










สรุปรายงานผลการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ด าเนินการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ – ๓ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ   
ยุทธวงศ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ (พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานและรับมอบ
ข้อเสนอจากที่ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน ๖๓๘ คน 
ประกอบด้วย ๑) กลุ่มพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัด  
๒) กลุ่มเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตและผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร ๓) กลุ่มผู้แทนครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวจากภาคประชาสังคมและมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔) สื่อมวลชน ๕) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

ที่มาและวัตถุประสงค์การประชุม 

 การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติเป็นภารกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน 
ผู้เป็นตัวแทนของครอบครัว ได้มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการของตน ตามแนวคิด 
การมีส่วนร่วม ให้เป็นฐานการก าหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือการพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับชาติต่อไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้ความส าคัญ 
กับนโยบายสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ดังนั้น จึงได้จัดการ
ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ ขึ้นภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ซึ่งเป็นประเด็น 
ส าคัญของครอบครัวไทยในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าครอบครัวจะประสบวิกฤติด้านเศรษฐกิจ ความเครียด 
ในสัมพันธภาพ ความรุนแรงในครอบครัว ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่  หรือ  
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ฯลฯ ล้วนมีส่วนท าให้จ านวนคุณแม่หรือคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงล าพัง 
(ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) เพ่ิมมากข้ึน โดยก าหนดกระบวนการประชุมตามแนวคิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ครบถ้วนรอบด้าน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้บูรณาการข้อมูลที่มีอยู่เดิม 
กับข้อมูลใหม ่และสามารถน าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้ 
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กระบวนการในการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” 

 ๑) พิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยรองนายกรัฐมนตรี 
(นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน 

  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  
ถือเป็นการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติปีที่ ๗ แล้ว นอกจากนี้ยังมีการประชุมสมัชชาครอบครัวในระดับ
จังหวัด และระดับย่อยอ่ืนๆ อีก แต่สมัชชาครอบครัวที่ส าคัญที่สุด คือ สมัชชาครอบครัวในระดับครอบครัว 
ของท่านผู้ร่วมประชุมเอง เพราะแต่ละครอบครัวย่อมต้องมีประเด็นต่างๆ ที่จะต้องพูดคุยกันเองอยู่มาก แม้ว่า
สมัชชาครอบครัวจะมีมานาน ๗ ปีแล้ว ก็ยังถือว่าใหม่มาก เพราะสถาบันครอบครัวมีมาตั้งแต่ เริ่มต้น 
การมีมนุษย์ ดังนั้นเรื่องของครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะเป็นแกนหลักของสังคมไทย ซึ่งสมัยก่อน 
ตั้งแตส่มัยที่ไม่มีกฎหมาย ไม่มีกฎเกณฑท์ี่เขียนกันมา มันก็มีแนวทางของครอบครัวอยู่แล้ว ไม่ต้องมีจดทะเบียน
สมรส ไม่ต้องจดทะเบียนบุตร เราก็อยู่กันมาได้  

  แต่ปัจจุบันครอบครัวมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องมีการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว บางทีเราไปเน้นเรื่องของตัวบทกฎหมายหรือ
ตัวหนังสือมากเกินไป เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนบุตร เป็นเรื่องที่พ่ึงพาตัวบทกฎหมายอยู่มาก 
ผมสังเกตว่าประมาณ ๕ – ๑๐ ปีที่ผ่านมา ลักษณะของครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีครอบครัว
จ านวนมากที่ชายหญิงเพียงสมัครใจอยู่ด้วยกันก็ถือเป็นครอบครัวได้ ในอนาคตอาจเป็นผู้ชายกับผู้ชาย หรือ
ผู้หญิงกับผู้หญิง ซึ่งในต่างประเทศก าลังเป็นประเด็นพิจารณากันอยู่ ซึ่งมีทั้งข้อสนับสนุนและโต้แย้ง ซึ่งนี่คือจุด
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีก าลังเกิดขึ้น บางคู่ไม่ได้จดทะเบียนก็อยู่ร่วมกัน แตเ่นื่องจากไม่ลงรอยกันก็แยกจากกัน 
เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้พ่ึงพากฎหมาย ซึ่งมีจ านวนมากขึ้น จึงมีผลส่งต่อแนวทางการประชุมสมัชชา
ครอบครัวในปีนี้ คือ ไม่ว่าครอบครัวที่จะมีการจดทะเบียนสมรสแล้วหย่าร้าง ครอบครัวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่มีบุตรด้วยกันแล้วแยกทางกัน ต่างถือเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทั้งสิ้น อันที่จริงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนั้น 
มีมานานแล้ว แต่ด้วยสังคมสมัยปัจจุบันอาจท าให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เป็นเรื่องที่เราต้อง 
ให้ความใส่ใจ นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวอีกลักษณะหนึ่ง คือครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลลูก พ่อแม่อาจจะ 
ไปท างานต่างถิ่นและให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูบุตรหลานแทน หรือที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลาง (ข้ามรุ่น) ซึ่งก็
เป็นครอบครัวอีกแบบที่เราต้องให้ความสนใจ  ผมคิดว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือเราจะท าอย่างไรให้ครอบครัว
ลักษณะนี้ สามารถดูแลบุตรหลานให้เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีการศึกษาที่ดี และก็ไม่กลายเป็นปัญหา
ต่อไป จากผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้น พบว่า บุตรหญิงที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีโอกาสจะเป็นครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวสูง และแม่วัยรุ่นจ านวนมากมาจากครอบครัวที่คุณแม่เป็นแม่วัยรุ่นเช่นเดียวกัน ความสืบเนื่องของ
ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราควรให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อมองถึงโครงสร้างประชากรของไทย 
พบว่าปัจจุบันอัตราการเกิดของประเทศไทยต่ ากว่าอัตราทดแทน ประเทศไทยอยู่ในภาวะก าลังจะขาดแคลน
แรงงาน เราพ่ึงพาแรงงานจากต่างประเทศจ านวนมาก  ครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกมีจ านวน ๑ ใน ๓  
ของครอบครัวทั้งหมด แตป่ัจจุบันเหลือเพียง ๑ ใน ๔ เท่านั้น  
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  ผมรู้สึกดีใจที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มิได้ละเลยหรือ
เพิกเฉยต่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความเสี่ยง มีความเปราะบางในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการ
เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจและการดูแลบุตร  ดังนั้นจึงได้จัด 
การประชุมนี้ขึ้นเพ่ือระดมความคิดเห็นและความต้องการจากเจ้าของปัญหา ผ่านเครื่องมือทางสังคม ที่เรียกว่า
สมัชชาครอบครัว ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัวและภาคประชาชนจาก 
ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีความมุ่งมั่นที่จะน าข้อเสนอและมติสมัชชาครอบครัวไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ   
เพ่ือประโยชน์สุขของครอบครัวต่อไป รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการน าความสุข ความสงบ กลับสู่ประชาชน 
คนไทย และบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดมั่นในหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาครัฐทุกระดับ  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลจึงยินดีที่จะ 
ให้การสนับสนุนนโยบายหรือมาตรการใดๆ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัว ซึ่งการประชุม
สมัชชาครอบครัวระดับชาติจะมีส่วนส าคัญในการน าเสนอแนวทางเหล่านี้ รัฐบาลจะไม่เพิกเฉยกับต่อข้อเสนอ
จากการประชุมครั้งนี้ และการประชุมนี้จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะท าให้ได้มาซึ่งนโยบายและมาตรการที่เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งไว้ 

