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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานะเทียบเท่า
คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514
โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ

หนึ่ง

งานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่สังคมไทยทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ โดยดำ�เนินการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์
ที่ครอบคลุมประเด็นทางประชากรและสังคม 6 ด้าน คือ (1) สังคมไทยกับ
การเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว (2) ผู้สูงอายุ (3) เพศวิถี เพศภาวะ
อนามัยเจริญพันธุ์ และ เอชไอวี/เอดส์ (4) ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
(5) การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน และ (6) ประเด็นเร่งด่วน

สอง งานสอนและงานฝึกอบรม เพือ่ สร้างคนให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจ

การวิเคราะห์และการประเมินผล และการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและสาธารณะ ปัจจุบันสถาบันฯ เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4 หลักสูตร คือ (1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม
(2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์
(หลักสูตรนานาชาติ) (3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยา
เชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (4) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาม งานบริการวิชาการ เพื่อนำ�ความรู้และนำ�ความคิดเชิงบูรณาการ

ขยายผลออกไป มุ่งสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ผ่านรูปแบบต่างๆ ได้แก่
การเผยแพร่งานวิชาการสู่ห้องสมุดทั่วประเทศ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำ�ปี ‘ประชากรและสังคม’ การจัด
สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้ค�ำ ปรึกษาต่อองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน
และองค์กรชุมชน รวมถึงการที่บุคลากรสถาบันฯได้รับเชิญ และหรือสรรหา
เข้าเป็นกรรมการระดับชาติที่ส่งผลต่อการมีส่วนเสนอนโยบายหรือยุทธศาสตร์
ที่สำ�คัญของประเทศ
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ค�ำน�ำ
พันธกิจหลักทางวิชาการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลด้านหนึ่ง คือ การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
ขนาดและโครงสร้างของประชากรไทย ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากใน
ชัว่ ระยะเวลาครึง่ ศตวรรษทีผ่ า่ นมา ผลงานวิจยั ของสถาบันฯ เองได้ชชี้ ดั
ว่า ปัจจุบันสังคมไทยก�ำลังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์
ประชากรที่ส�ำคัญยิ่ง 3 ด้านพร้อมๆ กันคือ (ก) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากรเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุ (ข) การเปลีย่ นแปลง
การกระจายตัวของประชากรที่ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ใน
เขตเมือง และ (ค) การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของครอบครัวและ
ครัวเรือนในประเทศไทย ซึง่ เป็นหน่วยทางสังคมขัน้ พืน้ ฐานทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ
ในเชิงทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์
สถาบันฯมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและครอบครัวดังกล่าว ผ่านการด�ำเนินงานชุดโครงการวิจัย
เรือ่ ง ‘การศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางประชากรและครอบครัว: ผลกระทบ
ต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย’ ซึ่งเป็นชุดโครงการระยะเวลา
3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรัฐ
ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล และประกอบด้วย 2 โครงการวิจัยส�ำคัญ คือ
โครงการ 1 : การศึกษาตัวก�ำหนดและผลของการเปลีย่ นแปลงประชากร
ต่อสังคมไทย และโครงการ 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงครอบครัว
และครัวเรือนในประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนพื้นฐานของงานในโครงการที่ 2 เพื่อท�ำ
ความเข้าใจภาพการเปลีย่ นแปลงของครอบครัวไทย ผ่านข่าวและบทความ
ออนไลน์ในรอบ 13 ปีจ�ำนวน 26,095 รายการ และหนังสือวิชาการ
ที่มีการตีพิมพ์ในประเทศไทยย้อนหลังนานที่สุดเท่าที่จะรวบรวมได้
รวมจ�ำนวน 3,523 เล่ม เนื้อหาในหนังสือได้วิเคราะห์ให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย ทั้งในด้านโครงสร้าง
สถานะ บทบาทและการท�ำหน้าที่ และการปะทะกันของกระบวนทัศน์
ต่างๆ ด้านครอบครัว ทัง้ นี้ สถาบันฯมีแผนทีจ่ ะน�ำฐานข้อมูลทัง้ สองส่วน
ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถน�ำไปใช้ได้ต่อไป
สถาบันฯ เชื่อว่างานชิ้นนี้คงเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อสังคม
ไทย และผู้สนใจที่จะศึกษาชีวิตครอบครัวไทยในอนาคตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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เกริ่นน�ำ
หนังสือภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทยเล่มนี้ เป็นผลผลิต
จากการสังเคราะห์ฐานข้อมูลเรื่องครอบครัวในสังคมไทย เป็นงาน
ส่วนหนึ่งของโครงการ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและ
ครอบครัว: ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย โดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ส�ำรวจและรวบรวมฐานข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2552 ถึงมีนาคม
2553 โดยตัวฐานข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ฐาน
ข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นรายชือ่ หนังสือ เอกสารวิชาการ และวิทยานิพนธ์เรือ่ ง
ครอบครัว ซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2552 และ (2) ฐานข้อมูลในส่วนที่เป็นข่าวและ
บทความทีม่ กี ารรวบรวมและเผยแพร่ในรูปของสือ่ อิเล็คโทรนิคส์ ระหว่าง
พ.ศ.2540-2552 รวม 13 ปี การรวบรวมฐานข้อมูลทั้ง 2 ส่วน
มีกระบวนการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันอยูบ่ า้ งในรายละเอียด และได้สะท้อน
ออกมาเป็นภาพครอบครัวในแง่มุมที่แตกต่างกัน ที่ส�ำคัญคือการปะทะ
กันระหว่างบทบาทหน้าทีข่ องสถาบันครอบครัวทีส่ งั คมเรียกร้องคาดหวัง
กับภาคปฏิบัติการของสถาบันครอบครัวเองที่เผชิญความไม่แน่นอน
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทั้งยังต้องแบกภาระคาดหวังจากสังคม
งานสังเคราะห์ในส่วนแรกเรียกว่า ภาพของสถาบันครอบครัวไทย
ในสังคมวิชาการ เนื่องจากตัวฐานข้อมูลได้รวบรวมปะติดปะต่อภาพ
ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ด้านครอบครัวของสังคมไทย
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมในมิติครอบครัวไว้อย่าง

หลากหลาย ผ่านค�ำอธิบายเพื่อท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
นานาทีเ่ กิดขึน้ กับสถาบันครอบครัวไทยมากว่าครึง่ ศตวรรษ ขณะเดียวกัน
การสังเคราะห์งานในส่วนหลัง ซึ่งเป็นข่าวและบทความในรอบกว่า
ทศวรรษนั้น ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของครอบครัวไทยที่เลื่อนไหล
เปลีย่ นแปลงในมิตแิ ละประเด็นต่างๆ อย่างมีชวี ติ ชีวาและเป็นปัจจุบนั สมัย
ความแตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนระหว่างงานสองส่วนนีก้ ค็ อื การปะทะ
กันทางความคิดและการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ทเี่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
ครอบครัวบางประการ โดยเฉพาะในมิติที่ว่าด้วยบทบาทการท�ำหน้าที่
ของครอบครัว สถานะของสถาบันครอบครัว การปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของครอบครัวไทย ที่อาจลดความศักดิ์สิทธิ์
แข็งตัวของความเป็นสถาบันครอบครัวลงในบางด้าน แต่ก็เป็นการเพิ่ม
พืน้ ทีท่ างสังคม ครอบคลุมลักษณะหลากหลายในชีวติ ครอบครัวมากขึน้
ในบางด้านเช่นกัน การด�ำรงสถานะความเป็นสถาบันครอบครัวท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลก จึงยังคงเป็นประเด็น
ทีต่ อ้ งการการศึกษาและต่อยอดองค์ความรูใ้ ห้เท่าทันกับพลวัตของสังคม
อย่างยิ่ง
กุลภา วจนสาระ
22 พฤษภาคม 2554
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2)		ประเด็นเกีย่ วกับองค์ประกอบของสถาบันครอบครัว ค�ำทีใ่ ช้
ค้นได้แก่ แต่งงาน, สมรส, วิวาห์, หย่าร้าง, ม่าย, แยกกันอยู,่
โสด, ขึ้นคาน, คานทอง, คู่ครอง, เนื้อคู่, ลูกเขย, ลูกสะใภ้,
คู่สร้างคู่สม, คู่รักคู่แค้น, บุพเพสันนิวาส, พรหมลิขิต,
สายเลือด, ระบบเครือญาติ
3)		ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของสถาบันครอบครัว ค�ำที่ใช้ค้น
ได้แก่ ขนาดครอบครัว, ครอบครัวเดี่ยว, ครอบครัวขยาย,
ครอบครัวย้ายถิ่น/พลัดถิ่น, ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (Single
parent), ครอบครัวลูกดก, ลูกโทน, การเลี้ยงลูก, การสืบ
วงศ์ตระกูล, ปูย่ า่ /ตายาย, บรรพบุรษุ , ทายาท, ญาติ ดอง,
จีบ หาคู่ นัดบอด จับคู่ แม่สอื่ แม่ชกั , การหาเลีย้ งครอบครัว,
ครอบครัวบ�ำบัด
4)		ประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ค�ำที่ใช้ค้น
ได้แก่ ครอบครัวอบอุน่ , สายใยรัก, บ้านแตก, เตียงหัก, บ้าน
เล็ก, เมียน้อย, เมียหลวง, กิ๊ก
5)		ประเด็นปัญหา/ประเด็นร่วมสมัยของสถาบันครอบครัว
ค�ำที่ใช้ค้นได้แก่ คลุมถุงชน, อยู่ก่อนแต่ง, อุ้มบุญ, ลูกเลี้ยง,
ลู ก บุ ญ ธรรม, ลู ก นอกไส้ , ลู ก นอกสมรส, ลู ก ก�ำ พร้ า ,
ลูกทรพี, เงินช่วยเหลือบุตร, ฟ้องเรียกค่าเลีย้ งดู, ค่าน�ำ้ นม,
อายุแรกสมรส, คู่ครองเพศเดียวกัน, มรดก, ข้ามรุ่น,
ข้ามชาติ ไร้พรมแดน
การสืบค้นดังกล่าวนี้ด�ำเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม 2552
ถึงเดือนมีนาคม 2553 ทัง้ นี้ ผลจากการส�ำรวจและรวบรวมงานในส่วน
ที่ ห นึ่ ง ประกอบด้วยรายชื่อหนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ
งานวิจัยจากฐานข้อมูลของห้องสมุดจาก 5 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น
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3,523 รายการด้ วยกัน ในจ� ำ นวนนี้เป็ นข้อ มูลจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ทัง้ สิน้ 1,366 รายการ มหาวิทยาลัยมหิดล 877 รายการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 473 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 524
รายการ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งสิ้น 283 รายการ1 โดย
ทัง้ หมดนีร้ วบรวมรายละเอียดตามข้อมูลทางบรรณานุกรม คือ ชือ่ ผูแ้ ต่ง
ปีทพี่ มิ พ์ ชือ่ เรือ่ ง สถานทีพ่ มิ พ์ รวมทัง้ เลขเรียกหนังสือ และแหล่งทีม่ า
ของการสืบค้น พร้อมด้วยรายละเอียดของสาขาวิชาหากเป็นวิทยานิพนธ์
เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและเข้าถึงเอกสารส�ำหรับผู้สนใจ ทั้งหมดนี้
รวบรวมอยู่ในรูปแบบไฟล์ MS-Excel โดยจัดกลุ่มแยกแยะไว้ตาม
มหาวิทยาลัยและกลุ่มค�ำส�ำคัญ
จากฐานข้อมูลฯ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. โครงสร้ า งและบทบาทหน้ า ที่ ข องครอบครั ว (Structure &
function) เป็นประเด็นทีส่ ะท้อนให้เห็นลักษณะ รูปแบบ องค์ประกอบ
ขนาดของครอบครัว บทบาทและการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวในสังคม
ไทย แบ่งย่อยอีกได้เป็น
(1)		บทบาทของครอบครัว ที่มีผลกระทบต่อเรื่องต่างๆ ได้แก่
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
โรคเรือ้ รังต่างๆ การมีสว่ นร่วมของครอบครัวในมิตติ า่ งๆ เช่น
ครอบครัวบ�ำบัด การฟืน้ ฟูเด็กทีก่ ระท�ำผิด การจัดการศึกษา
ที่บ้าน (home school) การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว
หลักสูตรชีวติ ครอบครัวและเพศศึกษาแนวใหม่ พัฒนกิจและ
พันธกิจของครอบครัว รวมทั้งเรื่องเด็กและเยาวชน

1 จำ�นวนฐานข้อมูลทีไ่ ด้มากน้อยแตกต่างกันนัน้ เนือ่ งจากเป็นการสืบค้นจากแต่ละแห่ง
ตามลำ�ดับก่อนหลัง และได้ตัดรายการที่ซ้ำ�ซ้อนออกแล้ว
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(2)		อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะของครอบครัว ส�ำหรับ
หัวข้อนี้ที่จริงแล้วถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักอย่างหนึ่ง
ของสถาบันครอบครัว แต่เนื่องจากได้ผลการสืบค้นเป็น
จ�ำนวนมากจึงได้แบ่งหัวข้อออกต่างหาก นั่นคือ แบ่งย่อย
ได้เป็น (ก) เรื่องอนามัยแม่และเด็ก ภาวะเจริญพันธุ์ คือ
การตัง้ ครรภ์ คลอดลูก การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การคุมก�ำเนิด
วางแผนครอบครัว เอดส์ และสุขภาพทางเพศ รวมถึงประเด็น
ร่วมสมัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แม่วยั รุน่ เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยเจริญพันธุ์
การอุม้ บุญ ฯลฯ (ข) สุขภาวะครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัว
การพยาบาลครอบครัว และประเด็นสถานะทางสุขภาพใน
ครอบครัว อันรวมถึงชีวติ ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวติ สุขภาพ
ในชีวิตสมรส โภชนาการ อาหารในครัวเรือน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการอยู่ดีกินดี
(3)		เศรษฐกิจและการบริโภคของครอบครัว รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรในครอบครัวหรือครัวเรือน การศึกษาบริบททาง
เศรษฐกิจในครอบครัว
(4)		โครงสร้างครอบครัว และลักษณะทางประชากร รวมถึง
การย้ายถิ่น ขนาดและลักษณะของครอบครัว
2. สถานะของสถาบันครอบครัว/การแต่งงานในสังคมไทย ได้แก่
งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องย่อยต่อไปนี้
(1)		ปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
และยุติครอบครัว เช่น การแต่งงาน การไม่แต่งงาน การอยู่
เป็นโสด การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน รวมถึงการหย่าร้าง
อายุแรกสมรส และภาวะนอกสมรส ที่ส่งผลต่อสถาบัน
ครอบครัว ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม
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(2)		ปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์หรือส่งผลต่อความมั่นคงหรือการ
คุกคามสถาบันครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก ปัญหา
และความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวศึกษา การพัฒนา
ครอบครัวในมิติต่างๆ
(3)		ส ถานการณ์ ทั ศ นคติ ที่ สั ง คมมี ห รื อ คาดหวั ง ต่ อ สถาบั น
ครอบครัวไทย เช่น ประเด็นครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว
เข้มแข็ง ฯลฯ
(4)		ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นเรื่องของพ่อแม่ลูก คู่สมรส
ปูย่ า่ ตายาย การสือ่ สารในครอบครัว สัมพันธภาพ ชีวติ สมรส
การ “ครอง” เรือน อันแสดงถึงการธ�ำรงความเป็นสถาบัน
ครอบครัว รวมไปถึงที่ทางของคนในครอบครัว แบบแผน
ความสัมพันธ์ การสนับสนุนของคูส่ มรส การก�ำหนดบทบาท
และอ�ำนาจในการตัดสินใจ การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อ
แม่หรือการรับเอาสถานภาพ/บทบาทที่คาดหวังของพ่อแม่
ลูก อันเป็นองค์ประกอบของสถาบันครอบครัว รวมทั้งเรื่อง
เพศสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส
(5)		ประเด็นร่วมสมัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานะของสถาบันครอบครัว
เช่น อยู่ก่อนแต่ง พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน
แต่งงานข้ามชาติ ฯลฯ
3. กฎหมายและสวัสดิการครอบครัว ในที่นี้รวมเอาประเด็นความ
เคลื่อนไหวด้านครอบครัวทั้งทางกฎหมายและทางสังคมเข้าด้วยกัน
คือ เรือ่ งของสิทธิและการคุม้ ครองสถาบันครอบครัวในทางกฎหมาย
(ทั้งในและนอกสถาบัน) สวัสดิการและความช่วยเหลือสงเคราะห์
ทางสังคม รวมถึงเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวบุญธรรม
การสงเคราะห์บุตร การสนับสนุนทางสังคม ครอบครัวสัมพันธ์
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4. บริบทของครอบครัว และภาพครอบครัวในสื่อ ได้แก่ ประเด็นร่วม
สมัยและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น ครอบครัวกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างครอบครัวต่างๆ ฯลฯ

1. โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว 656
โครงสร้างครอบครัว
16
บทบาทครอบครัว
246
อนามัยเจริญพันธุ์
128
เศรษฐกิจและการบริโภค
201
สุขภาวะครอบครัว
65
2. สถานะของสถาบันครอบครัว
405
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
172
สถานะของสถาบันครอบครัว
185
ปัญหาและความรุนแรงครอบครัว
48
3. กฎหมายและสวัสดิการครอบครัว 257
4. บริบทภาพรวมครอบครัวไทย
48
รวม
1,366

รวม

มศว.

ม.เชียงใหม่

จุฬาฯ

ม.มหิดล

กลุ่มค�ำส�ำคัญ

ม.ธรรมศาสตร์

จ�ำนวนหนังสือที่รวบรวมจากฐานข้อมูลห้องสมุด 5 แห่ง
จ�ำแนกตามกลุ่มค�ำส�ำคัญ

597 230 331 162 1,976
14

16

19

3

68

208 120 122 115 811
276 75 113 20

612

17

11

54

14

297

82

8

23

10

188

248 204 167 112 1,136
120 70

93

76

531

95 106 56

30

472

33

28

18

6

133

25

28

26

4

340

7

11

0

5

71

877 473 524 283 3,523

ทีม่ า: กุลภา วจนสาระ. 2554. ภาพและชีวติ ครอบครัวในสังคมไทย: รายงาน
สังเคราะห์จากฐานข้อมูล.
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ภาพรวมฐานขอมูลดานครอบครัว
กฎหมายและ
สวัสดิการ 10%

บริบท/ภาพรวม 2%

สถานะของ
สถาบันครอบครัว
32%

โครงสรางและ
บทบาทหนาที่
56%

N=3,523

1. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
จากการรวบรวมฐานข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยทัง้ 5 แห่ง
พบว่าประเด็นที่เป็นที่สนใจศึกษาค้นคว้าในสังคมวิชาการมากที่สุด คือ
การศึกษาโครงสร้างและบทบาทการท�ำหน้าที่ของครอบครัวในแง่มุม
ที่ ห ลากหลาย โดยเป็ น ประเด็ น ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ลั ก ษณะ รู ป แบบ
องค์ประกอบ ขนาดของครอบครัว บทบาทและการท� ำหน้าที่ของ
ครอบครัวในสังคมไทย รายชือ่ หนังสือทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ นีม้ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ
ในฐานข้อมูล คือ 1,976 รายการ หรือคิดเป็น 56% ของฐานข้อมูล
ทั้งหมด ทั้งนี้ในจ�ำนวนทั้งหมดมีงานที่ถือว่าอยู่ในประเด็นโครงสร้าง
ครอบครัวเพียง 4% หรือ 70 รายการเท่านั้น โดยลักษณะของงานใน
ด้านโครงสร้างครอบครัวมีเนือ้ หาหลากหลาย ได้แก่ ลักษณะทางประชากร
ขนาดครอบครัว การอยู่อาศัยหลังแต่งงาน โครงสร้างครัวเรือน ระบบ
เครือญาติ การเคลื่อนย้ายประชากร เป็นต้น
ตัวอย่างได้แก่ ระบบครอบครัวของเย้า (2514) ลักษณะโครงสร้าง
ของครัวเรือนในชนบทของไทยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาเกษตร (2521) ขนาด
ครอบครัวที่ต้องการในกลุ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร (2526)
เครือญาติและโครงสร้างสังคม : เครือญาติและการแต่งงาน (2534)
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวกับการเลี้ยงดู และดูแลผู้สูงอายุ
(2537) รูปแบบครอบครัวไทยของสังคมสมัยใหม่ : แนวโน้มในอนาคต
(2539) การเมืองของการปฏิวตั ขิ นาดครอบครัวในประเทศไทย (2541)
ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่ออายุแรกสมรสของประชากรไทย (2542)
ผลของโครงสร้างครอบครัวต่อตัวชีว้ ดั คุณภาพชีวติ วัยรุน่ ในพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง
ทางประชากรกาญจนบุรี (2008) ปัจจัยก�ำหนดการอยูอ่ าศัยหลังแต่งงาน
ในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี : แบบแผนทาง
วัฒนธรรม และการเข้าถึงทรัพยากร (2008) เป็นต้น
โครงสรางและหนาที่ของครอบครัว
สุขภาวะครอบครัว 9%
เศรษฐกิจ
การบริโภค 15%

โครงสรางครอบครัว 4%
บทบาท
ครอบครัว
41%

อนามัยเจริญพันธุ
31%

N=1,976

ส� ำ หรั บ งานในกลุ ่ ม บทบาทและการหน้ า ที่ ข องครอบครั ว นั้ น
สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
(1) บทบาทของครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องต่างๆ
การศึกษาบทบาทของครอบครัวนีค้ ดิ เป็น 41% ของจ�ำนวนหนังสือ
ในกลุ่มโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ กล่าวคือมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 809
รายการ รายละเอียดของหนังสือในส่วนนี้ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ
ที่ต้องการการสนับสนุนของครอบครัว การมีส่วนร่วมของครอบครัว
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ในมิติต่างๆ เช่น ครอบครัวบ� ำบัด การฟื้นฟูดูแลเด็กที่กระท� ำผิด
การจัดการศึกษาทีบ่ า้ น (home school) การสือ่ สารเรือ่ งเพศในครอบครัว
ซึ่งรวมถึงหลักสูตรชีวิตครอบครัวและเพศศึกษาแนวใหม่ พัฒนกิจและ
พันธกิจของครอบครัวในด้านต่างๆ รวมทั้งเรื่องเด็กและเยาวชน และ
การธ�ำรงความผาสุกในครอบครัว
ตัวอย่างของรายชื่องานในส่วนนี้ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัวกับการติดเกม (2008) การปฏิบตั หิ น้าที่
ครอบครั ว ของครอบครั ว ข้ า ราชการทหารบกที่ ยั ง ไม่ มี บุ ต รจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร (2004) ปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรของสตรีที่ทำ� งาน
นอกบ้านในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ (2530) บทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการถ่ายทอดความรู้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของนิคม
อุตสาหกรรม (2539) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวที่มี
ผูป้ กครองทีไ่ ม่ใช่บดิ ามารดา (2542) คุยเปิดใจ รักปลอดภัย : ค�ำแนะน�ำ
เพื่อการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ระหว่างพ่อแม่และบุตรหลาน
ในครอบครัว (2548) การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรม ค่านิยม
ประเพณีและวัฒนธรรม ของครอบครัวไทยที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดู
บุตร (2531) การท�ำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตาย (2545) บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายไต (2540) บทบาทของครอบครัวในการป้องกันยา
เสพติด (2530) การศึกษาความพร้อมของพ่อแม่ในการสอนเพศศึกษา
แก่ลูก (2544) เป็นต้น
(2) อนามัยเจริญพันธุ์
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ นั้ น
ถือได้เป็นบทบาทหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งของครอบครัว นั่นคือการ
มีลกู สืบทอดเชือ้ สาย ภาวะเจริญพันธุใ์ นทีน่ จี้ งึ รวมเอาการตัง้ ครรภ์มลี กู
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การอนามัยแม่และเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคุมก�ำเนิด วางแผน
ครอบครัว เอดส์ และสุขภาพทางเพศ รวมถึงประเด็นร่วมสมัย เช่น
แม่วัยรุ่น โคลนนิ่ง การอุ้มบุญ ฯลฯ ไว้อยู่ในหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์
ซึง่ จากการรวบรวมพบว่ามีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 612 รายการ หรือ 31% ของ
ฐานข้อมูลในส่วนโครงสร้างและการหน้าที่ของครอบครัว งานส่วนใหญ่
ในหัวข้ออนามัยเจริญพันธุเ์ ป็นเรือ่ งการวางแผนครอบครัว และคุมก�ำเนิด
โดยงานทีผ่ ลิตในช่วงปี 2500-2520 มีทงั้ สิน้ 69 รายการ แทบทัง้ หมด
เป็นเรื่องของการวางแผนครอบครัวและคุมก�ำเนิด โดยเฉพาะในแง่ของ
การให้บริการ ช่วงปีพ.ศ. 2521-2530 มี 186 รายการ ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องการวางแผนครอบครัวเช่นเดียวกัน แต่มีประเด็นอื่นๆ นอกเหนือ
จากการให้บริการวางแผนครอบครัวด้วย เช่น การศึกษาผลกระทบ
การใช้มาตรการทางกฎหมาย การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ การประเมินผล
บริบทและปัจจัยแวดล้อมที่สัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธุ์ในคนกลุ่มต่างๆ
เป็นต้น
ตัวอย่างของงานในช่วงหลัง 2500-2530 ได้แก่ วิธีก่อและกัน
ก�ำเนิดแบบสมบูรณ์ ตามแนวทางของสหพันธ์สมาคมจัดระบบครอบครัว
(2509) ภาวะการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีใน
กรุงเทพมหานคร (2520) การใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
และแก้ไขปัญหาอัตราการเพิม่ ของจ�ำนวนประชากร (2523) การวิเคราะห์
การกระจายและการเข้าถึงบริการการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย
(2525) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของบุตรกับการตัดสินใจมีบุตร
(2526) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุแรกสมรสกับภาวะเจริญพันธุ์ (2526)
ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาที่ก�ำหนดพฤติกรรมการคุมก�ำเนิดของสตรีที่
ไม่ต้องการมีบุตรเพิ่ม (2527) ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผน
ครอบครัว (2529) การศึกษาความเชือ่ ทางศาสนาอิสลามกับพฤติกรรม
การวางแผนครอบครัวของชาวไทยมุสลิม (2530) เป็นต้น
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ส�ำหรับงานในช่วงปีพ.ศ. 2531-2540 มีทั้งสิ้น 221 รายการ
แม้ว่างานส่วนใหญ่จะยังคงเป็นเรื่องการวางแผนครอบครัว แต่พบว่า
มีลกั ษณะศึกษาเฉพาะเจาะจงไปในรายละเอียดลึกซึง้ มากขึน้ โดยเฉพาะ
ในแง่ของโครงสร้างประชากร ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การวางแผนครอบครัว
ในกลุ่มคนชายขอบต่างๆ เรื่องของเอดส์ในอนามัยเจริญพันธุ์ และมี
หัวข้ออื่นๆ นอกเหนือจากการวางแผนครอบครัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ได้แก่ แม่และเด็ก การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ แม่วยั รุน่
เป็นต้น และช่วงปี 2541-2552 มีทั้งสิ้น 127 รายการ โดยแม้จะมี
ประเด็นการวางแผนครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีจำ� นวนงานว่าด้วย
ประเด็นร่วมสมัยในด้านอนามัยเจริญพันธุ์มากขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่ งการมีบตุ รยาก อนามัยเจริญพันธุใ์ นวัยรุน่ ประเด็นท้องไม่พร้อม
เรื่องสิทธิของผู้หญิงในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นต้น
ตัวอย่างงานในช่วงหลังนี้ได้แก่ ผลกระทบจากการคุมก�ำเนิด
ต่อโครงสร้างประชากรในเชียงใหม่ (2532) ความรู้ ความเชือ่ และการ
ปฏิบัติวางแผนครอบครัวของชาวไทยภูเขา (2532) การศึกษาความ
ต้องการด้านการวางแผนครอบครัวของชาวญวนอพยพในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี (2533) การศึกษาความเชื่อของชาวเขาเผ่าเย้าที่
เป็นอุปสรรคในการวางแผนครอบครัว (2534) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงาน
แล้ว ในพืน้ ทีท่ พี่ บอัตราการติดเชือ้ เอดส์สงู ของจังหวัดเชียงใหม่ (2536)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (2538)
การยอมรั บ ของนั ก สั ง คมสงเคราะห์ ที่ มี ต ่ อ หญิ ง ท� ำ แท้ ง (2539)
ประสบการณ์การด�ำเนินชีวติ ของคูส่ มรสทีภ่ รรยาติดเชือ้ เอชไอวี (2540)
พฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะหลังคลอดของมารดาวัยรุ่น (2540)
เครือข่ายแกนน�ำเยาวชนเพือ่ สุขอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
(2545) ทางเลือกของผูห้ ญิงทีต่ งั้ ท้องเมือ่ ไม่พร้อม (2547) สิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ หัวใจส�ำคัญของสุขภาพผู้หญิง (2550) เป็นต้น
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(3) เศรษฐกิจและการบริโภคของครอบครัว
ประเด็นด้านเศรษฐกิจและการบริโภคของครอบครัวในทีน่ รี้ วมถึง
การจัดการทรัพยากรในครอบครัวหรือครัวเรือน การศึกษาบริบททาง
เศรษฐกิจในครอบครัว รวมทัง้ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ ครอบครัว
หัวข้อนีม้ จี �ำนวนทัง้ สิน้ 297 รายการหรือคิดเป็น 15% ของงานในกลุม่
โครงสร้างและการหน้าที่ งานในช่วงแรก (หลังพ.ศ. 2500-2520)
เป็นการส�ำรวจรายการใช้จา่ ยในครอบครัว ปัญหาในการครองชีพ บทบาท
ของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจครอบครัว เช่น การท�ำงานของหญิงไทยใน
เขตเทศบาลจังหวัดพระนคร-ธนบุรี (2508) รายงานผลการส�ำรวจ
ทัศนคติของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (2515) บทบาทสตรีไทยภาคใต้
ทีม่ ตี อ่ รายได้ของครอบครัว (2519) การกระจายรายได้ของครอบครัวไทย
ปี 2515 (2520) เป็นต้น
งานในช่ ว งที่ ส อง (พ.ศ. 2521-2540) หรื อ อาจเรี ย กว่ า
ช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจพบว่ามีประเด็นหลากหลาย นอกจากประเด็น
ทางเศรษฐกิจในครัวเรือน ในแง่ของรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และ
การกระจายรายได้ ซึ่งมีการศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมี
ประเด็นเรือ่ งการบริโภคภายในครัวเรือนอีกด้วย ทัง้ การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน ภาวะโภชนาการ ฯลฯ นอกจากนีก้ ม็ ปี ระเด็นอืน่ ๆ เช่น เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน การจัดสรรแรงงานในครัวเรือน โดยเฉพาะ
บทบาทของผู้หญิงในภาคเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งได้รับการยอมรับ
และถือเป็นส่วนส�ำคัญของเศรษฐกิจครอบครัว
ตัวอย่างงานในช่วงนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของราคาต่อการ
กระจายรายได้ของครัวเรือนไทยในภูมภิ าคต่างๆ (2522) ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างการเจริญพันธ์ รายได้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร
(2524) ผลของการกระจายอาหารภายในครอบครั ว ที่ มี ต ่ อ ภาวะ
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โภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน (2525) วิเคราะห์ความสามารถการ
ใช้คืนเงินกู้ของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย (2525) ภาวะเศรษฐกิจ
ในครอบครัวกับจ�ำนวนบุตรของกรรมกรในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (2526)
โครงสร้างการจัดสรรค่าใช้จา่ ยของครัวเรือนภายใต้สภาวะความเปลีย่ นแปลง
ในราคาน�้ำมัน (2528) ปริมาณการใช้น�้ำกินน�้ำใช้ในครัวเรือนชนบท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2531) ครัวเรือนไร้ทดี่ นิ ในชนบทไทย : กรณี
ศึกษาสองหมูบ่ า้ นในเขตภาคกลาง (2536) การมีสว่ นร่วมเชิงเศรษฐกิจ
ของผู้หญิงในครอบครัวไทย : นัยยะที่มีต่อการพัฒนาประเทศและ
สวัสดิการสังคม (2538) บทบาททีค่ าดหวังของแม่บา้ นเกษตรกรในการ
เพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว (2539) ชีวติ แม่คา้ : บทบาททางเศรษฐกิจ
และครอบครัวในบริบทการค้า (2540) เป็นต้น
งานในช่วงทีส่ าม หรือตัง้ แต่วกิ ฤติเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.
2541-2552) พบว่า งานส่วนหนึง่ ศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีต่อครัวเรือน การแก้ปัญหาความยากจนด้วยกลยุทธระดับครัวเรือน
แบบต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านเศรษฐกิจและ
การบริโภค จากการมุง่ เน้นการเพิม่ รายได้สะสมก�ำไรหันไปสูก่ ารใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หรือการให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจในระดับครอบครัว
มากขึ้น ที่น่าสนใจคือการเน้นเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวเกษตรกร
ตัวอย่างได้แก่ หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต : ทางออกวิกฤติ
เศรษฐกิจไทย (2541) การศึกษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ชาวนาไทย : กรณีศึกษาเฉพาะบ้านหนองประดู่ ต�ำบลหนองชุมพล
อ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (2543) ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
กับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว (2543) ปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออมของครัวเรือนก่อนและระหว่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย (2544) ครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น : กรณีศึกษาและ
ประสบการณ์จริง (2545) ผักสวนครัว : ก้าวส�ำคัญแห่งการพึ่งตนเอง

24 ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

และเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างความมั่นคงในครอบครัว (2548)
คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน
(2549) รายได้และความโน้มเอียงในการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกร
กับความพอเพียงทางเศรษฐกิจ (2551) เป็นต้น
(4) สุขภาวะของครอบครัว
สุขภาวะครอบครัวในทีน่ ไี้ ด้แก่งานทีเ่ กีย่ วข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว
การพยาบาลครอบครัว และประเด็นสถานะทางสุขภาพในครอบครัว
อันรวมถึงชีวติ ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวติ สุขภาพในชีวติ สมรส โภชนาการ
อาหารในครัวเรือน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่ดีกินดี จ�ำนวนงานที่
จัดอยูใ่ นหมวดนีม้ ี 188 รายการ คิดเป็น 9% ของงานในกลุม่ โครงสร้าง
และการหน้าที่ของครอบครัว งานชิ้นแรกในหัวข้อนี้คือ การศุขาภิบาล
ส�ำหรับบุคคลและครอบครัว ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2461 จ�ำนวนงานในช่วง
ก่อนพ.ศ. 2540 มีประมาณ 30% เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสุขวิทยา
ครอบครัว สุขภาพครอบครัว การพยาบาลครอบครัว และสุขภาพจิต
ครอบครัว ขณะทีง่ านในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ หรือตัง้ แต่พ.ศ. 25412552 นั้น มีจ�ำนวนถึง 70% มีการเน้นถึงประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ
สุขภาวะครอบครัวในแง่มุมที่กว้างมากขึ้นกว่าทางกายภาพ เช่น การ
ให้ความส�ำคัญกับภาวะทางจิตและอารมณ์ของครอบครัว คุณภาพชีวิต
การเป็นครอบครัวที่มีสุขภาพดี เป็นต้น ตัวอย่างของงานในช่วงหลังนี้
ได้แก่ สุขภาพครอบครัวยุคสบู่แตกฟอง : ธรรมชาติบ�ำบัดวิถีสุขภาพ
แนวใหม่ (2541) ครอบครัวสุขภาพจิตดี (2544) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว (2546) การสร้างเสริมสุขภาพ
ครอบครัวไทย (2549) ดัชนีชี้วัดความสุขในครัวเรือนและชุมชนของ
ประเทศไทย (2552) เป็นต้น

ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย 25

2. สถานะของสถาบันครอบครัว/การแต่งงานในสังคมไทย
จ�ำนวนงานในฐานข้อมูลที่ได้รับความส�ำคัญรองลงมาจากเรื่อง
ของโครงสร้างครอบครัวและการท�ำหน้าที่ของสถาบันครอบครัว ได้แก่
ประเด็นการศึกษาว่าด้วยสถานะของสถาบันครอบครัว โดยในที่นี้รวม
เอาหัวเรื่องย่อยที่เป็นการบ่งชี้หรือสัมพันธ์กับทั้งสถานการณ์ ทัศนคติ
ต่อสถาบันครอบครัวไทย เช่น ประเด็นครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว
เข้มแข็ง ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อ
สร้างและยุติความเป็นครอบครัว เช่น การแต่งงาน การไม่แต่งงาน การ
อยู่เป็นโสด การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน รวมถึงการหย่าร้าง อายุแรก
สมรส และภาวะนอกสมรส ที่ส่งอิทธิพลต่อสถาบันครอบครัว ไม่ว่าจะ
ทางตรงและทางอ้อม รวมเอาปัจจัยต่างๆ ทีส่ มั พันธ์หรือส่งผลต่อความ
มัน่ คงหรือการคุกคามสถาบันครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก ปัญหา
และความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวศึกษา การพัฒนาครอบครัวใน
มิติต่างๆ
นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว อันเป็น
เรื่องของพ่อแม่ลูก คู่สมรส การสื่อสารในครอบครัว สัมพันธภาพ
ชีวิตสมรส การ “ครอง” เรือน อันแสดงถึงการธ�ำรงความเป็นสถาบัน
ครอบครัว รวมไปถึงที่ทางของคนในครอบครัว แบบแผนความสัมพันธ์
การสนับสนุนของคูส่ มรส การก�ำหนดบทบาทและอ�ำนาจในการตัดสินใจ
ในครอบครัว การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อแม่หรือการรับเอาสถานภาพ/
บทบาททีค่ าดหวังของพ่อแม่ลกู อันเป็นองค์ประกอบของสถาบันครอบครัว
รวมทัง้ เรือ่ งเพศสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส และประเด็นร่วมสมัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสถานะของสถาบันครอบครัว เช่น อยู่ก่อนแต่ง พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว
ครอบครัวเพศเดียวกัน แต่งงานข้ามชาติ ฯลฯ เข้าไว้ในกลุม่ หัวข้อนีด้ ว้ ย
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สถานะของสถาบันครอบครัว
ปญหาและ
ความรุนแรง
12%

