หาย-ลักพา 0 6 0 7 423 
อื่น ๆ ไดแก เด็กเรรอน ขอทาน  15 7 27 53 423 
รวม 24 125 452 207 3215 
ท่ีมา :ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 2540 อางใน สุพิศวง  ธรรมพันทา 2546 หนา 223 
 
 3)  สถานการณเง่ือนไขความรุนแรงในครอบครัว เกิดจาก 

(1) ครอบครัวท่ีมีปากเสียงกันเปนประจํา และมีการลงไมลงมือดวย หรือแมถูก
พอทารุณเสมอๆ จนบางครั้งเด็กทนไมได และพยายามจะเขาไปชวยแมก็พลอยถูกลูกหลง
ไปดวย ถาพอติดเหลาหรือยาเสพติดอาจทํารายลูก หรือต้ังใจจะอบรมสั่งสอนแตลงโทษเกิน
กวาเหตุ หรืออาจลวงเกินทางเพศตอลูก ความรุนแรงดังกลาวจะทําใหลูกกลัว เครียด บอบ
ซํ้า และเมื่อเด็กอยูในส่ิงแวดลอมเชนน้ันเปนเวลานาน ๆ เด็กก็รูสึกวาหมดทางสู ไม
สามารถควบคุมสถานการณได จึงเกิดจินตนาการที่กาวราว รูสึกวาจะตองทําอะไรสักอยาง 
“หนี” หรือ “สู” ความบอบซ้ําอยางรุนแรงที่เด็กเผชิญอยูเปนประจําน้ัน ยิ่งทําใหจินตนาการที่
กาวราวน้ันเพิ่มมากขึ้น ๆ ในระยะตอนกลางของวัยเด็ก เช่ือวาความกาวราวเปนรากฐาน
ของพฤติกรรมของการลวงเกินทางเพศ ตอมาเม่ือเด็กโตเขาวัยรุน เด็กมีพัฒนาการทางเพศ
มากข้ึน ในท่ีสุดเด็กก็จะแสดงความกาวราวลวงเกินทางเพศ 

(2) เด็กชายมักถูกลวงเกินทางเพศมากที่สุดชวงอายุ 6-9 ป ถาครอบครัวอบอุน
ดี โอกาสที่เด็กจะคิดไปทํารายผูอื่นจะมีนอย แตเม่ือใดที่ครอบครัวไมดี เด็กขาดรัก ขาด
ความอบอุน เด็กถูกทอดท้ิงเด็กก็จะสะสมประสบการณเลวรายไปจนถึงวัยรุน แลวเด็ก
อาจจะไปลวงเกินทางเพศตอเด็กอื่น 

(3) เด็กท่ีโกรธบอย ๆ จนเปนนิสัย ความกาวราวก็จะกลายเปนส่ิงท่ีกลับมาทํา
รายตัวเอง เด็กบางคนเมื่อใดที่รูสึกวาถูกคุกคามก็จะแสดงออกทันที กลับกัน เด็กบางคนเมื่อ
กลัววาจะถูกทํารายจึงคิดปองกันโดยทํารายกอน เปนความกาวราวเพื่อปองกันตัว 



 แนวคิดทางทฤษฎีการเกิดความรุนแรงในครอบครัว Grosman et al.(1989 อาง
ใน ปรีชา  อุปโยคิน 2538, 102) เสนอจุดเร่ิมตนของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวสรุป
ไดดังน้ี 

1) การเกิดปญหาความรุนแรงมีความสัมพันธทางบวกกับระบบการใชอํานาจ
เบ็ดเสร็จ 

2) ครอบครัวใดท่ีมีความเขมงวดกวดขัน ไมยืดหยุนมากเทาใด จะเกิดปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวไดงาย 

3) ถาครอบครัวท่ีมีความตึงเครียด ในแงความสัมพันธระหวางกัน จะกอตัวให
เกิดความรุนแรงไดงาย 

4) ถาครอบครัวใดมีวิถีชีวิตท่ีเปนอิสระ ไมมีความผูกพันจะกอใหเกิดความ
รุนแรงไดงาย 

5) ถาครอบครัวคิดยึดม่ันตอแนวคิดเร่ืองอํานาจและเพศ จะมีความรุนแรงไดงาย
กวาครอบครัวท่ีมีความเสมอภาคของเพศ 

6) ถาสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมออกนอกลูนอกทาง จะทําใหความสัมพันธ
ในครอบครัวหยอนยานและเกิดความรุนแรงได 

7) หากสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับโลกภายนอกมากเทาใด จะลด
ปญหาความรุนแรงได 
 Dr. Kevin Browne (อางใน สุพิศวง  ธรรมพันทา 2546, 226) ไดวิจัย
สภาพของการใชความรุนแรงในครอบครัว กลาววา การท่ีเกิดส่ิงเหลาน้ีข้ึนไมไดข้ึนอยูกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษาปริญญาโทหรือเอก ความรํ่ารวย แตการที่จะตบตีลูกเมีย
เกิดข้ึนไดเหมือนกันหมด ไมมีการแบงแยกใด ๆ เพราะวามีความผิดปกติในตัวบุคคล
ผูกระทําเพราะฉะนั้น ความรุนแรงในครอบครัวจึงเกิดตามวัฏจักรดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงระหวางคูครอง 

ความรุนแรงตอเด็ก 

ความรุนแรงระหวางพ่ีนอง 

ความรุนแรงตอผูสูงอายุ 



แผนภูมิท่ี 1  ความสัมพันธของความรุนแรงในครอบครัว 
  
 พอแมเม่ือกระทําความรุนแรงตอกันแลวก็ลามไปถึงลูกทํารายเด็ก ความ

รุนแรงระหวางเด็กพ่ีนองเกิดจาก เด็กเรียนรูซึมซับเอาสภาพแวดลอมตรงน้ันเขามา พอ
เติบโตก็ไปทํากับพี่นองดวยกัน และกับผูสูงอายุเปนวัฏจักร เพราะฉะน้ันตองคุมครองทั้ง
เด็ก สตรี และผูสูงอายุดวย 

