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ค�าน�า

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึง

ความส�าคญัของการศกึษาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรไทย

ทีม่ต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในประเดน็ต่างๆ รวมท้ัง

ประเด็นทีก่ารเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ ส่งผลต่อความอยูด่มีสีขุ ความเปราะบาง 

และการดูแลกนัของสมาชิกในครอบครวัไทยด้วย นกัวจิยัของสถาบันฯ มุง่

ค้นหาพรมแดนองค์ความรู ้ตลอดจนข้อค้นพบทีส่�าคญัเพือ่ส่งสญัญาณเชงิ

นโยบาย และเชิงปฏบิตัใิห้แก่สงัคมไทย ในการเสรมิสร้างให้สถาบนัครอบครวั

เป็นรากฐานอนัแข็งแรงของสงัคม 

สถาบนัฯ ขอขอบคณุส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกสว.) 

เป็นอย่างยิง่ ทีใ่ห้การสนบัสนนุงบประมาณทัง้ในการวจิยัและการจดัพมิพ์

เป็นหนงัสอืครัง้นี ้และขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวด ีโพชนกุลู 

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สขุารมณ์ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.ปราโมทย์ 

ประสาทกลุ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.อภชิาต ิจ�ารสัฤทธริงค์ คณุจริะพนัธ์ 

กัลลประวิทย์ คณะที่ปรึกษากรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร และท่านผูท้รงคณุวฒุ ิทีก่รณุาให้ค�าชีแ้นะ

อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ทัง้ต่อชุดโครงการวจิยั และการผลติหนังสอืเล่มน้ี

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.รศรินทร์	เกรย์																																																				
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

   มหาวิทยาลัยมหิดล





จาก…

ความอยู่ดีมีสุข ถึงความเปราะบาง

เมื่อ พ.ศ. 2559 ผู้เขียนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย (สกสว.) ให้ด�าเนินการชุดโครงการวิจัย	 “ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย” ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการวิจัย1 มองความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยในประเด็น 

3 ประเด็น ได้แก่ การสร้างสมดุลระหว่างการท�างานและชีวิตครอบครัวเพื่อให้สามีภรรยายุค

ปัจจุบันสามารถมีลูกและเลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นความพร้อมท้ังในแง่ปริมาณ 

คุณภาพ และการเข้าถึงศูนย์ศึกษาก่อนวัยเรียน และประเด็นความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวใน

ชนบทไทย ซึ่งมีบริบทเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 

เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ผู้เขียน และนักวิจัยผู้ช่วยในขณะนั้นคือคุณธีรนุช ก้อนแก้ว และ

คุณริฏวัน อุเดน ได้ร่วมกันเขียนหนังสือ “ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”2 เพื่อเผยแพร่ 

ข้อค้นพบต่างๆ จาการสังเคราะห์งานวิจัยโครงการย่อยท้ัง 3 โครงการ ซ่ึงมีหลายประเด็น 

ทีส่ะท้อนปัญหาทีเ่กิดขึน้กับครอบครัวไทยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ

1  (1) โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีบุตร ผ่านการสร้างสมดุลในการท�างานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ  
ด�าเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา (2) โครงการวิจัยการให้บริการของศูนย์การศึกษา 
ก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด�าเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ  
(3) โครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนชนบทไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ด�าเนินการ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา

2  https://www.trf.or.th/featured-documents/185-interesting-docs/11861-the-well-being-of-thai-family 
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สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาทิ การบีบคั้นทางเศรษฐกิจที่ท�าให้

ประเด็นการสร้างสมดุลระหว่างการท�างานและการสร้างครอบครัว รวมถึงวิถีการด�าเนินชีวิต 

ในปัจจุบันน�าไปสู่การตัดสินใจมีลูกน้อย ความไม่สมดุลในการกระจายตัวท้ังเชิงปริมาณ  

เชิงพื้นที่ และเชิงคุณภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นท่ี 

เขตเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการอยู่อาศัย (Living arrangement)  

ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการความสัมพันธ์ภายในครอบครัวชนบท ท�าให้พบว่ามีครอบครัวไทย

หลายลักษณะ ที่มีความเปราะบางต่อความอยู่ดีมีสุข อันเนื่องมาจากกลไกการดูแล และ 

การช่วยเหลือเกื้อกูล จากทั้งสมาชิกในครอบครัวเองท่ีอยู่ห่างไกลกันมากขึ้น จากท้ังชุมชน 

ที่มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันลดลง และจากท้ังกลไกและโครงสร้างองค์กรภาครัฐในท้องถ่ิน

มีความแตกต่าง หลากหลาย เป็นเหตุให้ผู้เขียนเสนอต่อ สกสว. ให้ด�าเนินชุดโครงการวิจัย 

ต่อเนื่องจากชุดโครงการวิจัยแรก ภายใต้หัวข้อ	 “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย” ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย  

4 โครงการ3 เพื่อคลี่ประเด็นความเปราะบางของครอบครัวไทยในประเด็น การปรับการดูแล 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบต่างๆ 

ทั้ง 4 โครงการวิจัยย่อยนี้ เช่ือมต่อภาพการดูแลครอบครัวไทยตั้งแต่ “ในบ้าน”  

ออกไปพื้นที่ “ข้างบ้าน” จนถึงท้องถิ่น กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ 

“ตลาดหลักทรัพย์” เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่า เรื่องของครอบครัว ไม่ใช่เรื่องของเฉพาะ

ครอบครัวเสียแล้ว แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องระดมก�าลังและทรัพยากรเพื่อสร้างความเข้ม

แข็งให้แก่ครอบครัวไทย ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างประชากรจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นนี้ เพื่อให้ครอบครัวไทย และสังคมไทย ด�าเนินไปได้

อย่างเข้มแข็ง และเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนวัตกรรม เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมมิติต่างๆ 

ได้แก่ สถาบนัครอบครัว ชมุชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลแก้ไขความเปราะ

บางของครอบครัวไทย ตามรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีหลากหลายปัจจุบันซ่ึงเป็นมิติท่ียังไม่เคยมี 

การศกึษามาก่อน การศกึษาในครัง้นี ้จงึมุง่ไปทีส่ภาพความเป็นไปและพลวตัรของสถานการณ์

3  (1) โครงการวจิยั การปรบัวถิกีารท�างานของครอบครัวเม่ือมีบตุร โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจติรา 
(2) โครงการวิจัย การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซ่ึงมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมิน 
ความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนครัวเรือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน (3) โครงการ 
วจิยั กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดแูลครัวเรือนเปราะบาง: กรณศีกึษาครัวเรือนข้ามรุ่น และ
ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว โดย ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา และ (4) โครงการวิจัย ระบบ 
การสนับสนุนผู้สงูอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพือ่สังคม โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.ธรีนงค์ สกลุศรี

ค
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ครอบครัวไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่สังคมไทยก�าลังรุดหน้าเข้าสู่สังคมสูงวัย 

อย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged 

society) อย่างรวดเรว็ การสมานความเปราะบางทีจ่ะเกดิขึน้ และการเสรมิสร้างความเข้มแขง็

ครอบครัวไทยรักษาความอบอุ่น ช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพากัน อาศัยกันในระดับต่างๆ เพื่อให้

ครอบครวัทีแ่ม้จะเป็นหน่วยสงัคมทีเ่ลก็ทีส่ดุ แต่กแ็ขง็แรงท่ีสดุได้ ในการผลติและดูแลทรพัยากร

มนุษย์ให้กับสังคมไทย

หนงัสอื “ครอบครวัเปราะบาง เมือ่การเปลีย่นแปลงของสงัคมอาจท�าร้ายและท้ิงใครบางคน
ไว้เบื้องหลัง” เล่มนี้ เกิดจากการสังเคราะห์ และสกัดประเด็นข้อค้นพบจากโครงการวิจัยย่อย
ทั้ง 4 โครงการ แสดงความเชื่อมโยงของกลไกการดูแลสมาชิกในครอบครัวไทย ตั้งแต่ 

ภายในบ้าน กลไกชุมชน รฐัสวสัดกิารและภาคประชาสงัคม เพือ่ให้เหน็การบรูณาการของกลไก

ต่างๆ ในสังคมไทยที่ท�างานเกื้อกูลกันได้ ประกอบกับการสังเคราะห์วรรณกรรมทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเปราะบาง เพื่อให้มีความกระชับในการเผยแพร่  

เป็นประโยชน์ทางวิชาการและนโยบายการพัฒนาครอบครัวไทยต่อไป โดยครั้งนี้ได้ร่วมงาน 

กับนักวิจัย 2 ท่านคือ คุณกมลชนก ข�าสุวรรณ และคุณพิมลพรรณ นิตย์นรา ซึ่งเป็นนักวิจัย

ที่ศึกษาประเด็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมกันทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

เกีย่วกบัความเปราะบางของครอบครวั ตดิตามการลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมลูของโครงการวจิยัย่อย

ทั้ง 4 โครงการ สังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากโครงการวิจัยย่อย และร่วมกันเขียนหนังสือ

เล่มนี้จนส�าเร็จ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยสะท้อนภาพครอบครัวไทยในมิติท่ีน่าห่วงใย  

แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อว่าสถาบันครอบครัวไทยอ่อนแอลง ซึ่งจริงๆ แล้วสถาบันครอบครัวไทย

ยังเข้มแข็งและเป็นรากฐานของสังคมที่เช่ือมโยงสมาชิกในครอบครัวให้ดูแลและห่วงใยกัน 

ไม่เสือ่มคลาย การสมานและเยยีวยารอยเปราะทีพ่บในวนันีจ้ะท�าให้ครอบครวัไทยยิง่อบอุน่ขึน้ 

แข็งแรงขึ้น ดูแลกันและกันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภูเบศร์	สมุทรจักร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
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ค�าน�าผู้เขียน

เคาะประตบู้านไทย....ใครอยู่บ้าง 

หนังสือ The Sociology of Family: Change and Diversity in Intimate Rela-

tions ของ Deborah Chambers (2102) สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวใน

ศตวรรษที่ 19 และ 20 ที่มีปัจเจกานุวัฒน์ (Individualization) ซึ่งโดยรวมหมายถึง 

การที่คนในสังคมมุ่งสู่ความเป็นปัจเจกนิยม ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะและ

ตรงตามความต้องการของตนเอง และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้น โดยนัยหนึ่งนั้นสื่อ 

ความหมายถึงการเสื่อมคลายของความเป็นพหุนิยม (Collectivism) ท่ีมุ่งเน้นการเอื้อต่อ 

ส่วนรวม ซึ่งในเชิงของครอบครัวศึกษานั้น สื่อต่อเนื่องไปถึงการลดลงของความเป็นแบบแผน

ประเพณี (Detraditionalization) ของการสร้างครอบครัว อาทิ การตัดสินใจเกี่ยวกับจ�านวน

บุตรที่สามารถเลี้ยงได้ การอยู่อาศัยร่วมกันของสามีภรรยาในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การอยู่กินโดยไม่สมรส (Cohabitation) การแยกกันอยู่คนละที่ (Living Apart but  

Together: LAT) การชะลอการแต่งงานตลอดจนบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ของสมาชิก

ในครอบครัว อาทิ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสามีภรรยา และพ่อแม่ กระแสการเปลี่ยนของ

สงัคมและครอบครัวเช่นนี ้ท�าให้เกดิครอบครัวหลายลักษณะ ซึ่งบางลกัษณะมคีวามเปราะบาง 

(Vulnerability) ทีเ่กีย่วเนือ่งโดยตรงกบัการเกดิระยะห่างเชงิพืน้ที ่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อระยะ

ห่างเชิงความสัมพันธ์ รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยและการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว

ชาย โพธิสิตา (2552) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยในประเด็นดังกล่าว 

และได้สะท้อนออกมาเป็นรปูแบบของครวัเรอืนไทยทีน่บัวนัจะมคีวามหลากหลาย แตกต่างจาก

ครวัเรอืนไทยในอดตี สงัคมไทยในปัจจบุนัมทีัง้ครวัเรอืนแบบดัง้เดมิ ทีเ่ป็นครวัเรอืนขยาย (ทีม่ี

คน 3 รุน่ หรอืมากกว่า) ครวัเรอืนเด่ียว (ครวัเรอืนทีม่คีน 2 รุน่) และยงัมคีรวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีว 

ครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่ไม่ใช่ญาติ และแม้ในครัวเรือนเดี่ยวก็ยังแยกย่อยออกเป็น

ง
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ครอบครวัแบบคูส่าม-ีภรรยาทีไ่ม่มบีตุร ครอบครวัเดีย่วแบบมทีัง้สาม-ีภรรยา และบตุร ครอบครวั

เลี้ยงเดี่ยวแบบมีลูกกับพ่อ หรือแม่ แม้ว่าปัจจุบันครัวเรือนขยายยังเป็นลักษณะครัวเรือนหลัก 

ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ซึ่งสูงกว่าครัวเรือนประเภทอื่นๆ แต่การเพิ่มขึ้นของครัวเรือน

ประเภทอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 2559) ซึ่ง

ความหลากหลายทีเ่กดิขึน้นี ้ไม่เพยีงแต่ท�าให้การจดัการความสมัพนัธ์ และการอดุหนนุเกือ้กลูกนั

ภายในครอบครวัเปลีย่นแปลงไป แต่ยงัท�าให้นยิามเกีย่วกบั “ครอบครวั” และ “ครวัเรอืน”ต่างไป

จากที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เคยเข้าใจ และใช้ในการก�าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อ

การสนับสนุนครอบครัว

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนเหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติครอบครวัในทกุจงัหวะ  

และขั้นตอนของเส้นทางชีวิต (Life course) นับตั้งแต่การใช้ชีวิตร่วมกันเริ่มขึ้น การตัดสินใจ

มีลูก การเลี้ยงลูก การดูแลพ่อแม่ยามป่วยไข้ แก่ชรา และไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ซึ่ง

การเปลีย่นแปลงของครอบครวัไทยในศตวรรษท่ี 21 แสดงให้เห็นแล้วว่า ท�าให้เกดิการสัน่คลอน

เสถียรภาพของการอยู่ร่วมกันฉันท์ครอบครัว ที่อาจยิ่งท�าให้การเกิดลดลง ส่วนความตายที่ยืด

เวลาออกไปเนือ่งจากการมอีายยุนืยาวข้ึน กลบัสร้างความกังวลเกีย่วกบัเงนิออมทีอ่าจไม่เพยีงพอ 

และการตายอย่างเดียวดาย ห่างไกลจากลูกหลาน และญาติพี่น้อง

หนังสือเล่มนี้สะท้อนความเปราะบางท่ีเกิดขึ้น ท้ังในมิติของครอบครัวรุ่นใหม่ ท่ีพ่อแม่

ต้องมกีารปรบัวิถกีารท�างาน และการด�าเนนิชวีติเมือ่เริม่มลีกู ในสภาวะเศรษฐกจิทีบ่บีคัน้ และ

ในสภาพสังคมที่มีข้อจ�ากัดในมีลูกและการเลี้ยงลูก ความหลากหลายของรูปแบบการอยู่อาศัย 

(Living arrangement) ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีระดับและลักษณะความเปราะบางท่ีแตกต่างกัน 

และการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนและกจิการเพือ่สงัคม” ศกึษามติใิหม่ของความร่วมมอืในการ

ดแูลสงัคมจากภาคเอกชน ในรปูแบบกจิการเพือ่สงัคม (Social enterprise) ทีต้่องท�างานร่วม

กับภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดกลไกที่ยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้เขียนได้รวบรวมข้อค้นพบจากโครงการวิจัยย่อยท้ัง 4 โครงการ แยกเป็นประเด็น

ส�าคัญๆ และแสดงเป็นตาราง ไว้ในภาคผนวก ข. ซึ่งมีความยาวค่อนข้างมาก แทนที่จะเอา

มารวมไว้ในส่วนของเนือ้หา เพือ่ไม่ให้รบกวนความต่อเนือ่งของเนือ้หา และไม่ให้ดเูป็นรายงาน

การวิจัยเกินไปจนเสียอรรถรสของหนังสือ 

ทัง้นี ้ภาพรวมของข้อค้นพบทัง้หมด ได้แสดงให้เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงของครอบครวัไทย

โดยเฉพาะในมติทิีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร ซึง่สะท้อนให้เหน็ความเชือ่มโยง

จ
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ของกลไกการดแูลครอบครวัในสภาวะทีส่มาชกิในบ้านอยูก่นัอย่างกระจดักระจาย ท�าให้การช่วยเหลอื

ดูแลกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยกันเลี้ยงดูลูก หลาน หรือปู่ย่าตายายท�าได้ไม่เต็มที่ ในขณะ

ทีผู่ห้ญงิซ่ึงเคยเป็นหลกัในการท�าหน้าทีเ่หล่านี ้ต้องออกไปท�างานนอกบ้านมากขึน้ เพือ่ช่วยกนั

ท�ามาหากินให้เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจที่กดดันให้คนท�างานมากขึ้น และลงเอยด้วยการถูก

คาดหวังจากทุกคนให้ท�าหน้าที่ทุกอย่าง ทั้งนอกบ้านและในบ้านอย่างสมบูรณ์ตามแม่และเมีย

ในอุดมคติของสังคมไทย ตัวช่วยที่อยู่นอกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงรับจ้าง หรือสถานรับ

เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุในปัจจุบันมีราคาแพงลิ่ว ข้างบ้านที่เคยเป็นเครือญาติหรือรู้จักไปมาหาสู่

และพึง่พากนักลายเป็นคนทีไ่ม่คุน้หน้าคุน้ตา หรอืคุ้นหน้ากันแต่ไม่สนิทและไว้วางใจกัน ตามสภาพ

ท้องถิ่นที่พัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างคึกคัก ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ล�าพังมากขึ้น และอาจต้องช่วย

รับหลานมาเลี้ยงเพื่อให้ลูกไปท�างานต่างถิ่นได้อย่างมีห่วงน้อยที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แม้ที่สุดจะไม่เกินก�าลังของคนในครอบครัวท่ีสุดท้ายต้องช่วย

เหลือซ่ึงกนัและกนัให้ได้ แต่กก็ระทบต่อความอยูด่มีสีขุของครอบครวั และท�าให้ภาคส่วนต่างๆ  

ของสงัคมต้องเข้ามาช่วยการดแูลครอบครวัอย่างเป็นระบบและเป็นรปูธรรมมากขึน้ ซ่ึงภาคส่วน 

ที่ว่านี้ จะหวังพึ่งแต่องค์กรของรัฐโดยเฉพาะในรูปแบบของการสงเคราะห์เท่านั้นจะไม่ทั่วถึง 

และเพียงพอกับการขยายตัวของสังคมไทยในปัจจุบัน การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลครอบครัว จึงเป็นกรอบทัศน์

ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการมององคาพยพ หรือระบบนิเวศน์ของการดูแลครอบครัว

ทัง้หมด จากภายในครอบครวัออกไปสูภ่ายนอกครอบครวัอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้ครอบครวัไทย

ท�าหน้าที่ห่วงใยและดูแลกันได้อย่างดีที่สุด

ภูเบศร์	สมุทรจักร
กมลชนก	ข�าสุวรรณ
พิมลพรรณ	นิตย์นรา
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1

“แอบ๊ข้าวท่ีหายไป”

ความนัยแหง่การเปล่ียนแปลงของสังคมและครอบครวั

“แอ๊บข้าว” ในภาษาเหนอื หมายถงึ ภาชนะจกัสานส�าหรบับรรจขุ้าวเหนยีวนึง่สกุ ในภาษา

อีสานใช้ค�าว่า “กระติ๊บข้าว” ในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยไม่พบว่ามีภาชนะบรรจุข้าวเหนียว

ในลักษณะนี้ คงเป็นเพราะภาคเหนือและภาคอีสานมีลักษณะความเป็น “ลาว” ร่วมกัน และมี

วัฒนธรรมการกนิข้าวเหนยีวเหมอืนกนั ทัง้แอ๊บข้าว และกระติบ๊ข้าวมลีกัษณะลวดลายแตกต่าง

กันไปตามแต่ละท้องถิ่น ท�าจากใบไผ่บ้าง ใบจากบ้าง ใบตาลบ้าง มีรูระบายอากาศท่ีพอ

ประมาณ ท�าให้ข้าวเหนียวนึ่งสุกที่บรรจุอยู่ไม่แฉะ หรือแห้งเกินไป ปลอดภัยจากแมลงต่างๆ 

ฝามีความลึกเกือบเท่าตัวภาชนะที่บรรจุข้าว ท�าให้เวลาปิดแล้วฝาจะอมตัวภาชนะแลดูเกือบ

เป็นชิน้เดยีว จงึสามารถรกัษาความอุน่และความชุม่ได้เป็นสองชัน้ ในฤดหูนาวชาวบ้านจะเกบ็

ไว้ใต้ผ้าห่มเพื่อรักษาความอุ่นและนุ่มของข้าวเหนียว
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แอ๊บข้าว เป็นภาชนะส�าคญัของการกนิอยูร่ว่มกนัของครอบครวัไทยเหนอืและไทยอสีาน 

เพราะแต่ละบ้านมักจะมีแอ๊บข้าวเพียงแอ๊บเดียวส�าหรับคนกินร่วมกันในครัวเรือน และอาจมี

แอ๊บส�ารองใบย่อมลงมาส�าหรับใส่ข้าวเหนียวติดตัวไปกินเวลาออกไปท�างานนอกบ้าน ในสมัย

ที่ครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ย ครัวเรือนละ 5-6 คน หรือถอยเวลาไปนานยาวกว่าน้ัน ตามท่ี

บันทึกในหนังสือ A thousand miles on an elephant in the Shan states ของ Holt  

Samuel Hallett (1890) ครัวเรือนของเมืองต่างๆ ท่ีปรากฏในบันทึก ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน 

ภาคเหนือของประเทศไทย เช่น ล�าปาง เชียงใหม่ พะเยา มีสมาชิกเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ  

8 คน แอ๊บข้าวจึงต้องมีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1 ฟุต เพื่อให้บรรจุข้าว 

พอส�าหรับทุกคนเวลานั่งล้อมวงกินข้าวร่วมกัน ในครอบครัวชาวบ้านท่ัวไปมักท�าอาหารมื้อละ

เพียงหนึ่งอย่าง อาจมีของเคียงเล็กๆ น้อยๆ แซมเสริมบ้าง ส่วนในครอบครัวที่มีฐานะดีหน่อย

ก็อาจจะมีอาหารมากถึงสองสามอย่างในส�ารับ ซ่ึงชาวเหนือเรียกว่า “โตก” หรือ “สะโตก”  

มบีางกรณีที่แม่อุ้ยพ่ออุ้ย ซึ่งหมายถึงผู้สูงอายใุนครัวเรือนจะแยกส�ารับทานบ้าง แอ๊บข้าวกจ็ะมี

ขนาดเล็กลงส�าหรับคนเดียวหรือสองคน

การล้อมวงกินข้าวร่วมกันเป็นกิจกรรมครอบครัวที่มีความหมายลึกซึ้งไปกว่าการกิน 

ให้อิ่มตามเวลาอาหาร เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีคนในบ้านได้พบปะพูดคุยกัน เล่าสารทุกข์สุกดิบ 

ช่วยกนัแก้ปัญหา สะสางความขดัแย้ง สอืทอดเรือ่งราวความเป็นมาของครอบครวั เป็นทีอ่บรม

สัง่สอน ว่ากล่าวตกัเตอืน ปรกึษาปัญหา แสดงความยนิด ีและอืน่ๆ อกีมากมาย การอยูก่นิข้าว 

พร้อมหน้าจงึมคีวามส�าคญัต่อความอบอุน่ และความแน่นแฟ้นภายในครอบครวัตามวถิชีาวบ้น

โครงสร้างครวัเรอืนไทย ในมติขิองจ�านวนสมาชกิเปลีย่นแปลงอย่างน่าตกใจเมือ่ล่วงเข้า

สู่ศตวรรษที่ 21 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีเหลืออยู่เพียงครัวเรือนละประมาณ 3 คน (ข้อมูล ณ 

ปีฐาน พ.ศ. 2553) โดยเฉพาะในเขตเมอืงทีข่นาดทีด่นิมรีาคาแพงขึน้ บ้านเรอืนและทีอ่ยูอ่าศยั

ประเภทต่างๆ มีขนาดเล็กลง ครอบครัวไทยปรับตัวให้เข้ากับขนาดพื้นที่บ้านและที่อยู่อาศัยที่

หดตัวลง และรูปแบบการอยู่อาศัยแบบใหม่ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรรที่มีการจัดแบ่งที่ดินเป็น 

แปลงๆ ขนาดเท่าๆ กัน บ้านมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันท้ังแถว หรือบ้านแบบทาวน์เฮ้าส์ท่ี 

มผีนงับ้านตดิๆ กนั รวมทัง้การอยูเ่ป็นห้องๆ บนอาคารสงูๆ ชัน้หนึง่มหีลายๆ ห้องทีฝ่รัง่เรยีก

ว่าอพาร์ทเม้นท์ แต่คนไทยเรียกว่าคอนโดมิเนียม คนไทยพากันเข้ามากระจุกตัวแออัด 

ในเมืองมากขึน้ๆ อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้เพือ่แลกกบัการอยูใ่กล้ความเจรญิ ไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษา  

หรือแหล่งท�ามาหากิน ซึ่งเป็นแรงดึงดูดหลักของการย้ายถิ่น ท�าให้พื้นที่เขตเมืองหนาแน่นขึ้น 

และขยายตัวออกไปมากข้ึน ในบางพื้นที่ได้รุกรานเขตท่ีเคยเป็นชนบท และเปลี่ยนเขตชนบท

ให้กลายเป็นพื้นที่ “กึ่งเมือง” ซึ่งยิ่งมีความซับซ้อนทางสังคมในหลากมิติ
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แอ๊บข้าวใบใหญ่ หายไปจากครัวเรือนไทยพร้อมกับการทยอยหายหน้าไปของสมาชิก 

ในครอบครัวในศตวรรษที่ 21 ที่ต่างแยกย้ายออกจากบ้านในช่วงเวลาต่างๆ จนเหลือเพียง

สมาชิกเพียงแค่ 2-3 คนในครัวเรือน ท�าให้การลงมือเข้าครัวประกอบอาหารจ�านวนมากอย่าง

เอิกเกริกดังเช่นสมัยก่อนไม่คุ้มค่าทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป ปรากฏการณ์ “แม่บ้าน 
ถงุพลาสตกิ” เป็นววิฒันาการทางสงัคมทีส่ะท้อนการเปลีย่นของขายในตลาดสด จากเดมิทีข่าย

แต่ของสดเพื่อไปประกอบอาหาร มาเป็นขายอาหารส�าเร็จรูปเรียงรายหลายหม้อหลายถาด 

รอตักใส่ถุงพลาสติกขนาดย่อมเหมาะส�าหรับการกิน 1-2 คน การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของครัวเรือน โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) รายงานว่า ครัวเรือนในเขต

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีการบริโภคอาหารนอกบ้าน ร้อยละ 

38.6 ซึ่งสูงกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากความเป็นสังคมเมืองที่ค่อนข้างสูง การใช้ชีวิตที่เร่งรีบแข่ง

กับเวลา ซึ่งการบริโภคอาหารนอกบ้านเป็นความสะดวกสบายและประหยัดท้ังงบประมาณ  

และเวลาการท�าอาหารของแม่บ้าน ที่นอกจากต้องดูแลงานบ้านและดูแลความอยู่ดีกินดี 

ของสมาชกิในบ้านแล้ว ยงัต้องท�าหน้าทีช่่วยสามที�ามาหากนิอกีแรงหนึง่ด้วย ตามความจ�าเป็น 

และแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความดีของอาหารปรุงส�าเร็จรูปอีกประการหน่ึง  

คือท�าให้ส�ารับอาหารในครัวเรือนมีความหลากหลายมากข้ึน ไม่ได้จ�ากัดแต่การกินอาหาร 

มื้อละอย่างอีกต่อไป ส่วนข้าวซึ่งเป็นศูนย์กลางของส�ารับอาหารนั้นก็สามารถซื้ออย่างส�าเร็จรูป

ได้ง่ายดายเช่นกนั แม่ครวัไม่ต้อง “หม่าข้าว” ซึง่หมายถงึการแช่ข้าวเหนยีวในน�า้ค้างคนืไว้ก่อน

จะน�าไปนึ่ง ข้าวเหนียวนึ่งสุกส�าเร็จรูปสามารถหาซื้อได้ง่ายๆ จากตลาดสด แม่ค้าแบ่งขายให้

ได้มากน้อยตามความต้องการและจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน บรรจุอยู่ในใบตองกล้วย หรือ

ใบตองตงึ (ตองสกั) ขนาดใหญ่ ซึง่ปัจจบุนัเริม่หาได้ยาก และหันมาใช้ถงุพลาสตกิเป็นส่วนใหญ่  

ส่วนข้าวที่กินไม่หมดสามารถเก็บไว้ในถุงพลาสติกแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น และเมื่อต้องการกิน 

อีกครั้งก็สามารถอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ ให้เหนียวอุ่น นุ่มได้ทันใจในเวลาไม่ถึงสองนาที  

บ้านไหนที่อยู่คนเดียวก็ซื้อครั้งละ 5-10 บาทได้ หากอยู่เป็นครัวเรือนเดี่ยวที่มีพ่อแม่ลูกก็อาจ

ซ้ือห่อเล็กๆ หลายๆ ห่อ แต่ถ้าอยู่เป็นครัวเรือนขยายท่ีมีปู่ย่าตายายอยู่ร่วมด้วย อาจซื้อ 

ห่อใหญ่ขนาด 1 กิโลกรัม หรือครึ่งกิโลกรัม 

ไม่เพียงเฉพาะแอ๊บข้าวใบใหญ่ที่เท่าน้ันหายไปแล้วจากครัวเรือนไทย หากมองไป 

รอบๆ ครัว และรอบๆ บ้าน เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างที่ล้วนเกิดขึ้นจาก 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของสมาชกิในครวัเรอืน ถงัแก๊สหุงต้มขนาดใหญ่ความจ ุ15 กิโลกรมั 

เปลี่ยนเป็นถังแก๊สขนาดเล็ก 7 หรือกระท่ัง 4 กิโลกรัม เน่ืองจากการประกอบอาหารใน 

ครวัเรอืนทีล่ดลงไปอย่างมาก ภาชนะประกอบอาหารตัง้แต่กระทะ หม้อ ตูก้บัข้าว รวมไปจนถงึ 
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เตา และแม้แต่ขนาดของห้องครวัเองกม็ขีนาดเลก็ลงเป็นอย่างมาก ครวัไทยปัจจบุนัไม่ต้องการ

อะไรมากไปกว่าเตาไมโครเวฟ ตู้เย็น และโต๊ะอาหารเล็กๆ ส�าหรับ 2-3 คนนั่ง และในการอยู่

อาศยับางรปูแบบ เช่น ห้องชุดขนาดอยูก่นั 1-2 คน ไม่ได้ออกแบบให้มห้ีองครวัเสยีเลยด้วยซ�า้ 

การประกอบอาหาร และการกินอาหารซึ่งเคยเป็นกิจกรรมในบ้าน กลายเป็นกิจกรรมที่ต้องท�า

นอกบ้าน และไม่เพยีงการเปลีย่นแปลงของขนาดห้องครวั จ�านวนและขนาดของภาชนะเท่านัน้ 

แม้แต่อาหารและเครือ่งปรงุต่างๆ ในปัจจบัุนล้วนต้องแบ่งขายให้มขีนาดเลก็ลงเพือ่ให้สอดคล้อง

กับจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน เช่น น�้ามันพืช น�้าปลา ซอสปรุงรส ที่เคยบรรจุขวดขนาดใหญ่

กลายเป็นขวดขนาดเล็ก กล้วยทีเ่คยแบ่งขายทีละครึ่งหวี ต้องแบ่งขายทลีะลูก หรือสองลูกเพื่อ

ให้กินได้ทัน 

แอ๊บข้าวในสังคมไทยทุกวันนี้จะพบเห็นได้ก็เพียงแค่ในร้านท่ีขายอาหารพื้นบ้าน  

และเหลือให้เห็นเฉพาะขนาดเล็กจิ๋วส�าหรับคนเดียวกิน บรรจุข้าวเหนียวที่ใส่ถุงพลาสติกไว้อีก

ทีหนึ่งเพื่อข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดแอ๊บข้าว ส่วนแอ๊บข้าวขนาดใหญ่ตลอดจนข้าวของเครื่องใช ้

ทีเ่ป็นร่องรอยของการอยูอ่าศยัแบบครวัเรอืนขยายขนาดใหญ่สดุท้ายคงมใีห้เหน็ได้ในพพิธิภณัฑ์

ร่วมสมัยเท่านั้น

พัฒนาการของสังคมไทยในช่วงระยะเวลาครึ่งศตวรรษท่ีผ่าน ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลง

สภาพทางกายภาพของครัวเรือนไทยเท่านั้น แต่การใช้เวลาอยู่ร่วมกันในบ้านก็เป็นอีกมิติหนึ่ง 
ของการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนไทยที่น่าจับตามอง

ในยุคที่ครัวเรือนไทยแยกกันอยู ่กระจัดกระจายและห่างไกลขึ้นจากแต่เดิมท่ีเคย 

อยู่ร่วมกัน 3-4 รุ่น ในขั้นหนึ่งเพื่อเห็นแก่ความก้าวหน้าด้านการศึกษา ต่อมาอีกขั้นก็เพื่อเห็น

แก่อาชพีการงานทีด่ ีและอกีขัน้เพือ่ได้อยูใ่กล้กบัคูช่วีติ จนกระทัง่ถงึการย้ายไปเพือ่ให้ลกูได้อยู่

ใกล้โรงเรียนดีๆ ท�าให้การพบปะและรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเคยท�าร่วมกันในชีวิตประจ�าวัน

ลดน้อยลงไป การที่สมาชิกในครัวเรือนรอกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างน้อยในมื้อเย็น 

ของแต่ละวัน กลายเป็นกิจกรรมที่ต้องรอคอยโอกาสพิเศษ เช่น วันเทศกาล วันหยุดยาว  

หรือการฉลองวันส�าคัญบางอย่างของครอบครัว ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเก้ือหนุน 

ให้สมาชิกครัวเรือนมีความรัก ความผูกพันที่เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ ก่อให้เกิดเป็นครอบครัว

อบอุน่เข้มแขง็ (บงัอร เทพเทยีน และคณะ, 2008; Sprunger, L.W., Boyce, W. T., & Gaines, 

J. A., 1985) และแม้ในบางครอบครวัทีอ่ยูกั่นแบบครวัเรอืนขยาย แต่ภารกจินอกบ้านของแต่ละ

คนที่มีมากขึ้น อีกทั้งเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งยาวนานขึ้น ท�าให้สมาชิก

ในบ้านใช้เวลาร่วมกันลดลง
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ในครัวเรือนช้ันกลางที่อยู่ในเขตเมืองหรือก่ึงเมือง การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นอย่าง 

มีคุณภาพกลายเป็นสนามการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างท่ีพ่อแม่เองไม่ได้ตั้งใจ แต่เกม

การอยู่รอดในกลไกการศึกษาของไทยบีบบังคับให้พ่อแม่และลูกลงสนามการแข่งขันอย่าง 

ไม่มีทางเลือก ด้วยการทุ่มเงินเท่าที่มีหรืออาจท่ีเกินจะมี (ซึ่งหมายถึงการต้องเป็นหนี้เป็นสิน) 

รวมทัง้เวลาทัง้หมดให้กบัการตดิอาวธุทางปัญญาด้วยการกวดวชิา เรยีนเสรมิทกัษะพเิศษต่างๆ 

พ่อแม่สาละวนอยู่กับการเทียวรับเทียวส่งและนั่งรอลูกเรียนพิเศษ พ่อแม่ชั้นกลางยุคปัจจุบัน

เข้าไปมีส่วนร่วมกบัการจดัการศกึษาของลกูเรยีนพเิศษ (Parental involvement in educa-

tion) เพิ่มขึ้นในระดับเข้มข้นอย่างมากในช่วงเวลาวันหยุด หรือแม้แต่ช่วงเย็นของวันธรรมดา 

ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เด็กวิ่งเล่นกับเด็กๆ รุ่นเดียวกันในละแวกบ้าน หรือรับผิดชอบช่วยเหลืองาน

บ้านตามสมควรแก่วัย เวลาของพ่อแม่ลูกส่วนใหญ่จึงอยู่นอกบ้าน และในกรณีที่มีลูกมากกว่า 

1 คน สามีภรรยาอาจต้องแบ่งกนัดูแล เพราะลกูแต่ละคนอาจเรยีนพเิศษคนละท่ี หรอืมกิีจกรรม

ทีไ่ม่เหมอืนกนั การปล่อยให้ลกูเดนิทางไปไหนมาไหนโดยล�าพงัด้วยบรกิารขนส่งสาธารณะ เช่น 

รถประจ�าทาง หรอืแม้กระทัง่การข่ีจกัรยานไปไหนมาไหน อาจไม่เหมาะกับสภาพความปลอดภยั

ของสังคมในปัจจุบัน

ในประเด็นนี ้ระยะห่างระหว่างบ้านและทีต่ัง้ของกจิกรรมต่างๆ	นอกบ้านเป็นมติท่ีิมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปที่น่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ในท่ีนี้เน้นใช้ค�าว่าระยะห่าง (Distance) ซึ่ง
เป็นความห่างทางอุดมคติ ไม่ใช่ระยะทางที่วัดได้ทางภูมิศาสตร์ เพราะในบางครั้งระยะทาง

ใกล้ๆ ในสังคมที่มีความเป็นเมืองมากข้ึนกลับใช้เวลาเดินทางนานกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก 

ท�าให้ระยะทางสัน้ๆ กลายเป็นระยะทางทีแ่สนไกลได้ การทีร่ะยะห่างเพิม่มากข้ึนตามพฒันาการ

ของสงัคมท่ีมคีวามเป็นเมอืงมากข้ึนนีเ้องทีท่�าให้เวลาทีใ่ช้ในบ้านลดลงไปด้วย การใช้เวลาร่วมกนั 

ของครอบครวัต้องแปรตามด้วยการปรบักจิกรรมในบ้านให้สอดคล้องกบัความคาดค้ันของสงัคม

นอกบ้าน การกินข้าวร่วมกนัในบ้านอาจต้องต่างคนต่างกินมากขึน้ ปู่ย่าตายายต้องดูแลตวัเอง

มากขึ้น เพราะลูกและหลานใช้เวลานอกบ้านนานขึ้น การท�าความสะอาดบ้านเรือนเปลี่ยน 

จากการท�าทุกวันเป็นนานๆ ครั้ง เช่น สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง หรือต้องจ้างคน 

มาท�าความสะอาดแทน เวลาในการพบปะพดูจาวสิาสะระหว่างสมาชกิในครวัเรอืนแบบพบหน้า

หาได้ยากข้ึน แปรรูปกลายเป็นบทสนทนาผ่านห้องแชท	 (Chat	 room)	 ท่ีมักตั้งชื่อว่า	 
“ห้องครอบครัว”	 และอาจเหลือเพียงการส่งสติกเกอร์แทนค�าพูดและความรู้สึกในบางเวลา 
ที่ไม่อยากพิมพ์ข้อความยืดยาว	 กลายเป็นธรรมเนียมการสนทนาระหว่างคนในครอบครัว	 
เกิดเป็น	“ครัวเรือนเสมือน”	แห่งศตวรรษที่	21
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การเติบโตของระบบการค้าปลีกสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า (Department 

store) หรอืซปุเปอร์เซน็เตอร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างมากในการขยายตวัออกจากเมอืงหลวง

สู่เมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนถึงเมืองรอง ได้สร้างพื้นที่นอกบ้านแห่งใหม่ให้กับ

ครอบครัวไทยและเบียดพื้นที่นอกบ้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น บ้านเพื่อน 

บ้านญาต ิชายป่า ชายทุง่ ให้หดแคบจนแทบจะหายไปจากสงัคมปัจจบุนั ห้างสรรพสนิคา้และ

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ได้กลายเป็นพื้นที่นอกบ้านยอดนิยมที่สมาชิกในครัวเรือนไทยทุกเพศทุกวัย 

ตื่นตาตื่นใจที่จะไปใช้เวลาร่วมกันยามว่าง ด้วยเหตุผลของความสะดวกสบายในการเดินทาง 

ความครบพร้อมของสินค้าและบริการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความทันสมัย และอากาศ

เย็นสบายตลอดวนั นอกจากนี ้พืน้ทีน่อกบ้านประเภท Co-working space ซึง่มลีกัษณะเป็น

ร้านกาแฟ หลายแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้คนมานั่งท�างาน อ่านหนังสือ  

คนเดียวหรือหลายคนแล้วแต่โอกาส ก�าลังเป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่ท้ังท่ีอยู่ในวัยเรียนและ 

วัยท�างาน บ้านหรืออพาร์ทเม้นท์อาจเงียบเกินไป หรืออาจวุ่นวายเกินไปจนเสียสมาธิ หรือ 

คับแคบและจ�าเจเกินไปจนคิดอะไรไม่ออก ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเราเห็นร้านกาแฟ  

หรือ Co-working space เหล่านี้มีคนนั่งอ่านหนังสือ หรือท�างานแน่นขนัดตลอดวัน

บทบาทหน้าที่ของบ้านในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบส�าหรับสมาชิก

แต่ละคน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือสมาชิกแต่ละคนใช้เวลาในพื้นที่บ้านน้อยลง พลอยให้
กิจกรรมต่างๆ ที่เคยท�าในพื้นที่บ้านหดหายไป พร้อมกับการหายหน้าของสมาชิกในบ้าน 

หลายๆ คน และอาจจะมีเฉพาะสมาชิกที่สูงอายุของครัวเรือนเท่านั้น ที่หมดก�าลังจะติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้ และถูกทิ้งให้เฝ้าบ้านโดยล�าพัง
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พ้ืนท่ี-เวลา-ระยะหา่ง 
ข้อจ�ำกัดในกำรดแูลครอบครวัไทย

สายสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเช่ือมร้อยกันด้วยสายเลือด หรือด้วยความรู้สึก หรือ

ด้วยทั้งสองอย่าง ท�าให้ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด และโดยความสัมพันธ์นั้น

สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมกันหลายอย่าง ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านั้น

คือการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน (Dependency) ท�าให้สมาชิกในครอบครัว

ต่างต้องการซึ่งกันและกัน และท�าให้ครอบครัวมีความแน่นแฟ้น อบอุ่น และเข้มแข็ง สามารถ

ช่วยเหลือกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเข้ามากระทบกับสมาชิกในครอบครัว

พลวัตรการย้ายถิ่นและความเป็นเมืองของสมาชิกในครอบครัวไทยตลอด 5 ทศวรรษ 

ทีผ่่านมา เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของการอยูอ่าศยั ซึง่แต่เดมิเป็นการอยูอ่าศยั

ของเครือญาติที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ท�าให้ชุมชนในอดีตมีแต่ครัวเรือนของ 

คนที่เกี่ยวดองเป็นญาติทางตรงบ้างทางอ้อมบ้าง ท�าให้เกิดการไปมาหาสู่กัน แม้จะไม่สามารถ

บอกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนจะมีแต่ความรักใคร่สมานฉันท์เสมอ แต่อย่างน้อย 

กเ็ป็นสงัคมทีม่คีนแปลกหน้าปนเปเข้ามาน้อยมาก หวับ้านท้ายบ้านล้วนแต่รูจ้กัว่า ใครเป็นใคร 

ใครเกีย่วดองกบัใครอย่างไร เมือ่ถงึคราวงานบุญ งานมงคล งานอวมงคล คนในชมุชนบอกต่อๆ  

และมาร่วมมือลงแรง หรืออย่างน้อยมาร่วมงานให้เห็นหน้าโดยไม่ต้องส่งการ์ดเชิญแต่อย่างใด 

การดูแล เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครัวเรือน รวมไปจนถึงบริเวณละแวกบ้านและ 

เขตชุมชนใกล้เคียงเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยดั้งเดิมมาช้านาน

สมาชิกของครอบครัวไทยตัดสินใจย้ายถิ่นฐานออกจากสภาพแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคย 

และอยู่ห่างไกลจากบุคคลที่ตนเองรักเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต ด้วยท่ีท่ีตนเองดิ้นรนจะไปนั้น 

มีการศึกษาที่ดีกว่า หรือการงานที่ดีกว่า และแม้จะมีเหตุผลอื่นๆ ประกอบด้วยบ้าง เช่น  

การย้ายติดตามครอบครัวแต่ก็ไม่มากเท่ากับสองเหตุผลแรก ปรากฏการณ์น้ีส่วนหน่ึงสะท้อน

ระดบัการพฒันาของแต่ละพืน้ทีท่ีไ่ม่เท่าเทยีมกนั (Uneven development) และยิง่เมือ่สงัคม

ไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการพัฒนาความเป็นเมือง (Urbanization)  

สงูขึน้ แต่กลบัมกีารย้ายถิน่มากข้ึน โดยเฉพาะในลกัษณะทีพ่ืน้ทีค่วามเป็นเมอืงดงึดดูคนเข้ามา

จากชนบทรอบนอกสู่ตัวเมือง และประชากรที่ย้ายถิ่นเหล่านี้ก็มักจะเป็นคนวัยหนุ่มสาวและ 

วัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่
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ครอบครวัไทยให้ก�าเนดิลกูและเลีย้งดจูนถงึวยัหนึง่ จากนัน้ต้องยอมตดัใจให้ลกูย้ายออก

จากบ้านเพื่อไปอยู่ใกล้สถานศึกษา ซ่ึงแต่ก่อนอาจหมายถึงระดับอุดมศึกษาตามค่านิยม 

ใบปรญิญาของสงัคมไทย แต่ปัจจบุนัมคีรอบครวัจ�านวนไม่น้อยท่ียนิยอมให้ลกูย้ายออกจากบ้าน

ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษา เพือ่เพิม่โอกาสการเข้าเรยีนในสถานศกึษาทีร่บัประกนัความมัน่คงของ

อนาคตลกูทีต้่องดกีว่ารุน่พ่อแม่ เมือ่เดก็ย้ายถิน่สูเ่ขตเมอืง ไม่ว่าจะเป็นเมอืงหลวง หวัเมอืงหลกั 

หรอืหวัเมอืงรอง โอกาสการย้ายกลบัหลงัจากการส�าเรจ็การศกึษามไีม่เกนิร้อยละ 60 ส่วนทีเ่หลอื 

จะยังคงอยูใ่นต่างถิน่ เพือ่โอกาสในการท�างานทีม่รีะดบัความท้าทายและมรีายได้เหมาะสมกว่า 

การกลับมาหางานท�าที่บ้านเกิด ด้วยเหตุนี้เองที่ครัวเรือนในเขตชนบทจ�านวนไม่น้อยที่บ้านจะ

เหลอืแต่พ่อแม่ทีย่งัอยูท่ีบ้่าน (Parent left behind) และพ่อแม่เหล่านีไ้ด้กลายเป็นปูย่่าตายาย

ไปในทีส่ดุเมือ่ลกูย้ายออกไปนัน้ให้ก�าเนดิบตุรในเมอืงอืน่ ทกุวนันีจ้ะเหน็ได้ว่ามเีพยีงคนรุน่ปูย่่า

ตายายในต่างจังหวัดและชนบทเท่านั้นที่เกิด เติบโต ท�ามาหากิน และสร้างครอบครัว อยู่ในที่

เดมิโดยไม่ย้ายออกไปไหน และมเีพยีงลกูหรอืหลานจ�านวนหนึง่เท่านัน้ทีย้่ายกลบัมา หรอืยงัคง

อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดิม แต่จ�านวนนี้ก็มีแนวโน้มที่ลดลงไปตามอัตราเกิดที่ลดลงของสังคมไทย

การทยอยย้ายออกจากถิ่นฐานเดิมนี ้ท�าให้ประชากรในเขตนอกเมอืงมแีนวโน้มลดลงใน

ขณะที่ประชากรในเขตเมืองเพิ่มมากข้ึน พื้นที่เขตเมืองของประเทศไทยขยายตัวจาก 2,400 

ตารางกิโลเมตรในปี 2543 มาเป็น 2,700 ตารางกิโลเมตรในปี 2553 (ธนาคารโลก, 2558) 

ในขณะที่ครัวเรือนเด่ียว และครัวเรือนคนเดียว รวมจนถึงครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุอยู่เพียงล�าพัง 

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ, 2561) ยิ่งท�าให้เห็นได้ชัดว่า ครอบครัวไทย

พลัดพราก และอยู่อาศัยห่างกันมากขึ้น

ส�าหรับครัวเรือนที่ถิ่นฐานบ้านเรือนเดิม อยู่ในเขตเมืองอยู่แล้ว และไม่น่าจะมีเหตุต้อง 

ย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ห่างไกลจากบ้านเดิมเพราะทั้งโอกาสทางการศึกษา และโอกาสทาง 

การท�ามาหากินล้วนกระจุกตัวอยู่แล้วในเขตเมือง แต่สภาพความเป็นเมืองที่แออัดมากข้ึน  

การขยายครัวเรือนเพื่อรองรับสมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อมีการสร้างครอบครัวใหม่ท�าได้ไม่เต็มที่ ราคา

ที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ จากรายงานของ CRBE Research and 

Capital Markets-Investment & Land (2018) รายงานมูลค่าที่ดินย่านใจกลาง

กรุงเทพมหานครปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1,000% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ราคาที่ดินใน

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 ปรบัข้ึน 32.2% เมือ่เทยีบกบัไตรมาส

เดียวกันของปี 2560 (ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 16 พ.ย. 2561) ประกอบกับการขนส่งมวลชน

ที่ยังไม่สะดวกสบายและทั่วถึงเท่าที่ควร ที่อยู่อาศัยของครอบครัวรุ่นใหม่เหลือเพียงทางเลือก 

ที่ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในที่อาศัยประเภทอพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็กใกล้ท่ีท�างานในเขตเมือง หรือ 
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ใกล้เส้นทางการขนส่งมวลชน ซึ่งยิ่งใกล้ท่ีท�างานหรือตัวเมืองมากเท่าไรพื้นท่ีก็จะยิ่งเล็กลง 

และแพงขึ้นเท่านั้น หรือไม่ก็ต้องย้ายไปอยู่เขตชานเมืองเพื่อให้ได้พื้นท่ีท่ีมากขึ้น แต่ก็ต้อง 

แลกด้วยการใช้เวลาในการเดินทางอันยาวนานระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ท�างาน

การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัยเหล่านี้ ท�าให้เกิดการแยกห่างกันของสมาชิกครอบครัว  

ไม่ว่าจะเป็นการแยกกันอยู่คนละจังหวัด หรือแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือในเขตเมือง 

เหมอืนกนัแต่กต้็องแยกห่างกนัอยูด่ ีมผีลอย่างมากต่อระยะเวลาทีจ่ะได้อยูร่่วมกนั ซึง่ระยะเวลา

ที่ลดน้อยลงไปนี้ไม่ได้มีผลต่อระยะห่างของความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อระยะห่างของ 

การช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลเอื้อเฟื้อและเอาใจใส่กัน โดยเฉพาะในยามฉุกเฉินหรือจ�าเป็น เช่น  

การป่วยไข้ รวมถึงการชราภาพลงที่ต้องมีคนคอยปรนนิบัติช่วยเหลืออยู่เสมอ

ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ ธรรมชาติของวงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) ที่  

Carter และ McGoldrick (1980) บรรยายไว้ว่าม ี6 ขัน้ตอน ตัง้แต่เจรญิวยัเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั  

(Young adult) แต่งงานและสร้างครอบครัว (Newly Married Couple) เริ่มมีลูกเล็กๆ 

(Family with young children) ลูกโตเป็นวัยรุ่น (Family with adolescents) ลูกโตและ

เตรยีมแยกครอบครวั (Family with adult children) จนกระทัง่ถงึล่วงเข้าวยัชราในบัน้ปลาย

ชีวิต (Family in later life) ได้สร้างกลไกการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวอย่าง 

น่ามหัศจรรย์ แม้ขั้นตอนทั้ง 6 นี้อาจดูเหมือนเส้นเวลาล�าดับเดียวที่ต่อเนื่องกันไปจากขั้นแรก

ไปจนถึงขั้นสุดท้าย แต่แท้จริงแล้วคนแต่ละคนมีวงจรชีวิตครอบครัวของตัวเอง ท�าให้ในหนึ่ง

ครอบครัวมีเส้นวงจรชีวิตครอบครัวที่วิ่งซ้อนเหลื่อมกันหลายเส้นตามจ�านวนของสมาชิกใน

ครอบครัว แต่ในเส้นวงจรชีวิตที่ซ้อนเหลื่อมกันนี้มีกลไกการสนับสนุนช่วยเหลือกันแฝงอยู่ด้วย 

ผู้ใหญ่เต็มตัวในสังคมในอดีต (พ.ศ. 2513) เริ่มมีลูกในขณะที่อายุประมาณ 22-25 ปี  

(ศุทธิดา ชวนวัน และ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, 2557, น. 33) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปู่ย่าตายายมีอายุ

ประมาณ 55-60 ปี ยังมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและช่วยดูแลหลานเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี 

ประกอบทั้งการอยู่อาศัยแบบครัวเรือนขยายท�าให้ลูกวัยท�างานออกไปท�างานได้อย่างสบายใจ

เพราะมีพ่อแม่ของตัวเองช่วยดูลูก และเมือ่ปู่ย่าตายายอายลุ่วงเข้า 70-80 ปี หลานกเ็ตบิโตขึน้

มาช่วยเหลือตัวเองได้ทัน และยังสามารถช่วยดูแลปู่ย่าตายายที่มีสภาพร่างกายถดถอยลง 

ไปสู่การเป็นผู้สูงอายุวัยกลางหรือวัยปลายในขณะที่พ่อกับแม่ออกไปท�างาน แต่การชะลอ 

เวลาการมีลูกในปัจจุบัน ท�าให้กลไกการซ้อนเหลื่อมของเวลาเพื่อการดูแลซึ่งกันและกันนี ้

คลาดออกจากกัน ไม่สามารถส่งทอดการดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างในอดีต ท�าให้ 

หลายครอบครัวอยู ่ในสภาวะที่ต้องดูแลท้ังลูกเล็กๆ และผู ้สูงอายุวัยกลางหรือวัยปลาย 

ไปพร้อมๆ กัน และยิ่งในสภาวะที่ครัวเรือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบครัวเรือนขยาย ท�าให้ต้องจ้าง
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ทั้งผู้ช่วยดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากในปัจจุบัน มนสิการ กาญจนะจิตรา 

และคณะ (2561) และศุทธิดา ชวนวัน และคณะ (2561) รายงานว่าค่าจ้างเลี้ยงดูเด็กอาจสูง

ถึงเดือนละ 8,000–10,000 บาท ในขณะที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจสูงถึง 12,000 บาท

“พื้นที่” และ “เวลา” เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ในการใช้ชีวิต การกระท�า หรือ 

วิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม หรือความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึนจากปฏิบัติการทางสังคม (Giddens, 1984) แต่พื้นท่ีท่ีว่าน้ีไม่ได้มีความหมายทาง 

ในทางรปูธรรมทีเ่หน็และจบัต้องได้ทางกายภาพเท่านัน้ แต่พืน้ท่ียงัมคีวามหมายในเชงินามธรรม

ซอ้นอยูด้่วย ดงัทีเ่ราอาจเคยได้ยนิค�าว่า “พืน้ทีส่่วนตวั” ซึ่งไม่ได้หมายถงึบริเวณทีเ่ป็นรปูธรรม

เฉพาะส่วนตวั แต่หมายถงึกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นการเฉพาะส่วนตวัของแต่ละคน คนอืน่จะเข้าไป

ล่วงละเมิดไม่ได้ ท�าให้พื้นที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง ลื่นไหลไปตามกิจกรรมต่างๆ  

และการใช้ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ (Lefebvre, 1991) ในขณะที่ “เวลา” จะแสดงถึง 

การเปลี่ยนแปลงที่มีล�าดับ หรือขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิต

ของคนในแต่ละสังคม (Auslander, 2008) 

พื้นที่ เวลา และระยะห่าง มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในแง่ท่ีระยะห่างเชิงพื้นท่ีท่ีเป็น 

รูปธรรมท�าให้การใช้เวลาร่วมกันมีข้อจ�ากัด และส่งผลต่อระยะห่างเชิงพื้นที่ที่เป็นนามธรรม  

เช่น ความรู้สึกใกล้ชิด หรือความรู้สึกอบอุ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งแม้สายสัมพันธ์ของคน 

ในครอบครัวจะได้รับการถนอมรักษาด้วยวัฒนธรรม ค่านิยมและประเพณีซึ่งแตกต่างกันไป  

และไม่ว่าตัวสมาชิกในครอบครัวจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ไม่น่าจะส่งผลต่อความผูกพันที่มี 

ต่อกนัได้ แต่ต้องยอมรับว่าระยะห่างเชงิพื้นทีท่ีเ่ป็นรปูธรรม ทีว่ดัได้เป็นกิโลเมตร หรือเป็นไมล์ 

ส่งผลต่อการดูแล พึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะในยามคับขันจ�าเป็นต่างๆ อย่างปฏิเสธไม่ได้  

และแม้จะมีพื้นที่เสมือน (Virtual space) เช่น พื้นที่บนโลกดิจิทัล หรือพื้นที่บนโลกออนไลน์ 

ผ่านสือ่โซเชยีลมเีดยีมาช่วยเยยีวยาระยะห่างเชิงพืน้ท่ีรปูธรรมหรอืทางกายภาพ แต่กไ็ม่สามารถ

ทดแทนสัมผัสจริงที่เกิดจากการอยู่ใกล้ชิดกันได้อย่างเต็มที่
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ครอบครวั...ครวัเรอืน 
นำมธรรม และรปูธรรม แหง่ควำมสัมพนัธ์

ค�าว่า “ครัวเรือน” และ “ครอบครัว” มีความแตกต่างในมิติของความเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม ซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ได้มีนัยยะเฉพาะตัวอักษรที่เขียนเป็นนิยามเท่านั้น แต่ยังมี 

ความหมายที่ลึกซ้ึงถึงความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในขณะท่ีค�าว่า  

“ครัวเรือน”	 สะท้อนสภาพท่ีเป็นสถานที่ตั้งที่มองเห็นและรับรู้ได้ด้วยลักษณะทางกายภาพ	 
แจงนับได้ชัดเจน ท�าให้เป็นหน่วยนับส�าคัญของส�านักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อการแจงนับพื้นท่ี 

ทางกายภาพของการอยู่กินร่วม “ครัว” เดียวกันของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 

ในครอบครัว ในขณะที่ค�าว่า	“ครอบครัว”	สะท้อนความสัมพันธ์และความผูกพันเป็นหลัก	มี
ลักษณะเป็นนามธรรม	บอกขอบเขตและแจงนับไม่ได้	เพราะครอบครัวหมายถึงคนทั้งสาแหรก
ที่เกี่ยวข้องกันฉันท์ญาต ิจะจ�ากัดว่าครอบครัวหมายถึงเฉพาะพ่อแม่ลูกเท่านั้น ไม่ได้ เพราะผู้
เป็นพ่อ หรือเป็นแม่ ก็เป็นลูกของปู่ย่า ตายาย เป็นน้อง เป็นหลาน เป็นเหลนของอีกหลายคน 

ครอบครวัจงึเป็นหน่วยทีไ่ม่สามารถนบัได้ เพราะครอบครวัต่างๆ จะซอ้นเหลือ่มกนัอยู ่ไม่อาจ

แยกครอบครัวหนึ่งๆ เป็นเอกเทศได้ และในทางภาษาพูดเมื่อพูดถึงครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ 

แท้จรงิแล้วหมายความถงึ ครวัเรอืนทีม่สีมาชกิของครอบครวัอาศยัอยูร่ว่มกนัในทีอ่ยูอ่าศยัหนึง่

อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนและครอบครัวสะท้อนคุณค่าทางด้านจิตใจของสมาชิก ภายใต้

กจิกรรมและการมปีฏสิมัพนัธ์ในชีวติ เช่น การรบัประทานอาหารร่วมกันของสมาชกิในครอบครวั 

ในยุคสมัยอดีต สมาชิกในครอบครัวจะน่ังล้อมวงรับประทานอาหาร ส่วนใหญ่จะอยู่กัน 

เป็นครอบครัวใหญ่ สมาชิกประกอบไปด้วย พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา (Eazy-Thai 

cooking, 2549) มีอาหารจัดมาเป็นส�ารับอยู่ตรงกลาง สมาชิกของครอบครัวได้พูดคุยกัน  

เป็นความสัมพันธ์แนบแน่น มีความเป็นวิถีชีวิต ท�าให้เด็กๆ มีโอกาสท่ีจะได้รับการถ่ายทอด

ประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกที่เป็นญาติผู้ใหญ่ โดยเฉพาะครอบครัวที่พ่อแม่

ออกไปท�างานนอกบ้าน เนือ่งจากสมยัก่อนการพฒันาประเทศยงัไม่เจรญิก้าวหน้า มนษุย์เข้าใจ

พื้นที่ในมิติที่ไม่กว้างนัก เพราะอุปสรรคด้านระยะเวลา ซึ่งสะท้อนให้ทราบว่าพื้นที่และเวลา 

