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บทคัดยอ 
 

ครอบครัวลักษณะพเิศษหรือลักษณะเฉพาะ หมายถึง ครอบครัวที่ไมมีความสมบรูณ ประสบปญหาอยางใดอยาง
หนึ่งในการดําเนินชีวิต ไดแก ครอบครัวแมวัยรุน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีเด็กพิการและเจ็บปวยเรื้อรัง 
และครอบครัวที่ผูสูงอายุดูแลเด็กตามลาํพัง คนในครอบครัวจําเปนตองมีการปรับตัวทางสังคมเพื่อคลายความ
ทุกขใจ และการปรับตัวมีหลายรูปแบบ บุคคลท่ีสามารถปรับตัวไดดี คือ ตองกลาเผชิญปญหา มสีติ มีความม่ันใจ
ในตนเอง ไมโทษตัวเอง สภาพปญหาของครอบครัวลักษณะพิเศษ เชน แมวัยรุนตองพบกับปญหาดานสุขภาพจิต 
สุขภาพกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานครอบครัว และดานการศึกษา ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวตอง
พบกับปญหาเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ทีอยูอาศัย ภาวะจิตใจ และความเครยีด การเลี้ยงดูบุตร ครอบครัว
ผูสูงอายุเลี้ยงเด็กตามลําพังตองพบกับปญหาสุขภาพ ความสามารถในการดูแลเด็ก ชองวางระหวางวัย รายได 
และการประกอบอาชีพ เมื่อมีปญหาตางกันยอมมีความตองการแตกตางกัน ดังนี้ ครอบครัววัยรุน ตองการการ
ดูแล การบริการดวยความเปนมิตร ตองการอาชีพเสริม ทักษะการดูแลบุตร การวางแผนครอบครัวไมไหเกิดการ
ตั้งครรภซ้ํา ครอบครัวพอหรือแมคนเดียว ตองการอาชีพ เงินทุน ที่อยูอาศัย ครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน 
ตองการเงินชวยเหลือ คําแนะนําในการดูแลบุตรหลาน ความชวยเหลือและกําลังใจจากเครือญาติ อีกทั้ง
ครอบครัวเหลานีไ้มสามารถเขาถึงสวัสดิการของรัฐไดเพราะมีปญหาทางทะเบียนราษฎร ไมรูขอมูล ไมเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิ สวสัดิการ แนวทางแกปญหาท่ียั่งยืน คือการสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว โดยการจดั
หนวยงานเฉพาะดูแล แกไข ทํางานประสานและบูรณาการกันท้ังภาครัฐ เอกชน มิใหเกิดความซํ้าซอน ซึ่งควร
เปนประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศคร้ังนี้   
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ABSTRACT 
 

Special character families or typical character families are those imperfect ones facing one or 
various kinds of difficulties. In this paper, they are categorized into teenage mother, single 
parent, disabled and chronic illness child, and lone older parent-child families. Immediate 
family members need to adjust themselves to lessen their grieves. The adjustment comes into 
many forms. People with better adjustment must be concentrated, confident and determined. 
Nor will they find fault with themselves. Needs and problems of these special character 
families differ according to different backgrounds. Teenage mothers encounter multiple 
problems ranging from physical, mental, emotional, family, as well as socioeconomic 
difficulties. Single parent families are facing with economical, occupational, residential, stress 
and child-care troubles. The lone older parent-child families are facing with income, health, 
care-giving ability, generation-gap and occupational problems. These crises need different 
attentions. Teenage mothers needs friendly services, child-care skills, additional income and 
better family planning to prevent repeated pregnancy. Single parent families require financial, 
occupational and residential supports. The lone older parent-child families need all kinds of 
supports from immediate family members. These families do not have access to state 
provided schemes because they have problems with house registration procedures which 
bring in limitation of rights, welfare and useful information. One of the recommended and 
sustainable guidelines is to strengthen the family relationships by establishing a special unit to 
foster, co-ordinate and integrate both private and government sectors to prevent complicated 
and overlapping issues. This suggestion should be considered as one of the agendas of the 
country current reformation. 
