


ภาพและชีวิตครอบครัว

ในสังคมไทย



รู้จักสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีฐานะเทียบเท่า

คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514  

โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ

หนึ่ง งานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่สังคมไทยทั้งในระดับท้องถิ่น

และระดับชาติ โดยดำาเนินการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์  

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 เพ่ือสร้างคนให้มีความรู้และความเข้าใจ 
การวิเคราะห์และการประเมินผล และการนำาผลงานวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์

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 เพื่อนำาความรู้และนำาความคิดเชิงบูรณาการ

ขยายผลออกไป มุ่งสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ผ่านรูปแบบต่างๆ ได้แก่  

การเผยแพร่งานวิชาการสู่ห้องสมุดทั่วประเทศ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำาปี ‘ประชากรและสังคม’ การจัด

สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้คำาปรึกษาต่อองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน 

และองค์กรชุมชน รวมถึงการที่บุคลากรสถาบันฯได้รับเชิญ และหรือสรรหา 

เข้าเป็นกรรมการระดับชาติที่ส่งผลต่อการมีส่วนเสนอนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 

ที่สำาคัญของประเทศ

รู้จักชุดโครงการวิจัยเรื่อง  

‘การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว:  

ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย’ 

ชุดโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรัฐผ่านมหาวิทยาลัย

มหิดล มีระยะเวลาดำาเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) และประกอบด้วย 

2 โครงการวิจัยสำาคัญ คือ 

(1)	 โครงการศึกษาตัวกำาหนดและผลของการเปลี่ยนแปลงประชากร
ต่อสังคมไทย เพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตทางประชากร 

(Population Dynamic) อย่างต่อเนื่องในมิติต่อไปนี้คือ ขนาดประชากร 

โครงสร้างอายุและเพศของประชากร การกระจายตัวของประชากร และการ

เปลี่ยนแปลงทางประชากร อันเนื่องจากการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น 

(2)	 โครงการสำารวจเรื่องครอบครัวและครัวเรือน	 เพื่อผลิตและ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวและครัวเรือน ท่ีครอบคลุมมติหิลกัๆ อยา่งนอ้ย

ใน 3 ด้าน คือ รูปแบบและโครงสร้างท่ีหลากหลาย การทำาหน้าท่ี และผลกระทบ 

ของการปรับตัวที่มีต่อสมาชิกของครอบครัวและครัวเรือน

โครงการทัง้สองนี ้หวงัผลติผลงานงานทางวชิาการเพือ่สรา้งองคค์วามรู้

ใหม่ ทั้งด้านงานวิจัย ฐานข้อมูล และตัวชี้วัดทางประชากร สังคม ครอบครัว

และครวัเรอืนทีเ่ปน็มาตรฐาน อาท ิการเปลีย่นแปลงดา้นครอบครวัเนือ่งมาจาก

การลดลงของวัยเจริญพันธุ์ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ และการขยายตัว

ของเมือง เป็นต้น โดยสถาบันฯมุ่งหวังว่า ผลงานเหล่านี้สามารถนำาไปใช้ 

ปรบัเปลีย่นนโยบายทางดา้นประชากรและสงัคมของประเทศไทยอยา่งเหมาะสม

กับสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านใน
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ค�าน�า

พันธกิจหลักทางวิชาการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดลด้านหนึ่ง คือ การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ

ขนาดและโครงสร้างของประชากรไทย ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากใน

ชัว่ระยะเวลาครึง่ศตวรรษทีผ่่านมา ผลงานวจิยัของสถาบนัฯ เองได้ชีช้ดั

ว่า ปัจจุบันสังคมไทยก�าลังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์

ประชากรที่ส�าคัญยิ่ง 3 ด้านพร้อมๆ กันคือ (ก) การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางประชากรเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุ(ข) การเปลีย่นแปลง

การกระจายตัวของประชากรที่ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ใน

เขตเมือง และ (ค) การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของครอบครัวและ 

ครวัเรอืนในประเทศไทย ซึง่เป็นหน่วยทางสงัคมขัน้พืน้ฐานทีส่�าคญัทีส่ดุ 

ในเชิงทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์

สถาบันฯมีความมุ่งมั่นที่จะท�าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากรและครอบครัวดังกล่าว ผ่านการด�าเนินงานชุดโครงการวิจัย

เรือ่ง ‘การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางประชากรและครอบครวั: ผลกระทบ 

ต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย’ ซึ่งเป็นชุดโครงการระยะเวลา  

3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรัฐ 

ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล และประกอบด้วย 2 โครงการวิจัยส�าคัญ คือ 

โครงการ 1 : การศกึษาตวัก�าหนดและผลของการเปลีย่นแปลงประชากร

ต่อสังคมไทย และโครงการ 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงครอบครัว

และครัวเรือนในประเทศไทย



หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนพื้นฐานของงานในโครงการที่ 2 เพื่อท�า 

ความเข้าใจภาพการเปลีย่นแปลงของครอบครวัไทย ผ่านข่าวและบทความ

ออนไลน์ในรอบ 13 ปีจ�านวน 26,095 รายการ และหนังสือวิชาการ 

ที่มีการตีพิมพ์ในประเทศไทยย้อนหลังนานที่สุดเท่าที่จะรวบรวมได้  

รวมจ�านวน 3,523 เล่ม เนื้อหาในหนังสือได้วิเคราะห์ให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย ทั้งในด้านโครงสร้าง 

สถานะ บทบาทและการท�าหน้าที่ และการปะทะกันของกระบวนทัศน์

ต่างๆ ด้านครอบครวั ทัง้นี ้สถาบนัฯมแีผนทีจ่ะน�าฐานข้อมลูทัง้สองส่วน

ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถน�าไปใช้ได้ต่อไป

สถาบันฯ เชื่อว่างานชิ้นนี้คงเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อสังคม

ไทย และผู้สนใจที่จะศึกษาชีวิตครอบครัวไทยในอนาคตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เกริ่นน�า

หนังสือภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทยเล่มนี้ เป็นผลผลิต

จากการสังเคราะห์ฐานข้อมูลเรื่องครอบครัวในสังคมไทย เป็นงาน 

ส่วนหนึ่งของโครงการ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและ

ครอบครัว: ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย โดย 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ด�าเนินการ

ส�ารวจและรวบรวมฐานข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2552 ถึงมีนาคม 

2553 โดยตัวฐานข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ฐาน

ข้อมลูในส่วนทีเ่ป็นรายชือ่หนงัสอื เอกสารวชิาการ และวทิยานพินธ์เรือ่ง

ครอบครัว ซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2552 และ (2) ฐานข้อมูลในส่วนที่เป็นข่าวและ

บทความทีม่กีารรวบรวมและเผยแพร่ในรปูของสือ่อเิลค็โทรนคิส์ ระหว่าง 

พ.ศ.2540-2552 รวม 13 ปี การรวบรวมฐานข้อมูลทั้ง 2 ส่วน  

มกีระบวนการท�างานทีแ่ตกต่างกนัอยูบ้่างในรายละเอยีด และได้สะท้อน

ออกมาเป็นภาพครอบครัวในแง่มุมที่แตกต่างกัน ที่ส�าคัญคือการปะทะ

กนัระหว่างบทบาทหน้าทีข่องสถาบนัครอบครวัทีส่งัคมเรยีกร้องคาดหวงั 

กับภาคปฏิบัติการของสถาบันครอบครัวเองที่เผชิญความไม่แน่นอน

เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทั้งยังต้องแบกภาระคาดหวังจากสังคม

งานสงัเคราะห์ในส่วนแรกเรยีกว่า ภาพของสถาบนัครอบครวัไทย

ในสังคมวิชาการ เนื่องจากตัวฐานข้อมูลได้รวบรวมปะติดปะต่อภาพ 

ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ด้านครอบครัวของสังคมไทย 

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมในมิติครอบครัวไว้อย่าง



หลากหลาย ผ่านค�าอธิบายเพื่อท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม

นานาทีเ่กดิขึน้กบัสถาบนัครอบครวัไทยมากว่าครึง่ศตวรรษ ขณะเดยีวกนั

การสังเคราะห์งานในส่วนหลัง ซึ่งเป็นข่าวและบทความในรอบกว่า

ทศวรรษนั้น ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของครอบครัวไทยที่เลื่อนไหล

เปลีย่นแปลงในมติแิละประเดน็ต่างๆ อย่างมชีวีติชวีาและเป็นปัจจบุนัสมยั 

ความแตกต่างทีเ่หน็ได้ชดัเจนระหว่างงานสองส่วนนีก้ค็อืการปะทะ

กนัทางความคดิและการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนั

ครอบครัวบางประการ โดยเฉพาะในมิติที่ว่าด้วยบทบาทการท�าหน้าที่

ของครอบครัว สถานะของสถาบันครอบครัว การปรับตัวและการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของครอบครัวไทย ที่อาจลดความศักดิ์สิทธิ์

แข็งตัวของความเป็นสถาบันครอบครัวลงในบางด้าน แต่ก็เป็นการเพิ่ม

พืน้ทีท่างสงัคม ครอบคลมุลกัษณะหลากหลายในชวีติครอบครวัมากขึน้

ในบางด้านเช่นกนั การด�ารงสถานะความเป็นสถาบนัครอบครวัท่ามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลก จึงยังคงเป็นประเด็น 

ทีต้่องการการศกึษาและต่อยอดองค์ความรูใ้ห้เท่าทนักบัพลวตัของสงัคม

อย่างยิ่ง

กุลภา วจนสาระ

22 พฤษภาคม 2554
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2)  ประเดน็เกีย่วกบัองค์ประกอบของสถาบนัครอบครวั ค�าทีใ่ช้

ค้นได้แก่ แต่งงาน, สมรส, ววิาห์, หย่าร้าง, ม่าย, แยกกนัอยู,่ 

โสด, ขึ้นคาน, คานทอง, คู่ครอง, เนื้อคู่, ลูกเขย, ลูกสะใภ้, 

คู่สร้างคู่สม, คู่รักคู่แค้น, บุพเพสันนิวาส, พรหมลิขิต,  

สายเลือด, ระบบเครือญาติ

3)  ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของสถาบันครอบครัว ค�าที่ใช้ค้น

ได้แก่ ขนาดครอบครัว, ครอบครัวเดี่ยว, ครอบครัวขยาย, 

ครอบครัวย้ายถิ่น/พลัดถิ่น, ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (Single 

parent), ครอบครัวลูกดก, ลูกโทน, การเลี้ยงลูก, การสืบ

วงศ์ตระกลู, ปูย่่า/ตายาย, บรรพบรุษุ, ทายาท, ญาต ิดอง, 

จบี หาคู ่นดับอด จบัคู ่แม่สือ่แม่ชกั, การหาเลีย้งครอบครวั, 

ครอบครัวบ�าบัด

4)  ประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ค�าที่ใช้ค้น

ได้แก่ ครอบครวัอบอุน่, สายใยรกั, บ้านแตก, เตยีงหกั, บ้าน

เล็ก, เมียน้อย, เมียหลวง, กิ๊ก

5)  ประเด็นปัญหา/ประเด็นร่วมสมัยของสถาบันครอบครัว  

ค�าที่ใช้ค้นได้แก่ คลุมถุงชน, อยู่ก่อนแต่ง, อุ้มบุญ, ลูกเลี้ยง, 

ลูกบุญธรรม, ลูกนอกไส้, ลูกนอกสมรส, ลูกก�าพร้า,  

ลกูทรพ,ี เงนิช่วยเหลอืบตุร, ฟ้องเรยีกค่าเลีย้งด,ู ค่าน�า้นม, 

อายุแรกสมรส, คู่ครองเพศเดียวกัน, มรดก, ข้ามรุ่น,  

ข้ามชาติ ไร้พรมแดน

การสืบค้นดังกล่าวนี้ด�าเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม 2552 

ถงึเดอืนมนีาคม 2553 ทัง้นี ้ผลจากการส�ารวจและรวบรวมงานในส่วน

ที่หนึ่งประกอบด้วยรายชื่อหนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ  

งานวิจัยจากฐานข้อมูลของห้องสมุดจาก 5 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 
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3,523 รายการด้วยกัน ในจ�านวนนี้เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ทัง้สิน้ 1,366 รายการ มหาวทิยาลยัมหดิล 877 รายการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 473 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 524 

รายการ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งสิ้น 283 รายการ1 โดย

ทัง้หมดนีร้วบรวมรายละเอยีดตามข้อมลูทางบรรณานกุรม คอื ชือ่ผูแ้ต่ง 

ปีทีพ่มิพ์ ชือ่เรือ่ง สถานทีพ่มิพ์ รวมทัง้เลขเรยีกหนงัสอื และแหล่งทีม่า

ของการสบืค้น พร้อมด้วยรายละเอยีดของสาขาวชิาหากเป็นวทิยานพินธ์ 

เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและเข้าถึงเอกสารส�าหรับผู้สนใจ ทั้งหมดนี้

รวบรวมอยู่ในรูปแบบไฟล์ MS-Excel โดยจัดกลุ่มแยกแยะไว้ตาม

มหาวิทยาลัยและกลุ่มค�าส�าคัญ 

จากฐานข้อมูลฯ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว (Structure &  

function) เป็นประเดน็ทีส่ะท้อนให้เหน็ลกัษณะ รปูแบบ องค์ประกอบ 

ขนาดของครอบครวั บทบาทและการท�าหน้าทีข่องครอบครวัในสงัคม

ไทย แบ่งย่อยอีกได้เป็น 

(1)  บทบาทของครอบครัว ที่มีผลกระทบต่อเรื่องต่างๆ ได้แก่ 

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย 

โรคเรือ้รงัต่างๆ การมส่ีวนร่วมของครอบครวัในมติต่ิางๆ เช่น 

ครอบครวับ�าบดั การฟ้ืนฟเูดก็ทีก่ระท�าผดิ การจดัการศกึษา

ที่บ้าน (home school) การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 

หลกัสตูรชวีติครอบครวัและเพศศกึษาแนวใหม่ พฒันกจิและ

พันธกิจของครอบครัว รวมทั้งเรื่องเด็กและเยาวชน 

1 จ�านวนฐานขอ้มลูทีไ่ดม้ากนอ้ยแตกตา่งกนันัน้ เนือ่งจากเปน็การสบืคน้จากแตล่ะแหง่
ตามล�าดับก่อนหลัง และได้ตัดรายการที่ซ้�าซ้อนออกแล้ว
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(2)  อนามัยเจริญพันธุ ์และสุขภาวะของครอบครัว ส�าหรับ 

หัวข้อนี้ที่จริงแล้วถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักอย่างหนึ่ง

ของสถาบันครอบครัว แต่เนื่องจากได้ผลการสืบค้นเป็น

จ�านวนมากจึงได้แบ่งหัวข้อออกต่างหาก นั่นคือ แบ่งย่อย 

ได้เป็น (ก) เรื่องอนามัยแม่และเด็ก ภาวะเจริญพันธุ์ คือ 

การตัง้ครรภ์ คลอดลกู การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ การคมุก�าเนดิ 

วางแผนครอบครวั เอดส์ และสขุภาพทางเพศ รวมถงึประเดน็

ร่วมสมยัทีเ่กีย่วข้อง เช่น แม่วยัรุน่ เทคโนโลยทีีช่่วยเจรญิพนัธุ์  

การอุม้บญุ ฯลฯ (ข) สขุภาวะครอบครวั เวชศาสตร์ครอบครวั 

การพยาบาลครอบครัว และประเด็นสถานะทางสุขภาพใน

ครอบครวั อนัรวมถงึชวีติความเป็นอยู ่คณุภาพชวีติ สขุภาพ

ในชีวิตสมรส โภชนาการ อาหารในครัวเรือน และปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อการอยู่ดีกินดี

(3)  เศรษฐกิจและการบริโภคของครอบครัว รวมถึงการจัดการ

ทรัพยากรในครอบครัวหรือครัวเรือน การศึกษาบริบททาง

เศรษฐกิจในครอบครัว 

(4)  โครงสร้างครอบครัว และลักษณะทางประชากร รวมถึง 

การย้ายถิ่น ขนาดและลักษณะของครอบครัว 

2. สถานะของสถาบันครอบครัว/การแต่งงานในสังคมไทย ได้แก่ 

งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องย่อยต่อไปนี้

(1)  ปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาความสมัพนัธ์เพือ่สร้าง

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)  สถานการณ์ ทัศนคติที่สังคมมีหรือคาดหวังต่อสถาบัน

ครอบครัวไทย เช่น ประเด็นครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว 

เข้มแข็ง ฯลฯ 

(4)  ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นเรื่องของพ่อแม่ลูก คู่สมรส 

ปูย่่าตายาย การสือ่สารในครอบครวั สมัพนัธภาพ ชวีติสมรส 

การ “ครอง” เรือน อันแสดงถึงการธ�ารงความเป็นสถาบัน

ครอบครัว รวมไปถึงที่ทางของคนในครอบครัว แบบแผน

ความสมัพนัธ์ การสนบัสนนุของคูส่มรส การก�าหนดบทบาท

และอ�านาจในการตัดสินใจ การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อ

แม่หรือการรับเอาสถานภาพ/บทบาทที่คาดหวังของพ่อแม่

ลูก อันเป็นองค์ประกอบของสถาบันครอบครัว รวมทั้งเรื่อง

เพศสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส

(5)  ประเดน็ร่วมสมยัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานะของสถาบนัครอบครวั 

เช่น อยู่ก่อนแต่ง พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน 

แต่งงานข้ามชาติ ฯลฯ

3. กฎหมายและสวัสดิการครอบครัว ในที่นี้รวมเอาประเด็นความ

เคลื่อนไหวด้านครอบครัวทั้งทางกฎหมายและทางสังคมเข้าด้วยกัน 

คอื เรือ่งของสทิธแิละการคุม้ครองสถาบนัครอบครวัในทางกฎหมาย 

(ทั้งในและนอกสถาบัน) สวัสดิการและความช่วยเหลือสงเคราะห์

ทางสังคม รวมถึงเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวบุญธรรม 

การสงเคราะห์บุตร การสนับสนุนทางสังคม ครอบครัวสัมพันธ์
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4. บริบทของครอบครัว และภาพครอบครัวในสื่อ ได้แก่ ประเด็นร่วม

สมัยและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น ครอบครัวกับ

สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างครอบครัวต่างๆ ฯลฯ 

จ�านวนหนังสือที่รวบรวมจากฐานข้อมูลห้องสมุด 5 แห่ง 

จ�าแนกตามกลุ่มค�าส�าคัญ

กลุ่มค�าส�าคัญ
ม
.ธ
รร

ม
ศา

สต
ร์

ม
.ม

ห
ิด
ล

จุฬ
าฯ

ม
.เ
ชีย

งใ
ห
ม
่

ม
ศว

.

รว
ม

1. โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัว 656 597 230 331 162 1,976

โครงสร้างครอบครัว 16 14 16 19 3 68

บทบาทครอบครัว 246 208 120 122 115 811

อนามัยเจริญพันธุ์ 128 276 75 113 20 612

เศรษฐกิจและการบริโภค 201 17 11 54 14 297

สุขภาวะครอบครัว 65 82 8 23 10 188

2. สถานะของสถาบันครอบครัว 405 248 204 167 112 1,136

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 172 120 70 93 76 531

สถานะของสถาบันครอบครัว 185 95 106 56 30 472

ปัญหาและความรุนแรงครอบครัว 48 33 28 18 6 133

3. กฎหมายและสวัสดิการครอบครัว 257 25 28 26 4 340

4. บริบทภาพรวมครอบครัวไทย 48 7 11 0 5 71

รวม 1,366 877 473 524 283 3,523

ทีม่า: กลุภา วจนสาระ. 2554. ภาพและชวีติครอบครวัในสงัคมไทย: รายงาน
สังเคราะห์จากฐานข้อมูล.
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1. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว

จากการรวบรวมฐานข้อมลูจากห้องสมดุมหาวทิยาลยัทัง้ 5 แห่ง 

พบว่าประเด็นที่เป็นที่สนใจศึกษาค้นคว้าในสังคมวิชาการมากที่สุด คือ

การศึกษาโครงสร้างและบทบาทการท�าหน้าที่ของครอบครัวในแง่มุม 

ที่หลากหลาย โดยเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นลักษณะ รูปแบบ  

องค์ประกอบ ขนาดของครอบครัว บทบาทและการท�าหน้าที่ของ

ครอบครวัในสงัคมไทย รายชือ่หนงัสอืทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่นีม้จี�านวนมากทีส่ดุ

ในฐานข้อมูล คือ 1,976 รายการ หรือคิดเป็น 56% ของฐานข้อมูล

ทั้งหมด ทั้งนี้ในจ�านวนทั้งหมดมีงานที่ถือว่าอยู่ในประเด็นโครงสร้าง

ครอบครัวเพียง 4% หรือ 70 รายการเท่านั้น โดยลักษณะของงานใน

ด้านโครงสร้างครอบครวัมเีนือ้หาหลากหลาย ได้แก่ ลกัษณะทางประชากร 

ขนาดครอบครัว การอยู่อาศัยหลังแต่งงาน โครงสร้างครัวเรือน ระบบ

เครือญาติ การเคลื่อนย้ายประชากร เป็นต้น

ตวัอย่างได้แก่ ระบบครอบครวัของเย้า (2514) ลกัษณะโครงสร้าง

ของครวัเรอืนในชนบทของไทยทีม่ผีลต่อการพฒันาเกษตร (2521) ขนาด

ครอบครัวที่ต้องการในกลุ่มประชากรของกรุงเทพมหานคร (2526) 

เครือญาติและโครงสร้างสังคม : เครือญาติและการแต่งงาน (2534) 

ภาพรวมฐานขอมูลดานครอบครัว

กฎหมายและ
สวัสดิการ 10%

สถานะของ
สถาบันครอบครัว

32%

บริบท/ภาพรวม 2%

โครงสรางและ
บทบาทหนาที่ 

56%

N=3,523
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวกับการเลี้ยงดู และดูแลผู้สูงอายุ 

(2537) รปูแบบครอบครวัไทยของสงัคมสมยัใหม่ : แนวโน้มในอนาคต 

(2539) การเมอืงของการปฏวิตัขินาดครอบครวัในประเทศไทย (2541) 

ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่ออายุแรกสมรสของประชากรไทย (2542) 

ผลของโครงสร้างครอบครวัต่อตวัชีว้ดัคณุภาพชวีติวยัรุน่ในพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั

ทางประชากรกาญจนบรุ ี(2008) ปัจจยัก�าหนดการอยูอ่าศยัหลงัแต่งงาน 

ในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี : แบบแผนทาง

วัฒนธรรม และการเข้าถึงทรัพยากร (2008) เป็นต้น

โครงสรางและหนาที่ของครอบครัว

เศรษฐกิจ
การบริโภค 15%

สุขภาวะครอบครัว 9%

อนามัยเจริญพันธุ 
31%

โครงสรางครอบครัว 4%

บทบาท
ครอบครัว 

41%

N=1,976

ส�าหรับงานในกลุ ่มบทบาทและการหน้าที่ของครอบครัวนั้น 

สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

(1) บทบาทของครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องต่างๆ 

การศกึษาบทบาทของครอบครวันีค้ดิเป็น 41% ของจ�านวนหนงัสอื

ในกลุ่มโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ กล่าวคือมีจ�านวนทั้งสิ้น 809 

รายการ รายละเอียดของหนังสือในส่วนนี้ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ 

ที่ต้องการการสนับสนุนของครอบครัว การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
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ในมิติต่างๆ เช่น ครอบครัวบ�าบัด การฟื้นฟูดูแลเด็กที่กระท�าผิด  

การจดัการศกึษาทีบ้่าน (home school) การสือ่สารเรือ่งเพศในครอบครวั 

ซึ่งรวมถึงหลักสูตรชีวิตครอบครัวและเพศศึกษาแนวใหม่ พัฒนกิจและ

พันธกิจของครอบครัวในด้านต่างๆ รวมทั้งเรื่องเด็กและเยาวชน และ 

การธ�ารงความผาสุกในครอบครัว

ตัวอย่างของรายชื่องานในส่วนนี้ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การอบรมเลีย้งดขูองครอบครวักบัการตดิเกม (2008) การปฏบิตัหิน้าที่

ครอบครัวของครอบครัวข้าราชการทหารบกที่ยังไม่มีบุตรจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (2004) ปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรของสตรีที่ท�างาน

นอกบ้านในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ (2530) บทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการถ่ายทอดความรู้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของนิคม

อุตสาหกรรม (2539) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวที่มี 

ผูป้กครองทีไ่ม่ใช่บดิามารดา (2542) คยุเปิดใจ รกัปลอดภยั : ค�าแนะน�า 

เพื่อการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ระหว่างพ่อแม่และบุตรหลาน 

ในครอบครัว (2548) การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรม ค่านิยม 

ประเพณีและวัฒนธรรม ของครอบครัวไทยที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดู

บุตร (2531) การท�าหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้พยายาม

ฆ่าตัวตาย (2545) บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย

ทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายไต (2540) บทบาทของครอบครวัในการป้องกนัยา

เสพตดิ (2530) การศกึษาความพร้อมของพ่อแม่ในการสอนเพศศกึษา

แก่ลูก (2544) เป็นต้น 

(2) อนามัยเจริญพันธุ์ 

อาจกล่าวได้ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ ์นั้น 

ถือได้เป็นบทบาทหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่งของครอบครัว นั่นคือการ 

มลีกูสบืทอดเชือ้สาย ภาวะเจรญิพนัธุใ์นทีน่ีจ้งึรวมเอาการตัง้ครรภ์มลีกู 
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การอนามัยแม่และเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคุมก�าเนิด วางแผน

ครอบครัว เอดส์ และสุขภาพทางเพศ รวมถึงประเด็นร่วมสมัย เช่น  

แม่วัยรุ่น โคลนนิ่ง การอุ้มบุญ ฯลฯ ไว้อยู่ในหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์  

ซึง่จากการรวบรวมพบว่ามจี�านวนทัง้สิน้ 612 รายการ หรอื 31% ของ

ฐานข้อมูลในส่วนโครงสร้างและการหน้าที่ของครอบครัว งานส่วนใหญ่

ในหวัข้ออนามยัเจรญิพนัธุเ์ป็นเรือ่งการวางแผนครอบครวั และคมุก�าเนดิ 

โดยงานทีผ่ลติในช่วงปี 2500-2520 มทีัง้สิน้ 69 รายการ แทบทัง้หมด

เป็นเรื่องของการวางแผนครอบครัวและคุมก�าเนิด 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�าเนดิแบบสมบรูณ์ ตามแนวทางของสหพนัธ์สมาคมจดัระบบครอบครวั 

(2509) ภาวะการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวของสตรีใน

กรงุเทพมหานคร (2520) การใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุ

และแก้ไขปัญหาอตัราการเพิม่ของจ�านวนประชากร (2523) การวเิคราะห์

การกระจายและการเข้าถึงบริการการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย 

(2525) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของบุตรกับการตัดสินใจมีบุตร 

(2526) ความสมัพนัธ์ระหว่างอายแุรกสมรสกบัภาวะเจรญิพนัธุ ์(2526) 

ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาที่ก�าหนดพฤติกรรมการคุมก�าเนิดของสตรีที่ 

ไม่ต้องการมีบุตรเพิ่ม (2527) ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผน

ครอบครวั (2529) การศกึษาความเชือ่ทางศาสนาอสิลามกบัพฤตกิรรม

การวางแผนครอบครัวของชาวไทยมุสลิม (2530) เป็นต้น
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ส�าหรับงานในช่วงปีพ.ศ. 2531-2540 มีทั้งสิ้น 221 รายการ 

แม้ว่างานส่วนใหญ่จะยังคงเป็นเรื่องการวางแผนครอบครัว แต่พบว่า 

มลีกัษณะศกึษาเฉพาะเจาะจงไปในรายละเอยีดลกึซึง้มากขึน้ โดยเฉพาะ

ในแง่ของโครงสร้างประชากร ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัการวางแผนครอบครวั

ในกลุ่มคนชายขอบต่างๆ เรื่องของเอดส์ในอนามัยเจริญพันธุ์ และมี 

หัวข้ออื่นๆ นอกเหนือจากการวางแผนครอบครัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ได้แก่ แม่และเดก็ การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ การยตุกิารตัง้ครรภ์ แม่วยัรุน่  

เป็นต้น และช่วงปี 2541-2552 มีทั้งสิ้น 127 รายการ โดยแม้จะมี

ประเด็นการวางแผนครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีจ�านวนงานว่าด้วย

ประเด็นร่วมสมัยในด้านอนามัยเจริญพันธุ์มากขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะ

เป็นเรือ่งการมบีตุรยาก อนามยัเจรญิพนัธุใ์นวยัรุน่ ประเดน็ท้องไม่พร้อม 

เรื่องสิทธิของผู้หญิงในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นต้น

ตัวอย่างงานในช่วงหลังนี้ได้แก่ ผลกระทบจากการคุมก�าเนิด 

ต่อโครงสร้างประชากรในเชยีงใหม่ (2532) ความรู ้ความเชือ่ และการ

ปฏิบัติวางแผนครอบครัวของชาวไทยภูเขา (2532) การศึกษาความ

ต้องการด้านการวางแผนครอบครวัของชาวญวนอพยพในเขตอ�าเภอเมอืง

จังหวัดอุบลราชธานี (2533) การศึกษาความเชื่อของชาวเขาเผ่าเย้าที่

เป็นอุปสรรคในการวางแผนครอบครัว (2534) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงาน

แล้ว ในพืน้ทีท่ีพ่บอตัราการตดิเชือ้เอดส์สงูของจงัหวดัเชยีงใหม่ (2536) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (2538) 

การยอมรับของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อหญิงท�าแท้ง (2539) 

ประสบการณ์การด�าเนนิชวีติของคูส่มรสทีภ่รรยาตดิเชือ้เอชไอว ี(2540) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะหลังคลอดของมารดาวัยรุ่น (2540) 

เครอืข่ายแกนน�าเยาวชนเพือ่สขุอนามยัทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุ์  

(2545) ทางเลอืกของผูห้ญงิทีต่ัง้ท้องเมือ่ไม่พร้อม (2547) สทิธอินามยั

เจริญพันธุ์ หัวใจส�าคัญของสุขภาพผู้หญิง (2550) เป็นต้น
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(3) เศรษฐกิจและการบริโภคของครอบครัว 

ประเดน็ด้านเศรษฐกจิและการบรโิภคของครอบครวัในทีน่ีร้วมถงึ

การจัดการทรัพยากรในครอบครัวหรือครัวเรือน การศึกษาบริบททาง

เศรษฐกจิในครอบครวั รวมทัง้ผลกระทบด้านเศรษฐกจิทีม่ต่ีอครอบครวั 

หวัข้อนีม้จี�านวนทัง้สิน้ 297 รายการหรอืคดิเป็น 15% ของงานในกลุม่

โครงสร้างและการหน้าที่ งานในช่วงแรก (หลังพ.ศ. 2500-2520) 

เป็นการส�ารวจรายการใช้จ่ายในครอบครวั ปัญหาในการครองชพี บทบาท

ของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจครอบครัว เช่น การท�างานของหญิงไทยใน

เขตเทศบาลจังหวัดพระนคร-ธนบุรี (2508) รายงานผลการส�ารวจ

ทัศนคติของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (2515) บทบาทสตรีไทยภาคใต้ 

ทีม่ต่ีอรายได้ของครอบครวั (2519) การกระจายรายได้ของครอบครวัไทย 

ปี 2515 (2520) เป็นต้น 

งานในช่วงที่สอง (พ.ศ. 2521-2540) หรืออาจเรียกว่า 

ช่วงก่อนเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิพบว่ามปีระเดน็หลากหลาย นอกจากประเดน็

ทางเศรษฐกิจในครัวเรือน ในแง่ของรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และ 

การกระจายรายได้ ซึ่งมีการศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมี

ประเดน็เรือ่งการบรโิภคภายในครวัเรอืนอกีด้วย ทัง้การใช้ทรพัยากรและ

พลงังาน ภาวะโภชนาการ ฯลฯ นอกจากนีก้ม็ปีระเดน็อืน่ๆ เช่น เทคโนโลยี

และอตุสาหกรรมในครวัเรอืน การจดัสรรแรงงานในครวัเรอืน โดยเฉพาะ

บทบาทของผู้หญิงในภาคเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งได้รับการยอมรับ

และถือเป็นส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจครอบครัว 

ตัวอย่างงานในช่วงนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของราคาต่อการ 

กระจายรายได้ของครวัเรอืนไทยในภมูภิาคต่างๆ (2522) ความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างการเจริญพันธ์ รายได้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร 

(2524) ผลของการกระจายอาหารภายในครอบครัวที่มีต่อภาวะ
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โภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน (2525) วิเคราะห์ความสามารถการ

ใช้คืนเงินกู้ของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย (2525) ภาวะเศรษฐกิจ

ในครอบครัวกับจ�านวนบุตรของกรรมกรในอุตสาหกรรมสิง่ทอ (2526) 

โครงสร้างการจดัสรรค่าใช้จ่ายของครวัเรอืนภายใต้สภาวะความเปลีย่นแปลง 

ในราคาน�้ามัน (2528) ปริมาณการใช้น�้ากินน�้าใช้ในครัวเรือนชนบท  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (2531) ครวัเรอืนไร้ทีด่นิในชนบทไทย : กรณี

ศกึษาสองหมูบ้่านในเขตภาคกลาง (2536) การมส่ีวนร่วมเชงิเศรษฐกจิ

ของผู้หญิงในครอบครัวไทย : นัยยะที่มีต่อการพัฒนาประเทศและ

สวสัดกิารสงัคม (2538) บทบาททีค่าดหวงัของแม่บ้านเกษตรกรในการ

เพิม่รายได้ให้กบัครอบครวั (2539) ชวีติแม่ค้า : บทบาททางเศรษฐกจิ

และครอบครัวในบริบทการค้า (2540) เป็นต้น

งานในช่วงทีส่าม หรอืตัง้แต่วกิฤตเิศรษฐกจิจนถงึปัจจบุนั (พ.ศ. 

2541-2552) พบว่า งานส่วนหนึง่ศกึษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิ

ที่มีต่อครัวเรือน การแก้ปัญหาความยากจนด้วยกลยุทธระดับครัวเรือน

แบบต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านเศรษฐกิจและ

การบรโิภค จากการมุง่เน้นการเพิม่รายได้สะสมก�าไรหนัไปสูก่ารใช้ปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง หรอืการให้ความส�าคญักบัเศรษฐกจิในระดบัครอบครวั

มากขึ้น ที่น่าสนใจคือการเน้นเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวเกษตรกร

ตัวอย่างได้แก่ หนึ่งครัวเรือนสองวิถีการผลิต : ทางออกวิกฤติ

เศรษฐกจิไทย (2541) การศกึษาดลุยภาพทางเศรษฐกจิของครอบครวั

ชาวนาไทย : กรณีศึกษาเฉพาะบ้านหนองประดู่ ต�าบลหนองชุมพล 

อ�าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรุ ี(2543) ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิ

กับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว (2543) ปรียบเทียบ

พฤติกรรมการออมของครัวเรือนก่อนและระหว่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

ในประเทศไทย (2544) ครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น : กรณีศึกษาและ

ประสบการณ์จริง (2545) ผักสวนครัว : ก้าวส�าคัญแห่งการพึ่งตนเอง 
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และเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างความมั่นคงในครอบครัว (2548) 

คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน 

(2549) รายได้และความโน้มเอียงในการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกร

กับความพอเพียงทางเศรษฐกิจ (2551) เป็นต้น

(4) สุขภาวะของครอบครัว 

สขุภาวะครอบครวัในทีน่ีไ้ด้แก่งานทีเ่กีย่วข้องกบัเวชศาสตร์ครอบครวั  

การพยาบาลครอบครัว และประเด็นสถานะทางสุขภาพในครอบครัว  

อนัรวมถงึชวีติความเป็นอยู ่คณุภาพชวีติ สขุภาพในชวีติสมรส โภชนาการ 

อาหารในครัวเรือน และปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่ดีกินดี จ�านวนงานที่ 

จดัอยูใ่นหมวดนีม้ ี188 รายการ คดิเป็น 9% ของงานในกลุม่โครงสร้าง

และการหน้าที่ของครอบครัว งานชิ้นแรกในหัวข้อนี้คือ การศุขาภิบาล

ส�าหรับบุคคลและครอบครัว ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2461 จ�านวนงานในช่วง 

ก่อนพ.ศ. 2540 มีประมาณ 30% เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสุขวิทยา

ครอบครัว สุขภาพครอบครัว การพยาบาลครอบครัว และสุขภาพจิต

ครอบครวั ขณะทีง่านในช่วงหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ หรอืตัง้แต่พ.ศ. 2541-

2552 นั้น มีจ�านวนถึง 70% มีการเน้นถึงประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ 

สุขภาวะครอบครัวในแง่มุมที่กว้างมากขึ้นกว่าทางกายภาพ เช่น การ 

ให้ความส�าคัญกับภาวะทางจิตและอารมณ์ของครอบครัว คุณภาพชีวิต 

การเป็นครอบครัวที่มีสุขภาพดี เป็นต้น ตัวอย่างของงานในช่วงหลังนี้

ได้แก่ สุขภาพครอบครัวยุคสบู่แตกฟอง : ธรรมชาติบ�าบัดวิถีสุขภาพ

แนวใหม่ (2541) ครอบครัวสุขภาพจิตดี (2544) การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว (2546) การสร้างเสริมสุขภาพ

ครอบครัวไทย (2549) ดัชนีชี้วัดความสุขในครัวเรือนและชุมชนของ

ประเทศไทย (2552) เป็นต้น
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2. สถานะของสถาบันครอบครัว/การแต่งงานในสังคมไทย 

จ�านวนงานในฐานข้อมูลที่ได้รับความส�าคัญรองลงมาจากเรื่อง

ของโครงสร้างครอบครัวและการท�าหน้าที่ของสถาบันครอบครัว 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 รวมเอาปัจจยัต่างๆ ทีส่มัพนัธ์หรอืส่งผลต่อความ

มัน่คงหรอืการคกุคามสถาบนัครอบครวั เช่น ครอบครวัแตกแยก ปัญหา

และความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวศึกษา การพัฒนาครอบครัวใน

มิติต่างๆ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว อันเป็น

เรื่องของพ่อแม่ลูก คู่สมรส การสื่อสารในครอบครัว สัมพันธภาพ  

ชีวิตสมรส การ “ครอง” เรือน อันแสดงถึงการธ�ารงความเป็นสถาบัน

ครอบครัว รวมไปถึงที่ทางของคนในครอบครัว แบบแผนความสัมพันธ์ 

การสนบัสนนุของคูส่มรส การก�าหนดบทบาทและอ�านาจในการตดัสนิใจ 

ในครอบครวั การพฒันาบทบาทความเป็นพ่อแม่หรอืการรบัเอาสถานภาพ/ 

บทบาททีค่าดหวงัของพ่อแม่ลกู อนัเป็นองค์ประกอบของสถาบนัครอบครวั  

รวมทัง้เรือ่งเพศสมัพนัธ์ระหว่างคูส่มรส และประเดน็ร่วมสมยัทีเ่กีย่วข้อง

กับสถานะของสถาบันครอบครัว เช่น อยู่ก่อนแต่ง พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครวัเพศเดยีวกนั แต่งงานข้ามชาต ิฯลฯ เข้าไว้ในกลุม่หวัข้อนีด้้วย
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งานในส่วนนีร้วมแล้วมสีดัส่วนเกอืบหนึง่ในสาม คอืมทีัง้สิน้ 1,136 

รายการหรือคิดเป็น 32% ของฐานข้อมูลทั้งหมด ภาพของสถานะของ

สถาบันครอบครัวในสังคมไทยนั้น ได้รับความสนใจศึกษามากที่สุดใน

ประเด็นความสัมพันธ์ในครอบครัว (47%) รองลงมาคือลักษณะของ

สถานะของสถาบันครอบครัว (41%) และปัญหาครอบครัว 12%  

โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้

(1) ความสัมพันธ์ ในครอบครัว 

งานที่ศึกษาในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีทั้งสิ้น 531 

รายการ เป็นงานที่ผลิตในช่วงก่อนพ.ศ. 2500 จ�านวน 4 เล่ม ทั้งหมด

เป็นหนงัสอืว่าด้วยการครองเรอืน ชวีติสมรส เล่มทีถ่อืว่าเก่าทีส่ดุในราย

ชื่อของห้องสมุดคือ ประตูทองของชีวิตวิวาห์ (2485) งานในช่วงพ.ศ. 

