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การดูแลครอบครัวเปราะบาง
ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคมไทย

“ลาออก มาเล�้ยงลูก?”

แววเส�ยงที่วนเว�ยนในหัว “มนุษยแม” การปรับว�ถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร

“อยากใหมีใครดูแล…ไมอยากตายคนเดียว”

การดูแลผูสูงอายุในรูปแบบการอยูอาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพ�่อประเมินความเขมแข็งและความตองการสนับสนุนครัวเร�อน

“ฐานขอมูลครัวเร�อนเปราะบางระดับทองถิ�น”

กลไกขององคกรปกครองสวนทองถิ�นในการดูแลครัวเร�อนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเร�อนขามรุน และครัวเร�อนที่ผูสูงอายุอยูคนเดียว

ภาคีสระบบการสนั
วัสดิกบารร
วมโดยภาคเอกชนและนักธุรกิจเพ�อ่ สังคม
สนุนผูสูงอายุแบบบูรณาการ: การมีสวนรวมของภาคเอกชนและกิจการเพ�่อสังคม

การดูแล

ครอบครัวเปราะบาง

ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร • กมลชนก ข�ำสุวรรณ •
พิมลพรรณ นิตย์นรา • ประทีป นัยนา

ระลอกคลื่นของการพั ฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคสมัยต่างๆ
่ นผ่านสังคมไทย ช้าบ้าง เร็วบ้าง แผ่วเบาบ้าง รุนแรงบ้าง ตามยุคสมัยจนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
เคลือ
ท�ำให้สังคมไทยดูผิดหูผิดตาไปจากศตวรรษที่ผ่านมาในหลายมิติ

ชุดโครงการวิจัย “การดูแลครอบครัวเปราะบาง
ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรและ
สังคมไทย” โดยนักวิจยั ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เก็บข้อมูลทั้ง
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ทัง้ ข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ
สังเคราะห์ข้อค้นพบประกอบกับวรรณกรรมและข้อเขียน
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแวดวงวิชาการ เพื่อฉายประเด็น
ส�ำคัญ ในกรอบระยะเวลา 12 เดือน ที่ไม่อาจกล่าวได้ว่า
เป็นประเด็นที่ครบถ้วนทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับการ “ดูแล”
และ “ประคับประคอง” ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยสังคม
ที่เล็กและส�ำคัญที่สุด ที่มนุษย์ทุกคนเป็นสมาชิก ไม่ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะห่างเหินจนแทบไม่ได้พบปะ
เห็นหน้ากัน หรืออบอุ่นจุนเจืออย่างแน่นแฟ้นเพียงใด
ชุดโครงวิจัยนี้ เป็นภาคต่อจากชุดโครงการวิจัย
“ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย” ซึ่งด�ำเนินการเสร็จสิ้น
ไปตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สกว. เช่นเดียวกัน ภาพรวมของบทสรุปในครั้งนั้นชี้ให้เห็น
ว่าความอบอุน่ ของครอบครัวยังท�ำให้สถาบันครอบครัวแข็ง
แรงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของสังคม แต่ก็ได้ทิ้งท้าย
ให้เห็นประเด็นท้าทายและน่าเป็นห่วงหลายประเด็นซึ่ง
สังคมไทยต้องระมัดระวังเพราะเป็นจุด “เปราะบาง” ทีห่ าก

2

ไม่ได้รบั การดูแลและซ่อมเสริมอาจเสีย่ งต่อการแตกสลายได้
โดยเฉพาะในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามความฉับไวของเทคโนโลยี และการเชื่อมต่อ
ที่แทบจะไร้รอยตะเข็บของโลกยุคดิจิทัล
ชุดโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย
4 โครงการ ได้แก่ (1) การปรับวิถกี ารท�ำงานของครอบครัว
เมื่อมีบุตร (2) การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัย
ที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและ
ความต้องการสนับสนุนครัวเรือน (3) กลไกขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการดู แ ลครั ว เรื อ นเปราะบาง:
กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่คน
เดียว (4) ระบบการสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม ทั้ง
4 โครงการนี้ เชื่อมต่อภาพการดูแลครอบครัวไทยตั้งแต่
“ในบ้าน” ออกไป “ข้างบ้าน” จนถึง ท้องถิน่ กลไกภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ “ตลาดหลักทรัพย์”
เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่า เรือ่ งของครอบครัว ไม่ใช่เรือ่ ง
ของเฉพาะครอบครัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องระดม
ก�ำลังและทรัพยากรเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว
ไทย แม้วา่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างประชากร
จะเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เ ช่ น นี้ เพื่ อ ให้
ครอบครัวไทย และสังคมไทย ด�ำเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง
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â¤Ã§¡ÒÃÂ‹ÍÂ·Õè 1
“¡ÒÃ»ÃÑºÇÔ¶Ö¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇàÁ×èÍÁÕºØµÃ”

ชน

านภ
า ค ร ัฐ
 º·ºÒ·ÀÒ¤ÃÑ°¨Ò¡¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÁÒà»š¹¼ÙŒÊ‹§àÊÃÔÁ
ËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Í§¤¡ÃÀÒ¤ÕÃ‹ÇÁ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ¼‹Ò¹Í§¤¡Ã¡ÅÒ§
·Õè·ÓË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³áÅÐµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
 à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃÊÙ§ÍÒÂØáË‹§ªÒµÔ à¾×èÍà»š¹ÈÙ¹Â¢ŒÍÁÙÃÐ´ÁÀÒ¤Ê‹Ç¹
·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§»ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅÐ¹ÓÊ‹§ºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ
 Ê‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤ÁËÃ×Í¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ò´àÅç¡ à¾×èÍÃÔàÃÔèÁºÃÔ¡ÒÃ
·ÕèµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ªØÁªÁáÅÐ·ÕèºŒÒ¹
â´ÂãËŒ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´Œà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒÃ
 ¨Ñ´µÑé§Í§¤¡Ã¡ÒÃ¡ØÈÅ à¾×èÍà»š¹Í§¤¡Ã¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃÃÐ´Á·Øสุ¹ขภาพ
áÅÐºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÒÃ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

â¤Ã§¡ÒÃÂ‹ÍÂ·Õè 3
“¡Åä¡¢Í§ªØÁª¹áÅÐÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ã¹¡ÒÃ´ÙáÅ¤ÃÑÇàÃ×Í¹
à»ÃÒÐºÒ§: ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑÇàÃ×Í¹¢ŒÒÁÃØ‹¹
áÅÐ¤ÃÑÇàÃ×Í¹·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÍÂÙ‹¤¹à´ÕÂÇ”

นิยาม “ครอบครัว” และ “ครัวเรือน”
ที่ควรทบทวน

นิยามและความหมายของ ครอบครัว และครัวเรือน
ที่ ยั ง ขาดความชั ด เจนอั น เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การใช้นยิ าม และความหมายของหน่วยงานต่างๆ มีความ
แตกต่างกัน ในชุดโครงการวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า
ครอบครัว ยึดโยงสมาชิกผ่านสายสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ
ซึง่ ปัจจุบนั มีพฒ
ั นาการหลากหลายไปมาก เช่น ครอบครัว
เพศเดียวกัน ครอบครัวพ่อเลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว
อีกทัง้ นับยาก และวัดยาก เพราะขอบเขตของครอบครัว
มีความหมายหลายระดับ ส่วนครัวเรือนนั้น ยึดโยง
สมาชิกผ่านพื้นที่จริงที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ในบ้านหลัง
เดียวกัน ซึง่ บางกรณีอาจมีเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
หรืออาจเป็นคนอื่น ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งหมดนี้จะส่งผล
เกี่ยวข้องต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้รับ แต่ไม่ได้รับ
เนื่องจากนิยามปัจจุบันตกขอบไปจากกรอบนิยามที่ตกลง
กันไว้หลายสิบปีก่อน

 Å§·Ø¹ã¹ÈÙ¹Â´ÙáÅà´ç¡àÅç¡ ãËŒ¤ÇÒÁ·ÑèÇ¶Ö§
â´Âà©¾ÒÐã¹àÁ×Í§ à¹Œ¹·Õè¤ÃÍº¤ÃÑÇà´ÕèÂÇ
áÅÐ¡ÅØ‹Á¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÒÂä´ŒµèÓ-»Ò¹¡ÅÒ§
ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐà¢ŒÒ¶Ö§
 Å´ÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¼ÙŒ·ÕèÁÕºØµÃ
â´Âà©¾ÒÐã¹ª‹Ç§·ÕèÅÙ¡ÂÑ§µŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃ´ÙáÅ
 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ã¹¡ÒÃÃÑº
¼ÙŒ·ÕèÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÁÕºØµÃà¢ŒÒÊÙ‹µÅÒ´áÃ§§Ò¹
¡ÒÃÁÕÃÐÂÐÇÑ¹ÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºáÃ§¨Ù§ã¨
ÊÓËÃÑºÀÒ¤àÍ¡ª¹ã¹¡ÒÃÃÑº¼ÙŒ·ÕèÍÍ¡ä»àÅÕéÂ§ÅÙ¡
¼‹Ò¹ÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Ò§æ àª‹¹ ¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ
 Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁÃÐËÇ‹Ò§ªÒÂËÞÔ§
â´Âà©¾ÒÐË¹ŒÒ·Õèã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹

 °Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à»ÃÒÐºÒ§ÃÐ´Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹
 º·ºÒ·¢Í§ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
ÍÒªÕ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ãËŒ·ÓË¹ŒÒ·ÕèàÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃà»š¹ Active aging
 ¢ÂÒÂº·ºÒ·ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉÊÓËÃÑº¤ÃÑÇàÃ×Í¹¢ŒÒÁÃØ‹¹
 »ÃÑº»ÃØ§/¾Ñ²¹ÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
ãËŒÃÍ§ÃÑº¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØµÑé§áµ‹·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
ºÃÔàÇ³â´ÂÃÍº µÅÍ´¨¹Ê¶Ò¹·Õèµ‹Ò§æ ã¹ªØÁª¹
 àÇ·Õà¾×èÍ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Ñé§ÃÐËÇ‹Ò§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº·Ò§ÃÐàºÕÂº¡ÒÃà§Ô¹
 ¤Ù‹Á×ÍµŒ¹áºº¡ÒÃ´ÙáÅ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à»ÃÒÐºÒ§

มิติความเปราะบางของครอบครัว

ความเปราะบาง เป็นสถานการณ์ทบี่ คุ คลไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง หรือมีวกิ ฤตการณ์
สุขภาพ
ความสัมพันธ
และการเกื้อหนุน
ภายใน
ครอบครัว

สังคม
มิติความเปราะบาง
ของครอบครัวไทย

เพศ วัย และ
ประวัติชีวิต

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

ภัยพิบัติ
และ
สิ่งแวดลอม
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เศรษฐกิจ

เกิดขึน้ ท�ำให้สูญเสียเสถียรภาพ และอาจท�ำให้ไม่สามารถ
กลับคืนสูส่ ภาพปกติได้ ซึง่ มิตติ า่ งๆ ทีบ่ นั่ ทอนให้ครอบครัว
ไทย มี ท้ั ง มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาพ ภั ย พิ บั ติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ภายระหว่างสมาชิกครอบครัว
เพศ วัย และประวัติชีวิต ซึ่งในหลายครอบครัวประสบกับ
ความเปราะบางทับซ้อนหลายมิติในคราวเดียวกัน โดยที่
มิตคิ วามเปราะบางทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั คือมิตเิ ศรษฐกิจ
(ความยากจน) และสุ ข ภาพ (ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา
พยาบาล) โดยเฉพาะในประชาชนระดับล่าง ซึ่งน�ำไปสู่
การขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิต
เวลา ระยะทาง และระยะห่าง
กับความเปราะบางของครอบครัวไทย

ความหลากหลายของรูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน
(Living arrangement) ไม่ใช่ความแปลกใหม่แต่อย่างใด
ไม่ว่าจะเป็นในสังคมไทยหรือในสังคมอื่นๆ แต่สัดส่วน
ของรูปแบบการอยูอ่ าศัยประเภทต่างๆ เป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละยุค ครอบครัวไทยในอดีตอาจมีลักษณะการอยู่
ร่วมกันแบบ 3 เจเนอเรชัน ซึ่งเรียกว่าครัวเรือนขยาย
มากกว่ารูปแบบอื่นๆ แต่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ท�ำให้ปัจจุบันครัวเรือน
เดี่ยวซึ่งมี 2 เจเนอเรชันมีเพิ่มมากขึ้น จ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนน้อยลง อีกทั้งการย้ายถิ่น และการพัฒนาเป็น
สังคมเมือง ท�ำให้เกิดครัวเรือนข้ามรุ่น ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว
ครัวเรือนทีอ่ ยูค่ นเดียว และอืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้ แม้ครอบครัว
ก็ยังคงเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ครบแต่อยู่กันคนละที่
คนละครัวเรือน มีระยะทางคัน่ กลางทีส่ ง่ ผลต่อเวลาการอยู่
ร่วมกัน และอาจส่งผลถึงระยะห่างของความสัมพันธ์อนั เนือ่ ง
มีเวลาอยูร่ ว่ มกัน และช่วยเหลือเกือ้ กูลกันน้อยลง ขึน้ อยูก่ บั
ระยะทางทีค่ นั่ กลางนัน้ ใกล้ ไกล เพียงใด ใช้เวลามากน้อย
เพียงใดในการไปมาหาสู่กัน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าแม้ใน
บางครัวเรือนที่สมาชิกทั้ง 3 เจเนอเรชัน อาศัยอยู่ร่วมกัน
แบบครัวเรือนขยายก็จริง แต่การท�ำมาหากิน และการใช้
ชีวติ ทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกันท�ำให้บางช่วงเวลาเป็นครัวเรือน
ขยาย และในบางเวลาเป็นเหมือนครัวเรือนเดี่ยว ดังเช่น
ผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวในช่วงเวลากลางวัน
ไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นครัวเรือนคนเดียว อีกทั้งมิติ
ความเป็นเมืองที่ก�ำลังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาท�ำให้เพื่อน
บ้านกลายเป็นคนแปลกหน้าที่เหินห่าง และไม่กล้ารบกวน
หรืออับอายที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ

ครัวเรือน
เดี่ยว

ครัวเรือนขยาย

ครัวเรือนคนเดียว
ครัวเรือนผูสูงอายุ
อยูคนเดียว

ครัวเรือนขามรุนเพื่อนบานหางเหิน
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ครัวเรือน
ขามรุน

“แอ๊บข้าวที่หายไป”

แอ๊บข้าวในภาษาเหนือหรือกระติ๊บข้าวในภาษาอีสาน ไม่ได้เป็นแต่เพียง
ภาชนะจักสานส�ำหรับบรรจุข้าวเหนียวสุกที่มีภูมิปัญญาในการรักษาข้าวเหนียว
ให้อุ่นและไม่แฉะเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ า งประชากรไทยในศตวรรษที่ 21 ที่สมาชิกครัวเรือนมีโ อกาส
นั่งล้อมวงกินข้าวร่วมกันน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลย แอ๊บข้าวที่นับวันจะมี
ขนาดเล็กลงจนกระทัง่ แทบจะสูญหายไปจากครัวไทยบ่งบอกถึงการลดลงของ
สมาชิกในครัวเรือน และในบางบ้านหายไปเพราะไม่ได้นั่งล้อมวงกินข้าวร่วมกัน
ในบ้านอีกต่อไป การกินข้าวนอกบ้านให้เสร็จก่อนเข้าบ้านดูจะสะดวกและประหยัด
กว่าการลงมือท�ำกับข้าวกินกันสองหรือสามคน เหลือให้เห็นก็เพียงแอ๊บข้าวขนาดจิ๋ว
ส�ำหรับ 1 คนกินตามร้านอาหาร และไม่เพียงแต่แอ๊บข้าวเท่านั้น เครื่องครัวอื่นๆ ไม่ว่า
จะเป็นตู้กับข้าว กระทะ และหม้อขนาดใหญ่ ต่างทยอยหายไป เหลือเพียงตู้เย็น และ
เตาไมโคเวฟของวิถีชีวิตตามแบบฉบับของคนในเมือง
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และมนุษย์แม่

ชุดโครงการวิจัยนี้ ยังได้น�ำเสนอความละล�่ำละลัก
ของการรักษาศักดิศ์ รี ของผูห้ ญิงสถานภาพแม่ ทีต่ อ้ งรักษา
อาชีพเพื่อลดการพึ่งพาสามี เพื่อไม่ให้ถูกดูแคลน และเพื่อ
ความมั่นคงของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
การสมรสในวันข้างหน้า และในขณะเดียวกันต้องให้กำ� เนิด
และเลี้ยงดูลูกและอยากใช้เวลาดูแลลูกให้มากที่สุดตาม
สัญชาตญาณของ “มนุษย์แม่” นอกจากนี้ ยังสะท้อนว่า
บริบทครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ต ่ อ ลู ก ให้ พึ่ ง พาลู ก แต่ เ พี ย งยามจ� ำ เป็ น
การพลัดพรากและอยูต่ า่ งถิน่ หรือแม้แต่ในจังหวัดเดียวกัน