 ๒) การอภิปราย เรื่อง คร  อบครัวเลี้ยงเดี่ยว : มิติของชีวิต โดย รองศาสตราจารย์สุรีย์พร  
พันพ่ึง (ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์สมชาย  
ปรีชาศิลปกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาววฤษสพร  
ณัฐรุจิโรจน์ (ดร.) อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และนางอัจฉรา  
พุ่มมณีกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว ผู้ด าเนินการอภิปราย มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 
 รองศาสตราจารย์สุรีย์พร พันพึ่ง (ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวใน ๔ ประเด็น คือ ๑) ท าไมถึงเกิดปรากฏการณ์ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ๒) ผลกระทบของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ๓) สวัสดิการของสังคมไทย ๔) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) ท าไมถึงเกิดปรากฏการณ์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางโครงสร้างประชากร ได้แก่ อัตราการเกิดน้อยลง เนื่องจากความส าเร็จของโครงการวางแผนครอบครัว 
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ลดลง 
จากจ านวนบุตรเฉลี่ย ๖.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เหลือ ๑.๕ คนในปัจจุบัน ครอบครัวไทยจึงมีขนาดเล็กลง 
และมีความหลากหลายมากขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร คือการที่หญิงไทย 
มีการศึกษาสูงขึ้น มีโอกาสท างานในเชิงเศรษฐกิจนอกบ้าน และ มีรายได้ของตนเองทัดเทียมกับผู้ชาย  
ข้อมูลจากการส ารวจแรงงานโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๖  
ผู้หญิงไทยประมาณร้อยละ ๙๐ ท างานเต็มเวลา รวมไปถึงสาเหตุอ่ืนๆ เช่น สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ 
ความบกพร่องในการสื่อสารของคู่สมรส ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ การมีบุตรที่มีความพิการ 
ฯลฯ ต่างเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเช่นกัน อีกสาเหตุที่ส าคัญคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
เราจะเห็นว่าพฤติกรรมทางเพศหรือทัศนคติทางเพศของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป  คือยอมรับ 
การมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสมากขึ้น สัดส่วนของการคลอดจากแม่วัยรุ่น (น้อยกว่า ๒๐ ปี) เพ่ิมสูงขึ้น 
มาตลอด ในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ ๑๗ ต่อจ านวนการคลอดทั้งหมด หรือมีเด็กวัยรุ่นคลอดบุตร 
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๑๓๐,๐๐๐ คนโดยประมาณ สถิติตรงนี้ยังไม่รวมเรื่องของการตั้งครรภ์โดยแม่วัยรุ่น เพราะเราไม่ทราบจ านวน
ของการท าแท้งเนื่องจากยังไม่มีการรายงานในเรื่องดังกล่าว ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวถึงเป็นเหตุปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดการหย่าร้างหรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ในช่วงพ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๖ มีการจดทะเบียนสมรสวันละ 
๘๗๐ คู่และจดทะเบียนหย่าวันละ ๒๗๒ คู่โดยประมาณ หรือเรียกได้ว่ามีการจดทะเบียนหย่าถึง ๑ ใน ๓  
ของคู่สมรสที่จดทะเบียนทั้งหมด และร้อยละ ๘๐ ของการจดทะเบียนหย่า บุตรมักอาศัยอยู่กับแม่ ดังนั้น 
จะเห็นว่าสัดส่วนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสูงกว่าผู้ชายที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการอยู่ร่วมกัน 
โดยไม่จดทะเบียนมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าคู่รักอยู่ร่วมกันจนมีบุตรและเกิดการแยกทางกัน ก็นับเป็นครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวแม้ไม่มีการบันทึกไว้ด้วย  

๒) ผลกระทบของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ก่อนอ่ืนขอให้ค านิยามของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวประกอบด้วยสมาชิกหลัก คือ แม่หรือพ่อคนใดคนหนึ่งและบุตร โดยแม่หรือพ่อ 
อาจอาศัยอยู่แยกต่างหากหรืออยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นลักษณะครอบครัวขยายได้  ในประเทศไทยแนวโน้ม 
การเพ่ิมขึ้นของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีทิศทางเหมือนกับหลายประเทศ แม้จะไม่มีรายงานจากการเก็บข้อมูล 
ทั่วประเทศโดยตรงในเรื่องนี้ แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมและผลจากงานวิจัยต่างๆ สามารถบอกถึงแนวโน้ม 
การเพ่ิมข้ึนได ้ดังดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่พอจะชี้วัดว่าประเทศไทยมีสัดส่วนของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากน้อยเพียงใด 
คือลักษณะการอยู่อาศัยกับ พ่อ-แม่ ของเด็กไทยอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ซึ่งเป็นข้อมูลจากองค์การทุนเพ่ือเด็ก 
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ปี ๒๕๕๖ พบว่าเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ที่อาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ พบว่าร้อยละ 
๑๖ อยู่แม่ ร้อยละ ๔ อยู่กับพ่อ และเด็กหญิงมีแนวโน้มมีโอกาสอยู่กับแม่มากกว่า เด็กชายมีโอกาสที่อยู่กับ
ครอบครัวพ่อมากกว่า อายุของเด็กที่อยู่กับแม่มักเป็นเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด – ๔ ปี แต่เด็กที่อยู่กับพ่อ ๕ – ๑๔ ปี 
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมาหลายด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เมื่อครอบครัวมีผู้หาเลี้ยง
ครอบครัวหลักเพียงคนเดียวปัญหาที่ตามมาคือ ความยากจนของครอบครัวและความยากจนของเด็ก ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบมากต่อโอกาสในการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะครอบครัวที่มี
เด็กพิการ ผลกระทบด้านจิตใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤติและการปรับตัว แม่เลี้ยงเดี่ยว/พ่อเลี้ยงเดี่ยวอาจ
ประสบความเครียดในการพยายามแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคู่สมรส การต้องเลี้ยงดูลูกและท างานนอกบ้าน
พร้อมกัน เด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอาจประสบความเครียดจากความขัดแย้ง/เลิกราของพ่อ -แม่ ผลกระทบ
ด้านสังคมเช่น การเลี้ยงดูบุตรโดยขาดตัวแบบบทบาทชายหญิงที่เหมาะสม ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุตร 
กับคู่สมรสใหม่ของพ่อหรือแม่ การขาดที่อยู่อาศัย และปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการแบกรับภาระ 
ที่หนักเกินไป ปัญหาด้านสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากการเผชิญกับอคติของคนในสังคม เช่น ผู้หญิงที่เป็น 
แม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นม่าย จะเป็นคนที่ถูกตีตรา ว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีท าให้ผู้หญิงขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง 
หรือลูกที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมักเป็นเด็กมีปัญหา เป็นต้น 

