ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

โฉมหนาใหม “ครอบครัวไทย”
สังคมทุกแหงหนในโลกกอตัวขึ้นมาจากหนวยเล็กๆ ที่มีชื่อวา “ครอบครัว”
ครอบครัวไมเพียงเปนที่พักพิงอิงอาศัย หรือหลอเลี้ยงสมาชิกใหอยูรอดปลอดภัย แตยังเปนจุดเริ่มตน
ของการใหและรับ เปนแหลงเรียนรูวิธีที่จะใชชีวิต ตั้งแตเรื่องพื้นฐานที่สุดไปจนถึงเรื่องละเอียดออนอยางยิ่ง เปน
จุดเริ่มตนของการไดรูจักกับสัมพันธภาพอันลึกซึ้งที่สุดเทาที่มนุษยชาติสามารถสัมผัส นั่นคือ ความรักและการ
เสียสละอยางไมตองการสิ่งตอบแทน โดยมีสายสัมพันธทางใจและสายเลือดเปนเครื่องรอยรัด
อยางไรก็ตาม รูปแบบและโครงสรางของครอบครัวแตละยุคสมัยไดมีการปรับตัวอยูเสมอ และนั่นไมใช
เรื่องสําคัญใดๆ หากการแปรเปลี่ยนนั้นยังเกื้อหนุนใหครอบครัวคงทําหนาที่ตามสาระสําคัญขางตนไดอยาง
สมบูรณ
ณ วันนี้ ครอบครัวไทยกําลังเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงระลอกใหม ดังขอมูลที่ตนคิดขอนําเสนอเปน
เรื่องเดนในฉบับนี้

โฉมหนาใหมครอบครัวไทย
การที่ประชากรไทยมีจํานวนการเกิดคงที่ประกอบกับมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทําใหโครงสรางครอบครัว
ไทยเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ ในอนาคตประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย (ดูภาพที่ 1) โดยในป 15 ปขางหนา
คือ ในป 2563 ประชากรสูงอายุ วัยเกิน 70 ป จะมีฐานประชากรกวางที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนในชวงวัยอื่นๆ
ภาพที่ 1 พิรามิดประชากรของไทยปพ.ศ. 2543, 2553, 2563 และ 2568

ที่มา:

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

ในดาน ขนาดครอบครัว ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงเกือบเทาตัวภายในเวลา 40 ป จากจํานวนสมาชิก
เฉลี่ย 5.3 คนตอครอบครัว เหลือ 3.4 คนในปจจุบัน และจะลดลงไปอีก โดยเหลือ 3.09 คน ในอีก 10 ปขางหนา
(ดูภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของคนไทยและการคาดการณถึงป 2563

ที่มา:

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 เปนครอบครัวเดี่ยว ที่สมาชิก
ประกอบดวย พอ-แม-ลูก หรืออยูกันเฉพาะคูสามี-ภรรยา อีกประมาณ 1 ใน 3 ของครอบครัวทั่วประเทศเปน
ครอบครัวขยาย ขณะที่ประมาณ รอยละ 11 อาศัยอยูลําพังคนเดียว และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
(ดังภาพที่ 3 และ 4)
ภาพที่ 3 การกระจายรอยละของครอบครัว จําแนกตามประเภท 2548-2550

ที่มา:

เครื่องชี้วัดภาวะสังคมไทยที่สําคัญ พ.ศ.2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ อางใน รายงานสถิติสารสนเทศ
ดานครอบครัว ป 2550 สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย

ภาพที่ 4 แนวโนมการกระจายรอยละของครอบครัว จําแนกตามประเภท 2503-2553

ที่มา:

โยธิน แสวงดี การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในครัวเรือน สารประชากรและการพัฒนา ปที่ 25
ฉบับที่ 4 เม.ย.-พ.ค. 2548 อางใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550

สถาบันอันเปราะบาง
นอกจากมีความเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางและรูปแบบแลว ลองมามองใหลึกลงไปถึงเรื่องของ
“คุณภาพ” ของสถาบันพื้นฐานของสังคมนี้กันดู
• การหยาราง
ในชวง 15 ปที่ผานมา แนวโนมการจดทะเบียนสมรสในภาพรวมลดลง ขณะที่จํานวนการหยารางเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สภาพเชนนี้ชี้ใหเห็นวา “ครอบครัว” ที่กอตัวขึ้นในปจจุบันมีความเปราะบาง มีโอกาสลม
สลายลงไดงายกวายุคที่ผานมา (ดังภาพที่ 5)
ภาพที่ 5 สถิติการจดทะเบียนสมรสและการหยารายป ระหวาง พ.ศ. 2536-2550

ที่มา :

โยธิน แสวงดี การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในครัวเรือน. 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 ซึ่งขอมูลนี้แสดงใหเห็นวา แนวโนมสถานการณรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
มีเพิ่มมากขึ้น (ดังภาพที่ 6)
ภาพที่ 6 แสดงสถิติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแตป 2548-กุมภาพันธ 2551

ที่มา:

ระบบขอมูลความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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• “ลูก” ที่ถูกทอดทิ้ง
สัญญาณที่นาวิตกอีกดานหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวไทยยุคใหมก็คือ การทอดทิ้งลูกหลานให
เติบโตนอกครอบครัว โดยขอมูลจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดนําเสนอขอมูลสถานการณดังกลาวไวใน
รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2551 โดยชี้ใหเห็นวา สังคมไทยมีสมาชิกรุนใหมที่เติบโตขึ้นมาในสถานะของ “เด็ก
กําพรา” ถึงประมาณ 8 แสนคน และไดจําแนกใหเห็นชวงวัยของเด็กกําพราในปจจุบัน ประมาณ สองในสาม
กําลังกาวสูวัย “หัวเลี้ยวหัวตอ” ระหวาง 10-17 ป โดยปราศจากคนที่รักฉันทเลือดเนื้อเชื้อไขคอยใหความรัก
ความอบอุน คําแนะนํา และการเปนตนแบบที่ดี (ดังภาพที่ 7)
ภาพที่ 7 รอยละและจํานวนของเด็กกําพราในสังคมไทย

ที่มา:

แผนยุ ท ธศาสตร ก ารแก ป ญ หาเด็ ก และเยาวชนและเด็ ก ด อ ยโอกาส (พ.ศ.2550-2552) สถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคม 2550
เมื่อปะติดปะตอขอมูลเหลานี้เขาดวยกันเปนภาพสถานการณครอบครัวไทยวันนี้ คงทําใหหลายคนคิด

ตระเตรียมกายใจใหพรอมที่จะกาวไปเผชิญกับชีวิตสังคมยุคใหมที่รออยูขางหนา
อยางไรก็ตาม โปรดอยาลืมวา สภาพสังคมเปนผลรวมมาจากการเลือกและวิธีการใชชีวิตของสมาชิกแต
ละคน
ถาอยากใชชีวิตในครอบครัวและสังคมที่รูจักคําวา “ความรักและความอบอุน” การลงมือสรางดวยมือ
ตนเองใหแกคนรอบขางตั้งแตวันนี้จะเปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนําพาไปสูภาพฝน...
ที่มา

บทความ “สถานการณครอบครัว” โดย ศิริพร เคาภูไทย สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
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