 ผลกระทบตอผูไดรับความรุนแรงจากครอบครัว เหยื่อทารุณจะกระทบ 
กระเทือนท้ังสภาพปจจุบันและอนาคต และกระทบทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
ดังน้ี 

1) ทางกาย จะเกิดความบาดเจ็บ บอบซ้ํา อาจจะมีบาดแผล กระดูกหัก 
พิการ หรือจนถึงตาย 

2) ทางจิตใจจะเกิดซอกซํ้าใจ ปวดราว สํานึกวาตนเปนผูผิดตามท่ีถูก
กลาวหา และเม่ือโตขึ้นอาจกลายเปนผูทํารายผูอื่น หรือทําตัวใหถูกทํารายซํ้าซาก จน
กลายเปนโสเภณี หรือผูชายท่ีใหบริการทางเพศ 

3) ทางอารมณ จะทําใหกลายเปนคนกาวราว แสดงพฤติกรรมรุนแรง หรือ
เสพสารหรือเสพสุรา หรือคิดฆาตัวตาย 

4) ทางสังคม  ครอบครัวขาดความสุข  คนในสังคมเกิดความกลั ว 
หวาดระแวง และท่ีรายท่ีสุดคือความรุนแรงกลายเปนความเลวรายท่ีเปนมรดกตกทอดไปถึง
ลูกหลาน  

 
2. ครอบครัวแตกแยก  
    แนวโนมท่ีเพิ่มข้ึนของครอบครัวแตกแยก นับเปนปรากฏการณทางสังคม

ประการหนึ่งท่ีนาหวงใยของชาวโลก และโดยเฉพาะชาวไทยในอดีตกลาวไดวาชีวิตทาง



ครอบครัวของคนไทยสมบูรณ และอบอุนมาก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
แบบตะวันตก ไดเปลี่ยนแปลงทัศนะบางประการของคูสมรสในปจจุบัน เชน การลดการให
ความสําคัญของชีวิตครอบครัวลง หนวยสังคมอื่นเขามาทําหนาท่ีบางประการแทนหนาท่ี
ครอบครัวแตเดิม คานิยมใหมถือวาการหยารางเปนเร่ืองปกติ การกาวล้ําทางเพศกอน
แตงงาน ฯลฯ เหลาน้ีสรางความออนแอใหแกครอบครัวสมัยใหญ พฤติกรรมเบี่ยงเบนไดแก 
การทะเลาะวิวาท การหนีออกจากบาน การแยกทาง การหยารางฯลฯ ซ่ึงเกิดจากความไม
สบายคับของใจ และขาดความอดทนอดกลั้นตอกันของสมาชิกในครอบครัว สงผลกระทบ
ตอบุคคลและหนวยสังคมอื่น ๆ ท่ีใกลชิดเกี่ยวของใหรําคาญ สรางความเสียหาย และเกิด
ปญหาสังคมอื่น เชน อาชญากรรม การติดสารเสพติด การขายบริการทางเพศ การเปนโรค
จิตโรคประสาท การติดเอดส ฯลฯ สถานการณดังกลาวน้ีพบในสังคมท่ัวไปท้ังในเมืองและ
แพรระบาดสูครอบครัวชนบทอีกดวย 

ความหมายของครอบครัวแตกแยก (broken home) คือ ภาวะผิดปกติของ
ครอบครัว จากการท่ีสมาชิกกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน ละเลย ละท้ิง ไมอาจทําหนาท่ีให
ครอบครัวไดอยางปกติ ฯลฯ จนเกิดผลใหสมาชิกเดือดรอนเสียหายทางรางกาย และ หรือ
ทางจิตใจ หรือในที่สุดเกิดภาวะลมสลายของครอบครัว (สุพิศวง  ธรรมพันทา 2546, 213) 

ลักษณะครอบครัวแตกแยก  
1) ครอบครัวท่ีสัมพันธภาพของสามีภรรยาเบี่ยงเบนจากปกติ ไดแก การทะเลาะ

เบาะแวง การนอกใจ การละท้ิง การแยกกัน และการหยาราง หรือมีความสัมพันธตาม
กฎหมายเทาน้ัน 

2) ครอบครัวท่ีพบพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสมาชิกบางคน เชน หัวหนาครอบครัว
ไมทําหนาท่ี หรือบกพรองในการทําหนาท่ีเลี้ยงดูครอบครัว ภรรยาหรือแมบานไมทําหนาท่ี
และหรือบกพรองหนาท่ีแมบานการเรือน ลูกหลานไมเช่ือฟงหรือไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ของครอบครัว สมาชิกมีการกระทําผิดหรือกระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน หนีออกจากบาน 
ลักขโมย พูดปด ติดสารเสพติด ติดอบายมุข มีสุขภาพไมสมบูรณ ฯลฯ 

3) ครอบครัวไมจดทะเบียนสมรส เด็กจึงมีสถานภาพเปนลูกนอกสมรส สามี
ภรรยาไมมีความเกี่ยวพันกันตามกฎหมาย 

ยงยุทธ  วงศภิรมยศานต (2541, 37) กลาววาความแตกแยกในครอบครัว ซ่ึง
แสดงออกในหลาย ๆ รูปแบบ คือ 

1) การมีภรรยานอย แมจะมีสาเหตุหลายประการ เชน เร่ืองของคานิยมในสังคม 
ความไมเทาเทียมกันระหวางเพศหญิง และชาย แตในดานหน่ึงก็เปนการแสดงใหเห็นถึง
ปญหาครอบครัวท่ีสะสมอยูดวยไมมากก็นอย 