๓) สวัสดิการของสังคมไทย : สวัสดิการส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทยยังไม่มี 
อย่างเป็นทางการ สวัสดิการด้านบริการสังคมที่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้รับมักจะอยู่ในรายการสวัสดิการ
สงเคราะห์ครอบครัวส าหรับผู้มีฐานะยากจน สวัสดิการส าหรับเด็ก เช่น นมส าหรับเลี้ยงดูบุตร สวัสดิการ
บ้านพักฉุกเฉินส าหรับผู้ประสบภัยจากความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ส่วนมากเป็นสวัสดิการ 
ในเชิงการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ สวัสดิการด้านสาธารณสุขมีการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
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ในเรื่องของครอบครัวบ าบัดและการให้ค าปรึกษาครอบครัว  รวมถึงสวัสดิการด้านการศึกษา การเคหะ  
การจ้างงาน และประกันสังคมนั้น  ยังไม่มีระบุบริการเฉพาะส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะ 

๔) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ประเทศไทยมีครอบครัวลักษณะพิเศษที่หลากหลาย เช่น 
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ครอบครัวผู้สูงอายุดูแลเด็ก (ครอบครัวแหว่งกลาง หรือ ครอบครัว
ข้ามรุ่น) ในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีครอบครัวที่อยู่คนเดียวและครอบครัวผู้สูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุ 
มากขึ้น ภาครัฐจึงควรเตรียมระบบเพ่ือการให้ความช่วยเหลือครอบครัวลักษณะพิเศษเหล่านี้ โดยพิจารณา
ปัญหาทับซ้อนอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การมีสมาชิกพิการหรือป่วยเรื้อรังในครอบครัว ความรุนแรง ความยากจน 
ค่านิยมเรื่องของบทบาทชายหญิง ฯลฯ จากการที่ได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
ในประเทศต่างๆ ร่วมกับอาจารย์กมลพรรณ พันพ่ึง โดยเฉพาในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อเมริกา อังกฤษ 
ญี่ปุ่น และเกาหลี พบว่า มีการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เช่น สวัสดิการครอบครัวด้านการจ้างงาน 
หรือส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ตรงนี้ประเทศไทยน ามาใช้ แต่พบว่าสวัสดิการดังกล่าวไม่ได้เผื่อแผ่ถึงมือ 
ผู้ที่ต้องการจริงๆ เช่น นโยบายเรื่องการจ้างงาน ส่วนมากคนที่จะได้รับประโยชน์จะเป็นคนที่อยู่ ใน
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ ซึ่งอยู่นอกระบบการท างาน
ปกติ หรือสวัสดิการด้านภาษี พบว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่เป็นชนชั้นกลางมากกว่าผู้ที่มีฐานะยากจน 
และต้องการความช่วยเหลือ  

จากข้อค้นพบดังกล่าว จึงเสนอให้ระบุครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นกลุ่มเป้าหมายของ 
การให้บริการหรือการจัดสวัสดิการ โดยดูแลในภาพรวมของครอบครัว ใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ 
การจัดสวัสดิการอาจเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดบริการทางสังคม การส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายสนับสนุนทางสังคมในชุมชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  การให้
ค าปรึกษาและการบ าบัดครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาของเด็กและเยาวชนของกระทรวงศึกษาธิการ 
การส่งเสริมรายได้อาชีพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กระบวนการกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฯลฯ 
ซึ่งถ้าหน่วยงานเหล่านี้มาบูรณาการการท างานร่วมกันแล้ว focus ที่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จะสามารถให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น  นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวซึ่งก็มกีารด าเนินการอยู่แล้ว แต่เราคงต้องเสริมพลังให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้มีนักวิชาชีพด้าน
ครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐท างานในระดับชุมชนเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการท างานร่วมกับภาคประชาสังคม
และอาสาสมัครในพ้ืนที่ การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร โดยไม่ต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากรแต่ควรเพ่ิมศักยภาพ 
รวมถึงให้การจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่ชัดเจนเกี่ยวกับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา
และจัดสวัสดิการได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น สุดท้ายคือการสร้างภาพลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ต่อทั้งครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวลักษณะพิเศษแบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ในบางกรณีก็เป็นทางเลือกของครอบครัวที่ต้องการเป็นแบบนั้น 
เพราะฉะนั้น คนในสังคมควรท าความเข้าใจและมีมุมมองที่ถูกต้องต่อครอบครัวเหล่านี้  และภาครัฐ 
ควรให้การสนับสนุนทุกครอบครัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน   
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 รองศาสตราจารย์สุรีย์พร พันพ่ึง (ดร.) ได้กล่าวสรุปโดยเน้นย้ าเรื่องความหลากหลายของ
ครอบครัวในปัจจุบันที่ไม่จ าเป็นต้องประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลที่มีความผูกพันทางสายเลือดเท่านั้น 
แต่หมายถึง ครอบครัวหลากหลายรูปแบบลักษณะ รวมถึงครอบครัวที่เลือกที่จะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วย
ความสมัครใจ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีความต้องการดูแลหลานที่ไม่สมบูรณ์  ซึ่งก็เป็นลักษณะครอบครัวที่ทุกคน 
มีสิทธิ์ที่จะเลือกได ้ซึ่งเราไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่มองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะท าให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุข
ตามบริบทของแต่ละบุคคล 
 นางสาววฤษสพร  ณัฐรุจิโรจน์ (ดร.) อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวว่าปัญหาด้านการเงิน ความเครียด ความไม่เข้าใจกัน 
พ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวรับภาระท างานหารายได้จนไม่มีเวลาให้ลูก ลูกอาจกลายเป็นเด็กมีปัญหา 
สร้างภาระให้สังคม ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นผลกระทบหลักที่ทุกคนคาดเดาได้ว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้  แต่หากต้องการเสริมสร้างก าลังใจให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เราควรเปิดมุมมอง 
ด้านบวกต่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวบ้าง เพราะในความสูญเสีย/ล้มเหลวในครอบครัว อาจเกิดผลในมุมบวกก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น  

 ฐานะการเงินในครอบครัว รายได้ครอบครัวลดลง เนื่องจากคุณพ่อเป็นผู้หารายได้หลัก 
คุณแม่เป็นผู้หารายได้รอง หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ  เมื่อมีการหย่าร้าง ท าให้รายได้ครอบครัวสูญเสียไป และ
ลูกมักอยู่กับแม่ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายได้หลัก แต่บางครอบครัว  เมื่อแยกทางกันแล้ว  กลับมารายได้ดีขึ้นอีก  
เนื่องจากเป็นการหย่าร้างเนื่องจากพฤติกรรมการติดอบายมุขของคู่สมรส  เมื่อแยกทางแล้ว  ท าให้ไม่ต้อง 
เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  ก็ท าให้เศรษฐกิจในครอบครัวก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจมักมีความเชื่อมโยง
ไปยังระดับการศึกษาของบุตร ทั้งคุณภาพและระดับการศึกษาที่ส่งได้  แต่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมักให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้  จึงมักไม่มีผลกระทบต่อด้านการศึกษาของบุตร หรือในบางครอบครัวสามารถหา 
รายได้เสริมได้จากการช่วยเหลือของลูก  ลูกต้องหางานท าตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน  ท าให้มีเวลาเรียนหนังสือ 
ไม่เต็มที่นัก  แต่มุมหนึ่งก็เป็นการสร้างการพัฒนาการความรับผิดชอบให้ลูกมีมากกว่าเด็กอ่ืนในวัยเดียวกันก็ได้ 

 ปัญหาการขาดเวลาดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง การแยกทาง/หย่าร้างของผู้ปกครอง  
ในบางกรณีท าให้เกิดความใส่ใจมากขึ้น เพราะท าให้พ่อแม่ที่เคยเอาแต่ท างานหนัก กลับมามีปฏิสัมพันธ์กับลูก
มากขึ้น  ลูกก็กลับมาเห็นอกเห็นใจพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวมากข้ึน  

 อคติจากคนในครอบครัวและสังคม  คนในสังคมมักตีตราเด็กที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ว่ามักจะเป็นภาระทางสังคม เป็นเด็กมีปัญหา ในยุคปัจจุบันนี้ มีอัตราครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อาจท า
ให้เกิดความคุ้นเคย เคยชิน ที่ท าให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวไม่รู้สึกผิดปกติ เพราะเรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ  มีเพ่ือนที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ญาติพ่ีน้องที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หรือถูกกดดันว่า 
เป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 

 การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ครอบครัวที่มีการหย่าร้างเนื่องจากการทะเลาะเบาะแว้ง
ของพ่อแม่เป็นระยะเวลายาวนาน  เด็กมักจะมีความก้าวร้าวน้อยลงเมื่อมีการแยกทาง  เพราะการหย่าร้าง  
บางกรณีถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาป้องกันเด็กไม่ให้เห็นและเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวได ้
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 ผลกระทบทางอ้อมต่อการสร้างครอบครัวของบุตรที่เติบโตในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งส่งผล
ได้ทั้งสองทาง แต่ขออธิบายวงจรครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่อาจเกิดขึ้น อาจเนื่องมาจากบุตรในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ไม่มีตัวอย่างในการปรับความเข้าใจ เวลาพ่อและแม่ทะเลาะกัน มีบุตรประสบปัญหาในครอบครัว ก็มักจะไม่ได้
เลือกที่จะปรับตัวหรือหาทางแก้ไขปัญหา หรือมองว่าการทะเลาะกันระหว่างคู่สมรสเป็นเรื่องปกติในครอบครัว 
แต่จะเลือกทางออกคือการแยกทางไปเลย นี่อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้บุตรที่เติบโตในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
กลายเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวในอนาคตได้เช่นกัน 
 อาจารย์วฤษสพร  ณัฐรุจิโรจน์ (ดร.) ได้กล่าวสรุปและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ
ภาพครอบครัวในอุดมคติ โดยเชื่อว่าโครงสร้างหรือองค์ประกอบของครอบครัวไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหรือตั วแปร 
ในการก าหนดผลการประสบความส าเร็จของครอบครัวหรือลูกที่อยู่ในครอบครัว  แต่ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของครอบครัว  แม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีโครงสร้าง
ครอบครัวที่ครบถ้วน หรือมีองค์ประกอบที่ต่างไปจากเดิม เช่น ครอบครัวเพศเดียวกัน หรือ ครอบครัวผู้สูงอายุ
ดูแลเด็กก็ตาม แต่ว่าการเลี้ยงดู/การอบรม/การปลูกฝังในครอบครัวต่างหากที่เป็นตัวก าหนดความอบอุ่นหรือ
การด าเนินชีวิตครอบครัวที่ประสบความส าเร็จในภายภาคหน้า 

 
 รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล  หัวหน้าศูนย์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของความจริงเกี่ยวกับครอบครัวในโลก
ปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทุกวันนี้มีผู้สูงอายุมากขึ้นในขณะที่เด็กๆ รุ่นหลานมีจ านวน
หดแคบลง หรือครอบครัวปัจจุบันมีต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตร ๑ คนมีจ านวนสูงขึ้น หรือครอบครัวในปัจจุบัน 
มีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ครอบครัวที่จดทะเบียนสมรส ครอบครัวที่ผ่านการจดทะเบียนหย่า ครอบครัว  
ที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสไม่ได้ เช่น ครอบครัว 
เพศเดียวกัน โดยมีแนวโน้ม ดังนี้ 

๑) ครอบครัวที่จดทะเบียนสมรสจะมีจ านวนลดลง แต่การจดทะเบียนหย่าจะมีมากขึ้น 
จนถึงระดับหนึ่งก็จะมีจ านวนลดลง ด้วยเหตุของการจดทะเบียนสมรสมีน้อยลง  

๒) ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่เรียกว่าแม่วัยใส คือ
กลุ่มที่อายุไม่ถึง ๒๐ ปี ปีละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งน่าจะเป็นอันดับ ๑ ในเอเชีย เมื่อเทียบกับสัดส่วน
ประชากร ส่วนใหญ่แม่วัยใสไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมักลงเอยด้วยการแยกทาง มีจ านวนที่อยู่รอดบ้าง 
แต่น้อยมาก ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงเป็นผู้รับภาระดูแลบุตร และมีอีกจ านวนไม่น้อยที่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา 
แต่ตั้งใจไม่จดทะเบียนสมรส แต่กลุ่มนี้ไม่มีการเก็บสถิตไิว้ 

