
แนวความคดิเกีย่วกบัการศึกษาครอบครัว 
รองศาสตราจารย์บญเดมิพนัรอบุ  

 
ครอบครัวคอืกล่มสังคมขนาดเลก็หรือุ กล่มปฐมภมิุ ู

(Primary Group)  ทกคนมคีวามสัมพนัธ์สนิทสนม  มสิีทธิุ
แสดงความคดิเห็น  มีความร่วมมอืสง  แต่ละคนเข้าใจู
บทบาทของคนอืน่ ๆ ซ่ึงเป็นสมาชิกในกล่ม  กล่มปุ ุ ฐมภมริปู ู
ต่าง ๆ เช่น  ครอบครัว  กล่มเพือ่น  ทกคนภายใน   ครอบครัว  ุ ุ
หรือทกคนทีเ่ป็นเพือ่นมคีวามเข้าใจกนั  เปรียบเสมอืนลมุ
หายใจอนัมคีวามหมายสําหรับทกคนุ 1  
 
ครอบครัว  

ครอบครัวเป็นหน่วยสังคม2  ประกอบด้วยค่สมรสกบัู
บตรหรือบตรบญธรรม  ครอบครัวเกดิขึน้เพือ่ตอบสนุ ุ ุ อง
ความต้องการด้านสืบพนัธ์ของมนษย์  ค่สามแีละภรรยา  ผุ้ ุ ู ู
ไม่มีบตรด้วยกนั  เป็นครอบครัวทีไ่ม่สมบรณ์  เป็นเพยีงคุ่ ู ู
สมรส  หรือค่แต่งงานเท่าน้ัน  ครอบครัวจะต้องอาศัยภายในู
บ้านเรือนเดยีวกนั  เพือ่อบรมเลีย้งดบตรด้วยกนัู ุ  
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ครอบครัวเป็นสถาบันกาํหนดสถานภาพทางเศรษฐกจิ

ในสังคมยคแรก  แม้ว่าจะมบีทบาทน้อยลง  ครอบครัวกย็งัมีุ
บทบาทก่อให้เกดิความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิภายใน
ครอบครัวอกีด้วย  ครอบครัวมคีวามหมายลกึซ้ึง  ไม่เพยีงแต่
ตอบสนองความต้องการทางเพศเท่าน้ัน  ครอบครัวยงัมส่ีวน
สําคญัทางเศรษฐกจิ  และการอบรมขดัเกลาทางสังคมด้วย 
 ครอบครัวมอีทิธิพลต่อการเรียนร้  เพือ่ให้มนษย์ู ุ
สามารถเป็นสมาชิกในสังคมได้อย่างสมบรณ์  ครอบครัวในู
เชิงสังคมวทิยา  และมานษยวทิยา  แบ่งออกเป็น  ุ 2  ประเภท  
คอื 
 1.  ครอบครัวเดีย่ว3  ประกอบด้วยค่สมรสกบับตรธิดา  ู ุ
บางคร้ังอาจหมายรวมถงึญาตผ้ิยงัไม่แต่งงาน  มาอาศัู ย
รวมกนัในครอบครัว  การศึกษาพบว่าใน  250  สังคม  ส่วน
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ใหญ่จะจัดระบบแบบครอบครัวเดีย่วทั้งส้ิน  เน่ืองจากมี
ลกัษณะเป็นสากล  มกีารจดัระบบครอบครัวทีด่ ี  มข้ีอห้าม
ทางเพศทีเ่คร่งครัด  ข้อกาํหนดการมบีตร  ข้อกาํหนดทางุ
สังคม  เศรษฐกจิและการศึกษาทีเ่คร่งครัดด้วย  ครอบครัว
เดีย่วมีบทบาทสําคญัทาํให้เกดิการแข่งขนั  มวีนัิย  และ
ปฏบัิตงิานอย่างมีประสิทธิภาพสง  เดก็เกเรจากครอบครัวู
เดีย่วพบน้อยมาก  มกัจะมาจากครอบครัวใหญ่มากกว่า 
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แผนภมแิสดงโครงสร้างกล่มครอบครัวในบริษทัู ุ  
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กิจกรรมขนาดเล็ก (Small enterprise) เร่ิมต้นจาก

ครอบครัวเดี่ยวขยายเป็นครอบครัวขยายเมื่อมีสมาชิกเพิ่ม
มากขึน้ มแีรงงานมากขึน้ มักทักษะความสามารถแตกต่างกนั
ก็จะแบ่งงานกันทําตามความถนัดมีการคัดสรรค์คนเข้า
ทํางานตามความถนัดมากขึ้น เป็นการขยายกิจกรรมทาง
ธรกิจออกไปมากขึุ้ น ดังแผนภมิบริษัทผลิตเคร่ืองหนังเป็นู
อตสาหกรรมในครอบครัว มีประธานกล่มบริษัทเป็นผ้ชายมีุ ุ ู
คนงานทั้งหมด 70 คน มีคณแม่ประธานบริษัทเป็นประธานุ
กติติมศักดิ์ มีครอบครัวแรกมีบตร ุ 5 คน หลาน 8 คน ลกชายู
คนโตทํากิจกรรมผลิตไวน์และทําสวนอง่นเป็นกิจการใหม่ ุ
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ลกชายคนที่ ู 2 ทํางานกิจการครอบครัวต่อรวมทั้งลกสาวทีู่
ทํางานด้านค้าปลีก (Retail) ให้บริษัทครอบครัว  พี่น้อง
ประธานกล่มบริษัทมี ุ 6 คน มีลกหลาน ู 25 คน ได้รับเลอืกให้
ทํางานร่วมกับบริษัทเพียง 3 คน เป็นตัวอย่างกิจการ
อตสาหกรรมในครอบครัวและการเลือกสรรบคคลเข้าทํางานุ ุ
ในกิจกรรมบริษัทที่ไม่เลือกลกหลานทกคนเข้าทํางาน แต่ใหู้ ุ
ทาํงานตามความถนัดของแต่ละคน 
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http://service.nso.go.th เข้าถงึเมือ่วนัที ่9 สิงหาคม 2553 

 

2.  ครอบครัวขยาย  คอืครอบครัวทีป่ระกอบด้วย
ครอบครัวเดีย่วมากกว่าหน่ึงครอบครัวอาศัยอย่รวมกนั  คนู
สามร่นอายมาอาศัยในครอบครัวเดยีวกนั  ภายในบ้านเรือนุ ุ
เดยีวกนั  มค่ีสมรส  ลกหลานมากมายมารวมกนักบั  ป่  ย่า   ู ู ู
ตา  ยาย  ผ้อาวโสมอีาํนาจในบ้าน  เป็นผ้กาํหนดสถานภาพู ุ ู
ทางเศรษฐกจิ  และสังคม  ป่  ย่า  ตา  ยาย  มอีทิธิพลกาํหนดู
แนวการศึกษา  การเรียนร้ของเดก็  ครอบครัวขยายมสีมาชิกู
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โดยเฉลีย่ประมาณ  20  คน  อาศัยอย่ในบ้านเดยีวกนั  มกัไม่มีู
การแบ่งแยกครอบครัวกนัอย่างแน่นอน  ครอบครัวเป็น
หน่วยเศรษฐกจิ  ประกอบไปด้วย  ญาตพิีน้่อง  ป้า  น้า  และ  
ลง  อา  ญาตอิืน่ ๆ  ทกคนมส่ีวนอบรมให้การศึกษากบัเดก็ุ ุ
ทั้งส้ิน 
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เปรียบเทยีบครอบครัวไทยและครอบครัวในสังคมเอเชียอืน่ ๆ  
   ประเภท หัวหน้าครัวเรือน-

พืน้ฐานอาํนาจ 

สมาชิกใน
ครัวเรือน 

ลกัษณะอืน่ 

เอเชีย
ตะวนัออก
และ
เวยีดนาม 

พ่อมีอาํนาจ
ตามศาสนา
ขงจือ้ 

ผูอ้าวโุสชาย ตาม
ลกัษณะเพศและ
อาย ุ

หนวย่
ครอบครัว
ขยายบุตรชาย
และครอบครัว
อาศยัอยู่
รวมกบบิดา่ ั
มารดา 

กฎการสืบมรดก
แตกตางกนใน่ ั
แตละภูมิภาค่  
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เอเชีย
ตะวนัออก
เฉียงใต้ 

ครอบครัว
เด่ียวเครือ
ญาติทงัสอง้
ฝ่าย 

ญาติทงัสองฝ่ายมี้
ความสาํคญั
เทากน่ ั  

ครอบครัว
เด่ียวถา้ไม่
อาศยัรวมกบั
บิดามารดา 

การสืบมารดก
ทงัสองฝ่าย้   

ไมมีการ่
แบงแยกบทบาท่
ทางเพศแนนอน่

a. พม่า/ไทย          พืน้ฐาน
ครอบครัวแม่มี
อาํนาจ 

b. มาเลเซีย/
อนิโดนีเซีย 

         การสมรสไม่
แนนอน่  

c. ฟิลปิปินส ์          อทิธิพลของ
สเปน 

เอเชียใต้และ
กลาง 

พอมีอาํนาจ่  ผ้อาวโสชาู ุ ย ตาม
ลกัษณะเพศและอายุ

 

หน่วย
ครอบครัว
ขยายพ่อมี
อาํนาจ สตรี
เมือ่สมรสแล้ว
แยกครอบครัว
ออกไป 

-การสมรสเป็น
สัญญาระหว่าง
กล่มญาติุ  

-ถา้ไมมีบุตรชาย่
ผูช้ายสามี
สามารถมีภรรยา
หลายคน  

-ลูกสาวเป็น
ภาระของ
ครอบครัว
เน่ืองจากตอ้ง
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จดัหาสินสอด
และการรักษา
ประเพณีการหา
คูใหลู้กสาว่   

แปซิฟิก             

a. โปลเีน
เซีย 

โคตรสกลแมุ่
มอีาํนาจ
ควบคมุ
สมาชิก 100-
300 คน 

หวัหนา้-ลูกคนโต
สวนใหญเป็นลูก่ ่
ชายสืบมรดก -
บางครังอาจเป็น้
ลูกสาว               -
มีอาํนาจควบคุม
ท่ีดิน 

หน่วย
ครอบครัว
ขยายแม่มี
อาํนาจมี
สมาชิก10-20 
คน 

-การแบงท่ีดิน่
ไดรั้บจากเครือ
ญาติฝ่ายแม่  

-พี่ชาย นอ้งชาย
ของแมมีอาํนาจ่
ดูแลบุตรชาย
หญิง 

b. เมลานี
เซีย 

โคตรสกลุ
พอมีอาํนาจ่
และโคตร
สกลุยอย่  

ผูอ้าวโุสชาย 

-ไดรั้บการ
คดัเลือกเพราะมี
บุคลิกภาพ
เขม้แขง็และมี
อาํนาจ 

-ควบคุมท่ีดิน 

ครัวเรือนเลก็:
สตรีและเดก็
เลก็ ผูใ้หญ่
ผูช้ายอาศยัอยู่
แยกกนั 

   

(แหลงขอ้มลู่ : ESCAP (1993) The Situation of Families in 
Asia and the Pacific: A Regional Overview SD/IYF/2) 
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หลกัมานษยวทิยาวฒันธรรมเกีย่วกบัครอบครัวุ  

 
มอร์แกน (Lewis Henry Morgan -November 21, 1818 – 
December 17, 1881) 
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 เมอร์ดอคก์(George Peter Murdock May 11, 1897 - March 
29, 1985) ได้แบ่งระบบการเรียกช่ือเครือญาตไิว้ 6 ระบบคอื 
1.ระบบฮาวาย 

 
ผ้ชาย หมายเลข ู 2 – 3 และ 6 เรียกว่าบิดาโดยผ้เป็นศนย์กลางู ู
การนับญาต ิ ผ้หญงิ หมายเลข ู 1 – 4 และ 5 เรียกว่า มารดา
ลกพีล่กน้องในร่นอายเดยีวกนั หมายเลข ู ู ุ ุ 7 – 16 เรียกว่า
พีช่ายน้องชายหรือพีส่าวน้องสาว 
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 ระบบฮาวายไม่เน้นความสําคญัของกล่มเช้ือสายเดยีว ุ
มกัจะเน้นระบบการสืบเช้ือสายแบบเกีย่วเน่ืองมากกว่า เพราะ
นับถอืเครือญาติทั้งฝ่ายบิดาและ มารดา มกีารนับถอืญาติพี่
น้องทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั ทาํให้ญาตพิีน้่องมี
ความสัมพนัธ์และผสมผสานกนั ภายใต้ระบบเครือญาติ
เดยีวกนั สถานภาพบทบาทและพฤตกิรรมของบตรชายหญงิุ
ในครอบครัวจงึมีความเท่าเทยีมกนั ในฐานะเป็นพีช่าย 
น้องชาย พีส่าวหรือน้องสาว 
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2.ระบบเอสกโิม (Eskimo System) คอืการเรียกช่ือเครือ

ญาตใินกล่มวฒันุ ธรรมแองโกล – อเมริกนั (Anglo – 
American Culture) รวมทั้งหม่ชนผ้ล่าสัตว์ู ู และเกบ็รวม
อาหารพชืป่า การเรียกช่ือเครือญาตริะบบเอสกโิมเน้นการ
เรียกช่ือเครือญาตใินครอบครัวเดีย่วเป็นการเรียกช่ือเครือ
ญาตเิฉพาะมารดา บิดา พีช่ายน้องชาย พีส่าวและน้องสาว
เท่าน้ัน แต่มกีารแยกเรียกช่ือญาตพิีน้่องนอกครอบครัวเดีย่ว
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ออกไป เรียกเป็นลง ป้า น้าหรืออา และญาตพิีน้่อง โดยไม่แยกุ
ความ แตกต่างระหว่างญาต ิ เช่นเรียกว่า “บิดา” แตกต่างกบั
พีช่ายน้องชายของบิดาเรียกว่า “ลงหรืออาุ ” เรียกพีช่าย 
น้องชายของบิดาแตกต่างกบัพีช่ายน้องชายของมารดา เรียก
บตรชายและบตรสาวของลง ปุ้ ุ ุ า น้าหรืออาว่า “ญาตพิีน้่อง” 
โดยไม่แยกเพศหรือแยกว่าเป็นญาตฝ่ิายบิดาหรือมารดา 

ระบบเอสกโิมมลีกัษณะแตกต่างกบัระบบการเรียกช่ือ
เครือญาตแิบบอืน่คอืมกีารแยกและกาํหนดความแตกต่าง
เฉพาะสมาชิกของครอบครัวเดีย่ว เป็นระบบทีพ่บมากใน
สังคมปัจจบัน ซ่ึงเป็นกล่มเครือญาตทิีนัุ่ ุ บญาตทิั้งสองฝ่าย 
เน้นความสําคญัเฉพาะญาตพิีน้่องในครอบครัวเดีย่ว เป็น
ครอบครัวทีม่อีสิระเสรี แยกออกมาจากครอบครัวใหญ่ ไม่
ต้องพึง่พงิครอบครัวเดมิ ยกเว้นแต่เมื่อมโีอกาสทาํพธีิกรรม
สําคญัของครอบครัว จึงสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
ญาตใิกล้ชิดเฉพาะครอบครัวผ้เกดิจากบิดู ามารดาเดยีวกนั แต่
จะใช้คาํเรียกช่ือ ญาตอิืน่ ๆ นอกครอบครัว บ่งบอกความ
แตกต่างไปว่าเป็น ลง ป้า น้า หรืออา และญาตพิีน้่องฝ่ายบิดาุ
หรือมารดาแจ้งชัดมากระบบหน่ึง 
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ระบบอโิรกส์ี (Iroguois System) เรียกช่ือบิดาและพีช่าย 