2501-2520 นั้นมีจ�านวน 26 รายการ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ

การครองรักครองเรือนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก็มีเรื่องการธ�ารงความ

สุขในชีวิตสมรส การปฏิบัติตัวเพื่อความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีใน

ครอบครัว เช่น คู่มือแม่บ้านของกุลสตรี (2511) ความผูกพันรักใคร่ 

ในครอบครัว (2512) เคล็ดลับแห่งความสุขในชีวิตสมรส (2513)  

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (2519) เป็นต้น 

สถานะของสถาบันครอบครัว

ปญหาและ
ความรุนแรง 

12%

สถานะของ
สถาบันครอบครัว 

41%

ความสัมพันธ
ในครอบครัว 

47%

N=1,136
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งานในช่วงสองทศวรรษต่อมา หรือพ.ศ. 2521-2540 มีจ�านวน 

186 รายการ นอกจากจะมีเนื้อหาด้านสัมพันธภาพในชีวิตสมรสและ

การครองรักครองเรือนแล้ว ยังเริ่มมีการเปิดประเด็นถึงความสัมพันธ์

และบทบาทของคนในครอบครัว ทั้งระหว่างพ่อ-แม่-ลูก ระหว่างสามี-

ภรรยา และระหว่างรุ่นวัย อันจะส่งผลกระทบต่อประเด็นเกี่ยวข้องอื่นๆ 

การสื่อสารในครอบครัว รวมทั้งการยุติความสัมพันธ์ 

ตัวอย่างงานในช่วงนี้ได้แก่ บทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวกับ

การใช้อ�านาจระหว่างคู่สมรสในกรุงเทพมหานคร (2526) การศึกษา

พฤตกิรรมทางเพศและความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพของคูส่มรสกบั

พฤติกรรมทางเพศในหญิงตั้งครรภ์ (2530) เสน่ห์นาง : เทคนิคผูกใจ

คู่ชีวิต (2530) การแบ่งรับงานบ้านของสามี (2531) ชีวิตคู่อยู่กันให้

มีสุข (2533) พฤติกรรมและตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสใน

เขตกรงุเทพมหานครทีน่�าไปสูค่วามต้องการหย่าร้าง (2535) ท�าอย่างไร

เข้าใจพ่อแม่ (2536) สถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (2536) 

บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพ่อในมุมมองของวัยรุ่น 

: ศกึษากรณนีกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร (2537) 

หน้าที่และมารยาทของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน (2537) 

บทบาทของการสื่อสารในครอบครัวกับการตัดสินใจแปลงเพศ (2539) 

ครวัเรอืนไทย : การศกึษาแบบแผนความสมัพนัธ์เชงิบทบาทของสมาชกิ

ในครัวเรือน (2540) เป็นต้น

งานในช่วง 12 ปีหลัง หรือพ.ศ. 2541-2552 มีจ�านวน 279 

รายการ มเีนือ้หาแสดงให้เหน็การขยายตวัของประเดน็เรือ่งความสมัพนัธ์

ในชวีติครอบครวั โดยถอืเป็นปัจจยัทีส่�าคญัและส่งผลกระทบต่อประเดน็

ทางสังคมอื่นๆ หลายประการ โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น เช่น 

การเสพยาเสพตดิ-แอลกอฮอล์ เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร อาชญากรรม 
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การฆ่าตัวตาย ความมั่นคงทางอารมณ์ ฯลฯ นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของ

ปฏสิมัพนัธ์และสมัพนัธภาพในครอบครวั บทบาททีค่าดหวงัจากกนัและ

กันในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัวเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งใน

ครอบครวั และสร้างเสรมิความส�าเรจ็ในชวีติครอบครวั ทัง้หมดนีด้เูหมอืน

จะอยูบ่นพืน้ฐานของความคดิว่า สมัพนัธภาพอนัดขีองครอบครวัเป็นต้น

ทนุทางสงัคมทีส่�าคญัส�าหรบัสมาชกิในครอบครวัทีจ่ะเผชญิประเดน็ปัญหา

ต่างๆ ในแต่ละช่วงของการด�าเนินชีวิต ที่น่าสนใจก็คืองานในช่วงหลัง 

มีการผลิตงานที่เป็นข้อคิด ข้อควรปฏิบัติ หรือคู่มือในการสร้างและ 

ธ�ารงความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมากขึ้น อย่างไรก็ดี อาจกล่าว 

ได้เช่นเดียวกันว่างานในระยะหลังนี้ให้ความส�าคัญกับความสุขใน 

ความสัมพันธ์หรือชีวิตครอบครัวมากกว่าการครองรักครองเรือนเพื่อ

ความมั่นคงในครอบครัว 

ตวัอย่างงานในช่วงหลงันีไ้ด้แก่ สมัพนัธภาพในครอบครวักบัปัญหา

ยาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน 

ภาคตะวนัออก (2541) การศกึษาเปรยีบเทยีบสมัพนัธภาพในครอบครวั

เด็กออทิสติก เด็กปัญญาอ่อน และเด็กปกติ (2541) ผลกระทบของ

สถานภาพการสมรสและสมัพนัธภาพระหว่างบดิามารดาต่อการตดิยาบ้า

ของนักเรียนชาย (2542) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิต

สมรสกับความไว้วางใจคู่สมรส (2542) ความคาดหวังของผู้ชายต่อ

การเปลีย่นแปลงบทบาทของผูห้ญงิในครอบครวัในสงัคมสมยัใหม่ (2543)  

การศกึษาพฤตกิรรมการสือ่สารเพือ่ลดความขดัแย้งของคูส่มรส (2544) 

ครอบครวัคยุกนั : พ่อ แม่ และลกู (2544) ความสมัพนัธ์ในครอบครวั

ของวยัรุน่ทีม่พีฤตกิรรมท�าร้ายร่างกายและฆ่าผูอ้ืน่ (2546) ปัจจยัด้าน

สมัพนัธภาพในครอบครวัต่อการกระท�าผดิของเดก็และเยาวชน (2548) 

108 วิธีสร้างครอบครัวในฝัน (2547) 103 วิธีสร้างความสัมพันธ์

อบอุน่เตมิเตม็ซึง่กนัและกนั (2548) 7 อปุนสิยัส�าหรบัครอบครวัทีท่รง
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ประสิทธิผลยิ่ง (2549) รูปแบบการใช้ชีวิตคู่ที่มีอิทธิพลต่อความสุข 

ในชีวิตสมรสของคนไทยในมหานคร (2549) ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การเข้าถึงใจ การยอมรับ และความสอดคล้องในตนเองของคู่สมรสกับ

ความสขุ (2550) คูส่ร้าง-คูส่ม (The happy couple) (2551) เป็นต้น

(2) การเริ่มต้นและสิ้นสุดของครอบครัว: ภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานในส่วนนี้มี 472 รายการ คิดเป็น 41% ของงานในกลุ่มค�า

ที่ว่าด้วยสถานะของสถาบันครอบครัวและการแต่งงานในสังคมไทย  

ดงัทีก่ล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าหวัข้อสถานะของสถาบนัครอบครวันัน้ ประกอบ

ด้วยงานทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกบัการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างคู ่ทัง้ใน

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

ครอบครวั การแต่งงาน พรหมลขิติ ฯลฯ งานยคุต่อมาในช่วงพ.ศ. 2501-

2520 ซึ่งมีเพียง 17 รายการก็ยังคงเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัว

เช่นเดียวกัน ทั้งการแต่งงานตามประเพณี การเลือกคู่ และการตั้ง 

ครัวเรือน เช่น การแต่งงานและการครองความเป็นโสด (2514) การ

เปรยีบเทยีบความมเีหตผุลเกีย่วกบัการสมรสและชวีติครอบครวั ระหว่าง

ผู้มีการศึกษาสูงและผู้มีการศึกษาต�า่ (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�าให้สถานะของสถาบันครอบครัวและการ

แต่งงานคลอนแคลน เช่น การพูดถึงเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส การอยู่กิน

โดยไม่แต่งงาน รวมทัง้การศกึษาทศันคต ิค่านยิมในเรือ่งสถาบนัครอบครวั

และการแต่งงาน ประเดน็เรือ่งเพศสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์นอกสมรส 

ซึ่งเกิดขึ้นนอกสถาบันครอบครัว และส่งผลสะเทือนต่อสถานะที่มั่นคง

ของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีประเด็นร่วมสมัย เช่น ครอบครัวคนรัก

เพศเดยีวกนั ซึง่ล้วนสะท้อนภาพของสถาบนัครอบครวัและการแต่งงาน

ในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างได้แก่ การมีภรรยาหลายคนในอิสลาม (2521) สาเหตุ

ของการหย่าร้างในกรุงเทพมหานคร (2522) ปรัชญาชีวิตครอบครัว

และการแต่งงานในอสิลาม (2524) ความคดิเหน็เกีย่วกบัการคบเพือ่น

ต่างเพศ การเลือกคู่ครอง การสมรส และการหย่าร้างของนักศึกษา

วทิยาลยัครภูาคตะวนัตก (2525) ทางน�าแห่งอลัลอฮ ฺว่าด้วย การสูข่อ 

การหมั้น การแต่งงาน การหย่าร้าง (2526) ความคิดเกี่ยวกับตนเอง

ของสตรีโสด : ศึกษากรณีสตรีที่ไม่เคยแต่งงานและมีอายุ 30 ปีขึ้นไป 

(2528) การยนิยอมให้มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของนกัศกึษามหาวทิยาลยั  

(2528) ทัศนคติต่อการเลือกคู่ครองของหนุ่มสาว (2531) การอยู่กิน

ฉนัสามภีรยิาโดยไม่มกีารจดทะเบยีนสมรส (2531) รายงานเชงิวเิคราะห์

เกี่ยวกับครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง (2534) เกณฑ์การ

เลอืกคูค่รองทีม่ผีลต่อความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั (2534) ทศันคติ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหงที่มีต่อการปล่อยตัวทางเพศก่อน
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สมรส (2536) ความสุขของการมีชีวิตโสด (2538) การศึกษาสาเหตุ

กระบวนการและผลกระทบของการเป็นมารดาวยัรุน่ : กรณศีกึษามารดา

นอกสมรสในสถานสงเคราะห์เอกชน (2538) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ

เป็นปึกแผ่นของครอบครวัไทย (2538) เพือ่น ภรรยา และเพศสมัพนัธ์

นอกสมรสในประเทศไทย : การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องอิทธิพลของกลุ่ม

เพื่อนและภรรยา ที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศนอกสมรสของ

ชายไทย (2538) ค่านิยมเรื่องการรักษาพรหมจารีของสตรีโสดที่ศึกษา

อยูใ่นศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนในเขตชมุชนหนึง่ของภาคกลาง (2539) 

วิถีชีวิตและชีวิตครอบครัวของหญิงรักหญิง (2539) ความคิดเห็นของ

คนรุน่ใหม่ต่อสถาบนัครอบครวัทีป่รากฏในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 

(2540) เป็นต้น

จ�านวน 60% ของงานว่าด้วยการพัฒนาสถาบันครอบครัวเป็น

งานที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้าย หรือระหว่างพ.ศ. 2541-2552 มีทั้งหมด 

284 รายการ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์

การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวเป็นส�าคัญ เช่น การเลือกคู่ของ

คนหนุ่มสาว การเลือกที่จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานของคู่ชีวิต การเลือก

ที่จะจดทะเบียนหรือไม่ของคู่สมรส เพศสัมพันธ์นอกการแต่งงาน ฯลฯ 

นอกเหนือจากการพูดถึงความเข้มแข็ง ความมั่นคง และการล่มสลาย

ของสถาบันครอบครัวแล้ว การพูดถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้

เหน็ถงึการยอมรบัสถานะใหม่ของสถาบนัครอบครวัในสงัคมไทยทีเ่ลือ่น

ไหล เป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นมีหลายนิยาม คลายความศักดิ์สิทธิ์แข็ง

ตัวลงเพื่อให้ครอบคลุมความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมได้

มากขึน้ ขณะเดยีวกนักพ็ยายามเข้าใจประสบการณ์และบรบิทของการ

ก่อรปูเป็นสถาบนัของครอบครวัในมติต่ิางๆ มากขึน้เช่นเดยีวกนั ดงัเช่น

ความสนใจต่อสถาบนัครอบครวัในความหมายใหม่ ในรปูแบบใหม่ๆ หรอื

ในกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตแตกต่าง อย่างกรณีครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว 



32  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

ครอบครวัคนโสด/ไม่แต่งงาน แรงงานย้ายถิน่ คนพกิาร การศกึษาทศันคติ

เรือ่งเพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงาน วาทกรรมว่าด้วยสถาบนัครอบครวัที่

สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ซึ่งน�าไปสู่การสร้างตราบาปให้กับ

ครอบครัวที่ไม่มีลูก โดยเฉพาะต่อผู้หญิง การแต่งงานข้ามชาติ และ 

การเลือกคู่ผ่านสื่ออิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น

ตวัอย่างของงานในช่วงสดุท้ายนีไ้ด้แก่ ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

ทัศนคติของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อสถาบันครอบครัวไทย 

(2541) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของคนไทย 

(2542) ปัจจยัทีส่นบัสนนุความเขม็แขง็ของสถาบนัครอบครวั (2543) 

อยู่ก่อนแต่ง : การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

(2544) การศึกษาปัจจัยก่อนการสมรส ปัจจัยการเลือกคู่ครองและ

ทัศนคติต่อการสมรส ระหว่างแรงงานที่จดทะเบียนสมรสและไม่จด

ทะเบียนสมรส : ศึกษากรณีแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี (2544) ค่านิยมเกี่ยวกับการสมรสของดาราวัยรุ่นไทย 

(2544) การศกึษาชวีติสมรสของคนหหูนวกในกรงุเทพมหานคร (2545) 

กระบวนการเข้าสู่การเป็นครอบครัวแม่คนเดียว (2545) ค่านิยมของ

วยัรุน่ไทยเกีย่วกบัความรกั คูค่รอง และการแต่งงาน (2546) การสร้าง

ความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นตราบาปใน

กลุ่มผู้หญิงที่มีบุตรยาก (2547) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ชวีติคูข่องนกัศกึษาทีอ่ยูด้่วยกนัก่อนสมรส (2547) ผลกระทบจากการ

ย้ายถิ่นของคนงานก่อสร้างต่อความมั่นคงในครอบครัว (2547) การ

แต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน (2548) มุมมองของ

เด็กก�าพร้าที่มีต่อค�าว่า “ครอบครัว” (2549) รูปแบบครอบครัวทาง

เลือกในสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษา “การอยู่เป็นโสด” (2549) การให้

ความหมายและการต่อรองในชวีติคูข่องหญงิรกัหญงิ (2549) เรือ่งเพศ

นอกการแต่งงาน: การต่อรองด้านเพศวิถีของผู้หญิงไทยชนชั้นกลาง 
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(2550) โลกาภิวัตน์และปรากฏการณ์ธุรกิจเมียสั่งทางอินเตอร์เน็ต : 

ภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์หญิงชาย (2551) 

การตัดสินใจอยู่เป็นโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์ (2552) เป็นต้น

(3) ปัญหาครอบครัวและความรุนแรง 

ส�าหรับหัวข้อปัญหาครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวนี้ 

ได้แยกออกไว้ต่างหาก เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์หรือ 

ส่งผลต่อความมั่นคง หรือกล่าวได้ว่าเป็นการคุกคามสถาบันครอบครัว 

เช่น ครอบครวัแตกแยก ปัญหาและความรนุแรงในครอบครวั ครอบครวั

ศึกษา การพัฒนาครอบครัวในมิติต่างๆ ไว้อยู่ด้วยกัน มีทั้งสิ้น 133 

รายการหรอืคดิเป็น 12% ของงานในกลุม่สถานะของสถาบนัครอบครวันี้  

โดยงานในช่วงแรกหรือก่อนพ.ศ. 2530 นั้นมีจ�านวนเพียง 11 เล่ม

เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการทอดทิ้งคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก 

งานในช่วงทศวรรษถดัมาแม้จะยงัคงมจี�านวนไม่มากนกั แต่พบว่า 

มกีารศกึษาปัญหาครอบครวัและความรนุแรงมากขึน้ในมมุมองทีแ่ตกต่าง

หลากหลายหลงัปีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ทัง้นี ้ลกัษณะปัญหาครอบครวั

ส่วนใหญ่คือ ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งการทุบตีท�าร้ายคู่สมรส  

การสู้กลับของภรรยา การทอดทิ้งและทารุณกรรมคนในครอบครัว ทั้ง

เดก็ คนพกิาร และคนชรา การละเมดิทางเพศคนในครอบครวั การข่มขนื

ภรรยา ซึ่งเป็นการตั้งค�าถามกับเพศสัมพันธ์ในสถาบันการแต่งงาน  

รวมทั้งการศึกษาถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้

ความรุนแรงหรือเรียกว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับสถาบันครอบครัว 

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษมีงานศึกษาแนวทางเชิงปฏิบัติ

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการรบัมอืกบัปัญหาความรนุแรงในครอบครวั

มากขึน้ ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสถาบนัครอบครวันัน้ 

ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเฉพาะ “ภายใน” ครอบครัว ตามคติไฟในอย่า 
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น�าออกไฟนอกอย่าน�าเข้า แต่เป็นสิง่คนในครอบครวัสามารถเปิดใจ “น�า

ออก” มาพดูได้ และภาคส่วนอืน่ๆ ไม่ว่าจะภาครฐัและภาคประชาสงัคม

สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้ รวมทั้งเป็นงานในเชิง

นโยบายด้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมากขึ้น มีการพูดถึงทางออก

ต่อการแก้ปัญหาหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานะเสี่ยงของ

สถาบันครอบครัวไทยไปด้วยในขณะเดียวกัน

ตวัอย่างของงานในช่วงหลงัได้แก่ ความรนุแรงในครอบครวั : การ

ศกึษาการท�าร้ายร่างกายภรรยา (2540) การใช้ความรนุแรงต่อคูส่มรส 

(2541) ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ภรรยาฆ่าสามี (2542) การข่มขืน

กระท�าช�าเราจากบุคคลภายในครอบครัว (2543) ชีวิตความเจ็บปวด

ของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขาย : กรณีศึกษา ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัว

ขายเป็นสนิค้า (2544) การท�านายพฤตกิรรมรนุแรงของสามใีนครอบครวั

ไทย (2545) ความรนุแรงในชวีติคูก่บัสขุภาพผูห้ญงิ (2546) ผลกระทบ 

ของสุราในฐานะปัจจัยร่วมการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

(2546) เยาวชนกับความล่มสลายของสถาบันครอบครัว : กรณีเด็ก

เช็ดกระจกและขายพวงมาลัยในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช (2546) 

การคุม้ครองคนชราจากการใช้ความรนุแรงและการปฏบิตัอินัไม่เป็นธรรม

โดยบคุคลในครอบครวั (2547) ข่มขนืกบัชวีติคู ่(2548) เกมออนไลน์

กับความรุนแรงในครอบครัว : กรณีศึกษาในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง 

ในกรุงเทพมหานคร (2548) ทางเลือกของภรรยาหลวงในการจัดการ

ปัญหาความรุนแรงของครอบครัว : กรณีสามีนอกใจภรรยา (2549)  

ผูห้ญงิ ความรนุแรงในครอบครวั การหย่าร้างในฐานะทางเลอืก (2550) 

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ การก้าวพ้นจากความรุนแรงในครอบครัว 

(2551) เป็นต้น
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3. กฎหมายและสวัสดิการครอบครัว 

ในกลุม่หวัข้อว่าด้วยกฎหมายและสวสัดกิารครอบครวันี ้รวมเอา

ความเคลือ่นไหวทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัครอบครวั ความเคลือ่นไหว

ทางสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น สิทธิและการคุ้มครอง

สถาบันครอบครัว สวัสดิการและความช่วยเหลือสงเคราะห์ทางสังคม

แก่คนในครอบครัว ทั้งที่ชอบธรรมและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย 

และทั้งที่อยู่นอกสถาบันการแต่งงาน นอกจากนี้ยังรวมเอาเรื่องอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายและการให้ความช่วยเหลอืสถาบนัครอบครวั เช่น 

ครอบครวัอปุถมัภ์ ครอบครวับญุธรรม การสงเคราะห์บตุร การสนบัสนนุ

ทางสังคม ครอบครัวสัมพันธ์ เป็นต้น งานส่วนนี้มีทั้งสิ้น 340 รายการ 

คิดเป็น 10% ของฐานข้อมูล 

งานจ�านวน 19 เล่มตพีมิพ์ก่อนพ.ศ. 2500 ส่วนใหญ่เป็นเอกสาร

ประกอบการเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว คือประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวและค�าอธิบาย

ประกอบ หลกัการจดทะเบยีนครอบครวั หลกักฎหมายแพ่งและพาณชิย์

ว่าด้วยครอบครวัและมฤดก งานในช่วง 20 ปีถดัมา (พ.ศ. 2501-2520) 

นั้นมีจ�านวน 55 รายการ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครวั หลกัการ

จดทะเบียนครอบครัว ค�าอธิบายและค�าพิพากษา ส�าหรับนักศึกษาวิชา

กฎหมาย แต่ก็มีเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบบ้าง เช่น การส่งเสริม

ความรู้ด้านครอบครัวให้กับบุคคลทั่วไป สวัสดิการครอบครัว ฯลฯ  

ดังตัวอย่าง การเพิกถอนการสมรสและการขาดจากการสมรส (2513) 

สวัสดิการครอบครัว 2512-2514 (2514) ส่งเสริมความรู้ทางด้าน

กฎหมายเกีย่วแก่สมรสและหย่าร้าง (2515) สญัญาก่อนสมรส (2515) 

เป็นต้น



36  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

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

ข้อมูลจากการศึกษาในหัวข้อปัญหาครอบครัวและความรุนแรงนั้น 

แสดงให้เหน็ทางเลอืกอืน่ คอืการคุม้ครองสทิธขิองปัจเจกบคุคลด้วยการ

ยุติความสัมพันธ์

ตัวอย่างของงานในช่วงนี้ได้แก่ อ�านาจของสามีและบิดาตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการปฎิบัติของครอบครัวในเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม่ (2521) ผลของการหย่าโดยค�าพพิากษาของศาล 

(2524) หลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (2526) 

ทัศนคติของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ต่อการ

จดัตัง้ศาลครอบครวัในประเทศไทย (2529) เมยีน้อย เมยีหลวง (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�านวน 134 รายการหรือคิดเป็น 40% ของงานในหัวข้อกฎหมาย

และสวัสดิการครอบครัว แม้ส่วนใหญ่จะยังคงเป็นเรื่องของกฎหมาย

ครอบครวั กฎหมายคุม้ครองเดก็และเยาวชน และกฎหมายประกอบอืน่ๆ 
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ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การจดทะเบียนครอบครัว พินัยกรรม 

มรดก การหย่า ฯลฯ แต่พบว่างานในช่วงหลังนี้มีประเด็นร่วมสมัย 

มากขึ้น ในบางประเด็นก็ให้ความส�าคัญกับสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นกว่า 

การเน้นความเป็นสถาบัน เช่น การตั้งครรภ์แทน ครอบครัวบุญธรรม 

การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม สทิธสิตรใีนกฎหมายครอบครวั ครอบครวั

คนไร้สัญชาติ การข่มขืนภรรยา บุตรนอกสมรส การแต่งงานข้ามชาติ 

ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวในแง่การให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนครอบครัว สวัสดิการครอบครัว และกระบวนการยุติธรรม

ส�าหรับคนในครอบครัวมากขึ้น

ตัวอย่างงานที่น่าสนใจในช่วงนี้ได้แก่ นโยบายการคุ้มครองสิทธิ

เด็ก เยาวชนและสตรีที่ถูกทารุณกรรมในครอบครัว (2542) มาตรการ

คุม้ครองสถาบนัครอบครวัตามกฎหมายครอบครวัไทย : ศกึษากรณกีาร

แยกสนิสมรส (2543) การตัง้ครรภ์แทน : ปัญหาทางกฎหมายครอบครวั

และมรดก (2543) การสอบสวนคดใีนอ�านาจศาลเยาวชนและครอบครวั 

(2544) กฎหมายคุ้มครองเด็กถูกกระท�าทารุณกรรมจากผู้ปกครอง 

(2545) สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย 

(2546) สทิธขิองบคุคลเกีย่วกบักฎหมายหมัน้ สมรส มรดก พนิยักรรม 

(2546) มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการน�าวิธีการประชุมกลุ่ม

ครอบครัวมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็ก (2546) การแยก

กนัอยูเ่ป็นการชัว่คราวของสามภีรยิาตามกฎหมายครอบครวัไทย : ศกึษา

กรณใีช้เป็นมาตรการชะลอการหย่าร้าง (2546) บคุลากรในกระบวนการ

ยตุธิรรมมองอย่างไร? เมือ่สามข่ีมขนืภรรยา (2547) สทิธขิองบตุรนอก

สมรส (2548) มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสวสัดภิาพคูส่มรส

จากความรุนแรงในครอบครัว (2548) สิทธิของชายหญิงที่อยู่ร่วมกัน

โดยมิได้สมรส (2548) การท�าการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือ

ภริยากันอย่างร้ายแรง (2549) ความรับผิดส�าหรับการอยู่กินฉันสามี

ภรยิากบัผูอ้ืน่ขณะมคีูส่มรส : ศกึษาเปรยีบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ 
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(2550) กฎหมายน่ารู้ส�าหรับคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติ (2550) 

ข้อตกลงระหว่างสมรส (2551) การสร้างความปรองดองในครอบครัว

โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีความรุนแรงใน

ครอบครัว (2552) เป็นต้น

4. บริบทของครอบครัว และภาพครอบครัวในสื่อ 

การศึกษาสถานการณ์และประเด็นต่างๆ ของครอบครัวในสังคม

ไทยนั้น นอกจากการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยตรงแล้ว ยังศึกษา

ผ่านภาพตัวแทน ผ่านสื่อที่สะท้อนแง่มุมที่หลากหลายของสถาบัน

ครอบครัวได้อีก ซึ่งมักเป็นวิธีการที่นิยมศึกษาในระยะหลัง งานชิ้นนี้ 

จงึได้แยกเรือ่งภาพตวัแทนของครอบครวั และประเดน็ครอบครวัในบรบิท

แวดล้อมอืน่ๆ ไว้ต่างหาก ซึง่มจี�านวนเพยีง 71 รายการ หรอืเพยีง 2% 

ของฐานข้อมลูทัง้หมดเท่านัน้ และงานกว่า 60% เกดิขึน้ในช่วงทศวรรษ

สุดท้ายนี้เอง

งานศึกษาในช่วงแรก คือหลังพ.ศ. 2500-2540 นั้น ส่วนใหญ่

เป็นการศกึษาอทิธพิลของสือ่สารมวลชนต่อสถาบนัครอบครวั เช่น หน้าที่

ของโทรศัพท์ต่อชีวิตครอบครัวที่อยู่ในเมือง (2528) ความชอบใช้สื่อ

วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ของพ่อแม่ ด้านการพฒันาครอบครวั

และเดก็ในภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ของประเทศไทย  

(2533) การน�าเสนอลักษณะชีวิตจริงในงานสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะ

กรณี “คู่สร้างคู่สม” (2535) การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ส�าหรับ

ครอบครวั : กรณศีกึษา การท�างานของรายการโลกใบเลก็ (2538) การ

วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวในนวนิยายขนาดสั้นของหลวง

วิจิตรวาทการ (2539) การรับรู้ภาพของครอบครัวผ่านละครโทรทัศน์ 

(2539) เป็นต้น
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ขณะที่ในช่วงหลัง หรือพ.ศ. 2541-2552 เป็นการศึกษา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัวกับสื่อสารมวลชนหลากหลาย 

รูปแบบ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ละคร เพลง เกมโชว์ สารคดี 

หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ มีทั้งการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสถาบัน

ครอบครัว เพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคมต่างๆ ในครอบครัว การศึกษา

ภาพตวัแทนสถาบนัครอบครวัผ่านสือ่ต่างๆ และการใช้สถาบนัครอบครวั

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดของฝ่ายสื่อสารมวลชนเอง

งานในช่วง 12 ปีหลังนี้ได้แก่ ประสิทธิผลของรายการโทรทัศน์

เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว (2541) การศึกษาพฤติกรรมการ 

ปรับตัวของตัวละครที่มีสภาพครอบครัวแตกแยกในนิทานค�ากลอนของ

สนุทรภู ่(2541) บทบาทของนติยสารผูห้ญงิแนวครอบครวัในการพฒันา

ครอบครัว (2541) การวิเคราะห์เนื้อหาเพลงไทยสากลที่เกี่ยวข้องกับ

สถาบันครอบครัว (2545) บทบาทของรายการโทรทัศน์กับสถาบัน

ครอบครัวไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการหลังคาเดียวกัน (2546) 

บทบาทของละครโทรทัศน์แนวเบาสมองเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์

อันดีในครอบครัว (2549) เป็นต้น

บทส่งท้าย

ด้วยฐานคดิทีว่่าครอบครวัเป็นหน่วยพืน้ฐานส�าคญัทีส่ดุของสงัคม 

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของชีวิตทั้งในเชิงปัจเจกและสังคม และเมื่อ

ค�านึงถึงบริบททางวิชาการที่ส่วนใหญ่ครอบง�าโดยการศึกษาวิจัยด้วย

แนวคดิแบบปฏฐิานนยิม (Positivism) ในมติต่ิางๆ ทัง้ทางวทิยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ซึ่งมุ่งค้นหาความจริง พัฒนาและสร้างองค์ความรู้

ใหม่ๆ โดยการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ด้วยหลัก

เหตุและผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ งานวิชาการส่วนใหญ่จึงมุ่ง 
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รือ้ค้นศกึษาสาเหตแุละปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัครอบครวัอย่าง

ขนานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ตั้งโจทย์มุ่งค้นหา ปัจจัยคัดสรร ปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัครอบครวัในทกุมติ ิไม่ว่าจะเป็นความรนุแรงในครอบครวั 

อาชญากรรม ยาเสพตดิ การวางแผนครอบครวั การควบคมุป้องกนัโรค

ต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ 

ทั้งต่อครอบครัว และที่ครอบครัวอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของประเด็น

ปัญหาเหล่านัน้ รวมทัง้การศกึษาความเหมอืนและความแตกต่างระหว่าง

ครอบครัวประเภทต่างๆ การสนับสนุนคู่สมรสและการสนับสนุนจาก

ครอบครัวถือเป็นเรื่องส�าคัญในชีวิตครอบครัวและการแก้ปัญหาภายใน

ครอบครัว โดยเฉพาะการท�าหน้าที่ดูแลรองรับปัญหาสุขภาพของคนใน

ครอบครัว เช่น โรคเรื้อรังที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากครอบครัว 

ค่อนข้างมาก การเลี้ยงดูลูก และสถานะทางสุขภาพของครอบครัว 

อย่างไรก็ดี ความพยายามส�าคัญของงานวิชาการด้านครอบครัว

ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนจากฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ข้างต้นคือ การผลิต 

ค�าอธิบายหลากหลายมิติให้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถาบัน

ครอบครัวไทยในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลก การศึกษาเพื่ออธิบายหรือรองรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

บางประการที่จ�าเป็นต่อการคงความส�าคัญของสถาบันครอบครัวใน

สังคม ที่แม้จะมีสถาบันทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะการ

ยกหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ กล่อมเกลาสมาชิกรุ่นใหม่ให้แก่สถาบันการ

ศกึษาผ่านระบบโรงเรยีน แต่สถาบนัครอบครวัยงัคงสถานะส�าคญัในฐานะ

ที่เป็นรากฐานของสังคม เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและ

หลีกเลี่ยงได้ 
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งานศึกษาในมิติต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตชุดค�า 

อธิบายใหม่ๆ เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการปรับตัวของครอบครัวอย่างยิ่ง เช่น 

การศึกษาเรื่องการปรับตัวของคู่สมรส การศึกษาเรื่องสัมพันธภาพใน

ชีวิตแต่งงาน ล้วนแสดงให้เห็นถึงความกังวลใจ ความต้องการค�าตอบ 

เพือ่ลดความตงึเครยีดของคูส่มรสในชวีติการแต่งงานซึง่เป็นหนึง่ขัน้ตอน

ของการเปลีย่นผ่านสถานะทางสงัคม หรอืการศกึษาประเดน็ความสมัพนัธ์

นอกสมรส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างสองชุดความคิด คือ

การทีส่งัคมมเีส้นแบ่งทางสงัคมชดัเจนระหว่างในและนอกสมรส น�าไปสู่ 

การก�าหนดแบบแผนพฤติกรรมให้กับปัจเจกแต่ละคน บางอย่างท�าได้ 

บางอย่างท�าไม่ได้หรือไม่ควรท�า 

อย่างไรกด็ ีเส้นแบ่งทางสงัคมทีว่่านีถ้กูสัน่คลอนด้วยปรากฏการณ์

ทีพ่ยายามแทรกตวัหาพืน้ทีใ่ห้กบัการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ ในชวีติครอบครวั

ไทย ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องเช่น เพศสมัพนัธ์นอกสมรส แม่วยัรุน่ ครอบครวั

พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

เจรญิพนัธุ ์ฯลฯ จงึเป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจศกึษาในชวีติครอบครวั

ไทยเพื่อหาค�าอธิบายให้กับสังคม และสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นภาพปะติด 

ปะต่อของการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม

ในมิติครอบครัว
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แหล่งทีม่าของสือ่ทีศ่นูย์บรกิารออนไลน์เลอืกเกบ็นัน้ แบ่งได้เป็น 

5 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) หนงัสอืพมิพ์รายวนัและรายสปัดาห์ฉบบัต่างๆ เช่น ผูจ้ดัการ 

เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ 

สยามรัฐ บ้านเมือง ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพ

ธุรกิจ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น โลกวันนี้ เทเลคอมเจอร์นัล บางกอก

ทูเดย์ พิมพ์ไทย ฯลฯ 

(2) ส�านักข่าวต่างๆ เช่น ไอเอ็นเอ็น ศูนย์ข่าวแปซิฟิค  

กรมประชาสัมพันธ์ อินโฟเควสท์ ฯลฯ 

(3) ข่าวจากหน่วยราชการต่างๆ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี ประมวลกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 

ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ

(4) สถาบนัสนบัสนนุการท�าวจิยั เช่น ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจัย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

(5) ข่าวเผยแพร่จากหน่วยงานที่ท�าส�ารวจความคิดเห็น เช่น 

กรงุเทพโพล สวนดสุติโพล เอแบคโพล เป็นต้น นอกจากนีย้งัมบีทความ

ที่เผยแพร่ตามนิตยสารและเว็บไซต์ต่างๆ อีกจ�านวนหนึ่ง

การเก็บรวมรวมข้อมูลในส่วนของข่าวและบทความนี้ แยกเก็บ

เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นไฟล์ข่าว และรายชื่อตามรายละเอียดทาง

บรรณานุกรมเท่าที่ปรากฏ คือ ชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ชื่อเรื่อง แหล่งที่มา 

และวันที่ ตามค�าส�าคัญหลัก (keyword) เช่นเดียวกับส่วนของหนังสือ 

เอกสารวชิาการ รายงานวจิยั และวทิยานพินธ์ รายชือ่ข่าวและบทความ

ทั้งหมดจะรวบรวมอยู ่ในรูปแบบไฟล์ MS-Excel และจะก�าหนด  

hyperlink จากชื่อไฟล์เชื่อมไปยังตัวไฟล์เอกสาร (.txt หรือ .doc หรือ 

.pdf) ให้สามารถเรียกดูได้ทันที เพื่อความสะดวกในการอ่านและสืบค้น 
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การรวบรวมฐานข้อมูลในส่วนของข่าวและบทความออนไลน์นี้ 

ใช้ค�าค้นเช่นเดียวกับฐานข้อมูลส่วนของหนังสือและเอกสารในห้องสมุด 

ดังนี้คือ

1) ประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวในภาพทั่วไป ใช้ค�าค้น สถาบัน

ครอบครัว, หนี้ครัวเรือน 

2) ประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสถาบันครอบครัว ใช้ค�า

ค้น หย่าร้าง ระบบเครือญาติ 

3) ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของสถาบันครอบครัว ใช้ค�าค้น 

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว Single parent 

ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย 

4) ประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ใช้ค�าค้น 

ครอบครัวแตกแยก บ้านแตก เตียงหัก ทรพี ผัวฆ่าเมีย  

เมียฆ่าผัว 

5) ประเด็นปัญหา/ประเด็นร่วมสมัยของสถาบันครอบครัว  

ใช้ค�าค้น อยู่ก่อนแต่ง แต่งงานไร้พรมแดน วิวาห์ข้ามชาติ 

แต่งงานข้ามชาติ เขยฝรั่ง แต่งงานข้ามวัฒนธรรม คลุม 

ถุงชน ลูกนอกไส้ ลูกนอกสมรส 

จากค�าค้นที่ก�าหนดเป็นกลุ่มค�าส�าคัญไว้ข้างต้น พบว่า ค�าส�าคัญ

ทีใ่ช้ในการค้นเรือ่งครอบครวันัน้มลีกัษณะกว้างเกนิไป ท�าให้ต้องระบแุละ

ใช้ค�าค้นแตกต่างจากทีก่�าหนดไว้ นอกจากนี ้เนือ้หาของข่าวและบทความ

ยังมีลักษณะเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ เช่น ประเด็นปัญหาสังคม รวมถึง

บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่ท�างานด้านเยาวชนและครอบครัว 

อีกด้วย ท�าให้ต้องก�าหนดกลุ่มค�าส�าคัญแตกต่างจากฐานข้อมูลในส่วน

ของหนังสือและเอกสารในห้องสมุด โดยจ�านวนข่าวและบทความในสื่อ

ออนไลน์ทัง้หมด 26,095 รายการ แยกย่อยออกเป็น 8 หวัข้อ ดงันีค้อื
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(1)  ความล้มเหลวของสถาบนัครอบครวั (1) ปัญหาครอบครวั 

(2) การทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู (3) ฆ่าตัวตาย มีการน�าเสนอมากที่สุดคือ 

8,145 รายการ 

(2) ความรุนแรงในครอบครัว : (1) ทางเพศ (2) ทางกาย 

(ท�าร้ายร่างกาย ฆ่า) (3) ทางใจ พูดจาหยาบคาย ท�าให้อับอาย ฯลฯ 

มีทั้งสิ้น 6,550 รายการ

(3) อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะครอบครัว : วางแผน

ครอบครัว ท้อง แท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในครอบครัว สุขภาวะ

ครอบครัว ฯลฯ มีจ�านวน 5,211 รายการ

(4) ความสมัพนัธ์ในครอบครวั : (1) สายใยครอบครวั ครอบครวั

อบอุ่น (2) ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง (รวมเรื่องลูกด้วย) (3) เรื่อง

นอกสมรส เช่น ลูกนอกสมรส เมียน้อย ชู้ มีจ�านวน 3,184 รายการ

(5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว : สิทธิ การเคลื่อนไหว

ทางสังคม ความก้าวหน้าทางกฎหมาย ข้อพิพาทหรือคดีครอบครัว, 

มรดก ค�าน�าหน้าชื่อ ค่าเลี้ยงดู ฯลฯ ทั้งสิ้น 1,282 รายการ 

(6)  ภาพรวมครอบครัวไทย เช่น เรื่องทั่วๆ ไป ภาพรวม ระบบ

เครือญาติ สถาบันครอบครัว มีจ�านวน 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�านวนข่าวและบทความออนไลน์ ที่สืบค้นในปี 2540-2552

หัวข้อ จ�านวน

ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว 8,145

ความรุนแรงในครอบครัว 6,550

อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะครอบครัว 5,211

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 3,184

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 1,282

ภาพรวมครอบครัวไทย 773

ประเด็นร่วมสมัย 627

ครอบครัวเชิงเศรษฐกิจ 323

รวม 26,095

ขาวและบทความเรื่องครอบครัวในสื่อออนไลน

ภาพรวม 3%

อนามัยเจริญพันธุ
และสุขภาวะ 20%

ความลมเหลว
ของสถาบัน

ครอบครัว 31%

ความรุนแรง
ในครอบครัว 25%

ความสัมพันธใน
ครอบครัว 12%

กฎหมาย
ครอบครัว 5%

ประเด็นรวมสมัย 3% เศรษฐกิจ 1%

N=26,095

ภาพชวีติครอบครวัในสงัคมไทยทีป่รากฏในสือ่ข้างต้นดเูหมอืนจะ

ถกูน�าเสนอไปในทางลบเป็นส่วนใหญ่ นัน่คอื ความล้มเหลวของสถาบนั

ครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว รวมกันมีสัดส่วนถึง 56%  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการท�าหน้าที่และบทบาทของครอบครัวไทย

ที่อาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม รายละเอียดของแต่ละ

หัวข้อจะน�าเสนอตามล�าดับ ดังนี้
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1. สถาบันครอบครัวล้มเหลว หรือคาดหวังสูงเกินไป

จากข้อมลูข่าวและบทความทีร่วบรวมไว้ทัง้หมด 26,095 รายการ 

พบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว

สูงที่สุดคือ 8,145 รายการ หรือคิดเป็นเกือบหนึ่งในสาม (31%) ของ

ข่าวทั้งหมด ที่จริงแล้วข่าวในหัวข้อนี้แม้ไม่ได้ระบุถึงความล้มเหลวของ

สถาบันครอบครัวโดยตรง แต่เป็นการพูดถึงปรากฏการณ์ปัญหาสังคม

จ�านวนหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนถูกคาดหวังว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

ครอบครวัในการดแูลสมาชกิรุน่ใหม่ให้กบัสงัคม การปรากฏขึน้ของปัญหา

ดงักล่าวตามหน้าหนงัสอืพมิพ์จงึแสดงนยัว่าสถาบนัครอบครวัท�าหน้าที่

บกพร่อง โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดู การถ่ายทอดทัศนคติค่านิยมที่

เหมาะสม การสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ ให้กับสมาชิก เพื่อประสิทธิภาพ 

ในการเผชิญปัญหาและส่งผลต่อคุณภาพของสังคมโดยรวม 

ประเด็นปัญหาสังคมตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มักน�าไปสู ่การ 

ตั้งค�าถามกับการท�าหน้าที่ของสถาบันครอบครัว หรือแสดงนัยถึง 

ความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวในฐานข้อมูลชุดนี้ อาจแบ่งออก 

ได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ ดังนี้

ความลมเหลวของสถาบันครอบครัว

ทอดทิ้ง-ไรบาน
24%

ปญหาครอบครัว
29%

ฆาตัวตาย
47%

N=8,145
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1.1 ฆ่าตัวตาย 

สงัคมไทยเป็นอกีประเทศหนึง่ในโลกทีม่ปีระชากรเสยีชวีติเนือ่งจาก

การฆ่าตัวตายเป็นล�าดับต้นๆ ของสาเหตุการเสียชีวิต ในปี 2552  

ที่ผ่านมา สถิติการฆ่าตัวตายส�าเร็จของประเทศไทยอยู่ที่ 3,634 คน 

หรือคิดเป็นอัตรา 5.72 ต่อประชากรแสนคน ในช่วงระยะเวลาที่เก็บ

ข้อมูล พบว่าตัวเลขสถิติการฆ่าตัวตายในปี 2542 นั้นมีอัตราสูงที่สุด

คอื 8.6 ต่อแสนประชากร ด้วยตวัเลขกว่า 5,200 คนต่อปี ทัง้นีส้าเหตุ

ส�าคัญน่าจะเป็นผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 

สาเหตุการฆาตัวตาย

ไมทราบ 8%

ความรัก/
อารมณ 
51%

สภาพจิตใจ 4%
สุขภาพ 6%

อื่นๆ 8%

ภารกิจ 9%

เศรษฐกิจ 12%

หนีความผิด 2%

N=3,857

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดประกอบกันแล้ว พบว่า

ข่าวและบทความทีเ่กบ็รวบรวมนัน้ ประมาณครึง่หนึง่ (51% หรอื 3,857 

รายการ) เป็นข่าวทีน่�าเสนอสาเหตกุารฆ่าตวัตายว่าเกดิจาก ประการที่

หนึ่ง ปัญหาความรัก สภาพจิตใจและอารมณ์ที่เผชิญกับความผิดหวัง 

ความน้อยเนือ้ต�า่ใจคนในครอบครวั ความผดิหวงัหรอืไม่สมหวงัในความ

รัก มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกันในครอบครัว ฯลฯ และข่าว 

ก็มักจะสรุปว่าปัญหาส�าคัญของการฆ่าตัวตายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก

ครอบครัวล้มเหลว ขาดความรักความอบอุ่น มีปัญหาความสัมพันธ์ 

ขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ท�าให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ในสภาวะเปราะบาง 
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และสัน่คลอนสถานะของสถาบนัครอบครวั นอกจากนี ้ยงัพบว่าผูฆ่้าตวั

ตายใช้วธิกีารหลากหลายรปูแบบในการฆ่าตวัตาย เช่น ใช้เชอืกแขวนคอ 

กระโดดจากที่สูง จมน�้า ใช้อาวุธท�าร้าย กินยาพิษ ขับรถพุ่งชน จุดไฟ

เผาตัว ใช้กาวอุดจมูก เป็นต้น และอายุน้อยที่สุดของผู้ที่ฆ่าตัวตายจาก

ข่าวที่รวบรวมไว้คือ 8 ขวบ ขณะที่อายุมากที่สุดคือ 91 ปี

(1) ข่าวการฆ่าตัวตายเนื่องจากผิดหวังหรือไม่สมหวังใน 

ความรัก 

แม้จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย ทุกเพศสภาพ ทุกชนชั้นอาชีพ  

แต่ส่วนใหญ่ในข่าวการฆ่าตัวตายเนื่องจากผิดหวังในความรักพบว่าเป็น

วัยหนุ่มสาว ซึ่งมีทั้งกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฆ่าตัวตายประชดความรัก 

หรือผิดหวังจากการยุติความสัมพันธ์ และกรณีฆ่าตัวตายร่วมกันของ 

ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากไม่สมหวังในความรัก หรือความรักมีอุปสรรค/ 

ถูกกีดกัน หรือถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่ต้องการ เป็นต้น

ตัวอย่างข่าวประเภทนี้ได้แก่ ครูพละช�้ารักพยาบาลผูกคอตาย

ประชด (2540) สลดเด็กชาย 14 ปี รักขม-ผูกคอตาย (2540) สาว

โดดสะพานจมดิ่งลงแม่น�้าสังเวยรัก (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) 

เผาบ้านฆ่าตวัประชดรกัขม พ่อแม่ห้ามคบแฟนสาว (2545) หนุม่ไฟฟ้า

ยิงตัวโดนบังคับคลุมถุงชน (2545) มัดข้อมือติดกันกระโดดสะพาน

สารสนิ 2 สาวใบ้รกัเศร้า (2545) สาวผกูคอตายหนงีานววิาห์ (2545) 

สลดคู่รักผูกมือดิ่งเจ้าพระยา (2546) อกหักรักแม่ชีแขวนคอตาย 

(2547) สึกพระกะแต่งม่ายสาวไม่สนกินพิษตาย (2547) หลงรัก 
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เพือ่นสาว ถกูปฏเิสธเยือ่ใยจ่อยงิขมบัดบัอนาถ (2548) นสิติบญัชจีฬุาฯ

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 60-

สาว 33 ผกูเอวโดดน�า้ดบัหนปัีญหารกัซ้อน (2550) หนุม่ 41 ฆ่า ดญ.