แต่ดหู า่ งไกลเช่นชีวติ ในเมืองใหญ่ๆ เป็นเรือ่ งประสบการณ์
ที่กลายเป็นธรรมดาของชีวิตครอบครัวไทยมากขึ้น ความ
คิดแบบ “แก่มาแล้วกินกับลูก” หรือให้ลกู เลีย้ งดูยามแก่เฒ่า
อาจไม่ใช่แนวคิดของคนสมัยปัจจุบัน ผู้สูงอายุต้องต่อสู้ต่อ
เพื่อให้มีรายได้เพื่อจะได้ไม่รบกวนลูกมากเกินไป เพราะ
ลูกเองก็มีภาระค่าใช้จ่ายมากอยู่แล้วตามความเฟ้อของ
ค่าเงินและมาตรฐานการครองชีพสมัยใหม่ อยูไ่ กลกันท�ำให้
ต้องดูแลตัวเองมากขึน้ อย่างมีศกั ดิศ์ รี และมีคา่ แต่ “ยิง่ แก่
ก็ยิ่งคิดถึงลูก” และ “ไม่อยากตายคนเดียว”

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
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การปรับวิถีการท�ำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา • ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ • กัญญาพัชร สุทธิเกษม • รีนา ต๊ะดี
่ ำ� หนดให้ผห
้ งบุตรเป็นหลัก และแม้สัญชาติญาณ
บริบทของสังคมไทยยังแสดงทีทา่ ทีก
ู้ ญิงเป็นผูเ้ ลีย
แห่ ง ความเป็ น แม่ จ ะท� ำ ให้ ผู้ ห ญิ ง รั บ บทบาทนี้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข แต่ ส ภาพเศรษฐกิ จ ที่ บี บ คั้ น
และศักยภาพในการแสดงความสามารถนอกบ้านที่เพิ่ มขึ้น ท�ำให้แม่ต้องแบ่งเวลาให้ดีเพื่ อสร้าง
สมดุลระหว่างภาระอันส�ำคัญทั้งสองนี้ และไม่เพี ยงแต่แม่เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้ท�ำให้ทั้งสามี
และสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้านต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย

งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ตัวบทจากบทสนทนาบน
กระดานสนทนาสาธารณะออนไลน์พนั ทิป และเพจสาธารณะ
ของเฟซบุ ๊ ก เพื่ อ รวบรวมความคิด เห็น ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลายในการปรับเปลีย่ นวิถกี ารท�ำงาน
เมือ่ มีบตุ รของครอบครัว และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ ช่วย
ยืนยันความน่าเชือ่ ถือของข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ตวั บท
โดยถือเป็นการตรวจสอบแบบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)
ในการเปรียบเทียบและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก
การวิเคราะห์บทสนทนาออนไลน์ และเป็นการสร้างความ

เข้าใจในประเด็นการปรับเปลีย่ นวิถกี ารท�ำงานในระดับทีล่ กึ
และครบถ้วนมากขึ้น
มีลูก ชีวิตเปลี่ยน

การมีลูกส่งผลกระทบต่อชีวิตการท�ำงานอย่าง
ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะส�ำหรับผู้หญิง ที่การ
เป็นแม่สง่ ผลต่อชีวติ การท�ำงานมากกว่าเพศ งานศึกษา
ในต่างประเทศ พบว่าการให้ก�ำเนิดบุตรหนึ่งคนลด
อุปทานแรงงานของผูห้ ญิงมากถึง 2 ปีในช่วงวัยเจริญพันธุ์

บทลงโทษของการเป็นแม่

ในตลาดแรงงานเกือบทุกประเทศพบว่าอัตราค่าจ้างของผู้หญิงที่มีบุตรต�่ำกว่าผู้หญิงที่ไม่มีบุตร การมีบุตรจึง
ถูกเปรียบเสมือนการได้รับบทลงโทษ ในแง่การมีรายได้ที่ลดลง หรือที่เรียกว่า “motherhood wage penalty”
งานศึกษาพบว่าการมีบตุ รหนึง่ คน ส่งผลให้ระดับอัตราค่าจ้างลดลงได้ถงึ ร้อยละ 7-18 แม้แต่ผหู้ ญิงทีจ่ บในระดับ
ปริญญา ต้องประสบกับระดับอัตราค่าจ้างที่ลดลงถึงร้อยละ 15 หากมีบุตรมากกว่า 1 คน และยิ่งมีบุตรมากขึ้นเท่าไร
ระดับอัตราค่าจ้างจะยิ่งลดลงเท่านั้น ผู้หญิงที่มีบุตร 3 คนขึ้นไป จะได้รับผลกระทบจากการได้ค่าจ้างที่ต�่ำลง
ตลอดชีวิตการท�ำงาน
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การมีบุตรส่ งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของ
ผูห
้ ญิง ไม่เพี ยงเฉพาะในระยะสั้นเท่านัน
้ แต่ในระยะยาว
ด้วยเช่นกัน การตัดสินใจออกจากงาน เปลี่ยนงาน หรือ

ลดบทบาทการท� ำ งานในวั น นี้ ส่ ง ผลต่ อ เส้ น ทางความ
ก้าวหน้าทางการงานและความมัน่ คงทางการเงินของผูห้ ญิง
ในวันข้างหน้า
การตัดสินใจของแม่ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
อาชีพ โดยเฉพาะที่รับรายได้เป็นเงินเดือนเมื่อมีลูก เผชิญ
กับความเสี่ยงที่การกลับมาสู่ที่นั่งเดิม และต�ำแหน่งหน้าที่
เดิม มีความเป็นไปได้น้อย หรือแทบจะไม่มีเลย ผู้บริหาร
องค์ ก รเองตกอยู ่ ใ นภาวะที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร
ด�ำเนินต่อไปโดยไม่สะดุด และแม่เองก็ตกอยูใ่ นภาวะทีต่ อ้ ง
ตัดสินใจว่าจะเลือกการมีลกู การดูแลลูก หรือความก้าวหน้า
Two tales of motherhood

ในหน้าทีก่ ารงาน ซึง่ ต่างมีความหมายในระยะยาวต่อตัวแม่
และครอบครัวเช่นเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้น ความก้าวหน้า
และความมัน่ คงในอาชีพยังหมายถึงความมัน่ คงของอนาคต
ของตัวผู้หญิงเอง ที่หลายคนรู้สึกด้วยซ�้ำไปว่ามั่นคงและ
แน่นอนกว่าชีวิตสมรส หากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ต้องอยู่
เพียงล�ำพัง การมีอาชีพและรายได้จะเป็นสิ่งที่รับประกัน
การด�ำเนินต่อไปของชีวิตตนเอง และชีวิตลูก
การเปลี่ยนแปลงชีวิตการท�ำงานจากการมีบุตร จึง
เป็นการตัดสินใจส�ำคัญที่จะส่งผลต่อทั้งชีวิตของผู้หญิงได้
สังคมจึงควรให้ความส�ำคัญ ในการเข้าใจถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
อุปสรรคต่างๆ และผลกระทบที่ผู้หญิงต้องประสบเมื่อ
มีบตุ ร เพือ่ หาแนวทางช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ในการเลี้ยงบุตรให้มีคุณภาพ ที่จะมาเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ประเทศชาติต่อไป

ค�ำที่แม่ใช้บ่อยเวลาพู ดถึงชีวิตตัวเอง

แม่เต็มเวลา

แม่ท�ำงาน

แนวทางนโยบาย

• ลงทุนในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ให้มีความทั่วถึงโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นครอบครัวเดี่ยวขาดคนช่วยเลี้ยงดู โดยมุ่งเน้น
ความส�ำคัญในด้านคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงบริการเหล่านี้ โดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่มครอบครัวรายได้
ต�่ำ-ปานกลาง
• ลดอุปสรรคในการท�ำงานของผู้ที่มีบุตร โดยเฉพาะในช่วงที่ลูกยังต้องการการดูแลใกล้ชิด เช่น การมีชั่วโมง
การท�ำงานที่ส้ันลงและมีเวลาแน่นอน มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีความยืดหยุ่นตามความจ�ำเป็น และมีการเดินทาง
น้อยลง
• สนับสนุนหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการรับผูท้ อี่ อกจากงานเนือ่ งจากการมีบตุ รเข้าสูต่ ลาดแรงงาน อันรวมถึง
การมีระยะวันลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะช่วยป้องกันไม่ให้ผมู้ บี ตุ รต้องออกจากตลาดแรงงานตัง้ แต่ตน้ และการปรับแรงจูงใจ
ส�ำหรับภาคเอกชนในการรับผู้ที่ออกไปเลี้ยงลูกผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษี
• ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง โดยเฉพาะหน้าทีใ่ นครัวเรือน โดยส่งเสริมบทบาทชายในการเลีย้ งดูลกู มากขึน้
ผ่านมาตรการ เช่น การท�ำให้วันลาส�ำหรับผู้ชายเพื่อดูแลลูกหลังคลอดเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครอบครัว

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
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ความเชื่อว่าแม่คือผู้เลี้ยงดูลูกที่ดีที่สุด เป็นแรงผลักดัน
หลักที่ท�ำให้ผู้หญิงหลายคนเลือกออกจากงานเมื่อมีลูก แม้จะ
ต้องเสียสละรายได้ ความก้าวหน้าทางการงาน ชีวติ สังคมและ
ตัวตนส่วนหนึ่ง
แต่ส�ำหรับผู้หญิงอีกหลายคน จ�ำเป็นต้องออกจากงาน
เนื่องจากไม่มีคนช่วยเลี้ยงที่ไว้ใจได้ และไม่มีทางเลือกที่มี
คุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ จึงตัดสินใจว่าการลาออกจากงาน
มาเลี้ยงลูกเองเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด
แม้จะภูมใิ จกับการเสียสละตนเองเพือ่ ลูก และพอใจทีไ่ ด้
ใกล้ชิดกับลูกและได้เห็นพัฒนาการของลูก แต่สิ่งเหล่านี้ต้อง
แลกมาด้วยต้นทุนอันมหาศาล ทั้งความท้อใจ น้อยใจ และ
ด้อยค่า จากการที่คนรอบตัวและสังคมไม่เห็นค่า มองว่างาน
เลี้ยงลูกอยู่บ้านเป็นงาน “สบาย” เพราะ “อยู่บ้านเฉยๆ”
การไร้รายได้เป็นของตนเอง ท�ำให้แม่เต็มเวลามีความ
เปราะบางด้านรายได้ ไม่มอี สิ รภาพในการใช้จา่ ย และท�ำให้ตอ้ ง
ตกเป็นเบี้ยรองในครัวเรือน ไร้อ�ำนาจการต่อรอง ยิ่งไปกว่านั้น
ความมัน่ คงทางการเงินในอนาคตของทัง้ ตนเองและลูก ขึน้ อยูก่ บั
สัมพันธภาพกับสามี จึงเป็นสิง่ ทีแ่ ม่เต็มเวลาเป็นกังวลอย่างมาก

แม่ท�ำงาน:
ชีวิตที่ยากจะหาสมดุล

แม่เต็มเวลา:
ความภูมิใจบนความเปราะบาง

การหาสมดุลในชีวิต เป็นความท้าทายหลักของแม่ที่ท�ำงาน
ด้วยเสียงสะท้อนคล้ายคลึงกันว่า “ท�ำงานเยอะก็ผิด เลี้ยงลูกเยอะ
ก็ไม่ได้”
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั ทีม่ ภี าระค่าใช้จา่ ยสูง
การท�ำงานจึงจ�ำเป็น แต่การท�ำงานหาเงินต้องแลกด้วยเวลาที่จะ
ได้อยู่กับลูก สร้างความวิตกเรื่องการสร้างสายสัมพันธ์กับลูก และ
การได้อบรมดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้หญิงท�ำงานได้เมื่อมีลูก คือการมีคน
ช่วยเลี้ยงที่ไว้วางใจได้ โดยมากเป็นปู่ย่าตายายหรือญาติที่ใกล้ชิด
ท�ำให้แม่สามารถกลับไปท�ำงานได้อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่ตอ้ งพะวงมากนัก
แต่แม่หลายคนยอมรับว่า “เมื่อมีลูกแล้ว โฟกัสของชีวิต
เปลี่ยน” เนื่องด้วยต้องการให้เวลากับลูกให้เพียงพอ ท�ำให้ผู้หญิง
จ�ำนวนไม่น้อยเลือกลดบทบาทของตัวเองในด้านการงาน การ
เปลี่ยนงาน การลดโอกาสในความก้าวหน้าในงาน การลดความ
ท้าทายของงาน และอื่นๆ เป็นการลดศักยภาพอย่างตั้งใจ เพื่อ
รักษาสมดุล เพื่อให้มีเวลากับลูกและครอบครัวมากขึ้น
ถึงแม้ผู้หญิงต้องท�ำงานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่งาน
ในบ้ า นยั ง คงเป็ น ของผู ้ ห ญิ ง เสี ย ส่ ว นใหญ่ ด้ ว ยค่ า นิ ย มดั้ ง เดิ ม
ที่เปลี่ยนแปลงช้ากว่ายุคสมัย ท�ำให้ผู้หญิงต้องแบกรับภาระมาก
จนเกิดความเหนือ่ ยล้า และตึงเครียด ส่งผลต่อสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว

โครงการวิจัยย่อยที่ 2

การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน

ซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย
เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน

ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน • กัญญา อภิพรชัยสกุล • กาญจนา เทียนลาย • ภัทราพร ตาสิงห์

สถานการณ์ยค
ุ “เกิดน้อย อายุยน
ื ” ของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ยังไม่แสดงท่าทีทจ
ี่ ะผ่อนปรน
แต่ ซ้� ำ จะถล� ำ ลึ ก ลงไปอี ก เรื่ อ ยๆ ประชากรที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไปยั ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ มขึ้ น ในขณะที่
คนหนุม
่ สาวมีลก
ู กันน้อยลง จนปัจจุบน
ั ปี 2561 ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุถง
ึ ร้อยละ 18
และกลายเป็นสั งคมสู งอายุ (Aged society) แล้ว ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ครอบครัวไทยมีขนาดลดลง ในขณะเดียวกันการย้ายถิน
่ และการขยายตัวของเมือง ท�ำให้
เกิดรูปแบบของครอบครัวที่หลากหลายมากขึ้น แนวโน้มที่สูงขึ้นของผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ล�ำพั ง
ห่างไกลจากลูก หลาน และญาติ ท�ำให้อยู่ในสภาวะที่เปราะบาง และชวนให้ต้ง
ั ค�ำถามว่า ครอบครัว
ไทยจะอยู่และดูแลกันอย่างไร ในทั้งปัจจุบันและในอนาคตซึ่งมีทางโน้มที่จะเปราะบางลงไปอีก

ผู้สูงอายุใน “ครัวเรือนเปราะบาง” คือใคร?

ผูท้ มี่ อี ายุเกิน 60 ปีขนึ้ ไปทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีผ่ สู้ งู อายุจะต้องดูแลตนเอง ดูแลผูส้ งู อายุดว้ ยกัน หรือจะต้องดูแล
ผูอ้ นื่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนเดียวกัน ทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม แบ่งออกได้ทงั้ หมด 5 รูปแบบการอยูอ่ าศัย
ã¹»‚ 2557 »ÃÐà·Èä·Â
ÁÕ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹à»ÃÒÐºÒ§ 3,804,326 ¤¹
ËÃ×Í 38% ¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·Ñé§ËÁ´
23.2%
ÍÂÙ‹µÒÁÅÓ¾Ñ§¤¹à´ÕÂÇ

49.7%
ÍÂÙ‹µÒÁÅÓ¾Ñ§¡Ñº¤Ù‹ÊÁÃÊà·‹Ò¹Ñé¹
50%

0.9% ÍÂÙ‹¡Ñº¾‹Í/áÁ‹
áÅÐËÃ×Í¤Ù‹ÊÁÃÊà·‹Ò¹Ñé¹

25.8% ÍÂÙ‹¡ÑºËÅÒ¹
áÅÐËÃ×Í¤Ù‹ÊÁÃÊà·‹Ò¹Ñé¹

50%

ªÒÂËÞÔ§ÊÙ§ÍÒÂØ
ÍÂÙ‹ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹à»ÃÒÐºÒ§ÊÑ´Ê‹Ç¹à·‹Ò¡Ñ¹
63%
ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹à¢µª¹º·

0.4%
ÍÂÙ‹¡ÑººØ¤¤ÅÍ×è¹·ÕèäÁ‹ãª‹ÞÒµÔà·‹Ò¹Ñé¹

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

37%
ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹à¢µàÁ×Í§
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ปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง

นอกจากจะศึกษาผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
เปราะบางทัง้ 5 รูปแบบการอยูอ่ าศัยข้างต้นแล้ว ยังพบอีก
ว่ามีรปู แบบการอยูอ่ าศัยอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจและมีความส�ำคัญ
ที่สะท้อนความเปราะบางในเรื่องการดูแลโดยครอบครัว
เป็ น รู ป แบบการอยู ่ อ าศั ย หลั ง จากเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
จ�ำนวนสมาชิกและบริบทของครัวเรือน (ขั้นกว่าของครัว
เรือนเปราะบางหลักที่ส�ำคัญ) ได้แก่
• ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน (พี่น้อง/
ญาติ สูงอายุ) (ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ)
• ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูก/หลานโต (ผู้สูงอายุ
รับบทบาทเป็นผู้ดูแลหลัก)
• ผู้สูงอายุที่อยู่กับบุคคลมีภาวะพึ่งพิง เช่น พิการ
ติดเตียง
รูปแบบการอยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุ ไม่ได้เป็นตัวก�ำหนด
ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง แต่จะมีผลมาจากปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความเปราะบางได้ อาทิ
การมีภาวะเจ็บป่วย/ทุพพลภาพ
ความยากจน
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส

ดังนั้น รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีความ
เปราะบางในด้านของการดูแลนั้น ถูกนิยามไว้เพื่อให้เกิด
การเฝ้าระวังว่า “ผูส้ งู อายุในรูปแบบการอยูอ่ าศัยดังกล่าวมี
ความเสี่ยงต่อความเปราะบางในเรื่องของการไม่มีผู้ดูแล
หรือต้องรับหน้าที่ในการดูแลครอบครัวหรือไม่ อย่างไร”
ผู้สูงอายุอยู่ตามล�ำพั งคนเดียว
ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของความเปราะบางเสมอไป

แม้ ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ่ ต ามล� ำ พั ง คนเดี ย วถู ก
มองว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้
อาจไม่เปราะบางเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การ
ตั้งถิ่นฐานของลูก ซึ่งลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนไทย
ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่
บริเวณใกล้กัน อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือในต�ำบลเดียวกัน
จึงท�ำให้ได้รบั การดูแล (โดยเฉพาะในเรือ่ งการจัดหาอาหาร
การกิน การดูแลเมือ่ เจ็บป่วย การพาไปพบแพทย์) ผูส้ งู อายุ
ที่อาศัยตามล�ำพังคนเดียวสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และดูแลตนเองได้ทั้งหมด ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่
ตามล�ำพังคนเดียวโดยไม่มลี กู ไร้ญาติ หรือการมีลกู ทีอ่ าศัย
อยู่ห่างไกล เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความ
เปราะบาง เพราะไม่ได้รับการดูแลในด้านต่างๆ
ความกังวลที่จะ “ตายคนเดียว” เป็นความวิตก
อันหนึ่งที่แว่วอยู่ในใจของเสมอของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง
โดยไร้ญาติขาดมิตร
ความต้องการการดูแล

ความสัมพั นธ์ในครัวเรือน

• ต้องการให้เพือ่ นบ้านหรือคนในชุมชนมาเยีย่ มเยียน
เป็นประจ�ำ เพื่อคลายความเหงา
• ต้องการให้มีสัญญาณ/กริ่ง ส�ำหรับขอความ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ลูกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
แต่ไม่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน
การเกิด/เพิ่ ม
ของสมาชิกในครัวเรือนขึ้นใหม่

ผู้สูงอายุอยู่ตามล�ำพั งกับคู่สมรสเท่านั้น
ความเปราะบางทวีความรุนแรงเมื่ออายุเพิ่ มมากขึ้น

การตาย/สูญเสีย
ของสมาชิกในครัวเรือน

ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ่ กั บ คู ่ ส มรสเท่ า นั้ น จะได้ รั บ
การดูแลในด้านจิตใจมากกว่าผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามล�ำพัง
คนเดียว เพราะมีสามี/ภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันจึงท�ำให้
ไม่เกิดความเหงา และได้รับความรักเอาใจใส่ดูแลซึ่งกัน
และกัน ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันได้โดยตรง รวมถึง

การย้ายถิ่นไปท�ำงาน/
การตัง
้ ถิน
่ ฐานหลังการแต่งงาน

10

Institute for Population
and Social Research

การได้รบั การดูแลด้วยการเยีย่ มเยียนของบุตรหลานทีอ่ าศัย
อยู่ใกล้ๆ เป็นประจ�ำ แต่หากครัวเรือนใดมีคนใดคนหนึ่ง
มีภาวะเจ็บป่วย (ติดเตียง พิการ) อีกคนหนึ่งจะต้อง
รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลัก
ความต้องการการดูแล

• ต้องการให้ลกู หลานมาเยีย่ มเยียนผ่านการพบปะ
พูดคุยมากกว่าการคุยทางโทรศัพท์
• ต้ อ งการได้ รั บ การอ� ำ นวยสะดวกในเรื่ อ งการ
บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาล
ผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนข้ามรุ่น...
จากผู้ดูแลมาเป็นผู้ถูกดูแล

การที่ผู้สูงอายุต้องเลี้ยงหลานไม่ได้ถือว่าเป็นภาระ
เสมอไป แต่ผู้สูงอายุกลับมองว่าเป็นหน้าที่ที่ปู่ย่าตายาย
ต้องช่วยเหลือในการดูแลหลาน เนื่องจากลูกของตนต้อง
ท�ำงานหาเงินส่งกลับมายังครัวเรือน
การที่ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ เ ลี้ ย งหลาน ส่ ง ผลให้ ผู ้ สู ง อายุ
มีสุขภาพจิตที่ดี และได้รับการเกื้อหนุนทางด้านจิตใจ
“หลานเปรียบเสมือนคนช่วยผสานความสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่างพ่อแม่สูงอายุและลูกที่ต้องย้ายถิ่นไปท�ำงานที่อื่น”
ผู้สูงอายุในครัวเรือนข้ามรุ่นจะมีความเปราะบาง
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผูส้ งู อายุในรูปแบบอืน่ เนือ่ งจาก
เงินส่งกลับไม่เพียงพอ
ความต้องการการดูแล

ความต้องการการดูแล

• ต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์
การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุอยู่กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ...
เพื่ อน คนรับใช้ ผู้ดูแลรับจ้าง
เทรนด์การอยู่อาศัยใหม่ของผู้สูงอายุไทย

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญาติเท่านั้น
พบว่าความมีเปราะบางในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ
ซึง่ ผลการศึกษาในเชิงปริมาณพบว่า ผูส้ งู อายุกลุม่ นีม้ คี ะแนน
สุขภาพจิตเฉลี่ยต�่ำมาก และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การอยู่อาศัยกับคนอื่นที่ไม่มีความ
สัมพันธ์ฉันท์เครือญาติถือว่าเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่น่า
เป็นห่วงว่าใครจะเป็นผูด้ แู ล และความสัมพันธ์ในครัวเรือน
ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นอย่างไรทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่าง
สะท้อนให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสมาชิกในครัว
เรือนที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยเปรียบเสมือนต่างคนต่างอยู่
อยู่กันหลายคนก็เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียว
ความต้องการการดูแล

• ต้องการการดูแลด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ
จากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะเพื่อนบ้าน
4 จิก
๊ ซอว์ที่เป็นหัวใจ
ในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน

• ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในบ้าน
• ต้องการให้ลกู กลับมาอาศัยอยูด่ ว้ ย เพือ่ แบ่งเบา
ภาระในครอบครัวและอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากัน

เพื่อนบานที่ดี

ผูนำที่ดี

ผู้สูงอายุอยู่กับพ่ อ/แม่..
รูปแบบการอยู่อาศัยในอนาคตของสังคมสูงวัย

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่สูงอายุต้องรับบทบาท
หน้าที่ในการดูแลบ้านทั้งหมด รวมถึงต้องดูแลพ่อแม่ของ
ตนเองด้วย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า
การอยูอ่ าศัยร่วมกับผูส้ งู อายุดว้ ยกัน มีสว่ นท�ำให้เกิดปัญหา
การทะเลาะเบาะแว้งกันในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากพ่อแม่ของผูส้ งู อายุมภี าวะติดเตียง ก็ยงิ่ เพิม่ ความเครียด
ให้กับผู้สูงอายุในการดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุด้วยกัน

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

ความสัมพันธ
ในครัวเรือน
ที่ดี
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สิ่งแวดลอม
ที่ดี

Finally…ช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต
(อาจไม่) ต้องอยู่คนเดียวตามล�ำพั ง