น้องชายของบิดาคาํเดยีวกนัว่า “บิดา” คล้ายกบัเรียกพีส่าว
น้องสาวของมารดาคาํเดยีวกนัคอื“มารดา” แต่จะเรียกช่ือ
พีส่าว น้องสาวของบิดา และพีช่าย น้องชายของมารดา 
แตกต่างกนัไประหว่างญาตร่ินอายเดยีวกบัพีช่าย น้องชายุ ุ
และพีส่าว น้องสาว ผ้เป็นลกพีล่กน้องแู ู ู นวขนาน23 (Parallel 
cousin) เพศเดยีวกนัใช้คาํเรียกช่ือเครือญาตเิดยีวกนัส่วน
ลกพีล่กน้องแนวขวางู ู 24 (Cross cousin) ใช้ คาํเรียกช่ือเครือ
ญาตแิยกแตกต่างกนัไป 
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 วธีิการเรียกช่ือเครือญาตแิบบนีเ้รียกว่า ระบบแยกเป็น
สองสายแบบผสม(Bifurcate – merging system) แยก
เรียกช่ือเครือญาตเิป็นสองสาย ขณะเดยีวกนักผ็สมผสานโดย
ใช้คาํเรียกช่ือเครือญาตร่ิวมกนั คล้ายกบัระบบโอมาฮา และ
ระบบโครว์ การเรียกช่ือเครือญาตริะบบอโิรกส์ีพบมากใน
กล่มเช้ือสายเดยีว โดยเฉพาะการสืบเช้ือสายฝ่ายมารดาที่ไมุ่
เด่นชัด สตรีมบีทบาทในองค์การระบบเครือญาติน้อย 
ระบบอโิรกส์ียงัมีพบมากอย่ในปัจจบัน     ู ุ                        
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ระบบโอมาฮา 
 ระบบโอมาฮา (Omaha System) มลีกัษณะแตกต่างกบั
ระบบการเรียกช่ือเครือญาตทิั้ง 3 ระบบข้างต้น กล่าวคอืบาง
ระบบเรียกช่ือเครือญาติกล่มเดีุ ยวกนัโดยใช้คาํเดยีวกนั บาง
กล่มเรียกญาตร่ินุ ุ เดยีวกนัแยกคาํเรียกช่ือเครือญาตต่ิางกนั 
ระบบโอมาฮาและระบบโครว์เร่ิมกาํหนดปัจจยัสําหรับการ
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เรียกช่ือเครือญาตโิดยเฉพาะ โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างร่นอายของกล่มชาติุ ุ ุ พีน้่อง ระบบโอมาฮาพบอย่ในู
หลายส่วนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่กล่มเช้ือสายทีนั่บเครือุ
ญาตฝ่ิายมารดา จึงพยายามจาํแนกความสัมพนัธ์ระหว่าง
ญาตฝ่ิายบิดากบัฝ่ายมารดาออกจากกนั ลกพีล่กน้องแนวู ู
ขวางญาตฝ่ิายมารดา เรียกช่ือผสมผสานไปกบัญาตร่ินมารดา ุ
ดในแผนภมปิระกอบ กล่าวคอืเรียกช่ือเดยีวกบัพีส่าว ู ู
น้องสาวของมารดา หรือพีช่ายน้องชายของมารดา 
ลกพีล่กน้องแนวขวางฝ่ายบิดา เรียกช่ือต่างกนัไปเช่น เรียกู ู
หลานชาย หลานสาว เป็นร่นอาย เดยีวกบั ุ ุ “ฉัน” คล้ายกบั
ระบบอโิรกส์ี 
 ระบบโอมาฮามลีกัษณะซับซ้อน และไม่มีเหตผลทางุ
ชีววทิยา เป็นระบบการเรียกช่ือเครือญาตทิีเ่น้นกฎการสืบเช้ือ
สายฝ่ายบิดา ลกพีล่กน้องแนวขวางฝ่ายมารดาจะผสมผสานู ู
ไปกบัสายสกลของมารดา ุ “ฉัน” สายสกลของ ุ “ฉัน” มี
ความสัมพนัธ์ระดบัเดยีวกบัญาติพีน้่องผ้เป็นบตรชายหญงิู ุ
ของพีส่าว น้องสาว ของบิดา และพีส่าว น้องสาวของ “ฉัน” 
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หมายเลข 2 และ 3 เรียกว่าบิดา                                                     
หมายเลข 4 และ 5 เรียกว่ามารดา   
หมายเลข 1 และ 6 เรียกว่า ลง ป้า น้าหรืออา                                                 ุ
หมายเลข 9 ถงึ 14 เรียกว่า พีช่าย พีส่าว น้องชาย และ
น้องสาว                    
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หมายเลข 7 และ 8 เรียกว่า หลานชาย หลานสาว (Nephew, 
Niece) 
หมายเลข 15 และ 16 เรียกตามลาํดบัญาติร่นเดยีวกบัมารดา                        ุ

 

 
ระบบโครว์ 
 ระบบโครว์ (Crow System) เป็นคาํเรียกช่ือเครือญาติ
ตามช่ือเผ่าอเมริกนัอนิเดยีนตอนเหนือ เป็นระบบทีเ่น้นการ
นับเช้ือสายฝ่ายมารดา ผสมกบัระบบการนับเช้ือสายฝ่ายบิดา
จงึเรียกช่ือมารดาและพีส่าว น้องสาวมารดาด้วยคาํเดยีวกนั 
เรียกบิดา พีช่าย น้องชายของบิดาและบตรชายของพีส่าวุ
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น้องสาวบิดาด้วยคาํเดยีวกนัเรียกพีส่าวน้องสาวของบิดา 
“ฉัน” คาํเดยีวกบับตรสาวของพีส่าว น้องสาวบิดาของ ุ “ฉัน” 
ลกพีล่กน้องแนวขนานฝ่ายชายของ ู ู “ฉัน” ใช้คาํเรียกช่ือเครือ
ญาตเิดยีวกนัว่าเป็นพีช่าย น้องชายของ “ฉัน” ลกพีล่กน้องู ู
แนวขนานฝ่ายหญงิจะเรียกช่ือคาํเดยีวกบัพีช่าย น้องชายของ 
“ฉัน” 
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ระบบซดานู  
 

 ระบบซดาน ู (Sudanese System) เป็นระบบทีพ่บน้อย
มากในปัจจบัน มคีาํเรียกช่ือเครือญาตผ้ิเป็นพีช่าย น้องชายุ ู
ของมารดา “ฉัน” แตกต่างกนักบั พี ่ชายน้องชายของบิดา คาํ
เรียกช่ือพีส่าว น้องสาวมารดาจะแตกต่างกบัพีส่าวน้อง สาว
ของบิดา ลกพีล่กน้องแต่ละฝ่ายกเ็รียกแยกแตกต่างกนั ู ู
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เรียกว่าระบบพรรณนาธิบาย (Descriptive system) เน้นการ
นับเช้ือสายฝ่ายบิดา แต่กแ็ตกต่างกบัระบบโอมาฮาและ
ระบบอโิรกส์ี 

 
 

ครอบครัวในสังคมไทย 

สังคมไทยเป็นสังคมทีใ่ช้ระบบการนับญาติทั้งสองฝ่าย 
คนคนหน่ึงจะนับญาตทิั้งฝ่ายบิดาและมารดา น่ันคอื นับรวม 
ป่ ย่า ตา ยาย พีน้่องของป่ ย่า ตา ยายู ู  ลง ป้า น้า อา ลกหลานุ ู
ของลง ป้า น้า อาุ  พีน้่องของตวัเอง และลกหลานของตวัเองู
เป็นเครือญาตพิีน้่องทั้งหมด อย่างไรกต็ามสังคมไทย
โดยทัว่ไป มแีนวโน้มทีเ่น้นทางมารดา ทั้งนีเ้พราะกฎเกณฑ์
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ในการตั้งบ้านเรือนในสังคมไทยโดยทัว่ไปทกภาคุ  นิยมให้
หน่มสาวทีเ่พิง่แต่งงานใหม่อาศัยในบ้านบิดามารดาของฝ่ายุ
หญงิ (matrilocality) ซ่ึงในภาษาพดเรียกว่าู  "แต่งลกเขยเข้าู
บ้าน" แต่ก่อนในสังคมชนบท ถ้าเราถามผ้ชายทีก่าํลงัจะู
แต่งงานว่า "แต่งงานแล้วจะไปอย่ทีไ่หนู " มกัจะได้รับ
คาํตอบว่า "ไปอย่บ้านพ่อตาู " ซ่ึงตรงข้ามกบัธรรมเนียมจีน
ทีนิ่ยม "แต่งสะใภ้เข้าบ้าน" ซ่ึงเป็นธรรมเนียมนิยมการตั้ง
ถิน่ฐานทีอ่งิบิดามารดาของฝ่ายชาย  
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แบบแผนทีย่ดึถือปฏบัิติโดยส่วนใหญ่ในอดตีคอื หน่มุ

สาวจะอาศัยอย่กบัพ่อแม่ของฝ่ายหญงิสักระยะหน่ึงู  โดยฝ่าย
ชายจะช่วยพ่อตาทาํนา ถอืเป็นการให้แรงงานแก่ฝ่ายเจ้าสาว 
ซ่ึงมลีกัษณะคล้ายสินสอดทีม่อบให้พ่อแม่เจ้าสาว แต่เป็นการ
ให้จากฝ่ายชายไปส่ฝ่ายหญงิในรปู ู ของแรงงานในทาง
ภาคเหนือถอืว่าการให้แรงงานเช่นนีเ้ป็นทางหน่ึงเพือ่ตอบ
แทนบรรพบรษทางฝ่ายหญงิทีใ่ห้ความค้มครองดแลมาจนุ ุ ุ ู
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เตบิใหญ่ ต่อเมื่อลกสาวคนทีส่องแต่งงานและพาสามเีข้ามาู
อย่ในบ้านู  ลกสาวคนโตและลกเลยคนโตจะย้ายออกไปู ู  ซ่ึง
อาจจะ "ออกเรือน" ไปสร้างบ้านใหม่อกีหลงัต่างหากแต่อยู่
ในบริเวณเดยีวกนักบับ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิงหรืออาจจะ
เปลีย่นไปอย่ในบริเวณเดยีวกบับ้านของพ่อแม่ฝ่ายชายหรือู
อาจจะไปตั้งบ้านเรือนอย่ใหม่ต่างหากเดีย่วๆู  ในหม่บ้านเดมิ ู
หรือทีอ่ืน่ เมือ่ลกสาวคนทีส่ามแต่งงานู  ลกสาวคนทีส่องและู
เขยคนที่สองกจ็ะทาํเช่น เดยีวกนั ตามธรรมเนียมไทยเมือ่ลกู
สาวคนเลก็แต่งงานและพาเขยเลก็เข้ามาอย่ในบ้านู  ลกสาวคนู
เลก็มหีน้าทีด่แลพ่อแม่ในยามแก่เฒ่าู  และจะอย่กบัพ่อ แม่จนู
พ่อแม่เสียชีวติ และบ้านกจ็ะตกเป็นของลกสาวคนเลก็และู
สามี  

ทีก่ล่าวมาน้ันเป็นรปแบบในอดมคตขิองธรรมเนียมการู ุ
ย้ายทีอ่ย่หลัู งการแต่งงาน ซ่ึงนิยมไปอย่กบัครอบครัวพ่อแมู่
ของฝ่ายหญงิ แต่ในบางสถานการณ์ เช่น ในครอบครัวทีไ่ม่มี
ลกสาวมีแต่ลกชายเพยีงคนเดยีวู ู  ทางพ่อแม่ของฝ่ายชายกจ็ะ
พยายามแต่งสะใภ้เข้าบ้าน เพือ่ทีจ่ะได้มลีกคอยดแลในยามแกู่ ู
เฒ่า หรือในกรณทีีฝ่่ายชายร่ํารวยกว่ามาก กอ็าจจะอยากให้
ฝ่ายหญิงมาอย่กบัครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายชายแทนู   
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สืบเน่ืองจากกฎเกณฑ์คนไทยทีนิ่ยมตั้งบ้านเรือนค่อนมาทาง
ครอบครัวของฝ่ายหญงิ และฝ่ายชายนิยม "แต่งออก" ไปอยู่
ทีอ่ืน่ ซ่ึงถ้าทีใ่ดนิยมแต่งงานกบัคนนอกหม่บ้านู  จะมผีลให้
หม่บ้านหน่ึงๆู  เป็นทีร่วมของครอบครัวและเครือญาตขิอง
ฝ่ายหญิง เดก็ทีเ่ตบิโตมาจะใกล้ชิดสนิทสนมกบัยายมากกว่า
ย่า และสนิทกบัน้าซ่ึงเป็นน้องของแม่มากกว่าอาซ่ึงเป็นน้อง
ของพ่อ จงึเป็นลกัษณะของเครือญาตทิีเ่น้นมาทางมารดา ใน
หม่บ้านหน่ึงๆู  จงึมกัจะพบลกัษณะการตั้งบ้านเรือนทีม่บ้ีานที่
ประกอบด้วยพ่อตา แม่ยาย ลกสาวคนู เลก็และลกเขยคนเลก็ู
และหลาน ในบริเวณเดยีวกนัอาจจะมีบ้านของลกสาวคนโตู  
และลกสาวคนรองู  ทาํให้กล่มของบ้านมีลกัษณะการรวมกนัุ
โดยมฝ่ีายหญงิเป็นหลกั เพราะฉะน้ันหม่บ้านทั้งหม่บ้านกจ็ะู ู
ประกอบด้วยกล่มต่างๆุ  ของบ้านที่เป็นครอบครัว เครือญาติ
กนั (http://kanchanapisek.or.th เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 13 
สิงหาคม 2553) 
 