 

Keywords : Special Character Family / Typical Character Family / Needs and Problems of  
                Special Character Family  
 

บทนํา 
 ครอบครัวเปนสถาบันหลักทางสังคมมีหนาท่ีในการผลติ อบรมเลี้ยงดู และขัดเกลาทางสังคมใหกับ
สมาชิกใหม เพ่ือใหกลายเปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไปในอนาคต แตที่ผานมาหลายครอบครัว
ประสบปญหาตางๆ มากมาย ซึ่งลวนแลวแตเปนปญหาที่สงผลมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มี
การเปลีย่นแปลง ทําใหบางครอบครัวไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเตม็ที่ เพราะองคประกอบของครอบครัวมี
ความบกพรอง ระบบยอยไมสามารถทําบทบาทของตนเองได หรือระบบยอยที่ตองทําบทบาทของตนเองขาด
หายไป จึงทําใหสมาชิกในครอบครัวประสบปญหาความยากลําบากในการดําเนินชีวิต และที่นาเปนหวงมากท่ีสุด 
คือ เด็กท่ีอยูในครอบครัวลักษณะพิเศษ ที่อาจไดรับการอบรมเลีย้งดูอยางไมเหมาะสมเทาที่ควร อยูทามกลาง
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ความขัดแยง บางครอบครัวมีอุปสรรคจนไมสามารถเลีย้งดูบุตรหลานได ดังนั้นครอบครัวลักษณะพิเศษจึงมี
ความสําคญัยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวใหกลายเปนคนท่ีมีคุณภาพตอประเทศชาติ 
บทความน้ีนําเสนอสภาพปญหาครอบครัวลักษณะพิเศษแตละประเภท รวมทั้งขอจํากัดในการดูแลบุตรหลานของ
ครอบครัวดังกลาว โดยผลท่ีไดนาจะเปนแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาครอบครัวลักษณะพิเศษ ให
สามารถทําหนาท่ีในการดูแลสมาชิกใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต 
 

ลักษณะของครอบครัวลักษณะพเิศษ 
 มูลนิธเิครือขายครอบครัว (2554) ไดกลาวถึง ครอบครัวลักษณะพิเศษหรือครอบครัวลักษณะเฉพาะไว
ดังนี้ครอบครัวลักษณะเฉพาะมี 4 ประเภท ไดแก ครอบครัวแมวัยรุน ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว ครอบครัวที่มีเด็ก
พิการและเจ็บปวยเรื้อรัง และครอบครัวที่ผูสูงอายุดูแลเด็กตามลาํพัง ครอบครัวเหลานี้อาจจะมีองคประกอบและ
สภาวะของครอบครัวเหมือนหรือแตกตางจากครอบครัวปกติทั่วไป องคประกอบของครอบครัวมีความบกพรอง 
บุคคลท่ีควรทําหนาที่หลักของครอบครัวขาดหายไป เหลือแตสตรีผูเปนแมหรือแมวัยเยาว และผูสูงอายุตองทํา
หนาท่ีเลี้ยงดลููกหลาน หรือในสภาวการณยุงยากซับซอนของครอบครัวที่มีเด็กพิการ หรือมีเด็กเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังหรือมีโรคประจาํตัว ครอบครัวตองประสบปญหา เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต สงผลใหสถานภาพ
ครอบครัวดังกลาวตองคลอนแคลน ไมมั่นคง ไมสามารถทําหนาท่ีตามบทบาทไดอยางสมบรูณ ทําใหครอบครัว
ตองพยายามเสริมสรางศักยภาพสมาชิกของครอบครัวในการฝาวิกฤตและปญหาท่ีเกดิข้ึนใหผานพนไปได 
ครอบครัวจําเปนตองปรับเปล่ียนบทบาทและหนาท่ีใหมเพื่อเตรยีมรองรับกับการดูแลลูกหลานในระยะยาวโดย
สรุป ครอบครัวลักษณะพิเศษ หมายถึง ครอบครัวที่ไมมีความสมบรูณ หรือประสบปญหาความยากลําบาก อยาง
ใดอยางหน่ึงในการดําเนินชีวิตครอบครัว ครอบครัวเหลานี้อาจจะมอีงคประกอบและสภาวะของครอบครัว
เหมือนหรือแตกตางจากครอบครัวปกติทั่วไป แตองคประกอบของครอบครัวนั้นมีความบกพรอง ระบบยอย             
ไมสามารถทําบทบาทของตนเองได หรือระบบยอยท่ีตองทําบทบาทของตนเองขาดหายไป  
 

ความหมายและสถานการณครอบครัวลักษณะพิเศษแตละประเภท 
 บทความน้ีนําเสนอครอบครัวลักษณะพิเศษ 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 
 ครอบครัววัยรุน 
 ครอบครัววยัรุน หมายถึง ครอบครัวที่พอและแมยังอยูในวัยรุน คือ อายุต่ํากวา 20 ป มาใชชีวิตอยู