14 เซ่นรักต่างวัยระเบิดหัวตายตามว่าที่แม่ยายกีดกัน (2552) เฒ่า 

62 พ่ายรัก หลงสาววัย 16 ผูกคอดับหนีผิด (2552) เป็นต้น

(2) ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 

ส่วนใหญ่เป็นการฆ่าตวัตายทีเ่กดิจากการประชดประชนัพฤตกิรรม

ของคนในครอบครัว หรือระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ด้วยสาเหตุแตกต่าง

หลากหลาย โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งในการใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น 

ปัญหาเพศสัมพันธ์ หึงหวง ทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียง ความรุนแรง

ในครอบครัว ฯลฯ

ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ได้แก่ จ่าเครียดเมียด่าคว้าปืนยิงหัว 

ตัวเอง (2541) มังกรหลับไม่ตื่นเมียหนีฆ่าตัวตาย (2541) ลูกชายได้

เมยีชาวเขากนิยาตายประชด (2541) ผกูคอประชดเมยีเมนิท�าการบ้าน 

(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�้าเละ (2545) ม. 5 ผูกคอตาย น้อยใจ

พ่อแม่ทะเลาะกันห้ามไม่หยุด (2546) ถูกลูกห้ามไม่ให้ท�างาน แม่เฒ่า

เครียดซดยาพิษ (2546) เมียบอกให้อาบน�้า ซี 5 เกษตรยิงตัวตาย 

(2546) ไม่ท�ากบัข้าวไว้ให้ ผวักนิยาพษิแทน (2547) อาซิม้คดิถงึสามี



52  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

กระโดดสะพานฆ่าตัวตาย (2547) เมียไม่ให้อึ๊บ หน.สวนส้มโอซดยา

ตาย (2548) เลี้ยงลูก 5 คนไม่ได้ดี พ่อระทมตัดช่องน้อย-แขวนคอ 

(2549) โดนบงัคบัดบูอลภรรยาขอลาตาย (2551) เกย์หนุม่ผกูคอตาย 

ประชดคูข่าหนเีทีย่ว (2551) พ่อด่าตดิเกม-ฆ่าตวั ป.6 ดิง่ตกึ หน้าแถว 

เคารพธง (2552) โมโหผัวได้เมียน้อย ราดน�้ามันเผาตัวเอง (2552) 

เด็ก 14 ผูกคอตายน้อยใจถูกแม่ด่า (2552) เป็นต้น

(3) ความน้อยเนื้อต�่าใจ 

การฆ่าตัวตายด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจในที่นี้บ่อยครั้งเป็นเรื่อง 

เลก็น้อยในชวีติประจ�าวนั แตเ่ป็นประเด็นทีอ่่อนไหวต่อความสมัพันธ์ใน

ครอบครวัอย่างยิง่ ตวัอย่างข่าวประเภทนีไ้ด้แก่ ขีใ้จน้อยขอเงนิซือ้จยย.

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) บึม้ตวัประชดแฟน น้อยใจไม่ไปเทีย่วด้วย มดัทเีอน็ท-ีขาดสอง

ท่อน (2546) น้อยใจผัวจะย้ายเล้าเป็ด สาวใหญ่คิดสั้นผูกคอตาย 

(2546) สลด 11 ขวบผูกคอตัวตาย น้อยใจแม่ไม่ให้เงิน 10 บาท 

(2547) หนุม่ผบัขีน้้อยใจทะเลาะแฟนสาว แค่ขบัรถผดิทางโดดทางด่วน

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) บณัฑติสาวโดดตกึดบั น้อยใจโดนแม่ดดุ่า (2550) ตชด.ชมุพร

ยิงตัวเองดับ น้อยใจนายสั่งให้ไปตาย (2551) น้อยใจแม่ผูกคอตายกับ

ต้นไม้ (2551) เมยีน้อยใจผวัไม่พาไปกนิข้าวนอกบ้านโดดอพาร์ตเมนต์

ดับ (2551) นศ.น้อยใจพ่อดุเรียนติดเอฟผูกคอตาย (2551) น้อยใจ

แฟนไม่ให้นอนค้าง โหม่งคอนโดฯฆ่าตัวตาย (2551) สลด ม.5 ผูกคอ

ดบัน้อยใจบ้านยากจนไม่มเีงนิซือ้มอืถอื (2551) น้อยใจสาวไม่รบัสาย-

นั่งให้รถไฟทับดับ (2551) ดช.วัย 13 ยิงตัวตาย น้อยใจพ่อให้ย้าย

โรงเรียน (2552) นศ.สาวราชภัฏผูกคอ น้อยใจแม่ห้ามเรียน (2552) 

ดญ.13 น้อยใจไม่จดัวนัเกดิ หนขีึน้ห้องผกูคอตายอนาถ (2552) เป็นต้น

(4) ปัญหาชีวิต 

เป็นการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นเนื่องจากประสบปัญหาหรืออุปสรรค

ในการด�าเนินชีวิต เช่น การได้รับความอับอายจากการถูกกลั่นแกล้ง 

ปมด้อย การถูกบังคับขืนใจให้ท�าสิ่งที่ไม่ต้องการ เกิดความรู้สึกไม่มี

ทางออกต่อปัญหาหรือสถานการณ์ชีวิตขณะนั้น

ตัวอย่างข่าวได้แก่ นศ.สาวซดยาพิษฆ่าตัว อายถูกเสี่ยลวงขืนใจ 

(2543) นักเรียนอายโดนครูตบหน้าฆ่าตัวตาย (2544) นร.กินยา

ประชดครู ถูกเรียกพ่อแม่มาพบ (2544) วัยรุ่นไทยคลั่งอยากผอม ขั้น

โรคจิตคิดฆ่าตัวตาย (2545) 3 นร.หญิงถูกครูด่ามั่วผู้ชาย กรอกยา

นอนหลบั (2545) สาวขูเ่ร่งให้แต่ง วศิวะปี 3 ซดยา-แขวนคอ (2545) 

นศ.ตายหนีเฝ้ามรดก โกรธแม่บีบคั้นใจให้คุมธุรกิจตระกูลท�าลายฝันคน

วัยรุ่น (2545) เพื่อนชี้ปมนร.ผูกคอห้องน�า้ครูถูกที่บ้านด่าว่าเป็นตุ๊ด 

(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

ตวัตาย บงัคบัเต้นลามก แถมทะเลาะแฟน (2548) ม. 2 เครยีดน้อยใจ

ครผูกูคอตาย (2548) เครยีดครยูดึมอืถอื นร.ฆ่าตวั ม.2 ผกูคอคาบ้าน 

(2550) พระหนุ่มหนีอายกรีดแขนฆ่าตัวตายคากุฏิ ถูกข่าวลือผิดศีล

หนักทนไม่ไหว (2550) เครียดถูกทักอ้วนสาวไดเนอร์คลับโดดตึก 

ฆ่าตัวตาย (2551) ท�าท้องแล้วไม่รับสาวปวช.ลาโลก (2552) ม.3  

ผูกคอสลด เครียดถูกจับได้ขโมยของเล่น (2552) เป็นต้น

ประการที่สอง การฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ จาก

ฐานข้อมูลที่รวบรวมมีสัดส่วน 12% เป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากเรื่อง

เงินๆ ทองๆ ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่า ภาวะว่างงาน กิจการขาดทุน เป็น

หนี้สิน เล่นพนัน การฟ้องร้อง ฯลฯ ซึ่งน�าไปสู่การฆ่าตัวตายเพื่อหนี

ปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นได้กับทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง 

ชาวบ้านยากจน รวมทั้งคนอื่นๆ ในครอบครัว 

(1) ภาวะกจิการขาดทนุ ล้มละลาย และหนีส้นิ เนือ่งจากวกิฤติ

เศรษฐกิจ 

ตวัอย่างข่าวได้แก่ 2 ผวัเมยียงิตวัตายหนปัีญหาเศรษฐกจิ (2540) 

เศรษฐกิจพังไม่มีใครเข้าอู่ระเบิดสมองดับด้วยปืน.38 (2540) ผลพวง

เศรษฐกจิแย่สาวห้างผกูคอตาย (2540) เศรษฐนิเีล่นหุน้หมดตวัผกูคอ

ตาย (2540) ขายมสิทนีเป็นหนี ้นร.แขวนคอตาย (2541) เผยชาวนา

ยิงตัวดับหนี้บานเบอะ 2 แสน (2541) ขายลูกชิ้นขาดทุนซดยาพิษ 

(2544) เสีย่เบนซ์หนีส้นิท่วม บรษิทัเจ๊งฆ่าตวัตาย (2544) พ่อขอตาย

ไม่มีค่าเทอมลูก (2545) เสี่ยยิงตัวตายหนีหนี้ 20 ล. (2548) อดีต

ผจก.เงินทุนกระโดดห้างเจอพิษศก.ท�าเจ๊ง (2548) ป.6 น้อยใจวาสนา

ผกูคอตายหนจีน (2548) พษิบาทแขง็ เสีย่พนัล้านฆ่าตวัตาย (2550) 

ชาวนาเครียดท�านา-สวนผลไม้เงินไม่เหลือยิงตัวตาย (2551) สลด  

ม. 4 ใจน้อยซดยาพิษฆ่าตัวประชดความจน (2551) ปธ.ก�านันเครียด
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โต๊ะจีนเจ๊งผูกคอตาย (2551) แม่ค้าเสื้อผ้าเครียดขาดทุนดิ่งคอนโดดับ 

(2552) เสี่ยเครียดจัดธุรกิจเจ๊งยับกินยาตาย (2552) เป็นต้น

(2) ปัญหาหนี้สิน 

โดยมากได้แก่ ปัญหาหนีส้นิจากการพนนั ฉ้อโกง รวมทัง้ผลกระทบ 

จากการก่อหนีส้นิอืน่ๆ เช่น หนีบ้ตัรเครดติ หนีน้อกระบบ หนีธ้กส. 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

ดบัหนเีจ๊งหวยหนีท่้วม (2546) พยาบาลดบัแค้น ผกูคอดบัหนหีนีน้อก

ระบบ (2547) สลดพ่อเฒ่าวยั 60 เครยีดไม่มเีงนิใช้หนีธ้กส. จดุไฟเผา

ตวัตายคาบ้าน (2547) แม่ค้าข้าวแกงเครยีดผกูคอตายหนหีนี ้(2548) 

พิษพนันบอล พ่อค้าขายหมูจ่อยิงตัวตาย (2548) ถูกเพื่อนทวงเงินแค่

พันบาท เด็กเลี้ยงวัวผูกคอตายหนีหนี้ (2549) เครียดหนี้บัตรเครดิต

ยิงหัวตัวเองดับ (2550) พระฆ่าตัวตายหนีหนี้สิน (2550) เครียดค�้า

เงินกู้ผูกคอลาโลก (2550) พนักงานเครียดยักยอกแบงก์ 8 ล.เปิดรร. 

ยงิตวัตาย (2551) แม่ค้าผลไม้ผกูคอตายหนหีนีร้ายวนั (2551) หาเงนิ

ใช้หนี้วันละ 500 บาทไม่ได้กินยาตาย (2551) ฆ่าตัวตายหนีคดี 

โกงแชร์ (2552) กู้เงินรักษาเมียหมดปัญญาใช้หนี้ครูซี 7 ผูกคอตาย 

(2552) เป็นต้น

ประการที่สาม การฆ่าตัวตายเนื่องจากมีปัญหาในการเผชิญกับ

ภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อผลปรากฏไม่ตรงกับที่ตัวเองหรือ

ครอบครัวคาดหวังไว้ เช่น การเผชิญปัญหาการเรียนของนิสิตนักศึกษา 

นกัเรยีน ทัง้กลวัสอบตก กลวัเกรดตก กลวัได้เกรดไม่ดพีอกบัทีค่าดหวงั 
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สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ฯลฯ นอกจากนี้ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างานในกลุม่คนอาชพีอืน่ๆ เช่น ต�ารวจ ทหาร ข้าราชการ นกัการเมอืง  

นักธุรกิจ ที่เครียดไม่มีทางออกและเลือกฆ่าตัวตายหนีปัญหา

ตวัอย่างข่าวการฆ่าตวัตายเนือ่งจากความผดิหวงัในการเรยีน การ

ท�างานได้แก่ โดดตึกจุฬาฯ-นศ.สาวธรรมศาสตร์เสียใจสอบตกคอมพ์ 

(2541) ภยัมดืคกุคาม ตชด.ยงิตวัตาย (2541) หนุม่แบงก์เครยีดนาย

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�าหนิโดดบ่อน�้าดับ (2547) 

ด.ต.ยิงหัวดับคาโต๊ะเครียดงานจราจร (2547) ทหารเครียดฆ่าตัวตาย

หนีไฟใต้ (2547) แขวนคอตายคากุฏิ อ.มหาจุฬาฯเครียดวิทยานิพนธ์ 

(2548) เครียดเกรดไม่ถึง 3 ม.6 ยิงตัว พ้อไม่มีคอมฯ เรียน (2548) 

นศ.แพทย์จฬุาฯปี 5 เครยีดโดดตกึรพ.ภมูพิลฯดบั (2548) น้อยใจสอบ

ไม่ผ่าน-สาวม.4 ผูกคอตาย (2548) สุดสลดวงการแม่พิมพ์ อจ.ซี 7 

ฆ่าตวัไม่ผ่านปรบัวทิยฐานะ (2549) ขรก.ซ ี8 ไปรษณย์ีถกูย้ายไร้อนาคต

กระโดดสะพานดับ (2549) ลูกจ้างชั่วคราวท�างานรพ.มา 17 ปีไม่ได้

บรรจ ุผกูคอตายประท้วงรฐั (2550) เทควนัโดสาวผกูคอคาทุง่ พ่อเชือ่

ลกูเครยีดกลวัไม่ตดิทมีชาต ิ(2550) ผบ.พนัเครยีดจ่อหวัดบั ทิง้จ.ม.ห้าม

ลูกเป็นทหาร (2550) จนท.สาธารณสุขเครียดคนโทรป่วน ตะโกนทน

ไม่ไหวยงิตวัตาย (2551) 10 ขวบไม่อยากไปโรงเรยีนผกูคอตาย (2552) 

เป็นต้น

ประการที่สี่ การฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วน 

ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย 
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ต้องทนทกุข์ทรมาน และอาจเป็นภาระรบัผดิชอบกบัคนอืน่ สภาวะทาง

จิตใจที่อ่อนแอเปราะบาง อ่อนไหวต่อปัญหาต่างๆ ในชีวิต เป็นโรคซึม

เศร้า เครียด อยู่ในสภาพกดดัน มีปัญหาทางจิต และภาวะจิตผิดปกติ

เนื่องจากเสพยาเสพติด เมาเหล้า ฯลฯ 

นอกเหนือจากนี้ก็เป็นข่าวที่น�าเสนอสถานการณ์ปัญหาของการ

ฆ่าตัวตายในสังคมไทย ได้แก่ การสรุปสถิติประจ�าปีของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง การส�ารวจทัศนคติความคิดเห็น ซึ่งแสดงให้เห็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อการฆ่าตวัตายในกลุม่คนต่างๆ โดยเฉพาะวยัรุน่หนุม่สาว ทีอ่าจจะยงั

ไม่มวีฒุภิาวะทางอารมณ์มากพอในการรบัมอืกบัอปุสรรคบางประการใน

ชวีติได้ รวมทัง้ทางออก หรอืวธิจีดัการรบัมอืกบัภาวะเครยีด หรอืกดดนั

ในชวีติ เพือ่หลกีเลีย่งการฆ่าตวัตาย ทีส่�าคญัคอื ในข่าวมกัจะตอกย�า้ว่า

ปัญหานีจ้ะบรรเทาลงไปได้หากสถาบนัครอบครวัมคีวามเข้มแขง็ มัน่คง 

ท�าหน้าทีด่แูลสมาชกิตามทีส่งัคมคาดหวงัได้ ในจ�านวนข่าวทีอ่ยูใ่นหวัข้อ

นีม้อียู ่2% ทีเ่ป็นการฆ่าตวัตายเพือ่หนคีวามผดิทีต่วัเองกระท�าไว้ หรอื

อาจจะคิดส�านึกผิดว่าเป็นการชดใช้ชีวิตเพื่อชดเชยความผิด โดยเฉพาะ

ในคดีความผิดอาญาต้องโทษร้ายแรง ซึ่งมักจะเกิดเหตุการณ์ในสถานที่

คุมขัง ศาล เป็นต้น

ตวัอย่างข่าวการฆ่าตวัตายเนือ่งจากปัญหาสขุภาพ เจบ็ป่วยเรือ้รงั 

ได้แก่ ผู้เฒ่าวัย 80 ยิงกรอกปากหนีโรคร้าย (2540) ดิ่งนรกสังเวย

เอดส์ (2541) รองเจ้าอาวาสโรครุมโดดน�้าฆ่าตัว (2544) ชายชราวัย 

91 โดดตึกรพ.หนีโรคร้าย (2545) สาวเครียดหนีโรคพุ่มพวง โดดตึก

รพ.ดบั (2547) ทนายเครยีดมะเรง็รมุเร้าโดดสะพานดบั (2547) หลวง

ตาโรครมุเร้าดิง่ตกึรพ.ปางตาย (2549) อดตีนกับอลนร.ฆ่าตวัตาย หลงั

พกิารเพราะอบุตัเิหตกุว่า 10 ปี (2549) พ่ายมะเรง็พตอ.ยงิตวั (2550) 

ขรก.บ�านาญเป็นอัมพาตเครียดคว้า.38 ยิงตัวตาย (2551) ป่วยไวรัส

ซี-เครียดฆ่าตัว (2552) เป็นต้น 



58  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

ข่าวการฆ่าตัวตายเนื่องจากสภาวะทางจิตใจเปราะบาง ได้แก่ 

หนุ่มเพี้ยนประดิษฐ์กิโยตินฆ่าตัวพิลึก-ตัดคอตัวเองเชื่อเกิดใหม่เป็น

เทพเจ้า (2545) เครียดกินไบกอน สาวท้องจิตหลอนผวาแมลงอยู่ใน

หู (2547) อากาศร้อนหนุ่มโรคประสาทยิงตัวตาย (2547) พระจิต

หลอนกินยาฆ่าแมลงมรณภาพ (2547) อนาถพระติดสุราใช้จีวรผูกคอ

ตาย (2548) คนไทยจติป่วยพุง่ 1.3 ล้านราย โรคจติกว่า 4 แสน เสีย่ง

ฆ่าตัว 30 เท่า (2549) พระคลั่งฆ่าตัวตายหวังไปสู่นิพพาน (2550) 

หนุ่มนักออกแบบผูกคอตายโชว์ชาวบ้านแถวราม (2552) เป็นต้น 

ข่าวการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดร้ายแรง ได้แก่ จ�าเลยคดี

ฉกรรจ์พพิากษาตวัเองดิง่ตกึศาลอาญา (2545) ผูต้้องหาข่มขนืลกูเลีย้ง

ผูกคอตายในห้องขัง (2547) เครียดถูกจับยาผูกคอตายในห้องขัง 

(2549) ลงุเขยแขวนคอตายคาห้องขงั เครยีดคดข่ีมขนืหลาน 11 ขวบ 

(2550) ผู้ต้องหาเครียดมีดกรีดคอ-ข้อมือบนศาล (2551) ครูผูกคอ

ในห้องขัง-หนีคดีข่มขืน (2552) เป็นต้น

นอกเหนอืจากข่าวทีน่�าเสนอสาเหตขุองการฆ่าตวัตายทีก่ล่าวถงึ

ข้างต้นแล้ว ยังมีข่าวอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ

การฆ่าตัวตาย เป็นต้นว่า สถิติการฆ่าตัวตายในแต่ละปี สถานการณ์ 

ของการฆ่าตัวตาย เช่น พฤติกรรมเลียนแบบ มาตรการป้องกันการ 

ฆ่าตวัตาย ทีเ่รยีกร้องให้สถาบนัการศกึษาท�าหน้าทีด่แูลป้องกนัปัญหานี้ 

มากขึ้น ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือคน 

ในครอบครัวเอาใจใส่ผู้ที่มีภาวะทางอารมณ์อ่อนไหว จิตใจเปราะบาง 

การสร้างทางเลือกต่างๆ ให้เข้าถึงผู้ที่ประสบปัญหาและมีความเสี่ยงจะ

ฆ่าตัวตาย เช่น ศูนย์บ�าบัดสุขภาพจิต สาย hotline คลีนิกคลายเครียด 

ฯลฯ 

ตวัอย่างข่าวได้แก่ อบรมวธิเีกลีย้กล่อมคนคดิฆ่าตวัตาย (2541) 

คนไทยเครยีดฆ่าตวัตาย 62 รายต่อเดอืน (2542) แฉคนไทยขอลาโลก
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ชั่วโมงละคน สังคมตัวใครตัวมันกดดัน (2545) สวนดุสิตโพล เครียด

เรื่องใดถึงกับท�าให้ฆ่าตัวตาย (2545) ปัญหาการฆ่าตัวตายป้องกันได้

จากคนใกล้ชิด (2545) ตะลึงคนฆ่าตัวตาย 1 คน-ทุก 40 วินาที 

(2545) เผยคนไทยคดิฆ่าตวัตายสญูเสยี 4.3 พนัล้าน (2546) อาทติย์

โพล้เพล้อนัตรายฆ่าตวัตาย ช่วงอาย ุ25-39 ปีท�าร้ายตวัเองสงู (2548) 

ความรักจากครอบครัวป้องกันโรคฆ่าตัวตาย (2548) ป้องกันการฆ่า

ตัวตายในทุกช่วงวัยของชีวิต (2550) อย่าโยนบาปครอบครัว (2552) 

ผงะผลส�ารวจสุขภาวะ วัยรุ่นคิดฆ่าตัวตาย 8.5% (2552) เป็นต้น

1.2 ปัญหาครอบครัว

เป็นอกีประเดน็หนึง่ทีม่กัได้รบัการกล่าวถงึในหวัข้อความล้มเหลว

ของสถาบันครอบครัวอยู่เสมอ นั่นคือ การเชื่อมโยงว่าที่สังคมมีปัญหา

ปรากฏรายวันตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถาบัน

ครอบครวัล้มเหลวในการท�าหน้าทีร่บัผดิชอบพืน้ฐาน เช่น การทะนถุนอม

ความสมัพนัธ์ การสร้างความเข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ครอบครวั การอบรม

เลี้ยงดู ฯลฯ และแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาครอบครัว ประเด็นดังกล่าวนี้

มีสัดส่วนเป็น 29% ของข่าวว่าด้วยสถาบันครอบครัวล้มเหลวทั้งหมด 

และสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 5 เรื่อง คือ ปัญหาครอบครัวในด้าน

ปญหาครอบครัว

เพศพาณิชย 
8%

อิ่นๆ 8%

อบายมุข/
อาชญากรรม 

15%

เด็กติดเกม 25%

ความสัมพันธ/
บทบาท 
44%

N=2,337
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ความสัมพันธ์ หรือบทบาทการท�าหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งเป็นประเด็น

ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด รองลงมาคือปัญหาเรื่องเด็กติดเกม ปัญหาเรื่อง

อบายมขุและอาชญากรรม ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัเพศพาณชิย์ และปัญหา

อื่นๆ เช่น ความยากจน สวัสดิการ การสงเคราะห์ครอบครัว เป็นต้น 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ปัญหาในความสัมพันธ์และบทบาทการท�าหน้าที่ของ

ครอบครัว 

เป็นการพูดถึงปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นรายวันโดยตั้งค�าถาม

และเชือ่มโยงไปถงึปัญหาความสมัพนัธ์ในครอบครวั โดยเฉพาะประเดน็

ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ใช้ความรุนแรง ฯลฯ บทบาทของ

ผูด้แูลรบัผดิชอบครอบครวั การท�าหน้าทีพ่ืน้ฐานของครอบครวั เข่น การ

ให้เวลาเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และการเป็นต้น

แบบของพฤติกรรมที่ดี หล่อหลอมศีลธรรม และสร้างทัศนคติที่ 

เหมาะสมให้แก่คนในครอบครวั และการสร้างบรรยากาศทีอ่บอุน่ส่งเสรมิ

ความเข้าใจในครอบครวั ซึง่เชือ่ว่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการลดปัญหาสงัคม

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) พืน้ฐานครอบครวัส่งผลละเมดิสทิธเิดก็ (2541) ช่างกลยอมรบั

ก่อเหตุเพราะขาดอบอุ่น (2541) ชีวิตนักฆ่าอายุ 14 พ่อแม่แยกทาง
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ทิ้งจนเป็นขยะสังคม (2541) เด็กถูกละเมิดและหาประโยชน์ทางเพศ 

ความเชื่อมโยงที่พ่อแม่มีส่วนส�าคัญที่สุด (2542) เผยสาเหตุบ้านแตก 

เด็กเป็นอาชญากร (2543) นักฆ่า-ข่มขืนร้ายเดียงสา ช็อกสังคมไทย 

เลี้ยงลูกยังไงไม่สายเกินแก้ (2544) บ้านไร้สุขกับลูกขาดรัก (2545) 

เด็ก 12 ฆ่า 4 ขวบ แค้นฟ้องยายขโมยเงิน 500 (2546) ปัญหาใหญ่

เรือ่งเพศ อปุสรรคอนัดบั 3 ของครอบครวั (2546) วกิฤตเดก็ไทยนยิม

รนุแรง จดุอ่อนครอบครวั-สงัคมเสือ่ม (2546) เดก็ก้าวร้าวรนุแรงเพราะ 

3 สถาบันพัง (2546) ศาลเปิดแนวรบใหม่แก้ปัญหาเด็กท�าผิด ขจัด

ต้นตอยบัยัง้พ่อ-แม่หย่าร้าง (2546) ตะครบุนศ.สาวค้ายาบ้า บ้านแตก

หาเงินช่วยแม่ (2546) พ่อแม่รังแกฉันท�าเด็กไอคิวต�่า ต้นตอสู่ชีวิตคู่

พัง (2547) วัยโจ๋ไทยเดินลงเหว เหตุเพราะครอบครัว (2547) 

ครอบครัวเครียด ตัวการหลักสู่ปัญหาวัยรุ่น (2547) เปิดปัญหาทั่ว

ปท.-วัยรุ่นเสี่ยงสุด บ้านแตก-มั่วสุม-ตั้งครรภ์ (2548) เข้าใจ อภัย  

ยดึเหนีย่วธรรมะ กลเมด็สร้างครอบครวัร่มเยน็ (2548) ปัญหาครอบครวั 

จุดเริ่มต้นฝันร้ายของเด็ก (2548) อบรมการเป็นพ่อแม่มือใหม่ แก้ไข

ปัญหาครอบครัว (2548) วธ.ห่วงผลวิจัยชี้พ่อแม่ 43% รู้สึกห่างเหิน

ลูก (2548) อ้อมกอดครอบครัวไทยภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม (2549) 

แฟชัน่ฮติคลปิวดีโีอตบประจาน ครอบครวั-สือ่ต้นแบบความโหด (2549) 

แม่-ลูกยุคใหม่ใกล้ชิดกันน้อยลง สะท้อนปัญหาครอบครัวเมืองใหญ่ 

(2549) ชี้ครอบครัวไม่สมบูรณ์ผลักให้เด็กเสพสื่อร้าย (2549) พ่อแม่

เลี้ยงลูกไม่เป็น ต้นตอแห่งปัญหาเด็ก (2550) อิทธิพลของครอบครัว

ล่มสลาย ต้นตอปัญหาเยาวชน-ฆ่าตัวตาย (2550) ชี้พ่อแม่โจ๋ตุ๋ยเด็ก

ผิดด้วย ฐานปล่อยลูกท�าร้ายผู้อื่น (2551) หวั่นแฟชั่นเด็กแห่หนีออก

จากบ้านพุ่ง เหตุพ่อแม่ไม่ใส่ใจเศรษฐกิจฝืดเคือง (2552) ผู้ปกครอง

ชอบให้ท้าย ต้นเหตุเด็กแว้นไทยฮึกเหิม (2552) สังคมไทยวิกฤติ

ครอบครัวแตกแยกสูง เกิดปัญหาแม่ซึมเศร้า-พ่อติดเหล้า-ลูกก้าวร้าว 

(2552) เป็นต้น
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(2) ปัญหาเรื่องเด็กติดเกม 

ปัญหานีม้สีดัส่วนเป็นหนึง่ในสีข่องปัญหาครอบครวัทัง้หมด เรยีก

ได้ว่าเริ่มปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา

นีเ้อง และกลายเป็นประเดน็ปัญหามากขึน้ในช่วงพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 

ในช่วงแรกเป็นประเด็นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับผลเสียทางสุขภาพ

และการใช้เวลาของตัวเยาวชน ต่อมาเป็นปรากฏการณ์เกมออนไลน์  

ซึ่งน�าไปสู่ประเด็นปัญหาอื่นๆ ตามมาต่อเนื่อง และเพิ่มความรุนแรง 

มากขึน้ เช่น อาชญากรรมในเยาวชน พฤตกิรรมก้าวร้าว เสพตดิเกมซึง่

นยิมความรนุแรง ฯลฯ จนหน่วยงานภาครฐัต้องออกมาตรการมาควบคมุ

ป้องกัน เช่น การจ�ากัดเวลาในการเล่นเกม จัดระเบียบร้านอินเตอร์เน็ต 

เปิดศูนย์แก้เด็กติดเกมฯ เมื่อปัญหาเด็กติดเกมแพร่หลาย เป็นอันตราย 

และมีอิทธิพลในทางลบต่อเยาวชนในอายุที่น้อยลงมากขึ้น โดยเฉพาะ

พฤตกิรรมเลยีนแบบความรนุแรงในเกมทีเ่ล่น ในช่วงหลงัๆ จงึมกีารเน้น

บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองและสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลมากขึ้น

ตวัอย่างข่าวปัญหาครอบครวัเนือ่งจากเดก็ตดิเกมได้แก่ วติกเดก็

ตดิเกม ส่งผลถงึสขุภาพรนุแรงถงึจติใจ (2545) แม่ร้องลกูหาย 3 เดอืน 

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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เกดิโรคจติเภท (2548) ดช.ยงิเพือ่นดบัเลยีนเกมคอมพ์ (2549) บ�าบดั

เด็กติดเกม ด้วยยาชุดครอบครัว (2550) 10 วิธีแก้เด็กติดเกม  

พ่อแม่กุญแจส�าคัญ (2550) เลี้ยงลูกให้ดีไม่มีติดเกม (2550) ลูกติด

เกม ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ (2550) เด็กติดเกมแม่ส่งไปอยู่สวนผูกคอตาย 

(2551) ม.6 เลยีนเกมคอมพ์ ฆ่าแทก็ซีล่วงชงิทรพัย์-แทงยบั (2551) 

กะเทาะชวีติเดก็ตดิเกม ก้าวร้าว-เรยีนโง่-เลยีนแบบความรนุแรง (2551) 

ห้ามเล่นเกม 12 ขวบฆ่าตัวส่งข้อความถึงเพื่อนวันสุดท้าย (2552) 

ไวรัสร้ายเด็กไทยในโลกออนไลน์ ต้นตอจี้-ปล้น ลักขโมย-ขายตัว- 

เสพยา (2552) เป็นต้น

(3) ปัญหาครอบครัวกับอบายมุขและอาชญากรรม 

เป็นการพดูถงึปัญหาครอบครวัโดยเชือ่มโยงกบัปัญหาอาชญากรรม

และความรนุแรงในสงัคม รวมทัง้สิง่เร้าอืน่ๆ เช่น ยาเสพตดิ แอลกอฮอล์ 

สื่อลามก การพนัน ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาและสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้สถาบัน

ครอบครัวล่มสลาย โดยเฉพาะเหล้านั้นมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง 

ในช่วงปี 2548-2549 ต่อเนื่องจนปัจจุบัน ว่าเป็นภัยคุกคามความ

อบอุ่นมั่นคงของสถาบันครอบครัว และน�าไปสู่ปัญหาเลวร้ายอย่างอื่น

ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ได้แก่ พบเด็กบ้านแตกเสี่ยงสูงติดยาน

รก (2542) เปิดผลวิจัยอาชญากรเด็ก หนังโป๊-การ์ตูน ต้นเหตุบาป

บรสิทุธิ ์(2543) ชีค้รอบครวัปัญหาใหญ่ฉดุเยาวชนตดิยา (2545) พบ

ขีเ้มา-การพนัน ต้นเหตุครอบครัวคนเมืองรา้วหนกั (2545) โพลชีพ้อ่-

แม่เป็นเหตุให้ลูกดื่มเหล้า (2547) เหล้า ตัวการครอบครัวล่มสลาย 

(2548) รวบเด็กเปิดม่านรูดเสพยาบ้า-มั่วเซ็กซ์อ้างมีปัญหาครอบครัว 

(2548) ชีเ้หล้าต้นเหตทุ�าครอบครวัร้าว (2549) เผย 10 ลกัษณะเดก็

เสี่ยงติดยา ต้นตอหลักปัญหาครอบครัว (2549) สัมพันธ์ 18 ล้าน

ครอบครัวน่าห่วง พ่อแม่ดื่มเหล้า-เล่นพนัน-รุนแรง (2550) เหล้า-

บุหรี่-ผีพนันท�าครอบครัวไทยใกล้วิกฤติ (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

ทางเพศจากคนในครอบครวัและคนใกล้ชดิเอง ด้วยการใช้อ�านาจล่อลวง

บังคับ และท�าให้เชื่องเชื่อด้วยค่านิยมกตัญญู ต้องทดแทนพระคุณพ่อ

แม่ เป็นหนทางหาเลีย้งครอบครวั และการอ้างสทิธเิหนอืชวีติลกูของพ่อ

แม่ผู้ปกครอง ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ อายุของลูกที่ถูกพ่อแม่บังคับ

ให้ขายบริการทางเพศนี้ลดลง น้อยที่สุดที่ปรากฏในข่าวคือ 8 ขวบ

ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ได้แก่ พ่อทาสยาบ้าบังคับลูกสาววัย  

13 ขายตัว (2541) ตีแผ่แก๊งค้ากามข้ามชาติปีนี้ออเดอร์หมื่นคน พ่อ-

แม่จูงลูกขายซ่อง (2541) แม่เลี้ยงใจยักษ์ บังคับลูกขายตัว (2542) 

กระตุ้นพ่อแม่รู้ทันลูกป้องกันขายตัว (2544) น.ศ.แนะครอบครัวเข้ม

แขง็แก้ขายบรกิาร (2545) จบัพ่อ-แม่แสบพาลกูเลีย้งเร่ขายตวั (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

นอกจากนี ้ยงัมข่ีาวอกีจ�านวนหนึง่เป็นประเดน็ปัญหาครอบครวั

ด้วยเรื่องอื่นๆ เช่น ความยากจน การให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่

ประสบเหตตุ่างๆ สวสัดกิารครอบครวั สขุภาพครอบครวั การศกึษา ฯลฯ 

มีการน�าเสนอประสบการณ์ชีวิตครอบครัวที่ประสบปัญหาในลักษณะ
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หลากหลาย ตัวอย่างข่าวได้แก่ อนาถชีวิตด.ช.ยอดกตัญญูเลี้ยงพี่พิการ 

(2540) พี่เลี้ยงตีราคาขายแค่พันเด็กวัย 8 เดือน (2541) พบ 8 ขวบ

สดุกตญัญเูลีย้งตา-แม่พกิาร (2542) ตาบอดเลีย้งหลาน-ลกูเป็นมะเรง็

วอนช่วย (2545) สลดแม่ให้ลกูขอทานหาเลีย้งครอบครวั (2546) ย้าย

ตามพ่อแม่ต้นเหตุออกจากโรงเรียนกลางคัน (2546) อนาถชีวิตสอง

เฒ่าวยัเฉยีดร้อยต่อสูค้วามจนและโรคร้าย เลีย้งลกูไม่สมประกอบอกี 2 

วอนภาครฐั-ผูใ้จบญุช่วยเหลอื (2547) ละครชวีติ เส้นทางทีเ่ลอืกไม่ได้ 

หลาน 4 แม่-ผัว ป่วยหนักครอบครัวระส�่า (2548) อนาถโคตรจนแม่

เฒ่าวัย 78 หาเลี้ยงครอบครัว (2549) สถานการณ์เด็กยากจน- 

ด้อยโอกาส เดก็ชนบทห่างพ่อ-แม่ (2549) วอนช่วยครอบครวัอนาถา-

หลานป่วยสะเก็ดเงิน (2552) เป็นต้น

1.3 การทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู และภาวะเร่ร่อนไร้บ้าน

อกีหนึง่ประเดน็ทีม่กัมกีารน�าเสนอในสือ่รายวนัในลกัษณะทีส่ะท้อน

ให้เห็นถึงความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว คือ ข่าวการทอดทิ้ง  

ไม่เลีย้งด ูไม่รบัผดิชอบดแูลสมาชกิในครอบครวัอย่างทีส่งัคมคาดหวงัว่า

สมควรเป็นหน้าที่หลักหรือหน้าที่พื้นฐานของครอบครัว โดยเฉพาะการ

ทอดทิ้งเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของตัวเอง การทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูผู้สูงอายุ 

การทอดทิ้ง-ไรบาน

ทิ้งคนชรา 14% ไมดูแลคนปวย 3%

ทอดทิ้งเด็ก 29%

เด็กเรรอน 32%

คนไรบาน 22%
N=1,951
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หรือพ่อแม่ตัวเองเมื่อยามแก่เฒ่า และการทอดทิ้งไม่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  

ผูพ้กิารอย่างใดอย่างหนึง่ให้ด�ารงชวีติตามยถากรรม ความเกีย่วเนือ่งจาก

เรื่องนี้ที่ส�าคัญก็คือ การเกิดภาวะเร่ร่อนของเด็ก และภาวะไร้บ้านของ

ผูค้น ความล้มเหลวของสถาบนัครอบครวัทีแ่สดงผ่านการทอดทิง้ไม่เลีย้ง

ดูและภาวะเร่ร่อนไร้บ้านนี้ มีจ�านวนเกือบหนึ่งในสี่ และสามารถแยก

พิจารณาได้เป็น 5 หัวข้อย่อยๆ ด้วยกัน ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

(1) เรื่องของเด็กเร่ร่อน 

เดก็เร่ร่อนเป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจจากสือ่สงูทีส่ดุ มสีดัส่วน

ประมาณเกอืบหนึง่ในสามของการทอดทิง้และภาวะเร่ร่อนไร้บ้านทัง้หมด 

เนือ้หาของข่าวในช่วงแรกๆ เป็นการน�าเสนอเรือ่งเดก็เร่ร่อนอย่างสมัพนัธ์

กบัปัญหาทางสงัคมอืน่ๆ เช่น การเสพยาเสพตดิ ขอทาน การด้อยโอกาส

ทางการศึกษาของเด็กเหล่านี้ การขายบริการทางเพศ ฯลฯ เนื้อหาใน

ข่าวมกีารน�าเสนอสาเหตขุองการท�าให้เดก็ออกจากครอบครวัมาเป็นเดก็

เร่ร่อน ด�ารงชีวิตอยู่ข้างถนนและที่สาธารณะตามยถากรรมด้วยตัวเอง

หลายประการ เช่น ภาวะทีค่รอบครวัชนบทล่มสลาย เนือ่งจากการย้าย

ถิ่นของพ่อแม่เข้ามาท�างานในเมือง สภาพครอบครัวที่มีปัญหาไม่อบอุ่น 

ขาดความรกั หรอืแม้แต่สภาพความเป็นอยูท่ีเ่ลวร้าย การใช้ความรนุแรง

ในครอบครวั นอกจากนี ้ยงัมเีดก็เร่ร่อนอกีจ�านวนหนึง่ถกูล่อลวงให้ออก

จากบ้าน และตกเป็นเหยื่อลักพาตัวและค้ามนุษย์ 

ในส่วนของมาตรการที่เกิดขึ้นกับการรับมือกับปัญหาเด็กเร่ร่อน 

ที่ส�าคัญที่สุดได้แก่ การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเร่ร่อน  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กเร่ร่อน 

เพื่อไม่ให้น�าไปสู่ปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 

เอดส์ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
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ตัวอย่างของข่าวในประเด็นเด็กเร่ร่อนได้แก่ ไทยมีเด็กเร่ร่อน  