รู ป แบบการอยู ่ อ าศั ย ของผู ้ สู ง อายุ ใ นครั ว เรื อ น
เปราะบางช่วงปั้นปลายของชีวิต อาจไม่ใช่การอยู่คนเดียว
ตามล�ำพังในครัวเรือนเสมอไป อาจมีโอกาสทีจ่ ะเป็นรูปแบบ
การอยู่อาศัยต่อไปนี้
• การอยู่อาศัยร่วมกับผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้สูงอายุ
มีเงินออมสะสมในการใช้จ่ายเมื่อบั้นปลายชีวิต
เพียงพอในการจ้างผู้ดูแล
• การอยูอ่ าศัยร่วมกับญาติพนี่ อ้ ง ในกรณีทบี่ คุ คล
ที่เป็นญาติพี่น้องของผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่และ
มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในช่วง
ปั้นปลายของชีวิตได้ และต้องการดูแลผู้สูงด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอก
• การอยู ่ อ าศั ย ตามล� ำ พั ง ร่ ว มกั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย งใน
ครัวเรือน นับได้ว่าเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่มี
ไม่น้อยในสังคมไทย แต่ยังไม่มีการส�ำรวจที่เป็น
หลักฐานชัดเจน กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ที่ไม่มีญาติหรือลูกเสียชีวิตแล้ว รวมถึงต้องการ
เพื่อนที่อยู่เป็นก�ำลังใจและคลายเหงา
• รูปแบบการอยู่อาศัยที่คาดว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้น
กับผูส้ งู อายุในช่วงบัน้ ปลายชีวติ ซึง่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยในครัวเรือน
คือ เมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ญาติพี่น้องน้อยลง ต้อง
อยู่ล�ำพังคนเดียวในชุมชน กลายเป็นการอยู่
อาศัยแบบ “โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย” เพราะมี
เพื่อนบ้านเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติพี่น้อง
ซึง่ รูปแบบนีน้ บั ว่าตอบโจทย์การอยูอ่ าศัยรูปแบบ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง

1) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุเกิด
ความรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตนเอง ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
โดยไม่พึ่งพาใคร และพยายามให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในสภาพ
ที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานาน
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชุมชนควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้มี “ระบบเพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อช่วยดูแล
ผู้สูงอายุ เพราะเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ
มากที่สุดในชุมชน
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3) ตัวชี้วัดการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของชุมชน คือ การ
มีผู้น�ำเข้มแข็งและเห็นความส�ำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว รวมถึงการมีผู้สูงอายุที่เป็นตัวแบบที่ดี และ
การได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชุมชน ควรส่งเสริม
ให้ มี ร ะบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน โดยเฉพาะกลุ ่ ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�ำพังคนเดียว โดยไม่มีลูกหลาน
อยู่ใกล้ๆ หรือเป็นคนไร้ญาติขาดมิตร เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามต้องการด้านจิตใจมากกว่าผูส้ งู อายุกลุม่ อืน่
ดังนัน้ ควรสนับสนุนการเยีย่ มบ้านผู้สงู อายุเป็นประจ�ำ และ
อาจมีกริง่ หรืออุปกรณ์สง่ สัญญาณเมือ่ เวลาฉุกเฉินอย่างง่าย
ให้กบั ผูน้ ำ� ชุมชน หรือบ้านใกล้เคียง เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุในแต่ละ
ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
5) ในอนาคต อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
(อสม.) อาสารสมัครผู้สูงอายุ (อผส.) จะเป็น care-giver
หรือ care-manager ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ใกล้ชิด
ที่สุด ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชุมชนควรสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเพื่อท�ำกิจกรรมในชุมชนมากขึ้น
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ ห้ ผู ้ สู ง อายุ ใ นเรื่ อ งการดู แ ลตนเอง
การใช้ชีวิตประจ�ำวัน และการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ เป็นการท�ำให้ผสู้ งู อายุมเี ครือข่ายทางสังคมมากขึน้
7) หน่วยงานด้านวิสาหกิจชุมชนควรส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ที่บ้านหรือในชุมชน
8) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ควรส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว โดยให้
ลูกหลานทีไ่ ม่ได้อาศัยอยูก่ บั พ่อหรือแม่ทสี่ งู อายุแล้ว กลับมา
เยี่ยมเยียนท่านเป็นประจ�ำ เพื่อเป็นการสนับสนุนความรัก
และเข้าใจอันดีในครัวเรือน และเป็นเกาะก�ำบังไม่ให้ผสู้ งู อายุ
รู้สึกว่าตนเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคม
9) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นระบบการคมนาคม
ขนส่งโดยเฉพาะในเขตเมืองที่ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความยาก
ล�ำบากในการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ดังนั้น
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงสภาพถนน
ถนนหนทางให้มีความสะดวกในการเดินทางของผู้สูงอายุ
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โครงการวิจัยย่อยที่ 3

กลไกของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง
กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่นและ
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา • ชุติมา อยู่สมบูรณ์ • กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ •
นันทวัน ป้อมค่าย • ขวัญลออ นวลละออง • นายณรากร วงษ์สิงห์
ภายใต้บริบททางสั งคมและวัฒนธรรมของไทย แม้ความเป็นเมืองและความเจริญได้กระจายตัว
ไปยังพื้ นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทว่าชุมชนก็ยังคงเป็นพื้ นที่เชิงกายภาพที่เต็มไปด้วยความเป็น
อั ต ลั ก ษณ์ ข องตน ขณะที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ ไ ด้ ก้ า วเข้ า มามี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง
ในการร่วมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางด้านประชากรที่เกิดขึ้นภายใต้การเป็นสั งคม
สูงวัยของสังคมไทย

อย่ า งไรก็ ดี เ มื่ อ พิ จ ารณาบทบาทขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีรูปแบบการสนับสนุนใน
หลายรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถูกขับเคลื่อน
ผ่านแผนด�ำเนินงานของพืน้ ทีแ่ ตกต่างและหลากหลายกันออกไป
โดยพบว่ามีหลายนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่ม
ครัวเรือนเปราะบาง ทีเ่ ป็นครัวเรือนข้ามรุน่ หรือครัวเรือนผูส้ งู อายุ
ที่อยู่คนเดียว ด้วยเหตุนี้ การวิจัยนี้เห็นถึงความส�ำคัญในการมุ่ง
สังเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการดูแลครัวเรือนเปราะบาง
ภายใต้การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบท
ต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล
จากโครงการวิจยั ต่างๆ ทีด่ ำ� เนินการแบบคูข่ นานร่วมกับการวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเชิงสถานการณ์ และ
ค�ำอธิบายของเหตุและผลของปรากฏการณ์ในรายละเอียดเพื่อ
ให้เกิดความครบถ้วนและเข้าใจในเนือ้ หาอย่างละเอียด เน้นไปที่
การค้นหาความรูค้ วามจริงเชิงลึกจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ดูแลครัวเรือนเปราะบางทุกๆ มิติ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับต่างๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้น�ำ
ชุมชน รวมถึงเด็กและผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบาง

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

“เมื่ อ มโนทั ศ น์ แ ละความตระหนั ก ต่ อ
สถานการณ์ดา้ นครัวเรือนเปราะบางขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เห็นภาพความของผู้สูง
อายุในระดับบุคคล กระบวนการออกแบบนโยบาย
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปในลักษณะ
่ องกลุม
ภาพรวมทีม
่ เป้าหมายจ�ำแนกตามช่วงวัย
ตามช่ ว งชี วิ ต (Life Course Approach)
มากกว่ า การมองไปที่ ลั ก ษณะการอยู่ อ าศั ย
(Living Arrangement) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ส่ งผลต่อการก�ำหนดทิศทาง การแสดงบทบาท
การออกแบบนโยบาย และกลไกต่างๆ ที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้เพื่ อการดูแลครัวเรือน
เปราะบางประเภทต่ า งๆ ในปั จ จุ บั น ด้ ว ยเหตุ น้ี
“ฐานข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นเปราะบางระดั บ ท้ อ งถิ่ น ”
จึงนับเป็นเครื่องมือที่มี ความส�ำคัญยิ่ง”
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กลไกหลักในการดูแลครัวเรือนเปราะบางทีม่ ผี สู้ งู อายุ
ที่อยู่คนเดียว หรืออยู่ด้วยกันตามล�ำพัง
กลไกหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ส�ำหรับ
การดูแลครัวเรือนเปราะบางที่มีผู้สูงอายุอยู่น้ันจะจ�ำแนก
ออกเป็น 2 กลไกที่ส�ำคัญคือ
1) กลไกส่งเสริมการรวมกลุ่ม ส�ำหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่ยังสามารถดูแลตนเองได้
กลุม่ ผูส้ งู อายุในครัวเรือนเปราะบาง ไม่วา่ จะเป็นกลุม่

ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูเ่ พียงคนเดียว อาศัยอยูก่ บั คูส่ มรสทีเ่ ป็น
ผู้สูงอายุด้วยกัน หรืออาศัยอยู่กับบุตรหลานในครัวเรือน
ข้ามรุ่น หากผู้สูงอายุเหล่านั้นยังสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ กลไกหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จะ
เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวให้เข้ามา
รวมกลุม่ ในการท�ำกิจกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยลดความเปราะบาง
ในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการขยายระยะ
เวลาของการเป็นผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพฤฒพลัง (Active Aging)