ดวยกัน ทั้งที่กําลังตั้งครรภและมีบตุรแลว  สถานการณการต้ังครรภของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบนัมีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปพ.ศ. 2553 มีวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป คลอดบุตรเฉลีย่วันละ 
240 คน เด็กอายุต่ํากวา 15 ปคลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 4 คน สวนปพ.ศ. 2554 มีเด็กวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป คลอด
บุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน และในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป คลอดบุตรวนัละ 10 คน ถือวาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สถิติ
ดังกลาวทําใหประเทศกลายเปนประเทศอันดับ 2 ของเอเชียท่ีมีปญหาการทองไมพรอมในวัยรุน รองจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วัยรุนไทยทองไมพรอมที่ 2 ของอาเซียน, 2556)  
  ครอบครัวพอหรือแมคนเดียว 
 ครอบครัวพอหรือแมคนเดยีว หมายถึง ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเพียงคนเดียวอาศัยอยูกับบตุร อายุต่าํ
กวา 18 ป โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีฝายหน่ึงฝายใดเสียชีวิต หรือหยาราง หรือแยกกันอยู หรือมีปญหาอื่นที่ฝาย
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หนึ่งฝายใดตองรับผิดชอบในการทําหนาที่เลี้ยงดบูุตรเพียงผูเดียว สถานการณครอบครัวไทย: กรณีศึกษา
ครอบครัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปวา สาเหตสุําคัญของการเปนครอบครัวพอแม
เลี้ยงเด่ียวสวนใหญเกิดจากการหยารางรองลงมา คือ การเสียชีวิตของคูสมรส และการละท้ิงแยกทางกันไป
ตามลาํดับ โดยบทบาทของผูที่เปนพอหรือแมหลังจากการเปนครอบครัวพอแมเลีย้งเด่ียวจะมีความตงึเครียด
มากกวาบทบาทของพอแมครอบครัวปกติ เพราะมีความเหนื่อยยากลําบากในการเลี้ยงลูกจนประสบความสําเร็จ 
(ศิริรัตน แอดสกุล, 2556, หนา 17) 
  ครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน 
 ครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน หมายถึง ครอบครัวท่ีมีเครือญาติผูสูงอายุ คือ อายุมากกวา 30 ป เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดูแลหลาน ครอบครัวประเภทนีส้วนใหญเกดิจากครอบครัววัยรุนที่แมมีวุฒภิาวะนอย จะ
สงลูกไปใหปูยาตายายเลี้ยงดูแทน เชนเดียวกับครอบครัวเลี้ยงเด่ียว บางรายที่ไมมีรายได จาํเปนตองพึง่พาพอ/
แม (ครอบครัวผูสูงอายุ) ใหมีหนาที่เลี้ยงหลานตอไป เนื่องจากตัวเองตองทํางานหารายได ไมสามารถเลี้ยงลูกได 
หลานจึงถูกสงกลับไปชนบทเพราะลูกคิดวา ครอบครัวของผูสูงอายุสามารถเลีย้งหลานไดดีกวาการจางคนอ่ืน
เลี้ยง และสิ่งที่สําคญัคือ ไมมีเงินคาจางในการเลีย้งดูเด็กดวย (มูลนิธเิครือขายครอบครัว, 2554) 
การปรับตัวทางสังคมของครอบครัวลักษณะพิเศษ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว 
 โคลแมน และแฮมเมน (ผองพรรณ เกิดพิทักษ, 2530, หนา 71, อางจาก Coleman & Hammen, 
1974, pp. 93-94) กลาววา ปญหาตางๆ ในการปรับตัว อาจมีสาเหตุแตกตางกันไป สาเหตุบางประการอาจ
เนื่องมาจากบุคคลน้ันเองหรือจากสภาพแวดลอม และเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเผชิญปญหาไมวาจะเปนปญหาท่ี
อาจจะเกดิขึ้นจากตัวบุคคลน้ันเองหรือปญหาท่ีเกดิจากสภาพแวดลอม โดยทั่วไปบุคคลน้ันก็จะพยายามปรับตัว
ตอสภาพที่เปนปญหาท่ีเขากําลังเผชิญนั้นเพื่อใหสภาวะของความกดดัน ความเครียด ความวุนวายใจ หรือความ
กังวลใจคอยๆ คลี่คลายลง จนกระทั่งหมดไปในท่ีสดุ อยางไรกต็ามบุคคลไมสามารถขจัดปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนให
หมดสิ้นไปได เมื่อเปนเชนน้ี สภาวะความวุนวายใจหรือไมเปนสุขก็ยงัคงมีตอไป และอาจมีผลกระทบใหบุคคลนั้น 
ตองสูญเสียความสมดุลในตนเองซึง่อาจจะกอใหเกิดความแปรปรวนทางความรูสึกความคิดและพฤติกรรม 