ความสัมพันธ
ในครอบครัว
47%

สถานะของ
สถาบันครอบครัว
41%
N=1,136

งานในส่วนนีร้ วมแล้วมีสดั ส่วนเกือบหนึง่ ในสาม คือมีทงั้ สิน้ 1,136
รายการหรือคิดเป็น 32% ของฐานข้อมูลทั้งหมด ภาพของสถานะของ
สถาบันครอบครัวในสังคมไทยนั้น ได้รับความสนใจศึกษามากที่สุดใน
ประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว (47%) รองลงมาคือลักษณะของ
สถานะของสถาบันครอบครัว (41%) และปัญหาครอบครัว 12%
โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้
(1) ความสัมพันธ์ ในครอบครัว
งานที่ ศึ ก ษาในด้ า นความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว มี ทั้ ง สิ้ น 531
รายการ เป็นงานที่ผลิตในช่วงก่อนพ.ศ. 2500 จ�ำนวน 4 เล่ม ทั้งหมด
เป็นหนังสือว่าด้วยการครองเรือน ชีวติ สมรส เล่มทีถ่ อื ว่าเก่าทีส่ ดุ ในราย
ชื่อของห้องสมุดคือ ประตูทองของชีวิตวิวาห์ (2485) งานในช่วงพ.ศ.
2501-2520 นั้นมีจ�ำนวน 26 รายการ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
การครองรักครองเรือนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก็มีเรื่องการธ�ำรงความ
สุขในชีวิตสมรส การปฏิบัติตัวเพื่อความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว เช่น คู่มือแม่บ้านของกุลสตรี (2511) ความผูกพันรักใคร่
ในครอบครัว (2512) เคล็ดลับแห่งความสุขในชีวิตสมรส (2513)
ความสัมพันธ์ในครอบครัว (2519) เป็นต้น
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งานในช่วงสองทศวรรษต่อมา หรือพ.ศ. 2521-2540 มีจ�ำนวน
186 รายการ นอกจากจะมีเนื้อหาด้านสัมพันธภาพในชีวิตสมรสและ
การครองรักครองเรือนแล้ว ยังเริ่มมีการเปิดประเด็นถึงความสัมพันธ์
และบทบาทของคนในครอบครัว ทั้งระหว่างพ่อ-แม่-ลูก ระหว่างสามีภรรยา และระหว่างรุ่นวัย อันจะส่งผลกระทบต่อประเด็นเกี่ยวข้องอื่นๆ
การสื่อสารในครอบครัว รวมทั้งการยุติความสัมพันธ์
ตัวอย่างงานในช่วงนี้ได้แก่ บทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวกับ
การใช้อ�ำนาจระหว่างคู่สมรสในกรุงเทพมหานคร (2526) การศึกษา
พฤติกรรมทางเพศและความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของคูส่ มรสกับ
พฤติกรรมทางเพศในหญิงตั้งครรภ์ (2530) เสน่ห์นาง : เทคนิคผูกใจ
คู่ชีวิต (2530) การแบ่งรับงานบ้านของสามี (2531) ชีวิตคู่อยู่กันให้
มีสุข (2533) พฤติกรรมและตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสใน
เขตกรุงเทพมหานครทีน่ �ำไปสูค่ วามต้องการหย่าร้าง (2535) ท�ำอย่างไร
เข้าใจพ่อแม่ (2536) สถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (2536)
บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพ่อในมุมมองของวัยรุ่น
: ศึกษากรณีนกั เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (2537)
หน้าที่และมารยาทของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน (2537)
บทบาทของการสื่อสารในครอบครัวกับการตัดสินใจแปลงเพศ (2539)
ครัวเรือนไทย : การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์เชิงบทบาทของสมาชิก
ในครัวเรือน (2540) เป็นต้น
งานในช่วง 12 ปีหลัง หรือพ.ศ. 2541-2552 มีจ�ำนวน 279
รายการ มีเนือ้ หาแสดงให้เห็นการขยายตัวของประเด็นเรือ่ งความสัมพันธ์
ในชีวติ ครอบครัว โดยถือเป็นปัจจัยทีส่ �ำคัญและส่งผลกระทบต่อประเด็น
ทางสังคมอื่นๆ หลายประการ โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น เช่น
การเสพยาเสพติด-แอลกอฮอล์ เพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร อาชญากรรม
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การฆ่าตัวตาย ความมั่นคงทางอารมณ์ ฯลฯ นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของ
ปฏิสมั พันธ์และสัมพันธภาพในครอบครัว บทบาททีค่ าดหวังจากกันและ
กันในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัวเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัว และสร้างเสริมความส�ำเร็จในชีวติ ครอบครัว ทัง้ หมดนีด้ เู หมือน
จะอยูบ่ นพืน้ ฐานของความคิดว่า สัมพันธภาพอันดีของครอบครัวเป็นต้น
ทุนทางสังคมทีส่ ำ� คัญส�ำหรับสมาชิกในครอบครัวทีจ่ ะเผชิญประเด็นปัญหา
ต่างๆ ในแต่ละช่วงของการด�ำเนินชีวิต ที่น่าสนใจก็คืองานในช่วงหลัง
มีการผลิตงานที่เป็นข้อคิด ข้อควรปฏิบัติ หรือคู่มือในการสร้างและ
ธ�ำรงความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมากขึ้น อย่างไรก็ดี อาจกล่าว
ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น ว่ า งานในระยะหลั ง นี้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความสุ ข ใน
ความสัมพันธ์หรือชีวิตครอบครัวมากกว่าการครองรักครองเรือนเพื่อ
ความมั่นคงในครอบครัว
ตัวอย่างงานในช่วงหลังนีไ้ ด้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหา
ยาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน
ภาคตะวันออก (2541) การศึกษาเปรียบเทียบสัมพันธภาพในครอบครัว
เด็กออทิสติก เด็กปัญญาอ่อน และเด็กปกติ (2541) ผลกระทบของ
สถานภาพการสมรสและสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาต่อการติดยาบ้า
ของนักเรียนชาย (2542) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิต
สมรสกับความไว้วางใจคู่สมรส (2542) ความคาดหวังของผู้ชายต่อ
การเปลีย่ นแปลงบทบาทของผูห้ ญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ (2543)
การศึกษาพฤติกรรมการสือ่ สารเพือ่ ลดความขัดแย้งของคูส่ มรส (2544)
ครอบครัวคุยกัน : พ่อ แม่ และลูก (2544) ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของวัยรุน่ ทีม่ พี ฤติกรรมท�ำร้ายร่างกายและฆ่าผูอ้ นื่ (2546) ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัวต่อการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน (2548)
108 วิธีสร้างครอบครัวในฝัน (2547) 103 วิธีสร้างความสัมพันธ์
อบอุน่ เติมเต็มซึง่ กันและกัน (2548) 7 อุปนิสยั ส�ำหรับครอบครัวทีท่ รง
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ประสิทธิผลยิ่ง (2549) รูปแบบการใช้ชีวิตคู่ที่มีอิทธิพลต่อความสุข
ในชีวิตสมรสของคนไทยในมหานคร (2549) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเข้าถึงใจ การยอมรับ และความสอดคล้องในตนเองของคู่สมรสกับ
ความสุข (2550) คูส่ ร้าง-คูส่ ม (The happy couple) (2551) เป็นต้น
(2) การเริ่มต้นและสิ้นสุดของครอบครัว: ภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
งานในส่วนนี้มี 472 รายการ คิดเป็น 41% ของงานในกลุ่มค�ำ
ที่ว่าด้วยสถานะของสถาบันครอบครัวและการแต่งงานในสังคมไทย
ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่าหัวข้อสถานะของสถาบันครอบครัวนัน้ ประกอบ
ด้วยงานทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ ทัง้ ใน
แง่ของการสร้างและยุติความเป็นครอบครัว เช่น การแต่งงาน การ
ไม่แต่งงาน การอยู่เป็นโสด การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน รวมถึงการ
หย่าร้าง และภาวะนอกสมรส ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว
นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นร่วมสมัยอื่นๆ เช่น อายุแรกสมรส การอยู่
ก่อนแต่ง พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน การแต่งงาน
ข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม ฯลฯ
งาน 6 เล่มที่เกิดขึ้นก่อนพ.ศ. 2500 เป็นเรื่องของการสร้าง
ครอบครัว การแต่งงาน พรหมลิขติ ฯลฯ งานยุคต่อมาในช่วงพ.ศ. 25012520 ซึ่งมีเพียง 17 รายการก็ยังคงเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัว
เช่นเดียวกัน ทั้งการแต่งงานตามประเพณี การเลือกคู่ และการตั้ง
ครัวเรือน เช่น การแต่งงานและการครองความเป็นโสด (2514) การ
เปรียบเทียบความมีเหตุผลเกีย่ วกับการสมรสและชีวติ ครอบครัว ระหว่าง
ผู้มีการศึกษาสูงและผู้มีการศึกษาต�ำ่ (2516) พฤติกรรมและทัศนคติ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการมีนัดกับเพื่อนต่างเพศ
และการเลือกคู่ครอง (2519) เป็นต้น
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งานในช่วงพ.ศ. 2521-2540 เพิ่มขึ้นเป็น 164 รายการ โดย
เริ่มมีการพูดถึงปัจจัยและบริบททางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การคงสถานะความเป็นสถาบันครอบครัวในรูปแบบต่างๆ เช่น อิทธิพล
ของศาสนา การหย่าร้าง ซึ่งมักจะถือว่าเป็นปัจจัยที่คุกคามสถานะของ
สถาบันครอบครัว ในช่วงนี้มีประเด็นทางสังคมที่เกิดการถกเถียงทาง
ความคิด ในแง่มุมที่อาจจะท�ำให้สถานะของสถาบันครอบครัวและการ
แต่งงานคลอนแคลน เช่น การพูดถึงเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส การอยู่กิน
โดยไม่แต่งงาน รวมทัง้ การศึกษาทัศนคติ ค่านิยมในเรือ่ งสถาบันครอบครัว
และการแต่งงาน ประเด็นเรือ่ งเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์นอกสมรส
ซึ่งเกิดขึ้นนอกสถาบันครอบครัว และส่งผลสะเทือนต่อสถานะที่มั่นคง
ของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีประเด็นร่วมสมัย เช่น ครอบครัวคนรัก
เพศเดียวกัน ซึง่ ล้วนสะท้อนภาพของสถาบันครอบครัวและการแต่งงาน
ในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่างได้แก่ การมีภรรยาหลายคนในอิสลาม (2521) สาเหตุ
ของการหย่าร้างในกรุงเทพมหานคร (2522) ปรัชญาชีวิตครอบครัว
และการแต่งงานในอิสลาม (2524) ความคิดเห็นเกีย่ วกับการคบเพือ่ น
ต่างเพศ การเลือกคู่ครอง การสมรส และการหย่าร้างของนักศึกษา
วิทยาลัยครูภาคตะวันตก (2525) ทางน�ำแห่งอัลลอฮฺ ว่าด้วย การสูข่ อ
การหมั้น การแต่งงาน การหย่าร้าง (2526) ความคิดเกี่ยวกับตนเอง
ของสตรีโสด : ศึกษากรณีสตรีที่ไม่เคยแต่งงานและมีอายุ 30 ปีขึ้นไป
(2528) การยินยอมให้มเี พศสัมพันธ์กอ่ นสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัย
(2528) ทัศนคติต่อการเลือกคู่ครองของหนุ่มสาว (2531) การอยู่กิน
ฉันสามีภริยาโดยไม่มกี ารจดทะเบียนสมรส (2531) รายงานเชิงวิเคราะห์
เกี่ยวกับครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง (2534) เกณฑ์การ
เลือกคูค่ รองทีม่ ผี ลต่อความมัน่ คงของสถาบันครอบครัว (2534) ทัศนคติ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�ำแหงที่มีต่อการปล่อยตัวทางเพศก่อน
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สมรส (2536) ความสุขของการมีชีวิตโสด (2538) การศึกษาสาเหตุ
กระบวนการและผลกระทบของการเป็นมารดาวัยรุน่ : กรณีศกึ ษามารดา
นอกสมรสในสถานสงเคราะห์เอกชน (2538) ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัวไทย (2538) เพือ่ น ภรรยา และเพศสัมพันธ์
นอกสมรสในประเทศไทย : การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องอิทธิพลของกลุ่ม
เพื่อนและภรรยา ที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศนอกสมรสของ
ชายไทย (2538) ค่านิยมเรื่องการรักษาพรหมจารีของสตรีโสดที่ศึกษา
อยูใ่ นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตชุมชนหนึง่ ของภาคกลาง (2539)
วิถีชีวิตและชีวิตครอบครัวของหญิงรักหญิง (2539) ความคิดเห็นของ
คนรุน่ ใหม่ตอ่ สถาบันครอบครัวทีป่ รากฏในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
(2540) เป็นต้น
จ�ำนวน 60% ของงานว่าด้วยการพัฒนาสถาบันครอบครัวเป็น
งานที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้าย หรือระหว่างพ.ศ. 2541-2552 มีทั้งหมด
284 รายการ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวเป็นส�ำคัญ เช่น การเลือกคู่ของ
คนหนุ่มสาว การเลือกที่จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานของคู่ชีวิต การเลือก
ที่จะจดทะเบียนหรือไม่ของคู่สมรส เพศสัมพันธ์นอกการแต่งงาน ฯลฯ
นอกเหนือจากการพูดถึงความเข้มแข็ง ความมั่นคง และการล่มสลาย
ของสถาบันครอบครัวแล้ว การพูดถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้
เห็นถึงการยอมรับสถานะใหม่ของสถาบันครอบครัวในสังคมไทยทีเ่ ลือ่ น
ไหล เป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นมีหลายนิยาม คลายความศักดิ์สิทธิ์แข็ง
ตัวลงเพื่อให้ครอบคลุมความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมได้
มากขึน้ ขณะเดียวกันก็พยายามเข้าใจประสบการณ์และบริบทของการ
ก่อรูปเป็นสถาบันของครอบครัวในมิตติ า่ งๆ มากขึน้ เช่นเดียวกัน ดังเช่น
ความสนใจต่อสถาบันครอบครัวในความหมายใหม่ ในรูปแบบใหม่ๆ หรือ
ในกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตแตกต่าง อย่างกรณีครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว
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ครอบครัวคนโสด/ไม่แต่งงาน แรงงานย้ายถิน่ คนพิการ การศึกษาทัศนคติ
เรือ่ งเพศสัมพันธ์กอ่ นการแต่งงาน วาทกรรมว่าด้วยสถาบันครอบครัวที่
สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ซึ่งน�ำไปสู่การสร้างตราบาปให้กับ
ครอบครัวที่ไม่มีลูก โดยเฉพาะต่อผู้หญิง การแต่งงานข้ามชาติ และ
การเลือกคู่ผ่านสื่ออิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น
ตัวอย่างของงานในช่วงสุดท้ายนีไ้ ด้แก่ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ทัศนคติของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อสถาบันครอบครัวไทย
(2541) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของคนไทย
(2542) ปัจจัยทีส่ นับสนุนความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว (2543)
อยู่ก่อนแต่ง : การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
(2544) การศึกษาปัจจัยก่อนการสมรส ปัจจัยการเลือกคู่ครองและ
ทัศนคติต่อการสมรส ระหว่างแรงงานที่จดทะเบียนสมรสและไม่จด
ทะเบียนสมรส : ศึกษากรณีแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี (2544) ค่านิยมเกี่ยวกับการสมรสของดาราวัยรุ่นไทย
(2544) การศึกษาชีวติ สมรสของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร (2545)
กระบวนการเข้าสู่การเป็นครอบครัวแม่คนเดียว (2545) ค่านิยมของ
วัยรุน่ ไทยเกีย่ วกับความรัก คูค่ รอง และการแต่งงาน (2546) การสร้าง
ความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นตราบาปใน
กลุ่มผู้หญิงที่มีบุตรยาก (2547) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวติ คูข่ องนักศึกษาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันก่อนสมรส (2547) ผลกระทบจากการ
ย้ายถิ่นของคนงานก่อสร้างต่อความมั่นคงในครอบครัว (2547) การ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน (2548) มุมมองของ
เด็กก�ำพร้าที่มีต่อค�ำว่า “ครอบครัว” (2549) รูปแบบครอบครัวทาง
เลือกในสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษา “การอยู่เป็นโสด” (2549) การให้
ความหมายและการต่อรองในชีวติ คูข่ องหญิงรักหญิง (2549) เรือ่ งเพศ
นอกการแต่งงาน: การต่อรองด้านเพศวิถีของผู้หญิงไทยชนชั้นกลาง
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(2550) โลกาภิวัตน์และปรากฏการณ์ธุรกิจเมียสั่งทางอินเตอร์เน็ต :
ภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์หญิงชาย (2551)
การตัดสินใจอยู่เป็นโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์ (2552) เป็นต้น
(3) ปัญหาครอบครัวและความรุนแรง
ส�ำหรับหัวข้อปัญหาครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวนี้
ได้แยกออกไว้ต่างหาก เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์หรือ
ส่งผลต่อความมั่นคง หรือกล่าวได้ว่าเป็นการคุกคามสถาบันครอบครัว
เช่น ครอบครัวแตกแยก ปัญหาและความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัว
ศึกษา การพัฒนาครอบครัวในมิติต่างๆ ไว้อยู่ด้วยกัน มีทั้งสิ้น 133
รายการหรือคิดเป็น 12% ของงานในกลุม่ สถานะของสถาบันครอบครัวนี้
โดยงานในช่วงแรกหรือก่อนพ.ศ. 2530 นั้นมีจ�ำนวนเพียง 11 เล่ม
เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการทอดทิ้งคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก
งานในช่วงทศวรรษถัดมาแม้จะยังคงมีจำ� นวนไม่มากนัก แต่พบว่า
มีการศึกษาปัญหาครอบครัวและความรุนแรงมากขึน้ ในมุมมองทีแ่ ตกต่าง
หลากหลายหลังปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ทัง้ นี้ ลักษณะปัญหาครอบครัว
ส่วนใหญ่คือ ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งการทุบตีท�ำร้ายคู่สมรส
การสู้กลับของภรรยา การทอดทิ้งและทารุณกรรมคนในครอบครัว ทั้ง
เด็ก คนพิการ และคนชรา การละเมิดทางเพศคนในครอบครัว การข่มขืน
ภรรยา ซึ่งเป็นการตั้งค�ำถามกับเพศสัมพันธ์ในสถาบันการแต่งงาน
รวมทั้งการศึกษาถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้
ความรุนแรงหรือเรียกว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับสถาบันครอบครัว
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษมีงานศึกษาแนวทางเชิงปฏิบัติ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
มากขึน้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถาบันครอบครัวนัน้
ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเฉพาะ “ภายใน” ครอบครัว ตามคติไฟในอย่า
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น�ำออกไฟนอกอย่าน�ำเข้า แต่เป็นสิง่ คนในครอบครัวสามารถเปิดใจ “น�ำ
ออก” มาพูดได้ และภาคส่วนอืน่ ๆ ไม่วา่ จะภาครัฐและภาคประชาสังคม
สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้ รวมทั้งเป็นงานในเชิง
นโยบายด้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมากขึ้น มีการพูดถึงทางออก
ต่อการแก้ปัญหาหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานะเสี่ยงของ
สถาบันครอบครัวไทยไปด้วยในขณะเดียวกัน
ตัวอย่างของงานในช่วงหลังได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว : การ
ศึกษาการท�ำร้ายร่างกายภรรยา (2540) การใช้ความรุนแรงต่อคูส่ มรส
(2541) ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ภรรยาฆ่าสามี (2542) การข่มขืน
กระท�ำช�ำเราจากบุคคลภายในครอบครัว (2543) ชีวิตความเจ็บปวด
ของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขาย : กรณีศึกษา ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัว
ขายเป็นสินค้า (2544) การท�ำนายพฤติกรรมรุนแรงของสามีในครอบครัว
ไทย (2545) ความรุนแรงในชีวติ คูก่ บั สุขภาพผูห้ ญิง (2546) ผลกระทบ
ของสุราในฐานะปัจจัยร่วมการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
(2546) เยาวชนกับความล่มสลายของสถาบันครอบครัว : กรณีเด็ก
เช็ดกระจกและขายพวงมาลัยในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช (2546)
การคุม้ ครองคนชราจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรม
โดยบุคคลในครอบครัว (2547) ข่มขืนกับชีวติ คู่ (2548) เกมออนไลน์
กับความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษาในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร (2548) ทางเลือกของภรรยาหลวงในการจัดการ
ปัญหาความรุนแรงของครอบครัว : กรณีสามีนอกใจภรรยา (2549)
ผูห้ ญิง ความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้างในฐานะทางเลือก (2550)
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ การก้าวพ้นจากความรุนแรงในครอบครัว
(2551) เป็นต้น
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3. กฎหมายและสวัสดิการครอบครัว
ในกลุม่ หัวข้อว่าด้วยกฎหมายและสวัสดิการครอบครัวนี้ รวมเอา
ความเคลือ่ นไหวทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับครอบครัว ความเคลือ่ นไหว
ทางสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น สิทธิและการคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว สวัสดิการและความช่วยเหลือสงเคราะห์ทางสังคม
แก่คนในครอบครัว ทั้งที่ชอบธรรมและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
และทั้งที่อยู่นอกสถาบันการแต่งงาน นอกจากนี้ยังรวมเอาเรื่องอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือสถาบันครอบครัว เช่น
ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวบุญธรรม การสงเคราะห์บตุ ร การสนับสนุน
ทางสังคม ครอบครัวสัมพันธ์ เป็นต้น งานส่วนนี้มีทั้งสิ้น 340 รายการ
คิดเป็น 10% ของฐานข้อมูล
งานจ�ำนวน 19 เล่มตีพมิ พ์กอ่ นพ.ศ. 2500 ส่วนใหญ่เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว คือประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวและค�ำอธิบาย
ประกอบ หลักการจดทะเบียนครอบครัว หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยครอบครัวและมฤดก งานในช่วง 20 ปีถดั มา (พ.ศ. 2501-2520)
นั้นมีจ�ำนวน 55 รายการ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว หลักการ
จดทะเบียนครอบครัว ค�ำอธิบายและค�ำพิพากษา ส�ำหรับนักศึกษาวิชา
กฎหมาย แต่ก็มีเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบบ้าง เช่น การส่งเสริม
ความรู้ด้านครอบครัวให้กับบุคคลทั่วไป สวัสดิการครอบครัว ฯลฯ
ดังตัวอย่าง การเพิกถอนการสมรสและการขาดจากการสมรส (2513)
สวัสดิการครอบครัว 2512-2514 (2514) ส่งเสริมความรู้ทางด้าน
กฎหมายเกีย่ วแก่สมรสและหย่าร้าง (2515) สัญญาก่อนสมรส (2515)
เป็นต้น
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ในช่วงพ.ศ. 2521-2540 มีทั้งความเคลื่อนไหวของกฎหมาย
ครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับบุตรบุญธรรม
ครอบครัวอุปการะ การคุ้มครองเด็กและเยาวชน มรดก พินัยกรรม
เงินอุปการะ ค่าเลี้ยงดู ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการหยิบยกถึงสถานการณ์
นอกการแต่งงานกับการคุ้มครองทางกฎหมาย เช่น เรื่องสิทธิของ
เมียน้อย ลูกนอกสมรส ที่น่าสนใจคือ ประเด็นการใช้วิธีการไกล่เกลี่ย
เพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งในครอบครัว ซึ่งเป็นแนวทางการรักษาสถาบัน
ครอบครัวที่ฝ่ายกฎหมายมักจะเลือกใช้เป็นแนวทางมาตรฐาน ขณะที่
ข้ อ มู ล จากการศึกษาในหัวข้อปัญหาครอบครัวและความรุนแรงนั้น
แสดงให้เห็นทางเลือกอืน่ คือการคุม้ ครองสิทธิของปัจเจกบุคคลด้วยการ
ยุติความสัมพันธ์
ตัวอย่างของงานในช่วงนี้ได้แก่ อ�ำนาจของสามีและบิดาตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการปฎิบัติของครอบครัวในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ (2521) ผลของการหย่าโดยค�ำพิพากษาของศาล
(2524) หลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (2526)
ทัศนคติของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ต่อการ
จัดตัง้ ศาลครอบครัวในประเทศไทย (2529) เมียน้อย เมียหลวง (2533)
สิทธิของเมียน้อย (2534) ครอบครัว มรดก พินัยกรรม (2534)
การคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กถูกทารุณ
ในครอบครัว (2537) คดีบ้านแตก (2537) การจัดบริการสวัสดิการ
ครอบครัวของกรมประชาสงเคราะห์ (2537) การไกล่เกลี่ยเพื่อให้
เกิดการประนีประนอมยอมความคดีครอบครัว (2539) เป็นต้น
ในช่วงทศวรรษสุดท้าย หรือพ.ศ. 2541-2552 เป็นช่วง 12 ปี
ที่มีจ�ำนวน 134 รายการหรือคิดเป็น 40% ของงานในหัวข้อกฎหมาย
และสวัสดิการครอบครัว แม้ส่วนใหญ่จะยังคงเป็นเรื่องของกฎหมาย
ครอบครัว กฎหมายคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และกฎหมายประกอบอืน่ ๆ
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ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การจดทะเบียนครอบครัว พินัยกรรม
มรดก การหย่า ฯลฯ แต่พบว่างานในช่วงหลังนี้มีประเด็นร่วมสมัย
มากขึ้น ในบางประเด็นก็ให้ความส�ำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นกว่า
การเน้นความเป็นสถาบัน เช่น การตั้งครรภ์แทน ครอบครัวบุญธรรม
การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม สิทธิสตรีในกฎหมายครอบครัว ครอบครัว
คนไร้สัญชาติ การข่มขืนภรรยา บุตรนอกสมรส การแต่งงานข้ามชาติ
ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวในแง่การให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนครอบครัว สวัสดิการครอบครัว และกระบวนการยุติธรรม
ส�ำหรับคนในครอบครัวมากขึ้น
ตัวอย่างงานที่น่าสนใจในช่วงนี้ได้แก่ นโยบายการคุ้มครองสิทธิ
เด็ก เยาวชนและสตรีที่ถูกทารุณกรรมในครอบครัว (2542) มาตรการ
คุม้ ครองสถาบันครอบครัวตามกฎหมายครอบครัวไทย : ศึกษากรณีการ
แยกสินสมรส (2543) การตัง้ ครรภ์แทน : ปัญหาทางกฎหมายครอบครัว
และมรดก (2543) การสอบสวนคดีในอ�ำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว
(2544) กฎหมายคุ้มครองเด็กถูกกระท�ำทารุณกรรมจากผู้ปกครอง
(2545) สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
(2546) สิทธิของบุคคลเกีย่ วกับกฎหมายหมัน้ สมรส มรดก พินยั กรรม
(2546) มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการน�ำวิธีการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็ก (2546) การแยก
กันอยูเ่ ป็นการชัว่ คราวของสามีภริยาตามกฎหมายครอบครัวไทย : ศึกษา
กรณีใช้เป็นมาตรการชะลอการหย่าร้าง (2546) บุคลากรในกระบวนการ
ยุตธิ รรมมองอย่างไร? เมือ่ สามีขม่ ขืนภรรยา (2547) สิทธิของบุตรนอก
สมรส (2548) มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสวัสดิภาพคูส่ มรส
จากความรุนแรงในครอบครัว (2548) สิทธิของชายหญิงที่อยู่ร่วมกัน
โดยมิได้สมรส (2548) การท�ำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือ
ภริยากันอย่างร้ายแรง (2549) ความรับผิดส�ำหรับการอยู่กินฉันสามี
ภริยากับผูอ้ นื่ ขณะมีคสู่ มรส : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
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(2550) กฎหมายน่ารู้ส�ำหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ (2550)
ข้อตกลงระหว่างสมรส (2551) การสร้างความปรองดองในครอบครัว
โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีความรุนแรงใน
ครอบครัว (2552) เป็นต้น

4. บริบทของครอบครัว และภาพครอบครัวในสื่อ
การศึกษาสถานการณ์และประเด็นต่างๆ ของครอบครัวในสังคม
ไทยนั้น นอกจากการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยตรงแล้ว ยังศึกษา
ผ่านภาพตัวแทน ผ่านสื่อที่สะท้อนแง่มุมที่หลากหลายของสถาบัน
ครอบครัวได้อีก ซึ่งมักเป็นวิธีการที่นิยมศึกษาในระยะหลัง งานชิ้นนี้
จึงได้แยกเรือ่ งภาพตัวแทนของครอบครัว และประเด็นครอบครัวในบริบท
แวดล้อมอืน่ ๆ ไว้ตา่ งหาก ซึง่ มีจำ� นวนเพียง 71 รายการ หรือเพียง 2%
ของฐานข้อมูลทัง้ หมดเท่านัน้ และงานกว่า 60% เกิดขึน้ ในช่วงทศวรรษ
สุดท้ายนี้เอง
งานศึกษาในช่วงแรก คือหลังพ.ศ. 2500-2540 นั้น ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาอิทธิพลของสือ่ สารมวลชนต่อสถาบันครอบครัว เช่น หน้าที่
ของโทรศัพท์ต่อชีวิตครอบครัวที่อยู่ในเมือง (2528) ความชอบใช้สื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของพ่อแม่ ด้านการพัฒนาครอบครัว
และเด็กในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย
(2533) การน�ำเสนอลักษณะชีวิตจริงในงานสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะ
กรณี “คู่สร้างคู่สม” (2535) การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส�ำหรับ
ครอบครัว : กรณีศกึ ษา การท�ำงานของรายการโลกใบเล็ก (2538) การ
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวในนวนิยายขนาดสั้นของหลวง
วิจิตรวาทการ (2539) การรับรู้ภาพของครอบครัวผ่านละครโทรทัศน์
(2539) เป็นต้น
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ขณะที่ ใ นช่ ว งหลั ง หรื อ พ.ศ. 2541-2552 เป็ น การศึ ก ษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัวกับสื่อสารมวลชนหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ละคร เพลง เกมโชว์ สารคดี
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ มีทั้งการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว เพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคมต่างๆ ในครอบครัว การศึกษา
ภาพตัวแทนสถาบันครอบครัวผ่านสือ่ ต่างๆ และการใช้สถาบันครอบครัว
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดของฝ่ายสื่อสารมวลชนเอง
งานในช่วง 12 ปีหลังนี้ได้แก่ ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์
เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว (2541) การศึกษาพฤติกรรมการ
ปรับตัวของตัวละครที่มีสภาพครอบครัวแตกแยกในนิทานค�ำกลอนของ
สุนทรภู่ (2541) บทบาทของนิตยสารผูห้ ญิงแนวครอบครัวในการพัฒนา
ครอบครัว (2541) การวิเคราะห์เนื้อหาเพลงไทยสากลที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันครอบครัว (2545) บทบาทของรายการโทรทัศน์กับสถาบัน
ครอบครัวไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการหลังคาเดียวกัน (2546)
บทบาทของละครโทรทัศน์แนวเบาสมองเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีในครอบครัว (2549) เป็นต้น

บทส่งท้าย
ด้วยฐานคิดทีว่ า่ ครอบครัวเป็นหน่วยพืน้ ฐานส�ำคัญทีส่ ดุ ของสังคม
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของชีวิตทั้งในเชิงปัจเจกและสังคม และเมื่อ
ค�ำนึงถึงบริบททางวิชาการที่ส่วนใหญ่ครอบง�ำโดยการศึกษาวิจัยด้วย
แนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ทางวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งมุ่งค้นหาความจริง พัฒนาและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ โดยการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ด้วยหลัก
เหตุและผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ งานวิชาการส่วนใหญ่จึงมุ่ง
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รือ้ ค้นศึกษาสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ครอบครัวอย่าง
ขนานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ตั้งโจทย์มุ่งค้นหา ปัจจัยคัดสรร ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวในทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็นความรุนแรงในครอบครัว
อาชญากรรม ยาเสพติด การวางแผนครอบครัว การควบคุมป้องกันโรค
ต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ
ทั้งต่อครอบครัว และที่ครอบครัวอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของประเด็น
ปัญหาเหล่านัน้ รวมทัง้ การศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ครอบครัวประเภทต่างๆ การสนับสนุนคู่สมรสและการสนับสนุนจาก
ครอบครัวถือเป็นเรื่องส�ำคัญในชีวิตครอบครัวและการแก้ปัญหาภายใน
ครอบครัว โดยเฉพาะการท�ำหน้าที่ดูแลรองรับปัญหาสุขภาพของคนใน
ครอบครัว เช่น โรคเรื้อรังที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากครอบครัว
ค่อนข้างมาก การเลี้ยงดูลูก และสถานะทางสุขภาพของครอบครัว
อย่างไรก็ดี ความพยายามส�ำคัญของงานวิชาการด้านครอบครัว
ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนจากฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้นคือ การผลิต
ค� ำ อธิ บ ายหลากหลายมิ ติ ใ ห้ กั บ ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สถาบั น
ครอบครัวไทยในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก การศึกษาเพื่ออธิบายหรือรองรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บางประการที่จ�ำเป็นต่อการคงความส�ำคัญของสถาบันครอบครัวใน
สังคม ที่แม้จะมีสถาบันทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะการ
ยกหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ กล่อมเกลาสมาชิกรุ่นใหม่ให้แก่สถาบันการ
ศึกษาผ่านระบบโรงเรียน แต่สถาบันครอบครัวยังคงสถานะส�ำคัญในฐานะ
ที่เป็นรากฐานของสังคม เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและ
หลีกเลี่ยงได้
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งานศึกษาในมิติต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตชุดค�ำ
อธิบายใหม่ๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการปรับตัวของครอบครัวอย่างยิ่ง เช่น
การศึกษาเรื่องการปรับตัวของคู่สมรส การศึกษาเรื่องสัมพันธภาพใน
ชีวิตแต่งงาน ล้วนแสดงให้เห็นถึงความกังวลใจ ความต้องการค�ำตอบ
เพือ่ ลดความตึงเครียดของคูส่ มรสในชีวติ การแต่งงานซึง่ เป็นหนึง่ ขัน้ ตอน
ของการเปลีย่ นผ่านสถานะทางสังคม หรือการศึกษาประเด็นความสัมพันธ์
นอกสมรส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างสองชุดความคิด คือ
การทีส่ งั คมมีเส้นแบ่งทางสังคมชัดเจนระหว่างในและนอกสมรส น�ำไปสู่
การก�ำหนดแบบแผนพฤติกรรมให้กับปัจเจกแต่ละคน บางอย่างท�ำได้
บางอย่างท�ำไม่ได้หรือไม่ควรท�ำ
อย่างไรก็ดี เส้นแบ่งทางสังคมทีว่ า่ นีถ้ กู สัน่ คลอนด้วยปรากฏการณ์
ทีพ่ ยายามแทรกตัวหาพืน้ ทีใ่ ห้กบั การเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ในชีวติ ครอบครัว
ไทย ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องเช่น เพศสัมพันธ์นอกสมรส แม่วยั รุน่ ครอบครัว
พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เจริญพันธุ์ ฯลฯ จึงเป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจศึกษาในชีวติ ครอบครัว
ไทยเพื่อหาค�ำอธิบายให้กับสังคม และสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นภาพปะติด
ปะต่อของการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม
ในมิติครอบครัว
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แหล่งทีม่ าของสือ่ ทีศ่ นู ย์บริการออนไลน์เลือกเก็บนัน้ แบ่งได้เป็น
5 ลักษณะ ดังนี้
(1) หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ฉบับต่างๆ เช่น ผูจ้ ดั การ
เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์
สยามรัฐ บ้านเมือง ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพ
ธุรกิจ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น โลกวันนี้ เทเลคอมเจอร์นัล บางกอก
ทูเดย์ พิมพ์ไทย ฯลฯ
(2) ส� ำ นั ก ข่ า วต่ า งๆ เช่ น ไอเอ็ น เอ็ น ศู น ย์ ข ่ า วแปซิ ฟ ิ ค
กรมประชาสัมพันธ์ อินโฟเควสท์ ฯลฯ
(3) ข่าวจากหน่วยราชการต่างๆ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี ประมวลกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ
(4) สถาบันสนับสนุนการท�ำวิจยั เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
(5) ข่าวเผยแพร่จากหน่วยงานที่ท�ำส�ำรวจความคิดเห็น เช่น
กรุงเทพโพล สวนดุสติ โพล เอแบคโพล เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีบทความ
ที่เผยแพร่ตามนิตยสารและเว็บไซต์ต่างๆ อีกจ�ำนวนหนึ่ง
การเก็บรวมรวมข้อมูลในส่วนของข่าวและบทความนี้ แยกเก็บ
เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นไฟล์ข่าว และรายชื่อตามรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมเท่าที่ปรากฏ คือ ชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ชื่อเรื่อง แหล่งที่มา
และวันที่ ตามค�ำส�ำคัญหลัก (keyword) เช่นเดียวกับส่วนของหนังสือ
เอกสารวิชาการ รายงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ รายชือ่ ข่าวและบทความ
ทั้ ง หมดจะรวบรวมอยู ่ ใ นรู ป แบบไฟล์ MS-Excel และจะก�ำ หนด
hyperlink จากชื่อไฟล์เชื่อมไปยังตัวไฟล์เอกสาร (.txt หรือ .doc หรือ
.pdf) ให้สามารถเรียกดูได้ทันที เพื่อความสะดวกในการอ่านและสืบค้น
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การรวบรวมฐานข้อมูลในส่วนของข่าวและบทความออนไลน์นี้
ใช้ค�ำค้นเช่นเดียวกับฐานข้อมูลส่วนของหนังสือและเอกสารในห้องสมุด
ดังนี้คือ
1) ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวในภาพทั่วไป ใช้ค�ำค้น สถาบัน
ครอบครัว, หนี้ครัวเรือน
2) ประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสถาบันครอบครัว ใช้ค�ำ
ค้น หย่าร้าง ระบบเครือญาติ
3) ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของสถาบันครอบครัว ใช้ค�ำค้น
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว Single parent
ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย
4) ประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ใช้ค� ำค้น
ครอบครัวแตกแยก บ้านแตก เตียงหัก ทรพี ผัวฆ่าเมีย
เมียฆ่าผัว
5) ประเด็นปัญหา/ประเด็นร่วมสมัยของสถาบันครอบครัว
ใช้ค�ำค้น อยู่ก่อนแต่ง แต่งงานไร้พรมแดน วิวาห์ข้ามชาติ
แต่งงานข้ามชาติ เขยฝรั่ง แต่งงานข้ามวัฒนธรรม คลุม
ถุงชน ลูกนอกไส้ ลูกนอกสมรส
จากค�ำค้นที่ก�ำหนดเป็นกลุ่มค�ำส�ำคัญไว้ข้างต้น พบว่า ค�ำส�ำคัญ
ทีใ่ ช้ในการค้นเรือ่ งครอบครัวนัน้ มีลกั ษณะกว้างเกินไป ท�ำให้ตอ้ งระบุและ
ใช้คำ� ค้นแตกต่างจากทีก่ ำ� หนดไว้ นอกจากนี้ เนือ้ หาของข่าวและบทความ
ยังมีลักษณะเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ เช่น ประเด็นปัญหาสังคม รวมถึง
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่ท�ำงานด้านเยาวชนและครอบครัว
อีกด้วย ท�ำให้ต้องก�ำหนดกลุ่มค�ำส�ำคัญแตกต่างจากฐานข้อมูลในส่วน
ของหนังสือและเอกสารในห้องสมุด โดยจ�ำนวนข่าวและบทความในสื่อ
ออนไลน์ทงั้ หมด 26,095 รายการ แยกย่อยออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนีค้ อื
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(1) ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว (1) ปัญหาครอบครัว
(2) การทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู (3) ฆ่าตัวตาย มีการน�ำเสนอมากที่สุดคือ
8,145 รายการ
(2) ความรุนแรงในครอบครัว : (1) ทางเพศ (2) ทางกาย
(ท�ำร้ายร่างกาย ฆ่า) (3) ทางใจ พูดจาหยาบคาย ท�ำให้อับอาย ฯลฯ
มีทั้งสิ้น 6,550 รายการ
(3) อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะครอบครัว : วางแผน
ครอบครัว ท้อง แท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในครอบครัว สุขภาวะ
ครอบครัว ฯลฯ มีจ�ำนวน 5,211 รายการ
(4) ความสัมพันธ์ในครอบครัว : (1) สายใยครอบครัว ครอบครัว
อบอุ่น (2) ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง (รวมเรื่องลูกด้วย) (3) เรื่อง
นอกสมรส เช่น ลูกนอกสมรส เมียน้อย ชู้ มีจ�ำนวน 3,184 รายการ
(5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว : สิทธิ การเคลื่อนไหว
ทางสังคม ความก้าวหน้าทางกฎหมาย ข้อพิพาทหรือคดีครอบครัว,
มรดก ค�ำน�ำหน้าชื่อ ค่าเลี้ยงดู ฯลฯ ทั้งสิ้น 1,282 รายการ
(6) ภาพรวมครอบครัวไทย เช่น เรื่องทั่วๆ ไป ภาพรวม ระบบ
เครือญาติ สถาบันครอบครัว มีจ�ำนวน 773 รายการ
(7) ประเด็นร่วมสมัยของสถาบันครอบครัว การอยู่ก่อนแต่ง
แต่งงานข้ามชาติ ครอบครัวย้ายถิ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อุ้มบุญ
ครอบครัวเพศเดียวกัน ฯลฯ มีทั้งสิ้น 627 รายการ
(8) ครอบครัวในเชิงเศรษฐกิจ : รายได้ครัวเรือน หนี้สินครัว
เรือน หาเลี้ยงครอบครัว ฯลฯ มีทั้งสิ้น 323 รายการ
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สรุปจ�ำนวนข่าวและบทความออนไลน์ ที่สืบค้นในปี 2540-2552
หัวข้อ

จ�ำนวน

ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ภาพรวมครอบครัวไทย
ประเด็นร่วมสมัย
ครอบครัวเชิงเศรษฐกิจ
รวม

8,145
6,550
5,211
3,184
1,282
773
627
323
26,095

ขาวและบทความเรื่องครอบครัวในสื่อออนไลน
ประเด็นรวมสมัย 3%
ภาพรวม 3%
กฎหมาย
ครอบครัว 5%
ความสัมพันธใน
ครอบครัว 12%
อนามัยเจริญพันธุ
และสุขภาวะ 20%

เศรษฐกิจ 1%
ความลมเหลว
ของสถาบัน
ครอบครัว 31%

ความรุนแรง
ในครอบครัว 25%
N=26,095

ภาพชีวติ ครอบครัวในสังคมไทยทีป่ รากฏในสือ่ ข้างต้นดูเหมือนจะ
ถูกน�ำเสนอไปในทางลบเป็นส่วนใหญ่ นัน่ คือ ความล้มเหลวของสถาบัน
ครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว รวมกันมีสัดส่วนถึง 56%
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการท�ำหน้าที่และบทบาทของครอบครัวไทย
ที่อาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม รายละเอียดของแต่ละ
หัวข้อจะน�ำเสนอตามล�ำดับ ดังนี้
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1. สถาบันครอบครัวล้มเหลว หรือคาดหวังสูงเกินไป
จากข้อมูลข่าวและบทความทีร่ วบรวมไว้ทงั้ หมด 26,095 รายการ
พบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว
สูงที่สุดคือ 8,145 รายการ หรือคิดเป็นเกือบหนึ่งในสาม (31%) ของ
ข่าวทั้งหมด ที่จริงแล้วข่าวในหัวข้อนี้แม้ไม่ได้ระบุถึงความล้มเหลวของ
สถาบันครอบครัวโดยตรง แต่เป็นการพูดถึงปรากฏการณ์ปัญหาสังคม
จ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนถูกคาดหวังว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการดูแลสมาชิกรุน่ ใหม่ให้กบั สังคม การปรากฏขึน้ ของปัญหา
ดังกล่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์จงึ แสดงนัยว่าสถาบันครอบครัวท�ำหน้าที่
บกพร่อง โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู การถ่ายทอดทัศนคติค่านิยมที่
เหมาะสม การสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ ให้กับสมาชิก เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเผชิญปัญหาและส่งผลต่อคุณภาพของสังคมโดยรวม
ประเด็ น ปั ญ หาสั ง คมตามหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ มั ก น� ำ ไปสู ่ ก าร
ตั้งค�ำถามกับการท� ำหน้าที่ของสถาบันครอบครัว หรือแสดงนัยถึง
ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวในฐานข้อมูลชุดนี้ อาจแบ่งออก
ได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ ดังนี้
ความลมเหลวของสถาบันครอบครัว
ทอดทิ้ง-ไรบาน
24%
ฆาตัวตาย
47%
ปญหาครอบครัว
29%
N=8,145
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1.1 ฆ่าตัวตาย
สังคมไทยเป็นอีกประเทศหนึง่ ในโลกทีม่ ปี ระชากรเสียชีวติ เนือ่ งจาก
การฆ่าตัวตายเป็นล�ำดับต้นๆ ของสาเหตุการเสียชีวิต ในปี 2552
ที่ผ่านมา สถิติการฆ่าตัวตายส�ำเร็จของประเทศไทยอยู่ที่ 3,634 คน
หรือคิดเป็นอัตรา 5.72 ต่อประชากรแสนคน ในช่วงระยะเวลาที่เก็บ
ข้อมูล พบว่าตัวเลขสถิติการฆ่าตัวตายในปี 2542 นั้นมีอัตราสูงที่สุด
คือ 8.6 ต่อแสนประชากร ด้วยตัวเลขกว่า 5,200 คนต่อปี ทัง้ นีส้ าเหตุ
ส�ำคัญน่าจะเป็นผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540
สาเหตุการฆาตัวตาย
สุขภาพ 6%