1.5 ล้าน เสีย่งตดิเชือ้เอดส์สงูสดุ (2541) ปัญหาเดก็เร่ร่อนเพยีบเพราะ

ครอบครัวอ่อนแอ (2541) ชี้โอกาสการศึกษาของเด็กเร่ร่อนอยู่ที่ครู 

(2543) เด็กเร่ร่อนพุ่ง 4 ล้าน รอครูข้างถนนชุบชีวิตอนาคตของชาติ 

(2543) เนรมิตศูนย์รับเด็กเร่ร่อนอีก 5 แห่ง พร้อมจัดอ�านวยความ

สะดวกส�าหรับพลิกฟื้นชีวิตใหม่ให้ครบครัน (2543) ชี้บวชฤดูร้อนช่วย

พฒันาจติใจเดก็เร่ร่อน (2544) ครอบครวัตวัปัญหา แหล่งทีม่าของเดก็

เร่ร่อน (2544) ขาติดตอม่ออดข้าวกว่า 2 วัน เด็กเร่ร่อน 11 ปี ร้อง

หาคนช่วยไม่มีใครได้ยิน (2545) กทม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน

เน้นบรรยากาศบ้านอบอุน่ (2546) ขาดอสิระ – เหตผุลหลกัเดก็เร่ร่อน

ไม่รับความช่วยเหลือ (2546) มข.วิจัยพบเด็กอีสานถูกพ่อแม่ท�าร้าย

มากถึง 73% ชี้เหตุเด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่ถูกพ่อแม่ท�าร้ายทุบตีและล่วง

ละเมิดทางเพศ (2547) ค่ายทักษะชีวิตกศน. ฝึกวิธีเข้าสังคมให้เด็ก

เร่ร่อน (2547) เอ็นจีโอแฉเด็กชาวเขาถูกซื้อมาเป็นขอทานเมืองกรุง 

(2548) ด.ญ.รันทดหนีเสือปะจระเข้พ่อเลี้ยงมุดมุ้งเตลิดจากบ้าน 2 

แถวข่มขนืซ�า้ (2548) แฉขบวนการจบัเดก็เร่ร่อน หลอกท�างานประมง

น�า้ลกึ (2549) ระวงัภยัเดก็หาย ฝันร้ายช่วงปิดเทอม (2550) เป็นต้น

(2) การทอดทิ้งเด็ก 

ในที่นี้หมายถึงข่าวที่ว่าด้วยการทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูเด็ก การน�าเด็ก

ไปทิง้ไว้ตามทีต่่างๆ รวมถงึเดก็ก�าพร้าทีไ่ม่มคีรอบครวัเลีย้งด ูในช่วงแรก

เป็นข่าวเด็กก�าพร้าและการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เพื่อส่งคืนครอบครัว 

เนือ่งจากการทอดทิง้เดก็และทารกด้วยสาเหตตุ่างๆ เช่น ก�าพร้าไม่มคีน

เลีย้งดเูพราะพ่อแม่เสยีชวีติด้วยโรคเอดส์ หรอืต้องโทษเนือ่งจากประกอบ

อาชญากรรม หรือประสบภัยธรรมชาติ การน�าเด็กทารกมาทิ้งเพราะ

ท้องไม่พร้อม (ซึง่มกัจะประณามเพยีงผูห้ญงิทีเ่ป็นแม่) ครอบครวัยากจน

ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ การย้ายถิ่นไปเป็นแรงงานในเมืองของพ่อแม่  
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การพลัดหลง เป็นต้น นอกจากนี้ก็เป็นข่าวการตามหาพ่อแม่และลูก 

หลังจากพลัดพรากกันไปนานหลายปี หรือไปอยู่กับครอบครัวอุปการะ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างข่าวการทอดทิ้งเด็กได้แก่ วอนช่วย 4 หนูน้อยอนาถา

พ่อแม่ทิ้งไร้คนเหลียวแล (2540) ผลร้ายเอดส์เห็นเด่นชัดเด็กก�าพร้า

ไทยพุง่พรวด (2541) สงัคมเสือ่มแม่ทิง้ลกูน้อยบนรถไฟ (2541) ผจญ

ภัยป่าคอนกรีต 3 หนูน้อยแม่ทิ้งหนีชีวิตล�าเค็ญ (2542) ลูกไทยโต 

ในสวีเดน 24 ปีตามหาแม่ (2543) เผยเด็กไทยถูกทิ้งกว่าปีละกว่า 

600 คน (2545) ติดคุกคดียาบ้าทั้งบ้าน ทิ้ง 2 หนูน้อยเผชิญชีวิต 

(2545) เด็กไทยในอุปการะต่างชาติกับอดีตที่ต้องตอบแทน (2545) 

ทิ้ง 2 ลูกน้อยในวัด หลอกพาไปไหว้พระ ชาวบ้านสุดทนแจ้งต�ารวจ 

(2545) เด็กติดเอดส์ถูกทิ้งยอดพุ่ง (2546) พ่อ-แม่ทิ้งอีกแล้ว ทารก 

7 วัน มดแดงกัดทั้งตัว (2546) หนุ่มม.พายัพถูกทิ้งตั้งแต่เด็ก ตามหา

พ่อแม่ (2546) ก�าพร้าเพราะฆ่าตัดตอน (2547) 1 เดือนสึนามิพบ

เด็กก�าพร้า 566 คน (2548) 4,000 เด็กก�าพร้า 3 จังหวัดชายแดน

ใต้ เยาวชนที่ต้องเยียวยา (2548) คุณตาใจบุญอาชีพเก็บขยะ เลี้ยง

เด็กก�าพร้ากว่า 40 ชีวิต (2548) เผยสถิติเด็กไทยถูกทิ้งลดลง 20 ปี

เป็นลูกบุญธรรม 7.9 หมื่น (2549) เผยเอดส์ท�าเด็กไทยก�าพร้า 

380,000 คน (2550) สุดรันทดด.ญ. 4 ขวบก�าพร้าพ่อแม่ ยายวัย 

72 ปีพาขอทาน (2551) ลกูตามหาแม่ปิดฉากพลดัพราก 30 ปี (2551) 

จากเคอโิงะถงึโกโบร ิในวนัทีล่กูครึง่ญีปุ่น่ตามหาพ่อกนัทัง้เมอืง (2552) 

สลดสามพีน้่องโดนแม่ทิง้ประชดพ่อ (2552) ทิง้ลกู 2 ดญ.อยูก่นัล�าพงั-

พ่อแม่หาย (2552) เป็นต้น

(3) คนไร้บ้าน 

ปรากฏการณ์เรื่องคนเร่ร่อนไร้บ้านที่จริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม

ไทยมานานแล้ว เพียงแต่ไม่อยู ่ในความสนใจในระยะเวลานานนัก  
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ในความรับรู้ของคนส่วนใหญ่คงเป็นประเด็นเรื่องคนจนไร้ที่อยู่อาศัยใน

เมืองใหญ่ ที่อาจมีสาเหตุมาจากการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาเสี่ยงโชค

ในเมอืงหลวง แล้วอาศยัทีส่าธารณะต่างๆ เป็นทีพ่กัพงิ อาจเร่ร่อนอาศยั

หลับนอนไปเรื่อยๆ หรือจับจองบางแห่งเสมือนเป็นที่อยู่ถาวร 

แต่เรือ่งคนไร้บ้านนีม้กักลายเป็นประเดน็ส�าคญัในหน้าหนงัสอืพมิพ์

เมื่อมีเหตุการณ์ประชุมส�าคัญๆ ระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพ  

คนเร่ร่อนไร้บ้านซึง่ถกูมองว่าสกปรก ไร้ระเบยีบ เป็นอนัตราย เป็นภาพ

ที่รบกวนบรรยากาศสวยงามของบ้านเมือง จึงสมควรถูก “จัดการ”  

อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปิดสนามหลวงตอนกลางคืน เพื่อความเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อย สะอาด ปลอดภยั การเป็นเจ้าภาพการประชมุเอเปค

ในปี 2546 น�าไปสูก่ารน�าเอาประเดน็เรือ่งคนไร้บ้านผลกัดนัเป็นประเดน็

สาธารณะ คนเหล่านีจ้งึค่อยขยบัมพีืน้ทีใ่นสงัคม และมกีารเปิดเผยเรือ่ง

ราวชีวิตครอบครัวในแง่มุมหลากหลาย ทั้งในแง่ของครอบครัวชนบทที่

ล่มสลาย การต่อสู้ชีวิตและพยายามด�ารงความเป็นครอบครัว ไปจนถึง

ประเดน็ทีว่่าคนไร้บ้านอาจต้องถกูยอมรบัในฐานะทีเ่ป็นรปูแบบครอบครวั

อกีลกัษณะหนึง่ในเมอืงหลวง นอกจากนีข่้าวในช่วงหลงักเ็ป็นการถกเถยีง 

ต่อสู้กันระหว่างคนไร้บ้านกับภาครัฐในเรื่องมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับคนไร้บ้าน ทั้งเรื่องอาชีพ และพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสนามหลวงเป็น

กรณีพิพาทหลัก

ตวัอย่างข่าวในประเดน็คนเร่ร่อนไร้บ้านได้แก่ มนษุย์กระดาษกลาง

กรงุ ชวีตินีแ้ผ่นเดยีวกเ็กนิพอ (2542) ปิดสนามหลวงช่วงกลางคนืเริม่ 

1 ส.ค.ไล่ผีขนุน-คนเร่ร่อน (2544) คนเร่ร่อน-จรจัดเกลื่อนกรุง ยอด

กระฉูดเฉียด 2,000 คน (2545) คนเร่ร่อนยึดสะพานหลับนอน เขต

ชีแ้หล่งพนนั-ยาเสพตดิ (2545) กทม.หาทีอ่ยูร่องรบัผูบ้กุรกุ คนเร่ร่อน 

หลงัถกูไล่รือ้หมดทางไป (2545) ผบช.น.สัง่เข้มกวาดจบัแรงงานเถือ่น

รบัเอเปค สร้างความประทบัใจในบรรยากาศ ขอทาน-คนเร่ร่อนโดนหมด 
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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�าลังปิดสนามหลวง (2548) พบคน

เร่ร่อนเกลื่อนกรุง 675 ราย พระนครยอมรับครองแชมป์ ระบุขาดที่อยู่

อาศยัเพยีบ (2549) พระนครจดัท�าแผนขบัไล่คนเร่ร่อนพ้นบรเิวณสนาม

หลวง (2549) กทม.ลุยแก้คนเร่ร่อน-ส่งกลับภูมิล�าเนา (2550)  

พิษศก.ท�าคนเร่ร่อนพุ่งแย่งเก็บขวด-กระป๋อง (2551) วิกฤตศก.ท�า 

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�าเสนอส่วนใหญ่เป็นการทอดทิ้งพ่อแม่ที่สูงอายุให้อยู่โดด

เดี่ยวในบ้านที่เสื่อมโทรมในชนบทห่างไกล หรือน�าคนชราไปทิ้งไว้ตาม 

ทีต่่างๆ โดยเฉพาะวดั บ้านพกัคนชรา ให้มชีวีติอยูอ่ย่างล�าบาก เจบ็ป่วย

เรื้อรัง ถูกกระท�ารุนแรง ไม่มีลูกหลานดูแล ไร้ญาติขาดมิตร เนื่องจาก

ย้ายถิ่นไปท�างานหรือมีครอบครัวใหม่ ไม่สามารถท�างานหาเลี้ยงชีพได้ 

และเข้าไม่ถงึสวสัดกิารต่างๆ คนชราทีถ่กูทอดทิง้อายมุากทีส่ดุคอื 93 ปี  

และทีน้่อยทีส่ดุคอื 61 ปี นอกจากนีก้เ็ป็นการน�าเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้สูงอายุ เช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้สูงอายุ บทบาทของ 

ผูส้งูอายใุนครอบครวั การรณรงค์คณุธรรมหรอืการสร้างจติส�านกึในเรือ่ง

ความกตัญญู เพื่อให้เห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุ ไม่ทอดทิ้ง และ 

ไม่เป็น “คนอืน่” ในครอบครวั ขณะเดยีวกนั ภาครฐักม็นีโยบายมาตรการ
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ให้ความช่วยเหลือเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ ทั้งบ้าน

พักพิง สวัสดิการรักษาพยาบาล และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ตัวอย่างข่าวการทอดทิ้งผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุวันนี้ยังอยู่ใน

ความเหงา (2540) อนาถสังคมไทย คนแก่ถูกทอดทิ้งสูงถึง 20,000 

คน (2541) พษิเศรษฐกจิลามสงัคม คนชรา 3 แสนถกูทอดทิง้ (2541) 

พบแม่เฒ่าวัย 72 ชีวิตรันทด ทั้งลูก-เขยไล่ส่ง (2541) กระตุ้นคนไทย

ใส่ใจผูส้งูอาย ุไม่ถกูมองไร้ค่า (2543) ยกผูส้งูอายเุป็นเสาหลกัครอบครวั 

(2545) ชีวิตคนแก่กับความเป็นอื่นในครอบครัว (2545) สศช. 

แฉเศรษฐกิจดีแต่สังคมไทยเสื่อมคนแก่ถูกทิ้ง-หย่าเพียบ (2546) แฉ

ลกูเนรคณุ-ส่งแม่เข้าบ้านคนชรา (2547) ผูส้งูอายไุทยมแีนวโน้มถกูทิง้

สูง เหตุลูกหลานท�างานไกลบ้านไม่ดูแล (2548) ตาบอดทิ้งวัด 20 ปี 

พระรบัภาระดแูล เผยญาตไิม่สนใจ (2548) ลกูหลานพาทิง้วดั แม่เฒ่า

วัย 81 มาไหว้พระแล้วเผ่น หิวโซขอข้าวชาวบ้าน (2548) เร่งรณรงค์

คนไทยเลิกทิ้งพ่อแม่ (2548) ชี้สังคมไทยควรมองผู้สูงอายุเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม (2549) ตายอยู่ในบ้าน 2 ปีไม่มีใครรู้ ลูกไปพบ- 

เป็นกระดูก (2550) เผยคนชราถูกโดดเดี่ยวพุ่งถึง 4 แสน (2551)  

พ่อเฒ่าวยั 80 น้อยใจเขยีนป้ายประจานตดิหน้าบ้านลกูเนรคณุ (2551) 

ผู้สูงอายุกับการตกเป็นเหยื่อความรุนแรง (2552) เป็นต้น

(5) การทอดทิ้งผู้ป่วยเรื้อรังหรือพิการ 

แม้จะมสีดัส่วนเพยีง 3% แต่การทอดทิง้ผูป่้วยกม็กัเป็นส่วนหนึง่

ของข่าวทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึความล้มเหลวของสถาบนัครอบครวั ในฐานะ

ทีค่วรจะมบีทบาทส�าคญัหรอืมหีน้าทีห่ลกัในการดแูลสมาชกิในครอบครวั

ทีเ่จบ็ป่วยเรือ้รงัหรอืพกิาร ซึง่ต้องการการดแูลอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง

ยาวนาน แต่จากข่าวทีเ่กดิขึน้พบว่า มกีารทอดทิง้คนป่วยด้วยโรคเรือ้รงั

ต่างๆ ผูพ้กิาร ทัง้ทางกาย สตปัิญญา และทางจติอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ 
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กเ็ป็นข่าวการเข้าไม่ถงึสวสัดกิารต่างๆ รวมทัง้การไม่ได้รบัการดแูลรกัษา

ตามสมควร 

ตัวอย่างข่าวการทอดทิ้งผู้ป่วยหรือพิการได้แก่ พบหนุ่มง่อย 

พ่อแม่ทิ้งทุกข์ทรมานกว่า 18 ปี (2541) คนไทยแห่ปล่อยเกาะญาติ

โรคจิต (2548) ลูก 2 คนเกี่ยงเลี้ยงพ่ออัมพฤกษ์ พาขึ้นแท็กซี่ทิ้งไว้

คอนโด (2548) ลกูทรพอีุม้พ่ออมัพฤกษ์ทิง้วดั (2550) แฟชัน่ลกูทรพี

โผล่อีก ลูกจับพ่อไปปล่อยวัด (2550) เฒ่า 75 อัมพฤกษ์ เมีย-ลูกทิ้ง

อยู่วัด (2550) พบหนูน้อยวัยขวบเศษพิการทางสมองโดนพ่อแม่ 

ทอดทิง้ (2550) สลดด.ญ.ดกัแด้ถกูพ่อแม่ทิง้ (2551) เฒ่าโรคประสาท

ถูกล่ามโซ่นานเกือบ 20 ปี (2552) เป็นต้น

2. ความรุนแรงในครอบครัว

ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นที่สื่อให้ความ

สนใจน�าเสนอข่าวอย่างสม�่าเสมอ และเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้รายวนั

ทัว่ประเทศ ในการรวบรวมครัง้นีม้ทีัง้สิน้ 6,550 รายการ คดิเป็น 25% 

ของฐานข้อมลูทัง้หมด ในหวัข้อความรนุแรงในครอบครวันี ้ได้แก่ ประเดน็

ความรุนแรงในครอบครัว

มรดก 2%

อื่นๆ 3% ทางรางกาย 13%

ชีวิต 64%

ทางเพศ 18%

N=6,550
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ข่าวความรุนแรงหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน โดยบุคคลใน

ครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทั้งทางสายเลือดและ

การแต่งงาน แบ่งได้เป็นประเด็นความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทาง

เพศ และความรุนแรงทางจิตใจ (ซึ่งไม่ได้เป็นข่าวโดยตรง แต่เป็นปัจจัย

ที่น�าไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 ความรุนแรงในครอบครัวที่ถึงแก่ชีวิต 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและมักจบลงด้วยการสูญเสีย

ชีวิต ได้แก่ การท�าร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว  

โดยบคุคลในครอบครวัหรอืผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ คูก่รณอีาจเป็นทัง้

พ่อ/แม่กบัลกู สามกีบัภรรยา หรอืคูค่วามสมัพนัธ์ในครอบครวัแบบอืน่ๆ 

ทั้งที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด การแต่งงาน และนอกสมรส เช่น 

พ่อตา-ลกูเขย พีส่ะใภ้-น้องเขย อา-หลาน ตา-ลกูเลีย้ง แม่เลีย้ง-เมยีน้อย  

ฯลฯ จากฐานข้อมูลที่รวบรวมพบว่า การท�าร้ายที่ถึงแก่ชีวิตโดยบุคคล

ในครอบครัวมีทั้งสิ้น 4,164 รายการ หรือคิดเป็น 64% ของข่าวใน

หวัข้อความรนุแรงในครอบครวั โดยสามารถแยกลกัษณะของความรนุแรง

ในครอบครัวที่เกิดขึ้นและน�าไปสู่การเสียชีวิตได้ดังนี้

ความรุนแรงในครอบครัวที่ถึงแกชีวิต

ครอบครัว 
16%

อื่นๆ 1%

หึงหวง นอกใจ 
ชูสาว 57%

พอ/แม-ลูก 
26%

N=4,164
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(1) สาเหตุส่วนใหญ่ของการท�าร้ายคนในครอบครัวจนถึงแก่

ชีวิตคือ การหึงหวง นอกใจ ชู้สาว 

นอกจากนี้ยังรวมถึงความขัดแย้งระหว่างเมียหลวง-เมียน้อย  

กรณีไม่สามารถยอมรับการยุติความสัมพันธ์ การไปมีความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น มีความสัมพันธ์นอกสมรส ความรู้สึกระแวง หึงหวงอีกฝ่าย

ว่าจะไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับคนอื่น ประเด็นทางอารมณ์ความรู้สึก

ทีร่กัมากเกนิไปและหมดรกัเหล่านี ้เป็นสาเหตสุ�าคญัทีน่�าไปสูก่ารท�าร้าย

และจบลงด้วยการฆ่า มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ 57% ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่

เกิดขึ้นระหว่างผัว-เมีย เมียหลวง-เมียน้อย และผัวหรือเมียกับบุคคล

ที่สาม คือ ชู้หรือกิ๊ก ลักษณะการท�าร้ายจนเสียชีวิตก็มีตั้งแต่ใช้ปืนยิง 

แทงหรือฟันด้วยมีดดาบ สาดน�้ากรด ตัดเฉือนอวัยวะเพศ ทุบตี วาง

เพลิง ขับรถชน กระโดดตึก ฯลฯ นอกจากนี้ ลูกและบุคคลใกล้ชิดก็มี

ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ด้วย  

โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมทั้งการฆ่าตัวตายตาม

ข้อสงัเกตประการหนึง่คอื ภาษาของสือ่ทีใ่ช้สะท้อนให้เหน็ถงึอคติ

ทางเพศ มีนัยยะประนามผู้หญิง เช่น การใช้ภาษา “กากี” หมายถึง 

ผู้หญิงที่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอื่น หรือใช้ค�าว่า “โมรา” หมายถึง

หญงิทีก่ระท�ารนุแรงต่อสาม ีขณะทีห่ากเป็นกรณผีูช้ายเป็นผูก้ระท�ารนุแรง 

สือ่มกัจะใช้ค�าว่า “บ้านเลก็” ทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์ชูส้าวกบับคุคลอืน่ 

“แค้น” เพือ่ระบถุงึอารมณ์โกรธทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากปัญหาความรกัความ

สัมพันธ์ที่เรียกว่า “พิษรักแรงหึง” เมื่อคู่รักไปมีความสัมพันธ์กับบุคคล

ที่สาม โดยเฉพาะกับผู้ชายที่ถือว่าเป็นการหยามเกียรติ หรือต้องจบ

ความสมัพนัธ์ฉนัท์คูร่กั ซึง่ในบางครัง้ผูก้ระท�าฆ่าตวัตายตาม ขณะทีห่าก

เป็นกรณีผู้หญิงเป็นผู้ก่อความรุนแรงนั้น สื่อมักจะใช้ค�าว่า โหด เหี้ยม 

เช่น เมียเหี้ยมจ้าง 6 แสนฆ่าผัวสุดโหด (2542) นอกจากนี้ยังมีข่าวที่

แสดงให้เหน็อคตทิางเพศอย่างเหน็ได้ชดั เช่นข่าว ตลบมุง้ยงิชูด้บัแต่เมยี

ปันใจแค่เจ็บ (2542) 
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ตัวอย่างข่าวกรณีหึงหวงระหว่างผัว-เมีย หรือรักสามเส้า หรือ

มีความสัมพันธ์ซ้อน โดยสื่อมักจะใช้ค�าว่าตีท้ายครัว สวมเขา เล่นชู้ 

ได้แก่ เมียสวมเขาแค้นตามล่าซัลโวชู้ดับ (2540) ทุบเมียกากีเล่นชู้

เพื่อนบ้านตายคามือ (2540) แค้นเมียสวมเขาฆ่าทิ้ง-ยิงตัวตายตาม 

(2540) ผัวจอมโหดหึงเมียจนหน้ามืดตีตายคามือ (2541) กากีเริง

สวาทชู้ ผัวแค้นแทงพรุน (2541) ตัดสินรักสามเส้ายิงหัวเมียกอดศพ

ฆ่าตวัตาม (2541) เหน็ภาพเมยีระเรงิรกักบัชู ้ผวัชกัปืนยงิไม่ยัง้คาเตยีง 

(2542) สุดแค้นผัวมากรัก เมียฆ่าโหด น�้ากรดสาดเจ้าโลก (2543) 

มีดท�าครัวแทงมิดด้าม เกย์หนุ่มฆ่าโหดสาวใหญ่แย่งผัว (2543) แค้น

โดนตีท้ายครัว ลูกผู้ชายยอมไม่ได้ กล้วยแขกฆ่าส้มต�า (2543) แค้น

ถูกหยามเกียรติยิงชายชู้ดับสยอง (2544) เมียหึงฆ่าผัวแล้วกรอกยา

ตายตาม (2544) เมียผศ.แค้นผัวดร.มีสัมพันธ์สวาทหญิงอื่น ควงปืน

จ่อยงิดบัสยอง (2545) สาวหงึโหด เตารดีทบุแฟนดบัดิน้ (2545) สดุ

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.หงึโหดยงิหวัเมยีดบัแค้น (2547) หนุม่หงึโหด

รดัคอฆ่าสาวใหญ่ ฉนุนอนกกชายชูล้บหลูเ่กยีรต ิ(2547) ลกูเอาแม่ท�า

เมียหึงพ่อเลี้ยงรัวยิงดิ้นดับคาอก (2547) ผัวหึงโหดค้อนทุบเมียขวาน

จามสยอง (2548) ผัวหนุ่มฉุนเมียแก่ขี้หึงจนน่าร�าคาญฟันดับ-ฆ่าตัว

ตาม (2549) เมียสาดน�้ากรดใส่ผัวจอมเจ้าชู้เสียชีวิตอนาถ (2549) 

นร.หนุ่มหึงนักเรียนสาวมีกิ๊กใหม่ยิงดับคาห้องเรียน (2549) เจอ

ล่อนจ้อนอยูก่บัชู-้ผวัตืบ้เมยีตายคาตนี (2550) แค้นทอมกกเมยีจ่อหวั 

2 นัดดับ (2550) พิษรักแรงหึง ‘หั่นเจ้าโลก’ บทเรียนจ�าฝังใจ ‘ผู้ชาย
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เจ้าชู้’ (2550) สามีไม่เลิกกิ๊กสาว-เมียฆ่ายกครัว 4 ศพ (2550) เมีย

ปันใจทอมด่าผวัไม่มนี�้ายา หนุม่โรงงานแค้นมดีปาดคอดบั (2551) เมยี

น้อยโหดไฟเผาพร้อมสาม ีหงึไม่กลบับ้านไปหาเมยีหลวงน�า้มนัราดร่อแร่ 

(2551) สุดแค้นถูกสวมเขา ดต.ยิงชู้ดับเมียเจ็บ (2551) สาวแค้น

ผจก.ไฟแนนซ์หนงีานแต่งพาญาตสิกรมัดบัอนาถ หลอกให้จดังานหรรูอ

เก้อจับได้มีครอบครัวอยู่แล้ว (2552) รวบเจ้าอาวาสดัง ฆ่าผัวคู่กิ๊ก

กะซวกยับ 7 แผล (2552) จับพระหึงโหดแค้นเมียมีกิ๊ก (2552)  

พระใจเหี้ยมร่วมสีกาโหดลวงฆ่าทิ้งผัว (2552) เป็นต้น

ตวัอย่างข่าวกรณรีะแวงว่าจะนอกใจหรอืไปมคีวามสมัพนัธ์ชูส้าว

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

มชีู ้(2544) ภรรยาสดุทนสามกีล่าวหามชีู ้ทบุตคีว้าเหลก็แป๊บฟาดดบั 

(2545) ผู้เฒ่า 72 หึงสุดโหด ระแวงเมียแก่คบชู้ ชัก.22 ซัดดับอนาถ 

(2545) เกย์รักโหดจ่อยิงหนุ่มแล้วฆ่าตัว (2545) ผัวโหดระแวงเมีย

มีชู้กระหน�่าแทงดับ (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.ระแวงเมยีปันใจให้ชายอืน่แทงดบั-ลกูเจบ็ (2552) ผวัฝรัง่หงึโหด

ระแวงเมยีชาวไทยนอกใจซ้อมจนตาย (2552) เมยีสาวระแวงผวัตร.แอบ

มกีิก๊ ส่องดบัฆ่าตวัตายตาม (2552) ระแวงเมยีแอบกิก๊ญาตหิลวงพีห่งึ

สึกบุกยิงดับ (2552) เป็นต้น
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กรณทีีพ่่ายรกั หรอืไม่สามารถยอมรบัการยตุคิวามสมัพนัธ์ฉนัท์

คูร่กัได้ ซึง่นอกจากจะเกดิขึน้ระหว่างคูค่วามสมัพนัธ์แล้ว หลายกรณยีงั

เกดิขึน้กบัญาตหิรอืบคุคลใกล้ชดิคูก่รณอีกีด้วย ได้แก่ แค้นเมยีสาวตจีาก 

ฆ่าโหดราดน�า้กรด (2540) แค้นถกูนกัร้องสลดัรกั ผ้วเก่าจกิหวัจ่อยงิดบั  

(2540) เขยแค้นหฤโหดเผาทัง้เป็นพ่อตาขวางรกั (2541) เมยีไม่คนืดี

ลากลกูซองยงิฟบุคาวงข้าว (2541) ผวัแค้นเมยีตจีาก กอดคอจดุระเบดิ 

(2541) รักคุดผัวโหดฆ่าเมียตามตื๊อง้อไม่สมหวัง (2541) เมียไม่ยอม

คนืดผีวัยวัะยงิทิง้ (2542) รกัสลายต้องตายด้วยกนั เมยีรกัไม่ยอมคนืดี

จ่าตัดสินด้วยลูกปืน (2544) แค้นสาวเบี้ยวแต่ง เสี่ยมือถือลั่นไกโหด

ยงิตวัตาม (2546) แค้นแม่ม่ายจบัลกูพาหนต่ีอรองคนืด ี(2547) คลัง่

เมียฟ้องหย่าฆ่าบ้าระห�่าล้างครัวตาย 4 ศพ (2548) สาวแทงผัวผอ.

รับท�าใจไม่ได้ถูกตีจาก (2548) ครูหนุ่มแค้นขอคืนดีไม่เป็นผล บุกยิง

อดีตภรรยาดับคาร.ร. (2548) นอนกอดศพ 2 วัน แฟนปี 4 ขอเลิก 

รปภ.บีบคอดับ (2548) เฒ่า 63 ปืนโหดรัวฆ่า 3 ศพ แค้นเมียไม่คืนดี 

(2549) ผวัโหด-เมยีขอหย่าเตะคอหกัตาย (2549) รวบผวัโหดกระทบื

เมียน้อยดับ หลังฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างพยายามขอเลิก (2549) ฆ่า

ตดัพวงสวรรค์จอมเจ้าชู ้เมยีเก่าแค้นถกูทิง้ บกุทบุหวัก่อนเฉอืน (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�าเร็จยิงทิ้ง  

2 ศพ (2551) ดต.คลั่งรักแค้นฆ่าพ่อตาแม่ยาย หย่ากับเมีย 2 ครั้ง 

ขอคืนดีไม่ได้-ยิง (2552) อดีตสามีหึงโหดบุกถล่มงานแต่ง (2552) 

เครียดเมียขอเลิกมีดฟันปางตาย-ปาดคอตัวเองซ�้า (2552) เป็นต้น

ตัวอย่างข่าวกรณีความรุนแรงเนื่องจากปัญหาขัดแย้งระหว่าง

เมียน้อย-เมียหลวง ได้แก่ ลิเกหนุ่มรวยรักจ่อยิงเมียหลวง ฐานหือ 
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เมียน้อย (2540) มีเมียน้อยต้องตาย (2541) เมียหลวงโหดรัวยิง 

เมยีน้อยดบักลางตลาด (2541) หลวง-น้อยเปิดศกึดวลมดีสัน้ (2542) 

หลงรักผัวชาวบ้าน ม่ายอ�ามหิตราวีกรีดหน้าเมีย (2542) เมียน้อย

ด.ต.ฆ่าบ้านใหญ่เหตุแย่งที่ดิน (2542) เมียน้อยบุกบ้านแม่ผัว เมีย

หลวงใช้มีดแทงดับ (2543) รวบเมียน้อยพยาบาลจ้างยิงเมียหลวง 

(2546) เมียหลวงด.ต.มอบตัวยิงเมียน้อย (2546) บ้านเล็กกะซวก

บ้านใหญ่ดบัสยอง (2547) เมยีน้อยหงึโหดบกุแทงเมยีหลวงดบั (2547) 

เผาทั้งเป็นเมียน้อย บุกย่างสดเมียหลวงหึงโหด (2547) เมียน้อยยิง

เมยีหลวงแค้นหยามลกูผูห้ญงิ (2547) เมยีหลวงเปิดศกึบกุยงิเมยีน้อย

ดับ แค้นผัวหนีมานอนกก-ยิงตัวตายแต่รอดหวุดหวิด (2548) เมีย

หลวงจอบฟาดเมียน้อยดับคาบ้าน 3 ผัวเมีย (2549) เมียน้อยแทง

บ้านใหญ่ดับกลางห้าง (2549) ผัวน้อยส่องผัวหลวงดับ (2550) เมีย

หลวงหงึโหดจ้วงแทงเมยีน้อย (2550) เมยีหลวงลยุเมยีน้อยมดีฟันหวั 

ราดน�้ามันเสื้อ-ผ้า เผาพร้อมเมียเด็ก (2551) เมียน้อยฆ่าเมียหลวง 

อ้างแค้นถูกด่า-กดขี่ จ้างมือปืนซัลโวคาที่ (2551) จับผัว-เมียหลวง

จ้างฆ่าเมียน้อย (2552) หลวงสุดกลั้นผัวอบต. ควงมาเย้ย กรดสาด

หน้าบ้านเล็ก ยิงเป้ากางเกงเล็งพวงสวรรค์มุ่งดับไฟแค้นพลาดถูกท้อง 

(2552) หึงโหดเมียหลวงคว้าลูกซองยิงเมียน้อยดับ (2552) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกรณีความรุนแรงในครอบครัวที่มีสาเหตุจากการ

ไม่ได้รบัการตอบสนองทางเพศ ไม่ยนิยอมให้มเีพศสมัพนัธ์ ท�าให้อกีฝ่าย

โกรธและลงมือท�าร้ายจนถึงแก่ชีวิต เช่นข่าว กิ๊กสาวแทงผจก.บิ๊กซีดับ

ไม่ให้อึบ๊โมโหเข้าตบตมีดีจิม้สวนตดัเส้นเลอืด (2549) ฆ่าเมยี-ลกูเลีย้ง

เผาบ้าน-ยิงตัวฉุนเมียไม่ให้นอน (2550) รวบผัวฆ่าเมียหมกม่านรูด

อ้างหยามเซ็กซ์สู้ฝรั่งไม่ได้ (2550) รปภ.หนุ่มขออึ๊บเมียก่อนแยกทาง

ไม่ยอมคว้าท่อนเหล็กตีผัวดับคาที่ (2550) พระเอกลิเกโหดถล่มยิงกิ๊ก

พรุนฉุนปมบนเตียงหญิงเมาท์หนักชายเป็นซาดิสต์ (2552) เป็นต้น
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(2) ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างพ่อ/แม่และลูก 

ในทีน่ีเ้ป็นกรณพ่ีอ/แม่ท�าร้ายลกูจนถงึแก่ชวีติ และลกูท�าร้ายพ่อ/

แม่จนถึงแก่ชีวิต และกรณีท�าร้ายจนถึงแก่ชีวิตทั้งครอบครัว มีสัดส่วน

คิดเป็น 26% ของข่าวว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุที่แยก

เป็นหัวข้อไว้ต่างหากก็เพื่อแสดงภาพความรุนแรงต่อชีวิตที่สามารถ 

เกดิขึน้ได้ง่ายทีส่ดุ เนือ่งจากเกดิขึน้จากบคุคลทีใ่กล้ชดิทีส่ดุ ไว้ใจได้มาก

ที่สุด คือ พ่อ-แม่-ลูก สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวหัวข้อนี้ 

มีหลายประการด้วยกัน เช่น ฆ่าครอบครัวเพื่อหนีปัญหาบางอย่าง  

โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ความเครียด ความผิดหวัง ความเจ็บป่วย

ร้ายแรง หรือเป็นผลจากเมาเหล้า ติดยาเสพติด ที่น่าสนใจคือ การฆ่า

ลกูด้วยเหตยุตุคิวามสมัพนัธ์กบัสามหีรอืภรรยา หรอืเพือ่ประชดพฤตกิรรม 

ของอกีฝ่าย และกรณลีกูท�าร้ายพ่อเนือ่งจากท�าร้ายแม่ ทัง้นี ้ข่าวในหวัข้อ

นี้ทั้งหมดรวมถึงพ่อ/แม่เลี้ยง หรือพ่อ/แม่บุญธรรมไว้ด้วย

ตัวอย่างข่าวที่พ่อหรือแม่ท�าร้ายลูกจนเสียชีวิต มีสาเหตุหลาก

หลาย เช่น ทนต่อบางพฤตกิรรมไม่ไหว ประชดคูส่มรส เป็นผลจากเหล้า

หรือยาเสพติด ฯลฯ ได้แก่ พ่อโหดกระทืบลูกติดแม่ 2 ขวบไส้แตก 

(2540) ลูกร้องดังพ่อร�าคาญจับปาดคอ (2540) ผัวติดเหล้า เมียโหด

เฉือนคอลูก 2 ขวบดับ (2541) พ่อสุดทนจ�าใจฆ่าลูกทรพีทาสยาบ้า 

(2541) ประชดเมียทิ้งพ่อฆ่าลูก 2 ขวบกรอกยาพิษ (2541) พ่อคลั่ง

ยาบ้าจบัลกูโยนน�้า (2541) ตดิเอดส์จากผวั ซ ี5 ฆ่าลกู กรอกยาเชอืด

คอ (2541) ลูกโยเยพ่อเลี้ยงเตะโครมดับอนาถ (2541) สองแม่ลูก

น้อยใจชีวิตซดยาฆ่าแมลงดับ (2541) พ่อจ�าใจฆ่าลูกทรพีท�าร้ายแม่ 

(2541) พ่อแค้นลกู เหน็เป็นกระสอบทรายกะซวกดบั (2542) ปมแม่

คลัง่ฆ่าลกูน้อยเออืมระอาผวั (2542) แค้นผวักลบัดกึฆ่าลกูในไส้ (2542) 

3 พ่อแม่ลูกสลดซดยาหนีความอดอยาก (2542) ประชดเมียหนี ผัว

ระเบิดหัวดับ ยิงทิ้งลูกชายหญิง (2542) แค้นผัวรักทรยศ แม่อ�ามหิต
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จับลูกกรอกยาพิษ (2542) กระทืบลูกตายคาที่ พ่อเลี้ยงโหดระบาย

แค้นแทนเมยี ขอเงนิกนิเหล้าไม่ได้ (2542) เอือ้งเหนอืประชดผวั เชอืก

มัดร่างลูกน้อยโดดอ่างเก็บน�้าฆ่าตัว (2543) หักคอฆ่าสลดลูกชาย 4 

ขวบ แม่เอดส์ขั้นสุดท้ายห่วงลูกรับชะตาโหด (2543) น้อยใจผัวกินยา

ฆ่าตวัตายพร้อมลกูน้อย (2543) พ่อเลีย้งอ�ามหติจบัโยนบกสลบฆ่าลกู

วยัขวบครึง่ (2544) สลดพ่อฆ่าลกูแค้นด่าเมยีน้อยชกัปืนยงิหวั (2544) 

พ่อสุดทนซัลโวลูกทรพีดับคาบ้าน (2544) เมียระแวงผัวมีชู้ จับลูก 2 

คนกรอกยาพิษ-ฆ่าตัวตาย (2544) จับพ่อเลี้ยง-แม่แท้ทุบตีลูกน้อย

ตายอนาถ (2544) อ้างโมโหเมีย ตื้บลูกพิการตาย (2545) พ่อเลี้ยง

โหดไม้ฟาดลูก 3 ขวบคามือ ไม่หน�าใจชกช�้าที่ท้อง เหตุป้อนข้าวแล้ว

งอแง (2546) แม่ 18 ฆ่าลูก 4 เดือน หักคอดับ-ซดยาพิษประชดผัว

ทิง้ (2546) พ่อสลดัจวีรฆ่าลกูตดิยา เพีย้นช�าเราสตัว์ไม่พอตามราวแีม่ 

(2547) น้อยใจเมียมีผัวใหม่ซดยาพิษดับพร้อมลูก 2 ขวบ (2547) 

แม่รับโมโหลูกอึราด จับหัวโขกห้องน�้าดับ (2548) ยาพิษใส่นมกรอก

ลูกดับ ผูกคอตายตาม ระแวงผัวปันใจ (2548) ซ้อมเมียน่วม พ่อ 74 

เข้าห้าม เจอพร้าเข้าขู่ ลูกซองยิงดับ (2548) เฒ่า 74 แทงลูกเลี้ยงขี้

เมา ตัดขั้วหัวใจดับอนาถ สุดทนถูกซ้อมประจ�า (2548) แม่รมแก๊สฆ่า

ลูก 8 เดือนตายอนาถแค่ผัวไม่กลับบ้าน (2549) แม่มอบตัวรับฆ่า

ลูกสาววัย 9 เดือน เพราะผัวใหม่ไม่ชอบที่มักร้องไห้โยเย (2549) พ่อ

โมโหลูกร้อง บีบคอดับคามือ (2551) พ่อเหลืออดฆ่าลูกทรพี เผยเหตุ

โดนซ้อมประจ�า (2551) จน-เครยีด-คลัง่ พ่อตืบ้ลกูสาวดบัแค่ท�าไอตมิ

เลอะบ้าน (2552) ฉุนเปิดวิทยุดัง-พ่อยิงลูกเลี้ยงดับ (2552) เป็นต้น

ตัวอย่างข่าวที่ลูกเป็นผู้ท�าร้ายพ่อหรือแม่จนเสียชีวิต ได้แก่  

ไอ้ทรพีคลั่งยาบ้า ปากฉลามฆ่าพ่อดับ (2540) ลูกฆ่าแม่ทุบกบาลตาย

คาที ่(2540) ลกูทรพคีลัง่คว้าปังตอไล่ฟันพ่อแม่น้อง (2540) ลกูทรพี

เสีย้นยาบ้าฆ่าพ่อท�าร้ายแม่ (2541) ลกูทรพคีลัง่ยาบ้าแทงแม่ร่างพรนุ 

(2541) ลูกฆ่าพ่อ ถูกกดดันทนไม่ไหว (2542) ฆ่าพ่อเลี้ยงมอบตัว 



ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย 81

แค้นปล�้าน้อง (2542) ลูกก่อเหตุปิตุฆาตแค้นพ่อทรมานแม่ (2543) 