 โรเจอรส (จุมจินต สลัดทุกข, 2543, หนา 16, อางจาก Rogers, 1972, p. 108) ผูนําทฤษฎีวาดวยตน 
และทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง เขาไดพิจารณาการปรับตัวในแงของการปรับตัว
ภายในตนเองโดยเขาเชื่อวามนุษยทุกคนเปนศูนยกลางของประสบการณตางๆ รอบตัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา บุคคลท่ีปรับตัวได คอื บุคคลที่เปนตัวของตัวเองเขาใจและยอมรับตนเองและผูอื่น รวมทั้งสามารถ
รับรูประสบการณตางๆ ตามความเปนจริงนําประสบการณนั้นมาจัดใหสอดคลองกับโครงสรางหรือ
บุคลิกลักษณะของตนอยางไมขัดแยงหรือบิดเบือน จะมีการรับรูและความคิดเกีย่วกับตนเองในทางบวก สวน
บุคคลท่ีปรับตัวไมได จะมีความขัดแยงระหวางความคิดเกี่ยวกับตนกบัประสบการณที่เกิดข้ึนมาใหมอยางมาก  
ทําใหเกิดความตึงเครียด วิตกกังวล สับสน ไมแนใจ สญูเสียความเปนตัวของตัวเองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตน
เปนไปในทางลบ จากแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวสรุปไดวา การปรับตัวของบุคคลน้ันตองทําต้ังแตเกิดจน
ตาย สาเหตุของการปรับตัวแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอม เพื่อใหไปสู
พฤติกรรมเปาหมาย หรือเพื่อคลายความทุกขใจ โดยการปรับตัวมีหลายรูปแบบท้ังรางกาย จิตใจ ดานบทบาท
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หนาท่ี ดานความสัมพันธพึ่งพากันและกัน บุคคลท่ีสามารถปรับตัวไดดีคือบุคคลที่กลาเผชิญปญหา มสีติ มีความ
มั่นใจในตนเอง ไมโทษตัวเอง สวนบุคคลที่มีการปรับตัวไมดี จะมลีักษณะไมกลาเผชิญหนากับปญหา ไมมีความ
มั่นใจในตัวเอง ไมมสีวนรวมในกลุม เมินเฉยตอสังคม หากนํามาเช่ือมโยงกับการปรับตัวของครอบครัวลักษณะ
พิเศษจะพบวา เมื่อครอบครัวมีการเปลีย่นแปลง เชน มีการเพิ่มสมาชิกใหมโดยไมพรอม การมีสมาชิกใหมท่ีมี
ความสัมพันธทางสายเลือด เมื่อครอบครัวมีปญหาขาดผูนําครอบครวั มีปญหาเศรษฐกิจ หรือคนในครอบครัวมี
ปญหาสมัพันธภาพทําใหครอบครวัเผชิญภาวะขาดความสมดุล บางครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ของตนได 
จําเปนตองมีการปรับตัว โดยครอบครัวจะมีการปรบัตัวในทุกดานทัง้จิตใจ อารมณ สังคม เพื่อใหสามารถอยูใน
สถานการณที่มีความเปลีย่นแปลงไดอยางสมดลุ โดยเง่ือนไขท่ีสําคัญของการปรับตัวของครอบครัวลักษณะพิเศษ 
คือ การที่ครอบครัวเขาใจและยอมรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งแกปญหารวมกัน นอกจากน้ีการไดรับการ
สนับสนุนจากชุมชน และสังคมยังสงผลใหครอบครัวลักษณะพิเศษสามารถปรับตัวไดเร็วขึ้น  
 

สภาพปญหาและความตองการของครอบครัวลักษณะพิเศษ 
 สภาพปญหาและความตองการของครอบครัวลักษณะพิเศษจะมีความแตกตาง และมีความ
เฉพาะเจาะจงตามสภาพปญหาท่ีครอบครัวนั้นประสบ เชน ครอบครัวพอแมวัยรุน มีปญหาความเครยีดเนื่องจาก
ตั้งครรภไมพรอม ตองการคําปรึกษาและแนวทางเพ่ือแกไขปญหา อยางไรก็ตามครอบครัวพิเศษทุกรูปแบบ
ตองการการฟนฟูสภาพครอบครัวใหสามารถทําบทบาทของตนเองไดในอนาคตและตองการสวัสดิการสําหรับ
ครอบครัว 
  สภาพปญหาของครอบครัวลักษณะพิเศษรูปแบบตางๆ   
  1. สภาพปญหาของครอบครัวพอแมวัยรุน สภาพปญหาของครอบครัวนี้เริ่มต้ังแต ฝายหญิง
ตั้งครรภไมพรอม จนกระทั้งคลอดบุตร ปญหาท่ีเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกับฝายหญิงมากกวาฝายชาย เนือ่งจาก
ฝายหญิงตองอุมทอง รับผิดชอบตนเองและเด็กท่ีอยูในครรภ โดยปญหาของแมวัยรุนมดีังตอไปนี้ (พัชชา เจิงกลิ่น
จันทร, 2556, หนา 109-112) 
   1.1 ปญหาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต คือ อาการแพทอง ความกังวล ความเครียด การ
พยายามรัดหนาทอง               เพื่อปกปดวาตนต้ังครรภ ซึ่งเปนอันตรายตอแมและเด็กที่อยูในครรภ  
