
พุธทรัพย์ มณีศรี
อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคระห์งานบุคคล ๑๐) สำนักงาน ก.พ.

้ีนนัวก็ดเ....นาวนัวก็ดเ

 ตนารกงสนวังถึกนึะจนคกทุ ปกทุงอขนยาษมเนอดืเ

นึขมิพเดุยหหใิตมีมดไีรตนมฐัระณค ีนปะาพฉเยดโ 

โดยมีวันหยุดในเทศกาลสงกรานตรวม ๖ วัน ตั้งแตวันที่

๑๓ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓

นใตแ กอรหตนารกงสนัวงึถนยีขเะจีทจใงัตดไมไงุล 

ชวงวันหยุดในเทศกาลสงกรานตนี้ มีวันครอบครัวอยูดวย

งึถนยีขเะจานีทงอืรเนปเะลแ

 ลุงเห็นวาครอบครัว ซึ่งเปนหนวยเล็กที่สุดของ

สังคมนั้น มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง เพราะหากครอบครัว

มีความรัก มีความอบอุน และมีความเขาใจกัน ก็จะทำให

นขึญหใทีมคงสัอตลผงสะจงซึ ขสุบงสมาวคมีดสุทีกล็เทีมคงสั

ยวดปไนึขมิพเขุสบงสมาวคีม

 แตกอนอื่น มาเรียนรูกันกอน วาวันครอบครัว

รไงายอามนปเมาวคีม

๒๓๕๒ มคาลุต ๑๓ ีทนัวอืมเิตมีมดไีรตนมฐัระณค 

วัรคบอรคนัวนปเปกุทงอข นยาษมเ ๔๑ ีทนัวหใดนหำก

 ทั้งนี้ ก็โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหประชาชนทุกคน

วัรคบอรคงอขญัคำสมาวคงึถกันหะรตดไ

 ปจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป

นึขกามนักนิหเงาหะลแ งยแดัขมาวคีมวัรคบอรคหใำท

 การกำหนดวันครอบครัวในชวงเทศกาลสงกรานต

งึซกึลีทดิคมาวคนปเาวบัน

 นยาษมเ ๓๑ ทีนวัอคื ตนารกงสนวัลากศทเนใะารพเ

นันยทไงอขมหใปนึขนัวนปเาวอืถีนนอกอืมเงึซ ปกทุงอข

 สมาชิกของครอบครัว ไมวาจะอยูที ่ไหน ก็มัก

จะหาโอกาสเดินทางไปหาบิดามารดา ในวันสงกรานต

ลคงมริสินปเมาวคอพืเ รพอขงทัมอรพ ญหใผูวหัำดำนดรอพืเ

งอเวัตกแ

 ดังไดกลาวแลวขางตนวา วิถีชีวิตของคนไทยใน

ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธของคนในครอบครัว

ยวดปไงลปแนยีลปเ็ก

งาตกตแงึจ....ีนนัวก็ดเงอขวัรคบอรคนใติวีช นันงัด 

กามงายอนปเ....นาวนัวก็ดเงอขวัรคบอรคนใติวีชกาจ

 เพราะปญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปญหาทาง

สังคมอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทำใหปญหาการหยารางก็มีเพิ่ม

ยวดนึขงูส

 จากข อม ูลของสำน ักงานสถ ิต ิแห งชาต ิและ

กระทรวงมหาดไทย ปรากฏวา ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื ่อ

เปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ มีผูจดทะเบียนสมรส

๘๐.๐ ะลยอร ายหนยีบเะทดจะลแ ๓๘.๐ ะลยอร

 หลังจากนั้น การจดทะเบียนสมรสก็คอยๆ ลดลง

ป ๆกุทนึขงูสมิพเบัลกงารายหนยีบเะทดจรากตแ

 จนถึงปที่มีขอมูลลาสุด คือป พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อ

เปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศแลว มีผูจดทะเบียน

๗๑.๐ ะลยอร ายหนยีบเะทดจะลแ ๐๕.๐ ะลยอร สรมส

 ๘๐.๐ ะลยอรกาจนึขงูสงุพีทายหนยีบเะทดจราก

๑๕๕๒ .ศ.พ ปนใอคื งลัหหใ ป ๕๑ งยพีเ ๖๓๕๒ .ศ.พ ปนใ

๗๑.๐ ะลยอรงึถนึขงูสมิพเ

 เห็นตัวเลขแลวนาตกใจ นี่เฉพาะการหยารางที่มี

การจดทะเบียนกับทางราชการเทานั้นนะ สวนการหยาราง

กามกีอีมงัย นยีบเะทดจมไีท

 นอกจากปญหาการหยารางแลว ปญหาอื ่นๆ

ยอนมไูยอีม็กวัรคบอรคนใ

 หลายครอบครัว พอแมลูก ไมคอยมีเวลาที ่จะ

รับประทานอาหารรวมกัน ดูทีวีดวยกัน หรือไปเที ่ยว

นักยวดนาบกอน
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กันกามมไีมนักครรสงัส นักยุคดูพดไะจีทสากอโ 