สภาพจิตใจ 4%

อื่นๆ 8%
ไมทราบ 8%

หนีความผิด 2%
ความรัก/
อารมณ
51%

ภารกิจ 9%
เศรษฐกิจ 12%

N=3,857

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดประกอบกันแล้ว พบว่า
ข่าวและบทความทีเ่ ก็บรวบรวมนัน้ ประมาณครึง่ หนึง่ (51% หรือ 3,857
รายการ) เป็นข่าวทีน่ �ำเสนอสาเหตุการฆ่าตัวตายว่าเกิดจาก ประการที่
หนึ่ง ปัญหาความรัก สภาพจิตใจและอารมณ์ที่เผชิญกับความผิดหวัง
ความน้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจคนในครอบครัว ความผิดหวังหรือไม่สมหวังในความ
รัก มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกันในครอบครัว ฯลฯ และข่าว
ก็มักจะสรุปว่าปัญหาส�ำคัญของการฆ่าตัวตายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
ครอบครัวล้มเหลว ขาดความรักความอบอุ่น มีปัญหาความสัมพันธ์
ขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ท�ำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ในสภาวะเปราะบาง
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และสัน่ คลอนสถานะของสถาบันครอบครัว นอกจากนี้ ยังพบว่าผูฆ้ า่ ตัว
ตายใช้วธิ กี ารหลากหลายรูปแบบในการฆ่าตัวตาย เช่น ใช้เชือกแขวนคอ
กระโดดจากที่สูง จมน�้ำ ใช้อาวุธท�ำร้าย กินยาพิษ ขับรถพุ่งชน จุดไฟ
เผาตัว ใช้กาวอุดจมูก เป็นต้น และอายุน้อยที่สุดของผู้ที่ฆ่าตัวตายจาก
ข่าวที่รวบรวมไว้คือ 8 ขวบ ขณะที่อายุมากที่สุดคือ 91 ปี
(1) ข่ า วการฆ่ า ตั ว ตายเนื่ อ งจากผิ ด หวั ง หรื อ ไม่ ส มหวั ง ใน
ความรัก
แม้จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย ทุกเพศสภาพ ทุกชนชั้นอาชีพ
แต่ส่วนใหญ่ในข่าวการฆ่าตัวตายเนื่องจากผิดหวังในความรักพบว่าเป็น
วัยหนุ่มสาว ซึ่งมีทั้งกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฆ่าตัวตายประชดความรัก
หรือผิดหวังจากการยุติความสัมพันธ์ และกรณีฆ่าตัวตายร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากไม่สมหวังในความรัก หรือความรักมีอุปสรรค/
ถูกกีดกัน หรือถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่ต้องการ เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวประเภทนี้ได้แก่ ครูพละช�้ำรักพยาบาลผูกคอตาย
ประชด (2540) สลดเด็กชาย 14 ปี รักขม-ผูกคอตาย (2540) สาว
โดดสะพานจมดิ่งลงแม่น�้ำสังเวยรัก (2541) ร.ต.ท.บูชารักดิ่งแฟลต
ชั้น 4 ญาติแฟนสาวกีดกันห้ามคบหา (2541) หนุ่มไวกิ้งโดด 9 ชั้น
น้อยใจรักเกย์คู่ขา (2541) รปภ.หนุ่มพ่ายรักโดดตึก 8 ชั้นลาโลก
(2542) เผาบ้านฆ่าตัวตาย สังเวยรักต่างวัย (2542) เลิฟสตอรี่
ทอม-ดี้ ซดยาพิษสังเวยรัก (2542) พยาบาลหนีรักขมฉีดยาพิษเข้า
เส้นเลือดฆ่าตัวตาย (2543) ไปง้อสาวไม่สมหวังยิงตัวตาย (2545)
เผาบ้านฆ่าตัวประชดรักขม พ่อแม่หา้ มคบแฟนสาว (2545) หนุม่ ไฟฟ้า
ยิงตัวโดนบังคับคลุมถุงชน (2545) มัดข้อมือติดกันกระโดดสะพาน
สารสิน 2 สาวใบ้รกั เศร้า (2545) สาวผูกคอตายหนีงานวิวาห์ (2545)
สลดคู่รักผูกมือดิ่งเจ้าพระยา (2546) อกหักรักแม่ชีแขวนคอตาย
(2547) สึกพระกะแต่งม่ายสาวไม่สนกินพิษตาย (2547) หลงรัก
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เพือ่ นสาว ถูกปฏิเสธเยือ่ ใยจ่อยิงขมับดับอนาถ (2548) นิสติ บัญชีจฬุ าฯ
พ่ายรัก สาวปี 1 ขอเลิกโดดตึกดับ (2548) 2 โจ๋ประชดรักขม-ซดยา
พิษบนโรงพัก (2549) หนุ่มสาวจูงมือตาย ผูกคอคู่กัน เขียน จม.ห้าม
แยกศพ (2550) เฒ่า 65-กิ๊กวัย 55 ผูกคอคู่กัน 2 ศพเซ่นรักคุด
(2550) เจ้าสาวน้อยใจแฟน ซดพิษหนีงานแต่ง (2550) เฒ่าวัย 60สาว 33 ผูกเอวโดดน�ำ้ ดับหนีปญ
ั หารักซ้อน (2550) หนุม่ 41 ฆ่า ดญ.
14 เซ่นรักต่างวัยระเบิดหัวตายตามว่าที่แม่ยายกีดกัน (2552) เฒ่า
62 พ่ายรัก หลงสาววัย 16 ผูกคอดับหนีผิด (2552) เป็นต้น
(2) ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
ส่วนใหญ่เป็นการฆ่าตัวตายทีเ่ กิดจากการประชดประชันพฤติกรรม
ของคนในครอบครัว หรือระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ด้วยสาเหตุแตกต่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น
ปัญหาเพศสัมพันธ์ หึงหวง ทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียง ความรุนแรง
ในครอบครัว ฯลฯ
ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ได้แก่ จ่าเครียดเมียด่าคว้าปืนยิงหัว
ตัวเอง (2541) มังกรหลับไม่ตื่นเมียหนีฆ่าตัวตาย (2541) ลูกชายได้
เมียชาวเขากินยาตายประชด (2541) ผูกคอประชดเมียเมินท�ำการบ้าน
(2542) แค้นผัวเหล่ลูกค้า แม่ค้าปาท่องโก๋ผูกคอตายประชด (2542)
สาวโสมเซ็งผัวขี้เมา ดิ่งคอนโดเละสยอง (2542) ประชดแม่จนบ้าคลั่ง
ฮาราคีรีตัวเอง (2542) สลดเด็กชายวัย 12 ยิงตัวตายประชดพ่อแม่
ด่า (2542) ลูกใจแตก จ่าททบ.5 ฆ่าตัวตาย (2544) สลดนิสิตสัตว์
แพทย์ต้องผ่าหมาเลยลาออก โดนพ่อด่าดิ่งห้างดับ (2545) น้อยใจผัว
ปันใจหญิงอื่น โดดบ่อจระเข้ขย�้ำเละ (2545) ม. 5 ผูกคอตาย น้อยใจ
พ่อแม่ทะเลาะกันห้ามไม่หยุด (2546) ถูกลูกห้ามไม่ให้ท�ำงาน แม่เฒ่า
เครียดซดยาพิษ (2546) เมียบอกให้อาบน�้ำ ซี 5 เกษตรยิงตัวตาย
(2546) ไม่ทำ� กับข้าวไว้ให้ ผัวกินยาพิษแทน (2547) อาซิม้ คิดถึงสามี
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กระโดดสะพานฆ่าตัวตาย (2547) เมียไม่ให้อึ๊บ หน.สวนส้มโอซดยา
ตาย (2548) เลี้ยงลูก 5 คนไม่ได้ดี พ่อระทมตัดช่องน้อย-แขวนคอ
(2549) โดนบังคับดูบอลภรรยาขอลาตาย (2551) เกย์หนุม่ ผูกคอตาย
ประชดคูข่ าหนีเทีย่ ว (2551) พ่อด่าติดเกม-ฆ่าตัว ป.6 ดิง่ ตึก หน้าแถว
เคารพธง (2552) โมโหผัวได้เมียน้อย ราดน�้ำมันเผาตัวเอง (2552)
เด็ก 14 ผูกคอตายน้อยใจถูกแม่ด่า (2552) เป็นต้น
(3) ความน้อยเนื้อต�่ำใจ
การฆ่าตัวตายด้วยความน้อยเนื้อต�่ำใจในที่นี้บ่อยครั้งเป็นเรื่อง
เล็กน้อยในชีวติ ประจ�ำวัน แต่เป็นประเด็นทีอ่ อ่ นไหวต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวอย่างยิง่ ตัวอย่างข่าวประเภทนีไ้ ด้แก่ ขีใ้ จน้อยขอเงินซือ้ จยย.
ไม่ได้ กินยาตาย (2541) น้อยใจเมียไม่ให้ลุ้นบอล เฒ่าวัย 73 ซดยา
ฆ่าแมลง (2541) พ่อค้าเร่น้อยใจเมียผูกคอตายประท้วง (2542)
นร.ฆ่าตัวตายเศร้า เด็กม.2 ยิงตัวตาย น้อยใจพ่อแม่ไล่ไปเลี้ยงควาย
(2542) น้อยใจเมียไม่พูดด้วย ระเบิดยัดปาก (2543) น้อยใจลูกไม่
ดูแล แม่เชือดคอตัวเอง (2544) แม่เฒ่าน้อยใจลูกโดดตึกดับสยอง
(2545) บึม้ ตัวประชดแฟน น้อยใจไม่ไปเทีย่ วด้วย มัดทีเอ็นที-ขาดสอง
ท่อน (2546) น้อยใจผัวจะย้ายเล้าเป็ด สาวใหญ่คิดสั้นผูกคอตาย
(2546) สลด 11 ขวบผูกคอตัวตาย น้อยใจแม่ไม่ให้เงิน 10 บาท
(2547) หนุม่ ผับขีน้ อ้ ยใจทะเลาะแฟนสาว แค่ขบั รถผิดทางโดดทางด่วน
ดับ (2547) หนุ่มน้อยใจแม่ไม่ขอเมียให้กินยาตาย (2548) พลทหาร
เครียดมือถือหายยิงตัวตาย (2548) ม.1 ผูกคอตาย เขียนจม.ตัดพ้อ
พ่อแม่ไม่มีเวลา (2548) ป.5 ยิงตัวน้อยใจแม่ ถูกดุกลับบ้านดึกฉกปืน
พ่อจ่อขมับ (2548) เจ้าสาวเขินคืนวิวาห์สวรรค์ล่ม เช้าเจ้าบ่าวผูกคอ
ตาย (2548) น้อยใจผัวไม่มาหา แต่งสวยผูกคอดับ (2548) แม่ไม่ให้
เลี้ยงสุนัข กินยาฆ่าตัวตาย (2549) ม.4 ปืนจ่อขมับดับประชดพ่อ
น้อยใจไม่ซื้อคอมฯให้ (2549) สลดแม่ไม่ให้เงินเล่นเกม นศ. รามฯ
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น้อยใจฆ่าตัวตาย (2549) น้อยใจลูกชอบหนีเที่ยว สาวใหญ่ใช้ปืนจ่อ
ยิงตัวเองดับ (2550) แม่น้อยใจลูกชายไม่ไปหาหมอดูโดดตึกชั้น 6 ดับ
(2550) บัณฑิตสาวโดดตึกดับ น้อยใจโดนแม่ดดุ า่ (2550) ตชด.ชุมพร
ยิงตัวเองดับ น้อยใจนายสั่งให้ไปตาย (2551) น้อยใจแม่ผูกคอตายกับ
ต้นไม้ (2551) เมียน้อยใจผัวไม่พาไปกินข้าวนอกบ้านโดดอพาร์ตเมนต์
ดับ (2551) นศ.น้อยใจพ่อดุเรียนติดเอฟผูกคอตาย (2551) น้อยใจ
แฟนไม่ให้นอนค้าง โหม่งคอนโดฯฆ่าตัวตาย (2551) สลด ม.5 ผูกคอ
ดับน้อยใจบ้านยากจนไม่มเี งินซือ้ มือถือ (2551) น้อยใจสาวไม่รบั สายนั่งให้รถไฟทับดับ (2551) ดช.วัย 13 ยิงตัวตาย น้อยใจพ่อให้ย้าย
โรงเรียน (2552) นศ.สาวราชภัฏผูกคอ น้อยใจแม่ห้ามเรียน (2552)
ดญ.13 น้อยใจไม่จดั วันเกิด หนีขนึ้ ห้องผูกคอตายอนาถ (2552) เป็นต้น
(4) ปัญหาชีวิต
เป็นการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นเนื่องจากประสบปัญหาหรืออุปสรรค
ในการด�ำเนินชีวิต เช่น การได้รับความอับอายจากการถูกกลั่นแกล้ง
ปมด้อย การถูกบังคับขืนใจให้ท�ำสิ่งที่ไม่ต้องการ เกิดความรู้สึกไม่มี
ทางออกต่อปัญหาหรือสถานการณ์ชีวิตขณะนั้น
ตัวอย่างข่าวได้แก่ นศ.สาวซดยาพิษฆ่าตัว อายถูกเสี่ยลวงขืนใจ
(2543) นักเรียนอายโดนครูตบหน้าฆ่าตัวตาย (2544) นร.กินยา
ประชดครู ถูกเรียกพ่อแม่มาพบ (2544) วัยรุ่นไทยคลั่งอยากผอม ขั้น
โรคจิตคิดฆ่าตัวตาย (2545) 3 นร.หญิงถูกครูด่ามั่วผู้ชาย กรอกยา
นอนหลับ (2545) สาวขูเ่ ร่งให้แต่ง วิศวะปี 3 ซดยา-แขวนคอ (2545)
นศ.ตายหนีเฝ้ามรดก โกรธแม่บีบคั้นใจให้คุมธุรกิจตระกูลท�ำลายฝันคน
วัยรุ่น (2545) เพื่อนชี้ปมนร.ผูกคอห้องน�ำ้ ครูถูกที่บ้านด่าว่าเป็นตุ๊ด
(2545) เผาตัวเองตาย ติดพนันเมียทิ้ง น้อยใจลูกไม่รัก (2545) ถูก
ครูตีดุไม้เรียวหัก ป.6 ซดพิษ (2546) นศ.สาวถูกเจาะไข่แดง หนีอาย
แขวนคอตาย (2546) สามเณรฆ่าตัวตายเสียใจถูกประจาน (2547)
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นศ.ระเบิดหัวดับหนีปมด้อยที่ใบหน้า (2547) เครียดรับน้องปี 1 ยิง
ตัวตาย บังคับเต้นลามก แถมทะเลาะแฟน (2548) ม. 2 เครียดน้อยใจ
ครูผกู คอตาย (2548) เครียดครูยดึ มือถือ นร.ฆ่าตัว ม.2 ผูกคอคาบ้าน
(2550) พระหนุ่มหนีอายกรีดแขนฆ่าตัวตายคากุฏิ ถูกข่าวลือผิดศีล
หนักทนไม่ไหว (2550) เครียดถูกทักอ้วนสาวไดเนอร์คลับโดดตึก
ฆ่าตัวตาย (2551) ท�ำท้องแล้วไม่รับสาวปวช.ลาโลก (2552) ม.3
ผูกคอสลด เครียดถูกจับได้ขโมยของเล่น (2552) เป็นต้น
ประการที่สอง การฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ จาก
ฐานข้อมูลที่รวบรวมมีสัดส่วน 12% เป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากเรื่อง
เงินๆ ทองๆ ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่ำ ภาวะว่างงาน กิจการขาดทุน เป็น
หนี้สิน เล่นพนัน การฟ้องร้อง ฯลฯ ซึ่งน�ำไปสู่การฆ่าตัวตายเพื่อหนี
ปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นได้กับทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง
ชาวบ้านยากจน รวมทั้งคนอื่นๆ ในครอบครัว
(1) ภาวะกิจการขาดทุน ล้มละลาย และหนีส้ นิ เนือ่ งจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ
ตัวอย่างข่าวได้แก่ 2 ผัวเมียยิงตัวตายหนีปญ
ั หาเศรษฐกิจ (2540)
เศรษฐกิจพังไม่มีใครเข้าอู่ระเบิดสมองดับด้วยปืน.38 (2540) ผลพวง
เศรษฐกิจแย่สาวห้างผูกคอตาย (2540) เศรษฐินเี ล่นหุน้ หมดตัวผูกคอ
ตาย (2540) ขายมิสทีนเป็นหนี้ นร.แขวนคอตาย (2541) เผยชาวนา
ยิงตัวดับหนี้บานเบอะ 2 แสน (2541) ขายลูกชิ้นขาดทุนซดยาพิษ
(2544) เสีย่ เบนซ์หนีส้ นิ ท่วม บริษทั เจ๊งฆ่าตัวตาย (2544) พ่อขอตาย
ไม่มีค่าเทอมลูก (2545) เสี่ยยิงตัวตายหนีหนี้ 20 ล. (2548) อดีต
ผจก.เงินทุนกระโดดห้างเจอพิษศก.ท�ำเจ๊ง (2548) ป.6 น้อยใจวาสนา
ผูกคอตายหนีจน (2548) พิษบาทแข็ง เสีย่ พันล้านฆ่าตัวตาย (2550)
ชาวนาเครียดท�ำนา-สวนผลไม้เงินไม่เหลือยิงตัวตาย (2551) สลด
ม. 4 ใจน้อยซดยาพิษฆ่าตัวประชดความจน (2551) ปธ.ก�ำนันเครียด
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โต๊ะจีนเจ๊งผูกคอตาย (2551) แม่ค้าเสื้อผ้าเครียดขาดทุนดิ่งคอนโดดับ
(2552) เสี่ยเครียดจัดธุรกิจเจ๊งยับกินยาตาย (2552) เป็นต้น
(2) ปัญหาหนี้สิน
โดยมากได้แก่ ปัญหาหนีส้ นิ จากการพนัน ฉ้อโกง รวมทัง้ ผลกระทบ
จากการก่อหนีส้ นิ อืน่ ๆ เช่น หนีบ้ ตั รเครดิต หนีน้ อกระบบ หนีธ้ กส. ฯลฯ
ตัวอย่างข่าวในหัวข้อนี้ได้แก่ ติดหนี้พนันบอลคิดสั้นผูกคอตกมาตาย
(2540) ลูกร้องไม่เชื่อพ่อฆ่าตัวหนีคดีหนี้เลือด 12 ล. (2540) ผจก.
แบงก์ติดหนี้ 5 แสน ปืนจ่อหัวดับตัวเอง (2541) พยาบาลสาวฆ่าตัว
ตายหนีหนี้สินรุงรัง (2542) ระเบิดหัวหนีผิดโกงเงิน 32 ล. (2542)
นร.ม.6 ผีพนันบอลยิงตัวตายหนีหนี้ (2544) เสี่ยฮ่องกงรมควันฆ่าตัว
ตาย เครียดเสียพนันบ่อนปอยเปต 10 ล. (2545) ผัวเมียซดยาพิษ
ดับหนีเจ๊งหวยหนีท้ ว่ ม (2546) พยาบาลดับแค้น ผูกคอดับหนีหนีน้ อก
ระบบ (2547) สลดพ่อเฒ่าวัย 60 เครียดไม่มเี งินใช้หนีธ้ กส. จุดไฟเผา
ตัวตายคาบ้าน (2547) แม่คา้ ข้าวแกงเครียดผูกคอตายหนีหนี้ (2548)
พิษพนันบอล พ่อค้าขายหมูจ่อยิงตัวตาย (2548) ถูกเพื่อนทวงเงินแค่
พันบาท เด็กเลี้ยงวัวผูกคอตายหนีหนี้ (2549) เครียดหนี้บัตรเครดิต
ยิงหัวตัวเองดับ (2550) พระฆ่าตัวตายหนีหนี้สิน (2550) เครียดค�้ำ
เงินกู้ผูกคอลาโลก (2550) พนักงานเครียดยักยอกแบงก์ 8 ล.เปิดรร.
ยิงตัวตาย (2551) แม่คา้ ผลไม้ผกู คอตายหนีหนีร้ ายวัน (2551) หาเงิน
ใช้หนี้วันละ 500 บาทไม่ได้กินยาตาย (2551) ฆ่าตัวตายหนีคดี
โกงแชร์ (2552) กู้เงินรักษาเมียหมดปัญญาใช้หนี้ครูซี 7 ผูกคอตาย
(2552) เป็นต้น
ประการที่สาม การฆ่าตัวตายเนื่องจากมีปัญหาในการเผชิญกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อผลปรากฏไม่ตรงกับที่ตัวเองหรือ
ครอบครัวคาดหวังไว้ เช่น การเผชิญปัญหาการเรียนของนิสิตนักศึกษา
นักเรียน ทัง้ กลัวสอบตก กลัวเกรดตก กลัวได้เกรดไม่ดพี อกับทีค่ าดหวัง
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สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ฯลฯ นอกจากนี้ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำงานในกลุม่ คนอาชีพอืน่ ๆ เช่น ต�ำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง
นักธุรกิจ ที่เครียดไม่มีทางออกและเลือกฆ่าตัวตายหนีปัญหา
ตัวอย่างข่าวการฆ่าตัวตายเนือ่ งจากความผิดหวังในการเรียน การ
ท�ำงานได้แก่ โดดตึกจุฬาฯ-นศ.สาวธรรมศาสตร์เสียใจสอบตกคอมพ์
(2541) ภัยมืดคุกคาม ตชด.ยิงตัวตาย (2541) หนุม่ แบงก์เครียดนาย
บีบ ผูกคอตายประชด (2542) ม.3 เครียดเรื่องเรียนโดดชั้น 5 ดับ
สยอง (2544) ครูร.ร.ท้ายหาดผิดหวังเลื่อนขั้นกรีดข้อมือ-ผูกคอดับ
(2545) น.ศ.สาวเกรด 3.8 เครียดโดดตึกเรียนดับ (2545) แฉเกรด
ตกนศ.แพทย์ศูนย์รังสิตดิ่งตึกสยอง (2545) ม.6 เครียดสอบเอ็นฯ
ดิ่งตึก 3 ชั้นฆ่าตัวตาย (2546) นศ.พ่ายโชคชะตาสมัครงานไม่ผ่าน
ฆ่าตัวตาย (2547) พยาบาลใหม่ถูกนายต�ำหนิโดดบ่อน�้ำดับ (2547)
ด.ต.ยิงหัวดับคาโต๊ะเครียดงานจราจร (2547) ทหารเครียดฆ่าตัวตาย
หนีไฟใต้ (2547) แขวนคอตายคากุฏิ อ.มหาจุฬาฯเครียดวิทยานิพนธ์
(2548) เครียดเกรดไม่ถึง 3 ม.6 ยิงตัว พ้อไม่มีคอมฯ เรียน (2548)
นศ.แพทย์จฬุ าฯปี 5 เครียดโดดตึกรพ.ภูมพิ ลฯดับ (2548) น้อยใจสอบ
ไม่ผ่าน-สาวม.4 ผูกคอตาย (2548) สุดสลดวงการแม่พิมพ์ อจ.ซี 7
ฆ่าตัวไม่ผา่ นปรับวิทยฐานะ (2549) ขรก.ซี 8 ไปรษณียถ์ กู ย้ายไร้อนาคต
กระโดดสะพานดับ (2549) ลูกจ้างชั่วคราวท�ำงานรพ.มา 17 ปีไม่ได้
บรรจุ ผูกคอตายประท้วงรัฐ (2550) เทควันโดสาวผูกคอคาทุง่ พ่อเชือ่
ลูกเครียดกลัวไม่ตดิ ทีมชาติ (2550) ผบ.พันเครียดจ่อหัวดับ ทิง้ จ.ม.ห้าม
ลูกเป็นทหาร (2550) จนท.สาธารณสุขเครียดคนโทรป่วน ตะโกนทน
ไม่ไหวยิงตัวตาย (2551) 10 ขวบไม่อยากไปโรงเรียนผูกคอตาย (2552)
เป็นต้น
ประการที่สี่ การฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย
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ต้องทนทุกข์ทรมาน และอาจเป็นภาระรับผิดชอบกับคนอืน่ สภาวะทาง
จิตใจที่อ่อนแอเปราะบาง อ่อนไหวต่อปัญหาต่างๆ ในชีวิต เป็นโรคซึม
เศร้า เครียด อยู่ในสภาพกดดัน มีปัญหาทางจิต และภาวะจิตผิดปกติ
เนื่องจากเสพยาเสพติด เมาเหล้า ฯลฯ
นอกเหนือจากนี้ก็เป็นข่าวที่นำ� เสนอสถานการณ์ปัญหาของการ
ฆ่าตัวตายในสังคมไทย ได้แก่ การสรุปสถิติประจ�ำปีของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การส�ำรวจทัศนคติความคิดเห็น ซึ่งแสดงให้เห็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตายในกลุม่ คนต่างๆ โดยเฉพาะวัยรุน่ หนุม่ สาว ทีอ่ าจจะยัง
ไม่มวี ฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์มากพอในการรับมือกับอุปสรรคบางประการใน
ชีวติ ได้ รวมทัง้ ทางออก หรือวิธจี ดั การรับมือกับภาวะเครียด หรือกดดัน
ในชีวติ เพือ่ หลีกเลีย่ งการฆ่าตัวตาย ทีส่ ำ� คัญคือ ในข่าวมักจะตอกย�ำ้ ว่า
ปัญหานีจ้ ะบรรเทาลงไปได้หากสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง มัน่ คง
ท�ำหน้าทีด่ แู ลสมาชิกตามทีส่ งั คมคาดหวังได้ ในจ�ำนวนข่าวทีอ่ ยูใ่ นหัวข้อ
นีม้ อี ยู่ 2% ทีเ่ ป็นการฆ่าตัวตายเพือ่ หนีความผิดทีต่ วั เองกระท�ำไว้ หรือ
อาจจะคิดส�ำนึกผิดว่าเป็นการชดใช้ชีวิตเพื่อชดเชยความผิด โดยเฉพาะ
ในคดีความผิดอาญาต้องโทษร้ายแรง ซึ่งมักจะเกิดเหตุการณ์ในสถานที่
คุมขัง ศาล เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวการฆ่าตัวตายเนือ่ งจากปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเรือ้ รัง
ได้แก่ ผู้เฒ่าวัย 80 ยิงกรอกปากหนีโรคร้าย (2540) ดิ่งนรกสังเวย
เอดส์ (2541) รองเจ้าอาวาสโรครุมโดดนํ้าฆ่าตัว (2544) ชายชราวัย
91 โดดตึกรพ.หนีโรคร้าย (2545) สาวเครียดหนีโรคพุ่มพวง โดดตึก
รพ.ดับ (2547) ทนายเครียดมะเร็งรุมเร้าโดดสะพานดับ (2547) หลวง
ตาโรครุมเร้าดิง่ ตึกรพ.ปางตาย (2549) อดีตนักบอลนร.ฆ่าตัวตาย หลัง
พิการเพราะอุบตั เิ หตุกว่า 10 ปี (2549) พ่ายมะเร็งพตอ.ยิงตัว (2550)
ขรก.บ�ำนาญเป็นอัมพาตเครียดคว้า.38 ยิงตัวตาย (2551) ป่วยไวรัส
ซี-เครียดฆ่าตัว (2552) เป็นต้น
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ข่าวการฆ่าตัวตายเนื่องจากสภาวะทางจิตใจเปราะบาง ได้แก่
หนุ่มเพี้ยนประดิษฐ์กิโยตินฆ่าตัวพิลึก-ตัดคอตัวเองเชื่อเกิดใหม่เป็น
เทพเจ้า (2545) เครียดกินไบกอน สาวท้องจิตหลอนผวาแมลงอยู่ใน
หู (2547) อากาศร้อนหนุ่มโรคประสาทยิงตัวตาย (2547) พระจิต
หลอนกินยาฆ่าแมลงมรณภาพ (2547) อนาถพระติดสุราใช้จีวรผูกคอ
ตาย (2548) คนไทยจิตป่วยพุง่ 1.3 ล้านราย โรคจิตกว่า 4 แสน เสีย่ ง
ฆ่าตัว 30 เท่า (2549) พระคลั่งฆ่าตัวตายหวังไปสู่นิพพาน (2550)
หนุ่มนักออกแบบผูกคอตายโชว์ชาวบ้านแถวราม (2552) เป็นต้น
ข่าวการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดร้ายแรง ได้แก่ จ�ำเลยคดี
ฉกรรจ์พพิ ากษาตัวเองดิง่ ตึกศาลอาญา (2545) ผูต้ อ้ งหาข่มขืนลูกเลีย้ ง
ผูกคอตายในห้องขัง (2547) เครียดถูกจับยาผูกคอตายในห้องขัง
(2549) ลุงเขยแขวนคอตายคาห้องขัง เครียดคดีขม่ ขืนหลาน 11 ขวบ
(2550) ผู้ต้องหาเครียดมีดกรีดคอ-ข้อมือบนศาล (2551) ครูผูกคอ
ในห้องขัง-หนีคดีข่มขืน (2552) เป็นต้น
นอกเหนือจากข่าวทีน่ ำ� เสนอสาเหตุของการฆ่าตัวตายทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้นแล้ว ยังมีข่าวอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ
การฆ่าตัวตาย เป็นต้นว่า สถิติการฆ่าตัวตายในแต่ละปี สถานการณ์
ของการฆ่าตัวตาย เช่น พฤติกรรมเลียนแบบ มาตรการป้องกันการ
ฆ่าตัวตาย ทีเ่ รียกร้องให้สถาบันการศึกษาท�ำหน้าทีด่ แู ลป้องกันปัญหานี้
มากขึ้น ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือคน
ในครอบครัวเอาใจใส่ผู้ที่มีภาวะทางอารมณ์อ่อนไหว จิตใจเปราะบาง
การสร้างทางเลือกต่างๆ ให้เข้าถึงผู้ที่ประสบปัญหาและมีความเสี่ยงจะ
ฆ่าตัวตาย เช่น ศูนย์บ�ำบัดสุขภาพจิต สาย hotline คลีนิกคลายเครียด
ฯลฯ
ตัวอย่างข่าวได้แก่ อบรมวิธเี กลีย้ กล่อมคนคิดฆ่าตัวตาย (2541)
คนไทยเครียดฆ่าตัวตาย 62 รายต่อเดือน (2542) แฉคนไทยขอลาโลก
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ชั่วโมงละคน สังคมตัวใครตัวมันกดดัน (2545) สวนดุสิตโพล เครียด
เรื่องใดถึงกับท�ำให้ฆ่าตัวตาย (2545) ปัญหาการฆ่าตัวตายป้องกันได้
จากคนใกล้ชิด (2545) ตะลึงคนฆ่าตัวตาย 1 คน-ทุก 40 วินาที
(2545) เผยคนไทยคิดฆ่าตัวตายสูญเสีย 4.3 พันล้าน (2546) อาทิตย์
โพล้เพล้อนั ตรายฆ่าตัวตาย ช่วงอายุ 25-39 ปีทำ� ร้ายตัวเองสูง (2548)
ความรักจากครอบครัวป้องกันโรคฆ่าตัวตาย (2548) ป้องกันการฆ่า
ตัวตายในทุกช่วงวัยของชีวิต (2550) อย่าโยนบาปครอบครัว (2552)
ผงะผลส�ำรวจสุขภาวะ วัยรุ่นคิดฆ่าตัวตาย 8.5% (2552) เป็นต้น
1.2 ปัญหาครอบครัว
เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีม่ กั ได้รบั การกล่าวถึงในหัวข้อความล้มเหลว
ของสถาบันครอบครัวอยู่เสมอ นั่นคือ การเชื่อมโยงว่าที่สังคมมีปัญหา
ปรากฏรายวันตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถาบัน
ครอบครัวล้มเหลวในการท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ฐาน เช่น การทะนุถนอม
ความสัมพันธ์ การสร้างความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดู ฯลฯ และแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาครอบครัว ประเด็นดังกล่าวนี้
มีสัดส่วนเป็น 29% ของข่าวว่าด้วยสถาบันครอบครัวล้มเหลวทั้งหมด
และสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 5 เรื่อง คือ ปัญหาครอบครัวในด้าน
ปญหาครอบครัว
เพศพาณิชย
8%
อบายมุข/
อาชญากรรม
15%

อิ่นๆ 8%
ความสัมพันธ/
บทบาท
44%

เด็กติดเกม 25%
N=2,337
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ความสัมพันธ์ หรือบทบาทการท�ำหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด รองลงมาคือปัญหาเรื่องเด็กติดเกม ปัญหาเรื่อง
อบายมุขและอาชญากรรม ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับเพศพาณิชย์ และปัญหา
อื่นๆ เช่น ความยากจน สวัสดิการ การสงเคราะห์ครอบครัว เป็นต้น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ปั ญหาในความสัมพันธ์และบทบาทการท� ำหน้าที่ของ
ครอบครัว
เป็นการพูดถึงปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นรายวันโดยตั้งค�ำถาม
และเชือ่ มโยงไปถึงปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะประเด็น
ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ใช้ความรุนแรง ฯลฯ บทบาทของ
ผูด้ แู ลรับผิดชอบครอบครัว การท�ำหน้าทีพ่ นื้ ฐานของครอบครัว เข่น การ
ให้เวลาเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และการเป็นต้น
แบบของพฤติ ก รรมที่ ดี หล่ อ หลอมศี ล ธรรม และสร้ า งทั ศ นคติ ที่
เหมาะสมให้แก่คนในครอบครัว และการสร้างบรรยากาศทีอ่ บอุน่ ส่งเสริม
ความเข้าใจในครอบครัว ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดปัญหาสังคม
หลายประการ
นอกจากนี้ ก็เป็นข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สมรสเอง เช่น ปัญหาความรักความเข้าใจ ความเข้ากันได้ทางเพศ
ระหว่างคู่ วิธีและมาตรการต่างๆ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และการเพิ่มการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ปัญหา
สังคมต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรง อาชญากรรมในเยาวชน
เพศสัมพันธ์ไม่พร้อม-ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ได้แก่ สุขภาพจิตในครอบครัวเป็นเหตุ
แยกพ่อแม่ลูกให้ห่างเหิน (2540) เหตุเซ็กซ์เสื่อม ก่อปัญหาครอบครัว
(2540) พืน้ ฐานครอบครัวส่งผลละเมิดสิทธิเด็ก (2541) ช่างกลยอมรับ
ก่อเหตุเพราะขาดอบอุ่น (2541) ชีวิตนักฆ่าอายุ 14 พ่อแม่แยกทาง
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ทิ้งจนเป็นขยะสังคม (2541) เด็กถูกละเมิดและหาประโยชน์ทางเพศ
ความเชื่อมโยงที่พ่อแม่มีส่วนส�ำคัญที่สุด (2542) เผยสาเหตุบ้านแตก
เด็กเป็นอาชญากร (2543) นักฆ่า-ข่มขืนร้ายเดียงสา ช็อกสังคมไทย
เลี้ยงลูกยังไงไม่สายเกินแก้ (2544) บ้านไร้สุขกับลูกขาดรัก (2545)
เด็ก 12 ฆ่า 4 ขวบ แค้นฟ้องยายขโมยเงิน 500 (2546) ปัญหาใหญ่
เรือ่ งเพศ อุปสรรคอันดับ 3 ของครอบครัว (2546) วิกฤตเด็กไทยนิยม
รุนแรง จุดอ่อนครอบครัว-สังคมเสือ่ ม (2546) เด็กก้าวร้าวรุนแรงเพราะ
3 สถาบันพัง (2546) ศาลเปิดแนวรบใหม่แก้ปัญหาเด็กท�ำผิด ขจัด
ต้นตอยับยัง้ พ่อ-แม่หย่าร้าง (2546) ตะครุบนศ.สาวค้ายาบ้า บ้านแตก
หาเงินช่วยแม่ (2546) พ่อแม่รังแกฉันท�ำเด็กไอคิวต�่ำ ต้นตอสู่ชีวิตคู่
พัง (2547) วัยโจ๋ไทยเดินลงเหว เหตุเพราะครอบครัว (2547)
ครอบครัวเครียด ตัวการหลักสู่ปัญหาวัยรุ่น (2547) เปิดปัญหาทั่ว
ปท.-วัยรุ่นเสี่ยงสุด บ้านแตก-มั่วสุม-ตั้งครรภ์ (2548) เข้าใจ อภัย
ยึดเหนีย่ วธรรมะ กลเม็ดสร้างครอบครัวร่มเย็น (2548) ปัญหาครอบครัว
จุดเริ่มต้นฝันร้ายของเด็ก (2548) อบรมการเป็นพ่อแม่มือใหม่ แก้ไข
ปัญหาครอบครัว (2548) วธ.ห่วงผลวิจัยชี้พ่อแม่ 43% รู้สึกห่างเหิน
ลูก (2548) อ้อมกอดครอบครัวไทยภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม (2549)
แฟชัน่ ฮิตคลิปวีดโี อตบประจาน ครอบครัว-สือ่ ต้นแบบความโหด (2549)
แม่-ลูกยุคใหม่ใกล้ชิดกันน้อยลง สะท้อนปัญหาครอบครัวเมืองใหญ่
(2549) ชี้ครอบครัวไม่สมบูรณ์ผลักให้เด็กเสพสื่อร้าย (2549) พ่อแม่
เลี้ยงลูกไม่เป็น ต้นตอแห่งปัญหาเด็ก (2550) อิทธิพลของครอบครัว
ล่มสลาย ต้นตอปัญหาเยาวชน-ฆ่าตัวตาย (2550) ชี้พ่อแม่โจ๋ตุ๋ยเด็ก
ผิดด้วย ฐานปล่อยลูกท�ำร้ายผู้อื่น (2551) หวั่นแฟชั่นเด็กแห่หนีออก
จากบ้านพุ่ง เหตุพ่อแม่ไม่ใส่ใจเศรษฐกิจฝืดเคือง (2552) ผู้ปกครอง
ชอบให้ท้าย ต้นเหตุเด็กแว้นไทยฮึกเหิม (2552) สังคมไทยวิกฤติ
ครอบครัวแตกแยกสูง เกิดปัญหาแม่ซึมเศร้า-พ่อติดเหล้า-ลูกก้าวร้าว
(2552) เป็นต้น
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(2) ปัญหาเรื่องเด็กติดเกม
ปัญหานีม้ สี ดั ส่วนเป็นหนึง่ ในสีข่ องปัญหาครอบครัวทัง้ หมด เรียก
ได้ว่าเริ่มปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา
นีเ้ อง และกลายเป็นประเด็นปัญหามากขึน้ ในช่วงพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
ในช่วงแรกเป็นประเด็นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับผลเสียทางสุขภาพ
และการใช้เวลาของตัวเยาวชน ต่อมาเป็นปรากฏการณ์เกมออนไลน์
ซึ่งน�ำไปสู่ประเด็นปัญหาอื่นๆ ตามมาต่อเนื่อง และเพิ่มความรุนแรง
มากขึน้ เช่น อาชญากรรมในเยาวชน พฤติกรรมก้าวร้าว เสพติดเกมซึง่
นิยมความรุนแรง ฯลฯ จนหน่วยงานภาครัฐต้องออกมาตรการมาควบคุม
ป้องกัน เช่น การจ�ำกัดเวลาในการเล่นเกม จัดระเบียบร้านอินเตอร์เน็ต
เปิดศูนย์แก้เด็กติดเกมฯ เมื่อปัญหาเด็กติดเกมแพร่หลาย เป็นอันตราย
และมีอิทธิพลในทางลบต่อเยาวชนในอายุที่น้อยลงมากขึ้น โดยเฉพาะ
พฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงในเกมทีเ่ ล่น ในช่วงหลังๆ จึงมีการเน้น
บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองและสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลมากขึ้น
ตัวอย่างข่าวปัญหาครอบครัวเนือ่ งจากเด็กติดเกมได้แก่ วิตกเด็ก
ติดเกม ส่งผลถึงสุขภาพรุนแรงถึงจิตใจ (2545) แม่รอ้ งลูกหาย 3 เดือน
เหตุห้ามเล่นเกมคอมพ์ หลังติดงอม-เริ่มขี้โมโห (2547) เด็ก 12
เปิดใจทิ้งบ้านขอทาน หาเงินเล่นเกม (2547) ไอซีทีจนปัญญาคุมร้าน
เน็ต เด็กติดเกมโยนพ่อแม่ดูแลเอง (2547) โจ๋คลั่งต๊อกส์คลับ แนะคุม
หวั่นก้าวร้าว (2547) วัยโจ๋คลั่งเกม 3 ชม. 4 เดือน สมองหลั่งสาร
พิษขั้นเสพติด (2547) เกมออนไลน์วิตถาร แข่งข่มขืนโจ๋ฮิต-ล่าครูสาว
(2547) วัยรุ่นคลั่งเกมเรียกวิญญาณ พบนศ.เล่นจนเพ้อ แม่หิ้วส่ง
จิตแพทย์ (2548) เด็กติดเกมออนไลน์ ปมความรุนแรงในครอบครัว
(2548) กะเทาะชีวิตเด็กติดเกม หนีออกจากบ้าน-ขอทาน แลกเงินค่า
ชั่วโมงเกม (2548) เผยผลวิจัยเด็กไทย 16% ติดเกม หมอชี้เล่นมาก
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เกิดโรคจิตเภท (2548) ดช.ยิงเพือ่ นดับเลียนเกมคอมพ์ (2549) บ�ำบัด
เด็กติดเกม ด้วยยาชุดครอบครัว (2550) 10 วิธีแก้เด็กติดเกม
พ่อแม่กุญแจส�ำคัญ (2550) เลี้ยงลูกให้ดีไม่มีติดเกม (2550) ลูกติด
เกม ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ (2550) เด็กติดเกมแม่ส่งไปอยู่สวนผูกคอตาย
(2551) ม.6 เลียนเกมคอมพ์ ฆ่าแท็กซีล่ วงชิงทรัพย์-แทงยับ (2551)
กะเทาะชีวติ เด็กติดเกม ก้าวร้าว-เรียนโง่-เลียนแบบความรุนแรง (2551)
ห้ามเล่นเกม 12 ขวบฆ่าตัวส่งข้อความถึงเพื่อนวันสุดท้าย (2552)
ไวรัสร้ายเด็กไทยในโลกออนไลน์ ต้นตอจี้-ปล้น ลักขโมย-ขายตัวเสพยา (2552) เป็นต้น
(3) ปัญหาครอบครัวกับอบายมุขและอาชญากรรม
เป็นการพูดถึงปัญหาครอบครัวโดยเชือ่ มโยงกับปัญหาอาชญากรรม
และความรุนแรงในสังคม รวมทัง้ สิง่ เร้าอืน่ ๆ เช่น ยาเสพติด แอลกอฮอล์
สื่อลามก การพนัน ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาและสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้สถาบัน
ครอบครัวล่มสลาย โดยเฉพาะเหล้านั้นมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง
ในช่วงปี 2548-2549 ต่อเนื่องจนปัจจุบัน ว่าเป็นภัยคุกคามความ
อบอุ่นมั่นคงของสถาบันครอบครัว และน�ำไปสู่ปัญหาเลวร้ายอย่างอื่น
ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ได้แก่ พบเด็กบ้านแตกเสี่ยงสูงติดยาน
รก (2542) เปิดผลวิจัยอาชญากรเด็ก หนังโป๊-การ์ตูน ต้นเหตุบาป
บริสทุ ธิ์ (2543) ชีค้ รอบครัวปัญหาใหญ่ฉดุ เยาวชนติดยา (2545) พบ
ขีเ้ มา-การพนัน ต้นเหตุครอบครัวคนเมืองร้าวหนัก (2545) โพลชีพ้ อ่ แม่เป็นเหตุให้ลูกดื่มเหล้า (2547) เหล้า ตัวการครอบครัวล่มสลาย
(2548) รวบเด็กเปิดม่านรูดเสพยาบ้า-มั่วเซ็กซ์อ้างมีปัญหาครอบครัว
(2548) ชีเ้ หล้าต้นเหตุท�ำครอบครัวร้าว (2549) เผย 10 ลักษณะเด็ก
เสี่ยงติดยา ต้นตอหลักปัญหาครอบครัว (2549) สัมพันธ์ 18 ล้าน
ครอบครัวน่าห่วง พ่อแม่ดื่มเหล้า-เล่นพนัน-รุนแรง (2550) เหล้าบุหรี่-ผีพนันท�ำครอบครัวไทยใกล้วิกฤติ (2551) แฉพ่อขี้เหล้าต้นตอ
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ปัญหาครอบครัว (2551) ตะลึงเด็ก ป.2-ป.6 เกิน 40 % ยอมรับ
เคยซดเหล้าแล้ว (2552) เป็นต้น
(3) ปัญหาครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเพศพาณิชย์
ในที่นี้หมายถึงการพูดถึงบทบาทของสถาบันครอบครัวที่กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเพศพาณิชย์ หรือการขายบริการทางเพศ
แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นการให้บริการทางเพศโดยสมัครใจ แต่ส่วนใหญ่ของ
ปัญหาครอบครัวที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลชุดนี้เป็นการแสวงประโยชน์
ทางเพศจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชดิ เอง ด้วยการใช้อำ� นาจล่อลวง
บังคับ และท�ำให้เชื่องเชื่อด้วยค่านิยมกตัญญู ต้องทดแทนพระคุณพ่อ
แม่ เป็นหนทางหาเลีย้ งครอบครัว และการอ้างสิทธิเหนือชีวติ ลูกของพ่อ
แม่ผู้ปกครอง ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ อายุของลูกที่ถูกพ่อแม่บังคับ
ให้ขายบริการทางเพศนี้ลดลง น้อยที่สุดที่ปรากฏในข่าวคือ 8 ขวบ
ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ได้แก่ พ่อทาสยาบ้าบังคับลูกสาววัย
13 ขายตัว (2541) ตีแผ่แก๊งค้ากามข้ามชาติปีนี้ออเดอร์หมื่นคน พ่อแม่จูงลูกขายซ่อง (2541) แม่เลี้ยงใจยักษ์ บังคับลูกขายตัว (2542)
กระตุ้นพ่อแม่รู้ทันลูกป้องกันขายตัว (2544) น.ศ.แนะครอบครัวเข้ม
แข็งแก้ขายบริการ (2545) จับพ่อ-แม่แสบพาลูกเลีย้ งเร่ขายตัว (2546)
พ่อแม่จูงลูกสาวขายตัว อ้างเด็กกตัญญูบุพการี (2547) สุดสลดสาว
16 ขายตัวช่วยแม่ (2548) แม่อุ้มลูก 8 ขวบขายสังเวยกามฝรั่งเฒ่า
(2548) สลดแม่บังคับดญ. 13 เป็นเมียน้อยพ่อเลี้ยง (2549) ผวจ.
จี้จับแม่จูงลูก! ขายตัว 20 บ. (2549) แม่บังคับลูกขายตัว-จนบ้า
(2552) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีขา่ วอีกจ�ำนวนหนึง่ เป็นประเด็นปัญหาครอบครัว
ด้วยเรื่องอื่นๆ เช่น ความยากจน การให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่
ประสบเหตุตา่ งๆ สวัสดิการครอบครัว สุขภาพครอบครัว การศึกษา ฯลฯ
มีการน�ำเสนอประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่ประสบปัญหาในลักษณะ

ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย 65

หลากหลาย ตัวอย่างข่าวได้แก่ อนาถชีวิตด.ช.ยอดกตัญญูเลี้ยงพี่พิการ
(2540) พี่เลี้ยงตีราคาขายแค่พันเด็กวัย 8 เดือน (2541) พบ 8 ขวบ
สุดกตัญญูเลีย้ งตา-แม่พกิ าร (2542) ตาบอดเลีย้ งหลาน-ลูกเป็นมะเร็ง
วอนช่วย (2545) สลดแม่ให้ลกู ขอทานหาเลีย้ งครอบครัว (2546) ย้าย
ตามพ่อแม่ต้นเหตุออกจากโรงเรียนกลางคัน (2546) อนาถชีวิตสอง
เฒ่าวัยเฉียดร้อยต่อสูค้ วามจนและโรคร้าย เลีย้ งลูกไม่สมประกอบอีก 2
วอนภาครัฐ-ผูใ้ จบุญช่วยเหลือ (2547) ละครชีวติ เส้นทางทีเ่ ลือกไม่ได้
หลาน 4 แม่-ผัว ป่วยหนักครอบครัวระส�่ำ (2548) อนาถโคตรจนแม่
เฒ่าวัย 78 หาเลี้ยงครอบครัว (2549) สถานการณ์เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กชนบทห่างพ่อ-แม่ (2549) วอนช่วยครอบครัวอนาถาหลานป่วยสะเก็ดเงิน (2552) เป็นต้น
1.3 การทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู และภาวะเร่ร่อนไร้บ้าน
อีกหนึง่ ประเด็นทีม่ กั มีการน�ำเสนอในสือ่ รายวันในลักษณะทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว คือ ข่าวการทอดทิ้ง
ไม่เลีย้ งดู ไม่รบั ผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างทีส่ งั คมคาดหวังว่า
สมควรเป็นหน้าที่หลักหรือหน้าที่พื้นฐานของครอบครัว โดยเฉพาะการ
ทอดทิ้งเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของตัวเอง การทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูผู้สูงอายุ
การทอดทิ้ง-ไรบาน
ทิ้งคนชรา 14%