   1.2 ปญหาดานอารมณ คือ อารมณแปรปรวน หงุดหงิดงาย ซึมเศรา สับสน 
   1.3 ปญหาดานสังคม คือ สังคมไมยอมรับ รูสึกอับอายไมกลาออกสูสงัคม กลัวสังคมไมให
โอกาส และกลัวสังคมวิจารณ 
   1.4 ปญหาดานเศรษฐกิจ คือ แมวยัรุนท่ีทํางานอยู อาจตองออกจากงานเพ่ือมาเลี้ยงดูบุตร 
ทําใหไมมรีายได มีภาระหนีส้ิน 
   1.5 ปญหาดานครอบครัว คือ เพิ่มภาระใหครอบครัว ทําใหครอบครวัผิดหวัง ปกปด
ครอบครัว บางรายครอบครัวไมยอมรับ 
   1.6 ปญหาทางดานการศึกษา คือ ตองลาออก พักการเรียน ยายโรงเรียน  
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แผนภูมิที่ 1 แสดงปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
                                       ที่มา : (พัชชา เจิงกลิ่นจันทร, 2556, หนา 112) 
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 2. สภาพปญหาของครอบครัวพอหรอืแมคนเดียว ลักษณะปญหาของครอบครัวหรือคสูามภีรรยา
กอนท่ีจะเปนพอหรือแมคนเดียวมาจากสาเหตุหลายประการ ท้ังคูสมรสเสียชีวิต และแยกทางกันโดยท้ังคูยอมรับ
เหตุการณที่เกดิขึ้นได แตหลายครอบครัวประสบปญหาที่ทําใหท้ังคูตองแยกทางกัน เชน เกิดปญหาทะเลาะวิวาท
และ/หรือทํารายรางกาย การมีนิสยัเจาชู การทํารายตนเองและบุตร การทอดทิ้งบุตรใหอีกฝายเลีย้งดู โดยไม
รับผิดชอบทําใหเกดิปญหาเศรษฐกิจตามมา โดยสภาพปญหาท่ีเกิดกับครอบครัวพอหรือแมคนเดยีวจะคลายคลึง
กับปญหาครอบครัวพอแมวัยรุน แตจะมสีาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตางกัน ดังตอไปนี้ (สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2550, หนา 118-120) 
  2.1 ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ทั้งนีเ้กิดจากการขาดรายไดจากใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวหลัง
กลายเปนครอบครัวพอหรือแมคนเดียว ภาระคาใชจาย ความรับผิดชอบครอบครัวจะตกอยูที่ใครคนใดคนหน่ึง 
ซึ่งสวนใหญไมเพียงพอกับรายจายในครอบครัว 
  2.2 ปญหาการประกอบอาชีพ หากการแยกทางหรือการตายจากของคูสมรสที่เคยเปนผูทํางานหา
รายไดใหครอบครัว อีกฝายทีไ่มเคยทํางาน ตองออกมาหาอาชีพเพื่อหารายไดหลักแทน โดยสวนใหญผูที่ไมเคยมี
ประสบการณ เชนแมท่ีปกติอยูบานเลี้ยงดลููก โอกาสการถูกจางงานจะนอย บางคนมีการศึกษาต่ํา ตองประกอบ
อาชีพรับจาง ซึง่รายไดไมมั่นคง และไมเพียงพอ 
  2.3 ปญหาท่ีอยูอาศัย หากเดมิครอบครัวอาศัยบานของฝายหน่ึงฝายใดอยู เมื่อแยกทางกันผูที่
ไมใชเจาของบานตองหาท่ีอยูใหม หลายครอบครัวประสบปญหาไมมทีี่อยูหลังจากแยกทางกับคูสมรสแลว 
  2.4 ปญหาภาวะจติใจและความเครียด เนื่องจากตองรับผิดชอบมากข้ึน และมีปญหาในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้นทําใหครอบครัวพอหรือแมเดีย่วมีความเครยีด ความวิตกกังวล 
  2.5 ปญหาการเลี้ยงดูบุตร ในสวนของครอบครัวพอคนเดียวเดิม ลูกอยูในความดูแลของแม เมื่อ
แยกทางกัน ครอบครัวพอคนเดียวมักประสบปญหาการเลี้ยงดูบตุร เพราะไมมีความชํานาญ บางคนเดก็สนิทกับ
แมมากกวาพอทําใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน กวาจะปรับตัวไดตองใชระยะเวลานาน  
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แผนภูมิที่ 2 แสดงความยากลําบากของครอบครัวพอหรือแมคนเดียว 
ที่มา: (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2550, หนา 120) 

 

 3. ครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน ปจจุบันปญหาผูสูงอายุถูกทอดท้ิงมีอยูจํานวนมากในทุกจังหวัดท่ัว
ประเทศ ปญหาความยากจน ปญหาในครอบครัว และปญหาสังคม ทําใหคนวัยหนุมสาวออกไปหางานทําในเมือง
หลวง ปลอยใหผูสูงอายุอยูบานท่ีตางจังหวัด เมื่อมลีูกขึ้นมาก็สงใหผูสูงอายุเลี้ยงดูเพราะคาครองชีพในเมืองสูง 
บางรายไมพรอมที่จะมีบุตร และไมสามารถเลี้ยงดูบุตรเองได ปญหาท่ีพบในครอบครัวผูสูงอายุดูแลบุตรหลาน 