2) การหยารางทางอารมณ กลาวคือ ท้ัง 2 ฝายไมมีความสัมพันธหรือความ
ผูกพันฉันสามีภรรยาตอไป ไมวาในดานของอารมณ หรือความสัมพันธทางเพศ แตยังคง



อาศัยอยูดวยกัน ดวยเหตุผลตาง ๆ เชน ไมอยากใหสังคมตําหนิ เพ่ือภาพพจนของตนเอง 
เปนตน  

3) การแยกทางกัน หรือหยารางกัน ท้ัง 2 แบบก็คือ การส้ินสุดความผูกพันกัน
ในฐานะสามีภรรยา แตการหยารางน้ันหมายถึง การยกเลิกทะเบียนสมรส ซ่ึงเปนการแสดง
ความเปนสามีภรรยาในทางกฎหมายดวย ครอบครัวเหลาน้ีมักจะประสบความขัดแยงที่
รุนแรง  

นอกจากน้ีแสงสุรีย  ทัศนพูนชัย (2547, 126) ไดกลาวถึงสภาพสังคมในปจจุบันวา 
อิทธิพลของระบบการส่ือสารท่ีไรพรมแดน การเปดโลกการคาเสรี ตลอดจนปจจัยดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอมตาง ๆ ผูท่ีไมรูจักปรับตัวและอยูในภาวะเสี่ยงก็จะสงผล
ทําใหภูมิตานทานทางสังคมของครอบครัวน้ันออนแอลง จนเกิดเปนปญหาหรือภัยรายทาง
สังคม และไดสรุปปญหาของครอบครัวไทย ดังน้ี 

1.  ความยากจน ครอบครัวจํานวนมากตองประสบปญหาความเดือดรอนจากภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตออาชีพและรายไดโดยตรง เชน หัวหนาครอบครัวตก
งาน ทําใหขาดรายไดมาจุนเจือครอบครัว 

2.  การติดยาเสพติด พบมากในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 15-24 ป สวนใหญมีสาเหตุ
มาจากครอบครัวที่มีปญหา เชน บิดามารดาหยาราง เด็กขาดความอบอุน ถูกเลี้ยงดูแบบ
ปลอยตามสบาย 

3.  การติดเช้ือเอดส พบในกลุมวัยรุนและผูใชแรงงาน สงผลใหเกิดการแพรกระจาย
เช้ือไปยังสมาชิกในครอบครัวทําใหเกิดปญหาเด็กกําพราตามมา 

4.  ความรุนแรงในครอบครัว มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการกระทํารุนแรงตอ
เด็กและสตรีในครอบครัว สวนใหญมีสาเหตุจากความไมรับผิดชอบตอครอบครัวของฝาย
ชาย การใชอํานาจหรืออารมณในการตัดสินปญหา รวมถึงการด่ืมสุราและสารเสพติด ทําให
เกิดการทะเลาะวิวาทและทํารายกันทั้งทางรางกายและจิตใจ 

5.  สัมพันธภาพในครอบครัวเส่ือมถอยเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวบกพรองไม
กระทําตามบทบาทหนาท่ีของตน ละเลยการอบรมปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่
ดี รวมถึงการหลอหลอมบุคลิกและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใหแกเด็ก ท่ีรายกวาน้ันยังผลัก
ภาระของตนใหเปนหนาท่ีของสถาบันอื่น เชน สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน เปนตน 

6.  เด็กถูกทอดท้ิง หมายถึง เด็กท่ีไมไดรับการอบรมเลี้ยงดูใหมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย ขาดความรักความเอาใจใสจากพอแมหรือผูเลี้ยงดูรวมถึงเด็กกําพรา เด็กพิการ และ
เด็กดอยโอกาสที่ถูกทอดท้ิงหรือปลอยปละละเลย ในป พ.ศ. 2544 มีรายงานเด็กท่ีถูก
ทอดท้ิงจํานวนมากถึง 8,013 คน 



7.  ผูสูงอายุถูกปลอยใหอยูตามลําพังโดยเฉพาะผูสูงอายุในชนบทสวนใหญจะถูก
ทอดท้ิงใหตองรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กเล็กท่ียังชวยเหลือตัวเองไมได เน่ืองจากพอแมตอง
ไปประกอบอาชีพตางถิ่นท้ัง ๆ ท่ีผูสูงอายุเหลาน้ันเปน 

8.  ปฎิสัมพันธของครอบครัวท่ีมีตอชุมชนและสังคมมีแนวโนมลดลงโดยเฉพาะใน
เขตเมืองใหญจะมีลักษณะของสังคมที่ตางคนตางอยู ไมมีการสังสรรค หรือรวมมือกันในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
 
วิธีวิเคราะหปญหาครอบครัว 
 

สาเหตุของการเกิดปญหาเกี่ยวกับครอบครัว 
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับปญหาครอบครัวของ นงลักษณ เทพสวัสด์ิ (2543, 

128-130) และ สุพิศวง  ธรรมพันทา (2540, 213-218) พบวาสาเหตุของการเกิดปญหา
เกี่ยวกับครอบครัวมีดังน้ี 
 1.  ความขัดแยงดานคานิยม (conflict values) จะปรากฏมากขึ้นหลังแตงงาน 
ความแตกตางของคูสมรสสรางความรูสึกขัดแยงใหทวีรุนแรงข้ึนตามลําดับ ประกอบกับ
ความรักฉันทชูสาวลดลง ชองวางระหวางสามีภรรยาจึงขยายกวางออกไปทุกที ความ
แตกตางกันของคูสมรสท่ีพบ ไดแก 