ไมดูแลคนปวย 3%
เด็กเรรอน 32%

ทอดทิ้งเด็ก 29%

คนไรบาน 22%

N=1,951
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หรือพ่อแม่ตัวเองเมื่อยามแก่เฒ่า และการทอดทิ้งไม่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
ผูพ้ กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ ให้ดำ� รงชีวติ ตามยถากรรม ความเกีย่ วเนือ่ งจาก
เรื่องนี้ที่ส�ำคัญก็คือ การเกิดภาวะเร่ร่อนของเด็ก และภาวะไร้บ้านของ
ผูค้ น ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวทีแ่ สดงผ่านการทอดทิง้ ไม่เลีย้ ง
ดูและภาวะเร่ร่อนไร้บ้านนี้ มีจ�ำนวนเกือบหนึ่งในสี่ และสามารถแยก
พิจารณาได้เป็น 5 หัวข้อย่อยๆ ด้วยกัน ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
(1) เรื่องของเด็กเร่ร่อน
เด็กเร่รอ่ นเป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากสือ่ สูงทีส่ ดุ มีสดั ส่วน
ประมาณเกือบหนึง่ ในสามของการทอดทิง้ และภาวะเร่รอ่ นไร้บา้ นทัง้ หมด
เนือ้ หาของข่าวในช่วงแรกๆ เป็นการน�ำเสนอเรือ่ งเด็กเร่รอ่ นอย่างสัมพันธ์
กับปัญหาทางสังคมอืน่ ๆ เช่น การเสพยาเสพติด ขอทาน การด้อยโอกาส
ทางการศึกษาของเด็กเหล่านี้ การขายบริการทางเพศ ฯลฯ เนื้อหาใน
ข่าวมีการน�ำเสนอสาเหตุของการท�ำให้เด็กออกจากครอบครัวมาเป็นเด็ก
เร่ร่อน ด�ำรงชีวิตอยู่ข้างถนนและที่สาธารณะตามยถากรรมด้วยตัวเอง
หลายประการ เช่น ภาวะทีค่ รอบครัวชนบทล่มสลาย เนือ่ งจากการย้าย
ถิ่นของพ่อแม่เข้ามาท�ำงานในเมือง สภาพครอบครัวที่มีปัญหาไม่อบอุ่น
ขาดความรัก หรือแม้แต่สภาพความเป็นอยูท่ เี่ ลวร้าย การใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีเด็กเร่รอ่ นอีกจ�ำนวนหนึง่ ถูกล่อลวงให้ออก
จากบ้าน และตกเป็นเหยื่อลักพาตัวและค้ามนุษย์
ในส่วนของมาตรการที่เกิดขึ้นกับการรับมือกับปัญหาเด็กเร่ร่อน
ที่ส�ำคัญที่สุดได้แก่ การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเร่ร่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กเร่ร่อน
เพื่อไม่ให้น�ำไปสู่ปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
เอดส์ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
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ตัวอย่างของข่าวในประเด็นเด็กเร่ร่อนได้แก่ ไทยมีเด็กเร่ร่อน
1.5 ล้าน เสีย่ งติดเชือ้ เอดส์สงู สุด (2541) ปัญหาเด็กเร่รอ่ นเพียบเพราะ
ครอบครัวอ่อนแอ (2541) ชี้โอกาสการศึกษาของเด็กเร่ร่อนอยู่ที่ครู
(2543) เด็กเร่ร่อนพุ่ง 4 ล้าน รอครูข้างถนนชุบชีวิตอนาคตของชาติ
(2543) เนรมิตศูนย์รับเด็กเร่ร่อนอีก 5 แห่ง พร้อมจัดอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับพลิกฟื้นชีวิตใหม่ให้ครบครัน (2543) ชี้บวชฤดูร้อนช่วย
พัฒนาจิตใจเด็กเร่รอ่ น (2544) ครอบครัวตัวปัญหา แหล่งทีม่ าของเด็ก
เร่ร่อน (2544) ขาติดตอม่ออดข้าวกว่า 2 วัน เด็กเร่ร่อน 11 ปี ร้อง
หาคนช่วยไม่มีใครได้ยิน (2545) กทม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
เน้นบรรยากาศบ้านอบอุน่ (2546) ขาดอิสระ – เหตุผลหลักเด็กเร่รอ่ น
ไม่รับความช่วยเหลือ (2546) มข.วิจัยพบเด็กอีสานถูกพ่อแม่ท�ำร้าย
มากถึง 73% ชี้เหตุเด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่ถูกพ่อแม่ท�ำร้ายทุบตีและล่วง
ละเมิดทางเพศ (2547) ค่ายทักษะชีวิตกศน. ฝึกวิธีเข้าสังคมให้เด็ก
เร่ร่อน (2547) เอ็นจีโอแฉเด็กชาวเขาถูกซื้อมาเป็นขอทานเมืองกรุง
(2548) ด.ญ.รันทดหนีเสือปะจระเข้พ่อเลี้ยงมุดมุ้งเตลิดจากบ้าน 2
แถวข่มขืนซ�ำ้ (2548) แฉขบวนการจับเด็กเร่รอ่ น หลอกท�ำงานประมง
น�ำ้ ลึก (2549) ระวังภัยเด็กหาย ฝันร้ายช่วงปิดเทอม (2550) เป็นต้น
(2) การทอดทิ้งเด็ก
ในที่นี้หมายถึงข่าวที่ว่าด้วยการทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูเด็ก การน�ำเด็ก
ไปทิง้ ไว้ตามทีต่ า่ งๆ รวมถึงเด็กก�ำพร้าทีไ่ ม่มคี รอบครัวเลีย้ งดู ในช่วงแรก
เป็นข่าวเด็กก�ำพร้าและการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เพื่อส่งคืนครอบครัว
เนือ่ งจากการทอดทิง้ เด็กและทารกด้วยสาเหตุตา่ งๆ เช่น ก�ำพร้าไม่มคี น
เลีย้ งดูเพราะพ่อแม่เสียชีวติ ด้วยโรคเอดส์ หรือต้องโทษเนือ่ งจากประกอบ
อาชญากรรม หรือประสบภัยธรรมชาติ การน�ำเด็กทารกมาทิ้งเพราะ
ท้องไม่พร้อม (ซึง่ มักจะประณามเพียงผูห้ ญิงทีเ่ ป็นแม่) ครอบครัวยากจน
ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ การย้ายถิ่นไปเป็นแรงงานในเมืองของพ่อแม่
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การพลัดหลง เป็นต้น นอกจากนี้ก็เป็นข่าวการตามหาพ่อแม่และลูก
หลังจากพลัดพรากกันไปนานหลายปี หรือไปอยู่กับครอบครัวอุปการะ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวอย่างข่าวการทอดทิ้งเด็กได้แก่ วอนช่วย 4 หนูน้อยอนาถา
พ่อแม่ทิ้งไร้คนเหลียวแล (2540) ผลร้ายเอดส์เห็นเด่นชัดเด็กก�ำพร้า
ไทยพุง่ พรวด (2541) สังคมเสือ่ มแม่ทงิ้ ลูกน้อยบนรถไฟ (2541) ผจญ
ภัยป่าคอนกรีต 3 หนูน้อยแม่ทิ้งหนีชีวิตล�ำเค็ญ (2542) ลูกไทยโต
ในสวีเดน 24 ปีตามหาแม่ (2543) เผยเด็กไทยถูกทิ้งกว่าปีละกว่า
600 คน (2545) ติดคุกคดียาบ้าทั้งบ้าน ทิ้ง 2 หนูน้อยเผชิญชีวิต
(2545) เด็กไทยในอุปการะต่างชาติกับอดีตที่ต้องตอบแทน (2545)
ทิ้ง 2 ลูกน้อยในวัด หลอกพาไปไหว้พระ ชาวบ้านสุดทนแจ้งต�ำรวจ
(2545) เด็กติดเอดส์ถูกทิ้งยอดพุ่ง (2546) พ่อ-แม่ทิ้งอีกแล้ว ทารก
7 วัน มดแดงกัดทั้งตัว (2546) หนุ่มม.พายัพถูกทิ้งตั้งแต่เด็ก ตามหา
พ่อแม่ (2546) ก�ำพร้าเพราะฆ่าตัดตอน (2547) 1 เดือนสึนามิพบ
เด็กก�ำพร้า 566 คน (2548) 4,000 เด็กก�ำพร้า 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ เยาวชนที่ต้องเยียวยา (2548) คุณตาใจบุญอาชีพเก็บขยะ เลี้ยง
เด็กก�ำพร้ากว่า 40 ชีวิต (2548) เผยสถิติเด็กไทยถูกทิ้งลดลง 20 ปี
เป็นลูกบุญธรรม 7.9 หมื่น (2549) เผยเอดส์ท�ำเด็กไทยก�ำพร้า
380,000 คน (2550) สุดรันทดด.ญ. 4 ขวบก�ำพร้าพ่อแม่ ยายวัย
72 ปีพาขอทาน (2551) ลูกตามหาแม่ปดิ ฉากพลัดพราก 30 ปี (2551)
จากเคอิโงะถึงโกโบริ ในวันทีล่ กู ครึง่ ญีป่ นุ่ ตามหาพ่อกันทัง้ เมือง (2552)
สลดสามพีน่ อ้ งโดนแม่ทงิ้ ประชดพ่อ (2552) ทิง้ ลูก 2 ดญ.อยูก่ นั ล�ำพังพ่อแม่หาย (2552) เป็นต้น
(3) คนไร้บ้าน
ปรากฏการณ์เรื่องคนเร่ร่อนไร้บ้านที่จริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
ไทยมานานแล้ ว เพียงแต่ไม่อยู่ในความสนใจในระยะเวลานานนัก
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ในความรับรู้ของคนส่วนใหญ่คงเป็นประเด็นเรื่องคนจนไร้ที่อยู่อาศัยใน
เมืองใหญ่ ที่อาจมีสาเหตุมาจากการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาเสี่ยงโชค
ในเมืองหลวง แล้วอาศัยทีส่ าธารณะต่างๆ เป็นทีพ่ กั พิง อาจเร่รอ่ นอาศัย
หลับนอนไปเรื่อยๆ หรือจับจองบางแห่งเสมือนเป็นที่อยู่ถาวร
แต่เรือ่ งคนไร้บา้ นนีม้ กั กลายเป็นประเด็นส�ำคัญในหน้าหนังสือพิมพ์
เมื่อมีเหตุการณ์ประชุมส�ำคัญๆ ระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
คนเร่รอ่ นไร้บา้ นซึง่ ถูกมองว่าสกปรก ไร้ระเบียบ เป็นอันตราย เป็นภาพ
ที่รบกวนบรรยากาศสวยงามของบ้านเมือง จึงสมควรถูก “จัดการ”
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปิดสนามหลวงตอนกลางคืน เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค
ในปี 2546 น�ำไปสูก่ ารน�ำเอาประเด็นเรือ่ งคนไร้บา้ นผลักดันเป็นประเด็น
สาธารณะ คนเหล่านีจ้ งึ ค่อยขยับมีพนื้ ทีใ่ นสังคม และมีการเปิดเผยเรือ่ ง
ราวชีวิตครอบครัวในแง่มุมหลากหลาย ทั้งในแง่ของครอบครัวชนบทที่
ล่มสลาย การต่อสู้ชีวิตและพยายามด�ำรงความเป็นครอบครัว ไปจนถึง
ประเด็นทีว่ า่ คนไร้บา้ นอาจต้องถูกยอมรับในฐานะทีเ่ ป็นรูปแบบครอบครัว
อีกลักษณะหนึง่ ในเมืองหลวง นอกจากนีข้ า่ วในช่วงหลังก็เป็นการถกเถียง
ต่อสู้กันระหว่างคนไร้บ้านกับภาครัฐในเรื่องมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคนไร้บ้าน ทั้งเรื่องอาชีพ และพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสนามหลวงเป็น
กรณีพิพาทหลัก
ตัวอย่างข่าวในประเด็นคนเร่รอ่ นไร้บา้ นได้แก่ มนุษย์กระดาษกลาง
กรุง ชีวติ นีแ้ ผ่นเดียวก็เกินพอ (2542) ปิดสนามหลวงช่วงกลางคืนเริม่
1 ส.ค.ไล่ผีขนุน-คนเร่ร่อน (2544) คนเร่ร่อน-จรจัดเกลื่อนกรุง ยอด
กระฉูดเฉียด 2,000 คน (2545) คนเร่ร่อนยึดสะพานหลับนอน เขต
ชีแ้ หล่งพนัน-ยาเสพติด (2545) กทม.หาทีอ่ ยูร่ องรับผูบ้ กุ รุก คนเร่รอ่ น
หลังถูกไล่รอื้ หมดทางไป (2545) ผบช.น.สัง่ เข้มกวาดจับแรงงานเถือ่ น
รับเอเปค สร้างความประทับใจในบรรยากาศ ขอทาน-คนเร่รอ่ นโดนหมด
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(2546) สมัครพิฆาตคนเร่ร่อน ยัดคอกกักกันแบบหมา (2546) คน
เร่ร่อน-จรจัด ต้นหญ้าในป่าคอนกรีต (2546) แก้คนไร้บ้าน-สร้างบ้าน
กลางรับ (2547) คนไร้บ้านทะลักเมืองหลวง (2548) สนามหลวง
โรงแรมแบกะดิน ที่พึ่งพิงสุดท้ายของคนรากหญ้า (2548) กทม.ไล่ผี
ขนุน คนเร่ร่อน จัดเทศกิจตรึงก�ำลังปิดสนามหลวง (2548) พบคน
เร่ร่อนเกลื่อนกรุง 675 ราย พระนครยอมรับครองแชมป์ ระบุขาดที่อยู่
อาศัยเพียบ (2549) พระนครจัดท�ำแผนขับไล่คนเร่รอ่ นพ้นบริเวณสนาม
หลวง (2549) กทม.ลุยแก้คนเร่ร่อน-ส่งกลับภูมิล� ำเนา (2550)
พิษศก.ท�ำคนเร่ร่อนพุ่งแย่งเก็บขวด-กระป๋อง (2551) วิกฤตศก.ท�ำ
คนไร้บ้านพุ่ง กทม.เล็งขึ้นทะเบียนซาเล้ง (2551) คนเร่ร่อน-ไร้บ้าน
ขยะเมืองมีชีวิต ผลผลิตสังคมยุคทาสเงิน (2552) พม.ร่วมกทม.ฟื้น
สนามหลวง งัดกฎหมายเล่นงานคนจรจัด-ตามด้วยฝึกอาชีพ (2552)
ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ชื่อใหม่คนเร่ร่อนสนามหลวง-กทม. ถกเอ็นจีโอ
ร่วมแก้ (2552) เป็นต้น
(4) การทอดทิ้งไม่ดูแลผู้สูงอายุ
ข่าวที่น�ำเสนอส่วนใหญ่เป็นการทอดทิ้งพ่อแม่ที่สูงอายุให้อยู่โดด
เดี่ยวในบ้านที่เสื่อมโทรมในชนบทห่างไกล หรือน�ำคนชราไปทิ้งไว้ตาม
ทีต่ า่ งๆ โดยเฉพาะวัด บ้านพักคนชรา ให้มชี วี ติ อยูอ่ ย่างล�ำบาก เจ็บป่วย
เรื้อรัง ถูกกระท�ำรุนแรง ไม่มีลูกหลานดูแล ไร้ญาติขาดมิตร เนื่องจาก
ย้ายถิ่นไปท�ำงานหรือมีครอบครัวใหม่ ไม่สามารถท�ำงานหาเลี้ยงชีพได้
และเข้าไม่ถงึ สวัสดิการต่างๆ คนชราทีถ่ กู ทอดทิง้ อายุมากทีส่ ดุ คือ 93 ปี
และทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ คือ 61 ปี นอกจากนีก้ เ็ ป็นการน�ำเสนอเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้สูงอายุ เช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้สูงอายุ บทบาทของ
ผูส้ งู อายุในครอบครัว การรณรงค์คณ
ุ ธรรมหรือการสร้างจิตส�ำนึกในเรือ่ ง
ความกตัญญู เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของผู้สูงอายุ ไม่ทอดทิ้ง และ
ไม่เป็น “คนอืน่ ” ในครอบครัว ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็มนี โยบายมาตรการ
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ให้ความช่วยเหลือเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ ทั้งบ้าน
พักพิง สวัสดิการรักษาพยาบาล และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ตัวอย่างข่าวการทอดทิ้งผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุวันนี้ยังอยู่ใน
ความเหงา (2540) อนาถสังคมไทย คนแก่ถูกทอดทิ้งสูงถึง 20,000
คน (2541) พิษเศรษฐกิจลามสังคม คนชรา 3 แสนถูกทอดทิง้ (2541)
พบแม่เฒ่าวัย 72 ชีวิตรันทด ทั้งลูก-เขยไล่ส่ง (2541) กระตุ้นคนไทย
ใส่ใจผูส้ งู อายุ ไม่ถกู มองไร้คา่ (2543) ยกผูส้ งู อายุเป็นเสาหลักครอบครัว
(2545) ชีวิตคนแก่กับความเป็นอื่นในครอบครัว (2545) สศช.
แฉเศรษฐกิจดีแต่สังคมไทยเสื่อมคนแก่ถูกทิ้ง-หย่าเพียบ (2546) แฉ
ลูกเนรคุณ-ส่งแม่เข้าบ้านคนชรา (2547) ผูส้ งู อายุไทยมีแนวโน้มถูกทิง้
สูง เหตุลูกหลานท�ำงานไกลบ้านไม่ดูแล (2548) ตาบอดทิ้งวัด 20 ปี
พระรับภาระดูแล เผยญาติไม่สนใจ (2548) ลูกหลานพาทิง้ วัด แม่เฒ่า
วัย 81 มาไหว้พระแล้วเผ่น หิวโซขอข้าวชาวบ้าน (2548) เร่งรณรงค์
คนไทยเลิกทิ้งพ่อแม่ (2548) ชี้สังคมไทยควรมองผู้สูงอายุเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม (2549) ตายอยู่ในบ้าน 2 ปีไม่มีใครรู้ ลูกไปพบเป็นกระดูก (2550) เผยคนชราถูกโดดเดี่ยวพุ่งถึง 4 แสน (2551)
พ่อเฒ่าวัย 80 น้อยใจเขียนป้ายประจานติดหน้าบ้านลูกเนรคุณ (2551)
ผู้สูงอายุกับการตกเป็นเหยื่อความรุนแรง (2552) เป็นต้น
(5) การทอดทิ้งผู้ป่วยเรื้อรังหรือพิการ
แม้จะมีสดั ส่วนเพียง 3% แต่การทอดทิง้ ผูป้ ว่ ยก็มกั เป็นส่วนหนึง่
ของข่าวทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว ในฐานะ
ทีค่ วรจะมีบทบาทส�ำคัญหรือมีหน้าทีห่ ลักในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
ทีเ่ จ็บป่วยเรือ้ รังหรือพิการ ซึง่ ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง
ยาวนาน แต่จากข่าวทีเ่ กิดขึน้ พบว่า มีการทอดทิง้ คนป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง
ต่างๆ ผูพ้ กิ าร ทัง้ ทางกาย สติปญ
ั ญา และทางจิตอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้
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ก็เป็นข่าวการเข้าไม่ถงึ สวัสดิการต่างๆ รวมทัง้ การไม่ได้รบั การดูแลรักษา
ตามสมควร
ตัวอย่างข่าวการทอดทิ้งผู้ป่วยหรือพิการได้แก่ พบหนุ่มง่อย
พ่อแม่ทิ้งทุกข์ทรมานกว่า 18 ปี (2541) คนไทยแห่ปล่อยเกาะญาติ
โรคจิต (2548) ลูก 2 คนเกี่ยงเลี้ยงพ่ออัมพฤกษ์ พาขึ้นแท็กซี่ทิ้งไว้
คอนโด (2548) ลูกทรพีอมุ้ พ่ออัมพฤกษ์ทงิ้ วัด (2550) แฟชัน่ ลูกทรพี
โผล่อีก ลูกจับพ่อไปปล่อยวัด (2550) เฒ่า 75 อัมพฤกษ์ เมีย-ลูกทิ้ง
อยู่วัด (2550) พบหนูน้อยวัยขวบเศษพิการทางสมองโดนพ่อแม่
ทอดทิง้ (2550) สลดด.ญ.ดักแด้ถกู พ่อแม่ทงิ้ (2551) เฒ่าโรคประสาท
ถูกล่ามโซ่นานเกือบ 20 ปี (2552) เป็นต้น

2. ความรุนแรงในครอบครัว
ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นที่สื่อให้ความ
สนใจน�ำเสนอข่าวอย่างสม�่ำเสมอ และเป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ รายวัน
ทัว่ ประเทศ ในการรวบรวมครัง้ นีม้ ที งั้ สิน้ 6,550 รายการ คิดเป็น 25%
ของฐานข้อมูลทัง้ หมด ในหัวข้อความรุนแรงในครอบครัวนี้ ได้แก่ ประเด็น
ความรุนแรงในครอบครัว
อื่นๆ 3%

ทางรางกาย 13%

มรดก 2%
ทางเพศ 18%
ชีวิต 64%
N=6,550
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ข่าวความรุนแรงหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน โดยบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทั้งทางสายเลือดและ
การแต่งงาน แบ่งได้เป็นประเด็นความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทาง
เพศ และความรุนแรงทางจิตใจ (ซึ่งไม่ได้เป็นข่าวโดยตรง แต่เป็นปัจจัย
ที่น�ำไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ความรุนแรงในครอบครัวที่ถึงแก่ชีวิต
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและมักจบลงด้วยการสูญเสีย
ชีวิต ได้แก่ การท�ำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
โดยบุคคลในครอบครัวหรือผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ คูก่ รณีอาจเป็นทัง้
พ่อ/แม่กบั ลูก สามีกบั ภรรยา หรือคูค่ วามสัมพันธ์ในครอบครัวแบบอืน่ ๆ
ทั้งที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด การแต่งงาน และนอกสมรส เช่น
พ่อตา-ลูกเขย พีส่ ะใภ้-น้องเขย อา-หลาน ตา-ลูกเลีย้ ง แม่เลีย้ ง-เมียน้อย
ฯลฯ จากฐานข้อมูลที่รวบรวมพบว่า การท�ำร้ายที่ถึงแก่ชีวิตโดยบุคคล
ในครอบครัวมีทั้งสิ้น 4,164 รายการ หรือคิดเป็น 64% ของข่าวใน
หัวข้อความรุนแรงในครอบครัว โดยสามารถแยกลักษณะของความรุนแรง
ในครอบครัวที่เกิดขึ้นและน�ำไปสู่การเสียชีวิตได้ดังนี้
ความรุนแรงในครอบครัวที่ถึงแกชีวิต
อื่นๆ 1%
ครอบครัว
16%

