
ขอมูลสําหรับส่ือมวลชน 
 

โฉมหนาใหม “ครอบครัวไทย”   
  

 
สังคมทุกแหงหนในโลกกอตัวขึ้นมาจากหนวยเล็กๆ ที่มีช่ือวา “ครอบครัว” 
ครอบครัวไมเพียงเปนที่พักพิงอิงอาศัย หรือหลอเล้ียงสมาชิกใหอยูรอดปลอดภัย แตยังเปนจุดเริ่มตน

ของการใหและรับ เปนแหลงเรียนรูวิธีที่จะใชชีวิต ต้ังแตเรื่องพ้ืนฐานที่สุดไปจนถึงเรื่องละเอียดออนอยางยิ่ง เปน
จุดเริ่มตนของการไดรูจักกับสัมพันธภาพอันลึกซึ้งที่สุดเทาที่มนุษยชาติสามารถสัมผัส น่ันคือ ความรักและการ
เสียสละอยางไมตองการสิ่งตอบแทน โดยมีสายสัมพันธทางใจและสายเลือดเปนเครื่องรอยรัด 

อยางไรก็ตาม รูปแบบและโครงสรางของครอบครัวแตละยุคสมัยไดมีการปรับตัวอยูเสมอ และนั่นไมใช
เรื่องสําคัญใดๆ หากการแปรเปล่ียนน้ันยังเก้ือหนุนใหครอบครัวคงทําหนาที่ตามสาระสําคัญขางตนไดอยาง
สมบูรณ 

ณ วันน้ี ครอบครัวไทยกําลังเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลงระลอกใหม ดังขอมูลท่ีตนคิดขอนําเสนอเปน
เร่ืองเดนในฉบับน้ี 

 

โฉมหนาใหมครอบครัวไทย 
การท่ีประชากรไทยมีจํานวนการเกิดคงท่ีประกอบกับมีอายุยืนยาวมากข้ึน ทําใหโครงสรางครอบครัว

ไทยเปล่ียนแปลงไป น่ันคือ ในอนาคตประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย (ดูภาพที่ 1) โดยในป 15 ปขางหนา 
คือ ในป 2563 ประชากรสูงอายุ วัยเกิน 70 ป จะมีฐานประชากรกวางที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนในชวงวัยอื่นๆ 

 

ภาพท่ี 1 พิรามิดประชากรของไทยปพ.ศ. 2543, 2553, 2563 และ 2568 
 

 
 

 
 

ท่ีมา:  สํามะโนประชากรและเคหะ ป 2543 สํานักงานสถิติแหงชาติ, การคาดประมาณประชากรไทย 2553, 
2563 และ 2568 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อางใน การสาธารณสุข
ไทย 2548-2550 หนา 56. 



ในดาน ขนาดครอบครัว ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงเกือบเทาตัวภายในเวลา 40 ป จากจํานวนสมาชิก
เฉล่ีย 5.3 คนตอครอบครัว เหลือ 3.4 คนในปจจุบัน และจะลดลงไปอีก โดยเหลือ 3.09 คน ในอีก 10 ปขางหนา  
(ดูภาพที่ 2)  

 

ภาพท่ี 2 ขนาดครัวเรือนเฉล่ียของคนไทยและการคาดการณถึงป 2563 
 

 
ท่ีมา:  สํามโนประชากรและเคหะ ป 2503-2543 สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน ป 2544-2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ และรายงานผลการศึกษาแนวโนมเศรษฐกิจและ
สังคมไทย สถาบันวิจัยการพัฒนาประชากรไทย อางใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550 
 

ในดาน ลักษณะครอบครัว ครอบครัวสวนใหญ คือ มากกวา รอยละ 50 เปนครอบครัวเด่ียว ที่สมาชิก
ประกอบดวย พอ-แม-ลูก หรืออยูกันเฉพาะคูสามี-ภรรยา อีกประมาณ 1 ใน 3 ของครอบครัวทั่วประเทศเปน
ครอบครัวขยาย ขณะที่ประมาณ รอยละ 11 อาศัยอยูลําพังคนเดียว และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน  
(ดังภาพที่ 3 และ 4)  

 

ภาพท่ี 3 การกระจายรอยละของครอบครัว จําแนกตามประเภท 2548-2550 
 

ท่ีมา: เครื่องช้ีวัดภาวะสังคมไทยที่สําคัญ พ.ศ.2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ  อางใน รายงานสถิติสารสนเทศ
ดานครอบครัว ป 2550 สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย 