ในสมัยอดีตมีคุณค่าทางด้านจิตใจต่อการสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว
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แต่เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม และการขยายตัว 

ของความเป็นเมือง รวมทั้งการพัฒนาที่ขาดความสมดุลเชิงพื้นที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท�าให้ 

สมาชิกในครอบครัวที่เคยมีครัวเรือนอยู่ร่วมกัน หรืออย่างน้อยๆ อยู่ไม่ไกลจากกัน มีอันต้อง 

แยกกระจาย และมรีะยะห่างเชงิพืน้ทีม่ากขึน้ แม้จะเป็นสภาพทีไ่ม่มใีครอยากให้เป็น แต่กเ็ป็น 

การจ�านนต่อความจ�าเป็นในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของคนในครอบครวัอย่าง

ที่ยากจะต่อรอง ความเป็นเมืองน�ามาซึ่งความแปลกแยกในการด�ารงชีวิต ความโดดเด่ียวใน

ความพลุกพล่าน การขาดความเช่ือมโยงกับคนรอบข้าง เพราะความต้องมีต้องใช้ใน 

หลายสิ่งหลายอย่างที่อาจดูไม่มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตพื้นฐาน แต่มีความส�าคัญ 

เชิงสัญลักษณ์ ต่อภาพลักษณ์และความมีหน้ามีตาในสังคม (Lefebvre, 1991) รวมทั้ง 

ความส�าคัญในระดับมหภาพที่เกี่ยวข้องกับความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจและความสะดวกสบาย  

รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในสังคมไทยให้ทัดเทียม 

กับที่ต่างๆ ในโลก (กฤษณ์ ปัทมะโรจน์, 2556) แต่ก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีสร้างความกดดัน 

ต่อทัง้สขุภาพกาย และสุขภาพจิตของคนในสังคมเมือง

ขณะทีเ่ทคโนโลยทีีเ่ป็นตวัแทนของความสมยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน 

โทรศัพท์มือถือ ได้สร้างการรับรู้เชื่อมต่อกับชีวิตมนุษย์เกิดเป็นโลกออนไลน์ โลกอินเทอร์เน็ต 

โลกเสมือนจริง ท�าให้ความสัมพันธ์บนพื้นที่ซ้อนพื้นที่อีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้นิยาม “พื้นที่ซึ่งเป็น

สถานที่อยู่อาศัยของสมาชิกครอบครัว และพื้นที่ทางด้านจิตใจ” เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก

สภาพสงัคม วฒันธรรมของโลกได้ถกูเช่ือมต่อกนัผ่านระบบคมนาคม การสือ่สาร และเทคโนโลยี

ที่ก้าวหน้าทันสมัย ท�าให้เกิดความกระชับระหว่าง “เวลา-พื้นท่ี-ระยะห่าง” ประดุจดังโลก 

ใบเล็กลง (Monge, 1998) สิ่งดังกล่าวท�าให้คุณค่าทางด้านจิตใจของสมาชิกในครัวเรือน  

ภายใต้กจิกรรมและการมปีฏสิมัพนัธ์ในชีวติ เช่น การรบัประทานอาหารของครวัเรอืนเปลีย่นไป 

จากการรับประทานอาหารร่วมกันในบ้านไปเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างเร่งรีบ  

ต้องพึง่อาหารส�าเรจ็รปูหรอืแกงถงุหรอืร้านอาหารต่างๆ เนือ่งจากปัจจยัหลายๆ อย่าง อาทิเช่น 

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นท�าให้ต้องใช้เวลาในการท�างานนานข้ึน พ่อแม่ประสบปัญหาเรื่องเวลา  

ซ่ึงต้องท�างานด้วยและเลีย้งลกูด้วยควบคูก่นั ท�าให้จงัหวะชวีติต้องรบีเร่งแข่งกบัเวลา นอกจากนี ้

เดก็และเยาวชนในครอบครวัเอง กย็งัมภีารกจิหลายอย่าง เช่น เล่นกฬีา กวดวชิา และกจิกรรม

หลงัเลกิเรยีน ท�าให้การรบัประทานอาหารร่วมกนัของครอบครวัมคีวามเป็นไปได้น้อย ส่งผลให้

ครอบครัวหลายครอบครัวมีความเปราะบางต่อการดูแลซึ่งกันและกัน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์

ในครอบครัวและเครือญาติลดลง การท�าหน้าท่ีในการอบรมเลี้ยงดูบุตร/ผู้สูงอายุน้อยลง  

สถาบนัทางสงัคมอืน่ๆ ต้องเข้ามาท�าหน้าทีเ่ลีย้งดูแทน เช่น สถานรบัเลีย้งเด็ก สถานสงเคราะห์
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คนชราฯ (ชาย โพธสิติา, 2552; ภเูบศร์ สมทุรจกัร และคณะ, 2560; ปิยวฒัน์ เกศวงศา, 2559; 

สรุย์ีพร พันพึ่ง, 2554)

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท้าทายทั้งลักษณะความเป็นไปและนิยามของทั้งค�าว่า  

“ครัวเรือน” และ “ครอบครัว” ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องหาทางรักษาปลายรากของ 

หน่วยที่ย่อยที่สุดของสังคมหน่วยนี้ ให้มีความรัก ความอบอุ่น ห่วงหาอาทร และพึ่งพาอาศัย 

กันได้ไม่เสื่อมคลาย
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สังคมยุคอตุสาหกรรม เพ่ือการผลิตท่ีมากขึ้น  

ขายได้มากขึ้น รวยมากขึ้น สะดวกมากขึ้น ก็จรงิ 

แต่ก็ท�าใหค้นท�างานหนักขึ้นด้วย โดยเฉพาะคนท่ี

ไม่อาจอยู่ในระดับท่ีสามารถซื้อเวลาของคนอื่นได้ 

ท�าใหเ้วลาของคนเหล่าน้ีหายไปจากครอบครวั...
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2

ความเปราะบางของครอบครวัไทย

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดในแง่ของความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคี 

พึ่งพาอาศัยมีน�้าใจต่อกัน แม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน แต่เมื่อมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่สร้างความรุนแรง เสียหาย หรือต้องได้รับการช่วยเหลือ 

อย่างเร่งด่วน ความเป็นคนไทยโดยเนื้อแท้สามารถท�าให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันและร่วมกัน 

แก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างด้วยดี 

แต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

มกีารอยูอ่าศยัเป็นครอบครวัใหญ่ หรอือยูก่นัแบบครวัเรอืนขยาย เราทราบกนัดว่ีาในครวัเรอืนหนึง่ 

จะประกอบไปด้วยสมาชิกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่และลูกหลาน ผลผลิต 

ส่วนใหญ่จะผลติไว้เพือ่ยงัชีพท�ากนิกนัในครวัเรอืน หากมเีหลอืกแ็บ่งปันเพือ่นบ้านหรอืจ�าหน่าย



ครอบครวั “เปรำะบำง” เมื่อกำรเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ำรำ้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลำยคนไวเ้บื้องหลัง18

ขายต่อ ยามว่างก็มีการสร้างกิจกรรมท�าร่วมกันในครัวเรือน วิถีชีวิตแบบนี้ท�าให้สมาชิกใน 

ครัวเรือนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี แต่เมื่อยุคสมัยเปล่ียนไป 

การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนั้นส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไม่น้อย รวมทั้ง 

การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรท่ีมีการเกิดน้อยลง ขณะเดียวกันก็มีจ�านวนของ 

ผู้สูงอายุที่มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้สังคมต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 

และส่งผลกระทบโดยตรงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ การเปลีย่นแปลงท่ามกลาง

สิง่เร้าทีห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการท�างาน วถิชีวีติท่ีต้องแข่งขันกับเวลาจากการท่ีสงัคม

กลายเป็นเมืองมากขึ้น ย่อมท�าให้เกิดความเปราะบางได้ ซึ่งในบทนี้จะเป็นการน�าเสนอการได้

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic literature review) เพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับความเปราะบางในบริบทของครอบครัวในมิติต่างๆ 

รูจ้กักับความเปราะบาง

ความเปราะบางเป็นสภาวะหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตภายหลังจาก 

การเกิดเหตุการณ์ ท�าให้บุคคลอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมเพราะไม่สามารถรับมือกับปัญหาได ้

ด้วยตนเอง ไม่สามารถวางแผนจัดการหรือคาดการณ์ปัญหาไว้ล่วงหน้าได้ เนื่องจากขาด 

การเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยง ท�าให้ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่าง 

มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ตกอยู่บนความเหลื่อมล�้าของสังคม อันเนื่องมาจากปัญหา เช่น  

ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ ความยากจน การถูกละเลยจากสังคม สุขภาพไม่แข็งแรง  

ขาดความรู้ประสบการณ์ ขาดทรัพยากร/ทุนทางสังคม อ�านาจและศักดิ์ศรี เป็นต้น ่สิง่เหล่านี้

ส่งผลต่อคณุภาพชีวติทีแ่ย่ลง หากบคุคลนัน้อยูใ่นสภาวะของความเหลือ่มล�า้มาก ความเปราะบาง

ก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในแวดวงวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าที่สะท้อนให้เห็นว่า สังคมที่

มคีวามเหลือ่มล�า้สงูมโีอกาสทีจ่ะสร้างความขดัแย้งระหว่างกลุม่คนในสงัคมและก่อให้เกดิความ

เปราะบางต่อปัจเจกบุคคลได้ในหลายๆ มิติ ดังรูปที่ 1 ดังนี้
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สามี-ภรรยา พ่อ-แม่-ลูก พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว

ข้ามรุ่น สามรุ่น อยู่คนเดียว
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ความเปราะบาง
ของครอบครัว

เศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์
และการเกื้อหนุน

ภายใน
ครอบครัว

ภัยพิบัติ
สิ่งแวดล้อม สังคม

เพศ วัย
และประวัติชีวิต

สุขภาพ

รูปที่ 1 มิติความเปราะบางของครอบครัว                                                 
ที่มา: รายงานชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรและสังคมไทย (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561)

มิติเศรษฐกิจ	 เป็นมิติส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเปราะบางได้อย่างเป็นรูปธรรมในยุคสมัย

ของทนุนยิม ทกุสิง่ทกุอย่างจ�าเป็นจะต้องใช้เงนิตราในการแลกเปลีย่น ซือ้ขายสนิค้าและบรกิาร 

การมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น 

ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่จ�าเป็นได้ หรือการอยู่อาศัยในบ้านท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือ

ต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี 

มิตสิงัคม	การถกูละเลย ประทบัตราหรอืถกูเลอืกปฏบิตัจิากสงัคม ครอบครวั เพือ่นบ้าน 
หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็สามารถท�าให้บุคคลต้องเผชิญกับการถูกจ�ากัดสิทธิที่พึงมีและเกิด 

ความเปราะบางได้ เพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือให้บริการอย่างเท่าเทียม ท�าให้บุคคล 
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ต้องอยู่ในสภาวะไร้ตัวตน กลายเป็นคนกลุ่มน้อยที่ถูกลดคุณค่าและไม่ได้รับการเหลียวแล  

เกิดความไม่มั่นคงในการใช้ชีวิต

มิติสุขภาพ	ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเปราะบาง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่มักจะมีโรคซ�้าซ้อนตามวัย แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุใด เมื่อต้องเผชิญกับ 

ความเจ็บป่วยหรือมีความพิการ หากความเจ็บป่วยหรือความพิการนั้นอยู ่ในขั้นรุนแรง 

จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่มีคนดูแล ย่อมเป็นเหตุส�าคัญท่ีบังคับให้บุคคลน้ัน 

เปราะบางในที่สุด 

มิติความสัมพันธ์และการเกื้อหนุนภายในครอบครัว	 เป็นมิติที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน 
เพราะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีอาจก่อให้เกิดความเปราะบางได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมิติที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมที่ส�าคัญที่สุด 

ในการสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ต่อไป การที่บุคคลไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้านหรือ 

เพื่อนร่วมงานทั้งด้านการปฏิบัติและทางอารมณ์ ล้วนก่อให้เกิดความกดดัน ความเครียด  

ที่ส่งผลต่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมบุคคล

มิติเพศ	 วัย	 และเส้นทางชีวิต	สิ่งหนึ่งที่สามารถท�าให้เกิดความเสี่ยงจนน�าไปสู่ความ 
เปราะบางได้ คงไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากมิติเพศ วัย และเส้นทางชีวิต (Life course) ได้ 

เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับบุคคล ความแตกต่างของเพศและวัยสามารถท�าให้บุคคล 

พบเจอกับความเสีย่งหรอืความเปราะบางในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัได้ และขึน้อยูก่บัว่าบคุคลนัน้ 

มีเส้นทางชวีติอย่างไร เช่น ผูส้งูอาย ุด้วยวยัทีม่อีายเุกนิกว่าครึง่ชีวติคน ร่างกายกม็กัจะเสือ่มถอย 

ไปตามกาลเวลา ประกอบด้วยเรื่องราวในชีวิตที่ต้องพบเจอ เช่น ปัญหาสุขภาพหรือเศรษฐกิจ 

ไม่มีคนดูแล ก็อาจท�าให้ผู้สูงอายุเปราะบางได้ ผู้หญิงมีแนวโน้มท่ีจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ด้อยกว่าผู้ชาย รวมทั้งเพศทางเลือกที่อาจจะมีความเปราะบางจากการได้รับการดูแลจาก

ครอบครัว เนื่องจากไม่มีลูก เป็นต้น

มิตสิิง่แวดล้อม	ถอืเป็นมติทิีค่วบคมุได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเปราะบางทีเ่กดิจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม พายุ สึนามิ เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นๆ ท�าให้ 

เกิดความเสียหายและกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของบุคคลไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย 

การเดนิทาง อาหารการกนิ การสญูเสยีทรพัย์สนิ ฯลฯ หากเหตกุารณ์มคีวามรนุแรงมากเท่าใด 

ความเสียหายก็มีมากข้ึนเท่านั้น สิ่งแวดล้อมจึงสามารถจัดเป็นมิติหนึ่งท่ีอาจท�าให้เกิด 

ความเปราะบางได้เช่นกัน 
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อย่างไรกต็าม ความเปราะบางทีเ่กดิขึน้ในแต่ละบคุคลสามารถเกดิขึน้ได้ในหลายๆ มติิ

พร้อมกนั เช่ือมโยงกนัเป็นความเปราะบางซ�า้ซ้อนระหว่างมติต่ิางๆ ได้ขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละ

บคุคลทีจ่ะเป็นตวัก�าหนดว่า บคุคลนัน้ต้องพบเจอกบัความเปราะบางในมติใิดบ้าง ความเปราะ

บางจึงต้องมีการพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่างเช่น 

คนพิการ หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตมีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ 

แม้ปัจจัยภายในคือร่างกายตัวตนที่พิการ แต่ปัจจัยภายนอกเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์

แก่คนพกิาร กถ็อืได้ว่าความพกิารนัน้ไม่ได้ท�าให้บคุคลนัน้เปราะบางอย่างทีส่ดุ ในทางกลบักนั

คนปกติแต่มีรายได้ต�่ากลับมีความเปราะบาง เพราะไม่มีรายได้ในการยังชีพ ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตประจ�าวันในหลายๆ ด้าน แต่หากรัฐมีการสนับสนุนสวัสดิการอย่างเพียงพอและเท่าเทียม 

ความยากจนนั้นก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดความเปราะบางก็ได้ ซึ่งความเปราะบางเมื่อเกิดขึ้นกับ

บคุคลใดบคุคลหนึง่ในครอบครวักม็กัจะส่งผลกระทบทัง้ครวัเรอืนมากกว่าทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ

บุคคลนั้นเพียงคนเดียว (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2560; Sarfati, 2016)

กระจกุ...กระจาย 
รปูแบบกำรอยู่อำศัยท่ีเปลีย่นแปลงไป

ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม (Agrarian society) ด้วยทรัพยากร 

ที่เอื้อต่อการเพาะปลูก ท�าให้ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น�้าที่ส�าคัญ สามารถผลิตวัตถุดิบต่างๆ 

เพื่อหล่อเลี้ยงคนในประเทศรวมไปจนถึงบางประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ใช่ 

เรื่องแปลกหากครอบครัวในอดีตจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ หรือครัวเรือนขยายท่ี

ประกอบไปด้วย ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ และลูกหลาน เพราะการท�าเกษตรกรรมต้องใช้ก�าลังคน

จ�านวนมากในการท�างานเนื่องจากกระบวนการผลิตยังไม่ได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีมากนัก 

ผูค้นไม่ต้องย้ายถิน่ไปไกลบ้าน เพราะอยูท่ีบ้่านกม็งีานท�า มีรายได้ และได้อยูก่นัเป็นครอบครวั 

ท�าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความแน่นแฟ้น ดังนั้น การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ 

จึงเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลักของคนในยุคนี้ 
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เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาประเทศภายในกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)  

ทีท่กุส่วนของโลกสามารถเชือ่มต่อกนัได้อย่างไรพ้รมแดน ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

(Social change) จากยคุเกษตรกรรมเข้าสูย่คุอตุสาหกรรม (Industrialization) ซึง่มกีารน�า

เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทุ่นแรงในกระบวนการผลิตเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันการขยายตัวของ

ความเป็นเมอืง (urbanization) เป็นผลมาจากภาวะทนัสมยั (Modernization) กส่็งผลกระทบ 

ท�าให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ (Toffler A., 2016) และแน่นอนว่าผลกระทบได้เกิดกับ

หน่วยเล็กที่สุดของสังคมคือ “ครอบครัว” อย่างชัดเจน เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ก�าลังคน 

การท�ามาหากินก็เปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยต้องใช้แรงงานคนจ�านวนมากในการท�างาน  

กลับใช้เพียงเครื่องจักรที่สามารถผลิตวัตถุดิบหรือสินค้าออกมาได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย  

และได้ผลผลิตที่ค่อนข้างมีคุณภาพคงที่ในจ�านวนปริมาณมาก แต่ใช้เวลาในการผลิตน้อยลง   

ซึ่งแท้จริงแล้ว คนควรมีเวลามากขึ้น แต่กลับมีเวลาให้กับตนเองและครอบครัวน้อยลง และ

เพรียกหาความสมดุลของชีวิตการท�างาน (Work-life balance) ประกอบกับความเป็นเมือง

ทีเ่ริม่มคีวามต้องงานแรงงานภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน บรษิทั ห้างร้านต่างๆ 

ล้วนต้องการแรงงานเพือ่เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการผลติ ท�าให้โอกาสทีจ่ะท�างาน ณ ภมูลิ�าเนา

เดมิลดลงไป การย้ายถิน่เข้าสูเ่มอืงจะเป็นเรือ่งจ�าเป็นของวยัแรงงานทีต้่องการยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสังคม

อย่างหนึ่ง 

การเปลีย่นแปลงสูค่วามเป็นอตุสาหกรรมส่งผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบ

ด้านบวกคอืเกดิการเชือ่มต่อภมูภิาคต่างๆ ของประเทศเข้าไว้ด้วยกนัจากการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ และสร้างโอกาสท�าให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วย

การเชือ่มโยงเศรษฐกจิของประเทศเข้ากบัเศรษฐกจิของเพือ่นบ้าน (กฤษณ์ ปัทมะโรจน์, 2556) 

ขณะที่ผลกระทบด้านลบคือการสูญเสียตัวตนความเป็นมนุษย์ เพราะคนต้องท�างานหนักขึ้น 

แข่งขนัมากขึน้ คูก่บัเครือ่งจกัรภายในโรงงานอตุสาหกรรม การใช้แรงงานในรปูแบบงานเดมิๆ 

ซ�า้ไปซ�า้มา ท�าให้ขาดโอกาสในการคดิสร้างสรรค์หรอืรเิริม่ให้เกดิความแปลกใหม่เปรยีบเสมอืน

หุ่นยนต์ที่เป็นทรัพย์สิน และเครื่องมือการผลิตของนายทุนและรัฐ ไม่สามารถต่อรองกับระบบ

สังคมได้ ท�าให้ต้องรู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยกในการด�ารงชีวิต ขาดการเชื่อมต่อกับคนรอบข้าง

การตั้งเป้าหมายของการท�างานที่สูง ท�าให้ต้องเผชิญกับความกดดันในการท�างานให้ทันเวลา 

และตรงตามเป้าที่นายทุนและรัฐก�าหนด (Lefebvre, 1991) 
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กล่าวไปน้ัน ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการอยู่อาศัย 

อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ การย้ายถิน่เพื่อเข้าสู่เมือง ท�าให้แต่เดมิที่ครอบครวัอยูก่นัอย่างพร้อมหน้า

พร้อมตาเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลักของสังคม กลายเป็นมีรูปแบบการอยู่อาศัยในลักษณะ

ใหม่ๆ เพิม่มากข้ึนจากการทีส่มาชิกในครวัเรอืนต้องย้ายถิน่เพือ่เข้ามาท�างานในเขตเมอืง  และ

แม้จะอยู่ในเขตที่ใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่ในครัวเรือนเดียวกัน แต่กลับมีเวลาพบปะและอยู่ด้วย

กันน้อยลง ท�าให้ครอบครวัในปัจจบุนัมหีลากหลายรปูแบบมากขึน้ จากท่ีเคยอยูก่นัอย่างกระจกุตวั

เป็นครอบครวัใหญ่ กลายเป็นรปูแบบการอยูอ่าศยัท่ีกระจายตวั เช่น พ่อแม่อยูบ้่านหลงัหนึง่ ตายาย

อยู่กับหลานอีกหลังหนึ่ง เป็นต้น จากข้อมูลสถิติเป็นสิ่งสะท้อนได้อย่างดีว่า รูปแบบการอยู่

อาศัยของครัวเรือนก�าลังเปลี่ยนแปลงไป (รูปที่ 2)

สามี-ภรรยา พ่อ-แม่-ลูก พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว

ข้ามรุ่น สามรุ่น อยู่คนเดียว
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ความเปราะบาง
ของครอบครัว

เศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์
และการเกื้อหนุน

ภายใน
ครอบครัว

ภัยพิบัติ
สิ่งแวดล้อม สังคม

เพศ วัย
และประวัติชีวิต

สุขภาพ

รูปที่ 2 ร้อยละครัวเรือนเดี่ยว จ�าแนกตามรูปแบบและปี

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. การส�ารวจภาวการณ์ท�างานของประชากรไทย ไตรมาส 3 พ.ศ. 2530-2556 
อ้างอิงจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเทศไทย, 2559.

รูปที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า ภายในระยะเวลา 20 กว่าปี ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด จะสังเกตได้จากการที่มีครอบครัวสามี-ภรรยามีมากขึ้น  

ขณะที่ครอบครัวที่พร ้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกมีจ�านวนน้อยลง ซึ่งเป ็นผลมาจาก 

การพัฒนาสังคมในยุคอุตสาหกรรมที่ผู ้คนต้องเผชิญกับความตึงเครียดในการท�างาน  

ความกดดันทั้งในด้านของเวลาและการเงิน ท�าให้คนจ�านวนไม่น้อยท่ีมีครอบครัวตัดสินใจ 
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ที่จะไม่มีลูก หรือมีลูกได้น้อยลง หรือมีลูกแต่ต้องอยู่กับคนใดคนหนึ่ง เพราะว่าอีกคนหนึ่งต้อง

ย้ายไปอยู่ใกล้ที่ท�างาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรโดยตรง 

สามี-ภรรยา พ่อ-แม่-ลูก พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว

ข้ามรุ่น สามรุ่น อยู่คนเดียว
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รูปที่ 3 ร้อยละครัวเรือนขยาย จ�าแนกตามรูปแบบและปี

ที่มา:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. การส�ารวจภาวการณ์ท�างานของประชากรไทย ไตรมาส 3 พ.ศ. 2530-2556 
อ้างอิงจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเทศไทย, 2560.

ในขณะที่พบว่า รูปแบบการอยู่อาศัยแบบสามรุ่นยังคงเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลัก  

แต่รูปแบบการอยู่อาศัยแบบข้ามรุ่น ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเด็กไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่ แต่อยู่อาศัย 

กบัปูย่่าตายาย และรปูแบบการอยูอ่าศยัแบบอยูค่นเดยีวกม็จี�านวนมากขึน้เช่นกนัในระยะเวลา 

20 กว่าปีมานี ้การเปลีย่นแปลงรปูแบบการอยูอ่าศยัสะท้อนว่า รปูแบบของความสมัพนัธ์ภายใน

ครอบครวัทีแ่น่นแฟ้นอาจจะเสือ่มคลายลงกลายเป็นความห่างเหนิ อย่างน้อยทีส่ดุทางกายภาพ 

และอย่างมากที่สุด คือทั้งกายภาพและสัมพันธภาพ น�าไปสู่โอกาสการเกิดความเสี่ยงท่ีจะน�า

ไปสู่ความเปราะบางได้ในที่สุด เนื่องจากครอบครัวในแบบฉบับดั้งเดิมที่มีทั้งปู่ย่า ตายาย พ่อ

แม่ และลูกหลาน อยู่ภายในครัวเรือนเดียวกันมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งข้อดีของการอยู่ร่วม

กนัเป็นครอบครวัใหญ่ท�าให้สมาชิกสามารถดแูลกันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สมาชกิของครอบครวั

ในแต่ละรุน่ต่างท�าหน้าทีภ่ายในบ้านได้อย่างเตม็ท่ี ผู้สงูอายสุามารถถ่ายทอดประสบการณ์ บอก

เล่าเรื่องราวแนวทางการใช้ชีวิตต่างๆ ให้แก่ลูกหลานได้ ขณะท่ีรุ่นพ่อแม่ก็สามารถท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ต้องคอยพะวงเรื่องการดูแลลูกมากนัก ส่วนลูกหลานก็มีผู้ใหญ่

คอยดูแลและในทางกลับกันการมีลูกหลานอยู่ในบ้านก็ท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุข ไม่เหงา และ

ได้รับการดูแลจากลูกหลานในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นสภาพที่หาได้น้อยลงในสังคมปัจจุบัน
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ผูกพันท่ีน้อยลง...ความเปราะบางท่ีมากขึ้น

ครอบครัวไทยก�าลังเผชิญกับภาวะเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทัง้ภายในครอบครวั และภายนอกครอบครวั ทัง้ด้านเศรษฐกจิ

ทีก่�าลงัอยูใ่นช่วงของการเปลีย่นผ่านจากประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางสูป่ระเทศท่ีมรีายได้สงู และ

ด้านสงัคมทีก่�าลงัอยูใ่นช่วงของการปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการย้ายถิน่ของแรงงานต่างชาต ิการย้ายถิน่

จากชนบทสู่เมือง และการสื่อสารเช่ือมโยงที่รวดเร็ว ฉับไว ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านทาง

ประชากรจากภาวะเจริญพันธุ์สูงเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ต�่ากว่าระดับทดแทนจนเข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุอย่างเตม็ตวั การอยูภ่ายใต้วถิชีวีติของคนในสงัคมเปลีย่นแปลงไป ทกุอย่างต้องแข่งขันกบั

เวลา ประชากรวัยแรงงานจ�านวนไม่น้อยต้องแบกรบัความกดดนัจากการท�างาน เน่ืองจากระบบ

เศรษฐกจิแบบทนุนยิมท�าให้การตดัสนิความส�าเรจ็ของคนขึน้อยูก่บัผลก�าไร ความก้าวหน้าของ

หน้าที่การงานและฐานะทางเศรษฐกิจ

การเข้ามาของเทคโนโลยที�าให้เกดิการเชือ่มต่อระหว่างชวีติมนษุย์ในโลกแห่งความเป็นจรงิ 

เกิดเป็นสังคมใหม่ในโลกเสมือน โดยเฉพาะโลกเสมือนออนไลน์ที่ทุกวันนี้มีความก้าวหน้าอย่าง

ก้าวกระโดด ในอดีตการติดต่อสื่อสารกันต้องผ่านการส่งจดหมาย หรือการเดินทางไปมาหาสู่

ทีต้่องใช้เวลาเป็นวนัๆ ในการด�าเนนิการ แต่ในปัจจบุนัเราสามารถคยุกบัคนอกีซกีโลกได้เพยีง

แค่ปลายนิ้วสัมผัส ท�าให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้แบบไร้พรมแดน แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีข้อดีช่วย

ย่อให้โลกใบนีแ้คบลง ด้วยการท�าให้เกดิความกระชบัระหว่าง “เวลา-พืน้ท่ี-ระยะทาง” (Monge, 

1998) ท�าให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น และสามารถท�าสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

มากย่ิงขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้สามารถทดแทนรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีมีความผูกพันกัน

มากระหว่างสมาชิกในครัวเรือนได้จริงหรือไม่ อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องระวังและค�านึงถึง

เดิมทีการอยู่อาศัยในครอบครัวที่มีสมาชิกมาก การดูแลหรือช่วยเหลือกันสามารถท�าได้

อย่างทั่วถึง ความเปราะบางที่เกิดข้ึนอาจจะเกิดข้ึนเพียงมิติเดียวหรือแยกขาดจากมิติอื่นๆ 

เน่ืองจากยงัมกีารดูแลหรอืพึง่พงิกนัได้ในครอบครวัทีท่�าให้สามารถซ่อมแซมความเปราะบางนัน้

ให้กลายเป็นความเข้มแขง็ได้ แต่ในปัจจบุนัการอยูอ่าศยักนัอย่างกระจดักระจาย ท�าให้สมาชกิ

ในครอบครัวไม่สามารถดูแลกันได้อย่างเต็มท่ี มีการพึ่งพาอาศัยกันน้อยลง ด้วยข้อจ�ากัดของ

ภาระและหน้าทีก่ารงาน ในบางครัง้การพฒันาทีก้่าวหน้ามากจนเกนิไป กส็ามารถสร้างผลกระทบ 
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ทางลบได้เช่นกนั ตวัอย่างเช่น การเดินทางเพือ่ไปมาหาสูก่นัของครอบครวั ในสงัคมชนบทการ

ไปมาหาสู่ยังคงสามารถท�าได้แม้จะมีข้อจ�ากัดบางอย่าง แต่ด้วยวิถีชีวิตท่ีไม่เร่งรีบเฉกเช่นคน

เมือง ท�าให้ปัจจุบันยังคงพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนอกเมืองยังคงมีการปฏิสังสรรค์กัน 

ทางสงัคมอย่างสม�า่เสมอ แต่ในสังคมเมอืงแม้ระยะทางไม่ห่างไกลกันมาก แต่การไปมาหาสูกั่น 

กลับท�าได้ยากกว่า ในบางครัง้การเดินทางด้วยรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

กว่าจะถึงที่หมายใช้เวลานานยาวอย่างทรมาน สร้างท้ังความเครียด และมลพิษ การกินข้าว

ร่วมโต๊ะกัน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่แฝงนัยยะของความอบอุ่นภายในครอบครัว เป็นอีกหน่ึงสิ่งท่ี

สามารถสร้างปฏสิมัพนัธ์ในครอบครวัได้ บางครอบครวัใช้เวลาในการกนิข้าวร่วมกนัพดูคยุแลก

เปล่ียนเร่ืองราวระหว่างสมาชิกครอบครวั ท�าให้ไม่มใีครตกข่าวหรอืขาดข้อมลูของสมาชิกคนใด

คนหนึง่ไป กลบัถกูแทนทีด้่วยการแยกกนักนิ ใครมาก่อนกินก่อน มาทีหลังก็กินทีหลัง เพราะมี

สิ่งอื่นที่ส�าคัญกว่าต้องไปท�า ขาดการสื่อสารกันภายในครอบครัว นอกจากนี้สมาชิกครอบครัว

ส่วนใหญ่นิยมกินอาหารที่ประกอบจากนอกบ้านกันมากข้ึน เพราะแม่บ้านออกไปท�างานนอก

บ้านเพิม่ขึน้ เพือ่ช่วยการท�ามาหากนิ ไม่มเีวลามาประกอบอาหาร สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการ

บริโภคอาหารของครัวเรือน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ที่พบว่าครัวเรือนในเขต

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีการบริโภคอาหารนอกบ้าน ร้อยละ 

38.6 ซ่ึงสูงกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากความเป็นสังคมเมืองที่ค ่อนข้างสูง การใช้ชีวิต 

ที่เร่งรีบแข่งกับเวลา ซึ่งการบริโภคอาหารนอกบ้านเป็นความสะดวกสบายและประหยัด  

เมื่อภาระหน้าที่การงานเป็นตัวก�าหนดวิถีชีวิต แม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็แทบจะไม่ได ้

เจอหน้ากัน บางครอบครัวลูกพบหน้าพ่อแม่เฉพาะวันหยุดเท่านั้น ตื่นเช้ามาไปท�างาน  

กลบับ้านมาลกูเข้านอนแล้ว ซ่ึงการไม่มเีวลาท�าให้พ่อแม่ต้องหาสิง่ทดแทนให้ลกู เช่น เงนิ หรอื

สิง่ของท�าให้ลกูรูส้กึไม่ขาด แม้อาจจะไม่เป็นผลดกีบัตวัลกูเท่าใดนกั แต่ทางเลอืกอืน่กม็ไีม่มาก 

ในขณะทีค่วามคาดหวงัของพ่อแม่ทีอ่ยากให้ลกูประสบความส�าเรจ็กพ็ยายามสร้างกจิกรรม เพือ่

ให้ลูกได้เข้าร่วม ซึ่งอาจจะมีทั้งลูกเต็มใจอยากจะท�า หรือพ่อแม่บังคับให้ลูกท�า ซึ่งท�าให้เด็กมี

ภารกิจที่ต้องท�าหลายอย่าง เช่น เล่นกีฬา กวดวิชา และกิจกรรมหลังเลิกเรียน ท�าให้การใช้

เวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัวน้อยลงตามไปด้วย 

การทีค่รอบครวัจะอยูด้่วยกนัได้อย่างราบรืน่น้ัน ส่วนหน่ึงเกดิจากการเอาใจใส่ในสิง่เลก็ๆ 

น้อยๆ และท�าอย่างสม�่าเสมอ แต่ความเร่งรีบของสังคมท�าให้ผู ้คนจ�านวนไม่น้อยขาด 

การตระหนกัเพราะเหน็ว่าเรือ่งเลก็น้อย คอืเรือ่งเลก็น้อย แต่ลมืไปชัว่ขณะว่า สิง่เลก็ๆ สามารถ

กลายเป็นสิง่ทีย่ิง่ใหญ่ได้หากถกูสัง่สมในระยะเวลามากพอ สามภีรรยาบางคูร่กักนัมากสามารถ
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หย่าร้างกันได้เพียงเพราะขาดการสื่อสารกันเป็นเวลานาน สามีไม่รู้เรื่องราวของภรรยา ภรรยา

ไม่รู้เรื่องราวของสามี  พ่อแม่ไม่รู้เรื่องราวของลูก เพราะหน้าท่ีการงานท�าให้ไม่ได้สร้างหรือ

เชือ่มต่อความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั รูต้วัอกีทกีลายเป็นความรูส้กึของคนรูจ้กัท่ีอยูร่่วมบ้านกันเท่าน้ัน 

พ่อแม่ชราที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถพบเจอหน้าลูกได้บ่อยครั้ง เพราะหน้าท่ีการงานของลูก

เป็นส่ิงฉดุรัง้ให้เกดิข้อจ�ากดัในการไปมาหาสู ่บางคนลมืแม้กระทัง่จะตดิต่อไปถามค�าถามง่ายๆ 

ว่า “วันน้ีทานข้าวหรือยัง? วันน้ีไปไหนมาบ้าง?” กว่าจะรู้ตัวว่ามีใครรออยู่ก็อาจเกิดเหตุการณ์

ทีไ่ม่คาดคดิทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ เพราะอยูก่บัความเคยชนิและใจจดใจจ่อกับสิง่ท่ีมค่ีาทางสงัคม 

แต่น้อยค่าด้านจติใจมากจนเกนิไป อย่างไรก็ตาม มงีานศกึษาวจิยัแสดงให้เห็นว่า การท�ากิจวตัร

ครัวเรือน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง สามารถสะท้อนบทบาทและความรับผิดชอบ  

(เรื่องประจ�า/เร่ืองปกติ) ของสมาชิกครัวเรือน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน และ 

การท�ากจิกรรมร่วมกนัในวนัหยดุ เป็นปัจจยัเกือ้หนุนให้สมาชกิครวัเรอืนมคีวามรกั ความผูกพนั

ที่เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ ก่อให้เกิดเป็นครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (บังอร เทพเทียน และ 

คณะ, 2551; Sprunger, L.W., Boyce, W. T., & Gaines, J. A., 1985)

นอกจากนี้ การอยู่คนเดียวหรืออยู่ล�าพังมากขึ้นก็ท�าให้ความเปราะบางเกิดขึ้นได้  

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การอยู่คนเดียวเปราะบางมากหากบุคคลน้ันก�าลังประสบกับปัญหา 

ด้านสขุภาพและเศรษฐกจิ เพราะไม่มใีครให้พึง่พงิ ยิง่ในสงัคมเมอืงการอาศยัอยูใ่นห้องสีเ่หลีย่ม

คนเดยีวทีม่คีวามเป็นส่วนตวัสงู ในบางครัง้มคีวามเป็นไปได้อาจจะไม่รูจ้กัเพือ่นบ้านห้องข้างๆ 

เมื่ออยู่ในสภาวะที่เปราะบางก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ ในกรณีผู้สูงอาย ุ

ที่อยู่คนเดียวและต้องประสบกับปัญหาสุขภาพและการเงินไปพร้อมๆ กัน ก็มีความเสี่ยงท่ีจะ

ถกูละเมดิสทิธไิด้งา่ย ซึง่การถกูละเมดิสทิธนิีจ้ะน�าไปสูค่วามเปราะบางในหลายมติ ิทัง้สขุภาพ 

เศรษฐกิจ สังคมที่นับได้ว่าเป็นความเปราะบางซ�้าซ้อน หากผู้สูงอายุมีความรู้น้อยหรือไม่มี 

ลูกหลานคอยดูแล (จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และสุภรณ์ จรัสสิทธิ์, 2560) 
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ครอบครวัไทยในวถีิชวีติงา่ยขึ้น และ...แพงขึ้น

ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม ท�าให้การผลติสนิค้าและบรกิารมุง่เน้นผลก�าไรเป็นหลกั โดย

เฉพาะภายใต้แนวคิดการบริหารธุรกิจ “มุ่งสู่ก�าไรสูงสุด” (Profit maximization) ทีฟั่งดแูสน

สัน้ แต่สร้างผลลพัธ์รนุแรง และกว้างขาวงเหลอืประมาณ ต้องพึง่พาระบบอุตสาหกรรมในการ

ผลติสนิค้าและบรกิาร เพือ่ให้ได้ผลผลติจ�านวนมาก (Mass poduction) ออกสูต่ลาดได้อย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้เกดิปัญหาอปุสงค์ทีเ่ป็นความต้องการในสินค้าและ บริการ และอปุทานที่เป็น

ปริมาณของสินค้าและบริการไม่สมดุลกัน การผลิตสินค้าออกมาจ�านวนมากท�าให้เกิดปัญหา

สนิค้าล้นตลาด เมือ่กลไกตลาดปกตไิม่สามารถควบคุมให้ความต้องการของคนและปรมิาณของ

สินค้าอยู่ในสภาวะสมดุลได้ จึงต้องมีการสร้างสัญญะบางอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าใน

ระบบตลาดให้เป็นที่ต้องการของคนในสังคมมากขึ้น ท�าให้เกิดเป็นกระแสบริโภคนิยม 

(Consumerism) (ทัศนียา บริพิศ, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามี

บทบาทส�าคญัในการด�ารงชวีติของคนในสงัคมอย่างแนบเนียน ผู้ขายสามารถโฆษณาสนิค้าและ

บริการผ่านสือ่สงัคม (Social media) ได้อย่างอสิระ ท�าให้ผูซ้ือ้สามารถสัง่ซือ้สนิค้า สัง่อาหาร 

หรือแม้แต่บริการต่างๆ ได้เพียงผ่านแอพลิเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ท�าให้การใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และแน่นอน

ว่าความสะดวกสบายทีไ่ด้รบันัน้ต้องแลกกบัค่าบรกิารทีแ่พงขึน้ และแนวโน้มการใช้จ่ายทีส่งูขึน้

ด้วย ซ่ึงปัจจุบันคนนิยมหันมาซื้อขายสินค้าผ่านสื่อสังคมมากข้ึน เพราะมีความอิสระ ไม่ถูก

จ�ากัดด้วยพื้นที่และเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ช่วงเวลาใด หรืออยู่ที่ไหน “ซื้อ” ได้ทุกเมื่อ สะท้อนได้

จากการส�ารวจกิจกรรมที่คนท�าบนอินเทอร์เน็ต พบว่า มีการซื้อสินค้าและบริการมากกว่าครึ่ง 

(ร้อยละ 50.8) โดยมกีารใช้บรกิารผ่านแอพพลเิคชัน่มากข้ึน เช่น การจอง-ซือ่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ 

หรือโดยสารสาธารณะทัว่ไป จองโรงแรม บรกิารรบั-ส่งเอกสาร ฯลฯ (ส�านกังานพฒันาธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)

แต่เดิมนั้นการดูแลกันของสมาชิกในครอบครัวมักจะเป็นการดูแลด้วยการไปมาหาสู่กัน 

ระหว่างบ้านต่างๆ บางครอบครวัมกีารตัง้กฎเกณฑ์ทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัของทกุคนในครวัเรอืนว่า 

ต้องมารวมตัวเพื่อทานข้าวร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อท่ีจะได้มีโอกาสพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างเครือญาติ หรือบางครอบครัวก็ม ี

การไปมาหาสูก่นัเป็นประจ�าทกุวนั มกีารส่งข่าวหรอืขอความช่วยเหลอืพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกัน 
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ท�าให้สมาชิกในครอบครัวติดต่อกันอยู่เสมอ การไปมาหาสู่จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีท�าให้สมาชิก

ในครอบครัวเกิดการดูแลพึ่งพากันได้ แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาประกอบกับข้อจ�ากัด 

ในการใช้ชีวิตในยุคใหม่ การพึ่งพาอาศัยถูกแทนท่ีด้วยความสะดวกสบาย แม้จะได้รับสิ่งท่ี

ต้องการอย่างความรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามกลับท�าให้การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิก

ครอบครัวลดลง จากที่เคยไปมาหาสู่กันบ่อยๆ ท�าให้เกิดความห่างเหินขึ้นเรื่อยๆ เพราะ

เทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น  

การซ้ือของ หรือกินอาหารร่วมกัน เดิมอาจจะมีการซื้อของเพื่อเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ หรือ 

ซื้อวัตถุดิบต่างๆ ไปท�าอาหารเพื่อรับประทานร่วมกัน กลายเป็นใช้เทคโนโลยีในการสั่งสินค้า

ต่างๆ เพียงไม่กี่นาทีสิ่งที่ต้องการก็สามารถปรากฏได้ท่ีบ้าน เพียงแค่จ่ายเงินโดยท่ีสมาชิกใน

ครอบครัวไม่จ�าเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันก็ได้ ท�าให้กลไกการพึ่งพากันในครอบครัวถูกแทนท่ีด้วย

ตัวเงินได้อย่างสะดวกสบาย และความสัมพันธ์ในครอบครัวกลายเป็นการพบปะกันบนโลก

เสมือน ผ่านการพูดคุยโทรศัพท์ การโทรศัพท์แบบเห็นหน้า (Video call) หรือการพูดคุยกัน

ผ่านแอพลิเคช่ันแทนการพบหน้าและสัมผัสกาย ปรากฏการณ์นี้หากมองในแง่ของประโยชน์ก็

คงมไีม่น้อย แต่เมือ่พจิารณาในแง่ของความเปราะบางแล้วนัน้ แม้เทคโนโลยจีะท�าให้สมาชกิใน

ครอบครวัสามารถตดิต่อกนัได้ง่ายขึน้ ท�าให้ลดความเปราะบางในมติขิองสงัคม การเกือ้กลูกนั

ในครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจท�าให้เปราะบางในมิติของวยัทีส่มาชกิในครอบครวัมคีวาม

แตกต่างกนั ความสามารถในการเข้าถงึเทคโนโลยีไม่เท่ากัน ผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่ดี

เท่าเด็กรุ่นใหม่ ในขณะที่คนรุ่นใหม่จ�านวนไม่น้อยก็ไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะสอนให้ผู้สูงอายุ

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันความสะดวกสบายต่างๆ มีค่า

ใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี โอกาสในการเข้าถึงสินค้าและ

บรกิารกน้็อยลงตามไปด้วย จงึมคีวามเป็นไปได้สงูทีถ่กูจ�ากดัสทิธใินการเข้าถงึสนิค้าและบรกิาร

ที่พึงได้รับ
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มือท่ีมองไม่เหน็...คนท่ีมองไม่เหน็

เป็นเวลากว่า 200 ปีมาแล้ว ที่โลกตื่นเต้นหนักหนากับ “มือที่มองไม่เห็น” (Invisible 
hand) แนวคิดสุดล�า้ของ Adam Smith บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ที่เสนอไว้ที่แรกเมื่อปี 1759 
ในหนังสือ The theory fo Moral Sentiments แต่ไม่ได้โยงกับเศรษฐกิจอย่างชัดเจน แต่ว่า
ในปี 1776 มืองที่มองไม่เห็นของ Adam Smith ท�างานราวกับมือล่องหนของนักมายากลที่
จัดการซื้อและการผลิตให้ลงตัวที่จุดดุลยภาพได้อย่างเหมาะเจาะและอัศจรรย์ มิหน�าซ�้ายังจะ
น�าพาให้ประเทศเกดิความมัง่คัง่ เป็นการสนบัสนนุให้มกีารค้าเสร ีโดยทีภ่าครฐัไม่มคีวามจ�าเป็น
จะต้องแทรกแซงกลไก การท�ากจิกรรมทางเศรษฐกจิของหน่วยงานเอกชนแต่อย่างใด หากจะ
กล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น มือที่มองไม่เห็นเป็นกลไกท�าให้ความต้องการของผู้ซื้อและปริมาณของ
สินค้าอยู่ในสภาวะสมดุล เมื่อคนในสังคมมีความต้องการเพิ่มขึ้น กลไกนี้จะท�าให้ราคาของ
สนิค้าสงูขึน้และท�าให้ผูข้ายผลติปรมิาณสนิค้าเพือ่ตอบสนองความต้องการของคนมากขึน้ เมือ่
ถึงจุดหนึ่งที่มีจ�านวนสินค้ามากเกินความต้องการ ราคาสินค้าน้ันก็จะลดลงพร้อมกับความ
ต้องการสินค้าของคนลดลงตามไปด้วย ท�าให้ผู้ขายมีการผลิตสินค้าในจ�านวนน้อยลง จนเกิด
สภาวะสมดุลระหว่างความต้องการและปริมาณของสินค้า หากมองในแง่ของเศรษฐกิจเพียง
ด้านเดยีว กจ็ะเหน็ได้ว่ากลไกตลาดนีม้ปีระโยชน์อย่างยิง่ในการสร้างสมดลุในภาคของธรุกจิ แต่
ในแง่ของสงัคมแล้วระหว่างทีก่ลไกก�าลงัท�างานอย่างแขง็ขนั อาจจะท�าให้เกดิช่องว่างของการเข้า
ถงึสนิค้าและบรกิารส�าหรบัคนบางกลุม่ ท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ในสงัคม เน่ืองจากกลไกตลาด
เอื้อต่อชนชั้นที่มีอ�านาจการซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้น แต่อาจมองไม่เห็นกลุ่มคนที่ไม่มี
ก�าลังหรือความสามารถในการเข้าถงึสนิค้าหรอืบรกิารเหล่านัน้ อนัเนือ่งมาจากความเปราะบาง
ต่างๆ ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่ากลไกตลาดท�าให้เกิดความสมดุลในชนชั้นนายทุน แต่ไม่สมดุล
กับชนชั้นอื่นที่มีเงินน้อยกว่า เมื่อความต้องการมากขึ้น ราคาสินค้าก็สูงขึ้น 

ดังนั้น คนที่จะเข้าถึงได้จะต้องเป็นคนที่มีก�าลังในการซื้อ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่กลุ่มคนที่มี
รายได้น้อย ในทางกลบักนัเมือ่ความต้องการลดลง ราคาสนิค้าต�า่ลง กเ็กิดผลกระทบต่อกลุม่คน
ทีม่รีายได้ต�า่ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาชีพภาคเกษตรกรรม หรือผลิตสินค้าที่ต้องเผชิญกับการ
กดราคาผลผลติเพราะสนิค้าได้ราคาต�า่เนือ่งจากความต้องการทีล่ดลง กลุม่คนเหล่านีจ้งึถกูกลไก
ผลกัออกให้กลายเป็นคนชายขอบ สญูเสยีโอกาสในการเข้าถึงสนิค้าหรอืบรกิาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในยคุทีส่งัคมไทยอยูใ่นช่วง “รวยกระจกุ จนกระจาย” กลไกตลาดอาจไม่สามารถตอบสนอง 
ห้เกิดความสมดุลอย่างที่ควรจะเป็นได้ โดยเฉพาะในกรณีการเข้าถึงระบบการศึกษา และการ
สาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทุนมนุษย์ สิ่งที่ตามมาคือความเหลื่อมล�า้ ที่จะ

น�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าที่มากขึ้น และจากความเปราะบางเป็นการแตกสลายได้ในที่สุด   
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ต้องท�าอย่างไร ?                                

สังคมไทยจงึจะเปราะบางน้อยท่ีสุดท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรท่ีควบคุมได้

ยาก หากมองความเปราะบางของครัวเรือนเป็น

เสมือนภาชนะท่ีมีรอยรา้วท่ีพรอ้มจะแตกได้ทุกเมื่อ 

การซ่อมรอยร้าวดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากมากกว่า

การปล่อยใหแ้ตกหรอืไม่น�าภาชนะน้ััน มาใชอ้กีเลย
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โครงสรา้งประชากรท่ีเปล่ียนแปลง
กับความเปราะบางในครอบครวั

จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ�านวน

คนในวยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมเีด็กและคนท�างานน้อยลง หรอืมผีูส้งูอายมุากขึน้ตามโครงสร้าง

ที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งในสังคมไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ 

ยิง่สะท้อนให้เหน็ว่า ในอนาคตประเทศไทยจะต้องให้ความส�าคญักบัการดแูลผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้ 

ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มจ�านวนประชากรเพ่ือทดแทน แต่การส่งเสริมให้ประชากรมีลูกเพิ่มขึ้น 

ดเูหมอืนจะเป็นความท้าทายอย่างยิง่ของภาครฐั ท่ามกลางสงัคมทีีไ่ม่ได้มบีรบิททีจ่ะตอบสนอง

ให้คนมีลูกกันมากนัก 

ในช่วงระยะเวลากว่า 50 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร

และโครงสร้างครอบครัวที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการลดลงของอัตราการตาย 

ในขณะที่การเกิดสูงมาก จนท�าให้รัฐบาลต้องประกาศนโยบายควบคุมประชากร ซึ่งผลของ

นโยบายดงักล่าว ท�าให้อตัราการเพิม่ประชากรลดลงจนเหลอืเพยีงร้อยละ 1.6 ซึง่เป็นอตัราการ

3
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เจริญพันธุ์ที่ต�า่กว่าระดับทดแทน (ชาย โพธิสิตา, 2552; ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว, 

และ ริฎวัน อุเด็น, 2560) การเปลี่ยนแปลงทางประชากรท�าให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป

ทั้งทางอายุและการกระจายตัวของประชากรในพื้นท่ีต่างๆ ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ประชากรวัยแรงงานท่ีมีอายุระหว่าง 30-64 ปีจะเติบโตอีก 

ในระยะเวลาหนึ่งและจะเริ่มลดลง ในขณะเดียวกันกับการเกิดท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะมี

จ�านวนเดก็เกดิลดลงน้อยกว่า 500,000 คนในอกี 30 ปีข้างหน้า การลดลงของจ�านวนประชากร

วัยแรงงาน ซ่ึงปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า จ�าเป็นจะต้องเร่งให้มีการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ของแรงงานไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่ต้องเผชิญกับจ�านวนแรงงาน 

ที่ลดลงและอายุของคนวัยแรงงานเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผลการชี้วัดด้านการศึกษาของ 

เดก็ไทยยังมผีลสมัฤทธิใ์นระดับทีไ่ม่สงูมาก มเีดก็ส่วนหนึง่ทีไ่ม่มโีอกาสได้รบัการศกึษาและต้อง

เผชญิกบัความเหลือ่มล�า้ทางโอกาสในการเข้าศกึษา ซึง่แตกต่างกนัออกไปตามพืน้ทีแ่ละบรบิท

ทางสงัคมของพืน้ทีน่ัน้ๆ การมปีระชากรสงูวยัมากขึน้ การอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกบัลกูของ

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง แม้สัดส่วนการมีลูกอาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณใกล้เคียงจะอยู่ใน 

ระดับสูง และการดูแลพ่อแม่ของลูกลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ในอนาคตจะลดลงมากกว่าเดิม 

เพราะครอบครัวของผู้สูงอายุในอนาคตมีขนาดที่เล็กลง และผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกจะมีจ�านวน 

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย, 2554) 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว เริ่มจากค่านิยมเก่ียวกับครอบครัวและ 

การแต่งงานเริ่มเปลี่ยนไป จากอดีตการแต่งงานและการสร้างครอบครัวขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน

และขนบธรรมเนียมประเพณี ปัจจุบันการแต่งงานและการสร้างครอบครัวเป็นเรื่องของ 

ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล และยังคงจะมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่งค่านิยม 

ที่เปล่ียนแปลงไป ส่งผลต่อรูปแบบการอยู่อาศัย การสร้างครอบครัว ตลอดจนบทบาทหน้าท่ี 

รวมถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ท�าให้เกิดการอยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ  

ซึง่บางรปูแบบมคีวามเปราะบางทีเ่กีย่วเนือ่งโดยตรงกบัการพึง่พาอาศยั และการดแูลซึง่กนัและ

กนัระหว่างสมาชิกในครอบครวั เปลีย่นไปจากท่ีเคยเป็นครอบครวัขนาดใหญ่กลายเป็นครอบครวั

ทีม่ขีนาดเลก็ลงและมคีวามหลากหลายมากข้ึน เช่น คูส่ามภีรรยาอาศยัอยูด้่วยกนัโดยไม่มบีตุร 

ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครอบครัวเพศเดียวกัน เป็นต้น ครอบครัวเดี่ยวที่มีจ�านวนมากที่สุด 

แต่กม็แีนวโน้มลดลง ขณะทีค่รอบครวัขยายมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ นอกจากนีค้นไม่มลีกูกนัมาก

ขึ้นเนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านเศรษฐกิจและความไม่สะดวกในชีวิตประจ�าวัน และวัยท�างาน 

มกีารย้ายเข้าสูเ่มอืงมากข้ึน ท�าให้เกดิผลกระทบต่อรปูแบบการอยูอ่าศยัอย่างชดัเจน ในชนบท

การอยู่อาศัยแบบครอบครัวข้ามรุ่นมีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างมาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ 
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ในสถานะย่าหรือยาย อาจจะเกิดความเปราะบางในมิติของสุขภาพและเศรษฐกิจที่ส่งผล 

ให้เกิดความเครียดในการดูแลหลาน หรือครัวเรือนท่ีอยู่คนเดียวท้ังท่ีสมัครใจและไม่สมัครใจ 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ก็มีข้อจ�ากัดด้านเงินออมและสวัสดิการสังคม และการที่ผู้หญิงมีการศึกษาสูง

ท�าให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น วิถีชีวิตของผู้หญิงจึงเปลี่ยนไป จากในอดีตการมี

ครอบครัวของผู้หญิงถือเป็นประเพณีและบรรทัดฐานของสังคม แต่ในปัจจุบันการมีครอบครัว

เป็นทางเลอืกของบคุคลทีค่�านงึถงึสภาวะทางเศรษฐกจิ การงาน การศกึษาและความหลากหลาย 

ในการเลอืกใช้ชีวติคู ่(กองทนุประชากรแห่งสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย, 2559) ด้วยเหตผุล 

ที่กล่าวมานั้นมีส่วนท�าให้เกิดผลกระทบต่อรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรูปแบบ 

การอยู่อาศัยในแบบต่างๆ ก็มีความเปราะบางที่แตกต่างกันไป โดยผลการศึกษาจากชุด

โครงการวิจัยครอบครัวเปราะบางสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุและผู้หญิงเป็นผู้ที่เปราะบาง 

มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในอนาคตจะมีจ�านวนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลง 

ของโครงสร้างประชากร ดังนั้น จึงขอเสนอความเปราะบางของครัวเรือนผู้สูงอายุจากรูปแบบ

การอยู่อาศัยแบบต่างๆ ดังตารางที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางไว้ให้สังเกต ว่าครัวเรือนผู้สูงอายุ 

รูปแบบใดที่เข้าข่ายความเปราะบางและสามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรอันเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความ

เปราะบางยงัไม่ได้ถกูพดูถงึมากนกั เนือ่งจากมผีลกระทบต่อการอยูร่่วมกนั ความสมัพนัธ์ และ

การเกื้อกูลกันภายในครอบครัว ที่อาจท�าให้เกิดค�าถามหรือข้อถกเถียงกันภายหลังว่า ต้องท�า

อย่างไร สงัคมไทยจงึจะเปราะบางน้อยทีส่ดุ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของโครงสร้างประชากร

ที่ควบคุมได้ยาก หากมองความเปราะบางของครัวเรือนเป็นเสมือนภาชนะท่ีมีรอยร้าว 

พร้อมจะแตกได้ทกุเมือ่ แต่ในเมือ่ครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญท่ีสดุของสงัคม การละเลยรอยร้าวนัน้

ไม่อาจท�าได้ด้วยเหตผุลทัง้ปวง จงึต้องหาวธิแีก้ไขทีเ่หมาะสมในการจดัการกบัความเปราะบาง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการท่ีจะประคองความเปราะบางไม่ให้แตกหักน้ัน

จ�าเป็นต้องอาศยัความรูห้ลายศาสตร์ และน�ามาผนวกเพือ่เป็นแนวทางหรอืนโยบายแก้ไขปัญหา

อย่างเหมาะสม ซ่ึงการแก้ไขหรือเฝ้าระวังปัญหาท่ีดีควรจะต้องเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอย่าง

ตรงจุด โดยอาจจะเริ่มจากการมองหาว่า ณ ขณะนี้ใครคือผู้ที่เปราะบางที่สุดในครอบครัวไทย

ที่ควรได้รับการดูแล? ได้กล่าวไปบ้างแล้ว ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในล�าดับ

ต่อไป
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ตารางที่ 1 ลักษณะของความเปราะบาง 
จ�าแนกตามรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนผู้สูงอายุ

รูปแบบการอยู่อาศัย ลักษณะของความเปราะบาง

1.	อยู่คนเดียว/อยู่คนเดียว
เป็นบางเวลา

1. ไม่มีผู้ดูแล/มีผู้ดูแลเป็นบางเวลา
2. รายได้ไม่พอเพียงในการด�ารงชีวิต
3. เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย
4. ข้อจ�ากดัทางด้านระเบยีบราชการ ไม่ได้รบัการดแูลระยะยาว
5. ไม่ปฏิสังสรรค์กับคนรอบข้าง/สังคม
6. ไม่มีลูกอยู่ภายในหมู่บ้านหรือต�าบลเดียวกัน

2.	อยู่กับหลานเท่านั้น 1. รายได้ไม่พอเพียงในการด�ารงชีวิต
2. ประสบความเครียด
3. เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน
4. เป็นผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี) อยู่กับหลานอายุ 14-17 ปี 

(ช่องว่างระหว่างวัย)
5. ต้องรับภาระดูแลหลานที่มีปัญหาสุขภาพกาย/จิต
6. ข้อจ�ากดัทางด้านระเบยีบราชการ ไม่ได้รบัการดแูลระยะยาว

3.	อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น 1. คนใดคนหนึ่งติดเตียง/เสียชีวิต
2. รายได้ไม่พอเพียง
3. มีความเครียด
4. ลูกหลานทอดทิ้ง/ไม่มาดูแล
4. ข้อจ�ากดัทางด้านระเบยีบราชการ ไม่ได้รบัการดแูลระยะยาว

4.	 อยู ่กับพี่น ้องสูงอายุ
เท่านั้น

1. ผู้สูงอายุดูแลกันเอง
2. คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนมีปัญหาสุขภาพกาย/จิต
3. มีรายได้ไม่พอเพียง
4. ไม่ได้ท�างาน
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รูปแบบการอยู่อาศัย ลักษณะของความเปราะบาง

5.	อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติ 1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลไม่เหมาะสม
2. ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่พอเพียง

6.	อยู่กับพ่อแม่สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลาย
2. ผู้สูงอายุยากจน
3. คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนมีปัญหาสุขภาพกาย/จิต
4. ไม่มีลูก/หลาน (ไม่เป็นผู้สูงอายุ) อยู่ในหมู่บ้านหรือต�าบล

เดียวกัน
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ผู้หญิงย่อมมีคณุค่าของความ

เป็นมนุษย์เทียบเท่าผู้ชาย   

การเล้ียงดบุูตร การท�างาน

บ้าน ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรื่อง

ของผู้หญิงเสมอไป                                
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4

สองคนในครอบครวัไทยท่ีเปราะบาง

การพัฒนาประเทศที่ให้ความส�าคัญกับ	“เงิน”	มากกว่า	“เวลา”	และ”	พื้นที่”	ท�าให ้
ผูห้ญิงวัยท�างานทีเ่ริม่มลีกู	และผูส้งูอายทุีม่รีปูแบบการอยูอ่าศยัหลากหลายในปัจจบุนั	เปราะบาง 
ต่อการดูแลจริงหรือ??........”