เหน็พ่อเมาทบุตีแม่ ลกูวยั 14 ปีปิตมุาต (2543) ทรพตีดิยา-ประสาท

ฆ่าพ่อบังเกิดเกล้า (2543) ลูกทรพีฆ่าแม่แล้วเผา อ้างอยู่ไปเปลือง 

ข้าวสุก (2543) ลูกทรพีก่อคดีปิตุฆาต ปืนแก๊ปจ่อยิงขมับพ่อ โมโห 

ถูกสั่งให้ท�างาน (2544) ลูกทรพีฆ่าพ่อ-ย่า ฉุนต�าหนิตกงานพาคู่เกย์

เข้าบ้าน (2545) ลูกสุดทนพ่อขี้เมา ซ้อมแม่ประจ�า จ้วงมีดแทงดับ 

(2545) ตะลงึแม่-ลกูมัว่เซก็ส์ อ้างถกูหยามมาตฆุาต (2545) ลกูทรพี

ฆ่าพ่อแค้นทิ้งแม่มีเมียใหม่ (2546) ทรพีโหดโมโหหิวสากทุบหัวฆ่าพ่อ

บังเกิดเกล้า (2546) ซัลโวดับคาชามข้าวลูกฆ่าแม่อ้างไม่ยอมให้เที่ยว 

(2546) ลูกทรพีแม่ไล่ไปนอนฉุนใช้ไม้ตีสมองกระจาย (2547) ล่าลูก

ทรพีโมโหหิวมีดฟันหัวพ่อบังเกิดเกล้า (2547) ลูกทรพีตีพ่อตายคามือ 

ขอเงินเที่ยวให้ร้อยเดียว (2547) ชะแลงตีหัวพ่อดับ ยัวะถูกด่าขี้เมา-

หลังยาว (2547) ลูกเลี้ยงโหดฆ่าพ่อ ฉุนท�าร้ายแม่-เมีย ใช้มีดแทงไส้

ทะลกั (2547) ลกูทรพฟัีนคอแม่ดบั อ้างแค้นพ่อ-แม่หงุข้าวไปถวายพระ  

(2548) ทะเลาะกันเรื่องแมว ลูกฟันคอฆ่าพ่อเลี้ยง (2549) ลูกทรพี

ฆ่าแม่ ท�าแต่ไข่เจียว (2549) ลูกเลี้ยงแค้นถูกด่าขี้คุก คว้ามีดแทงพ่อ

เลี้ยงดับ (2549) สลดลูกสาวปกป้องแม่ คว้ามีดแทงพ่อเลี้ยงดับแค้น

ท�าร้ายบุพการี (2549) ลูกทรพีกระทืบพ่อดับ แม่เผยท�าร้ายประจ�า

เพราะฤทธิ์สุรา-ยาบ้า (2549) ทรพีชักมีดแทงพ่อดับ แค้นถูกตบเรื่อง

ขี้เหล้า (2550) สยองลูกฆ่าพ่อก่อนคว้านทองกินเครื่องใน-หัวใจ 

(2550) สุดสลด-ลูกทรพี ฆ่าพ่อแม่ตายคามือ แค้นรักน้องมากกว่า 

(2550) ทรพีน�้าร้อนราดไม้ตีแม่พิการดับ (2550) ลูกทรพีฆ่าพ่อ  

ทนไม่ไหวเมาแล้วซ้อมแม่ (2551) ลูกเลี้ยงทุบแม่เลี้ยงกดน�้าดับ ฉุน

ท�ากบัข้าวช้าพ่อดไุล่หน ี(2551) ทรพฆ่ีาพระพ่อ ยงิดบัอ�ามหติ (2551) 

แค้นซ้อมแม่-แทงพ่อเลี้ยง (2551) คว้ามีดแทงพ่อ 11 แผลดับหลัง

ถกูดดุ่าให้ช่วยท�างาน (2552) ลกูชายทรพบีกุฆ่าแม่ โมโหไม่ประกนัตวั 

(2552) เป็นต้น
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ตัวอย่างข่าวท�าร้ายจนถึงแก่ชีวิตทั้งครอบครัว หรือฆ่ายกครัว 

ได้แก่ นาแล้งสวนล่มหนีจนฆ่าล้างครัว (2540) หนุ่มใหญ่พ่ายชีวิตยิง

ลูกฆ่าตัวตายหนีกลุ้ม (2540) ม่ายสาวเครียดจัดฆ่าเผาลูกครอบครัว

แตกยับ (2545) พ่อยิงลูกสาววัย 15 หนีสภาพชีวิตรันทด (2545) 

พ่อ-แม่วยัโจ๋กรอกยาพษิ หนโีรคร้ายตายตามลกู 4 ขวบ (2546) สลด

ฝาแฝดวัย 1 เดือน ตาย 3 ศพพร้อมแม่ ผูกคอยกครัวประชดชีวิต 

(2546) น้อยใจเมียกรอกยานอนหลับลูกแล้วแขวนคอตัวเอง (2547) 

กรอกยาพิษฆ่า 3 ลูกสาว พ่อ-แม่โดดตึกตายตาม (2548) เมายาบ้า-

วิปริต ฆ่ายกครัวพ่อ-พี่-น้อง 3 ศพ (2548) หนุ่มฆ่ายกครัวอ้างแค้น

พ่อแม่ปล่อยน้องถกูข่มขนื (2548) สลดซ ี5 ปืนคลัง่ โรคซมึเศร้ามรณะ 

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�าร้ายถึงชีวิตคนในครอบครัว ทั้งกรณี

พ่อ/แม่ท�าร้ายลูก สามีท�าร้ายภรรยา พ่อตาท�าร้ายลูกเขย หรือญาติ

ท�าร้ายและฆ่ากัน สาเหตุขัดแย้งที่น�าไปสู่การฆ่าในครอบครัวนี้มีหลาย
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ลักษณะ ได้แก่ การไม่สามารถทนกับพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้ เช่น  

ชอบทุบตี ใช้ก�าลัง บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ไม่รับผิดชอบครอบครัว  

เล่นการพนนั กนิเหล้า ตดิยาเสพตดิ ไปจนถงึปัญหากระทบกระทัง่เลก็ๆ 

น้อยๆ ในครอบครัวที่น�าไปสู่การลุแก่โทสะ การโทษคนในครอบครัว 

ในกรณีที่ท�าให้ครอบครัวตัวเองล่มสลาย ไม่สามารถขอคืนดีกับคู่ได้  

และลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงในที่สุด

ตัวอย่างข่าวความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากปัญหากระทบ

กระทัง่เลก็น้อยในชวีติประจ�าวนั ทัง้ระหว่างคูส่มรส ญาตทิางสายเลอืด 

และญาตจิากการแต่งงาน ได้แก่ เมยีไม่ให้เงนิผวัถกูหมกท้องร่อง (2540) 

เขยโหดกลัวแม่ยายพรากเมียกะซวกดับ (2540) ขอยืมเงินแม่ยาย 

ไม่ได้ยิงเมียฆ่าตัว (2540) ตัดหัวน้องสะใภ้เซ่นหิวข้าว (2541) เหม็น

ขีห้น้าผวัใหม่ลกูสาว จบัหลานกรอกยาฆ่าแมลง (2542) พีเ่ขยกระหน�่า

ยิงน้องสะใภ้ปากจัด (2542) ผัวเมียขี้บ่นด่าไฟแลบ ผัวเดือดยิงทิ้ง 

(2542) ปู่-ย่ามหากาฬราดน�้ากรดฆ่าหลาน 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�้ากลัวปูดข่าวชู้รักคนใหม่ (2549) 3 ขวบ

โยเย-เชือดคอ น้าสาวโหดโยนศพทิ้งอ่างห้องน�้า (2549) เขยโหดฉุน

พ่อตากระหน�่าลูกซองใส่ฐานดุด่าไม่เว้นวัน (2551) แม่ยายปืนดุ  

ยงิลกูเขยดบั เถยีงสู-้ไม่ได้ (2551) ร�าคาญหลานร้องโยนบ่อดบั (2551) 

เป็นต้น
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ตวัอย่างข่าวฆ่ากนัในครอบครวัเนือ่งจากพฤตกิรรมใช้ความรนุแรง

ของคู่หรือคนในครอบครัว มีทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสโดยตรง และที่

เกดิขึน้กบัญาตพิีน้่องในครอบครวั เนือ่งจากผูก้ระท�ามพีฤตกิรรมใช้ความ

รุนแรง และญาติใกล้ชิดทนพฤติกรรมนั้นไม่ไหว ได้แก่ พ่อตาปืนโหด

ลั่นไกสังหารลูกเขยตัวดี (2541) สุดทนผัวซาดิสต์คว้าขวานจามดับ 

(2541) จ�าใจฆ่าผัวขี้เมาชอบตบแม่เตะลูก (2541) เห็นลูกเมียเป็น 

กระสอบทราย เมยี-ลกูสาว-ลกูเขยร่วมมอืช�าระแค้นจบัมดัแล้วฆ่า (2541) 

แค้นซ้อมรายวันย่องทุบหัวผัวตายคาเตียง (2542) ลูกเขยฟันแม่ยาย

ดับแค้นมาด่าซ้อมเมีย (2545) แย่งมีด-แทงอกทะลุ เมียดับแค้น ฆ่า

ผัว-ซ้อมทุกวัน (2546) ฆ่าจัดฉากแพทย์หนุ่ม เมียรับสุดทนถูกซ้อม-

เจ้าชู้ (2546) ฆ่าแม่ยาย-ลุงป้าคลั่งแค้นขวางคืนดีกับเมีย ผัวเก่าโหด

ใจทมิฬรัวอาก้าใส่บ้าระห�่า (2547) สาวใหญ่แค้นผัวแข้งโหดคว้าอีโต้

สับยับ (2547) สุดทนผัวขี้เมากลับจากเที่ยวแล้วชวนเตะต่อยคว้ามีด

แทงสวนดบั (2548) เมยีสดุทนผวัเมาแล้วซ้อม-แทงดบั (2549) ม่าย

สาวแค้นแฟนหนุ่มขี้เหล้าตบเตะโชว์คว้ามีดแทงดับ (2551) พี่ฉุนยิง

น้องดับเห็นชอบเตะพ่อบอกแล้วไม่เชื่อ (2552) สุดทนผัวซาดิสต์เมา

ซ้อมขอมีเซ็กส์มีดแทงอก-ตัดจู๋ดับ (2552) เป็นต้น

ตวัอย่างข่าวทีม่สีาเหตจุากปัญหาเพศสมัพนัธ์ การไม่ยนิยอมให้

มเีพศสมัพนัธ์ของคู ่หรอืเพศสมัพนัธ์ทีเ่ข้ากนัไม่ได้ของคู ่ได้แก่ เหตผุวั

ฆ่าเมียไม่พาขึ้นสวรรค์ (2540) ฉุนเมียไม่ให้อึ๊บ คว้าปังตอสับคอวิ่น 

(2541) มังกรหลับไม่ตื่นเมียหนีฆ่าตัวตาย (2541) หนุ่มรปภ.ทาส

กาวแค้นไม่ให้อึ๊บ บีบคอเมียดับคามือ (2542) เมียไม่ให้นอนด้วยผัว

โฉดกรีดจิ๋มยับ (2543) เมียไม่ยอมให้อึ๊บ ผัวฆ่าขยี้พี่แฟนดับ (2544) 

เมียแค้นผัวบ่นรสสวาทจืดชืดแทงดับ (2546) ผัวฆ่าเมียมอบตัวตร. 

อ้างพลิกึโดนบงัคบัร่วมเพศ (2547) เครยีดนกเขาไม่ขนั-ฆ่าเปลอืยเมยี 

(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�าเร็จยิงพ่อตาดับ 

(2541) แค้นเมียผีพนันสิง ผัวคว้าเสียมฟาดกะโหลกแบะ (2542) 

ลูกสาวเสเพลพ่อแม่ซดยาดับสนิท (2542) อีโต้สับลุงเขยสยอง แค้น

ย�่ายียาย (2542) ผีพนันสิงพ่อคลั่งฆ่าหมู่ลูกเมีย สายไฟรัดคอตาย

เกลี้ยง 4 ศพ (2545) หลานทรพีเมาคลั่ง-ทุบลุงจนขาดใจ (2546) 

เสพยาบ้าเพีย้นคว้าจอบฆ่าเมยี (2546) เมยีควงขวานจามหวัผวัขีเ้มา 

(2547) เขยขี้เมาฟันหน้าพ่อตา ยัวะไม่เจรจาคืนดีเมีย (2548) ผัว

แทงดบัเมยีขีเ้มากลบัเช้า (2549) รวบผวัเมาสตแิตกกระทบืเมยีดบัคา

ตีน (2550) หลานคลั่งคว้ามีดดาบไล่กระหน�่าฟันป้ายับหลายสิบแผล

ดบั (2550) สดุทนเมยีตดิพนนัหนีอ้ือ้-แทงดบั (2551) พษิพนนับอล-

หลานทรพีฆ่าโหดปู่ 87 (2552) เป็นต้น

ข่าวความรนุแรงในครอบครวัในช่วงทีร่วบรวมข้อมลูทีส่ือ่ให้ความ

สนใจเป็นข่าวดังและติดตามคดีต่อเนื่องระยะหนึ่ง คือ ข่าวหมอวิสุทธิ์

ฆ่าช�าแหละภรรยาคอืพญ.ผสัพร เนือ่งจากปัญหาหย่าร้างและทรพัย์สนิ 

ในปี 2544 ข่าวกรณีฆาตกรรมภรรยาอดีตอาจารย์นิด้า ในปี 2544  

ที่ต่อมาภายหลังศาลตัดสินให้แค่รอลงอาญา และกลายเป็นประเด็นที่

สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

2.2 ความรุนแรงทางเพศ 

ความรนุแรงทางเพศในทีน่ีไ้ด้แก่ ความรนุแรงลกัษณะต่างๆ ทีเ่กดิ

ขึ้นในครอบครัวที่เป็นประเด็นทางเพศ ได้แก่ การละเมิด การคุกคาม

ทางเพศ การทารณุท�าร้ายทางเพศ การข่มขนืทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั และ

กรณีความรุนแรงทางเพศที่ส่งผลกระทบชีวิต มีทั้งสิ้น 1,149 รายการ 
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ที่มากที่สุดเป็นกรณีข่มขืนโดยคนในครอบครัวด้วยกันเอง ทั้งที่เป็นพ่อ

ร่วมสายเลอืด พ่อเลีย้ง และญาต ิส่วนใหญ่พบว่าผูถ้กูกระท�ารนุแรงเป็น

เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี อายุน้อยที่สุดของเหยื่อผู้ถูกกระท�ารุนแรงทางเพศ

คือ 1 ขวบ 11 เดือน นอกจากนี้ก็มีผู้พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  

ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย 

ประเด็นส�าคัญที่มักน�าเสนอในข่าวเหล่านี้คือ สาเหตุของ 

การกระท�ารุนแรงทางเพศนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น  

เมาเหล้า เสพยาบ้า มีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง แต่ที่ส�าคัญคือ 

ทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ ที่คิดว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว ลูก/เมีย

ต่างเป็นสมบัติของพ่อ ท�าให้ผู้ชายในครอบครัวหลงคิดไปว่ามีสิทธิชอบ

ธรรมทีจ่ะท�าอะไรกไ็ด้กบัลกูหลานในบ้านในฐานะเจ้าของชวีติและร่างกาย 

เป็นการใช้อ�านาจของผูเ้ป็นพ่อและความเป็นชายทีเ่หนอืกว่ากระท�ารนุแรง

ต่อผูห้ญงิในครอบครวั ซึง่อยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถต่อสูไ้ด้ และความกลวั

จากการข่มขู่ท�าร้าย นอกจากนี้ก็ยังแสดงให้เห็นวุฒิภาวะของหัวหน้า

ครอบครัวเหล่านี้ที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจหรือจัดการกับตัวเองเมื่อมี

อารมณ์ทางเพศได้

กรณีข่มขืนโดยพ่อแท้ๆ หรือพ่อเลี้ยง 

เป็นข่าวที่ถูกน�าเสนอบ่อยครั้งและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือการที่ 

ผู้เป็นแม่รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้ผู้เป็นพ่อกระท�ารุนแรงทางเพศ 

กบัลกู เพือ่ไม่ให้สามไีปมคีวามสมัพนัธ์อืน่นอกบ้าน ได้แก่ สลดครอบครวั

นรก จับพ่อ-ปู่ขยี้ 2 ด.ญ.ลูกหลาน (2540) 3 พ่อลูกหื่นกามสามัคคี

ข่มขนื 2 สาวลกูเลีย้ง (2540) สลดจบัพ่อบงัเกดิเกล้าข่มขนืลกูชายวยั 

4 ขวบ (2541) พ่อนรกโผล่อีกข่มขืนลูกสาวรวดเดียว 2 คน (2541) 

โผล่มาอีกพ่อสุดชั่วขยี้ลูกสาววัย 5 ขวบ (2541) พ่อชั่วข่มขืนลูกในไส้ 

เรยีงควิ 4 รายรวด (2541) สลดแม่เป็นใจพ่อ คลัง่กามขยีส้วาทลกูสาว
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ในไส้ 6 คน (2541) พ่อร่วมมอืแม่เลีย้งข่มขนืลกูแฝด 4 ขวบ (2541) 

พ่อเลีย้งชัว่ข่มขนืลกูตดิเมยีวยัแค่ 7 ขวบ (2544) จบัพ่อหืน่ขยีล้กูสาว

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�า้ (2546) พ่อเลีย้งหืน่ขยีส้วาทลกูโชว์หน้าแม่ (2546) สลด

ด.ญ. 14 บ้านแตกถกูข่มขนืพ่อซ�้าเตมิซ้อมน่วม (2547) แม่ยดัตราบาป

ลูก ส่งตัวบ�าเรอผัวใหม่ (2547) จับพ่อชั่วข่มขืนลูกแฉเมียรู้ยังท�าอีกขู่

ปากโป้งโดนฆ่า (2547) รวบพ่อชัว่ข่มขนืลกูตวัเองตัง้แต่อนบุาล (2549) 

แม่ใจยกัษ์จบัลกูให้พ่อเลีย้งข่มขนื ตัง้แต่ 9 ขวบนานกว่า 2 ปีจนลกูสาว

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) พ่อเลีย้งสดุชัว่ข่มขนืลกูพกิารโปลโิอ-เป็นใบ้ (2551) รวบ

พ่อหื่นตุ๋ยลูกชายในไส้วัย 4 ขวบ (2551) นักเรียนม.2 ถูกพ่อเลี้ยง

ข่มขนื 5 ปีบอกแม่กแ็ค่ดดุ่าแต่ไม่ช่วย (2551) แม่เป็นใจพ่อเลีย้งข่มขนื 

2 ลูกในไส้วัย 4-8 ขวบ (2552) เป็นต้น

กรณีข่มขืนโดยญาติผู้ชาย 

ในข่าวที่น�าเสนอมีทั้งที่เป็นลุง น้า อา ปู่ ตา น้าเขย พี่ชาย ฯลฯ 

ได้แก่ข่าว รวบ 2 อายอดชัว่รมุข่มขนืหลาน (2540) ปูว่ยั 84 ปีตณัหา

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�้าหลานท้อง 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 เลวขยี ้6 ขวบแม่จงูมอืแจ้งรวบ (2548) 2 ลงุ-1 น้าหืน่ข่มขนืหลาน

วัย 12 ขวบ (2549) ตร.รวบพี่เขยข่มขืนน้องเมียปัญญาอ่อนจนตั้ง

ท้อง 5 เดอืน (2549) แจ้งจบัเฒ่า 60 ข่มขนืหลานปัญญาอ่อน (2549) 

แจ้งจบัลกูเขยหืน่ข่มขนืหลานสมองพกิาร (2549) ขนืใจ 11 ขวบมลีกู 

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�าหรับกรณีการข่มขืนต่อเนื่องนั้นจากข่าวที่รวบรวมพบว่านาน

ทีส่ดุคอื 11 ปี ตวัอย่างข่าวกรณเีหล่านีไ้ด้แก่ข่าว จบัไอ้ชัว่ข่มขนืลกูเลีย้ง

สุดหื่นย�่ายีสวาท 2 ปีเต็ม (2540) พ่อใจสัตว์ข่มขืนลูกในไส้มาราธอน 

(2540) ตาระย�าข่มขืนหลานมาราธอนนาน 4 ปี (2541) ล่าลุงเฒ่า

บ้ากามขยี้หลานมาราธอนกว่า 3 ปี (2541) ลูกประดู่ข่มขืนลูกนาน 4 

ปี (2541) สาวพิการพ้นภัยพ่อบัดซบข่มขืนทารุณ 11 ปี (2541) พ่อ

ใจสตัว์ข่มขนืลกูในไส้มานานถงึ 6 ปี (2542) ตาชัว่ข่มขนืหลานมาราธอน 

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) พ่อล่ามโซ่ลกูขงัลมื 6 ปีเจ้าตวัโฮแฉโดนข่มขนื (2547) พ่อ
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โฉดโคตรทารุณ ล่ามโซ่-ทารุณ 10 ปี (2547) อนาถ 8 ขวบโดนขืนใจ 

2 ปี 6 ขวบถกูพ่อเลีย้งขยี ้หนเีจอเพือ่นพ่ออกี 2 (2548) จบัพ่อขนืใจ

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�ารวจ (2552) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกรณีลูกข่มขืนแม่ และญาติสูงวัยกว่า ได้แก่ข่าว 

สงัคมชัว่ลกูตดิยา ซ้อมแม่แถมข่มขนื (2540) สงัคมสดุทรามข่มขนืแม่

ป่วยเป็นอัมพาตวัย 60 (2540) หลานชั่วขยี้กามยายวัย 75 (2542) 

สวมวิญญาณเดรัจฉานข่มขืนแม่อนาถป่วยอัมพฤกษ์ (2543) เหลน

ข่มขืนทวดวัย 102 ปีโหดบีบคอคามือ (2544) เขยแค้นฉุดแม่ยายไป

ขยี้กาม (2544) เด็กหื่น ป.6 ยอมเปิดปาก รุมโทรมดญ.เลียนพ่อแม่ 

(2544) เดก็ป.5 ลวง 5 ขวบข่มขนื หลงัดหูนงัโป๊จนเกดิอารมณ์ (2546) 

จบัเขยเทครวัแสบขยีแ้ม่ยาย-น้องเมยี (2548) จบัหลานชายข่มขนืยาย 

66 หมกทรงไทย (2549) จับลูกเขยหื่นข่มขืนแม่ยายตัวเอง (2552) 

เป็นต้น

กรณคีวามรนุแรงทางเพศนี ้มข่ีาวจ�านวนหนึง่เป็นเรือ่งของความ

รนุแรงทางเพศทีน่�าไปสูก่ารเสยีชวีติ เกดิขึน้ได้ทัง้ในระหว่างคูส่มรส และ

ญาติสนิท สาเหตุของการข่มขืนแล้วฆ่าที่น�าเสนอในข่าวส่วนใหญ่เป็น

เพราะกลวัความผดิทีไ่ปข่มขนืเหยือ่ ผูก้ระท�ามพีฤตกิรรมใช้ความรนุแรง 

ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เนื่องจากเมาเหล้า เสพยา หึงหวง โมโห ฯลฯ 

ตัวอย่างข่าวเหล่านี้ได้แก่ เฒ่า 68 ฟิตจัด ทุบเมีย 79 ดับ แค้นขัดขืน

อึบ๊ (2540) หมายข่มขนืญาตติวัเองไม่ส�าเรจ็ฆ่าทิง้ (2545) พ่อฆ่าลกู

ขวางทางข่มขนืน้อง (2545) เมยีสบัคอ-ผวัชัว่ขนืใจลกูโรคเอ๋อ (2546) 

ผวัเหีย้มข่มขนืโหดฆ่าเมยีสยอง (2546) ผ้าเหลอืงร้อนพ่อฆ่าลกูก่อคดี
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ข่มขืน (2547) รวบตาหื่นสุดโหดขยี้กามหลานกดน�้า-ฆ่าพรางคดี 

(2549) หนุม่ก่อสร้างเมาหงึโหดซ้อมเมยีจนตายนกึว่าสลบข่มขนืศพซ�้า 

(2550) DNA มัดลูกข่มขืนฆ่าแม่วัย 75 (2551) ปล�้าลูกเลี้ยง-ขัดขืน 

พ่อเลีย้งหืน่ ฆ่าตายทัง้แม่-ลกู (2551) พ่อโหดฆ่าเมยี-ลกู โกรธ-ขวาง

ขืนใจ (2552) ผัวเมาขอหลับนอนกับภรรยาแต่ปฎิเสธเลยใช้ก�าลัง  

ฝ่ายผัวโดนกัดลิ้นขาด (2552) เป็นต้น

การล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัว 

มีสัดส่วนของข่าวหัวข้อนี้ประมาณ 10% ของข่าวว่าด้วยความ

รนุแรงทางเพศในครอบครวั ส่วนใหญ่เป็นข่าวและบทความทีพ่ดูถงึปัญหา

การละเมดิและคกุคามทางเพศในสงัคม การส�ารวจสถานการณ์ การสรปุ

สถิติส�าคัญในเรื่องการละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ก็เป็นข่าวรายงาน

เหตุการณ์การละเมิดทางเพศ การกระท�าอนาจารต่อคนในครอบครัว 

ตวัอย่างข่าวการละเมดิทางเพศในครอบครวั ได้แก่ พ่อเลีย้งบงัคบั

ลูกส�าเร็จความใคร่ให้ (2540) สถิติภัยทางเพศรอบ 6 เดือนเหตุ 

มักเกิดในบ้านจากคนรู้จัก (2542) พบตัวเลขเด็กถูกล่วงเกินทางเพศ

เพิม่เท่าตวั ระบเุพราะสงัคมเปิดโอกาสให้ผูช้ายเสพตดิทางเพศ (2543) 

แจ้งจับผัวซาดิสต์ท�าอนาจารลูกสาว (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

พกิารเกนิครึง่เหยือ่คกุคามทางเพศ (2552) ปี 51 พบเดก็ถกูล่วงละเมดิ

ทางเพศกว่าพันราย (2552) เป็นต้น
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2.3 การท�าร้ายร่างกายในครอบครัว 

ในส่วนของการท�าร้ายร่างกายในครอบครัวนั้นมีจ�านวน 848 

รายการ คิดเป็น 13% ของข่าวในหัวข้อความรุนแรงในครอบครัว  

ส่วนใหญ่เป็นการทุบตีท�าร้ายลูก ด้วยมือ ไม้ เข็มขัด หยิก เอาบุหรี่ 

จี้ หรือขว้างปาสิ่งของใส่ เนื่องจากดื้อ ซน ร้องไห้งอแง ขณะที่พ่อ/ 

แม่เหน็ดเหนื่อยจากการท�างาน ท�าให้อารมณ์หงุดหงิดและลงท้ายด้วย

การเฆี่ยนตี ความรุนแรงระหว่างคู่สมรสได้แก่ การทุบตีท�าร้ายร่างกาย 

ที่อาจเกิดจากพฤติกรรมใช้ก�าลัง เมาเหล้า เสพยาบ้า ที่มักจะเป็นข่าว

คือกรณีจับลูก/เมียเป็นตัวประกัน นอกจากนี้ก็มีกรณีท�าร้ายร่างกาย 

ทุบตีท�าทารุณคู่

(1) พ่อ/แม่หรือผู้ปกครองท�าร้ายทารุณลูก 

เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นร้องไห้งอแง ดื้อ วิ่ง

เล่นซุกซน ไม่เชื่อฟัง ท�าโทษที่ไม่ช่วยท�างาน หรือเที่ยวเตร่นอกบ้าน ใน

บางกรณเีป็นเพราะลกูมพีฤตกิรรมผดิปกต ิเช่น ซมึเศร้า พดูจาไม่รูเ้รือ่ง 

และอาจท�าร้ายคนในครอบครวั นอกจากนีก้เ็ป็นกรณที�าร้ายลกูเนือ่งจาก

โมโหคูท่ีท่อดทิง้ ไม่เอาใจใส่ ประชดพฤตกิรรมของคู ่ทีเ่ป็นข่าวส่วนใหญ่

ลกูมกัมอีายนุ้อย ทีน้่อยทีส่ดุคอื 3 เดอืน ลกัษณะการท�าร้ายทารณุได้แก่ 

เฆี่ยนตีด้วยมือและสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ ไม้ ไม้แขวนเสื้อ ฯลฯ เตะ 

ถีบ กระทืบ ตบ หรือขว้างสิ่งของใส่ จี้ด้วยบุหรี่ แทงด้วยเข็มเย็บผ้า 

ราดน�้าร้อน ใช้เทียนหยดตามร่างกาย จับล่ามโซ่ มัดไว้กับตัวบ้าน  

ให้อดอาหาร ไม่ได้รับการรักษาบาดแผล ฯลฯ นอกจากนี้ก็มีกรณีที่พ่อ/

แม่หรือผู้ปกครองเลี้ยงดูลูกผิดวิธี ทอดทิ้งไม่เอาใจใส่เป็นเวลานาน  

จนท�าให้ลูกผิดปกติ ด้อยพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการรับรู้
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ได้แก่ข่าว พ่อแม่ทารณุลกู 3 ขวบ จบัล่ามโซ่ยงักบัหมา (2540) 

ประชาสงเคราะห์ลยุช่วยหนนู้อยจากแม่เหีย้มพ่อโหด (2540) ผูป้กครอง

ทารุณเด็กจนอยากตาย (2540) พ่อแม่ล่ามโซ่ลูกสาวนาน 13 ปี 

(2540) จบัผวัเมยีทารณุลกู 3 ขวบ พ่อเลีย้งรบัตด้ีวยสายไฟ (2541) 

พ่อใจทรามสารภาพทุ่มดัมเบลใส่หัวลูก (2541) จับพ่อโหดกระทืบลูก 

2 ขวบ (2541) น้าทมิฬทารุณหลาน 9 ขวบ โหดผิดมนุษย์กรีดด้วย

มีด (2541) จิกหัวกดน�้า เทียนหยด กระทืบซ�้า พ่อแม่สุดโหดท�าร้าย

ลูก (2541) แม่เลี้ยงใจยักษ์คว้ามีดฟันมือลูก (2541) ตะครุบพ่อใจ

ยักษ์มือทารุณน้องอั้น (2541) หนูน้อยพ้นขุมนรกถูกจับมัดเยี่ยงสัตว์ 

(2541) พ่อเลี้ยงจับลูกสาวล่ามโซ่ขาขังในบ้าน (2542) 2 หนูน้อย

ชวีติรนัทดแม่ตดิคกุคดยีาบ้า พ่อเลีย้งโฉดทารณุซ�า้เตะเช้า-เยน็ปางตาย 

(2543) พ่อเลี้ยงสุดโหดเตะท้อง-โขกหัว 2 หนูน้อยหวิดดับ (2544) 

รวบแม่เลี้ยงขังลูกในกรงหมา ปากแข็งโวยลั่นซัดเด็กโกหก (2545) 

แม่ใจร้ายใช้เทปปิดปากลกูเลีย้ง โซ่ล่ามไพล่หลงั-ขงัอดข้าวอดน�้า (2546) 

สายยางฟาด น�้าร้อนราดลูก แค้นพ่อทิ้งเด็ก (2546) แค้นเมียหอบผ้า

หนคีตัเตอร์กรดีสาหสั (2546) แม่เลีย้งใจยกัษ์ขีโ้มโหใช้น�้าร้อนลวกปาก

ลูก (2546) พ่อใจยักษ์ทารุณลูกเลี้ยง 2 ขวบ ไฟลนอัณฑะ-บีบคอ-ตี

จนขาเสีย (2547) พ่อเลี้ยงเมาจับลูกเลี้ยงทุ่มสมองบวม (2548) พ่อ

เลีย้งโหดกระทบืเดก็ชายวยั 5 ขวบสมองช�้าเป็นเจ้าชายนทิรา (2548) 

พ่อทารุณลูกในไส้มีดฟัน-มือพิการ (2549) อุ้มลูกปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง

วอนเมียคืนดี (2549) ผัวหึงเมียเล่นแชททั้งวัน มีดจี้ลูกวัย 4 ขวบ

ประท้วง (2549) แฉออทิสติกโดนทารุณทุบตีกระดูกหัก (2550) แม่

เลี้ยงสุดโหดน�้าร้อนราด 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�าร้ายร่างกายระหว่างคู่ 

ความรนุแรงระหว่างคูน่ีม้ทีัง้ทีส่ามที�าร้ายทารณุภรรยา คอื ทบุตี 

และภรรยาท�าร้ายร่างกายสามี ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นจากการทะเลาะ 

มปีากเสยีง ด้วยเหตหุงึหวง มคีวามสมัพนัธ์ซ้อน ปัญหาเศรษฐกจิ หรอื

เรือ่งเลก็น้อยในชวีติประจ�าวนั เมือ่โมโหระงบัอารมณ์ไม่ได้จงึลงมอืท�าร้าย 

ทบุต ีหรอืบงัคบัขูเ่ขญ็ให้อกีฝ่ายกระท�าเรือ่งน่าอาย เช่น เดนิถอดเสือ้ผ้า 

บังคับให้คลาน ให้มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น ถ่ายรูปไว้ข่มขู่ หรือขู่ว่า 

จะฆ่าเอาชีวิต นอกจากนี้ก็เป็นข่าวท�าร้ายร่างกายเนื่องจากเมาเหล้า 

ข่าวจับคู่เป็นตัวประกัน เนื่องจากเมายาบ้า และข่าวภรรยาท�าร้ายสามี

ด้วยการตัดเฉือนอวัยวะเพศ เนื่องจากมีพฤติกรรมเจ้าชู้ เป็นต้น

ตวัอย่างข่าวท�าร้ายทารณุระหว่างคูไ่ด้แก่ สาวท้อง 2 เดอืนเฉอืน

เจ้าโลกผัวใส่ครกต�า (2540) ขัดใจดูแข่งเรือ ซ้อมเมียน่วม (2541) 

เฒ่าบ้ากามวิปริตจี้เมียตัวประกัน (2542) เมียหึงผัวสายตรวจแทงมิด

ปางตาย (2543) ผวัซาดสิต์จอมโหด ซ้อมเมยีจนตาบอด (2544) จบั

เมยีล่ามโซ่-ซ้อม แค้นขอให้หย่า ไม่เอาความผวักลวัลกูล�าบาก (2545) 

ผัวโหดทรมานเมียก่อนให้ลูกน้องอึ๊บ (2545) กรดเทใส่เจ้าโลกแค้นผัว

มีเมียน้อย (2546) กัดเจ้าโลก-พลาด พวงขาด! เมียหึง-ลงโทษผัว 

(2546) จบัเสีย่โลงศพดงัแข้งโหดซ้อมเมยีซาดสิม์ (2547) ตดัเจ้าโลก

กระจุย เมียแค้นผัวแอบมีกิ๊ก (2547) หึงอดีตเมียสาดกรดหน้าเละ 

(2547) ตัดจู๋ซ่าส์เมียแค้นตัณหาจัด ผัวพลังม้ามักมากพาเมียน้อย 

เข้าบ้าน (2548) ผัวสั่งนอนคนอื่น เครียดโดดสะพาน (2548) เมีย

สดุโหดทะเลาะกบัผวั น�า้กรดสาดหน้าดิน้พราด (2548) ลอ็กกญุแจมอื

เมียเก่า แก้ผ้าถ่ายรูปโชว์เพื่อน (2548) ตาวัย 73 หึงวางมวยยาย 

โมโหไม่ให้อึบ๊-ตร.กาวใจให้สาบานเลกิตเีมยี (2550) คดสีลดสาวพกิาร 

เหยื่อผัวเมาวิปริต ซาดิสต์ด้วยมะเขือ (2551) โร่แจ้งจับผัวใช้คัตเตอร์
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กรดีหน้าเยบ็เกอืบ 50 เขม็ (2551) เมยีกดัลิน้ผวัขาด-แค้นซ้อมบงัคบั

หลับนอน (2552) เป็นต้น

(3) ลูกท�าร้ายทารุณพ่อหรือแม่ 

กรณทีีล่กูท�าร้ายทารณุบพุการนีัน้พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวลกูเสพ

ยาบ้าแล้วควบคุมสติไม่ได้ คลุ้มคลั่ง และจับคนใกล้ชิดเป็นตัวประกัน  

ลกูมกัอยูใ่นช่วงวยัรุน่จนถงึวยัท�างาน อายนุ้อยทีส่ดุทีพ่บในข่าวคอื 17 ปี  

ขณะทีพ่่อหรอืแม่ทีถ่กูท�าร้ายทารณุนัน้ทีอ่ายมุากทีส่ดุคอื 97 ปี สาเหตุ

ของการกระท�าทารณุพ่อแม่หรอืผูป้กครอง นอกจากเมายาบ้า เมาเหล้า  

แล้วก็เป็นเพราะพ่อหรือแม่เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

ต้องการการดแูลใกล้ชดิ รวมทัง้การทนต่อพฤตกิรรมใช้ก�าลงัของอกีฝ่าย

ไม่ไหว เป็นต้น

ตัวอย่างข่าวได้แก่ ลูกทรพีคลั่งยาบ้าคว้าอีโต้จับแม่-หลาน 

(2540) ลกูคลัง่ยาบ้าแตะเเม่ท�าลายข้าวของ (2541) สดุสลดลกูทรพี

ตแีม่พกิาร (2541) จบัลกูตบหน้าแม่ด้วยเปลอืกทกุเรยีน (2542) คณุ

ยายโดนลกูบงัเกดิเกล้าซ้อมอมัพาต (2546) โมโหหวิฆ่าพ่อยวัะหงุข้าว

ชา้ คว้าอโีต้ไล่ฟัน (2547) ลูกทรพีทบุแมไ่ม่พอใจให้เลิกเหลา้ (2548) 

ชกแม่สลบเหมอืด ฉนุทวงเงนิค่าจยย. (2548) ลกูขีเ้มาซ้อมแม่ตบัแตก

ปางตาย (2548) ลูกสุดทนพ่อเลี้ยง เมาซ้อมแม่จนน่วม คว้ามีดฟัน

ดับสยอง (2549) ลูกทรพีขอเงินไม่ได้คลั่ง จับแม่ขัง-ซ้อมน่วมทั้งตัว 

(2549) ทรพีเมาทุบ-แทงพ่อบาดเจ็บสาหัส (2549) ลูกทรพีสมคบ

สะใภ้ทบุตแีม่จนน่วม (2550) ลกูทรพไีม่ยอมช่วยเหลอืแม่ทีโ่ดนน�า้ร้อน

ลวก (2550) ลูกทรพีขี้เมาต่อยเตะแม่วัย 66 บาดเจ็บ (2551) ทรพี

มาเกิด-แม่อยากกินขนุนต้ม ฉุนเปลืองแก๊สคว้าไม้ตีแขนหัก (2551) 

สลดสาวโหดท�าร้ายแม่ชราวัย 97 (2552) พี่สาวล่ามโซ่น้องวัย 70 

ป่วยเป็นโรคไข้สันนิบาต (2552) ลูกเมาตื้บแม่กระทะตบหัว (2552) 

เป็นต้น
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2.4 ความรุนแรงลักษณะอื่นๆ 

ความรุนแรงลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ 

ความรุนแรงทางจิตใจ ความขัดแย้งเนื่องจากปัญหามรดก ทรัพย์สินใน

ครอบครวัทีแ่บ่งสรรไม่ลงตวั เป็นคดคีวามฟ้องร้องระหว่างคนในครอบครวั 

ซึง่มกัจะเป็นข่าวคดฟ้ีองร้องมรดกในตระกลูใหญ่ หรอืมชีือ่เสยีง มทีรพัย์สนิ 

ฟ้องร้องจ�านวนหลายสิบหลายร้อยล้านบาท และข่าวที่พูดถึงภาพรวม

ของความรุนแรงในครอบครัว สถานการณ์ปัญหา การส�ารวจปัญหา 

ความรนุแรงในครอบครวั ทัง้หมดม ี389 รายการ เฉพาะประเดน็ความ 

ขัดแย้งเรื่องมรดกมีทั้งสิ้น 158 รายการ ในจ�านวนนี้เป็นกรณีขัดแย้ง 

ที่น�าไปสู่การท�าร้ายร่างกายและฆ่า 40 กรณี

อย่างไรก็ดี ควบคู่ไปกับรายงานข่าวความรุนแรงในครอบครัว 

รายวันที่กล่าวถึงข้างต้น ก็ยังมีข่าวและบทความอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง

พยายามน�าเสนอในมติขิองปัญหาความรนุแรงในครอบครวั การอธบิาย

สาเหตุ การรณรงค์ป้องกันปัญหาหรือหาทางออก ฯลฯ โดยมากแล้ว 

มักจะน�าเสนอควบคู่ไปกับสถิติความรุนแรงในครอบครัวที่มีการส�ารวจ 

เป็นระยะ เนือ้หาทีน่�าเสนอคอืการวพิากษ์วจิารณ์ทศันคตทิีอ่าจเป็นทีม่า

ของการใช้ก�าลังรุนแรงต่อคนในครอบครัว อาทิเช่น ทัศนคติที่เชื่อว่า 

ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวคนนอกไม่ควรเข้าไป 

ยุ่งเกี่ยว การกระทบกระทั่งกันระหว่างคู่เป็นเรื่องปกติ อคติทางเพศ  

2 มาตรฐานที่ให้อ�านาจ ส่งเสริมผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่งผลให้ผู้ชาย

ใช้อ�านาจข่มเหง วางตนเป็นใหญ่เหนือผู้หญิงและเด็กที่อยู่ภายใต้การ 

พึ่งพิง ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะเริ่มต้นที่ครอบครัว และ

ถ่ายทอดการใช้ความรุนแรงนั้นต่อไปยังรุ่นลูกหลาน เหล่านี้เป็นเหตุผล

ส�าคญัทีท่�าให้ผูห้ญงิและเดก็ไม่มช่ีองทางขอความช่วยเหลอือืน่ นอกจาก

ทนรับชะตากรรม และไกล่เกลี่ยยอมความในท้ายที่สุด
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ภาพจากฐานข้อมลูอาจแสดงให้เหน็ได้ว่า การเปลีย่นแปลงส�าคญั

ของการท�างานด้านความรุนแรงในครอบครัวประการหนึ่ง คือการ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ว่าความขัดแย้งระหว่างผัว-เมีย หรือพ่อ/

แม่-ลูกเป็นเรื่องภายในครอบครัว อยู่ในปริมณฑลส่วนตัว สังคมหรือ

ภาคสาธารณะไม่สมควรเข้าไปข้องเกี่ยวแทรกแซง แต่เมื่อพิจารณาจาก

เนือ้หาข่าวทีน่�าเสนอในช่วงปี 2545-2547 พบว่า ท่ามกลางสถติสิ�ารวจ

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่งสูงขึ้นทุกปี วิธีคิดดังกล่าวก็ถูก 

ตั้งค�าถามและเสนอสู่สังคมในเวลาต่อมาว่าเส้นแบ่งระหว่างปริมณฑล

ส่วนตัวและสาธารณะนั้น ไม่ได้ชัดเจนเด็ดขาดอีกต่อไป โดยเฉพาะใน

กรณีของความรุนแรงในครอบครัว สังคมและสาธารณะถูกเรียกร้องให้

เข้าไปแทรกแซงภายในครอบครัวได้หากมีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้น 

หลายหน่วยงานมนีโยบาย แผนงาน โครงการรณรงค์หลากหลายรปูแบบ

ออกมาเพื่อร่วมเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

และอาจกล่าวในท้ายทีส่ดุได้ว่าการออกกฎหมายความรนุแรงในครอบครวั

แสดงให้เหน็การเปลีย่นกระบวนทศัน์ข้างต้นอย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะ

ยงัต้องใช้เวลาอกีระยะหนึง่ให้การปรบัเปลีย่นทศันคตดิงักล่าวครอบคลมุ

กว้างขวางในทางปฏิบัติก็ตาม ดังจะเห็นได้จากข่าวข้างล่างนี้

พึ่งชุมชนยุติความรุนแรง ป้องเด็ก-ผู้หญิงพ้นเหยื่อ (2545) แก้

ปัญหาเด็กสตรี อย่าคิดเพียงแค่ธุระไม่ใช่ (2546) น�าร่อง...ศูนย์ช่วย

เหลือเด็กและสตรีพ้นวิกฤติความรุนแรง (2546) เปิดศูนย์พึ่งได้ดูแล

เหยื่อความรุนแรง (2547) ท�าอย่างไร 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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ครอบครวั (2552) พม.ชีก้ารกระท�าความรนุแรงต่อเดก็และสตร ีปัญหา