ไดแก 

3.1 ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ เมือ่อายุมากข้ึน ยอมมีโรคภยัเบียดเบียน 
3.2 ความสามารถในการดูแลเด็กลดลง เนื่องจากสุขภาพกายทรุดโทรมลง 
3.3 ชองวางระหวางวัยทําใหเกิดปญหาการสื่อสาร และปญหาการสรางสัมพันธภาพ 
3.4 รายไดของผูสูงอายุไมเพียงพอในการดูแลหลาน 
3.5 อุปสรรคตอการประกอบอาชีพ ผูสูงอายุสวนใหญยังตองทํางานหาเงินเดือนเลี้ยงตัวเอง 

 ความตองการของครอบครัวลักษณะพิเศษ 
  เมื่อสภาพปญหาของครอบครัวลักษณะพิเศษ แตละลักษณะมีความแตกตางกัน ความตองการ
ตองแตกตางกันดังนี้  
  ความตองการของครอบครัววยัรุน 
  สําหรับความตองการของครอบครัววัยรุนนั้น ศูนยประสานงานองคการอนามัยโลกดานการวิจัย
และฝกอบรมดานเพศภาวะและสขุภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทําการศึกษาแนวทางการปองกันและ
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แกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน (แมวัยใส) (Prevention of and Dealing with Teenage 
Pregnancy) (ศูนยประสานงานองคการอนามัยโลกดานการวิจัยและฝกอบรมดานเพศภาวะและสุขภาพสตรี 
มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2554, หนา191-196) พบวา มารดาวัยรุนตองการการชวยเหลือดานอาชีพเสริม หรือ
สวัสดิการในการเลี้ยงลูก สูงถึงรอยละ 76.8 และตองการการดูแลหรือการบริการดวยความเปนมิตร และเขาใจ
จากเจาหนาที่ทีมสุขภาพ สูงถึงรอยละ 90.4 และอยากใหมีบริการเก่ียวกับการฝกทักษะชีวิต ทักษะการดูแลบุตร 
โภชนาการ การดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ การฝากครรภ การคมุกําเนดิ และการวางแผนครอบครัวไมให เกิดการ
ทองซ้ํา และตองการใหพอแมหรือสังคมเขาใจหรือใหโอกาส ทั้งทางดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ สวนพอวัย
เยาวไดรับผลกระทบดานพัฒนาการทางสังคม โอกาสทางการศึกษา และมีความเครยีดจากการเปลี่ยนผาน
บทบาทจากเด็กชายวัยรุนสูการเปนพอ พอวัยเยาวก็ตองการการประคับประคองจากสังคม และชุมชน ตองการ
ความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การศึกษา ทักษะการเปนบดิา ความรบัผิดชอบตาม
กฎหมายของคนเปนพอ การควบคุมพฤติกรรมการชะลอการทําใหเกิดการตั้งครรภไมพรอม และคุณคาในตัวเอง 
ดังนั้นความตองการของครอบครัววัยรุนหลังจากคลอดบตุรทั้งคูเขาสูสถานะของการเปนพอแมเต็มตัวและมเีด็ก
ออนอยูในความดูแล แมวัยใสและพอวัยเยาวที่ครอบครัวไมอยูในฐานะท่ีจะอุมชูไดเต็มที่ ตองการการ
ประคับประคองจากชุมชนและสังคมอยางยิ่ง เพื่อใหสามารถผานเขาสูความเปนผูใหญ และเปนพอเปนแมไดใน
เวลาเดียวกัน และทีส่ําคญัทั้งเด็กวัยรุนหญิง ชายตองการไดรับศึกษาพื้นฐานท่ีเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 
ดังนั้นโรงเรยีนตองใหความมั่นใจวาเด็กกลับมาเรียนตอไดหลังคลอด และมีการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ สังคม 
อาชีพ ตองมีบริการใหคําปรึกษาดานชีวิตคู และการดําเนินชีวิตครอบครัว  
  ความตองการของครอบครัวพอหรอืแมคนเดียว 
   ความตองการความชวยเหลือของครอบครัวพอหรือแมเลีย้งเด่ียว จากงานวิจัยการวิเคราะหสถาน
การณและการศึกษานโยบายและมาตรการใหความชวยเหลือครอบครัวลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพอหรือแมคน
เดียว ครอบครัวพอแมวัยรุน และครอบครัวเรรอน ระยะท่ี 1 (สํานกังานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,2550,
หนา 229) พบวา ลักษณะความตองการความชวยเหลือท่ีครอบครัวพอหรือแมคนเดยีวตองการ มีดังนี ้
     1. ความชวยเหลือการศึกษาสําหรับบุตร รวมทั้งคาเลาเรียน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร 
      2. การมีอาชีพท่ีเหมาะสมกับความสามารถหรืออาชีพเสริม 
      3. เงินทุนสําหรับกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 
     4. เงินทุนเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินหรือคาใชจายประจําวัน 
     5. ที่อยูอาศัยที่เปนของตนเอง 
     6. ความชวยเหลือในการรักษาพยาบาล 
      7. การไดรับขาวสารขอมลูในเรือ่งสวัสดิการตางๆ ที่เปนประโยชนตอครอบครัวพอ หรือแมคน
เดียว 
     8. ความตองการอ่ืนๆ เชน ยานพาหนะสําหรับการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตผูดูแลเด็ก
ขณะออกไปทํางาน สวสัดิการดานสุขภาพและความชวยเหลือเกีย่วกับบุตร 
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  ความตองการของครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน  
  สําหรับครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน นอกจากความตองการตามสวสัดิการทีร่ัฐจัดใหนั้น ครอบครัว
ลักษณะพเิศษประเภทน้ียังมีความตองการอ่ืน ซึ่งสามารถวิเคราะหจากสภาพปญหาได ดังนี ้
     1. ตองการเงินชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายในการดูแลบุตรหลาน หรือเครื่องอุปโภคบรโิภคของ
บุตรหลาน เชน นมผง เครื่องใชสําหรับเด็กออน เปนตน 
     2. บริการดานการรักษาพยาบาล การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการ ในกรณีที่ตองอยู
บานเลี้ยงหลานไมสามารถเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลได  
     3. ตองการคนชวยดูแลบุตรหลาน ในกรณีที่เด็กมีความตองการพิเศษ และผูสูงอายุไมสามารถ
เลี้ยงดไูดอยางเหมาะสม 
     4. ตองการคําแนะนําดานการดแูลบุตรหลาน เนื่องจากชองวางระหวางวัยทําใหเกิดปญหาการ
เลี้ยงดูบตุรหลาน โดยเฉพาะหลานท่ีอยูในวัยรุน และขอมลูขาวสารเก่ียวกับการดูแลหลาน เชน การฉดีวัคซีน 
การสมคัรเขาเรียน เปนตน 
     5. ตองการความชวยเหลือจากเครือญาติ ทั้งดานกําลังใจ การยอมรับ และเงินทุน 
 

สภาพปญหาเก่ียวกับสวัสดิการบริการครอบครัวลักษณะพิเศษ 
 มูลนิธิเครือขายครอบครัวไดทําการศึกษาสวสัดิการครอบครัวลักษณะพิเศษ สรุปไดดังนี ้(มูลนิธิ
เครือขายครอบครัว, 2554) 
    1. ปญหาการเขาไมถึงสิทธิสวสัดิการ ปญหานี้สวนใหญจะเกดิในครอบครัวพอแมวัยรุน ตั้งครรภไม
พรอม และครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน เนื่องจากครอบครัวเหลานีม้ักมีปญหาทางทะเบียนราษฎร เชน ใน
ครอบครัววัยรุน ใบสูตบิตัร (ใบเกิด) ไมตรงกับความเปนจริง พอและแมตัวจริงไมไดแจงเปนพอแมเดก็แตกลับใช
ช่ือยาย (แมของแมวัยรุน) ตา (พอของแมวัยรุน) ซึ่งอาจจะสงผลตอการใชสิทธิสวัสดิการเมื่อเด็กโตข้ึน 
เชนเดียวกับครอบครัวเลี้ยงเดีย่วสวนใหญเปนครอบครัวที่ไมไดจดทะเบียนสมรสและ/หรือทะเบยีนหยา ไมไดรับ
คาเลี้ยงดบูุตร เพราะไมมีการจดทะเบียนรับรองบุตรจากบิดาเด็ก สวนครอบครัวผูสูงอายุท่ีเลี้ยงหลาน หากพอแม
ที่แทจริงไมทิ้งเอกสารทางทะเบียนราษฎรไว เด็กจะกลายเปนบุคคลตกหลน ไมมีสิทธิรับสวัสดิการจากรัฐบาล 
    2. ปญหาการขาดขอมูลการใชสทิธิสวัสดิการหรือบริการทางสังคม โดยเฉพาะกลุมครอบครัว
ผูสูงอายุเลี้ยงหลานตามลําพัง หากไมไดออกไปทํางานนอกบานก็จะทําใหไมไดรับขอมลูขาวสารและทําใหขาด
โอกาสการเขาถึงสิทธิสวสัดิการ ครอบครัววัยรุนหลายครอบครัวทีไ่มไดรับบริการทางสังคม เชน บริการคุมกําเนดิ
ฟรี ซึ่งบางโรงพยาบาลจัดให 
    3. ปญหาการเลือกปฏิบัติ ความไมเทาเทียมกันทางเพศ ผลการศกึษา พบวา ทัศนคติหรือมุมมอง
ของสังคมไทย/คนทั่วไปยังใหความสําคญัเชิงอํานาจกับผูชายมากกวาผูหญิง ผูชายจึงเปนผูกระทํา (Actor) ตอ
ผูหญิง ฝายชายจึงไมตองรับผดิชอบเมื่อมีปญหาครอบครัว แตปลอยใหเปนภาระของผูหญิงตอการเลี้ยงดูเด็ก
พิการ เด็กปกติ ครอบครัวลักษณะพิเศษ ไดสะทอนภาพความไมเทาเทียมกันทางเพศระหวางชายกับหญิง ฝาย