ที่เกริ่นน�าเช่นนี้เพียงเพราะต้องการจะสื่อให้ทราบว่า หากเมื่อพิจารณาความหมายของ 

“ผูห้ญงิวยัท�างานทีเ่ริม่มลีกู” และ“ ผูส้งูอายใุนรปูแบบการอยูอ่าศยัทีห่ลากหลาย” อย่างผวิเผนิ

โดยไม่ใส่ใจกบัความหมายทีแ่ท้จรงิ ด้วยความคุน้ชนิกับความคิดที่ว่าสิ่งใดก็ตาม ถ้าไม่ส่งผลก

ระทบต่อการด�ารงชีวิต การกินอยู่ หลับนอน หรือท�าให้ผูเ้ขยีนร�า่รวย - ยากจน กไ็ม่มปีระโยชน์

อะไรทีจ่ะต้องไปใส่ใจให้เสยีเวลา กบัการมองกนัอกีมมุหนึง่ ซึง่ต้องพจิารณากันอย่างถ่องแท้ ก็จะ
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ท�าให้ได้เข้าใจว่ามอีะไรคลาดเคลือ่นไปจากความหมายท่ีแท้จริงมาก และหากยังใช้วิธีการมอง

เห็นเพียงเพ่ือการด�ารงชีวิตไปวันๆ โดยไม่ใส่ใจว่าความหมายท่ีแท้จริงนั้น จะถูกสร้างมาจาก

ความเช่ือชุดใด ตรงกนัข้ามเปิดใจยอมรับอย่างเตม็อกเตม็ใจกับความหมายท่ีรบัรู ้อย่างไม่เข้าใจ

ที่มาที่ไปสิ่งนี้อาจเป็นเครื่องสะท้อนว่า เราอาจหลงทางติดกับดักของมายาคติท่ีสังคมสร้างไว้

อย่างถอนตัวไม่ขึ้น 

มนษุย์เกดิมามคีวามแตกต่างกนัโดยธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็น เพศ เชือ้ชาต ิภมูหิลงัครอบครวั 

ฯลฯ และมีความแตกต่างกันโดยสังคม หรือการให้คุณค่าที่แตกต่างกันทางสังคม เช่น อ�านาจ 

เกยีรตยิศชือ่เสยีง ความร�า่รวยความจน ฯลฯ ความแตกต่างดงักล่าวมส่ีวนสร้างความไม่เท่าเทยีม

ให้เกดิขึน้ในสงัคม ขณะทีข้่อเทจ็จรงิประจกัษ์ชดัเจนว่า ความไม่เท่าเทยีมนัน้ มคีวามเชือ่มโยง

กับความเปราะบาง โดยสังคมที่มีสมาชิกครอบครัวเปราะบางจ�านวนมาก ก็คือสังคมที่มีความ

ไม่เท่าเทียมกันมาก และสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันมาก จะท�าให้สมาชิกครอบครัวจ�านวน

มากอ่อนแอในทกุด้าน ขาดก�าลงั ความสามารถ และประสบการณ์ รวมท้ังความพร้อมจะรบัมอื

กบัปัญหาทีม่ากระทบ รูส้กึว่าเป็นผูเ้สยีเปรยีบ ถกูเอาเปรยีบ ถกูเลอืกปฏบิตั ิและถกูกดีกนัทาง

สงัคมในรปูแบบต่างๆ (โครงการสขุภาพคนไทย, 2560) น�าไปสูก่ารตัง้ค�าถามในบทนีว่้า ความ

ไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ถูกท�าให้ชอบธรรมภายใต้โครงสร้างของสังคมได้อย่างไร?.. 

วัตถุประสงค์หลักของบทนี้ คือการน�าเสนอประเด็นความเปราะบางในมิติของเพศ  

(ผูห้ญิง) และวยั (ผูส้งูอาย)ุ ซึง่มคีวามเกีย่วโยงกบัมติอิืน่ๆ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ทางประชากรและครอบครวั ภายใต้กรอบแนวคดิ “intersectionality” หรอืความสลบัซบัซ้อน

ความไม่เท่าเทียมที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้หญิง” และ “ผู้สูงอายุ” ซึ่งมีภูมิหลังของครอบครัว 

แตกต่างกนัในแต่ละบคุคล ทัง้ในเรือ่งเพศ วยั สถานะทางเศรษฐกิจ สงัคม รปูแบบการอยูอ่าศยั 

การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวสังคม สถานะทางสุขภาพ ฯลฯ เพื่อชี้ให้คนในสังคมเห็น

ถึงการด�ารงอยู่ของความไม่เท่าเทียมทางเพศและวัย ที่คนสองคนในครอบครัวปัจจุบันก�าลัง

ประสบอยู ่ ในลักษณะของการทับซ ้อนกันของความไม่เท ่าเทียมใน 2 ลักษณะ  

ได้แก่ 1) ความไม่เท่าเทียมจากบทบาทหน้าท่ีของ “ผู้หญิง”ในสถานะต่างๆ เช่น แม่ เมีย 

สะใภ้ ลกูสาว และความไม่เท่าเทยีมอนัเนือ่งมาจากรปูแบบการอยูอ่าศยัของ “ผูส้งูอาย”ุ ได้แก่  

รูปแบบการอยู่อาศัยที่ผู้สูงอายุต้องดูแลตนเอง (อยู่คนเดียวตามล�าพังเท่านั้น) ดูแลผู้สูงอาย ุ

ด้วยกัน (อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น อยู่กับพ่อ-แม่สูงอายุเท่าน้ัน และอยู่กับพี่-น้องสูงอายุเท่าน้ัน) 

และดูแลหลาน (อยู่กับหลานเท่านั้น) และ 2) ความไม่เท่าเทียมจากโอกาสแห่งชีวิต หรือ 

ชาติก�าเนิดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด จนท�าให้ “ผู้สูงอายุ” และ “ผู้หญิง” แต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน 
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ซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งสองคน อย่างไรก็ตามโอกาสแห่งชีวิตของ  

“ผู้หญิง” และ “ผู้สูงอายุ” แต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการศึกษาหรือประสบการณ์

ชีวิต

 

มิติเพศ

ปฏิบัติการทางสังคมของวิธีคิดในมิติเพศ คือกระบวนการขัดเกลา เพื่อปลูกฝังความคิด 

ความเช่ือและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และบอกกันต่อๆ มาว่าอะไรดี เหมาะสม 

ควรท�า หรอือะไรเลวไม่ควรท�า จนถงึห้ามท�าเดด็ขาด ซึง่ล้วนมรีะบบคิดก�ากบัอยูท้ั่งสิน้ (กฤตยา 

อาชวนิชกุลและ กาญจนา ตั้งชลทิพย์, 2551) ระบบคิดดังกล่าว สามารถอธิบายมิติเพศจาก

ภูมิทัศน์ความรู้ที่มาจากสาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย

วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา อธิบายความแตกต่างทางร่างกายผู้หญิง-ผู้ชาย 

เป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดมาตามธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังอธิบายสัญชาติญาณทางเพศ เชื่อว่า 

เพศชายแข็งแรง มีพลัง ส่วนเพศหญิงอ่อนแอ เชื่องช้า ชอบแสดงอารมณ์ ค�าอธิบายนี้ท�าให้

เกิดการแบ่งแยกอย่างถาวร จนน�าไปสู่การแบ่งแยกพื้นที่ทางสังคมของหญิงและชายออก 

จากกัน รวมทั้งมีการสั่งสอนคุณสมบัติและมารยาททางสังคมให้กับชาย-หญิง เพื่อให้เกิด 

การแบ่งแยกขั้วที่ต่างกันอย่างชัดเจน (Gorton: 2004)

วิธีคิดทางสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นมุมมองเรื่องเพศท่ีตรงข้ามกับวิธีคิด

วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นอธิบายความแตกต่างและความหลากหลายในมิติเพศ ที่มีมากกว่า

ชาย-หญิง เพื่อแสดงให้เห็นว่า กรอบความคิดที่ยึดมั่นเพียงความเป็นชาย-หญิงเท่านั้น ส่งผล

ต่อการแยกพื้นที่ทางสังคมระหว่างหญิง-ชาย ที่เป็นต้นตอให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในเชิง 

ของการให้คุณค่า โดยเฉพาะในสังคมทุนนิยม ท่ีให้อ�านาจผู้ชายเป็นใหญ่ (Dunne, 2003) 

ท�าให้การจัดสรร และการเข้าถึงอ�านาจ ทรัพยากร และบริการในตลาดเสรีแตกต่างกันตาม

บทบาทหน้าที่ ในความหมายนี้เพศจึงเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น และเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม 



ครอบครวั “เปรำะบำง” เมื่อกำรเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ำรำ้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลำยคนไวเ้บื้องหลัง44

คงไม่ผิดจากความจริงไปมากนัก หากจะกล่าวว่า การท�าความเข้าใจความหลากหลาย

ในมติเิพศ จะต้องท�าความเข้าใจระบบความหมายทีเ่กดิขึน้ภายใต้บรบิทความสมัพนัธ์ทีซ่บัซ้อน 

เพื่อที่จะจ�าแนกสิ่งที่เป็นเง่ือนไข ออกจากสิ่งท่ีเป็นพฤติกรรม การชี้วัดและตัดสินให้ผู้หญิง 

อยู่ในช่วงชั้นทางเพศที่ต�่ากว่าผู้ชาย เป็นเรื่องทางสังคม วัฒนธรรมก�าหนดสร้างความรู้ภายใต้

ความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจ การเมอืง และบรบิททีท่�าให้เกดิพฤตกิรรมนัน้ๆ ขณะทีใ่นสถานการณ์

ปัจจุบัน มิติเพศตั้งอยู่บนฐานคิด “ความแตกต่าง” และ “ความหลากหลาย” แต่บรรทัดฐาน

หรือระบบคิดของคนในสังคมไทยที่ก�ากับวิธีคิดในมิติเพศนั้น ได้เลือกปฏิบัติกดทับศักยภาพ 

และทางเลือกในการด�าเนินชีวิตของผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายมากมายยิ่งนัก

ศักด์ิศรขีอง  “มนุษย์แม่”

“มนุษย์แม่” เป็นค�าที่ได้ยินบ่อยครั้งในวาทกรรมปัจจุบันของผู้หญิงท�างานที่เป็นแม่  

โดยเฉพาะแม่ลูกอ่อน สะท้อนความเข้มแข้ง (สตรอง: strong) เสียสละ อดทน ท�าทุกอย่าง

เพื่อความสุข และความก้าวหน้าของลูก แฝงความบีบค้ันของสภาพสังคมในปัจจุบัน  

แต่ความนัยลึกๆ ฉายความภาคภูมิใจที่ได้ท�าหน้าท่ีอันยากล�าบากน้ี แว่วค�าว่า “มนุษย์แม่”  

ถี่ขึ้นและดังข้ึน อาจสะท้อนความจริงว่า การเลี้ยงลูกในปัจจุบันเป็นความยากเย็นแสนเข็ญ 

กว่าในอดีตหลายเท่านัก แม้จ�านวนลูกจะน้อยลงกว่าในอดีต ท้ังยังแวดล้อมด้วยสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก พร้อมกับบริการท่ีครบครัน แต่เสียงในสังคมก็ยังได้ยินสะท้อนว่า “เลี้ยงลูกวันนี้ 

ยากเย็น”

การปรับฐานความคิดเรื่องครอบครัวในปัจจุบัน จากการมองบนฐานชายเป็นใหญ่ใน

ครอบครัว หรือชายผู้หาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก และเป็น “ช้างเท้าหน้า” สู่ฐานคิดหญิง-ชาย

เป็นผูส้ร้างรายได้ให้ครอบครวัร่วมกนัแบบ “ช่วยกันท�ามาหากิน” ท�าให้เกดิความขดัแย้งระหว่าง

การท�างานกบัการเลีย้งดลูกูของผูห้ญงิในครอบครวัคนรุน่ใหม่ในหลายๆ ด้าน เช่น ความมัน่คง

ทางการเงิน ความก้าวหน้าในการท�างาน และการเล้ียงดูลูก ซ่ึงน�าไปสู่ความเปราะบางของ

ครอบครวั เพราะอย่างไรเสยี เรือ่งดูแลความเรยีบร้อยในบ้าน การดแูลลกู และผูส้งูอายใุนบ้าน 
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ยังเป็นบรรทัดฐานทางสังคม รวมทั้งความคาดหวังให้ผู้หญิงมีความเพียบพร้อมในบทบาทนี้  

โดยน�าเรื่องการตั้งครรภ์และการดูแลลูกมาก�าหนดนิยามของ “แม่ที่ดี” 

การปรับฐานคิดเช่นนี้ ท�าให้ “ช้างเท้าหน้า” และ “ช้างเท้าหลัง” เปลี่ยนไปในศตวรรษ

ที่ 21 เมื่อศักยภาพของผู้หญิงไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชาย อยู่ที่ว่าจะได้รับโอกาสต่างๆ จากสังคม

มากน้อยแค่ไหน เช่น โอกาสในการศึกษา การบริหารประเทศ การบริหารบริษัท และ 

หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ ขณะที่ในมุมมองของการพัฒนาประเทศแบบอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการ

ก�าลังคนที่สามารถใช้ก�าลังกายและก�าลังสติปัญญาในการท�างาน ดังนั้น ก�าลังคนที่มีคุณภาพ

จงึเป็นปัจจยัส�าคญัต่อการพฒันาประเทศแบบอตุสาหกรรม “คน” ทีม่คีณุภาพจงึเป็นเป้าหมาย

หลักของการพัฒนา ตัวอย่างเช่น คนไทยต้องเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นอย่างน้อย คนไทย

ควรต้องฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะในการท�างาน คนท�างานควรต้องมีก�าลังกายที่แข็งแรง

สมบูรณ์ นอกจากนี้ค�าว่า “คุณภาพ” ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมยังหมายรวมไปถึง 

ความสามารถในการท�างานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มเวลา และท�างานล่วงเวลาได้ตามที ่

ผู้ประกอบการต้องการ ค�าว่า “คุณภาพ” ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมจึงขยายความครอบคลุม

ไปถึงความสามารถของแรงงานในการ “ให้เวลา” แก่กระบวนการผลิตให้มากที่สุดด้วย ท�าให้

ผู้หญิงที่ก�าลังตั้งครรภ์ และ/หรือ มีภาระครอบครัว เช่น มีลูกเล็กท่ีต้องดูแล และแม้จะยัง 

ไม่ได้ตั้งครรภ์ในขณะนั้น แต่อาจตั้งครรภ์ในอนาคต จึงมักเป็นแรงงานท่ีถูกกีดกันไม่ให ้

เข้าท�างาน ทั้งนี้ เพราะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ และ/หรือ ต้องดูแลลูกเล็ก เป็นแรงงานที่ไม่สามารถ

ทุ่มเทเวลาให้กับการท�างานได้อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานหญิง จึงมักนิยม

ประกาศรับสมัครหญิงที่ไม่มีภาระต้องตั้งครรภ์และดูแลลูก เช่น นิยมประกาศรับสมัครผู้หญิง

ทีม่ีสถานภาพโสดเข้าท�างาน หรือสร้างกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าจะต้องไม่ตั้งครรภ์ ไม่มีลูก

ต้องดูแล เป็นต้น ประเด็นนี้เกิดเป็นกรณีร้ายแรงเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่คณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยโตเกียวออกมารับผิด และขอโทษท่ีแอบลดคะแนนผู้สมัครเข้าเรียนคณะ

แพทย์ศาสตร์เพศหญิง เพื่อจงใจกีดกันให้มีแพทย์หญิงน้อยลง เป็นการลดปัญหาการท่ีแพทย์

หญิงลาออกหลังจากการตั้งครรภ์
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การสรา้งสมดลุระหวา่งการเล้ียงดลูกูและการท�างาน

การทีบ่ทบาทของผูห้ญงิปัจจบุนัเปลีย่นไปจากเดมิ คอืผูห้ญงิต้องออกมาท�างานนอกบ้าน

เพื่อร่วมรับผิดชอบภาระด้านเศรษฐกิจในครอบครัวเช่นเดียวกับผู้ชาย ท�าให้ผู ้หญิงได้รับ 

ความเท่าเทยีมทางเพศมากข้ึนในเรือ่งการท�างานนอกบ้าน แต่กเ็ป็นสาเหตใุห้เกดิความขัดแย้ง

ระหว่างการท�างานกับการเลี้ยงดูลูก เน่ืองจากบรรทัดฐานทางสังคม ได้จ�ากัดให้ผู้หญิง 

เป็นผู ้รับภาระในครัวเรือน การท�าหน้าท่ี “แม่” ตามความคาดหวังของสังคม เป็น 

ความอิหลักอิเหลื่อที่ “แม่” ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง ด้วยการท�างาน 

พึ่งพาตนเอง (Independent) กับการเป็น “แม่” และ “เมีย” ที่ดี ท�าให้ผู้หญิงต้องเผชิญ 

กับการตัดสินใจครั้งส�าคัญในชีวิต และไม่ว่าทางออกจะเป็นทางใด ล้วนมีความ “เปราะบาง” 

อย่างใดอย่างหนึ่งแฝงอยู่ด้วยเสมอ

การเลือกการลาออกจากงาน เพื่อมาท�าหน้าที่ “แม่เต็มเวลา” แม้จะท�าให้แม่รู้สึก 

อิ่มเอมใจที่ได้ให้เวลากับลูกอย่างเต็มที่ ขจัดความพะวักพะวงท่ีจะท้ิงลูกไว้ให้คนอื่นใดดูแล  

ได้เฝ้ามองดูพัฒนาการของลูกทุกนาที แต่ก็อาจมีความเครียด ที่ต้องดูแลลูกอยู่ตลอดเวลา  

ไม่ได้ท�ากิจกรรมอย่างอื่น เพราะส�าหรับผู้หญิงหลายคน โดยเฉพาะที่มีความสามารถและม ี

การศึกษา การท�างานอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานในบ้านเป็นการเติมเต็มที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของชีวิต 

และขณะเดียวกันการลาออกจากงานเป็นการลดคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง	 กระทบ 
ต่อศกัดิศ์รขีองตนเอง	เพราะต้องขอเงินสาม	ีหรอืครอบครวัใช้	และยงัต้องเผชญิกบัสายตาและ
ความรูส้กึของพ่อแม่	และอาจรวมถงึญาตฝ่ิายสามทีีอ่าจมองว่า	“เกาะสามกิีน” ซ�า้ในบางกรณี

อาจคิดมากไปถึงว่า หากวันหนึ่งต้องแยกทางกันจะหาเล้ียงตัวเองได้อย่างไร แม้ว่าอาจมีแม่ 

เต็มเวลาหลายๆ คน มีความสามารถในการหารายได้เสริมจากการท�างานออนไลน์ หรือ 

ท�าอาชีพอิสระเล็กๆ น้อยๆ อยู่กับบ้าน แต่ก็มีข้อจ�ากัดในเรื่องความเพียงพอและความมั่นคง

ของรายได้ กรณีเลือกที่จะท�างานต่อไป ซึ่งก็จะประสบปัญหาการไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับ

การท�างานได้อย่างเต็มที่ และกรณีเปลี่ยนงานมาเป็นงานท่ีมีความท้าทายน้อยลง ก็จะส่งผล 

ให้สูญเสียรายได้ ดังนั้นสังคมต้องสร้างทางเลือกให้แม่ท่ีท�างานและเลี้ยงดูลูก ให้สามารถ 

ปรับวิถีการท�างานและสามารถเลี้ยงดูบุตรได้ควบคู่กัน
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ความคับขันของในการตัดสินใจครั้งส�าคัญของมนุษย์แม่นี้ สะท้อนให้เห็นว่า การมีลูก

ท�าให้เป้าหมายชีวิตของแม่เปลีย่น ซ่ึงส่งผลให้การตดัสนิใจมลีกูของผูห้ญงิยคุปัจจบุนั ต้องผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองทางความคิดอย่างมาก และอาจเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้สามี-ภรรยา 

ยุคปัจจุบันรีรอ และลังเลมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีลูก หรือกระทั่งเพียงแค่ 

การใช้ชีวิตร่วมกัน ทางเลือกของการสร้างครอบครัวและการเลี้ยงดูลูกแม้จะมีมากขึ้นกว่า 

แต่ก่อน แต่การตัดสินใจก็ยากข้ึน เช่น หากเลือกการท�างาน ซึ่งแปลว่าต้องทุ่มเทเวลาให ้

กับการท�างานอย่างมาก จนอาจไม่เหลือเวลาในการดูแลลูก แต่ถ้าเลือกเป็นแม่เต็มเวลา 

มาเล้ียงดูลูก ก็แปลว่าต้องลดศักด์ิศรีของตัวเองลงในแง่ของการยืนบนล�าแข้งของตนเอง  

ถึงแม้ว่าจะไตร่ตรอง กลั่นกรอง และเตรียมการอย่างดีเพียงใด ความรู้สึกและประสบการณ์ 

ที่ได้รับเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆ มีความพิเศษและซับซ้อนกว่าที่เคยคิดไว้เสมอ แม่ส่วนใหญ่

จึงยอมรับว่า “เมื่อมีลูกแล้วเป้าหมายชีวิตของแม่เปลี่ยน” และต้องการท่ีจะให้เวลากับ 

การเลีย้งลกูและอยูก่บัลกู ท�าให้ผู้หญิงจ�านวนมาก ไม่อยากลดบทบาทและศักดิ์ศรีของตัวเอง 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงาน การเปลี่ยนงาน การเปลี่ยนทัศนคติต่อการท�างาน การลดโอกาส 

ในความก้าวหน้าในงาน การลดความท้าทายของงาน และอืน่ๆ ทีส่รปุแล้วเป็นการลดศกัยภาพ

อย่างตั้งใจ เพื่อมีเวลาให้กับลูกและครอบครัวมากขึ้น ท�าให้ความคิดที่อยากจะ “ลาออก 

มาเลี้ยงลูก” จึงไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้ง่ายนักในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน และ 

เป็นเรื่องไม่ต้องแปลกใจที่เพดานจ�านวนลูกส�าหรับครอบครัวสมัยใหม่พอจะรับไหวเพื่อให้ 

ทั้งครอบครัว และสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด�าเนินคู่กันไปได้มีอยู่เพียงแค่ 1 หรือ 2 

คนเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุนทางสังคมในแต่ละครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร

บุคคลที่เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูก เงินทุน เวลา อาชีพ และอื่นๆ 

ด้านการตัดสินใจของแม่ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพ โดยเฉพาะที่รับรายได้เป็น

เงินเดือนเมื่อมีลูก เผชิญกับความเปราะบางในการกลับมาสู่ท่ีนั่งเดิม และต�าแหน่งหน้าท่ีเดิม 

ซ่ึงมีความเป็นไปได้น้อย หรือแทบจะไม่มีเลย ผู้บริหารองค์กรตกอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจ 

เพื่อให้องค์กรด�าเนินต่อไปโดยไม่สะดุด และแม่เองก็ตกอยู่ในภาวะท่ีต้องตัดสินใจว่าจะเลือก

การมีลูก การดูแลลูก หรือความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซึ่งต่างมีความหมายในระยะยาว 

ต่อตัวแม่และครอบครัวเช่นเดียวกัน ไม่เพียงเท่าน้ัน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 

ยังหมายถึงความมัน่คงของอนาคตของตวัแม่เอง ทีห่ลายคนรูส้กึด้วยซ�า้ไปว่ามัน่คงและแน่นอน

กว่าชวีิตสมรส หากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ต้องอยู่เพียงล�าพัง การมีอาชพีและรายได้จะเป็นสิ่ง

ที่รับประกันการด�าเนินต่อไปของชีวิตตนเองและชีวิตลูก
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นอกจากนี้ ความคาดหวังจากครอบครัว โดยเฉพาะฝั่งสามีที่มีต่อสะใภ้ในปัจจุบัน  

ได้เปลีย่นแปลงไปจากอดตี จากความคาดหวงัให้ช่วยดแูลจดัระเบยีบบ้านช่องให้มคีวามเรยีบร้อย  

และดแูลสมาชกิให้มคีวามสขุสมบรูณ์ ในปัจจบัุนยงัคาดหวงัให้ “ช่วยกนัท�ามาหากนิ” เน่ืองจาก

ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ รวมไปจนถึงความมีหน้ามีตาท่ีลูกสะใภ้มีหน้าท่ีการงานท่ีทัดเทียม 

การลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกจึงอาจไม่ใช่บทบาทในอุดมคติของครอบครัวไทยในปัจจุบัน 

แม้จะพบเห็นอยู่บ้างในสังคมที่ชายเป็นผู้น�าสูง เช่น เกาหลี หรือกลุ่มเอเชียใต้ ความอึดอัดต่อ

สายตาพ่อแม่ และญาตฝ่ัิงสาม ีท�าให้ภรรยาต้องสร้างสมดลุอย่างดทีัง้ในหน้าทีภ่รรยา แม่ และ

สะใภ้ เพื่อการอยู่ร่วมชายคาอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นความยากล�าบากในการท�าบทบาทหน้าท่ี

ของผู้หญิง 

หากมองในมุมของสตรีนิยม (Feminism) ตามหลักการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผู้หญิง

ย่อมมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เทียบเท่าผู้ชาย ซึ่งแปลว่าในยุคนี้การท�างานในบ้าน เช่น  

การเลีย้งดบูตุร การช่วยงานบ้านต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรือ่งของผูห้ญงิเสมอไป เพราะผูช้าย

หรือพ่อสามารถเป็นตัวแทนของครอบครัวในการดูแลและเลี้ยงดูบุตร ก็จะท�าให้ผู้หญิงได้รับ

โอกาสที่เท่าเทียม สังคมจึงควรความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างบทบาทหญงิ-ชายใน

ประเดน็การท�างานในบ้าน ซึง่จะน�าไปสูค่วามความเท่าเทียมทางเพศมากขึน้ นอกจากน้ี ควร

ต้องรณรงค์นายจ้างหรอืผูป้ระกอบการในการให้โอกาสแม่ทีต้่องดแูลลกูกลบัเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

โดยมทีางเลอืกให้ท�างานแบบไม่เตม็เวลา หรอืมเีวลาการท�างานทีย่ดืหยุน่ได้ ทีส่�าคญั สิง่ทีต้่อง

ปรับเปลี่ยนควบคู่ไปด้วยคือการปรับทัศนคติของคนไทย และให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นท่ี

มีหน้าที่เลี้ยงลูกและดูแลบ้าน เพราะในยุโรปพ่อบ้านก็ท�าหน้าท่ีหลักในการเลี้ยงดูบุตร ขณะที่

ภรรยากลับไปท�างานก็มีตัวอย่างให้เห็นไม่น้อย ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นทางเลือกของครอบครัวเอง

ว่า ใครจะเป็นคนหารายได้เข้าบ้าน และใครจะท�าหน้าทีด่แูลบ้าน เพราะทกุวนันีบ้ทบาทในการ

ท�างานของผู้หญิงไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ในบ้านอีกต่อไปแล้ว ถึงที่สุดแล้ว “แม่” ควรจะมีทางเลือก

หลายๆ ทางเลือกที่ลงตัวและเหมาะสมกับแต่ละคน
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ผู้หญิงวัยทำงานเริ่มมีลูก

เปราะบางต่อการปรับตัว
เพื่อสร้างสมดุลชีวิตครอบครัว

กับการทำงาน

ผลกระทบ

แนวทาง

- บทบาทคนทำงาน
- มีศักดิ์ศรีพึ่งตนเองได้

- ลาออกจากงาน
 (ขอเงินสามีใช้)
- เปลี่ยนงาน
 (สูญเสียรายได้)
- ลดบทบาทคนทำงาน
 (ความมั่นคงของรายได้)

- สังคมต้องสร้างความตระหนักในเรื่องความเท่าเทียม
 บทบาทชาย-หญิงในงานในบ้าน
- นายจ้างให้โอกาสแม่ที่ดูแลลูกกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

- บทบาทแม่-เมีย
- บทบาทผู้ดูแลงานในบ้าน
- บทบาทผู้ดูแลบุพการี

รูปที่ 4 ความเปราะบางของผู้หญิงวัยท�างานที่เริ่มมีลูก

ที่มา: รายงานชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากร และสังคมไทย (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561)

รูปที่ 4 ฉายภาพให้เห็นว่าผู้หญิงวัยท�างานเริ่มมีลูก มีความเปราะบางในมิติสมดุลชีวิต

กับการท�างานและการดูแลบุคคลหลายช่วงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของแม่ในการพึ่ง

ตนเองในระยะยาว อย่างไรกต็าม การเป็นแม่วยัท�างานเริม่มบีตุรไม่ได้เลวร้ายอย่างทีส่งัคมสมยัใหม่

รบัรูห้รอืให้ความหมายเสมอไป ทัง้นี ้เนือ่งจากภมูหิลงัของแม่แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ 

จึงท�าให้เผชิญกับเหตุการณ์วุ่นวายที่มากระทบแตกต่างกันด้วย 
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มิติแหง่วยั

การเปลีย่นผ่านทางประชากร เศรษฐกจิและสงัคม จนเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายใุนยคุปัจจบุนั 

(ศตวรรษท่ี 21) สะท้อนภาพความเข้าใจของผู้เขียนว่า การท�าความเข้าใจความหมายของ 

ผูส้งูอายใุนสถานการณ์เปลีย่นผ่านจากประชากรวยัเดก็สูว่ยัผูส้งูอาย ุจากเดมิเศรษฐกจิทนุนยิม

ก�าหนดให้ผู้สูงอายุต้องเกษียณอายุจากการท�างานในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่สามารถ

แข่งขันกับวัยหนุ่มสาวได้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นการให้ผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานใหม่ หรือ

การขยายอายุเกษียณ เนื่องจากมองผู้สูงอายุว่า เป็นผู้มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ 

ซ่ึงท�าให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณค่า (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549; บรรลุ  

ศิริพานิช, 2550; ศิริวรรณ อุทัยทิพย์ไพฑูรย์ และคณะ, 2552) เหมือนกับการน�าความรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์ (จ�านวน ขนาด สถานการณ์ แนวโน้มผู้สูงอายุ และอัตราส่วนพึ่งพิง ฯลฯ) 

มาบรูณาการกบัความรูท้างด้านสงัคมศาสตร์ เพือ่มองเหน็ความมคีณุค่าของผูส้งูอายทุีเ่กีย่วกบั

ความรูส้กึ และอารมณ์ ซ่ึงซับซ้อนเกนิกว่าจะอธบิายได้ด้วยวธิกีารวเิคราะห์ทางสถติท่ีิเป็นตวัเลข

หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว 

สิ่งดังกล่าวสะท้อนว่า การแสวงหาความรู ้ความจริงภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์  

ยังไม่สามารถน�ามาใช้ในการแสวงหาความรู้ความจริงได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในโลกแห่ง

ความเป็นจรงิทีเ่กีย่วข้องกบัมนษุย์ในศตวรรษที ่21 ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย และในสภาพ

สงัคมทีม่คีวามเสีย่งทีเ่ป็นผลจากการพฒันาในยคุทีผ่่านมา ทีน่�าไปสูปั่ญหาสงัคมทีท่บัซ้อนและ 

ซับซ้อนมากขึ้น เช่น อคติต่อผู้สูงอายุ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านอายุเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้ง 

ที่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ซับซ้อน เช่น เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ยากจนด้วย และอยู ่

กับหลานในคราวเดียวกันด้วย จนท�าให้ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนด้วยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง

เน่ืองจากความหมายของผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีหลากหลาย แม้จะมอง 

ความหมายของผูส้งูอายทุีห่ลากหลายขึน้ แต่ผูส้งูอายกุย็งัคงถกูทอดทิง้ให้อยูต่ามล�าพงัมากขึน้ 

การที่ผู ้สูงอายุต้องอยู่ตามล�าพัง ถูกน�ามาเชื่อมโยงกับการเป็นผู้พึ่งพิงท่ีต้องการการดูแล 

จากคนในครอบครวัและสงัคม การให้ความหมายผูส้งูอายเุช่นนี ้เป็นการมองผูส้งูอายใุนลกัษณะ

เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ทั้งๆ ที่ภูมิหลังของประชากรกลุ่มนี้มีความแตกต่างหลากหลาย เช่น 

กลุม่ผูส้งูอายวุยัต้น กลุม่ผูส้งูอายวุยักลาง และกลุม่ผูส้งูอายวุยัปลาย หรอืกลุม่ผูส้งูอายตุดิบ้าน 

ติดสังคม และติดเตียง ความแตกต่างเหล่านี้มีผลต่อศักยภาพของผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง

และความต้องการของผูส้งูอายใุนการได้รับการดแูลท่ีแตกต่างกัน ขณะท่ีวธิคิีดแบบวทิยาศาสตร์

ที่มองว่า ผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล�าพัง 
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คนเดียว ตามล�าพังกับคู่สมรส ตามล�าพังกับพ่อแม่ ตามล�าพังกับพี่น้อง หรือตามล�าพัง 

กับหลาน เป็นวัยพึ่งพิงและต้องการการดูแลทั้งหมดนั้น ได้สร้าง “วิกฤตแห่งความหมาย”	ที่มี
ผลต่อความเปราะบางของผู้สูงอายุ อ

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการส�ารวจทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อผู้สูงอายุ ยืนยันว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติต่อผู้สูงอายุเชิงบวกหรือมีคุณค่า โดยประชาชนส่วนน้อย

เท่านั้น ที่มีทัศนคติเชิงลบหรือไม่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ (ดรูปที่ 5) 
69
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ผู้หญิงวัยทำงานเริ่มมีลูก

เปราะบางต่อการปรับตัว
เพื่อสร้างสมดุลชีวิตครอบครัว

กับการทำงาน

ผลกระทบ

แนวทาง

- บทบาทคนทำงาน
- มีศักดิ์ศรีพึ่งตนเองได้

- ลาออกจากงาน
 (ขอเงินสามีใช้)
- เปลี่ยนงาน
 (สูญเสียรายได้)
- ลดบทบาทคนทำงาน
 (ความมั่นคงของรายได้)

- สังคมต้องสร้างความตระหนักในเรื่องความเท่าเทียม
 บทบาทชาย-หญิงในงานในบ้าน
- นายจ้างให้โอกาสแม่ที่ดูแลลูกกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน

- บทบาทแม่-เมีย
- บทบาทผู้ดูแลงานในบ้าน
- บทบาทผู้ดูแลบุพการี

ที่มา: นิด้าโพล์, 2556            ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555

รูปที่ 5 ทัศนคติของประชาชนและคนหนุ่มสาวที่มีต่อผู้สูงอายุ

แม้ผลการส�ารวจจะออกมาเช่นนี ้แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิกบัผลการศกึษา ยงัเป็นสิง่ทีส่ะท้อน
ได้ว่า การที่คนในสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับ

การปฏิบัติที่ดีเสมอไป เนื่องจากสถานการณ์ผู้สูงอายุถูกกระท�าความรุนแรงและแนวโน้ม 

ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล�าพัง ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ การผลิตชุดความรู้ผู้สูงอายุ

ด้วยมุมมองเช่นนี้ ส่งผลให้ผลการศึกษากับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น มีความย้อนแย้งกัน 

อยู่มาก ซ่ึงหากจะตอบค�าถามให้ชัดเจนว่า คนในสงัคมปฏบัิตต่ิอผูส้งูอายอุย่างไร ต้องกลบัมาสู ่

การท�าความเข้าใจว่าวิธีวิทยาที่ใช้แบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็น แล้วน�าวิธีการวิเคราะห์ 

ทางสถิติมาใช้นั้น แม้ว่าจะท�าให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในระดับภาพรวม

ของประเทศได้กจ็รงิ แต่กต้็องยอมรบัว่า สิง่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามปฏบัิตต่ิอผู้สงูอายน้ัุน สะท้อน

ความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น 
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นัยนี้สื่อความได้ว่า ความหมายของสูงอายุ เป็นสิ่งกีดกันให้ผู้สูงอายุต้องกลายมาเป็น 

ผูพ้ึง่พงิสถาบนัทางสงัคมต่างๆ อาท ิรฐั ชมุชน ครอบครวั องค์กรอสิระ และองค์กรภาคเอกชน 

ทั้งในด้านสินค้าและบริการทางสังคม แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรของ

สถาบันทางสังคม ประกอบกับค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้สูงอายุในอนาคต

จะไม่สามารถพึ่งพิงสถาบันได้อย่างปัจจุบัน 

ศักด์ิศรแีละความจ�าเป็นในการพ่ึงพาของผู้สูงอายุ

ความหลากหลายของรูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน (Living arrangement) เป็นสิ่งท่ี

สะท้อนความจริง 4 เรื่องที่เช่ือมโยงกัน ได้แก่ 1) เวลา (อดีต-ปัจจุบัน) 2) ระยะทาง  

(ใกล้-ไกล) 3) ระยะห่าง (ความสมัพนัธ์อบอุน่-ห่างเหิน) และ 4) ความเปราะบาง (สถานการณ์

ที่บุคคลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้น ท�าให้

สูญเสียเสถียรภาพ และอาจท�าให้ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ ซึ่งมิติต่างๆ บั่นทอน 

ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว) โดยพบว่าสัดส่วนของรูปแบบการอยู่อาศัยประเภทต่างๆ  

เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละยุค อาทิ ครอบครัวไทยในอดีตอาจมีลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบ 

3 เจเนอเรชัน ซึ่งเรียกว่าครัวเรือนขยาย มีสัดส่วนมากกว่าการอยู่อาศัยในรูปแบบอื่นๆ แต ่

การเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกจิ และสงัคม ท�าให้ยคุปัจจบุนัครวัเรอืนเดีย่ว

ซึ่งมี 2 เจเนอเรชัน ไม่เพียงแต่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีความหลากหลายมากขึ้น จ�านวน

สมาชิกในครัวเรือนมีจ�านวนน้อยลง อีกทั้งการย้ายถ่ิน และการพัฒนาเป็นสังคมเมือง ท�าให้

เกิดครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนข้ามรุ่น และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงเหล่านี ้ครอบครวักย็งัคงเป็นครอบครวัอยูเ่หมอืนเดิม มสีมาชกิต่างๆ 

อยู่ครบ แต่ทว่าอยู่อาศัยกันคนละที่ คนละครัวเรือน มีระยะทางคั่นกลางที่ส่งผลต่อเวลา 

การอยู่ร่วมกัน และอาจส่งผลถึงระยะห่างของความสัมพันธ์อันเน่ืองจากการมีเวลาอยู่ร่วมกัน 

และช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อยลง แม้ในปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิทัลที่ช่วยให้การสื่อสาร

ระหว่างสมาชิกครอบครัวได้อย่างฉับพลันตลอดเวลา ท้ังภาพและเสียงในราคาท่ีแสนถูก  

แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ถูกพรากไปจากระยะทางที่ต้องใช้เวลา 

ในการเดินทางมาพบปะกันนานยาวข้ึน สภาพการณ์นี้ไม่ได้เกิดแต่เพียงในกรณีท่ีสมาชิก

ครอบครัวอยู่คนละจังหวัด หรือคนละประเทศเท่านั้น แม้แต่ในมหานครและเมืองใหญ่ที่ระยะ

ทางห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตรอาจต้องใช้เวลายาวนานในการเดินทางมาพบปะกัน นอกจากนี้
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ยังพบอีกว่า แม้ในบางครัวเรือนที่สมาชิกทั้ง 3 รุ่น อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครัวเรือนขยายก็จริง 

แต่การใช้ชีวติทีม่รีปูแบบแตกต่างกนั ความเข้มข้นในการท�ามาหากนิ และการเดนิทางระหว่าง

บ้านกับที่อื่นๆ นอกบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ท�างาน หรือโรงเรียน ที่นับวันจะใช้เวลานานขึ้น ท�าให้

สมาชกิทัง้ 3 รุน่แทบจะไม่ได้พบเจอกนั แม้ในทางสถติคิรวัเรอืนจะแสดงชัดเจนว่าเป็นครวัเรอืน

ขยาย แต่ในบางเวลากลับอยู่กันเหมือนครัวเรือนคนเดียว ซึ่งพบทั้งในชนบทและในเมือง  

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริบทใด ผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งให้อยู่โดยล�าพังเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง 

มิติความเป็นเมืองที่ก�าลังขยายตัวอยู ่ตลอดเวลาเพื่อนบ้านล้วนเป็นคนแปลกหน้าที ่

เหนิห่าง ทัง้ “ไม่ไว้ใจ” และ “ไม่กล้า” ทีจ่ะรบกวน หรอื “อบัอาย” ทีจ่ะเข้าไปขอความช่วยเหลอื 

อันที่จริงแล้ว รูปแบบการอยู่อาศัยในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นสาเหตุของความเปราะบาง 

โดยตวัของมนัเอง แต่สามารถน�าไปสูค่วามเปราะบางได้เมือ่มสีภาวะอืน่แทรกแซง เช่น สขุภาพ 

เศรษฐานะ ระดับความเป็นเมืองและอื่นๆ ด้วยเหตุนี้รูปแบบการอยู่อาศัยจึงยังคงถูกรวมไว้ 

ในสาเหตุของความเปราะบางของครอบครัว เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังผู้สูงอายุในรูปแบบ 

การอยู่อาศัยที่หลากหลายบางรูปแบบ เช่น ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกับคู่สมรส หรือ

กับพ่อแม่ซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน มีความเสี่ยงต่อการไม่มีผู้ดูแล หรือได้รับการดูแล 

ที่ไม่ถูกต้อง ในหลายๆ กรณี เช่น ผู้สูงอายุคนใดคนหนึ่งมีภาวะเจ็บป่วยติดเตียงทุพพลภาพ 

หรอืมลีกูอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านเดยีวกนัแต่ไม่ได้อยูร่ว่มบ้านเดยีวกนั หรอืการสญูเสยีคูส่มรส ฯลฯ 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล�าพังคนเดียว อาจไม่ได้เป็นครัวเรือน 

เปราะบางเสมอไป หากมีลูก-หลาน-เครือญาติอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน อาจอยู่ 

ในหมู่บ้านเดียวกันหรือต�าบลเดียวกันก็ได้ เนื่องจากจะได้รับการดูแล โดยเฉพาะในเรื่อง 

การจัดอาหารและการดแูลเมือ่เจบ็ป่วย รวมทัง้การมาเยีย่มเป็นครัง้คราวแต่บ่อยครัง้ เพราะการ

เดนิทางไปมาหาสูส่ะดวก แต่ทีน่่ากงัวลคอื ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอายทุีอ่ยูต่ามล�าพงัคนเดยีว แม้ว่า

ส่วนใหญ่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้เอง แต่ไม่มีลูก-หลาน-ญาติในหมู่บ้านเดียวกันต�าบล

เดียวกันหรืออยู ่ห ่างไกล จะมีความเปราะบางต่อการไม่ได้รับการดูแลในด้านต่างๆ  

โดยเฉพาะการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุอยู่ตามล�าพังห่างไกลจาก 
ลูกหลาน	หรือญาติพี่น้อง	 กลัวอยู่ในใจเสมอว่า	 “ไม่อยากตายคนเดียว”	หรือ	 “ตายอย่าง 
โดดเดี่ยว” ที่ไร้ญาติขาดมิตร ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในทาง 

พุทธศาสนาที่ถือว่า การตายอย่างสงบ เป็นการตายที่จิตอยู ่กับสิ่งที่ดี นึกถึงบุญกุศล  

มีการปล่อยวาง มีความสุขสงบท่ามกลางลูกหลานและบุคคลที่รัก (พระไพศาล, 2553)  

โดยการตายอย่างสงบ คือเป้าหมายการตายของมนุษย์ ซึ่งให้ความส�าคัญกับการดูแลด้าน 
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จิตวิญญาณ และมีพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อช่วยให้มีความสงบและจากไปด้วยจิตท่ีผ่องแผ้ว  

(พระมโน เมตฺตานนฺโท, 2548) 

ส่วนผูสู้งอายทุีอ่ยูต่ามล�าพงักบัคูส่มรสเท่าน้ัน แม้ว่าจะมคีวามเปราะบาง แต่กย็งัสามารถ

ดูแลกันและกันได้ พร้อมจะร่วงโรยไปด้วยกัน แต่หากครัวเรือนใดมีผู้สูงอายุคนใดคนหน่ึง 

เจ็บป่วย/ติดเตียงพิการ ผู้สูงอายุอีกคนจะต้องเป็นผู้ดูแลหลัก ก็จะน�าไปสู่ความเปราะบางซ�้า

ซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประเด็นส�าคัญที่สะท้อนออกมา สามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในครัว

เรือนข้ามรุ่นยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องการได้รับการดูแล และในบางกรณีผู้สูงอายุเลี้ยง

หลาน ไม่ได้เป็นภาระเสมอไป ปู่ย่า ตายายส่วนใหญ่กลับเห็นว่า เป็นการแบ่งเบาภาระของลูก

อย่างเต็มใจ ภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือลูกในการดูแลหลานได้ เมื่อพ่อแม่ต้องย้ายถิ่นไปท�างาน

หาความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิและสถานภาพทางสงัคม และส่งเงินกลบัมาให้ท่ีบ้าน อย่างไรกต็าม 

อาจจะเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากได้ ถ้าหากเงินส่งกลับไม่เพียงพอ และเกิดเป็น

ภาระแก่ปู่ย่าตายายจนส่งผลกระทบต่อหลานท่ีตนเองเล้ียงไว้ ครัวเรือนข้ามรุ่นมีความอบอุ่น
มากกว่าครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่คนเดียว	หรือครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับคนอื่นท่ีไม่ใช่ญาติ	 อาจ
เนือ่งจากการมหีลานอยูด้่วยเป็นความอุน่ใจทีอ่ย่างน้อยมใีครอยูด้่วยตลอดเวลา	หรอืสขุใจทีไ่ด้
ดูแลหลานซึ่งเป็นตัวแทนของลูก	หรือการที่หลานท�าให้ปู่ย่าตายายได้คุยกับพ่อแม่มากขึ้น	เป็น
ตัวเชื่อมและสื่อกลางในการสื่อสาร	และไปมาหาสู่ระหว่างพ่อแม่กับปู่ย่า	ตายาย

อย่างไรกต็าม พบว่าเมือ่เวลาผ่านไป บรบิทครอบครวัไทยได้เปลีย่นแปลงความคาดหวงั

ของผู้สูงอายุจากการให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่เฒ่า มาเป็นการพึ่งพาลูกแต่เพียงยามจ�าเป็น เพราะ

เหน็แก่ความจ�าเป็นในการอยูห่่างไกลเพือ่ความก้าวหน้าในการด�าเนนิชวีติของลกู ในหลายกรณี

การพลดัพรากและอยูต่่างถิน่ หรอืแม้แต่ในจงัหวดัเดยีวกนั กลบัดหู่างไกลเนือ่งจากการคมนาคม

ใช้เวลานาน ดังเช่นการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ๆ เป็นประสบการณ์ท่ีกลายเป็นเรื่องธรรมดาของ

ชีวิตครอบครัวไทยมากขึ้น ความคิดแบบ	“แก่มาแล้วกินกับลูก”	หรือให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่เฒ่า
อาจไม่ใช่แนวคิดของคนสมัยปัจจุบัน ผู้สูงอายุต้องต่อสู้ต่อเพื่อให้มีรายได้เพื่อจะได้ไม่รบกวน
ลกูมากเกนิไป เพราะลกูเองกม็ภีาระค่าใช้จ่ายมากอยูแ่ล้วตามความเฟ้อของค่าเงนิและมาตรฐาน

การครองชีพสมัยใหม่ที่นับวันมีแต่จะแพงขึ้น การอยู่ไกลกันท�าให้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น และ

ต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีค่า ไม่ให้ได้ชื่อว่า “แบมือขอเงินลูก” แต่ในธรรมดาของการ 
สูงวัยที่ชีวิตมีอะไรเหลือให้ท�าไม่มาก กิจกรรมต่างๆ นอกบ้านลดลงเนื่องจากการยุติภาระ 

การท�างาน สังขารที่ถดถอย และรายได้ที่ลดลง ท�าให้ “ยิ่งแก่ก็ยิ่งคิดถึงลูก” และมีความกลัว
ติดอยู่ในใจเสมอว่า “ไม่อยากตายคนเดียว” เป็นสภาวะละล�่าละลักท่ีซ�้าเติมความร่วงโรย 
ของวยั ในหลายครอบครวัทีผู่ส้งูวยัมลีกูหลายคน อาจโชคดท่ีีมลีกูบางคนอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั 
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หรอือยู่ในละแวกใกล้เคยีง เช่น ในหมูบ้่านเดยีวกนั หรอืในอ�าเภอเดยีวกนั แต่เมือ่มองแนวโน้ม

ของสังคมท่ีต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีอัตราการเกิดลดอย่างต่อเนื่อง 

ชวนให้คิดว่า ครอบครัวที่จะโชคดีมีลูกอยู่ใกล้ๆ จะเหลืออยู่สักกี่ครอบครัว

ข้อมลูรปูแบบการอยูอ่าศยั ตกผลกึเป็นความรูใ้หม่ว่า ครอบครวัไทยในอนาคตจะมคีวาม

เปราะบางในเรือ่งบทบาทหน้าทีแ่ละความสมัพนัธN์ในครอบครวัมากข้ึน อนัเนือ่งมาจากเหตผุล

ส�าคญัหลายประการทีม่องเหน็ชัดเจน ได้แก่ ความไม่สมดลุของลกูหลานกบัผูส้งูอาย ุเนือ่งจาก

ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ไม่ได้เตรยีมวางแผนการเงนิระยะยาวไว้ล่วงหน้า เมือ่ถงึเวลาหนึง่จงึต้องกลาย

เป็นผูพ้ึง่พงิ ดงัทีเ่ป็นกงัวลกนัทัว่ไปว่า “สงัคมไทยเป็นสงัคมแก่ก่อนรวย” ดงันัน้ ภาระในการดแูล

ผูส้งูอายุในอนาคต ส่วนหนึง่จงึตกไปอยูก่บัลกูหลานในครอบครวั และด้วยค่านิยม “ลกูกตญัญู” 

ที่ลูกหลานรับรู้อยู่เต็มอก แต่ไม่สามารถท�าได้จริงในทุกครอบครัว เช่น บางครอบครัวเป็น

ครอบครัวขนาดใหญ่ ผู้ดูแลต้องท�าหลายบทบาท อาทิ บทบาทในทางเศรษฐกิจ (การท�างาน) 

บทบาทในการดูแลทัง้บตุรและบพุการี รวมท้ังหลานไปพร้อมๆ กนั นอกจากน้ียงัต้องท�าบทบาท

ในการดูแลสามีในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นบทบาทเชิงซ้อนที่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องท�า ที่เป็นภาระ

ในการดูแลบุคคลหลายช่วงอายุ (Intergenerational) จึงเป็นประเด็นคับขัน น�าไปสู่ความ

วิตกกงัวลของลกูหลานทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่ เน่ืองจากต้องการสร้างความก้าวหน้าและสร้างเน้ือสร้าง

ตัว แต่ขณะเดียวกันก็ยังห่วงหน้าพะวงหลัง กระอักกระอ่วนใจเพราะเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถ 

หลีกเล่ียงได้ บทบาทในการดูแลบคุคลหลายช่วงอาย ุจะเป็นบทบาททีพ่บเหน็ได้ในปัจจบุนัและ

ในอนาคต ซึ่งแนวโน้มผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องท�าหลายบทบาทที่มีความยากล�าบากมากขึ้น  

ดังนั้น จึงต้องเร่งเตรียมการเพื่อก้าวให้ทันกับสถานการณ์ปัญหาท่ีแซงหน้านโยบายไปแล้ว  

และยังเป็นช่องว่างของงานวิจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ทีส่�าคญัยิง่ไปกว่านัน้ ครอบครวัไทยยงัตดิกับดักความคิดเรือ่ง “สถานสงเคราะห์คนชรา” 

ซ่ึงถูกมองว่าเป็นสถานที่ส�าหรับผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่สามารถเลี้ยงดูได้ การไปอยู่ในสถานที่
เหล่านี้ไม่ว่าจะตั้งชื่อหรูหราเพียงใด	 หรือมีความสะดวกครบครันมากแค่ไหน	 การตัดสินใจ 
ไปใช้บริการสถานที่เหล่านี้เป็นความคับข้องใจของผู้สูงอายุ	 ลูกหลาน	และญาติพี่น้อง ส่งผล
ให้มผีูส้งูอายจุ�านวนมากทีอ่ยูใ่นเขตเมอืง ยงัอยูใ่นบ้านโดยไม่มใีครดแูล เนือ่งจากลกูหลานต้อง

ไปท�างาน กลายเป็นผูส้งูอายโุดดเด่ียว เดียวดายทีน่่าเป็นกงัวลในหลายๆ เรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่ง

สขุภาพทีเ่ป็นความเปราะบางในมติแิรกของผูส้งูอาย ุซึง่อาจน�าไปสูค่วามเปราะบางในมติอิืน่ๆ 

 ขณะที่การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ในเรื่อง

สวสัดกิารสงัคมและประชาสงเคราะห์ เพือ่สนบัสนนุให้ผูส้งูอายมุคีวามเป็นอยูท่ีด่แีละด�ารงชวีติ
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ในสงัคมได้อย่างสงบสขุ ในช่วงแรกจงึได้จดัตัง้สถานสงเคราะห์คนชราขึน้ เพือ่ให้การสงเคราะห์

ช่วยเหลอืผูส้งูอายทุีย่ากจน ไม่มทีีอ่ยู ่หรอืถูกทอดท้ิง ส่วนผู้สงูอายยุากจนในพืน้ท่ีชนบท ให้การ

สงเคราะห์ช่วยเหลือผ่านนโยบายเบี้ยยังชีพ โดยในช่วงแรกเน้นการสงเคราะห์ดูแลแบบเก็บตก 

หรอืคดัเลอืกเฉพาะผูส้งูอายทุีย่ากจนด้อยโอกาสจรงิๆ ซึง่ภาครฐัไม่ต้องเสยีทรพัยากรในกลุม่ที่

ไม่จ�าเป็น และไม่ต้องเก็บภาษีมาก แต่ท�าให้ผู้สูงอายุยิ่งดูน่าเวทนาด้อยศักด์ิศรี และมักเกิด

ปัญหาเร่ืองการเข้าไม่ถงึบรกิาร ก่อให้เกดิความเหลือ่มล�า้ ต่อมาภาครฐัจงึเน้นให้การสงเคราะห์

ดูแลแบบถ้วนหน้า ค�านึงถึงความเป็นธรรมและความทั่วถึง โดยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

ผูส้งูอายุทกุคน ส่งผลให้ภาครฐัมค่ีาใช้จ่ายสงูตามจ�านวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่ข้ึนด้วย ซึง่ส่งผลกระทบ 

ต่อการเพิ่มขึ้นของภาระทางการเงิน การคลังของรัฐบาลและมีผลต่อความยั่งยืนของนโยบาย 

ดงักล่าว และอาจกระทบต่อสถานการณ์ด้านการคลงัของรฐับาลทีจ่ะต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก 

และเป็นงบประมาณผกูพนัระยะยาว โดยเฉพาะเมือ่สงัคมไทยจะเข้าสงูสงัคมสงูวยัระดบัสมบูรณ์ 

และระดับสุดยอด

กลยุทธ์การสร้างครอบครัวอบอุ่น จึงเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาประเทศของ 

ภาครัฐ เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของประเทศท่ีต้องได้รับการพัฒนาให้มี

ความอบอุน่เข้มแข็ง ท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม สมาชกิสามารถดแูลพึง่พากนัได้ แต่มปีระเดน็

ท้าทายและน่าเป็นห่วงหลายประเด็นซึ่งสังคมไทยต้องระมัดระวังเพราะเป็นจุด “เปราะบาง” 

ถ้าหากไม่ได้รับการดูแลและซ่อมเสริมอาจท�าให้เสี่ยงต่อการแตกสลายได้ โดยเฉพาะในสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามความฉับไวของเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ 

ที่แทบจะไร้รอยตะเข็บของโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อบทบาท/ 

การท�าหน้าที่ของครอบครัว และรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีหลากหลายของผู้สูงอายุ และสะท้อน 

ให้เห็นว่าครอบครัวไทยก�าลังเปลี่ยนแปลงในหลายมิติซึ่งอาจน�าไปสู่ความเปราะบาง จนท�าให้

ผู้สูงอายุในอนาคตมีความเสี่ยงในการด�ารงชีวิตทั้งในแง่เศรษฐกิจ สุขภาพร่างกายและจิตใจ 

ที่พักพิงและผู้ดูแล

อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์จรงิการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายรุะดบัสดุยอด ไม่ใช่เรือ่งเลวร้าย 

อย่างที่สังคมสมัยใหม่รับรู้หรือให้ความหมาย เน่ืองจากผู้สูงอายุมีศักด์ิศรีและมีคุณค่า ซ่ึง 

เป็นสิ่งที่มีความหมายส�าหรับผู้สูงอายุ นอกจากศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์แล้ว	 ผู้สูงอาย ุ
ยังมีศักดิ์ศรีในตัวเองที่เกิดจากการได้ท�างาน	พึ่งตนเองด้วย

การใช้กรอบแนวคิด “intersectionality” จะท�าให้คนในสังคม มองภาพความทับซ้อน

และซ้อนทบัของความไม่เท่าเทยีมในมติต่ิางๆ ซึง่คนสองคนในครอบครวัไทยท่ีเปราะบางประสบ 
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และความซับซ้อนของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันได้ชัดเจนขึ้น เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้าง

ความเป็นธรรมได้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการน�าเสนอในส่วนนี้ ต้องการสื่อความหมายให้คน 

ในสังคมรับรู้ว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีใช้หลักความเท่าเทียม (Equality) จะท�าให้  

“ผูห้ญิง” และ “ผูส้งูอาย”ุ ทกุคนได้รับในสิง่เดยีวกนั อาจจะยงัไม่เพยีงพอ หากแต่ต้องใช้หลกั

ความเป็นธรรม (Equity) หมายถึง “ผู้หญิง” และ “ผู้สูงอายุ” ที่เปราะบางที่สุดต้องได้รับมาก

ที่สุด เพราะในความเป็นจริง “ผู้หญิง” และ “ผู้สูงอายุ” ทุกคน ไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกัน 

ดังนั้น แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเท่าเทียม จึงอาจจะไม่ใช่ให ้

ในสิง่เดยีวกนั แต่ควรจะเป็นการให้ในสิง่ที ่“ผูห้ญงิ” และ “ผูส้งูอาย”ุ นัน้ต้องการอย่างแท้จรงิ 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจบีบคั้นเช่นนี้ ยังมีค�าถามที่ต้องกลับมาฉุกคิด

อีกว่า นอกจาก “ผู ้หญิงวัยท�างานที่เริ่มมีลูก” และ “ผู ้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัย 

ที่เปราะบาง” จะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเปราะบางทั้งในมิติ เวลา สุขภาพ และ เงิน....แล้ว ใคร?

จะเป็นตกอยู่ในสภาพเปราะบางเป็นคนต่อไป ?
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”เงนิ” กลายเปน็ส่ิงท่ีมค่ีาไปในทันที             

จนคนท่ัวไปในสังคมยดึถือเอาเงนิเปน็        

จุดหมายปลายทางของการด�าเนิน

ชวีติ...