1.1 พื้นฐานครอบครัวและฐานะความเปนอยูเดิมตางกัน จึงไดรับการประณาม 
เหยียดหยามจากคูสมรสท่ีเหนือกวา จนเกิดความนอยเนื้อตํ่าขาม 

1.2 วัยตางกันและการสมรสอายุนอยเกินไป ทําใหเกิดความไมเขาใจตอกันและ
จบลงดวยแยกทางกัน 



1.3 ระดับการศึกษาตางกัน จึงเกิดชองวางทางความคิด ความเขาใจ การ
ปรับตัวในการอยูรวมกัน และวงสมาคม 

1.4 อาชีพขัดกัน ตัวอยางท่ีฝายหน่ึงทํางานประจําท่ี แตอีกฝายหน่ึงตองไป
ประกอบอาชีพทางไกลหรือเดินทางไปมาอยูเสมอ หรือการท่ีภรรยามีอาชีพดีกวาสามี จึง
สรางความหวาดระแวงและเกิดปมดอยข้ึนแกสามี 

1.5 เช้ือชาติ ศาสนา และประเพณีตางกัน เม่ือมีความแตกตางดานความเชื่อ 
ความคิดปรัชญา คานิยม และการปฏิบัติตน จึงมีความขัดแยงไดงาย 

1.6 ความบกพรอง หรือความไมเขาใจกัน หรือความไมสอดคลองตรงกันดาน
เพศสัมพันธ เกิดจากคูสามีภรรยาขาดการเรียนรูและขาดความเขาใจเร่ืองเพศสัมพันธ หรือ
ฝายใดฝายหน่ึงบกพรอง และหรือคูสามีภรรยามีความแตกตางดานระดับความตองการทาง
เพศ จึงทําใหขาดความสุขในชีวิตสมรส 

1.7 อุปนิสัยใจคอหรือบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันมาก เชน ฝายหน่ึงสะอาด เจา
ระเบียบสวนอีกฝายหน่ึงสกปรกและไมเรียกรอย เปนตน อุปนิสัยท่ีแตกตางกันดูประหน่ึงวา
จะปรับได แตเม่ือเวลาผานไปไมอาจปรับและไมอาจยอมรับกันได มักเปนเหตุสนับสนุนให
เร่ืองราวบานปลายแตกหักได เม่ือประกอบกับสาเหตุอื่น ๆ ดวย 

2. ความไมเปนระเบียบทางสังคม (social disorganization) เน่ืองจาก 
2.1 ความไมรับผิดชอบตอครอบรัว คูสมรสท่ีปราศจากความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวอาจจะดวยเหตุผลของนิสัยสวนตัวท่ีไมดี หมกมุนการพนัน ติดสารเสพติด หรือ
ประพฤติช่ัวอยางรายแรง ฯลฯ จนทําใหอีกฝายหน่ึงทนไมได 

2.2 ความขังแยงมาจากญาติพี่นอง การขัดแยงและบาดหมางใจตอญาติพี่นอง
ของฝายใดฝายหน่ึง คนกลางยอมอยูในฐานะลําบากใจถาหากเกิดความรูสึกดานไมเปน
ธรรมข้ึนในครอบครัว จะเกิดความแตกแยกภายในครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได 

3.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และบทบาทของสมาชิกในครอบครัว การท่ีเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว สังคมเปลี่ยนไปเปน
เมืองมากข้ึน ทําใหเกิดปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ครอบครัวยากจนลง ภรรมยาตอง
ออกไปทํางานนอกบาน สรางความขัดแยงดานภาระหนาท่ีภายในบานข้ึน เกิดเปน
ความเครียดทางอารมณ เม่ือสตรีมีความคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น ปญหา
บาดหมางและการไมลงรอยตอกันก็เกิดไดงายข้ึน  

3.1 ภาวะเศรษฐกิจภายในครอบครัวฝดเคืองและไมเอื้อใหเกิดความสุขทาง
กายภาพแกสมาชิกเน่ืองจากหัวหนาครอบครัวมีรายไดไมมากพอ ภาวะการวางงานของ
หัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกบางคนบอยคร้ัง ฯลฯ เม่ือสมาชิกของครอบครัวไมไดรับ
ความสุขสบายทางกายอาจนําความผิดหวัง เบื่อหนายความยากลําบาก และขาดความ
อดทนอดกลั้นตอกันจนเกิดความขัดแยงภายในครอบครัวบอยคร้ังข้ึน 



3.2 ภาวะการทํางานนอกบานของแมบาน มีผลเกิดข้ึน 2 ประการ คือ การไมอาจ
ทําหนาท่ีแมบานใหสมบูรณหรือละเลยหนาท่ีแมบาน อีกท้ังสมาชิกอื่น ๆ มิไดปรับตัวรวม
รับภาระนี้ แลวยังสรางความคาดหวังบทบาทดังกลาเหมือนเดิม จึงมักเกิดความไมพอใจ
และขัดแยงตอกัน สวนผลอีกประการหน่ึงก็คือ การสรางความเช่ือม่ันในตนและกําหนด
ความเทาเทียมของสถานภาพทางเพศและทางครอบครัวของภรรยาท่ีนําไปสูภาวะการแยก
ทางหรือหยารางไดงาย เม่ือปญหาเกิดข้ึน ก็เพราะภรรยามีการยอมรับนับถือสามีไมมากพอ 

3.3 หนวยสังคมอื่น ๆ เขามาแทนท่ีหนาท่ีการงานของครอบครัวแตเดิม เชน งาน
บานงานครัวและงานเลี้ยงเด็ก ซ่ึงครอบครัวรุนใหมมอบหมายใหหนวยสังคมอื่นที่ทําหนาท่ี 
เหลาน้ีมาลดภาระดังกลาวดังน้ี ความเกี่ยวของและการพึ่งพาตอกันของสมาชิกคอย ๆ ลดลง 
จนกลายเปนความหางเหินและหมดความสําคัญตอกัน จึงบาดหมางกันไดงายข้ึน 
 