หึงหวง นอกใจ
ชูสาว 57%

พอ/แม-ลูก
26%
N=4,164
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(1) สาเหตุส่วนใหญ่ของการท�ำร้ายคนในครอบครัวจนถึงแก่
ชีวิตคือ การหึงหวง นอกใจ ชู้สาว
นอกจากนี้ยังรวมถึงความขัดแย้งระหว่างเมียหลวง-เมียน้อย
กรณีไม่สามารถยอมรับการยุติความสัมพันธ์ การไปมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น มีความสัมพันธ์นอกสมรส ความรู้สึกระแวง หึงหวงอีกฝ่าย
ว่าจะไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับคนอื่น ประเด็นทางอารมณ์ความรู้สึก
ทีร่ กั มากเกินไปและหมดรักเหล่านี้ เป็นสาเหตุส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำร้าย
และจบลงด้วยการฆ่า มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ 57% ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่
เกิดขึ้นระหว่างผัว-เมีย เมียหลวง-เมียน้อย และผัวหรือเมียกับบุคคล
ที่สาม คือ ชู้หรือกิ๊ก ลักษณะการท�ำร้ายจนเสียชีวิตก็มีตั้งแต่ใช้ปืนยิง
แทงหรือฟันด้วยมีดดาบ สาดน�้ำกรด ตัดเฉือนอวัยวะเพศ ทุบตี วาง
เพลิง ขับรถชน กระโดดตึก ฯลฯ นอกจากนี้ ลูกและบุคคลใกล้ชิดก็มี
ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ด้วย
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมทั้งการฆ่าตัวตายตาม
ข้อสังเกตประการหนึง่ คือ ภาษาของสือ่ ทีใ่ ช้สะท้อนให้เห็นถึงอคติ
ทางเพศ มีนัยยะประนามผู้หญิง เช่น การใช้ภาษา “กากี” หมายถึง
ผู้หญิงที่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอื่น หรือใช้ค�ำว่า “โมรา” หมายถึง
หญิงทีก่ ระท�ำรุนแรงต่อสามี ขณะทีห่ ากเป็นกรณีผชู้ ายเป็นผูก้ ระท�ำรุนแรง
สือ่ มักจะใช้คำ� ว่า “บ้านเล็ก” ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ชสู้ าวกับบุคคลอืน่
“แค้น” เพือ่ ระบุถงึ อารมณ์โกรธทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากปัญหาความรักความ
สัมพันธ์ที่เรียกว่า “พิษรักแรงหึง” เมื่อคู่รักไปมีความสัมพันธ์กับบุคคล
ที่สาม โดยเฉพาะกับผู้ชายที่ถือว่าเป็นการหยามเกียรติ หรือต้องจบ
ความสัมพันธ์ฉนั ท์ครู่ กั ซึง่ ในบางครัง้ ผูก้ ระท�ำฆ่าตัวตายตาม ขณะทีห่ าก
เป็นกรณีผู้หญิงเป็นผู้ก่อความรุนแรงนั้น สื่อมักจะใช้ค�ำว่า โหด เหี้ยม
เช่น เมียเหี้ยมจ้าง 6 แสนฆ่าผัวสุดโหด (2542) นอกจากนี้ยังมีข่าวที่
แสดงให้เห็นอคติทางเพศอย่างเห็นได้ชดั เช่นข่าว ตลบมุง้ ยิงชูด้ บั แต่เมีย
ปันใจแค่เจ็บ (2542)
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ตัวอย่างข่าวกรณีหึงหวงระหว่างผัว-เมีย หรือรักสามเส้า หรือ
มีความสัมพันธ์ซ้อน โดยสื่อมักจะใช้ค�ำว่าตีท้ายครัว สวมเขา เล่นชู้
ได้แก่ เมียสวมเขาแค้นตามล่าซัลโวชู้ดับ (2540) ทุบเมียกากีเล่นชู้
เพื่อนบ้านตายคามือ (2540) แค้นเมียสวมเขาฆ่าทิ้ง-ยิงตัวตายตาม
(2540) ผัวจอมโหดหึงเมียจนหน้ามืดตีตายคามือ (2541) กากีเริง
สวาทชู้ ผัวแค้นแทงพรุน (2541) ตัดสินรักสามเส้ายิงหัวเมียกอดศพ
ฆ่าตัวตาม (2541) เห็นภาพเมียระเริงรักกับชู้ ผัวชักปืนยิงไม่ยงั้ คาเตียง
(2542) สุดแค้นผัวมากรัก เมียฆ่าโหด น�้ำกรดสาดเจ้าโลก (2543)
มีดท�ำครัวแทงมิดด้าม เกย์หนุ่มฆ่าโหดสาวใหญ่แย่งผัว (2543) แค้น
โดนตีท้ายครัว ลูกผู้ชายยอมไม่ได้ กล้วยแขกฆ่าส้มต�ำ (2543) แค้น
ถูกหยามเกียรติยิงชายชู้ดับสยอง (2544) เมียหึงฆ่าผัวแล้วกรอกยา
ตายตาม (2544) เมียผศ.แค้นผัวดร.มีสัมพันธ์สวาทหญิงอื่น ควงปืน
จ่อยิงดับสยอง (2545) สาวหึงโหด เตารีดทุบแฟนดับดิน้ (2545) สุด
ทนเมียกกชู้เริงรักเพื่อนครูยิง-ฟันกระจุย (2545) หนุ่มรปภ.แค้นเมีย
ระรื่นชู้คว้าปืนยิงทะลุอก (2545) จิกผมจ้วงแทงคอดับชู้คาลานสวาท
(2546) พ่อเฒ่า 74 หึงสยองฆ่าเมียวัย 81 (2546) ปืนกุฏิหาหลวง
พี่ ผัวจับได้บีบคอดับ (2546) ผัวสุดทนฆ่าโหดเมียกากีหาสู้ชายชู้ไม่ได้
(2547) เฒ่า 66 ยิงพี่ 67 ดับ หึงจู๋จี๋เมียวัย 60 ปี (2547) หนุ่ม
ไฟฟ้าคลั่งตีชู้ดับ ขณะพลอดรักกับภรรยา (2547) จ่อยิงชายชู้คาเตียง
คาวกามเซ่นสวาท สตท.หึงโหดยิงหัวเมียดับแค้น (2547) หนุม่ หึงโหด
รัดคอฆ่าสาวใหญ่ ฉุนนอนกกชายชูล้ บหลูเ่ กียรติ (2547) ลูกเอาแม่ท�ำ
เมียหึงพ่อเลี้ยงรัวยิงดิ้นดับคาอก (2547) ผัวหึงโหดค้อนทุบเมียขวาน
จามสยอง (2548) ผัวหนุ่มฉุนเมียแก่ขี้หึงจนน่าร�ำคาญฟันดับ-ฆ่าตัว
ตาม (2549) เมียสาดน�้ำกรดใส่ผัวจอมเจ้าชู้เสียชีวิตอนาถ (2549)
นร.หนุ่มหึงนักเรียนสาวมีกิ๊กใหม่ยิงดับคาห้องเรียน (2549) เจอ
ล่อนจ้อนอยูก่ บั ชู-้ ผัวตืบ้ เมียตายคาตีน (2550) แค้นทอมกกเมียจ่อหัว
2 นัดดับ (2550) พิษรักแรงหึง ‘หั่นเจ้าโลก’ บทเรียนจ�ำฝังใจ ‘ผู้ชาย
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เจ้าชู้’ (2550) สามีไม่เลิกกิ๊กสาว-เมียฆ่ายกครัว 4 ศพ (2550) เมีย
ปันใจทอมด่าผัวไม่มนี �้ำยา หนุม่ โรงงานแค้นมีดปาดคอดับ (2551) เมีย
น้อยโหดไฟเผาพร้อมสามี หึงไม่กลับบ้านไปหาเมียหลวงน�ำ้ มันราดร่อแร่
(2551) สุดแค้นถูกสวมเขา ดต.ยิงชู้ดับเมียเจ็บ (2551) สาวแค้น
ผจก.ไฟแนนซ์หนีงานแต่งพาญาติสกรัมดับอนาถ หลอกให้จดั งานหรูรอ
เก้อจับได้มีครอบครัวอยู่แล้ว (2552) รวบเจ้าอาวาสดัง ฆ่าผัวคู่กิ๊ก
กะซวกยับ 7 แผล (2552) จับพระหึงโหดแค้นเมียมีกิ๊ก (2552)
พระใจเหี้ยมร่วมสีกาโหดลวงฆ่าทิ้งผัว (2552) เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวกรณีระแวงว่าจะนอกใจหรือไปมีความสัมพันธ์ชสู้ าว
กับบุคคลอื่น ได้แก่ ระแวงสวมเขา ยามคลั่งฟันยับ 19 แผลฆ่าเมีย
(2540) เมียบุกฆ่าผู้หมวดคาสน. แค้นปันใจยิงตัวตายตาม (2540)
ระแวงเมียนอกใจจ่อยิงดับ-ฆ่าตัวตาม (2541) ระแวงเมียมีชู้ใช้มีดฟัน
คอดับ (2541) ระแวงพ่อเลี้ยงชอบเมียยิงดับสนิท 2 ศพ (2542) ม.
4 ระอาแฟนม.2 ขี้หึงจ่อยิงสยอง (2544) ผัวฆ่าเมีย ทั้งยิงแทงระแวง
มีชู้ (2544) ภรรยาสุดทนสามีกล่าวหามีชู้ ทุบตีคว้าเหล็กแป๊บฟาดดับ
(2545) ผู้เฒ่า 72 หึงสุดโหด ระแวงเมียแก่คบชู้ ชัก.22 ซัดดับอนาถ
(2545) เกย์รักโหดจ่อยิงหนุ่มแล้วฆ่าตัว (2545) ผัวโหดระแวงเมีย
มีชู้กระหน�่ำแทงดับ (2545) จุดไฟเผาลูกกับเมีย ระแวงปันใจชายอื่น
(2546) เมียระแวงผัว-ฆ่าโหด ตัดจู๋-ต้มจนสุกคาหม้อไฟฟ้า (2546)
เมียแก่ระแวงผัวเด็กมีกิ๊ก ตัดทิ้งเจ้าโลกทิ้ง (2548) ระแวงเมียควัก
ระเบิดขู่ สลักหลุดบึ้มฝ่ายหญิงดับ (2548) ผัวโหดเตะก้านคอเมียดับ
อีกราย เมียเสี่ยคว้าปืนซัลโวผัวขณะนั่งจู๋จี๋กิ๊ก (2549) ผัวหึงโหดซ้อม
เมียดับคาเตียง ระแวงแต่งตัวสวยผิดปกติหวั่นแอบไปมีกิ๊ก (2549)
รปภ.ระแวงเมียปันใจให้ชายอืน่ แทงดับ-ลูกเจ็บ (2552) ผัวฝรัง่ หึงโหด
ระแวงเมียชาวไทยนอกใจซ้อมจนตาย (2552) เมียสาวระแวงผัวตร.แอบ
มีกกิ๊ ส่องดับฆ่าตัวตายตาม (2552) ระแวงเมียแอบกิก๊ ญาติหลวงพีห่ งึ
สึกบุกยิงดับ (2552) เป็นต้น
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กรณีทพี่ า่ ยรัก หรือไม่สามารถยอมรับการยุตคิ วามสัมพันธ์ฉนั ท์
คูร่ กั ได้ ซึง่ นอกจากจะเกิดขึน้ ระหว่างคูค่ วามสัมพันธ์แล้ว หลายกรณียงั
เกิดขึน้ กับญาติหรือบุคคลใกล้ชดิ คูก่ รณีอกี ด้วย ได้แก่ แค้นเมียสาวตีจาก
ฆ่าโหดราดน�ำ้ กรด (2540) แค้นถูกนักร้องสลัดรัก ผ้วเก่าจิกหัวจ่อยิงดับ
(2540) เขยแค้นหฤโหดเผาทัง้ เป็นพ่อตาขวางรัก (2541) เมียไม่คนื ดี
ลากลูกซองยิงฟุบคาวงข้าว (2541) ผัวแค้นเมียตีจาก กอดคอจุดระเบิด
(2541) รักคุดผัวโหดฆ่าเมียตามตื๊อง้อไม่สมหวัง (2541) เมียไม่ยอม
คืนดีผวั ยัวะยิงทิง้ (2542) รักสลายต้องตายด้วยกัน เมียรักไม่ยอมคืนดี
จ่าตัดสินด้วยลูกปืน (2544) แค้นสาวเบี้ยวแต่ง เสี่ยมือถือลั่นไกโหด
ยิงตัวตาม (2546) แค้นแม่มา่ ยจับลูกพาหนีตอ่ รองคืนดี (2547) คลัง่
เมียฟ้องหย่าฆ่าบ้าระห�่ำล้างครัวตาย 4 ศพ (2548) สาวแทงผัวผอ.
รับท�ำใจไม่ได้ถูกตีจาก (2548) ครูหนุ่มแค้นขอคืนดีไม่เป็นผล บุกยิง
อดีตภรรยาดับคาร.ร. (2548) นอนกอดศพ 2 วัน แฟนปี 4 ขอเลิก
รปภ.บีบคอดับ (2548) เฒ่า 63 ปืนโหดรัวฆ่า 3 ศพ แค้นเมียไม่คืนดี
(2549) ผัวโหด-เมียขอหย่าเตะคอหักตาย (2549) รวบผัวโหดกระทืบ
เมียน้อยดับ หลังฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างพยายามขอเลิก (2549) ฆ่า
ตัดพวงสวรรค์จอมเจ้าชู้ เมียเก่าแค้นถูกทิง้ บุกทุบหัวก่อนเฉือน (2550)
ฆ่าเมียพร้อมลูก 3 คนป่วยเครียดกลัวนอกใจ (2550) กิ๊กขอเลิก-รับ
ไม่ได้ เมียตร.พาลฆ่าทิ้ง ยิงกิ๊กผัวดับอีกราย (2550) เฒ่า 72 หึงโหด
บุกยิงเมียเก่า 50 คบหนุ่ม 32 (2550) ทอมรักคุดคว้ามีดปักหัวใจดี้
ดับก่อนดิ่งชั้น 7 ตายตาม (2551) สามีโหดง้อเมียไม่ส�ำเร็จยิงทิ้ง
2 ศพ (2551) ดต.คลั่งรักแค้นฆ่าพ่อตาแม่ยาย หย่ากับเมีย 2 ครั้ง
ขอคืนดีไม่ได้-ยิง (2552) อดีตสามีหึงโหดบุกถล่มงานแต่ง (2552)
เครียดเมียขอเลิกมีดฟันปางตาย-ปาดคอตัวเองซ�้ำ (2552) เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวกรณีความรุนแรงเนื่องจากปัญหาขัดแย้งระหว่าง
เมียน้อย-เมียหลวง ได้แก่ ลิเกหนุ่มรวยรักจ่อยิงเมียหลวง ฐานหือ
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เมียน้อย (2540) มีเมียน้อยต้องตาย (2541) เมียหลวงโหดรัวยิง
เมียน้อยดับกลางตลาด (2541) หลวง-น้อยเปิดศึกดวลมีดสัน้ (2542)
หลงรักผัวชาวบ้าน ม่ายอ�ำมหิตราวีกรีดหน้าเมีย (2542) เมียน้อย
ด.ต.ฆ่าบ้านใหญ่เหตุแย่งที่ดิน (2542) เมียน้อยบุกบ้านแม่ผัว เมีย
หลวงใช้มีดแทงดับ (2543) รวบเมียน้อยพยาบาลจ้างยิงเมียหลวง
(2546) เมียหลวงด.ต.มอบตัวยิงเมียน้อย (2546) บ้านเล็กกะซวก
บ้านใหญ่ดบั สยอง (2547) เมียน้อยหึงโหดบุกแทงเมียหลวงดับ (2547)
เผาทั้งเป็นเมียน้อย บุกย่างสดเมียหลวงหึงโหด (2547) เมียน้อยยิง
เมียหลวงแค้นหยามลูกผูห้ ญิง (2547) เมียหลวงเปิดศึกบุกยิงเมียน้อย
ดับ แค้นผัวหนีมานอนกก-ยิงตัวตายแต่รอดหวุดหวิด (2548) เมีย
หลวงจอบฟาดเมียน้อยดับคาบ้าน 3 ผัวเมีย (2549) เมียน้อยแทง
บ้านใหญ่ดับกลางห้าง (2549) ผัวน้อยส่องผัวหลวงดับ (2550) เมีย
หลวงหึงโหดจ้วงแทงเมียน้อย (2550) เมียหลวงลุยเมียน้อยมีดฟันหัว
ราดน�้ำมันเสื้อ-ผ้า เผาพร้อมเมียเด็ก (2551) เมียน้อยฆ่าเมียหลวง
อ้างแค้นถูกด่า-กดขี่ จ้างมือปืนซัลโวคาที่ (2551) จับผัว-เมียหลวง
จ้างฆ่าเมียน้อย (2552) หลวงสุดกลั้นผัวอบต. ควงมาเย้ย กรดสาด
หน้าบ้านเล็ก ยิงเป้ากางเกงเล็งพวงสวรรค์มุ่งดับไฟแค้นพลาดถูกท้อง
(2552) หึงโหดเมียหลวงคว้าลูกซองยิงเมียน้อยดับ (2552) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีกรณีความรุนแรงในครอบครัวที่มีสาเหตุจากการ
ไม่ได้รบั การตอบสนองทางเพศ ไม่ยนิ ยอมให้มเี พศสัมพันธ์ ท�ำให้อกี ฝ่าย
โกรธและลงมือท�ำร้ายจนถึงแก่ชีวิต เช่นข่าว กิ๊กสาวแทงผจก.บิ๊กซีดับ
ไม่ให้อบึ๊ โมโหเข้าตบตีมดี จิม้ สวนตัดเส้นเลือด (2549) ฆ่าเมีย-ลูกเลีย้ ง
เผาบ้าน-ยิงตัวฉุนเมียไม่ให้นอน (2550) รวบผัวฆ่าเมียหมกม่านรูด
อ้างหยามเซ็กซ์สู้ฝรั่งไม่ได้ (2550) รปภ.หนุ่มขออึ๊บเมียก่อนแยกทาง
ไม่ยอมคว้าท่อนเหล็กตีผัวดับคาที่ (2550) พระเอกลิเกโหดถล่มยิงกิ๊ก
พรุนฉุนปมบนเตียงหญิงเมาท์หนักชายเป็นซาดิสต์ (2552) เป็นต้น
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(2) ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างพ่อ/แม่และลูก
ในทีน่ เี้ ป็นกรณีพอ่ /แม่ทำ� ร้ายลูกจนถึงแก่ชวี ติ และลูกท�ำร้ายพ่อ/
แม่จนถึงแก่ชีวิต และกรณีท�ำร้ายจนถึงแก่ชีวิตทั้งครอบครัว มีสัดส่วน
คิดเป็น 26% ของข่าวว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุที่แยก
เป็นหัวข้อไว้ต่างหากก็เพื่อแสดงภาพความรุนแรงต่อชีวิตที่สามารถ
เกิดขึน้ ได้งา่ ยทีส่ ดุ เนือ่ งจากเกิดขึน้ จากบุคคลทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ดุ ไว้ใจได้มาก
ที่สุด คือ พ่อ-แม่-ลูก สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวหัวข้อนี้
มีหลายประการด้วยกัน เช่น ฆ่าครอบครัวเพื่อหนีปัญหาบางอย่าง
โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ความเครียด ความผิดหวัง ความเจ็บป่วย
ร้ายแรง หรือเป็นผลจากเมาเหล้า ติดยาเสพติด ที่น่าสนใจคือ การฆ่า
ลูกด้วยเหตุยตุ คิ วามสัมพันธ์กบั สามีหรือภรรยา หรือเพือ่ ประชดพฤติกรรม
ของอีกฝ่าย และกรณีลกู ท�ำร้ายพ่อเนือ่ งจากท�ำร้ายแม่ ทัง้ นี้ ข่าวในหัวข้อ
นี้ทั้งหมดรวมถึงพ่อ/แม่เลี้ยง หรือพ่อ/แม่บุญธรรมไว้ด้วย
ตัวอย่างข่าวที่พ่อหรือแม่ท�ำร้ายลูกจนเสียชีวิต มีสาเหตุหลาก
หลาย เช่น ทนต่อบางพฤติกรรมไม่ไหว ประชดคูส่ มรส เป็นผลจากเหล้า
หรือยาเสพติด ฯลฯ ได้แก่ พ่อโหดกระทืบลูกติดแม่ 2 ขวบไส้แตก
(2540) ลูกร้องดังพ่อร�ำคาญจับปาดคอ (2540) ผัวติดเหล้า เมียโหด
เฉือนคอลูก 2 ขวบดับ (2541) พ่อสุดทนจ�ำใจฆ่าลูกทรพีทาสยาบ้า
(2541) ประชดเมียทิ้งพ่อฆ่าลูก 2 ขวบกรอกยาพิษ (2541) พ่อคลั่ง
ยาบ้าจับลูกโยนน�้ำ (2541) ติดเอดส์จากผัว ซี 5 ฆ่าลูก กรอกยาเชือด
คอ (2541) ลูกโยเยพ่อเลี้ยงเตะโครมดับอนาถ (2541) สองแม่ลูก
น้อยใจชีวิตซดยาฆ่าแมลงดับ (2541) พ่อจ�ำใจฆ่าลูกทรพีท�ำร้ายแม่
(2541) พ่อแค้นลูก เห็นเป็นกระสอบทรายกะซวกดับ (2542) ปมแม่
คลัง่ ฆ่าลูกน้อยเอือมระอาผัว (2542) แค้นผัวกลับดึกฆ่าลูกในไส้ (2542)
3 พ่อแม่ลูกสลดซดยาหนีความอดอยาก (2542) ประชดเมียหนี ผัว
ระเบิดหัวดับ ยิงทิ้งลูกชายหญิง (2542) แค้นผัวรักทรยศ แม่อ�ำมหิต
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จับลูกกรอกยาพิษ (2542) กระทืบลูกตายคาที่ พ่อเลี้ยงโหดระบาย
แค้นแทนเมีย ขอเงินกินเหล้าไม่ได้ (2542) เอือ้ งเหนือประชดผัว เชือก
มัดร่างลูกน้อยโดดอ่างเก็บน�้ำฆ่าตัว (2543) หักคอฆ่าสลดลูกชาย 4
ขวบ แม่เอดส์ขั้นสุดท้ายห่วงลูกรับชะตาโหด (2543) น้อยใจผัวกินยา
ฆ่าตัวตายพร้อมลูกน้อย (2543) พ่อเลีย้ งอ�ำมหิตจับโยนบกสลบฆ่าลูก
วัยขวบครึง่ (2544) สลดพ่อฆ่าลูกแค้นด่าเมียน้อยชักปืนยิงหัว (2544)
พ่อสุดทนซัลโวลูกทรพีดับคาบ้าน (2544) เมียระแวงผัวมีชู้ จับลูก 2
คนกรอกยาพิษ-ฆ่าตัวตาย (2544) จับพ่อเลี้ยง-แม่แท้ทุบตีลูกน้อย
ตายอนาถ (2544) อ้างโมโหเมีย ตื้บลูกพิการตาย (2545) พ่อเลี้ยง
โหดไม้ฟาดลูก 3 ขวบคามือ ไม่หน�ำใจชกช�้ำที่ท้อง เหตุป้อนข้าวแล้ว
งอแง (2546) แม่ 18 ฆ่าลูก 4 เดือน หักคอดับ-ซดยาพิษประชดผัว
ทิง้ (2546) พ่อสลัดจีวรฆ่าลูกติดยา เพีย้ นช�ำเราสัตว์ไม่พอตามราวีแม่
(2547) น้อยใจเมียมีผัวใหม่ซดยาพิษดับพร้อมลูก 2 ขวบ (2547)
แม่รับโมโหลูกอึราด จับหัวโขกห้องน�้ำดับ (2548) ยาพิษใส่นมกรอก
ลูกดับ ผูกคอตายตาม ระแวงผัวปันใจ (2548) ซ้อมเมียน่วม พ่อ 74
เข้าห้าม เจอพร้าเข้าขู่ ลูกซองยิงดับ (2548) เฒ่า 74 แทงลูกเลี้ยงขี้
เมา ตัดขั้วหัวใจดับอนาถ สุดทนถูกซ้อมประจ�ำ (2548) แม่รมแก๊สฆ่า
ลูก 8 เดือนตายอนาถแค่ผัวไม่กลับบ้าน (2549) แม่มอบตัวรับฆ่า
ลูกสาววัย 9 เดือน เพราะผัวใหม่ไม่ชอบที่มักร้องไห้โยเย (2549) พ่อ
โมโหลูกร้อง บีบคอดับคามือ (2551) พ่อเหลืออดฆ่าลูกทรพี เผยเหตุ
โดนซ้อมประจ�ำ (2551) จน-เครียด-คลัง่ พ่อตืบ้ ลูกสาวดับแค่ทำ� ไอติม
เลอะบ้าน (2552) ฉุนเปิดวิทยุดัง-พ่อยิงลูกเลี้ยงดับ (2552) เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวที่ลูกเป็นผู้ท�ำร้ายพ่อหรือแม่จนเสียชีวิต ได้แก่
ไอ้ทรพีคลั่งยาบ้า ปากฉลามฆ่าพ่อดับ (2540) ลูกฆ่าแม่ทุบกบาลตาย
คาที่ (2540) ลูกทรพีคลัง่ คว้าปังตอไล่ฟนั พ่อแม่นอ้ ง (2540) ลูกทรพี
เสีย้ นยาบ้าฆ่าพ่อท�ำร้ายแม่ (2541) ลูกทรพีคลัง่ ยาบ้าแทงแม่รา่ งพรุน
(2541) ลูกฆ่าพ่อ ถูกกดดันทนไม่ไหว (2542) ฆ่าพ่อเลี้ยงมอบตัว
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แค้นปล�้ำน้อง (2542) ลูกก่อเหตุปิตุฆาตแค้นพ่อทรมานแม่ (2543)
เห็นพ่อเมาทุบตีแม่ ลูกวัย 14 ปีปติ มุ าต (2543) ทรพีตดิ ยา-ประสาท
ฆ่าพ่อบังเกิดเกล้า (2543) ลูกทรพีฆ่าแม่แล้วเผา อ้างอยู่ไปเปลือง
ข้าวสุก (2543) ลูกทรพีก่อคดีปิตุฆาต ปืนแก๊ปจ่อยิงขมับพ่อ โมโห
ถูกสั่งให้ท�ำงาน (2544) ลูกทรพีฆ่าพ่อ-ย่า ฉุนต�ำหนิตกงานพาคู่เกย์
เข้าบ้าน (2545) ลูกสุดทนพ่อขี้เมา ซ้อมแม่ประจ�ำ จ้วงมีดแทงดับ
(2545) ตะลึงแม่-ลูกมัว่ เซ็กส์ อ้างถูกหยามมาตุฆาต (2545) ลูกทรพี
ฆ่าพ่อแค้นทิ้งแม่มีเมียใหม่ (2546) ทรพีโหดโมโหหิวสากทุบหัวฆ่าพ่อ
บังเกิดเกล้า (2546) ซัลโวดับคาชามข้าวลูกฆ่าแม่อ้างไม่ยอมให้เที่ยว
(2546) ลูกทรพีแม่ไล่ไปนอนฉุนใช้ไม้ตีสมองกระจาย (2547) ล่าลูก
ทรพีโมโหหิวมีดฟันหัวพ่อบังเกิดเกล้า (2547) ลูกทรพีตีพ่อตายคามือ
ขอเงินเที่ยวให้ร้อยเดียว (2547) ชะแลงตีหัวพ่อดับ ยัวะถูกด่าขี้เมาหลังยาว (2547) ลูกเลี้ยงโหดฆ่าพ่อ ฉุนท�ำร้ายแม่-เมีย ใช้มีดแทงไส้
ทะลัก (2547) ลูกทรพีฟนั คอแม่ดบั อ้างแค้นพ่อ-แม่หงุ ข้าวไปถวายพระ
(2548) ทะเลาะกันเรื่องแมว ลูกฟันคอฆ่าพ่อเลี้ยง (2549) ลูกทรพี
ฆ่าแม่ ท�ำแต่ไข่เจียว (2549) ลูกเลี้ยงแค้นถูกด่าขี้คุก คว้ามีดแทงพ่อ
เลี้ยงดับ (2549) สลดลูกสาวปกป้องแม่ คว้ามีดแทงพ่อเลี้ยงดับแค้น
ท�ำร้ายบุพการี (2549) ลูกทรพีกระทืบพ่อดับ แม่เผยท�ำร้ายประจ�ำ
เพราะฤทธิ์สุรา-ยาบ้า (2549) ทรพีชักมีดแทงพ่อดับ แค้นถูกตบเรื่อง
ขี้เหล้า (2550) สยองลูกฆ่าพ่อก่อนคว้านทองกินเครื่องใน-หัวใจ
(2550) สุดสลด-ลูกทรพี ฆ่าพ่อแม่ตายคามือ แค้นรักน้องมากกว่า
(2550) ทรพีน�้ำร้อนราดไม้ตีแม่พิการดับ (2550) ลูกทรพีฆ่าพ่อ
ทนไม่ไหวเมาแล้วซ้อมแม่ (2551) ลูกเลี้ยงทุบแม่เลี้ยงกดน�้ำดับ ฉุน
ท�ำกับข้าวช้าพ่อดุไล่หนี (2551) ทรพีฆา่ พระพ่อ ยิงดับอ�ำมหิต (2551)
แค้นซ้อมแม่-แทงพ่อเลี้ยง (2551) คว้ามีดแทงพ่อ 11 แผลดับหลัง
ถูกดุดา่ ให้ชว่ ยท�ำงาน (2552) ลูกชายทรพีบกุ ฆ่าแม่ โมโหไม่ประกันตัว
(2552) เป็นต้น
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ตัวอย่างข่าวท�ำร้ายจนถึงแก่ชีวิตทั้งครอบครัว หรือฆ่ายกครัว
ได้แก่ นาแล้งสวนล่มหนีจนฆ่าล้างครัว (2540) หนุ่มใหญ่พ่ายชีวิตยิง
ลูกฆ่าตัวตายหนีกลุ้ม (2540) ม่ายสาวเครียดจัดฆ่าเผาลูกครอบครัว
แตกยับ (2545) พ่อยิงลูกสาววัย 15 หนีสภาพชีวิตรันทด (2545)
พ่อ-แม่วยั โจ๋กรอกยาพิษ หนีโรคร้ายตายตามลูก 4 ขวบ (2546) สลด
ฝาแฝดวัย 1 เดือน ตาย 3 ศพพร้อมแม่ ผูกคอยกครัวประชดชีวิต
(2546) น้อยใจเมียกรอกยานอนหลับลูกแล้วแขวนคอตัวเอง (2547)
กรอกยาพิษฆ่า 3 ลูกสาว พ่อ-แม่โดดตึกตายตาม (2548) เมายาบ้าวิปริต ฆ่ายกครัวพ่อ-พี่-น้อง 3 ศพ (2548) หนุ่มฆ่ายกครัวอ้างแค้น
พ่อแม่ปล่อยน้องถูกข่มขืน (2548) สลดซี 5 ปืนคลัง่ โรคซึมเศร้ามรณะ
ยิงยกครัว 5 ศพ (2548) พ่อพ่ายสังคมจับลูก 3 ขวบโยนดิ่งตึกตาย
ตาม (2548) พ่อค้าเครียดยิงลูก-เมียก่อนฆ่าตัวตาย (2548) เครียด
ฆ่าเมีย-ลูก ยิงตัวตายตาม 3 ศพ ปมบ่อกุ้งเจ๊งหนี้ท่วม (2549)
ซดยาพิษผสมเหล้ายกครัว 4 ศพ - จับลูกน้อย 4 ขวบกรอกจบชีวิต
รันทด (2549) น้อยใจผัวไม่กลับบ้าน เมียโดดทะเลลาตายหอบลูกจม
ดิ่ง-3 ศพ (2550) ตร.เครียดปัญหาครอบครัวยิงลูก-เมียเจ็บจ่อขมับ
ตัวเองดับ (2550) อดีตสจ.ป่วยมะเร็ง ยิงลูกป่วยประสาท แล้วระเบิด
ตัวตาม (2550) สังเวยความจน กรอกพิษตายยกครัว 5 ศพ (2551)
ลูกชายติดยาจนถอนตัวไม่ขึ้น พ่อแม่เลยวางยาพิษตายกันทั้งบ้าน
(2551) เครียดหนี้ท่วม 10 ล้าน แม่ฆ่าลูก ยิง 5 ขวบ-แล้วยิงตัว
(2551) มาตุฆาต-ยิงตัวตายตาม สงสารแม่ป่วยหนัก ตร.ท่องเที่ยว
ลั่นไก (2552) เป็นต้น
(3) ความสัมพันธ์ขัดแย้งในครอบครัว
ในที่นี้หมายถึง กรณีการท�ำร้ายถึงชีวิตคนในครอบครัว ทั้งกรณี
พ่อ/แม่ท�ำร้ายลูก สามีท�ำร้ายภรรยา พ่อตาท�ำร้ายลูกเขย หรือญาติ
ท�ำร้ายและฆ่ากัน สาเหตุขัดแย้งที่น�ำไปสู่การฆ่าในครอบครัวนี้มีหลาย
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ลักษณะ ได้แก่ การไม่สามารถทนกับพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้ เช่น
ชอบทุบตี ใช้ก�ำลัง บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ไม่รับผิดชอบครอบครัว
เล่นการพนัน กินเหล้า ติดยาเสพติด ไปจนถึงปัญหากระทบกระทัง่ เล็กๆ
น้อยๆ ในครอบครัวที่น�ำไปสู่การลุแก่โทสะ การโทษคนในครอบครัว
ในกรณีที่ท�ำให้ครอบครัวตัวเองล่มสลาย ไม่สามารถขอคืนดีกับคู่ได้
และลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงในที่สุด
ตัวอย่างข่าวความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากปัญหากระทบ
กระทัง่ เล็กน้อยในชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ ระหว่างคูส่ มรส ญาติทางสายเลือด
และญาติจากการแต่งงาน ได้แก่ เมียไม่ให้เงินผัวถูกหมกท้องร่อง (2540)
เขยโหดกลัวแม่ยายพรากเมียกะซวกดับ (2540) ขอยืมเงินแม่ยาย
ไม่ได้ยิงเมียฆ่าตัว (2540) ตัดหัวน้องสะใภ้เซ่นหิวข้าว (2541) เหม็น
ขีห้ น้าผัวใหม่ลกู สาว จับหลานกรอกยาฆ่าแมลง (2542) พีเ่ ขยกระหน�่ำ
ยิงน้องสะใภ้ปากจัด (2542) ผัวเมียขี้บ่นด่าไฟแลบ ผัวเดือดยิงทิ้ง
(2542) ปู่-ย่ามหากาฬราดนํ้ากรดฆ่าหลาน 6 ชีวิต (2544) ฆ่าเจ้า
สาวแค้นอมเงินช่วยงานแต่ง (2544) หวงรถคันโปรดน้องขี้ยัวะระเบิด
หัวพี่ (2545) แค้นเมียแอบขายที่กะซวกดับ (2545) สิ้นเสน่ห์ปลาย
จวัก ผัวฆ่าเมียฉุนซุบหน่อไม้จืด (2546) จ่าตร.สุดทนปากเมียปืน
จ่อขมับกดโป้ง (2546) ยัวะแค่เปิดประตูช้า ยิงเมียดับผญบ.โหดฆ่า
ตัวตาม (2546) ยัวะลูกเขยปากไม่ดี ฆ่าเผาโหดพ่อตาวัย 71-จนมุม
(2548) ขอเงินดันไม่ให้ เมียฉุนยิงผัวดับ (2548) สาวใหญ่ฆ่าปิดปาก
หลานสาว ทุบหัวจับโยนทิ้งน�้ำกลัวปูดข่าวชู้รักคนใหม่ (2549) 3 ขวบ
โยเย-เชือดคอ น้าสาวโหดโยนศพทิ้งอ่างห้องน�้ำ (2549) เขยโหดฉุน
พ่อตากระหน�่ำลูกซองใส่ฐานดุด่าไม่เว้นวัน (2551) แม่ยายปืนดุ
ยิงลูกเขยดับ เถียงสู-้ ไม่ได้ (2551) ร�ำคาญหลานร้องโยนบ่อดับ (2551)
เป็นต้น
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ตัวอย่างข่าวฆ่ากันในครอบครัวเนือ่ งจากพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
ของคู่หรือคนในครอบครัว มีทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสโดยตรง และที่
เกิดขึน้ กับญาติพนี่ อ้ งในครอบครัว เนือ่ งจากผูก้ ระท�ำมีพฤติกรรมใช้ความ
รุนแรง และญาติใกล้ชิดทนพฤติกรรมนั้นไม่ไหว ได้แก่ พ่อตาปืนโหด
ลั่นไกสังหารลูกเขยตัวดี (2541) สุดทนผัวซาดิสต์คว้าขวานจามดับ
(2541) จ�ำใจฆ่าผัวขี้เมาชอบตบแม่เตะลูก (2541) เห็นลูกเมียเป็น
กระสอบทราย เมีย-ลูกสาว-ลูกเขยร่วมมือช�ำระแค้นจับมัดแล้วฆ่า (2541)
แค้นซ้อมรายวันย่องทุบหัวผัวตายคาเตียง (2542) ลูกเขยฟันแม่ยาย
ดับแค้นมาด่าซ้อมเมีย (2545) แย่งมีด-แทงอกทะลุ เมียดับแค้น ฆ่า
ผัว-ซ้อมทุกวัน (2546) ฆ่าจัดฉากแพทย์หนุ่ม เมียรับสุดทนถูกซ้อมเจ้าชู้ (2546) ฆ่าแม่ยาย-ลุงป้าคลั่งแค้นขวางคืนดีกับเมีย ผัวเก่าโหด
ใจทมิฬรัวอาก้าใส่บ้าระห�ำ่ (2547) สาวใหญ่แค้นผัวแข้งโหดคว้าอีโต้
สับยับ (2547) สุดทนผัวขี้เมากลับจากเที่ยวแล้วชวนเตะต่อยคว้ามีด
แทงสวนดับ (2548) เมียสุดทนผัวเมาแล้วซ้อม-แทงดับ (2549) ม่าย
สาวแค้นแฟนหนุ่มขี้เหล้าตบเตะโชว์คว้ามีดแทงดับ (2551) พี่ฉุนยิง
น้องดับเห็นชอบเตะพ่อบอกแล้วไม่เชื่อ (2552) สุดทนผัวซาดิสต์เมา
ซ้อมขอมีเซ็กส์มีดแทงอก-ตัดจู๋ดับ (2552) เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวทีม่ สี าเหตุจากปัญหาเพศสัมพันธ์ การไม่ยนิ ยอมให้
มีเพศสัมพันธ์ของคู่ หรือเพศสัมพันธ์ทเี่ ข้ากันไม่ได้ของคู่ ได้แก่ เหตุผวั
ฆ่าเมียไม่พาขึ้นสวรรค์ (2540) ฉุนเมียไม่ให้อึ๊บ คว้าปังตอสับคอวิ่น
(2541) มังกรหลับไม่ตื่นเมียหนีฆ่าตัวตาย (2541) หนุ่มรปภ.ทาส
กาวแค้นไม่ให้อึ๊บ บีบคอเมียดับคามือ (2542) เมียไม่ให้นอนด้วยผัว
โฉดกรีดจิ๋มยับ (2543) เมียไม่ยอมให้อึ๊บ ผัวฆ่าขยี้พี่แฟนดับ (2544)
เมียแค้นผัวบ่นรสสวาทจืดชืดแทงดับ (2546) ผัวฆ่าเมียมอบตัวตร.
อ้างพิลกึ โดนบังคับร่วมเพศ (2547) เครียดนกเขาไม่ขนั -ฆ่าเปลือยเมีย
(2548) บีบคอฆ่าผัวเซ็กซ์จัด-บังคับคืนละ 6 ครั้ง (2551) เฒ่าขี้เมา
ฆ่าเมียดับหลังไม่ยอมให้อึ๊บ (2552) เป็นต้น
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ตัวอย่างข่าวความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากพฤติกรรมไม่ดี
ทั้งเมาเหล้า เสพยาบ้า ติดการพนัน ล่วงละเมิดทางเพศบุคคลอื่น ฯลฯ
ได้แก่ ผัวแค้นตายซะนังเมียขี้เหล้า (2540) เมาแล้วใช้ฆ้อนปอนด์ทุบ
หัวเมีย (2541) สุดทนผัวขี้เหล้าอุ้มลูกหนี ง้อไม่ส�ำเร็จยิงพ่อตาดับ
(2541) แค้นเมียผีพนันสิง ผัวคว้าเสียมฟาดกะโหลกแบะ (2542)
ลูกสาวเสเพลพ่อแม่ซดยาดับสนิท (2542) อีโต้สับลุงเขยสยอง แค้น
ยํ่ายียาย (2542) ผีพนันสิงพ่อคลั่งฆ่าหมู่ลูกเมีย สายไฟรัดคอตาย
เกลี้ยง 4 ศพ (2545) หลานทรพีเมาคลั่ง-ทุบลุงจนขาดใจ (2546)
เสพยาบ้าเพีย้ นคว้าจอบฆ่าเมีย (2546) เมียควงขวานจามหัวผัวขีเ้ มา
(2547) เขยขี้เมาฟันหน้าพ่อตา ยัวะไม่เจรจาคืนดีเมีย (2548) ผัว
แทงดับเมียขีเ้ มากลับเช้า (2549) รวบผัวเมาสติแตกกระทืบเมียดับคา
ตีน (2550) หลานคลั่งคว้ามีดดาบไล่กระหน�่ำฟันป้ายับหลายสิบแผล
ดับ (2550) สุดทนเมียติดพนันหนีอ้ อื้ -แทงดับ (2551) พิษพนันบอลหลานทรพีฆ่าโหดปู่ 87 (2552) เป็นต้น
ข่าวความรุนแรงในครอบครัวในช่วงทีร่ วบรวมข้อมูลทีส่ อื่ ให้ความ
สนใจเป็นข่าวดังและติดตามคดีต่อเนื่องระยะหนึ่ง คือ ข่าวหมอวิสุทธิ์
ฆ่าช�ำแหละภรรยาคือพญ.ผัสพร เนือ่ งจากปัญหาหย่าร้างและทรัพย์สนิ
ในปี 2544 ข่าวกรณีฆาตกรรมภรรยาอดีตอาจารย์นิด้า ในปี 2544
ที่ต่อมาภายหลังศาลตัดสินให้แค่รอลงอาญา และกลายเป็นประเด็นที่
สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
2.2 ความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงทางเพศในทีน่ ไี้ ด้แก่ ความรุนแรงลักษณะต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นในครอบครัวที่เป็นประเด็นทางเพศ ได้แก่ การละเมิด การคุกคาม
ทางเพศ การทารุณท�ำร้ายทางเพศ การข่มขืนทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว และ
กรณีความรุนแรงทางเพศที่ส่งผลกระทบชีวิต มีทั้งสิ้น 1,149 รายการ
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ที่มากที่สุดเป็นกรณีข่มขืนโดยคนในครอบครัวด้วยกันเอง ทั้งที่เป็นพ่อ
ร่วมสายเลือด พ่อเลีย้ ง และญาติ ส่วนใหญ่พบว่าผูถ้ กู กระท�ำรุนแรงเป็น
เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี อายุน้อยที่สุดของเหยื่อผู้ถูกกระท�ำรุนแรงทางเพศ
คือ 1 ขวบ 11 เดือน นอกจากนี้ก็มีผู้พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ มั ก น� ำ เสนอในข่ า วเหล่ า นี้ คื อ สาเหตุ ข อง
การกระท�ำรุนแรงทางเพศนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น
เมาเหล้า เสพยาบ้า มีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง แต่ที่ส�ำคัญคือ
ทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ ที่คิดว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว ลูก/เมีย
ต่างเป็นสมบัติของพ่อ ท�ำให้ผู้ชายในครอบครัวหลงคิดไปว่ามีสิทธิชอบ
ธรรมทีจ่ ะท�ำอะไรก็ได้กบั ลูกหลานในบ้านในฐานะเจ้าของชีวติ และร่างกาย
เป็นการใช้อำ� นาจของผูเ้ ป็นพ่อและความเป็นชายทีเ่ หนือกว่ากระท�ำรุนแรง
ต่อผูห้ ญิงในครอบครัว ซึง่ อยูใ่ นภาวะทีไ่ ม่สามารถต่อสูไ้ ด้ และความกลัว
จากการข่มขู่ท�ำร้าย นอกจากนี้ก็ยังแสดงให้เห็นวุฒิภาวะของหัวหน้า
ครอบครัวเหล่านี้ที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจหรือจัดการกับตัวเองเมื่อมี
อารมณ์ทางเพศได้
กรณีข่มขืนโดยพ่อแท้ๆ หรือพ่อเลี้ยง
เป็นข่าวที่ถูกน�ำเสนอบ่อยครั้งและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือการที่
ผู้เป็นแม่รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้ผู้เป็นพ่อกระท�ำรุนแรงทางเพศ
กับลูก เพือ่ ไม่ให้สามีไปมีความสัมพันธ์อนื่ นอกบ้าน ได้แก่ สลดครอบครัว
นรก จับพ่อ-ปู่ขยี้ 2 ด.ญ.ลูกหลาน (2540) 3 พ่อลูกหื่นกามสามัคคี
ข่มขืน 2 สาวลูกเลีย้ ง (2540) สลดจับพ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนลูกชายวัย
4 ขวบ (2541) พ่อนรกโผล่อีกข่มขืนลูกสาวรวดเดียว 2 คน (2541)
โผล่มาอีกพ่อสุดชั่วขยี้ลูกสาววัย 5 ขวบ (2541) พ่อชั่วข่มขืนลูกในไส้
เรียงคิว 4 รายรวด (2541) สลดแม่เป็นใจพ่อ คลัง่ กามขยีส้ วาทลูกสาว
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ในไส้ 6 คน (2541) พ่อร่วมมือแม่เลีย้ งข่มขืนลูกแฝด 4 ขวบ (2541)
พ่อเลีย้ งชัว่ ข่มขืนลูกติดเมียวัยแค่ 7 ขวบ (2544) จับพ่อหืน่ ขยีล้ กู สาว
ท้อง7เดือน (2545) พ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนลูกสาว 2 คนนาน 3 ปี
(2545) แจ้งตร.จับพ่อเลี้ยงหื่นขืนใจลูกด.ญ.วัย 14 (2546) จับพ่อ
แม่ยกลูกด.ญ.11 ให้เฒ่า 52 (2546) พ่อเลี้ยงแสบข่มขืน 12 ขวบ
แม่เจอด่าซ�ำ้ (2546) พ่อเลีย้ งหืน่ ขยีส้ วาทลูกโชว์หน้าแม่ (2546) สลด
ด.ญ. 14 บ้านแตกถูกข่มขืนพ่อซ�้ำเติมซ้อมน่วม (2547) แม่ยดั ตราบาป
ลูก ส่งตัวบ�ำเรอผัวใหม่ (2547) จับพ่อชั่วข่มขืนลูกแฉเมียรู้ยังท�ำอีกขู่
ปากโป้งโดนฆ่า (2547) รวบพ่อชัว่ ข่มขืนลูกตัวเองตัง้ แต่อนุบาล (2549)
แม่ใจยักษ์จบั ลูกให้พอ่ เลีย้ งข่มขืน ตัง้ แต่ 9 ขวบนานกว่า 2 ปีจนลูกสาว
ตั้งท้อง (2549) พ่อชั่วขืนใจลูกพิการทางสมอง (2549) พ่อหื่นเมา
ข่มขืนลูกสาวขวบกว่า (2550) จูงลูกให้ผัวข่มขืน อนาถแม่แท้ๆ นั่งดู
ตา-ยายโร่แจ้งจับ (2550) จับพ่อชั่วข่มขืนลูกในไส้อ้างสอนวิชาเพศ
ศึกษาให้ (2550) รวบพ่อเดนนรกหื่นกามข่มขืนลูกสาว 3 คนรวดอ้าง
เห็นแก้ผ้ามีอารมณ์ (2551) แจ้งจับพ่อตุ๋ยลูกชายวัย 5 ขวบระบมไข้
ขึน้ (2551) พ่อเลีย้ งสุดชัว่ ข่มขืนลูกพิการโปลิโอ-เป็นใบ้ (2551) รวบ
พ่อหื่นตุ๋ยลูกชายในไส้วัย 4 ขวบ (2551) นักเรียนม.2 ถูกพ่อเลี้ยง
ข่มขืน 5 ปีบอกแม่กแ็ ค่ดดุ า่ แต่ไม่ชว่ ย (2551) แม่เป็นใจพ่อเลีย้ งข่มขืน
2 ลูกในไส้วัย 4-8 ขวบ (2552) เป็นต้น
กรณีข่มขืนโดยญาติผู้ชาย
ในข่าวที่น�ำเสนอมีทั้งที่เป็นลุง น้า อา ปู่ ตา น้าเขย พี่ชาย ฯลฯ
ได้แก่ขา่ ว รวบ 2 อายอดชัว่ รุมข่มขืนหลาน (2540) ปูว่ ยั 84 ปีตณ
ั หา
กลับข่มขืนหลานอายุ 9 ขวบ (2540) ลุงข่มขืนหลาน 13 ท้องโย้
(2541) น้าวิปริตตุ๋ยหลาน 5 ขวบ (2541) อา-ลุง-ตา รุมขยี้หลาน
(2541) บุกจับลุงทวด 76 ปีขยี้หลาน (2541) ล่าน้าชายยอดโฉดตุ๋ย
หลาน 3 คนรวด (2541) เฒ่า 63 ไม่สิ้นตัณหาปล�้ำหลานท้อง 6 ด.
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(2542) ตา-น้าชายสุดชั่วข่มขืนหลาน (2544) เมีย 28 คนยังไม่พอ
ลุงหื่นขยี้หลาน 2 คน (2544) ปู่หื่นกามขยี้หลานวัย 12 ขวบโย้
6 เดือน (2544) ลุงอัปรีย์ขยี้หลานสาว 3 คนรวด (2546) สลดเฒ่า
65 หื่นกามขยี้หลานวัย 12 (2546) ปู่ตัณหากลับข่มขืนหลานวัยแค่
9 ขวบ (2547) น้าเขยฉุดหลาน 7 ขวบขยี้กาม (2548) ปู่+ตา 138
ปี เลวขยี้ 6 ขวบแม่จงู มือแจ้งรวบ (2548) 2 ลุง-1 น้าหืน่ ข่มขืนหลาน
วัย 12 ขวบ (2549) ตร.รวบพี่เขยข่มขืนน้องเมียปัญญาอ่อนจนตั้ง
ท้อง 5 เดือน (2549) แจ้งจับเฒ่า 60 ข่มขืนหลานปัญญาอ่อน (2549)
แจ้งจับลูกเขยหืน่ ข่มขืนหลานสมองพิการ (2549) ขืนใจ 11 ขวบมีลกู
จับลุงเขย ยอมรับว่าลืมตัว (2550) สุดสลดพี่ชายวัย 14 ปี อนาจาร
น้องสาว 2 ขวบ จนอวัยวะเพศเลือดไหล (2550) จับเฒ่า 70 ตัณหา
กลับ ข่มขืนหลานวัย 5 ขวบ (2551) พี่ชายแสบเมาสุราเสพยาบ้า
ข่มขืนน้องสาว (2552) เป็นต้น
กรณีข่มขืนต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ส�ำหรับกรณีการข่มขืนต่อเนื่องนั้นจากข่าวที่รวบรวมพบว่านาน
ทีส่ ดุ คือ 11 ปี ตัวอย่างข่าวกรณีเหล่านีไ้ ด้แก่ขา่ ว จับไอ้ชวั่ ข่มขืนลูกเลีย้ ง
สุดหื่นย�่ำยีสวาท 2 ปีเต็ม (2540) พ่อใจสัตว์ข่มขืนลูกในไส้มาราธอน
(2540) ตาระย�ำข่มขืนหลานมาราธอนนาน 4 ปี (2541) ล่าลุงเฒ่า
บ้ากามขยี้หลานมาราธอนกว่า 3 ปี (2541) ลูกประดู่ข่มขืนลูกนาน 4
ปี (2541) สาวพิการพ้นภัยพ่อบัดซบข่มขืนทารุณ 11 ปี (2541) พ่อ
ใจสัตว์ขม่ ขืนลูกในไส้มานานถึง 6 ปี (2542) ตาชัว่ ข่มขืนหลานมาราธอน
ป.1 ยันป.5 (2543) พ่อข่มขืนลูกในไส้มาราธอนนาน 7 ปี (2543)
จับเด็กทรท.ขยี้กามลูกเลี้ยงตั้งแต่ป.5 จนอายุ 16 (2544) ด.ญ.แฉ
โฉดพ่อ-พี่-เพื่อนรุมขยี้ 10 ปี (2546) จับพ่อหื่นกามข่มขืนลูกสาว
มาราธอน 9 ปี (2546) ตร.ล่าตัวพ่อข่มขืนลูกสาววัย 11 ขวบนาน 5
ปี (2546) พ่อล่ามโซ่ลกู ขังลืม 6 ปีเจ้าตัวโฮแฉโดนข่มขืน (2547) พ่อ
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โฉดโคตรทารุณ ล่ามโซ่-ทารุณ 10 ปี (2547) อนาถ 8 ขวบโดนขืนใจ
2 ปี 6 ขวบถูกพ่อเลีย้ งขยี้ หนีเจอเพือ่ นพ่ออีก 2 (2548) จับพ่อขืนใจ
ลูกสาวในไส้นาน 5 ปี (2550) บังคับข่มขืนลูก 4 ปี ตร.จับพ่อเลี้ยง
หื่น (2550) แจ้งจับตาชั่วขืนใจหลานวัย 11 นานเกือบ 3 ปี (2550)
จับลุงเขยข่มขืนหลานมาราธอน 4 ปี (2551) อาสุดชั่วข่มขืน 4 ปี
หลานสาวอายุ 11 ขวบ (2551) พ่อข่มขืนลูก 7 ปี น้าสุดทนพาแจ้ง
ความต�ำรวจ (2552) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีกรณีลูกข่มขืนแม่ และญาติสูงวัยกว่า ได้แก่ข่าว
สังคมชัว่ ลูกติดยา ซ้อมแม่แถมข่มขืน (2540) สังคมสุดทรามข่มขืนแม่
ป่วยเป็นอัมพาตวัย 60 (2540) หลานชั่วขยี้กามยายวัย 75 (2542)
สวมวิญญาณเดรัจฉานข่มขืนแม่อนาถป่วยอัมพฤกษ์ (2543) เหลน
ข่มขืนทวดวัย 102 ปีโหดบีบคอคามือ (2544) เขยแค้นฉุดแม่ยายไป
ขยี้กาม (2544) เด็กหื่น ป.6 ยอมเปิดปาก รุมโทรมดญ.เลียนพ่อแม่
(2544) เด็กป.5 ลวง 5 ขวบข่มขืน หลังดูหนังโป๊จนเกิดอารมณ์ (2546)
จับเขยเทครัวแสบขยีแ้ ม่ยาย-น้องเมีย (2548) จับหลานชายข่มขืนยาย
66 หมกทรงไทย (2549) จับลูกเขยหื่นข่มขืนแม่ยายตัวเอง (2552)
เป็นต้น
กรณีความรุนแรงทางเพศนี้ มีขา่ วจ�ำนวนหนึง่ เป็นเรือ่ งของความ
รุนแรงทางเพศทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเสียชีวติ เกิดขึน้ ได้ทงั้ ในระหว่างคูส่ มรส และ
ญาติสนิท สาเหตุของการข่มขืนแล้วฆ่าที่น�ำเสนอในข่าวส่วนใหญ่เป็น
เพราะกลัวความผิดทีไ่ ปข่มขืนเหยือ่ ผูก้ ระท�ำมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เนื่องจากเมาเหล้า เสพยา หึงหวง โมโห ฯลฯ
ตัวอย่างข่าวเหล่านี้ได้แก่ เฒ่า 68 ฟิตจัด ทุบเมีย 79 ดับ แค้นขัดขืน
อึบ๊ (2540) หมายข่มขืนญาติตวั เองไม่ส�ำเร็จฆ่าทิง้ (2545) พ่อฆ่าลูก
ขวางทางข่มขืนน้อง (2545) เมียสับคอ-ผัวชัว่ ขืนใจลูกโรคเอ๋อ (2546)
ผัวเหีย้ มข่มขืนโหดฆ่าเมียสยอง (2546) ผ้าเหลืองร้อนพ่อฆ่าลูกก่อคดี
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ข่มขืน (2547) รวบตาหื่นสุดโหดขยี้กามหลานกดน�้ ำ-ฆ่าพรางคดี
(2549) หนุม่ ก่อสร้างเมาหึงโหดซ้อมเมียจนตายนึกว่าสลบข่มขืนศพซ�้ำ
(2550) DNA มัดลูกข่มขืนฆ่าแม่วัย 75 (2551) ปล�้ำลูกเลี้ยง-ขัดขืน
พ่อเลีย้ งหืน่ ฆ่าตายทัง้ แม่-ลูก (2551) พ่อโหดฆ่าเมีย-ลูก โกรธ-ขวาง
ขืนใจ (2552) ผัวเมาขอหลับนอนกับภรรยาแต่ปฎิเสธเลยใช้ก�ำลัง
ฝ่ายผัวโดนกัดลิ้นขาด (2552) เป็นต้น
การล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัว
มีสัดส่วนของข่าวหัวข้อนี้ประมาณ 10% ของข่าวว่าด้วยความ
รุนแรงทางเพศในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นข่าวและบทความทีพ่ ดู ถึงปัญหา
การละเมิดและคุกคามทางเพศในสังคม การส�ำรวจสถานการณ์ การสรุป
สถิติส�ำคัญในเรื่องการละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ก็เป็นข่าวรายงาน
เหตุการณ์การละเมิดทางเพศ การกระท�ำอนาจารต่อคนในครอบครัว
ตัวอย่างข่าวการละเมิดทางเพศในครอบครัว ได้แก่ พ่อเลีย้ งบังคับ
ลูกส�ำเร็จความใคร่ให้ (2540) สถิติภัยทางเพศรอบ 6 เดือนเหตุ
มักเกิดในบ้านจากคนรู้จัก (2542) พบตัวเลขเด็กถูกล่วงเกินทางเพศ
เพิม่ เท่าตัว ระบุเพราะสังคมเปิดโอกาสให้ผชู้ ายเสพติดทางเพศ (2543)
แจ้งจับผัวซาดิสต์ท�ำอนาจารลูกสาว (2544) เผยคดีความผิดทางเพศ
เด็ก-เยาวชนยอดพุ่ง ชี้อิทธิพลสื่อลามกอนาจารต้นตอ-แนะสร้าง
ภูมิคุ้มกันเด็ก (2546) พ่อหื่นกามบังคับลูกสาวอมนกเขา (2547)
ชี้เด็กถูกทารุณทางเพศชั่วโมงละคน (2548) จับ 2 พ่อ ลงโทษลูกด้วย
การละเมิดทางเพศ (2548) แจ้งจับผัวญาติอนาจารลูกสาววัย 2 ขวบ
(2549) แฉครอบครัวต้นเหตุเด็กถูกล่วงละเมิด (2550) สลดหญิง
พิการเกินครึง่ เหยือ่ คุกคามทางเพศ (2552) ปี 51 พบเด็กถูกล่วงละเมิด
ทางเพศกว่าพันราย (2552) เป็นต้น
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2.3 การท�ำร้ายร่างกายในครอบครัว
ในส่วนของการท�ำร้ายร่างกายในครอบครัวนั้นมีจ�ำนวน 848
รายการ คิดเป็น 13% ของข่าวในหัวข้อความรุนแรงในครอบครัว
ส่วนใหญ่เป็นการทุบตีทำ� ร้ายลูก ด้วยมือ ไม้ เข็มขัด หยิก เอาบุหรี่
จี้ หรือขว้างปาสิ่งของใส่ เนื่องจากดื้อ ซน ร้องไห้งอแง ขณะที่พ่อ/
แม่เหน็ดเหนื่อยจากการท�ำงาน ท�ำให้อารมณ์หงุดหงิดและลงท้ายด้วย
การเฆี่ยนตี ความรุนแรงระหว่างคู่สมรสได้แก่ การทุบตีท�ำร้ายร่างกาย
ที่อาจเกิดจากพฤติกรรมใช้ก�ำลัง เมาเหล้า เสพยาบ้า ที่มักจะเป็นข่าว
คือกรณีจับลูก/เมียเป็นตัวประกัน นอกจากนี้ก็มีกรณีท�ำร้ายร่างกาย
ทุบตีท�ำทารุณคู่
(1) พ่อ/แม่หรือผู้ปกครองท�ำร้ายทารุณลูก
เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นร้องไห้งอแง ดื้อ วิ่ง
เล่นซุกซน ไม่เชื่อฟัง ท�ำโทษที่ไม่ช่วยท�ำงาน หรือเที่ยวเตร่นอกบ้าน ใน
บางกรณีเป็นเพราะลูกมีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น ซึมเศร้า พูดจาไม่รเู้ รือ่ ง
และอาจท�ำร้ายคนในครอบครัว นอกจากนีก้ เ็ ป็นกรณีทำ� ร้ายลูกเนือ่ งจาก
โมโหคูท่ ที่ อดทิง้ ไม่เอาใจใส่ ประชดพฤติกรรมของคู่ ทีเ่ ป็นข่าวส่วนใหญ่
ลูกมักมีอายุนอ้ ย ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ คือ 3 เดือน ลักษณะการท�ำร้ายทารุณได้แก่
เฆี่ยนตีด้วยมือและสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ ไม้ ไม้แขวนเสื้อ ฯลฯ เตะ
ถีบ กระทืบ ตบ หรือขว้างสิ่งของใส่ จี้ด้วยบุหรี่ แทงด้วยเข็มเย็บผ้า
ราดน�้ำร้อน ใช้เทียนหยดตามร่างกาย จับล่ามโซ่ มัดไว้กับตัวบ้าน
ให้อดอาหาร ไม่ได้รับการรักษาบาดแผล ฯลฯ นอกจากนี้ก็มีกรณีที่พ่อ/
แม่หรือผู้ปกครองเลี้ยงดูลูกผิดวิธี ทอดทิ้งไม่เอาใจใส่เป็นเวลานาน
จนท�ำให้ลูกผิดปกติ ด้อยพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการรับรู้
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ได้แก่ขา่ ว พ่อแม่ทารุณลูก 3 ขวบ จับล่ามโซ่ยงั กับหมา (2540)
ประชาสงเคราะห์ลยุ ช่วยหนูนอ้ ยจากแม่เหีย้ มพ่อโหด (2540) ผูป้ กครอง
ทารุณเด็กจนอยากตาย (2540) พ่อแม่ล่ามโซ่ลูกสาวนาน 13 ปี
(2540) จับผัวเมียทารุณลูก 3 ขวบ พ่อเลีย้ งรับตีดว้ ยสายไฟ (2541)
พ่อใจทรามสารภาพทุ่มดัมเบลใส่หัวลูก (2541) จับพ่อโหดกระทืบลูก
2 ขวบ (2541) น้าทมิฬทารุณหลาน 9 ขวบ โหดผิดมนุษย์กรีดด้วย
มีด (2541) จิกหัวกดน�้ำ เทียนหยด กระทืบซ�้ำ พ่อแม่สุดโหดท�ำร้าย
ลูก (2541) แม่เลี้ยงใจยักษ์คว้ามีดฟันมือลูก (2541) ตะครุบพ่อใจ
ยักษ์มือทารุณน้องอั้น (2541) หนูน้อยพ้นขุมนรกถูกจับมัดเยี่ยงสัตว์
(2541) พ่อเลี้ยงจับลูกสาวล่ามโซ่ขาขังในบ้าน (2542) 2 หนูน้อย
ชีวติ รันทดแม่ตดิ คุกคดียาบ้า พ่อเลีย้ งโฉดทารุณซํา้ เตะเช้า-เย็นปางตาย
(2543) พ่อเลี้ยงสุดโหดเตะท้อง-โขกหัว 2 หนูน้อยหวิดดับ (2544)
รวบแม่เลี้ยงขังลูกในกรงหมา ปากแข็งโวยลั่นซัดเด็กโกหก (2545)
แม่ใจร้ายใช้เทปปิดปากลูกเลีย้ ง โซ่ลา่ มไพล่หลัง-ขังอดข้าวอดน�้ำ (2546)
สายยางฟาด น�้ำร้อนราดลูก แค้นพ่อทิ้งเด็ก (2546) แค้นเมียหอบผ้า
หนีคตั เตอร์กรีดสาหัส (2546) แม่เลีย้ งใจยักษ์ขโี้ มโหใช้น�้ำร้อนลวกปาก
ลูก (2546) พ่อใจยักษ์ทารุณลูกเลี้ยง 2 ขวบ ไฟลนอัณฑะ-บีบคอ-ตี
จนขาเสีย (2547) พ่อเลี้ยงเมาจับลูกเลี้ยงทุ่มสมองบวม (2548) พ่อ
เลีย้ งโหดกระทืบเด็กชายวัย 5 ขวบสมองช�้ำเป็นเจ้าชายนิทรา (2548)
พ่อทารุณลูกในไส้มีดฟัน-มือพิการ (2549) อุ้มลูกปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง
วอนเมียคืนดี (2549) ผัวหึงเมียเล่นแชททั้งวัน มีดจี้ลูกวัย 4 ขวบ
ประท้วง (2549) แฉออทิสติกโดนทารุณทุบตีกระดูกหัก (2550) แม่
เลี้ยงสุดโหดน�้ำร้อนราด เตารีดนาบดญ.12 (2551) สาวเอ๋อวัย 35
โดนล่ามโซ่ขังนานกว่า 20 ปี (2551) พ่อโหดตบลูกชาย 3 ขวบครึ่ง
ศีรษะโขกอ่างล้างหน้าโคม่า (2552) สลดแม่ล่ามโซ่ลูก 4 ขวบ จับขัง
ไว้ใต้ถุนบ้านอยู่กับยายตาบอด (2552) เป็นต้น
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(2) การท�ำร้ายร่างกายระหว่างคู่
ความรุนแรงระหว่างคูน่ มี้ ที งั้ ทีส่ ามีท�ำร้ายทารุณภรรยา คือ ทุบตี
และภรรยาท�ำร้ายร่างกายสามี ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นจากการทะเลาะ
มีปากเสียง ด้วยเหตุหงึ หวง มีความสัมพันธ์ซอ้ น ปัญหาเศรษฐกิจ หรือ
เรือ่ งเล็กน้อยในชีวติ ประจ�ำวัน เมือ่ โมโหระงับอารมณ์ไม่ได้จงึ ลงมือท�ำร้าย
ทุบตี หรือบังคับขูเ่ ข็ญให้อกี ฝ่ายกระท�ำเรือ่ งน่าอาย เช่น เดินถอดเสือ้ ผ้า
บังคับให้คลาน ให้มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น ถ่ายรูปไว้ข่มขู่ หรือขู่ว่า
จะฆ่าเอาชีวิต นอกจากนี้ก็เป็นข่าวท�ำร้ายร่างกายเนื่องจากเมาเหล้า
ข่าวจับคู่เป็นตัวประกัน เนื่องจากเมายาบ้า และข่าวภรรยาท�ำร้ายสามี
ด้วยการตัดเฉือนอวัยวะเพศ เนื่องจากมีพฤติกรรมเจ้าชู้ เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวท�ำร้ายทารุณระหว่างคูไ่ ด้แก่ สาวท้อง 2 เดือนเฉือน
เจ้าโลกผัวใส่ครกต�ำ (2540) ขัดใจดูแข่งเรือ ซ้อมเมียน่วม (2541)
เฒ่าบ้ากามวิปริตจี้เมียตัวประกัน (2542) เมียหึงผัวสายตรวจแทงมิด
ปางตาย (2543) ผัวซาดิสต์จอมโหด ซ้อมเมียจนตาบอด (2544) จับ
เมียล่ามโซ่-ซ้อม แค้นขอให้หย่า ไม่เอาความผัวกลัวลูกล�ำบาก (2545)
ผัวโหดทรมานเมียก่อนให้ลูกน้องอึ๊บ (2545) กรดเทใส่เจ้าโลกแค้นผัว
มีเมียน้อย (2546) กัดเจ้าโลก-พลาด พวงขาด! เมียหึง-ลงโทษผัว
(2546) จับเสีย่ โลงศพดังแข้งโหดซ้อมเมียซาดิสม์ (2547) ตัดเจ้าโลก
กระจุย เมียแค้นผัวแอบมีกิ๊ก (2547) หึงอดีตเมียสาดกรดหน้าเละ
(2547) ตัดจู๋ซ่าส์เมียแค้นตัณหาจัด ผัวพลังม้ามักมากพาเมียน้อย
เข้าบ้าน (2548) ผัวสั่งนอนคนอื่น เครียดโดดสะพาน (2548) เมีย
สุดโหดทะเลาะกับผัว น�ำ้ กรดสาดหน้าดิน้ พราด (2548) ล็อกกุญแจมือ
เมียเก่า แก้ผ้าถ่ายรูปโชว์เพื่อน (2548) ตาวัย 73 หึงวางมวยยาย
โมโหไม่ให้อบึ๊ -ตร.กาวใจให้สาบานเลิกตีเมีย (2550) คดีสลดสาวพิการ
เหยื่อผัวเมาวิปริต ซาดิสต์ด้วยมะเขือ (2551) โร่แจ้งจับผัวใช้คัตเตอร์
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กรีดหน้าเย็บเกือบ 50 เข็ม (2551) เมียกัดลิน้ ผัวขาด-แค้นซ้อมบังคับ
หลับนอน (2552) เป็นต้น
(3) ลูกท�ำร้ายทารุณพ่อหรือแม่
กรณีทลี่ กู ท�ำร้ายทารุณบุพการีนนั้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวลูกเสพ
ยาบ้าแล้วควบคุมสติไม่ได้ คลุ้มคลั่ง และจับคนใกล้ชิดเป็นตัวประกัน
ลูกมักอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ จนถึงวัยท�ำงาน อายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีพ่ บในข่าวคือ 17 ปี
ขณะทีพ่ อ่ หรือแม่ทถี่ กู ท�ำร้ายทารุณนัน้ ทีอ่ ายุมากทีส่ ดุ คือ 97 ปี สาเหตุ
ของการกระท�ำทารุณพ่อแม่หรือผูป้ กครอง นอกจากเมายาบ้า เมาเหล้า
แล้วก็เป็นเพราะพ่อหรือแม่เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ต้องการการดูแลใกล้ชดิ รวมทัง้ การทนต่อพฤติกรรมใช้ก�ำลังของอีกฝ่าย
ไม่ไหว เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวได้แก่ ลูกทรพีคลั่งยาบ้าคว้าอีโต้จับแม่-หลาน
(2540) ลูกคลัง่ ยาบ้าแตะเเม่ท�ำลายข้าวของ (2541) สุดสลดลูกทรพี
ตีแม่พกิ าร (2541) จับลูกตบหน้าแม่ดว้ ยเปลือกทุกเรียน (2542) คุณ
ยายโดนลูกบังเกิดเกล้าซ้อมอัมพาต (2546) โมโหหิวฆ่าพ่อยัวะหุงข้าว
ช้า คว้าอีโต้ไล่ฟัน (2547) ลูกทรพีทบุ แม่ไม่พอใจให้เลิกเหล้า (2548)
ชกแม่สลบเหมือด ฉุนทวงเงินค่าจยย. (2548) ลูกขีเ้ มาซ้อมแม่ตบั แตก
ปางตาย (2548) ลูกสุดทนพ่อเลี้ยง เมาซ้อมแม่จนน่วม คว้ามีดฟัน
ดับสยอง (2549) ลูกทรพีขอเงินไม่ได้คลั่ง จับแม่ขัง-ซ้อมน่วมทั้งตัว
(2549) ทรพีเมาทุบ-แทงพ่อบาดเจ็บสาหัส (2549) ลูกทรพีสมคบ
สะใภ้ทบุ ตีแม่จนน่วม (2550) ลูกทรพีไม่ยอมช่วยเหลือแม่ทโี่ ดนน�ำ้ ร้อน
ลวก (2550) ลูกทรพีขี้เมาต่อยเตะแม่วัย 66 บาดเจ็บ (2551) ทรพี
มาเกิด-แม่อยากกินขนุนต้ม ฉุนเปลืองแก๊สคว้าไม้ตีแขนหัก (2551)
สลดสาวโหดท�ำร้ายแม่ชราวัย 97 (2552) พี่สาวล่ามโซ่น้องวัย 70
ป่วยเป็นโรคไข้สันนิบาต (2552) ลูกเมาตื้บแม่กระทะตบหัว (2552)
เป็นต้น
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2.4 ความรุนแรงลักษณะอื่นๆ
ความรุนแรงลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่
ความรุนแรงทางจิตใจ ความขัดแย้งเนื่องจากปัญหามรดก ทรัพย์สินใน
ครอบครัวทีแ่ บ่งสรรไม่ลงตัว เป็นคดีความฟ้องร้องระหว่างคนในครอบครัว
ซึง่ มักจะเป็นข่าวคดีฟอ้ งร้องมรดกในตระกูลใหญ่ หรือมีชอื่ เสียง มีทรัพย์สนิ
ฟ้องร้องจ�ำนวนหลายสิบหลายร้อยล้านบาท และข่าวที่พูดถึงภาพรวม
ของความรุนแรงในครอบครัว สถานการณ์ปัญหา การส�ำรวจปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ทัง้ หมดมี 389 รายการ เฉพาะประเด็นความ
ขัดแย้งเรื่องมรดกมีทั้งสิ้น 158 รายการ ในจ�ำนวนนี้เป็นกรณีขัดแย้ง
ที่น�ำไปสู่การท�ำร้ายร่างกายและฆ่า 40 กรณี
อย่างไรก็ดี ควบคู่ไปกับรายงานข่าวความรุนแรงในครอบครัว
รายวันที่กล่าวถึงข้างต้น ก็ยังมีข่าวและบทความอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง
พยายามน�ำเสนอในมิตขิ องปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การอธิบาย
สาเหตุ การรณรงค์ป้องกันปัญหาหรือหาทางออก ฯลฯ โดยมากแล้ว
มักจะน�ำเสนอควบคู่ไปกับสถิติความรุนแรงในครอบครัวที่มีการส�ำรวจ
เป็นระยะ เนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอคือการวิพากษ์วจิ ารณ์ทศั นคติทอี่ าจเป็นทีม่ า
ของการใช้ก�ำลังรุนแรงต่อคนในครอบครัว อาทิเช่น ทัศนคติที่เชื่อว่า
ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวคนนอกไม่ควรเข้าไป
ยุ่งเกี่ยว การกระทบกระทั่งกันระหว่างคู่เป็นเรื่องปกติ อคติทางเพศ
2 มาตรฐานที่ให้อ�ำนาจ ส่งเสริมผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่งผลให้ผู้ชาย
ใช้อ�ำนาจข่มเหง วางตนเป็นใหญ่เหนือผู้หญิงและเด็กที่อยู่ภายใต้การ
พึ่งพิง ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะเริ่มต้นที่ครอบครัว และ
ถ่ายทอดการใช้ความรุนแรงนั้นต่อไปยังรุ่นลูกหลาน เหล่านี้เป็นเหตุผล
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงและเด็กไม่มชี อ่ งทางขอความช่วยเหลืออืน่ นอกจาก
ทนรับชะตากรรม และไกล่เกลี่ยยอมความในท้ายที่สุด
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ภาพจากฐานข้อมูลอาจแสดงให้เห็นได้วา่ การเปลีย่ นแปลงส�ำคัญ
ของการท�ำงานด้านความรุนแรงในครอบครัวประการหนึ่ง คือการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ว่าความขัดแย้งระหว่างผัว-เมีย หรือพ่อ/
แม่-ลูกเป็นเรื่องภายในครอบครัว อยู่ในปริมณฑลส่วนตัว สังคมหรือ
ภาคสาธารณะไม่สมควรเข้าไปข้องเกี่ยวแทรกแซง แต่เมื่อพิจารณาจาก
เนือ้ หาข่าวทีน่ ำ� เสนอในช่วงปี 2545-2547 พบว่า ท่ามกลางสถิตสิ ำ� รวจ
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่งสูงขึ้นทุกปี วิธีคิดดังกล่าวก็ถูก
ตั้งค�ำถามและเสนอสู่สังคมในเวลาต่อมาว่าเส้นแบ่งระหว่างปริมณฑล
ส่วนตัวและสาธารณะนั้น ไม่ได้ชัดเจนเด็ดขาดอีกต่อไป โดยเฉพาะใน
กรณีของความรุนแรงในครอบครัว สังคมและสาธารณะถูกเรียกร้องให้
เข้าไปแทรกแซงภายในครอบครัวได้หากมีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้น
หลายหน่วยงานมีนโยบาย แผนงาน โครงการรณรงค์หลากหลายรูปแบบ
ออกมาเพื่อร่วมเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และอาจกล่าวในท้ายทีส่ ดุ ได้วา่ การออกกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว
แสดงให้เห็นการเปลีย่ นกระบวนทัศน์ขา้ งต้นอย่างเป็นทางการ แม้วา่ จะ
ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่ ให้การปรับเปลีย่ นทัศนคติดงั กล่าวครอบคลุม
กว้างขวางในทางปฏิบัติก็ตาม ดังจะเห็นได้จากข่าวข้างล่างนี้
พึ่งชุมชนยุติความรุนแรง ป้องเด็ก-ผู้หญิงพ้นเหยื่อ (2545) แก้
ปัญหาเด็กสตรี อย่าคิดเพียงแค่ธุระไม่ใช่ (2546) น�ำร่อง...ศูนย์ช่วย
เหลือเด็กและสตรีพ้นวิกฤติความรุนแรง (2546) เปิดศูนย์พึ่งได้ดูแล
เหยื่อความรุนแรง (2547) ท�ำอย่างไร เมื่อพบผู้ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว (2547) กระบวนการซ่อมสัมพันธ์ โรงซ่อมสามี
แต่เป็นเรื่องของทุกๆ คน (2547) พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ปิดฉากเรื่องส่วน
ตัว พบเหตุแห่งความรุนแรงแจ้งความได้ (2550) ผัว-เมียตีกัน หน้าที่
คนนอกเข้าระงับเหตุ (2552) การนิ่งเฉยเท่ากับเพิ่มความรุนแรงใน
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ครอบครัว (2552) พม.ชีก้ ารกระท�ำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปัญหา
ที่คนในสังคมต้องร่วมกันแก้ไข เป็นต้น

3. อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะครอบครัว
ข่าวและบทความในหัวเรื่องด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะ
ครอบครัวมีสัดส่วนหนึ่งในสี่ของฐานข้อมูลด้านครอบครัวที่รวบรวมไว้
ทั้งหมด ในจ�ำนวน 5,211 รายการของหัวเรื่องนี้ที่จริงแล้วแยกแบ่ง
ได้เป็นประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ และประเด็นด้านสุขภาวะครอบครัว
มีหวั ข้อย่อยทีเ่ กีย่ วข้องในทัง้ สองหัวข้อหลายประเด็น คือ เรือ่ งของภาวะ
เจริญพันธุ์ การท้อง การท�ำแท้ง การคุมก�ำเนิด วางแผนครอบครัว
เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการมีลูก ในส่วนของประเด็นสุขภาวะ
ครอบครัว ก็เกี่ยวข้องกับทั้งทางร่างกาย การเลี้ยงดูลูก สมาชิกใน
ครอบครัว เพศสัมพันธ์ระหว่างคู่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคทาง
กรรมพันธุ์ สุขภาวะทางจิต/อารมณ์ เพื่อชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
โดยจะพิจารณารายละเอียดที่น่าสนใจตามล�ำดับดังนี้
อนามัยเจริญพันธุและสุขภาวะครอบครัว
เทคโนโลยี 4%
วางแผนครอบครัว 7%
กาย 12%

จิต/อารมณ 2%
อื่นๆ 1%
เพศ 31%

การเลี้ยงดู 20%
ทอง/แทง 23%

N=5,211
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3.1 สุขภาวะทางเพศในครอบครัว
ในทีน่ รี้ วมเอาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเพศในอนามัยเจริญพันธุม์ ารวม
ไว้ด้วยกัน ได้แก่ เพศสัมพันธ์และปัญหาเรื่องเพศระหว่างคู่สมรส
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเอดส์และผลกระทบเนือ่ งจากเอดส์
และเอชไอวี เพศศึกษาหรือการให้ความรู้เรื่องเพศ/เพศสัมพันธ์ ทั้งใน
ระบบการศึกษาและผ่านทางคอลัมน์ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเพศ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงสุขภาวะทางเพศในครอบครัวและน�ำไปสูป่ ระเด็นเรือ่ งสถานะของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เรือ่ งสุขภาวะทางเพศเป็นประเด็นทีถ่ กู พูดถึง
มากทีส่ ดุ ในหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์ มีสดั ส่วนเกือบหนึง่ ในสาม ประเด็น
ที่น่าสนใจในหัวข้อสุขภาวะทางเพศมีดังนี้คือ
(1) เพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่
เรื่องเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่เป็นอีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญส�ำหรับการ
ครองคูห่ รือใช้ชวี ติ ครอบครัว เนือ้ หาในข่าวทีน่ ำ� เสนอได้แก่ ความเข้ากัน
ได้ทางเพศสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส ปัญหาเรือ่ งเพศ/สมรรถภาพทางเพศ
ในชีวิตคู่ ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในการได้รับความสุขทางเพศ
ซึง่ เป็นประเด็นอ่อนไหวในความสัมพันธ์ อาจน�ำไปสูก่ ารมีชวี ติ ครอบครัว
ที่ไม่มีความสุขหรือหย่าร้างยุติความสัมพันธ์ได้ คอลัมน์ตอบค�ำถาม
เรื่องเพศในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นช่องทางส�ำคัญส�ำหรับคนทั่วไปในการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ หาค�ำตอบและทางออก
ให้กับข้อสงสัยและปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่
ตัวอย่างข่าวเรื่องเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้แก่ เหตุเซ็กซ์เสื่อม ก่อ
ปัญหาครอบครัว (2540) ร่วมเพศและกลัวการตัง้ ครรภ์ (2540) เสือ่ ม
สมรรถภาพทางเพศ จุดแตกหักของสถาบันครอบครัวจริงหรือ (2540)
เซ็กซ์เสื่อมในชาย-หญิงเยียวยาได้หลายทาง (2541) ชาวเขาอาย
บทรัก (2541) พบปัญหาหย่าร้างเหตุเพราะฮอร์โมนเพศลด (2541)
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เซ็กส์สาเหตุใหญ่ท�ำให้ชีวิตคู่พัง (2542) ความรู้เรื่องเพศในชีวิตสมรส
(2542) 3 เหตุคุณนายขัดใจ ไหงนกเขาไม่ขัน เครียด-บุหรี่สุรา-ยาท�ำ
หล่อ (2542) เสียวพิสดารอันตราย อุปกรณ์เสริมเซ็กส์ (2545) ปัญหา
ทางเพศระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด (2545) เซ็กซ์ใช่แค่เรื่องต้อง
พูด กดขีส่ ตรีทมี่ าปัญหาทางเพศ (2545) เรือ่ งอย่างว่า..ประสารักต้อง
รู้จักเติมรส-ปรุงเอาใจ (2545) แพทย์แนะวิธีถนอมชีวิตคู่วัยทอง ใช้
ศิลปะร่วมรักแบบละเมียดละไม (2546) คุณผู้ชายทั้งหลายฟังทางนี้
เซ็กซ์มีแต่ได้มิใช่ชายชาตรี (2547) เปิบมันๆ ‘ขัน’ ไม่ขึ้น ‘เซ็กซ์เสื่อม’
หักเตียง-เขย่าสังคม (2547) ชีท้ างสุขอย่ามัวแต่เอ่อ เอ่อ สามีเซ็กซ์เสือ่ ม
ผู้หญิงต้องกล้าบอก (2548) สามีไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย (2548)
ไม่อยากมีเซ็กส์กบั ภรรยา (คนแรก)! (2548) ฮอร์โมนแปรปรวน ปัญหา
(ไม่) ใหม่ของชีวติ คู่ (2549) เติมรสเติมรัก สุขเพศเพือ่ สุขภาพ (2550)
สุขภาพทางเพศ เรือ่ งง่ายๆ ทีพ่ ดู ยากของคนไทย (2550) พบไวอะกร้า
กระตุน้ สายใยรัก (2550) ชายไทย-รักไม่ชรู ส เมียไปไม่ถงึ สวรรค์ (2551)
สุขทุกสภาวะ - ชาย-หญิง สุขภาวะ (ทางเพศ) ดี เริม่ ทีต่ วั เอง (2552)
ผูห้ ญิงกับ sex กิจวัตร (ไม่) ประจ�ำวันแต่สำ� คัญต่อชีวติ คู่ (2552) คูร่ กั
ไทยไม่ชูรส-ร้อยละ 52 เซ็กซ์ไร้สุข (2552) เป็นต้น
(2) เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเสนอความรุนแรงเลวร้ายของสถานการณ์
เอดส์ และการติดเชื้อเอชไอวีในแต่ปี ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังคนใน
ครอบครัวหลายประการ ทัง้ การติดเชือ้ ระหว่างคูส่ มรสและลูก แนวทาง
การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการดูแลคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ การได้รับ
ยาต้าน ไปจนถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะเมื่อมี
ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์
ตัวอย่างข่าวเรื่องเอดส์ได้แก่ คนไทยเสี่ยงติดเชื้อเอดส์จากคน
กันเอง (2541) เตือนบ่าว-สาวยุคใหม่ตรวจเอดส์ก่อนที่จะเข้าประตู

100 ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

วิวาห์ (2541) เอดส์ระบาดลึกถึงครรภ์มารดา ทารกเกิดมาไม่ตาย
ก็ก�ำพร้า (2541) คนไทยเสี่ยงเอดส์ 150 แม่บ้านเหยื่อใหม่ (2543)
ชีค้ สู่ มรสยุคใหม่จงู มือปรึกษาคลินกิ รัก ช่วยลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศ
ได้ผล (2543) เล่นรักในห้องเรียน บทเรียนใหม่แม่อายุ 14 (2544)
แม่ติดเอดส์ตั้งครรภ์-หากผ่าตัดคลอด ลูกจะติดเชื้อเอดส์จากแม่น้อย
มาก (2544) เตือนหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอดส์ฝากท้อง (2545) โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องรักษาเป็นคู่ (2546) ส่งเด็กเอดส์เรียน
ศึกษาสงเคราะห์ สลดถามแม่ท�ำไมเพื่อนไม่เล่นด้วย (2546) คนไทย
ร้อยละ 80 ปิดบังความจริงกับคู่ของตนกรณีเป็นโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ (2546) แต่งงานต้นเหตุสำ� คัญท�ำผูห้ ญิงติดเชือ้ เอดส์ (2547)
ห่วงสามีภริยาติดเอดส์ (2547) คูร่ กั เอดส์มลี กู ได้ กาชาดไทยเปิดคลินกิ
ฟอกอสุจิ (2548) แฟนผมติดเชื้อเริมจากริมฝีปากผม (2548) สาว
ไทยเป็นเอดส์ 3 หมื่นคน 70% รับเชื้อจากสามี (2549) ชอบเล่นรัก
ออรัลเซ็กซ์ เสีย่ งติดเอดส์-เริม-ซิฟลิ สิ สูง (2549) ไทยติดเชือ้ เอดส์เฉลีย่
2 คนต่อนาที (2549) สธ.ชูค่านิยมใหม่ ผัวใช้ถุงยางกับเมีย (2550)
พบคูส่ ามีภรรยา 50% ติดเชือ้ เอดส์ เหตุเมินใช้ถงุ ยาง (2550) เป็นต้น
(3) เพศศึกษาหรือการเรียนรู้เรื่องเพศ
ข่าวเรือ่ งเพศศึกษาและการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศมักจะถูกน�ำเสนออย่าง
เชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเยาวชน ซึ่งสังคมถือว่ายังไม่ใช่วัยอันควร
ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละมีปฏิบตั กิ ารทางเพศ ด้วยถือว่าอาจไม่สามารถรับผิดชอบ
กับผลทีต่ ามมาของการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นสมรสได้ ไม่วา่ จะเป็นการท้อง
ไม่พร้อม ท�ำแท้ง ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เป็นพ่อ/แม่วัยรุ่น ฯลฯ
สิ่งที่ตามมาก็คือการสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศ ทั้งจากระบบโรงเรียน
โดยเฉพาะครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีบทบาทส�ำคัญใน
การสอนให้ลูกเรียนรู้เรื่องเพศและเพศสัมพันธ์
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ตัวอย่างข่าวเรือ่ งเพศสัมพันธ์ศกึ ษาหรือการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศได้แก่
วัยรุ่นทั่วโลกต้องการรับรู้เพศศึกษา (2540) เซ็กส์ในวัยเรียน ใครต้อง
แก้ปัญหานี้ (2540) จุฬาฯจัดเพศศึกษาฤดูร้อน ชี้วัยรุ่นตั้งท้องท�ำแท้ง
สูง (2542) วัยรุ่นไม่รู้จริงเรื่องเพศสร้างปัญหา (2542) ชี้ลดปัญหา
เพศศึกษาได้ผล เน้นให้ความรู้ผู้ปกครอง (2543) สอนลูกให้รู้จักรัก
เริ่มต้นเรื่องเพศที่บ้าน (2546) รู้จักเซ็กซ์ไม่เสียรู้ (2547) รู้ได้ยังไงว่า
ลูกช่วยตัวเอง (2547) ผลศึกษาเด็กรู้เรื่องเซ็กซ์ตั้งแต่ป.6 (2547)
แนะสอนเพศศึกษาอนุบาล เน้นปลูกฝังให้เกียรติผู้หญิง (2547) แนะ
เปิดสอนเด็กช่วยตัวเองแก้มีเซ็กส์เร็ว (2547) เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้เป็น
คนดี มีเซ็กส์ปลอดภัย-ห่างไกลเอดส์ (2548) พ่อแม่ยุคใหม่เริ่มเปิดใจ
คุยกับลูกเรือ่ งเพศ (2549) สอนเรือ่ งเพศให้ลกู ก่อนวัยทีน (2549) คุย
เปิดใจ รักปลอดภัยกระแสตอบรับดี 3 เดือนพ่อแม่แห่ปรึกษาเรื่องเพศ
เพียบ (2549) ผุดหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์แก้เพศวัยรุ่น (2549)
เพศวัยโจ๋ไม่วนุ่ เมือ่ พ่อแม่-ลูกร่วมเรียนรู้ (2549) เพศศึกษา เรือ่ งต้อง
ห้ามต้องรู้ (2550) ถึงเวลาทีเ่ พศศึกษาต้องเข้าถึงทุกครอบครัว (2551)
เสนอโละหลักสูตรเพศศึกษา ผุดหลักสูตรครอบครัวศึกษาปลูกฝังคุณธรรม
(2551) เพศศึกษาเพิ่มความมั่นใจชีวิตคู่ (2552) เป็นต้น
3.2 ภาวะเจริญพันธุ์
ในทีน่ หี้ มายถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภาวะเจริญพันธุ์ ได้แก่
การตัง้ ครรภ์ ทัง้ โดยตัง้ ใจ และเรือ่ งท้องไม่พร้อม การท�ำแท้งและประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้อง การคุมก�ำเนิดและวางแผนครอบครัว รวมถึงเรือ่ งของวิธกี าร
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกยาก เกือบครึ่ง
หนึ่ง (48%) เป็นข่าวเรื่องการท�ำแท้ง รองลงมาคือการคุมก�ำเนิด เรื่อง
ท้อง และเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
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(1) การท�ำแท้ง
ข่าวเรื่องการท�ำแท้งมักถูกน�ำเสนอในแง่ลบมาตลอด โดยเฉพาะ
การประณามผูห้ ญิงทีต่ งั้ ท้องไม่ตงั้ ใจ หรือท้องไม่พร้อม การทิง้ ทารกหรือ
ตัวอ่อน รวมทั้งกรณีของแม่วัยรุ่นที่ไม่พร้อมเลี้ยงดูลูก สรุปเป็นภาพ
เหมารวมว่าเป็นหญิงใจคอโหดร้าย ใจแตก ใจโหด ฯลฯ นอกจากนีก้ เ็ ป็น
ข่าวการตรวจจับคลีนิกท�ำแท้งที่ให้บริการผิดกฎหมาย วิธีการท�ำแท้ง
ที่เป็นอันตราย และการหยิบยกเอาเรื่องการท�ำแท้งขึ้นมาเป็นประเด็น
ทางสังคม ซึ่งน�ำไปสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางในมิติต่างๆ ทั้งในเชิง
ศีลธรรม สิทธิในร่างกายของผู้หญิง และมักจะน�ำไปเชื่อมโยงกับปัญหา
การอบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตัวอย่างข่าวเรื่องแท้งได้แก่ ใส่ถุงโยนทิ้งทารก 7 เดือน สาวห้าง
ก่อเหตุสลด สงสัยแอบท�ำแท้ง (2540) สาวรักสนุกรีดลูกทิ้งในห้างดัง
(2540) ถูกข่มขืนท้องขอท�ำแท้งจะเรียนต่อ (2541) ทลายคลีนคิ เถือ่ น
เด็กนร.รีดลูก (2541) ท�ำแท้งผิดหรือถูก ใครเป็นผูต้ ดั สิน (2542) แม่
วัยรุ่นรักสนุกรีดมารหัวขน โยนทิ้งกลางเมืองเชียงใหม่ (2543) พลิก
แผ่นดินล่าสาวใจอ�ำมหิตฆ่าเผาลูกในไส้ (2544) สังคม-ผัวกดดันหญิง
ไทย พบแห่ท�ำแท้งปีละ 8 แสนราย (2544) เมื่อไรจะเลิกตีตราหญิง
ท้องไม่พร้อมว่าเป็นแม่ใจยักษ์ (2545) ผัว-เมียกศน. วิ่งราวท�ำแท้ง
(2546) แม่ใจยักษ์ สัญลักษณ์แห่งอคติต่อผู้หญิง (2546) ลดท�ำแท้งทิง้ ลูก กนิษฐ์นารีอมุ้ แม่วยั รุน่ (2546) ตะครุบผัวเมียท�ำแท้งลูกน�ำซาก
ฝังกลบ (2547) ไม่ใช่แค่สาวใจแตก แม่สู้ชีวิตก็คิดท�ำแท้ง (2548) ชี้
เด็กตัง้ ครรภ์เพราะถูกข่มขืนมีสทิ ธิขอท�ำแท้งถูกก.ม. (2548) วิกฤติไทย
ท้อง-แท้ง-ทิง้ สังคมหรือรัฐทีอ่ อ่ นแอ! (2549) การแท้งเป็นอาจิณ ความ
ทุกข์ของคน (อยาก) เป็นพ่อแม่ (2549) หญิงตั้งครรภ์เรือนแสน เซ่น
ท�ำแท้งไม่ปลอดภัย (2549) หญิงท�ำแท้งเถื่อนเสี่ยงโรคแทรกถึงตาย
40% (2550) เด็กสาวอายุ 13 ไม่รู้เรื่องเพศท้อง 10 เดือนจึงไปหา
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หมอ (2550) ให้สอนเพศศึกษาตั้งแต่เด็ก 4 ขวบ สกัดกั้นเด็กวัยรุ่น
ท�ำแท้งเถื่อน (2550) เป็นต้น
(2) การคุมก�ำเนิดและวางแผนครอบครัว
ข่าวในหัวข้อการคุมก�ำเนิดและวางแผนครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของถุงยางอนามัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
ถุงยางและการใช้ถุงยางอนามัยได้พอสมควร กล่าวคือ ช่วงแรกๆ เป็น
การรณรงค์ให้ใช้ถุงยางในกลุ่มนักเที่ยวสถานบริการเป็นหลัก ควบคู่ไป
กับข่าวการส�ำรวจและการตลาดของบริษัทที่ผลิตถุงยาง เป็นข่าวที่ให้
ข้อมูลในส่วนข้อบ่งใช้ถุงยางอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ต่อมาก็มีการ
รณรงค์ให้ปรับเปลีย่ นทัศนคติจากการใช้ถงุ ยางอนามัยคือการไม่ไว้วางใจ
ป้องกันโรคจากคู่นอน มาเป็นการใช้ถุงยางอนามัยเพราะความรักและ
ร่วมรับผิดชอบ ไม่ตอ้ งให้ฝ่ายหญิงรับผิดชอบในการคุมก�ำเนิดเพียงฝ่าย
เดียว ทัง้ ยังเสีย่ งต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนีย้ งั มีการขยาย
กลุ่มเป้าหมายมาเป็นคนในครอบครัวและวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น
ซึ่งมีการถกเถียงกันในประเด็นถุงยางอนามัยกับวัยรุ่นอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะกรณีการเสนอตัง้ ตูข้ ายถุงยางในสถานศึกษาเมือ่ ปลายปี 2546
หลังจากนั้นมา ประเด็นถุงยางอนามัยก็เน้นให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น
ตัวอย่างข่าวในประเด็นถุงยางอนามัยได้แก่ ถุงยางอนามัยเพื่อ
ชีวติ ทีด่ กี ว่า (2540) ปรับแผนรณรงค์ใช้ถงุ ยางเพือ่ รัก (2545) ดูเร็กซ์
รุกโฆษณา ปรับค่านิยมหญิง ถุงยางป้องกันตัว (2546) กระตุ้นวัยรุ่น
ใช้ถุงยาง ดูโอใจป�้ำแจก 1 แสนชิ้น (2546) ค้านตั้งตู้ขายถุงยางในร.ร.
ชี้เรื่องเพศศึกษายังไม่ดีพอ (2546) อาจารย์แม่กรี๊ดขายถุงยางในร.ร.
หวั่นท�ำโจ๋มั่วเซ็กซ์ (2546) แฉยอดขายถุงยางอนามัยคนไทยพุ่ง สธ.
ขยายติดตั้งหมื่นตู้ยังหมดเกลี้ยง (2548) ศธ.-สธ.จับมือตั้งเครื่องขาย
ถุงยางในร.ร. ครูสับแหลกหลงทาง-ไม่จ�ำเป็น (2549) ไม่เชื่อตั้งตู้ขาย
ถุงยางยั่วยุมีเซ็กซ์มากขึ้น (2549) รณรงค์ป้องกันเอดส์เน้นเจาะกลุ่ม

104 ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

วัยรุ่น สนอ.ตอกย�้ำสวมถุงยางกับคู่นอนทุกครั้ง (2549) สธ.วอนอย่า
ต่อต้านถุงยางหยอดเหรียญ (2550) เน้นนโยบายใช้ถุงยาง 100%
(2550) สธ.ย�้ำโฆษณายืดอกพกถุงเข้าถึงวัยรุน่ (2550) ถุงยาง ความ
ปลอดภัย ให้เกียรติ รับผิดชอบ (2550) ถุงอนามัยผูห้ ญิง คือทางเลือก
ที่เป็นจริงของหญิงไทย (2551) เป็นต้น
นอกจากนีก้ เ็ ป็นข่าวเกีย่ วกับสถานการณ์การคุมก�ำเนิดซึง่ สะท้อน
ให้เห็นอคติระหว่างเพศ ที่สังคมส่วนใหญ่มองเพียงว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้หญิง ทั้งการคุมก�ำเนิดและการท�ำหมัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของสิ่งควรรู้ ข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียง ข้อควรระวัง
ในการใช้ยาคุมประเภทต่างๆ รวมทัง้ การศึกษาค้นคว้าและผลิตสารสกัด
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในยาคุมก�ำเนิด เช่น ดีปลี พริกไทย มะนาว
ซึ่งในบางกรณีน�ำไปสู่การถกเถียงเนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยยืนยัน
รวมทั้งเป็นข่าวเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิดและวางแผนครอบครัวทั่วๆ ไป
ตัวอย่างข่าวในเรือ่ งการคุมก�ำเนิดในผูห้ ญิงได้แก่ นีแ่ หละชายไทย
ขนานแท้ ให้เพศแม่คุมก�ำเนิดเอง (2540) คนไทยยังเข้าใจผิดใช้ยาคุม
ฉุกเฉินพร�่ำเพรื่อ (2542) สธ.เตือนภัยหญิง ไร้ผลวิจัยชี้ชัดมะนาวฆ่า
อสุจิ (2545) ยาคุมก�ำเนิดเทคโนโลยีใหม่ 1 นาที คุมได้นานถึง 3 ปี
(2546) ผู้ชายเกี่ยงหญิงให้แบกภาระคนเดียวในการป้องกันขัดขวาง
กุมารก�ำเนิด (2547) คุมก�ำเนิดแบบไหน เซ็กซ์ไม่ฝอ่ (2547) ผลวิจยั
ชี้ชัดยาคุมฉุกเฉินอันตราย คุมก�ำเนิดไม่ได้-มีสิทธิตั้งท้องสูง (2548)
การคุมก�ำเนิดโดยวิธีนับวันปลอดภัย (2549) ยาคุม เสรีภาพหรือการ
ควบคุมทางเพศ (2549) คิดค้นยาคุมก�ำเนิดชาย ออกฤทธิส์ กัดสเปิรม์
เติบโต! (2549) หยุดใช้ยาคุมกลางแผง เสี่ยงเกิดผลข้างเคียง-ตั้งท้อง
(2550) หญิงไทยฮิตกินยาคุมฉุกเฉิน (2550) หมอเตือนชี้วัยรุ่นใช้ยา
คุมฉุกเฉิน อันตรายเสี่ยงท้องนอกมดลูก (2551) สามีเข้าช่วยภริยา
แบกภาระบ้างได้แล้ว ยาคุมผู้ชายได้ผลชะงัด (2552) เป็นต้น
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(3) การตั้งครรภ์
ข่าวที่น�ำเสนอประเด็นการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ข้อควรปฏิบตั ทิ งั้ ก่อนการตัง้ ครรภ์ ในช่วง 9 เดือนของการตัง้ ครรภ์ และ
หลังคลอด เพือ่ สุขภาพของทัง้ ตัวแม่และลูก ภาวะเสีย่ งของหญิงตัง้ ครรภ์
การเตรียมตัวขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ โรคแทรกซ้อน การตั้งครรภ์
นอกมดลูก รูปแบบการท�ำคลอด ฯลฯ นอกจากนีก้ เ็ ป็นข่าวเรือ่ งการท้อง
นอกสมรส แม่วัยรุ่น การท้องไม่พร้อมหรือท้องไม่ตั้งใจ ในมิติต่างๆ
โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีฉุกเฉิน และที่พักพิง
หลังคลอด เพื่อลดปัญหาที่ตามมาอื่นๆ เช่น การทิ้งลูก การกลับเข้าไป
เรียนต่อ การถูกปฏิเสธจากครอบครัว ทักษะการเลี้ยงลูก และการเป็น
แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ
ตัวอย่างข่าวเรื่องการตั้งครรภ์ ได้แก่ แนะหญิงมีครรภ์รับกรด
โฟลิค (2540) พ่อคะ แม่คะ หนูท้อง (2541) ระวังการใช้ยารักษาสิว
ในสตรีมคี รรภ์ (2542) ชีเ้ บาหวานคุณแม่สง่ ผลถึงลูกพิการ-แท้ง (2542)
เสนอสอนเพศศึกษาตั้งแต่ประถม ป้องกันปัญหาตั้งท้องทั้งที่ไม่พร้อม
(2543) เตือนโรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ระบาดหนัก (2544)
สวัสดิการเร่งด่วนช่วยแม่วยั รุน่ (2544) ปฏิบตั ติ วั ถูกต้องระหว่างตัง้ ครรภ์
ลดการเสี่ยงสูญเสียลูกน้อย (2544) พบนร.ตั้งครรภ์ออกกลางคันปีละ
นับพัน (2544) พบท้องนอกสมรสเสี่ยงโรคซึมเศร้า (2545) สร้าง
จิตส�ำนึกทีด่ ใี ห้กบั แม่ทกี่ ำ� ลังจะทิง้ ลูก (2546) โยคะส�ำหรับคุณแม่ตงั้ ครรภ์
ช่วยให้ลูกมีสุขภาพกาย-จิตดี (2546) ท้องไม่พร้อม ปัญหาที่ยังมี
ทางออก (2546) สูติแพทย์ห่วงแม่ไทยแห่ผ่าคลอดเกินมาตรฐานโลก
(2547) โรงเรียนระวัง ตี-ไล่ออก-ไม่รับกลับหลังคลอด หมิ่นเหม่ผิด
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก (2547) ตะลึงยาย 81 อุ้มท้อง 58 ปี ปวดท้อง
หาหมอเพิง่ รูพ้ บเด็กฝังนอกมดลูก (2548) ค้นหาทางออกท้องไม่พร้อม
(2548) ตั้งท้องต้องอาเจียน ขับสารพิษปกป้องลูก (2549) มารดา
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นอกสมรส ตราบาปสังคมชายขอบ (2549) จี้ให้เด็กท้องเรียนต่อ
ศธ.ออกตัวไม่ปิดกัน้ (2549) ผูห้ ญิงพิการกับสิทธิความเป็นแม่ ปัญหา
เศร้าที่สังคมไทยมองข้าม (2550) เผยหญิงไทยปีละ 3 แสนไม่ตั้งใจ
ท้อง (2550) ถึงท้องก็เรียนได้ รร.ให้อนาคต (2551) ท้องไร้เดียงสา
1 ปีให้ลมหายใจกว่า 7 หมืน่ ชีวติ (2552) ผุดโครงการแม่วยั ใสป้องกัน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (2552) วุฒิฯถกวัยรุ่นตั้งครรภ์พบตัวเลข 10 ขวบ
ท้อง 60 ราย (2552) เป็นต้น
(4) เทคโนโลยีที่ช่วยเจริญพันธุ์
เป็นข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ในการท�ำให้
คู่สมรสที่มีลูกยากสามารถปฏิสนธิและตั้งครรภ์ได้หลากหลายรูปแบบ
ด้วยกัน เช่น การท� ำเด็กหลอดแก้วหรือการท� ำกิฟต์ การท�ำอิ๊กซี่
การอุม้ บุญ การบริจาคไข่และสเปิรม์ การเลือกเพศของลูก ฯลฯ ซึง่ หลาย
ประเด็นยังมีการถกเถียงเชือ่ มโยงถึงประเด็นอืน่ ๆ โดยเฉพาะประเด็นทาง
จริยธรรม และช่องว่างทางกฎหมายในสังคมไทย
ตัวอย่างข่าวในเรือ่ งนีไ้ ด้แก่ ครบ 10 ปีเด็กหลอดแก้วไทยคนแรก
(2540) แพทย์ธรรมศาสตร์ทำ� ส�ำเร็จ เด็กหลอดแก้วจากพ่อทีเ่ ป็นหมัน
(2543) พบเทคนิค Blastocyst ท�ำเด็กหลอดได้ผลส�ำเร็จ (2543)
เด็กไทยยอดฮิต ต่างชาติแห่อุ้มบุญ (2543) ทารก 2 แม่ แก้ปัญหา
มีลูกยาก หรือดูถูกพระเจ้า (2544) โคลนนิ่งถึงสเต็มเซลล์ บทพิสูจน์
ที่ยังต้องรอ (2544) สเปิร์ม-ไข่ (บริจาค) = ปัญหาสารพัด (2544)
ฝังเข็มช่วยหญิงมีบุตรยากให้ติดลูกได้ (2545) กิ๊ฟท์ปลอมขายความ
หวัง รับปั๊มลูก-ท้องละแสน! (2546) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ปัญหาสิทธิครอบครองบุตร กฎหมายไทยตามไม่ทัน (2547) เทคนิค
ใหม่สร้างครรภ์บริสทุ ธิ์ ผลิตสเต็มเซลล์-ไม่ผดิ ศีลธรรม (2547) ปฏิสนธิ
แนวใหม่ไม่ง้อเพศชาย ใช้ไข่เพศหญิงผสมเป็นตัวอ่อน (2547) นัก
วิชาการแนะรัฐพิจารณาอุ้มบุญกับปัญหาจริยธรรม (2548) สร้างอิกซี่
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ท�ำได้ส�ำเร็จ ทารกแฝด 4 หญิง 3 ชาย 1 (2549) คลินิคให้บริการ
เลือกเพศ (2549) อุ้มบุญ ปัญหาที่ยังหนักอก แม่ผู้ให้ก�ำเนิดกับแม่
ผูถ้ อื ก�ำเนิด (2549) คัดเลือกพันธุ-์ เพศลูก เทคโนโลยีทสี่ วนทาง (2550)
เทคโนโลยีสร้างลูก ทางออกหรือความไม่เท่าเทียมหญิง-ชาย (2550)
กิ๊ฟท์ ซิฟท์ และเด็กหลอดแก้ว (2550) ให้เช่ามดลูกธุรกิจมาแรง บน
ข้อกังขาส�ำนึกความเป็นแม่ (2550) ชี้พ่อ-แม่ในสูติบัตรเด็กอุ้มบุญคือ
ผู้ตั้งครรภ์-คลอดบุตร (2550) เด็กหลอดแก้วสุดฮิต แนวโน้มไทยท�ำ
เพิ่ม 20 ปีมีแล้วกว่า 600 คนเหตุแต่งงานช้า-เครียด (2550) ชี้ซื้อไข่
ท�ำเด็กหลอดแก้ว ผิดจริยธรรม-บริจาคได้ (2551) เทคโนโลยีใหม่ IVM
แก้ปัญหาคู่รักมีบุตรยาก (2551) การซื้อ-ขายไข่ และการจัดการ
ตัวอ่อน (2552) เป็นต้น
3.3 การเลี้ยงดู/ดูแลสมาชิกในครอบครัว
การเลี้ยงดูคนในครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดูลูกตั้งแต่คลอด
เรื่องของนมแม่ รวมถึงการดูแลคนในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ
เช่น ป่วยหรือพิการ รวมไปถึงสุขภาวะทางกาย ทางจิตและอารมณ์ของ
สมาชิกในครอบครัว ทั้งหมดเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลา
เลี้ยงดู รับผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เป็นหน้าที่หลักอีก
ประการหนึ่งของสถาบันครอบครัวที่จะชี้ทิศทางแนวโน้มคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมได้ ทั้งยังสะท้อนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมด้วย เช่น บทบาทหญิงชาย ความเป็นพ่อเป็นแม่ ฯลฯ รวมกัน
มีจำ� นวนกว่าหนึง่ ในสามของหัวข้ออนามัยเจริญพันธุแ์ ละสุขภาวะครอบครัว
ประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้
(1) การเลี้ยงดู/ดูแลครอบครัว
รวมเอาวิธกี ารเลีย้ งดูลกู ตัง้ แต่คลอดจนโต เรือ่ งของสถานรับเลีย้ ง
เด็ก การรณรงค์เรื่องนมแม่ การอบรมลูกให้สอดคล้องกับค่านิยมที่
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เป็นที่ต้องการของสังคม ไม่สร้างปัญหา การสร้างครอบครัวให้อบอุ่น
การเตรียมพร้อมพ่อแม่ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูลูก เนื่องจากประเด็น
การเลี้ยงดูลูกนี้มักถูกตอกย�้ำถึงความส�ำคัญ และตั้งค�ำถามผ่านสื่อ
อยู่เสมอในฐานะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการก่อให้เกิดและการป้องกัน
ปัญหาสังคมต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกรุ่นใหม่ในสังคม
โดยเฉพาะในเรื่องของคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ตัวอย่างข่าวเรื่องการเลี้ยงดูลูก ได้แก่ หมอหยองชี้สาเหตุสังคม
หายนะ พ่อแม่ไม่มจี ติ วิญญาณการเลีย้ งลูก (2540) ฝึกลูกให้ใกล้ธรรมชาติ
(2540) เลีย้ งลูกให้รกั งาน (2541) ผลของการเลีย้ งดูลกู ต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ (2541) สรรพคุณนมแม่แก้สารพัดโรค (2542) เผยเลี้ยง
ลูกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สร้างภูมิคุ้มกันโรคกาย-ใจ (2544) เด็กดื้อมีพ่อ
แม่เป็นต้นเหตุปญ
ั หา (2544) ต�ำหนิลกู พร�ำ่ เพรือ่ มีสทิ ธิก์ า้ วร้าว (2545)
ชีวติ คูก่ บั การเลีย้ งลูก (2545) นมแม่สแิ น่กว่านมใด ต้านมะเร็งแม่ เสริม
อีควิ ลูก (2546) แนะวิธเี ลีย้ งลูกยุคดิจติ อลให้เก่ง ดี และมีสขุ (2546)
พ่อแม่รังแกฉันท�ำเด็กไอคิวต�่ำ ต้นตอสู่ชีวิตคู่พัง (2547) ลงโทษลูก
อย่างไรไม่ให้เขาก้าวร้าว (2547) เลีย้ งลูกต้องเป็นทีม บทบาทพ่อทีช่ ว่ ย
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำ� เร็จ (2547) วิตกขนมเด็กสร้างปัญหา แนะ
พ่อแม่ฝึกลูกมีวินัยการกิน (2547) แนะวิธีเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก
สะอาด ปลอดภัย เด็กมีความสุข (2548) ความพร้อมเพื่อเป็นพ่อแม่
มืออาชีพ (2548) เตรียมเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานคนไทยคุณภาพ
(2548) พบเด็กไทยพัฒนาการช้า เหตุเกิดจากเลี้ยงไม่ถูกวิธี (2549)
สธ.เผยเด็กกว่า 5 แสนถูกเลี้ยงตามยถากรรม (2550) เล่นกลางแจ้ง
ดีกว่าเล่นของเล่น จิตแพทย์แนะแม่เลีย้ งลูก (2551) พ่อแม่ยคุ ใหม่เชือ่
มั่นยังเป็นต้นแบบ ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้ลูก (2551) หลักการเลี้ยง
ลูกของครอบครัวตัวอย่าง เน้นความรักเอือ้ เฟือ้ ปลูกฝังคุณธรรม (2551)
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บทบาทแม่ในสังคมไทย (2551) สสส.ดึงพ่อ-แม่เข้าโรงเรียนฟืน้ ฟูสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็ง (2551) บทบาทพ่อหายไปส่งผลเด็กเกิดเพศที่ 3
(2551) เลีย้ งลูกให้ได้ดที า่ มกลางวิถที เี่ ปลีย่ นไป (2552) Daddy’s Girl
ลูกสาวของพ่อ เลี้ยงอย่างไรไม่ให้เหินห่าง (2552) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีขา่ วการเลีย้ งดูหรือดูแลลูกทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ในครอบครัว คือมีความพิการ ทั้งทางจิต สายตา การได้ยิน สติปัญญา
และการเรียนรู้ รวมทัง้ กลุม่ อาการทีม่ กี ารแสดงพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจาก
คนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าการดูแลโดยคนใกล้ชิดในครอบครัวหรือครอบครัว
บ�ำบัด เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดต่อพัฒนาการของคนป่วยและพิการเหล่านี้
มีการให้ขอ้ มูลความรูใ้ นเรือ่ งการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ ง
วิธดี แู ลผูท้ มี่ คี วามต้องการพิเศษเหล่านีอ้ ย่างเหมาะสม รวมทัง้ โอกาสใน
การพัฒนาชีวิตและเติบโตเหมือนคนอื่นๆ โดยเฉพาะในเด็กที่มีอาการ
ดาวน์ซินโดรม ปัญญาอ่อน สมาธิสั้น และออทิสติก ซึ่งสังคมไทยมีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อลูกพิการ จากที่มองว่าเป็นปัญหา เป็นปมด้อย
เปลี่ยนไปสู่การมองเป็นเด็กพิเศษ และต้องเอาใจใส่พัฒนาทักษะในการ
มีชีวิตอยู่ร่วมสังคมมากขึ้น
ตัวอย่างข่าวส่วนนีไ้ ด้แก่ ความรักในครอบครัว ยาขนานเอกดาวน์
ซินโดรม (2541) แก้ลูกปัญญาอ่อน ต้องเช็คสุขภาพก่อนคิดใช้ชีวิตคู่
(2541) กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษใช้พ่อแม่เป็นยารักษาที่ดีที่สุด
(2542) แพทย์ระบุคนพิการแต่งงานได้แค่เข้าใจและปฏิบตั ถิ กู วิธี (2543)
แพทย์ชี้ลูกเป็นออทิสติกไม่น่ากลัวอย่างที่คิด (2543) เด็กพิการเทคโลโลยีใหม่สามารถตรวจรู้ได้ขณะยังเป็นตัวอ่อน (2544) สัมผัส
ยิ้มแรกของแม่นุช จมอยู่กับความเศร้านาน 10 ปี กว่าลูกจะออกจาก
โลกของออทิสติก (2545) เด็กแอสเพอร์เกอร์ คุณควรเข้าใจเขา (2545)
รณรงค์ตรวจสุขภาพเด็กค้นหาภาวะเสี่ยงออทิสติก (2546) เด็กพิเศษ
4 เวอร์ชนั่ แก้ได้ถา้ ร่วมใจกัน (2546) สาเหตุความพิการทางสติปญ
ั ญา
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เกิดได้ในระหว่างตั้งครรภ์ (2547) พ่อแม่ท�ำอย่างไร ถ้าลูกเป็นดาวน์
ซินโดรม (2547) ภารกิจบริบทของบิดามารดาเด็กพิเศษออทิสติก (2548)
คดิสเล็กเซีย แค่บกพร่องทางเรียนรู้ หนูไม่ใช่เด็กสมองทึบ (2549)
สธ.ชี้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงลูกเอ๋อ 4 แสนคน (2550) พ่อแม่ก�ำลังส�ำคัญ
ช่วยลูกออทิสติกมีพัฒนาการ (2550) พาออกสังคม-อย่าขังไว้ในบ้าน
ค� ำ แนะน� ำ จากแม่ ข องลู ก ออทิ ส ติ ก (2550) หมอชี้ โ รคออทิ ส ซึ่ ม
ไม่หายขาด ต้องใช้พฤติกรรมบ�ำบัดใส่ใจพิเศษ (2551) เมือ่ ลูกปัญญาอ่อน
พ่อแม่จะสอนเขาอย่างไร (2552) ไทยอคติตตี ราหญิงพิการไร้เพศ (2552)
เมื่อลูกมีความบกพร่องในการเรียนรู้จะช่วยได้อย่างไร (2552) เป็นต้น
(2) สุขภาวะทางกายของคนในครอบครัว
สุขภาวะทางกายของคนในครอบครัวในทีน่ เี้ ป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสถานะทางสุขภาพ ความกินดีอยู่ดี ภาวะโภชนาการหรืออาหาร
สุขภาพ ความสบายหรือเจ็บป่วย ความเสี่ยงด้านโรคในแต่ละช่วงวัย
รวมทั้งเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์โดยรวมของคนในครอบครัว ครอบคลุม
ทุกเพศทุกวัย มีข้อมูลข่าวสารหลากหลาย เช่น เรื่องอ้วน เบาหวาน
โภชนาการ โรคทางกรรมพันธุ์ เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางกายได้แก่ นักวิจัยชี้พ่อ
แม่น�้ำหนักมาก เพิ่มความเสี่ยงให้ลูกเป็นโรคอ้วน (2540) นิสัย
โภชนาการไม่ดี ต้นเหตุป่วย-ตาย คนไทย (2541) เตือนคู่สมรสตรวจ
ธาลัสซีเมีย เผย 40% ของประชากรเป็นพาหะน�ำโรค (2542) เมื่อลูก
เป็นเบาหวานควรกินอาหารอย่างไร (2542) หญิงวัยทองต้องเตรียมใจ
รับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย (2543) สธ.แนะกินอยู่อย่างไทย
เพือ่ สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร (2544) เผย 10 โรคร้าย
คุกคามหญิง-ชายวัยทอง (2544) กระดูกพรุนท�ำหญิงวัยทองเสีย่ งบ้าน
แตก (2545) สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพผู้หญิง (2545)
อันตรายเด็กไทยติดหวานก่อโรค ฟันผุ-โรคอ้วน-โรคเบาหวานพุง่ (2545)
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วิจัยชี้ผู้หญิง 70% เป็นมะเร็ง เพราะไม่ตรวจภายใน (2546) พ่อวัยปู่
เสีย่ งมีลกู พิการ 6 เท่าเหตุจากน�้ำเชือ้ เสือ่ มกลายพันธุ์ (2546) ส�ำรวจ
พบเด็กร.ร.ดังในกทม.เป็นโรคอ้วนอือ้ เหตุมาจากพ่อแม่มที ศั นคติทผี่ ดิ วิถีชีวิตที่เลวร้าย (2547) หมอเตือนจับเด็กเขย่าระวังอาจตายได้
(2547) โรคอ้วนก่อวิกฤติครอบครัวร้าวฉาน (2548) ยาบ�ำรุงโลหิต
สตรีแผนโบราณมีประโยชน์อย่างไร (2548) พ่อแม่ ต้นเหตุของลูกเบื่อ
อาหาร และเด็กอ้วน (2549) อารมณ์ของพ่อแม่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของลูก (2549) พ่อแม่เจ้าระเบียบท�ำลูกเป็นเด็กอ้วน (2549) ไม่เคย
แต่งงานเสี่ยงตายเร็ว (2549) กรน ปัญหาบนเตียงเสี่ยงชีวิตคู่ แนะหา
แพทย์ป้องกันเซ็กซ์เสื่อม (2550) สุขภาพผู้หญิงไทยในกระแสแพทย์
พาณิชย์ (2550) มะเร็งร้ายท�ำลายความสัมพันธ์ พบผู้ป่วยโรคนี้
แนวโน้มหย่าสูง (2550) เผยยีนส์รัดรูป-เอวต�่ำต้นเหตุจุดซ่อนเร้น
เสีย่ งโรค (2550) 3 นิว้ 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม (2551) วิเคราะห์
โรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิดแก่ทารกในครรภ์มารดา (2551) เป็นโสดท�ำไม
อยูไ่ ปเป็นอัลไซเมอร์ ชีช้ วี ติ คูล่ ดความเสีย่ งสมองเสือ่ ม (2551) คนไทย
เสือ่ มสังขารก่อนวัย ผลวิจยั ชีเ้ หตุตน้ ทุนชีวติ ต�ำ่ (2551) ตะลึงของเล่น
เด็กสุดอันตรายสารตะกั่วอื้อ ต้นเหตุท�ำลูกโง่ (2552) เป็นต้น
(3) สุขภาวะทางจิตและอารมณ์
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส�ำคัญ เป็นพื้นฐานของสถาบัน
ครอบครัว คือ การแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ
พฤติกรรมปฏิบตั ริ ะหว่างคนในครอบครัว ทัง้ ระหว่างคูส่ มรส และพ่อแม่
กับลูก ทีส่ ง่ ผลให้ครอบครัวอบอุน่ หรือห่างเหิน และน�ำไปสูส่ ขุ ภาวะของ
สังคมในท้ายที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนใน
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยเฉพาะเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ สภาพสังคม การงาน ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นข่าวเรือ่ งภาวะเครียด
ซึมเศร้า การดูแลผู้ป่วยทางจิต
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ตัวอย่างข่าวว่าด้วยสุขภาวะทางจิตและอารมณ์ ได้แก่ สุขภาพจิต
ในครอบครัวเป็นเหตุแยกพ่อแม่ลูกให้ห่างเหิน (2540) เศรษฐกิจรุม
บีบคั้นคนกรุง โรคเครียดรุกคุกคามหนัก (2540) คนกรุงเครียดเพราะ
ญาติพนี่ อ้ ง (2541) สุขภาพจิตของชีวติ คู่ (2543) เด็ก-ผูส้ งู อายุสขุ ภาพ
จิตย�่ำแย่ ปัญหาเรื้อรังในสังคม (2545) สังคมง่อนแง่นครอบครัวป่วย
ทางใจ (2548) ชี้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตล้มเหลว-ญาติขาดความเข้าใจ
(2549) เด็กไทยน่าห่วงป่วยโรคจิตพุ่งแค่ปีเฉียด 9 พัน (2550)
จิตแพทย์ชี้เด็กเป็นโรคเครียด การบ้านเยอะ-กังวลครอบครัว (2551)
คนไทย 12 ล้านมีปัญหาจิต 47% เครียดจากงาน-เงิน (2551)
สุขภาวะทางใจเด็กไทย เริ่มต้นที่บ้านสานต่อที่ครู (2551) สุขภาพจิต
ในครอบครัว เรือ่ งทีย่ งั ต้องศึกษาหาความรู้ (อีกมาก) (2552) ผลส�ำรวจ
อุณหภูมใิ จคนไทย พบปัญหาการเงิน-ครอบครัว-สุขภาพ-สังคมต้นเหตุ
ความเครียด (2552) เป็นต้น