ครอบครวั “เปรำะบำง” เมื่อกำรเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ำรำ้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลำยคนไวเ้บื้องหลัง 61

5

ทุนนิยม กลไกตลาด 
กับการมีส่วนรว่มของภาคเอกชน 

และกิจการเพ่ือสังคม

“....การพฒันาประเทศทีผ่่านมา มจีดุมุง่หมายเพือ่การบรรลเุป้าหมายความอยูดี่มสีขุของ

ประชากร โดยให้ความส�าคญักบัมติติวัเงินเป็นหลกันัน้ เป็นระบบคิดของระบบเศรษฐกิจทุนนยิม 

ที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ “เงิน” เป็นตัวชี้วัด ส่งผลให้ “เงิน” ซึ่งโดยตัวของมันเองแล้วเป็นของ

สมมุติ ทีอุ่ปโลกน์เพื่อให้การแลกเปลี่ยนแรงงานและสิ่งของท�าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ดังค�า

เปรียบเทียบที่ว่าเงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง เท่ากับ “เงิน” ไม่มีค่าอะไร แต่

ผลจากการพัฒนาประเทศตามแนวทางนี้ ท�าให้ “เงิน” กลายเป็นสิ่งที่มีค่าไปในทันที  

จนคนทั่วไปในสังคมยึดถือเอาเงินเป็นจุดหมายปลายทางของการด�าเนินชีวิต ท่ีเป็นเป้าหมาย

ของความอยู่ดีมีสุข ที่น�าไปสู่การบริโภควัตถุนิยมจนหลงลืมการพัฒนาจิต และเป็นสาเหตุ 

ของความเปราะบางภายใต้รูปแบบการอยู ่อาศัยที่หลากหลายในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน 

กลบัพบว่า ความสขุทีแ่ท้จรงิไม่ได้ขึน้อยูก่บัเงนิเพยีงมติเิดียว ดังน้ัน แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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โดยใช้กลไกตลาดผ่านการท�ากิจการเพื่อสังคมจึงน่าจะเป็นทางออกท่ีมาถูกท่ีถูกเวลามากท่ีสุด

ในยุคสมัยนี้....” (วรชัย ทองไทย และชาย โพธิสิตา, 2551)

ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม มุง่เน้นการกระจายผ่านตลาดเสร ีและลดบทบาทของภาครฐั 

ในการจัดสวัสดิการให้เหลือน้อยที่สุด โดยกลไกตลาด จะเป็นกุญแจส�าคัญท�าหน้าที่เป็นกฎ

เกณฑ์ทางสังคม ท�าให้ความต้องการของปัจเจกบุคคลได้รับการตอบสนอง และควบคุมราคา

และปริมาณสินค้าให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามธรรมชาติ แต่ก็เป็นการเปิดช่องว่างให้มีการเอารัด

เอาเปรียบของผูท้ีม่อี�านาจทางเศรษฐกจิต่อผูด้้อยกว่า เป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกดิข้ึน 

แต่ขณะเดยีวกนักเ็กดิการสะสมทนุทีเ่ป็นต้นก�าเนดิของทนุนยิมและบรโิภคนยิม และชนชัน้ทาง

สังคมซึ่งให้คุณค่ากับคนรวยมากกว่าคนจน จนน�าไปสู่ความเปราะบางในครอบครัว

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ความเปราะบางในครอบครวั ได้ฉายภาพให้เข้าใจได้ว่าปัญหา

ความเปราะบางในมิติต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม ทุนนิยม และให้คุณค่ากับ

ปัจเจกนิยม ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต่างมีส่วนร่วมท�าให้

เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติว่า “เหตุต้องเกิดก่อนผลเสมอ ไม่สามารถเกิดขึ้น 

ได้เองลอยๆ โดยไม่มีสาเหตุ” และอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียว 

อีกด้วย ขณะที่ความต้องการเอาชนะธรรมชาติเป็นต้นก�าเนิดของวิทยาศาสตร์ และก่อให้เกิด

ความเจริญทางวัตถุอย่างมากมายในปัจจุบัน นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังให้ความสนใจ 

ความเปราะบางของ “ผู้หญิงวัยท�างานเริ่มมีลูก” และ “ผู้สูงอายุ” ในเชิงกายภาพเท่าน้ัน  

ไม่ได้สนใจในมิติจิตวิญญาณที่แสดงถึงความมีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เป็นแนวคิดการพัฒนามนุษย์นอกเหนือจากการพัฒนา 

กระแสหลกั ทีเ่น้นการพฒันาวตัถนุยิม จนหลงลมืการพฒันาจติทีจ่ะเป็นการยกระดบัจติใจของ

มนุษย์ให้สูงข้ึน ซ่ึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยให้มนุษย์ตระหนักและพัฒนาความสามารถอันสูงส่ง

ของมนุษย์ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นอกเห็นใจ จริยธรรม ความมีน�้าใจและ 

เอกลกัษณ์อืน่ๆ อนัเป็นลกัษณะพเิศษของมนษุย์ ทีเ่น้นให้เหน็ถงึความส�าคญัของประสบการณ์ 

ที่ปัจเจกบุคคลมีอยู ่ และใช้ก�าหนดการรับรู ้สภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นแนวทางชี้น�า 

การท�าความเข้าใจพฤติกรรม หากไม่สามารถมองเห็นสาระส�าคัญของมนุษย์อย่างถูกต้อง 

ตามความเป็นจรงิแล้ว นโยบายทางสงัคมและโครงการพฒันาต่างๆ ส�าหรบัครอบครวัเปราะบาง 

ที่มีลักษณะแบบแยกส่วนและไร้ประสิทธิภาพในปัจจุบัน จะยังคงไม่ได้รับการแก้ไข (กิติพัฒน์ 

นนทปัมทะดุลย์, 2553) ดังนั้น การบูรณาการระหว่างกลไกตลาดและกิจการเพื่อสังคม จึงน่า

จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเปราะบางของครอบครัว เนื่องจากการด�าเนิน
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กิจการเพื่อสังคม สามารถปิดช่องโหว่ของกลไกตลาดในประเด็นของการเอารัดเอาเปรียบผู้ท่ี

ด้อยกว่า ขณะที่การด�าเนินการของภาครัฐเพียงอย่างเดียวล้วนมีข้อจ�ากัดมากมาย

ขณะที่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทางประชากรและสังคม ได้บั่นทอนความอยู่ดีมีสุขของ

สมาชกิในครอบครวัไทยให้กลายเป็นความเปราะบาง ภายใต้รปูแบบการอยูอ่าศยัทีห่ลากหลาย 

ขณะที่ช่องว่างของการด�าเนินการจากการที่ผู้สูงอายุเพิ่มจ�านวนข้ึนเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก  

ได้ท�าให้รัฐบาลในทุกประเทศ หาทางรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อดูแลให้ผู้สูงวัยห่างไกลจากความเปราะบางไปตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งในเรื่อง

ร่างกาย จิตใจ สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ซึ่งในหลายประเทศเริ่มพบว่า การด�าเนินการ

โดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและการคลังของประเทศ  

โดยบทเรียนจากหลายประเทศทีเ่ข้าสู่สังคมสูงอายุมาก่อน ได้จดัการกับปัญหาโดยการส่งเสริม

แนวทางภาคีสวัสดิการสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท 

ในการจัดหาบริการ เพื่อสนับสนุนให้การดูแลผู้สูงอายุในสังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยในการด�าเนินการของแต่ละประเทศ ก็จะมีแนวทางในการที่มีทั้งข้อดี ข้อเสียที่แตกต่าง 

กนัไป โดยทัว่ไปมจีดุมุง่หมายในการด�าเนนิการเป็นไปเพือ่ตอบสนองความต้องการในการด�ารง

ชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นส�าคัญ

ในสังคมไทยดั้งเดิมการดูแลผู ้สูงอายุเริ่มที่บ้านหรือครอบครัวขยายไปสู ่เครือญาติ  

เพื่อนบ้าน จนถึงพระสงฆ์ รัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลกลาง นักลงทุนทางสังคม ผู้ประกอบการ 

ทางสังคม บริษัทเอกชน นักธุรกิจในท้องถ่ิน แต่เมื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจ�าเป็นต้องอาศัย 

ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลผูส้งูอาย ุเป็นการระดมทรพัยากรเพือ่จดับรกิารให้กบัประชาชนทกุคน

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในรูปแบบของบริการทางสังคม การประกันรายได้ หรือการ

สงเคราะห์ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีไปตลอดวาระ

สุดท้ายของชีวิต ทั้งในเรื่องร่างกาย สังคม สุขภาพ และ เศรษฐกิจ

ระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จึงเป็นแนวทางในการด�าเนินการ 

เพื่อส่งเสริมภาคีสวัสดิการสังคมจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม  

เพือ่สนบัสนนุให้เกดิระบบหรอืกลไกในการดแูลผูส้งูอายรุ่วมกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชนและ

กจิการเพือ่สงัคมในการดูแลผูสู้งอายทุีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย เป็นการเช่ือมต่อภาพ

การดูแลสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวไทยตั้งแต่ “ในบ้าน” ออกไป “ข้างบ้าน” จนถึงท้องถิ่น 

กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ “ตลาดหลักทรัพย์” เป็นการส่งสัญญาณให้

เหน็ว่า เรือ่งของครอบครวั ไม่ใช่เรือ่งของเฉพาะครอบครวั แต่เป็นเรือ่งทีท่กุภาคส่วนต้องระดม
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ก�าลังและทรัพยากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทย แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคม  

และโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นนี้ เพื่อให้ครอบครัวไทย 

และสังคมไทยด�าเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง

ความท้าทายที่เป็นไปได้อย่างหนึ่ง ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและ 

กิจการเพื่อสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการการดูแลในระยะสั้น หรือระยะกลาง 

ในสถานประกอบการ หรือในสถานทีใ่กล้กบัสถานประกอบการ เพือ่ช่วยให้วยัแรงงานสามารถ

ท�างานเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ในระหว่างวัน หรือการจัดการดูแลระยะยาวท่ีปรากฎ 

ในรปูแบบของสถานบรบิาล บ้านพกัคนชรา หรอืโรงพยาบาลทีใ่ห้บรกิารดแูลระยะยาว เป็นต้น 

เนื่องจากประเทศไทยการหวังให้ภาครัฐเป็นตัวแสดงหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจาก

สถานการณ์เปลี่ยนผ่านนี้ คงเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกัน เนื่องจากการท�างานของภาครัฐ 

ไม่มีความคล่องตัว และไม่มีความต่อเนื่อง ขณะท่ีการคาดหวังให้ภาคธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน

ในการแก้ไขปัญหา ก็มีความเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกัน เน่ืองจากเป้าหมายของการท�าธุรกิจ 

คือการแสวงหาก�าไรสูงสุด ไม่ใช่แก้ไขปัญหาสังคม แม้ว่าภาคธุรกิจจะแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยการท�ากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social  

responsibility: CSR) ก็ตาม แต่เป้าหมายของการท�า CSR มักเป็นไปเพื่อสร้างภาพลักษณ ์

ขององค์กรมากกว่าแก้ไขปัญหาสังคม ส่วนภาคประชาสังคมหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ก็มี 

ความเป็นไปได้ยากไม่แตกต่างกนั เนือ่งจากภาคประชาสงัคมของประเทศไทยยงัไม่เข้มแข็งนกั 

ไม่สามารถเลีย้งตวัเองให้ด�าเนนิการแบบยัง่ยนืได้ เน่ืองจากขาดแหล่งทุนสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

ขณะทีอ่งค์กรพฒันาเอกชนบางแห่งทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจากต่างประเทศ กม็เีป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนมากกว่าช่วยแก้ไขปัญหาสังคมอย่างแท้จริง

ในการแก้ไขปัญหาสังคมในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านนี้ ได้แก่ การเช่ือมต่อระหว่าง 

ภาคธรุกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้อยูใ่นห่วงโซ่คณุค่า (Value chain) การสร้างผูป้ระกอบ

การทางสังคมให้มีจ�านวนมากๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการทางสังคม ท�าหน้าท่ีสะสมความมั่งค่ัง

ทางสงัคมโดยการท�างานแบบธรุกจิ แต่มเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์ของสงัคม ไม่หวงัผลก�าไรเป็น

เม็ดเงิน แต่หวังผลก�าไรเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับนวัตกรรมทางสังคม  

เป็นการรวมธุรกิจแบบไม่หวังผลก�าไร (สังคมและสิ่งแวดล้อม) เข้ากับธรุกิจหลักของบริษัท  

ซ่ึงผูป้ระกอบการทางสงัคม คอืคนรุน่ใหม่ได้เข้าใจปัญหาผูส้งูอาย ุเมือ่จบการศกึษา มจีติส�านกึ

รักบ้านเกิด จึงต้องการกลับมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุในบ้านเกิด แต่ขณะนี้

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมยังมีจ�านวนน้อยมาก ดังนั้น แนวทาง

หนึง่คือ ภาครัฐทีเ่กีย่วข้องต้องสนบัสนนุส่งเสริมมหาวทิยาลยั ให้มหีลกัสตูรผูป้ระกอบการทาง
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สงัคม สนบัสนนุทัง้ผูป้ระกอบการธรุกจิและผูป้ระกอบการทางสงัคม ดงึความสนใจของนกัศกึษา

ที่ต้องการท�าธุรกิจ หรืออยากเป็นผู้ประกอบการให้หันไปสนใจการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาในสังคมสูงวัยุในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างผลกระ

ทบที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าภาครัฐหรือภาคประชาสังคมท�าเพียงล�าพัง ท้ังน้ี กลไกในการระดมทุน

เพือ่มาด�าเนินกจิการเพือ่สังคมเหล่านีม้คีวามส�าคัญเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากธรรมชาตขิองกจิกรรม

เพื่อสังคมจะมีโอกาสสร้างก�าไรหรือขยายกิจการให้มากพอที่จะด�าเนินกิจการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอาจท�าไม่ได้โดยง่าย ภาคส่วนที่ท�าหน้าที่ระดมทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ อาจ

ต้องรว่มมอืกบัรฐับาลในการมช่ีองทางการระดมทนุ ด้วยการสรา้งเงือ่นไขพเิศษเพือ่จงูใจให้นกั

ลงทนุแบ่งเงนิลงทนุในการลงทนุในกจิการทัว่ไปมาลงทุนในกจิการสงัคมบางส่วน เช่น การจงูใจ

ด้วยมาตรการภาษ ีการลดหย่อนอืน่ๆ หรอืเง่ือนไขต่างๆ เพือ่ให้เงินทุนไปถงึนักธรุกจิเพือ่สงัคม

ที่ปริมาณที่พอเพียง
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เรา..จะต้องรู้ทันและเข้าใจความ
เปราะบางท่ีเกิดขึ้นในปจัจบุนั และหา
หนทางท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยเพ่ือ
สมานความเปราะบางใหก้ลับมาแข็ง
แรงในบริบทของยุคสมัย ไม่ปล่อย
ให้เปราะบางซ�าลงไป จนแตกสลาย
ไปอย่างน่าเสียดาย
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ส่งท้าย...ถึงครอบครวัไทย

 ผลึกความคิด และนวัตกรรมของมนุษยชาติกลั่นและก่อตัวในอัตราเร่งตลอดเวลา 

ความรูแ้ละความก้าวหน้าในอดตีสัง่สมเพิม่พนูท�าให้ความรูค้วามก้าวหน้าในวนันีแ้ตกตวัเรว็ขึน้ 

ท�าให้โลกวันนีเ้ปลี่ยนแปลงเร็วกว่าโลกเมือ่วาน และโลกวันพรุ่งนี ้ก็คงจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่

เป็นยู่ในวันนี้

 แน่นอนอยู่แล้วที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาบางอย่าง แต่

กเ็ป็นทีแ่น่นอนเช่นกนัทีก่ารเปลีย่นแปลงเหล่าน้ันจะส่งผลข้างเคียงต่อสิง่อืน่ และยิง่เมือ่สิง่ต่างๆ 

ในโลกมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมากขึ้นกว่าในอดีต อันเป็นลักษณะพิเศษอย่างหน่ึงของ

ปรากฏการณ์โลกาภิวัฒน์โดยเฉพาะในยคุดิจทิลั ก็ยิง่ท�าให้ผลข้างเคียงที่ว่านั้นกว้างขวาง และ

ล�้าลึกมากยิ่งขึ้น

 เราคงหยุดการพัฒนาไม่ได้ เพราะการพัฒนาล้วนเป็นไปเพื่อการท�าให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้น 

และเราก็คงหยุดการใช้เทคโนโลยีที่เราคิดค้นขึ้นให้มาช่วยเหลือการพัฒนาในมิติต่างๆ ไม่ได้

เช่นกัน เพียงแต่เราต้องมองให้ออกว่าการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเทคโนโลยี

แห่งปัจจุบันและอนาคตทัง้หลายจะส่งผลข้างเคียงอย่างไร และท่ีส�าคัญท่ีสดุคือ เราต้องรบัมอื

อย่างไรเพือ่ปะทะปะทงั และเยียวยาให้เกิดสมดุลที่ดีในทุกๆ ด้าน

 ความต้องการทีจ่ะ “อยูด่กีนิด”ี ในฐานคตทิางเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจบุนัเร่งเร้าให้

สมาชิกในบ้านทกุคนเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมการผลติอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ การเปลีย่นแปลง

ในศตวรรษที ่18-19 ได้ดงึเอาแรงงานสตรทีีเ่คยช่วยเหลอืแต่งานในบ้าน ให้ออกมาท�างานนอก

บ้านอย่างเป็นระบบ อย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อช่วยเหลือคู่ชีวิต จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่มีเวลาพอที่จะ

ดูแลงานในบ้านด้วยตนเอง รวมทั้งถึงจุดที่ไม่มีเวลาและทรัพยากรอื่นๆ มากเพียงพอ (แม้โลก

จะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด) ทีจ่ะมลีกู หรอืมเีวลาให้กบัลกู การเลีย้งลกูดจูะเป็นสิง่ท่ี “ยาก” 

และ “แพง” ขึน้กว่าแต่ก่อน พ่อแม่วันนี้นึกไม่ออกว่ารุ่นทวด และรุ่นปู่ย่าตายายมีลูกบ้านละ 

5-6 คน ได้อย่างไร
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 ในศตวรรษที ่21 เริม่มกีารพดูถงึการท่ีผู้สงูอายอุาจไม่มวีนัเกษียณอายเุหมอืนในสมยัก่อน 

ด้วยความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพท่ีนับวันจะสูงขึ้น จนท�าให้ทรัพย์สินท่ีสั่งสมมา

ตลอดวยัหนุม่สาวถงึวยักลางคนไม่เพยีงพอ อกีทัง้กลไกทางสงัคมท้ังหลายทีเ่คยอดุหนนุผูส้งูอายุ 

เสื่อมคลาย หรือกระทั่งสูญสลายไป ท�าให้ผู้เฒ่าแห่งศตวรรษที่ 21 ยังต้อง “แอ๊คทีฟ” ในทาง

เศรษฐกิจ เพื่อหาเลี้ยงและดูแลตัวเองให้ได้นานที่สุด ผู้เฒ่าที่มีฐานะดีคงไม่สู้กระไร อาจต้อง

เผชญิกบัความเงยีบเหงาบ้างเพราะลกูหลานทีม่จี�านวนน้อยลง และมแีนวโน้มจะอยูห่่างไกลกนั

มากขึน้ อย่างอืน่ยงัสมบรูณ์พนูสขุอยูแ่ละอาจหาเทคโนโลยลี�า้ยคุมาช่วยเป็นตวัช่วยได้อย่างมากมาย 

แต่ผู้เฒ่าฐานรากคงต้องเผชิญกับความท้าทายในปัจฉิมวัยไม่ใช่น้อย

 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ชวนให้คิดว่า นี้คือปลายทางของการพัฒนาหรือ? และหากไม่ใช่ทาง

ปลายทาง เป็นแต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา เราจะท�าให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 อย่างไรก็ตาม ครอบครัวไทย แม้จะมีบางมิติที่เปราะบางไปบ้าง แต่ก็ยังห่างไกลจาก

ค�าว่า “ล่มสลาย” หรือ “แตกกระจาย” คนในครอบครัวยังรัก ผูกพัน ห่วงใย และดูแลกัน 

ครอบครัวยังเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มหัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งที่

บันดาลให้เกิดสิ่งดีงามต่างๆ มากมาย และสร้างรากฐานอันมั่นคงทางจิตใจให้แก่คนในสังคม 

การนกึถงึวนัดีๆ ในอดีตและคดิเปรยีบเทยีบว่าอดตีนัน้ดกีว่าปัจจบัุน เป็นเพราะความไม่สบายใจ

ที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และคิดไปว่าในอดีตนั้นดีกว่า แท้จริงแล้วแต่ละจุด

เวลามีทั้งแง่ที่ดี และแง่ด้อยที่แตกต่างกัน สิ่งส�าคัญคือ วันดีๆ ที่คิดถึงจะไม่กลับมาเป็นเช่น

นั้นอีก เพียงแต่เราจะต้องรู้ทันและเข้าใจความเปราะบางที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และหาหนทางที่

สอดคล้องกบัยคุสมยัเพือ่สมานความเปราะบางให้กลบัมาแขง็แรงในบรบิทของยคุสมยั ไม่ปล่อย

ให้เปราะบางซ�า้ลงไป จนแตกสลายไปอย่างน่าเสียดาย
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ภาคผนวก ก.
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

ในประเด็น “ครอบครวัเปราะบาง”

2.1 การทบทวนงานวจิยัอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) 

การทบทวนอย่างเป็นระบบ หมายถึง การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมที่มี

อยู่ โดยใช้วิธีการทบทวนอย่างเป็นข้ันตอน มีการจ�ากัดอคติ และเป็นระบบในการสืบค้นหา

ข้อมูลที่มีอยู่ ประเมินคุณภาพและสังเคราะห์ให้เป็นข้อมูลใหม่ เพื่อตอบค�าถามเฉพาะเรื่อง 

(Cook et al., 1997) การทบทวนอย่างเป็นระบบ จึงเป็นวิธีการที่ผู้มีความรู้มาช่วยรวบรวม

ข้อมลูหลกัฐานเฉพาะเรือ่งด้วยวธิกีารทีน่่าเชือ่ถอื และสะดวกต่อการใช้ประโยชน์หรอืช่วยในการ

ตดัสนิใจในการท�าวจิยั ซึง่ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนหลกั คอื (1) การรวบรวมงานวจิยัและหลกั

ฐานอ้างองิทางวชิาการเพือ่การทบทวน และ (2) การวเิคราะห์-สงัเคราะห์งานวจิยัและหลกัฐาน

อ้างอิงทางวิชาการ

การรวบรวมงานวิจัยและหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการเพื่อการทบทวน

2.1.1 การสืบค้นงานวิจัย

การศึกษานี้ ด�าเนินการตามกรอบแนวคิดเรื่องความเปราะบางของครอบครัวไทย 

ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางประชากรและสังคม ซึ่งประกอบด้วยความเปราะบางในด้านรูป

แบบการอยู่อาศัย เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ความต้องการการดูแลจากภาคีเครือข่ายท้ังใน

ครอบครวั และนอกครอบครวั ได้แก่ คนในครอบครวั ญาต ิคนข้างบ้าน รฐับาลท้องถิน่ รฐับาล

กลาง ผู้ประกอบการทางสังคม นักลงทุนทางสังคม นักธุรกิจท้องถิ่น มีความเชื่อมโยงไปถึง

ตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะวิจัย ได้ใช้องค์ประกอบดังกล่าวนี้ เป็นเกณฑ์ในการสืบค้น ซึ่งใช้ค�า

ส�าคัญเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการสืบค้น ได้แก่ ครอบครัว รูปแบบการอยู่อาศัย ความเปราะบาง 
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ครัวเรือนไทย สถานการณ์ครอบครัว ปัญหาครอบครัว families in Thailand Redefinition 

of family, Type of Family, Living Arrangement, Vulnerable Family, Risk Family, 

Marginal Family, Vulnerable index

หน่วยงานภาครัฐ

สำรวจและคัดเลือกฐานข้อมูล

คัดกรองบทความวิจัย

วิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัยในประเด็น
ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย

สังเคราะห์รวมเนื้อหาจากการวิจัยเอกสาร
และข้อค้นพบจากโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ

สังเคราะห์เนื้อหา
การวิจัยเอกสาร

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 1

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 2

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 3

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 4

กำหนดคำค้นจากฐานข้อมูล (Scopus, Jstore, Sege 
และวรรณกรรมในประเทศไทย) ที่เกี่ยวกับครอบครัว, 

รูปแบบการอยู่อาศัย, ความเปราะบาง ฯลฯ

ครัวเรือน
ผู้สูงอายุ

ที่อยู่
ตามลำพัง ผู้สูงอายุ

โครงการย่อยที่ 2
“การดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบการอยู่อาศัย
ที่หลากหลายในสังคมไทย”

โครงการย่อยที่ 1
“การปรับวิถี
การทำงานของ
ครอบครัวเมื่อมีบุตร”

โครงการย่อยที่ 3
“กลไกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแล
ครัวเรือนเปราะบาง”

โครงการย่อยที่ 4
“ระบบสนับสนุน
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: 
การมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและ
กิจกรรมเพื่อสังคม 
(Social enterprise)”

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น

เด็ก
ครัวเรือน

พ่อแม่
วัยทำงาน

ชุมชน และภาคเอกชน

2.1.2 การก�าหนดฐานข้อมูลในการสืบค้นงานวิจัย

ฐานข้อมลูในการสบืค้นงานวิจยัและหลกัฐานเชงิประจกัษ์อืน่ๆสบืค้นจากระบบฐานข้อมลู

ต่างๆดังนี้
	สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยท่ีตีพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระดับนานาชาติ ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์คระดับนานาชาติได้แก่ SCOPUS, 
JSTORE, SAGE ฯลฯ

	ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ระดับชาติ ได้แก่ Thai LIS, TCI, Thaijo, คลังข้อมูลงาน
วิจัยไทย (TNRR), OECD, United Nations, Statistics Division



ครอบครวั “เปราะบาง” เมื่อการเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ารา้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลายคนไวเ้บื้องหลัง 81

	งานวิจัยจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง พม. กระทรวง
มหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, TDRI, UNFPA Thailand, สสส. ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ, UNFPA Thailand, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว. ฯลฯ

โดยก�าหนดระยะเวลาสืบค้น ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา (2550-2560) ซึ่งจะท�าการ

สงัเคราะห์ 3 ประเดน็หลกั ดงันี ้นยิามของครอบครวัในบรบิทสากล-ไทย 2) นยิามความเปราะ

บางในบริบทสากล-ไทย 3) ความเปราะบางในรูปแบบการอยู่อาศัยต่างๆ

2.1.3 เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย

เกณฑ์ในการคดัเลอืกงานวิจยัใช้เกณฑ์ Critical appraisal of evidences ของ Earl-

Slater (2002) ก�าหนดเป็น 3 เกณฑ์ดังนี้

1. พิจารณาความถูกต้องเที่ยงตรง (validity) ของข้อมูล

2. พิจารณาความส�าคัญ น�้าหนัก และข้อมูลหลักฐาน

3. พิจารณาจากความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ พบว่า มงีานวจิยัทีผ่่านเกณฑ์แสดงตามตารางที ่3.2 โดย

ผลการสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมสามารถก�าหนดค�านิยามของครอบครัว และเกณฑ์หรือตัว

ชี้วัดความเปราะบาง ดังนี้
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ตารางแสดง จ�านวนงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก

ฐานข้อมูล
ค�าส�าคัญ 

ในการสืบค้น

จ�านวน 
การศึกษาวิจัย 
ที่สืบค้นได้

จ�านวน 
การศึกษาวิจัย 
ทีต่รงตามเกณฑ์

Hard copy

ครอบครัว 1

รูปแบบการอยู่อาศัย 2

ครอบครัวไทย 15

ครัวเรือนไทย 1

เปราะบาง 1

Vulnerable family 3

Living arrangement 1

JSTOR
Vulnerable family  

2010 - 2017
1,010 10

Risk family
2010 - 2017

1,830 4

Marginal family
2010 - 2017

777 1

OECD Vulnerable family 27 1

SAGE Journals
Vulnerable family

2010 - 2017
1,895 20

SCOPUS
Living arrangement

2010 – 2017
679 6

Risk family
2010 -2017

148 3

Vulnerable family
2010 - 2017

113 16

Marginal family
2010 - 2017

342 1
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ฐานข้อมูล
ค�าส�าคัญ 

ในการสืบค้น

จ�านวน 
การศึกษาวิจัย 
ที่สืบค้นได้

จ�านวน 
การศึกษาวิจัย 
ทีต่รงตามเกณฑ์

TCI ครอบครัวไทย 12 1

TCI Thaijo ปัญหาครอบครัว 886 3

TDRI ความเปราะบาง 12 1

United Nations  
Statistics Division

Demographic and 
Social Statistics

1 1

UNFPA Thailand Publications 22 2

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มศว.

ครอบครัว 18 1

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

สถานการณ์ 
ครอบครัวไทย

30 1

ส�านักงานกิจการสตร ี
และสถาบันครอบครัว

เอกสารเผยแพร่ 
Master Plan

16 1

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
(TNRR)

ครอบครัวไทย 57 1

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
(บทความเด่น) 
ครอบครัว

5 1

ส�ามะโนประชากร 1 1

รวม 7,881 100

โดยผลของการทบทวนอย่างเป็นระบบ จ�านวนงานวิจัยท่ีผ่านเกณฑ์คัดเลือก ส่วนราย

ละเอียดการสืบค้น ดูได้จากภาคผนวก





ครอบครวั “เปราะบาง” เมื่อการเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ารา้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลายคนไวเ้บื้องหลัง 85

ภาคผนวก ข.

การสังเคราะหข์้อค้นพบจาก 4 โครงการวจิยัย่อย

ภารกิจส�าคัญของชุดโครงการวิจัย “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรและสงัคมไทย” คอืการเชือ่มโยง และสงัเคราะห์ข้อค้นพบจาก

โครงการย่อยทั้ง 4 โครงการวิจัยย่อย โดยมีจุดเชื่อมโยงอยู่ที่ “การดูแลครอบครัว” โดยกลไก

ต่างๆ ตัง้แต่กลไกภายในครอบครวั อนัได้แก่สมาชกิครอบครวั กลไกชุมชนทีแ่วดล้อมครวัเรอืน 

กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกนโยบายภาครัฐ กลไกบทบาทของเอกชน และกลไก

ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการด�าเนินกิจการเพื่อสังคม

รูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงหน่วยสังคม (Social units) ต่างๆ ที่แวดล้อมครอบครัวอันเป็น

หน่วยย่อยที่สุดของสังคม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวในความหมายแคบที่สุด ประกอบ

ด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ย่าตายาย (ผู้สูงอายุในครอบครัว) หน่วยสังคมที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว

ที่สุดคือ ชุมชน ซึ่งอาจหมายถึงชุมชนอย่างไม่เป็นทางการในละแวกใกล้เคียงกับที่ที่ครอบครัว

ตั้งอยู่ และภาคเอกชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่และส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุด คือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่

อยู่ภายในท้องถิ่น และที่ก�าหนดและก�ากับนโยบาย ระดับมหภาค ในแผนภาพน้ีแสดงให้ว่า 

โครงการย่อยทั้ง 4 มุ่งประเด็นการวิจัยไปยังแต่ละหน่วยสังคมอย่างครบถ้วน ท�าให้เห็นภาพ

รวมขององค์ประกอบต่างๆ ที่สามารถช่วยบรรเทาความเปราะบางของครอบครัวไทย ได้แก่

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 มุ่งประเด็นไปที่หน่วยครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่วัยท�างานที่เริ่ม

มีบุตร

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 มุ่งประเด็นไปที่ผู้สูงอายุ และบทบาทของสมาชิกคืนอื่นๆ ของ

ครอบครัวในการช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ
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โครงการวิจัยย่อยที่ 3 มุ่งประเด็นไปที่กลไก และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดเชิงพื้นที่กับครอบครัว

โครงการวิจัยย่อยที่ 4 มุ่งประเด็นไปท่ี การร่วมเมืองกันของภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคม และองค์กรภาครฐั ทัง้ทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ และองค์กรภาครฐัระดบัประเทศท�างานร่วมกนัใน

ลักษณะบูรณาการ ด้วยนวัตกรรมเชิงสังคมรูปแบบต่างๆ

การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากทั้ง 4 โครงการย่อย จะท�าให้เห็นบทบาทของหน่วยสังคม

ต่างๆ ทีแ่วดล้อมครอบครวั ไปพร้อมๆ กนั เกดิเป็นภาพทีค่รบถ้วนและเป็นองค์รวม (Holistic) 

โดยเฉพาะเมื่อน�าข้อค้นพบจากแต่ละโครงการย่อยมาประชุม และอภิปรายร่วมกัน ท้ังน้ีการ

สังเคราะห์จะท�าทั้งในเชิงคุณลักษณะ (Qualitative synthesis) และสังเคราะห์เชิงปริมาณ 

(Quantitative synthesis) 

หน่วยงานภาครัฐ

สำรวจและคัดเลือกฐานข้อมูล

คัดกรองบทความวิจัย

วิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัยในประเด็น
ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย

สังเคราะห์รวมเนื้อหาจากการวิจัยเอกสาร
และข้อค้นพบจากโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ

สังเคราะห์เนื้อหา
การวิจัยเอกสาร

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 1

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 2

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 3

ข้อค้นพบโครงการ
วิจัยย่อยที่ 4

กำหนดคำค้นจากฐานข้อมูล (Scopus, Jstore, Sege 
และวรรณกรรมในประเทศไทย) ที่เกี่ยวกับครอบครัว, 

รูปแบบการอยู่อาศัย, ความเปราะบาง ฯลฯ

ครัวเรือน
ผู้สูงอายุ

ที่อยู่
ตามลำพัง ผู้สูงอายุ

โครงการย่อยที่ 2
“การดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบการอยู่อาศัย
ที่หลากหลายในสังคมไทย”

โครงการย่อยที่ 1
“การปรับวิถี
การทำงานของ
ครอบครัวเมื่อมีบุตร”

โครงการย่อยที่ 3
“กลไกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแล
ครัวเรือนเปราะบาง”

โครงการย่อยที่ 4
“ระบบสนับสนุน
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: 
การมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและ
กิจกรรมเพื่อสังคม 
(Social enterprise)”

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น

เด็ก
ครัวเรือน

พ่อแม่
วัยทำงาน

ชุมชน และภาคเอกชน

รูปที่ 1: หน่วยสังคม (Social units) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยย่อย      
ทั้ง 4 โครงการ                                                                       

ที่มา: รายงานชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรและสังคมไทย (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561)
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ภาพวิวัฒนาการของครอบครัวไทยอดีตถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่า “ครอบครัว” และ 

“ครัวเรือน” ไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร บทบาทและหน้าท่ีส�าคัญในการดูแลสมาชิก

ในบ้านให้เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ ก็ยังคงเหมือนเดิม ได้แก่ การดูแลด้านพัฒนาการร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ เศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม-ประเพณีฯ แต่โครงสร้างครอบครัวและโครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ครอบครัวจ�านวนหนึ่งไม่สามารถท�าบทหน้าที่ในการอบรม

เลี้ยงดูเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และสมาชิกอื่นในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ เกิดเป็นข้อจ�ากัดของ

สถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบัน อาทิ ครอบครัวเดี่ยว แบบที่เป็นครอบครัว พ่อ-แม่เลี้ยง

เดีย่ว ครวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีว โดยเฉพาะครวัเรอืนทีเ่ป็นผูส้งูอายอุยูค่นเดยีว หรอือยูก่บัผูส้งูอายุ

ด้วยกัน และครัวเรือนข้ามรุ่นทีม่ีผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก โดยเฉพาะทีเ่ป็นผู้สูงอายุวัยปลายกับเด็กที่

อายุต�า่กว่า 15 ปี

ครอบครัวไทยด้ังเดิมที่เคยเป็นครอบครัวขยาย และเคยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก

ครอบครัวรุ่นก่อน เช่น ปู่-ย่า/ตา-ยาย ท่ีช่วยปลูกฝัง สืบทอดค่านิยมและหลักในการด�าเนิน

ชีวิต รวมทั้งการช่วยเลี้ยงดูหลานในเวลาท่ีพ่อ-แม่ไปท�างาน และหลานท่ีเติบโตข้ึนช่วยดูแลผู้

สงูอายทุีช่่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ กลายเป็นต้องใช้การจ้างแรงงานทีไ่ม่ใช่ญาตพิีน้่องมาเป็นผูด้แูล 

ซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้น รวมไปถึงการต้องพึ่งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์ฯ แสดงให้

เหน็ว่าการพฒันาครอบครวัไทยในระยะทีผ่่านมา แม้ว่าจะท�าให้ครอบครวัไทยมรีายได้ และเข้า

ถึงทรัพยากรและบริการมากข้ึน แต่กลับมีความอบอุ่นน้อยลง โดยข้อมูลจากโครงการย่อยท้ัง 

4 โครงการวิจัยย่อย สามารถสกัดประเด็นย่อยๆ ได้ดังตาราง 4.1

การน�าข้อค้นพบจากโครงการวิจัยย่อยทั้ง 4 โครงการ มาสังเคราะห์เพื่อหาจุดเชื่อมต่อ

ท�าให้สามารถฉายประเด็นส�าคัญ เกี่ยวกับการ “ดูแล” และ “ประคับประคอง” ครอบครัวไทย

ได้เป็นองค์รวม (Hollistic) ครบถ้วนและชัดเจนขึน้ ทัง้ยงัท�าให้เหน็ปัญญาต่างๆ เกีย่วกบัความ

สัมพนัธ์ และการอดุหนนุเกือ้กลูกนัระหว่างสมาชิกในครอบครวั แม้มอิาจกล่าวได้ว่าจะสามารถ

สกัดประเด็นต่างๆ ได้ครบถ้วนทุกซอกทุกมุม แต่ก็นับว่าได้ท�าให้เห็นประเด็นใหม่ที่มีความ

ส�าคัญเพิ่มเติมขึ้น 4 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้

4.1 ศักดิ์ศรีของ “แม่” และ “ผู้สูงอายุ”

4.2 ฐานข้อมูลสะท้อนความเปราะบาง

4.3 ความร่วมมือจากในบ้าน ออกไปข้างบ้าน ถึงตลาดหลักทรัพย์

4.4 การสร้างเสริมทุนทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปราะบาง
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ภาคผนวก ค.

การน�าเสนอผลการวจิยั

ชุดโครงการวิจัย “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร และสังคมไทย”

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30– 12.00 น. 

ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมพูลแมน สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ
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ก�าหนดการน�าเสนอผลการวิจัย

8.30–9.00น. ลงทะเบียน

9.00–9.20น. กล่าวต้อนรับ: รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวเปิดการประชุม: รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์
 ผู้อ�านวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม  
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

9.20–9.50น. รายงานความเป็นมาโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางใน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภเูบศร์ สมทุรจกัร หวัหน้าชดุโครงการวจิยั
ปาฐกถาพิเศษ “The Capstone Project”
 โดย Miss Emily Person หัวหน้าโครงการ The Capstone Project 
 โรงเรียน International Community School

9.50–12.00น. น�าเสนอผลงานชุดโครงการการดูแลครอบครัวเปราะบางฯ 
โครงการวิจัยการปรับวิถีการท�างานของครอบครัวเมื่อมีบุตร:  
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
โครงการวิจัยการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัย 
ที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็ง 
และความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
โครงการวิจัยกลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
ครัวเรือนเปราะบางกรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ 
ที่อยู่คนเดียว
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
โครงการวิจัยระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:  
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี
ประเด็นจากการสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
อภิปราย ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
ปิดการประชุม

12.00–13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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อ.ภูเบศร์1 ถ้าเป็นภาษาทีวีปัจจุบัน ก็ต้องเรียกว่าเป็น Episode 2 ต่อจากโครงการ 
“ครอบครัวอยู่ดีมีสุข” นะครับ ซึ่งตอนนั้นได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งทั้ง 
สภาพัฒน์ฯ และ สกว. ส�านักงานสนับสนุนการวิจัย ซึ่งด�าเนินเสร็จสิ้นไปแล้ว
ตั้งแต่ปี 2557 ในการน�าเสนอในครั้งนั้น เราได้มีการพบมิติความบอบบางใน
หลายประเด็น ของครอบครัวไทย ซึ่งแม้ในภาพรวมเราสรุปได้ว่าครอบครัวไทย
ของเรายังอบอุ่น แต่ก็มีมิติบอบบางซ่อนอยู่หลายมิติท่ีควรจะได้รับการขยายผล 
เป็นที่มาของชุดโครงการวิจัย “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรและสงัคมไทย” ในครัง้น้ี ภายใต้ชุดโครงการ
วิจัยนี้เรามี 4 โครงการย่อย โครงการแรกเป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับวิถี 
การท�างานของครอบครัวเมื่อพ่อแม่เรียนจบ ท�างานและเริ่มมีลูก ซึ่งครอบครัวก็
ตกอยู่ในสภาวะเปราะบางในระดับหนึ่ง ในโครงการที่สองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 
รูปแบบการอยูอ่าศยัหลากหลายรปูแบบของผูส้งูอายซุึง่แต่เดมิเราเห็นการอยูอ่าศยั
ของผู้สูงอายุนี้เป็นแบบภาพรวมๆ แบนๆ ไม่มีมิติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยมีความหลากหลายอยู่มากและมีความซับซ้อน  
เรายังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย โครงการท่ีสามเป็นเรื่องของกลไก 
การปกครองส่วนท้องถิน่ในการดแูลครอบครวัเปราะบางต่างๆ ทีอ่ยูท่ัว่ประเทศไทย 
เขามีกลไกอย่างไร องค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและ 
ขนาดนี้เขาดูแลครอบครัวเปราะบางในพื้นที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และ 
ส่วนสุดท้ายเป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาระบบการสนับสนุนผู้สูงอายุแบบ 
บูรณาการ ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงกลไกอื่นท่ีนอกเหนือจากกลไกของภาครัฐท่ีจะ 
เข้ามาเสริมการท�างานของภาครัฐ เช่น การท�างานของภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม รวมทั้งกิจการเพื่อสังคมด้วย 

ในล�าดับแรกผมใคร่ขอเรยีนเชิญ ท่านผูอ้�านวยการสถาบันวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ในฐานะเจ้าบ้าน 
เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในวันนี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภเูบศร์ สมุทรจักร รองผู้อ�านวยการฝ่ายวจัิยและวเิทศสัมพนัธ์ สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าชุดโครงการวิจัย “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและสังคมไทย”
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ดร.รศรินทร์2 สวัสดี ท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านคะ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์  
ท่านผู ้อ�านวยฝ่ายชุมชนและสังคม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาผลการวิจัย ท่านผู้มีเกียรติในภาครัฐและภาคเอกชน
ทุกท่าน ดิฉันในนามของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
ขอต้อนรบัทกุท่านเข้าสูก่ารประชุม เพือ่น�าเสนอผลงานวจิยั ของชดุโครงการวจิยั 
“การดูแลครอบครัวบอบบางในสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรและ
สังคม” I would like to welcome Malee, or Emily and her family. 
Today she is going to give presentation on her interesting social 
project ส่วนในเรือ่งของชดุโครงการน้ี ท่านหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ก็ได้น�าเสนอภาพรวมไปแล้ว ชุดโครงการวิจัยนี้ ทราบว่า
ทันต่อสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง อย่างที่เราทราบกันว่าโครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งภาพโดยรวมและระดับ
จังหวัด ซึ่งต้องมีการดูแลการสวัสดิการด้านต่างๆ สังคมไทยก็เปลี่ยนแปลง 
ไปมาก ลูกเกิดน้อยลง มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้น เราก็ดูแลครอบครัวและ 
ผู้สูงอายุกันอย่างไร ใคร่ขอเรียนว่า สถาบันฯ ของเราให้ความส�าคัญกับประเด็น
ครอบครัวมาเป็นระดับต้นๆ เรามี โครงการวิจัยหลายโครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องครอบครัวโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้เราจึงสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่นะคะ 
และก็ขออนุญาตทุกท่าน เชิญชวนนะคะว่า ท่านเป็นแฟนประจ�าของสถาบันฯ  
คงทราบว่า เรามีงานประชุมวิชาการทุกปี ในกลางปี คือวันท่ี 1 กรกฎาคม  
ปีหน้ากเ็ป็น 1 กรกฎาคม 2562 กอ็กีไม่ก่ีเดอืน เรากจ็ะมกีารประชุมวชิาการใหญ่ 
ในเรือ่งครอบครวัเป็น Theme หลกั จงึขอเรยีนเชญิล่วงหน้าเลยนะคะ ในท่ีสดุนี้ 
นะคะ สถาบนัฯ กข็อบคณุส�านักงานกองทุนสนับสนนุการวจิยัเป็นอย่างยิง่ท่ีกรณุา
สนนัสนนุงบประมาณในการวจิยัครัง้นี ้และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู 
สุขารมณ์ ท่านผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนและสังคม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.ปราโมทย์ ปราสาทกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาต จ�ารัสฤทธิรงค์ 
คุณจิระพันธ์ กัลลประวิทย์ คณะที่ปรึกษากรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
ที่ 9 และท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านนะคะ ท่ีกรุณาให้ค�าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
มาโดยตลอด จนโครงการส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และสุดท้ายน้ีก็ขอขอบคุณ 
ทกุท่านทีม่าร่วมงาน และร่วมแสดงความคดิเหน็ในการวจิยัครัง้นี ้ในล�าดบัถดัไป 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายชุมชนและสังคม กล่าวเปิดงานในล�าดับต่อไปคะ ขอเรียนเชิญคะ

ดร.เรณู3 เรียนท่านผู้อ�านวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ และสวัสดีนักวิจัย
นะคะ สวสัดีท่านผูท้รงวฒุ ิท่านผูเ้กยีรตทิกุท่าน ชดุโครงการวจิยันีถ้อืว่าฝ่าย SRI 
9 หรอืฝ่ายชมุชนสงัคม ถอืว่าเป็นฝ่ายทีอ่อกทนุวจิยัให้ เพือ่การพฒันา ศกัยภาพ 
สมรรถภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เป็นงานท่ีส�าคัญมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ช่วงทีเ่ป็นหวัเลีย้วหวัต่อภายใต้บรบิทของหลายสิง่หลายอย่าง disruptive, 
digital technology ทั้งหลายกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมโหฬารและรวดเร็วมาก 
ตรงนี้เราจะรับมืออย่างไร เพราะฉะนั้นดิฉันต้องขอขอบคุณทางสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลมาก ที่กรุณาให้เกียรติ เราถือว่าเป็น
เกยีรต ิเราถอืว่าเป็นภาค ีเราถอืว่าเป็นเครอืข่าย เพราะ สกว. ไม่สามารถท�างาน
วิจัยได้เอง เราต้องมีภาคส่วนต่างๆ มาช่วยเรา มหิดลเป็นสถาบันการศึกษา 
ทีม่เีกยีรต ิจดัเป็นอนัดับต้นของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการวจิยั เพราะฉะนัน้
งานในวนันีถ้อืว่าส�าคญัมาก ขอเรยีนเชญิทกุท่านให้ความคดิเหน็ ให้ข้อเสนอแนะ 
อย่างเตม็ที ่ดฉินัขอเรยีนว่า จรงิๆ ชดุโครงการวจิยันี ้ภายใต้การน�าของอาจารย์ 
ภูเบศร์เป็นผู้หน้าโครงการ มีสี่โครงการย่อย เป็น Phase ที่สองแล้ว สืบเนื่อง 
มาตั้งแต่สมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล ภายใต้ Theme 
ครอบครัวที่เปราะบาง ท่ามกลางกระแสบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร และสังคมไทย งานวันนี้มี 4 โครงการย่อยด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมมาก 
ออกแบบได้ดีมาก และชอบมาก น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณเป็น
อย่างยิง่ ขอให้ทมีงานเตม็ทีก่บัเรา แล้วมบีางหวัข้อ ทีข่อเรยีนว่าสามารถต่อยอด
ได้อีก เป็น Phase ที่สาม แต่ก็ต้องสะสางอันนี้ก่อน ในแง่ของรายละเอียดของ
ผลการด�าเนินงาน ซ่ึงถือว่ามาสิ้นสุดในวันนี้ แล้วก็จะมีการแก้ใขรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์กันอีกครั้งหนึ่ง งานวันนี้จึงต้องการความรู้ ประสบการณ์ของ 
ท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ เพื่อชี้แนะให้กับอาจารย์ ภูเบศร์และทีม เสร็จแล้ว 
อาจารย์ภูเบศร์ก็จะเอาไปสังเคราะห์ต่อ เพราะฉะนั้นท่านผู้เกียรติท้ังหลาย 
ดูในปกด้านหน้าของเล่มแรก ท่ีอาจารย์ภูเบศร์กับทีมท�าขึ้นมาน้ัน จะเห็นได้ว่า
มนัจะขาดงานอกี 10% ของการสงัเคราะห์ รวมทัง้การจะต้องแก้ใขเพิม่เตมิ หรอื
อพัเดทข้อมลู หรอืท�าข้อมลูให้อ่านง่ายกว่าน้ี ก็ฝากงานส�าคัญน้ีไว้กับท่านผู้เกียรติ

3 รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู สุขารมณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนและสังคม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ทกุท่านในห้องนีน้ะคะ บดันีถ้งึเวลาอนัสมควรแล้ว ขออนุญาตเปิดงานการประชมุ
เพือ่น�าเสนอผลงาน ชดุโครงการ วยั “การดแูลครอบครวัเปราะบาง ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย” และขออวยพรให้งานนี้
ประสบผลส�าเร็จ ลุล่วงตามเป้าประสงค์ตามที่ทีมวิจัยและมหิดลต้องการ ขอให้
ท่านที่เดินจากต่างจังหวัด เดินทางกลับด้วยปลอดภัย ขอบพระคุณค่ะ

ดร.ภูเบศร์ กราบขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู และ รองศาสตราจารย์  
ดร.รศรินทร์ เป็นอย่างยิ่งครับ ผมได้รับการท้วงติงว่าตั้งชื่อเปราะบาง เลยพา 
เอาคณะท�างานทั้งหลายเปราะบางไปกันหมด จนเมื่อคืนนี้เราก็ไม่นึกว่าจะเกิด
ปัญหาตอนประมาณสี่ทุ่มกว่า พบว่าท่ีมหาวิทยาลัยปิดไม่ให้รถเข้า ก็เน่ืองจาก 
จะต้องมีการซ้อมใหญ่ในงานพระราชทานปริญญาบัตรท่ีมหิดล รถท่ีจะเข้าไป 
ขนของกเ็ข้าไม่ได้ โทรหากองกายภาพ รวมไปถงึปัญหาเทคนคิอกีมากมาย ฉะน้ัน
จึงบอกทีมงานว่าคราวต่อไปจะตั้งช่ือให้ดูแข็งแรงขึ้นกว่าน้ี น่ีเป็นเรื่องของช่ือ  
ในล�าดับต่อไป เป็นช่วงของ Keynote speaker ซึ่งผมเช่ือว่าอาจจะเป็น  
Keynote speaker ทีอ่ายนุ้อยท่ีสดุเท่าท่ีได้เคยจดัมา ผมตดัสนิใจเชญิผู้บรรยาย
พิเศษในวันนี้ ซึ่งเธอเป็นนักเรียนชั้น ม.6 แต่ผมบังเอิญได้รับทราบงานของเธอ
จากการที่ได้พบปะพูดคุย แล้วพบว่านักเรียนชั้น ม.6 คนนี้ ไม่ธรรมดาเลย  
เขาท�าโครงการการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนแออัด น่านับถือมาก เขาเป็น 
ชาวอเมริกันครับ ในขณะที่นักเรียนชั้น ม.6 ของเราอาจจะก�าลังวุ่นวายกับ 
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย น้องคนนี้เขาท�าโครงการเพื่อสังคม ซึ่งไม่ใช่เป็น
โครงการแบบเอาของไปแจกแล้วเสร็จ เขาเริ่มจากการท�า Research ก่อน  
ดคูวามต้องการของกลุม่คนทีเ่ขาจะเข้าไปช่วยเหลอื แล้วกด็อูอกแบบการช่วยเหลอื 
ให้มีความยั่งยืน เป็นโครงการที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วในส่วนตัวผมเห็น
ว่าสิ่งที่เขาท�ามีความเกี่ยวข้องกับชุดโครงการวิจัยท่ีเราก�าลังท�าอยู่ท้ังส่ีโครงการ
ย่อยเป็นอย่างมาก หลายมิติ และที่ส�าคัญคือเป็นภาค Action คือได้ลงมือท�า
ด้วย เธอผู้นี้เป็นชาว Texas เกิดท่ีเมือง Dalas ในครอบครัว Person และ
ครอบครัว Anderson วันน้ีท้ังคุณพ่อคุณแม่ และคุณยาย มาให้ก�าลังใจด้วย 
นะครับ คุณยายเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา มาอยู่กับครอบครัวนี้หลังจากสามี
เสียชีวิต ผมคุ้นเคยกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นญาติของผมเลยทีเดียว 
เธอเคยย้ายติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ท่ีหมู่บ้านชาวบิซู ท่ีเชียงรายตั้งแต่อาย ุ
ได้ห้าเดอืน จนถงึห้าขวบ หลงัจากนัน้เธอกเ็ข้าศกึษาทีโ่รงเรยีนจติรลดา แล้วเพิง่
ย้ายจากจิตรลดามาเรียนต่อท่ีโรงเรียน International Community School 
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ในระดับชั้น ม.6 ที่บางนา ปีท่ีแล้วเธอได้รับรางวัล Outstanding Robotic 
Award เธอเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุนี้ ตั้งแต่ปี 2017 จนมาถึงปัจจุบัน 
พอผมทราบแล้วผมก็รู้สึกว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ควรได้รับการบอกต่อ การบรรยาย
ของเธอในวันนี้คงจะได้ให้ความรู้ความคิดกับเรามากมาย ผมขออนุญาตแนะน�า
ผู้บรรยายพิเศษของเราในวันนี้ Miss Emily Person ขอเรียนเชิญครับ

Emily4 สวัสดีคะท่านทั้งหลาย ดิฉันชื่อ Emily Person และเรียนอยู่ ม.6 ท่ีโรงเรียน
ประชาคมนานาชาติ บางนา ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสพูดวันนี้ แล้ว
ก็ก่อนเริ่มอยากจะขอบคุณอาจารย์ภูเบศร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เรา 
มีโอกาสนี้ ที่โรงเรียนของเรา เด็ก ม.5 และเด็ก ม.6 ทุกคนต้องท�า The Cap-
stone Project ในโปรเจค็นีน้กัเรยีนต้องหาปัญหาในสงัคมของเรา แล้วก็พยายาม
แก้ปัญหานั้น เราต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจปัญหานั้น แล้วก็วิธีแก้ปัญหาของเรา 
คณุคร ูCapstone ให้เราเริม่หา P3 ตวั คือ people มนุษย์, Problem ปัญหา, 
แล้วก็ Passion สิ่งที่เราชอบท�าในใจ ตอนเราอยู่ในตอน ป.6 โรงเรียนพาเกรด
ของฉันไปช่วยแจกอาหาร เก็บขยะ ท�าความสะอาดกับ Ruth Center, Ruth 
Center คือ NGO ที่ช่วยผู้สูงอายุท่ีสลัมในกรุงเทพฯ ฉันประทับใจมาก  
แล้วในใจคิดว่าชอบช่วยคนแบบน้ี สองปีหลังจากน้ัน คุณยายของเรามาอยู่ท่ี
กรุงเทพฯ กับครอบครัวของเรา ตอนที่เค้าอยู่ที่สหรัฐเคยหกล้ม กระดูกหักเยอะ 
แล้วคุณหมอบอกว่าจะเดินไม่ได้แล้ว ต้องอยู่ใน Wheelchair ตลอดชีวิต  
แต่คุณยายของเราโชคดีมาก มาที่กรุงเทพฯ ได้เจออาจารย์ปุ๋ย อาจารย์ปุ๋ยเป็น
นักกายภาพบ�าบัดที่มาบ้านเรา สองสามครั้งทุกอาทิตย์ ช่วยคุณยายออกก�าลัง
กาย ถึงตอนนี้เดินได้แล้ว ใช้ Walker จริงๆ แล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณยาย 
อายุ 89 ปีแล้ว แล้วก็อยู่ในนี้ด้วย (มีเสียงปรบมือ) 

ดิฉนัได้เหน็ผลในชีวติของคณุยาย แล้วกค็ดิถงึคนทีไ่ม่ได้มโีอกาสรูจ้กันกักายภาพ
แบบนี ้ตอนทีฉ่นัอยู ่ม.5 ได้มโีอกาสคยุกบัพีน้่อย พีน้่อยเป็นหวัหน้าที ่The Ruth 
Center เราก็คุยกันถามว่า ถ้ามีนักกายภาพช่วยคนที่อยู่ในสลัมแบบนี้ คิดว่าจะ
มีผลไหม แล้วเค้าบอกว่า ใช่น่าจะมีผลมาก ต่อจากนี้มีค�าที่เป็น Technical 
terms มาก ก็ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษค่ะ (หัวเราะ) 

4 Miss Emily Person นักเรียน มัธยม 6 โรงเรียน Inaternational Community School ผู้ด�าเนิน
โครงการ The Capstone Project เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนแออัด เขตประเวศ
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So, the first step of my project was finding with qualitative data 
in my preliminary research. So I conducted a series of interviews 
with the Ruth Center Director and other staffs at the Ruth  
Center. I also went to the slums and interviewed the elderly 
people in their homes, and got to just know more about them 
and also gain informeral contact with them through the Ruth 
Center’s Christmas party. From this research I found that about 
40% of the people I talked to live on their own in the slums, and 
those who lived with the family, who’s often alone throughout 
the day because the family’s members were working and grand-
children were off at the school. Some of them also did not have 
Thai identification card; so access to hospitals is more difficult. 
They don’t have the money to go to private hospitals so it’s re-
ally difficult to get medical care. And that’s also a big problem 
because many of them had health’s issues such as diabetes, 
high blood pressure, heart decease and also many other things. 
Another issue that I found interesting concerning medical care 
was how difficult it is to travel to the hospitals even if they have 
Thai identification card and could go to a Thirty–bath hospital 
they will need somebody to take them there. They can’t just 
stand up and go to the bus by themselves, they need someone 
to help them to drive them to the hospital so that actually the 
biggest issue for many of them concerning the medical care. 
Another interesting finding was that they have a very literarcy 
rate and low knowledge of technology. So if I wanted to help 
them in some ways using technology whether it be an app, 
video or something it wouldn’t be of use to them. And lastly, 
their homes were constructed very poorly, so because in the slum 
they don’t own the land’s deed, and their houses are built on 
top of trash, muddy water, and just out piece of tent, carboard, 
anything they can find to put a roof over their head. Because 
of that they can’t have safety home to help them when they 
were standing up or to prevent them from falling.
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From this preliminary research, I formed a research question, and 
that is, how might I prevent fall and build strength of low come 
elderly, improving their quality of life. So, I needed to plan out 
my project first; I started by getting more information both  
qualitative and quantitative data through surveys to find demo-
graphic data and also a balanced-set scales which I talk about 
later on my presentation.Then I need to work with professional 
physical therapist to design exercises, that was simple, easy to 
teach and easy for anybody to participate in. And they needed 
the exercise we want to put them into group game so that it is 
more fun, and people want to get involved, and actually do 
the exercises it together. Then lastly for sustainability, I wanted to 
create an exercise guide so that they can take home with them 
that I could keep them at the Ruth Center for them continue to 
do there as well.

So in the implementation of project I started off with the survey, 
gathering demographic data. I found a sample group of 20 
females, aged fifty-three to eighty-seven who regularly come to 
the Ruth Center every Wednesday for the bible study. They agreed 
to come an hour earlier everyday to the the group game and 
exercise this together. So, I surveyed this group of people and 
found that 40% of them had high blood pressure, 21%had dia-
betes, 35% had some other medical issues, whether it be cancer, 
broken bone, heart issues, all sort of things, and 65% of them 
said that they had follen in the recent past. For as living arrange-
ment, I found that 25% these women actually lived with the 
family which would better than my original research in the slum 
themselves although those who did live with their family said that 
they were alone most of the time throughout the day and even 
for a few days of the time.

Here you can see this’s Pa Lum-duan (ป้าล�าดวน - Aunt Lumduan 
in Thai) this was me while I was conducting the survey. Because 
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of the iliiteracy I can’t just print out of the survey and handed 
out for everybody to fill out. So I needed to go and interview 
each person individually, find out more about the health history 
and here the survey form that I’ve made to use. As I started 
conducting the survey I found that some parts of it weren’t  
actually useful. They don’t have a real address because they 
were in the slums; many of them did not have telephone or did 
not know the phone’s number for emergency contract if they 
had any. Here’s the Tinetti Balance Assessment Tools which I used. 
So, this is a sort of test that is easy to administer where you 
observe someone balance when they are sitting and then have 
them stand up, see if they can close their eyes while standing 
without falling and without tilting or hesitating.

Well, first this is sitting and standing balance and then there’s the 
gauge sections which is how they walk if they can walk out of 
a steady pace; if they can lean to one side or if they can’t 
walk at all. And so I was using these numbers to get to score 
each person and I can group everybody into high, moderate, 
and low risk of fall. So here you can see; this is Pa Lum-duan’s 
Tenetti Assessment Scale. She had a very high risk of fall. You 
can see she had trouble standing up without holding on to  
anything, and had trouble walking out of a steady pace, and 
tend to lean to one more side as she walked. Here’re the results 
of the Tenetti Balance Assessment Tool which was surprising  
because a group of 60% of the original group of 21 women into 
the low fall risk category, while 65% of them have said that they 
had fallen recently just in the past few years. So there were some 
inconsistencies here. It could be because while administering the 
test there were different people; it was both me and Khun Pui 
administering the test. So it could be some inconsistencies in that, 
or it could be the Tenetti Balance Assessment Tool itself, or the 
scale. 
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The next part of implementation was working with professional 
physical therapist to indemnify sample or exercises that can help 
with balance in just overall strengthening for the elderly. So, I 
work with Khun Pui many hours through research to think about 
what type of exercises would benefit with these people the most, 
such as reaching to pick something up of on the shelve for if 
they drop something and picking them up from the floor. Then 
we put these exercises into games and led six sessions on Wednes-
day morning up at the center during my summer’s break. So the 
first session was led by Khun Pui while I observed in kind of help 
out on the side and then the next five sections I led and they 
grouped from the original twenty women who attended up to 
40 participants, including some men who would come because 
words have spread and they were just really enjoy the time to-
gether. We start off each sections with stretching and breathing 
exercises together and then we do some repetition of exercises 
and then we play a group game together, getting some fun in 
the family’s encouraging environment 

(Displaying VDO clip)

You can hear we tried to make just really fun, encouraging  
environment, so people were cheering for each other. We  
splited them into the team for the game for their prizes to the 
winner and they’re just a lot of more motivating that way for 
them to really participate. 