ที่คนในสังคมต้องร่วมกันแก้ไข เป็นต้น

3. อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะครอบครัว

ข่าวและบทความในหัวเรื่องด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะ

ครอบครัวมีสัดส่วนหนึ่งในสี่ของฐานข้อมูลด้านครอบครัวที่รวบรวมไว้

ทั้งหมด ในจ�านวน 5,211 รายการของหัวเรื่องนี้ที่จริงแล้วแยกแบ่ง 

ได้เป็นประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ และประเด็นด้านสุขภาวะครอบครัว  

มหีวัข้อย่อยทีเ่กีย่วข้องในทัง้สองหวัข้อหลายประเดน็ คอื เรือ่งของภาวะ

เจริญพันธุ์ การท้อง การท�าแท้ง การคุมก�าเนิด วางแผนครอบครัว  

เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการมีลูก ในส่วนของประเด็นสุขภาวะ

ครอบครัว ก็เกี่ยวข้องกับทั้งทางร่างกาย การเลี้ยงดูลูก สมาชิกใน

ครอบครัว เพศสัมพันธ์ระหว่างคู่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคทาง

กรรมพันธุ์ สุขภาวะทางจิต/อารมณ์ เพื่อชีวิตครอบครัวที่มีความสุข  

โดยจะพิจารณารายละเอียดที่น่าสนใจตามล�าดับดังนี้

อนามัยเจริญพันธุและสุขภาวะครอบครัว

เทคโนโลยี 4%
อื่นๆ 1%

จิต/อารมณ 2%

ทอง/แทง 23%

การเลี้ยงดู 20%

กาย 12%

วางแผนครอบครัว 7%

เพศ 31%

N=5,211
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3.1 สุขภาวะทางเพศในครอบครัว 

ในทีน่ีร้วมเอาเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัเพศในอนามยัเจรญิพนัธุม์ารวม

ไว้ด้วยกัน ได้แก่ เพศสัมพันธ์และปัญหาเรื่องเพศระหว่างคู่สมรส  

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะเอดส์และผลกระทบเนือ่งจากเอดส์

และเอชไอวี เพศศึกษาหรือการให้ความรู้เรื่องเพศ/เพศสัมพันธ์ ทั้งใน

ระบบการศึกษาและผ่านทางคอลัมน์ให้ค�าปรึกษาเรื่องเพศ ซึ่งแสดงให้

เหน็ถงึสขุภาวะทางเพศในครอบครวัและน�าไปสูป่ระเดน็เรือ่งสถานะของ

ความสมัพนัธ์ในครอบครวั เรือ่งสขุภาวะทางเพศเป็นประเดน็ทีถ่กูพดูถงึ

มากทีส่ดุในหวัข้ออนามยัเจรญิพนัธุ ์มสีดัส่วนเกอืบหนึง่ในสาม ประเดน็

ที่น่าสนใจในหัวข้อสุขภาวะทางเพศมีดังนี้คือ

(1) เพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ 

เรื่องเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่เป็นอีกหนึ่งประเด็นส�าคัญส�าหรับการ

ครองคูห่รอืใช้ชวีติครอบครวั เนือ้หาในข่าวทีน่�าเสนอได้แก่ ความเข้ากนั

ได้ทางเพศสมัพนัธ์ระหว่างคูส่มรส ปัญหาเรือ่งเพศ/สมรรถภาพทางเพศ

ในชีวิตคู่ ความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในการได้รับความสุขทางเพศ 

ซึง่เป็นประเดน็อ่อนไหวในความสมัพนัธ์ อาจน�าไปสูก่ารมชีวีติครอบครวั

ที่ไม่มีความสุขหรือหย่าร้างยุติความสัมพันธ์ได้ คอลัมน์ตอบค�าถาม 

เรื่องเพศในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นช่องทางส�าคัญส�าหรับคนทั่วไปในการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ สร้างความรูค้วามเข้าใจ หาค�าตอบและทางออก

ให้กับข้อสงสัยและปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่

ตัวอย่างข่าวเรื่องเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้แก่ เหตุเซ็กซ์เสื่อม ก่อ

ปัญหาครอบครวั (2540) ร่วมเพศและกลวัการตัง้ครรภ์ (2540) เสือ่ม

สมรรถภาพทางเพศ จดุแตกหกัของสถาบนัครอบครวัจรงิหรอื (2540) 

เซ็กซ์เสื่อมในชาย-หญิงเยียวยาได้หลายทาง (2541) ชาวเขาอาย 

บทรัก (2541) พบปัญหาหย่าร้างเหตุเพราะฮอร์โมนเพศลด (2541) 



ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย 99

เซ็กส์สาเหตุใหญ่ท�าให้ชีวิตคู่พัง (2542) ความรู้เรื่องเพศในชีวิตสมรส 

(2542) 3 เหตุคุณนายขัดใจ ไหงนกเขาไม่ขัน เครียด-บุหรี่สุรา-ยาท�า

หล่อ (2542) เสยีวพสิดารอนัตราย อปุกรณ์เสรมิเซก็ส์ (2545) ปัญหา

ทางเพศระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด (2545) เซ็กซ์ใช่แค่เรื่องต้อง

พดู กดขีส่ตรทีีม่าปัญหาทางเพศ (2545) เรือ่งอย่างว่า..ประสารกัต้อง

รู้จักเติมรส-ปรุงเอาใจ (2545) แพทย์แนะวิธีถนอมชีวิตคู่วัยทอง ใช้

ศิลปะร่วมรักแบบละเมียดละไม (2546) คุณผู้ชายทั้งหลายฟังทางนี้ 

เซ็กซ์มีแต่ได้มิใช่ชายชาตรี (2547) เปิบมันๆ ‘ขัน’ ไม่ขึ้น ‘เซ็กซ์เสื่อม’ 

หกัเตยีง-เขย่าสงัคม (2547) ชีท้างสขุอย่ามวัแต่เอ่อ เอ่อ สามเีซก็ซ์เสือ่ม  

ผู้หญิงต้องกล้าบอก (2548) สามีไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย (2548) 

ไม่อยากมเีซก็ส์กบัภรรยา (คนแรก)! (2548) ฮอร์โมนแปรปรวน ปัญหา 

(ไม่) ใหม่ของชวีติคู ่(2549) เตมิรสเตมิรกั สขุเพศเพือ่สขุภาพ (2550) 

สขุภาพทางเพศ เรือ่งง่ายๆ ทีพ่ดูยากของคนไทย (2550) พบไวอะกร้า

กระตุน้สายใยรกั (2550) ชายไทย-รกัไม่ชรูส เมยีไปไม่ถงึสวรรค์ (2551) 

สขุทกุสภาวะ - ชาย-หญงิ สขุภาวะ (ทางเพศ) ด ีเริม่ทีต่วัเอง (2552) 

ผูห้ญงิกบั sex กจิวตัร (ไม่) ประจ�าวนัแต่ส�าคญัต่อชวีติคู ่(2552) คูร่กั

ไทยไม่ชูรส-ร้อยละ 52 เซ็กซ์ไร้สุข (2552) เป็นต้น

(2) เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ส่วนใหญ่เป็นการน�าเสนอความรุนแรงเลวร้ายของสถานการณ์

เอดส์ และการติดเชื้อเอชไอวีในแต่ปี ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังคนใน

ครอบครวัหลายประการ ทัง้การตดิเชือ้ระหว่างคูส่มรสและลกู แนวทาง

การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการดูแลคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ การได้รับ

ยาต้าน ไปจนถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะเมื่อมี 

ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 

ตัวอย่างข่าวเรื่องเอดส์ได้แก่ คนไทยเสี่ยงติดเชื้อเอดส์จากคน

กันเอง (2541) เตือนบ่าว-สาวยุคใหม่ตรวจเอดส์ก่อนที่จะเข้าประตู
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วิวาห์ (2541) เอดส์ระบาดลึกถึงครรภ์มารดา ทารกเกิดมาไม่ตาย 

ก็ก�าพร้า (2541) คนไทยเสี่ยงเอดส์ 150 แม่บ้านเหยื่อใหม่ (2543) 

ชีคู้ส่มรสยคุใหม่จงูมอืปรกึษาคลนิกิรกั ช่วยลดปัญหาโรคตดิต่อทางเพศ

ได้ผล (2543) เล่นรักในห้องเรียน บทเรียนใหม่แม่อายุ 14 (2544) 

แม่ติดเอดส์ตั้งครรภ์-หากผ่าตัดคลอด ลูกจะติดเชื้อเอดส์จากแม่น้อย

มาก (2544) เตือนหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอดส์ฝากท้อง (2545) โรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องรักษาเป็นคู่ (2546) ส่งเด็กเอดส์เรียน

ศึกษาสงเคราะห์ สลดถามแม่ท�าไมเพื่อนไม่เล่นด้วย (2546) คนไทย

ร้อยละ 80 ปิดบังความจริงกับคู่ของตนกรณีเป็นโรคติดต่อทางเพศ

สมัพนัธ์ (2546) แต่งงานต้นเหตสุ�าคญัท�าผูห้ญงิตดิเชือ้เอดส์ (2547) 

ห่วงสามภีรยิาตดิเอดส์ (2547) คูร่กัเอดส์มลีกูได้ กาชาดไทยเปิดคลนิกิ

ฟอกอสุจิ (2548) แฟนผมติดเชื้อเริมจากริมฝีปากผม (2548) สาว

ไทยเป็นเอดส์ 3 หมื่นคน 70% รับเชื้อจากสามี (2549) ชอบเล่นรัก 

ออรลัเซก็ซ์ เสีย่งตดิเอดส์-เรมิ-ซฟิิลสิสงู (2549) ไทยตดิเชือ้เอดส์เฉลีย่ 

2 คนต่อนาที (2549) สธ.ชูค่านิยมใหม่ ผัวใช้ถุงยางกับเมีย (2550) 

พบคูส่ามภีรรยา 50% ตดิเชือ้เอดส์ เหตเุมนิใช้ถงุยาง (2550) เป็นต้น

(3) เพศศึกษาหรือการเรียนรู้เรื่องเพศ 

ข่าวเรือ่งเพศศกึษาและการเรยีนรูเ้รือ่งเพศมกัจะถกูน�าเสนออย่าง

เชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเยาวชน ซึ่งสังคมถือว่ายังไม่ใช่วัยอันควร

ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละมปีฏบิตักิารทางเพศ ด้วยถอืว่าอาจไม่สามารถรบัผดิชอบ

กบัผลทีต่ามมาของการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสได้ ไม่ว่าจะเป็นการท้อง

ไม่พร้อม ท�าแท้ง ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เป็นพ่อ/แม่วัยรุ่น ฯลฯ  

สิ่งที่ตามมาก็คือการสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศ ทั้งจากระบบโรงเรียน  

โดยเฉพาะครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีบทบาทส�าคัญใน

การสอนให้ลูกเรียนรู้เรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ 
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ตวัอย่างข่าวเรือ่งเพศสมัพนัธ์ศกึษาหรอืการเรยีนรูเ้รือ่งเพศได้แก่ 

วัยรุ่นทั่วโลกต้องการรับรู้เพศศึกษา (2540) เซ็กส์ในวัยเรียน ใครต้อง

แก้ปัญหานี้ (2540) จุฬาฯจัดเพศศึกษาฤดูร้อน ชี้วัยรุ่นตั้งท้องท�าแท้ง

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 

คยุกบัลกูเรือ่งเพศ (2549) สอนเรือ่งเพศให้ลกูก่อนวยัทนี (2549) คยุ

เปิดใจ รักปลอดภัยกระแสตอบรับดี 3 เดือนพ่อแม่แห่ปรึกษาเรื่องเพศ

เพียบ (2549) ผุดหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์แก้เพศวัยรุ่น (2549) 

เพศวยัโจ๋ไม่วุน่ เมือ่พ่อแม่-ลกูร่วมเรยีนรู ้(2549) เพศศกึษา เรือ่งต้อง

ห้ามต้องรู ้(2550) ถงึเวลาทีเ่พศศกึษาต้องเข้าถงึทกุครอบครวั (2551) 

เสนอโละหลกัสตูรเพศศกึษา ผดุหลกัสตูรครอบครวัศกึษาปลกูฝังคณุธรรม 

(2551) เพศศึกษาเพิ่มความมั่นใจชีวิตคู่ (2552) เป็นต้น

3.2 ภาวะเจริญพันธุ์ 

ในทีน่ีห้มายถงึประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งภาวะเจรญิพนัธุ ์ได้แก่ 

การตัง้ครรภ์ ทัง้โดยตัง้ใจ และเรือ่งท้องไม่พร้อม การท�าแท้งและประเดน็

ทีเ่กีย่วข้อง การคมุก�าเนดิและวางแผนครอบครวั รวมถงึเรือ่งของวธิกีาร

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกยาก เกือบครึ่ง

หนึ่ง (48%) เป็นข่าวเรื่องการท�าแท้ง รองลงมาคือการคุมก�าเนิด เรื่อง

ท้อง และเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
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(1) การท�าแท้ง 

ข่าวเรื่องการท�าแท้งมักถูกน�าเสนอในแง่ลบมาตลอด โดยเฉพาะ

การประณามผูห้ญงิทีต่ัง้ท้องไม่ตัง้ใจ หรอืท้องไม่พร้อม การทิง้ทารกหรอื

ตัวอ่อน รวมทั้งกรณีของแม่วัยรุ่นที่ไม่พร้อมเลี้ยงดูลูก สรุปเป็นภาพ

เหมารวมว่าเป็นหญงิใจคอโหดร้าย ใจแตก ใจโหด ฯลฯ นอกจากนีก้เ็ป็น

ข่าวการตรวจจับคลีนิกท�าแท้งที่ให้บริการผิดกฎหมาย วิธีการท�าแท้ง 

ที่เป็นอันตราย และการหยิบยกเอาเรื่องการท�าแท้งขึ้นมาเป็นประเด็น

ทางสังคม ซึ่งน�าไปสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางในมิติต่างๆ ทั้งในเชิง

ศีลธรรม สิทธิในร่างกายของผู้หญิง และมักจะน�าไปเชื่อมโยงกับปัญหา

การอบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธ์ในครอบครัว

ตัวอย่างข่าวเรื่องแท้งได้แก่ ใส่ถุงโยนทิ้งทารก 7 เดือน สาวห้าง

ก่อเหตุสลด สงสัยแอบท�าแท้ง (2540) สาวรักสนุกรีดลูกทิ้งในห้างดัง 

(2540) ถกูข่มขนืท้องขอท�าแท้งจะเรยีนต่อ (2541) ทลายคลนีคิเถือ่น 

เดก็นร.รดีลกู (2541) ท�าแท้งผดิหรอืถกู ใครเป็นผูต้ดัสนิ (2542) แม่

วัยรุ่นรักสนุกรีดมารหัวขน โยนทิ้งกลางเมืองเชียงใหม่ (2543) พลิก

แผ่นดินล่าสาวใจอ�ามหิตฆ่าเผาลูกในไส้ (2544) สังคม-ผัวกดดันหญิง

ไทย พบแห่ท�าแท้งปีละ 8 แสนราย (2544) เมื่อไรจะเลิกตีตราหญิง

ท้องไม่พร้อมว่าเป็นแม่ใจยักษ์ (2545) ผัว-เมียกศน. วิ่งราวท�าแท้ง 

(2546) แม่ใจยักษ์ สัญลักษณ์แห่งอคติต่อผู้หญิง (2546) ลดท�าแท้ง-

ทิง้ลกู กนษิฐ์นารอีุม้แม่วยัรุน่ (2546) ตะครบุผวัเมยีท�าแท้งลกูน�าซาก

ฝังกลบ (2547) ไม่ใช่แค่สาวใจแตก แม่สู้ชีวิตก็คิดท�าแท้ง (2548) ชี้

เดก็ตัง้ครรภ์เพราะถกูข่มขนืมสีทิธขิอท�าแท้งถกูก.ม. (2548) วกิฤตไิทย

ท้อง-แท้ง-ทิง้ สงัคมหรอืรฐัทีอ่่อนแอ! (2549) การแท้งเป็นอาจณิ ความ

ทุกข์ของคน (อยาก) เป็นพ่อแม่ (2549) หญิงตั้งครรภ์เรือนแสน เซ่น

ท�าแท้งไม่ปลอดภัย (2549) หญิงท�าแท้งเถื่อนเสี่ยงโรคแทรกถึงตาย 

40% (2550) เด็กสาวอายุ 13 ไม่รู้เรื่องเพศท้อง 10 เดือนจึงไปหา
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หมอ (2550) ให้สอนเพศศึกษาตั้งแต่เด็ก 4 ขวบ สกัดกั้นเด็กวัยรุ่น

ท�าแท้งเถื่อน (2550) เป็นต้น

(2) การคุมก�าเนิดและวางแผนครอบครัว 

ข่าวในหัวข้อการคุมก�าเนิดและวางแผนครอบครัวส่วนใหญ่เป็น

เรื่องของถุงยางอนามัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ 

ถุงยางและการใช้ถุงยางอนามัยได้พอสมควร กล่าวคือ ช่วงแรกๆ เป็น 

การรณรงค์ให้ใช้ถุงยางในกลุ่มนักเที่ยวสถานบริการเป็นหลัก ควบคู่ไป

กับข่าวการส�ารวจและการตลาดของบริษัทที่ผลิตถุงยาง เป็นข่าวที่ให้

ข้อมูลในส่วนข้อบ่งใช้ถุงยางอนามัยให้มีประสิทธิภาพ ต่อมาก็มีการ

รณรงค์ให้ปรบัเปลีย่นทศันคตจิากการใช้ถงุยางอนามยัคอืการไม่ไว้วางใจ 

ป้องกันโรคจากคู่นอน มาเป็นการใช้ถุงยางอนามัยเพราะความรักและ

ร่วมรับผดิชอบ ไม่ต้องใหฝ่้ายหญงิรับผดิชอบในการคมุก�าเนิดเพยีงฝ่าย

เดยีว ทัง้ยงัเสีย่งต่อโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ นอกจากนีย้งัมกีารขยาย

กลุ่มเป้าหมายมาเป็นคนในครอบครัวและวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น 

ซึ่งมีการถกเถียงกันในประเด็นถุงยางอนามัยกับวัยรุ่นอย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะกรณกีารเสนอตัง้ตูข้ายถงุยางในสถานศกึษาเมือ่ปลายปี 2546 

หลังจากนั้นมา ประเด็นถุงยางอนามัยก็เน้นให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

ตัวอย่างข่าวในประเด็นถุงยางอนามัยได้แก่ ถุงยางอนามัยเพื่อ

ชวีติทีด่กีว่า (2540) ปรบัแผนรณรงค์ใช้ถงุยางเพือ่รกั (2545) ดเูรก็ซ์

รุกโฆษณา ปรับค่านิยมหญิง ถุงยางป้องกันตัว (2546) กระตุ้นวัยรุ่น

ใช้ถุงยาง ดูโอใจป�้าแจก 1 แสนชิ้น (2546) ค้านตั้งตู้ขายถุงยางในร.ร. 

ชี้เรื่องเพศศึกษายังไม่ดีพอ (2546) อาจารย์แม่กรี๊ดขายถุงยางในร.ร. 

หวั่นท�าโจ๋มั่วเซ็กซ์ (2546) แฉยอดขายถุงยางอนามัยคนไทยพุ่ง สธ.

ขยายติดตั้งหมื่นตู้ยังหมดเกลี้ยง (2548) ศธ.-สธ.จับมือตั้งเครื่องขาย

ถุงยางในร.ร. ครูสับแหลกหลงทาง-ไม่จ�าเป็น (2549) ไม่เชื่อตั้งตู้ขาย

ถุงยางยั่วยุมีเซ็กซ์มากขึ้น (2549) รณรงค์ป้องกันเอดส์เน้นเจาะกลุ่ม
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วัยรุ่น สนอ.ตอกย�้าสวมถุงยางกับคู่นอนทุกครั้ง (2549) สธ.วอนอย่า

ต่อต้านถุงยางหยอดเหรียญ (2550) เน้นนโยบายใช้ถุงยาง 100% 

(2550) สธ.ย�้าโฆษณายดือกพกถงุเข้าถงึวยัรุน่ (2550) ถงุยาง ความ

ปลอดภยั ให้เกยีรต ิรบัผดิชอบ (2550) ถงุอนามยัผูห้ญงิ คอืทางเลอืก

ที่เป็นจริงของหญิงไทย (2551) เป็นต้น

นอกจากนีก้เ็ป็นข่าวเกีย่วกบัสถานการณ์การคมุก�าเนดิซึง่สะท้อน

ให้เห็นอคติระหว่างเพศ ที่สังคมส่วนใหญ่มองเพียงว่าเป็นหน้าที่ของ 

ผู้หญิง ทั้งการคุมก�าเนิดและการท�าหมัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของสิ่งควรรู้ ข้อบ่งใช้ อาการข้างเคียง ข้อควรระวัง

ในการใช้ยาคมุประเภทต่างๆ รวมทัง้การศกึษาค้นคว้าและผลติสารสกดั

ต่างๆ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในยาคุมก�าเนิด เช่น ดีปลี พริกไทย มะนาว 

ซึ่งในบางกรณีน�าไปสู่การถกเถียงเนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยยืนยัน  

รวมทั้งเป็นข่าวเกี่ยวกับการคุมก�าเนิดและวางแผนครอบครัวทั่วๆ ไป

ตวัอย่างข่าวในเรือ่งการคมุก�าเนดิในผูห้ญงิได้แก่ นีแ่หละชายไทย

ขนานแท้ ให้เพศแม่คุมก�าเนิดเอง (2540) คนไทยยังเข้าใจผิดใช้ยาคุม

ฉุกเฉินพร�่าเพรื่อ (2542) สธ.เตือนภัยหญิง ไร้ผลวิจัยชี้ชัดมะนาวฆ่า

อสุจิ (2545) ยาคุมก�าเนิดเทคโนโลยีใหม่ 1 นาที คุมได้นานถึง 3 ปี 

(2546) ผู้ชายเกี่ยงหญิงให้แบกภาระคนเดียวในการป้องกันขัดขวาง

กมุารก�าเนดิ (2547) คมุก�าเนดิแบบไหน เซก็ซ์ไม่ฝ่อ (2547) ผลวจิยั

ชี้ชัดยาคุมฉุกเฉินอันตราย คุมก�าเนิดไม่ได้-มีสิทธิตั้งท้องสูง (2548) 

การคุมก�าเนิดโดยวิธีนับวันปลอดภัย (2549) ยาคุม เสรีภาพหรือการ

ควบคมุทางเพศ (2549) คดิค้นยาคมุก�าเนดิชาย ออกฤทธิส์กดัสเปิร์ม

เติบโต! (2549) หยุดใช้ยาคุมกลางแผง เสี่ยงเกิดผลข้างเคียง-ตั้งท้อง 

(2550) หญิงไทยฮิตกินยาคุมฉุกเฉิน (2550) หมอเตือนชี้วัยรุ่นใช้ยา

คุมฉุกเฉิน อันตรายเสี่ยงท้องนอกมดลูก (2551) สามีเข้าช่วยภริยา

แบกภาระบ้างได้แล้ว ยาคุมผู้ชายได้ผลชะงัด (2552) เป็นต้น
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(3) การตั้งครรภ์ 

ข่าวที่น�าเสนอประเด็นการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ข้อควรปฏบิตัทิัง้ก่อนการตัง้ครรภ์ ในช่วง 9 เดอืนของการตัง้ครรภ์ และ

หลงัคลอด เพือ่สขุภาพของทัง้ตวัแม่และลกู ภาวะเสีย่งของหญงิตัง้ครรภ์ 

การเตรียมตัวขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ โรคแทรกซ้อน การตั้งครรภ์

นอกมดลกู รปูแบบการท�าคลอด ฯลฯ นอกจากนีก้เ็ป็นข่าวเรือ่งการท้อง

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

ในสตรมีคีรรภ์ (2542) ชีเ้บาหวานคณุแม่ส่งผลถงึลกูพกิาร-แท้ง (2542) 

เสนอสอนเพศศึกษาตั้งแต่ประถม ป้องกันปัญหาตั้งท้องทั้งที่ไม่พร้อม 

(2543) เตือนโรคแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ระบาดหนัก (2544) 

สวสัดกิารเร่งด่วนช่วยแม่วยัรุน่ (2544) ปฏบิตัติวัถกูต้องระหว่างตัง้ครรภ์  

ลดการเสี่ยงสูญเสียลูกน้อย (2544) พบนร.ตั้งครรภ์ออกกลางคันปีละ

นับพัน (2544) พบท้องนอกสมรสเสี่ยงโรคซึมเศร้า (2545) สร้าง

จติส�านกึทีด่ใีห้กบัแม่ทีก่�าลงัจะทิง้ลกู (2546) โยคะส�าหรบัคณุแม่ตัง้ครรภ์  

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

หาหมอเพิง่รูพ้บเดก็ฝังนอกมดลกู (2548) ค้นหาทางออกท้องไม่พร้อม 

(2548) ตั้งท้องต้องอาเจียน ขับสารพิษปกป้องลูก (2549) มารดา



106  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

นอกสมรส ตราบาปสังคมชายขอบ (2549) จี้ให้เด็กท้องเรียนต่อ 

ศธ.ออกตัวไม่ปิดกัน้ (2549) ผูห้ญงิพกิารกบัสิทธิความเปน็แม ่ปญัหา

เศร้าที่สังคมไทยมองข้าม (2550) เผยหญิงไทยปีละ 3 แสนไม่ตั้งใจ

ท้อง (2550) ถึงท้องก็เรียนได้ รร.ให้อนาคต (2551) ท้องไร้เดียงสา 

1 ปีให้ลมหายใจกว่า 7 หมืน่ชวีติ (2552) ผดุโครงการแม่วยัใสป้องกนั

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (2552) วุฒิฯถกวัยรุ่นตั้งครรภ์พบตัวเลข 10 ขวบ

ท้อง 60 ราย (2552) เป็นต้น

(4) เทคโนโลยีที่ช่วยเจริญพันธุ์ 

เป็นข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ในการท�าให้

คู่สมรสที่มีลูกยากสามารถปฏิสนธิและตั้งครรภ์ได้หลากหลายรูปแบบ

ด้วยกัน เช่น การท�าเด็กหลอดแก้วหรือการท�ากิฟต์ การท�าอิ๊กซี่  

การอุม้บญุ การบรจิาคไข่และสเปิร์ม การเลอืกเพศของลกู ฯลฯ ซึง่หลาย

ประเดน็ยงัมกีารถกเถยีงเชือ่มโยงถงึประเดน็อืน่ๆ โดยเฉพาะประเดน็ทาง

จริยธรรม และช่องว่างทางกฎหมายในสังคมไทย 

ตวัอย่างข่าวในเรือ่งนีไ้ด้แก่ ครบ 10 ปีเดก็หลอดแก้วไทยคนแรก 

(2540) แพทย์ธรรมศาสตร์ท�าส�าเรจ็ เดก็หลอดแก้วจากพ่อทีเ่ป็นหมนั 

(2543) พบเทคนิค Blastocyst ท�าเด็กหลอดได้ผลส�าเร็จ (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

ใหม่สร้างครรภ์บรสิทุธิ ์ผลติสเตม็เซลล์-ไม่ผดิศลีธรรม (2547) ปฏสินธิ

แนวใหม่ไม่ง้อเพศชาย ใช้ไข่เพศหญิงผสมเป็นตัวอ่อน (2547) นัก

วิชาการแนะรัฐพิจารณาอุ้มบุญกับปัญหาจริยธรรม (2548) สร้างอิกซี่
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ท�าได้ส�าเร็จ ทารกแฝด 4 หญิง 3 ชาย 1 (2549) คลินิคให้บริการ

เลือกเพศ (2549) อุ้มบุญ ปัญหาที่ยังหนักอก แม่ผู้ให้ก�าเนิดกับแม่ 

ผูถ้อืก�าเนดิ (2549) คดัเลอืกพนัธุ-์เพศลกู เทคโนโลยทีีส่วนทาง (2550) 

เทคโนโลยีสร้างลูก ทางออกหรือความไม่เท่าเทียมหญิง-ชาย (2550) 

กิ๊ฟท์ ซิฟท์ และเด็กหลอดแก้ว (2550) ให้เช่ามดลูกธุรกิจมาแรง บน

ข้อกังขาส�านึกความเป็นแม่ (2550) ชี้พ่อ-แม่ในสูติบัตรเด็กอุ้มบุญคือ

ผู้ตั้งครรภ์-คลอดบุตร (2550) เด็กหลอดแก้วสุดฮิต แนวโน้มไทยท�า

เพิ่ม 20 ปีมีแล้วกว่า 600 คนเหตุแต่งงานช้า-เครียด (2550) ชี้ซื้อไข่

ท�าเดก็หลอดแก้ว ผดิจรยิธรรม-บรจิาคได้ (2551) เทคโนโลยใีหม่ IVM 

แก้ปัญหาคู่รักมีบุตรยาก (2551) การซื้อ-ขายไข่ และการจัดการ 

ตัวอ่อน (2552) เป็นต้น

3.3 การเลี้ยงดู/ดูแลสมาชิกในครอบครัว 

การเลี้ยงดูคนในครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดูลูกตั้งแต่คลอด  

เรื่องของนมแม่ รวมถึงการดูแลคนในครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ 

เช่น ป่วยหรอืพกิาร รวมไปถงึสขุภาวะทางกาย ทางจติและอารมณ์ของ

สมาชิกในครอบครัว ทั้งหมดเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลา 

เลี้ยงดู รับผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เป็นหน้าที่หลักอีก

ประการหนึ่งของสถาบันครอบครัวที่จะชี้ทิศทางแนวโน้มคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมได้ ทั้งยังสะท้อนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมด้วย เช่น บทบาทหญิงชาย ความเป็นพ่อเป็นแม่ ฯลฯ รวมกัน 

มจี�านวนกว่าหนึง่ในสามของหวัข้ออนามยัเจรญิพนัธุแ์ละสขุภาวะครอบครวั  

ประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้

(1) การเลี้ยงดู/ดูแลครอบครัว 

รวมเอาวธิกีารเลีย้งดลูกูตัง้แต่คลอดจนโต เรือ่งของสถานรบัเลีย้ง

เด็ก การรณรงค์เรื่องนมแม่ การอบรมลูกให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ 
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เป็นที่ต้องการของสังคม ไม่สร้างปัญหา การสร้างครอบครัวให้อบอุ่น 

การเตรียมพร้อมพ่อแม่ให้มีทักษะในการเลี้ยงดูลูก เนื่องจากประเด็น 

การเลี้ยงดูลูกนี้มักถูกตอกย�้าถึงความส�าคัญ และตั้งค�าถามผ่านสื่อ 

อยู่เสมอในฐานะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการก่อให้เกิดและการป้องกัน

ปัญหาสังคมต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกรุ่นใหม่ในสังคม 

โดยเฉพาะในเรื่องของคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม และความ 

รับผิดชอบต่อสังคม

ตัวอย่างข่าวเรื่องการเลี้ยงดูลูก ได้แก่ หมอหยองชี้สาเหตุสังคม

หายนะ พ่อแม่ไม่มจีติวญิญาณการเลีย้งลกู (2540) ฝึกลกูให้ใกล้ธรรมชาติ  

(2540) เลีย้งลกูให้รกังาน (2541) ผลของการเลีย้งดลูกูต่อการพฒันา

บุคลิกภาพ (2541) สรรพคุณนมแม่แก้สารพัดโรค (2542) เผยเลี้ยง

ลูกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สร้างภูมิคุ้มกันโรคกาย-ใจ (2544) เด็กดื้อมีพ่อ

แม่เป็นต้นเหตปัุญหา (2544) ต�าหนลิกูพร�า่เพรือ่มสีทิธิก้์าวร้าว (2545) 

ชวีติคูก่บัการเลีย้งลกู (2545) นมแม่สแิน่กว่านมใด ต้านมะเรง็แม่ เสรมิ

อคีวิลกู (2546) แนะวธิเีลีย้งลกูยคุดจิติอลให้เก่ง ด ีและมสีขุ (2546) 

พ่อแม่รังแกฉันท�าเด็กไอคิวต�่า ต้นตอสู่ชีวิตคู่พัง (2547) ลงโทษลูก

อย่างไรไม่ให้เขาก้าวร้าว (2547) เลีย้งลกูต้องเป็นทมี บทบาทพ่อทีช่่วย

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ส�าเร็จ (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

ดกีว่าเล่นของเล่น จติแพทย์แนะแม่เลีย้งลกู (2551) พ่อแม่ยคุใหม่เชือ่

มั่นยังเป็นต้นแบบ ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้ลูก (2551) หลักการเลี้ยง

ลกูของครอบครวัตวัอย่าง เน้นความรกัเอือ้เฟ้ือปลกูฝังคณุธรรม (2551) 



ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย 109

บทบาทแม่ในสงัคมไทย (2551) สสส.ดงึพ่อ-แม่เข้าโรงเรยีนฟ้ืนฟสูถาบนั

ครอบครัวเข้มแข็ง (2551) บทบาทพ่อหายไปส่งผลเด็กเกิดเพศที่ 3 

(2551) เลีย้งลกูให้ได้ดท่ีามกลางวถิทีีเ่ปลีย่นไป (2552) Daddy’s Girl 

ลูกสาวของพ่อ เลี้ยงอย่างไรไม่ให้เหินห่าง (2552) เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัมข่ีาวการเลีย้งดหูรอืดแูลลกูทีม่คีวามต้องการพเิศษ

ในครอบครัว คือมีความพิการ ทั้งทางจิต สายตา การได้ยิน สติปัญญา

และการเรยีนรู ้รวมทัง้กลุม่อาการทีม่กีารแสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างจาก

คนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าการดูแลโดยคนใกล้ชิดในครอบครัวหรือครอบครัว

บ�าบัด เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดต่อพัฒนาการของคนป่วยและพิการเหล่านี้  

มกีารให้ข้อมลูความรูใ้นเรือ่งการปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 

วธิดีแูลผูท้ีม่คีวามต้องการพเิศษเหล่านีอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้โอกาสใน

การพัฒนาชีวิตและเติบโตเหมือนคนอื่นๆ โดยเฉพาะในเด็กที่มีอาการ 

ดาวน์ซินโดรม ปัญญาอ่อน สมาธิสั้น และออทิสติก ซึ่งสังคมไทยมีการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อลูกพิการ จากที่มองว่าเป็นปัญหา เป็นปมด้อย 

เปลี่ยนไปสู่การมองเป็นเด็กพิเศษ และต้องเอาใจใส่พัฒนาทักษะในการ

มีชีวิตอยู่ร่วมสังคมมากขึ้น

ตวัอย่างข่าวส่วนนีไ้ด้แก่ ความรกัในครอบครวั ยาขนานเอกดาวน์ 

ซินโดรม (2541) แก้ลูกปัญญาอ่อน ต้องเช็คสุขภาพก่อนคิดใช้ชีวิตคู่ 

(2541) กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษใช้พ่อแม่เป็นยารักษาที่ดีที่สุด 

(2542) แพทย์ระบคุนพกิารแต่งงานได้แค่เข้าใจและปฏบิตัถิกูวธิ ี(2543) 

แพทย์ชี้ลูกเป็นออทิสติกไม่น่ากลัวอย่างที่คิด (2543) เด็กพิการ- 

เทคโลโลยีใหม่สามารถตรวจรู้ได้ขณะยังเป็นตัวอ่อน (2544) สัมผัส 

ยิ้มแรกของแม่นุช จมอยู่กับความเศร้านาน 10 ปี กว่าลูกจะออกจาก

โลกของออทสิตกิ (2545) เดก็แอสเพอร์เกอร์ คณุควรเข้าใจเขา (2545) 

รณรงค์ตรวจสุขภาพเด็กค้นหาภาวะเสี่ยงออทิสติก (2546) เด็กพิเศษ 

4 เวอร์ชัน่ แก้ได้ถ้าร่วมใจกนั (2546) สาเหตคุวามพกิารทางสตปัิญญา 



110  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

เกิดได้ในระหว่างตั้งครรภ์ (2547) พ่อแม่ท�าอย่างไร ถ้าลูกเป็นดาวน์

ซนิโดรม (2547) ภารกจิบรบิทของบดิามารดาเดก็พเิศษออทสิตกิ (2548)  

คดิสเล็กเซีย แค่บกพร่องทางเรียนรู้ หนูไม่ใช่เด็กสมองทึบ (2549) 

สธ.ชี้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงลูกเอ๋อ 4 แสนคน (2550) พ่อแม่ก�าลังส�าคัญ 

ช่วยลูกออทิสติกมีพัฒนาการ (2550) พาออกสังคม-อย่าขังไว้ในบ้าน 

ค�าแนะน�าจากแม่ของลูกออทิสติก (2550) หมอชี้โรคออทิสซึ่ม 

ไม่หายขาด ต้องใช้พฤตกิรรมบ�าบดัใส่ใจพเิศษ (2551) เมือ่ลกูปัญญาอ่อน  

พ่อแม่จะสอนเขาอย่างไร (2552) ไทยอคตติตีราหญงิพกิารไร้เพศ (2552)  

เมื่อลูกมีความบกพร่องในการเรียนรู้จะช่วยได้อย่างไร (2552) เป็นต้น

(2) สุขภาวะทางกายของคนในครอบครัว 

สขุภาวะทางกายของคนในครอบครวัในทีน่ีเ้ป็นประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กับสถานะทางสุขภาพ ความกินดีอยู่ดี ภาวะโภชนาการหรืออาหาร

สุขภาพ ความสบายหรือเจ็บป่วย ความเสี่ยงด้านโรคในแต่ละช่วงวัย 

รวมทั้งเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์โดยรวมของคนในครอบครัว ครอบคลุม

ทุกเพศทุกวัย มีข้อมูลข่าวสารหลากหลาย เช่น เรื่องอ้วน เบาหวาน 

โภชนาการ โรคทางกรรมพันธุ์ เป็นต้น

ตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางกายได้แก่ นักวิจัยชี้พ่อ

แม่น�้าหนักมาก เพิ่มความเสี่ยงให้ลูกเป็นโรคอ้วน (2540) นิสัย

โภชนาการไม่ดี ต้นเหตุป่วย-ตาย คนไทย (2541) เตือนคู่สมรสตรวจ

ธาลัสซีเมีย เผย 40% ของประชากรเป็นพาหะน�าโรค (2542) เมื่อลูก

เป็นเบาหวานควรกนิอาหารอย่างไร (2542) หญงิวยัทองต้องเตรยีมใจ

รับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย (2543) สธ.แนะกินอยู่อย่างไทย 

เพือ่สขุภาพแขง็แรงไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร (2544) เผย 10 โรคร้าย

คกุคามหญงิ-ชายวยัทอง (2544) กระดกูพรนุท�าหญงิวยัทองเสีย่งบ้าน

แตก (2545) สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพผู้หญิง (2545) 

อนัตรายเดก็ไทยตดิหวานก่อโรค ฟันผ-ุโรคอ้วน-โรคเบาหวานพุง่ (2545) 
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วิจัยชี้ผู้หญิง 70% เป็นมะเร็ง เพราะไม่ตรวจภายใน (2546) พ่อวัยปู่

เสีย่งมลีกูพกิาร 6 เท่าเหตจุากน�้าเชือ้เสือ่มกลายพนัธุ ์(2546) ส�ารวจ

พบเดก็ร.ร.ดงัในกทม.เป็นโรคอ้วนอือ้ เหตมุาจากพ่อแม่มทีศันคตทิีผ่ดิ-

วิถีชีวิตที่เลวร้าย (2547) หมอเตือนจับเด็กเขย่าระวังอาจตายได้ 

(2547) โรคอ้วนก่อวิกฤติครอบครัวร้าวฉาน (2548) ยาบ�ารุงโลหิต

สตรีแผนโบราณมีประโยชน์อย่างไร (2548) พ่อแม่ ต้นเหตุของลูกเบื่อ

อาหาร และเด็กอ้วน (2549) อารมณ์ของพ่อแม่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ของลูก (2549) พ่อแม่เจ้าระเบียบท�าลูกเป็นเด็กอ้วน (2549) ไม่เคย

แต่งงานเสี่ยงตายเร็ว (2549) กรน ปัญหาบนเตียงเสี่ยงชีวิตคู่ แนะหา

แพทย์ป้องกันเซ็กซ์เสื่อม (2550) สุขภาพผู้หญิงไทยในกระแสแพทย์

พาณิชย์ (2550) มะเร็งร้ายท�าลายความสัมพันธ์ พบผู้ป่วยโรคนี้ 

แนวโน้มหย่าสูง (2550) เผยยีนส์รัดรูป-เอวต�่าต้นเหตุจุดซ่อนเร้น 

เสีย่งโรค (2550) 3 นิว้ 3 สมัผสั สกดัมะเรง็เต้านม (2551) วเิคราะห์

โรคหวัใจพกิารแต่ก�าเนดิแก่ทารกในครรภ์มารดา (2551) เป็นโสดท�าไม

อยูไ่ปเป็นอลัไซเมอร์ ชีช้วีติคูล่ดความเสีย่งสมองเสือ่ม (2551) คนไทย

เสือ่มสงัขารก่อนวยั ผลวจิยัชีเ้หตตุ้นทนุชวีติต�า่ (2551) ตะลงึของเล่น

เด็กสุดอันตรายสารตะกั่วอื้อ ต้นเหตุท�าลูกโง่ (2552) เป็นต้น

(3) สุขภาวะทางจิตและอารมณ์ 

เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส�าคัญ เป็นพื้นฐานของสถาบัน

ครอบครัว คือ การแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ 

พฤตกิรรมปฏบิตัริะหว่างคนในครอบครวั ทัง้ระหว่างคูส่มรส และพ่อแม่

กบัลกู ทีส่่งผลให้ครอบครวัอบอุน่หรอืห่างเหนิ และน�าไปสูส่ขุภาวะของ

สังคมในท้ายที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนใน

สังคมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยเฉพาะเงื่อนไขทาง

เศรษฐกจิ สภาพสงัคม การงาน ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นข่าวเรือ่งภาวะเครยีด 

ซึมเศร้า การดูแลผู้ป่วยทางจิต
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ตวัอย่างข่าวว่าด้วยสขุภาวะทางจติและอารมณ์ ได้แก่ สขุภาพจติ 

ในครอบครัวเป็นเหตุแยกพ่อแม่ลูกให้ห่างเหิน (2540) เศรษฐกิจรุม 

บีบคั้นคนกรุง โรคเครียดรุกคุกคามหนัก (2540) คนกรุงเครียดเพราะ

ญาตพิีน้่อง (2541) สขุภาพจติของชวีติคู ่(2543) เดก็-ผูส้งูอายสุขุภาพ

จิตย�่าแย่ 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

ในครอบครวั เรือ่งทีย่งัต้องศกึษาหาความรู ้(อกีมาก) (2552) ผลส�ารวจ 

อณุหภมูใิจคนไทย พบปัญหาการเงนิ-ครอบครวั-สขุภาพ-สงัคมต้นเหตุ

ความเครียด (2552) เป็นต้น

4. ความสัมพันธ์ ในครอบครัว

เป็นข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ในครอบครวั ทัง้ทางบวกและ