4. ความสัมพันธ์ ในครอบครัว
เป็นข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทัง้ ทางบวกและ
ทางลบ อันได้แก่ประเด็นเรือ่ งครอบครัวอบอุน่ การเสริมสร้างสายใยหรือ
ความผูกพันอันดีในครอบครัว การสร้างครอบครัวหรือแต่งงาน ความ
ขัดแย้งในครอบครัว การยุตคิ รอบครัวหรือหย่าร้าง รวมถึงความสัมพันธ์
นอกสมรสต่างๆ ทั้งหมดมี 3,184 ข่าว หรือคิดเป็น 12% ของฐาน
ข้อมูลครอบครัวด้านข่าวและบทความ ในหัวข้อนี้สามารถแบ่งออกตาม
ประเด็นที่พบได้เป็น 3 เรื่องใหญ่ คือ
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ความสัมพันธในครอบครัว
นอกสมรส
12%

ความขัดแยง
36%

อื่นๆ 2%
ความสัมพันธ
อันดี/อบอุน
50%

N=3,184

4.1 ความสัมพันธ์อันดี สายใยครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น
ครึง่ หนึง่ ของข่าวเรือ่ งความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นการน�ำเสนอ
ชีวิตครอบครัวไทยในเชิงบวก มีจ�ำนวน 1,594 รายการ ที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องสม�่ำเสมอคือการน�ำเสนอชีวิตครอบครัวของคนในสังคม ทั้งที่
มีชื่อเสียงและคนทั่วไป ในมุมที่แสดงความสัมพันธ์อันดีที่อบอุ่น ความ
เข้าอกเข้าใจในครอบครัว การฟันฝ่าอุปสรรคทีเ่ ผชิญเมือ่ เริม่ สร้างครอบครัว
การประคับประคองชีวิตคู่จนประสบความส�ำเร็จ มีชีวิตครอบครัวที่
เข้มแข็ง สมาชิกในครอบครัวด�ำเนินชีวติ อย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้า
ประหนึ่งเป็นตัวอย่างให้กับผู้อ่านถึงหลักการครองเรือน วิธีครองรักให้
ครอบครัวมัน่ คงอยูด่ ว้ ยกันยาวนาน การสร้างสายใยอันอบอุน่ ในครอบครัว
การใช้เวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของคนในครอบครัว หรือการจัด
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รวมทัง้ ประเด็นเพศสัมพันธ์ในคูส่ มรส เป็นต้น
ทัง้ นี้ ด้วยพืน้ ฐานความคิดทีว่ า่ ครอบครัวเป็นสถาบันพืน้ ฐานของสังคม
ในการผลิตและหล่อหลอมพลเมืองรุ่นใหม่ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันครอบครัว โดยมีปจั จัยส�ำคัญคือ
การใช้เวลาอยูร่ ว่ มกัน ความรักความเข้าใจ การสือ่ สารในครอบครัว และ
เพศสัมพันธ์ที่ดีในคู่สมรส
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ตัวอย่างข่าวเชิงบวกนี้ได้แก่ รู้จักให้เกียรติกันและกัน หลักครอง
ชีวิตคู่ให้ยืนยาว (2540) ดูแลจิตใจคนในครอบครัวในวันแห่งความรัก
(2541) ร่วมใจสานใยรัก เพื่อครอบครัวอุดมคติ (2541) สายใยรัก
สร้างบ้านเหมือนฝัน (2541) ท�ำอย่างไรชีวติ คูจ่ งึ ยืนยาวและมีความสุข
(2542) ร้องเพลง เล่นดนตรี เทีย่ วทะเล ความสุขทีพ่ ร้อมหน้า (2543)
ปลูกต้นไม้-ท�ำอาหารส�ำราญใจ (2543) สร้างภูมิคุ้มภัยให้สังคมไทย
ด้วยพลังครอบครัว (2543) คุณภาพเด็กสหัสวรรษใหม่ขนึ้ อยูท่ กี่ ารดูแล
ของพ่อ-แม่ (2544) สร้างทักษะครองรักร่วมเรือน เน้นเคล็ดลับความ
ส�ำเร็จชีวิตคู่ (2544) เหมาะสมเรื่อง sex ชีวิตคู่ยืนยาว (2545)
แนะเทคนิคเติมรักเติมรส สร้างหลักให้ชีวิตคู่ยืนยาว (2545) บทเรียน
ก่อนวิวาห์ ลดปัญหาความล่มสลายของชีวิตคู่ (2546) ไม่มีช่องว่าง
ระหว่างใจ หมั่นเติมเต็มความห่วงใย (2546) เผยเคล็ดลับการมีชีวิต
คู่ยืนยาว พร้อม 10 ค�ำเด็ดที่ควรท่องจ�ำ (2546) แนะวิธีถนอมรักให้
คูร่ กั รุน่ ใหญ่ ต้องมีศลิ ปะในการมีเพศสัมพันธ์ (2546) ครองคูต่ ามหลัก
ศาสนา สร้างฐานครอบครัวเข้มแข็ง (2546) เรียนรูใ้ ช้เวลาร่วมกันอย่าง
มีคณ
ุ ค่าสูค่ รอบครัวเข้มแข็ง (2549) รับประทานอาหารมือ้ เย็นพร้อมหน้า
สร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่สงั คม (2549) ความรัก ความซือ่ สัตย์ การให้อภัย
ข้อคิดการครองคู่ (2549) ชีส้ งั คมขาดอบอุน่ จีส้ ร้างจิตส�ำนึกครอบครัว
สามัคคี (2551) เป็นต้น
น่ า สั ง เกตว่ า มี ก ารเน้ น กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ใ น
ครอบครัว และการแสดงออกถึงความรักในครอบครัวมากขึน้ ในช่วงหลัง
เช่นข่าว “กอด” เติมรักสัมผัสนี้ สร้างครอบครัว (2545) ปลุกกระแส
‘รักลูก-กอดลูก’ คืนความเข้มแข็งให้ครอบครัวไทย (2545) เปิดอ้อม
กอดกระชับสายใยครอบครัว (2546) รณรงค์คนในครอบครัวกอดกัน
เพือ่ สร้างความรัก-เข้าใจในครอบครัว (2547) เคล็ดของการครองชีวติ
คู่อย่างราบรื่น กอดกันวันละ 4 หน (2552) เป็นต้น รวมทั้งการออก
มาตรการลดภาษีเงินได้ให้กับลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่ในปี 2547
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ในแต่ละปี ข่าวว่าด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวจะถูกให้ความ
ส�ำคัญและน�ำเสนอเข้มข้นใน 3-4 ช่วง ได้แก่ ช่วงวันเด็กในเดือนมกราคม
วันแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากมักมีคู่รักจ�ำนวนหนึ่งนิยม
ถือฤกษ์ไปจดทะเบียนแต่งงาน ช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีวันครอบครัว
วันหยุดส�ำคัญอย่างวันแม่ 12 สิงหาคม และวันพ่อ 5 ธันวาคม ในช่วง
วันส�ำคัญเหล่านี้นอกจากการน�ำเสนอแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคู่
สมรสแล้ว มักจะมีประเด็นเชิงคุณธรรมทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในครอบครัวอย่างอืน่
ด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก บทบาทที่คาดหวัง
จากผูเ้ ป็นพ่อ แม่ และลูก มีการให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการเป็นลูก
กตัญญู พ่อดีเด่น แม่ดเี ด่น ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งมีการให้รางวัลกันทุกปี นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ในปี 2549 ให้
วันอาทิตย์เป็นวันที่ครอบครัวควรจะอยู่พร้อมหน้าท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ตัวอย่างได้แก่ มอบรางวัล “เยาวชนดีเด่น” หนุ่มพิการตาบอด
กตัญญู (2540) พ่อตัวอย่างแนะวิธเี ลีย้ งลูก พิชติ ความสุขในครอบครัว
(2540) 10 ครอบครัวในความทรงจ�ำปี “ฉลู” (2540) วันแห่งความ
รักไทยจดสมรสอื้อตีแผ่ข่าวทั่วโลก (2541) แม่ดีเด่นเผยเคล็ดลับเลี้ยง
ลูกให้เป็นคนดี (2541) จองแล้วกว่า 3 พันคู่จดทะเบียนสมรส 14
ก.พ. วาเลนไทน์ (2542) วาเลนไทน์ฉ�่ำ คู่รักตา-ยาย ตีทะเบียนสมรส
อายุรวม 200 ปี (2542) รับ 50 คู่แต่งงานฟรี-ติววิธีครองคู่ (2544)
เชิดชู 62 ลูกกตัญญู มอบวุฒิบัตรยกย่อง (2545) ด.ญ.10 ขวบยอด
กตัญญู ปรนนิบตั พิ อ่ ป่วยเป็นอัมพาต (2545) เดินเครือ่ งวันอาทิตย์วนั
ครอบครัว ดึงพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน-เลิกวัฒนธรรมแกงถุง (2549)
ข่าวจ�ำนวนหนึ่งมีลักษณะเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงของสังคม
หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นการปะทะกันของวาทกรรมเรือ่ งบทบาทหญิงชาย
เช่น กรณีให้เมียกราบผัวก่อนนอน ว่าจะเป็นปัจจัยลดปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัวหากภรรยาให้เกียรติและเคารพสามี ในอีกทางหนึง่ ก็มองว่า
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เป็นความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและชาย ซึง่ ต่างมีบทบาทเท่าๆ กัน
ในการดูแลครอบครัว เช่น กราบเท้าผัวก่อนนอน ประเพณีแต่ปางไหน
(2541) นายกฯ ชีโ้ บราณ ปัดแนวคิดวัฒนาให้เมียกราบเท้าผัว (2548)
ฯลฯ
นอกจากนี้ ประเด็นอื่นๆ ที่มักเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนก็คือ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานของสังคม โดย
เฉพาะคู่สมรสต่างวัย เช่น ม่ายใหญ่วัย 45 เคี้ยวหญ้าอ่อนแต่งเด็กรุ่น
ลูก (2544) บ้านโป่งฮือฮาพ่อเฒ่า 83 แต่งม่าย 53 (2545) นาง
นพมาศใบ้วิวาห์หนุ่มช่างทองใบ้ (2545) วาเลนไทน์ปีนี้คึกคัก เฒ่าวัย
ใกล้ฝง่ั หิว้ แม่เฒ่า 80 ไปจดทะเบียน (2546) พ่อเฒ่า 72 วิวาห์เจ้าสาว
74 (2551) ฮือฮาเจ้าสาววัย 73 เข้าวิวาห์หนุ่ม 26 (2552) เป็นต้น
4.2 ความสัมพันธ์ขัดแย้งในครอบครัว
ข่ า วความสั ม พั น ธ์ ขั ด แย้ ง ในครอบครั ว เป็ น การน� ำ เสนอชี วิ ต
ครอบครัวไทยในทางลบ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว หย่าร้าง
“บ้านแตก” ซึ่งมีความหมายถึงความไม่สมบูรณ์ของชีวิตครอบครัว ไป
จนถึงการยุตคิ วามสัมพันธ์ เป็นทัง้ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับคูส่ มรส พ่อแม่
และลูกในครอบครัว ทั้งหมด 1,157 รายการ หรือคิดเป็น 36% ของ
ข่าวเรือ่ งความสัมพันธ์ในครอบครัว ลักษณะของข่าวมีทงั้ การจัดกิจกรรม
รณรงค์ควบคู่ไปกับวันส�ำคัญทางครอบครัว การส�ำรวจทัศนคติแนวโน้ม
ของความขัดแย้งในครอบครัว โดยเฉพาะสถิตกิ ารหย่าร้างในแต่ละปี และ
การเสนอสถานการณ์ประจ�ำวัน
เนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่
ถูกระบุว่าส่งผลต่อความสัมพันธ์นี้มีด้วยกันหลายปัจจัย เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจ ขาดความรักความอบอุ่น ความไม่สอดคล้องต้องกันใน
บางมิติชีวิตของคู่สมรส อบายมุขต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ
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ส่วนที่ถูกน�ำเสนออย่างต่อเนื่องคือ ข่าวการหย่าร้าง เนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ โดยเฉพาะการนอกใจหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม ซึ่งมัก
เป็นข่าวดังหากคู่สมรสเป็นผู้มีชื่อเสียง
ตัวอย่างข่าวได้แก่ คนกรุงครองแชมป์หย่าสูงสุดทุกปี สถิติเตือน
ใจวันแห่งความรัก (2541) พบปัญหาหย่าร้างเหตุเพราะฮอร์โมนเพศ
ลด (2541) น้องอ้วนขึ้นศาลฟ้องหย่าผัวซาดิสต์ (2541) กะเทาะ
ปัญหาชีวิตคู่ที่ไม่ควรมองข้าม การเงิน-เซ็กซ์-ความแตกต่าง (2542)
โรครักร้างระบาดท�ำสถิติหย่าสูง (2542) ก�ำธรหลั่งน�้ำตา รับผิดเลิก
ปิยะมาศ สารภาพอยากมีลูก (2544) เผยครอบครัวไทยหย่าร้างสูง
เหตุมีบ้านน้อย-เห็นตรงข้ามกัน (2544) แฉเมียน้อยอันตราย ท�ำบ้าน
ใหญ่สติแตก หย่าร้างปีละ 7 หมืน่ คู่ ต้องพึง่ หมอดู-พระ (2545) ขัดสนบ้านแตก มาสู่แยกชีวิต (2545) หมอเตือนไม่ขยันท�ำการบ้านระวัง
บ้านแตก (2545) ไม่ซอื่ สัตย์-ไม่โรแมนติก เมียมองผัว-ผัวมองเมีย ข้อ
สรุปชีวิตคู่ยุคปัจจุบัน (2545) เผย 5 ย. ถนอมชีวิตรัก โยงสุขภาพ
ครอบครัวแตกเพราะเมียขีบ้ น่ (2546) สศช.แฉเศรษฐกิจดีแต่สงั คมไทย
เสื่อม คนแก่ถูกทิ้ง-หย่าเพียบ (2547) เปรี้ยง เปรี้ยง เปรี้ยง ดั่งเสียง
ฟ้าฟาด ไฮโซบ้านแตกสาแหรกกระจาย (2547) เรื่องเศร้าของชีวิตคู่
กว่าครึ่งต้องเลิกราเพราะชู้ (2548) โรคอ้วนเป็นสาเหตุให้บ้านแตก
ผู้ชายเสียสมรรถภาพทางเพศ (2548) ทีวีในห้องนอน บั่นทอนชีวิตคู่
(2549) เผยสถิตคิ นกรุงหย่าเกือบ 1 ใน 3 ของสถิตจิ ดทะเบียน (2549)
วิจัยพบคนไทยนิยมอยู่คนเดียวมากขึ้น สถิติหย่าร้างปี 49 พุ่งกระฉูด
นับแสนคู่ (2550) เสพกิ๊กเฟื่อง นักสืบอู้ฟู่ หัวงู-เจ๊ใหญ่กินเด็ก ยอด
บ้านแตกพุ่ง (2550) เศร้าครอบครัวไทยหย่าร้าง 10 คู่ต่อชั่วโมง
(2551) ครอบครัวไทย 2.5 ล้านสัมพันธภาพด้อย 24 % (2552)
ค่านิยมสังคมไทย แต่งน้อยลง หย่าเพิ่ม (2552) เป็นต้น
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ข่ า วในอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง คื อ การน� ำ เสนอผลกระทบจากปั ญ หา
ความขัดแย้งในครอบครัว นอกเหนือจากการหย่าร้าง ซึ่งมักจะถูกน�ำ
เสนอในลักษณะทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูป่ ญ
ั หาสังคมอืน่ ๆ เช่น ปัญหา
ยาเสพติด อาชญากรรม สภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ขายบริการ
ทางเพศ ฯลฯ
ตัวอย่างข่าวผลกระทบจากความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งในครอบครัว
ได้แก่ ส�ำรวจเด็กเร่ร่อนทั่วกรุง สาเหตุหลักพ่อแม่หย่าร้าง-ถูกทุบตี
(2545) ชีวิตเด็กบ้านแตก แวววิมล ติดยา-มั่วเซ็กซ์ ประชดแม่ไม่รัก
(2545) นิสิตจุฬาฯ ตีแผ่ชีวิต โสเภณีระดับล่างขายเซ็กซ์แลกบุหรี่
(2546) โศกสุราษฎร์ฯ บ้านแตกสาแหรกขาด ลูกทาสยาบ้าประกาศ
ฆ่าพ่อ (2546) ชี้ครอบครัวบีบท�ำเด็กไทยเครียด (2547) สังคมเสื่อม
บ้านแตก ต้นเหตุอาชญากรรม ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม จะแก้ไข
อย่างไร (2547) แนะพ่อแม่ปรองดองลดเด็กมีปญ
ั หา ตะลึงวัยรุน่ เกือบ
ครึ่งคิดฆ่าตัวตาย (2547) เตียงหัก 6 หมื่นคู่-รักขม ลงเอยด้วยการ
ฆ่า (2548) ห่วงเด็กบ้านแตกเสี่ยงติดยาสูง สลดปรากฎการณ์โจ๋ไทย
เซ็กส์ 13 (2550) สานรักครอบครัวอบอุ่น แก้ปัญหาวัยรุ่นใจแตก
(2551) พ่อไม่มีเวลาคุยท�ำให้ลูกกลายเป็นเกย์! (2551) สังคมไทย
วิ ก ฤติ ค รอบครั ว แตกแยกสู ง เกิ ด ปั ญ หาแม่ ซึ ม เศร้ า -พ่ อ ติ ด เหล้ า ลูกก้าวร้าว (2552) เป็นต้น
4.3 ความสัมพันธ์นอกสมรสต่างๆ
ความสัมพันธ์ที่เรียกว่านอกสมรสในที่นี้ ได้แก่ เรื่องของลูกนอก
สมรส เมียน้อย ชู้ มีจ�ำนวน 363 รายการ หรือคิดเป็น 12% ส่วนใหญ่
เป็นเรือ่ งของการมีภรรยาหลายคน เรือ่ งของความสัมพันธ์ขดั แย้งระหว่าง
เมียน้อย-เมียหลวง การนอกใจหรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้อื่น
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตัวเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประเด็นเรื่องความสัมพันธ์นอก
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สมรสนี้ สังคมไทยถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบั่นทอนความสัมพันธ์
และคุกคามความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ข่าวว่าด้วย
ความสัมพันธ์นอกสมรสนี้มักได้รับความสนใจยิ่งขึ้นจากสื่อ หากเป็น
กรณีเปิดเผยหรือพิพาทของผู้ที่มีสถานะทางสังคมหรือมีชื่อเสียง โดย
เฉพาะข้าราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นกรณีขัดแย้ง
รุนแรงระหว่างภรรยาหลวงและน้อย ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกต
ถึงสถานการณ์ของความสัมพันธ์นอกสมรส เช่น การส�ำรวจความนิยม
ลักษณะผูห้ ญิงทีผ่ ชู้ ายต้องการเป็นเมียน้อย การหาทางออกเพือ่ แก้ปญ
ั หา
นอกใจ ไปจนถึงการตั้งศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
ในปี 2547 รับเรือ่ งร้องเรียนปัญหาในครอบครัว ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ความสัมพันธ์นอกสมรสและการหย่าร้าง
ตัวอย่างข่าวในส่วนนี้ ได้แก่ 10 อันดับเมียน้อย (2540) เจาะ
ลึกปัญหา “นอกใจ” พบผู้ชาย 99% นิยมนอกใจภรรยา เผยทีเด็ดวิธี
“ครองคู่ให้อยู่นาน” (2542) ครัวไทย 1 ใน 4 มีเมียน้อย สาวรุ่นนิยม
‘สามีมาม่า’ (2544) เมียหลวงช�ำ้ สามีนอกใจ โร่เข้าคอร์สอบรม ชี้ 67%
เห็นผล ที่เหลือหันพึ่งไสยศาสตร์ (2546) เมียปลัดมท.รับตั้งศูนย์ฮอต
ไลน์ปราบผัวเจ้าชู้ (2546) พบผู้ชาย 3 ใน 4 นอกใจเมีย ตร. รับมือ
หืน่ วาเลนไทน์ (2547) เปิดศูนย์เสริมสร้างครอบครัว ผลประเมินต�ำรวจ
แชมป์มีเมียน้อย (2547) เจ๊เบียบแฉบ้านเล็กเมียหลวงแห่ร้องทุกข์ซี
10 นายกฯฟาดเลขา ผู้ว่าฯแอบมีอีหนูตรึม (2547) ศูนย์ปราบผัวสุด
ฮิต ต�ำรวจครองแชมป์ ถูกร้องนอกใจเมีย (2547) เจ๊เบียบรุกฆาต ชี้
ตร.แชมป์เจ้าชู้ ทหารจีร้ ดต้นคอ (2547) โพลล์หญิงสมัยใหม่รบั สถานะ
เมียน้อย ชี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล (2548) ‘หนูแหวน’ เฉือน ‘เมียน้อย’
เห็นแก่ตวั -สร้างปัญหาให้คนอืน่ (2548) ครอบครัวกิก๊ ระบาดในไทยพา
สังคมเสื่อม (2550) พฤติกรรมการนอกใจคู่รักและการมีกิ๊กของสังคม
ไทย (2550) มีชู้ท�ำครอบครัวพังอันดับ 1 อึ้ง ร.ร.เลิกจัดงานวันพ่อ-
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วันแม่ (2551) ทุกข์อันใดของผู้หญิงไม่เท่าผัวมีเมียน้อย (2552)
เป็นต้น
ที่น่าสนใจก็คือ วาทกรรมว่าด้วยความสัมพันธ์นอกสมรสที่มอง
ว่า การทีผ่ หู้ ญิงยอมมีความสัมพันธ์นอกสมรสหรือเป็นเมียน้อย เนือ่ งจาก
ต้องการความรัก ความอบอุ่น และอยากมีที่พึ่งพิงทางใจ และสาเหตุ
ของความต้องการเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจาก “ในอดีตคนเหล่านีข้ าดความรัก ความ
อบอุ่นจากครอบครัว และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวแตกแยก”
ดังนั้น “พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ให้ความ
รักความอบอุน่ อย่างเพียงพอ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งไปแสวงหาความรักทดแทน
ในอนาคต” (เมียน้อยไม่เกิดแน่ ถ้าพ่อแม่ให้รักลูก 2546)
ในช่วงพ.ศ. 2547 มีประเด็นทางสังคมใหม่ในเรือ่ งความสัมพันธ์
นอกสมรส นั่นคือ กรณีที่เรียกว่า “กิ๊ก” ที่แม้จะเป็นศัพท์ที่นิยมใช้กันใน
หมูว่ ยั รุน่ อยูก่ อ่ น แต่กถ็ กู สือ่ น�ำมาใช้ในความหมายถึงความสัมพันธ์นอก
สมรสของคู่ชีวิตด้วยในเวลาต่อมา ประเด็นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์นอกแบบแผน เพศสัมพันธ์นอกสมรส และความทัดเทียมระหว่าง
เพศ ที่ท้าทายค่านิยมในเรื่องรักเดียวใจเดียว โครงสร้างครอบครัวแบบ
ผัวเดียวเมียเดียว และความศักดิ์สิทธิ์ของเพศสัมพันธ์หลังการแต่งงาน
ได้แก่ข่าว กิ๊ก พฤติกรรมสอนวัยวุ่น ริมีชู้สู่ชีวิตครอบครัวล่ม (2547)
กิ๊ก ระดับความนอกใจในมุมต่างของสามี-ภรรยา (2548) แฉผู้หญิง
แอบมีกิ๊กพุ่งพรวด (2549) อยู่กินเกิน 7 ปีมีกิ๊กเกินครึ่ง ระบุคู่สมรส
แห่นอกใจทั้งคู่ (2549) กิ๊ก 2006 เมียหลวง-เมียน้อย (2549) เท
รนด์ร้ายภัยกิ๊ก ค�ำเท่ๆ ของคนมีชู้ (2550) วิจัยชี้หญิงไทยคิดใหม่ กิ๊ก
ไม่ใช่เรือ่ งผิด (2550) เพิม่ โทษครูแอบมีช-ู้ กิก๊ ขัน้ ต�่ำปลดออก (2550)
กิ๊กไทยไปโลดกระฉูดถึง 98% แฉ 60% มีเซ็กซ์แนวโน้มสูงขึ้น (2550)
เป็นต้น
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นอกจากทัง้ 3 ประเด็นทีก่ ล่าวถึงข้างต้นแล้ว ก็ยงั มีประเด็นอืน่ ๆ
ในกลุ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างหญิง-ชาย การแต่งงานข้ามชาติ คลุมถุงชน การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวันแต่งงาน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การอยู่เป็นโสด ฯลฯ ได้แก่ข่าว
ตร.บุกล้มงานวิวาห์ชว่ ย ดญ.13 จับแต่งเฒ่า 63 ล้างหนี้ (2545) หญิง
ไทยเสียพรหมจรรย์ก่อนแต่งงานถึง 70 % (2548) หญิงไทย-ไม่แต่ง
(2549) เป็นต้น

5. กฎหมายครอบครัว
จ�ำนวน 1,282 รายการ หรือ 5% ของฐานข้อมูลด้านข่าวเป็น
เรือ่ งของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับครอบครัว ส่วนทีเ่ ป็นข่าวอย่างต่อเนือ่ ง
ได้แก่ การให้ขอ้ มูลในเรือ่ งสิทธิและการให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายใน
การจดทะเบียนสมรส การหย่าร้าง การรับรองบุตร สิทธิในการเลี้ยงดู
บุตร ไปจนถึงกรณีพิพาทฟ้องร้องในเรื่องสมรสซ้อน ค่าเลี้ยงดู อุปการะ
บุตร มรดก พินัยกรรม สินสมรส สินสอด ฯลฯ มีการเสนอปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายฟ้องหย่าให้มีความเป็นธรรมกับฝ่ายหญิงมากขึ้น ในปี
2548-2549 การแก้ไขเพิ่มเติมเหตุหย่าในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ในกรณีที่คู่สมรสอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข
ให้ทดลองแยกกันอยู่ก่อนได้ 3 ปี หากมีความสุขอีกฝ่ายสามารถขอให้
ฟ้องหย่าได้ เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวได้แก่ ค่าเลีย้ งดูบตุ ร เงินก้อนหรือเงินเดือน (2540)
ค่าเลี้ยงดูบุตรนอกสมรสกฎหมาย (2540) อ�ำนาจปกครองบุตรหลัง
หย่า (2540) เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การเป็นสามีภริยา (2540) แจงกฎกติกา
ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (2541) หนี้สินสามีภริยา (2541) ฟ้อง
หย่าสามีเกย์ (2541) ค่าทดแทนจากภริยาใหม่ (2541) สิทธิของภริยา
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ไม่จดทะเบียน (2542) สามีตาย มีรกั ใหม่ได้ไหม (2542) คูส่ มรสแยก
กันอยู่ชั่วคราว (2542) หลังบ้านปฏิวัติ ทวงสิทธิ์นามสกุล-ฟ้องหย่า
(2543) คูส่ มรสซ้อนจะขอรับบ�ำเหน็จสามี (2543) แต่งก่อน-แบ่งก่อน
วุ่นๆ เงินทองสองเรา (2543) สมรสโดยถูกข่มขู่ (2543) พินัยกรรม
คุณสามี บ้านเล็ก-ใหญ่ใครเหนือกว่า (2544) การขอรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม (2544) ไทยไม่เปิดชื่อผู้บริจาคอสุจิ หวั่นปัญหาฟ้องร้อง
มรดก-หย่าร้าง (2544) ความส�ำคัญของทะเบียนสมรส (2544) ยกย่อง
หญิงอืน่ เป็นภรรยา (2546) ฟ้องสมรสเป็นโมฆะ เด็กไม่ใช่ลกู (2548)
ลูกตัดแม่ออกจากกองมรดก (2548) หย่าศึกปัญหาครอบครัว ด้วย
กฎหมายหญิงต้องรู้ ชายต้องไม่พลาด (2548) วัฒนาขอแก้ก.ม.ฟ้อง
หย่า-เอือ้ ผูห้ ญิง (2548) เปิดช่องฟ้องหย่าชายมีชู้ พม.ยกเป็นเหตุเมีย
เลิกผัว (2549) อ.มธ.หนุนแก้ก.ม.ฟ้องหย่า เสนอแก้ไขค�ำนิยามชู้ไหม่
(2549) พม.ดันแก้ก.ม.ฟ้องร้องชู้ได้ คู่หมั้นก็ห้ามมีกิ๊ก (2549) การ
สมรสของผู้เยาว์ (2549) ครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.ครอบครัว แยกกันอยู่
3 ปีขอฟ้องหย่าได้ (2550) สิทธิของภรรยา-บุตรตามก.ม.อิสลาม
(2551) มีกกิ๊ ติดคุก 6 เดือน ก.ม.ใหม่คมุ ผัวเมีย (2551) ความยินยอม
ของคู่สมรสในการรับบุตรบุญธรรม (2552) เป็นต้น
นอกจากข่าวเหล่านี้แล้ว อีกส่วนหนึ่งยังเป็นเรื่องของความ
เคลื่อนไหวในด้านกฎหมาย ทั้งที่เป็นการแก้ไขกฎหมายเดิม และการ
ออกกฎหมายใหม่ ซึง่ เกิดขึน้ จากหลากหลายองค์กร ทัง้ ภาครัฐและภาค
ประชาสังคม เพือ่ แก้ไขปรับปรุงตัวกฎหมายให้ยตุ ธิ รรม ครอบคลุม และ
เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
หากพิจารณาชีวติ ครอบครัวไทยจากความเคลือ่ นไหวด้านกฎหมาย
แล้ว จะเห็นแง่มุมที่น่าสนใจหลายประการ โดยเฉพาะในมิติของการ
บังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น เช่น ความเคลื่อนไหวในเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหามายาวนาน เนื่องจากทัศนคติของสังคมที่มอง
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ว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัว เป็นเรื่องผัวๆ เมียๆ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
คดีความ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมักไกล่เกลี่ยไม่รับแจ้งความ ทั้งที่ผู้หญิงถูก
กระท�ำอย่างรุนแรงจากผูช้ าย หรือจากความคิดทีว่ า่ เมียและลูกเป็นสมบัติ
ในความดูแลของสามีและพ่อ กระบวนการในการออกกฎหมายด้าน
ครอบครัวหลายฉบับจึงเสมือนเป็นการต่อสูก้ บั ทัศนคติทคี่ รอบน�ำสังคม
ที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ
ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวในช่วง
13 ปีที่เก็บข้อมูลนี้มีหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่
(1)		 ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ได้แก่ ประเด็นค�ำน�ำหน้าชื่อ จากเดิมที่บังคับให้หญิงต้องเปลี่ยนค�ำน�ำ
หน้าชือ่ จากนางสาวเป็น “นาง” และใช้ชอื่ สกุลสามีเพือ่ แสดงสถานภาพ
สมรส มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องในปีพ.ศ. 2540 เสนอให้เปลี่ยนค�ำน�ำ
หน้าชื่อเป็น “คุณ” แทน นาย-นาง หรือนางสาว โดยไม่ต้องระบุเพศ
พร้อมทัง้ ให้สทิ ธิค์ สู่ มรสเลือกใช้นามสกุลได้ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัย
ในปี 2546 ว่าให้สามีภรรยาและลูกตกลงการใช้นามสกุลกันเองภายใน
ครอบครัว มีขอ้ เรียกร้องในปี 2545 ให้แก้กฎหมายยอมรับกลุม่ คนผ่าตัด
แปลงเพศให้ใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อจากนายเป็นนางสาวได้ ข้อเสนอให้ระบุตัว
อักษรย่อหรือรูปคูส่ มรสในบัตรประชาชนของผูช้ ายทีแ่ ต่งงานแล้ว (2546)
ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ก่อนจะประกาศพ.ร.บ.ค�ำน�ำ
หน้านามหญิง ในปีพ.ศ. 2551
ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่ เปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อเป็น’คุณ’
(2540) ดันแก้ก.ม.หญิงที่สมรสใช้สกุลเดิมได้ (2540) รื้อพรบ.ชื่อ
บุคคล สานฝันสตรีไทย สิทธิในการเลือกใช้นามสกุล (2541) เปลี่ยน
ค�ำหน้าชื่อผู้ผ่าตัดแปลงเพศ (2545) ศาลรธน.คืนสิทธิสตรี นามสกุล
ไม่ตอ้ งใช้ตามสามี (2546) ตีตราชายมีเมีย ประทับ ‘ม’ ใส่บตั ร ป้องกัน
มีบ้านเล็ก (2546) ผู้หญิงรุกแก้อีกก.ม. เลิกใช้นาง หาค�ำชี้ชายมีเมีย
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(2546) โพลชายยี้นายค. หญิงเฮเลือกสกุล (2546) หญิง 30% ดี๊ด๊า
ทิง้ สกุลผัวใช้ของตัวเอง (2546) วุฒชิ งมท.ติดชือ่ -รูปคูส่ มรสบัตรปชช.
แก้พวกหัวงูลวงสาวจดทะเบียนซ้อน (2548) ยกร่างก.ม.เปลี่ยนนาย
เป็นน.ส. ผู้ชายนะยะเฮ (2550) แม่ม่ายคึกคักแห่เปลี่ยน ‘น.ส.’ทั่ว
ประเทศ 1,099 คน สมใจรอมานาน 15 ปี (2551) ม่ายสาวเริงร่า
กลับเป็นน.ส.ปลดพันธนาการ (2551) เป็นต้น
(2)		 ประเด็นทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์นอกสมรส
ได้แก่ กรณีกฎหมายเมียน้อย หรือข้อเสนอให้แก้กฎหมายตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ของ “เมียน้อย” นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงในปี 2544
เนื่องจากอาจมีการใช้ความสัมพันธ์นอกสมรสเหล่านี้ถ่ายเททรัพย์สิน
ให้ถือครองแทน หรือใช้เป็นผู้กระท�ำการบังหน้าในกิจกรรมที่ไม่สุจริต
ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
นอกสมรสได้แก่ บ้านใหญ่สบช่องล่าเมียน้อย หนุนสุดตัวแก้ก.ม.
คุ้ยสมบัติ เสนาะสะดุ้งโหยงออกโรงค้านไม่เอาด้วย (2544) ฮือฮาพม.
ยกร่างก.ม.เมียน้อย แก้ฟอ้ งนัวหลวง-น้อย (2548) ประกันสังคมใจป�้ำ
แจกเงินสงเคราะห์ลูกเมียหลวง-เมียน้อย (2548) ลูกนอกทะเบียน
ก็มีสิทธิ์ (2551) สภามีมติรับร่างก.ม.คุ้มครองอุ้มบุญลูกบุญธรรมแล้ว
(2552) เป็นต้น
(3)		 ความเคลือ่ นไหวด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นอนามัย
เจริญพันธุ์ ได้แก่ กรณีแก้ไขมาตรา 305 เกีย่ วกับการท�ำแท้งในปี 2544
และมีความเคลื่อนไหวตลอดปี จากเดิมที่ยกเว้นให้ท�ำแท้งได้ใน 2 กรณี
คือ สุขภาพของแม่ และตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน เพิ่มสุขภาพของทารก
ในครรภ์เป็นอีกหนึ่งกรณี และเปลี่ยนค�ำจากสุขภาพของหญิง เป็นสุข
ภาพกายและสุขภาพจิตของหญิง ต่อมาหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็ได้
เสนอความเห็นประกอบ เช่น แพทยสภาเสนอให้ทำ� ได้หากสุขภาพทารก
ในครรภ์มคี วามผิดปกติ หรือแม่มปี ญ
ั หาสุขภาพจิต แก้ไขเปลีย่ นจากค�ำ
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ว่าแพทย์ทเี่ ป็นผูท้ ำ� แท้งเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องจ�ำกัดเฉพาะ
ในสถานพยาบาลของรัฐ ข้อเสนอให้ผชู้ ายร่วมรับผิดชอบต่อกรณีผหู้ ญิง
ท้องไม่พร้อม เป็นต้น
ตัวอย่างข่าว ได้แก่ ปัดฝุ่นแก้กฎหมายท�ำแท้ง ต่างมองต่างมุม
ลด-เพิ่มปัญหาสังคม (2544) แก้แล้วก.ม.ท�ำแท้ง ให้ประชาพิจารณ์
หวั่นถูกต้านหนัก ยันไม่ใช่เปิดเสรี (2544) แพทยสภาเพิ่มช่องท�ำแท้ง
ไม่ผิดก.ม. (2544) แพทยสภาหวั่นสธ.ยื้อ ขอออกกฎท�ำแท้งเอง
(2544) แก้ก.ม.ท�ำแท้งส่อวืดแน่ สธ.เชียร์ยาคุมฉุกเฉิน (2544) เสนอ
เอาผิด ‘ผู้ชาย’ ท้องไม่รับ ‘หมอเลี้ยบ’ ดัน ก.ม. (2545) ก.ม.ท�ำแท้ง
ไม่แจ้งเกิด เลี่ยงแพทยสภาออกกฎ (2545) สธ.จับมือแพทยสภา
ระดมแก้ก.ม.ท�ำแท้ง มารดามีปัญหาสุขภาพจิต (2547) เป็นต้น
นอกจากนี้ก็มีการเสนอให้ออกกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ในปี
2544 ให้ครอบคลุมเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งเรื่องท�ำแท้ง ตั้งครรภ์
ไม่เหมาะสม ตั้งครรภ์เป็นอันตราย การมีบุตรยาก เด็กหลอดแก้ว ฯลฯ
ซึ่งเป็นกรณีพิพาทที่ฝ่ายตุลาการจ�ำต้องเท่าทันสถานการณ์และความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กรณีแม่ต้องโทษตั้งครรภ์ ดังข่าว กระตุ้นน�ำ
มาตรา 246 ทุเลาโทษผูต้ อ้ งขังหญิงมีครรภ์ (2546) พม.หารือกฤษฎีกา
ทุเลาโทษหญิงท้อง (2547) ฯลฯ
ในส่วนของข่าวความเคลือ่ นไหวด้านอนามัยเจริญพันธุอ์ นื่ ๆ ได้แก่
การเสนอกฎหมายอุ้มบุญ หรือพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ ในช่วงปลายทศวรรษ ได้แก่
อุ้มบุญบุตรนอกกฎหมาย (2543) เตรียมดันกฎหมายอนามัยเจริญ
พันธุ์ (2547) ปุระชัยหนุนขรก.ชายต้นแบบใช้สทิ ธิล์ าเลีย้ งลูก (2547)
เร่งดันกฎหมายหนุนให้พอ่ ลางานเลีย้ งลูก (2547) จีแ้ พทยสภาออกกฎ
คุม้ ครองเด็กผสมเทียม หวัน่ เกิดปัญหาอ้างสิทธิพอ่ แม่ น�ำไปสูข่ อ้ พิพาท
ทางกฎหมาย (2547) ถกพรบ.อุ้มบุญ กันวุ่น-แย่งเด็ก (2547) จี้รัฐ
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รู้จักอุ่นรักแม่ ไฟเขียวลาเลี้ยงลูก ออกกฎคุมนมเด็ก (2548) วัฒนา
เด้งรับนศ.ลาคลอด ล้อมคอกทิ้งลูกให้ฝากรัฐเลี้ยง (2548) พม.เอาใจ
แม่เดินหน้าลาคลอด 12 เดือน (2549) เข็นร่างพรบ.ใหม่ พ่อแม่ให้
‘อุ้มบุญ’ เป็นพ่อแม่ตัวจริง แก้ปัญหาแย่งเด็ก (2549) ให้ขรก.ชายลา
ดูแลเมียคลอด 14 วัน (2549) หวังให้ผู้ชายช่วยดูแลครอบครัว เสมอ
เมียคลอดสามีลาครึง่ เดือน (2550) ชงก.ม.เจริญพันธุฉ์ บับแรกของไทย
คุ้มครองอนามัยดูแลการตั้งครรภ์ (2550) กฤษฎีกาชี้พ่อแม่ตัวจริงวืด
ให้ใช้ชื่อคนอุ้มบุญเป็นแม่ (2550) รัฐท�ำคลอดก.ม.อุ้มบุญ รับรองสิทธิ
เด็กผสมเทียม (2550) สธ.ร่างธรรมนูญเจริญพันธุใ์ ห้ปปช.รูส้ ทิ ธิ พิการ
ก็ท้องได้ (2551) เป็นต้น
(4)		 ความเคลือ่ นไหวของกฎหมายด้านความรุนแรงในครอบครัว
มีประเด็นเกี่ยวข้องหลายประการด้วยกัน ได้แก่ กรณีข้อเสนอให้แก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 หรือทีเ่ รียกกันว่า กฎหมายข่มขืน
ในช่วงปี 2545 มีการล่ารายชื่อเพื่อเสนอให้แก้กฎหมายลงโทษสามี
ที่ข่มขืนภรรยา เรียกร้องให้กฎหมายคุ้มครองครอบคลุมเพศที่ 3
เกี่ยวเนื่องไปถึงกรณีท�ำร้ายร่างกาย ละเมิดทางเพศ ความรุนแรงใน
ครอบครัว และการทอดทิ้งบุคคลในครอบครัว ที่ส�ำคัญคือ การเปลี่ยน
วิธคี ิดจากการเป็นเรื่องภายในครอบครัวมาเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของสังคม ในการยุตหิ รือแจ้งความรุนแรงในครอบครัวได้ กฎหมายฉบับ
นี้สามารถผ่านกระบวนการนิติบัญญัติก�ำหนดเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูก
กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว รวมทัง้ พ.ร.บ.แก้ไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ 20 พ.ศ. 2550 ว่าด้วยความผิด
เกีย่ วกับเพศได้ในปี 2550 ทัง้ หมดนีต้ อ้ งกล่าวว่าส�ำเร็จได้ดว้ ยการท�ำงาน
ขับเคลื่อนร่วมกันของหลายองค์กร ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม
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ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่ ล่า 50,000 รายชื่อแก้ก.ม.
สามีข่มขืนภรรยาต้องรับโทษ (2545) วุฒิฯ ถกแก้ผู้หญิงถูกฟันแล้วทิ้ง
(2545) เสนอให้ผู้ชายท�ำผิดต่อครอบครัว รับการบ�ำบัดแทนการ
ติดคุก (2545) องค์กรเพื่อผู้หญิงเรียกร้องมีก.ม.เฉพาะความรุนแรง
ในครอบครัว (2545) แฉหญิงไทย 44% ถูกผัวซ้อม จี้รัฐคลอดก.ม.
ขจัดรุนแรง (2545) ‘เมีย’ ไม่ใช่สมบัตขิ องผัว ระดมสมองแก้ไขกฎหมาย
ล้าหลังยกเลิกสิทธิ์สามีข่มขืนภรรยา (2545) แก้ไขมาตรา 276
ปลดโซ่ตรวนให้ผหู้ ญิง (2545) ร่างพ.ร.บ.ขจัดความรุนแรงในครอบครัว
ทางออกยุติการท�ำร้ายเพศแม่ (2546) เตรียมออกก.ม.ก�ำราบลูกทิ้ง
พ่อแม่ (2548) ก.ม.เล่นงานผัวชอบโหดผ่านความเห็นชอบครม. (2548)
ดันก.ม.ช่วยเด็ก-สตรี ย�่ำยีจากฝีมือใกล้ตัว (2549) ชงแก้ ก.ม.เอาผิด
ข่มขืน ‘ภรรยา-เพศที่ 3’ (2549) พม.ดันร่างพ.ร.บ.ผู้ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว (2549) จี้รื้อก.ม.ใหม่ให้คุ้มครองทุกเพศ
ยธ.เสนอผู้ชายถูกข่มขืนฟ้องได้ (2550) ชาย-เกย์เฮถูกผู้หญิงข่มขืนสวมเขา ฟ้องแพ่ง-อาญาได้ (2550) ผ่านก.ม.ความรุนแรง ฟ้องศาล
ใน 48 ชม. (2550) รัฐคลอดกฎหมายเอาผิดผัวเมียตีกัน มีโทษ
จ�ำคุก-ปรับ (2550) ก.ม.ผิดทางเพศใหม่บงั คับใช้แล้ว ข่มขืนชาย-ด.ช.คู่สมรสมีโทษ (2550) พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ปิดฉากเรื่องส่วนตัว พบเหตุ
แห่งความรุนแรงแจ้งความได้ (2550) เป็นต้น
นอกจากนีแ้ ล้วก็ยงั มีประเด็นร่วมสมัยอย่างกรณีอมุ้ บุญ กรณีการ
แต่งงานและการรับรองสิทธิของเพศที่ 3 ในข่าว ‘คนรักเพศเดียวกัน’
ขอกม.คุ้มครอง (2545) ถึงเวลา...ไทยมีกฎหมายรับรองสิทธิขั้นพื้น
ฐานเพศที่ 3 (2552) กรณีแต่งงานข้ามชาติ ในข่าว สามีฝรั่ง-เมียไทย
หย่ากันได้อย่างไร ใช้กฎหมายไทยหรือกฎหมายเทศ (2552) เป็นต้น
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6. ภาพรวมครอบครัวไทย
ในกลุม่ หัวข้อภาพรวมครอบครัวไทยนัน้ ทัง้ หมดมี 773 รายการ
หรือคิดเป็น 3% ของฐานข้อมูลด้านข่าวทั้งหมด เมื่อพิจารณาเนื้อหา
ข่าวที่สื่อน�ำเสนอในกลุ่มหัวข้อนี้ สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 4 ประเด็น
ประกอบไปด้วย ประเด็นด้านสถานการณ์ของครอบครัว บทบาท
การท�ำหน้าที่ของสถาบันครอบครัว โครงสร้างครอบครัว และประเด็น
อื่นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ภาพรวมครอบครัวไทย
อื่นๆ 4%
โครงสราง 3%