Next part of implementation was making this sustainable. So I 
created these exercise charts to have to be easy for illiterate 
people to understand. Because they cann’t read I needed used 
symbols and or even just numbers and pictures to show what 
exercises they can do. So as you can see here, if they had to 
do somethings at a certain number of time, as I would put the 
number up there in red, and then if they need to hold the  
position for certain amount of time so I would pull a clock with 
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the number second so they can see here. And I also highlighted 
the part of the body; that is, being exercised, or stretched in 
red, so that they can tell easily if you’re doing it correctly or not. 
I laminated and passed out those exercise sheets to the elderly, 
and left them at the Ruth Center so that they can continue to 
do them at home and together on Wednesdays morning as well. 

And then I still haven’t fully complete my project yet. I still need 
to find the way to measure the impact. To do that I am plan-
ning to use the Tenetti Balances Assessment Scale once again. 
So during my school October’s break I will be returning and for 
first surveying our participants if they satisfied with it?, if they think 
it’s too difficult, too easy for any suggestion they have how to  
improve the program. And then also I would do the Tenetti  
Balance Assessment Scale once again with the original 20  
participants so I can see numerically if their fall risk was decreased 
or not.

The last step of the Capstone project is to show what we’ve 
done. I shared with the Ruth Center staff and hopefully planned 
to show to other seniors at the Ruth Center. I left the exercise 
cards there and also materials for game, such as the basket, 
balloon, and ball you saw in the video. And I will also be  
working on the three parts research papers in the English class 
at my school. And then lastly I will be presenting at my school’s 
Capstone Fair, which is judged by outside experts who come to 
listen to our project, and explain how we are able to make dif-
ferences in other people’s lives and how they affect our lives as 
well.

There is always way to improve; some ideas I have for future 
research or actions for my project would be to revise the  
Tenetti Scale Classifications, whether that be just finding a way 
for to be less subjective, to be more consistent or even a  
different balance assessment scale altogether. Also it will be 
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amazing if someone could find ways to prevent fall in low-  
income housing; I don’t know if it is engineer or someone can 
design some ways to have it safety railing or ways to just help 
people stand up and help them to balance in low- income 
housing. And another issue would be the transportation issue to 
hospitals if there were some of sort of service that can take 
people to the hospital, if they needed to get there. That would 
be something down amazing as well. And lastly mobilize more 
high school students to invest in the elderly.

เด็กวัยรุ่นไม่ค่อยคิดถึงผู้สูงอายุ เราแค่คิดอยากสนุกสนานกับมือถือ อยู่กับเพื่อน
อะไรอย่างนั้น แต่จริงผู้สูงอายุก็สอนเราได้เยอะมาก แล้วก็เป็นตัวอย่างให้เราได้ 
ดิฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากคุณยายของเรา แล้วก็อยากให้คนอื่น 
มีโอกาสแบบนี้ ได้เรียนรู้มาจากผู้สูงอายุเช่นกัน ขอบคุณคะ 

ดร.ภูเบศร์ ส่วนหนึ่งที่เชิญน้องมา ผมคิดว่าสิ่ง Emily ท�า เกี่ยวข้องกับเรื่องความเปราะบาง
ของครอบครัวตั้งแต่เรื่องฐานข้อมูลในครัวเรือน ครัวเรือนเหล่านี้เป็นครัวเรือน 
ทีอ่ยูแ่บบเป็นครวัเรอืนขยาย เหมอืนจะมทีรพัยากรมคีนอยูช่่วยดแูลและเกือ้หนนุ
กันตลอดเวลา เพราะว่าเป็นการอยู่แบบครัวเรือนขยาย แต่ครัวเรือนขยายนี่เอา
จริงๆ แล้ว ขยายเป็นแค่บางเวลา คือขยายเฉพาะเวลาตอนเย็นที่กลับมารวมกัน 
แต่ตอนกลางวัน ไม่ขยาย อยู่แบบครอบครัวเดี่ยว หรือแม้แต่ครัวเรือนคนเดียว 
ที่ขาดการดูแล และขาดคนดูแลในช่วงเวลากลางวัน เราอาจต้องการฐานข้อมูล
ที่ลึกลงไปอีก

นอกจากนี้งานของ Emily ก็เกี่ยวข้องกับกิจการของภาคเอกชน หรือว่าของ
กิจกรรมเพื่อสังคม รวมไปถึงภาคประชาสังคมท่ีได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยา 
เป็นการรวมคน Generation ใหม่ๆ ให้เข้ามาช่วยในประเด็นสังคมสูงวัย  
ในขณะที่คนวัยท�างานได้ออกไปท�างานข้างนอกกลางวัน ผมคิดว่าโครงการน้ี
เกีย่วข้องกบัทัง้สีโ่ครงการย่อยท้ัง 4 โครงการของเราเป็นอย่างมาก กเ็ลยได้ตดิต่อ
แล้วเชิญน้องมา น้อง nervous พอสมควรเลยตลอดสัปดาห์ จริงๆ แล้วน้องส่ง 
Power points ก่อนทุกคนเลย รวมทั้ง Power points ของผมด้วย และ 
ทราบว่ามีการซักซ้อมเป็นอย่างดี Our heartfelt thanks to Emily and her  
family. And Happy Birth Day to MarryAnn. May there be many 
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more of them. ในโอกาสนีผ้มใคร่ขอเรยีนเชญิ รองศาสตราจารย์ ดร.รศรนิทร์ 
เกรย์ ผู้อ�านวยการสถาบันได้มอบของขวัญที่ระลึกให้กับ Emily ครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ลืมกราบเรียนไปว่าเรามีอาจารย์อีกสองคน  
จาก ICS ทั้งสองท่านเป็น Advisors ของ Capstone project นี้ ซึ่งมาร่วม
การประชุมในวันนี้ด้วยครับ

ในล�าดับต่อไปจะเป็นการน�าเสนอชุดโครงการครอบครัวเปราะบาง นักวิจัยของ
เราวันนี้ไม่ได้กังวลกับเรื่องท่ีจะน�าเสนอมากนัก แต่กังวลว่าจะปีนขึ้นไปบนเก้าอี้
ได้อย่างไร ซักซ้อมกันตั้งแต่เช้า ถามว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ ก็ตกลงกันว่าจะไม่
เปลี่ยน เราก็ไม่นึกว่าเก้าอี้ที่เราขอจะสูงขนาดนี้ ในโอกาสนี้ผมใคร่ขอเรียนเชิญ 
ผูร่้วมคณะผูจ้ยัของเราทัง้ 4ท่านครบั ขอเรยีนเชิญผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มนสกิาร 
กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี  
ขอเรียนเชิญครับ

ในล�าดับนี้จะเป็นการน�าเสนอโครงการ เราจะเริ่มที่ละโครงการไป และตอน
สดุท้ายกจ็ะเป็นการสงัเคราะห์โครงการความเปราะบาง ขออนญุาตน�าเสนอดงันี้
นะครบัว่าชดุโครงการวจิยันีเ้ป็นชดุโครงการวจิยัทีต่่อเนือ่งมาจากชดุโครงการวจิยั 
“ครอบครัวอยู่ดีมีสุข” ซึ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อปี 2557 ตอนนั้นเราได้ฉายภาพ
หลายประเด็นออกไป แล้วตอนน�าเสนอ คณะกรรมการก็บอกว่ามันมีหลาย
ประเดน็ทีน่่าเป็นห่วง แม้ระดบัความอยูด่มีสีขุในสงัคมไทยและของครอบครวัไทย
จะยังดีอยู่ ไม่อย่างนั้นสังคมและสถาบันครอบครัวของเราคงจะล่มสลายไปหมด
แล้ว แต่มันมีประเด็นเปราะบางหลายอย่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
โดยเฉพาะในโครงสร้างประชากรของเราที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพการอยู่อาศัย 
ที่ไม่เหมือนเดิม สถาบันวิจัยประชากรและสังคมของเราก็ศึกษาในแง่การ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรอยูแ่ล้ว ซึง่คดิว่าอาจน�าเราไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
อีกหลายอย่างมาก ก็ท�าให้เกิดชุดโครงการนี้ 

ชดุโครงการวจิยันีอ้อกแบบตัง้แต่แรก ให้เช่ือมความเปลีย่นแปลงตัง้แต่ในบ้านซึง่
กลไกดูแลกันเองในครอบครัว จนไปถึงข้างนอกบ้าน ซึ่งถัดออกจากในบ้านไปก็
จะเป็นเรือ่งของชุมชนทีอ่ยูใ่กล้ๆ กบับ้าน รวมทัง้กลไกของการปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ซ่ึงอยูใ่กล้มากทีส่ดุ จดุสดุท้ายออกไปถงึหน่วยงานภาครฐับวกกบัภาคเอกชน
ซึ่งมีก�าลังและทรัพยากรอีกมาก แล้วอาจจะเข้ามามีส่วนรวม ช่วยเหลือในการ
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ดูแล โดยเฉพาะครัวเรือนทีเ่ปราะบาง ฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพทีม่ันเชือ่มกันตั้งแต่
ข้างในบ้านจนถงึออกไปข้างนอกบ้าน ซึง่อยากเรยีกว่าเป็นการมองแบบครอบครวั
นิเวศน์ เป็น Family ecology 

ในโครงการแรกเป็นโครงการของ อาจารย์มนสิการ และคณะ ซึ่งเป็นโครงการ 
ทีด่เูรือ่งการเปลีย่นแปลงของพ่อแม่ทีพ่อเริม่ทีจ่ะมลีกู เมือ่ก่อนกยงัจะมภีรรยาอยู่
บ้านคอยดูแลลูก แล้วก็สามีออกไปท�างานโดยไม่มีความกังวลใจ แต่ปัจจุบัน 
มกีารเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนทีท่ัง้สามแีละภรรยาออกไปท�างานนอกบ้าน และจะต้อง
แบ่งเวลาช่วยกันในบริหารจัดการภายในครัวเรือน ก็จะเป็นความเปราะบาง
ลักษณะหนึ่ง และหากมีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างมาก ก็จะยิ่งเปราะบาง 

ถดัจากนัน้ไปกจ็ะเป็นโครงการของ อาจารย์ศทุธดิา และคณะ อาจารย์ก็จะศกึษา
เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือน ผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเปราะบาง
ในครอบครัวเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองได้ยาก และมีรายได้น้อยลง และในเวลา 
ที่ผ่านมา เราอาจมองครัวเรือนผู้สูงอายุแบบภาพแบนๆ โดยมองไม่เห็นมิต ิ
ความหลากหลาย โดยเฉพาะความหลากหลายของรปูแบบการอยูอ่าศยั อาจารย์
อาจารย์ศุทธิดา ก็ได้ออกแบบให้งานสะท้อนออกมาว่า การอยู่อาศัยซึ่งเรา 
เรียกว่า Living arangement ของผู้สูงอายุมันมีความหลากหลาย แต่ละ 
รูปแบบเขาอยู่อย่างไร เขาดูแลกันอย่างไร มีความเปราะบางอย่างไร และ 
ควรเยียวยาอย่างไร 

ในส่วนของอาจารย์ ปิยวัฒน์ และคณะ อาจารย์ช่วยคลี่ภาพของกลไกของ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกนอกบ้านท่ีอยู่ใกล้ชิดกับครัวเรือนมาก  
เขามกีลไกการท�างานอย่างไร ความหลากหลายขององค์กรส่วนท้องถิน่ในแง่ของ
นาด และการอยู่ในเมือง นอกเมืองมันท�าให้มีผลอย่างไร หรือช่วยในการดูแล
ครอบครัวเปราะบางเหล่านั้นอย่างไร ใน

ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของอาจารย์ ธีรนงค์ อาจารย์จับประเด็นความพยายามใน
การหาทรพัยากรอืน่เข้ามาช่วยดแูลครวัเรอืนท่ีมผีูส้งูอาย ุโดยเฉพาะรปูแบบท่ีไม่ใช่
การสงเคราะห์ซึง่ภาครฐัท�าอยูแ่ล้วส�าหรบัคนทีข่ดัสนจรงิๆ กลไกช่วยเหลอืพเิศษ
เหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มที่เป็นภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งกิจการสังคม 
หรือ Social enterprise ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องใหม่มากที่จะเข้ามาท�าให้สังคมไทย
ช่วยดูแลกันและกันได้ดีขึ้น 
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ในล�าดับแรกผมใคร่ขอเรียนเชิญ อาจารย์มนสิการ ครับ 

ดร.มนสิการ5 สวัสดีค่ะ ส�าหรับโครงการวิจัยย่อยโครงการแรก เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถี 
การท�างานของครอบครัวเมื่อมีบุตร อย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบันนี้ ทั้งผู้หญิง 
และผูช้ายท�างานนอกบ้านกนัมากขึน้ และเมือ่งานกบับ้านอยูห่่างกนั กม็กัจะเกดิ
ความขัดแย้งในเรือ่งการจดัการเวลาขึน้ ซึง่ความขดัแย้งนีย้ิง่ทวคีณูเมือ่ครอบครวั
มีลูก ซึ่งเราจะเห็นผลกระทบหลักๆ กับผู้หญิง เพราะฉะนั้นพอผู้หญิงมีลูก  
เราจะเห็นว่าผู้หญิงหลายคนจ�าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานหลังจากท่ี
ตนเองมีลูก ไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากงานเพื่อมาเป็นแม่เต็มเวลา หรือบางคน
ก็อาจจะเปลี่ยนงานเพื่อที่จะได้มีงานอะไรท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงลูกไปด้วยและ
ท�างานไปด้วยมากข้ึน หรือบางคนอาจจะไม่ได้ลาออกจากงาน อาจจะท�าอยู่ 
งานเดิม แต่การมีลูกก็ส่งผลท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของเขาลดลง  
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการท�างาน มันส่ง 
ผลกระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิตของตนเอง คุณภาพการเลี้ยงลูก ความส�าคัญใน
ครอบครัว และก็ส่งผลกระทบต่อขนาดของก�าลังแรงงานของประเทศชาติด้วย 
เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เราต้องการที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยอะไร
บ้างที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นที่ท�าให้ครอบครัวจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการท�างาน 
เมือ่มลีกู รวมถงึวธิกีารต่างๆ ท่ีครอบครวัเลอืกใช้ในการปรบัเปลีย่นวถิกีารท�างาน 
และผลกระทบที่เกิดขึน้ในมิติต่างๆ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะน�าเสนอแนวนโยบายอะไร
บางอย่างที่สามารถจะช่วยสนับสนุนครอบครัวที่มีลูกได้

วธิกีารวจิยัของเรานะคะ ใช้วธิกีารวจิยัเชิงคณุภาพ ซึง่จะมมีาจากสองแหล่งหลกัๆ 
แหล่งแรกก็คือแหล่งข้อมูลออนไลน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้ ข้อมูลบน
อนิเตอร์เนต็ เป็นแหล่งข้อมลูท่ีใหญ่ แล้วกม็คีวามหลากหลายมากท่ีสดุ คนสมยันี ้
เวลามีปัญหา ไม่ได้ปรึกษาคนข้างตัว แต่ปรึกษาคนในอินเตอร์เน็ต ก็คือชุมชน
เน็ต เพราะฉะนั้นในอินเตอร์เน็ต เราจะมีข้อมูลอะไรมากมายท่ีสามารถจะช่วย
สร้างความเข้าใจในปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในสงัคมไทยในปัจจบุนัได้ ส�าหรบังาน
วจิยันีเ้ราเลอืกแหล่งข้อมลูออนไลน์มาสองแหล่ง แหล่งแรกกค็อืพนัทปิ (pantip.
com) เพราะว่าพันทิปเป็นเวปบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และอีกแหล่ง 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มนสกิาร กาญจนะจติรา สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล หวัหน้าโครงการ
วิจัย “การปรับวิถีการท�างานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์”
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กค็อืจากเฟสบุค๊ เพราะว่าเฟสบุค๊เป็นโซเซยีลทีค่นไทยใช้มากทีส่ดุ สิง่ทีเ่ราได้จาก
ข้อมูลออนไลน์ คือ ความเข้าใจในภาพกว้าง สภาพปัญหาของสังคมท่ีเกิดขึ้น 
ความหลากหลายของความคิดเห็น ความหลากหลายของสภาพปัญหา แต่ท่ี 
ยังขาดก็คือความเข้าใจในระดับลึก เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนไปสัมภาษณ์เขา 
เพราะฉะนัน้ในส่วนทีส่องกค็อืจะเป็นการไปสมัภาษณ์เชงิลกึ ซึง่กจ็ะมาเสรมิความ
เข้าใจที่เราได้จาก Part แรก แล้วก็เป็นการช่วย Validate ด้วยว่าข้อมูลที่เรา
ได้จาก Part แรกนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน จะขอข้ามไปที่ผลการวิจัย
เลยนะคะ 

ส�าหรับผลการวิจัยของเรา จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ผู้ให้ข้อมูลน้ีไม่ว่าจะมา 
จากอินเตอร์เน็ต หรือว่าการสัมภาษณ์ เราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ กลุ่มแรก
ก็คือกลุ่มแม่เต็มเวลา คือเป็นแม่ที่ไม่ได้ท�างาน หน้าที่หลักก็คือการเลี้ยงลูก  
แล้วกลุ่มที่สองก็คือเป็นกลุ่มแม่ท�างาน เราก็จะเปรียบเทียบกันว่าสองกลุ่มนี้ 
มีความแตกต่างกันอย่างไร ในส่วนแรกจะขอน�าเสนอในเรื่องความส�าคัญของ 
ค�าที่สกัดออกมาได้นะคะ

จากค�าทั้งหมดที่เราได้จากการเล่าเรื่อง ไม่ว่าจะทางอินเตอร์เน็ตหรือว่าทาง 
การสัมภาษณ์ เราได้ค�ามาทั้งหมดมาเป็นแสนๆ ค�า ที่นี้เราก็จะเลือกเฉพาะค�า 
ที่มีความเกี่ยวข้องจากค�าทั้งหมด โดยเรามาดูว่าแต่ละค�ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร ซ่ึงหมายความว่าถ้าเราพูดค�านี้แล้วก็มักจะมีค�านี้ปรากฏด้วยเสมอ  
เราก็เอามา Match กันได้จึงได้ภาพจริงๆ เป็นแบบภาพใหญ่มากๆ แต่ส�าหรับ 
การน�าเสนอในวันนี้ จะขอน�าเสนออยู่สองค�าซึ่งเป็น Key ของงานเรา ก็คือ  
“เลี้ยงลูก” กับค�าว่า “ท�างาน” 

ส�าหรับแม่เต็มเวลา เวลาพูดค�าว่าเลี้ยงลูก มันจะมีค�าอะไรปรากฏด้วยอยู่เสมอ 
พบว่ามคีวามสัมพนัธ์ของค�าสงู แม่เตม็เวลา เวลาพดูถงึค�าว่าเลีย้งลกู ค�าท่ีปรากฏ
บ่อยที่สุดคือค�าว่า “เบื่อ” ซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะของปัญหาของ
แม่เต็มเวลาที่มาพูด เขาจะพูดถึงเรื่องความเบ่ือ แต่มันก็ไม่ใช่เบ่ืออย่างเดียว  
ก็มีค�าอื่นๆ ที่ Positive ด้วยอย่างเช่น “ความสุข” แล้วเราก็จะเห็นเขาม ี
ความสุขด้วย และจะมีค�าว่า “ ล�าบาก” ค�าว่า “เหงา” ค�าว่า “เป็นห่วง” อะไร
อย่างนี้เป็นต้น อันนี้คือของแม่เต็มเวลา 

และถ้าพูดถึงแม่เต็มเวลาแล้วพูดเรื่องการท�างาน ค�าที่มักปรากฏด้วยเสมอ คือ 
ค�าว่า“เครียด” หรือว่า “สงสาร” คืออาจจะสงสาร เพราะไปท�างาน แล้วสงสาร
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ลูกอะไรอย่างนี้ เปรียบเทียบกับแม่ท�างาน แม่ท�างานเวลาพูดถึงเรื่องเลี้ยงลูก  
ค�าทีป่รากฏใกล้ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์สงู คอืค�าว่า “ขอโทษ” ซึง่ตรงนีน่้าสนใจมาก 
เพราะว่ามันตรงกับที่เราไปสัมภาษณ์ด้วยว่า แม่ท�างานจะรู้สึกผิดต่อลูก ท่ีไม่มี
เวลาให้ลูกมากพอ มีค�าว่า “เสียใจ” มีค�าว่า “คิดถึง” เป็นต้น แล้วถ้าพูดถึงค�า
ว่าท�างาน ส่วนใหญ่ก็ค�า Negative ทั้งนั้นเลย เช่น ค�าว่า “ท้อ” “อึดอัด” 
“ภาระ” “สงสาร” ก็คงสงสารลูกเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้ก็พอให้เราได้เห็นภาพว่า 
เหมือน Mood ของแต่ละกลุ่มมันเป็นอย่างไร เสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ตัวเนื้อหา ซึ่งในประเด็นแรกก็ดูว่า สาเหตุของการเปลี่ยนวิถีชีวิต 
การท�างานมันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ซึ่งในรายงานจะค่อนข้างวิเคราะห์ 
ที่ละเอียดมากกว่านี้ ส�าหรับวันนี้ขอยกมาเฉพาะตัว Highlight นะคะ 

ส�าหรับแม่เต็มเวลาประเด็นหลักก็คือ อยากเลี้ยงลูกเอง สาเหตุท่ีออก ก็คือเขา
คิดว่าแม่เป็นคนที่ดีที่สุด เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเล้ียงลูกได้ดีท่ีสุด ประเด็นท่ีสองท่ี
ส�าคัญมาก ก็คือจริงๆ เค้าไม่มีทางเลือกอื่น ไม่มีคนที่จะช่วยเลี้ยงหรือทางเลือก
ที่เหมาะสม ซึ่งที่เหมาะสมนี้ก็คือเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพ และในด้านราคา 
ส�าหรับแม่ท�างาน เหตุผลหลักก็ชัดเจนแล้ว หนึ่งก็คือเรื่องการมีรายได้ และส่วน
ที่สองก็คือสามารถหาคนที่ช่วยเลี้ยงและไว้วางใจได้ จะขอยกตัวอย่างค�าพูดนะ
คะ อันนี้ได้มาจากคุณแม่เต็มเวลาในเฟสบุ๊ค ซึ่งเขาก็ลาออกจากงาน แล้วเขาก็
เคยคิดว่าอยากจะกลับไปท�างาน แต่เค้าก็มาคิดว่าถ้าเอาลูกๆ เข้า Nursery 
แล้วไปท�างาน เงินทีไ่ด้มากค็งหมดไปกบัค่า Nursery พอด ีเหมอืนเสยีเวลาเปล่า 
ซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็น Choice ที่เขามีในการที่จะฝากลูกระหว่างที่เขาไป
ท�างาน ราคาของ Nursery เมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาทีเ่ขาจะได้ไป มนัไม่สมเหตุ
สมผลกัน เพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกเองดีกว่า อันนี้ก็เป็นสาเหตุของแม่ท�างาน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงภาระค่าใช้จ่าย 

ส�าหรับอีกคนหนึ่ง คนนี้เป็นแม่ในพันทิปนะคะ เขาก็บอกว่า จริงๆ สามีอยาก 
ให้ออก แต่ว่าตัวเขาเองมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จะต้องจ่ายทุกเดือน อย่างเช่น ต้อง
จ่ายค่าประกนัพ่อ ส่งเงนิให้พ่อใช้ ประกันอบัุตเิหตใุห้พ่อ ซ่ึงตรงน้ีสะท้อนว่าภาระ
มนัไม่ใช่ตวัเองเท่านัน้ แต่ว่ามพ่ีอแม่ทีส่งูอายทุีจ่ะต้องดแูล ซึง่ตรงนีก้เ็ป็น Trend 
หนึ่งซึ่งน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ส�าหรับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตการท�างาน ส�าหรับแม่ท�างาน  
ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือการได้มีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่ และแม่เต็มเวลา 
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ทุกคนจะรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความสุขที่ได้เลี้ยงลูกเอง ส่วนข้อเสียข้อหลักก็คือ
การขาดความมั่นคงทางด้านรายได้ ต้องพึ่งเงินจากสามี ซึ่งมันไม่ใช่ปี สองปี 
สามปี ที่เขาลาออกมาแล้วถึงจะเกิดความไม่มัน่คง การทีเ่ขาออกมามันส่งผลต่อ
เขาตลอดทั้งช่วงชีวิตของเขาเลย บางทีเค้าตั้งใจว่าออกมาสามปี แล้วจะกลับไป
ท�างานใหม่หรอืหางานท�า ปรากฏว่ามนัไม่ง่ายอย่างท่ีคิด หลายคนก็ต้องไปท�างาน
อะไรทีไ่ด้เงินเดือนนดิๆ หน่อยๆ แต่ว่าไม่ได้สร้างความมัน่คงทางได้รายได้ เพราะ
ฉะนั้นส่งผลต่อความสามารถในการเก็บเงินตอนสูงอายุ และส่งผลต่อเก็บเงินไว้
ใช้ยามฉุกเฉิน หรืออะไรใดๆ ก็ตาม เพราะฉะนั้นการตัดสินใจลาออก ไม่ได ้
ส่งผลช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้นแต่ส่งผลต่อตลอดช่วงชีวิตของเค้าได้ 

นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องความรู้สึกการขาดคุณค่าในตนเอง ถึงจะรู้สึก Fulfill  
ในบทบาทแม่ แต่ชีวิตเค้ามีอยู่บทบาทเดียว โดยรวมเค้าก็จะรู้สึกว่าไม่สามารถ
สร้างคณุค่าอะไรให้กบัมติอิืน่ๆ ได้ และกอ็กีอย่างหน่ึงคือความสมัพนัธ์กบัคู่สมรส 
ที่หลายคนบอกว่าออกจากงานแล้ว แล้วต้องมาขอเงินสามีใช้ คือก็ต้องยอมสามี 
มีอะไรทะเลาะก็ต้องทน เพราะว่าก็ต้องขอเงินเขาอยู่ 

ส�าหรับแม่ท�างานผลกระทบข้อดีแน่นอน คือเรื่องความมั่นคงและอิสระทาง 
การเงินที่มีมากกว่าแม่เต็มเวลา แล้วก็มิติชีวิตที่หลายหลาย สามารถเล่น 
ได้บทบาท ทั้งบทบาทแม่ บทบาทคนท�างาน โดยรวมของชีวิตก็จะรู้สึกมีความ 
Fulfill มากกว่า แต่ข้อเสียหลักๆ ก็คือความยากในการจัดการสมดุลชีวิต เพราะ
ว่างานบ้าน งานเรือน งานเลี้ยงลูก หลักๆ คนก็ยังมองว่าเป็นงานของผู้หญิง 
เพราะฉะนั้นกลับมาจากที่ท�างานแล้วก็ยังต้องล้างจาน ต้องซักผ้า แล้วก็ต้อง 
ดูแลลูก ซึ่งน�ามาสู่ข้อที่สองก็คือทะเลาะกับสามีในเรื่องการแบ่งงานภายในบ้าน  
ถัดมาก็คือเรื่องความรู้สึกผิดกับลูกอันนี้ได้กล่าวไปแล้ว แล้วก็ประสิทธิภาพ 
ในการท�างานลดลง มีตัวอย่างค�าพูด อันนี้ก็เป็นแม่เต็มเวลาจากเฟสบุ๊คนะคะ  
ซึง่เขาบอกว่าสามเีนีย่โอเคเลย เลีย้งลกูได้สบาย แต่เราไม่เคยสบายใจเลย ทีต้่อง
ใช้เงินเขา คิดถึงอนาคตเสมอ อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคง วันหนึ่ง 
ถ้าเราเลกิกนั เราจะท�าอย่างไร แล้วมนัไม่ใช่นกึถงึตวัเขาเอง แต่นกึถึงลกูเป็นหลกั  
คุณภาพชีวิตของลูก ลูกจะได้เรียนโรงเรียนดีๆ อย่างนี้ไหม จะยังได้กินอยู่อย่าง
สบายเหมือนทุกวันนี้หรือเปล่า ก็คืออยู่ในความไม่แน่นอน 

ส�าหรับแม่ท�างานนะคะ เขาพูดถึงประสิทธิภาพการท�างานท่ีลดลง ก่อนมีลูก
ท�างานสามสี่ทุ่มได้สบาย แต่ตอนนี้พอมีลูก ห้าโมงเก็บของต้องรีบกลับบ้าน 
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สาเหตุหลักเพราะว่าแม่สามีโทรตามว่าลูกหวิแล้ว กลับบ้านได้แล้ว ซึ่งตรงนีม้ันก็
สะท้อนให้เหน็อกีอย่างหนึง่คอืความสมัพนัธ์กับญาตผู้ิใหญ่ในบ้านท่ีเราจะต้องไหว้
วานเขา โดยสรปุแล้ว ปัจจยัต่างๆ ทีท่�าให้เราตดัสนิใจว่า แต่ละครอบครวัตดัสนิ
ใจที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานไหม หรือว่าท�างานต่อดีหรือไม่ มันต้อง 
มีการช่ังกันระหว่างต้นทุนที่เกิดกับประโยชน์ที่จะได้รับในการที่จะท�างานต่อ  
ซึง่ต้นทนุและประโยชน์ของแต่ละครอบครวัมนัไม่เท่ากนั ขึน้อยูก่บัปัจจยัแวดล้อม
ภายนอกอื่นๆ ทั้งในระดับมหภาค ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม ความเท่าเทียม 
นโยบายอะไรต่างๆ หรือระดับของครอบครัวเอง ว่าตัวผู้หญิงมีลักษณะงาน
อย่างไร มีระดับการศึกษาเป็นอย่างไร อยู่ภูมิล�าเนาเดิมที่ไหน มีภาระค่าใช้จ่าย
เป็นอย่างไร เป็นต้น 

ต้นทุนอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก แต่ละครอบครัว
ต้นทุนไม่เท่ากัน ครอบครัวไหนมีปู่ย่าตายาย ครอบครัวนั้นต้นทุนลดลงอย่าง
มหาศาล แต่ถ้าไม่มีปู่ย่าตายายก็คือต้องจ้างพี่เลี้ยง หรือไม่ก็ Nursery ซึ่งตรงนี้
ก็ต้องมีเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้ ก็คือรายได้ เราได้ไปท�างาน มันคุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน ซึ่งรายได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับการศึกษาของเขา 
เป็นอย่างไร ลักษณะงานเขาเป็นอย่างไร เป็นต้น 

เพราะฉะนัน้ส�าหรบัขอเสนอแนะทางนโยบายเนีย่ ท่ีส�าคัญท่ีสดุก็คือเรือ่งการลงทุน
ในศูนย์การดูแลเด็กเล็ก ตรงนี้มันเป็น Key จากการที่เราเก็บข้อมูลมา อย่างไร
ก็คือมันจะต้องมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่มีความทั่วถึง โดยเฉพาะในเมืองที่เป็น
ครอบครวัเดีย่วทีข่าดคนช่วยเลีย้งดู ซึง่ตรงน้ีก็ต้องดูท้ังคุณภาพและราคาท่ีสมเหตุ
สมผล โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในระดับรายได้ต�่าหรือปานกลาง อันนี้เป็นกลุ่ม
ที่จะต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ เป็นกลุ่มที่ถ้าคนหนึ่งจะต้องออกจากงานแล้ว
จะเพิ่มความเปราะบางทางด้านการงานสูงมาก และเป็นกลุ่มที่มีข้อจ�ากัดของ 
ทางเลือกในการดูแลลูก

อันที่สองก็คือการช่วยลดอุปสรรคในการท�างาน เท่าที่วิเคราะห์มา แม่ที่อยากจะ
ท�างานไปด้วย และเล้ียงลูกไปด้วยให้ม ีBalance เขาก็อยากจะได้งานท่ีมนั Flex-
ible ซึ่งส่วนใหญ่เลยเป็นการขายของออนไลน์ แต่การขายของออนไลน์ 
ไม่ได้มีความมั่นคงแต่อย่างใดเลย ไม่มีการสร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตเลย  
และก็ไม่ใช่ทุกคนจะขายได้ หลายคนท่ีมาเขียน เขาบอกว่าอยากจะขายของ 
ไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วย แต่ขายไม่ออก ท�าอย่างไรถึงจะขายได้ ต้องไปรับของ
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ที่ไหน ต้องอะไรอย่างไร เพราะฉะนั้นเราควรจะสนับสนุนให้งานที่มีความมั่นคง
มีช่ัวโมงการท�างานที่เหมาะสมกับแม่ท่ีมีลูกด้วย อย่างเช่น การมีชั่วโมงท่ีสั้นลง 
หรือมเีวลาแน่นอนรู้ว่าจะไปเมือ่ไหร่ กลบัเมือ่ไร มหียดุเสาร์อาทิตย์มคีวามยดืหยุน่
ตามความจ�าเป็น ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีการเดินทางเยอะมาก

อนัทีส่ามกค็อืเราต้องช่วยให้คนท่ีออกจากงานสามารถกลบัเข้ามาท�างานได้ง่ายขึน้  
บางที่อาจต้องมีมาตราการอะไรท่ีจะสามารถจูงใจให้ท้ังหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ 
เอกชน รับคนที่ออกมาเลี้ยงลูกแล้วกลับไปท�างานได้มากขึ้น อาจจะเป็น 
การลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็ตามแต่ แม้กระท่ังการมีวันลาคลอดท่ีเหมาะสม  
มันเป็นการป้องกันไม่ให้คนออกจากก�าลังแรงงานตั้งแต่ต้น ส�าหรับแม่ท่ีกลับมา
ท�างานแล้ว ก็ต้องมีการอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี 
ให้ป๊ัมนมให้ถกูต้องตามสขุลกัษณะ อนัน้ีกไ็ด้ประโยชน์ในด้านสขุภาพของเด็กด้วย 
แล้วสดุท้ายการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างชายหญงิ เพราะตอนนีแ้ม่ทีท่�างาน 
Overload มากเป็นเพราะค่านิยมทางสังคมท่ีภาระการเลี้ยงลูกและดูแลบ้าน
หลายอย่างเป็นของผู้หญิง เพราะฉะนั้นมาตราการอะไรที่มันจะช่วยส่งเสริม 
ตรงนี้ อย่างเช่น การให้วันลาแก่ผู้ชายเพื่อดูแลลูก อันนี้เป็นการส่ง Message 
ให้กับสังคมเห็นว่าหน้าที่การเลี้ยงลูกไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้น แต่ผู้ชาย 
ก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยซ่ึงตรงนี้น่าที่จะเป็น Step ส�าคัญท่ีช่วยความเท่าเทียม
ระหว่างชายหญิง แล้วก็ลดภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงให้มากขึ้น ในส่วนนี้ 
ก็เป็นส่วนของครอบครัวที่เปราะบาง ยังไม่ทันตั้งตัว 

ต่อไปจะส่งขอต่อให้กับ ดร.ศุทธิดา นะคะ ก็จะเป็นความเปราะบางในอีกกลุ่ม
หนึ่ง คือกลุ่มผู้สูงอายุ

ดร.ศุทธิดา6 กราบสวัสดีทุกท่านนะคะ จากท่ีทุกท่านได้เห็นว่า ใน Research brief  
มีกระติ๊ปข้าวหรือแอ๊บข้าวใช่ไหมคะ ท่ีเสมือนเป็นสัญลักษณะของการเปลี่ยน
โครงสร้างครัวเรือน จากแต่ก่อนน้ี สมาชิกในครัวเรือนมีหลายคน เราสามารถ 
กินข้าวร่วมกันได้แต่ตอนนี้ สมาชิกในครัวเรือนก็จะเหลืออยู่ประมาณสามคน  
มีพ่อ แม่ ลูก ก็ลองมาดูว่าโครงการน้ีจะสะท้อนอะไรให้เห็นบ้าง ในโครงการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัย 
“การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและ 
ความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน”
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วิจัยย่อยนี้เราศึกษาผู้สูงอายุท่ีอยู่ท่ีครัวเรือนท่ีหลากหลาย เก็บข้อมูลโดยเฉพาะ
ครัวเรือนเปราะบางตามชื่อชุดโครงการใหญ่ แล้วก็มาดูว่าครัวเรือนเปราะบาง 
ในงานวิจัยนี้จะหมายถึงอะไรบ้าง ส�าหรับการศึกษานี้เราก็ต้องการท่ีจะศึกษา 
รปูแบบการอยูอ่าศยัของผูส้งูอายไุทย นอกจากนีแ้ล้วเรากจ็ะดใูนเรือ่ง Demand 
และ Supply ของผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว และสิ่งที ่
ผู้สูงอายุในแต่ละรูปแบบว่าเขามีความต้องการอะไรบ้าง ส�าหรับระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษานี้ เราก็ได้เก็บรวบรวมท้ังในเชิงวรรณกรรม และวิเคราะห์ข้อมูล 
จากข้อมลูทตุยิภมูต่ิางๆ เพือ่ดภูาพรวมของรปูแบบการอยูอ่าศยัในระดบัประเทศ 
รวมถึงการส�ารวจภาคสนาม จึงนับว่าเป็นการเก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ เราใช้กรอบในการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง โดยใช้ข้อมูลการส�ารวจ
ประชากรผู้สูงอายุเป็นกรอบดูว่าควรเก็บพื้นท่ีไหน โดยท่ีดูก่อนว่าภาคไหน 
มีการอยู่อาศัยรูปแบบนั้นๆ มาก แล้วก็ลงไปเก็บในภาคน้ัน เพราะมีการเลือก
จังหวัดในแต่ละภาคที่มีลักษณะรูปแบบการอาศัยนั้นๆ โดดเด่น ก็จะเห็นว่า 
ภาคเหนอืเรากไ็ด้จงัหวัดเชียงใหม่ ได้สองรปูแบบ คือตามล�าพงัคนเดยีว กบัอาศยั
อยูก่บัผูส้มรส ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ได้จงัหวดัอดุรธาน ีเป็นครวัเรอืนข้ามรุน่ 
ภาคใต้ได้จังหวัดสงขลา เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยกับพ่อแม่ และอยู่กับคู่สมรส 
ส่วนภาคกลาง เนือ่งจากว่าไม่ลกัษณะการอยูอ่าศยัท่ีโดดเด่น กเ็ลยเก็บทุกรปูแบบ 
กระจายให้เท่าๆ กนัส�าหรบักรงุเทพมหานคร เราพยายามจะดกูลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็น
ผู้สูงอายุที่อยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ เช่น พี่เลี้ยง หรือว่าเพื่อน หรือผู้รับจ้าง
ดูแลค่ะ

ส�าหรับข้อมูลประชากรสูงอายุในประเทศไทย อันนี้เราก็ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย เราพบว่าในปี 2517 มีผู้สูงอายุประมาณ 10 
ล้านคน โดยที่เราก็พยายามดูว่าผู้สูงอายุทั้งสิบล้านคน มีรูปแบบการอยู่อาศัย
อย่างไรบ้าง ซึ่งเราสามารถจ�าแนกได้ 70 รูปแบบด้วยกัน จาก 70 รูปแบบนั้น 
เรามาเลือกเฉพาะครัวเรือนที่มีความเปราะบาง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3.8 ล้านคน 
หรือประมาณ 38% ของผู้สูงอายุทั้งหมด มาดูกันว่าผู้สูงอายุที่มีการอยู่อาศัย 
ในรูปแบบที่เปราะบางเป็นใครบ้าง

จากนิยามของโครงการนี้ เราจะหมายถึงผู้สูงอายุที่จะต้องรับหน้าที่ดูแลตัวเอง
ด้วย ดูแลทั้งคนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ก็คือดูแลทั้งหมดอยู่แล้ว ทั้งตัวเองและคนอื่น
ด้วยในครอบครวั แล้วกเ็ราได้แบ่งมาเป็น 5 รปูแบบ ได้แก่การอาศยัอยูต่ามล�าพงั



ครอบครวั “เปราะบาง” เมื่อการเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ารา้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลายคนไวเ้บื้องหลัง116

คนเดยีว อยูต่ามล�าพงักบัคูส่มรสเท่านัน้ อยูก่บัพ่อแม่หรอืคูส่มรส แล้วกอ็าศยัอยู่
กับหลาน ในลักษณะครัวเรือนข้ามรุ่น แล้วก็อยู่กับคนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ญาติ อันนี้
เป็นกรอบของการวิเคราะห์ในเรื่องครัวเรือนเปราะบาง ส�าหรับข้อค้นพบในการ
วิจยัเชิงปรมิาณ อนันีเ้ป็นภาพรวมระดบัประเทศ แล้วกพ็บว่าผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นครวั
เรือนบอบบาง ผู้ชายกับผู้หญิงมีปริมาณพอๆ กัน และส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชนบท
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 63% สิ่งที่เป็น Highlight การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในระดับ
ประเทศ ผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยูค่นเดยีวกจ็ะมสีถานภาพสมรส “โสด” มากทีส่ดุเมือ่
เทียบกับการอยู่อาศัยกับแบบอื่น และอยู่ในเขตเทศบาล และก็พบว่าไม่ประกอบ
อาชีพมากทีส่ดุ รวมถงึการใช้สวสัดกิารของรฐั ส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่ยูต่ามล�าพงักบั
คู่สมรส เราก็พบว่ามีภาระพึ่งพิงมากกว่ารูปแบบอื่นๆ แต่ในทางกลับกันเราก็พบ
ว่าเขามคีวามสขุมากกว่าคูส่มรสทีอ่ยูใ่นรปูแบบอืน่ๆ แล้วมคีวามต้องการผูป้ฏบิตัิ
ดูแลมากที่สุด กลุ่มที่อยู่กับหลาน ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงอายุวัยต้นๆ วัย  
60-74 ปี เพราะว่าจะต้องรับภาระในการดูแลหลาน และอยู่นอกเขตเทศบาล 
มากที่สุด กลุ่มนี้พบว่าได้รับการดูแลจิตใจจากลูกหลานโดยการเยี่ยมเยือน และ
ได้รบัการตดิต่อผ่านทางโทรศพัท์มากทีส่ดุ รวมถงึมแีหล่งรายได้หลกัมาจากบตุร 
นอกจากนีแ้ล้ว ผูส้งูอายทุีอ่ยูกั่บพ่อแม่เท่านัน้ เป็นกลุม่ท่ีมคีวามสขุน้อยท่ีสดุ เดีย๋ว
เราจะดูไปในแต่ละรปูแบบนะคะว่าเพราะอะไร แล้วกลุม่ท่ีอยูก่บัคนอืน่ท่ีไม่ใช่ญาติ 
เราจะพบว่ามกีารท�างานมากทีส่ดุ แล้วกม็คีวามต้องการและก�าลงัท�างานอยูม่าก
ที่สุด 

ผลการศึกษาที่เราพบนี้ จะขอดึงมาแต่ Highlight นะคะ ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่
ตามล�าพังคนเดียว ที่เราคิดว่าเขาเปราะบางแน่ๆ แต่จริงๆ แล้วถ้าหากเราลงไป
ดูข้อมูลในรายละเอียดลึกเข้าไปอีก จะขออนุญาตแบ่งเป็นไฟเขียว ไฟแดง  
ไฟเหลืองนะคะ คนที่ดูเหมือนจะเปราะบางแต่ไม่เปราะบางก็คือ กลุ่มที่อยู่คน
เดียวแต่มีลูกหลาน หรือญาติ อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน หรืออยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งเรา
พบว่าผูส้งูอายกุลุม่นีเ้ขารูส้กึเพยีงพอต่อการดแูลแล้ว ว่ามลีกูหลานอยูใ่กล้ชดิด้วย 
เขาเลยรู้สึกเพียงพอ ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติม ในขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มท่ี
อยู่คนเดียว แต่ว่าลูกหลานญาติพี่น้องอยู่ห่างไกล ก็คล้ายๆ กับเฝ้าระวัง เขาก็
สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ แต่ในขณะท่ีถ้าเขามีภาวะเจ็บป่วยหรือต้องการ 
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ลูกหลานอาจจะมาไม่ทันท่วงที ก็มีการติดต่อ 
ผ่านทางโทรศพัท์กนั หรอืว่ามาเยีย่มเยอืนบ้าง ในแต่ละเทศกาล ส�าหรบัผูส้งูอายุ
ที่อยู ่ตามล�าพังคนเดียวที่เปราะบาง ก็คืออยู ่คนเดียวอย่างไร้ญาติขาดมิตร  
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อยู่คนเดียวจริงๆ ซึ่งเราพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะท�าอะไรได้ด้วยตนเอง และก็ชอบ
เข้าสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่เราพบว่าเขารู้สึกกังวลก็คือการท่ีเขาจะต้องตายคนเดียว
อยู่ในบ้าน เพราะว่าอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น โดยที่
ไม่มีใครดู เพราะอยู่คนเดียว อะไรอย่างน้ี น่ีเป็นสิ่งท่ีเราค้นพบจากผู้สูงอาย ุ
ที่อยู่ตามล�าพังคนเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเขาสะท้อนขึ้นมาว่าสิ่งท่ีเขา
ต้องการก็คือการให้เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชนแวะเข้ามาหาเขาบ่อยๆ เพราะ
เขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนวันไหน แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาอยากจะมี
สัญญาณอะไรก็แล้วแต่ เช่น มีกริ่งส�าหรับขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ 
แล้วอกีประเด็นหนึง่กค็อืเรือ่งของการฝึกอาชพีเพือ่สร้างรายได้ ข้อค้นพบอกีอย่าง
ที่ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้สะท้อนมา ก็คือว่าแม้เขาจะต้องอยู่คนเดียวแต่เค้าก็มีวิธีการ
จัดการกับตัวเอง จัดการผู้ดูแล ก็คือมีการแลกเปลี่ยนการดูแลกับเพื่อนบ้าน 
คล้ายๆ กับเราอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันและกัน อย่างกรณีท่ียกมาก็คือว่า  
ผู้สูงอายุเป็นผู้ให้เช่าบ้านเขาก็คาดหวังว่า ผู้เช่าบ้านนี้แหละจะมาช่วยดูแลเขา 
ในยามทีม่อีายมุากข้ึน เค้ากเ็ลยลดค่าเช่าบ้านให้ เป็นการแลกเปลีย่นพึง่พาซึง่กนั
และกัน

ส�าหรับประเด็นทีผู่ส้งูอายทุีอ่าศยัอยูต่ามล�าพงัในเขตเมอืงและเขตชนบท ผูส้งูอายุ
ในเขตเมืองเขาสะท้อนถึงเรื่องความยากล�าบากในการเดินทาง เขาอยากจะออก
ไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง แต่ว่าสภาพถนนไม่ดี ไม่สามารถข้ึนรถเมล์ได้เอง  
เขากเ็ลยสะท้อนให้เราทราบว่า ถ้ามนัมกีารสนบัสนนุเรือ่งของการคมนาคมขนส่ง
ให้กับผู้สูงอายุให้ไปไหนมาไหนสะดวกมากข้ึน ก็จะท�าให้เขาสามารถ Active  
ไปไหนมาไหนได้ และอีกประเด็นหนึ่งคือเราพบว่า เขตชนบทก็จะมีกุศโลบาย
อะไรต่างๆ ที่ให้คนไปเหยี่ยมเยือนผู้สูงอายุได้ ประกอบกับการมีกิจกรรม 
ทางสังคม 

รูปแบบต่อไปเป็นรูปแบบผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล�าพังกับคู่สมรสนะคะ รูปแบบนี้
เป็นรูปแบบที่มีความสุขมากที่สุด เพราะว่ามีสามีและภรรยาอยู่ด้วยกัน ก็เลยได้
รับความรักเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน แต่ก็ลองนึกดูนะคะว่าหากวันหนึ่งวันใดวันที่มี
คนหนึง่เกดิภาวะเจบ็ป่วย ไม่สบาย หรอืพกิารขึน้ ปัญหามนักเ็กดิขึน้แล้วคะ แล้ว
เขาก็จะรู้สึกมีความเปราะบางมากเพราะจะต้องท�าหน้าท่ีเป็นคนดูแลอีกคนหน่ึง
ที่อยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้นความต้องการที่ออกมา ก็จะเป็นความต้องการที่อยู่ใน
เรื่องการอ�านวยความสะดวกในการไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอ และเนื่องจาก
กลุม่นีส่้วนใหญ่จะมลีกู ความต้องการอกีอนัหนึง่กค็อื เขาต้องการทีจ่ะให้ลกูกลบั
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มาหาบ้าง คยุทางโทรศพัท์อย่างเดยีวมนักพ็อจะช่วยได้ แต่ว่าอยากให้กลบัมาเจอ
มากกว่า 

อีกรูปแบบหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนข้ามรุ่น รูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ 
ผูส้งูอายเุองคาดหวงัว่าจะได้รบัการดแูลจากบตุร แต่ว่าเขาจะต้องกลบัต้องหน้าที่
เป็นผู้ดูแลหลาน ซึ่งผู้สูงอายุถือว่าแม้การเลี้ยงหลานจะเป็นภาระแต่กลับมองว่า
เป็นหน้าที ่แล้วกต็วัหลานเองนัน่แหละคะเป็นเสมอืนผูช่้วยประสานความสมัพนัธ์
ระหว่างพ่อแม่สูงอายุและลูกที่ต้องไปท�างานไกลๆ และประเด็นที่ส�าคัญคือเรา 
พบว่า ถ้าเปรียบเทียบในแต่ละรูปแบบแล้ว รูปแบบท่ีผู้สูงอายุอยู่กับหลานจะมี
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบอื่น เพราะเงินส่งกลับไม่เพียงพอ 
เราจงึพบว่ามผีูส้งูอายทุีจ่ะต้องท�างานเพ่ือหารายได้มาเลีย้งหลานท่ีอยูด้่วยกนั และ
เนื่องจากผู้สูงอายุที่อยู่กับหลาน จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งที่ภาค 
ตะวันออกเฉยีงเหนอืนีเ้ขาจะมอีาชพีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม หรอืปศสุตัว์ทีเ่ป็น
ทุนในการด�าเนินชีวิต เพราะฉะน้ันเราก็จะพบว่าผู้สูงอายุในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอืและในภาคใต้เขาจะไม่ค่อยเปราะบางในด้านเศรษฐกิจสกัเท่าไร เพราะ
ว่าเขามีทุนในการด�าเนินชีวิตดี 

ส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่ยูก่บัพ่อแม่ หรอืคูส่มรส เรามองว่าอาจจะเป็นรปูแบบอาศยัใน
อนาคต ถ้าผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปี พ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันก็ 80 ปี เพราะฉะนั้นเรา 
ก็จะมองเห็นถึงความเปราะบางที่ผู้สูงอายุจะต้องรับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน 
ในบ้าน เราพบว่าเขาเกิดความเปราะบางเพราะว่ามีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง
ซ่ึงกันและกัน อาจจะมีความไม่เข้าใจกัน และเพื่อนบ้านก็จะเป็นบุคคลส�าคัญ
ที่มาดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ด้วย

อกีประเภทหนึง่คอืผูส้งูอายทุีอ่ยูก่บัผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใช่ญาต ิส�าหรบัผูส้งูอายกุลุม่นี ้เราก็
มีการเก็บข้อมูลจากเพื่อน คนรับใช้หรือผู้ดูแล ซึ่งเรามองว่าอาจจะเป็น Trend 
การอยู่อาศัยใหม่ของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้สิ่งท่ีเขาต้องการก็คือ การดูแล
ด้านจิตใจเพราะไปอยู่กับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญาติ ฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือ 
ความรัก ความอบอุ่น และความสัมพันธ์อันดีกับครัวเรือนที่เขาไปอยู่ด้วย  
ในวันที่เค้าไม่มีเงินหรือว่าต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ญาติเค้าก็จะรู้สึก
ว่าตัวเองเป็นภาระ เพราะฉะนั้นความต้องการอันหนึ่งก็คือต้องการท่ีจะมีรายได้ 
เพราะว่าเชารู้สึกไม่มั่นคงทางด้านการเงิน ผู้สูงอายุก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะ
พึ่งพาใครนั่นเอง 
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นอกจากห้ารปูแบบทีบ่อบบางทีเ่ราเกบ็ข้อมลูมาแล้ว เรากไ็ด้พบว่ามนักม็รีปูแบบ
การอยู่อาศัยอื่นๆ ที่เปราะบาง เช่น การอยู่กับลูก แต่ผู้สูงอายุจะต้องท�าหน้าที่
ดูแลลูกนะคะ หรืออยู่กับหลานโต หรืออยู่กับบุคคลหลายรุ่นอายุในครัวเรือน
เดียวกัน แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออยู่กับพี่น้องท่ีเป็นผู้สูงอายุด้วยกัน เราก็จะเห็นว่า
กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เหมือนเป็น “ขั้นกว่า” ของความเปราะบางที่นอกจากต้อง
ดูแลตวัเองแล้ว ยงัต้องดูแลคนอืน่ในครวัเรอืนอยูด้่วย อนันีค้อืความต้องการทีเ่ขา
สะท้อนออกมา ก็จะออกมาในเรื่องของความต้องการให้มีคนดูแลอื่นๆ เพิ่ม 
เข้ามา หรือว่าการมาเหยี่ยมเยือน เขามองว่าถ้ามาเยี่ยมเยือนรอบเดียว หรือมา
วันเทศกาล ดูรู้สึกห่างเหิน ขอให้มาเป็นประจ�า เงินไม่ต้องให้ก็ได้ เขาต้องการ
อย่างนี้มากกว่า เหล่านี้เป็น Highlight ของข้อค้นพบท่ีน�าเสนอมาในแต่ละ 
รูปแบบ 

เราพบว่ารูปแบบการอยู่อาศัยโดยตัวมันเอง ไม่ได้เป็นตัวก�าหนดให้ผู้สูงอายุ 
มีความเปราะบาง อย่างเช่น เราจะคิดว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวคงเปราะบางแน่ๆ 
แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่นะคะ จริงๆ แล้ว มันจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามา สนันสนุนให้
เกดิความเปราะบางขึน้มา เช่น ความสงูอาย ุความยากจน การมลีกูทีอ่าศยัอยูไ่กล  
หรอืการมภีาวะเจบ็ป่วย ทพุลภาพ หรอืมสีขุภาพจติทีไ่ม่ด ีรวมทัง้การเปลีย่นแปลง
สถานภาพสมรส และความสัมพันธ์ในครัวเรือนนะคะ พวกน้ีล้วนเป็นปัจจัยให้
เกิดความเปราะบางขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ 

นอกจากนี้แล้วเรายังได้พบว่า 4 จิ๊กซอ ท่ีเป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุใน 
ครัวเรือน ได้แก่ เพื่อนบ้านท่ีดี ผู้น�าชุมชนท่ีดี การมีความสัมพันธ์ในครัวเรือน 
ที่ดี แล้วก็การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง 4 จิ๊กซอนี้เป็นหัวใจที่ส�าคัญมากในการช่วย
ดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุด คณะผู้วิจัยก็มาลองมองภาพ
ดูว่าในช่วงบั้นปลายชีวิต ผู้สูงอาจจะไม่ต้องอยู่คนเดียวตามล�าพัง เขาอาจจะ 
มกีารปรบัเปลีย่นทีอ่ยูอ่าศยัโดยท่ีอยูก่บัผู้ดูแล ผู้รบัจ้าง กลบัไปอยูก่บัลกูหรอืญาติ
พี่น้อง ในวันที่เขารู้สึกว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแล้ว ต้องมีคนคอยดูแล หรือ
อยูต่ามล�าพงักบัสตัว์เลีย้ง อกีอย่างหนึง่กค็อือาจจะอยูค่นเดยีว แต่อยูค่นเดยีวใน
ชุมชนที่มีเพื่อนบ้านคอยดูแล เหมือนกับโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย เพราะว่ายังมี
คนดแูลอยูข้่างๆ เพราะฉะนัน้โครงการนี ้เรากอ็ยากสนบัสนนุให้มรีะบบเครอืข่าย
เพื่อนบ้านให้เกิดขึ้น เพื่อนบ้านสามารถพาไปโรงพยาบาลได้ สามารถเป็นเพื่อน
พดูคยุเมือ่ยามเหงา ให้ค�าปรกึษา ชวนท�ากจิกรรมต่างๆ แบ่งปันอาหารเครือ่งใช้ 
หรือให้ยืมเงิน และก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที เพราะอยู่ใกล้นะคะ  
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เพื่อนบ้านอาจหมายถึง เพื่อนบ้านที่ติดกัน เพื่อนบ้านในซอยเดียวกัน หรือ 
เราอาจจะมีผู ้น�าประจ�าซอย และภายในซอยทุกบ้านก็น่าจะมีสัญญาณกริ่ง 
เพื่อให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน

อยากจะทิง้ท้ายไว้ว่าเราจะท�าอย่างไร ให้ผูส้งูอายไุม่เปราะบาง สิง่ทีอ่ยากจะเน้น
กค็อื การส่งเสรมิให้ผูส้งูอายเุกดิความรูส้กึมศีกัดิศ์รใีนตวัเองในตวัเองนะคะ แล้ว
กใ็ห้เขาสามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึง่พาใคร แล้วกพ็ยายามให้ผูส้งูอายุ
คงอยูใ่นสภาพทีส่ามารถดูแลตวัเองได้เป็นเวลานานทีส่ดุ ถ้าท�าอย่างนีไ้ด้ผูส้งูอายุ
ก็จะไม่เปราะบาง อันนี้ก็จะเป็นภาพทั้งหมดของการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน 

ทนีีเ้รามกีารพดูถงึ โยงไปถงึเรือ่งชมุชนด้วยว่ามรีะบบชมุชนหรอืว่าองค์กรบรหิาร
ส่วนท้องถิ่น มาช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ดิฉันขอส่งต่อให้ อาจารย์ปิยวัฒน์ ค่ะ 

ดร.ปิยวัฒน์7 ขอบคุณครับ อาจารย์ศุทธิดา ผมชวนทุกท่านขยับออกมาจากความเปราะบาง 
ทีเ่กดิข้ึน ภายในครวัเรอืน ภายในบ้าน ออกไปดทูีบ่ทบาทขององค์กรส่วนท้องถิน่ 
เป็นหน่วยที่ได้รับทั้งความคาดหวังในเชิงนโยบายภาครัฐและความคาดหวังของ
สงัคม ซึง่เราพบว่าสงัคมไทยของเรามคีวามเป็นสงัคมสงูวยัมากขึน้ทุกวนั บทบาท
ที่องค์กรส่วนท้องถิ่น เข้ามารับช่วงต่อไปก็คือเรื่องของการดูแลครัวเรือน 
เปราะบาง โดยในงานชิน้นีน้ะครบั ผมและทมีวจิยัเน้นไปทีค่รวัเรอืนสองลกัษณะ  
ครัวเรือนลักษณะแรกคือครัวเรือนข้ามรุ่น ซึ่งอาจารย์ศุทธิดาได้พูดไปบ้างแล้ว 
ครวัเรอืนอกีกลุม่หนึง่กค็อื ครวัเรอืนทีม่ผีูส้งูอายทุีอ่ยูค่นเดยีว เราได้รบัโจทย์ใหญ่
ในการท�างาน คือการลงไปถอดบทเรียนแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการท�างานขององค์กรส่วนท้องถิ่นท่ีท�าหน้าท่ีดูแลครัวเรือนเปราะบางใน 
รูปแบบต่างๆ จุดเน้นของงานชิ้นน้ีเราจะพยายามจ�าแนกแยกแยะออกมาให้ชัด
ว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละขนาดมีศักยภาพ หรือมีรูปแบบในการท�ากิจกรรม
อย่างไรบ้าง มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท ขณะ
เดยีวกนักพ็ยายามจะสะท้อนออกมานะครบัว่ารปูแบบการอยูอ่าศยัท้ังในครวัเรอืน
ที่เป็นข้ามรุ่น และที่เป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว มีการท�างานอย่างไรบ้าง เราใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ใช้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากข้อมูลทุติยภูมิ  

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัย 
“กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และ 
ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว”
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จากการส�ารวจระดับประเทศมาเป็นตัวท่ีสะท้อนภาพรวมของสถานการณ์  
แล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการลงไปเจาะลึกข้อมูลท่ีอยู่ในพื้นท่ีโดยเราเช่ือว่า
ปรากฏการณ์ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่ะสามารถสะท้อนภาพความจรงิจากทีข้่อมลูเป็นอยูใ่ห้
กับเราได้ทราบ พื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เราลงไปทั้งหมดในพื้นที่ 12 
จังหวัด ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 46 องค์กรส่วนท้องถิ่นทุกๆ ขนาด ตั้งแต่ 
อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล แล้วก็ อบต. ในแต่ละพื้นที่
เราก็เก็บข้อมูลในหลายๆ กลุ่ม ท้ังท่ีเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ การสนทนากลุม่แบบเจาะจงกบักลุม่ผูบ้รหิารหรอืแม้แต่กลุม่ผูส้งูอายุ 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก แล้วก็ตัวผู้สูงเอง โดยผมจะขออนุญาตไล่เรียงผลจากการวิจัย 
ของเราในสามประเด็นหลักๆ 