ทางลบ อนัได้แก่ประเดน็เรือ่งครอบครวัอบอุน่ การเสรมิสร้างสายใยหรอื

ความผูกพันอันดีในครอบครัว การสร้างครอบครัวหรือแต่งงาน ความ

ขดัแย้งในครอบครวั การยตุคิรอบครวัหรอืหย่าร้าง รวมถงึความสมัพนัธ์

นอกสมรสต่างๆ ทั้งหมดมี 3,184 ข่าว หรือคิดเป็น 12% ของฐาน

ข้อมูลครอบครัวด้านข่าวและบทความ ในหัวข้อนี้สามารถแบ่งออกตาม

ประเด็นที่พบได้เป็น 3 เรื่องใหญ่ คือ
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4.1 ความสัมพันธ์อันดี สายใยครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น 

ครึง่หนึง่ของข่าวเรือ่งความสมัพนัธ์ในครอบครวัเป็นการน�าเสนอ

ชีวิตครอบครัวไทยในเชิงบวก มีจ�านวน 1,594 รายการ ที่มีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องสม�่าเสมอคือการน�าเสนอชีวิตครอบครัวของคนในสังคม ทั้งที่

มีชื่อเสียงและคนทั่วไป ในมุมที่แสดงความสัมพันธ์อันดีที่อบอุ่น ความ

เข้าอกเข้าใจในครอบครวั การฟันฝ่าอปุสรรคทีเ่ผชญิเมือ่เริม่สร้างครอบครวั  

การประคับประคองชีวิตคู่จนประสบความส�าเร็จ มีชีวิตครอบครัวที่ 

เข้มแขง็ สมาชกิในครอบครวัด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุและเจรญิก้าวหน้า 

ประหนึ่งเป็นตัวอย่างให้กับผู้อ่านถึงหลักการครองเรือน วิธีครองรักให้

ครอบครวัมัน่คงอยูด้่วยกนัยาวนาน การสร้างสายใยอนัอบอุน่ในครอบครวั 

การใช้เวลาท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของคนในครอบครัว หรือการจัด

กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธ์ รวมทัง้ประเดน็เพศสมัพนัธ์ในคูส่มรส เป็นต้น 

ทัง้นี ้ด้วยพืน้ฐานความคดิทีว่่า ครอบครวัเป็นสถาบนัพืน้ฐานของสงัคม

ในการผลิตและหล่อหลอมพลเมืองรุ่นใหม่ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

พฒันาสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบนัครอบครวั โดยมปัีจจยัส�าคญัคอื 

การใช้เวลาอยูร่่วมกนั ความรกัความเข้าใจ การสือ่สารในครอบครวั และ

เพศสัมพันธ์ที่ดีในคู่สมรส

ความสัมพันธในครอบครัว

นอกสมรส 
12%

อื่นๆ 2%

ความขัดแยง 
36%

ความสัมพันธ
อันดี/อบอุน 

50%

N=3,184
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ตัวอย่างข่าวเชิงบวกนี้ได้แก่ รู้จักให้เกียรติกันและกัน หลักครอง

ชีวิตคู่ให้ยืนยาว (2540) ดูแลจิตใจคนในครอบครัวในวันแห่งความรัก 

(2541) ร่วมใจสานใยรัก เพื่อครอบครัวอุดมคติ (2541) สายใยรัก

สร้างบ้านเหมอืนฝัน (2541) ท�าอย่างไรชวีติคูจ่งึยนืยาวและมคีวามสขุ 

(2542) ร้องเพลง เล่นดนตร ีเทีย่วทะเล ความสขุทีพ่ร้อมหน้า (2543) 

ปลูกต้นไม้-ท�าอาหารส�าราญใจ (2543) สร้างภูมิคุ้มภัยให้สังคมไทย

ด้วยพลงัครอบครวั (2543) คณุภาพเดก็สหสัวรรษใหม่ขึน้อยูท่ีก่ารดแูล

ของพ่อ-แม่ (2544) สร้างทักษะครองรักร่วมเรือน เน้นเคล็ดลับความ

ส�าเร็จชีวิตคู่ (2544) เหมาะสมเรื่อง sex ชีวิตคู่ยืนยาว (2545)  

แนะเทคนิคเติมรักเติมรส สร้างหลักให้ชีวิตคู่ยืนยาว (2545) บทเรียน

ก่อนวิวาห์ ลดปัญหาความล่มสลายของชีวิตคู่ (2546) ไม่มีช่องว่าง

ระหว่างใจ หมั่นเติมเต็มความห่วงใย (2546) เผยเคล็ดลับการมีชีวิต

คู่ยืนยาว พร้อม 10 ค�าเด็ดที่ควรท่องจ�า (2546) แนะวิธีถนอมรักให้

คูร่กัรุน่ใหญ่ ต้องมศีลิปะในการมเีพศสมัพนัธ์ (2546) ครองคูต่ามหลกั

ศาสนา สร้างฐานครอบครวัเข้มแขง็ (2546) เรยีนรูใ้ช้เวลาร่วมกนัอย่าง

มคีณุค่าสูค่รอบครวัเข้มแขง็ (2549) รบัประทานอาหารมือ้เยน็พร้อมหน้า  

สร้างภมูคิุม้กนัให้แก่สงัคม (2549) ความรกั ความซือ่สตัย์ การให้อภยั 

ข้อคดิการครองคู ่(2549) ชีส้งัคมขาดอบอุน่ จีส้ร้างจติส�านกึครอบครวั

สามัคคี (2551) เป็นต้น

น่าสังเกตว่า มีการเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน

ครอบครวั และการแสดงออกถงึความรกัในครอบครวัมากขึน้ในช่วงหลงั 

เช่นข่าว “กอด” เติมรักสัมผัสนี้ สร้างครอบครัว (2545) ปลุกกระแส 

‘รักลูก-กอดลูก’ คืนความเข้มแข็งให้ครอบครัวไทย (2545) เปิดอ้อม

กอดกระชับสายใยครอบครัว (2546) รณรงค์คนในครอบครัวกอดกัน 

เพือ่สร้างความรกั-เข้าใจในครอบครวั (2547) เคลด็ของการครองชวีติ

คู่อย่างราบรื่น กอดกันวันละ 4 หน (2552) เป็นต้น รวมทั้งการออก

มาตรการลดภาษีเงินได้ให้กับลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่ในปี 2547 
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ในแต่ละปี ข่าวว่าด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวจะถูกให้ความ

ส�าคญัและน�าเสนอเข้มข้นใน 3-4 ช่วง ได้แก่ ช่วงวนัเดก็ในเดอืนมกราคม 

วันแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากมักมีคู่รักจ�านวนหนึ่งนิยม

ถือฤกษ์ไปจดทะเบียนแต่งงาน ช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีวันครอบครัว  

วันหยุดส�าคัญอย่างวันแม่ 12 สิงหาคม และวันพ่อ 5 ธันวาคม ในช่วง

วันส�าคัญเหล่านี้นอกจากการน�าเสนอแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคู่

สมรสแล้ว มกัจะมปีระเดน็เชงิคณุธรรมทีเ่ป็นพืน้ฐานในครอบครวัอย่างอืน่ 

ด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก บทบาทที่คาดหวัง

จากผูเ้ป็นพ่อ แม่ และลกู มกีารให้ความส�าคญัเป็นพเิศษกบัการเป็นลกู

กตญัญ ูพ่อดเีด่น แม่ดเีด่น ทีท่�าหน้าทีใ่นครอบครวัได้อย่างสมบรูณ์แบบ 

ซึ่งมีการให้รางวัลกันทุกปี นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ในปี 2549 ให้ 

วันอาทิตย์เป็นวันที่ครอบครัวควรจะอยู่พร้อมหน้าท�ากิจกรรมร่วมกัน

ตัวอย่างได้แก่ มอบรางวัล “เยาวชนดีเด่น” หนุ่มพิการตาบอด

กตญัญ ู(2540) พ่อตวัอย่างแนะวธิเีลีย้งลกู พชิติความสขุในครอบครวั 

(2540) 10 ครอบครัวในความทรงจ�าปี “ฉลู” (2540) วันแห่งความ

รักไทยจดสมรสอื้อตีแผ่ข่าวทั่วโลก (2541) แม่ดีเด่นเผยเคล็ดลับเลี้ยง

ลูกให้เป็นคนดี (2541) จองแล้วกว่า 3 พันคู่จดทะเบียนสมรส 14 

ก.พ. วาเลนไทน์ (2542) วาเลนไทน์ฉ�่า คู่รักตา-ยาย ตีทะเบียนสมรส 

อายุรวม 200 ปี (2542) รับ 50 คู่แต่งงานฟรี-ติววิธีครองคู่ (2544) 

เชิดชู 62 ลูกกตัญญู มอบวุฒิบัตรยกย่อง (2545) ด.ญ.10 ขวบยอด

กตญัญ ูปรนนบิตัพ่ิอป่วยเป็นอมัพาต (2545) เดนิเครือ่งวนัอาทติย์วนั

ครอบครัว ดึงพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน-เลิกวัฒนธรรมแกงถุง (2549) 

ข่าวจ�านวนหนึ่งมีลักษณะเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงของสังคม 

หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นการปะทะกนัของวาทกรรมเรือ่งบทบาทหญงิชาย 

เช่น กรณใีห้เมยีกราบผวัก่อนนอน ว่าจะเป็นปัจจยัลดปัญหาความขดัแย้ง 

ในครอบครวัหากภรรยาให้เกยีรตแิละเคารพสาม ีในอกีทางหนึง่กม็องว่า
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เป็นความเท่าเทยีมระหว่างเพศหญงิและชาย ซึง่ต่างมบีทบาทเท่าๆ กนั

ในการดูแลครอบครัว เช่น กราบเท้าผัวก่อนนอน ประเพณีแต่ปางไหน 

(2541) นายกฯ ชีโ้บราณ ปัดแนวคดิวฒันาให้เมยีกราบเท้าผวั (2548) 

ฯลฯ

นอกจากนี้ ประเด็นอื่นๆ ที่มักเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนก็คือ 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานของสังคม โดย

เฉพาะคู่สมรสต่างวัย เช่น ม่ายใหญ่วัย 45 เคี้ยวหญ้าอ่อนแต่งเด็กรุ่น

ลูก (2544) บ้านโป่งฮือฮาพ่อเฒ่า 83 แต่งม่าย 53 (2545) นาง

นพมาศใบ้วิวาห์หนุ่มช่างทองใบ้ (2545) วาเลนไทน์ปีนี้คึกคัก เฒ่าวัย

ใกล้ฝ่ังหิว้แม่เฒ่า 80 ไปจดทะเบยีน (2546) พ่อเฒ่า 72 ววิาห์เจ้าสาว  

74 (2551) ฮือฮาเจ้าสาววัย 73 เข้าวิวาห์หนุ่ม 26 (2552) เป็นต้น

4.2 ความสัมพันธ์ขัดแย้งในครอบครัว 

ข่าวความสัมพันธ์ขัดแย้งในครอบครัวเป็นการน�าเสนอชีวิต

ครอบครวัไทยในทางลบ ได้แก่ ปัญหาความขดัแย้งในครอบครวั หย่าร้าง  

“บ้านแตก” ซึ่งมีความหมายถึงความไม่สมบูรณ์ของชีวิตครอบครัว ไป

จนถงึการยตุคิวามสมัพนัธ์ เป็นทัง้ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัคูส่มรส พ่อแม่ 

และลูกในครอบครัว ทั้งหมด 1,157 รายการ หรือคิดเป็น 36% ของ

ข่าวเรือ่งความสมัพนัธ์ในครอบครวั ลกัษณะของข่าวมทีัง้การจดักจิกรรม

รณรงค์ควบคู่ไปกับวันส�าคัญทางครอบครัว การส�ารวจทัศนคติแนวโน้ม

ของความขดัแย้งในครอบครวั โดยเฉพาะสถติกิารหย่าร้างในแต่ละปี และ

การเสนอสถานการณ์ประจ�าวัน 

เนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่ 

ถูกระบุว่าส่งผลต่อความสัมพันธ์นี้มีด้วยกันหลายปัจจัย เช่น ปัญหา

เศรษฐกิจ ขาดความรักความอบอุ่น ความไม่สอดคล้องต้องกันใน 

บางมิติชีวิตของคู่สมรส อบายมุขต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ  
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ส่วนที่ถูกน�าเสนออย่างต่อเนื่องคือ ข่าวการหย่าร้าง เนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ โดยเฉพาะการนอกใจหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม ซึ่งมัก

เป็นข่าวดังหากคู่สมรสเป็นผู้มีชื่อเสียง

ตัวอย่างข่าวได้แก่ คนกรุงครองแชมป์หย่าสูงสุดทุกปี สถิติเตือน

ใจวันแห่งความรัก (2541) พบปัญหาหย่าร้างเหตุเพราะฮอร์โมนเพศ

ลด (2541) น้องอ้วนขึ้นศาลฟ้องหย่าผัวซาดิสต์ (2541) กะเทาะ

ปัญหาชีวิตคู่ที่ไม่ควรมองข้าม การเงิน-เซ็กซ์-ความแตกต่าง (2542) 

โรครักร้างระบาดท�าสถิติหย่าสูง (2542) ก�าธรหลั่งน�้าตา รับผิดเลิก

ปิยะมาศ สารภาพอยากมีลูก (2544) เผยครอบครัวไทยหย่าร้างสูง 

เหตุมีบ้านน้อย-เห็นตรงข้ามกัน (2544) แฉเมียน้อยอันตราย ท�าบ้าน

ใหญ่สตแิตก หย่าร้างปีละ 7 หมืน่คู ่ต้องพึง่หมอด-ูพระ (2545) ขดัสน-

บ้านแตก มาสู่แยกชีวิต (2545) หมอเตือนไม่ขยันท�าการบ้านระวัง 

บ้านแตก (2545) ไม่ซือ่สตัย์-ไม่โรแมนตกิ เมยีมองผวั-ผวัมองเมยี ข้อ

สรุปชีวิตคู่ยุคปัจจุบัน (2545) เผย 5 ย. ถนอมชีวิตรัก โยงสุขภาพ

ครอบครวัแตกเพราะเมยีขีบ่้น (2546) สศช.แฉเศรษฐกจิดแีต่สงัคมไทย

เสื่อม คนแก่ถูกทิ้ง-หย่าเพียบ (2547) เปรี้ยง เปรี้ยง เปรี้ยง ดั่งเสียง

ฟ้าฟาด ไฮโซบ้านแตกสาแหรกกระจาย (2547) เรื่องเศร้าของชีวิตคู่ 

กว่าครึ่งต้องเลิกราเพราะชู้ (2548) โรคอ้วนเป็นสาเหตุให้บ้านแตก 

ผู้ชายเสียสมรรถภาพทางเพศ (2548) ทีวีในห้องนอน บั่นทอนชีวิตคู่ 

(2549) เผยสถติคินกรงุหย่าเกอืบ 1 ใน 3 ของสถติจิดทะเบยีน (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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ข่าวในอีกลักษณะหนึ่งคือการน�าเสนอผลกระทบจากปัญหา 

ความขัดแย้งในครอบครัว นอกเหนือจากการหย่าร้าง ซึ่งมักจะถูกน�า

เสนอในลกัษณะทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัทีน่�าไปสูปั่ญหาสงัคมอืน่ๆ เช่น ปัญหา

ยาเสพติด อาชญากรรม สภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ขายบริการ 

ทางเพศ ฯลฯ

ตัวอย่างข่าวผลกระทบจากความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งในครอบครัว

ได้แก่ ส�ารวจเด็กเร่ร่อนทั่วกรุง สาเหตุหลักพ่อแม่หย่าร้าง-ถูกทุบตี 

(2545) ชีวิตเด็กบ้านแตก แวววิมล ติดยา-มั่วเซ็กซ์ ประชดแม่ไม่รัก 

(2545) นิสิตจุฬาฯ ตีแผ่ชีวิต โสเภณีระดับล่างขายเซ็กซ์แลกบุหรี่ 

(2546) โศกสุราษฎร์ฯ บ้านแตกสาแหรกขาด ลูกทาสยาบ้าประกาศ 

ฆ่าพ่อ (2546) ชี้ครอบครัวบีบท�าเด็กไทยเครียด (2547) สังคมเสื่อม 

บ้านแตก ต้นเหตุอาชญากรรม ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม จะแก้ไข

อย่างไร (2547) แนะพ่อแม่ปรองดองลดเดก็มปัีญหา ตะลงึวยัรุน่เกอืบ

ครึ่งคิดฆ่าตัวตาย (2547) เตียงหัก 6 หมื่นคู่-รักขม ลงเอยด้วยการ

ฆ่า (2548) ห่วงเด็กบ้านแตกเสี่ยงติดยาสูง สลดปรากฎการณ์โจ๋ไทย

เซ็กส์ 13 (2550) สานรักครอบครัวอบอุ่น แก้ปัญหาวัยรุ่นใจแตก 

(2551) พ่อไม่มีเวลาคุยท�าให้ลูกกลายเป็นเกย์! (2551) สังคมไทย

วิกฤติครอบครัวแตกแยกสูง เกิดปัญหาแม่ซึมเศร้า-พ่อติดเหล้า- 

ลูกก้าวร้าว (2552) เป็นต้น

4.3 ความสัมพันธ์นอกสมรสต่างๆ 

ความสัมพันธ์ที่เรียกว่านอกสมรสในที่นี้ ได้แก่ เรื่องของลูกนอก

สมรส เมียน้อย ชู้ มีจ�านวน 363 รายการ หรือคิดเป็น 12% ส่วนใหญ่

เป็นเรือ่งของการมภีรรยาหลายคน เรือ่งของความสมัพนัธ์ขดัแย้งระหว่าง

เมียน้อย-เมียหลวง การนอกใจหรือมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้อื่น

ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตัวเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประเด็นเรื่องความสัมพันธ์นอก
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สมรสนี้ สังคมไทยถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการบั่นทอนความสัมพันธ์

และคุกคามความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ข่าวว่าด้วย

ความสัมพันธ์นอกสมรสนี้มักได้รับความสนใจยิ่งขึ้นจากสื่อ หากเป็น

กรณีเปิดเผยหรือพิพาทของผู้ที่มีสถานะทางสังคมหรือมีชื่อเสียง โดย

เฉพาะข้าราชการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นกรณีขัดแย้ง

รุนแรงระหว่างภรรยาหลวงและน้อย ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกต

ถึงสถานการณ์ของความสัมพันธ์นอกสมรส เช่น การส�ารวจความนิยม

ลกัษณะผูห้ญงิทีผู่ช้ายต้องการเป็นเมยีน้อย การหาทางออกเพือ่แก้ปัญหา

นอกใจ ไปจนถึงการตั้งศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข  

ในปี 2547 รบัเรือ่งร้องเรยีนปัญหาในครอบครวั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นปัญหา

ความสัมพันธ์นอกสมรสและการหย่าร้าง 

ตัวอย่างข่าวในส่วนนี้ ได้แก่ 10 อันดับเมียน้อย (2540) เจาะ

ลึกปัญหา “นอกใจ” พบผู้ชาย 99% นิยมนอกใจภรรยา เผยทีเด็ดวิธี 

“ครองคู่ให้อยู่นาน” (2542) ครัวไทย 1 ใน 4 มีเมียน้อย สาวรุ่นนิยม 

‘สามมีาม่า’ (2544) เมยีหลวงช�า้สามนีอกใจ โร่เข้าคอร์สอบรม ชี ้67% 

เห็นผล ที่เหลือหันพึ่งไสยศาสตร์ (2546) เมียปลัดมท.รับตั้งศูนย์ฮอต

ไลน์ปราบผัวเจ้าชู้ (2546) พบผู้ชาย 3 ใน 4 นอกใจเมีย ตร. รับมือ

หืน่วาเลนไทน์ (2547) เปิดศนูย์เสรมิสร้างครอบครวั ผลประเมนิต�ารวจ

แชมป์มีเมียน้อย (2547) เจ๊เบียบแฉบ้านเล็กเมียหลวงแห่ร้องทุกข์ซี 

10 นายกฯฟาดเลขา ผู้ว่าฯแอบมีอีหนูตรึม (2547) ศูนย์ปราบผัวสุด

ฮิต ต�ารวจครองแชมป์ ถูกร้องนอกใจเมีย (2547) เจ๊เบียบรุกฆาต ชี้

ตร.แชมป์เจ้าชู ้ทหารจีร้ดต้นคอ (2547) โพลล์หญงิสมยัใหม่รบัสถานะ

เมียน้อย ชี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล (2548) ‘หนูแหวน’ เฉือน ‘เมียน้อย’ 

เหน็แก่ตวั-สร้างปัญหาให้คนอืน่ (2548) ครอบครวักิก๊ระบาดในไทยพา

สังคมเสื่อม (2550) พฤติกรรมการนอกใจคู่รักและการมีกิ๊กของสังคม

ไทย (2550) มีชู้ท�าครอบครัวพังอันดับ 1 อึ้ง ร.ร.เลิกจัดงานวันพ่อ- 
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วันแม่ (2551) ทุกข์อันใดของผู้หญิงไม่เท่าผัวมีเมียน้อย (2552) 

เป็นต้น 

ที่น่าสนใจก็คือ วาทกรรมว่าด้วยความสัมพันธ์นอกสมรสที่มอง

ว่า การทีผู่ห้ญงิยอมมคีวามสมัพนัธ์นอกสมรสหรอืเป็นเมยีน้อย เนือ่งจาก

ต้องการความรัก ความอบอุ่น และอยากมีที่พึ่งพิงทางใจ และสาเหตุ

ของความต้องการเช่นนีก้เ็นือ่งจาก “ในอดตีคนเหล่านีข้าดความรกั ความ

อบอุ่นจากครอบครัว และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวแตกแยก” 

ดังนั้น “พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ให้ความ

รกัความอบอุน่อย่างเพยีงพอ เพือ่จะได้ไม่ต้องไปแสวงหาความรกัทดแทน

ในอนาคต” (เมียน้อยไม่เกิดแน่ ถ้าพ่อแม่ให้รักลูก 2546) 

ในช่วงพ.ศ. 2547 มีประเดน็ทางสงัคมใหม่ในเรือ่งความสมัพนัธ์

นอกสมรส นั่นคือ กรณีที่เรียกว่า “กิ๊ก” ที่แม้จะเป็นศัพท์ที่นิยมใช้กันใน

หมูว่ยัรุน่อยูก่่อน แต่กถ็กูสือ่น�ามาใช้ในความหมายถงึความสมัพนัธ์นอก

สมรสของคู่ชีวิตด้วยในเวลาต่อมา ประเด็นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความ

สมัพนัธ์นอกแบบแผน เพศสมัพนัธ์นอกสมรส และความทดัเทยีมระหว่าง

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�าเท่ๆ ของคนมีชู้ (2550) วิจัยชี้หญิงไทยคิดใหม่ กิ๊ก

ไม่ใช่เรือ่งผดิ (2550) เพิม่โทษครแูอบมชีู-้กิก๊ ขัน้ต�่าปลดออก (2550) 

กิ๊กไทยไปโลดกระฉูดถึง 98% แฉ 60% มีเซ็กซ์แนวโน้มสูงขึ้น (2550) 

เป็นต้น
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นอกจากทัง้ 3 ประเดน็ทีก่ล่าวถงึข้างต้นแล้ว กย็งัมปีระเดน็อืน่ๆ 

ในกลุ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างหญิง-ชาย การแต่งงานข้ามชาติ คลุมถุงชน การมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวันแต่งงาน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การอยู่เป็นโสด ฯลฯ ได้แก่ข่าว 

ตร.บกุล้มงานววิาห์ช่วย ดญ.13 จบัแต่งเฒ่า 63 ล้างหนี ้(2545) หญงิ

ไทยเสียพรหมจรรย์ก่อนแต่งงานถึง 70 % (2548) หญิงไทย-ไม่แต่ง 

(2549) เป็นต้น

5. กฎหมายครอบครัว

จ�านวน 1,282 รายการ หรือ 5% ของฐานข้อมูลด้านข่าวเป็น

เรือ่งของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัครอบครวั ส่วนทีเ่ป็นข่าวอย่างต่อเนือ่ง

ได้แก่ การให้ข้อมลูในเรือ่งสทิธแิละการให้ความคุม้ครองทางกฎหมายใน

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

ตวัอย่างข่าวได้แก่ ค่าเลีย้งดบูตุร เงนิก้อนหรอืเงนิเดอืน (2540) 

ค่าเลี้ยงดูบุตรนอกสมรสกฎหมาย (2540) อ�านาจปกครองบุตรหลัง

หย่า (2540) เป็นปฏปัิกษ์ต่อการเป็นสามภีรยิา (2540) แจงกฎกตกิา

ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (2541) หนี้สินสามีภริยา (2541) ฟ้อง

หย่าสามเีกย์ (2541) ค่าทดแทนจากภรยิาใหม่ (2541) สทิธขิองภรยิา
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ไม่จดทะเบยีน (2542) สามตีาย มรีกัใหม่ได้ไหม (2542) คูส่มรสแยก

กันอยู่ชั่วคราว (2542) หลังบ้านปฏิวัติ ทวงสิทธิ์นามสกุล-ฟ้องหย่า 

(2543) คูส่มรสซ้อนจะขอรบับ�าเหนจ็สาม ี(2543) แต่งก่อน-แบ่งก่อน 

วุ่นๆ เงินทองสองเรา (2543) สมรสโดยถูกข่มขู่ (2543) พินัยกรรม

คุณสามี บ้านเล็ก-ใหญ่ใครเหนือกว่า (2544) การขอรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรม (2544) ไทยไม่เปิดชื่อผู้บริจาคอสุจิ หวั่นปัญหาฟ้องร้อง

มรดก-หย่าร้าง (2544) ความส�าคญัของทะเบยีนสมรส (2544) ยกย่อง

หญงิอืน่เป็นภรรยา (2546) ฟ้องสมรสเป็นโมฆะ เดก็ไม่ใช่ลกู (2548) 

ลูกตัดแม่ออกจากกองมรดก (2548) หย่าศึกปัญหาครอบครัว ด้วย

กฎหมายหญิงต้องรู้ ชายต้องไม่พลาด (2548) วัฒนาขอแก้ก.ม.ฟ้อง

หย่า-เอือ้ผูห้ญงิ (2548) เปิดช่องฟ้องหย่าชายมชีู ้พม.ยกเป็นเหตเุมยี

เลิกผัว (2549) อ.มธ.หนุนแก้ก.ม.ฟ้องหย่า เสนอแก้ไขค�านิยามชู้ไหม่ 

(2549) พม.ดันแก้ก.ม.ฟ้องร้องชู้ได้ คู่หมั้นก็ห้ามมีกิ๊ก (2549) การ

สมรสของผู้เยาว์ (2549) ครม.ไฟเขียวแก้ก.ม.ครอบครัว แยกกันอยู่ 

3 ปีขอฟ้องหย่าได้ (2550) สิทธิของภรรยา-บุตรตามก.ม.อิสลาม 

(2551) มกีิก๊ตดิคกุ 6 เดอืน ก.ม.ใหม่คมุผวัเมยี (2551) ความยนิยอม

ของคู่สมรสในการรับบุตรบุญธรรม (2552) เป็นต้น

นอกจากข่าวเหล่านี้แล้ว อีกส่วนหนึ่งยังเป็นเรื่องของความ

เคลื่อนไหวในด้านกฎหมาย ทั้งที่เป็นการแก้ไขกฎหมายเดิม และการ

ออกกฎหมายใหม่ ซึง่เกดิขึน้จากหลากหลายองค์กร ทัง้ภาครฐัและภาค

ประชาสงัคม เพือ่แก้ไขปรบัปรงุตวักฎหมายให้ยตุธิรรม ครอบคลมุ และ

เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

หากพจิารณาชวีติครอบครวัไทยจากความเคลือ่นไหวด้านกฎหมาย

แล้ว จะเห็นแง่มุมที่น่าสนใจหลายประการ โดยเฉพาะในมิติของการ

บังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น เช่น ความเคลื่อนไหวในเรื่องความรุนแรงใน

ครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหามายาวนาน เนื่องจากทัศนคติของสังคมที่มอง
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ว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัว เป็นเรื่องผัวๆ เมียๆ ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

คดีความ เจ้าหน้าที่ต�ารวจมักไกล่เกลี่ยไม่รับแจ้งความ ทั้งที่ผู้หญิงถูก

กระท�าอย่างรนุแรงจากผูช้าย หรอืจากความคดิทีว่่าเมยีและลกูเป็นสมบตัิ

ในความดูแลของสามีและพ่อ กระบวนการในการออกกฎหมายด้าน

ครอบครวัหลายฉบบัจงึเสมอืนเป็นการต่อสูก้บัทศันคตทิีค่รอบน�าสงัคม 

ที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ 

ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวในช่วง  

13 ปีที่เก็บข้อมูลนี้มีหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่

(1)  ความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 

ได้แก่ ประเด็นค�าน�าหน้าชื่อ จากเดิมที่บังคับให้หญิงต้องเปลี่ยนค�าน�า

หน้าชือ่จากนางสาวเป็น “นาง” และใช้ชือ่สกลุสามเีพือ่แสดงสถานภาพ

สมรส มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องในปีพ.ศ. 2540 เสนอให้เปลี่ยนค�าน�า

หน้าชื่อเป็น “คุณ” แทน นาย-นาง หรือนางสาว โดยไม่ต้องระบุเพศ 

พร้อมทัง้ให้สทิธิค์ูส่มรสเลอืกใช้นามสกลุได้ ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูได้วนิจิฉยั

ในปี 2546 ว่าให้สามีภรรยาและลูกตกลงการใช้นามสกุลกันเองภายใน

ครอบครวั มข้ีอเรยีกร้องในปี 2545 ให้แก้กฎหมายยอมรบักลุม่คนผ่าตดั

แปลงเพศให้ใช้ค�าน�าหน้าชื่อจากนายเป็นนางสาวได้ ข้อเสนอให้ระบุตัว

อกัษรย่อหรอืรปูคูส่มรสในบตัรประชาชนของผูช้ายทีแ่ต่งงานแล้ว (2546) 

ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ก่อนจะประกาศพ.ร.บ.ค�าน�า

หน้านามหญิง ในปีพ.ศ. 2551 

ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่ เปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อเป็น’คุณ’ 

(2540) ดันแก้ก.ม.หญิงที่สมรสใช้สกุลเดิมได้ (2540) รื้อพรบ.ชื่อ

บุคคล สานฝันสตรีไทย สิทธิในการเลือกใช้นามสกุล (2541) เปลี่ยน

ค�าหน้าชื่อผู้ผ่าตัดแปลงเพศ (2545) ศาลรธน.คืนสิทธิสตรี นามสกุล

ไม่ต้องใช้ตามสาม ี(2546) ตตีราชายมเีมยี ประทบั ‘ม’ ใส่บตัร ป้องกนั

มีบ้านเล็ก (2546) ผู้หญิงรุกแก้อีกก.ม. เลิกใช้นาง หาค�าชี้ชายมีเมีย 
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(2546) โพลชายยี้นายค. หญิงเฮเลือกสกุล (2546) หญิง 30% ดี๊ด๊า

ทิง้สกลุผวัใช้ของตวัเอง (2546) วฒุชิงมท.ตดิชือ่-รปูคูส่มรสบตัรปชช. 

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)  ประเดน็ทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์นอกสมรส 

ได้แก่ กรณีกฎหมายเมียน้อย หรือข้อเสนอให้แก้กฎหมายตรวจสอบ

ทรพัย์สนิของ “เมยีน้อย” นกัการเมอืงและข้าราชการระดบัสงูในปี 2544 

เนื่องจากอาจมีการใช้ความสัมพันธ์นอกสมรสเหล่านี้ถ่ายเททรัพย์สิน 

ให้ถือครองแทน หรือใช้เป็นผู้กระท�าการบังหน้าในกิจกรรมที่ไม่สุจริต  

ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

นอกสมรสได้แก่ บ้านใหญ่สบช่องล่าเมียน้อย หนุนสุดตัวแก้ก.ม. 

คุ้ยสมบัติ เสนาะสะดุ้งโหยงออกโรงค้านไม่เอาด้วย (2544) ฮือฮาพม.

ยกร่างก.ม.เมยีน้อย แก้ฟ้องนวัหลวง-น้อย (2548) ประกนัสงัคมใจป�า้

แจกเงินสงเคราะห์ลูกเมียหลวง-เมียน้อย (2548) ลูกนอกทะเบียน 

ก็มีสิทธิ์ (2551) สภามีมติรับร่างก.ม.คุ้มครองอุ้มบุญลูกบุญธรรมแล้ว 

(2552) เป็นต้น

(3)  ความเคลือ่นไหวด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็อนามยั 

เจรญิพนัธุ ์ได้แก่ กรณแีก้ไขมาตรา 305 เกีย่วกบัการท�าแท้งในปี 2544 

และมีความเคลื่อนไหวตลอดปี จากเดิมที่ยกเว้นให้ท�าแท้งได้ใน 2 กรณี 

คือ สุขภาพของแม่ และตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน เพิ่มสุขภาพของทารก

ในครรภ์เป็นอีกหนึ่งกรณี และเปลี่ยนค�าจากสุขภาพของหญิง เป็นสุข

ภาพกายและสขุภาพจติของหญงิ ต่อมาหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกไ็ด้

เสนอความเหน็ประกอบ เช่น แพทยสภาเสนอให้ท�าได้หากสขุภาพทารก

ในครรภ์มคีวามผดิปกต ิหรอืแม่มปัีญหาสขุภาพจติ แก้ไขเปลีย่นจากค�า
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ว่าแพทย์ทีเ่ป็นผูท้�าแท้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ต้องจ�ากดัเฉพาะ

ในสถานพยาบาลของรฐั ข้อเสนอให้ผูช้ายร่วมรบัผดิชอบต่อกรณผีูห้ญงิ

ท้องไม่พร้อม เป็นต้น 

ตัวอย่างข่าว ได้แก่ ปัดฝุ่นแก้กฎหมายท�าแท้ง ต่างมองต่างมุม 

ลด-เพิ่มปัญหาสังคม (2544) แก้แล้วก.ม.ท�าแท้ง ให้ประชาพิจารณ์ 

หวั่นถูกต้านหนัก ยันไม่ใช่เปิดเสรี (2544) แพทยสภาเพิ่มช่องท�าแท้ง

ไม่ผิดก.ม. (2544) แพทยสภาหวั่นสธ.ยื้อ ขอออกกฎท�าแท้งเอง 

(2544) แก้ก.ม.ท�าแท้งส่อวดืแน่ สธ.เชยีร์ยาคมุฉกุเฉนิ (2544) เสนอ

เอาผิด ‘ผู้ชาย’ ท้องไม่รับ ‘หมอเลี้ยบ’ ดัน ก.ม. (2545) ก.ม.ท�าแท้ง

ไม่แจ้งเกิด เลี่ยงแพทยสภาออกกฎ (2545) สธ.จับมือแพทยสภา 

ระดมแก้ก.ม.ท�าแท้ง มารดามีปัญหาสุขภาพจิต (2547) เป็นต้น

นอกจากนี้ก็มีการเสนอให้ออกกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ในปี 

2544 ให้ครอบคลุมเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งเรื่องท�าแท้ง ตั้งครรภ์ 

ไม่เหมาะสม ตั้งครรภ์เป็นอันตราย การมีบุตรยาก เด็กหลอดแก้ว ฯลฯ 

ซึ่งเป็นกรณีพิพาทที่ฝ่ายตุลาการจ�าต้องเท่าทันสถานการณ์และความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กรณีแม่ต้องโทษตั้งครรภ์ ดังข่าว กระตุ้นน�า

มาตรา 246 ทเุลาโทษผูต้้องขงัหญงิมคีรรภ์ (2546) พม.หารอืกฤษฎกีา 

ทุเลาโทษหญิงท้อง (2547) ฯลฯ 

ในส่วนของข่าวความเคลือ่นไหวด้านอนามยัเจรญิพนัธุอ์ืน่ๆ ได้แก่ 

การเสนอกฎหมายอุ้มบุญ หรือพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย์ ในช่วงปลายทศวรรษ ได้แก่ 

อุ้มบุญบุตรนอกกฎหมาย (2543) เตรียมดันกฎหมายอนามัยเจริญ

พนัธุ ์(2547) ปรุะชยัหนนุขรก.ชายต้นแบบใช้สทิธิล์าเลีย้งลกู (2547) 

เร่งดนักฎหมายหนนุให้พ่อลางานเลีย้งลกู (2547) จีแ้พทยสภาออกกฎ

คุม้ครองเดก็ผสมเทยีม หวัน่เกดิปัญหาอ้างสทิธพ่ิอแม่ น�าไปสูข้่อพพิาท

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

เมยีคลอดสามลีาครึง่เดอืน (2550) ชงก.ม.เจรญิพนัธุฉ์บบัแรกของไทย 

คุ้มครองอนามัยดูแลการตั้งครรภ์ (2550) กฤษฎีกาชี้พ่อแม่ตัวจริงวืด 

ให้ใช้ชื่อคนอุ้มบุญเป็นแม่ (2550) รัฐท�าคลอดก.ม.อุ้มบุญ รับรองสิทธิ

เดก็ผสมเทยีม (2550) สธ.ร่างธรรมนญูเจรญิพนัธุใ์ห้ปปช.รูส้ทิธ ิพกิาร

ก็ท้องได้ (2551) เป็นต้น

(4)  ความเคลือ่นไหวของกฎหมายด้านความรนุแรงในครอบครวั 

มีประเด็นเกี่ยวข้องหลายประการด้วยกัน ได้แก่ กรณีข้อเสนอให้แก้ไข

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 หรอืทีเ่รยีกกนัว่า กฎหมายข่มขนื 

ในช่วงปี 2545 มีการล่ารายชื่อเพื่อเสนอให้แก้กฎหมายลงโทษสามี 

ที่ข่มขืนภรรยา เรียกร้องให้กฎหมายคุ้มครองครอบคลุมเพศที่ 3  

เกี่ยวเนื่องไปถึงกรณีท�าร้ายร่างกาย ละเมิดทางเพศ ความรุนแรงใน

ครอบครัว และการทอดทิ้งบุคคลในครอบครัว ที่ส�าคัญคือ การเปลี่ยน

วิธคีิดจากการเป็นเรื่องภายในครอบครัวมาเปน็ความรับผิดชอบรว่มกัน

ของสงัคม ในการยตุหิรอืแจ้งความรนุแรงในครอบครวัได้ กฎหมายฉบบั

นี้สามารถผ่านกระบวนการนิติบัญญัติก�าหนดเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูก

กระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั รวมทัง้พ.ร.บ.แก้ไขเพิม่เตมิประมวล

กฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ 20 พ.ศ. 2550 ว่าด้วยความผิด 

เกีย่วกบัเพศได้ในปี 2550 ทัง้หมดนีต้้องกล่าวว่าส�าเรจ็ได้ด้วยการท�างาน

ขับเคลื่อนร่วมกันของหลายองค์กร ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และ 

ภาคประชาสังคม
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ตัวอย่างข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่ ล่า 50,000 รายชื่อแก้ก.ม. 

สามีข่มขืนภรรยาต้องรับโทษ (2545) วุฒิฯ ถกแก้ผู้หญิงถูกฟันแล้วทิ้ง 

(2545) เสนอให้ผู ้ชายท�าผิดต่อครอบครัว รับการบ�าบัดแทนการ 

ติดคุก (2545) องค์กรเพื่อผู้หญิงเรียกร้องมีก.ม.เฉพาะความรุนแรง 

ในครอบครัว (2545) แฉหญิงไทย 44% ถูกผัวซ้อม จี้รัฐคลอดก.ม. 