วิธีวิเคราะหสถานการณครอบครัวโดยวิธีหาดัชนีความอยูดีมีสุข 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546, 3-4) ได

ดําเนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดานครอบครัว
โดยใชดัชนีความอยูดีมีสุข ท่ีวัดผลกระทบสุดทายของกระบวนการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับคน
อยางเปนองครวม โดยเช่ือมโยงทุกมิติท้ังดานสุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน 
รายได และการกระจายรายได สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของคน ตลอดจนชีวิต
ครอบครัว  
 องคประกอบหลักของการมีชีวิตครอบครัวท่ีสะทอนความอยู ดีมีสุขของคน
ประกอบดวย 5 ดาน คือ รูปแบบของครอบครัว บทบาทหนาท่ีของครอบครัว สัมพันธภาพ
ในครอบครัว การพึ่งตนเองของครอบครัว และการเกื้อกูลสังคมของครอบครัว ซ่ึง
ครอบคลุมการดําเนินชีวิตของคนตั้งแตการสรางครอบครัว การอยูรวมกันและชวยเหลือกัน
ภายในครอบครัวไปจนถึงการมีสวนชวยเหลือสังคมภายนอก 
 



 
 

แผนภูมิท่ี 2 องคประกอบหลักชีวิตครอบครัว 
 

รูปแบบของครอบครัว เปนองคประกอบท่ีช้ีใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลดานวงจรชีวิต
ครอบครัว ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรวม รูปแบบครอบครัวจึงมี
ลักษณะโครงสรางท่ีหลากหลาย แตมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือการสรางและพัฒนา
ครอบครัวรวมกัน ประกอบดวย  

รูปแบบครอบครัว 

บทบาทหนาท่ี 

พ่ึงตนเอง 
สัมพันธภาพ 

ชีวิตครอบครัว 
เกื้อกูลสังคม 



ดัชนีชีวิตครอบครัว
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1.  บทบาทหนาท่ีของครอบครัว เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะชวยสรางความสงบสุข
ใหแกสมาชิกของครอบครัวและสังคมโดยรวม เพราะครอบครัวมีหนาท่ีดูแลความตองการ
และพัฒนาคุณภาพของสมาชิกอยางเปนองครวม ท้ังดานเศรษฐกิจ ความเปนอยูของ
รางกาย และจิตใจ การปลูกฝงความเปนมนุษยท่ีดี และเปนแหลงท่ีเอื้อตอการเรียนรูและ
ถายทอดวัฒนธรรม และจะสงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวตามมา 

2.  สัมพันธภาพในครอบครัว นับเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งในการดํารงไวซ่ึงความ
อยูดีมีสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพราะหากครอบครัวที่มีสมาชิกอยูรวมกันโดย
ขาดความสัมพันธท่ีดี ไมมีความผูกพัน เคารพรักและเอื้ออาทรตอกัน ครอบครัวจะอยูดีมี
สุขหรือไม 

3.  การพึ่งตนเองของครอบครัว เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหครอบครัวอยูรอด คง
โครงสรางทําหนาท่ีและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีของครอบครัวไว โดยสมาชิกในครอบครัว
จะตองรวมกันพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวใหอยูรอดและเขมแข็ง การดูแลดานสุขภาพ
ของสมาชิกและการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการสังคม 

4.  การเกื้อกูลสังคมของครอบครัว หากสมาชิกทุกคนของครอบครัวอยูดีมีสุขแลว 
ยอมสามารถท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นในสังคมได ท้ังการมีสวนรวมของครอบครัวใน
กิจกรรมที่สรางสรรคและชวยเหลือสังคม ในขณะเดียวกันก็เลี่ยงการเปนผูกอใหเกิดความ
เดือดรอนหรือสรางปญหาใหแกสังคมพรอมกันไปดวย 

4.  การเกื้อกูลสังคมของครอบครัว หากสมาชิกทุกคนของครอบครัวอยูดีมีสุขแลว 
ยอมสามารถท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นในสังคมได ท้ังการมีสวนรวมของครอบครัวใน
กิจกรรมที่สรางสรรคและชวยเหลือสังคม ในขณะเดียวกันก็เลี่ยงการเปนผูกอใหเกิดความ
เดือดรอนหรือสรางปญหาใหแกสังคมพรอมกันไปดวย 

การประเมินความอยูดีของชีวิตครอบครัววิเคราะห 4 องคประกอบพรอมกัน ไดแก 
บทบาทหนาท่ีของครอบครัว สัมพันธภายในครอบครัว การพ่ึงตนเองของครอบครัว และ
การเกื้อกูลสังคมของครอบครัว (รูปแบบครอบครัวไมใชตัวช้ีวัดความอยูดีมีสุขดานชีวิต

การประเมินความอยูดีของชีวิตครอบครัววิเคราะห 4 องคประกอบพรอมกัน ไดแก 
บทบาทหนาท่ีของครอบครัว สัมพันธภายในครอบครัว การพ่ึงตนเองของครอบครัว และ
การเกื้อกูลสังคมของครอบครัว (รูปแบบครอบครัวไมใชตัวช้ีวัดความอยูดีมีสุขดานชีวิต



ครอบครัว แตเปนตัวช้ีวัดสถานการณ แนวโนมของโครงสรางครอบครัว) ขอมูลท้ัง 4 
องคประกอบไดนํามาคํานวณเปนดัชนีชีวิตครอบครัว เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงความ
อยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัวในชวง พ.ศ.2535 – 2539 (กอนวิกฤตเศรษฐกิจ) ชวง พ.ศ. 
2540 -2541 (ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ) และ พ.ศ. 2542-2543 (หลังวิกฤตเศรษฐกิจ) ตอเน่ือง
ถึง ป พ.ศ. 2544 - 2545  