แนวโน้มของครอบครัวไทย   

จากอทิธิพลของกระแสโลกาภวิตัน์และภาวะความทนัสมยัที่
เน้นปัจเจกบคลและค่านิยมในการบริโภคและวตัถนิยมมากขึนุ้ ุ  
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(www.panyathai.or.th เข้าถงึเมือ่วนัที ่13 สิงหาคม 2553) ส่งผลให้
สังคมมกีารแข่งขนั ประกอบกบัความเจริญก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี อตสาหกรรมุ และกระแสเศรษฐกจิของ
ประเทศและโลก ส่งผลต่อค่าครองชีพและแบบแผนของครอบครัว 
ผลกระทบดงักล่าวจะส่งผลให้ครอบครัวมแีนวโน้มประสบปัญหา 
ดงันี ้ 
        1. โครงสร้างของครอบครัวทั้งในเมอืงและในชนบททีเ่ป็น
ครอบครัวเดีย่วจะมแีนวโน้มทีข่นาดของครอบครัวเลก็ลง และ
รปแบบของครอบครัวจะมหีลู ากหลายมากขึน้ตามการ
เปลีย่นแปลงทางสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 
        2. โครงสร้างของครอบครัวทีป่ระกอบด้วยบคคลสองวยั คอืุ  
ผ้สงอายู ู ุและเดก็จะมมีากขึน้โดยเฉพาะในชนบทเน่ืองจากการที่
หน่มสาววยัแรงงานอพยพเข้าไปหางานทาํในเมืุ องใหญ่ เมือ่มี
ครอบครัวและมบีตรโดยยงัไม่มคีวามพร้อม ประกอบกบัปัญหาค่าุ
ครองชีพสงู  กจ็ะส่งลกไปให้ป่ยาตายายช่วยเลีย้งดู ู ู จงึทาํให้
ครอบครัวในชนบทมโีครงสร้างเพยีงบคคลสองวยัคอื วยัสงอายุ ู ุ
และเดก็มากขึน้  
        3. ผ้สงอายในชนบททีเ่คยมบีทบาทในการถ่ายทอดคณธรรมู ู ุ ุ
และวฒันธรรมให้แก่ลกหลานู  และเป็นวยัทีค่วรจะได้รับการดแล ู
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เอาใจใส่จากลกหลานู  จะถกปรับเปลีย่นบทบาทและรับภาระมากู
ขึน้ในการทาํหน้าทีแ่ทนพ่อและแม่เดก็โดยจะต้องรับภาระในการ
เลีย้งดเดก็ทั้งในทางกายภาพและจติใจู  โดยเฉพาะหน่มสาวทีุ่
อพยพมาจากชนบทและแสวงหางานทาํในเมอืง เมือ่มบีตรกจ็ะส่งุ
ลกให้ป่ย่า ตายายช่วยเลีย้งดแทนู ู ู  สําหรับผ้ทีม่คีวามรับผดิชอบก็ู
จะมกีารตดิต่อ ส่งเสียเงนิทองเป็นค่าเลีย้งดู ผ้สงอายจะไม่ต้องู ู ุ
รับภาระในการหารายได้เพือ่เลีย้งดหลานู  แต่ในกรณทีีพ่่อแม่เดก็
ไม่รับผดิชอบและห่างเหินการตดิต่อ กจ็ะทาํให้ผ้สงอายตู้ ู ุ อง
รับภาระหนักขึน้ทั้งในการหารายได้เพือ่เลีย้งดครอบครัวู  ใน
ขณะเดยีวกนักต้็องให้ การอบรม ส่ังสอนเดก็ด้วย ซ่ึงภาระดงักล่าว
ส่งผลต่อภาวะสขภาพของผ้สงอายทั้งสขภาพร่างกายและจติใจุ ู ู ุ ุ  
นอกจากนี ้ การทีเ่ดก็ไม่ได้รับความใกล้ชิดกบัพ่อและแม่ยงัส่งผล
กระทบต่อพฒันาการของเดก็ อกีด้วย ปัจจบันจงึพบเดก็ทีเ่ตบิโตุ
ขึน้มปัีญหาทางจติเวชมากขึน้ โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โรควติก
กงัวล ฆ่าตวัตาย ตดิสารเสพตดิ ประพฤตผิดิศีลธรรมและผดิ
กฎหมาย มคีวามก้าวร้าวรนแรง ประพฤตผิดิทางเพศุ  
        4.ครอบครัวทีส่ามแีละภรรยาอย่ร่วมกนัโดยไม่มีการจดู
ทะเบียนสมรสมมีากขึน้ เน่ืองจากค่านิยมในการรักอสิระ และไม่
ต้องการพึง่พงิ ดงังานวจิยัทีศึ่กษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจด
ทะเบียนสมรสของสตรีไทย  การศึกษาพบว่ายงัมคีรอบครัวทีคู่่
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สมรสอย่ด้วยกนัโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสู  ทั้งนีโ้ดยมเีหตผลอนัุ
มาจากค่านิยมทีเ่ปลีย่นไป เหตผลของการไม่จดทะเบียนสมรสุ
มากทีส่ด คอื ไม่อยากจด ไม่จาํเป็น อย่กนัด้วยใจุ ู  ไม่มีใครนิยมจด 
หรืออย่ด้วยกนัมานาู นแล้ว (ร้อยละ 35.9) รองลงมาคอื ความ
ย่งยากของการจดทะเบียน เช่น ไม่มเีวลา ไม่มีบัตรประชาชน หรือุ
ทะเบียนบ้าน (ร้อยละ 31.2) กลวัมปัีญหาในการทาํนิตกิรรมจะได้
เลกิง่าย ป้องกนัการมปัีญหาเร่ืองทรัพย์สมบัต ิ ไม่อยากเป็นนาง 
(ร้อยละ 13.5) เป็นต้น  
        5. ครอบครัวทีม่พ่ีอหรือแม่เลีย้งลกตามลาํพงัมมีากขึนู้  
เน่ืองจากอตัราการหย่าร้างทีม่แีนวโน้มสงขึน้อย่างต่อเน่ืองู  การ
แยกกนัอย่ของครอบครัว และจากการเสียชีวติของค่สมรสู ู  
โดยเฉพาะครอบครัวทีม่แีม่เป็นหัวหน้าครอบครัวและเลีย้งลกตามู
ลาํพงัจะมแีนวโน้มสงขึนู้  การทีค่รอบครัวมผ้ีปกคู รองทีเ่ป็นพ่อ
หรือแม่คนเดยีว ทาํให้ต้องแบกความรับผดิชอบทั้งของตนเอง 
ครอบครัวและบตรเพิม่ขึนุ้  ครอบครัวทีม่ผ้ีปกครองคนเดยีวต้องู
รับภาระหนักด้านเศรษฐกจิ ประสบปัญหาความเครียดและความ
ว้าเหว่ ทาํให้ไม่มเีวลาในการอบรมส่ังสอนและการช่วยเหลอืลกในู
ด้านการเรียนอย่างเหมาะสม  
        6. การเลีย้งดเดก็ของครอบครัวู  พ่อแม่จะมีระยะเวลาการ
เลีย้งลกและการอย่กบัลกส้ันลงู ู ู  เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกจิและ
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การให้ความสําคญักบับทบาททางหน้าทีก่ารงานมากกว่า
ครอบครัว เดก็เลก็จะถกเลีย้งดในลกัษณะดงันีู้ ู   
        - ป่ย่า ตายายเลีย้งดแทนู ู  สําหรับครอบครัวทีฐ่านะทาง
เศรษฐกจิไม่มัน่คงและมถีิน่ฐานอย่ในชนบทู  เมือ่คลอดบตรและุ
เลีย้งดได้ระยะหน่ึงกจ็ะส่งให้ป่ย่า ตายายช่วยเลีย้งดแทนู ู ู  พ่อแม่จะ
อย่กนัตามลาํพงัู   
         - มผ้ีช่วยดแลเดก็โดยการว่าจ้างบคคลมาช่วยเลีย้งดทีบ้่านู ู ุ ู
แทน พ่อแม่จะออกไปทาํงานนอกบ้าน เดก็จะอย่กนัตามลาํพงักบัู
ผ้ช่วยดแลู ู  ซ่ึงเดก็จะต้องอย่กบัผ้ช่วยดแลทั้งวนัู ู ู  หากบคคลทีไ่ด้มีุ
คณภาพจะทาํให้เดก็มกีารพฒันาการทีด่ีุ  หรือหากมผ้ีสงอายทีเ่ป็นู ู ุ
ป่ย่า ตายายอย่ด้วยจะช่วยควบคมการเลีย้งดได้ด้วยู ู ุ ู  ในทางกลบักนั
หากผ้ช่วยดแลเดก็ไม่มคีณภาพและคณธรรมู ู ุ ุ  กจ็ะมผีลต่อ
พฒันาการและพฤตกิรรมของเดก็ต่อไป  
        - การจ้างสถานรับเลีย้งเดก็ ซ่ึงมทีั้งเช้าไป-เยน็กลบั และรับ
กลบัสัปดาห์ละคร้ัง  
          สําหรับเดก็ทีถ่กเลีย้งดในลกัษณะที ู่ ู (2) และ(3) เมือ่เดก็มอีายุ
ได้ 2-3 ปี จะส่งเข้าสถานรับเลีย้งเดก็ก่อนวยัเรียนหรือโรงเรียน
อนบาลุ  ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวจะมผีลต่อพฒันาการของเดก็ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจติใจ  
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         7. เดก็กาํพร้าพ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อและแม่อนัเน่ืองมาจาก
พ่อแม่เสียชีวติจากการตดิเช้ือเอดส์ มจีาํนวนมากขึน้  

          ครอบครัวไทยจะไปทางไหนด ี
(http://www.love4home.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 13 สิงหาคม 
2553)  ได้สรปข้อเสนอทศิทางครอบครัวไทยทีสํ่าคญัคอื ุ  
           ประการที ่ 1 ภาคด้ีานครอบครัว ทีป่ระกอบด้วย
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวชิาการและประชาชน(โดยการ
ประสานงานของโครงการครอบครัวเข้มแข็ง สถาบัน
ครอบครัวรักลกู )มมีติเห็นพ้องร่วมกนัว่า 
             1.1 ถงึเวลาแล้วทีรั่ฐบาลควรประกาศให้ "ครอบครัว
เป็นวาระแห่งชาต"ิโดยระดมทกองค์กรและทกระดบัของุ ุ
สังคม ตั้งแต่ระดบัระดบัชาตไิปจนถงึรากหญ้าในชมชนุ
ร่วมกนัสํารวจทบทวนกลไกของรัฐและสังคม รวมทั้ง
ร่วมกนัปกป้องค้มครองครอบครัวอย่างจริงจังุ  เพือ่ให้
ครอบครัวสามารถทาํหน้าทีข่องตนได้เต็มศักยภาพ 
           1.2 สร้างพืน้ทีจ่ดัการเรียนร้ด้านครอบครัวทัว่ประเทศู
ในทกรปแบบ ทกกลไกทกภาคส่วนุ ู ุ ุ  และทกระดบัเพือ่ให้เกดิุ
เวทคีรอบครัวเรียนร้ ู - ครอบครัวศึกษาแก่บคคลทกเพศทกุ ุ ุ
วยัในทกระบบและทกชมชนุ ุ ุ  



 39

           1.3 ขยายพืน้ทีส่ร้างสรรค์และจาํกดัพืน้ทีไ่ม่
สร้างสรรค์(จดัระบบโซนน่ิง)โดยให้มพีืน้ทีส่าธารณะที่
ปลอดภัย - มคีณภาพเป็นแหล่งเรียนร้และทาํกจิกรรมร่วมกนัุ ู
สําหรับครอบครัวและชมชนุ  
          1.4 พฒันาส่ือสร้างสรรค์ต่อครอบครัว โดยจาํกดั
ควบคมส่ือทีท่าํร้ายเดก็และครอบครัวอย่างจริงจงัุ  รวมทั้ง
ผลติและเผยแพร่ส่ือทีม่คีณภาพุ  กาํจดัส่ือลามก  ส่ือรนแรงุ  
หนนกลไกภาคประชาคมเพือ่เฝ้าระวงัส่ือุ  
           1.5ปรับปรงกฎหมายและระบบสวสัดกิารเพือ่การุ
ปกป้องและช่วยเหลอืครอบครัวทกกล่มุ ุ ..ให้เกดิผลบังคบัใช้
กฎหมายลาคลอดอย่างจริงจัง มีศนย์รับเลีย้งเดก็ในทีท่าํงานู ..
เพิม่ความช่วยเหลอืพ่อแม่เลีย้งเดีย่วทีย่ากลาํบาก 
รวมทั้งพ่อแม่ทีม่ลีกพกิารู  พ่อแม่ทีย่ากจนอย่างเหมาะสม 
          ประการที ่2 ถงึเวลาแล้วทีท่กครอบครัวต้องหันกลบัมาุ
ให้เวลากบัตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้มากขึน้  ให้เวลา
พดคยรับฟังปัญหาู ุ  -ความร้สึกสขทกข์ของครอบครัวู ุ ุ ..มอบ
สัมผสัรักทีอ่บอ่นใกล้ชิดแก่กนัอนันํามาซ่ึงความเช่ือมันุ่
ไว้วางใจต่อกนัในครอบครัว 
          ประการที ่ 3 กลไกของรัฐต้องเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้ 
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"วนัอาทติย์เป็นวนัครอบครัว"เพือ่ให้ทกครอบครัวมโีุ อกาส
ใช้เวลาว่างทาํกจิกรรมสร้างสรรค์ร่วมกนัอย่างมคีณภาพุ ..
เป็นทีน่่ายนิดว่ีาขณะนีม้ี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั -อบจ.
หลายแห่งให้ความสนใจวางแผนจัดกจิกรรม Beautiful 
Sundayและค่ายสายสัมพนัธ์พ่อ-แม่-ลกขึน้ในท้องถิน่แล้วู  
          ประการที ่ 4 ทกฝ่ายต้องช่วยกนัเป็ุ นหเป็นตาู  เฝ้าระวงั 
ป้องกนั ช่วยเหลอืให้คาํปรึกษาแก่ครอบครัวเพือ่นบ้านที่
ประสบปัญหาเพือ่มใิห้เกดิปัญหาความรนแรงในเดก็ุ  สตรี 
และครอบครัว โดยต้องถือว่า "ความรนแรงในครอบครัวมใิชุ่
เร่ืองส่วนตวั..แต่เป็นเร่ืองของทกคนุ " อย่างไรกต็ามขณะนี้
ได้มกีลไกโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัทัว่ประเทศ จัดตั้ง "ศนย์ู
พึง่ได้"ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืเดก็และสตรีทีถ่กกระทาํรนแรงในู ุ
ภาวะวกิฤต(One Stop Crisis Center) ในระบบสหวชิาชีพ
แล้วโดยผ้ประสบปัญหาและผ้พบเห็นเหตการณ์สามารถแจ้ง ู ู ุ
Hotline สายด่วนของศนย์พึง่ได้ตลอด ู 24 ช่ัวโมง 
เช่นเดยีวกบั Happy Line 1507 ของกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนษย์ ทีพ่ร้อมให้คาํปรึกษาปัญหาุ
เร่งด่วน 24 ช่ัวโมง 
            ประการที ่5 สนับสนนให้เกดิเครือข่ายคร ุ ู - พ่อแม่ ใน
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แต่ละโรงเรียนให้มากทีส่ดเพือ่เป็นกลไกในการดแล เฝ้าระวงั ุ ู
สํารวจ ป้องกนั และแก้ไขปัญหาเดก็ เยาวชนและครอบครัว 
ได้อย่างเข้าถงึและทนัต่อเหตการณ์มากขึนุ้  
            ประการที ่ 6 สนับสนนให้ทกชมชน ตาํบลุ ุ ุ  และ
จงัหวดัทัว่ประเทศ เกดิ"ศนย์พฒันาครอบครัวในชมชนู ุ " ที่
ริเร่ิมโดยชมชนุ  บริหารจดัการโดยชมชนเพือ่ชมชนให้มากุ ุ
ทีส่ดุ  โดยศนย์ดงักล่าวจะทาํหน้าทีเ่ป็นกลไกในการู เฝ้าระวงั 
ดแลป้องกนั ช่วยเหลอืู  แก้ไขปัญหาครอบครัวและชมชนไดุ้
อย่างทนัท่วงทแีละประสิทธิภาพ..ควบค่ไปกบัการสนับสนนู ุ
ให้ อบจ./ อบต./ เทศบาล จดักจิกรรมสนับสนนครอบครัวุ
ผาสกเพือ่เตรียมความพร้อมค่สมรสหรือครอบครัวใหมุ่ ู ..ให้มี
ความรู้ ทกัษะ และทศันคตใินการใช้ชีวติคู่ และการเลีย้งดลกู ู
อย่างเหมาะสมต่อไปด้วย 
           ประการที ่ 7 สนับสนนให้เกดิ ุ "สมชัชาครอบครัว
จงัหวดั" และ "สมชัชาครอบครัวแห่งชาติ"เพือ่เป็นกลไกใน
การสํารวจ - ทาํความเข้าใจสถานการณ์ครอบครัวของแต่ละ
จงัหวดัและทาํความเข้าใจภาพรวมระดบัประเทศ..โดย
สมชัชาครอบครัวแห่งชาติจะมภีารกจิรายงานสถานการณ์
ครอบครัวไทยเป็นประจาํทกปีเพือ่เสนอให้รัฐสภาและรัฐบาลุ
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รับทราบและนําไปปรับปรงแก้ไขนโยบายและแนวทางปฏิบัติุ
เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาครอบครัวและสังคมไทยในระยะ
ยาว (www.panyathai.or.th เข้าถงึเมือ่วนัที ่ 13 สิงหาคม 
2553) 