โดยมี “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ หรือศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ” ที่ด�ำเนินการ
ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหลักในการขับเคลือ่ นกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดขึน้ ในพืน้ ที่
โดยกิจกรรมการรวมกลุ่มดังกล่าวก็จะมีความแตกต่างและ
หลากหลายกันไปตามแต่ละบริบทของพืน้ ที่ ซึง่ บทบาทของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดังกล่าว ยังสามารถช่วย
เพิ่ ม โอกาส สร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมและการเรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยลดความเปราะบางที่

อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ ต่อกลุ่มครัวเรือนดังกล่าวได้เป็น
อย่ า งมาก ทั้ ง นี้ พ บว่ า กิ จ กรรมที่ ศู น ย์ พั ฒ นาส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ด�ำเนินการในปัจจุบันจะเน้นที่
การลดความเปราะบางใน 6 มิติที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
1) มิตดิ า้ นสุขภาพกาย, 2) มิตดิ า้ นสุขภาพจิต, 3) มิตดิ า้ น
ความมั่นคงทางรายได้, 4) มิติด้านสังคม, 5) มิติด้าน
ความรอบรู ้ แ ละเท่ า ทั น เทคโนโลยี , และ 6) มิ ติ ด ้ า น
สิ่งแวดล้อม
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2) กลไกการช่ ว ยเหลื อ และฟื้นฟู ส� ำ หรั บ
กลุ่มผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่อยูในภาวะพึ่งพิง
ติดบ้านหรือติดเตียง
ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง ติดบ้านหรือติดเตียง พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จะให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในกรณี
ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เนื่องจาก อปท. หลายแห่ง
พิจารณาว่า ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรด้อยโอกาส
ทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือก่อน อีกทั้งยังอยู่ในขอบเขตหน้าที่ตามบทบาท
ของ อปท. ที่สามารถด�ำเนินการได้
กลไกหลักทีใ่ ช้ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
ในครัวเรือนเปราะบางกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือ
ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย การรักษา บ�ำบัด และฟื้นฟู
อาการเจ็บป่วย โดยจะอาศัยกลไกการดูแลทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ภายใต้ น โยบายกองทุ น ระบบการดู แ ลระยะยาวด้ า น
สาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term
Care: LTC) เป็นแนวทางและชุดองค์ความรู้หลักในการ
ด�ำเนินงาน ขณะเดียวกันในหลายแห่งพบว่า มีการหนุนเสริม
ความเข้มแข็งด้วยกระบวนการเชิงชุมชน โดยใช้ระบบ
เพื่อนบ้านในการช่วยสอดส่องดูแล คอยน�ำข้าวปลาอาหาร

ไปส่งให้กับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนี้จะมีความเด่นชัดในพื้นที่เขตชนบท
นอกจากนี้ยังพบแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูกลุ่ม
ผู้สูง อายุใ นครัว เรือนเปราะบางที่เป็นผู้ป่ว ยติดเตี ย งให้
สามารถกลับด�ำเนินชีวิตและช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้น
คล้ายกับเป็นการคืนผูส้ งู อายุตดิ เตียงให้คนื สูส่ งั คม โดยพบ
ผลส�ำเร็จเชิงประจักษ์ในการด�ำเนินงานของ อปท. ขนาด
กลาง ที่เป็นกลุ่ม อปท. ที่ค่อนข้างมีศักยภาพอยู่ในจุดที่
สมดุลย์ที่สุด นั่นคือ มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ
บุคลากร องค์ความรูด้ า้ นการจัดการ ตลอดจนกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินกิจกรรมยังคงอยู่ใน
ระดับเข้มแข็ง
กลไกหลักในการดูแลเด็ก
ในครัวเรือนข้ามรุ่น

ปรากฏการณ์ครัวเรือนข้ามรุ่นในมุมมองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ข้อห่วงใยขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ใ นกลุ ่ ม ครั ว เรื อ นเปราะบางลั ก ษณะนี้
ส่วนใหญ่ก็จะให้ความห่วงใยไปในเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะ
โภชนาการ การเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
ตัวเด็กเป็นหลัก

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

15

ด้วยเหตุน้ีกิจกรรมการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึงถูก
ด�ำเนินการผ่านทาง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” หรือในชื่ออื่นๆ
ที่เรียกแตกต่างกันออกไป ทว่าการดูแลในส่วนนี้จะไม่ได้
มุง่ เน้นไปเฉพาะทีก่ ลุม่ เด็กทีม่ าจากครัวเรือนข้ามรุน่ เท่านัน้
แต่จะดูแลกลุ่มเด็กที่ผู้ปกครองติดภารกิจหรือประสงค์ให้
เข้ารับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการในตัวเด็กด้วย
และเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
กิจกรรมในการสนับสนุนการพัฒนากลุม่ เด็กทีอ่ ยูใ่ นครัวเรือน
ข้ามรุน่ นี้ คือ การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
วัยทีม่ รี ะหว่างผูส้ งู อายุ และกลุม่ เด็ก โดยจะใช้กระบวนการ
ที่ส�ำคัญคือ ค่ายอบรมสานสัมพันธ์ระหว่างวัย การจ�ำลอง
สถานการณ์ด้านลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุ โดยให้
เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่า ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพด้านการเดิน
การเคลื่อนไหว การมองเห็น รวมถึงการได้ยิน แตกต่าง
จากตนเองอย่างไรบ้าง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้จะช่วยให้เด็ก
เกิดความเข้าใจในสภาพร่างกายของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน และต้องท�ำกิจกรรมหรือด�ำเนินชีวิต
ร่วมกัน ก็จะมีความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผูส้ งู อายุจงึ ปฏิบตั ติ น
เช่ น นั้ น ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ ส ่ ง ผลให้ ช ่ อ งว่ า งระหว่ า งวั ย ของ
ประชากรสองกลุ่มนี้ลดน้อยลงได้อย่างมาก
อย่างไรก็ดี พบว่า กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้
ยังไม่ได้มกี ารด�ำเนินการในวงกว้าง พบเพียงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่กี่พื้นที่ที่มีการด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งเนื่องมากจากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เองยังไม่ได้เล็งเห็นว่า กลุม่ ครัว
เรือนข้ามรุน่ เป็นสถานการณ์ทตี่ อ้ งการได้รบั ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนหรือกลุ่มประชากร
ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ
จากผลการศึกษาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ปัจจุบัน
กลไกหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�ำเนินการเพื่อ
ช่วยลดความเปราะบางส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและ
ยังมีสุขภาพกายแข็งแรง สามารถเข้าสังคมได้ คือ กลไก
การรวมกลุ่มต่างๆ โดยผ่านทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
อาชีพ รายได้ และท�ำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง เกิด
ความภาคภูมใิ จ ส่วนผูส้ งู อายุทเี่ ริม่ มีสขุ ภาพกายไม่แข็งแรง
หรือมีอาการเจ็บป่วย ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมได้
และไม่มีคนดูแล ในส่วนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
เล็งเห็นว่าต้องมีการดูแลเป็นพิเศษกว่าผูส้ งู อายุทยี่ งั มีสขุ ภาพ
แข็งแรง โดย อปท. มีกลไกในการประสานงานกับหน่วยงาน
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สาธรณสุขในพืน้ ทีเ่ พือ่ ดูแลและตรวจสุขภาพ หรือใน อปท.
ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและมีการประสานงานกับ
หน่วยงานสาธารณสุข จะเข้าร่วมระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long
Term Care : LTC) เพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพึง หรือติดเตียง และใน อปท. ที่มีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี จ ะคิ ด ค้ น นวั ต กรรมในการช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น
เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตคนเดียว รวมถึง
การประสานงานให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
และการติดเชื้อ
ขณะที่กลไกหลักในการดูแลครัวเรือนข้ามรุ่น คือ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีบทบาทหน้าที่
ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ
พ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถในการอบรมเลีย้ งดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองตามลําดับขั้น
ของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ
ของเด็ก
้ ายใต้การขับเคลือ
่ นนโนบายขององค์กร
ทัง
้ นีภ
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง
ฟัน เฟือ งที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารท� ำ งานด้ า น
การดู แ ลครั ว เรื อ นเปราะบางในกรณี ศึ ก ษานี้ ใ ห้
ประสบความส�ำเร็จก็คือ “ชุมชน” การแสดงบทบาท
อย่างไม่เป็นทางการของ อปท. ในการกระตุ้นและ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมให้ ชุ ม ชนเกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง
ในด้านการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการริเริ่ม
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จะเป็นแนวทางที่น�ำไปสู่
ความยั่ ง ยื น ได้ ม ากที่ สุ ด เพราะหากใช้ ก ลไกเชิ ง
นโยบายแต่เพี ยงอย่างเดียว เมื่อมีการผลัดเปลี่ยน
วาระผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร นโยบายต่ า งๆ ก็ อ าจจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่หากทาง อปท. สามารถ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมขึ้นโดยประชาชนผู้อยู่อาศัย
ในพื้ นที่ กิจกรรมเหล่านั้นก็จะคงอยู่อย่างยั่งยืนและ
มีการปฏิบัติสืบต่อกันจนกลายเป็นธรรมเนียมนิยม
ของพื้ นที่นั้นๆ ในที่สุด
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ระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี • ดร.จิดาภา พ้นชั่ว • ปาณฉัตร ทิพย์สุข • จารุปภา วะสี