เรือ่งแรกผมจะชวนทกุท่านไปดวู่า เวลาเราพดูถงึเรือ่งครวัเรอืนเปราะบาง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในค�าน้ี เหมือนกันกับท่ีเราทุกท่านท่ีอยู่ในท่ีน้ี
คิดหรือไม่อย่างไร แล้วมันเป็นต้นตอครับ เวลาที่เราดูว่าเขาคิดอย่างไร ก็จะ
วางแผนมีขบวนการในการท�างาน ก�าหนดกลไกต่างๆ รูปแบบกิจกรรมตามสิ่งที่
เขาคิด และสุดท้ายจะขออนุญาตเล่าเสียงสะท้อนที่เป็นข้อจ�ากัดและก็ข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายที่สะท้อนมาจากพื้นที่โดยตรง

ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่การรับรู้ของ อปท.ในเรื่องของครัวเรือนเปราะบาง ถ้าเรา
ดูตามค�านิยามของครัวเรือนเปราะบาง มันจะมีตัวแปรที่มาคั่นกลางอยู่ คือ
เหตกุารณ์ต่างๆ ทีพ่ดูไปเมือ่สกัครู ่ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของความไม่มัน่คงในการงาน  
อาจารย์มนสิการก็บอกว่า ถ้าคุณแม่ต้องลาออกจากงาน แล้วไม่มีเงินเดือน  
เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะก�าหนดความเปราะบาง ที่เราเรียกว่าครัวเรือนเปราะบาง 
คือเป็นครัวเรือนที่เดิมยังไม่ได้ประสบปัญหาท่ีเราพบว่าอยู่ในสภาวะท่ีเสี่ยงต่อ 
การที่จะเกิดปัญหา และคาดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้น ครัวเรือนเหล่านี้จะไม่สามารถ
ดแูลตวัเองได้ เราเรยีกครวัเรอืนกลุม่นีว่้า “ครวัเรอืนเปราะบาง” และกม็คีรวัเรอืน
อีกหนึ่งกลุ่ม ที่แม้จะยังไม่เกิดเหตุการณ์ หมายถึงปัจจุบันนี้ เขาก็เปราะบางด้วย
ตัวของเค้าอยู่แล้ว มีปัญหาของเขาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือไม่เกิด
เหตุการณ์ ครัวเรือนเหล่านี้จะประสบปัญหาอยู่เสมอ เราเรียกครัวเรือนเหล่าน้ี 
ว่าเป็น “กลุ่มครัวเรือนที่มีความยากไร้” หรือ “กลุ่มครัวเรือนที่ด้อยโอกาส”

ทีมวิจัยของเราลงไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น และพบว่าภาพที่
สะท้อนออกมาส่วนใหญ่เวลาเราพูดคุยและถามความหมายในการรับรู้ของค�าว่า 
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“ครวัเรอืนเปราะบาง” ส่วนใหญ่เขาสะท้อนอยูใ่นระดบัทีส่าม ครวัเรอืนเปราะบาง
คือครัวเรือนที่ยากไร้ และครัวเรือนที่ด้อยโอกาส ผมชวนทุกท่านดูตรงนี้ เพราะ
มันจะเป็นตัวที่น�าเรื่องไปสู่การก�าหนดรูปแบบต่างๆ ในการท�างานขององค์กร 
ส่วนท้องถิ่น ในความหมายที่จริงอยู่ที่ช่องสีเขียว คือการพยายามที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ขยายโอกาสในกรณีท่ีเป็นครัวเรือนผู้สูงอายุนะครับ ขยายการเป็น 
ผู้สูงอายุที่เป็น Active aging ให้ยาวนานท่ีสุด สร้างความมั่นคงทางรายได้ 
ให้มากที่สุด เพื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์เขาจะสามารถดูแลตนเองได้ กลายไป
เป็นที ่“ครวัเรอืนมัน่คง” ด้านบน อนันีพ้อเราพดูคยุภายใต้ค�านยิามว่า ถ้า อปท. 
เชื่อว่าครัวเรือนเปราะบางคือครัวเรือนที่ยากไร้และครัวเรือนที่ด้อยโอกาส เวลาที่
เขาจัดสรรความช่วยเหลือลงไป หรือประเภทกิจกรรมต่างๆ ลงไป จะเริ่มต้น
ตั้งแต่การจัดสรรไปผู้พิการ ผู้ยากไร้ คนยากจน คนไร้บ้าน ไล่เรื่อยขึ้นไปครับ  
สีเขียวคือกลุ่มที่ อปท. ให้ความเป็นห่วงน้อยที่สุด ไม่ใช่ไม่ส�าคัญ แต่มี priority 
อาจน้อยหน่อยที่ต้องด�าเนินการ อปท. ไม่สามารถท�าทุกอย่างได้ในคราวเดียว 
เพราะฉะนั้น อปท. จ�าเป็นต้องจัดล�าดับความส�าคัญ สีแดงที่อยู่ด้านล่าง คือ
ประเภทครัวเรือน หรือบุคคลท่ีจะได้รับความช่วยเหลือในล�าดับแรกๆ ในขณะ
ครัวเรือนเปราะบางที่เป็นงานศึกษาในครั้งนี้ จะอยู่ใน Tone สีเหลืองๆ ที่เขียน
ว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยกันตามล�าพัง สองกลุ่มนี้เมื่อสักครู่ 
อาจารย์ศุทธิดาชี้ให้เห็นว่า รวมกันได้ประมาณ 70-80% แล้ว แต่ว่าถูกจัดล�าดับ
อยู่ในกลุ่มสีเหลือง และสีเขียว ถามว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ผมและทีมวิจัยเวลา
คุยก็ถามครับ ที่พื้นที่ของท่านมีผู้พิการกี่คน ท่านตอบได้ท่านมีตัวเลขให้ผมหมด
เลย ผู้สูงอายุมีกี่คน ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคมมีกี่คน ท่านตอบได้หมดเลย แต่
เวลาผมถามว่าแล้วมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวกี่คนครับ ขบวนการในการได้มาซึ่ง
ตัวเลขนี้ จะเป็นการนั่งคุยแล้วก็นับนิ้ว แล้วถ้ามีเลขาหรือ อบต. ปลัดเทศบาล
นั่งอยู่ด้วย ก็จะมีการแย้งกันว่า เอ๊!ไม่ใช่! ลูกหลานเขามา อยู่คนเดียวหรือ?  
พูดไปพูดมาอยู่อย่างนี้ครับ มันแสดงถึงความไม่แน่นอนในเรื่องฐานข้อมูลของ 
กลุ่มครัวเรือนบอบบางที่เราก�าลังพูดถึงอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฐานข้อมูล สิ่งท่ี
มันจะเกิดข้ึนก็คือว่า แล้วเขาจะตระหนักในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร อันนี ้
เป็นประเด็นหนึ่งที่เราพบ

อย่างไรก็ดีครับ เวลาเราคุยไปเรื่อย เราพยายามเจาะไปว่าแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุที่
อยู่คนเดียวหรืออยู่ด้วยกันตามล�าพังล่ะ อปท. มีวิธีการดูแลอย่างไรบ้าง เราถอด
กลไกที่เป็นโจทย์หลักของงานชิ้นนี้ออกมา กลไกชิ้นแรก เราพบว่า อปท. ส่วน
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ใหญ่ใช้เรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุครับ ไม่ว่าจะผ่าน
กิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม การมากิจกรรมทางวัฒนธรรม หรืออะไรต่างๆ 
แต่เราพบว่ามพีืน้ทีห่นึง่ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามโดดเด่นในการรวมกลุม่ผูส้งูอายมุาก 
คือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ท�าหน้าที่ตอบสนอง
กลไกหลักในเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มในด้านน้ี ท�ากิจกรรมในหกเรื่อง  
เราถอดบทเรียนจากพื้นที่ที่มีทั้งการท�างานที่สมบูรณ์นะครับ มีทั้งการท�างานที่
รองลงมา แล้วก็เอากิจกรรมเหล่านั้นมาถอดบทเรียนดู มีท้ังเรื่องสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การรวมกลุ่มเพ่ือกิจกรรมทางสังคม ความมั่นคงทางรายได้กับ 
การรวมกลุ่มเพื่ออาชีพในประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
มีเรื่องของการจัด และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ซึ่งในประเด็นนี้ถือว่ามีความ
ส�าคญัมาก รวมทัง้เรือ่งสดุท้ายทีเ่ราพบว่ามกีารท�ากนัมากในปัจจบุนั คอืเรือ่งของ
การรวมกลุม่เพือ่เรยีนรูเ้ทคโนโลย ีสร้างความรอบรูต่้างๆ เริม่ไปตัง้แต่เรือ่งง่ายๆ 
แล้วใกล้ตัวที่สุดคือเรื่องการท�าเรื่องพินัยกรรม จะเขียนพินัยกรรมอย่างไรไม่ให้ 
ลูกหลานทะเลาะกัน ยาวไปถึงเรื่องถ้าลูกหลานซื้อไมโครเวฟมาให้ ท่านจะใช้
อย่างไรเพื่อไม่ให้บ้านท่านไฟไหม้ มีนะครับ ผู้สูงอายุท่านใช้ไม่เป็น แม้กระท่ัง 
สิ่งที่ง่ายกว่านั้น คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า และกาต้มน�้าไฟฟ้า มีการเรียนรู้พวกนี ้
ไกลไปถึงการใช้ไลน์เป็นกลุ่ม ตอนเช้าก็ส่งข้อความบอกกันว่ายังมีชีวิตอยู่นะ  
เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเรียนรู้กันครับ ไม่ว่าจะผ่านในชื่อนี้ หรือชื่อศูนย์พัฒนา
คณุภาพชีวิตผูส้งูอาย ุโรงเรยีนผูส้งูอาย ุหรอืชมรมผูส้งูอาย ุกข็ึน้อยูก่บัพืน้ทีน่ัน้ๆ 
ว่าจะสามารถด�าเนินการได้ครอบคลุมได้มากน้อยเพียงใด แต่ในกลุ่มน้ี เวลาท่ี
เราจ�าแนกกลุ่มผู้สูงอายุออกมา เราพบว่า กลุ่มคนท่ีเข้าร่วมส่วนใหญ่จะอายุ
ประมาณ 60-75 ปี หลังจากนั้นไปไหน หลังจากนั้นจะเริ่มใช้กลไกที่สองเข้ามา 
กลไกที่สองคือกลไกช่วยเหลือ และฟื้นฟู อปท. จะลงไปท�ากิจกรรมน้ี โดยใช้
นโยบาย Long-term care เป็นแกนกลางหลัก บางทีอาจจะเข้าใจว่า เอ๊ะ.. 
การม ีLong-term care สามารถดแูลผูส้งูอายทุีต่ดิบ้านและตดิเตยีงอยูเ่ลยไหม 
ผมเรียนตามตรงนะครับว่าเอาไม่อยู่ สิ่งที่ต้องเข้ามาประกอบด้วยคือกลไกของ
ชุมชน เพื่อนบ้านในการช่วยเหลือดูแล อย่างที่อาจารย์ศุทธิดาได้ให้รายละเอียด
เมือ่สกัครู ่แต่กลุม่ผูส้งูอายกุลุม่นีเ้ราพบว่าโดยเฉลีย่อายปุระมาณ 75 ปีขึน้ไป จะ
เร่ิมมคีวามเส่ียงในภาวะตดิเตยีง เพราะฉะน้ัน อปท. จะลงไปท�าใน 3 เรือ่งหลกัๆ 
เรื่องแรกคือการจัดสภาพแวดล้อม เตียงจะต้องมี สภาพแวดล้อมจะต้องสะอาด 
เพือ่ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ในโรคต่างๆ หลงัจากนัน้ แน่นอนครบัมแีผนการ
ดูแลเฉพาะบุคคล ซึ่งท�างานโดย CM (Care manager) และ CG (Care 
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giver) คอืผูบ้รหิารแผนในการดแูลผูส้งูอาย ุและผูด้แูล ท่ีมภีาวะพึพ่งิ แล้วสดุท้าย
สิง่ทีต้่องท�าควบคูก่นัไป คอืเรือ่งของการดแูลสขุภาพจติ กลไกในตรงนีม้ตีวัอย่าง
ของกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ราถอดออกมานะครบั เยอะมากมาย สิง่ทีผ่มจะสะท้อนให้
ท่านดูคือ ในภาคของครัวเรือนท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวและ ผู้สูงอายุท่ีอยู ่
ด้วยกันโดยล�าพัง กลไกสองตัวนี้จะท�างานคล้ายเป็นบ้านสองชั้น ชั้นล่างคือ
ขบวนการฟื้นฟูแล้วก็ส่งคนเหล่ากลับนี้ให้ไปอยู่บ้านชั้นบนท่ีเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ให้สามารถมีชีวิตให้ดีอยู่เป็น Active 
aging ได้ โดยใช้ทนุสามประการทีส่�าคญั ทนุทีห่นึง่คอืทนุทางความคดิของผูน้�า 
เชื่อมโยงกลับไปเรื่องฐานข้อมูลนะครับ ผู้น�าต้องการข้อมูลเพิ่มในการตัดสินใจ 
และวางแผน ทุนทางด้านงบประมาณที่จะไปจากรัฐบาล เราก็ตามว่าเป็นการ
ระดมในทางถิ่น และแกนกลางที่อยู่ระหว่างชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของบ้านคือ
ชมุชน เราพบว่ากจิกรรมเหล่าน้ีจะไม่ยัง่ยนืเลย ถ้าไม่มทุีนท่ีสาม คือทุนทางสงัคม 
และวฒันธรรมของท้องถิน่นัน้ๆ อปท. จะต้องเปิดโอกาสให้เกดิการมส่ีวนร่วมให้
มากที่สุด แล้วก็ให้ชุมชนเข้ามาด�าเนินกิจกรรมเหล่านี้ด้วยตนเอง ในขณะที ่
ครวัเรอืนข้ามรุน่ กลไกหลกั พืน้ท่ีหลกั ท่ีจะเข้ามาช่วยเหลอืและท�างานอย่างหนัก 
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กชื่อใดก็ได้นะครับ

ตอนที่หลานยังเป็นเด็กยังเล็กๆ อยู่ ผู้สูงอายุอายุ 60 หรือประมาณ 70 กว่าปี 
ยังไม่ค่อยมีปัญหาครับตรงนี้ ความเปราะบางจะไปอยู่ที่เรื่องกิน การเติบโต 
ของเด็ก แต่พอช่วงตรงกลาง ผม Highlight ใหญ่ๆ ไว้ว่าเป็นปัญหาเรื่องของ
ช่องว่างระหว่างวัย ต้องการความช่วยเหลือท้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และก็สถานศึกษา เข้ามาท�างานร่วมกันนะครับ แล้วเมื่อเด็กๆ เหล่านี้โตเป็น 
วัยรุ่น แล้วผ่านขบวนการเหล่านี้ไปได้ด้วยดี เขาจะหันกลับมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ
ได้อย่างสมบูรณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในเทศบาลขนาดต่างๆ มีความหลากหลายครับ อปท. 
ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น งบประมาณมีมากข้ึนท่ีจ�านวนคนท่ีดูแลก็มีมากขึ้นด้วย  
ความเป็นเมืองมีมากขึ้น ก็เข้าถึงเคสท�าได้ยากยิ่งขึ้น ระบบความเป็นเพื่อนบ้าน
มน้ีอยลง ขบวนการเหล่านีม้รีายละเอยีดทีจ่ะต้องวเิคราะห์เชงิลกึซึง่ปรากฏอยูใ่น
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยสรุปผมน�าเรียนอย่างน้ีครับ จากการท่ีเราไปเก็บ
ข้อมูลเราพบว่า ณ ปัจจุบันนี้ อปท. มีความก้าวหน้าในการดูแลผู้สูงอายุอยู่ใน 4 
ระดับ ระดับที่หนึ่งคือ ระดับที่น้อยหรือต�่ากว่ามาตรฐาน ระดับที่สองคือระดับที่
อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ระดับท่ีสาม สีส้มๆ คือเริ่มท่ีจะยกระดับกิจกรรมของ
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ตนเอง แล้วก็ระดับที่สี่ คือระดับที่สามารถสร้างสรรค์และก็ต่อยอด และก็สร้าง
อัตลักษณ์ในการท�างานของตนเองได้แล้ว 

ผมไม่ทราบข้อมูลว่า ณ ตอนนี้ เรามีระดับที่เท่าไหร่มากกว่ากัน เนื่องจากการ
ศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เราจ�าเป็นต้อง Verify ข้อมูลตรงนี้ ว่าเราอยู่
ในสถานนะใดเรือ่งการดูแลครวัเรอืนบอบบาง แต่จากข้อมลูท่ีเราได้มาหลากหลาย
มติ ิผมจะขออนญุาตน�าเสนอข้อเสนอแนะเพือ่การขบัเคลือ่นเชงินโยบาย ตวัแรก
เป็น Best buy ซื้อทันที ได้ประโยชน์สุดคุ้ม เป็น Quick win คือการจัดท�า
ฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบางระดับท้องถิ่น ซ่ึงจะต้องไม่เก็บเพียงแค่จ�านวน 
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว จ�านวนผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนข้ามรุ่นเท่านั้น แต่จะต้อง
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุคนนั้น มีปัญหาเรื่องอะไร และที่
ส�าคัญเขามีญาติอยู่ที่ไหนบ้าง ข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ผมคิดว่า
มีความท้าทายอยู่เรื่องเดียว คืออาจจะเพิ่มภาระงานให้กับคนในท้องถ่ิน แต่ว่า 
ถ้าเทียบกับฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ผมคิดว่าเราสามารถท�าควบคู่ไปกันได้

ถดัมาคอื good buy ครบั กเ็สนอให้กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ ซึ่งมีแผนอยู่แล้วในการท่ีจะขยายจ�านวน แล้วก็ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผมมีโอกาสได้อ่านข้อมูลแล้ว ท่านใส่จุดเน้นเหล่านี้
ไว้อยู ่แล้ว แต่ว่าเวลาไปด�าเนินงานจริง ทางท้องถิ่นยังเน้นไปในเรื่องของ
นันทนาการ เรื่องของสุขภาพจิตด้านเดียวเท่านั้น แต่ต้องการให้เกิดภาวะ 
ผู้สูงอายุที่เป็น Active aging อาจจะต้องก�าหนดจุดเน้น ให้ครบทุกด้าน เช่น
เดียวกันครับกับเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มองว่าเป็น Good buy policy  
อีกหนึ่งอย่างนะครับ ที่ส�าคัญคือเราพบว่าเด็กเล็กเน่ีย ท่ีอยู่ในครัวเรือนข้ามรุ่น 
เวลากลบัไปบ้านแล้วผูส้งูอายสุอนหนงัสอืไม่ได้ สอนการบ้านให้เดก็ไม่ได้ ไม่รูจ้ะ
ท�าอย่างไร แต่มีทาง อปท. ที่จังหวัดหนึ่งในทางภาคเหนือกระซิบมาว่า มันจะมี
การเพิม่ภาระเข้าไปในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ให้ดแูลกลุม่เดก็พวกนีโ้ดยเฉพาะ แต่ว่า
เพิ่มตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรง อันนี้เลยจัดให้เป็น Good buy 

และข้อเสนอแนะอีกสองข้อที่เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ผมยังหาผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนไม่ได้ คือเรื่องหนึ่งคือลดความเปราะบางในการส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ตั้งแต่ในบ้านไปจนถึงสถานที่สาธารณะต่างๆ ให้ผู้สูงอายุสามารถมีอิสระในการ
เคลือ่นไหว มอีสิระในการใช้ชวีติทีม่ากขึน้ แล้วสดุท้ายเป็นข้อทีฝ่ากมาจาก อปท. 
จรงิๆ เวลาเขาจะใช้เงนิมนัล�าบากในหลายๆ เรือ่ง เนือ่งจากความขดักนัในเรือ่ง
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ของกฏหมายและอ�านาจบทบาทในการใช้เงิน ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้นะครับ 
แต่ข้อเสนอของผมก็คืออาจจะต้องเกิดเวทีประสานงานการพูดคุยให้เกิดความ
เข้าใจในเร่ืองนี ้เพือ่สดุท้ายมนัจะสามารถน�าไปสูก่ารท�างานท่ีตรงตามยทุธศาสตร์ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราได้ น่ีคือข้อมูลท้ังหมดท่ีผมพบจาก 
การท�างานของ อปท. ซึ่งพบว่าในทุกวันนี้มีบทบาทที่เด่นมากๆ และผมก็คิดว่า
เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความหวังมากที่สุดที่จะดูแลครัวเรือนเปราะบาง 
ของเราได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม เราพบว่า นอกจากการท�างานของ อปท. แล้วยังมีภาคี ที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง เครือข่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือหน่วยงานภาคเอกชน แล้วก็ตัวที่เป็น
กิจการเพื่อสังคมซึ่ง อาจารย์ธีรนงค์ จะเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลต่อไปครับ 

ดร.ธีรนงค์8 สวัสดีทุกท่านนะคะ และก็ขอบคุณอาจารย์ปิยวัฒน์นะคะ วันนี้ค่อนข้างตื่นเต้น
เพราะว่ามีท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน แล้วก็มีผู ้ให้ข้อมูลมาร่วมนั่งฟังด้วย  
ในส่วนของอาจารย์ทั้งสามท่านแรก เป็นเรื่องในระดับครอบครัว ในระดับชุมชน 
แต่ว่าในโครงการที่สี่นี้จะเน้นไปเรื่องของนโยบาย โดยวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการวิจัยย่อยที่สี่เราอยากจะเห็นภาพรวมท้ังหมดของระบบสนับสนุน ท่ีเรา
เรียกว่าระบบสนับสนุน จริงๆ ก็คือระบบสวัสดิการให้กับคนในสังคม ซึ่งโจทย์ที่
รับคือการไปดูว่า ในประเทศของเรานี้ มีในส่วนที่ภาครัฐท�าอยู่ และส่วนไหนที่มี
อยู่ในภาคประชาสังคม ในภาคเอกชน และส่วนที่ที่เราเรียกว่ากิจการเพื่อสังคม 
หรือ Social enterprise อยากฉายภาพให้เห็นว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไปถึงไหน
แล้ว แล้วก็แนวทางที่จะท�าให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาจับมือกัน เราจะท�าอย่างไร
ได้บ้าง ในส่วนที่สองจะศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ ร่วมทั้งข้อมูลจากท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�ามาบ้างแล้ว

การด�าเนินการวิจัยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ ก็คือการทบทวนวรรณกรรม 
ในประเทศและก็ต่างประเทศ จากนั้นก็มีการสัมภาษณ์ครัวเรือนผู้สูงอายุ เพื่อจะ
ทราบความต้องการนะคะ และก็มกีารจดัประชุมกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูนะคะ โดยท้ังหมด
ที่จะอยากจะได้คือภาพรวมของระบบสนับสนุน และแนวทางการพัฒนาเพื่อจะ
ท�าให้มันเป็นบริบทของนโยบาย ของการที่ท�าให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วน

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัย 
“ระบบสนบัสนนุผูส้งูอายแุบบบรูณาการ: การมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนและกจิการเพือ่สงัคม”
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ต่างๆ ในการเข้ามาจัดสวัสดิการให้กับคนในประเทศของเรานั่นเอง ข้อมูลท่ีใช้
ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมท�าขึ้นด้วยนะคะ

เราก็จะเห็นว่าครัวเรือนไทยของเราอยู่ไปเรื่อยๆ เราก็จะเริ่มเหงาไปเรื่อยๆ คือ
คนในบ้านเรากจ็ะน้อยลงไปเรือ่ยๆ ซึง่นอกจากความเหงาในบ้านแล้ว เรายงัเหงา
ในนโยบายด้วย เพราะว่านโยบายกจ็ะท�าให้เราเหงาในเชงิทีไ่ม่ค่อยจะให้ภาคส่วน
ต่างๆ มาจบัมอืกนัสกัเท่าไหร่ จากข้อมลูทีเ่ราพบในประเดน็สถานการณ์ผูส้งูอายุ
ซ่ึงทกุท่านจะทราบอยูแ่ล้ว มนัน�าไปสูค่วามท่ีเราพยายามจะขยายความครอบคลมุ
ของความช่วยเหลือให้กับคนในสังคม ซึ่งส่วนหนึ่งที่ชัดเจนที่สุด มันท�าให้เกิด
ภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงมากขึ้นแน่นอน เพราะว่าฐานของความต้องการ 
มันสูงขึ้น ในขณะที่ฐานของคนที่เติมเงินเข้าไปในระบบมันกลับแคบลงไปเรื่อยๆ 
เพราะว่าก�าลังแรงงานในประเทศของเราลดลง

ที่นี้ขอเล่าในเชิงหลักการของแนวคิดการให้ความช่วยเหลือของประเทศต่างๆ  
ก่อนนะคะ ที่จริงแล้ว ในประเทศทั่วโลก วมทั้งประเทศไทยมันมีหลักของการให้
ความช่วยเหลือที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราถึงพบว่าในแต่ละประเทศ  
มีการให้ความช่วยเหลือต่างกัน ท้ังรูปแบบและการออกนโยบาย หรือมาตรการ
ต่างๆ ที่นี้ในกลุ่มประเทศที่เรามักจะมองเขา แล้วก็แอบอิจฉาเขา คือสวีเดนซึ่ง
เป็นประเทศทีเ่ขามแีนวคดิหลกัตัง้แต่แรกเลยว่าต้องการจะจดัสรรให้แก่ประชากร
ทัง้หมด แต่ว่าโดยระบบของสวเีดนทีเ่ป็นการช่วยเหลอืทัง้หมด มนัเกดิขึน้บนฐาน
ของประชากรที่จ่ายภาษีร้อยละ 60 เพราะฉะน้ันการท่ีเราจะไปถึงตรงน้ันได้  
เราอาจจะเหนื่อยข้ึนหน่อยกับการที่จัดให้สรรให้ได้ทั้งหมดอย่างกลุ่มประเทศ 
Scandinavian และมันจะต้องมีมาตรการหลายอย่าง ที่ท�าให้คนในสังคม 
ขยับร่วมกันด้วย เพื่อที่จะไปตรงนั้น

ส่วนเยอรมันนีเป็นการจัดแนวคิดท่ีเราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างหลายเรื่อง และก็ส่วน
ใหญ่ระบบสวัสดิการจะขึ้นต่อการท�างาน เพราะฉะนั้นรายได้ของรัฐ ก็จะมาจาก
ลูกจ้าง เรียกได้ว่าเป็นระบบแรงงานที่อยู่ในระบบ เพราะฉะนั้นหากมองหันไปใน
ประเทศเรา ภาคแรงงานที่อยู่ในระบบ เราเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆ การน�ารูปแบบนี้
มาก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีจะต้องคิดถึงอยู่พอสมควร ส่วนในอังกฤษ  
เขาเป็นโมเดลที่เราน�าเข้ามาแรกๆ เลย ในสมัย จอมพล ป. ซึ่งเข้ามาในรูปแบบ 
การสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งถ้ามองว่า ในตอนแรกๆ ท่ีเรา 
จัดระบบความช่วยเหลือ เรายังไม่ได้เฉพาะลงไปที่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะ เพิ่งจะ 
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มาเฉพาะในระยะหลังๆ นี่เองที่มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆ ในกลุ่มการให ้
ความช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูความช่วยเหลือที่ถูกจัดผ่านนโยบายนี่ 
เราจะเห็นว่ามีประชากรที่อยู่ในระบบความช่วยเหลือมีหลายกลุ่ม ก็เลยท�าให้ใน
โมเดลของการให้ความช่วยเหลือจะค่อนข้างกว้าง แต่อันนี้ก็เข้าใจในส่วนของ
ประเทศ และก็การให้นโยบายมันก็ต้องเป็นภาพใหญ่ ท่ีพยายามครอบคลุมคน 
ให้ได้มากที่สุด 

ที่นี้ในของอังกฤษนี้เขาเป็นระบบของการสงเคราะห์ แต่ว่าโดยตัวของประชาชน
เองที่อยู่ในสังคม ก็จะเป็นลักษณะกึ่งเสรี คือสามารถสนับสนุนตัวเองได้ซึ่งก็จะ
คล้ายกับอเมริกาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษช่วงหนึ่ง อเมริการับแนวคิดของ 
ความช่วยเหลือไป แต่ว่าความเป็นหลักคิดเสรีนิยมของเชาท�าให้รูปแบบของ
อเมริกาซึ่งเราก็ไปมองเขาอยู่เหมือนกันนะ จะเน้นในปัจเจกบุคคลเป็นหลัก  
คือรัฐจะเข้าไปแทรกแซงน้อย แต่ว่าการไม่เข้าไปแทรกแซงท�าให้ประชาชนต้อง
รบัผดิชอบตวัเองสงู เพราะฉะนัน้ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นระบบประกนัทีเ่ราอาจจะไปดู
เขาอยู่บ้าง

ส่วนในฝรั่งเศสเป็นเรื่องของการมองคนในสังคมกับประเด็นเรื่องความเสี่ยง  
ก็คือการมองกลุ่มคนจากลักษณะของความเสี่ยง เช่น มองเรื่องความเจ็บป่วย 
การตั้งครรภ์ ความชราภาพ ความพิการ และการว่างงาน เพราะฉะนั้นโมเดล
ระบบความช่วยเหลือในฝรั่งเศสก็จะเป็นเรื่องการ Target ของคนท่ีมี 
ความเปราะบางตั้งแต่แรก 

ส่วนญี่ปุ่นเริ่มตั้งต้นการสงเคราะห์จากภัยสงคราม เพราะฉะนั้นโมเดลก็จะเป็น
ลกัษณะสงเคราะห์ และให้ความช่วยเหลอืมาตัง้แต่แรกๆ ไทยมคีวามคล้ายญีปุ่น่
อยูร่ะดับหนึง่นะคะ แต่ว่าการทีส่งเคราะห์ไปเรือ่ยๆ ท�าให้ช่วงหนึง่ญีปุ่น่ล่มสลาย
ในเชิงนโยบายอยู ่เหมือนกัน ก็เลยท�าให้ญี่ปุ ่นเริ่มปรับนโยบาย มาเป็น 
ความช่วยเหลือแบบที่ต้องการผ่านภาคีมากขึ้น ภาคีในนั้นรวมถึงกลุ่มที่เป็น
ประชากร ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย ซึ่งก็รวมไปถึงผู้สูงอายุที่จะต้องมี 
การสนับสนุนเงินส่วนหนึ่งในการช่วยตัวเองอันนี้ด้วย

ที่นี้ส ่วนในประเทศไทยอย่างท่ีเล่าไปแล้ว ในระยะแรกเรามาในเชิงของ 
การสงเคราะห์ เราก็พยายามจะให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่อยู่อาศัย เพราะ
ฉะนัน้ประเทศเรากจ็ะเริม่จากบ้านบางแค แล้วกเ็รากม็กีารขยบัขยาย จรงิๆ แล้ว
โมเดลของประเทศไทย เริ่มในระยะสักปีประมาณ 25 เริ่มมีการเปิดโอกาสให้
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นักการเมืองหรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมสามารถจัดท่ีพักอาศัยให้กับคนในสังคม
ได้ด้วย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีบ้านพักคนชราเต็มไปหมดเลย แล้วก็มีการเปิดโอกาส
ของนโยบายในยคุแรกๆ ช่วงหนึง่ทีม่กีารท�าสถานสงเคราะห์ในวดั มนักจ็ะมช่ีวง
หนึ่งที่กิจการสถานสงเคราะห์กระจายลงไปสู่ความร่วมมือจากคนในชุมชน  
แล้วก็จัดรูปแบบในวัด มีถึงประมาณสองร้อยในช่วงนั้น แล้วก็เราก็เริ่มขยับ 
ในปี 34

จรงิๆ แล้วนโยบายประเทศไทยเป็นแบบผสมๆ กนันะคะ ระหว่างการสงเคราะห์
กับในเชิงของระบบเสรี มีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีเราเปลี่ยนมาจากเริ่มสงเคราะห์เน่ีย  
พอเราเริ่มมีการพัฒนาแผนเศรษฐกิจแห่งชาติในช่วงแผน 1-7 แล้วก็มีนโยบาย
ประชากรทีเ่รามุง่เน้นเศรษฐกจิมากๆ เลย เพราะฉะนัน้กลุม่ประชากรส�าคญัของ
ประเทศก็คือกลุ่มแรงงาน ในยุคนั้นเราจะเห็นได้ว่าระบบบ�านาญ เกษียณอายุ
ราชการ Pension ต่างๆ ของประเทศไทยที่ช่วยคนในระบบเกษียณ จะเทไปที่
กลุม่แรงงานหมดเลย ดงันัน้เวลาทีเ่รามองถงึความครอบคลมุเรากจ็ะเหน็ว่าคนที่
อยู่ในระบบกลับเป็นคนที่ได้รับการดูแลเยอะเลย เพราะว่าช่วงหนึ่งก็ตกค้าง 
มาจากแผน 1-7 ที่เราออกมาตรการต่างๆ ในเรื่องของความช่วยเหลือของคน 
ในระบบ

ทีน่ีต่้อมา พอประเทศเราเริม่เกดิวกิฤต ราวปี 40 เราเริม่หนัมามองเงนิในกระเป๋า
ส่วนหนึ่ง แล้วเราก็เร่ิมมองว่า ความมั่นคงทางสังคมของเราอยู่ท่ีไหน แล้วก็ 
คนที่อยู่ในระบบแรงงาน จริงๆ แล้วก็จะมีความเปราะบางอยู่ด้วย พอปี 40  
เราก็เริ่มขยายทุนไปในสังคม เพราะฉะนั้น แผน 8-12 เนี่ย จะให้ความส�าคัญ 
กับคนแล้วก็การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง และ Concept ก็เริ่มเปลี่ยนมาจนถึง 
ปี 53 เราเริ่มมีการมองในเรื่องของ Social partnership 

จริงๆ แล้ว ถ้าอ่านดอูาจารย์ระพพีรรณ9 ทีธ่รรมศาสตร ์จะเป็นท่านแรกๆ ทีพ่ดู
เรือ่งของสวสัดกิารพหรุฐั กค็อืเป็นเชงิของการจดัสวสัดกิารทีด่งึคนอืน่เข้ามาช่วย
สนับสนุนผู้สูงอายุด้วย เราก็จะเจอว่าในหลายประเทศ พอเริ่มมีการขยายระบบ
สวัสดิการออกไป มีการจับมือกับคนอื่นมากขึ้นแล้ว Trend ของโลกเริ่มไปใน
แนวทางนั้น มีองค์กรอาสาสมัคร อาสาสมัครเอกชน แล้วก็ภาคเศรษฐกิจธุรกิจ
เริม่เข้ามาจดับรกิารมากข้ึน แต่ว่าการเป็น Social partnership ในความหมายนี้  

9 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ ค�าหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ไม่ได้หมายความว่าให้รัฐยุติการจัด แต่ว่าให้ลดการผูกขาดบทบาทในเชิงของ 
การสนับสนุนเงิน และการจัดบริการ เพราะฉะนั้น Social partnership  
ในความหมายนี้จึงครอบคลุมไปในเชิงนั้นนะคะ

ที่นี้เราจะเห็นว่าบริบทของนโยบายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แล้วก็แนวคิดท่ี
สร้างภาคสีงัคม เริม่เข้ามาเป็นมบีทบาทส�าคญัในทัว่โลก เช่น ในองักฤษเราเรยีก
ว่าข้อตกลงการท�าโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม หรือ SIB (Social Impact 
Bond) ในอเมริกาเรายังเรียกว่า Pay for success ในออสเตรเลีย จะเรียกว่า 
Social Impact Investment ในญี่ปุ่นจะเรียกว่า Socially Responsible 
Investment เพราะฉะนั้นใน 4 Concepts ทั้งหมดนี้ มีจุดเด่นก็คือว่า รัฐอาจ
ไม่ต้องรบัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการด�าเนนิการทัง้หมด แล้วกอ็าจจะเป็นการลงทนุ
ระหว่างเอกชนกับภาครัฐร่วมกันในการแบ่งรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
กิจการ และศักยภาพของเอกชนท่ีเค้ามีประสิทธิภาพในการบริหาร จะช่วยเติม
เตม็ระบบให้มคีวามเข้มแข็งมากขึน้ เพราะฉะนัน้ตวันโยบายของ Social Impact 
Partnership นี้ จะเป็นแกนหลักที่ให้เกิดการจับมือของภาคส่วนต่างๆ ได้  
ซึ่งเป็น Trend ที่ทั่วโลกเริ่มขยายออกไป 

ทีน่ีค้นทีจ่ะเกีย่วข้องกม็ตีามโครงสร้าง คือจะมภีาครฐั ภาคเอกชน แล้วกม็ผีูล้งทุน 
มีผู้ให้บริการ และก็มีคนกลาง จุดส�าคัญคือคนกลางที่ท�าหน้าที่ในการจัดบริการ 
แล้วก็ประเมิน ติดตามตรวจสอบด้วยว่าคุณภาพของการจัดบริการท่ีให้แก่คน 
ในสังคมนั้นเป็นอย่างไรบ้าง มีค�าถามว่าตัวกลางของเราจะเป็นใครดี ใครควร 
จะเป็นคนกลาง คนกลางจะกลางไหม อันนี้ก็เป็นโมเดลที่อยู่ในเล่มรายงานแล้ว 
ก็จะขอข้ามไป

ประเด็นที่ส�าคัญคือถ้าเราดูในระบบของอเมริกา เราจะเห็นว่าเส้นประ จะให้ 
ความหมายถึงเรื่องผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และก็มีเส้นสีเขียว ก็จะเป็นการให้
บทบาทที่อาจจะไม่มากนัก และก็เป็นการสนับสนุนเรื่องเงิน และก็เส้นประสี
น�้าตาล หรือสีแดง จะเป็นแหล่งเงินช่วยเหลือ ที่นี้เราดูว่าคนที่มีบทบาทหลักอยู่
ในอเมริกา ในภาคส่วนส�าคัญก็คือจะมีภาครัฐ เอกชน ตัวผู้สูงอายุ องค์กร 
การกุศลและครอบครัว ที่นี้เราจะเห็นว่ารัฐเนี่ย ให้การสนับสนุน เช่น แหล่งเงิน 
หรือการช่วยเหลือต่างๆ ลงไปผ่านองค์กรการกศุล ผ่านภาคเอกชน แล้วกม็สี่วน
หนึ่งที่ลงตรงไปที่ผู้สูงอายุ และก็ครอบครัวในเส้นสีเขียว เช่น การสนับสนุน
นโยบายต่างๆ เช่น การลางาน ก็อาจจะไปตอบโจทย์ของอาจารย์มนสิการ  
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ในส่วนที่สนับสนุนครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น หรือว่าในเชิงของ 
การจัดบริการช่วยเหลือ ภาครัฐจะไม่สนับสนุนตรงไปที่ผู้สูงอายุ แต่ว่าจะท�างาน
ผ่านภาคเอกชนกับองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ส่วนรัฐนั้นก็จะให้บริการข้ันต�่าเพื่อ
ตอบสนองให้สามารถมีชีวิตได้ ส่วนในอังกฤษ เราจะเห็นว่าเส้นของเขา 
มีความ มีความมั่นคงเพราะว่าตัวภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเอง
สามารถได้รบัการสนบัสนนุทัง้จากตวัรฐั เอกชน แล้วกอ็งค์กรการกศุล แม้กระทัง่
ตวัครอบครวัเอง รฐักส็นบัสนนุให้ครอบครวัสามารถมบีทบาทในการดแูลผูส้งูอายุ
ได้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และก็มีการประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย 
ผ่านจากภาครัฐลงมาที่ตัวผู้สูงอายุ แล้วก็ส่วนภาครัฐก็จะให้เป็นเบี้ยสงเคราะห์ 
และมีการให้บริการผ่านตัวผู้สูงอายุเอง

ที่นี้เราขออนุญาตกลับมาที่ไทย ตามที่วิเคราะห์อย่างนี้นะคะ ที่สวัสดิการ 
ลงไปที่ครอบครัวและถึงตัวผู้สูงอายุ ตรงองค์กรเอกชน ลงไปในลักษณะให้ 
ความช่วยเหลือกิจกรรม หรือการบริจาคเช่นเดียวกับตัวภาคเอกชนเอง ท่ีลงไป
ในเชิงให้บรกิารกบัการร่วมสนบัสนนุ เพราะฉะนัน้ภาคเอกชนกบัองค์กรการกศุล
เองอาจจะได้ทุนจากภายนอก ตรงน้ีมันยังไม่มีรอยต่อ ท่ีท�าให้สามารถไปได้
ระหว่างภาครัฐผ่านไปที่องค์กรการกุศลกับภาคเอกชน เพราะฉะนั้นเราอาจจะ
ต้องต่อเส้นตรงนี้ เราจะท�าให้เส้นต่อของภาครัฐ ต่อไปที่องค์กรอิสระ หรือ 
ภาคเอกชน หรือผู้สูงอายุ องค์กรการกุศลอย่างไร ซึ่งเส้นสีเหลืองที่คิดว่ามันน่า
จะต้องม ีมนักต้็องผ่านกลไกต่างๆ ทีไ่ด้ศกึษาของต่างประเทศมาตามโครงสรา้ง
ต่างๆ ที่เขามี แล้วก็จะน�าไปสู่การที่จะมีระบบการประเมินผลอย่างไร มีการ
สนับสนุนเงินอย่างไร และควรมีการจัดการบริการ หรือให้บริการอย่างไร ที่นี้ใน
ส่วนอยากจะเสนอ คิดว่ามันน่าจะเป็นทางท่ีเป็นไปได้ก็คือว่าภาครัฐอาจจะปรับ
บทบาท ซึง่อาจจะดูเป็นนามธรรมสกัหน่อยในเชงิมาตรการต่างๆ แต่หากเราเพิม่
ในเชิง Concept ได้ มนัจะออกมาในแนวทางทีท่�างานได้ เช่น การปรบับทบาท
จากภาครัฐ จากผู้ให้บริการมาเป็นผู้เสริมหรือสนับสนุน คือลดจากการที่ให้ตรง
มาเป็นการ Support ผ่านส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วก็อาจจะด�าเนินการผ่าน
องค์กรกลาง และมีการสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามประเมินผล  
ในส่วนข้อมลูทีอ่าจารย์ปิยวฒัน์พูดถงึเมือ่สักครูใ่นเชงิของระบบในชมุชน อาจจะ
ต้องมีชุดข้อมูลส่วนหนึ่งที่รัฐจะต้องรวบมาท้ังหมด ท้ังในเชิงของตัวผู้สูงอายุเอง
และก็เชิงกิจการต่างๆ ที่ด�าเนินการอยู่ในสังคมนี้ เพื่อท่ีท�าหน้าท่ีเป็นคนจ่าย 
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เหมือนลักษณะการจ่ายงานให้ถูกคนเช่น เราอาจจะรู้ว่าภาคเอกชนท�าอะไรอยู่
และก็มีบริการอะไร ที่สามารถน�าส่งได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ เพราะ
ว่าคดิว่าส่วนของรัฐนีม้ข้ีอมลูหลกัท่ีส�าคัญอยูแ่ล้วของประเทศ และในกิจการขนาด
เล็กอาจจะช่วยสนับสนุนเพราะว่าคิดว่าในกิจกรรมต่างๆ ตอนนี้เรากระจาย
อ�านาจล่งสู่ชุมชนแล้ว และก็ขยายให้ชุมชนมีบทบาทมากขึ้น มันจะท�าให้เกิด
กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนผู้สูงอายุอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปหาเงิน
เองมนัท�าให้อาจจะเหนือ่ยขึน้ เงนิกไ็ม่มอีกีด้วย แล้วกต้็องท�ากจิกรรมด้วย เพราะ
ฉะนั้นการสนบัสนนุกิจกรรมเล็กๆ มันอาจจะไปช่วยเติมเต็มให้ระบบมันสมบรูณ์
ข้ึนเช่นกัน ส่วนองค์กรการกุศล จะเป็นทางออกหนึ่งในการท่ีมีองค์กลางในการ
ระดมทุน เพราะว่ามันอาจจะมีช่องของเงินท่ีระบบการเบิกจ่ายไม่คล่อง หรือ 
ข้อจ�ากัดของระบบงบประมาณของประเทศ ซึ่งเราไม่สามารถจ่ายตรงไปได้  
ฉะนั้นอาจจะต้องมีองค์กรหรืออะไรบางอย่างที่ท�าตรงนี้ 

ส่วนตัวโครงสร้างซึ่งถ้าลองเทียบตัวโครงสร้างกลไกของระบบและตัวคณะ
กรรมการ และหลกัเกณฑ์แล้ว เราดงึมาหลกัๆ สามตวั กจ็ะพบว่าในต่างประเทศ
จะมี Aid Care Committee เป็นตัวคณะกรรมการดูแลระบบซึ่งประเทศไทย
อาจจะเรยีกเป็น “คณะกรรมผูส้งูอายแุห่งชาต”ิ หรอื “สภาผูส้งูอายแุห่งชาต”ิ ซึง่
ตรงนีใ้นเชงิของต่างประเทศ คนท่ีเป็น Aid Care Committee เขาจะมบีทบาท
ในการที่เป็นคนสะท้อนกลับว่ามีปัญหาอะไร และสามารถทบทวนนโยบายได้  
ส่วนองค์ประกอบของคนทีเ่ป็นคณะกรรมจะประกอบด้วยหลายภาคส่วนท่ีไม่จ�ากัด
เฉพาะภาครัฐ แต่ว่ามีภาคเอกชนหรือว่าชุมชนเข้าไปร่วมอยู่ในโครงสร้างน้ีด้วย 
ส่วนในระบบเกณฑ์การคัดกรองของการเข้าบริการในต่างประเทศจะเรียกว่า  
Aid Care Approval Round คืออาจจะมีชุดท่ีต้องประเมินเฉยๆ ประเมิน
ประสิทธิภาพแล้ว จะมีการประเมินประสิทธิผล เพื่อน�าไปสู ่ทุนสนับสนุน 
ของรัฐบาล จากรัฐบาลไปสู่องค์กรอื่นๆ ด้วย ในส่วนเกณฑ์ของผู้ให้รับบริการ  
เดี๋ยวเราอาจจะเริ่มคิด คิดให้มันเฉพาะมากข้ึน เช่น ตอนน้ีเรามีเกณฑ์ในเรื่อง 
Occupational based Public Pension System หรือการใช้ประชาคม 
ในการที่เลือกผู้รับบริการที่เข้ามาในระบบของการรับบ�านาญ ส่วนรูปแบบอื่นๆ 
ที่เป็นโมเดลส�าหรับการให้ภาคเอกชนเข้ามาจะอยู่ในเล่มรายงานสมบูรณ์ค่ะ  
ขอบคุณมากค่ะ 

ดร.ภูเบศร์ ในส่วนของผมท�าหน้าที่เป็นผู้สังเคราะห์งานวิจัยท้ัง 4 ช้ิน เพื่อให้เห็น 
การเชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ซึ่งเป็นภารกิจของชุดโครงการวิจัยหลัก 
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ทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ หากท่านจะความรู ้สึกว่า 
การน�าเสนอของพวกเราห่างออกไปจากบ้านไปทุกที จากอาจารย์มนสิการ  
พ่อแม่ลูก มาถึงผู้สูงอายุของอาจารย์ศุทธิดา ซึ่งอาจอยู่กันคนละที่คนละบ้าน  
แล้วออกไปถึงกลไกส่วนท้องถิ่นของอาจารย์ปิยวัฒน์ แล้วก็หลุดออกไป ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมของอาจารย์ธรีนงค์ ทัง้นีต้อนออกแบบชดุโครงการ
ก็มีความตั้งใจที่จะท�าให้เห็นว่า เราต้องใช้กลไกทั้งประเทศและทุกภาคส่วน 
ในการทีจ่ะดูแลครอบครัว หน่วยท่ีเลก็ท่ีสดุ แต่ส�าคัญทีส่ดุในการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ของประเทศไทย ถ้าเราไม่สามารถท�าให้หน่วยนี้แข็งแรงได้ ก็คิดว่า 
หน่วยอื่นก็คงจะอ่อนเปลี้ยไปตามๆ กัน

ในชุดโครงการวิจัยนี้ถ้าถามว่าเราเห็นอะไร ผมคิดว่าอยากเริ่มจากประเด็นแรก
ซึ่งได้น�าเสนอไว้ใน Research brieft ที่เริ่มจากเรื่อง “แอ๊บข้าวที่หายไป”  
แอ๊บข้าวในภาษาเหนือหรือกระติ๊บข้าวในภาษาอีสาน แต่ด้วยความที่ตัวเอง 
เป็นคนเหนือ ก็เลยเรียกแอ๊บข้าว ซึ่งมันหายไปจริงๆ มันหายไปจากบ้านไทย  
ครัวไทย เวลาแอ๊บข้าวมันมีขนาดเล็กลง หรือมันหายไป มันสะท้อน 
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรอย่างน่ามหศัจรรย์ แอ๊บข้าวทีห่ายไปสะท้อน
ว่าจากแต่เดิมครัวเรือนไทยขนาดใหญ่ที่มีคนนั่งล้อมวงกินข้าวกันสี่ห้าคน และ
แต่ละคนก็มีเวลามานั่งกินข้าวร่วมกัน เพราะฉะน้ันในครัวเรือนไทยสมัยก่อน 
แต่ละบ้านจะก็มีแอ๊บข้าวหรือกระติ๊บข้าวขนาดใหญ่ใหญ่ที่พอส�าหรับสมาชิก 
ในบ้านกนิข้าวร่วมกนั แต่วนันีม้นัหายไปเพราะคนในครวัเรอืนอยูก่ระจดักระจาย
กันไปหมด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร บวกกับการพัฒนาความเป็น
เมือง ท�าให้ลักษณะครัวเรือนที่แต่เดิมนี้มีความเป็นครัวเรือนขยาย กลายเป็น 
ครวัเรอืนในลกัษณะใหม่ๆ เลก็ๆ ยิง่ไปกว่าน้ัน ข้อมลูครวัเรอืนท่ีมามกีย็งัไม่แสดง
ภาพที่ชัดเจนอย่างเต็มที่ ไม่ทันตามท่ีน้อง Emily และอาจารย์ศุทธิดา ไปพบ  
คือแม้จะรายงานว่าเป็นครัวเรือนขยาย แต่ขยายเป็นบางเวลา ขยายเฉพาะเวลา
กลางคนื กลางวันเป็นครวัเรอืนผูส้งูอายอุยูล่�าพงั หรอือยูเ่ลีย้งหลายเป็นครวัเรอืน
แบบข้ามรุ่น

ตอนนี้แอ๊บข้าวไปอย่ตามร้านอาหาร และขนาดก็ย่อมลงมาเหลือแอ๊บละสิบบาท 
ส�าหรับหนึ่งคนกิน ก่อนจะเอาข้าวเหนียวใส่ในแอ๊บ ต้องเอาข้าวเหนียวใส่ในถุง
พลาสตกิก่อนจะได้สะดวกต่อการท�าความสะอาด และการเกบ็ไว้อุน่ใหม่เวลาขาย
ไม่หมด ตัวแอ๊บข้าวที่เป็นเครื่องจักสานเลยไม่ต้องท�าหน้าที่ระบายอากาศตามที่
ควรจะเป็น



ครอบครวั “เปราะบาง” เมื่อการเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ารา้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลายคนไวเ้บื้องหลัง134

และหากจะพดูทัว่ๆ ครวัเรอืนไทยกจ็ะเหน็ว่าไม่ใช่เฉพาะแอ๊บข้าวเท่านัน้ทีห่ายไป 
ห้องครวักม็ขีนาดเลก็ลงไปด้วย เครือ่งเรอืนและเครือ่งครวัต่างๆ ทีม่คีวามจ�าเป็น
ในสมัยก่อน อย่างเช่น กระทะใบใหญ่เราก็ไม่เห็นแล้ว สังคมมัน modernize 
มากขึ้น เราไม่มีหม้อหุงข้าวใบใหญ่เพราะนอกจากสมาชิกในครัวเรือนเหลือ 
น้อยคน แถมแต่ละคนทานข้าวนอกบ้านเพราะการเดินทางใช้เวลานาน กลับมา
ทานข้าวกลางวัน หรือข้าวเย็นพร้อมกันไม่ทัน เวลานั่งทานข้าวร่วมกันท่ีบ้าน 
หายไป เวลาท�ากับข้าวร่วมกันหายไป และครัวเรือนไทยจะไม่มีทางกลับไปสู่
ครอบครัวขยายเป็นหลักอีกเลย สังคมไทยเราก�าลังจะวิ่งไปในทิศทางนี้  
แล้ววิง่ไปด้วยความรวดเรว็ ฉะนัน้ผมถงึเขียนข้างล่างว่าพฒันาการเช่นนีม้นัจะยิง่
รุนแรงมาก

ชดุงานวิจัยนีเ้ป็นงานทีอ่อกในแนว Futurist คือเราไม่ได้ท�าเพื่อพูดถึงปัญหาวันนี้
และแก้ปัญหาวันนี ้แต่เราอยากท�าเพือ่จะมองออกไปยีส่บิปีหรอืสามสบิปีข้างหน้า 
ถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างน้ีแล้ว เราควรจะต้องวางกลไกการดูแลกันอย่างไร 
ในประเด็นหนึ่งผมคิดว่าสิ่งท่ีตามไม่ทันแน่ๆ คือเรื่องนิยาม ครัวเรือนไทย 
เปราะบางตั้งแต่เรื่องนิยามเป็นต้นไป เพราะนิยามครัวเรือนและครอบครัวมันมี
ความลักลั่นซ�้าซ้อนกันอยู่ ผมมาสรุปเอาจากงานชิ้นนี้นะครับว่า จริงๆ แล้วเรา
นับครอบครัวไม่ได้ เพราะความเป็นครอบครัวเรานับกันท้ังสาแหรก จะใกล้จะ
ห่างไม่รู ้แต่สมาชกิในครอบครัวมสีายสาแหรกเชือ่มกนัอยู ่และเราไม่รูว่้าในหนึง่
สาแหรก มกีีค่รอบครวั จะนบัทัง้สาแหรกทัง้หมดเลยหรอืไม่ จะเอาสาแหรกใหญ่
ขนาดไหน เราจะเรียกคนในสาแหรกท้ังหมดว่าครอบครัวหรือจะเอาเฉพาะ  
Immediate family คือพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัว แต่แล้วคนที่เป็นพ่อหรือแม่ 
ในครอบครัวหนึ่งก็มีศักด์ิเป็นลูกหรือหลานในอีกครอบครัวหนึ่ง ถ้าจะเอา 
อย่างนั้นครอบครัวก็จะซ้อนเหลือมกันไปมา หาจุดตัดจุดแยกไม่ได้อยู ่ดี  
ท�าไปท�ามาครอบครัวเป็นหน่วยนับไม่ได้ มีลักษณะเป็นนามธรรมเสียมากก่า  
ด้วยเหตุนี้ส�านักงานสถิติซึ่งมีหน้าท่ีแจงนับเลยต้องนับครัวเรือนแทน ซึ่งใน 
ครวัเรอืนกม็ทีัง้ครวัเรอืนทีอ่ยูก่นัแบบมคีวามสมัพนัธ์กนั ตามนยิามของครอบครวั 
กับอยู่กันแบบมีความสัมพันธ์ หรือไม่มีความสัมพันธ์บ้าง แล้วลักษณะของแต่ 
ครัวเรือน และมีลักษณะของการใช้ “ครัว” และการกินอยู่ร่วมกัน

แต่เดิมครอบครัวนิยามว่าประกอบไปด้วย พ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์กันทาง 
สายเลือด แต่เด๋ียวนี้พัฒนาและนวัตกรรมด้านการเจริญพันธ์ รวมไปจนถึง 
การยอมรบัความหลากหลายของเพศสภาพมากข้ึน ท�าให้ครวัมคีวามหลากหลาย
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ไปอีกมากมาย สรุปได้แต่เพียงว่า ครอบครัวและครัวเรือน มีนิยามวิ่งตามไม่ทัน
เสียแล้ว และที่ส�าคัญมากคือนิยามมันไปผูกกับสิทธิ์และสวัสดิการหลายอย่าง  
ผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องสังเคราะห์และมาตกลงกันว่าเรานิยามจะ
ท�าอย่างไรดี และผมมาพบอีกว่าครอบครัว เป็นเรื่องของพื้นที่ของความสัมพันธ์ 
ความผูกพัน ในขณะที่ครัวเรือนมีมิติทางภูมิศาสตร์เป็นแหล่งที่ตั้งเมื่อมาอยู่ 
รวมกัน นั่งอยู่ด้วย กินข้าวด้วยกัน ในครัวเรือนเป็นหลัก อันนี้คือความแตกต่าง

ประเด็นที่สองที่เราสกัดออกมา เราพบว่าความเปราะบางมีอยู ่หกมิติที่ม ี
ความส�าคัญแล้วมันกระทบกับครอบครัวไทย คือเรื่องสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์และความเกื้อหนุนกันภายในครอบครัว เพศวัยและประวัติชีวิต  
และภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม ผมจ�าที่ท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ พูดไว้อยู่เสมอ  
ซ่ึงเป็นผู้ที่จุดประกายเรื่องนี้ให้ แล้วให้เราท�างานนี้ใน Phase แรกเมื่อตอนปี 
2557 ท่านพดูเรือ่ง Dependence คอืการพึง่พากนัในครอบครวั เมือ่พึง่พาดแูล
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แล้วมันจะท�าให้อบอุ่น มีความอยู่ดีมีสุข อันนี้คือมิติหนึ่งที่
ท�าให้เกดิความเปราะบางได้ เพศเกดิเป็นความเปราะบางอย่างในงานของอาจารย์
มนสิการที่ได้สะท้อนออกมา ท�าไปท�ามางานของอาจารย์มนสิการกลายเป็นงาน
สตรนียิมค่อนข้างมาก เด๋ียวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร ฟังไปแล้วผมกร็ูส้กึว่าเป็น
เรื่องเพศเป็นประเด็นใหญ่ทีเดียว รวมทั้งเรื่องวัยและประวัติชีวิต รวมไปถึง 
ภัยพิบัติ และประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ อันนี้เป็นมิติความเปราะบางที่ผมคิดว่า  
เราในสังคมไทยจะต้องสกัดออกมาเพื่อที่จะท�าให้เกิดเป็น Indicator หรือ 
เป็นตัวชี้วัด เพื่อที่จะมาจับตาดูความเปราะบางให้ชัดเจน

ชุดงานวิจัยนี้หลังจากท�าแล้ว เรามาพบคนเปราะบางส�าคัญสองคนในบ้านโดย
บังเอิญ คือผู้สูงอายุ กับมนุษย์แม่ ผมใช้ค�าว่า “มนุษย์แม่” เพราะว่าวาทกรรม
ออกมาอย่างนี้จริงๆ ใช้ค�านี้จริงๆ ถ้าบอกว่า “แม่” เฉยๆ รับรองว่านึกไปอีก
อย่าง แต่พอบอกมนุษย์แม่นี่มันมีอารมณ์และความเข้าใจในหัวอกของแม่ที่ ลูกก็
ต้องเลี้ยง งานต้องท�า สามีต้องดูแล และอาจต้องดูแลพ่อแม่ของตัวเองและของ
สามด้ีวย และในศตวรรษที ่21 นีผ้มคดิว่ามนัจะรนุแรงมากขึน้ใน เพราะ “ระยะ
ทาง เวลา และระยะห่าง” “Distance Time and Space” ระยะห่างเกิดจาก
ที่คนในครอบครัวไม่ได้อยู่ใกล้กัน เพื่อดูแลเกื้อหนุนกัน ลูกไม่อยู่ใกล้กับพ่อแม่ที่
เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจที่มันไม่เท่ากัน
ในแต่ละพื้นที่ ท�าให้ต้องย้ายถิ่น ลักษณะความเป็นเมืองที่มากขึ้น แม้ไม่ได้ย้าย
ออกจากจังหวัด อยู่ในจังหวัดเดียวกัน แต่หาเวลามาเจอกันได้ยาก ระยะทาง 
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อาจไม่เปลี่ยนไปมากนัก แต่เวลาท่ีใช้ในการเดินทางมันนานยาวขึ้น เป็นสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงระยะทางจากบ้านไปที่ท�างาน ซึ่งไม่เคยมีใครพูดมาก่อน 
มันยาวขึ้นทุกวัน เมื่อก่อนเราพูดเรื่องระยะทางจากบ้านไปที่ท�างานเป็นอุปสรรค
เฉพาะในกรุงเทพฯ ที่แต่ตอนน้ีหัวเมืองใหญ่ทุกเมืองประสบปัญหาเดียวกัน  
ผลที่ตามมาคือเวลาที่หายไป