 
สถานการณ์ครอบครัวไทย  
        ผลการศึกษาและสถติเิกีย่วกบัครอบครัวมข้ีอจาํกดัและ
ไม่ทนัสมยั (สถาบันแห่งชาติเพือ่การพฒันาเดก็และ
ครอบครัว มหาวทิยาลยัมหิดล, 2545)  อย่างไรกด็ ี ได้มกีาร
วเิคราะห์ปัญหาของครอบครัวโดยใช้ข้อมลทีห่น่วยงู านต่าง ๆ 
ทาํการจัดเกบ็ล่าสดเท่าทีม่ใีนปัจจบันุ ุ   สรปได้ต่อไปนีุ้  
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        (1)รปแบบของครอบครัวเปลีย่นจากครอบครัวขยายมาู
เป็นครอบครัวเดีย่วมากขึน้   โดยครอบครัวขยายทีม่ทีีป่่ย่าตาู
ยาย  และ/หรือญาตอิืน่ ๆ   ลดลงจากร้อยละ 56.9 ในปี 2542 
เป็น 56.1 ในปี 2543 และเป็น 55.5 ในปี 2545 และครอบครัว
เดีย่วทีม่ีสามแีละ/หรือภรรยาและ/หรือลกเพิม่ขึน้จากร้อยละ ู
31.3 ในปี 2542 เป็น 31.6 ในปี 2543   และ 32.1 ในปี 2545   
โดยครัวเรือนคนเดยีวลดลงจากร้อยละ 0.8 ในปี 2542 เป็น 
0.6 ในปี 2545 (สํานักงานสถติแิห่งชาต)ิ 
       (2) ขนาดของครอบครัวโดยเฉลีย่ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
จาก 4.4 คนต่อครัวเรือน ในปี 2533 เป็น 3.9 คนต่อครัวเรือน 
ในปี 2543 และ 3.5 คน ต่อครัวเรือน ในปี 2545  (สํานักงาน
สถติแิห่งชาต)ิ 
           จํานวนครัวเรือนและค่าเฉลีย่ขนาดครัวเรือนในปี พ.ศ.2543 มคีรัวเรือน
ทั้งส้ิน 15,660 ครัวเรือน ครัวเรือนมขีนาดเฉลีย่ 3.9 มขีนาดเลก็กว่าครัวเรือนปี 
พ.ศ.2533 มสีมาชิกในครัวเรือน 4.4  

ตารางแสดงขนาดครัวเรือนเฉล่ียตงัแตปี พ้ ่ .ศ.2503-2543  

ปี เฉลีย่ 

2503  5.6  

2513 5.7  
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2523  5.2  

2533 4.4  

2543  3.9  

แหล่งทีม่า http://web.nso.go.th เข้าถงึเมื่อวนัที ่12 สิงหาคม 
2553 
      (3) อตัราการจดทะเบียนสมรสลดลง จากอตัรา 26.6 ค่ ู
ต่อ 1,000 ครัวเรือน ในปี 2539 เป็น 19.8 ค่ ต่อ ู 1,000 
ครัวเรือน ในปี 2541  และ 18.6 ค่ ต่อ ู 1,000 ครัวเรือน ในปี 
2544 ในขณะทีอ่ตัราการหย่าร้างเพิม่สงขึน้เร่ือย ๆ  จาก ู 3.45 
ค่ ต่อ ู 1,000 ครัวเรือน  ในปี 2539   เป็น 4.36 ค่ ต่อ ู 1,000 
ครัวเรือน  ในปี 2544 โดยเฉพาะครอบครัวในเขต
กรงเทพมหานครและปริมณฑล มอีตัราการหย่าร้างสงทีส่ด ุ ู ุ
โดยในปี 2539 มอีตัราการหย่าร้างคดิเป็น 4.65 ค่ ต่อู 1,000 
ครัวเรือน เพิม่เป็น 5.93 ค่ ต่อ ู 1,000 ครัวเรือนในปี 2544 
ส่วนภาคใต้มอีตัราการหย่าร้างน้อยทีส่ด แต่มแีนวโน้มทีเ่พิมุ่
สงขึนู้   (กรมการปกครอง) 
แผนภมิู ที ่8 อตัราการจดทะเบียนสมรสของประชากร ปี 2537 - 2546 
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แผนภมิู ที ่9  อตัราการจดทะเบียนหย่าของประชากร ปี 2537 - 2546 

 
แหล่งทีม่า : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
       

(4)  จํานวนผ้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ ู 20.2 ใน
ปี 2543 (หนังสือสํามะโนประชากรและเคหะ ปี 2543  เร่ือง 
การจาํแนกลกัษณะของครัวเรือน สํานักงานสถติิแห่งชาติ) 
     (5) จํานวนผ้สงอายมีแนวโน้มเพิม่ขึนู้ ู ุ   โดยในปี 2545  มี
ผ้สงอาย ู ู ุ  5,990คน    ในจาํนวนประชากร 1,000,000 คน  
และเพิม่ขึน้เป็น 6,171 คน ในจํานวนประชากร 1,000,000 
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คน ในปี 2546 (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต,ิ 2545) 
แผนภมิู แสดงร้อยละของผ้สงอายทีอ่ย่คนเดียว จําแนกตามเพศู ู ุ ู  พ.ศ.2537 พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2547 

 

แหล่งทีม่า 1. การสํารวจประชากรสงอายในประเทศไทย พู ุ . ศ.2537 และ 2545 สํานักงาน
สถติแิห่งชาต ิ
2. การสํารวจอนามัยและสวสัดกิาร พ. ศ.2547 สํานักงานสถติิแห่งชาต ิ

  (6)  ความอย่ดมีีสขด้านชีวติครอบครัวมีแนวโน้มลดลง  ู ุ
กล่าวคอื ช่วงก่อนเกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิ ดชันีความอย่ดมีีู
สขด้านชีวติครอบครัว มีค่าร้อยละ ุ 68.48  ระหว่างเกดิวกิฤต
ลดลงเหลอืร้อยละ 66.89 ภายหลงัวกิฤตลดลงเหลอืร้อยละ 
63.35 และยงัลดลงอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2544 และ 2545 
เหลอืร้อยละ 62.92 และ 62.21 ตามลาํดบั สัมพนัธภาพที่
อบอ่นในครอบครัว ค่าดชันีลดลงจากร้อยละ ุ 75.78 ในช่วง
เกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิ เหลอืร้อยละ 69.41 ในช่วงหลงัวกิฤต 
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และลดลงอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2544-2545 เหลอืร้อยละ 
67.49    ด้านการพึง่พาตนเองทางเศรษฐกจิมีทศิทางดขีึน้ 
จากร้อยละ 53.34 ในช่วงวกิฤต เป็นร้อยละ 55.82 ภายหลงั
วกิฤต และเพิม่เป็นร้อยละ 57.57 ในปี 2544 แต่ยงัคงอย่ในู
ระดบัทีต้่องปรับปรง ุ (ตัวช้ีวดัครอบครัวอย่ดมีสีข สถาบันู ุ
แห่งชาติเพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2545) 
          กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษย์ุ
(http://www.m-society.go.th) ศึกษาปัญหาเกีย่วกบั
ครอบครัวในสังคมไทย ทางด้านต่าง ๆ จะเห็นว่าครอบครัว
ในปัจจบันเผชิญกบัุ ภาวการณ์เปลีย่นแปลงอนัเป็นผลมาจาก
ปัจจยัภายในครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมในชมชน สังคม  ุ
และส่ิงแวดล้อม  โดยสภาพเศรษฐกจิ สังคม  และส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงเปลีย่นแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์  และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีส่มยัใหม่  ผลกระทบต่อแบบแผนการดาํเนิน
ชีวติของครอบครัวได้เปลีย่นแปลงไป  จะเห็นได้ว่าครอบครัว
ไทยมลีกัษณะหลากหลายยิง่ขึน้   และสมาชิกในครอบครัวมี
วถิชีีวติทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อาจ
ยงัผลให้เกดิความส่ันคลอนของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ด้านโครงสร้างและความสัมพนัธ์หรือพนัธะระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัวทีม่ต่ีอกนัทั้งทางเศรษฐกจิและสังคม 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของสังคมและประเทศ 
 -ปัญหาต่าง ๆ อาจรวมเร่ืองดงัต่อไปนีค้วามยากจน 
ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ   ทาํให้ครอบครัวจาํนวนมากประสบ
ปัญหาความ เดอืดร้อนด้านเศรษฐกจิมากที่สด ส่งผลกระทบุ
ต่ออาชีพและรายได้โดยตรง หัวหน้าครอบครัวตกงาน ทาํให้
ขาดรายได้จนเจือครอุ บครัว โดยเฉพาะกล่มอาชีพทาํงานในุ
โรงงานอตสาหกรรม รองลงมาเป็น กล่มรับจ้างใช้แรงงานุ ุ
และทาํงานประจํารับเงนิเดอืน  
  -การแพร่ระบาดของยาเสพตดิพบมากในกล่มวยัร่นุ ุ
อายุ 15 - 24 ปี ทั้งหญงิและชาย  สาเหตของปัญหาส่วนใหญุ่
มาจากครอบครัวเป็นปัจจัยสําคญั บิดามารดาหย่าร้าง เดก็
ขาดความอบอ่น ได้รับการเลีย้งดแบบอสิระปล่อยตามสบาย ุ ู
ทาํให้ขาดทีพ่ึง่ หรือการช้ีแนะให้คาํปรึกษา ทําให้ขาดการ
ควบคมตนเอง  พกัอาศัยอย่ในบริเวณทีซ้ื่อขายยาเสพตดิ  ุ ู
และเพือ่นมส่ีวนสําคญัทีชั่กจงให้เร่ิมเสพยาเสพตดิู  

-การตดิเช้ือโรคเอดส์  พฤตกิรรมเส่ียงทางเพศของ
วยัร่นและผ้ใช้แรงงาน นําไปส่การตดิเช้ือและเสียชีวติจากโรคุ ู ู
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เอดส์ ทําให้แพร่เช้ือไปยงัสมาชิกในครอบครัว เมื่อพ่อแม่ตดิ
เช้ือและเสียชีวติลง ลกทีย่งัไม่สามารถพึง่พาตนเองไดู้
กลายเป็นเดก็กาํพร้าไร้ทีพ่ึง่ 

-ปัญหาความรนแรงในครอบครัว การกระทาํรนแรงต่อุ ุ
เดก็และสตรีในครอบครัว มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ สาเหตส่วนใหญุ่
เกดิจากความไม่รับผดิชอบต่อครอบครัวของฝ่ายชาย การใช้
อาํนาจหรืออารมณ์ในการตดัสินปัญหาและมพีฤตกิรรมมวั
เมาในส่ิงเสพตดิ ทาํให้เกดิการทะเลาะววิาท และทาํร้ายกนัทั้ง
ทางร่างกาย และจิตใจ 

-สัมพนัธภาพภายในครอบครัวเส่ือมถอยลง พ่อ-แม่-ลูก 
ไม่ได้ทาํบทบาทหน้าทีข่องตนเต็มที ่ ละเลยการอบรมปลกฝังู
จริยธรรม คณธรรม ค่านิยม รวมทั้ง การหล่อหลอมุ
บคลกิภาพและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์   ผลกัภาระโดยใหุ้
เป็นหน้าทีข่องสถาบันอืน่ในสังคมมากขึน้ เช่น 
สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน ฯลฯ  

-เดก็ถกทอดทิง้ไม่ได้รับการอบรมเลีู้ ยงดเพือ่ให้มีู
พฒันาการเหมาะสมตามวยั ขาดความรักความเอาใจใส่จาก
พ่อแม่ ผ้เลีย้งด มทีั้งเดก็ถกทอดทิง้ปล่อยปละละเลย เดก็ู ู ู
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กาํพร้า เดก็พกิาร เดก็ด้อยโอกาสทางสังคม  ซ่ึงจาํเป็นต้อง
ได้รับการพฒันาตามศักยภาพ 
         -ผ้สงอายถกปล่อยให้อย่ตามลาํพงั ไม่ได้รับความสู ู ุ ู ู นใจ
ดแลเท่าทีค่วร โดยเฉพาะผ้สงอายในชนบทเป็นจาํนวนมากู ู ู ุ
ถกทอดทิง้ให้รับภาระเลีย้งดหลาน เน่ืองจากพ่อแม่ไปู ู
ประกอบอาชีพต่างถิน่ ทาํให้ผ้สงอายทีอ่ย่ในวยัควรจะไดู้ ู ุ ู
พกัผ่อน ต้องรับผดิชอบดแลเดก็ทีย่งัช่วยตนเองไม่ได้ ในู
ภาวะทีผ้่สงอายเองกต้็องการให้ดแลเกือ้หนู ู ุ ู ุนปฏสัิมพนัธ์ของ
ครอบครัวทีม่ต่ีอชมชนและสังคมมแีนวโน้มลดลง โดยเฉพาะุ
ในเขตเมืองใหญ่มลีกัษณะต่างคนต่างอย่มากขึน้ จึงเป็นู
แนวโน้มทีน่่าเป็นห่วง  เพราะการทีส่มาชิกในสังคมไม่ได้
สังสรรค์ร่วมมอืกนั  โอกาสทีจ่ะสร้างพลงัในการพฒันาสังคม
และประเทศชาตจิะเป็นไปด้วยความยากลาํบากมากขึน้ 

(http://www.m-society.go.th เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 9 สิงหาคม 
2553) 

สังคมไทยปัจจบันมคีรอบครัวเดีย่วถงึร้อยละ ุ 55 และ
ครอบครัวขยายลดลงเหลอืร้อยละ 32.1 คดิเป็นจาํนวน
ครอบครัวเดีย่วประมาณ 16 ล้านครอบครัวและมพ่ีอหรือแม่