บทบาทหนาที่ 70%

สถานการณ 23%

N=773

(1)บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว
เรื่องของบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวเป็นประเด็นที่มี
การน�ำเสนอมากที่สุดคือ 70% ที่ส�ำคัญคือ การอบรมเลี้ยงดู อิทธิพล
ของการอบรมขัดเกลาของครอบครัว ทั้งนี้เป็นเพราะพื้นฐานความคิด
ที่ ว ่ า ครอบครั ว มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในกระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คม
(socialization) ที่จะก�ำหนดลักษณะพฤติกรรม บุคลิกภาพของคนใน
สั ง คม ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ด้ ว ยการถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย มที่
เหมาะสม อย่างสอดคล้องกับบรรทัดฐาน และความต้องการทางสังคม
และวัฒนธรรม ดังนัน้ การตอกย�ำ้ ถึงบทบาทหน้าทีข่ องสถาบันครอบครัว
จึงปรากฏควบคู่ไปกับการน�ำเสนอปัญหาสังคมหลายประการด้วยกัน
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โดยเฉพาะปรากฏการณ์ปัญหาในเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ยาเสพติด พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเยาวชน พฤติกรรม ‘ชิงสุกก่อน
ห่าม’ ซึง่ เชือ่ กันว่ามีสาเหตุจากการขาดความรักความอบอุน่ ในครอบครัว
หรือความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ของครอบครัวนั่นเอง บทบาทของ
ครอบครัวที่สื่อน�ำเสนอจึงได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูลูก การศึกษา การให้
เวลา-ความรักความเข้าใจ การปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นเรื่องของบทบาทของคู่สมรส ความเป็นพ่อเป็น
แม่ บทบาทของผู้สูงอายุ รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อครอบครัว
ด้วยพืน้ ฐานความคิดว่าครอบครัวทีส่ ามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้ดตี อ้ งมีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ทอี่ บอุน่ เข้มแข็ง ดังนัน้ จึงมีการน�ำเสนอตอกย�ำ้ ถึงประเด็น
เหล่านี้อย่างสม�่ำเสมอ
ตัวอย่างข่าวในส่วนนี้ได้แก่ บทบาทของครอบครัวกับการศึกษา
ตัวแปรส�ำคัญในความอยูร่ อดของชาติ (2541) ต้วมเตีย้ มเลีย้ งเตาะแตะ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวไทย (2543) ชี้สังคมไทย
วิกฤติมาจากสถาบันครอบครัวล่มสลาย (2543) ครอบครัวจุดเริ่มต้น
ของการด�ำรงชีวิต (2544) ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว (2546)
พื้นฐานครอบครัวที่ดีมีความเข้มแข็งย่อมท�ำให้สังคมสงบสุข (2546)
หมอประเวศชี้สร้างครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง แก้วิกฤติสังคมไทย
(2547) ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ช่วยป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย
(2548) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัวของพ่อแม่ในปัจจุบนั
(2548) สังคมไทยจะมีจริยธรรมคุณธรรม ควรเริม่ ต้นมาจากครอบครัว
(2549) เคารพความเป็นมนุษย์เริ่มที่ครอบครัว (2550) ครอบครัวที่
ล่มสลาย ต้นตอปัญหาเด็กและเยาวชน (2550) ‘ครอบครัว-สังคมวัฒนธรรม’ เป้าหลอมโจ๋ไทยใช้ความรุนแรง (2551) สันติภาพโลกเริ่ม
ทีค่ รอบครัวอบอุน่ (2551) IQ, EQ เด็กไทย เกีย่ วข้องอย่างไรกับสถาบัน
ครอบครัว (2551) พัฒนาสังคมฯวอนผู้ปกครองสานสัมพันธภาพใน
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ครอบครัว ล้อมคอกเด็ก-เยาวชนฆ่าตัวตาย (2551) ธรรมะกับการคืน
ความอบอุ่นสู่ครอบครัวไทย (2551) ครอบครัวต้นเหตุเด็กบกพร่อง
จริยธรรม (2551) ดึงครอบครัวศึกษาเพาะคุณธรรมเด็ก (2551) สังคม
จะเข้มแข็งได้อย่างไร ถ้าครอบครัวไทยไม่แข็งแรง (2552) เป็นต้น
(2)สถานการณ์ด้านครอบครัว
การน�ำเสนอสถานการณ์ด้านครอบครัว รวมทั้งบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองที่ส่งผลต่อครอบครัว คิดเป็น 23% ของข่าวในกลุ่ม
หัวข้อภาพรวมครอบครัวไทย เนื้อหาที่สื่อน�ำเสนอ ได้แก่ การส�ำรวจ
ทัศนคติทเี่ กีย่ วข้องกับครอบครัวในสังคมไทย การจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญ
ด้านครอบครัว กิจกรรมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สถานการณ์
ปัญหาครอบครัว ทิศทางและแนวโน้มของสถาบันครอบครัวในแง่มุม
ต่างๆ เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว รูปแบบ
และองค์ประกอบของครอบครัว ฯลฯ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองทีส่ ง่ ผลสะเทือนต่อสถาบันครอบครัว เช่น การเปลีย่ นแปลงค่า
นิยมทางสังคม การรับวัฒนธรรมตะวันตก โลกาภิวัตน์ วิกฤติเศรษฐกิจ
ความวุ่นวายขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวได้แก่ โพลล์ชี้ครอบครัวยังมีความขัดแย้ง (2543)
ครอบครัวไทยปีมา้ ต้องพึง่ พาตัวเอง (2545) รับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
สังคมวัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบน (2545) ครอบครัวไทยถึงจุดวิกฤต
ไร้รัก-ล่มสลาย (2545) พลิกปูมครอบครัวไทย สดใสหรืออ่อนแอ
(2546) ชี้อนาคตครอบครัวไทยมุ่งหาเงิน-บ้านแตกแยก แนะรัฐน�ำฟื้น
สายสัมพันธ์ในบ้าน (2547) โพลสะท้อนครอบครัวไทย เงิน-ไม่มเี วลาขาดสัมพันธ์ (2548)เสาไฟฟ้า หมา คนแก่ เด็ก บทสรุปครอบครัวไทย
ในชนบทที่รอการแก้ไข (2548) สภาพสังคมเศรษฐกิจบีบรัด ท�ำครัว
ไทยโดดเดี่ยวเกินครึ่ง (2549) การเมืองระอุท�ำสถาบันครอบครัวระส�่ำ
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(2549) ครอบครัวไทยเข้าสู่วิกฤต บ้านแตก-ลูกเปิดดูเว็บโป๊ (2549)
ครอบครัวไทยเปลีย่ น เหตุขาดความสัมพันธ์ (2550) สังคมบริโภคนิยม
เนื้อร้ายครอบครัวไทย (2550) วิกฤตสถาบันครอบครัวไทย หย่ารุนแรง-หนีส้ นิ -ไม่สอื่ สาร สุดยอดปัญหา (2550) แบ่งสีเพิม่ ดีกรี ปัญหา
ครอบครัวไทยนับวันจะยิ่งล่มสลาย (2552) ไทยแต่งงานช้า-รักชีวิต
โสด-หญิงหัวหน้าครอบครัว (2552) เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั มีขา่ วความเคลือ่ นไหวด้านครอบครัว ซึง่ เป็นนโยบาย
และการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาความสัมพันธ์
ในครอบครัว สร้างความเข้มแข็งและอบอุน่ ให้กบั ครอบครัว เช่น แนวคิด
เรื่องการตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการสามี-ภรรยาเอื้ออาทร ในข่าว
ตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวทุกชุมชน (2547) รัฐเอื้ออาทร ผุดศูนย์หาคู่
ถอดแบบลุงหนวด หวังเพิ่มคนรุ่นใหม่ (2547) เป็นต้น
(3)การน�ำเสนอครอบครัวในเชิงโครงสร้าง
ข่าวครอบครัวในเชิงโครงสร้างแม้จะมีสดั ส่วนเพียง 3% แต่เนือ้ หา
ที่สื่อน�ำเสนอในเรื่องโครงสร้างครอบครัวก็น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจาก
ได้ให้ข้อมูลความรู้ต่อสาธารณะในประเด็นของรูปแบบ ลักษณะของ
ครอบครัวประเภทต่างๆ เช่น ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว องค์ประกอบส� ำคัญในครอบครัว
สถานการณ์เชิงโครงสร้างของครอบครัวไทย ระบบเครือญาติ เช่นข่าว
ครอบครัว 3 แบบ (2542) ความสูญเสียทางวัฒนธรรม (2545)
ครอบครัวขยายในยุคอดีต สู่ครอบครัวเดี่ยวในยุคปัจจุบัน (2548)
ชัน้ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไทย (2548) ครอบครัวไทยมีขนาด
เล็กลง (2549) โครงสร้างของครอบครัวไทยก�ำลังกลับตาลปัตร (2550)
สถาบันวิจัยประชากรชี้ สาวครองตัวบนคานเพิ่ม (2552) เป็นต้น
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7. ชีวิตฮิตๆ ในสถาบันครอบครัวไทย
ในหัวข้อที่ว่าด้วยประเด็นร่วมสมัยเป็นการรวบรวมเอาข่าวและ
บทความทีน่ ำ� เสนอปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับครอบครัวในสังคม
ไทย มีทั้งหมด 627 รายการหรือคิดเป็นเพียง 3% ของฐานข้อมูลด้าน
ข่าวและบทความ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่
ประเด็นเรื่องการแต่งงานข้ามชาติ ความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของ
หนุม่ สาว ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว และครอบครัวเพศเดียวกัน รายละเอียด
ในแต่ละหัวข้อมีดังนี้
ชีวิตฮิตๆ ในครอบครัวไทย
ครอบครัว
เพศเดียวกัน 19%

ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว 22%

แตงงานขามชาติ
31%

กอนแตงงาน
28%
N=627

(1) การแต่งงานข้ามชาติ
ข่าวเรือ่ งการแต่งงานข้ามชาติขา้ มวัฒนธรรม เป็นข่าวทีม่ จี ำ� นวน
มากทีส่ ดุ ในหัวข้อนี้ คิดเป็น 31% เป็นปรากฏการณ์ทางครอบครัวทีเ่ พิม่
นัยส�ำคัญมากขึน้ ในสังคม แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นทัศนคติในเรือ่ งการ
แต่งงานกับคนนอกวัฒนธรรม จากการเป็นความแปลกแตกต่าง เปลีย่ น
เป็นความพิเศษ และกลายเป็นความนิยมในระยะต่อมา จนกระทั่งมี
ธุรกิจหาคู่แต่งงานต่างชาติ ในระยะหลังพบว่าการแต่งงานกับชาวต่าง
ชาตินนั้ เป็นปรากฏการณ์ทเี่ ป็นข่าวมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น
ที่จ.อุดรธานี หนองบัวล�ำภู ร้อยเอ็ด ฯลฯ จนเป็นภาพประทับว่าเป็น
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หมูบ่ า้ นเขยฝรัง่ นอกจากการน�ำเสนอในแง่ของปรากฏการณ์แล้ว สือ่ มัก
นิยมเสนอเรื่องราวเยี่ยงละครของคู่แต่งงานต่างเชื้อชาติเหล่านี้อีกด้วย
โดยเฉพาะภาพของหญิงไทยอิสานที่ผ่านชีวิตขัดสนล�ำบาก การศึกษา
ไม่สูงนัก กับชายต่างชาติที่จิตใจเปิดกว้างมั่นคง รับผิดชอบครอบครัว
และมีฐานะทางเศรษฐกิจ แต่งงานหรืออยูก่ นิ กันอย่างมีความสุขท่ามกลาง
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังทศวรรษ
ก็มกี ารน�ำเสนอข่าวในแง่ของการเปลีย่ นแปลงทัศนคติในเรือ่ งการแต่งงาน
ข้ามชาติ ในลักษณะที่นิยมคู่ครองต่างชาติ เพื่อฐานะและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่างข่าวเรื่องนี้ได้แก่ รักยืดหยุ่นของคนสองชาติ (2541)
ธุรกิจล่าฝันสาวไทยจับคูแ่ ต่งงานกับฝรัง่ (2541) ใช่เลย ‘อัลเฟรด-จุรา
รัตน์’ รักแท้ที่ไม่มีพรมแดน (2542) เขยอิมพอร์ตกับบุญรอดยุคใหม่
(2547) เงิน ‘เขยฝรัง่ ’ ท่วมอีสาน (2547) ราชภัฏอุดรฯหนักใจนักศึกษา
อยากมีแฟนต่างชาติ (2547) ชงผวจ.อีสานตั้งชมรมเขยฝรั่ง (2548)
น่าตกใจเมื่อเด็กไทยใจกล้า โตขึ้นอยากมีผัวฝรั่ง ชีวิตที่ดิ้นรนหรือค่านิ
ยมผิดๆ (2548) ททท.อุดรโชว์เขยฝรั่ง จัดคริสต์มาสเงินพุ่ง (2548)
เขยฝรัง่ ปลุกธุรกิจภาคอีสานคึก บ้านปลูกเอง-ถังบ�ำบัดยอดกระฉูด (2549)
เชิดหน้าชูตาอีสานฮิตเขยฝรัง่ (2549) เขยฝรัง่ สุดฮิต กระตุน้ เศรษฐกิจ
อีสาน (2549) แต่งงานข้ามวัฒนธรรม แนวคิดที่เปลี่ยนไปในสังคม
ชนบท (2549) แฉเขยฝรั่งท�ำสังคมอีสานเปลี่ยน-ภรรยารับประทาน
อาหารตามสามีจนลืมส้มต�ำ (2549) ตะลึงฝันเด็กอนุบาล โตขึน้ จะเป็น
เมียฝรั่ง (2551) มข.วิจัยเขยฝรั่งท�ำศก.อีสานพุ่ง เงินสะพัด 8,666
ล้าน (2551) อ.จุฬาแฉโจ๋หญิงนิยมล่าเซ็กซ์ไม่อายใคร ชีเ้ มียฝรัง่ ระบาด
เพราะชายไทยห่วยแตก (2551) I Love Farang โตขึ้นหนูอยากเป็น
เมียฝรั่ง (2552) ผลส�ำรวจเมียฝรั่งยังรายได้สูงแม้เศรษฐกิจทรุด กว่า
43.6% มีรายได้ต่อเดือนเฉียด 5 หมื่นบาท (2552) หญิงไทยแต่งกับ
ฝรั่ง เหตุผลที่มากกว่าเรื่องเงิน (2552) เป็นต้น
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(2) ความสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
ข่าวในเรื่องความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมีสัดส่วนเป็น 28% ได้แก่
เรือ่ งของความสัมพันธ์ระหว่างคูร่ กั การอยูก่ อ่ นแต่ง การอยูด่ ว้ ยกันโดย
ไม่แต่งงานของคูร่ กั โดยเฉพาะกรณีของนักศึกษาซึง่ เป็นทีถ่ กเถียงวิพากษ์
วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม ประเด็นความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนี้
กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหนึง่ ของบริบทครอบครัวไทยในปัจจุบนั
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการปะทะกันของกระบวนทัศน์เดิมทีส่ นับสนุนให้อยูร่ ว่ ม
ชีวติ (และมีเพศสัมพันธ์) หลังการแต่งงาน กับทัศนคติทเี่ สนอทางเลือก
ให้คู่รักทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน เพื่อศึกษาความเข้ากันได้
ก่อนพัฒนาไปสูช่ วี ติ ครอบครัว ระหว่างการผิดจารีตประเพณีกบั สิทธิของ
ปัจเจกบุคคลในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง
ตัวอย่างข่าวเรื่องนี้ได้แก่ กรี๊ดลั่นกรุงเทพ รับไม่ได้นศ.แต่งก่อน
จบ (2542) คนไทยยังหัวเก่าห้ามวัยเรียนลองอยูก่ นิ (2542) อยูก่ อ่ น
แต่งเสียหายตรงไหน (2543) เจ-แอนขอลองอยู่ก่อนแต่ง เผยชีวิต
ยังต้องการอิสระ (2545) จับคูผ่ วั เมียค่านิยมใหม่นศ. วิทยานิพนธ์มธ.
ตีแผ่ฟรีเซ็กซ์อยู่ก่อนแต่ง (2546) อิ๊บรับได้อยู่ก่อนแต่ง ศึกษาข้อดี
ข้อเสียแฟน (2546) โยแนะอยู่ก่อนแต่ง ชี้อย่าให้พรหมจารีตัดสิน
ทั้งชีวิต (2547) อยู่ก่อนแต่ง มุมมองดาบสองคม (2550) ลองใช้ชีวิต
ครอบครัว โอรับอยูก่ อ่ นแต่ง (2550) เคนรับอยูก่ อ่ นแต่งรูใ้ จกันมากกว่า
(2550) สุดทางรักไม่ใช่ทะเบียนสมรส (2551) เด็กอาชีวะ-มหาวิทยาลัย
36% รับมีเซ็กซ์-อยู่ก่อนแต่ง (2551) เรื่องธรรมดาเมื่อดารายอมรับ
อยู่ก่อนแต่ง (2551) ผลวิจัยชี้อยู่กินก่อนแต่งเสี่ยงแยกทาง (2552)
เป็นต้น
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(3) ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ลักษณะครอบครัวทีเ่ รียกว่าครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วเป็นปรากฏการณ์
ทางครอบครัวที่เพิ่งได้รับความสนใจจากสื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงแรกๆ มักเป็นเรือ่ งของการเลีย้ งดูลกู โดยพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว
ในชุมชนเมือง หลังการหย่าร้างหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ (อันมีแนวโน้มเพิง่
สูงขึ้น) และเนื่องด้วยลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่พ่อ/แม่มักท�ำงานอยู่ใน
เมืองใหญ่ แยก/ห่างไกลจากครอบครัวเดิม ท�ำให้เรื่องของพ่อ/แม่
เลี้ยงเดี่ยวกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร่วมสมัยด้านครอบครัวในปัจจุบัน
ดังการส�ำรวจในปี 2551 พบว่าครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วมีสดั ส่วน 7% และ
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วในฐานข้อมูลชุดนีม้ สี ดั ส่วน 22%
ประเด็นส�ำคัญที่ถูกน�ำเสนอคือ การเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง การ
สื่อสารในครอบครัว การให้ความรักความอบอุ่น และการถ่ายทอด
แบบแผนพฤติกรรมทีส่ มควร เพือ่ ชดเชยองค์ประกอบครอบครัวทีไ่ ม่ครบ
พ่อ-แม่-ลูก นอกจากนี้ก็เป็นการส�ำรวจสถานการณ์ของครอบครัวเลีย้ ง
เดี่ยว เช่น สาเหตุของการหย่าร้าง ความพึงพอใจและปัญหาของการ
เป็นพ่อ/แม่เลีย้ งเดีย่ ว ทัศนคติและผลกระทบต่อลูกทีเ่ ติบโตมาในครอบครัว
เลีย้ งเดีย่ ว ฯลฯ และในช่วงต้นทศวรรษ 2550 เนื้อหาของครอบครัว
เลีย้ งเดีย่ วทีถ่ กู น�ำเสนอในสือ่ เป็นเรือ่ งของการท�ำความเข้าใจสถานการณ์
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว และการพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ รับมือกับสถานการณ์
ครอบครัวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างข่าวในเรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้แก่ พ่อแม่ (ม่าย)
เลีย้ งเดีย่ ว (2546) จิตแพทย์ชขี้ นั้ ตอนหย่าร้างกระทบจิตใจเด็ก พร้อม
แนะเลีย้ งลูกอย่างไรหากไร้คู่ (2546) สือ่ รักจากพ่อแม่เลีย้ งเดีย่ ว เติมเต็ม
ลูกน้อยไม่เดียวดาย (2547) บ้านแสนสุขแบบ Single Parent (2548)
เผย 1.3 ล้านบ้านมีผู้ปกครองคนเดียว (2548) ภาพลักษณ์ครอบครัว
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เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทยปัจจุบัน (2548) ระบบทุนนิยมผลักดันเกิด
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (2549) สุขแบบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คู่มือความ
สุขพ่อแม่ยุคใหม่ (2550) พบแนวโน้มครอบครัวเดี่ยวและอยู่คนเดียว
มากขึน้ ในสังคมไทย (2550) เลีย้ งเดีย่ วไม่เดียวดาย รับมือเลีย้ งลูกเมือ่
พ่อแม่แยกกัน (2550) ศักยภาพความเป็นหญิง แม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลี้ยง
ลูกให้ดีได้ (2551) รัฐห่วงแนวโน้มครอบครัวเปลี่ยน พ่อ-แม่เลี้ยงลูก
คนเดียวเพิม่ ขึน้ (2551) พ่อแม่เลีย้ งเดีย่ วทะลุ 2.5 ล้าน วัยเรียนเฉลีย่
เลี้ยงลูก 1-2 คน (2552) ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว นิยามใหม่ที่คนไทย
ต้องศึกษา (2552) สร้างเครือข่ายเลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย (2552)
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อนาคตสังคมไทย (2552) เป็นต้น
(4) ครอบครัวเพศเดียวกัน
เรื่องของครอบครัวเพศเดียวกันเป็นอีกหนึ่งประเด็นร่วมสมัยที่มี
สัดส่วนน้อยกว่าทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไม่มากนักคือ เรื่องของครอบครัว
เพศที่สามหรือคนรักเพศเดียวกัน มีสัดส่วน 19% ของข่าวในหัวข้อ
ประเด็นร่วมสมัย เนื้อหาข่าวในช่วงแรกของการเก็บข้อมูลเป็นประเด็น
ในทางกฎหมายทีไ่ ม่ยอมรับการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน ไม่สามารถ
ท�ำนิติกรรมใดๆ ในนามครอบครัวได้ และมีประเด็นขัดแย้งในเรื่องกรรม
สิทธิทรัพย์สิน
นอกจากนี้ สื่อก็มักจะสนใจน�ำเสนอกรณีที่คนรักเพศเดียวกัน
จัดงานแต่งงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ ทัง้ ระหว่างหญิง-หญิง และชายชาย ควบคูไ่ ปกับการตัง้ ประเด็นวิพากษ์วจิ ารณ์ในเรือ่ งความผิดปกติหรือ
เบีย่ งเบนทางเพศ เป็นปัญหาสังคมรูปแบบหนึง่ และเป็นอันตรายต่อสถาบัน
ครอบครัว ในฐานะทีท่ า้ ทายความศักดิส์ ทิ ธิข์ องการแต่งงานทีต่ อ้ งเกิดขึน้
ในคูต่ า่ งเพศหรือระหว่างชายกับหญิงเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ทัศนคติดงั กล่าวนี้
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่การเปิดกว้างยอมรับวิถีชีวิตที่แตกต่าง การตั้ง
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ค�ำถามกลับกับความสัมพันธ์แบบต่างเพศ พร้อมๆ กับการเปิดพืน้ ทีท่ าง
สังคมให้กบั ความหลากหลายทางเพศมากขึน้ ในช่วงปลายทศวรรษ เรือ่ ง
ของคู่รักเพศเดียวกันที่ตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประหนึ่งเป็นครอบครัวนี้
จึงเป็นอีกหนึง่ ประเด็นของการเปลีย่ นแปลงสถาบันครอบครัวในสังคมไทย
ที่ได้รับความสนใจจากสื่อสาธารณะ
ตัวอย่างข่าวเรื่องนี้ได้แก่ สามีภรรยาเพศเดียวกัน (2540)
ชาวบ้านฮือฮาทอม-ดี้วิวาห์ (2541) ปิ๊งรักหนุ่มประเทือง จูงมือวิวาห์
ก้องโลก (2541) กลุม่ ลักเพศกรีด๊ ไอเดียปุระชัย ให้ปา่ เดียวกันตีทะเบียน
สมรส (2544) รักร่วมเพศ จิตไม่ปกติหรือเสรีรกั (2544) นักจิตวิทยา
ปฏิเสธสาวประเภทสองไม่ใช่คนป่วยโรคจิต (2545) แต่งไม้ปา่ เดียวกัน
ชาวบ้านแห่อวยพร (2545) รักต่างเพศ โครงสร้างแห่งการกดขี่ (2545)
นักวิชาการการันตีรักเพศเดียวกันไม่ใช่โรค (2545) เสนอกฎหมาย
แต่งงานคู่เกย์-เลสเบี้ยน (2546) รักร่วมเพศกับการแต่งงาน (2547)
บันทึกรัก ‘หญิงสามี’ กับ ‘ชายภรรยา’ (2547) แต่งฮือฮาม่ายทอมกับ
ม่ายดี้ (2548) ครอบครัว 4 เพศ ความแปลกที่แม่รับได้ (2548)
ตลาดเพศทางเลือกแรง ทอม-ดี-้ เกย์แห่จบั คูช่ อ็ ปซือ้ บ้าน (2548) ระวัง
เรื่องเพศ คู่สมรสชายกับชาย-หญิงกับหญิง มีสิทธิติดคุกได้ (2550)
เผยความสัมพันธ์ของคู่รักร่วมเพศ ไม่มีอะไรผิดแปลกกับคู่รักต่างเพศ
(2551) ฮือฮาวิวาห์ไม้ป่าเดียวกันสินสอดอื้อ! (2551) ผลกระทบของ
อาการโฮโมโฟเบียในสังคมไทย (2551) รักเพื่อรักจะแปลกท�ำไม เมื่อ
ชายรักชายและหญิงรักหญิง (2552) สังคมยอมรับผัวเมียเพศเดียวกัน
เพิ่ม พบคนไทยชอบใช้ชีวิต ‘โสด’ เพียบ (2552) หลากหลายทางเพศ
คือหลากหลายทางชีวภาพ (2552) เสนอแก้กฎกระทรวงเลิกเหยียด
รักร่วมเพศ (2552) กรุณาเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มผู้มีรสนิยม
ทางเพศหลากหลาย (2552) เป็นต้น
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8. สถานะทางเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดีในครอบครัวไทย
ประเด็นเศรษฐกิจกับครอบครัวมีจำ� นวนเพียง 323 รายการหรือ
เพียง 1% ของฐานข้อมูลด้านข่าวและบทความ ข่าวทีน่ �ำเสนอส่วนใหญ่
เป็ น ข่าวความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม ภาระหนี้สิน
รายละเอียดในหัวข้อนี้มีดังนี้คือ
(1) มาตรการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน
ข่าวที่ว่าด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจของครัวเรือนนั้นได้รวมถึง
นโยบาย โครงการต่างๆ เพือ่ กระตุน้ ภาวะเศรษฐกิจและการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของครัวเรือนเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ เช่น การกู้ยืม
เรียน การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน การออมเงิน การฝึกฝีมือแรงงาน
สร้างอาชีพ การวางแผนและบริหารการเงินในครอบครัว การเพิม่ รายได้
ครัวเรือน การยกระดับครัวเรือนยากจน รวมทั้งมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนของภาครัฐ เช่น ค่าลดหย่อนภาษี การกระตุ้นเศรษฐกิจ
การด�ำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวได้แก่ ต้านภัยเศรษฐกิจ กอบกู้ชีวิตสมรส (2542)
รวมมิตรโครงการเอือ้ อาทร รัฐทุม่ สุดตัวซือ้ ใจประชาชน (2547) 1 ทุน
1 อ�ำเภอยอดพุ่ง 4 พันคน ศธ.ยืนรายได้ครอบครัว 1 แสน (2547)
กองทุนยามฉุกเฉิน “มนุษย์เงินเดือน” ตกงาน ภัยอันเกิดกับที่อยู่อาศัย
เจ็บป่วย-เสียชีวิต-หย่าร้าง (2547) ฝึกฝีมือแรงงานสร้างอาชีพ-เสริม
รายได้ครอบครัวเป็นสุข..ปลอดหนีน้ อกระบบ (2547) แนะวางรากฐาน
ครอบครัว ปลูกฝังลูกหลานรู้จักค่าของเงิน-หัดออม (2548) ‘บัญชี
ชีวิต’ สร้างครอบครัวเข้มแข็ง (2548) ปลูกฝังการออม วิถีทางของ
ครอบครัวเข้มแข็ง (2549) ชัยนาทฝึกอาชีพยกระดับครัวเรือนยากจน
ร่วมใช้พอเพียงขับเคลือ่ นพ้นเกณฑ์จปฐ. (2549) นิสยั การเงินทีแ่ ม่ควร
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เป็นต้นแบบให้ลกู ใช้เงินอย่างมีเหตุมผี ล-วางรากฐานการออม (2550)
5 ความผิดพลาดทางการเงินท�ำลายชีวิตคู่ (2550) เงินทองของคู่รัก
เรียนรู้ทัศนคติเรื่องเงินทองของกันและกัน (2551) เพิ่มวงเงินกู้ กยศ.
รายได้ไม่เกิน 2 แสนนร.ยืมเรียน (2551) ครอบครัวยุค 2009 คุย
เรื่องเงินอย่างไรให้ลงตัว (2552) วางแผนการเงิน เรื่องเครียดๆ ก่อน
วิวาห์ (2552) เป็นต้น
(2) สถานการณ์ของเศรษฐกิจครัวเรือน
ส่วนใหญ่เป็นการส�ำรวจสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เพื่อ
ให้ทราบถึงรายได้ พฤติกรรมการใช้จา่ ย ภาระหนีส้ นิ เงินออม และภาวะ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือนของประเทศ ที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
เช่น การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทีม่ กี ารส�ำรวจทุก
2 ปี โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ การส�ำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ
ของโพลส�ำนักต่างๆ การศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานวิจยั โดยหน่วยงานวิชาการต่างๆ เป็นต้น
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือน การกินดีอยู่ดีหรือกินอยู่อย่างยาก รูปแบบพฤติกรรมการ
ด�ำเนินชีวิต รวมทั้งมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ข้อมูลรายได้ของ
ครอบครัวและระดับความยากจนของครอบครัว มาจัดกลุม่ เพือ่ วัดความ
แตกต่างและชั้นของฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างครัวเรือนในแต่ละระดับ
แต่ละภูมภิ าค วิเคราะห์การกระจายรายได้ ความเหลือ่ มล�ำ้ และช่องว่าง
ระหว่างคนรวย-คนจน เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวด้านภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนได้แก่ พฤติกรรมใช้จา่ ย
คนเอเชีย ไทยควักเพือ่ บุพการีถงึ 56% (2541) รายได้ครัวเรือนสัญญาณ
เตือนภัย ศก.ไทยทรุดอีก (2543) ประจานรัฐบาล คนไทย 7.9 ล้าน
‘ยากจนดักดาน’ (2543) อีสานแชมป์รายได้ครัวเรือนตํ่าสุด วิกฤติ
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เศรษฐกิจท�ำคนจนลง 12.9% (2543) สรุปผลส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนปี 43 (2544) ผลส�ำรวจระบุรายได้ครัวเรือน
เพิ่ม 6-5 % (2545) สภาพัฒน์ชี้ 2 ปีรากหญ้า ลดช่องว่างคนรวย
คนจน (2546) รายได้ครัวเรือนลด คนไทยวิตกว่างงานราคาสินค้าน�้ำมัน (2547) แฉอีสานรายได้ต่อครัวต�ำ่ สุด 9,916 บาทต่อเดือน
(2547) สภาพัฒน์ชี้เหนือจนอันดับ 2 ของไทย (2548) สถานการณ์
การกระจายรายได้ 20% ครองรายได้เกินครึง่ ประเทศ (2548) ชัน้ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวไทย (2548) คนไทยเสียค่าพลังงาน
เพิ่ม 1,368 บ.ต่อเดือน (2549) แฉค่าครองชีพครัวเรือนพุ่งจุกอก
(2550) ครอบครัวไทย 47% ชักหน้าไม่ถงึ หลัง (2550) สศก.ประเมิน
ครัวเรือนเกษตรกร รายได้-เงินออมเพิ่มเท่าตัวช่วง 3 ปี (2551) ส่อง
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน 2550 (2551) สภาพัฒน์ชี้ปีแรกแผนฯ 10
ส่งผลจ�ำนวนคนจนลดลง (2551) ช่องว่างศก.-สังคมห่างขึน้ ชีเ้ ป็นปม
ขัดแย้งรอวันปะทุ (2552) สังคมไทยเหลือ่ มล�ำ้ สูง รวยกระจุก-จนกระจาย
(2552) เป็นต้น
(3) ภาระหนี้สินครัวเรือน
ทีจ่ ริงแล้วเรือ่ งของภาระหนีส้ นิ ครัวเรือนสมควรเป็นหัวข้อหนึง่ ใน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน แต่เนื่องจากมีจ�ำนวนค่อนข้างมาก
จึงได้แยกไว้ต่างหาก ข่าวที่นำ� เสนอเรื่องภาระหนี้สินในระดับครัวเรือน
เพิ่งเริ่มปรากฏอย่างจริงจังในช่วงปี 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้อาจเป็นผล
รูปธรรมสืบเนื่องจากแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี 25392541 การกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาล รวมทั้ง
นโยบายทางการเงินของรัฐบาลเพือ่ แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจในประเทศ ในช่วง
ปี 2543-2545 เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้าน การให้สินเชื่อรายย่อย
ไปจนถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของครัวเรือนเอง ทั้งสินค้าอุปโภค
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บริโภค อสังหาริมทรัพย์ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เงินได้และเงินกู้
นอกระบบ ฯลฯ
นอกจากนี้ก็เป็นข่าวที่สะท้อนภาระและผลกระทบของหนี้สิน
ครัวเรือนในระดับต่างๆ เช่น การแสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ การวิเคราะห์ความสุขของคนไทย พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของคนต่างกลุม่ ชัน้ ฐานะ เช่น เกษตรกร ข้าราชการ ผูใ้ ช้แรงงาน พนักงาน
เงินเดือน ชนชัน้ กลางในเมือง ฯลฯ ไปจนถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ การด�ำเนิน
ชีวิตของครอบครัวไทย โดยส่วนใหญ่เป็นข่าวการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจ
ครัวเรือนของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรอื่นๆ
ตัวอย่างข่าวในประเด็นภาระหนีส้ นิ ระดับครัวเรือนได้แก่ ผลศึกษา
ยูเอ็นดีพีรอบ 10 ปี ชี้คนไทยจมปลักกองหนี้สิน (2546) เฉลี่ยคนไทย
แบกหนี้ 8.2 หมื่นต่อครัวเรือน หนองบัวล�ำภูจนที่สุด (2547) ปัญหา
หนี้สินของครัวเรือนและปัญหาคนจน (2547) หนี้ประชาชนพุ่งกระฉูด
ไตรมาสแรก 1.1 แสนบาทต่อครัวเรือน (2547) คนไทยแบกหนี้เพิ่ม
แลกรถไฟฟ้า 4 แสนล. (2547) เตือนภัยคนไทยก่อหนี้ครัวเรือนพุ่ง
รวมพลัง ‘ปลุกจิตส�ำนึก’ ลูกหนีท้ ดี่ ี (2547) คนไทยหนีท้ ว่ ม ครอบครัว
ร้าวฉาน (2548) หนี้ครัวเรือนไทย ปัญหาศก.มหภาค หรือแค่วิกฤต
รายบุคคล (2548) โพลคุณภาพชีวิตแรงงาน ติดหนี้เฉลี่ย 8 หมื่นบ.
ต่อคน ทุม่ ไปกับโทร.มือถือ-กิก๊ (2549) คนไทยหันเล่นหวยบนดิน เพิม่
หนี้ครัวเรือนเกินรายได้ 6.8 เท่า (2549) คนไทยไม่หายจน-หนี้ท่วม
หัวบ้านละแสน เผยชักหน้าไม่ถงึ หลัง-จ่ายค่าบ้าน-ภาษี-เล่นหวย (2549)
ขรก.หนี้ท่วมหัว รายได้ไม่พอใช้ ระดับล่างแดดิ้น (2549) สศช.
เปิดดัชนี ‘อยู่เย็นเป็นสุข’ พบหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นต่อเนื่อง 5 ปี (2550)
ชาวออฟฟิศโอดรายจ่ายเกิน 43% มุ่งรูดปรื๊ดครองบัตรเครดิต 1-2
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ใบ (2550) คนไทย 62.3% หนีท้ ว่ มเฉลีย่ 113,389 บาทต่อครัวเรือน
(2550) เผยวิกฤตกว่า 20 ล้านคนหนี้ท่วม (2551) หนี้ท่วมออมเงินลดลง คนกรุงเทพฯเครียดเรื้อรัง (2552) เป็นต้น
(4)ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อครัวเรือน
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อครัวเรือนที่ส�ำคัญคือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 หลายกิจการประสบ
ปัญหาต้องปิดกิจการ หรือลดคนงาน ในระดับครัวเรือนแล้วอาจมี
ผลกระทบหลายลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์ขัดแย้ง หย่าร้าง ภาระ
รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในครอบครัว สภาพจิตใจและภาวะทางอารมณ์ของ
คนในครอบครัว น�ำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด สภาวะจิตใจอ่อนแอ เครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ไปจนถึง
ประเด็นสถาบันครอบครัวล่มสลาย
ตัวอย่างข่าวเรือ่ งผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน
ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจพาครอบครัวล่ม (2540) พิษเศรษฐกิจแย่
แม่บา้ นนัง่ ดริง๊ ก์ ท�ำครอบครัวพัง (2540) แพทย์เผยเศรษฐกิจปัจจุบนั
ท�ำให้คนไทยเป็นโรคโรคซึมเศร้ามากขึ้น (2540) พิษเศรษฐกิจท�ำคน
กรุงใกล้บ้า (2541) นักวิชาการชี้ คนไทยเครียดสะสม เศรษฐกิจดีแค่
ภาพลวงตา (2545) เศรษฐกิจท�ำพิษ มนุษย์เงินเดือนเลือ่ นซือ้ บ้านและ
มีลกู (2548) สภาพสังคมเศรษฐกิจบีบรัด ท�ำครัวไทยโดดเดีย่ วเกินครึง่
(2549) คนกรุงเทพฯผวาความเชื่อมั่นลดวูบ ชี้คนว่างงานเพิ่ม-ลดดู
หนังเทีย่ วห้าง (2550) บ่มงี านยะ หนีส้ นิ แยะ ครอบครัวแย่ ฉุดรัง้ ความ
มั่นคงของมนุษย์ คนเหนือ (2551) จิตแพทย์ชี้เศรษฐกิจผันผวน
คนไทยเครียดพุ่ง 20 % (2551) ชี้หญิงแบกหนักปัญหาศก. รองรับ
ความรุนแรงสามี (2551) พิษเศรษฐกิจเป็นเหตุ คนไทยหย่าร้างปีละ
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แสนคู่ (2552) ชีว้ า่ งงานน่าห่วงคาดสูงถึง 1.3 ล้าน ยอดคนเครียดพุง่
(2552) เหยื่อเงินกู้โหดบ้านแตก-ใช้หนี้ด้วยชีวิต (2552) เป็นต้น

บทส่งท้าย
หากพิจารณาภาพรวมของฐานข้อมูลทีร่ วบรวมสองส่วนในรายงาน
ชิ้นนี้ พบว่า เนื้อหาของทั้งสองฐานข้อมูลดูเหมือนจะสอดคล้องกัน นั่น
คือ การให้ความส�ำคัญกับบทบาทการท�ำหน้าที่ของสถาบันครอบครัว
แต่อาจจะกล่าวได้วา่ ถ่ายทอดสะท้อนคนละแง่มมุ กล่าวคือ ในขณะทีว่ ง
วิชาการมุง่ เน้นศึกษาประสิทธิภาพของครอบครัวทีส่ ง่ ผลต่อกิจกรรมต่างๆ
ของการด�ำรงชีวิต การท�ำหน้าที่พื้นฐานของครอบครัว ทั้งการพัฒนา
ความเป็นครอบครัว การเลี้ยงดูสมาชิก การรับผิดชอบดูแล สร้าง
บรรยากาศความเป็นครอบครัวทีด่ แี ละอบอุน่ ฯลฯ สิง่ ทีส่ ะท้อนจากข่าว
ที่ไหลเวียนอยู่ในชีวิตประจ�ำวันกลับเป็นเรื่องของความล้มเหลวของ
สถาบันครอบครัว การล่มสลายหรือการที่ครอบครัวไม่สามารถแสดง
บทบาทท�ำหน้าที่ได้ตามที่สังคมคาดหวัง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนผ่านประเด็น
ปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่มักเชื่อมโยงสาเหตุไปยังสถานะของสถาบัน
ครอบครัว และบทบาทการท�ำหน้าที่ สิง่ ทีม่ กั ตอกย�้ำอยูเ่ สมอ คือ ความ
สัมพันธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่น แตกแยก ล่มสลาย ไม่มีเวลาเอาใจใส่
ความรุนแรงในครอบครัวและชีวติ คู่ ฯลฯ ปรากฏการณ์สองด้านนีส้ ะท้อน
ให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว
ทีส่ งั คมเรียกร้องคาดหวัง กับภาคปฏิบตั กิ ารของสถาบันครอบครัวเอง
ทีเ่ ผชิญความไม่แน่นอนเปลีย่ นแปลงในโลกปัจจุบนั ทัง้ ยังต้องแบกภาระ
คาดหวังจากสังคม
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อย่างไรก็ดี สังคมไทยได้มกี ารปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับสถาบันครอบครัวบางประการ ที่แม้อาจจะมีผลลดความศักดิ์สิทธิ์
แข็งตัวของความเป็นสถาบันครอบครัวลงบ้าง แต่ในทางกลับกัน การ
ปรับเปลีย่ นชุดความคิดหลายประการมีผลเพิม่ พืน้ ทีท่ างสังคม ครอบคลุม
ลักษณะหลากหลายในชีวติ ครอบครัวมากขึน้ ขณะเดียวกันก็มผี ลลดอคติ
ทางสังคมบางประการ เช่น การพูดถึงครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว
ในฐานะที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตครอบครัวไทย ลดอคติที่มีต่อการ
หย่าร้างซึง่ เคยเป็นตัวชีว้ ดั ความล่มสลายของสถาบันครอบครัวลง เป็นต้น
บทสังเคราะห์จากฐานข้อมูลสองส่วนทีร่ วบรวมไว้นมี้ ฐี านะเป็นเพียงภาพ
สะท้อนชั่วขณะให้กับการศึกษาเรื่องครอบครัวในสังคมไทย ที่ยังคงเปิด
พื้นที่กว้างขวางให้กับผู้สนใจศึกษาต่อไป