๓) ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสไม่ได้ คือกลุ่มคนที่อยากจด แต่กฎหมายไทย
ไม่อนุญาตให้จดทะเบียน ในเมืองไทยยังไม่รับรองการจดทะเบียนของคู่รักเพศเดียวกัน เมื่อจดทะเบียนสมรส
ไม่ได้ก็น าปัญหาเข้ามา ตัวอย่างข้าราชการ สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับ
สวัสดิการ แต่คู่รักเพศเดียวกันไม่สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ ในเมืองไทยคู่รักที่จดทะเบียนไม่ได้น่าจะมีอยู่ 
มากพอสมควร 
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 ลักษณะทั้ง ๓ ประเภทนี้สะท้อนว่าเราต้องมีมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ของครอบครัวที่เปลี่ยนไปด้วย แต่เดิมครอบครัวเป็นเรื่องของชายหญิง ครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อแม่ลูก  
และต้องอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร จะตบตีกันบ้างไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องลิ้นกับฟัน  
แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะกระทบผู้หญิงมากกว่า ก็ถือเป็นเรื่องปกติ โลกของครอบครัวแบบผู้ชาย-ผู้หญิง พ่อ แม ่
ลูก อยู่กันจนแก่เฒ่า ก าลังจะเป็นค าอธิบายที่ไม่สามารถครอบคลุมครอบครัวที่เป็นจริงในสังคมไทยได้ทั้งหมด 
ถ้าเราอยู่ในสังคมเกษตรกรรมแบบเดิม ผู้ชายและผู้หญิงมีชีวิตวนเวียนอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดิม เรื่องการนอกใจ 
จะไม่เกิด เพราะไม่ได้มีโอกาสพบเจอคนอ่ืนๆ มากนัก แต่โลกปัจจุบัน เราเจอคนมากมาย ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ 
เรื่องแปลกที่ผู้คนในยุคนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนใจไปจากคู่สมรสเดิม ปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนไปอย่างมาก  
อุดมคติเรื่องครอบครัวสมบูรณ์คือ พ่อแม่ลูก นี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน ภาพวันหยุดที่พ่อแม่ลูกขับรถไปเที่ยวด้วยกัน
ต้องเปลี่ยน ผมขอเสนอความคิดเห็นว่า เราต้องเลิกใช้ภาพครอบครัวที่หมายถึงว่ามีได้แค่พ่อแม่ลูกเท่านั้น 
ครอบครัวมีหลากหลายแบบ อาจจะเป็นแบบพ่อ-แม่-ลูก พ่อ-ลูก แม่-ลูก หรือถ้าบางคนรับได้อาจจะเป็น  
พ่อ-พ่อ-ลูก แม่-แม่-ลูก ดังนั้นภาพตัวแทนครอบครัวต้องเปลี่ยนไป แม้กระทั่งภาพบนเอกสารเกี่ยวกับ
ครอบครัวต้องมีความหลากหลาย ยุคสมัยหนึ่งคนข้ามเพศหรือคู่รักเพศเดียวกันเคยถูกระบุว่าเป็นโรคจิต
ประเภทหนึ่ง  แต่ในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ไดถู้กถอดออกจากการเป็นโรคจิตแล้ว ดังนั้น ในการอธิบายความหมาย
ของค าว่าครอบครัว เราต้องปรับเปลี่ยนความเข้าใจ ว่าครอบครัวมีหลากหลายแตกต่างกัน เราสนับสนุน 
การครองคู่กันไปจนแก่เฒ่า แต่ถ้ามีเหตุการณ์หรือสามีและภรรยาประสบปัญหาบางอย่างที่ท าให้ไม่สามารถ  
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การสิ้นสุดความเป็นสามีภรรยาก็เป็นทางเลือกที่ยอมรับได้ ดีกว่าการอดทนอยู่
ด้วยความรุนแรงหรือเลือกวิธีการท าร้ายร่างกาย จิตใจ หรือการลงมือฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ตาย เพ่ือจบปัญหา  
โดยต้องแยกให้ออกว่าความรักระหว่างสามีภรรยาสามารถเกิดขึ้นและจบลงได้ แต่เมื่อสามีภรรยามีบุตร   
ความรับผิดชอบของการเป็นพ่อและการเป็นแม่ไม่สามารถจบลงได้ ตามกฎหมายแล้วพ่อแม่ต่างมีหน้าที่เลี้ยงดู
จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ รับผิดชอบตัวเองได้  
 รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล ยังกล่าวถึงระบบกฎหมายในประเทศไทยที่ตามไม่ทัน
ความเปลี่ยนแปลงของครอบครัว โดยเฉพาะกรณีครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว เมื่อผู้ชายและผู้หญิงอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัวแล้วแยกทางกัน แม้ความเป็นสามี-ภรรยาจะสิ้นสุดลง แต่ความเป็นพ่อความเป็นแม่ยังคงมีอยู่ ไม่ว่า
การอยู่ร่วมกันนั้นจะมีการจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม และส่วนใหญ่เมื่อแยกทางกัน ผู้หญิงจะเป็นหลัก 
ในการดูแลบุตร แต่ยังคงมีปัญหาอยู่มากในระบบกฎหมายไทย ตัวอย่างเช่น กรณีผ่านการจดทะเบียนสมรส  
ฝ่ายหญิงสามารถเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นรายเดือนจากฝ่ายชายได้  แต่หากฝ่ายชายผิดนัดช าระ 
ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ฟ้องร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเฉพาะส่วนที่ผิดนัดช าระเท่านั้น แต่ไม่ครอบคลุมครั้งต่อไป ซึ่งถ้า
ฝ่ายชายผิดนัดช าระอีก ฝ่ายหญิงก็ต้องด าเนินการฟ้องร้องวนเวียนไปในรูปแบบนี้ ซึ่งฝ่ายหญิงมักจะด าเนินการ
ฟ้องร้องได้ไม่นานแล้วก็เลิกราไป ท าให้ฝ่ายชายมีโอกาสพ้นจากความรับผิดชอบได้ง่ายกว่า กรณีไม่ผ่านการจด
ทะเบียนสมรส  ฝ่ายหญิงต้องด าเนินการฟ้องร้องให้ศาลพิพากษาว่าฝ่ายชายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน 
แล้วจึงฟ้องมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นรายเดือนจากฝ่ายชายได้  แต่สุดท้ายก็จะเข้าวัฏจักร
เดิมเช่นเดียวกับกรณีจดทะเบียนสมรส 



~ ๙ ~ 
 
  จากตัวอย่างจะพบว่าการที่แม่เลี้ยงเดี่ยวจะใช้กฎหมายเพ่ือให้ฝ่ายชายแสดงความรับผิดชอบ
เป็นเรื่องที่ยากมาก และส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ที่ยอมแบกรับภาระการเลี้ยงดูบุตรทั้งหมดด้วยตัวเอง ดังนั้น
ด้วยระบบกฎหมายแบบนี้ ผู้ชายในประเทศไทยจึงสามารถพ้นจากความรับผิดชอบได้ ซึ่งในต่างประเทศระบบ
แบบนี้จะเรียกว่า Private Child Support คือ เมื่อสามีภรรยาตัดสินใจแยกทางกัน แต่ละฝ่ายสามารถฟ้องร้อง
เรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้ โดยรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่จะมีอีกระบบคือ Public Child Support นั่นคือ เมื่อเกิด
การหย่าร้าง ภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรจนกว่าบุตรนั้นจะบรรลุนิติภาวะ  
โดยภาครัฐจะเรียกเก็บจากฝ่ายชายและฟ้องร้องบังคับคดีหากฝ่ายชายผิดนัดช าระหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการฟ้องร้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายในการรับผิดชอบจ่ายให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
บนฐานคิดของการให้ความส าคัญกับการดูแลเด็กมากกว่าการมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว ซึ่งหาก  
ประเทศไทย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสามารถด าเนินการในรูปแบบนี้ได้ เชื่อว่าจะช่วยเหลือ
แม่เลี้ยงเดี่ยวได้พอสมควร 

นอกจากเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูซึ่งเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจการเงินส าหรับครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยวแล้ว ยังมีอุปสรรคปัญหาในมิติอ่ืนๆ ที่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญ เช่น ความไม่เท่าเทียมด้านโอกาส 
ในการท างานตามระบบ เนื่องจากองค์กรพิจารณาว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวอาจท างานได้ไม่เต็มที่ หรือ
มีโอกาสลางานบ่อย การตีตราจากสังคม ฯลฯ ซึ่งความยากล าบากตรงนี้อาจท าให้แม่หรือพ่อบางคนตัดสินใจ
กระท าผิดกฎหมาย เช่น การลักทรัพย์ ตามที่เห็นในข่าวทั่วไป ดังนั้นเมื่อคิดถึงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรศึกษาและท าความเข้าใจว่าอะไรเป็นอุปสรรคปัญหาส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และสาเหตุของ
ปัญหานั้นๆ คืออะไร  โดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ประสบการณ์และความเห็นของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
เพ่ือช่วยในการออกแบบมาตรการหรือนโยบายที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาที่เป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น  รวมถึง 
สร้างกลไกทางสังคมที่เอ้ือให้ผู้ปกครองและบุตรที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ 
โดยไม่แตกต่างจากครอบครัวอ่ืน  
 ๓) การประชุมกลุ่มย่อย เวท ีเสียง สิทธิและสวัสดิการ โดยวิทยากรกระบวนการจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งได้แบ่งผู้ร่วมประชุมออกเป็น ๘ กลุ่มย่อย ดังนี้ 
 

 การแบ่งกลุ่มย่อย รายละเอียด 
กลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัดละ ๓ คน 
กลุ่มที ่๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัดละ ๓ คน 
กลุ่มที ่๓ ภาคกลาง ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัดละ ๓ คน 
กลุ่มที ่๔ ภาคใต้ ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจังหวัดละ ๓ คน 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 การแบ่งกลุ่มย่อย รายละเอียด 
กลุ่มที่ ๕ กรุงเทพฯ ๒๕ เขต (๑) 

 
ผู้แทนส านักงานเขตและผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในพ้ืนที่เขต 
คลองเตย คลองสาน คลองสามวา คันนายาว จตุจักร จอมทอง  
ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางนา   
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน  
บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด บางรัก   

กลุ่มที่ ๖ กรุงเทพฯ ๒๕ เขต (๒) 
 

ผู้แทนส านักงานเขตและผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในพ้ืนที่เขต 
บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระโขนง พระนคร 
ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง 
ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร 
สัมพันธวงศ ์สายไหม หนองแขม หนองจอก หลักสี่ หว้ยขวาง 

กลุ่มที่ ๗ ภาคประชาสังคม (๑) ผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในต่างจังหวัด  

กลุ่มที ่๘ ภาคประชาสังคม (๒) ผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 ผู้ร่วมประชุมแต่ละกลุ่มย่อยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน ๓ ประเด็น 
ได้แก่ ๑) สาเหตุของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ๒) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตเมื่อเป็นครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ๓) วิธีแก้ไขปัญหา (แบ่งเป็นพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาผู้อ่ืน และสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ)  
มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้ 

๑. สาเหตุของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
  ๑.๑ คู่สมรสเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น เสียชีวิตโดยธรรมชาติ  โรคภัยไข้เจ็บ  
อุบัติเหตุ การฆาตกรรม สถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ 
  ๑.๒ การหย่าร้าง หรือ แยกทาง หรือ ละทิ้ง เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ 

 ความรุนแรงในครอบครัว  
 การนอกใจ / พฤติกรรมเจ้าชู้ 
 อบายมุข การพนัน สิ่งเสพติด 
 ความคิดเห็นแตกต่างกัน การสื่อสาร ความแตกต่างด้านศาสนา/วัฒนธรรม 
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจการเงิน  รายได้ไม่เพียงพอ 
 ปัญหาความสัมพันธ์กับเครือญาติ / การคลุมถุงชน 
 ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ การล่วงละเมิดทางเพศ การเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ 
 คู่สมรสกระท าผิดกฎหมาย / ครองสมณเพศ / หายสาบสูญ 
 ท้องไม่พร้อม  มีความสัมพันธ์ / เป็นพ่อแมเ่มื่ออายุยังน้อย 
 ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากการท างาน ความย้ายถิ่น / อพยพแรงงาน / ข้อจ ากัด

ของระเบียบ/กติกาของหน่วยงานต่อการย้ายงานกลับภูมิล าเนา 



~ ๑๑ ~ 
 

 ปัญหาพฤติกรรมการใช้เวลากับครอบครัว เช่น บ้างาน การใช้โซเชียลมีเดีย 
มากเกินไป ขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ 

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิตเมื่อเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
๒.๑ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ/การท างาน ได้แก่ 

 ปัญหาหนี้สิน/รายได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รายได้ลดลง รายได้ไม่พอเพียง
กับค่าใช้จ่าย การกู้เงินนอกระบบ  

 เวลาในการท างานลดน้อยลง  
 มีปัญหาในการหางาน / ประกอบอาชีพ  สถานประกอบการไม่รับเข้าท างาน  

เนื่องจากเกรงว่าจะท างานให้ได้ไม่เต็มที่  
๒.๒ ปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ (ผู้ปกครอง) เช่น ความเครียดเหนื่อยจากการรับภาระ

มากขึ้น ไม่มีเวลาดูแลลูก ซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพ ความกังวล ขาดความมั่นใจ จิตตก ขาดที่ปรึกษา  ขาดเวลา
ส่วนตัว ขาดก าลังใจ 

๒.๓ ปัญหาด้านจิตใจ (เด็ก) เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว  ขาดความอบอุ่น  ความรู้สึก 
เป็นปมด้อย  ถูกล้อเลียนว่าเป็นลูกก าพร้า  อาจมีปัญหาเรื่องการยอมรับครอบครัวใหม่  

๒.๔ ปัญหาด้านการเลี้ยงดูบุตร เช่น ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการดูแลการศึกษาบุตร 
ขาดหลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครเรียน หรือ เกณฑ์ทหาร  ขาดความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม  

๒.๕ ปัญหาด้านสังคม เช่น ถูกตีตราว่าเป็นครอบครัวที่อาจสร้างปัญหาต่อสังคม  ชุมชน
ไม่ยอมรับ 

๒.๖ ปัญหาอ่ืนๆ เช่น ไร้ที่อยู่อาศัย  ปัญหาซ้ าซ้อนจากการหาทางออกโดยการพ่ึงพา
อบายมุข 

๓. วิธีแก้ไขปัญหา  แบ่งเป็น ๓ ด้าน  ได้แก่  
๓.๑ พ่ึงพาตนเอง 

 ด้านจิตใจ : ท าใจให้เข้มแข็ง  คิดบวก  อดทน  สู้ชีวิต  ตั้งสติ  มีสติและเหตุผล  
ลด ละ เลิกอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 ด้านการเงิน/การท างาน : วางแผนการใช้ชีวิตใหม่  วางแผนค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว (ท าบัญชีครัวเรือน)  หารายได้พิเศษ/รายได้เสริม  ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

 ด้านการดูแลบุตร : ให้ความรักและความสนใจกับลูกมากเป็นพิเศษ  สื่อสาร
และท าความเข้าใจอย่างเหมาะสมกับลูกแต่ละช่วงวัย ให้ความมั่นใจในอนาคตให้ลูก 