ทีเ่ลีย้งลกตามลาํพงัถงึ ู 1.3 ล้านครอบครัว (กระทรวง



 51

วฒันธรรมและสถาบันรามจติติ 2548) 
(http://www.love4home.com เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 10 สิงหาคม 
2553 ) 
           การศึกษาเร่ืองครอบครัวมีความสําคญัอย่างยิง่ทั้งใน
ระดบับคคลและสังคมุ  การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สังคมทีเ่กดิขึน้ในสังคมไทย เช่น การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
ประชากรในรอบ 30 ปี ทีผ่่านมาที่ประชากรวยัเดก็มแีนวโน้ม
ลดลง ประชากรผ้สงอายมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ู ู ุ
พบว่า หญงิไทยมบีตรเฉลีย่ลดลง จากมีบตรเฉลียุ่ ุ  6 คน เมือ่
ราว 30 ปีทีแ่ล้วและจากการคาด 
ประมาณประชากร ปี 2552 มีบตรเฉลีย่เหลอืเพยีง ุ 1.5 คน 
การอย่อาศัยแบบครอบครัวขยายทีม่คีนมากกว่าสองร่น คอื ู ุ
ร่นปุ่ ู-ย่า-ตา - ยาย ร่นพ่อ ุ - แม่ และร่นลก อาศัยในครอบครัวุ ู
เดยีวกนั เป็นครอบครัวทีม่คีวามร่วมมือกนัในกจิกรรมด้าน
ต่าง ๆ (แหล่งทีม่า สถาบันวจิัยประชากรและสังคม 
มหาวทิยาลยัมหิดล)(  http://www.moc.moe.go.th  เข้าถงึ
เมือ่วนัที่ 12 สิงหาคม 2553) 
       ครอบครัวในสังคมไทยในปัจจบันกาํลงัอ่อนแออย่างุ
รนแรง และกาํลงัก้าวเข้าส่วกิฤต ิ จากปัญหาการหย่าร้างของุ ู
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คนไทยสงขึน้ทกปีถงึ ู ุ 100,000 ค่ หรือการเสียชีวติของคู่ ู
สมรส ทําให้เกดิ "ครอบครัวเลีย้งเดีย่ว"มแีนวโน้มเพิม่สงขึนู้
ตามมาด้วย             ปัจจบันประเทศไทยมปีระชากรเดก็ และุ
เยาวชนอายระหว่าง ุ 11-22 ปี จํานวน 11.4 ล้านคน อย่ในู
ครอบครัวเลีย้งเดีย่วมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว สาเหตของุ
การเป็นพ่อแม่เลีย้งเดีย่วอนัดบั 1 เกดิจากการหย่าร้าง 
รองลงมาค่สมรสถงึแก่กรรม ทีสํ่าคญัพ่อแม่เลีย้งเดีย่วตั้งแตู่
วยัร่นและวยัเรียน และต้องดแลบตรเฉลีย่ ุ ู ุ 1-2 คนซ่ึงยงัพบ
อกีว่า 1 ใน 3 ของพ่อแม่เลีย้งเดีย่วสญเสียความมัน่ใจในความู
มัน่คงของครอบครัว เกรงว่าตนเองจะเลีย้งลกให้มคีวามสขู ุ
ไม่ได้ สญเสียความภมใิจในตนเอง ท้อแท้หมดหวงัว่าชีวติจะู ู
ไม่ประสบความสําเร็จตามทีต่ั้งใจ และทีสํ่าคญัทีส่ดการุ
สญเสียเหล่านีส่้งผลให้บคคลดงักล่าวมรีะดบัความเครียดทีู่ ุ
เกดิจากปัญหาครอบครัว และการดาํเนินชีวติประจาํวนัมาก
ขึน้ ส่วนปัญหาทีพ่่อแม่เลีย้งเดีย่วต้องเผชิญมากทีส่ด คอื ุ
ปัญหาด้านเศรษฐกจิ การหารายได้ให้พอแก่ค่าใช้จ่าย ทาํให้มี
เวลาดลกน้อยลง นอกจากนีย้งัพบว่า พ่อแม่เลีย้งเดีย่วู ู
มากกว่า ร้อยละ 80 ไม่ได้รับสวสัดกิารหรือสิทธิพเิศษจากที่
ทาํงาน และภาครัฐบาลจนทาํให้แม่จะมปัีญหาซึมเศร้าใน
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อตัราทีส่ง ขณะู ที่พ่อจะมีปัญหาด้านพฤตกิรรมตดิเหล้า-บหร่ี ุ
ขาดความใกล้ชิดกบั"ลกู "อาจจะส่งผลถึง"สขภาพจติของุ
เดก็" และเดก็อาจเติบโตมาอย่างขาดความอบอ่น กลายเป็นุ
คนทีม่พีฤตกิรรมก้าวร้าว ขาดคณธรรมจริยธรรม เพราะเดก็ุ
ทีก่ระทาํผดิมากกว่าคร่ึงมาจากครอบครัวเดีย่ว 
     ในเชิงคณภาพเมืุ่ อเปรียบเทยีบระหว่างครอบครัวพ่อเลีย้ง
เดีย่วกบัครอบครัวแม่เลีย้งเดีย่ว จะมคีวามแตกต่างอย่างเห็น
ได้ชัด คอื หากเป็นครอบครัวทีม่ ี "แม่เลีย้งเดีย่ว" พบว่า 
ผ้หญงิมักจะมคีวามกงัวลใจเกีย่วกบัการหารายได้ และมีู
ปัญหาทางอารมณ์ได้ง่าย เพราะเป็นเพศทีอ่่อนไหว ทีสํ่าคญั 
คอื พบว่าแม่ในครอบครัวเลีย้งเดีย่วจากภาวะครอบครัว
แตกแยก หย่าร้าง จากการเสียชีวติของสามีจะมปัีญหา
ซึมเศร้าในอตัราทีส่งขึน้ และเป็นปัญหาทีน่่าห่วงของู
ครอบครัวแม่เลีย้งเดีย่ว แต่กย็งัมข้ีอได้เปรียบคอืความเป็น
ผ้หญงิจะมสัีญชาตญาณของความเป็นแม่ทีถ่กปลกฝังในเร่ืู ู ู อง
ของการเลีย้งดลกจงึทาํให้มคีวามใกล้ชิดกบัลกได้มากกว่าู ู ู
ผ้ชายู  
     สําหรับครอบครัวที่ม ี"พ่อเลีย้งเดีย่ว" ปัญหาทีพ่บ คอื ลกู
ขาดความใกล้ชิดกบัพ่อเน่ืองจากพ่ออาจใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
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กบังานเพือ่ทาํมาหาเลีย้งครอบครัว จงึทําให้ขาดเวลาในการ
อย่กบัลก และในแง่ของปัญู ู หาทางอารมณ์บางคนกอ็าจจะ
แสดงออกมาในรปแบบของความหงดหงดิ โมโห พฤตกิรรมู ุ
เช่นนีอ้าจทาํให้ลกห่างเหินได้ง่าย พ่อบางคนมพีฤตกิรรมตดิู
เหล้า ติดบหร่ี จงึเป็นปัญหาทีน่่ากงัวลเพราะเดก็อาจจะซึมุ
ซับเลยีนแบบในจดนีไ้ดุ้  
  แต่ส่ิงทีน่่าเป็นห่วงอกีเร่ืองหน่ึงสําหรับครอบครัวทีม่ี
พ่อเลีย้งเดีย่ว คอื การเลีย้งดลกผ้หญงิ พ่อบางคนน่ิงเฉย ู ู ู
เพราะไม่ร้จะต้องเลีย้งดลกผ้หญิงอย่างไรด ี ซ่ึงอาจจะทําใหู้ ู ู ู
เดก็ร้สึกว่าทาํไมพ่อไม่เข้าใจ หรือไม่สนใจ กรณนีีข้อแนะนําู
ว่าพ่อควรมคีวามเช่ือมัน่ในตวัเองเพราะพ่อกบัลกกม็หัีวอกู
เดยีวกนัคอืขาดแม่ อย่าให้ส่ิงอืน่ใดมาทาํลายความเช่ือมัน่ใน
ความเป็นพ่อได้ และทีสํ่าคญัทกัษะการเข้าใจกนัและกนัจะ
ช่วยสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัวได้ ควรใช้ความหนัก
แน่นของผ้ชายเป็นต้นแบบให้กบัลก ซ่ึงจะทาํให้เดก็มวีฒิู ู ุ
ภาวะและโตเร็วกว่าเดก็คนอืน่ๆ 

ผลวจิยัเชิงสํารวจ เร่ือง "สายใยสัมพนัธ์รัก จากพ่อ ถึง 
ลก ู : กรณศึีกษาตวัอย่างพ่อทีม่อีาย ุ 25 ปีขึน้ไปใน 17 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ" ช้ีให้เห็นว่า ถงึแม้พ่อไทยจะบอกรักลกมากขึน้ก็ู
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ตาม แต่กย็งัมีพ่อไทย 1 ใน 4 ทีย่งัไม่เคยบอกรักลกอย่างู
ชัดเจน และ 1 ใน 3 ของพ่อไทยยงัไม่เคยโอบกอดลกเพือู่
แสดงความรัก ทั้งทีก่ารส่ือสารด้วยคาํพด และภาษากายเป็นู
ส่ิงสําคญัทีจ่ะช่วยกระชับความสัมพนัธ์พ่อลกให้แน่นแฟ้นู  
มากยิง่ขึน้ เป็นวคัซีนใจที่จะช่วยสร้างภมค้ิมกนัทีด่ทีีส่ดู ุ ุ
ให้กบัลกจากปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงู
ของเศรษฐกจิ และสังคมในปัจจบัน ที่พ่อมเีวลาให้ลกและุ ู
ครอบครัวน้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกบัความเห็นของพ่อไทย
เกอืบคร่ึงทีอ่ยากมเีวลาให้กบัครอบครัวมากขึน้ 
        การปลกฝังศีลธรรม จริยธรรม ให้กบัลก พ่อจาํเป็นต้องู ู
มช่ีวงเวลาทีส่ื่อสัมพนัธ์กบัลก เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัลก ซ่ึงู ู
ความหนักแน่นของพ่อจะทาํให้ลกเช่ือมั่นและพร้อมู ทีจ่ะ
ปฏบัิตติาม โดยการปลกฝังคณธรรม จริยธรรม จาํเป็นต้องู ุ
สอนตามวยัของลก เช่น ลกทีย่งัเลก็ควรให้ความใกล้ชิดมากู ู
เป็นพเิศษ ส่วนลกวยัร่น กต้็องกระต้นให้ลกฝึกคดิ ู ุ ุ ู
รับผดิชอบ แก้ปัญหาด้วยตวัเอง โดยมีพ่อเป็นทีป่รึกษา รับ
ฟัง เข้าใจ และยอมรับในทกเร่ือง ขณะทีต้่อุ งสอนลกให้ร้ทนัู ู
ส่ือสมยัใหม่ พ่อต้องใช้วธีิการพดคยกนั ทาํกจิกรรมร่วมกนั ู ุ
ใช้ส่ือร่วมกนั ซ่ึงถ้าสามารถปฏบัิตไิด้ดงันี ้ ส่ือสมยัใหม่จะเข้า
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มาในรปแบบใดกต็ามจะไม่สามารถทาํร้ายลกได้ ถ้าไดู้ ู
ภมค้ิมกนัทีด่จีากพ่อแล้วู ุ  
        เคลด็ลบั 5 ข้อ ในการเลีย้งลกให้เก่ง ดีู  มคีวามสข  คอืุ  

 1.พ่อต้องรักแม่ของลก ต้องรักกนัมีความผกพนักนั ู ู
เพราะความสขของพ่อแม่จะทาํให้ลกมคีวามสขตามไปด้วยุ ู ุ  

  2.คลกคลใีกล้ชิด พดคยกบัลกบ่อยๆ เทคนิคการพดคยุ ู ุ ู ู ุ
ทีจ่ะช่วยเพิม่ความเก่งให้กบัลก คอื สนใจตอบคาํถามของลก ู ู
ใช้คาํถามเพือ่ส่งเสริมให้ลกคดิ เชู่ น ทาํไม อย่างไร  

3.มเีวลาให้เมือ่ลกมปัีญหา  คอยรับฟังและให้กาํลงัใจลกู ู  
4.จดัหาประสบการณ์ทีห่ลากหลายให้ลกได้เรียนร้ด้วยู ู

ตนเอง ลกจะได้ค้นพบตนเองว่าชอบอะไร  ถนัดอะไร และู 5.
อย่าสอนด้วยการส่ัง แต่ควรใช้การขอความเห็นหรือหารือ
เพือ่กระต้นให้ลกคดิแก้ปัญหา โดยเฉพุ ู าะในคณพ่อทีม่ลีกุ ู
วยัร่น ลกควรเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ภายในุ ู
บ้าน ทําตวัเป็นเพือ่น และถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวติพ่อ
ให้ลกฟังบนพืน้ฐานความสัมพนัธ์ทีด่แีละจงใจให้ลกคดิตามู ู ู
โดยไม่ยดัเยยีด ส่ิงสําคญั คอื ต้องยอมรับในตวัลก มเีวลาู
ใกล้ชิด และพดคยกนัู ุ บ่อยๆ ( http://www.thaihealth.or.th 
เข้าถงึเมื่อวนัที ่9 สิงหาคม  2553) 
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          โครงการวจิยัศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวไทย 
เปิดเผยว่า สถาบันแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว 
มหาวทิยาลยัมหิดล ร่วมกบัมลนิธิเครืู อข่ายครอบครัว จดัทาํ
โครงการเพือ่ศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวไทย ในหัวข้อ 
"สขภาวะครอบครัวในสังคมไทยุ " ระหว่างวนัที่ 24-27 
มกราคม 2552 โดยการศึกษาวจิัยเชิงปริมาณในลกัษณะการ
ทาํสํารวจประชามตสิอบถามกล่มตวัอย่าง จํานวน ุ 5100 
ตวัอย่างทัว่ประเทศ แบ่งเป็น กล่มเดก็และวยัุ ร่น อาย ุ ุ 11-22 ปี 
จาํนวน 2,550 คน และกล่มบิดา มารดา หรือบคคลทีท่าํหน้าทีุ่ ุ
ผ้ปกครอง หรือให้การอปถมัภ์ เลีย้งด เดก็หรือเยาวชนทีอ่ายู ุ ู ุ
ระหว่าง 11- 22 ปี จาํนวน 2,550 คน ซ่ึงจากการสอบถามถงึ
สัมพนัธภาพระหว่างเดก็ และผ้ปกครอง ทั้ง ู 2 กล่มตวัอย่าง ุ
ปรากฏว่า ส่วนใหญ่สัมพนัธภาพระหว่างเดก็และผ้ปกครองู
อย่ในระดบัปานกลาง โดยมากกว่าร้อยละ ู 11 ระบตรงกนัว่าุ
สัมพนัธภาพระหว่างเดก็และผ้ปกครองไม่ค่อยด ี และร้อยละ ู
14 ระบตรงกนัว่าเดก็กบัผ้ปกครองไม่ค่อยเข้าใจกนั โดยกล่มุ ู ุ
ตวัอย่างทั้งเขตเมอืงและชนบทมีผลสํารวจไม่แตกต่างกนั      
ข้อมูลโครงการติดตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชน (Child 
Watch) พบว่า โครงสร้างพืน้ฐานของครอบครัวไทยมอีตัรา
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การ หย่าร้างเพิม่มากขึน้ จากปี 2548 ทีค่่สมรส ู 4.27 ค่ จะมีู
การหย่าร้าง 1 ค่ ในปี ู 2551 ในค่สมรส ู 3.03 ค่ จะมกีารหย่าู
ร้าง 1 ค่ นอกจากนีพ้บข้อมลเดก็ทีไ่ม่ได้อยู่ ู ูอาศัยกบัพ่อแม่มี
จาํนวนเพิม่ขึน้ ในกล่มเดก็ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาุ
ตอนต้นและตอนปลาย ส่วนในระดบัอาชีวศึกษาและ
อดมศึกษา เดก็ทีไ่ม่อย่กบัพ่อแม่มจีาํนวนลดลง ทั้งนี ้ การทีุ่ ู
เดก็ไม่ได้อย่กบัพ่อแม่ หรือครอบครัวมคีวามเส่ียงในด้านู
ต่างๆ มากกว่าเดก็ทีอ่ย่กบัพ่อแมู่  หรือครอบครัว โดยจากการ
สํารวจข้อมล ู child Watch รายจงัหวดั ปี 2550-2551 พบ 
ความเส่ียงทีเ่กดิกบัเดก็ทกระดบัการศึกษาในกล่มที่ไม่อย่กบัุ ุ ู
พ่อแม่ ได้แก่ความเส่ียงต่อการออกเทีย่วกบัเพือ่นตอน
กลางคนื ความเส่ียงในการสบบหร่ี ความเส่ียงในการดืม่เหล้า ู ุ
ความเส่ียง ในการดคลปิโป๊ ความเส่ียงในการมีเพศสัมพนัธ์ ู
รวมถึงความเส่ียงในการยอมรับการอย่ก่อนแต่งด้วยู  จากการ
วเิคราะห์ข้อมล ช้ีให้เห็นชัดเจนว่า เดก็ทีไ่ม่ได้อย่กบัพ่อแม่มีู ู
ความเส่ียงทีจ่ะเข้าไปย่งเกีย่วกบัปัญหา ทั้งยาเสพตดิ หรือุ
การเทีย่วกลางคนื สงกว่าเดก็ทีอ่ย่ในครอู ู บครัวปกต ิ ซ่ึงการ
แก้ปัญหาครอบครัว จะต้องแก้ปัญหาเดก็และเยาวชนควบคู่
ไปด้วย โดยนอกจากกลไกระดบัชาตแิล้ว จะต้องอาศัยกลไก
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ของชมชนและท้องถิน่ด้วย ซ่ึงหากภาครัฐให้การสนับสนนุ ุ
ให้ชมชนร่วมทาํงานในการแก้ปัญหาดงักล่าวอย่างจริงจงั ุ
ปัญหากจ็ะคลีค่ลายลงได้ จงึขอให้รัฐและสังคมให้การ
สนับสนนและให้กาํลงัใจกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถินุ่
(อปท.) ทีพ่ร้อมจะร่วมทาํงานกบัเครือข่ายต่างๆ ด้วย 