 

ภาพท่ี 4 แนวโนมการกระจายรอยละของครอบครัว จําแนกตามประเภท  2503-2553 
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ท่ีมา:  โยธิน แสวงดี การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรในครัวเรือน  สารประชากรและการพัฒนา  ปที่ 25 
ฉบับที่ 4 เม.ย.-พ.ค. 2548 อางใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550 

 

 สถาบันอันเปราะบาง 
นอกจากมีความเปล่ียนแปลงในดานโครงสรางและรูปแบบแลว ลองมามองใหลึกลงไปถึงเรื่องของ 

“คุณภาพ” ของสถาบันพ้ืนฐานของสังคมน้ีกันดู  
  

• การหยาราง  
ในชวง 15 ปที่ผานมา แนวโนมการจดทะเบียนสมรสในภาพรวมลดลง ขณะที่จํานวนการหยารางเพ่ิม

สูงขึ้นอยางตอเน่ือง สภาพเชนน้ีช้ีใหเห็นวา “ครอบครัว” ที่กอตัวขึ้นในปจจุบันมีความเปราะบาง มีโอกาสลม
สลายลงไดงายกวายุคที่ผานมา (ดังภาพที่ 5) 

 
ภาพท่ี 5 สถิติการจดทะเบียนสมรสและการหยารายป ระหวาง พ.ศ. 2536-2550 
 

 
ท่ีมา :  โยธิน แสวงดี การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรในครัวเรือน. สารประชากรและการพัฒนา ปที่ 25 

ฉบับที่ 4 เม.ย.-พ.ค. 2548 อางใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550 
 

• ความรุนแรงในครอบครัว 
จากขอมูลภาพรวมความรุนแรงในเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ป 2548-2551 พบวา ผูที่กอ

เหตุความรุนแรงมากที่สุด คือ สามี ซึ่งขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวา แนวโนมสถานการณรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
มีเพ่ิมมากขึ้น (ดังภาพที่ 6) 

 
ภาพท่ี 6 แสดงสถิติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ต้ังแตป 2548-กุมภาพันธ 2551 
 

 
 

ท่ีมา:  ระบบขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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• “ลูก” ท่ีถูกทอดท้ิง 
สัญญาณที่นาวิตกอีกดานหน่ึงที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวไทยยุคใหมก็คือ การทอดทิ้งลูกหลานให

เติบโตนอกครอบครัว โดยขอมูลจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดนําเสนอขอมูลสถานการณดังกลาวไวใน 
รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2551 โดยช้ีใหเห็นวา สังคมไทยมีสมาชิกรุนใหมที่เติบโตขึ้นมาในสถานะของ “เด็ก
กําพรา” ถึงประมาณ 8 แสนคน และไดจําแนกใหเห็นชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน ประมาณ สองในสาม 
กําลังกาวสูวัย  “หัวเล้ียวหัวตอ” ระหวาง 10-17 ป โดยปราศจากคนที่รักฉันทเลือดเน้ือเช้ือไขคอยใหความรัก 
ความอบอุน คําแนะนํา และการเปนตนแบบที่ดี (ดังภาพที่ 7) 
 

ภาพท่ี 7 รอยละและจํานวนของเด็กกําพราในสังคมไทย 

 

ท่ีมา:  แผนยุทธศาสตรการแกปญหาเด็กและเยาวชนและเด็กดอยโอกาส (พ.ศ.2550-2552) สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 2550   
 

เมื่อปะติดปะตอขอมูลเหลาน้ีเขาดวยกันเปนภาพสถานการณครอบครัวไทยวันน้ี คงทําใหหลายคนคิด
ตระเตรียมกายใจใหพรอมที่จะกาวไปเผชิญกับชีวิตสังคมยุคใหมที่รออยูขางหนา  

อยางไรก็ตาม โปรดอยาลืมวา สภาพสังคมเปนผลรวมมาจากการเลือกและวิธีการใชชีวิตของสมาชิกแต
ละคน  

ถาอยากใชชีวิตในครอบครัวและสังคมที่รูจักคําวา “ความรักและความอบอุน” การลงมือสรางดวยมือ
ตนเองใหแกคนรอบขางต้ังแตวันน้ีจะเปนสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการนําพาไปสูภาพฝน... 

 
ท่ีมา  บทความ  “สถานการณครอบครัว” โดย ศิริพร เคาภูไทย สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

 