ชดุโครงการวจิยัชิน้นีส้ะท้อนเรือ่งนีอ้อกมามาก ทรพัยากรในการดแูลครอบครวัที่
หายไปมากทีส่ดุคอื “เวลา” แต่ละคนท�างานหนักเพือ่ซือ้เวลาของคนอืน่มาท�างาน
ให้ตัวเอง เราท�างานเพื่อว่าเราจะได้มีเงินเพื่อไปจ้างคนอื่นมาท�าบางสิ่งบางอย่าง
แทนเรา เช่น จ้างคนมาช่วยเลีย้งลกู จ้างแม่บ้านท�าความสะอาดบ้าน ท�ากบัข้าว 
ซกัผ้า ดแูลผูส้งูอายแุทนเรา เวลาท�างานได้เงนิเยอะๆ ดเูหมอืนจะซือ้เวลาได้มาก
แต่ท�าไปท�ามา ยิ่งท�างานเวลายิ่งหายไป สะท้อนไปถึงระยะห่างที่มันเกิดขึ้น  
เป็นเรื่องระยะห่างของสถานที่ และระยะห่างของความสัมพันธ์ ไม่ใช่ว่าไม่รักกัน
หรือไม่ผูกพักกัน แต่เวลาอยู่ห่างกันโอกาสในการท่ีจะดูแล ช่วยเหลือ สัมผัส  
มันหายไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะในยามวิกฤตหรือคับขัน

ศักดิ์ศรีของมนุษย์แม่ที่สะท้อนออกมามันล�้าลึกไปกว่านั้นอีก คือตัวเองมีลูกตาม
ความต้องการและความคาดหวงัของตวัเอง ของสงัคม และของครอบครวั แต่ใน
ขณะเดียวกนัตวัเองกต้็อง Balance ศกัดิศ์รใีนการทีจ่ะต้องอยูใ่ห้ได้ในฐานะของ
ภรรยาและลูกสะใภ้ของสังคมไทยยุคใหม่ท่ีต้องไม่ให้ได้ช่ือว่า “เกาะสามีกิน” 
ปรากฏว่าเวลาทีจ่ะลาออกมาเลีย้งลกูเตม็เวลา เพือ่ให้เวลากบัลกู และจะจ้างใคร
มาเลี้ยงก็หายากแสนยากและแพงแสนแพง ด่านแรกที่นึกถึงคือ “แม่สามี” รวม
ถึงญาติฝั่งสามีว่าคิดอย่างไร คนอื่นจะดูว่าอย่างไร ฉันมาเกาะสามีกินหรือเปล่า 
ผมคดิว่าความลกัลัน่อย่างนีเ้ป็นประเด็นท่ีชัดเจนแล้วใหญ่มากขึน้เรือ่ยๆ ในสงัคม
นะครับ 

ส่วนในเรือ่งของศกัด์ิศรขีองผูส้งูอายทุีส่ะท้อนออกมาจากงานของอาจารย์ศทุธดิา 
ท�าให้เราโยงกลบัมาเรื่อง Independence ทีน่่าสนใจมาก ความย้อนแย้งทีเ่กดิ
ขึน้คอื ศกัดิศ์รเีป็นเรือ่งของ Independence คอือยูไ่ด้ด้วยตวัเอง ไม่พึง่พาใคร 
ไม่ต้องแบมอืขอใคร ฉนัอยูไ่ด้ไม่รบกวนใคร แต่ในขณะเดยีวกนั ความอบอุน่และ
ความอยู่ดีมีสุขมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนสามารถ Dependence คือพึ่งพาซึ่งกัน
และกนัได้ ในสงัคมไทยเราท�าให้มนัไปพร้อมๆ กันไม่ได้ แต่เราพยายามท่ี Force 
ให้มันไปด้วยกัน
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ด้วยสถานการณ์บางอย่าง ผู้สูงอายุ ณ วันนี้ มันก้าวข้ามพ้นมาจากคติที่ว่าแก่
มาแล้ว “กินกับลูก” เดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุอยากอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่อยากรบกวนลูก 
ถ้าลูกจะย้ายไป เพื่อเป็นความพัฒนา ก้าวหน้าของลูก แถมถ้ามีหลานก็ส่งกลับ
มาให้ช่วยเลีย้งอกี กลบัรูส้กึว่าฉนัได้ท�าหน้าทีม่ศีกัดิศ์รอียูแ่บบ Independence 
แต่แล้วยิ่งแก่ยิ่งเหงา สิ่งที่มันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนมากจากงานของ 
อาจารย์ศุทธิดา คือตอนนี้ผู้สูงอายุไทย “กลัวตายอย่างโดดเดียว” ตายแล้ว 
ไม่มใีครรู ้ซึง่ผมคดิว่าญีปุ่น่ท�าใจได้แล้ว คนญีปุ่น่เรยีกว่า Kodokushi (孤独死)  
แล้วมีบริการด้วยนะครับ ถ้าหากตายคนเดียวจะมีบริการ Mobile เข้าไปเคลียร์ 
Apartment ของคนทีต่ายคนโดดเดีย่ว เพราะว่าคนท่ีตายอย่างโดดเดยีวนี ้สภาพ 
Apartment จะเละเทะมาก เราก็พยายามไม่ให้สังคมไทยไปถึงตรงนั้น

เรือ่งฐานข้อมลูทีอ่าจารย์ปิยวฒัน์พดู จีเ้ป็นประเด็นใหญ่มาก และเป็นเรือ่งท้าทาย 
ฐานข้อมูลครัวเรือนมี บอกไม่ได้ว่าเปราะบางหรือไม่ ถ้าเชื่อมงานของอาจารย์ 
ปิยวัฒน์ กับงานของอาจารย์ศุทธิดา ท�าให้เห็นภาพฐานข้อมูลที่เราต้องการได้ดี
ข้ึน หน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นตอนนี้อาจมองภาพเหล่านี้ไม่ออก หรือมองยาก 
เพราะมนัไม่มสีถติหิรอืไม่มข้ีอมลูท่ีสามารถจบัต้องได้ สร้างนโยบายเพือ่ช่วยเหลอื
ได้ยาก ในขณะเดียวกัน งานของ Emily และก็งานของอาจารย์ศุทธิดา คือ 
ครวัเรอืนขยายมนัขยายเป็นบางเวลา บางเวลามนัไม่ขยาย บางเวลาอยูโ่ดดเดีย่ว 
อยู่ล�าพังคนเดียว บางเวลาอยู่แบบข้ามรุ่น เรื่องฐานข้อมูลเป็นเรื่อง Sensitive 
เพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนด�าเนินการ

พอพูดไปอย่างนี้ก็คงจะพากันคิดว่าหน่วยราชการเป็นคนเก็บแน่นอน แต่ท่ี
ออสเตรเลียไม่เป็นนะครับ ข้อมูลท่ีอาจารย์ธีระนงค์ Review มา รายงานว่า
ออสเตรเลียเขาไม่ได้เริ่มจากภาครัฐ แต่กลับเป็น Non-government ที่เป็นคน
ท�า แต่ถ้าเป็นในประเทศไทยข้ึนชือ่มาอย่างนี ้มนัต้องเป็นงานภาครฐัแน่ๆ แต่พอ 
เป็นงานภาครัฐ ผมก็ไม่รู้ว่ากระทรวงไหนที่อยากจะรับท�า หรือว่ากระทรวงไหน
ที่อยากจะเป็นคนเริ่ม

ผมยุอาจารย์ธีรนงค์ให้พูดเรื่อง Thai Age Agency อาจารย์ธีรนงค์ไม่เอาด้วย 
ผมไปสงัเคราะห์งานของอาจารย์ธรีนงค์แล้วพบว่าม ีหน่วยงานท่ีท�างานแบบ Age 
Agency คือเป็นหน่วยงานแบบ Non-government ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับ 
การดูแลและสวัสดิการผู้สูงอายุเบ็ดเสร็จ มีแล้วในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ซึ่งเขาท�างานได้ดีมากๆ นอกจากท�างานเป็นเครือข่าย 
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ทีแ่ล้ว เขายงัช่วยประเมนิด้วยว่าบ้านไหน คนไหนเปราะบาง ผูส้งูอายคุนนีอ้ยูใ่น
ระดับไหน ต้องการความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหน และท�างานผ่านเครือข่าย
ให้การให้ความช่วยเหลอือย่างครอบคลมุ ซึง่ผมคดิว่าจากวนันีถ้้าจะไปถึงระดบันัน้  
ใช้เวลาอีกนาน

ในเรื่องระบบของการสนับสนุนน้ี ไม่ใช่ว่ามาโผล่ท่ีงานของอาจารย์ธีรนงค์อย่าง
เดียว จริงๆ แล้วเรารู้สึกได้มาตั้งแต่งานของอาจารย์มนสิการ อาจารย์ศุทธิดา 
และอาจารย์ปิยวัฒน์ การช่วยดูแลครอบครัววันนี้เราต้องขอพึ่งข้างบ้านด้วย  
ซ่ึงเรื่องนี้เราไม่คาดว่าจะได้พบเลย แต่งานของอาจารย์ศุทธิดารายงานออกมา
อย่างชัดเจนว่า วันนี้เราฝากผีฝากไข้ไว้กับคนข้างบ้าน เพราะคนในบ้านอยู่
กระจัดกระจายห่างไกลกัน แต่ไม่มีกลไก หรือไม่มีระบบที่จะท�าอย่างไรให ้
ข้างบ้านช่วยดแูลกนัและกนัได้ ดไีม่ดข้ีางบ้านจะ Alienate หรอืเป็นคนแปลกหน้า 
มากขึน้โดยเฉพาะเมือ่สงัคมเป็นเมอืงมากขึน้ ส่วนเรือ่งกลไกการระดมทนุเพือ่มา
ช่วยดูแลกิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ผมคิดว่าเราอาจจะไปถึงตลาดหลักทรัพย์ได้ 
นะครับ ถ้าตลาดหลักทรัพย์วันนี้สามารถที่จะระดมทุนส่วนหนึ่งมาเพื่อกิจการ 
เพื่อสังคม เป็นทุนส�าหรับ Social investment และเกิดมี Social investor 
แต่วันนี้ทั้ง Social investment และ Social investor อาจท�าเองไม่ได้เต็มที่
นักเพราะไม่ได้ถูก train มาให้ท�าทางนี้หรือคิดทางนี้ และเราก็ต้องไปเชื่อมโยง
กับ Social entrepreneur ซึ่งต้องเป็นคนที่มี Inner หรือมี Passion ในการ
ที่จะท�ากิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการดูแลครอบครัวและการดูแลผู้สูงอายุ  
มันอาจจะเป็นกระดานลงทุน แบบกระดานสีขาวขึ้นมา อันน้ีส�าหรับลงทุน 
เพื่อกิจการเพื่อสังคมแบบนี้ แล้วจะมีเงื่อนไขว่าการลงทุนท่ัวไปใดๆ ต้องลงทุน 
ในกระดานนี้เท่าไหร่ อาจจะเป็นกลไกในลักษณะอย่างนั้นได้

ผมคดิว่าเรือ่งข้อเสนอแนะไม่พดู แต่ละท่านพดูไปหมดแล้ว ไม่อยากจะสงัเคราะห์
อีกรอบหนึ่ง ทั้งหมดชัดเจนอยู ่แล้ว เพียงแต่ประเด็นที่อยากทิ้งท้ายไว้ว่า  
ชุดโครงการวิจัยนี้เป็นงานแบบ Futurist ไม่ได้ท�าเพื่อจะบอกว่าสถานการณ์วันนี้
เป็นอย่างไร แต่มุ่งที่จะบอกว่าในอนาคต เราจะต้องท�าอย่างไร
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อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะ Highlight ท่านอาจารย์ปราโมทย์10 ท่านได้บัญญัติ
ค�าว่า “วยาคต”ิ หรอื “Ageism” มาแล้ว ซึง่หมายถงึ “อคตหิรอืการเลอืกปฏบิตัิ
ต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งอายุหรือวัย” ซึ่งก่อนจะมีวยาคติ เรามี 
มรณสติ คือสติต่อการตาย หรือมรณาณุสติ คือการมีสติท่ีดีต่อการตาย  
เป็นทางพระพทุธศาสนา แต่อยากจะเสนอให้เพิม่เตมิค�าว่า “วยสต”ิ ซึง่หมายถงึ
การระลึกถึงความล่วงแห่งวัยเพื่อจะเตรียมตัวเองด้วย ผมเข้าใจว่ายังไม่มีค�านี้ 
ไม่ใช่ว่าเตรยีมตวัเองตอนอายหุกสบิ ส�าหรบัท่านทีอ่ยูห้่องนี ้อายสุีส่บิเตรยีมได้แล้ว  
เพราะอย่างที่เรียนว่าในสถานการณ์อีกสิบหรือยี่สิบข้างหน้ามันรุนแรงมากขึ้น  
เงินจะพอใช้จ่ายหรือไม่ อยู่ท่ีไหนดี ผมคิดว่าสังคมไทยต้อง Strong แล้วก็จะ
ต้องอยู่อย่าง Independent ทุกอย่างมันบีบคั้นเราให้เราต้อง Independent

สุดท้ายนี้ ผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมา “กระแสกลับบ้าน” ท่ีเกิดขึ้นในสื่อต่างๆ  
มันอาจเป็นเสียงที่บอกได้ว่าครอบครัวเราเปราะบางอย่างรุนแรง เราจะพบ 
การกลับบ้าน ไปท�ากิจการ อยู่กับครอบครัว ไปอยู่กับพ่อแม่ อยู่กับบ้านเกิดเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มันสะท้อนจริงๆ ว่า นี่คือสิ่งที่คนต้องการ

ผมขอขอบพระคณุ ท่านทีป่รกึษาของเรานะครบั ท่านอาจารย์ปราโมทย์ อาจารย์
อภิชาติ11 และอาจารย์รศรินทร์ครับ และขอเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
ครับ ขอบพระคุณครับ 

คุณส�ารวย12 ผมว่าเป็นงานวิจัยทีด่ีมากนะครับ อยากให้ต่อยอดงานวิจัยนีน้ะครับ คืออยากให้
ภาควิชาการท�างานร่วมกับทางภาคปฏิบัติก็คือในส่วน อยากจะได้ข้อเสนอท่ีมัน
เป็น Package ทีม่นัจะขบัเคลือ่นได้จรงิ เช่น สามสบิบาทรกัษาทุกโรค คือเสนอ
การขับเคลือ่นทีม่นัเป็น Package ทางภาควชิาการอาจจะร่วมกนัทางภาคปฏบัิติ
ก็ได้ ถ้าเกิดอันไหนที่เห็นด้วยกันที่มันมี Impact กว้างๆ แบบว่าที่ยังไม่มีอยู่ใน
ปัจจุบันนะครับ เราอาจจะมองเห็นว่ามันท�าได้ดีกว่า และหากต้องการพลังที่ขับ
เคลือ่นกอ็าจจะต้องเสนอต่อฝ่ายการเมอืงนะครบั ถ้าข้อเสนอท่ีไม่ม ีAction plan 

10 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล

11 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล

12 คณุส�ารวย สวุรรณภกัดจีติ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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บางทภีาคปฏบิตักิไ็ม่รูว่้าจะท�าอย่างไร และกต้็องไปคดิต่อน่ะ ใช่ไหมครบั แต่ถ้า
เกิดมันมี Action plan ท่ีบอกเลยเลยว่าน่าจะท�าอย่างน้ี หน่ึง สอง สาม  
สี่ แล้วก็ไปขายไอเดียต่อภาคปฏิบัติว่าจะต้องท�าอย่างนี้ๆ ผมว่ามันจะช่วยให ้
ภาคปฏิบัติท�างานขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขอตอบทางอาจารย์ปิยวัฒน ์
นิดหนึ่งนะครับ ที่เกี่ยวกับภาคท้องถิ่น ตอนนี้คือเป็นหน้าท่ีของกระทรวงนี้  
คือเราก�าลังรณรงค์ท�าอยู่ เขาเรียกว่า UD หรือ Universal Design ตอนนี้เรา
ก็พยายามจะท�า MOU (Memorandum of Understanding) กับจังหวัด
ต่างๆ โดยเฉพาะทีส่าธารณะเพือ่ให้ผูพ้กิารเข้าถงึ แล้วกต่็อไปกจ็ะให้แก่ผูส้งูอายุ
ด้วย ในการใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกของภาคราชการ อันน้ีเราพยายามท�าอยู่
ครับ แล้วพยายามที่จะท�าให้มันครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น อย่างเช่น รถเมล์
ชานต�่า หรือมีทางลาด อะไรพวกนี้ ตอนนี้คุณกฤษณะ13 เป็น presenter  
ของ UD ของผู้พิการครับ

กอ็ยากให้ท�าต่อนะครบั อยากให้มนัม ีImpact เอาน้อยเรือ่งแต่ให้มนัม ีImpact 
จริงๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีมันจะเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆ อยากให้ 
ภาควิชาการช่วยทางภาคปฏิบัติน่ะครับ ขอบคุณครับ 

คุณศิริวรรณ14 ขอบพระคุณคะ จากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะ ต้องขอบพระคุณงานวิจัยทั้ง 
สี่ช้ินนะคะ ที่กระทรวง พม.15 ได้ประโยชน์เต็มๆ ในการน�าไปใช้ มีนิดหนึ่งที่
สงสัยว่ามีผู้แทนท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมในเวทีนี้หรือไม่ เพราะว่าจริงๆ แล้วข้อมูล
ทีอ่าจารย์เข้าไปศกึษาในระดบัพืน้ทีน่ีม้คีวามน่าสนใจมาก ทีท้่องถิน่จะต้องน�าเอา
ผลการศกึษานีไ้ปพฒันานโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการพจิารณาฐานข้อมลู
เปราะบาง ซ่ึงตัวนี้ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าในเรื่องของระดับท้องถ่ินนี่เราก็
ขอให้ทุกท้องถิ่นนี้มีข้อมูลผู้สูงอายุท่ีเป็นปัจจุบัน ขณะนี้ท่ีเขาท�ากัน เขาก็จะท�า
เป็นระดับสีเขียว สีเหลือง สีแดง คือติดสังคม ติดบ้าน แล้วก็ติดเตียง ซึ่งอันนั้น
มันหยาบไป แต่ว่าถ้าดูลึกๆ ไปในเรื่องมิติความเปราะบางท่ีอาจารย์ได้ให ้
รายละเอียดว่า เราดูมิติของเรื่องอะไรบ้าง อย่างน้อยมันเป็นข้อมูลทางวิชาการที่
จุดประกายให้คนที่ท�างานในระดับพื้นท่ีได้คิด แล้วก็ได้เห็น คือคิดแล้วก็เห็น  

13 คุณกฤษณะ ละไล นักข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์
14 คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์
15 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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แล้วก็คิด แล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้ จริงๆ ตัวนี้เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญในระดับ
ต่อไปว่าเราจะท�าอย่างไรให้ท้องถิ่นมฐีานข้อมูลครัวเรือนเปราะบางทีเ่ป็นปัจจุบนั
ด้วยเพราะว่าข้อมูลที่เก็บวันนี้ อีกไม่กี่วันหรือเดือนสองเดือน ผู ้สูงอาย ุ
ก็เปลี่ยนแล้ว เพราะว่าความเปราะบางมันเปลี่ยนเร็วมาก มันสามารถหลุด 
จากความเปราะบางได้ ตามที่อาจารย์บอก

เรือ่งของการคนืข้อมลูให้ท้องถิน่วเิคราะห์ได้ใช้เป็น น่ีส�าคัญอย่างยิง่ ขอบพระคุณ
ทีอ่าจารย์พดูถงึ ศพอส.16 รวมท้ังเรือ่งของกลไกในท้องถ่ินท่ีทาง พม. ได้ไปลงทุน
ท�าศูนย์ละหนึ่งล้านบาท ทั้งสร้างใหม่ และซ่อมในสิ่งที่เป็นอาคารดั้งเดิม  
ตัว ศพอส. เป็นของดีในชุมชน ท่ีจะเป็นเสมือน Daily Activity Center  
ให้ผู ้สูงอายุออกจากบ้านได้ มามีกิจกรรมร่วมกัน ตอนน้ีท่ีอาจารย์บอกว่า 
อยากให้มีเพิ่มขึ้น ปี 61 เราขยายอีกสี่ร้อยแห่ง จากเดิม 878 เป็น 1,278 แห่ง 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นเราต้องดูในเรื่องของเชิงคุณภาพด้วย ตอนน้ีบ้านเรามีของเยอะๆ 
แต่ว่าไม่ได้ใช้งานก็ค่อนข้างเยอะ แล้วเราพยายามจะขับเคลื่อนให้ ศพอส.  
มีมาตรฐานตามที่อาจารย์ได้พูดถึงนะคะ 

เรือ่งของการปลดลอ็คระเบยีบเป็นเรือ่งท่ีต้องพดูต่อ เพราะตอนน้ียงัไม่ได้ปลดเลย 
แต่มีความพยายามอย่างเข้มข้นมากขึ้น ณ ปัจจุบันทางส�านักนายกฯ ก็พยายาม
ช่วยอยู ่ประเดน็ทีอ่ยากจะให้ข้อสงัเกตนดิหนึง่ ในเรือ่งของข้อเสนอทีอ่าจารย์พดู
ถึงเรื่องกลุ่มเพื่อนบ้าน จริงๆ ตัวนี้ในท้องถิ่นเรามี อสม.17 อยู่แล้ว ตอนหลังก็
มาเป็นจิตอาสา มาเป็น Care giver ที่ท�างานภายใต้ Care manager ที่มี 
Care plan เป็นตัวก�าหนดการท�างานกับผู้สูงอายุกลุ่มผู้พึ่งพิง หรือติดเตียง 
จรงิๆ แล้วกลุม่เพือ่นบ้านเป็นอกีกลุม่หนึง่ท่ีเราพดูถงึไม่เยอะ ไม่ได้เตมิความเข้มข้น  
จริงๆ เพื่อนบ้านนี้ในพหุแคร์ ที่รู้อะไรของผู้สูงอายุเร็วที่สุด และจะเป็นของดีใน
การท�าหน้าที่เฝ้าระวังปกป้องคุ้มครอง และก็เป็นเหมือนสื่อเร็วๆ ที่สามารถบอก
ข้อเท็จจริงของผู้สูงอายุ ณ นาทีปัจจุบัน เช่น เขาหกล้ม หรือเขาตะโกนเรียก 
กลุ่มเพื่อนบ้าน จริงๆ ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของการ Empower เท่าที่ควรใน 
Study นี้ อยากให้อาจารย์เสนอกลไกที่จะช่วยท�า ในเขตชนบทเรื่องเพื่อนบ้าน
คุยกันไม่ยาก แต่ถ้าไปจับในเขตเมืองที่คนมีความเป็นปัจเจก เป็นครอบครัวของ

16 ศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุ(ศพอส.) ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

17 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
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ใครกค็นนัน้ดูแลเนีย่สงู อย่างในกรงุเทพฯ ต้องหาทางท�าให้เพือ่นบ้านหนัมาคยุกัน  
ดูแลซึ่งกันและกัน

ส่วนของอาจาย์เรื่องของธุรกิจเพื่อสังคม จริงๆ มีข้อสังเกตนิดหนึ่ง ถ้าอาจารย์
เพิ่มบทวิเคราะห์ในความเป็นไทยๆ ของเรา เนื่องจากทาง พม. ท�างานร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชนค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทท่ีเป็น Leading  
company ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เข้ามาช่วยซ่อมบ้านผู้สูงอายุ จริงๆ มัน
มีความพยายามที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุ ผ่านภาคธุรกิจ
เอกชน เช่น ในเรื่องของ Homepro เรื่องของ Se-ed Book จุดแข็งที่เขา 
เริ่มตระหนักในสังคมสูงวัยบ้านเรา เค้ามี Manpower ที่ลดลง เขากลับมาใช้
ประโยชน์จากผู้สูงอายุ การจ้างงานก็เป็นเรื่องหนึ่งในการดูแล และปกป้อง
คุม้ครองผูส้งูอาย ุอาจจะให้อาจารย์วเิคราะห์เพิม่ในเรือ่งของจดุแขง็ หรอืจดุอ่อน
ที่มันเริ่มจากท�าให้กลไกของภาคธุรกิจและเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมตรงน้ี 
น้อยลง ถ้าตรงนี้มันจะท�าให้งานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

และตัวอื่นก็ต้องชมนะคะ รวมถึงการน�าเสนอที่มีการร้อยเรียง แล้วก็ส่งผ่าน 
จากนักวิจัย จากครอบครัวที่เป็นผู้หญิงน�า แล้วก็มาถึงครอบครัวเปราะบาง  
ทั้งในเรื่องของท้องถิ่น รวมทั้งการมีบทบาทร่วมของภาคเอกชน ก็ต้องชมว่า 
รูปแบบการน�าเสนอน่าสนใจมาก ขอบพระคุณมากคะ 

ดร.สุวิณี18 อาจารย์สุวิณี จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ต้องขอ
ขอบคณุว่าวนันีเ้ราได้รูจ้กัลกัษณะการอยูอ่าศยัของผูส้งูอายทุีท่�าให้ท่านเปราะบาง
นะคะ เหมือนกับเราท�างานกับผู้สูงอายุเน่ีย เราก็จะพบว่า เอ... ท�าไมท่านมา
ชมรม มาศนูย์เรยีนรูไ้ม่ได้นะ มข้ีอจ�ากดัอย่างไร วนันีเ้ราเหน็ลกัษณะของการอยู่
อาศัยที่ท�าให้ท่านเปราะบาง ทีนี้สนใจตรงที่อาจารย์ปิยวัฒน์เก็บข้อมูลใน อปท. 
อาจารย์ได้เก็บในส่วนที่เป็นของ กทม.ไหมคะ ว่าในส่วนที่เป็น Local govern-
ment ผูบ้รหิารท้องถิน่ มส่ีวนช่วยอย่างไรบ้าง ว่ามนัจะสบืเนือ่งกบั Long-term 
care ที่ท่านอาจารย์ศิริวรรณได้พูดถึงว่าเรามีสามกลุ่ม แต่ตรงนี้เรารู้แล้วว่าเรา
สามกลุม่ทีเ่ราจะพฒันาไปสูต่รงนัน้ใน อปท. ในส่วนทีเ่ป็นเขตใน กทม. ได้มส่ีวน
ช่วยตรงนี้อย่างไร เพราะว่าในเรื่องของการดูแล Long-term care ต้องเป็น  
 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช อาจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Multi-sector พหุภาคีแล้ว เพราะว่าล�าพังทางสุขภาพอย่างเดียวไปไม่ได้ ฉะนั้น
ต้องอาศัยหลายๆ ส่วน

ดร.ปิยวัฒน์ อันนี้ไม่ได้ครอบคลุมในพื้นที่ กทม. ครับ เราไม่ได้เก็บครับ 

ดร.ศราวุธ19 อันแรกก็อยากจะชมเลยครับ ตั้งแต่คุณ Emily เป็นต้นมาเลย Emily นี่ดูจากทุน
ทรัพย์ หรือวัยวุฒิ อะไรต่างๆ เนี่ย ท�าได้ขนาดนี้ ถ้าผมดู Amarica’s Got 
Talent นะผมกดปุ่มทองค�าให้เลย ให้ Ph.D. ไปเลย ส�าหรับทางทีมวิจัยน้ี  
ผมว่าดีมาก เพราะว่าน่าเกินมาตรฐาน สกว. ด้วยซ�้ามั๊งครับ ไม่ทราบสิ เกิน
มาตรฐาน TDRI ก็แล้วกัน ผมมีข้อสังเกตประมาณ 4 ประการ ท่ีอาจจะเป็น
ประโยชน์นะครับ

อันแรกเวลาพูดถึงภาคเอกชน ท่านไม่ได้นิยามให้ชัดเจน ว่าท่านหมายถึงอะไร 
ความจริงมันมีกลไกที่คุณศิริวรรณถามหานั้นคือว่า มาตรฐานแรงงานไทย 8001 
ปี 2553 มันมีก�ากับไว้เลยว่า CSR20 ความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วบริษัทตั้งแต่
ขนาดกลางข้ึนไป ที่จริงตั้งแต่เล็กขึ้นไปด้วยซ�้านะ แต่ว่าส่วนใหญ่ท่ี Sensitive 
มากก็คือกลางและใหญ่ จะต้องไปขอ CSR ตัวนี้จากกระทรวงแรงงาน แล้วใน
การท�าอย่างนั้นนะ จะต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร 
กต้็องออกไปท�า CSR ตรงนีน่้าจะเป็นจดุทีด่งึเข้าไปได้ เอาเรือ่งผูส้งูอายไุปดดู้วย 
น่าจะได้ 

อนัทีส่อง คอืเรือ่งฐานข้อมลูครอบครวัเปราะบางน่ี ก็เห็นด้วย แต่ว่าเคยไปดูข้อมลู 
จปฐ.21 ไหมครับ จปฐ. เป็นฐานข้อมูลท�ามาหลายปีแล้ว ก็เสริมไปตรงนั้น  
แต่ขอบอกว่า หลายๆ ท่าน อาจารย์ที่มหิดลเองก็บอกว่า จปฐ. มีความจ�ากัด 
อันนั้นให้เห็นความยากของการไปเก็บข้อมูล เราเสนอให้เก็บได้ แต่ว่าท�าได้หรือ
ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

19 ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development  
Research Institute: TDRI)

20 Corporate Social Responsibility
21 ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน
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อันที่สามพูดถึงระบบสนับสนุน รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าพูดถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการหรือเปล่า ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ หลายๆ ประเทศอย่างสิงคโปร์
ก็ตาม ในไทยก็เริ่มท�ากันแล้ว คือมันเริ่มตั้งแต่ในกรุงเทพฯ ลงไปถึงโรงพยาบาล
จังหวัด รพสต.22 ไปถึง อสม. ไปถึง อปท. ไปถึงเพื่อนบ้านเลย ตรงน้ี 
มันจะเช่ือมโยงเรียงร้อยกันอย่างไร คือท่ีท�ามาดีแล้ว ผมประเภทขี้เกียจช่างริ  
ขี้ติท�าไม่เป็นหรอกนะ ก็เสริมตรงนั้นว่าน่าจะดูสักนิดหนึ่ง

อีกประเด็นหนึ่งเวลาพูดถึงความเปราะบางของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ผมไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนโครงสร้างจากเขตเทศบาลไปสู่เขตเมืองม ี
ผลกระทบไหม ต่อไปนี่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีเขตเมือง และสภาพความเป็น
เมืองท�าให้พฤติกรรมอะไรต่างๆ หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้อยาก
ให้มอง ขอบคุณครับ ขอชมอีกทีนะครับว่าดีมาก

ดร.จิราพร23 จริาพร เกศพิชญวฒันา จากคณะพยาบาลศาสตรจ์ฬุา ก่อนอืน่กค็งต้องขอบคุณ
ทีมวิจัยที่ได้ศึกษางานวิจัยที่น่าสนใจ แล้วก็มีมุมมองที่สะท้อนอะไรหลายอย่าง 
ในเรือ่งเกีย่วกบัสงัคมไทยในยคุขณะนี ้ซึง่เราอยูใ่นช่วงของการเปลีย่นแปลงอย่าง
รุนแรง ที่นี้ในประเด็นที่ทางทีมวิจัยเลือกใช้ค�านะคะ ก็ค�าว่า “เปราะบาง” ซึ่งก็
ต้องขอบคณุนะคะ เพราะว่าค�านยิามของค�าว่าเปราะบาง เป็นค�าทีถ้่าทางในทาง
สุขภาพเราก็จะเข้าใจถึงค�าว่า Frailty ซึ่งนิยามมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่ง แต่ว่า 
ในที่นี้เราใช้ครอบครัวหรือครัวเรือนท่ีเปราะบาง แล้วก็มี Definition ท่ีชัดเจน 
ตรงนี้พอฟังก็โอเคก็เข้าใจ

อันหนึ่งที่อยากเป็นข้อสังเกตนะคะ ถ้าเป็นผู้สูงอายุเปราะบางนะคะ ส�าหรับ 
ผูส้งูอายโุดยเฉพาะ ถ้าเป็นนยิามตามองคก์ารอนามยัโลกมนักจ็ะเน้นในเรือ่งของ
ความก�้ากึ่งระหว่างตัวผู้สูงอายุอยู่ในช่วงที่ช่วยตัวเองได้ กับที่จะตกไปอยู่ในกลุ่ม
ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อยู่ตรงกลางแล้วค่ะ ก�าลังหมิ่นเหม่ที่ก�าลัง
จะต้องมีภาวะพึ่งพิงนะคะ ซึ่งตรงนี้ในงานที่อาจารย์ที่น�าเสนอ ก็จะเป็นลักษณะ
ของผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัว หรือครัวเรือนที่เปราะบาง เพราะฉะนั้นอาจจะ 
ไม่ได้เป็นมิติสุขภาพอย่างเดียว อันนี้คือประเด็นแรกที่ตั้งข้อสังเกต

22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
23 รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ครอบครวั “เปราะบาง” เมื่อการเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ารา้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลายคนไวเ้บื้องหลัง 145

ที่นี้อีกอันหนึ่งค่ะ คือข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีพูดถึงเรื่องการดึงภาคเอกชน  
หรือทางด้านภาค Social enterprise เข้ามาช่วยในด้านของการพัฒนาระบบ 
การรองรับหรือการดูแลผู้สูงอายุ ตรงน้ียังไม่ค่อยชัดเจนค่ะ คือเท่าท่ีฟังอาจจะ 
มีอยู่ใน Report ถ้าถามว่าขณะน้ีเริ่มมีภาคเอกชนสนใจ หรือว่ามองในเรื่อง 
ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเรื่องของสังคมสูงอายุของบ้านเรา พอเขาเห็น
ความส�าคญัและกส็นใจอยู ่แต่ว่าโจทย์ของเรา บางทเีขากไ็ม่รูห้รอกคะว่าสิง่ทีจ่ะ
มาน�าเสนอ หรือว่ารูปแบบที่เขาจะท�านั้น ควรจะท�าในรูปแบบไหน ในขณะนี้นะ
คะ เท่าที่อาจารย์จิราพรได้คุยกับภาคเอกชน ก็จะมีคนรุ่นใหม่ค่ะ ท่ีมองธุรกิจ
เกีย่วกบัด้านผูส้งูอายเุป็นตลาดใหญ่ มกีารเริม่โครงการท่ีเป็นคนรุน่ใหม่ Start-up 
มาเปิดเป็นคล้ายๆ Nursing home มีบริการที่เป็น Application, Help at 
home ทีเ่ป็นภาค Private ทีเ่ข้ามาเล่นเตม็ตวั แต่ว่าพอไปคยุกบัเขา เขากบ็อก
เลยคะ มันเป็นเรื่องของ Cost ที่ค่อนข้างจะสูง เพราะฉะนั้นค่าบริการมันก็จะ
สูงมาก เราจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้คนที่เขากสนใจ มองว่ามันเป็นตลาด มันเป็น
ช่องทางธุรกิจ แต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะใส่อะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้คน 
กลุ่มนี้ได้พัฒนารูปแบบบริการที่สามารถจะเลี้ยงตัวได้ ในขณะเดียวกันมันก็ช่วย
ตอบโจทย์ให้กับสังคม โดยที่ภาครัฐที่อาจารย์ท�าเป็นภาพที่ภาครัฐจะต้องมา  
Support ตรงนีค้งต้องเป็นโจทย์ใหญ่ทีภ่าครฐัเราจะต้องหารปูแบบในการสนบัสนนุ  
ว่าเราจะท�าในเรื่องของระบบภาษี หรือเป็นเรื่องของการจัดอะไรบางอย่างท่ีเป็น
ผลประโยชน์ให้กับภาคเอกชนท่ีเขาจะลงมาช่วยในการพัฒนาระบบตรงน้ีให้กับ
ประเทศไทย

ในงานของอาจารย์ทุกชิ้นนะคะ มีความส�าคัญและก็น่าสนใจ แล้วก็เห็นด้วยกับ
อาจารย์สวุณีิอย่างยิง่ว่า ขณะนีอ้นัหนึง่ท่ีเรามอง และรฐัก็จะพดูเสมอว่าเรามรีะบบ 
Long-term care เราม ีcare giver เราม ีcare manager ซึง่เราครอบคลมุ
แล้วคะห้าแสนคนที่รัฐจะ Cover แต่ว่าถ้าไปดูของจริงในพื้นที่ ในฐานะคนที่
ท�างานในด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะระบบ Long-term care ในเมืองใหญ่  
ในกรุงเทพมหานคร เราจะพบปัญหาเยอะมากๆ ว่าเรื่องของความครอบคลุม 
และเรื่องของคุณภาพ เราไม่ใช่ว่ามีแค่ Policy ว่ามีจ�านวน Care giver สาม
พันคน มี Care manager สามพันกว่าคน มี Care givers เกือบแสนคน
เท่านั้น มันไม่ใช่จ�านวน แต่ว่าเราคงต้องมองเรื่องคุณภาพ อันนี้ก็คือสิ่งที่เรา 
อาจจะต้องศึกษาต่อ ก็ขอบคุณ แล้วก็ชื่นชมจริงๆ คะ 
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คุณฐาณิชชา24 ขอบคุณอาจารย์ท่ีท�าให้เห็นสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์  
ตัวเองท�างานเรื่อง “ครอบครัวที่ประสบภาวะยากล�าบาก” ชื่อดูล�าบาก 
เหมอืนกนัคะ่ พอเราท�างานเรื่องครอบครวัที่ประสบความยากล�าบาก เรากอ็ยาก
เห็นทางออก และเครื่องมือใหม่ๆ ท่ีจะท�างานด้วยกัน ตอนนี้พอมาฟัง ตัวเอง 
ก็พบว่างานวิจัยของอาจารย์ช่วยเรา Confirm มาก ทางออกที่ไม่ใช่กลไกรัฐเนี่ย 
มนัม ีเวลาทีเ่ราพบว่ากลไกรฐัท�างานมข้ีอจ�ากดั แล้วเรากอ็ยากเหน็ทางออกอืน่ๆ 
ที่อาจารย์พูดถึง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนี้เราคิดว่าเป็นอีกองค์กร
หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ สถานประกอบการก็ดี หรือภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็ดี 
เราอยากเห็นกลไกคู่ขนานกับกลไกรัฐ ที่มันจะเป็นทางออกใหม่ๆ 

และเวลาอาจารย์พูดถึงเรื่องแม่ มันชี้ให้เห็นว่า ท�าไมเด็กถึงเกิดน้อยลง  
เพราะแม่มีทุกข์เมื่อมีลูก แม่ไม่มีคนช่วยเมื่อมีลูก บทบาทของเพศชายมีความ
ส�าคัญ สิ่งที่เราพูดถึงก็คือ วันน้ีความสัมพันธ์ของครอบครัวบ ทบาทหน้าที่ของ
คนในครอบครัว และการพึ่งพาตนเองของครอบครัวลดลง มันท�าให้เห็นว่า
ครอบครัวเกิดภาวะเปราะบาง 

และที่อาจารย์พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุ เราพบว่าผู้สูงพึ่งพาคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม 
มีเยอะ เช่น ติดเตียง หรือเป็นอัลไซเมอร์ เราเจอครอบครัวหนึ่ง ที่ต้องล่ามพ่อ
ไว้ในบ้าน ชาวบ้านกม็าบอกกบัมลูนธิฯิ ว่าให้ไปช่วย เพราะว่าบ้านนีล่้ามผูส้งูอายุ
ไว้ ท�าไมถึงต้องล่าม คือถ้าไม่ล่ามเขาออกไปข้างนอก และเขาเป็นอัลไซเมอร์  
ลูกต้องออกไปท�านา กลางวันเอาข้าวมาให้ ตอนเย็นออกไป ถ้าไม่ล่ามแล้ว 
เขาหลุดออกไปจากบ้านแน่ๆ หาไม่เจอ ชุมชนหรือขบวนการอื่นๆ จะเข้ามา 
มีส่วนช่วยแค่ไหน 

อาจารย์พูดถึงเรื่องของฐานข้อมูล ความจ�าเป็นของการสแกนครอบครัวในพื้นท่ี
จ�าเป็นมาก ตอนที่มูลนิธิฯ ของเราท�าแผนที่เดินดิน มันเป็น Manual มาก  
มันเป็นชาวบ้านมากๆ แต่ว่ามันเห็นจริงๆ ว่าแผนท่ีเดินดินมันเจอทุกครัวเรือน 
ทุกหมู่บ้านในครอบครัวนั้น แล้วก็สแกนออกมาว่าปัญหาอะไรที่เจอ และจะ
ออกแบบกจิกรรมอย่างไรทีจ่ะช่วยเหลอื ข้อมลูน้ันอยูใ่นพืน้ท่ี อย่าเอาไปส่วนกลาง
นะคะ ไม่มปีระโยชน์ เพราะคงต้องกลบัไปทีช่มุชนจรงิๆ เพราะเขาจ�าเป็นจะต้อง
ใช้ข้อมูลนี้ในการดูแลคนในชุมชนของตนเอง

24 คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
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อเมริกาหรืออังกฤษที่ก�าลังท�างานด้านนี้ หลายประเทศรัฐสนับสนุนให้องค์กรอื่น
ท�างาน รัฐไม่จ�าเป็นต้องท�าเอง ตอนนี้ฉันก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่นะคะ แล้วงานวิจัยก็ 
Support วิธีคิดนี้ ขอบคุณมาก แล้วก็ได้ประโยชน์มาก แล้วจะกลับไปท�างาน
เหมือนเดิมคะ ขอบคุณคะ

คุณจิระพันธ์25 ก็ขอชื่นชมนะครับว่า สิ่งที่พวกเรา ทีมนี้ท�า เราก็อยากให้ท่านช่วยสร้างความ
ชัดเจนให้สังคมไทยได้รู้ว่า ครอบครัวไทยในขณะน้ีมันเป็นอย่างไร และก็มีใคร
ดแูลอยูบ้่าง ขณะนีท้างคณะของท่านทัง้ 5 คนทีอ่ยูบ่นเวทนีี ้กไ็ด้ร่วมท�ามาตัง้แต่ 
Phase แรกแล้ว มา Phase ท่ีสอง ผมก็คิดว่าภาพเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า 
ครอบครัวไทยเป็นอย่างไร และก็ขณะน้ีความเข้าใจท่ีตอนผมร่างแผนประชากร
กบัท่านโฆสติ26 ท่านกบ็อกผมว่าอย่าไปสรปุเอาเอง มกัง่าย พดูเอาเอง คดิเอาเอง  
อะไรอย่างนี้ ก็เลยมาขอให้ทีมอาจารย์ภูเบศร์ช่วยหาข้อมูลให้เรา เวลาเรามี 
นโยบายอะไร เราจะได้สามารถช่วยได้จริง ก็เริ่มชัดเจนขึ้น

ผมขอพูดภาพรวมก็แล้วกัน ไม่อยากจะลงไปรายวิจัยแต่ละเรื่อง เพียงแต่ว่า 
วธิวีจิยัเชิงคณุภาพมนัมข้ีอต้องระมดัระวงั อย่างไรกช่็วยเขยีนลงไปให้ด้วย เพราะ
ว่าข้อมูลมันอาจจะจ�านวนน้อย อย่างนี้เราต้องมีข้อพึงระวังว่า เวลาที่หน่วยงาน
เขาเอาไปใช้ โดยเฉพาะพวกสภาพัฒน์ฯ มันต้องไปบอกต่อให้ ครม.27 แต่ผม 
ก็เชื่อนะครับ อย่างอาจารย์ มนสิการไปดูสังคมออนไลน์น่ี แล้วก็เชื่อว่าผู้หญิง 
เมื่อมีลูกแล้วต้องออกจากงาน ผมก็เชื่อนะว่ามีจริง แต่ว่าพอจะไปช่วยเหลือนี่  
ผมก็อ่านงานของอาจารย์มนสิการไป ผมไปจับความได้อย่างหนึ่งว่าคนออกเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ต�่าด้วยนะ แล้วอาจารย์เสนอการพึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อะไรท�านองนั้น ต้องลงทุนในศูนย์เด็กเล็กที่ ผมเองไม่แน่ใจว่า เราท�าแค่นี้มันจะ
ช่วยได้หรือเปล่า ผมมีปัญหาอยู่เรื่องการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพราะมันเป็นงาน
วิจัยเชิงคุณภาพ เวลาหน่วยนโยบายเค้าเอาไปใช้

25 คุณจิระพันธ์ กัลประวิทย์ อดีตผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาสังคม ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

26 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองเลขาธิการส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

27 คณะรัฐมนตรี
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อันที่สองผมมีปัญหาเรื่องข้อเสนอแนะเพราะว่าเวลาคิดนโยบาย และต้องลงทุน 
ผมว่าต้องหาทางไปช่วยคนทีเ่ขาออกจากการงาน ท�าอย่างไรให้เขาท�างานไปด้วย 
งานอิสระอย่าง Self-employed หาทางสักอย่างหน่ึง ให้เขามีงานท�าไปด้วย 
และเลี้ยงลูกไปด้วย ท�างานไปด้วยได้ ผมว่ารัฐน่าจะไปส่งเสริมพวกอย่างนี้  
แล้วให้เขามีทุน เมื่อมีบุตรแล้วต้องออกจากงาน ยิ่งคนที่มีรายได้ต�่า เราอาจจะ
ต้องมีแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะและจะมีพวกแบงค์ไปช่วย เพื่อให้เขามีรายได้ขึ้น 
ในท�านองนี้

ส่วนงานของอาจารย์ศุทธิดา ผมดูแล้วเหมือนไม่มีปัญหาเลย มันแลดูดีไปหมด
เลย ยกเว้นอันเดียวคือครอบครัวผู้สูงอายุที่อยู่ข้ามรุ่น ซึ่งมีเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
นะที่ตอบว่าความพึงพอใจในรายได้ไม่เพียงพอ เมื่อมันไม่เพียงพอในรายได้แล้ว
อาจารย์จะมข้ีอเสนอแนะให้พวกนีเ้ขาอย่างไร ช่วยได้ไหม ขอให้คณะวจิยัช่วยคดิ
หน่อยว่าที่จะไปช่วยเขาได้จริงๆ ท�าอย่างไร ขอให้มันกว้างหน่อย แล้วก็อย่าพึ่ง
ภาครัฐอย่างเดียว ผมมาจากเศรษฐกิจ และผมเช่ือว่าการท�าธุรกิจมันยั่งยืน  
การไปสงเคราะห์มันจะไม่ยั่งยืน จะท�าอย่างไรให้ครอบครัวเขาพึ่งตัวเองได้  
พอพูดว่าผู้หญิงต้องออกจากงานแล้วมาเลี้ยงลูก ท�าอย่างไรให้เค้าพึ่งตัวเองได้  
อันนั้นผมขอให้ช่วยคิดให้มากกว่านี้หน่อยเพราะ

ทางอาจารย์ปิยวัฒน์ก็เหมือนกัน ผมดูแล้วก็ไปพึ่งอยู่กับศูนย์สองศูนย์ คือศูนย์ 
ผู้สูงอายุ และก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมไม่แน่ใจว่าไปท�าพวกนี้แล้วมันจะช่วยได้
หรอืเปล่า มนัมคี�าถามในฐานะท่ีเวลาท่ีไปท�านโยบาย เพราะว่าเรากล็งทุนไปเยอะ
แล้ว แต่ผมเห็นด้วยนะที่ท่านพูดเรื่องไม่มีข้อมูล แล้ว Finding ของท่านอันหนึ่ง
ที่ผมสนใจคือ ผมเพิ่งรู้นะว่าพวกท้องถิ่นเขาไม่มีข้อมูลว่าครอบครัวไหนเป็น
อย่างไร เขาไม่มีข้อมูลในการท�างาน จึง priority ยากว่างานไหนว่าควรจะต้อง
ให้เป็นความส�าคัญอันดับแรก อันดับสอง อันดับสาม ครัวเรือนไหนเปราะบาง
ไหนไม่เปราะบาง ผมกเ็ลยไม่รูว่้า เมือ่เราท�าไปสองไปอย่างนีแ้ล้ว แล้วมนัจะท�าให้
เราได้มันได้จริงๆ ไหม

ผมกพ็ดูจรงิๆ นะว่าบางทเีรากม็กัง่าย คอืโยนไปให้ท้องถิน่ แต่จรงิๆ ผมว่าไม่ใช่ 
ผมว่ามนัต้องข้ึนอยูก่บัว่าเราต้องไปช่วยสมาชกิในครอบครวัให้สามารถ Support 
กันให้อยู่ได้ คิดถึง Members of family ไว้ เมื่อคนๆ หน่ึงเป็นอะไรไป  
อีกคนหนึ่งจะต้องท�าอะไรเพื่อให้อีกคนหนึ่งอยู่ได้ ถ้าไปพึ่งภาครัฐอย่างเดียว 
ผมไม่เชื่อ ผมท�าแผนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ผมไม่เคยเชื่อเลย
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แล้วท่านสดุท้าย ทีเ่สนอให้รฐัปรบับทบาทจากผูใ้ห้บรกิารเป็นผูส่้งเสรมินะ เขาไม่
ให้หรอก เขาอยากให้บริการนะ เขาอยากท�า ผมว่านะไปคิดถึงภาคเอกชน 
เถอะครับ จะท�าอย่างไร พวกธรุกิจให้เข้ามาท�าแล้วมนัจะยัง่ยนื ผมว่าความส�าเรจ็
ไม่ได้มาจากภาครฐัหรอก ภาครฐัเขาท�าโดยหน้าทีอ่ยูแ่ล้ว อย่างทีท่่านไปพบๆ มา

ผมเองท�าเรือ่งนีม้า ผมกพ็ดูทีส่ภาพฒัน์ฯนะครบัว่า เรือ่งหลายเรือ่งเราท�ามาเยอะ
แล้ว แต่เรือ่งครอบครวัเราไม่เคยไปช่วย คอืพวกธรุกจิเนีย่ผมบอกเลยนะว่าเราไป
เอาภาษีไปช่วยให้ให้เขาส่งออกได้ ในขณะที่ครอบครัวอยู่ไม่ได้นี่สิเราไม่รู้จะช่วย
อย่างไรให้เขาช่วยตวัเองได้ ผมกเ็ลยพึง่พวกท่านนีแ่หละ ช่วยหาค�าตอบ แล้วเรา
จะท�าอย่างไร เราเนี่ยภาครัฐ คิดเอาเองมันไม่ได้นะ ผมว่าบางทีมันจะต้องคิด
แบบธุรกิจ เพื่อจะท�าให้เค้าอยู่ได้ มีรายได้ คือต้องหัดคิดแบบธุรกิจบ้าง ถ้าคิด
แบบภาครฐัอย่างเดยีว ผมว่ามนักเ็ดมิๆ อกี มนักเ็ลยท�าให้ข้อเสนอมนัไม่ตืน่เต้น 
อยากท�าให้มนัตืน่เต้นหน่อย เพราะว่าเราในฐานะท่ีรูแ้ล้วว่า มนัไปเจอปัญหาอะไร
อย่างไรเนี่ย แล้วเราต้องคิดท�านองอย่างนี้

สุดท้ายก็อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่ง คือช่วยท�าให้มันสั้นๆ หน่อย รายงานมันยาว
มากเลยนะครับ ท�าให้มันสั้นๆ หน่อย แล้วสุดท้ายจริงๆ ก็อยากฝาก สกว. ว่า
เราท�า Phase หนึง่ Phase สอง น่าจะหาใครมาเขยีนเป็นพอ็กเกต็บุค๊เป็นเล่มๆ 
สั้นๆ นะ ว่าเราพบอะไรกันมาบ้าง เราไปเจอมานะว่าครอบครัวเป็นอย่างไร  
ขณะนี้ใครดูแลอยู่ อยู่กันอย่างไรบ้าง เผื่อจะได้เกิดไอเดียต่อใครกับใครท่ีจะมา
ช่วยกนั เพราะว่าเรือ่งนีม้นัเป็นข้อมลูทีไ่ม่ค่อยมใีครรูเ้ลย พยายามเผยแพร่ท�าเป็น
พ็อกเก็ตบุ๊คให้ผู้คนเขารู้ ฝาก สกว. ด้วย ขอบคุณครับ

คุณรัจนา28 จากฟังวันนีน้ะคะ กช่ื็นชมมากเลย เป็นการท�างานของหนุม่สาวรุน่ใหม่ แม้กระท่ัง
การน�าเสนอ มาฟังแล้วก็โอเคมาก แต่ว่าพอย้อนกลับ ท�าไมเราอ่านแล้ว ไม่เจอ
อย่างนี้ ก็อุตส่าอ่านนะ อย่างท่ีพี่จิระพันธ์บอก เล่มอย่างนี้นะ นั่งอ่านจนหมด 
คือส่งมาให้แล้วก็เกรงใจ ก็พยายามจะอ่านต่อ แต่ว่าก็ยินดีนะอ่านแล้วก็ได ้
ความรู ้หลายๆ เรือ่งทีม่กีารศกึษานวตักรรม อ่านแล้วเป็นความรูใ้หม่หลายเรือ่ง 
เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะ และก็จะเห็นว่ามันมีข้อเสนอแนะอะไรท่ีเป็นประโยชน์ 
บางข้อเสนอแนะที่เราอ่าน อ่านแล้วมันเหมือนกับทั่วๆ ไปนะ ซึ่งในรายละเอียด
มีเยอะ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้ไปปรับเขียนใหม่ เช่น สมมุติว่า ยกตัวอย่าง

28 คุณรัจนา เนตรแสงทิพย์ อดีตรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ของเรื่องระบบสนับสนุนน่ะ เขียนว่าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นระบบสนับสนุน เขียน 
แค่นั้น เป็นแนวทางที่หนึ่งหรืออะไรเนี่ย ซึ่งถ้าคนอ่านทั่วๆ ไปโดยไม่ไปอ่านข้าง
ในนวัตรกรรมของเล่มนี้ร้อยกว่าหน้า เฉพาะเรื่อง SIP นี้ ซึ่งดีมากนะคะ เพราะ
ฉะนัน้อาจจะต้องเพิม่แนวทางว่าใช้ระบบสนบัสนนุเพือ่อะไร อย่างน้อยให้เขาสนใจ
ก่อน เพื่อลดภาระการใช้จ่ายของรัฐ ให้จ่ายเฉพาะโครงการทีป่ระสบความส�าเร็จ 
แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในบริบทของประเทศไทย 
อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องกฏหมาย ความเป็นไปได้ หรือความโปร่งใส 
ในการให้ทนุหรอืระดมทนุ หรอืหน่วยงานกลางทีอ่าจารย์ได้พดูไป อนันีท้ัง้สีช่ดุเลย  
อ่านข้อเสนอแนะแล้ว ในรายละเอียดที่อ่านเนี่ย มันมีมากกว่านั้น

ที่นี้เรื่องที่สองที่อยากจะพูด ก็คือเรื่องข้อมูลที่อาจารย์บอกว่าไม่มีข้อมูล ก็เลย 
นึกย้อนไป เมื่อก่อนที่มาอยู่ที่กระทรวง เป็นรองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติ  
จ�าได้ว่าสถติเิขามโีครงการส�ารวจหมูบ้่าน ใช้ค�าว่าส�ารวจ แต่ว่าท�าทุกหมูบ้่านแล้ว
ให้ก�านันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเก็บ ก็จะมีข้อมูลทุกเรื่อง แต่ว่าไม่อยู่สถิติหลายปี  
ไม่ทราบว่าเขายังท�าอยู่หรือเปล่า แต่ไม่ใช่ จปฐ. หรืออะไรนะ จะเป็นการส�ารวจ
หมู่บ้านของสถิติ อันนั้นของ พม. หรือของพัฒนาชุมชนหรืออะไร ซึ่งเข้าใจว่า
คุณภาพน่าจะดีกว่าหลายๆ หน่วยงานท�า เพราะเป็นข้อมูลดิบ ขณะเดียวกัน 
เราถามเรื่องสมาชิกด้วย เราก็จะได้เป็นครัวเรือนคนเดียว อะไรอย่างนี้ ถ้าจะ 
ถามเพิ่มเรื่องเจ็บป่วย อะไรอย่างนี้ ไม่แน่ใจนะว่าเขายังท�าอยู ่หรือเปล่า  
ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากได้อาจจะต้องไปติดต่อเพื่อรื้อฟื้น เพราะมันเป็น 
Series มาเป็นสิบปี น่าสนใจ ท�ามาเจ็ดแปดหมื่นหมู่บ้านนะคะลองดู

ที่เรื่องค�าที่ส�าคัญอีกค�าหนึ่งก็คือ ก็คือเรื่อง Definition หรือค�านิยาม เนื่องจาก
จะเหน็ว่า พม. หรอืว่าหน่วยงานใดๆ กต็ามมคี�านยิาม หรอืว่าคนทัว่ไปจะเข้าใจ
ค�านิยามที่แตกต่างกันมาก อันน้ีพูดจากในเอกสารนะคะว่า ค�านิยามก็มีของ
อาจารย์ศิริวรรณ เอามาไว้อยู่ในบทท่ีหน่ึง ค�านิยามเฉพาะ ซ่ึงถูกแล้ว เพราะ 
อันนี้เป็นค�านิยามเฉพาะในการศึกษาของเรา ซึ่งคนจะใช้เขาอ่านปั๊บเขาก็จะได ้
รู้ว่า ขอบข่าย ขอบเขตมันหมายถึงอะไร แต่ว่าก็มีข้อสังเกตว่าค�านิยามก็ไป
กระจายอยู่ในบทต่างๆ ด้วย ลักษณะการเขียนค�านิยาม ที่เป็นมาตรฐานสากล
ทั่วไป ซ่ึงส�านักงานสถิติแห่งชาติเขาใช้กันด้วย ท่ีน้ีพอเราพูดถึงค�านิยามของ
อาจารย์ศิริวรรณ การศึกษานี้ดีมาก ดูภาพรวมจาก Survey ใหญ่ๆ ส�ามะโน
หรือส�ารวจผู้สูงอายุ หรืออะไรก็ตามที่มีการส�ารวจเอง หรือที่มีการวิเคราะห์  
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แต่ย่อมมีข้อสังเกตว่า การแบ่งกลุ่มเปราะบางของในภาพรวมที่ใช้ข้อมูลของ
ส�านกังานแห่งชาต ิหรอืของใครก็ตาม จะแบ่งเป็นห้ากลุม่ แต่พอถึงมกีารส�ารวจนี้  
จะเพิม่เป็นกลุม่อืน่ๆ อกีหนึง่กลุม่ ซึง่ขนาดตวัอย่างจาก 136 เหลอืประมาณนีค้ะ  
กลุม่นีม้ตีัง้ 26 ซึง่เยอะมาก แสดงว่าให้ความส�าคญั ค�านยิาม หรอืการ classified  
มันควรจะเท่ากันไหม จะแบ่งเป็นห้า หรือแบ่งเป็นหกก็ให้เท่ากัน เพื่อจะให้เวลา
ดูตัวเลข หรือวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรมันจะได้ แล้วภาพรวมท�าไมเปราะบาง
มีห้ากลุ่ม ท�าไมการส�ารวจที่เก็บข้อมูลท�าไมเปราะบางมีหกกลุ่ม เพราะว่าตัวเอง
เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่หกไง ตอนนี้เลยทราบว่าผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน

ทีน่ีพ้อมาดวู่าเราอยูเ่ราเป็นเปราะบางแล้ว ก็มาดูว่าเราเปราะบางหรอืเปล่า เพราะ
นั่งคุยอยู่กับพี่สาว ตัวเองมีเงินบ�านาญ พี่สาวไม่มี ดูว่าเขาเปราะบางหรือเปล่า 
ปรากฏว่าเค้ามีเงินออม ที่นี้ก็ดูท่ีเห็นจากการทบทวนวรรณกรรม จะไม่เห็นว่ามี
การพดูเรือ่งเงนิออมของผูส้งูอาย ุซึง่ตวันีจ้ะเป็นตวัทีส่�าคญัเพราะจากการท�าวจิยั
ทกุอนันี ้จะเหน็ว่าเรือ่งรายได้ เรือ่งความยากจนจะมปัีจจยัมผีลกระทบทัง้นัน้เลย 
ซึง่ในการส�ารวจผูส้งูอาย ุเข้าใจว่าม ีเพราะเคยท�าส�ารวจเรือ่งความสขุคนไทยมา 
จะมว่ีาผูส้งูอายทุีม่เีงนิออมจะมคีวามสขุมากกว่า หรอืผูส้งูอายทุีอ่ยูก่บัลกูกบัหลาน
มคีวามสุขมากกว่าอยูก่บัคนอืน่ หรอืว่ามากกว่าอยูค่นเดยีว อะไรอย่างนีค้ะ เข้าใจ
ว่ามีข้อมูลนะ อยากจะให้เพิ่มเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ส�าคัญ