การวิเคราะหปญหาครอบครัวโดยใชดัชนีชีวิตครอบครัว การประเมินความอยูดี
ของชีวิตครอบครัววิเคราะห 4 องคประกอบปรากฏผลดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546, 3-6 – 3-12) 

1.  ภาวะความอยูดีมีสุขของประชาชนดานชีวิตครอบครัวโดยรวมลดลง เน่ืองจาก
สัมพันธภาพในครอบครัวขาดความอบอุน  และมีแนวโนมลดลงต้ังแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
เม่ือพิจารณาจากระดับการพัฒนาก็พบวา ความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัวอยูระดับ 2 
และยังคงอยูในระดับเดิม แตก็มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลง ปจจัยสําคัญท่ีกระทบตอ
ชีวิตครอบครัว ไดแก สัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัว โดยคาดัชนีลดลงจากรอยละ 75.8 
ในชวงเกิดวิกฤต เหลือรอยละ 69.4 ในหลังเกิดวิกฤต และลดลงอยางตอเน่ืองเหลือรอยละ 
67.5 ในป 2544 – 2545 สวนการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ ถึงแมจะมีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แตยังคงอยูในระดับท่ีตองการปรับปรุง เพื่อใหครอบครัวไทยอีก
จํานวนมากสามารถพ่ึงตนเองไดในดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2  ดัชนีชีวิตครอบครัว 
 
ชวงเวลา ดัชนีการพัฒนา 

(%) 
  ระดับการพัฒนา   

องคประกอบ พ.ศ. 
2535-
2539 

พ.ศ. 
2540
-
2541 

พ.ศ. 
2542
-
2543 

พ.ศ. 
2544 

พ.ศ. 
2545 

พ.ศ. 
2535
-
2539 

พ.ศ. 
2540-
2541 

พ.ศ. 
2542-
2543 

พ.ศ. 
2544 

พ.ศ. 
2545 

1. สัมพันธภาพที่อบอุน
ในครอบครัว 

78.9 75.8 69.41 67.49 67.49 3.89 3.58 2.94 2.75 2.75 

2.  การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว 

53.3 54.7 55.82 58.29 55.83 1.33 1.47 1.58 1.76 1.83 

ดัชนีรวม 68.5 66.9 63.34 62.92 63.23 2.85 2.69 2.34 2.29 2.32 

 
ท่ีมา: สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช. 
หมายเหตุ  
ระดับ 5 =  ดีมาก = รอยละ 90.0-100.0     ระดับ 3 = ไมเปลี่ยนแปลง = รอยละ 
70.0-79.9 
ระดับ 4 = ดีข้ึน  = รอยละ 80.0-89.9     ระดับ 2 หรือนอยกวา = ลดลงหรือตองปรับปรุง 

2.  สัมพันธภาพของครอบครัวขาดความอบอุนเพราะมีการหยารางมากขึ้น จํานวน
เด็กและคนชราท่ีถูกทอดท้ิงยังมีสัดสวนที่สูง 
 2.1  การดํารงชีวิตครอบครัวยังมีความเปราะบางเพราะการอยูรวมกันโดยไม
จดทะเบียนสมรสและการหยารางที่มากข้ึน 
 1)  การจดทะเบียนสมรสมีแนวโนมลดลง สํานักงานสถิติแหงชาติรายงาน
วา ลักษณะการอยูอาศัยในปจจุบันมากกวารอยละ 50 ของครัวเรือนท้ังหมด เปนครัวเรือน
ประเภทครอบครัวเด่ียวมีสมาชิกประมาณ 3-4 คน สามีภรรยาในครอบครัวเดี่ยวเหลาน้ีมี
แนวโนมจะอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเพิ่มข้ึน ดังจะเห็นไดจากอัตรา
การจดทะเบียนสมรสในป 2544 อยูในระดับ 18.6 คูตอ 1,000 ครัวเรือน ลดลงเมื่อเทียบ
กับระดับ 26.6 และ 19.8 คูตอ 1,000 ครัวเรือน ในชวงกอนวิกฤตป 2539 และชวงป 2541 
ตามลําดับ การใชชีวิตรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสหรือไมไดแตงงานตามรูปแบบ
ประเพณี และสวนใหญมิไดเตรียมตัวดานชีวิตคู จึงขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับการใช
ชีวิตคู ทําใหมีความเปราะบางมากตอการแยกทางกัน เพราะเม่ือมีปญหาในครอบครัว



เกิดข้ึนก็ตองหาทางแกไขปญหากันเอง ซ่ึงบางครอบครัวมีการใชความรุนแรงทั้งการทํา
รายรางกาย การทํารายทางจิตใจ และการทํารายทางเพศ และมักเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าอีก มี
ผลตอสัมพันธภาพในครอบครัวและนําไปสูความแตกสลายและแยกทากันในที่สุด 
 
ตารางที่ 3  อัตราการจดทะเบียนสมรส 
 
ป รวมท่ัว

ประเทศ 
กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 

กลาง เหนือ ตะวันออก/
เหนือ 

ใต 

2539 26.59 19.51 27.60 23.84 32.45 24.84 
2541 19.79 16.24 20.90 18.82 22.32 18.30 
2543 19.62 18.41 22.72 16.04 21.56 17.19 
2544 18.63 17.20 22.83 15.03 20.71 14.74 
ท่ีมา: สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช. 
 