(http://www.thaihealth.or.th  เข้าถงึเมื่อวนัที ่ 10 สิงหาคม 
2553) 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัง่คงของมนุษย์ 
(พม.) ร่วมกบัคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและมลนิธิู
สร้างสรรค์สถาบันครอบครัว จดัการสัมมนาทางวชิาการ
ภมภิาค เร่ือง การเสริมพลงัและสร้างเครือข่ายครอบครัวไทย ู
(Family Empowerment) สรปว่าุ ขณะนีร้ปแบบและู
โครงสร้างครอบครัวเปลีย่นแปลงจากอดตีทีเ่ป็นครอบครัว
ขยายมาเป็นครอบครัวเดีย่วมากขึน้ ประชากรของไทยปี 
2549 มีประมาณ 69 ล้านคน คดิเป็น 17 ล้านครอบครัว โดย
พบว่ามีครอบครัวเดีย่วมีเพยีงพ่อ แม่ ลก หรือ พ่อ ู / แม่ และ
ลก หรือ สามีและภรรยามแีนวโน้มสงขึน้เหมอืนประเทศู ู
สิงคโปร์ เฉพาะครอบครัวเดีย่วทีม่แีต่ค่สมรสคอืสามีและู
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ภรรยามีแนวโน้มสงขึน้อย่างเห็นได้ชัด คอืปี ู 2543 มีร้อยละ 
12.0 เพิม่เป็นร้อยละ 13.5 และ 13.9 ในปี 2546 และ 2547 
ตามลาํดบั โดยครอบครัวเดีย่วจะเกดิขึน้คร้ังแรกของการ
แต่งงาน หลงัมลีกคนแรกจะกลบัเข้ามาส่แบบครอบครัวู ู
ขยายกบัพ่อแม่เดมิ และเมือ่มลีกของญาตมิาอย่กนัจาํนวนู ู
มากขึน้เป็นครอบครัวใหญ่ จะแยกตวัเป็นครอบครัวเดีย่วอกี
คร้ัง 

สอดคล้องกบัข้อมลการวจิยั เร่ือง เดก็ไทยใน ู 4 ปีสร้าง
ของรัฐบาลใหม่ ระบว่า ปี ุ 2545 มปีริมาณครอบครัวเดีย่ว 
55.5% ครอบครัวขยายเหลอื 32.1% อตัราจดทะเบียนสมรส
ลดลง 8% ในเวลา 5 ปี การอย่ร่วมกนัโดยไม่จดทะเบียนู
สงขึน้ ู 35.9% โดยให้เหตผลว่าไม่อยากจด ไม่จาํเป็น อย่กนัุ ู
ด้วยใจ ไม่มีใครนิยมจด หรืออย่ด้วยกนัมานานแล้ว ซ่ึงพบว่า ู
ไม่อยากทาํนิตกิรรมเพราะจะได้เลกิง่าย 31.2 % ไม่อยากเป็น
นาง 13.5 % อตัราการหย่าร้างสงขึน้เร่ืู อยๆ โดยเฉพาะเขต
กรงเทพฯและปริมณฑล ครอบครัวไทยอย่ในภาวะแตกแยกุ ู
หย่าร้าง 3 ล้านครอบครัว ครอบครัวแบบทีพ่่อและแม่เลีย้งลกู
เพยีงลาํพงัมถีึง 1.3 ล้านครอบครัว ซ่ึงการสาเหตของการุ
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ส้ินสดชีวติค่มี ุ ู 4 รปแบบ คอื การละทิง้ การแยกทาง การหย่าู
ร้าง และการเสียชีวติของค่สู มรส 

 มลีกัษณะของครอบครัวเพศเดยีวกนัมากขึน้ เน่ืองจาก
สังคมไทยเร่ิมเปิดกว้าง และให้โอกาสแก่บคคลทีม่พีฤุ ตกิรรม
เบ่ียงเบนทางเพศสามารถเปิดเผยตนเองและใช้ชีวติในสังคม
ได้ ทาํให้สามารถใช้ชีวติค่ร่วมกนัได้ในฐานะของค่สมรส เกดิู ู
เป็นครอบครัวในรปแบบใหม่ สําหรับประเทศไทยมีู ค่สมรสทีู่
เป็นเพศเดยีวกนัอย่บ้าง แต่ยงัไม่มกีารรวบรวมเกบ็สถิตไิวู้
ควรมกีารศึกษาว่ามคีวามยัง่ยนื เข้มแขง็ และอบอ่นหรือไมุ่
อย่างไร รวมไปถงึครอบครัวบตรบญธรรม เป็นครอบครัวทีุ่ ุ
สามแีละภรรยาไม่สามารถมบีตรได้ ขอรับเลีย้งเดก็เป็นบตรุ ุ
ของตนเอง ปี 2547 มผ้ีขอรับเด็ู กเป็นบตรบญธรรม ุ ุ 3,403 
ครอบครัว พบเดก็ทีอ่ย่กบัป่ย่าตายายประมาณ ู ู 37.3% 
ครอบครัวทีเ่ดก็กาํพร้าอาศัยอย่กนัตามลาํพงั เน่ืองจากพ่อแมู่
เสียชีวติด้วยสาเหตต่างๆ ประมาณ ุ 8.2% นอกจากนีย้งัได้อ้าง
รายงานว่า หัวหน้าครอบครัวเป็นชาย 73.2% เป็นผ้หญงิ ู
26.8% ซ่ึงหัวหน้าครอบครัวเป็นหญงิมแีนวโน้มมากขึน้ทกปี ุ
จากรายงานพบว่า ปี 2543 มี 24.7 ปี 2546 เพิม่เป็น 26.8% 
ซ่ึงอาจมีผลสืบเน่ืองจากการทีส่ตรีอย่เป็นโสดมากขึน้ โดยู
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ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในครอบครัวไทย ส่วนใหญ่พบ 3 เร่ืองใหญ่ 
คอื ปัญหาความยากจน ม ี11 ล้านคน อาท ิปัญหาหนีสิ้น ไม่มี
ทีด่นิทาํกนิ ไม่มทีีอ่ย่อาศัย ปัญหาหัวหน้าครอบครัวและคนู
ในครอบครัวตดิยาเสพตดิ ปัญหาโรคเอดส์ มกีารติดเช้ือ 1.1 
ล้านคน เสียชีวติ 5 แสนคน ยงัมีชีวติอย่กว่า ู 5 แสนคน ติด
เช้ือใหม่ 18,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกล่มวยัร่น และปัญหาุ ุ
ความรนแรงในครอบครัวทั้งทีเ่กดิจากผ้ใหญุ่ ู ทารนเดก็และุ
เดก็ด้วยกนัเอง (http://www.prachatai.com/ เข้าถงึเมือ่วนัที่ 
9 สิงหาคม 2553) 

 

บทบาทของครอบครัวในสังคมเมือง 
 ครอบครัวในสังคมเมอืง  มบีทบาทเปลีย่นแปลงไปมาก  
ในระยะหลงัสงครามโลกคร้ังที ่ 1  เมือ่เปรียบเทียบกบั
ครอบครัวแบบเก่าในชนบท  การเปลีย่นแปลงน่ีเป็นสัญญาณ
เตอืนว่า  จาํต้องศึกษาครอบครัวในสังคมเมอืงอย่างจริงจงั  
โดยมเีงือ่นไขสําคญั  คอื 
 ประการแรก  ต้องยอมรับว่า  ข้อมลเกีย่วกบัครอบครัวู
ในสังคมเมอืงมน้ีอยมาก  เช่น  ข้อมลเกีย่วกบั  รายรับ  ู



 63

รายจ่าย  หรือข้อมูลด้านความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว  เช่น  
การหย่าร้าง  หรือการว่างงานเป็นต้น 
 ประการทีส่อง  ข้อมลส่วนใหญ่เป็นข้อมลทีไ่ด้จากบตร  ู ู ุ
หรือเดก็นักเรียน  มกัจะไม่ได้จากผ้เป็นบิดามารดาู  
 ประการทีส่าม  เป็นการยากทีจ่ะสรปลกัษณะครอบครัวุ
ในสังคมเมอืง  ทั้งนีเ้พราะมคีวามแตกต่างในวถีกีารดาํรงชีวติ
ของครอบครัว  ในแต่ละชนช้ันทางสังคม  และเขตทีอ่ย่อาศัยู  
 ประการทีส่ี่  ชีวติครอบครัวในสังคมเมือง  ได้รับ
อทิธิพลจากแฟช่ัน  และความคลัง่นิยมช่ัวขณะ ( Fad )  ทาํ
ให้เกดิวงจรการเปลีย่นแปลง  บางคร้ังกด็เหมอืนกบัว่าจะทาํู
ให้เกดิการเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย  จนไม่มผ้ีใดสนใจู
เท่าทีค่วร 
 ประการสดท้าย  มคีวามจาํเป็นจะต้องศึกษาการุ
เปลีย่นแปลงวถิชีีวติครอบครัวในสังคมเมอืงอย่างเด่นชัด  
เพือ่จะนําไปส่  ความเข้าใจการจดัองค์การสังคมในเมอืงู   
ครอบครัวในสังคมเมอืง  ได้พฒันารปแบบ ู 3  ขั้นตอน  โดย
ศึกษาจากความสัมพนัธ์ในครอบครัว  คอื 
 ประการแรก  ลกัษณะอาชีพในเมอืงเป็นปัจจยัสาเหต  ุ
ทาํให้สมาชิกในครอบครัวห่างเหินจากบ้าน  โดยแยกงานทีท่าํ
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ประจาํในสํานักงาน  กบังานภายในบ้าน  เมือ่เปรียบเทยีบกบั
ครอบครัวชนบท  จะมคีวามแตกต่างทั้งด้านวฒันธรรม  และ
กายภาพ  ผลกค็อื  ทาํให้ผ้นําครู อบครัว  ดาํรงชีวติอย่ห่างจากู
ครอบครัวมากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่มกีารตดิต่อส่ือสาร  
อนัจะนําไปส่ความเข้าใจระหว่างกนั  ทั้งโลกของทีสํ่านักงาน  ู
และโลกของครอบครัว 
 ผ้ทาํหน้าทีเ่ป็นบิดา  และสามมีกัไม่เข้าใจปัญหาภายในู
บ้าน  ไม่เข้าใจรายละเอยีดวธีิการเลีย้งดบตรู ุ ธิดาเลก็ ๆ  ไม่ใช่
เป็นเร่ืองผดิศีลธรรม  แต่เป็นเร่ืองการทาํตวัเป็นคนแปลก
หน้ากบัครอบครัวตนเอง  ส่ิงเหล่านีเ้ป็นปัญหาเท่ากบั
ครอบครัวแตกแยก  ครอบครัวทีไ่ม่รับร้ปัญหาความคบัข้องู
ใจ  ปัญหาของสาม ี  หรือบิดาทีเ่กดิขึน้จากทีท่าํงาน   จน
ละเลยไม่สนใจกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในครอบครัว5  จงึควรที่
จะจดัให้มกีจิกรรม  เพือ่ทาํให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบ้าน
และทีท่าํงาน   
 ประการทีส่อง  ครอบครัวในสังคมเมอืง  มักไม่
รับผดิชอบทาํหน้าที ่ ซ่ึงเคยปฏบัิตมิาก่อน  เช่น  หน้าทีอ่บรม
ศีลธรรม  จริยธรรมด้านศาสนา  การศึกษาอย่างมีระบบ  การ
บันเทงิ  พกัผ่อนหย่อนใจ  การออกแบบ  และผลติเส้ือผ้า  
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การประกอบอาหาร  ปล่อยให้สถาบันอืน่ ๆ ทาํหน้าที ่  โดย
บคคลในครอบครัวไม่เข้าไปย่งเกีย่วด้วย  ผลการวจิัยุ ุ 6  แสดง
ว่าการทีค่รอบครัวละเลยไม่ทาํหน้าทีด่งักล่าว  มีผลต่อการ
เลีย้งดเดก็  และความรัก  ความผกพนัภายในครอบครัวู ู ด้วย 
 ประการทีส่าม  ขนาด  และความสัมพนัธ์ใน
ชีวติประจาํวนัของครอบครัวในสังคมเมอืงเปลีย่นแปลงไป  
เมือ่เปรียบเทยีบกบัครอบครัวชนบท  ซ่ึงประกอบด้วย      คน
สามร่นอายหรือมากกว่า  อาศัยรวมกนัอย่ด้วยความรักในุ ุ ู
โคตรตระกล  ผกพนัใกล้ชิดในทศันะของนักมานษยวทิยา  ู ู ุ
ส่วนครอบครัวสังคมเมอืงกลบัแยกตวัออกมาเป็นครอบครัว
เดีย่วอสิระ  อย่รวมกนัเฉพาะพ่อ  แม่  และลก  ห่างเหินจากู ู
ญาตพิีน้่อง  ด้วยเหตผลหลายประการ  ครอบครัวจะเน้นุ
หน้าทีก่ารเลีย้งดบตร  การบริโภค  และตาํแหน่งทางสังคม    ู ุ
เท่าน้ัน 
   ข้อมลเกีย่วกบัครอบครัวส่วนใหญ่ทีไ่ดู้   มักจะเป็น
ครอบครัวผ้มรีายได้  และฐานะระดบักลาง  ครอบครัวชนู
ช้ันสง  และผ้มรีายได้น้อย  มกัจะดาํรงชีวติแบบเก่า  อนรักษ์ู ู ุ
นิยม  เคร่งครัดประเพณ ี  และมีค่านิยมแบบเก่า  ครอบครัว
ชนช้ันกลางจงึเป็นตวัแทนครอบครัวในสังคมเมอืง  อธิบาย
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ภาพปัญหา  ค่านิยม  และความภาคภูมใิจ  แม้ว่าจะเป็นเพยีง
ครอบครัวหน่ึงในสามชนช้ันเท่าน้ัน  นักสังคมวทิยาพยายาม
ศึกษาครอบครัวชนช้ันต่าง ๆ เพือ่เข้าใจวถิชีีวติครอบครัว
สังคมเมืองอย่างแท้จริง 
ครอบครัวชนช้ันต่าง ๆ   
 ครอบครัวในสังคมเมอืงมีการดาํรงชีวติแตกต่างกนั  
เน่ืองจากเขตทีอ่ย่อาศัยแตกต่างกัู น  มอีาชีพไม่เหมอืนกนั  มี
วถิคีวามคดิ  และโลกทศัน์ตามพืน้ฐานของสังคม    เน่ืองจาก
ปัจจยัดงักล่าว  ทาํให้ครอบครัวในสังคมเมอืงมลีกัษณะ
แตกต่างกนัดงันี้7 
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1. ครอบครัวชนช้ันสงระดบัสงู ู     ครอบครัวชนช้ันสงู
ในสังคมเมอืงมปีระมาณร้อยละ 1 - 2  ของประชากรในเขต
มหานครทั้งหมด  ครอบครัวชนช้ันสงระดบัสง ู ู (Upper – 
upper  class)  บางคร้ังเรียกว่าครอบครัวผ้ดเีก่า  ู ( The  old  
aristocracy)  เป็นครอบครัวที่อาจมฐีานะทางเศรษฐกจิไม่ดี
นัก  เน่ืองจากตั้งครอบครัวและดาํรงชีวติมาเป็นเวลานาน  
สามารถดาํรงรักษาสถานภาพครอบครัวไว้  การทีด่าํรง
ครอบครัวมาเป็นเวลาช้านาน  ทาํให้ครอบครัวผ้ดเีก่ารักษา ู
วฒันธรรมดั้งเดมิไว้ระยะเวลานาน  ในบางสังคมยกย่อง  
รักษาสถานภาพทางสังคม  โดยการให้สืบทอดตาํแหน่งขนุ
นางไว้ 