ขจดัรนุแรง (2545) ‘เมยี’ ไม่ใช่สมบตัขิองผวั ระดมสมองแก้ไขกฎหมาย

ล้าหลังยกเลิกสิทธิ์สามีข่มขืนภรรยา (2545) แก้ไขมาตรา 276  

ปลดโซ่ตรวนให้ผูห้ญงิ (2545) ร่างพ.ร.บ.ขจดัความรนุแรงในครอบครวั 

ทางออกยุติการท�าร้ายเพศแม่ (2546) เตรียมออกก.ม.ก�าราบลูกทิ้ง

พ่อแม่ (2548) ก.ม.เล่นงานผวัชอบโหดผ่านความเหน็ชอบครม. (2548)  

ดันก.ม.ช่วยเด็ก-สตรี ย�่ายีจากฝีมือใกล้ตัว (2549) ชงแก้ ก.ม.เอาผิด

ข่มขืน ‘ภรรยา-เพศที่ 3’ (2549) พม.ดันร่างพ.ร.บ.ผู้ถูกกระท�าด้วย

ความรุนแรงในครอบครัว (2549) จี้รื้อก.ม.ใหม่ให้คุ้มครองทุกเพศ 

ยธ.เสนอผู้ชายถูกข่มขืนฟ้องได้ (2550) ชาย-เกย์เฮถูกผู้หญิงข่มขืน-

สวมเขา ฟ้องแพ่ง-อาญาได้ (2550) ผ่านก.ม.ความรุนแรง ฟ้องศาล

ใน 48 ชม. (2550) รัฐคลอดกฎหมายเอาผิดผัวเมียตีกัน มีโทษ 

จ�าคกุ-ปรบั (2550) ก.ม.ผดิทางเพศใหม่บงัคบัใช้แล้ว ข่มขนืชาย-ด.ช.-

คู่สมรสมีโทษ (2550) พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ปิดฉากเรื่องส่วนตัว พบเหตุ

แห่งความรุนแรงแจ้งความได้ (2550) เป็นต้น

นอกจากนีแ้ล้วกย็งัมปีระเดน็ร่วมสมยัอย่างกรณอีุม้บญุ กรณกีาร

แต่งงานและการรับรองสิทธิของเพศที่ 3 ในข่าว ‘คนรักเพศเดียวกัน’ 

ขอกม.คุ้มครอง (2545) ถึงเวลา...ไทยมีกฎหมายรับรองสิทธิขั้นพื้น

ฐานเพศที่ 3 (2552) กรณีแต่งงานข้ามชาติ ในข่าว สามีฝรั่ง-เมียไทย 

หย่ากันได้อย่างไร ใช้กฎหมายไทยหรือกฎหมายเทศ (2552) เป็นต้น
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ภาพรวมครอบครัวไทย

โครงสราง 3%

อื่นๆ 4%

บทบาทหนาที่ 70%

สถานการณ 23%

N=773

6. ภาพรวมครอบครัวไทย

ในกลุม่หวัข้อภาพรวมครอบครวัไทยนัน้ ทัง้หมดม ี773 รายการ 

หรือคิดเป็น 3% ของฐานข้อมูลด้านข่าวทั้งหมด เมื่อพิจารณาเนื้อหา

ข่าวที่สื่อน�าเสนอในกลุ่มหัวข้อนี้ สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 4 ประเด็น 

ประกอบไปด้วย ประเด็นด้านสถานการณ์ของครอบครัว บทบาท 

การท�าหน้าที่ของสถาบันครอบครัว โครงสร้างครอบครัว และประเด็น

อื่นๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) บทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว 

เรื่องของบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวเป็นประเด็นที่มี

การน�าเสนอมากที่สุดคือ 70% ที่ส�าคัญคือ การอบรมเลี้ยงดู อิทธิพล

ของการอบรมขัดเกลาของครอบครัว ทั้งนี้เป็นเพราะพื้นฐานความคิด 

ที่ว่า ครอบครัวมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  

(socialization) ที่จะก�าหนดลักษณะพฤติกรรม บุคลิกภาพของคนใน

สังคม ตั้งแต่แรกเกิด ด้วยการถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมที่ 

เหมาะสม อย่างสอดคล้องกับบรรทัดฐาน และความต้องการทางสังคม

และวฒันธรรม ดงันัน้ การตอกย�า้ถงึบทบาทหน้าทีข่องสถาบนัครอบครวั

จึงปรากฏควบคู่ไปกับการน�าเสนอปัญหาสังคมหลายประการด้วยกัน 
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โดยเฉพาะปรากฏการณ์ปัญหาในเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ยาเสพตดิ พฤตกิรรมก้าวร้าวรนุแรงของเยาวชน พฤตกิรรม ‘ชงิสกุก่อน

ห่าม’ ซึง่เชือ่กนัว่ามสีาเหตจุากการขาดความรกัความอบอุน่ในครอบครวั 

หรือความบกพร่องในการท�าหน้าที่ของครอบครัวนั่นเอง บทบาทของ

ครอบครัวที่สื่อน�าเสนอจึงได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูลูก การศึกษา การให้

เวลา-ความรักความเข้าใจ การปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 

นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นเรื่องของบทบาทของคู่สมรส ความเป็นพ่อเป็น

แม่ บทบาทของผู้สูงอายุ รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อครอบครัว 

ด้วยพืน้ฐานความคดิว่าครอบครวัทีส่ามารถท�าหน้าทีไ่ด้ดต้ีองมลีกัษณะ

ความสมัพนัธ์ทีอ่บอุน่ เข้มแขง็ ดงันัน้ จงึมกีารน�าเสนอตอกย�า้ถงึประเดน็

เหล่านี้อย่างสม�่าเสมอ

ตัวอย่างข่าวในส่วนนี้ได้แก่ บทบาทของครอบครัวกับการศึกษา 

ตวัแปรส�าคญัในความอยูร่อดของชาต ิ(2541) ต้วมเตีย้มเลีย้งเตาะแตะ 

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวไทย (2543) ชี้สังคมไทย

วิกฤติมาจากสถาบันครอบครัวล่มสลาย (2543) ครอบครัวจุดเริ่มต้น

ของการด�ารงชีวิต (2544) ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว (2546) 

พื้นฐานครอบครัวที่ดีมีความเข้มแข็งย่อมท�าให้สังคมสงบสุข (2546) 

หมอประเวศชี้สร้างครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง แก้วิกฤติสังคมไทย 

(2547) ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ช่วยป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย 

(2548) การปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมในครอบครวัของพ่อแม่ในปัจจบุนั 

(2548) สงัคมไทยจะมจีรยิธรรมคณุธรรม ควรเริม่ต้นมาจากครอบครวั 

(2549) เคารพความเป็นมนุษย์เริ่มที่ครอบครัว (2550) ครอบครัวที่

ล่มสลาย ต้นตอปัญหาเด็กและเยาวชน (2550) ‘ครอบครัว-สังคม-

วัฒนธรรม’ เป้าหลอมโจ๋ไทยใช้ความรุนแรง (2551) สันติภาพโลกเริ่ม

ทีค่รอบครวัอบอุน่ (2551) IQ, EQ เดก็ไทย เกีย่วข้องอย่างไรกบัสถาบนั

ครอบครัว (2551) พัฒนาสังคมฯวอนผู้ปกครองสานสัมพันธภาพใน
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ครอบครวั ล้อมคอกเดก็-เยาวชนฆ่าตวัตาย (2551) ธรรมะกบัการคนื

ความอบอุ่นสู่ครอบครัวไทย (2551) ครอบครัวต้นเหตุเด็กบกพร่อง

จรยิธรรม (2551) ดงึครอบครวัศกึษาเพาะคณุธรรมเดก็ (2551) สงัคม

จะเข้มแข็งได้อย่างไร ถ้าครอบครัวไทยไม่แข็งแรง (2552) เป็นต้น

(2) สถานการณ์ด้านครอบครัว 

การน�าเสนอสถานการณ์ด้านครอบครัว รวมทั้งบริบททางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองที่ส่งผลต่อครอบครัว คิดเป็น 23% ของข่าวในกลุ่ม

หัวข้อภาพรวมครอบครัวไทย เนื้อหาที่สื่อน�าเสนอ ได้แก่ การส�ารวจ

ทศันคตทิีเ่กีย่วข้องกบัครอบครวัในสงัคมไทย การจดักจิกรรมในวนัส�าคญั

ด้านครอบครวั กจิกรรมเพือ่สร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั สถานการณ์

ปัญหาครอบครัว ทิศทางและแนวโน้มของสถาบันครอบครัวในแง่มุม

ต่างๆ เช่น ความขดัแย้งในครอบครวั ความรนุแรงในครอบครวั รปูแบบ

และองค์ประกอบของครอบครัว ฯลฯ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมอืงทีส่่งผลสะเทอืนต่อสถาบนัครอบครวั เช่น การเปลีย่นแปลงค่า

นิยมทางสังคม การรับวัฒนธรรมตะวันตก โลกาภิวัตน์ วิกฤติเศรษฐกิจ 

ความวุ่นวายขัดแย้งทางการเมือง เป็นต้น

ตัวอย่างข่าวได้แก่ โพลล์ชี้ครอบครัวยังมีความขัดแย้ง (2543) 

ครอบครวัไทยปีม้าต้องพึง่พาตวัเอง (2545) รบัวฒันธรรมตะวนัตกมาก 

สังคมวัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบน (2545) ครอบครัวไทยถึงจุดวิกฤต 

ไร้รัก-ล่มสลาย (2545) พลิกปูมครอบครัวไทย สดใสหรืออ่อนแอ 

(2546) ชี้อนาคตครอบครัวไทยมุ่งหาเงิน-บ้านแตกแยก แนะรัฐน�าฟื้น

สายสมัพนัธ์ในบ้าน (2547) โพลสะท้อนครอบครวัไทย เงนิ-ไม่มเีวลา-

ขาดสมัพนัธ์ (2548)เสาไฟฟ้า หมา คนแก่ เดก็ บทสรปุครอบครวัไทย

ในชนบทที่รอการแก้ไข (2548) สภาพสังคมเศรษฐกิจบีบรัด ท�าครัว

ไทยโดดเดี่ยวเกินครึ่ง (2549) การเมืองระอุท�าสถาบันครอบครัวระส�่า 
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(2549) ครอบครัวไทยเข้าสู่วิกฤต บ้านแตก-ลูกเปิดดูเว็บโป๊ (2549) 

ครอบครวัไทยเปลีย่น เหตขุาดความสมัพนัธ์ (2550) สงัคมบรโิภคนยิม

เนื้อร้ายครอบครัวไทย (2550) วิกฤตสถาบันครอบครัวไทย หย่า-

รนุแรง-หนีส้นิ-ไม่สือ่สาร สดุยอดปัญหา (2550) แบ่งสเีพิม่ดกีร ีปัญหา

ครอบครัวไทยนับวันจะยิ่งล่มสลาย (2552) ไทยแต่งงานช้า-รักชีวิต

โสด-หญิงหัวหน้าครอบครัว (2552) เป็นต้น

นอกจากนีย้งัมข่ีาวความเคลือ่นไหวด้านครอบครวั ซึง่เป็นนโยบาย

และการด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาความสมัพนัธ์

ในครอบครวั สร้างความเข้มแขง็และอบอุน่ให้กบัครอบครวั เช่น แนวคดิ

เรื่องการตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนของกระทรวงพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการสามี-ภรรยาเอื้ออาทร ในข่าว  

ตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวทุกชุมชน (2547) รัฐเอื้ออาทร ผุดศูนย์หาคู่ 

ถอดแบบลุงหนวด หวังเพิ่มคนรุ่นใหม่ (2547) เป็นต้น

(3) การน�าเสนอครอบครัวในเชิงโครงสร้าง 

ข่าวครอบครวัในเชงิโครงสร้างแม้จะมสีดัส่วนเพยีง 3% แต่เนือ้หา

ที่สื่อน�าเสนอในเรื่องโครงสร้างครอบครัวก็น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจาก 

ได้ให้ข้อมูลความรู้ต่อสาธารณะในประเด็นของรูปแบบ ลักษณะของ

ครอบครัวประเภทต่างๆ เช่น ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว องค์ประกอบส�าคัญในครอบครัว 

สถานการณ์เชิงโครงสร้างของครอบครัวไทย ระบบเครือญาติ เช่นข่าว 

ครอบครัว 3 แบบ (2542) ความสูญเสียทางวัฒนธรรม (2545) 

ครอบครัวขยายในยุคอดีต สู่ครอบครัวเดี่ยวในยุคปัจจุบัน (2548)  

ชัน้ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัไทย (2548) ครอบครวัไทยมขีนาด

เลก็ลง (2549) โครงสร้างของครอบครวัไทยก�าลงักลบัตาลปัตร (2550) 

สถาบันวิจัยประชากรชี้ สาวครองตัวบนคานเพิ่ม (2552) เป็นต้น



132  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

7. ชีวิตฮิตๆ ในสถาบันครอบครัวไทย

ในหัวข้อที่ว่าด้วยประเด็นร่วมสมัยเป็นการรวบรวมเอาข่าวและ

บทความทีน่�าเสนอปรากฏการณ์ใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัครอบครวัในสงัคม

ไทย มีทั้งหมด 627 รายการหรือคิดเป็นเพียง 3% ของฐานข้อมูลด้าน

ข่าวและบทความ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 

ประเด็นเรื่องการแต่งงานข้ามชาติ ความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของ 

หนุม่สาว ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว และครอบครวัเพศเดยีวกนั รายละเอยีด

ในแต่ละหัวข้อมีดังนี้

ชีวิตฮิตๆ ในครอบครัวไทย

ครอบครัว
เพศเดียวกัน 19%

แตงงานขามชาติ 
31%

กอนแตงงาน 
28%

ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว 22%

N=627

(1) การแต่งงานข้ามชาติ 

ข่าวเรือ่งการแต่งงานข้ามชาตข้ิามวฒันธรรม เป็นข่าวทีม่จี�านวน

มากทีส่ดุในหวัข้อนี ้คดิเป็น 31% เป็นปรากฏการณ์ทางครอบครวัทีเ่พิม่

นยัส�าคญัมากขึน้ในสงัคม แสดงให้เหน็ถงึการเปลีย่นทศันคตใินเรือ่งการ

แต่งงานกบัคนนอกวฒันธรรม จากการเป็นความแปลกแตกต่าง เปลีย่น

เป็นความพิเศษ และกลายเป็นความนิยมในระยะต่อมา จนกระทั่งมี

ธุรกิจหาคู่แต่งงานต่างชาติ ในระยะหลังพบว่าการแต่งงานกับชาวต่าง

ชาตนิัน้เป็นปรากฏการณ์ทีเ่ป็นข่าวมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เช่น

ที่จ.อุดรธานี หนองบัวล�าภู ร้อยเอ็ด ฯลฯ จนเป็นภาพประทับว่าเป็น
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หมูบ้่านเขยฝรัง่ นอกจากการน�าเสนอในแง่ของปรากฏการณ์แล้ว สือ่มกั

นิยมเสนอเรื่องราวเยี่ยงละครของคู่แต่งงานต่างเชื้อชาติเหล่านี้อีกด้วย 

โดยเฉพาะภาพของหญิงไทยอิสานที่ผ่านชีวิตขัดสนล�าบาก การศึกษา 

ไม่สูงนัก กับชายต่างชาติที่จิตใจเปิดกว้างมั่นคง รับผิดชอบครอบครัว 

และมฐีานะทางเศรษฐกจิ แต่งงานหรอือยูก่นิกนัอย่างมคีวามสขุท่ามกลาง

ความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรม อย่างไรกด็ ีในช่วงหลงัทศวรรษ

กม็กีารน�าเสนอข่าวในแง่ของการเปลีย่นแปลงทศันคตใินเรือ่งการแต่งงาน

ข้ามชาติ ในลักษณะที่นิยมคู่ครองต่างชาติ เพื่อฐานะและความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ 

ตัวอย่างข่าวเรื่องนี้ได้แก่ รักยืดหยุ่นของคนสองชาติ (2541) 

ธรุกจิล่าฝันสาวไทยจบัคูแ่ต่งงานกบัฝรัง่ (2541) ใช่เลย ‘อลัเฟรด-จรุา

รัตน์’ รักแท้ที่ไม่มีพรมแดน (2542) เขยอิมพอร์ตกับบุญรอดยุคใหม่ 

(2547) เงนิ ‘เขยฝรัง่’ ท่วมอสีาน (2547) ราชภฏัอดุรฯหนกัใจนกัศกึษา

อยากมีแฟนต่างชาติ (2547) ชงผวจ.อีสานตั้งชมรมเขยฝรั่ง (2548) 

น่าตกใจเมื่อเด็กไทยใจกล้า โตขึ้นอยากมีผัวฝรั่ง ชีวิตที่ดิ้นรนหรือค่านิ

ยมผิดๆ (2548) ททท.อุดรโชว์เขยฝรั่ง จัดคริสต์มาสเงินพุ่ง (2548) 

เขยฝรัง่ปลกุธรุกจิภาคอสีานคกึ บ้านปลกูเอง-ถงับ�าบดัยอดกระฉดู (2549)  

เชดิหน้าชตูาอสีานฮติเขยฝรัง่ (2549) เขยฝรัง่สดุฮติ กระตุน้เศรษฐกจิ

อีสาน (2549) แต่งงานข้ามวัฒนธรรม แนวคิดที่เปลี่ยนไปในสังคม

ชนบท (2549) แฉเขยฝรั่งท�าสังคมอีสานเปลี่ยน-ภรรยารับประทาน

อาหารตามสามจีนลมืส้มต�า (2549) ตะลงึฝันเดก็อนบุาล โตขึน้จะเป็น

เมียฝรั่ง (2551) มข.วิจัยเขยฝรั่งท�าศก.อีสานพุ่ง เงินสะพัด 8,666 

ล้าน (2551) อ.จฬุาแฉโจ๋หญงินยิมล่าเซก็ซ์ไม่อายใคร ชีเ้มยีฝรัง่ระบาด

เพราะชายไทยห่วยแตก (2551) I Love Farang โตขึ้นหนูอยากเป็น

เมียฝรั่ง (2552) ผลส�ารวจเมียฝรั่งยังรายได้สูงแม้เศรษฐกิจทรุด กว่า 

43.6% มีรายได้ต่อเดือนเฉียด 5 หมื่นบาท (2552) หญิงไทยแต่งกับ

ฝรั่ง เหตุผลที่มากกว่าเรื่องเงิน (2552) เป็นต้น
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(2) ความสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 

ข่าวในเรื่องความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมีสัดส่วนเป็น 28% ได้แก่

เรือ่งของความสมัพนัธ์ระหว่างคูร่กั การอยูก่่อนแต่ง การอยูด้่วยกนัโดย

ไม่แต่งงานของคูร่กั โดยเฉพาะกรณขีองนกัศกึษาซึง่เป็นทีถ่กเถยีงวพิากษ์

วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม ประเด็นความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนี้

กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมหนึง่ของบรบิทครอบครวัไทยในปัจจบุนั 

ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการปะทะกนัของกระบวนทศัน์เดมิทีส่นบัสนนุให้อยูร่่วม

ชวีติ (และมเีพศสมัพนัธ์) หลงัการแต่งงาน กบัทศันคตทิีเ่สนอทางเลอืก

ให้คู่รักทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน เพื่อศึกษาความเข้ากันได้

ก่อนพฒันาไปสูช่วีติครอบครวั ระหว่างการผดิจารตีประเพณกีบัสทิธขิอง

ปัจเจกบุคคลในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง 

ตัวอย่างข่าวเรื่องนี้ได้แก่ กรี๊ดลั่นกรุงเทพ รับไม่ได้นศ.แต่งก่อน

จบ (2542) คนไทยยงัหวัเก่าห้ามวยัเรยีนลองอยูก่นิ (2542) อยูก่่อน

แต่งเสียหายตรงไหน (2543) เจ-แอนขอลองอยู่ก่อนแต่ง เผยชีวิต 

ยงัต้องการอสิระ (2545) จบัคูผ่วัเมยีค่านยิมใหม่นศ. วทิยานพินธ์มธ.

ตีแผ่ฟรีเซ็กซ์อยู่ก่อนแต่ง (2546) อิ๊บรับได้อยู่ก่อนแต่ง ศึกษาข้อดี 

ข้อเสียแฟน (2546) โยแนะอยู่ก่อนแต่ง ชี้อย่าให้พรหมจารีตัดสิน 

ทั้งชีวิต (2547) อยู่ก่อนแต่ง มุมมองดาบสองคม (2550) ลองใช้ชีวิต

ครอบครวั โอรบัอยูก่่อนแต่ง (2550) เคนรบัอยูก่่อนแต่งรูใ้จกนัมากกว่า 

(2550) สดุทางรกัไม่ใช่ทะเบยีนสมรส (2551) เดก็อาชวีะ-มหาวทิยาลยั 

36% รับมีเซ็กซ์-อยู่ก่อนแต่ง (2551) เรื่องธรรมดาเมื่อดารายอมรับ

อยู่ก่อนแต่ง (2551) ผลวิจัยชี้อยู่กินก่อนแต่งเสี่ยงแยกทาง (2552) 

เป็นต้น
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(3) ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

ลกัษณะครอบครวัทีเ่รยีกว่าครอบครวัเลีย้งเดีย่วเป็นปรากฏการณ์

ทางครอบครัวที่เพิ่งได้รับความสนใจจากสื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วงแรกๆ มกัเป็นเรือ่งของการเลีย้งดลูกูโดยพ่อหรอืแม่เพยีงคนเดยีว

ในชมุชนเมอืง หลงัการหย่าร้างหรอืยตุคิวามสมัพนัธ์ (อนัมแีนวโน้มเพิง่

สูงขึ้น) และเนื่องด้วยลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่พ่อ/แม่มักท�างานอยู่ใน

เมืองใหญ่ แยก/ห่างไกลจากครอบครัวเดิม ท�าให้เรื่องของพ่อ/แม่ 

เลี้ยงเดี่ยวกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร่วมสมัยด้านครอบครัวในปัจจุบัน 

ดงัการส�ารวจในปี 2551 พบว่าครอบครวัเลีย้งเดีย่วมสีดัส่วน 7% และ

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ครอบครวัเลีย้งเดีย่วในฐานข้อมลูชดุนีม้สีดัส่วน 22% 

ประเด็นส�าคัญที่ถูกน�าเสนอคือ การเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง การ

สื่อสารในครอบครัว การให้ความรักความอบอุ่น และการถ่ายทอด

แบบแผนพฤตกิรรมทีส่มควร เพือ่ชดเชยองค์ประกอบครอบครวัทีไ่ม่ครบ

พ่อ-แม่-ลกู นอกจากนี้ก็เป็นการส�ารวจสถานการณข์องครอบครวัเลีย้ง

เดี่ยว เช่น สาเหตุของการหย่าร้าง ความพึงพอใจและปัญหาของการ

เป็นพ่อ/แม่เลีย้งเดีย่ว ทศันคตแิละผลกระทบต่อลกูทีเ่ตบิโตมาในครอบครวั

เลีย้งเดีย่ว ฯลฯ และในช่วงต้นทศวรรษ 2550 เนื้อหาของครอบครัว

เลีย้งเดีย่วทีถ่กูน�าเสนอในสือ่เป็นเรือ่งของการท�าความเข้าใจสถานการณ์

ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว และการพฒันาองค์ความรูเ้พือ่รบัมอืกบัสถานการณ์

ครอบครวัใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างข่าวในเรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้แก่ พ่อแม่ (ม่าย) 

เลีย้งเดีย่ว (2546) จติแพทย์ชีข้ัน้ตอนหย่าร้างกระทบจติใจเดก็ พร้อม

แนะเลีย้งลกูอย่างไรหากไร้คู ่(2546) สือ่รกัจากพ่อแม่เลีย้งเดีย่ว เตมิเตม็ 

ลกูน้อยไม่เดยีวดาย (2547) บ้านแสนสขุแบบ Single Parent (2548) 

เผย 1.3 ล้านบ้านมีผู้ปกครองคนเดียว (2548) ภาพลักษณ์ครอบครัว
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เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทยปัจจุบัน (2548) ระบบทุนนิยมผลักดันเกิด

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (2549) สุขแบบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คู่มือความ

สุขพ่อแม่ยุคใหม่ (2550) พบแนวโน้มครอบครัวเดี่ยวและอยู่คนเดียว

มากขึน้ในสงัคมไทย (2550) เลีย้งเดีย่วไม่เดยีวดาย รบัมอืเลีย้งลกูเมือ่

พ่อแม่แยกกัน (2550) ศักยภาพความเป็นหญิง แม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลี้ยง

ลูกให้ดีได้ (2551) รัฐห่วงแนวโน้มครอบครัวเปลี่ยน พ่อ-แม่เลี้ยงลูก

คนเดยีวเพิม่ขึน้ (2551) พ่อแม่เลีย้งเดีย่วทะล ุ2.5 ล้าน วยัเรยีนเฉลีย่

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

ในทางกฎหมายทีไ่ม่ยอมรบัการแต่งงานของบคุคลเพศเดยีวกนั ไม่สามารถ 

ท�านิติกรรมใดๆ ในนามครอบครัวได้ และมีประเด็นขัดแย้งในเรื่องกรรม

สิทธิทรัพย์สิน 

นอกจากนี้ สื่อก็มักจะสนใจน�าเสนอกรณีที่คนรักเพศเดียวกัน 

จดังานแต่งงานในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ ทัง้ระหว่างหญงิ-หญงิ และชาย- 

ชาย ควบคูไ่ปกบัการตัง้ประเดน็วพิากษ์วจิารณ์ในเรือ่งความผดิปกตหิรอื

เบีย่งเบนทางเพศ เป็นปัญหาสงัคมรปูแบบหนึง่ และเป็นอนัตรายต่อสถาบนั 

ครอบครวั ในฐานะทีท้่าทายความศกัดิส์ทิธิข์องการแต่งงานทีต้่องเกดิขึน้ 

ในคูต่่างเพศหรอืระหว่างชายกบัหญงิเท่านัน้ อย่างไรกด็ ีทศันคตดิงักล่าวนี้ 

ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่การเปิดกว้างยอมรับวิถีชีวิตที่แตกต่าง การตั้ง
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ค�าถามกลบักบัความสมัพนัธ์แบบต่างเพศ พร้อมๆ กบัการเปิดพืน้ทีท่าง

สงัคมให้กบัความหลากหลายทางเพศมากขึน้ในช่วงปลายทศวรรษ เรือ่ง

ของคู่รักเพศเดียวกันที่ตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประหนึ่งเป็นครอบครัวนี้

จงึเป็นอกีหนึง่ประเดน็ของการเปลีย่นแปลงสถาบนัครอบครวัในสงัคมไทย 

ที่ได้รับความสนใจจากสื่อสาธารณะ

ตัวอย่างข่าวเรื่องนี้ได้แก่ สามีภรรยาเพศเดียวกัน (2540)  

ชาวบ้านฮือฮาทอม-ดี้วิวาห์ (2541) ปิ๊งรักหนุ่มประเทือง จูงมือวิวาห์

ก้องโลก (2541) กลุม่ลกัเพศกรีด๊ไอเดยีปรุะชยั ให้ป่าเดยีวกนัตทีะเบยีน

สมรส (2544) รกัร่วมเพศ จติไม่ปกตหิรอืเสรรีกั (2544) นกัจติวทิยา

ปฏเิสธสาวประเภทสองไม่ใช่คนป่วยโรคจติ (2545) แต่งไม้ป่าเดยีวกนั 

ชาวบ้านแห่อวยพร (2545) รกัต่างเพศ โครงสร้างแห่งการกดขี ่(2545) 

นักวิชาการการันตีรักเพศเดียวกันไม่ใช่โรค (2545) เสนอกฎหมาย

แต่งงานคู่เกย์-เลสเบี้ยน (2546) รักร่วมเพศกับการแต่งงาน (2547) 

บนัทกึรกั ‘หญงิสาม’ี กบั ‘ชายภรรยา’ (2547) แต่งฮอืฮาม่ายทอมกบั

ม่ายดี้ (2548) ครอบครัว 4 เพศ ความแปลกที่แม่รับได้ (2548) 

ตลาดเพศทางเลอืกแรง ทอม-ดี-้เกย์แห่จบัคูช่อ็ปซือ้บ้าน (2548) ระวงั

เรื่องเพศ คู่สมรสชายกับชาย-หญิงกับหญิง มีสิทธิติดคุกได้ (2550) 

เผยความสัมพันธ์ของคู่รักร่วมเพศ ไม่มีอะไรผิดแปลกกับคู่รักต่างเพศ 

(2551) ฮือฮาวิวาห์ไม้ป่าเดียวกันสินสอดอื้อ! (2551) ผลกระทบของ

อาการโฮโมโฟเบียในสังคมไทย (2551) รักเพื่อรักจะแปลกท�าไม เมื่อ

ชายรกัชายและหญงิรกัหญงิ (2552) สงัคมยอมรบัผวัเมยีเพศเดยีวกนั

เพิ่ม พบคนไทยชอบใช้ชีวิต ‘โสด’ เพียบ (2552) หลากหลายทางเพศ

คือหลากหลายทางชีวภาพ (2552) เสนอแก้กฎกระทรวงเลิกเหยียด

รักร่วมเพศ (2552) กรุณาเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มผู้มีรสนิยม 

ทางเพศหลากหลาย (2552) เป็นต้น
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8. สถานะทางเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดีในครอบครัวไทย

ประเดน็เศรษฐกจิกบัครอบครวัมจี�านวนเพยีง 323 รายการหรอื

เพยีง 1% ของฐานข้อมลูด้านข่าวและบทความ ข่าวทีน่�าเสนอส่วนใหญ่

เป็นข่าวความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม ภาระหนี้สิน 

รายละเอียดในหัวข้อนี้มีดังนี้คือ

(1) มาตรการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน 

ข่าวที่ว่าด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจของครัวเรือนนั้นได้รวมถึง

นโยบาย โครงการต่างๆ เพือ่กระตุน้ภาวะเศรษฐกจิและการบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของครัวเรือนเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ เช่น การกู้ยืม

เรียน การจัดท�าบัญชีครัวเรือน การออมเงิน การฝึกฝีมือแรงงาน 

สร้างอาชพี การวางแผนและบรหิารการเงนิในครอบครวั การเพิม่รายได้ 

ครัวเรือน การยกระดับครัวเรือนยากจน รวมทั้งมาตรการลดค่าใช้จ่าย 

ครัวเรือนของภาครัฐ เช่น ค่าลดหย่อนภาษี การกระตุ้นเศรษฐกิจ  

การด�าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

ตัวอย่างข่าวได้แก่ ต้านภัยเศรษฐกิจ กอบกู้ชีวิตสมรส (2542) 

รวมมติรโครงการเอือ้อาทร รฐัทุม่สดุตวัซือ้ใจประชาชน (2547) 1 ทนุ 

1 อ�าเภอยอดพุ่ง 4 พันคน ศธ.ยืนรายได้ครอบครัว 1 แสน (2547) 

กองทุนยามฉุกเฉิน “มนุษย์เงินเดือน” ตกงาน ภัยอันเกิดกับที่อยู่อาศัย 

เจ็บป่วย-เสียชีวิต-หย่าร้าง (2547) ฝึกฝีมือแรงงานสร้างอาชีพ-เสริม

รายได้ครอบครวัเป็นสขุ..ปลอดหนีน้อกระบบ (2547) แนะวางรากฐาน

ครอบครัว ปลูกฝังลูกหลานรู้จักค่าของเงิน-หัดออม (2548) ‘บัญชี

ชีวิต’ สร้างครอบครัวเข้มแข็ง (2548) ปลูกฝังการออม วิถีทางของ

ครอบครัวเข้มแข็ง (2549) ชัยนาทฝึกอาชีพยกระดับครัวเรือนยากจน 

ร่วมใช้พอเพยีงขบัเคลือ่นพ้นเกณฑ์จปฐ. (2549) นสิยัการเงนิทีแ่ม่ควร
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เป็นต้นแบบให้ลกู ใช้เงนิอย่างมเีหตมุผีล-วางรากฐานการออม (2550) 

5 ความผิดพลาดทางการเงินท�าลายชีวิตคู่ (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�ารวจสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เพื่อ

ให้ทราบถงึรายได้ พฤตกิรรมการใช้จ่าย ภาระหนีส้นิ เงนิออม และภาวะ

เศรษฐกิจระดับครัวเรือนของประเทศ ที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ 

เช่น การส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนทีม่กีารส�ารวจทกุ 

2 ปี โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ การส�ารวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ

ของโพลส�านักต่างๆ การศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิงานวจิยัโดยหน่วยงานวชิาการต่างๆ เป็นต้น 

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในระดับ 

ครัวเรือน การกินดีอยู่ดีหรือกินอยู่อย่างยาก รูปแบบพฤติกรรมการ

ด�าเนินชีวิต รวมทั้งมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ข้อมูลรายได้ของ

ครอบครวัและระดบัความยากจนของครอบครวั มาจดักลุม่เพือ่วดัความ

แตกต่างและชั้นของฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างครัวเรือนในแต่ละระดับ 

แต่ละภมูภิาค วเิคราะห์การกระจายรายได้ ความเหลือ่มล�า้และช่องว่าง

ระหว่างคนรวย-คนจน เป็นต้น 

ตวัอย่างข่าวด้านภาวะเศรษฐกจิครวัเรอืนได้แก่ พฤตกิรรมใช้จ่าย

คนเอเชยี ไทยควกัเพือ่บพุการถีงึ 56% (2541) รายได้ครวัเรอืนสญัญาณ 

เตือนภัย ศก.ไทยทรุดอีก (2543) ประจานรัฐบาล คนไทย 7.9 ล้าน 

‘ยากจนดักดาน’ (2543) อีสานแชมป์รายได้ครัวเรือนต�่าสุด วิกฤติ
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เศรษฐกิจท�าคนจนลง 12.9% (2543) สรุปผลส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือนปี 43 (2544) ผลส�ารวจระบุรายได้ครัวเรือน

เพิ่ม 6-5 % (2545) สภาพัฒน์ชี้ 2 ปีรากหญ้า ลดช่องว่างคนรวย

คนจน (2546) รายได้ครัวเรือนลด คนไทยวิตกว่างงานราคาสินค้า-

น�้ามัน (2547) แฉอีสานรายได้ต่อครัวต�า่สุด 9,916 บาทต่อเดือน 

(2547) สภาพัฒน์ชี้เหนือจนอันดับ 2 ของไทย (2548) สถานการณ์

การกระจายรายได้ 20% ครองรายได้เกนิครึง่ประเทศ (2548) ชัน้ฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวไทย (2548) คนไทยเสียค่าพลังงาน

เพิ่ม 1,368 บ.ต่อเดือน (2549) แฉค่าครองชีพครัวเรือนพุ่งจุกอก 

(2550) ครอบครวัไทย 47% ชกัหน้าไม่ถงึหลงั (2550) สศก.ประเมนิ

ครัวเรือนเกษตรกร รายได้-เงินออมเพิ่มเท่าตัวช่วง 3 ปี (2551) ส่อง

ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน 2550 (2551) สภาพัฒน์ชี้ปีแรกแผนฯ 10 

ส่งผลจ�านวนคนจนลดลง (2551) ช่องว่างศก.-สงัคมห่างขึน้ ชีเ้ป็นปม

ขดัแย้งรอวนัปะท ุ(2552) สงัคมไทยเหลือ่มล�า้สงู รวยกระจกุ-จนกระจาย  

(2552) เป็นต้น

(3) ภาระหนี้สินครัวเรือน 

ทีจ่รงิแล้วเรือ่งของภาระหนีส้นิครวัเรอืนสมควรเป็นหวัข้อหนึง่ใน

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน แต่เนื่องจากมีจ�านวนค่อนข้างมาก 

จึงได้แยกไว้ต่างหาก ข่าวที่น�าเสนอเรื่องภาระหนี้สินในระดับครัวเรือน

เพิ่งเริ่มปรากฏอย่างจริงจังในช่วงปี 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้อาจเป็นผล

รูปธรรมสืบเนื่องจากแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในช่วงปี 2539-

2541 การกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาล รวมทั้ง

นโยบายทางการเงนิของรฐับาลเพือ่แก้ปัญหาเศรษฐกจิในประเทศ ในช่วง 

ปี 2543-2545 เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้าน การให้สินเชื่อรายย่อย 

ไปจนถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของครัวเรือนเอง ทั้งสินค้าอุปโภค
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บริโภค อสังหาริมทรัพย์ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต เงินได้และเงินกู้

นอกระบบ ฯลฯ 

นอกจากนี้ก็เป็นข่าวที่สะท้อนภาระและผลกระทบของหนี้สิน 

ครัวเรือนในระดับต่างๆ เช่น การแสดงให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ การวเิคราะห์ความสขุของคนไทย พฤตกิรรมทางเศรษฐกจิ

ของคนต่างกลุม่ชัน้ฐานะ เช่น เกษตรกร ข้าราชการ ผูใ้ช้แรงงาน พนกังาน

เงนิเดอืน ชนชัน้กลางในเมอืง ฯลฯ ไปจนถงึผลกระทบทีม่ต่ีอการด�าเนนิ

ชีวิตของครอบครัวไทย โดยส่วนใหญ่เป็นข่าวการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ

ครัวเรือนของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรอื่นๆ 

ตวัอย่างข่าวในประเดน็ภาระหนีส้นิระดบัครวัเรอืนได้แก่ ผลศกึษา

ยูเอ็นดีพีรอบ 10 ปี ชี้คนไทยจมปลักกองหนี้สิน (2546) เฉลี่ยคนไทย

แบกหนี้ 8.2 หมื่นต่อครัวเรือน หนองบัวล�าภูจนที่สุด (2547) ปัญหา

หนี้สินของครัวเรือนและปัญหาคนจน (2547) หนี้ประชาชนพุ่งกระฉูด 

ไตรมาสแรก 1.1 แสนบาทต่อครัวเรือน (2547) คนไทยแบกหนี้เพิ่ม 

แลกรถไฟฟ้า 4 แสนล. (2547) เตือนภัยคนไทยก่อหนี้ครัวเรือนพุ่ง 

รวมพลงั ‘ปลกุจติส�านกึ’ ลกูหนีท้ีด่ ี(2547) คนไทยหนีท่้วม ครอบครวั

ร้าวฉาน (2548) หนี้ครัวเรือนไทย ปัญหาศก.มหภาค หรือแค่วิกฤต

รายบุคคล (2548) โพลคุณภาพชีวิตแรงงาน ติดหนี้เฉลี่ย 8 หมื่นบ. 

ต่อคน ทุม่ไปกบัโทร.มอืถอื-กิก๊ (2549) คนไทยหนัเล่นหวยบนดนิ เพิม่

หนี้ครัวเรือนเกินรายได้ 6.8 เท่า (2549) คนไทยไม่หายจน-หนี้ท่วม

หวับ้านละแสน เผยชกัหน้าไม่ถงึหลงั-จ่ายค่าบ้าน-ภาษ-ีเล่นหวย (2549) 

ขรก.หนี้ท่วมหัว รายได้ไม่พอใช้ ระดับล่างแดดิ้น (2549) สศช. 

เปิดดัชนี ‘อยู่เย็นเป็นสุข’ พบหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นต่อเนื่อง 5 ปี (2550)  

ชาวออฟฟิศโอดรายจ่ายเกิน 43% มุ่งรูดปรื๊ดครองบัตรเครดิต 1-2  



142  ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย

ใบ (2550) คนไทย 62.3% หนีท่้วมเฉลีย่ 113,389 บาทต่อครวัเรอืน 

(2550) เผยวิกฤตกว่า 20 ล้านคนหนี้ท่วม (2551) หนี้ท่วม- 

ออมเงินลดลง คนกรุงเทพฯเครียดเรื้อรัง (2552) เป็นต้น

(4) ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อครัวเรือน 

ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อครัวเรือนที่ส�าคัญคือผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 หลายกิจการประสบ

ปัญหาต้องปิดกิจการ หรือลดคนงาน ในระดับครัวเรือนแล้วอาจมี 

ผลกระทบหลายลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์ขัดแย้ง หย่าร้าง ภาระ 

รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในครอบครัว สภาพจิตใจและภาวะทางอารมณ์ของ

คนในครอบครัว น�าไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม  

ยาเสพติด สภาวะจิตใจอ่อนแอ เครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ไปจนถึง

ประเด็นสถาบันครอบครัวล่มสลาย 

ตวัอย่างข่าวเรือ่งผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิในระดบัครวัเรอืน 

ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจพาครอบครัวล่ม (2540) พิษเศรษฐกิจแย่  

แม่บ้านนัง่ดริง๊ก์ ท�าครอบครวัพงั (2540) แพทย์เผยเศรษฐกจิปัจจบุนั 

ท�าให้คนไทยเป็นโรคโรคซึมเศร้ามากขึ้น (2540) พิษเศรษฐกิจท�าคน

กรุงใกล้บ้า (2541) นักวิชาการชี้ คนไทยเครียดสะสม เศรษฐกิจดีแค่

ภาพลวงตา (2545) เศรษฐกจิท�าพษิ มนษุย์เงนิเดอืนเลือ่นซือ้บ้านและ

มลีกู (2548) สภาพสงัคมเศรษฐกจิบบีรดั ท�าครวัไทยโดดเดีย่วเกนิครึง่ 

(2549) คนกรุงเทพฯผวาความเชื่อมั่นลดวูบ ชี้คนว่างงานเพิ่ม-ลดดู

หนงัเทีย่วห้าง (2550) บ่มงีานยะ หนีส้นิแยะ ครอบครวัแย่ ฉดุรัง้ความ

มั่นคงของมนุษย์ คนเหนือ (2551) จิตแพทย์ชี้เศรษฐกิจผันผวน  

คนไทยเครียดพุ่ง 20 % (2551) ชี้หญิงแบกหนักปัญหาศก. รองรับ

ความรุนแรงสามี (2551) พิษเศรษฐกิจเป็นเหตุ คนไทยหย่าร้างปีละ
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แสนคู ่(2552) ชีว่้างงานน่าห่วงคาดสงูถงึ 1.3 ล้าน ยอดคนเครยีดพุง่ 

(2552) เหยื่อเงินกู้โหดบ้านแตก-ใช้หนี้ด้วยชีวิต (2552) เป็นต้น

บทส่งท้าย

หากพจิารณาภาพรวมของฐานข้อมลูทีร่วบรวมสองส่วนในรายงาน

ชิ้นนี้ พบว่า เนื้อหาของทั้งสองฐานข้อมูลดูเหมือนจะสอดคล้องกัน นั่น

คือ การให้ความส�าคัญกับบทบาทการท�าหน้าที่ของสถาบันครอบครัว 

แต่อาจจะกล่าวได้ว่าถ่ายทอดสะท้อนคนละแง่มมุ กล่าวคอื ในขณะทีว่ง

วชิาการมุง่เน้นศกึษาประสทิธภิาพของครอบครวัทีส่่งผลต่อกจิกรรมต่างๆ 

ของการด�ารงชีวิต การท�าหน้าที่พื้นฐานของครอบครัว ทั้งการพัฒนา

ความเป็นครอบครัว การเลี้ยงดูสมาชิก การรับผิดชอบดูแล สร้าง

บรรยากาศความเป็นครอบครวัทีด่แีละอบอุน่ ฯลฯ สิง่ทีส่ะท้อนจากข่าว

ที่ไหลเวียนอยู่ในชีวิตประจ�าวันกลับเป็นเรื่องของความล้มเหลวของ

สถาบันครอบครัว การล่มสลายหรือการที่ครอบครัวไม่สามารถแสดง

บทบาทท�าหน้าที่ได้ตามที่สังคมคาดหวัง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนผ่านประเด็น

ปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่มักเชื่อมโยงสาเหตุไปยังสถานะของสถาบัน

ครอบครวั และบทบาทการท�าหน้าที ่สิง่ทีม่กัตอกย�้าอยูเ่สมอ คอื ความ

สัมพันธ์ในครอบครัวไม่อบอุ่น แตกแยก ล่มสลาย ไม่มีเวลาเอาใจใส่ 

ความรนุแรงในครอบครวัและชวีติคู ่ฯลฯ ปรากฏการณ์สองด้านนีส้ะท้อน

ให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัว 

ทีส่งัคมเรยีกร้องคาดหวงั กบัภาคปฏบิตักิารของสถาบนัครอบครวัเอง

ทีเ่ผชญิความไม่แน่นอนเปลีย่นแปลงในโลกปัจจบุนั ทัง้ยงัต้องแบกภาระ

คาดหวังจากสังคม
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อย่างไรกด็ ีสงัคมไทยได้มกีารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ทีเ่กีย่วข้อง

กับสถาบันครอบครัวบางประการ ที่แม้อาจจะมีผลลดความศักดิ์สิทธิ์

แข็งตัวของความเป็นสถาบันครอบครัวลงบ้าง แต่ในทางกลับกัน การ

ปรบัเปลีย่นชดุความคดิหลายประการมผีลเพิม่พืน้ทีท่างสงัคม ครอบคลมุ

ลกัษณะหลากหลายในชวีติครอบครวัมากขึน้ ขณะเดยีวกนักม็ผีลลดอคติ

ทางสังคมบางประการ เช่น การพูดถึงครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว

ในฐานะที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตครอบครัวไทย ลดอคติที่มีต่อการ

หย่าร้างซึง่เคยเป็นตวัชีว้ดัความล่มสลายของสถาบนัครอบครวัลง เป็นต้น 

บทสงัเคราะห์จากฐานข้อมลูสองส่วนทีร่วบรวมไว้นีม้ฐีานะเป็นเพยีงภาพ

สะท้อนชั่วขณะให้กับการศึกษาเรื่องครอบครัวในสังคมไทย ที่ยังคงเปิด

พื้นที่กว้างขวางให้กับผู้สนใจศึกษาต่อไป 