หญิงเมื่อมีปญหาจะถูกครอบครัวตําหนิ เชน ครอบครัววัยรุน เปนตน 
    4. ครอบครัวลักษณะพเิศษยังมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิสวสัดิการตามท่ีกฎหมายกําหนด
อยางจํากัด ท้ังนี้สืบเน่ืองมาจากการประชาสัมพันธขาวสารสิทธิสวัสดิการ ซึ่งอาจไมทั่วถึง ทําใหหลายครอบครัว
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ไดรับสิทธิเฉพาะเบ้ียยังชีพคนพิการและผูสูงอายุเทานั้น ทั้งที่ในความเปนจริงมเีงินชวยเหลือครอบครวัอุปถัมภ 
หรือเงินชวยเหลือครอบครัวเครือญาติที่ตองดูแลเลี้ยงดูหลานท่ีพอแมแทจริงทอดทิ้งไว 
 

บทสรุป 

 ที่ผานมาครอบครัวลักษณะพเิศษแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะความเขมแข็งของครอบครัว
ลดลง สัมพันธภาพระหวางคนในครอบครัวเริ่มหางเหิน พอแมตองทํางานเพื่อหารายใหเพียงพอตอคาครองชีพท่ี
สูงขึ้นเรื่อยๆ ไมมเีวลาในการอบรมสั่งสอนลูก ทําใหเด็กขาดความอบอุน โหยหาความรักนอกบาน ประกอบกับ
ปจจุบันแหลงอบายมุขมีมาก เด็กที่มาจากครอบครัวอันเปราะบาง และไมมภีูมิคุมกันทางสังคมจึงตกเปนเหย่ือ
อบายมุขไดโดยงาย เด็กบางคนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและพลาดตั้งครรภ ตองกลายเปนครอบครัววัยรุน 
และดวยความไมพรอมของครอบครัววัยรุนอาจกอใหเกดิความขัดแยงจนตองแยกทางกันกลายเปนครอบครัว
เลี้ยงเด่ียว เมื่อพอหรือแมคนเดยีวไมมีความสามารถในการเลีย้งดูบุตรก็จะสงเด็กไปใหปูยา ตายาย หรอืผูสูงอายุ
เลี้ยงดูให กลายเปนครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงหลาน เด็กท่ีเติบโตมาในครอบครัวลักษณะพเิศษนี้บางสวนไดรับการ
เลี้ยงดไูมเหมาะสม ขาดตัวแบบ และไมไดรับการพัฒนาตามวัย อยางในครอบครัวพอหรือแมคนเดียว เด็กจะขาด
ตัวแบบของความเปนพอหรือแม ครอบครัววัยรุนเด็กขาดตัวแบบท่ีดีดานความรับผดิชอบ เพราะครอบครัววัยรุน
สวนใหญยังตองพึ่งพิงครอบครัวเดมิอยู สวนเด็กท่ีมาจากครอบครัวผูสูงอายุเลีย้งดูหลานขาดตัวแบบดานการทํา
หนาท่ีของพอและแม สภาพปญหาดังกลาวหากไมไดรับการแกไขจะสงผลตอเด็กในระยะยาว และอาจกอใหเกิด
วงจรครอบครัวลักษณะพิเศษไมมวีันจบส้ิน  ดังนั้นแนวทางการปองกัน และแกไขปญหาท่ีสามารถทําไดและ
นาจะไดผลท่ีสุด คือ การสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว โดยเริ่มจากการใหความรักความอบอุนในครอบครัว 
มีเวลาใหครอบครัวมากข้ึน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ทําบทบาทในการสรางสมาชิกครอบครัวใหมีคุณภาพ 
โดยการอบรมสั่งสอนผานการขัดเกลาทางสังคม รวมทั้งปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมใหสมาชิกรูจักรับผดิชอบ
ตนเอง และสังคม ไมทําตัวเปนปญหาสังคมในอนาคต สวนการฟนฟูสภาพครอบครัวลักษณะพิเศษท่ีมีอยูใน
ปจจุบันนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดสวัสดิการและการบริการใหกับครอบครัวลักษณะพิเศษตามท่ีครอบครัว
ลักษณะพเิศษตองการ แตปจจุบันครอบครัวลักษณะพเิศษมีความหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น ผูที่เกี่ยวของ
นาจะมีการรับมือกับสภาพการณดงักลาวดวยการจัดหนวยงานเฉพาะดูแลการจัดสวัสดิการใหกับครอบครัว
ลักษณะพเิศษ สวนบริการและสวสัดิการท่ีจดัใหควรมุงเนนการตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐานของครอบครัว 
และการเสริมสรางครอบครัวใหมคีวามเขมแข็ง มีความมั่นคง และสามารถผลิตสมาชิกที่มีคณุภาพใหกับ
ประเทศชาติตอไป สิ่งสําคัญที่ทําใหการจัดสวัสดิการเปนจริงได คือ ผูเกี่ยวของตองมีระบบและกลไกในการ
แกปญหาอยางรอบคอบและทุกหนวยงานท้ังภาครัฐเอกชนตองประสานรวมมือกัน ทํางานอยางบูรณาการไม
ซ้ําซอนและหวังวาการปฏริูปประเทศครั้งน้ี ปญหาดังกลาวคงไดถูกหยิบยกเปนประเด็นหนึ่งของการปฏิรูปสังคม 
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