 2)  ครอบครัวในกรุงเทพมหานครมีปญหาการหยารางสูงกวาทุกภาค คู
สมรสมีอัตราการหยารางเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยเพิ่มจาก 3.45 คูตอ 1,000 ครัวเรือน เพ่ิม
เปน 5.93 คูตอ1,000 ครัวเรือน ในป 2544 สวนภาคใตมีอัตราการหยารางนอยท่ีสุด แตมี
แนวโนมท่ีเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การศึกษาครอบครัวที่แตกแยกโดยใชขอมูลการจด
ทะเบียนหยา แมจะตํ่ากวาสภาพความเปนจริงในสังคม เน่ืองจากครอบครัวท่ีจดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายนอยกวาครอบครัวท่ีอยูดวยกัน โดยไมจดทะเบียนสมรสก็ตาม แตก็
เปนขอมูลท่ีบงช้ีสภาวะการเปลี่ยนแปลงความอยูดีมีสุขของชีวิตครอบครัวท่ีมีแนวโนมไป
ในทิศทางท่ีไมพึงประสงค 
 
 
ตารางที่ 4 อัตราการจดทะเบียนหยา 
  
ป รวมทั่ว

ประเทศ 
กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 

กลาง เหนือ ตะวันออก/
เหนือ 

ใต 

2539 3.45 4.65 4.09 3.67 2.59 2.61 
2541 4.13 5.62 4.56 4.34 3.40 2.82 
2543 4.12 5.59 5.10 4.01 3.25 2.83 
2544 4.36 5.93 5.21 4.06 3.71 2.92 

ท่ีมา: สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช. 



 
 2.2  เด็กและผูสูงอายุยังคงถูกทอดท้ิงจากครอบครัว การที่โครงสรางสังคมไทย
ไดเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ และสังคมเมืองมากข้ึน ประกอบกับการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจและมีการหยารางเพิ่มข้ึนในอัตราสูงทําใหเด็กและผูสูงอายุถูกทอดท้ิงมากข้ึน ดัง
เห็นไดจากสัดสวนเด็กท่ีถูกทอดท้ิงเพ่ิมข้ึนจาก 56 คน จะถูกทอดท้ิงลดลงจาก 53 คน ในป 
2539 เหลือ 50 คน ในป 2544 อยางไรก็ตาม สภาพปญหาดังกลาวยังถือวาอยูในภาวะที่
รุนแรง เพราะอัตราสวนของผูท่ีถูกทอดท้ิงน้ันยังไมมีแนวโนมวาจะลดลงอยางชัดเจน 
 
ตารางที่ 5  เด็กและผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง 
 

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผูสูงอายุที่ถูกทอดท้ิง ป 
จํานวน สัดสวนตอเด็ก 

100,000 คน 
จํานวน สัดสวนตอผูสงูอายุ 

100,000 คน 
2539 7,873 56 2,504 53 
2540 7,837 57 2,624 54 
2541 8,282 60 2,619 61 
2542 8,010 58 2,625 50 
2543 7,785 57 2,896 53 
2544 8,013 59 2,804 50 

ท่ีมา: สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช. 
 2.3  ครอบครัวในเขตชนบทยังมีความอบอุนเพราะมีโอกาสอยูพรอมหนาและ
ทํากิจกรรมรวมกัน รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
ไดพบวา สัดสวนครัวเรือนในชนบททั่วประเทศยังคงมีความอบอุน โดยพิจารณาจากการท่ี
สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสอยูพรอมหนากันอยางนอยสัปดาหละ 2 วัน มีการ
ปรึกษาหารือเพ่ือแกไขปญหาในครอบครัว และเด็กไมเคยหนีออกจากบาน เพ่ิมข้ึนทุกป
อยางตอเน่ือง โดยเพิ่มจากรอยละ 93.3 ของจํานวนครัวเรือนในชนบทในป 2540 เปนรอย
ละ 96.2 ในป 2544 ท้ังน้ีครอบครัวในภาคกลาง เปนภาคท่ีมีความรักความอบอุนมากท่ีสุด 
โดยคิดเปนรอยละ 96.6 ในป 2540 และรอยละ 98.0 ในป 2544 สวนภาคเหนือเปนภาคท่ี
มีความอบอุนนอยท่ีสุด ขอมูลดังกลาว ถึงแมจะครอบคลุมเฉพาะครัวเรือนในชนบท แตก็
สามารถสะทอนปญหาไดวา สังคมในชนบทซึ่งเปนคนสวนใหญถึงรอยละ 80 ของทั้ง
ประเทศ มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีกวาครัวเรือนในเมือง 
 
ตารางที่ 6  สัดสวนครอบครัวอบอุนในเขตชนบท จําแนกตามรายภาค 



 
ป รวมท่ัว

ประเทศ 
กลาง เหนือ ตะวันออก/

เหนือ 
ใต 

2540 93.9 96.6 91.8 93.5 94.9 
2541 95.6 97.5 93.7 95.3 96.5 
2542 95.9 97.7 94.5 95.5 96.4 
2543 96.1 97.9 94.7 95.5 97.0 
2544 96.2 98.0 95.0 95.4 97.2 
ท่ีมา: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
 
 หากพิจารณาในแงรูปแบบและโครงสรางของครอบครัวคนไทยในปจจุบันพบวา มี
ความหลากหลายและสลับซับซอนมากข้ึน โดยป 2539 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.5 
ตอป ในดานรูปแบบของครอบครัวน้ันก็มีความซับซอนมากข้ึน โดยครัวเรือนท่ีมีคูสมรสอยู
ดวยกันเคยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 70.2 ไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 68.3  
 
ตารางที่ 7 จํานวนและประเภทของครัวเรือนท่ัวประเทศ 
 
ประเภท/ครัวเรือน 2539 2541 2542 2543 2544 2545 
จํานวนครัวเรือน (ลานครัวเรือน) 
สัดสวนประเภทครัวเรือน 