ครอบครัวชนช้ันสงระดบัสงู ู   มกัจะตั้งครอบครัวขยาย  
เน้นการสืบเครือญาตเิป็นฝ่ายบิดา  ( Patrilineally  extended  
family)  ญาตผ้ิอาวโสฝ่ายบิดามกัจะมีอทิธิพลเหนือู ุ
ครอบครัวผ้ดเีก่า  เน้นวถิชีีวติแบบเก่าเป็นส่ิงสําคญั  คนในู
ครอบครัวมหีน้าทีรั่กษาประวตัศิาสตร์อนัร่งเรืองของุ
ครอบครัวให้นานทีส่ด  การเป็นทายาทครอบครัวผ้ดเีก่า  ทําุ ู
ให้สังคมยกย่อง  เรียกว่าเป็นความเช่ือถอืทางสังคม  ถอืว่า
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เป็น  เศรษฐทรัพย์ทีม่ีค่าอย่างหน่ึง   โดยเฉพาะเมือ่ต้อง
แข่งขนักบัคนอืน่ ๆ 

 
2. ครอบครัวชนช้ันสงระดบัตําู่  ครอบครัวชนช้ันสงู

ระดบัตํ่า   (Lower – upper  class)  บางคร้ังเรียกว่าผ้ดีู ใหม่ 
(The  newly  rich)  คอืครอบครัวของผ้ทีส่ามารถเลือ่นชนู
ช้ันเป็นผ้บริหารระดบัสงได้  การทีส่ามารถเลือ่นชนช้ันได้  ู ู
ทาํให้ต้องดาํรงชีวติอย่โดดเดีย่ว  ไม่ได้ตดิต่อสมาคมกบัู
ครอบครัว  หรือญาตเิดมิ  ความสามารถเลือ่นตาํแหน่งได้  ทาํ
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ให้ต้องทํางานหนัก  ท่มเทผกพนักัุ ู บงาน  จนทําให้
ความสัมพนัธ์กบัญาตมิน้ีอยลง 

3. ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสงู  ครอบครัวชนช้ัน
กลางระดบัสง  ู (The  upper – middle  class)  มอีย่ประมาณู
ร้อยละ  10 - 15  ของประชากรในสังคมเมือง  เป็นครอบครัว
ทีม่อีาชีพทาํงานประจาํ  และใช้วชิาชีพในการปฏบัิตงิาน  
เป็นครอบครัวชนช้ันทีม่วีนัิย  มรีะบบ  เน่ืองจากดาํรง
ตาํแหน่งหน้าทีท่างสังคมในองค์การทีท่าํงานประจํา  ควบคมุ
พฤตกิรรมให้มรีะเบียบวนัิย  เหมอืนองค์การ  และเป็นชน
ช้ันสงู  

ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสง  อาจทาํงานร่วมกบัชนู
ช้ันสง  ดาํรงชีวติและตั้งบ้านเรือนอย่ระหว่างชนช้ันสงกบัชู ู ู น
ช้ันตํา่   บิดามารดาครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสง   อาจจะทํู
ให้บตรธิดาไม่แน่ใจว่าเมือ่เตบิโตขึน้  จะดาํรงชีวติอย่อย่างุ ู
สะดวกสบาย  เหมอืนในวยัเดก็ทีอ่ย่กบับิดามารดา  ทาํให้เดก็ู
ในครอบครัวชนช้ันกลางมบีคลกิภาพเป็นคนมคีวามสําเร็จในุ
ชีวติสง  หรือตรงกนัข้ามอาจไม่ประสบคู วามสําเร็จเลยกไ็ด้  
ขึน้อย่กบัวธีิการแปลความหมายแรงกดดนัจากตาํแหน่งู
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สังคมทีไ่ม่แน่นอน  เป็นแรงกดดนัซ่ึงมีผลกระทบต่อแต่ละ
คนโดยตรง8 

บคลกิภาพของครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสง    เป็นผุ้ ู ู
ชอบสมาคม  ชอบสังคม  และการอย่รวมกนัเป็นกล่ม  ชอบู ุ
ทาํงานอาชีพประจาํ  (Career)  และทาํงานเป็นระบบ  
ครอบครัวมกัสนใจให้เดก็เป็นศนย์กลาง  ู (Child - centered)  
พยายามปรับตวัให้เข้ากบับตรชายหญงิ  ศาสนาเป็นเร่ืองุ
กจิกรรมสังคมมากกว่าวถิีการดาํเนินชีวติ 

ครอบครัวจะเข้าร่วมกล่มสโมสรบริการ  ุ (Service  
clubs)  เช่นสโมสรไลออนส์  ม่งทาํงานตามโครงการุ
ช่วยเหลอืตนเอง  ชอบอ่านหนังสือวารสาร  และเล่นกฬีา  
เช่น  ไพ่บริดจ์  และกอล์ฟ  เป็นต้น  การประกอบอาชีพมี
แนวโน้มจะเลือ่นขึน้เป็นชนช้ันสงระดบัตํ่า   หรือผ้ดใีหม่   ทํู ู
ให้การดาํเนินชีวติแยกออกจากครอบครัว  และเครือญาตเิดมิ  
แรงจงใจและความสําเร็จในการประกอบอาชีพมคีวามู หมาย
มากกว่าส่ิงอืน่ ๆ เน่ืองจากต้องเปลีย่นแปลงวถิดีาํเนินชีวติ  
เมือ่มโีอกาสเปิดให้ 
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ครอบครัวชนช้ันกลางอาจไม่ใช่เป็นสัญลกัษณ์

สถานภาพสังคมทีเ่ป็นอดมคต ิ แต่เป็นสัญลกัษณ์ความเป็นุ
จริงร่วมกนั  เน่ืองจากคนส่วนใหญ่มกัพจิารณาว่าตนเอง
น่าจะเป็นชนช้ันกลาง  คนช้ันกลางมคีวามร้สึกว่า  ครอบครัวู
ชนช้ันตํา่มกัต่อต้านและร้สึกอจิฉา   ต้องการมสีู ถานภาพทา
เศรษฐกจิสง  และเลือ่นชนช้ันทางสังคมู  

เน่ืองจากมอีาชีพทาํงานประจาํ ครอบครัวชนช้ันกลาง
ระดบัสงมกัเน้นความ    สนใจทศันคตขิองบตรธิดา  ขณะทีู่ ุ
ชนช้ันกลางระดบัตํา่ม่งสนใจพฤติกรรมของบตรธิดามากกว่า ุ ุ
ความแตกต่างของวธีิการเลีย้งดเดก็  เกดิจากพฤตกิรรมการู
แสดงความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ในอาชีพการงาน การใช้
วชิาชีพปฏบัิตงิาน ในครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสง   วธีิการู
ทาํงานเน้นการสรป  และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  โดยไมุ่
จาํเป็นต้องมกีารแนะแนวทาง 
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ส่วนครอบครัวชนช้ันกลางระดบัตํา่   ต้องทาํงานใ
หน้าทีท่ัว่ ๆ ไป  ทาํงานตามมาตรฐานงานทีก่าํหนดไว้  และ
ต้องทาํงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามรายละเอยีดของงาน
ในหน้าที่ซ่ึงองค์การมอบหมาย  ครอบครัวแต่ละชนช้ัน  บิดา
มารดาจะฝึกอบรมบตรธิดาตามโลกทศัน์ทีรั่บร้มา  และตามุ ู
ส่ิงทีค่ดิว่าดทีีส่ดในอนาคต  ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสงุ ู
เน้นฝึกอบรมให้เป็นอสิระ  ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัตํา่เน้
การทาํตาม9 
ความร้สึกผกพนัของบิดามารดา  มคีวามแตกต่างกนัด้วย  ู ู
จากการศึกษาพบว่าบิดามารดามักกาํหนดระเบียบวนัิยบตรุ
ธิดาแตกต่างกนั  เช่น  บิดามารดาชนช้ันกลางระดบัสง  มักใชู้
คาํข่ว่าจะไม่รักเป็นการสร้างวนัิยให้บตร  เช่น  ใช้คาํว่าใหู้ ุ
กลบัไปห้องนอน  หรือคาํทีม่ลีกัษณะเดยีวกนันี ้  ส่วนบิดา
มารดาชนช้ันกลางระดบัตํา่   มักใช้วธีิการลงโทษทางร่างกาย 
ส่ังสอนระเบียบวนัิยให้ลกู  

ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสงมักมสีมาชิกในู
ครอบครัวน้อย  มขีนาดครอบครัวเลก็  ขนาดครอบครัว  1.5  
ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัตํา่  5.6  ความเช่ือทางศาสนาเป็น
ปัจจยัที่มอีทิธิพลด้วย เช่น ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัสงทีู่
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นับถอืโปรเตสแตนต์  ต้องการมบีตร  ุ 3  คนหรือน้อยกว่า  
ส่วนผ้นับถอืคาทอลกิต้องการมบีตร ู ุ 4 คนหรือ   มากกว่า10 

4.  ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัตํา่ ครอบครัวชนช้ัน
กลางระดบัตํา่  (Lower – middle  class)  มปีระมาณร้อยละ  
35  ของประชากรเมอืงทั้งหมด  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เสมยีนพนักงาน  นักธรกจิขนาดเลก็  หัวหน้าคนงาน  และุ
ช่างฝีมอืทีม่คีวามร้  ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง      ู
ผ้ทาํงานทีใ่ช้วชิาชีพ  กบัคนงานผ้ใช้แรงงานได้แน่ชัด  ู ู
ครอบครัวชนช้ันกลางระดบัตํา่   เน้นความร่วมมือ   และควา
ผกพนัสงมาก  มักคดิว่าตนเองเป็นแบบอย่างของสังคม   เป็นู ู
คนเคร่งศาสนา  งานอดเิรกคอื  ทาํงานภายในบ้าน  อ่าน
หนังสือ  ดโทรทศัน์เร่ือง  ลกึลบั  นักสืบ  ดกฬีาเป็นต้นู ู  

จติสํานึกครอบครัวของชนช้ันกลางระดบัตํ่า   คอืคดิว่
เป็นผ้ทาํู งานหนัก  เหมอืนชนช้ันแรงงานทัว่ไป  คดิว่าตนเอง
เป็นตวัแทนของแรงงานทั้งปวงของสังคม  เป็นคนช้ันกลาง
อย่างแท้จริง  ประการทีสํ่าคญั  คอืคดิว่าตนเองเป็นกล่มเสียงุ
เงยีบส่วนใหญ่ (Silent  majority)   

5.  ครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัสงู  สังคมมักขนานนามว่า   
ครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัสง   ู (Upper – lower  class)  เป็น
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ชนช้ันผ้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง  มปีระมาณรู้ อยละ  35 – 40  
ของประชากรเมืองทั้งหมด  ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็น
แรงงานผ้มฝีีมอื  และกึง่มฝีีมอื  ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพู
แรงงาน  ส่วนใหญ่จะเรียนไม่จบระดบัเตรียมอดมศึกษา  ุ
หรือออกจากการศึกษากลางคนั  ผ้ชายครอบครัวชนช้ันตํู่
ระดบัสง  มแีนวความคดิว่า  การเป็นผ้ชายจะต้องมกีล้ามเนือู้ ู
แขง็แรง  มลีายสักเตม็ตัว  สองแขนมพีลงัมหาศาล  แต่คน
ภายนอกมกัร้สึกว่าผ้ชายครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัสง   ไม่มู ู ู
ความสามารถ  จนต้องการพสิจน์ว่าเป็นผ้มคีวามสามู ู ารถ
เลือ่นตาํแหน่งทางสังคมได้  ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบผ้หญงิทีท่าํตวัู
เป็นผ้ชาย  หรือผ้ชายทีอ่่อนแอเหมอืนผ้หญงิ  ผ้ชายู ู ู ู
ครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัสงมกัเข้าช่วยทาํงานในครัวบ้าง   เช่น ู
ล้างจาน  ซักผ้าอ้อมให้ลก  มโีรคประจาํตวั  เช่น  ปวดศีรษะ  ู
นอนไม่หลบั  เป็นต้น  นิสัยทีสํ่าคญัเป็นบคลกิภาพคอื  ชอบุ
เทีย่วเตร่  ชอบวางแผนทํางานอย่เสมอ  รายการโทรทศัน์ทีู่
ชอบด  คอื  ละคร  ู (Soap  operas)  และภาพยนตร์ลกท่ง  ู ุ
ชอบเล่นไพ่โป๊กเกอร์   

ผ้ชายครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัสงู ู   นอกจากจะมวีถิกีาร
ดาํรงชีวติทีม่ลีกัษณะเด่นเฉพาะแล้ว  ยงัมสัีญลกัษณ์ทีเ่ป็น
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วตัถอืน่ ๆ  เช่น  หมวก  รองเท้า  แบบเส้ือผ้าใส่ทาํงานเป็นุ
แบบเฉพาะ  จากร้านขายของประจาํ11  คนทัว่ไปมองดว่า  ู
เป็นคนทีอ่วยัวะ  มอื  ผม  เลบ็สกปรก  ฝ่นจบัคอ  และหมวกุ
ดาํตลอดเวลา  ไม่เคยทาํความสะอาด      

6.  ครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัตํา่ ชนช้ันตํา่ทีส่ด   คอืุ  
ครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัตํ่ า  (The  lower – lower  class)  
ประกอบด้วยบคคลหลากหลายเช้ือชาต ิ  เป็นกล่มคนที่ยงัมีุ ุ
ความหวงัในชีวติ  แม้ว่าจะยากจน  พยายามทํางานหลาย
อย่าง   ทาํงานหนัก  ใจชอบทาํบญให้ทาน  แม้ว่าจะไม่มีุ
โอกาส  เป็นกล่มผ้ว่างงาน  กาํลงัหางานทาํ  เช่น  กุ ู ล่มพวกุ
กรรมกรก่อสร้าง  ไม่มีงานประจาํทาํระยะยาว  กล่มผ้รับเงนิุ ู
สวสัดกิารจากสังคม  และไม่มคีวามสามารถทาํงานได้  
เน่ืองจากเป็นคนพกิารทางร่างการ 

บคลกิภาพของครอบครัวชนช้ันตํา่ระดบัตํ่ า   เป็นผ้มุ ู
โลกในแง่ร้าย  ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า  ไม่สนใจสังคม  ต่อต้าน
สังคม  ไม่มัน่ใจตวัเอง  เป็นผ้ทีม่คีวามผกพนักบัครอบครัวู ู
มาก  แม้ว่าครอบครัวจะไม่สนใจช่วยเหลอืบคคลกล่มนีุ้ ุ
เหมอืนครอบครัวชนช้ันอืน่ ๆ  เดก็เลก็ในครอบครัวชนช้ันตํ่
ระดบัตํา่   มกัไม่สนใจโลกภายนอก   ชอบเกบ็ตวั   ส่ิงทีช่อบทํ
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คอื  ดรายการโทรทศัน์มากทีส่ด  อาจจะชอบเล่นกฬีาบ้าู ุ ง  
เช่น  บิลเลยีด  และโบว์วิง่  แม่บ้านกล่มใหญ่เป็นแม่ค้าผ้ซ้ือุ ู
หนังสือวารสารนิยายรัก  วถิชีีวติทีสํ่าคญั  คอื  ชอบดืม่มาก  
ชอบแต่งตวัไม่เรียบร้อย  ชอบพดคาํหยาบ  เดนิเสียงดงั  ู
ท่าทางไม่สภาพ  มทีศันคตแิปลก ๆ  เช่น  เห็นว่าการเป็นุ
มนษย์ทีด่ต้ีองขีเ้กยีจ  หรืุ อไม่ทาํงานหนัก 
 