จากสถานการณ์ สั ง คมสู ง วั ย ที่ มี แ นวโน้ ม จะรุ น แรงขึ้ น การรอพึ่ งระบบการสงเคราะห์ ท่ี อ าศั ย
งบประมาณจากภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน ระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการจึงเป็นทางออกที่เป็นแนวทางในการด�ำเนินการเพื่ อส่ งเสริมภาคีสวัสดิการสั งคมจาก
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่ อสังคม เพื่ อสนับสนุนให้เกิดระบบหรือกลไกในการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชนและกิ จ การเพื่ อสั ง คมในการดู แ ลและสนั บ สนุ น
การมีชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

ช่องว่างของการด�ำเนินการ

ช่องว่างของการด�ำเนินการจากการทีป่ ระชากรสูง
วัยเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้ท�ำให้รัฐบาล
ในทุกประเทศหาทางรับมือกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อคุ้มครองให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไปตลอดวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งในเรื่องร่างกาย สังคม
สุ ข ภาพ และเศรษฐกิจ ซึ่งในหลายประเทศเริ่ม พบว่า
การด�ำเนินการโดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลต่อ
ระบบการเงินของประเทศ ซึง่ ในหลายประเทศทีเ่ ข้าสูส่ งั คม

สูงอายุมานานได้จัดการกับปัญหาโดยการส่งเสริมแนวทาง
ภาคีสวัสดิการสังคมโดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดหาบริการเพื่อสนับสนุน
ให้ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นสั ง คมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยในการด�ำเนินการของแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางใน
การที่มีทั้งข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไป มีจุด
มุ ่ ง หมายในการด� ำ เนิ น การเป็ น ไปเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการในการด�ำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นส�ำคัญ

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
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ในการค้นหาช่องว่างที่จะน�ำมาสู่ข้อเสนอในเชิง
นโยบายเพื่อการด�ำเนินการ ในเดือน พฤษภาคม 2560
ถึงมิถุนายน 2561 ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากเอกสาร
ตํารา งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการแนวทาง
สนับสนุนครัวเรือนผูส้ งู อายุในประเทศไทยและในต่างประเทศ
การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยท�ำการสัมภาษณ์ผแู้ ทนองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน กิจการเพื่อสังคมที่ปฏิบัติงานหรือ
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า นผู ้ สู ง อายุ และสั ม ภาษณ์ ค รั ว เรื อ น
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุ
ในภาพรวมด้วยแบบสัมภาษณ์
ผลจากการศึกษาขอมูลเอกสารและภาคสนาม
พบวา ในการสนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุโดยภาคส่วนต่างๆ
เป็นการกระจายทรัพยากรเพื่อจัดบริการให้กับประชาชน
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ผูสูงอายุ ผูรับบริการ
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ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในรูปแบบของบริการ
ทางสังคม การประกันรายได้ หรือการสงเคราะห์ประชาชน
ผ่านการก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการด�ำเนินการ
ต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันตาม
อุดมการณ์ในเชิงการเมืองการปกครอง ความเชื่อ ค่านิยม
และการให้คณ
ุ ค่าและความหมายกับผูส้ งู อายุทมี่ อี ยูใ่ นสังคม
โดยระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เป็น
ระบบการส่งเสริมภาคีสวัสดิการสังคมในการบริหารจัดการ
เพื่ อ เติ ม เต็ ม ให้ ร ะบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมท�ำ งานได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
จากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เช่น ในส่วนของ
ภาคเอกชน ผ่านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และกิจการเพื่อสังคม และในส่วนของภาคชุมชน ผ่าน
สวัสดิการชุมชน

Institute for Population
and Social Research

หากประเทศไทย มีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยจะก่อให้
เกิดผลดีหลายด้าน ดังนี้ คือ
1) ลดภาระของรั ฐ ด้ า นงบประมาณ และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น การจากภาคี
สวัสดิการสังคมเพื่อเติมเต็มให้ระบบสวัสดิการ
สังคมท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
2) ผู ้ สู ง อายุ จ ะได้ รั บ การคุ ้ ม ครองให้ ผู ้ สู ง วั ย มี
คุณภาพชีวิตที่ดีไปตลอดวาระสุดท้ายของชีวิต
ทัง้ ในเรือ่ งร่างกาย สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
จากบริการที่ตอบสนองความต้องการที่พัฒนา
ขึ้นจากภาคีเครือข่าย
3) ลดภาระของครัวเรือนผู้สูงอายุ และเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือนผู้สูงอายุจากบริการของธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีอยู่ในชุมชนและการสนับสนุนทุน
ผ่านองค์กรการกุศล
4) สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ผ ่ า นแนวทางการ
ด�ำเนินงานทีส่ นับสนุนให้ผสู้ งู อายุได้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการเพือ่
ตนเอง

ท่านรู้ไหมว่า ครัวเรือนผู้สูงอายุ
ที่เปราะบางอยู่กันอย่างไร

ข้อมูลนีม้ าจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกในครอบครัวสูงอายุ
ที่หมู่บ้านนอกเขตเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่
1. รายได้--เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ เป็นรายได้หลักของ
ครอบครัวผู้สูงอายุ ที่เพียงพอส�ำหรับซื้ออาหาร
เท่านั้น อยากได้อย่างอื่นต้องตัดใจ
2. สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด คือ กลับมาเดิน
ได้ กลับมาแข็งแรง กลับมามองเห็น เหมือนเดิม
3. เงิน ที่เพียงพอต่อเดือน โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน
4. สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด คือ กลับมาเดินได้
กลับมาแข็งแรง กลับมามองเห็น เหมือนเดิม
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ขาดรายได้ และออกจาก
สังคม
6. ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ส�ำเร็จรูป มากที่สุด แต่ไม่มีเงินซื้อ
7. ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ต้องการท�ำงานที่มีรายได้
ที่ท�ำได้ที่บ้าน

โอกาสสำหรับภาคเอกชน องคกรไมแสวงผลกำไร กิจการเพื่อสังคม หรือธุรกิจขนาดเล็ก
ในการจัดหาบริการที่บานและในชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการผูสูงอายุ

ซักผา

ตัดผม

สงอาหาร

ทำความสะอาดบาน

ปรับปรุงบาน

ไปธุระเปนเพื่อน

แจงเตือน

บริการรับสง

ใหคำปรึกษา
ผูดูแล

ดูแลตอนกลางวัน
ที่ศูนย

ดูแลแทน
ผูดูแลที่บาน

จัดสงสิ่งจำเปน

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

19

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ข อเสนอข้ อ เสนอกลไกที่ เ ป็ น
แนวทางที่สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการมีชีวิตของผู้สูงอายุได้ 4 แนวทางหลัก
ดังนี้ คือ
แนวทางที่ 1 การปรับบทบาทภาครัฐจากผูใ้ ห้บริการ
มาเป็นผูส้ ง่ เสริมหรือสนับสนุนให้องค์กรภาคีทรี่ ว่ มจัดบริการ
โดยการสนับสนุนทางตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ด�ำเนินการผ่านองค์กรกลางที่ท�ำหน้าที่ในการสนับสนุน
งบประมาณและติดตามประเมินผล
แนวทางที่ 2 การจัดตัง้ เครือข่ายการสูงอายุแห่งชาติ
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการระดมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ทรัพยากรของการดูแลผู้สูงอายุที่มีอยู่ทั่วประเทศ และท�ำ

หน้าทีป่ ระสานงานและน�ำส่งบริการจากผูใ้ ห้บริการไปสูผ่ รู้ บั
บริการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมหรือ
ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อริเริ่มบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นชุมชมและทีบ่ า้ น โดยเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการและเริ่มจากโครงการที่เป็น
กลุ ่ ม ประชากรที่ มี ค วามต้ อ งการเฉพาะและมี ตั ว ชี้ วั ด ที่
สามารถวัดผลความส�ำเร็จได้ชัดเจน
แนวทางที่ 4 การจัดตั้งองค์กรการกุศล เพื่อเป็น
องค์กรกลางในการระดมทุนและบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุน
กิจการด้านผูส้ งู อายุ โดยน�ำทุนทีร่ ะดมมาได้ ด�ำเนินโครงการ
เช่น ให้ทุนกิจการเพื่อสังคม องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร ที่
อยากริเริ่มโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่
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