๓.๒ พ่ึงพาผู้อื่น 
 บุคคล : ญาติพ่ีน้อง เพื่อน อาสาสมัคร กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอ่ืนๆ 
 หน่วยงาน : มูลนิธิ วัด/มัสยิด/คริสตจักร โรงเรียน อปท. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 โดยวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลบุตร  
การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจเป็นครั้งคราว การขอค าปรึกษา หรือ รวมกลุ่มกันระหว่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
เพ่ือปรึกษาหารือ ให้ก าลังใจและช่วยเหลือดูแลกัน 



~ ๑๒ ~ 
 

๓.๓ สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 ขอให้ภาครัฐด าเนินการตามข้อเสนอฯ และผลักดันให้เป็นนโยบายอย่างต่อเนื่อง

และจริงจัง  มีเจ้าภาพหลักในการรับข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และขอให้มีมาตรการช่วยเหลือ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระยะแรก (๑ – ๓ ปีแรกของการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว)  

 ขอให้จัดสวัสดิการส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะ ที่มีความยืดหยุ่น และ
ช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้จริง เช่น สนับสนุนกองทุนเงินออมให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

 จัดให้มีการส ารวจข้อมูล และ ขึ้นทะเบียนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เดือดร้อน 
 จัดหากองทุนสนับสนุนการศึกษา  หรือทุนการศึกษาส าหรับเด็กในครอบครัว

เลี้ยงเดี่ยว  รวมถึงการขยายและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่มีมาตรฐานและราคาไม่แพง 
 จัดหากองทุนสนับสนุนอาชีพ  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ

อย่างต่อเนื่อง (ความรู้ในอาชีพ  การตลาด  เงินทุนเบื้องต้น ฯลฯ) ให้มีศูนย์กลางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
 จัดสรรให้องค์กรภาครัฐ/เอกชนให้บริการผู้ที่เดือดร้อนโดยการรับเข้าท างาน 
 ขอให้ภาครัฐเพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครองฯ 
 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา ๒๔ ชั่วโมง : มีบริการให้ความรู้ ค าแนะน าและ

ค าปรึกษาที่เหมาะสม  มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง/มีบริการให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมาย และด าเนินการด้านกฎหมายในลักษณะทนายอาสา 

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นที่ปฏิบัติการด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องรอข้อมูล

จากหน่วยงานในท้องถิ่น 
 จัดหางบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง 
 ให้จัดตั้งคณะท างานเครือข่ายภาคประชาชน หรือ ศูนย์ประสานงานครอบครัว 

โดยมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายครอบครัว หรือกฎหมายใหม่ๆ กับคนท างาน/
อาสาสมัคร/ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรพิการเป็นพิเศษ 
 

 ๔) การรับรองข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๘ และพิธีรับมอบ
ข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ โดยผู้แทนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ๔ ภาค (ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้) กรุงเทพมหานคร และภาคประชาสังคมเป็นผู้มอบข้อเสนอฯ  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว)  
ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบข้อเสนอฯ  

 

 



~ ๑๓ ~ 
 

ข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ข้อ ๑) ขอให้มีการระบุครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดสวัสดิการของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือแสดงถึงการมุ่งให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีบุคลากรที่มีความเข้าใจประเด็น
ปัญหาในเชิงลึก มีการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามผลการท างานที่ชัดเจน 

 ข้อ ๒) ขอให้ภาครัฐด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

   (ก) ขอให้รัฐใช้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ  แม้มีการระบุ
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน แต่ไม่พิจารณางานแบบแยกส่วน กล่าวคือ พิจารณาสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์ปัจจัยที่
รอบด้าน การจัดสวัสดิการอาจเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดบริการทางสังคม การส่งเสริม 
– การสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  การให้
ค าปรึกษาและการบ าบัดครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข  การศึกษาของเด็กและเยาวชนของ
กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมรายได้อาชีพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น การจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กระบวนการกฎหมาย ของกระทรวงยุติธรรม/
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

   (ข) ขอให้รัฐมีมาตรการเพ่ือผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน
ภาคเอกชน  จัดพ้ืนที่ส าหรับการดูแลเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยในเวลาราชการ หรือจัดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็ก 
ที่มีมาตรฐาน ราคาถูกในชุมชนหรือสถานประกอบการต่างๆ  รวมถึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณสนับสนุนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และจัดให้มีศูนย์ประสานงานครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในระดับ
ชุมชน 

   (ค) ขอให้รัฐผลักดันให้เกิดระบบดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาเด็กในสถานศึกษา 
และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ตลอดจนเสริมองค์ความรู้และให้ค าปรึกษาแก่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในเรื่องกฎหมาย และ
จัดบริการทนายอาสา และช่องทางการรับรองบุตร 

   (ง) ขอให้รัฐส่ งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดให้มีมาตรการ 
การท างานที่เอ้ือต่อครอบครัว โดยใช้มาตรการจูงใจ เช่น การให้เงินสนับสนุนหรือสิทธิประโยชน์ด้านภาษี  
มาตรการการท างานเอ้ือต่อครอบครัว เช่น มาตรการสนับสนุนด้านเวลาแก่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ การลาหยุด
งานเพ่ือเลี้ยงดูบุตร โดยได้รับเงินเดือนปกติ มาตรการสนับสนุนบทบาทของสถานประกอบการ นายจ้าง 
หน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างเสริมสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตครอบครัว  ความเสมอภาคทางเพศ 
ด้านโอกาสการท างานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความยืดหยุ่นด้านตารางเวลา ด้านชั่วโมงการท างาน 
และสถานที่ท างาน สถานดูแลเด็กที่เหมาะสม การลดหย่อนภาระทางภาษีเงินได้แก่พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องท างาน
ไปด้วย โดยใช้อัตราก้าวหน้าตามจ านวนบุตรที่เพิ่มขึ้น จัดตั้งกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ  

 ข้อ ๓) ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเองและท างานเป็นเครือข่ายของครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว เพ่ือให้การสนับสนุนระหว่างสมาชิกครอบครัวในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้างอัตลักษณ์ 
เชิงบวก เสริมพลังให้สมาชิกครอบครัวมีความม่ันใจในคุณค่าของตนเองมากขึ้น 



~ ๑๔ ~ 
 
 ข้อ ๔) ส่งเสริมให้มีระบบข้อมูล/ทะเบียนประวัติครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ชัดเจน โดยการสร้าง
ความร่วมมือในการผนวกในการจัดเก็บข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและประสานส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 

สิ่งท่ีจะด าเนินการในอนาคต 

 กองส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้น ารายงานการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  ประจ าปี 
๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ  (กยค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ และมีแผนที่จะผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัว เลี้ ยงเดี่ยว  เ พ่ือให้ เป็นไปตามรายละเอียดข้อเสนอสมัชชาครอบครัวและมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติต่อไป 

 

สรุปแบบประเมินการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 การประเมินการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ๓๑๗ 
คน (หญิง ๒๘๔ คน ชาย ๓๓ คน) มีความพึงพอใจโดยรวมต่อวิทยากรในช่วงการอภิปรายในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔ และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อวิทยากรในช่วงการประชุม
กลุ่มย่อยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙ และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ นอกจากนี้ ยังพบว่า  
ผู้ร่วมประชุมสามารถน าข้อมูลความรู้/ข้อคิดเห็นที่ได้รับไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในชีวิต/การท างานได้ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๔ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องการผลักดันให้เกิดมาตรการ
ช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การน าข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด
มาประมวลเป็นข้อมูลประกอบในการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  การเพ่ิมเวลาช่วงการรับรองข้อเสนอ
สมัชชาครอบครัวฯ ให้มากขึ้น 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 