บทบาทของสตรีในครอบครัว 

เมือ่ครอบครัวในสังคมเมืองเปลีย่นแปลงไป  บทบาท
ของสตรีกเ็ปลีย่นแปลงไปด้วย  เช่น  บทบาททางสังคมของ
สตรีผ้เป็นภรรยา  และมารดาู 12  เพราะว่าสตรีมภีาระหน้าที่
เพิม่มากขึน้  ทั้งด้วยความสมคัรใจ  และ จากแรงกดดนัทาง
สังคมและปัจจัยอืน่  จากการศึกษาพบว่า  บทบาทของสตรีที่
น่าสนใจมดีงันี ้ คอื   

1.  บทบาทของสตรีผ้รักความสวยงาม  ู (The  Glamor  
Girl  Role)  ทาํให้มกีารผลติและบริโภคสินค้าประเภทเส้ือผ้า  
เคร่ืองสําอาง  ตามแฟช่ันทนัสมยัเมือ่ปรากฏกายในที่
สาธารณะ  ทาํให้เกดิความประทับใจ  มีบคลกิุ ภาพเด่น  ทั้ง
อตสาหกรรมเสริมสวย  และการโฆษณา  ต้องคาํนึงและุ
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สนใจลกค้าสตรีเป็นกล่มใหญ่  ศึกษาภารกจิเพือ่การปรากฏู ุ
กายในที่สาธารณะ  เพือ่ความเท่าเทยีมกนัทางสังคม  ไม่ใช่
เพือ่ครอบครัวเท่าน้ัน 

2.  บทบาทพลเมือง  (The  Civic  Role)  เป็นสตรีผ้มีู
ภาระหน้าทีต้่องอทิุ ศเวลาว่างให้เป็นประโยชน์กบัชมชน  เช่น  ุ
ทาํกจิกรรมศาสนา  การศึกษา  สวสัดกิารสังคม  ศิลปะ  
กจิกรรมทางการเมอืง  และอืน่ ๆ 

3.  บทบาทผ้นําร่วม  ู (The  Co – Pilot  or  Companion  
Role)  เป็นบทบาทเกีย่วข้องกบัความเข้าใจ  และศึกษากจิการ
งานของสาม ี  เพือ่ให้สามปีระสบความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานทีท่าํอย่  โดยเฉพาะอย่างยิง่ภรรยาต้องให้กาํลงัใจ  ู
สนับสนนสามอีย่    เบือ้งหลงั  ศึกษาปัญหาทีเ่กีย่วกบัหน้าทีุ่ ู
การงานของสามี  กล่าวคอื  สตรีต้องเข้าใจว่าสามมีคีวาม
ต้องการส่ิงใดเป็นพเิศษ  เพือ่ให้สามารถปฏบัิตงิานดาํเนินไป
อย่างเป็นระเบียบเรียนร้อย  ไม่เกดิปัญหาตดิขดั 

สตรีจะต้องใช้เวลาไม่มากกน้็อยทาํงานในหน้าทีพ่เิศษ
ช่วยเหลอืสาม ี  ต้องแบ่งเวลาทาํงานดงักล่าว  ให้ความสนใจ
หน้าทีก่ารงาน  สนใจอาชีพ  และธรกจิ  รวมทั้งงานอดเิรกุ
ของสามีด้วย  ส่ิงทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปคอื  ภรรยาต้องมี
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ความพร้อมทกดุ้ าน  เพือ่แสดงบทบาทเป็นผ้นําร่วมกบัสามี  ู
เพือ่ให้สามปีระสบความสําเร็จในการบริหารงาน    มคีวาม
ภาคภมใิจ  และมีประสิทธิภาพสงสดู ู ุ  

4.  บทบาทงานอาชีพ  (The  Career  Role)   เน่ืองจาก
ความจาํเป็นทางสังคมและวฒันธรรม  ทาํให้สตรีมโีอกาส
ประกอบอาชีพ  ทาํธรกจิ  หรืองานประจําุ อืน่ ๆ  หลงัจาก
สมรสแล้ว  หรือหลงัจากมบีตรหน่ึง  หรือสองคนขึน้ไปุ 13  
สตรีผ้เป็นภรรยาครอบครัวชนช้ันกลาง  มกัมโีอกาสมากกว่าู
ชนช้ันอืน่  เน่ืองจากสตรีเหล่านีม้โีอกาสเข้ารับการศึกษา  
และสามารถประสบความสําเร็จมากขึน้  มแีรงจงใจในการู
ทาํงาน  และมเีคร่ืองอาํนวยความสะดวกช่วยทาํงานบ้านมาก
ขึน้ 

5.  บทบาททางเศรษฐกจิ  (The  Economic  
Supplement  Role)  ภรรยาผ้ทาํงานประจาํนอกบ้าน  กเ็พือู่
หาประสบการณ์แปลกใหม่  และท้าทาย  เพือ่แสดงว่าสตรีน้ัน
มคีวามร้  ความสามารถพเิศษ  ไม่ใช่เพยีงเพือ่หารายไดู้
เท่าน้ัน  โดยทัว่ไปสตรีมักช่วยสามหีารายได้เพิม่มากขึน้  จาก
การทาํงานเตม็เวลา  และทาํงานล่วงเวลาเป็นต้น  บทบาท
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สตรีจะเด่นชัดมากขึน้  ถ้าสามว่ีางงาน  หรือกาํลงัหางานทาํ  
เป็นครอบครัวผ้มรีายได้น้อยเป็นต้นู 14  

นักสังคมวทิยายงัไม่สามารถประเมนิผลกระทบต่าง ๆ  
ซ่ึงเกดิจากความต้องการให้สตรีมีบทบาทหลายแบบในสังคม
เมอืง  คนทัว่ไปเช่ือว่า  สังคมไม่สามารถกาํหนดบทบาท
หน้าทีข่องภรรยาทีด่ไีด้  เป็นสาเหตทาํให้ครอบครัวว่นวาย  ุ ุ
แตกแยก  และไม่มเีสถียรภาพ  จากการศึกษาค่สมรสซ่ึงหย่าู
ร้าง  อธิบายว่า  เงือ่นไขหลกัซ่ึงทาํให้เกดิความย่งยากในการุ
สมรสคอื  ค่สามภีรรยา  ไม่สามารถู ตกลงกนัได้ว่า  อะไรคอื
บทบาททีเ่หมาะสมของแต่ละคน15   

จากการศึกษาภรรยาผ้ทาํงานนอกบ้าน  และู
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  ความขดัแย้งในบทบาทที่
คาดหวงั  ไม่เกีย่วกบัเร่ืองวตัถ  ผลการศึกษาพบว่า  หน้าทีุ่
การงานของภรรยา  ทาํให้ภรรยามทีศันคตต้ิองการความเท่า
เทยีมกนั  เช่น  ทศันคตเิกีย่วกบัอาํนาจหน้าที่ภายในบ้าน  
ระหว่างสามแีละภรรยาควรเท่าเทียมกนั  ประการสําคญั  
สตรีผ้ทาํงานนอกบ้านเห็นว่า  สามีควรร่วมรับผดิชอบทาํงานู
บ้านให้มากขึน้16   
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
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 ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตวทิยา  และทาง
สังคมสําหรับเดก็ทีเ่กดิใหม่  เช่น  วยัทารก  เดก็มคีวามใกล้ชิด
กบัมารดา  วยัเดก็ตอนต้นใกล้ชิดกบับิดามารดา  และ วยั
บทบาทสมมติ  ใกล้ชิดกบัคนทั้งครอบครัว เป็นต้น17  
นอกจากครอบครัวในสังคมเมอืงมักมขีนาดเลก็  การ
ศึกษาวจิัยครอบครัวจงึมกัเน้นศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บิดามารดากบับตรและวธีิการเุ ลีย้งดเดก็  ู (Child -  rearing  
practices)  เช่น  การฝึกขับถ่าย  การให้อาหาร  และการรักษา
ความสะอาด  เป็นต้น 
 วธีิเลีย้งดเดก็จะมีอทิธิพลกาํหนดบคลกิภาพของมนษย์  ู ุ ุ
เมือ่โตขึน้เป็นผ้ใหญ่ต่อไป  การศึกษาคตชิาวบ้าน  ู ( 
Folklore)  จะทาํให้เข้าใจในลกัษณะสําคญัและวถิชีีวติซ่ึง
ซับซ้อนในสังคมเมอืง  เช่น  พบว่าครอบครัวชนช้ันผ้มีู
รายได้น้อยมกัไม่สนใจ  ชอบละทิง้บตร  ครอบครัวชนช้ันุ
กลางมกัปกป้องบตรเกนิไป  ทาํให้เดก็ชนช้ันกลางค่อนข้างจะุ
เป็นโรคประสาท  เป็นต้น18   

ในแต่ละชนช้ัน  ครอบครัวมวีธีิการเลีย้งดเดก็แตกต่างู
กนั  จากการเปรียบเทยีบการเลีย้งดบตร  ครอบครัวผ้มรีายไดู้ ุ ู
น้อย  และชนช้ันกลาง  พบว่า  บิดามารดาครอบครัวชนช้ัน
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กลาง  มคีวามต้องการหรือความคาดหวงัมาก  เคร่งครัด
เข้มงวดกฎเกณฑ์ระเบียบวนัิยมากกว่า  ส่วนบิดามารดา
ครอบครัวชนช้ันตํา่  มกัตามใจบตรมากกว่าุ 19 

การศึกษาความสัมพนัธ์ครอบครัวในเขตชานเมอืงก็
พบว่า  ความแตกต่างระหว่างบิดามารดาครอบครัวชนช้ันตํา่ 
และชนช้ันกลาง  กล่าวคอื  มารดาครอบครัวชนช้ันตํา่   มีควา
ต้องการ  หรือความคาดหวงัมากกว่ามารดาครอบครัวชนช้ัน
กลาง20  ครอบครัวในสังคมเมอืงสร้างแรงจงใจใหม่ ๆ ให้บตรู ุ
เพิม่ขึน้อย่เร่ือย ๆ ู  แต่ละเขตต่าง ๆ ของเมอืง  เช่น  เขต
ศนย์กลางเมอืง  หรือเขตชานเมอืง  มกีารเลีย้งดเดก็แตกต่างู ู
กนัด้วย 

จากการสัมภาษณ์  สตรีผ้เป็นมารดาในครอบครัวสังคมู
ชนช้ันกลาง  และชนช้ันตํา่ในสังคมเมอืง21  ศึกษาวธีิการเลีย้ง
ดเดก็  ศึกษาการปรับทศิทางเชิงสังคม ู (Social  orientation)  
ของแต่ละครอบครัว  เป็นวธีิการทีค่รอบครัวให้ความสนใจ
เดก็เป็นพเิศษพบว่ามวีธีิการ  2  แบบคอื  
 1. วธีิการแบบใหม่ (Entrepreneurial type) เป็นวธีิการ
ของบิดามารดาผ้ทาํงานเกีย่วกบัการเส่ียงภัย ธรกจิขนาดเลก็ ู ุ
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หรือมาจากครอบครัวชาวนา เป็นผ้มอีดมการณ์เศรษฐกิู ุ จ
แบบใหญ่ 
 2. วธีิการแบบเก่า (Bureaucratic type) เน้นการ
ตดัสินใจ วนิิจฉัยส่ิงทีซั่บซ้อน เป็นระบบ มคีวามมัน่คง มี
ขวญักาํลงัใจกล่มและการอย่ร่วมกนัุ ู  
 วธีิการเลีย้งดเดก็ทั้งสองแบบข้างต้น ทาํให้ครอบครัวชนู
ช้ันกลางซ่ึงมมีารดาผ้ชอบเลีย้งดบตรใหม่ มคีวามคาดหวงัู ู ุ
กบับตรมากกว่ามารดาที่เลีย้งดบตรแบบเก่า กล่าวคอื มารดาุ ู ุ
ทีเ่ลีย้งดบตรแบบใหม่ ให้ความสนใจในการเลีย้งดตามู ุ ู
ขั้นตอน เร่ิมจากฝึกหัดขบัถ่าย ตั้งแต่อายประมาณ ุ 11 เดอืน 
เน้นการลงโทษโดยใช้สัญลกัษณ์ คอื การควบคมตนเอง ร้ผดิ ุ ู
และให้ร้จกัละอาย ไม่ชอบการให้รางวลัเป็นวัู ตถ หรือการุ
ลงโทษโดยตรง วธีิการให้บตรอดนมแตกต่างกนัเลก็น้อยในุ
มารดาทั้งสองกล่มุ  
 ส่วนกล่มตวัอย่างมารดาชนช้ันตํา่  มีความแตกต่างกัุ
เลก็น้อยในกล่มมารดาผ้เลีย้งดบตรแบบเก่าและแบบใหม่ ุ ู ู ุ
กล่าวคอื มารดาผ้เลีย้งดบตรแบบเก่ามักตามใจมากกว่าเมือู่ ู ุ
เปรียบเทยีบกบัมารดาช้ันกลางผ้เลีย้งดเดก็แบบเก่า และู ู
ครอบครัวชนช้ันตํา่  ซ่ึงใช้วธีิการเลีย้งบตรแบบเก่า  จะมวีธีิกาุ
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ฝึกอบรมบตรคล้ายกนั แม้ว่าจะมีพืน้ฐานแตกต่างกนั ุ
การศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดา และบตร ุ
ระหว่างครอบครัวชนช้ันกลางผ้เลีย้งบตรแบบเก่า และู ุ
ครอบครัวชนช้ันตํา่ผ้เลีย้งดบตรทั้งแบบเก่าและแบบใหม่  มู่ ู ุ ุ
ฝึกอบรมบตรให้ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมของเมอืงุ
สมยัใหม่ 
 ทีน่่าสนใจ มารดาผ้เลีย้งดบตรแบบใหม่ ม่งสอนใหู้ ู ุ ุ
สนใจอดมคตเิมือ่แบบเก่า เช่น สอนให้มีบคลกิภาพแบบุ ุ
อนรักษ์นิยม มกีารควบคมตนเอง มบีคลกิภาพรับผดิชอบ ุ ุ ุ
และมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ครองครัวในสังคมเมืองมกั
ทดลองใช้วธีิการเลีย้งดบตรแบบเก่าู ุ หลายอย่าง รวมทั้งแสดง
ให้เห็นว่ามกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ เมือ่เปรียบเทยีบกบั
ครอบครัวชนบทแบบเก่า กล่าวคอื เน้นการเลีย้งดบตรแบบู ุ
ใหม่ ในกล่มครอบครัวชนช้ันกลางของสังคมเมอืง บางุ คร้ังก็
ยงัคงนําเอาวธีิการเลีย้งเดก็แบบชนบทมาปรับปรงใหม่ เป็นุ
วธีิการเลีย้งดเดก็แบบประยกต์ในเมอืง ู ุ  
 เขตชานเมอืงและวงแหวนรอบนอก ครอบครัวชนช้ัน
กลางยงัคงมลีกัษณะกึง่อนรักษ์นิยม มคีวามรักและความุ
ผกพนัทางเศรษฐกจิระหว่างบิดามารดาวยักลางคน กบับตรผู้ ุ ู
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สมรสแล้ว บิดามารดาเป็นผ้ให้ความช่วยเหลอืด้านเศรษฐกจิ ู
ส่วนบตรจะซ้ือของขวญัให้ในโอกาสพเิศษ ดแลเมือ่บิดาุ ู
มารดาเจ็บป่วย เน้นความผกพนัด้านศีลธรรมและการเงนิ ู
ครอบครัวในสังคมเมอืงยงัคงมคีวามผกพนักนั มกีารเยีย่มู
เยอืนกนัในโอกาสต่างๆ 

 