 บางครอบครัวนั ้น แมจะมีโอกาสพูดคุยหรือ

สังสรรคกัน แตพูดกันดวยอารมณ รวมทั้งมีความขัดแยง

วัรคบอรคนในคงาวหะรนักจใาขเมไมาวคีมะลแ

 บางครอบครัว ลูกไมมีโอกาสไดพบกับพอหรือแม

มากนัก แมวาอยูในครอบครัวเดียวกัน และก็มีอีกจำนวน

ไมนอย ที่ลูกไมมีโอกาสไดพบหนากับพอแม เพราะพอแม

นือีทนางำทปไงอต

ราก งารายหรากาวมไ นตงาขวาลกงัดาหญปกาจ 

าหญปนปเนวล นกัสใณมราอชใรากอรืหนกัมวรยูอสากอโมีมไ

ามมาตมคงัสาหญปดิกเหใอกถรามาสีทวัรคบอรคนใยาภ

 จากการศึกษาปญหาเกี ่ยวกับเด็กและเยาวชน

ณรากตุหเดกิเหใอกทีญคัำสทีงนึหาหญปนปเวรัคบอรคาหญป

ตางๆ ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด อาชญากรรม

ยามกามกีอ ๆงาตาหญปะลแ

ก็ดเวัตะลแมแอพงัท กแนักยวชงอต ีนาลหเาหญป 

นกัะลแนกัอตจใาขเะลแ นกัาหาขเานหนหัมายายพงอตที งอเ

นึขกามหใ

 าวรู.....นีนวักด็เหในยันยือขงลุ นคกทุมแอพบรัหำส

 ไมมีใครที่รักเราจริง และหวังดีตอเราโดยไมหวัง

กอรหารเงอขมแะลแอพบักาทเ นทแบอตลผ

 ดังนั ้น จึงอยากเห็นเด็กวันนี ้....พยายามเขาใจ

  มแบักอพ

ษฤกงัอาษาภกาจาม วัรคบอรคาวำค าววาลกูรูผีม 

“ าว FAMILY  าวำคงอขอยวตันปเงซึ ” Father And Mother

I Love You.

ะนูนหะน ๆกามหใมแบักอพกัร ๆูนหหใอขงึจ 

 ปไนักวลแหใอข็ก ามวลแีท 

 ขอใหหนูๆ ทั้งหลาย ใชโอกาสวันครอบครัวในปนี้

นักจใาขเมาวคำทะลแนักยุคดูพ นักยวดูยอะจีทนตมิรเ

 นอุบอทีวรัคบอรคนปเ นค ๆกทุงอขวรัคบอรคหใำท

 ชวยกันลดปญหาในครอบครัวใหเหลือนอยที่สุด

ดไยอนะจีทาทเ

 จะไดชวยลดปญหาระหวางครอบครัว รวมทั้ง

งาบดไงลารเงอขศทเะรปงอขาหญป

 ศทเะรปงัทนคงอขขุสบงสมาวคอืพเ ีนงัท

ô àÁÉÒÂ¹
๐๖๙๑ .ศ.ค ชารกอเนัว -

รากาด งวลหงอืมเอืช ลักนเซเฐัรณราธาสศทเะรป  

ñö àÁÉÒÂ¹
๐๔๙๑ .ศ.ค ๒ ีทอธเรกเรามถานีนิชาระรพจ็ดเมสพภมสชาระรพนัว -

  นกเฮเนปเคโ งวลหงอมืเอชื กรามนดเรกจัาณาอชารศทเะรป

๕๕๙๑ .ศ.ค ีรงออ คุยด ดนรกแ พภมสชาระรพนัว -
กริบเมซเกัล งวลหงอืมเอืช กริบเมซเกัลฐัรชารศทเะรป  

ñ÷ àÁÉÒÂ¹
๖๔๙๑ .ศ.ค ชารกอเนัว -

สักสัมาด งวลหงอืมเอืช ยีรเีซบัรหาอฐัรณราธาสศทเะรป  

ñø àÁÉÒÂ¹
๐๘๙๑ .ศ.ค ิตาชนัว -

รเาราฮ งวลหงอืมเอืช วเบับมิซฐัรณราธาสศทเะรป  

ñù àÁÉÒÂ¹
๖๑ ีท ตกิดนบเ าปาปะตนัสะรพจ็ดเมสงัตกอืลเรากบอรบรคนัว -

  ค.ศ. ๒๐๐๕
นักิตาว งวลหงอืมเอืช นักิตาวฐัรรคนศทเะรป  

๘๖๙๑ .ศ.ค ๓ ีท ิตาวสีดบิธาชาระรพจ็ดเมสพภมสชาระรพนัว -
  นเาบาบมอั งวลหงอมืเอชื ดนลแซิาวสรกจัาณาอชารศทเะรป

òð àÁÉÒÂ¹
๘๔๙๑ .ศ.ค ชารกอเนัว -

ฟีวาอลทเ ,มลเาซูรยเ งวลหงอืมเอืช ลอเารสิอฐัรศทเะรป  

òñ àÁÉÒÂ¹
๖๒๙๑ .ศ.ค ๒ ีท ธบเาซิลอเถารีนิชาระรพจ็ดเมสพภมสชาระรพนัว -

อืนหเดนลแรอไะลแญหในตเิรบรกัจาณาอชารหสศทเะรป  
นอดนอล งวลหงอืมเอืช  

òö àÁÉÒÂ¹
๔๖๙๑ .ศ.ค พาภหสนัว -

ามดโดโ งวลหงอืมเอืช ยีนเาซนทแฐัรณราธาสหสศทเะรป  

ò÷ àÁÉÒÂ¹
๑๖๙๑ .ศ.ค ชารกอเนัว -

นวาทีรฟ งวลหงอืมเอืช นอโีลารรยีซเฐัรณราธาสศทเะรป  

๔๙๙๑ .ศ.ค พาภีรสเนัว -
ยีรเอทิรพ งวลหงอืมเอืช ตใากิรฟอแฐัรณราธาสศทเะรป  

๐๖๙๑ .ศ.ค ชารกอเนัว -
มเลโ งวลหงอืมเอืช กโตโฐัรณราธาสศทเะรป  
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