๑. เพศหญิง จ านวน ๒๘๔ คน (ร้อยละ ๘๙.๕) เพศชาย จ านวน ๓๓ คน (ร้อยละ ๑๐.๕) 
๒. สถานภาพ โสด จ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗ สมรส จ านวน ๗๔ คน (ร้อยละ ๒๓.๓) 

คู่สมรสเสียชีวิต จ านวน ๖๙ คน (ร้อยละ ๒๑.๘) ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (เนื่องจากการหย่าร้าง) จ านวน ๔๗ คน  
(ร้อยละ ๑๔.๘) ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (เนื่องจากการแยกทาง) จ านวน ๕๐ คน (ร้อยละ ๑๕.๘) ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
(เนื่องจากการถูกละทิ้ง) จ านวน ๙ คน (ร้อยละ ๒.๘) และอ่ืนๆ (ไม่ระบุ) จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๓.๘) 

๓. อายุเฉลี่ย ๔๙.๑ ปี อายุต่ าสุดคือ ๑๔ ปี และอายุสูงสุด ๗๕ ปี  
๔. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จ านวน ๕๔ คน (ร้อยละ ๑๗.๐) มัธยมศึกษา จ านวน ๙๗ คน 

(ร้อยละ ๓๐.๖) ปริญญาตรี จ านวน ๑๐๘ คน (ร้อยละ ๓๔.๑) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๘ คน (ร้อยละ ๘.๘) 
และอ่ืนๆ จ านวน ๓๐ คน (ร้อยละ ๙.๕)  



~ ๑๕ ~ 
 

๕. อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗๕ คน (ร้อยละ ๒๓.๗) รับจ้าง/
ค้าขาย จ านวน ๑๖๐ คน (ร้อยละ ๕๐.๕) พนักงานเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๗ คน (ร้อยละ ๕.๔) นักเรียน/
นักศึกษา จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๓.๘) เกษตรกร จ านวน ๑๘ คน (ร้อยละ ๕.๘) NGO จ านวน ๖ คน (ร้อยละ ๑.๙) 
ว่างงาน(แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ) จ านวน ๒๕ คน (ร้อยละ ๗.๙) และอ่ืนๆ (ไม่ระบุ) จ านวน ๔ คน (ร้อยละ ๑.๓) 
ส่วนที ่๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานฯ และข้อเสนอแนะ 
 

รายละเอียดการจัดงาน ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
๔ 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

๓ 
มาก 

(ร้อยละ) 

๒ 
น้อย 

(ร้อยละ) 

๑ 
น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

๑. การอภิปราย เร่ือง ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว : มิติของชีวิต 
๑.๑ วิทยากรสามารถอภิปราย / บรรยายได้ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

 
๗๓ คน 
(๒๓.๐) 

 
๒๐๗ คน 
(๖๕.๓) 

 
๓๖ คน 
(๑๑.๔) 

 
๑ คน 
(๐.๓) 

 
๓.๑ 

๑.๒ การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ๖๐ คน 
(๑๙.๐) 

๑๙๙ คน 
(๖๒.๘) 

๕๕ คน 
(๑๗.๔) 

๓ คน 
(๑.๐) 

๓.๐ 

๒. เวทีแห่งเสียง สิทธิ และสวัสดิการ 
๒.๑ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

 
๘๑ คน 
(๒๕.๖) 

 
๑๙๗ คน 
(๖๒.๑) 

 
๓๘ คน 
(๑๒.๐) 

 
๑ คน 
(๐.๓) 

 
๓.๑ 

๒.๒ ความสามารถของวิทยากรในการสร้างบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๖๗ คน 
(๒๑.๑) 

๒๐๒ คน 
(๖๓.๗) 

๔๕ คน 
(๑๔.๒) 

๓ คน 
(๑.๐) 

๓.๑ 

๓. ภาพรวมของการประชุม 
๓.๑ สามารถน าข้อมูลความรู้ / ข้อคิดเห็นที่ได้รับไปพัฒนา

หรือประยุกต์ใช้ในชีวิต /การท างานของท่านได้ 

 
๗๒ คน 
(๒๒.๗) 

 
๒๐๖ คน 
(๖๕.๐) 

 
๓๗ คน 
(๑๑.๗) 

 
๒ คน 
(๐.๖) 

 
๓.๑ 

๓.๒ การประชุมนี้ได้ผลเป็นไปตามคาดหวังของท่าน ๕๓ คน 
(๑๖.๗) 

๒๐๔ คน 
(๖๔.๓) 

๕๖ คน 
(๑๗.๗) 

๔ คน 
(๑.๓) 

๓.๐ 

๔. ด้านการบริหารจัดการ 
๔.๑ วัน เวลา ในการจัดงาน 

 
๖๓ คน 
(๑๙.๙) 

 
๑๙๑ คน 
(๖๐.๓) 

 
๕๗ คน 
(๑๘.๐) 

 
๖ คน 
(๑.๙) 

 
๓.๐ 

๔.๒ การลงทะเบียนและการอ านวยความสะดวกของผู้จัด
ประชุม 

๘๕ คน 
(๒๖.๘) 

๑๙๒ คน 
(๖๐.๖) 

๓๗ คน 
(๑๑.๗) 

๓ คน 
(๑.๐) 

๓.๑ 

๔.๓ อาหารและสถานท่ี ๙๕ คน 
(๓๐.๐) 

๑๙๑ คน 
(๖๐.๓) 

๒๖ คน 
(๘.๒) 

๕ คน 
(๑.๖) 

๓.๒ 

๔.๔ เอกสารประกอบการประชุม ๗๔ คน 
(๒๓.๓) 

๑๙๖ คน 
(๖๑.๘) 

๔๔ คน 
(๑๓.๙) 

๓ คน 
(๑.๐) 

๓.๑ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุงการจัดงานประชุมสมัชชาครอบครัวฯ ครั้งต่อไป 
  - เสนอให้จัดประชุมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือผลักดันให้เกิดมาตรการช่วยเหลือ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  
  - เสนอให้น าข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัด
สมัชชาครอบครัวระดับชาติด้วย   
  - เสนอให้จัดการประชุมสมัชชาฯ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง และเพ่ิมระยะเวลาการจัด
ประชุมเป็น ๓ วัน ๒ คืน และจัดให้ตรงกับวันหยุด 



~ ๑๖ ~ 
 
  - เสนอให้ใช้เวลาในการรับรองข้อเสนอสมัชชาครอบครัวมากกว่านี้ และมีการรายงานผล
การด าเนินงานตามข้อเสนอสมัชชาครอบครัวฯ เป็นระยะ 
  - ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น ควรมีผังการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยมีขนาดใหญ่เกินไป สถานที่
ประชุมมีความเหมาะสม ฯลฯ   

............................................... 
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