16.43 16.39 16.71 17.43 17.43 17.95 

ครัวเรือนคนเดียว 8.9 8.3 8.3 9.4 9.6 9.6 
คูสมรสอยูดวยกัน 70.2 69.6 69.1 68.5 66.4 68.3 
มีหัวหนาครัวเรือนคนเดียว และ
บุตรที่ยังโสดอยูดวยกัน 

7.2 7.2 7.0 7.1 7.5 11.5 

อื่น ๆ 13.7 14.9 15.6 15.0 16.5 10.6 
ท่ีมา: รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
  

3.  ครอบครัวไทยโดยรวมมีรายไดดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัว แตยังมี
ครอบครัวอีกกวา 1.8 ลานครัวเรือนท่ียังไมสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได 
 3.1  ครอบครัวมีเงินเหลือเพ่ิมขึ้นตามคาครองชีพอยูในระดับตํ่า สํานักงาน
สถิติแหงชาติรายงานวา ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอรายไดของครัวเรือนจะเกิดข้ึน
หลังจากเกิดวิกฤตแลว 2 ป ดังเห็นไดจากรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ในชวงท่ีเกิด
วิกฤตป 2541 มีมูลคา 12,271 บาทตอครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจากชวงกอนวิกฤตถึงรอยละ 



15.5 เม่ือเศรษฐกิจฟนตัวในป 2542-2543 รายไดของครัวเรือนกลับลดลงเหลือเพียง 
11,988 บาท หรือลดลงจากป 2541 รอยละ 2.3 กอนจะเพิ่มขึ้นเปน 13,203 บาทในป 
2545 หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.7 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีสูงกวารอยละ 5.2  
 



ตารางที่ 8  รายไดประจํา รายจาย และรายไดสุทธิเบื้องตนของครัวเรือน 
 

รายไดประจํา รายจาย รายไดสุทธิเบื้องตน ป 
บาท/เดือน/
ครัวเรือน 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

บาท/เดือน/
ครัวเรือน 

บาท/เดือน/
ครัวเรือน 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

2539 10,622  9,190  1,432  
2541 12,271 15.52 10,389 13.05 1,882 31.4 
2543 11,988 -2.31 9,848 -5.21 2,010 -6.1 
2544 13,202 9.70 10,908 8.81 2,294 14.1 
ท่ีมา: รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
 3.2  ครอบครัวไมสามารถพึ่งพาเองทางเศรษฐกิจได ยังมีกวารอยละ 40 โดย
คนงานเกษตรและเกษตรกรมีฐานะดอยสุด เม่ือวิเคราะหถึงความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองทางครอบครัว พบวา ในชวงพ.ศ. 2539-2543 ครัวเรือนท่ีพึ่งตนเองไดมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 53.3 ของครัวเรือนท้ังหมดเปนรอยละ 57.6 ในป 2544 และเพิ่มเปน
รอยละ 58.3 ในป 2545 อยางไรก็ตาม สถานการณดังกลาวยังถือวามีปญหาท่ีรุนแรง
เพราะยังมีครัวเรือนอีกถึงรอยละ 41.8 ท่ีพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไมได 
 

 



สรุป 
 
 ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญตอปจเจกบุคคล และเปนตัวแทน
ของสังคมทั้งหมด ท่ีใหการเกื้อหนุนตอกันของมวลสมาชิก เพื่อใหครอบครัวดํารงตอไปได 
สมาชิกพึงจะปฏิบัติตอกันอยางราบรื่นในทางตรงกันขามครอบครัวอาจกลายเปนหนวย
ของความขัดแยง ระหวางคูสมรส บิดามารดา หรือลูกหลาน ความรุนแรงในครอบครัวท่ี
ปรากฏในปจจุบันไดเกิดข้ึนมาชานาน  เพียงแตความรุนแรงไดเกิดข้ึนในอดีตถูกครองงํา
โดยกฎสังคม อํานาจและบรรทัดฐานสังคม ผูถูกกดข่ีไมวาจะเปนเด็กหรือผูหญิง ถือเปน
เพียงสมบัติท่ีผูชายจะทําอะไรก็ได แตในปจจุบันสถานภาพของผูหญิงไดเปลี่ยนไป จากผู
ท่ีดอยกวามาเปนผูท่ีมีสถานภาพทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตก ไดเปลี่ยนแปลงทัศนะบางประการของคูสมรสในปจจุบัน เชน การลดการให
ความสําคัญของชีวิตครอบครัวลง หนวยสังคมอื่นเขามาทําหนาท่ีบางประการแทนหนาท่ี
ครอบครัวแตเดิม คานิยมใหมถือวาการหยารางเปนเร่ืองปกติ การกาวล้ําทางเพศกอน
แตงงาน ฯลฯ เหลาน้ีสรางความออนแอใหแกครอบครัวสมัยใหญ พฤติกรรมเบ่ียงเบน
ไดแก การทะเลาะวิวาท การหนีออกจากบาน การแยกทาง การหยารางฯลฯ ซึ่งเกิดจาก
ความไมสบายคับของใจ และขาดความอดทนอดกลั้นตอกันของสมาชิกในครอบครัว สงผล
กระทบตอบุคคลและหนวยสังคมอื่น ๆ 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 

1.  เม่ือกลาวถึงปญหาในครอบครัว จงแสดงความคิดเห็นวาอะไรบางคือปญหา
ครอบครัว  

2.  วิเคราะหสาเหตุของปญหาครอบครัววาเกิดมาจากอะไรบาง จงอธิบาย 
2.  จงอธิบายถึงสถานการณท่ีทําใหเกิดปญหาครอบครัว และแนวทางปองกัน 
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