แล้วก็อีกเรื่องที่ส�าคัญที่อยากจะพูดคือข้อจ�ากัดในการน�าเสนอข้อมูล เช่น  
ที่พี่จิระพันธ์พูดไปนิดหนึ่ง เช่น เรื่องการเก็บข้อมูลในพันทิป หรือเฟสบุ๊ค  
แล้วก็มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากคนที่มีลูกแต่อยู่ในเมือง ฉะนั้นจะมีข้อจ�ากัด 
ในการน�าเสนอข้อมูลแล้วว่า อันนี้มันไม่ได้เป็นการส�าหรับภาพรวมทั้งในเขตและ
นอกเขต เพราะว่าหนึง่คนทีจ่ะตอบในพนัทิปได้คือคนสมยัใหม่ รุน่ใหม่ท่ีส่วนใหญ่
อยู่ในเมือง ถูกไหมคะจะมีข้อจ�ากัดในการน�าเสนอข้อมูลสักนิดหนึ่ง แจ้งไว้ 
ให้หน่อย ในข้อจ�ากัดอาจจะจ�าเป็นต้องมี ถึงแม้ผลสรุปแนวทางมันอาจจะพอใช้
ได้ทั้งสองฝั่ง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตัวเอง Concern มาก เนื่องจากที่เคยอยู่สถิถิ
แห่งชาติ เรื่องการแบ่งกลุ่มของอาจารย์ 70 กลุ่ม เขายืนยันว่าออกไม่ได้ จะเล่า
ให้ฟังเรือ่งการเลอืกตวัอย่างเป็นตวัแทนนะคะ สมมตุว่ิาเวลาฝ่าย Sampling เขา
จะก�าหนดขนาดตัวอย่าง หรือก�าหนดวิธีการว่าจะเป็นการ Classify หรือเป็น 
cluster หรือเป็นอะไร เขาจะดูเรื่องความเชื่อมั่นของข้อมูล เช่น ถ้าออกข้อมูล
ระดับประเทศ จะมีขนาดตัวอย่างเท่านี้ ถ้าระดับภาคต้องเพิ่มมาหน่อย ระดับ
จังหวัดจะต้องเพิ่มให้มากข้ึนเพื่อจะเป็นตัวแทนท่ีดี ขณะเดียวกันถึงแม้ว่าระดับ
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ต่างๆ ต้องดวู่าในแต่ละระดบัสามารถน�าเสนอข้อมลูได้สกักี ่Size เช่น ตามกลุม่
อายุแปด เก้า Size ยกตัวอย่างเรื่องผู้สูงอายุท่ีเราเอามาแยก ถ้าอ่านลงไปอยู่
ประมาณเป็นหลกัหมืน่ แต่จะ Weigh up ขึน้ไปเป็นประชากรสงูอายอุยูป่ระมาณ
สักสิบล้าน เพราะอย่างน้อยตัวท่ี Weigh up ข้ึนไปเน่ียต้องเป็นร้อย หรือ 
เป็นพันขึ้น เพราะว่ามันไม่พอ แล้วแต่ภาคเพราะฉะนั้น พอเราดูตัวเลข 70 กลุ่ม 
ซึ่งอยู่ที่ภาคผนวกท้ายเล่มต้องเขียนว่าค�านวนเอง วิเคราะห์ประมวลผลเอง  
เพิ่มเติม แต่มีบางตัวเนี่ยภาพรวมท่ี Weigh up ขึ้นไปแล้วเน่ียได้อยู่ร้อยกว่า  
อันนี้เดาด้วยประสบการณ์ว่าน่าจะเจอตัวแทนสักหนึ่งรายท้ังประเทศหรืออะไร  
ซึง่การเจอตวัแทนหนึง่รายหรอือะไรอย่างน้ี การหา Variance หรอืความแปรปรวน 
ของข้อมูลมันหาไม่ได้ เพราะฉะน้ันข้อมูลท่ีเรา Classify มากขนาดน้ี ตัวเลข
หลายตัวที่ไม่ถูกต้อง คือความคลาดเคลื่อนสูงเกินกว่าที่จะน�าเสนอได้ เพราะ
ฉะนั้นต้องรบกวนว่าจะต้องไปดูใหม่ แล้วก็ Group ถ้าตัวอย่างเป็นประมาณ 
สักเป็นหมื่นๆ นี่ Group ได้อย่างมากสักสิบหรือสิบสองกลุ่ม คิดว่าอย่างนั้นนะ
ที่ส�าคัญๆ ฉะนั้น 70 กลุ่มยังยืนยันว่าไม่ได้ แต่ว่าอาจารย์คิดว่าได้ อยากจะขอ
ให้ไปหารือกับ Sampling ของส�านักงานสติถิแห่งชาติ เพราะว่าปี 54 ปี 57 
เนี่ย ตอนนั้นอยู่สถิติจัดคุมงานส�ารวจทางด้านครัวเรือนท้ังหมด ทางด้านสังคม
ทั้งหมด ก็คิดว่าออกไม่ได้ เวลาเขาจะเลือกตัวอย่างมา Classify เค้าจะดู Size 
ของแต่ละเรือ่งก่อน เช่น กลุม่อาย ุ7 กลุม่หรอือะไรพวกนีค้ะ เพราะฉะนัน้ลกัษณะ
พวกนี้จะมีความส�าคัญ 

เพราะว่าเวลาอาจารย์ออกเป็น report ไป แล้วก็ผ่านการวิจารณ์ ผ่านการ  
Discuss เรียบร้อยแล้ว แล้วส่ง สกว. ฉะน้ันคนท่ีใช้ข้อมูลต้องถือว่าข้อมูลน้ัน 
ถูกต้อง แล้วข้อมูลลักษณะการออก 70 กลุ่มเนี่ย เป็นไม่ได้อยู่แล้ว คิดว่าน่าจะ
ประมาณสัก 10 กลุ่มได้ แต่ว่าจะลองไปหารือกับทางสถิติดูว่า วิธีการเลือก
ตัวอย่างกับพวกนี้ เค้าสามารถออกได้มากที่สุดเท่าไหร่

ดร.ศุทธิดา ขออนุญาต Response นะคะ เพราะจริงแล้ว 70 รูปแบบคือหมายถึงว่า เราไม่
ได้ดูในเรื่องที่ว่า จ�านวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ ในตอนแรก แต่ว่าอยากจะแบ่งให้
เห็นว่า เราสามารถที่จะจัดกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีกี่รูปแบบก็เลยออกมาเป็น 70 แต่
ว่าในตัวเนื้อหาก็จะเห็นว่าเราก็จะแบ่งเป็นรูปแบบใหญ่ๆ แล้วมีย่อยๆ อยู่ในตัว 
เช่น ทีท่่านรจันาได้บอกไว้คะกป็ระมาณสบิรปูแบบน่ะคะ ทีห่ลกัๆ น่ะคะ เพราะ
ฉะนั้นตรงส่วนนั้นเราก็เลยเอาในภาคผนวก เพราะคิดว่าจะกระจายให้เห็นเฉยๆ 
ว่าจริงๆ มีแบบไหนบ้าง 
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คุณรัจนา เพราะว่าคนสามารถดึงตัวเลขทุกตัวจาก Report ไปใช้ได้ อาจารย์น่าจะดู คือ
พวกนี้พี่เข้าใจนะ ปกติเวลาเราท�า เราอาจจะ Classify เยอะๆ เพื่อจะเป็น
แนวทางของเรา Worksheet ในการท�างาน แต่ว่าออกมาใน Report ก็ยังคิด
ว่า คืออาจจะ Group นะคะเป็นกลุ่มไป เพราะว่าตัวเลขเขาน่าสนใจหลายตัว 

ดร.ศุทธิดา เพราะว่าทั้ง 70 แล้วเราก็ Group ออกมาแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ๆ หลังจากนั้น 
เราก็เลือกมาว่า กลุ ่มไหนท่ีเปราะบางบ้าง ก็อยู ่ในตัว Report น่ะคะ  
เพราะฉะนั้นขออนุญาตเอาส่วนนี้ออกนะคะ 

คุณรัจนา และก็ต้องไปดูห้ากลุ่ม กับหกกลุ่มด้วยนะ อันนี้ยังเป็นห่วงอยู่

อ.ศุทธิดา ค่ะ

คุณรัจนา แล้วกอ็กีเรือ่งหนึง่ เรือ่งทีม่กีารถามแล้วกค็นหนึง่ตอบหลายค�าตอบน่ะ มนัเหมอืน
กบัถ้าเราสร้างแบบสอบถาม หมายถงึสร้างแบบสอบถาม เช่น ตอบได้ 5 ค�าตอบ 
หมายความว่าจริงๆ เราก็ควรต้องมีค�าถาม 5 ค�าถาม ว่ามีอันน้ีไหม มีหรือไม่มี 
เพียงแต่ว่าเราให้เขาถามทีเดียว เพื่อสะดวกในการ Tick เพราะฉะนั้นเวลา 
การหาเปอร์เซ็นต์ เพราะเนือ่งจากว่าเป็นข้อมูลทีบ่วกกันไม่ใช่กระทบร้อย ฉะนัน้
เราจะเอายอดคนที่ตอบ คนหนึ่งตอบ มีการนับซ�้าถูกไหมคะ บางคนตอบหนึ่ง  
ก็นับมาหนึ่ง นาย ข ตอบมา 3 ก็นับ 3 ซ่ึงพอเราได้ เราเอามาเป็นตัวหาร  
มันจะมีปัญหาในการตีความแล้ว เพราะฉะนั้นแนะน�าให้หารด้วยฐานท่ีเป็น
ประชากร เช่นว่ามีประชากรเป็นตัวอย่าง 136 มีตัวอย่างใดที่ได้มีการรับรายได้
จากเบี้ยผู้สูงอายุ สมมุติใน Report ตอบว่ามากที่สุดคือ 3.6 แต่จริงๆ ตัวเลข
คือ 100 ถ้าจ�าไม่ผิดนะ ตัวนี้จ�ามาว่า 126 จาก 136 แสดงว่ามันไม่ใช่ 3.6 
หรอก มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพถึง 90% ฉะนั้นก็ได้ค�าตอบ 90% แล้ว 10% 
ท�าไมไม่ได้นะ เขาให้ทกุคน อาจจะเป็นข้าราชการ หรอืเป็นผูท้ีเ่ข้าไม่ถงึหรอือะไร
ก็ตาม ฉะนั้นลักษณะการหาเปอร์เซ็นต์อย่างน้ี แนะน�าให้หาฐานพวกน้ีนะ  
เหมอืนกบัการเป็นโรคกเ็หมอืนกนั หวัตารางเขยีนว่าร้อยละของโรค ซึง่มนัไม่รูว่้า
แปลว่าอะไรนะ จริงๆ มันต้องร้อยละของประชากรที่รายงานการเป็นโรค ฉะนั้น
โรคเบาหวานเท่าไหร่ โรคอะไรเท่าไหร่ อันนี้นะ แล้วมีอะไรอีกตัวหนึ่ง ที่ดูแล้ว
เป็นห่วง เรื่องสุขภาพจิต พูดตัวเลขเยอะหน่อยนะ เพราะมาจากสถิติ แต่มันก็
เหมือนกับตรวจ Proof ไป คือเป็นคนชอบดูเลขในตาราง ท่ีนี้เรื่องสุขภาพจิต
เนือ่งจากว่า เรามกีารตอบด้วยตนเอง ฉะนัน้ตอบได้ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซน็ต์ 
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เรา Weigh up ข้ึนมาเป็น 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็คิดว่าไม่แนะน�าให้ออก 
ตัวเลขให้อันนี้ ยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านนี้มีคน 100 คน เราสุ่มตัวอย่าง 100  
ครวัเรอืน เราสุม่ตวัอย่าง 15 ครวัเรอืน ในทางปฏบิตัเิป็นไปได้ทีเ่ราเข้าไปในครวั
เรือน เราไม่ได้ทั้ง 15 หรอก บางบ้านไม่ให้เราเข้า บางบ้านไม่มีคนตอบ ฉะนั้น
เราอาจจะได้ 15 เต็ม หรือได้ 12 ได้ 13 แต่เวลาเรา Weigh up ขึ้นมาเป็น
ประชากรสูงอายุ 10 ล้าน เราต้อง Weigh up ขึ้นมาเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
ถูกไหมคะ ลักษณะของสุขภาพจิตก็เหมือนกัน ต้องตอบด้วยตนเอง ฉะนั้น 
ถ้า Weigh up จะต้อง Weigh up ขึ้นมาเป็น 100 Weigh up ข้ึนมา 
ตามเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนตอบซึ่งใช้ค�าว่า N เท่ากับเท่าไหร่ที่มันน้อยกว่า 
ผู้สูงอายุน่ะ ซึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะใช่นะคะ เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดก็ได้ พี่เขียน
มาให้ ขอบคณุมากเลย พอดเีล่มนีเ้ขาส่งมาให้ก่อน กเ็ลยมเีวลาอ่าน แต่ว่าตวัเลข
น่าสนใจหลายตัวนะคะ 

คุณศิริวรรณ มีอีกนิดเดียวนะคะ ของอาจารย์มนสิการนะคะ คือมิติของความเป็นครอบครัว 
อาจารย์จะโฟกัสไปที่ความเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงท่ีเป็นแม่นะคะ แต่จริงๆ  
Beyond ตรงนั้นมันจะมีบทบาทของสามี คือเผอิญชื่อ Study นี้ใช้ค�าว่า 
“ครอบครัว” ถ้าอาจารย์สามารถให้ข้อมูล ท่ีอาจจะได้จากการเก็บกลุ่มท่ีเป็น 
ในเชิงคุณภาพเข้ามาด้วย โดยดูบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายสามีท่ีมีต่อคุณภาพ
ชวีติของผูเ้ป็นแม่และเป็นภรรยาตรงนี ้มนักจ็ะท�าให้เหน็เรื่องของความมอีทิธพิล
ของสามีต ่อการมี ชีวิตป ัจจุ บันของภรรยาในบทบาทของความเป ็นแม ่  
ขอบพระคุณค่ะ 

ดร.สุวิณี ครอบครัวเปราะบางนะคะ ก็อยากจะเสนอให้สถาบันฯ ท�าวิจัยส�ารวจดูภาพ 
ของ Growth rate ของผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง เพราะขณะนี้รัฐบาล 
มี Long-term care ถ้า Growth rate มันเพิ่มขึ้น แล้วจ�านวนมันมากขึ้น 
Long-term care มันยังไม่มีคุณภาพ ก็ก�าลังท�าอยู่นะคะ แต่ในขณะเดียวกัน 
ลูกเนี่ยสามารถจะลาไป Take care พ่อแม่ที่ติดบ้าน ติดเตียง แต่ว่าเราต้องมี
ข้อมูลตรงนี้ก่อน คือข้อมูลตรงนี้ต้องมีน่ะคะ เพราะว่าเหมือนกับเราลาคลอดได้ 
ที่นี้พอผู้สูงอายุท่านแก่เฒ่าแล้วติดบ้าน ติดเตียง ลูกน่าจะได้โอกาสน้ีในการลา 
ไปดูแล แต่ต้องมีข้อมูลค่ะ 



ครอบครวั “เปราะบาง” เมื่อการเปลีย่นแปลงของสังคม  
ท�ารา้ยครอบครวัไทย และท้ิงใครหลายคนไวเ้บื้องหลัง 155

คุณอรนุช29 เหน็พดูถงึเรือ่งการดแูลผูส้งูอาย ุระยะยาว ไม่ทราบว่าการศกึษาได้ศกึษาถงึเรือ่ง
สมาชิกในครอบครัวลากลับจากงานมาดูแลไหมคะ ตอนน้ีคิดว่าเป็นปัญหามาก
นะคะ หลายๆ ครอบครัวต้องลาออกจากงานมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่า  
ค่า Nursery แพงกว่าเงินเดือนที่ได้รับอีกคะ ขอบคุณมากคะ 

ดร.ภูเบศร์ ครบั คอืถ้าตอบทกุประเด็นจะยาวมาก จะขออนญุาตเอาเพยีงเรารวบรวมประเดน็ 
แล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยน คิดว่าเราได้ท�าหน้าที่ของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม ในการท�าประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว ในโอกาสน้ีผมก็คิดว่าชวนทุกท่าน
ระลึกถึงท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ท่ีเริ่มมาตั้งแต่นั้น แล้วก็ท�าให้ผมมาร่วมงาน
กับคุณจิรพันธ์ และ SRI 930 และก็หลายๆ ท่านจนท�างานเป็น Phase ที่หนึ่ง 
Phase ที่สอง ตัวเองไม่ได้เป็น Family study มา แต่พวกเราก็รวบรวมทีมกัน 
ศึกษาข้อมูลเก็บประเด็นต่างๆ ก็ยังร�าลึกถึง Passion ที่ท่านมอบไว้ แล้วท�ามา
ถึงทุกวันนี้

ส�าหรับค�าถามสุดท้าย ผมคิดว่า ไม่เพียงแต่ว่าลาออกจากงานมาดูแลพ่อแม่
เท่านั้น เร่ืองนี้เมื่อหลายปีก่อน พูดถึงเรื่องลาออกจากงานมาดูแลลูก เพราะ 
ค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดูลกูแพงกว่าเงนิเดอืนของตวัเอง เหมอืนส่วนหนึง่ทีอ่าจารย์
มนสิการสะท้อนออกมา บอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการดูแล แล้วก็ไม่พบเฉพาะ
คนที่อยู่ในรายได้ในระดับล่างเท่าน้ัน คนท�างานไปเงินเดือนก็ไม่คุ้มกับท่ีจะจ้าง
คนมาดูแลลูก ฉะนั้นก็ออกมาเลี้ยงลูกเองดีกว่า ในวันนี้เราพบประเด็นที่ลาออก
มาดูแลผู ้สูงอายุมากข้ึน และอยากสรุปให้เห็นว่าในลักษณะของโครงสร้าง
ประชากรเกิดอะไรขึ้นกับ Life course ผมคิดว่าในแปดสิบปีที่แล้ว หรืออาจจะ
ร้อยปีที่แล้ว Life course มันสืบทอดรับมือ ต่อไม้กันได้น่ามหัศจรรย์ดี และมัน
ก็มีเสถียรภาพมาเป็นเวลานานมาก คืองานกับบ้านอยู่ใกล้ๆ กัน หรือว่าอยู่ในที่
เดยีวกนั โดยไม่ต้องแยกจากกนัมาก แล้วอยูใ่นครอบครวัเป็นครอบครวัขยาย พอ
ถงึวยัทีต้่องมลีกู ตอนนัน้ปูย่่าตายายยงัมกี�าลงัวงัชาช่วยเลีย้งดเูวลาพ่อแม่ออกไป
ท�างานนอกบ้าน โดยเฉพาะถ้าภรรยาไม่ได้อยู่ที่บ้าน เพราะภรรยาออกจากบ้าน
มาท�างานแล้วแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ปู่ย่าตายายยังมีก�าลังวังชาช่วยดูแลลูก
อยูท่ีบ้่านเป็นส่วนสนบัสนนุทีผ่มว่าเป็น Strength ของครอบครวัขยาย จนกระทัง่

29 คุณอรนุช เลิศกุลดิลก ผู้ก่อตั้งโครงการเพื่อผู้สูงอาย For Oldy
30 ประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่ 9 (Strategic Research Issue: SRI9) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ปู่ย่าตายายล่วงจากวัยผู้สูงอายุระดับต้นมาเป็นสูงอายุระดับกลาง ซึ่งเริ่มจะดูแล
ตัวเองไม่ได้ หรือได้น้อยลง หลานก็จะเป็นคนดูแลปู่ย่าตายาย ในขณะที่พ่อแม่
ตัวเองก็ยังท�างานอยู่ สามารถที่จะดูแลครบ เรียกว่า Life course หรือเส้นทาง
ด�าเนนิชีวติมนัสอดรบักนัพอด ีวนันีพ้อเกิดการชะลอการมลีกู คนหนุม่สาวปัจจบัุน
มลีกูเลก็ๆ และเลีย้งพ่อแม่เป็นผูส้งูอายทุีต้่องการการพึง่พงิไปพร้อมๆ กนั ค่าใช้
จ่ายในการจ้างคนดแูลลกูด้วย และค่าใช้จ่ายในการดแูลผูส้งูอายดุ้วย รวมกนัแล้ว
มันอาจจะหลายหมื่นบาท ครอบครัว Middle to low income หมดสิทธิ์ ไม่
สามารถทีจ่ะท�าได้ ผมคดิว่ามกีารเปลีย่นแปลงการสบืทอดการดูแลกนัจาก Gen-
eration ไปสู่ Generation ท�าให้ ศife course ของคนต่าง Generation 
มันพลาดจากกัน เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตัวเองยังอ่านที่ไหนไม่เจอ และอาจจะเป็น
ประเด็นที่จะส่งผลในระดับมหภาคต่อไป 

ในนามของคณะนักวิจัย พวกเราขอขอบพระคุณ สกว. ขอขอบพระคุณ แขกผู้มี
เกียรติทุกท่าน และนักวิชาการ และท่านที่ปรึกษาของเรา ท่านอาจารย์ปราโมท 
อาจารย์อภิชาติ และอาจารย์รศรินทร์ และอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ ท่ีอยู่ใน
สถาบันฯ ก็มาร่วมช่วยกันให้ก�าลังใจ รวมทั้งทีมงานที่มาร่วมกันท�าจนส�าเร็จ

ผมคิดว่าวันนี้การน�าเสนอผลการวิจัยวันน้ีเป็นเรื่องรองในใจของผมนะครับ แต่
เรือ่งหลกัเราอยากจะส่งข้อความ ให้กบัสงัคมในวงกว้าง และสือ่มวลชนกม็าด้วย
ในวนันีเ้ป็นส่วนส�าคญั ผมคดิว่าในทางงานวจิยั ท่านผูท้รงคณุวฒุกิช่็วยกนัดแูละ
เราก็รับไปปรับกัน 

ในนามของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบพระคุณทุกท่าน แล้วเราก็
คงจะพบกันในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณครับ
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“ลาออก มาเล�้ยงลูก?”
แว�วเส�ยงที่วนเว�ยนในหัว “มนุษย�แม�” การปรับว�ถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร

“อยากให�มีใครดูแล…ไม�อยากตายคนเดียว”
การดูแลผู�สูงอายุในรูปแบบการอยู�อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพ�่อประเมินความเข�มแข็งและความต�องการสนับสนุนครัวเร�อน

“ฐานข�อมูลครัวเร�อนเปราะบางระดับท�องถิ�น”
กลไกขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นในการดูแลครัวเร�อนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเร�อนข�ามรุ�น และครัวเร�อนที่ผู�สูงอายุอยู�คนเดียว

ภาคีสวัสดิการร�วมโดยภาคเอกชนและนักธุรกิจเพ�อ่สังคม
ระบบการสนับสนุนผู�สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส�วนร�วมของภาคเอกชนและกิจการเพ�่อสังคม

RESEARCH
B  R  I  E  F
ในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทย

ชุดโครงการว�จัย
การดูแลครอบครัวเปราะบาง
ในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทยในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทย
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เกิดขึน้ ท�าให้สูญเสียเสถียรภาพ และอาจท�าให้ไม่สามารถ
กลบัคนืสูส่ภาพปกตไิด้ ซึง่มติต่ิางๆ ทีบ่ัน่ทอนให้ครอบครวั
ไทย มีทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ภัยพิบัติและ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ภายระหว่างสมาชิกครอบครัว 
เพศ วัย และประวัติชีวิต ซึ่งในหลายครอบครัวประสบกับ
ความเปราะบางทับซ้อนหลายมิติในคราวเดียวกัน โดยที่
มติคิวามเปราะบางทีพ่บมากทีส่ดุในปัจจบุนั คอืมติเิศรษฐกิจ 
(ความยากจน) และสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล) โดยเฉพาะในประชาชนระดับล่าง ซึ่งน�าไปสู่
การขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิต

เวลา ระยะทาง และระยะห่าง 
กับความเปราะบางของครอบครัวไทย

ความหลากหลายของรูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน 
(Living arrangement) ไม่ใช่ความแปลกใหม่แต่อย่างใด 
ไม่ว่าจะเป็นในสังคมไทยหรือในสังคมอ่ืนๆ แต่สัดส่วน
ของรปูแบบการอยูอ่าศยัประเภทต่างๆ เป็นลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละยุค ครอบครัวไทยในอดีตอาจมีลักษณะการอยู่
ร่วมกันแบบ 3 เจเนอเรชัน ซึ่งเรียกว่าครัวเรือนขยาย
มากกว่ารูปแบบอื่นๆ แต่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ท�าให้ปัจจุบันครัวเรือน
เดี่ยวซึ่งมี 2 เจเนอเรชันมีเพิ่มมากขึ้น จ�านวนสมาชิก
ในครัวเรือนน้อยลง อีกทั้งการย้ายถิ่น และการพัฒนาเป็น
สังคมเมือง ท�าให้เกิดครัวเรือนข้ามรุ่น ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว 
ครวัเรอืนทีอ่ยูค่นเดยีว และอืน่ๆ เพิม่มากขึน้ แม้ครอบครวั
ก็ยังคงเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ครบแต่อยู่กันคนละที่ 
คนละครวัเรอืน มรีะยะทางคัน่กลางทีส่่งผลต่อเวลาการอยู่
ร่วมกัน และอาจส่งผลถงึระยะห่างของความสมัพนัธ์อนัเน่ือง
มีเวลาอยูร่่วมกัน และช่วยเหลือเก้ือกูลกันน้อยลง ขึน้อยูกั่บ
ระยะทางทีค่ัน่กลางนัน้ใกล้ ไกล เพยีงใด ใช้เวลามากน้อย
เพียงใดในการไปมาหาสู่กัน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าแม้ใน
บางครัวเรือนที่สมาชิกทั้ง 3 เจเนอเรชัน อาศัยอยู่ร่วมกัน
แบบครัวเรือนขยายก็จริง แต่การท�ามาหากิน และการใช้
ชวีติทีมี่รูปแบบแตกต่างกันท�าให้บางช่วงเวลาเป็นครัวเรือน
ขยาย และในบางเวลาเป็นเหมือนครัวเรือนเด่ียว ดังเช่น
ผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวในช่วงเวลากลางวัน
ไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นครัวเรือนคนเดียว อีกทั้งมิติ
ความเป็นเมอืงทีก่�าลงัขยายตวัอยูต่ลอดเวลาท�าให้เพือ่นบ้าน
กลายเป็นคนแปลกหน้าที่เหินห่าง และไม่กล้ารบกวน 
หรืออับอายที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ

ครัวเรือนขยาย

ครัวเรือน
เดี่ยว

ครัวเรือนคนเดียว

ครัวเรือนผูสูงอายุ
อยูคนเดียว

ครัวเรือน
ขามรุน

ครัวเรือนขามรุนเพื่อนบานหางเหิน

Institute for Population 
and Social Research4
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การมีบุตรส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของ
ผูห้ญงิ ไมเ่พียงเฉพาะในระยะส้ันเทา่นัน้ แตใ่นระยะยาว
ด้วยเช่นกัน การตัดสินใจออกจากงาน เปลี่ยนงาน หรือ
ลดบทบาทการท�างานในวันนี้ ส่งผลต่อเส้นทางความ
ก้าวหน้าทางการงานและความมัน่คงทางการเงนิของผูห้ญงิ
ในวันข้างหน้า 

การตัดสินใจของแม่ในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
อาชีพ โดยเฉพาะที่รับรายได้เป็นเงินเดือนเมื่อมีลูก เผชิญ
กับความเสี่ยงที่การกลับมาสู่ที่นั่งเดิม และต�าแหน่งหน้าที่
เดิม มีความเป็นไปได้น้อย หรือแทบจะไม่มีเลย ผู้บริหาร
องค์กรเองตกอยู ่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจเพื่อให้องค์กร
ด�าเนนิต่อไปโดยไม่สะดุด และแม่เองกต็กอยูใ่นภาวะทีต้่อง
ตัดสนิใจว่าจะเลอืกการมลีกู การดแูลลกู หรอืความก้าวหน้า

ในหน้าทีก่ารงาน ซึง่ต่างมคีวามหมายในระยะยาวต่อตวัแม่
และครอบครัวเช่นเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้น ควำมก้ำวหน้ำ
และควำมม่ันคงãนอำชพียงัหมำยถึงควำมม่ันคงของอนำคต
ของตัวผู้หÞิงเอง ที่หลำยคนรู้สึกด้วย«�éำไปว่ำม่ันคงและ
แน่นอนกว่ำชีวิตสมรส หากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ต้องอยู่
เพียงล�าพัง การมีอาชีพและรายได้จะเป็นส่ิงที่รับประกัน
การด�าเนินต่อไปของชีวิตตนเอง และชีวิตลูก

การเปล่ียนแปลงชีวิตการท�างานจากการมีบุตร จึง
เป็นการตัดสินใจส�าคัญที่จะส่งผลต่อทั้งชีวิตของผู้หญิงได้ 
สงัคมจงึควรให้ความส�าคญั ในการเข้าใจถงึปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 
อุปสรรคต่างๆ และผลกระทบที่ผู ้หญิงต้องประสบเม่ือ
มีบตุร เพ่ือหำแนวทำงช่วยเหลือแบ่งเบำภำระของครอบครวั
ãนกำรเลีéยงบุตรãห้มีคุณภำพ ที่จะมาเป็นก�าลังส�าคัญของ
ประเทศชาติต่อไป

แนวทางนโยบาย 

• ลงทุนในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ให้มีความทั่วถึงโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นครอบครัวเดี่ยวขาดคนช่วยเลี้ยงดู โดยมุ่งเน้น
ความส�าคัญในด้านคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงบริการเหล่าน้ี โดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มครอบครัวรายได้
ต�่า-ปานกลาง

• ลดอุปสรรคในการท�างานของผู้ที่มีบุตร โดยเฉพาะในช่วงที่ลูกยังต้องการการดูแลใกล้ชิด เช่น การมีชั่วโมง
การท�างานที่สั้นลงและมีเวลาแน่นอน มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีความยืดหยุ่นตามความจ�าเป็น และมีการเดินทาง
น้อยลง 

• สนบัสนนุหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนในการรบัผูท้ีอ่อกจากงานเนือ่งจากการมบีตุรเข้าสูต่ลาดแรงงาน อนัรวมถงึ
การมรีะยะวนัลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะช่วยป้องกนัไม่ให้ผูม้บีตุรต้องออกจากตลาดแรงงานตัง้แต่ต้น และการปรบัแรงจงูใจ
ส�าหรับภาคเอกชนในการรับผู้ที่ออกไปเลี้ยงลูกผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษี 

• ส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างชายหญงิ โดยเฉพาะหน้าทีใ่นครวัเรอืน โดยส่งเสรมิบทบาทชายในการเลีย้งดลูกูมากขึน้ 
ผ่านมาตรการ เช่น การท�าให้วันลาส�าหรับผู้ชายเพื่อดูแลลูกหลังคลอดเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครอบครัว

Two tales of motherhood

แม่เต็มเวลา แม่ท�างาน

ค�าที่แม่ใช้บ่อยเวลาพูดถึงชีวิตตัวเอง

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย 7
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50% 50%

ปัจจัยส�าคัญ 
ที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง 

นอกจากจะศึกษาผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
เปราะบางทัง้ 5 รูปแบบการอยูอ่าศยัข้างต้นแล้ว ยงัพบอกี
ว่ามรีปูแบบการอยูอ่าศยัอืน่ๆ ทีน่่าสนใจและมคีวามส�าคญั 
ที่สะท้อนความเปราะบางในเร่ืองการดูแลโดยครอบครัว 
เป็นรูปแบบการอยู ่อาศัยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
จ�านวนสมาชิกและบริบทของครัวเรือน (ข้ันกว่าของ 
ครัวเรือนเปราะบางหลักที่ส�าคัญ) ได้แก่

• ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน (พี่น้อง/
ญาติ สูงอายุ) (ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ)

• ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูก/หลานโต (ผู้สูงอาย ุ
รับบทบาทเป็นผู้ดูแลหลัก)

• ผู้สูงอายุที่อยู่กับบุคคลมีภาวะพึ่งพิง เช่น พิการ 
ติดเตียง 

รปูแบบการอยูอ่าศยัของผูส้งูอาย ุไม่ได้เป็นตวัก�าหนด 
ท�าให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง แต่จะมีผลมาจากปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความเปราะบางได้ อาทิ

การมีภาวะเจ็บป่วย/ทุพพลภาพ

ความยากจน 

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส

ความสัมพันธ์ในครัวเรือน 

ลูกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน 
แต่ไม่ได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน

การเกิด/เพ่ิม 
ของสมาชิกในครัวเรือนขึ้นใหม่

การตาย/สูญเสีย 
ของสมาชิกในครัวเรือน

การย้ายถิ่นไปท�างาน/ 
การตั้งถิ่นฐานหลังการแต่งงาน

ดังน้ัน รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีความ
เปราะบางในด้านของการดูแลน้ัน ถูกนิยามไว้เพ่ือให้เกิด
การเฝ้าระวงัว่า “ผูสู้งอายใุนรูปแบบการอยูอ่าศัยดังกล่าวมี
ความเส่ียงต่อความเปราะบางในเรื่องของการไม่มีผู้ดูแล 
หรือต้องรับหน้าที่ในการดูแลครอบครัวหรือไม่ อย่างไร” 

ผู้สูงอายุอยู่ตามล�าพังคนเดียว
ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของความเปราะบางเสมอไป

แม ้ผู ้สูงอายุที่อาศัยอยู ่ตามล�าพังคนเดียวถูก 
มองว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง แต่ผู้สูงอายุกลุ่มน้ี 
อาจไม่เปราะบางเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การ
ตั้งถ่ินฐานของลูก ซึ่งลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนไทย
ที่มีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติมักจะอาศัยอยู ่ในพื้นที่
บริเวณใกล้กัน อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือในต�าบลเดียวกัน 
จงึท�าให้ได้รบัการดแูล (โดยเฉพาะในเรือ่งการจดัหาอาหาร
การกิน การดแูลเม่ือเจบ็ป่วย การพาไปพบแพทย์) ผูสู้งอายุ
ที่อาศัยตามล�าพังคนเดียวสามารถท�ากิจวัตรประจ�าวัน 
และดูแลตนเองได้ทั้งหมด ดังน้ันการที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่
ตามล�าพังคนเดยีวโดยไม่มีลูก ไร้ญาต ิหรอืการมีลูกทีอ่าศัย
อยู่ห่างไกล เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู ้สูงอายุเกิดความ
เปราะบาง เพราะไม่ได้รับการดูแลในด้านต่างๆ 

ความกังวลที่จะ “ตายคนเดียว” เป็นความวิตก 
อันหนึ่งที่แว่วอยู่ในใจของเสมอของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง 
โดยไร้ญาติขาดมิตร 

ความต้องการการดูแล
• ต้องการให้เพือ่นบ้านหรอืคนในชมุชนมาเยีย่มเยยีน 

เป็นประจ�า เพื่อคลายความเหงา
• ต้องการให้มีสัญญาณ/กริ่ง ส�าหรับขอความ 

ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ผู้สูงอายุอยู่ตามล�าพังกับคู่สมรสเท่านั้น
ความเปราะบางทวีความรุนแรงเมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้น

ผู ้สูงอายุที่อาศัยอยู ่กับคู ่สมรสเท่านั้น จะได้รับ 
การดูแลในด้านจติใจมากกว่าผูสู้งอายทุีอ่าศัยอยูต่ามล�าพัง
คนเดียว เพราะมีสามี/ภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันจึงท�าให ้
ไม่เกิดความเหงา และได้รับความรักเอาใจใส่ดูแลซึ่งกัน 
และกัน ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันได้โดยตรง รวมถึง 
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การได้รบัการดแูลด้วยการเยีย่มเยยีนของบตุรหลานทีอ่าศยั
อยู่ใกล้ๆ เป็นประจ�า แต่หากครัวเรือนใดมีคนใดคนหนึ่ง 
มีภาวะเจ็บป่วย (ติดเตียง พิการ) อีกคนหนึ่งจะต้อง 
รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลัก 

ความต้องการการดูแล
• ต้องการให้ลกูหลานมาเยีย่มเยยีนผ่านการพบปะ

พูดคุยมากกว่าการคุยทางโทรศัพท์ 
• ต้องการได้รับการอ�านวยสะดวกในเร่ืองการ

บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนข้ามรุ่น...
จากผู้ดูแลมาเป็นผู้ถูกดูแล

การที่ผู้สูงอายุต้องเลี้ยงหลานไม่ได้ถือว่าเป็นภาระ
เสมอไป แต่ผู้สูงอายุกลับมองว่าเป็นหน้าที่ที่ปู่ย่าตายาย 
ต้องช่วยเหลือในการดูแลหลาน เนื่องจากลูกของตนต้อง
ท�างานหาเงินส่งกลับมายังครัวเรือน 

การท่ีผู ้สูงอายุได้เลี้ยงหลาน ส่งผลให้ผู ้สูงอาย ุ
มีสุขภาพจิตที่ดี และได้รับการเกื้อหนุนทางด้านจิตใจ 

“หลำนเปรยีบเสมอืนคนช่วยผสำนควำมสมัพนัธ์ทีด่ี
ระหว่ำงพ่อแม่สูงอำยุและลูกที่ต้องย้ำยถิ่นไปท�ำงำนที่อื่น”

ผู้สูงอายุในครัวเรือนข้ามรุ่นจะมีความเปราะบาง 
ทางด้านเศรษฐกจิมากกว่าผูส้งูอายใุนรปูแบบอืน่ เนือ่งจาก
เงินส่งกลับไม่เพียงพอ

ความต้องการการดูแล
• ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ 

ในบ้าน
• ต้องการให้ลกูกลบัมาอาศยัอยูด้่วย เพือ่แบ่งเบา

ภาระในครอบครัวและอยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากัน 

ผู้สูงอายุอยู่กับพ่อ/แม่..
รูปแบบการอยู่อาศัยในอนาคตของสังคมสูงวัย

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่สูงอายุต้องรับบทบาท
หน้าที่ในการดูแลบ้านทั้งหมด รวมถึงต้องดูแลพ่อแม่ของ
ตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า 
การอยูอ่าศยัร่วมกบัผูส้งูอายดุ้วยกนั มส่ีวนท�าให้เกดิปัญหา
การทะเลาะเบาะแว้งกันในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากพ่อแม่ของผูส้งูอายมุภีาวะตดิเตยีง กย็ิง่เพิม่ความเครยีด 
ให้กับผู้สูงอายุในการดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุด้วยกัน

ความต้องการการดูแล
• ต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ 

การดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุอยู่กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ...
เพ่ือน คนรับใช้ ผู้ดูแลรับจ้าง  
เทรนด์การอยู่อาศัยใหม่ของผู้สูงอายุไทย

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญาติเท่านั้น 
พบว่าความมีเปราะบางในทกุด้าน โดยเฉพาะทางด้านจติใจ 
ซึง่ผลการศกึษาในเชงิปรมิาณพบว่า ผูส้งูอายกุลุม่นีม้คีะแนน 
สุขภาพจิตเฉลี่ยต�่ามาก และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การอยู่อาศัยกับคนอื่นที่ไม่มีความ
สัมพันธ์ฉันท์เครือญาติถือว่า เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่น่า
เป็นห่วงว่าใครจะเป็นผูด้แูล และความสมัพนัธ์ในครวัเรอืน
ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นอย่างไร ทั้งนี้ เพราะกลุ่มตัวอย่าง
สะท้อนให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสมาชิกใน 
ครวัเรอืนทีต่นเองอาศยัอยูด้่วยเปรยีบเสมอืนต่างคนต่างอยู่  
หรืออยู่กันหลายคนก็เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียว 

ความต้องการการดูแล
• ต้องการการดูแลด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ

จากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะเพื่อนบ้าน

4 จิ๊กซอว์ที่เป็นหัวใจ 
ในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน 

เพื่อนบานที่ดี ผูนำที่ดี

สิ่งแวดลอม
ที่ดี

ความสัมพันธ
ในครัวเรือน

ที่ดี

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย 11
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3) ตัวชี้วัดการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของชุมชน คือ การ
มีผู้น�าเข้มแข็งและเห็นความส�าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว รวมถึงการมีผู้สูงอายุที่เป็นตัวแบบที่ดี และ 
การได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน 

4) หน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับชุมชน ควรส่งเสริม
ให้มีระบบการดูแลผู ้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�าพังคนเดียว โดยไม่มีลูกหลาน 
อยู่ใกล้ๆ หรือเป็นคนไร้ญาติขาดมิตร เน่ืองจากเป็นกลุ่ม 
ผูสู้งอายทุีมี่ความต้องการด้านจติใจมากกว่าผูสู้งอายกุลุ่มอืน่ 
ดงันัน้ ควรสนบัสนนุการเยีย่มบ้านผูส้งูอายเุป็นประจ�า และ
อาจมีกริง่ หรอือปุกรณ์ส่งสัญญาณเม่ือเวลาฉกุเฉนิอย่างง่าย
ให้กบัผูน้�าชมุชน หรอืบ้านใกล้เคยีง เพือ่ให้ผูส้งูอายใุนแต่ละ 
ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

5) ในอนาคต อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
(อสม.) อาสาสมัครผู้สูงอายุ (อผส.) จะเป็น care-giver 
หรือ care-manager ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ใกล้ชิด
ทีส่ดุ ดงันัน้ กระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนบัสนุนเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 

6) หน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับชุมชนควรสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมในชุมชนมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ให้ผู ้สูงอายุในเรื่องการดูแลตนเอง  
การใช้ชีวิตประจ�าวัน และการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ เป็นการท�าให้ผูส้งูอายมุเีครอืข่ายทางสงัคมมากขึน้ 

7) หน่วยงานด้านวิสาหกิจชุมชนควรส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ที่บ้านหรือในชุมชน 

8) กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
ควรส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว โดยให้ 
ลกูหลานทีไ่ม่ได้อาศยัอยูก่บัพ่อหรอืแม่ทีส่งูอายแุล้ว กลบัมา 
เยี่ยมเยียนท่านเป็นประจ�า เพ่ือเป็นการสนับสนุนความรัก
และเข้าใจอนัดใีนครวัเรอืน และเป็นเกาะก�าบงัไม่ให้ผูสู้งอายุ 
รู้สึกว่าตนเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคม 

9) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นระบบการคมนาคม
ขนส่งโดยเฉพาะในเขตเมืองที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีความยาก
ล�าบากในการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ดังนั้น  
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงสภาพถนน  
ถนนหนทางให้มีความสะดวกในการเดินทางของผู้สูงอายุ 

Finally…ช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต  
(อาจไม่) ต้องอยู่คนเดียวตามล�าพัง

รูปแบบการอยู ่อาศัยของผู ้สูงอายุในครัวเรือน 
เปราะบางช่วงปั้นปลายของชีวิต อาจไม่ใช่การอยู่คนเดียว
ตามล�าพงัในครวัเรอืนเสมอไป อาจมโีอกาสทีจ่ะเป็นรูปแบบ
การอยู่อาศัยต่อไปนี้

• การอยู่อาศัยร่วมกับผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้สูงอายุ 
มีเงินออมสะสมในการใช้จ่ายเมื่อบั้นปลายชีวิต
เพียงพอในการจ้างผู้ดูแล 

• การอยู่อาศยัรว่มกบัญาตพิีน้่อง ในกรณทีีบ่คุคล
ที่เป็นญาติพี่น้องของผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่และ 
มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในช่วง 
ปั้นปลายของชีวิตได้ และต้องการดูแลผู้สูงด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอก

• การอยู ่อาศัยตามล�าพังร ่วมกับสัตว์เลี้ยงใน 
ครัวเรือน นับได้ว่าเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่มี
ไม่น้อยในสังคมไทย แต่ยังไม่มีการส�ารวจที่เป็น
หลักฐานชัดเจน กรณีนี้อาจจะเกิดข้ึนจากการ 
ที่ไม่มีญาติหรือลูกเสียชีวิตแล้ว รวมถึงต้องการ
เพื่อนที่อยู่เป็นก�าลังใจและคลายเหงา

• รูปแบบการอยู่อาศัยที่คาดว่ามีแนวโน้มเกิดขึ้น
กบัผู้สูงอายใุนช่วงบัน้ปลายชีวติ ซึง่เกดิจากการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยในครัวเรือน 
คือ เมื่อมีอายุที่เพ่ิมขึ้น ญาติพี่น้องน้อยลง ต้อง
อยู่ล�าพังคนเดียวในชุมชน กลายเป็นการอยู่
อาศัยแบบ “โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดำย” เพราะมี
เพื่อนบ้านเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติพี่น้อง 
ซ่ึงรปูแบบนีน้บัว่า ตอบโจทย์การอยูอ่าศยัรปูแบบ 
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง
1) หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรส่งเสรมิให้ผูส้งูอายเุกดิ

ความรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตนเอง ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่พึ่งพาใคร และพยายามให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในสภาพ 
ที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานาน 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชุมชนควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้มี “ระบบเพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อช่วยดูแล 
ผู้สูงอายุ เพราะเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ 
มากที่สุดในชุมชน 
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กลไกหลกัในการดแูลครวัเรอืนเปราะบางทีม่ผีูส้งูอายุ 
ที่อยู่คนเดียว หรืออยู่ด้วยกันตามล�าพัง

กลไกหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ส�าหรับ
การดูแลครัวเรือนเปราะบางที่มีผู้สูงอายุอยู่นั้นจะจ�าแนก
ออกเป็น 2 กลไกที่ส�าคัญคือ

1) กลไกส่งเสริมการรวมกลุ่ม ส�าหรับกลุ่ม 
ผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่ยังสามารถดูแลตนเองได้ 

กลุม่ผูส้งูอายใุนครวัเรอืนเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ 

ผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยูเ่พยีงคนเดยีว อาศยัอยูก่บัคูส่มรสทีเ่ป็น
ผู้สูงอายุด้วยกัน หรืออาศัยอยู่กับบุตรหลานในครัวเรือน 
ข้ามรุ่น หากผู้สูงอายุเหล่านั้นยังสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ กลไกหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จะ
เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวให้เข้ามา
รวมกลุม่ในการท�ากจิกรรม ทัง้นีเ้พือ่ช่วยลดความเปราะบาง
ในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการขยายระยะ
เวลาของการเป็นผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพฤฒพลงั (Active Aging) 

โดยมี “ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ โรงเรียน
ผู้สูงอำยุ หรือศูนย์ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ” ที่ด�าเนินการ 
ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นหลกัในการขบัเคลือ่นกจิกรรมดงักล่าวให้เกดิข้ึนในพืน้ที่ 
โดยกจิกรรมการรวมกลุ่มดงักลา่วกจ็ะมคีวามแตกต่างและ
หลากหลายกันไปตามแต่ละบริบทของพื้นที่ ซึ่งบทบาท 
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดังกล่าว ยังสามารถ 
ช่วยเพิ่มโอกาส สร้างพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ให้กับ 
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยลดความเปราะบางที่

อาจเกิดขึ้นในมิติต่างๆ ต่อกลุ่มครัวเรือนดังกล่าวได้เป็น
อย่างมาก ทั้งน้ี พบว่ากิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ด�าเนินการในปัจจุบันจะเน้นที่
การลดความเปราะบางใน 6 มิติที่ส�าคัญ ประกอบด้วย  
1) มติด้ิานสขุภาพกาย 2) มติด้ิานสขุภาพจติ, 3) มติด้ิาน
ความม่ันคงทางรายได้ 4) มิติด้านสังคม 5) มิติด้าน 
ความรอบรู ้และเท่าทันเทคโนโลยี และ 6) มิติด้าน 
สิ่งแวดล้อม
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2) กลไกการช่วยเหลือและฟื้ นฟู ส�าหรับ 
กลุ่มผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่อยูในภาวะพึ่งพิง 
ติดบ้านหรือติดเตียง

ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง ติดบ้านหรือติดเตียง พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จะให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ โดยเฉพาะในกรณี
ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เนื่องจาก อปท. หลายแห่ง
พิจารณาว่า ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรด้อยโอกาส
ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการจดัล�าดบัความส�าคญัในการให้ความ
ช่วยเหลือก่อน อีกทั้งยังอยู่ในขอบเขตหน้าที่ตามบทบาท
ของ อปท. ที่สามารถด�าเนินการได้

กลไกหลกัทีใ่ช้ในการดแูลให้ความช่วยเหลอืผูส้งูอายุ
ในครัวเรือนเปราะบางกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือ
ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย การรักษา บ�าบัด และฟื้นฟู
อาการเจ็บป่วย โดยจะอาศยักลไกการดแูลทีเ่ป็นมาตรฐาน
ภายใต้นโยบายกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term 
Care: LTC) เป็นแนวทางและชุดองค์ความรู้หลักในการ
ด�าเนนิงาน ขณะเดยีวกนัในหลายแห่ง พบว่ามกีารหนนุเสรมิ 
ความเข้มแข็งด้วยกระบวนการเชิงชุมชน โดยใช้ระบบ 
เพื่อนบ้านในการช่วยสอดส่องดูแล คอยน�าข้าวปลาอาหาร

ไปส่งให้กับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวน้ีจะมีความเด่นชัดในพ้ืนที่เขตชนบท 
นอกจากน้ี ยังพบแนวคิดที่น่าสนใจเก่ียวกับการฟื้นฟูกลุ่ม 
ผู ้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่เป็นผู ้ป่วยติดเตียงให้
สามารถกลับด�าเนินชีวิตและช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งข้ึน 
คล้ายกับเป็นการคนืผูสู้งอายตุดิเตยีงให้คนืสู่สังคม โดยพบ
ผลส�าเรจ็เชงิประจกัษ์ในการด�าเนนิงานของ อปท. ขนาดกลาง  
ที่เป็นกลุ่ม อปท. ที่ค่อนข้างมีศักยภาพอยู่ในจุดที่สมดุล 
ที่สุด นั่นคือ มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ บุคลากร 
องค์ความรู้ด้านการจัดการ ตลอดจนกระบวนการการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินกิจกรรมยังคงอยู่ในระดับ
เข้มแข็ง

กลไกหลักในการดูแลเด็ก 
ในครัวเรือนข้ามรุ่น

ปรากฏการณ์ครัวเรือนข้ามรุ่นในมุมมองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ข้อห่วงใยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีในกลุ ่มครัวเรือนเปราะบางลักษณะน้ี 
ส่วนใหญ่ก็จะให้ความห่วงใยไปในเร่ืองเก่ียวกับ ภาวะ
โภชนาการ การเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ 
ตัวเด็กเป็นหลัก

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย 15
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ด้วยเหตุนี้กิจกรรมการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึงถูก
ด�าเนินการผ่านทาง “ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก” หรือในชื่ออื่นๆ 
ท่ีเรียกแตกต่างกันออกไป ทว่าการดูแลในส่วนนี้จะไม่ได้ 
มุง่เน้นไปเฉพาะทีก่ลุม่เดก็ทีม่าจากครวัเรอืนข้ามรุน่เท่านัน้ 
แต่จะดูแลกลุ่มเด็กที่ผู้ปกครองติดภารกิจหรือประสงค์ให้
เข้ารับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการในตัวเด็กด้วย 

และเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย 
กจิกรรมในการสนบัสนนุการพฒันากลุม่เดก็ทีอ่ยูใ่นครวัเรอืน 
ข้ามรุน่นี ้คอื การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
วยัทีม่รีะหว่างผูส้งูอาย ุและกลุม่เดก็ โดยจะใช้กระบวนการ
ที่ส�าคัญคือ ค่ายอบรมสานสัมพันธ์ระหว่างวัย การจ�าลอง
สถานการณ์ด้านลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุ โดยให้
เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่า ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพด้านการเดิน 
การเคลื่อนไหว การมองเห็น รวมถึงการได้ยิน แตกต่าง
จากตนเองอย่างไรบ้าง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้จะช่วยให้เด็ก
เกิดความเข้าใจในสภาพร่างกายของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น 
เมื่อกลับไปอยู่ท่ีบ้าน และต้องท�ากิจกรรมหรือด�าเนินชีวิต
ร่วมกนั กจ็ะมคีวามเข้าใจว่าเพราะเหตใุดผูส้งูอายจุงึปฏบิตัติน 
เช่นนั้น ซึ่งในส่วนนี้ส ่งผลให้ช่องว่างระหว่างวัยของ
ประชากรสองกลุ่มนี้ลดน้อยลงได้อย่างมาก

อย่างไรก็ดี พบว่า กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวน้ี  
ยงัไม่ได้มกีารด�าเนนิการในวงกว้าง พบเพยีงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่กี่พื้นที่ที่มีการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะ 
ดังกล่าวนี้ สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งเนื่องมากจากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังไม่ได้เล็งเห็นว่า กลุ่ม 
ครัวเรือนข้ามรุ ่นเป็นสถานการณ์ที่ต้องการได้รับความ 
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนหรือ 
กลุ่มประชากรด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ

จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้น อำจสรุปได้ว่ำ ปัจจุบัน
กลไกหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการเพื่อ
ช่วยลดความเปราะบางส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและ 
ยังมีสุขภาพกายแข็งแรง สามารถเข้าสังคมได้ คือ กลไก
การรวมกลุ่มต่างๆ โดยผ่านทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
อาชพี รายได้ และท�าให้ผูส้งูอายรุูส้กึมคีณุค่าในตวัเอง เกดิ
ความภาคภมูใิจ ส่วนผูส้งูอายทุีเ่ริม่มสีขุภาพกายไม่แขง็แรง 
หรือมีอาการเจ็บป่วย ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมได้ 
และไม่มีคนดูแล ในส่วนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
เลง็เหน็ว่าต้องมกีารดแูลเป็นพเิศษกว่าผูส้งูอายทุีย่งัมสีขุภาพ 
แขง็แรง โดย อปท. มกีลไกในการประสานงานกบัหน่วยงาน 

สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือดูแลและตรวจสุขภาพ หรือใน  
อปท. ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและมีการประสานงาน 
กับหน่วยงานสาธารณสุข จะเข้าร่วมระบบการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (Long 
Term Care : LTC) เพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพึง หรือติดเตียง และใน อปท. ที่มีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีจะคิดค้นนวัตกรรมในการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตคนเดียว รวมถึง 
การประสานงานให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ 
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
และการติดเชื้อ

ขณะที่กลไกหลักในการดูแลครัวเรือนข้ามรุ่น คือ 
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ โดยศนูย์พฒันาเดก็เลก็มบีทบาทหน้าที่
ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ 
พ่อแม่ เด็กกับผู ้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู ้ความ
สามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยั
เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองตามล�าดับขั้น 
ของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ
ของเด็ก

ทัง้นี ้ภายใตก้ารขบัเคลือ่นนโนบายขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการดแูลครวัเรอืนเปราะบาง 
ฟันเฟืองที่ส� าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การท�างานด้าน 
การดูแลครัวเรือนเปราะบางในกรณีศึกษานี้ ให้ 
ประสบความส�าเร็จก็คือ “ชุมชน” การแสดงบทบาท
อย่างไม่เป็นทางการของ อปท. ในการกระตุ้นและ
สนับสนุนกิจกรรมให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมทั้ง 
ในด้านการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการริเริ่ม
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จะเป็นแนวทางที่น�าไปสู่
ความยั่งยืนได้มากที่สุด เพราะหากใช้กลไกเชิง
นโยบายแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อมีการผลัดเปลี่ยน
วาระผู้บริหารองค์กร นโยบายต่างๆ ก็อาจจะม ี
การเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่หากทาง อปท. สามารถ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมขึ้นโดยประชาชนผู้อยู่อาศัย 
ในพ้ืนที่ กิจกรรมเหล่านั้นก็จะคงอยู่อย่างยั่งยืนและ
มีการปฏิบัติสืบต่อกันจนกลายเป็นธรรมเนียมนิยม
ของพ้ืนที่นั้นๆ ในที่สุด
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โดยในการด�าเนินการของแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางใน
การที่มีทั้งข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไป มีจุด 
มุ ่งหมายในการด�าเนินการเป็นไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการด�ารงชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นส�าคัญ

ช่องว่างของการด�าเนินการ
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การด�าเนินการโดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลต่อ
ระบบการเงนิของประเทศ ซึง่ในหลายประเทศทีเ่ข้าสูส่งัคม
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ในการค้นหาช่องว่างที่จะน�ามาสู่ข้อเสนอในเชิง
นโยบายเพื่อการด�าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2560 
ถึงมิถุนายน 2561 ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
ต�ารา งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการแนวทาง
สนบัสนนุครวัเรอืนผูส้งูอายใุนประเทศไทยและในต่างประเทศ 
การเกบ็ข้อมลูภาคสนามโดยท�าการสมัภาษณ์ผูแ้ทนองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน กิจการเพื่อสังคมที่ปฏิบัติงานหรือ
ด�าเนินกิจกรรมด้านผู ้สูงอายุ และสัมภาษณ์ครัวเรือน
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุ
ในภาพรวมด้วยแบบสัมภาษณ์

ผลจากการศึกษาข้อมูลเอกสารและภาคสนาม 
พบว่า ในการสนบัสนนุการดแูลผูส้งูอายโุดยภาคส่วนต่างๆ 
เป็นการกระจายทรัพยากรเพื่อจัดบริการให้กับประชาชน

ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในรูปแบบของบริการ
ทางสงัคม การประกนัรายได้ หรอืการสงเคราะห์ประชาชน
ผ่านการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการด�าเนินการ
ต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันตาม
อุดมการณ์ในเชิงการเมืองการปกครอง ความเชื่อ ค่านิยม 
และการให้คณุค่าและความหมายกบัผูส้งูอายทุีม่อียูใ่นสงัคม 
โดยระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เป็น
ระบบการส่งเสริมภาคสีวสัดิการสังคมในการบริหารจดัการ
เพื่อเติมเต็มให้ระบบสวัสดิการสังคมท�างานได้ดียิ่งขึ้น 
จากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เช่น ในส่วนของ
ภาคเอกชน ผ่านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และกิจการเพื่อสังคม และในส่วนของภาคชุมชน ผ่าน
สวัสดิการชุมชน

Institute for Population 
and Social Research18
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ท่านรู้ไหมว่า ครัวเรือนผู้สูงอายุ 
ที่เปราะบางอยู่กันอย่างไร

ข้อมูลน้ีมาจากการเก็บข้อมูลเชงิลึกในครอบครวัสูงอายุ
ที่หมู่บ้านนอกเขตเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่

1. รายได้--เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการ เป็นรายได้หลักของ
ครอบครัวผู้สูงอายุ ที่เพียงพอส�าหรับซื้ออาหาร
เท่านั้น อยากได้อย่างอื่นต้องตัดใจ 

2. สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด คือ กลับมาเดินได้  
กลับมาแข็งแรง กลับมามองเห็นเหมือนเดิม 

3.  เงิน ทีเ่พียงพอต่อเดือน โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน
4.  ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงขาดรายได้ และออกจาก

สังคม 
5.  ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ส�าเร็จรูปมากที่สุด แต่ไม่มีเงินซื้อ 
6.  ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ต้องการท�างานที่มีรายได ้

ที่ท�าได้ที่บ้าน 

โอกาสสำหรับภาคเอกชน องคกรไมแสวงผลกำไร กิจการเพื่อสังคม หรือธุรกิจขนาดเล็ก 
ในการจัดหาบริการที่บานและในชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการผูสูงอายุ

ซักผา ตัดผม สงอาหาร ทำความสะอาดบาน

ปรับปรุงบาน ไปธุระเปนเพื่อน แจงเตือน บริการรับสง

ใหคำปรึกษา
ผูดูแล

ดูแลตอนกลางวัน
ที่ศูนย

ดูแลแทน
ผูดูแลที่บาน

จัดสงสิ่งจำเปน

หากประเทศไทย มีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน 
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยจะก่อให้
เกิดผลดีหลายด้าน ดังนี้ คือ 

1) ลดภาระของรัฐด้านงบประมาณ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�า เนินการจากภาคี
สวัสดิการสังคมเพื่อเติมเต็มให้ระบบสวัสดิการ
สังคมท�างานได้ดียิ่งขึ้น

2) ผู ้สูงอายุจะได้รับการคุ ้มครองให้ผู ้สูงวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีไปตลอดวาระสุดท้ายของชีวิต 
ท้ังในเรือ่งร่างกาย สงัคม สขุภาพ และเศรษฐกิจ 
จากบริการท่ีตอบสนองความต้องการที่พัฒนา
ขึ้นจากภาคีเครือข่าย

3) ลดภาระของครัวเรือนผู้สูงอายุ และเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือนผู้สูงอายุจากบริการของธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีอยู่ในชุมชนและการสนับสนุนทุน
ผ่านองค์กรการกุศล 

4) สร ้างคุณค ่าให ้กับผู ้สู งอายุผ ่ านแนวทาง 
การด�าเนนิงานทีส่นบัสนนุให้ผูส้งูอายไุด้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิการ 
เพื่อตนเอง

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย 19
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ดัชนีค้นค�า

P
Parent left behind 8

U
Uneven development 7
urbanization 7, 22

V
Virtual space 10

Y
Young adult 9

ก
กระจายตัว 23, 34
กระจุกตัวเป็นครอบครัว 23
กระบวนการกลั่นกรองทางความคิด 47
กระบวนการขัดเกลา 43
กระแสบริโภคนิยม 28
กระแสโลกาภิวัตน ์ 22, 25
กลไกการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใน 

ครอบครัว 9
กลไกตลาด 28, 30
การกระจายตัวของประชากร 34
การกระจายทรัพยากร 63
การกระท�า 10
การขยายตัวของความเป็นเมือง 22
การค้าเสร ี 30

C
Corporate social responsibility: CSR 64
Co-working space 6

D
Dependency 7
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E
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F
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I
Intergenerational 55
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การเชื่อมต่อภูมิภาค 22
การดูแลในระยะสั้น 64
การดูแลบุคคลหลายช่วงอายุ 49, 55
การดูแลผู้สูงอายุ 63
การดูแลสามี 55
การตายอย่างสงบ 53
การถูกละเลยจากสังคม 18
การทับซ้อน 42
การท�างานแบบธุรกิจ 64
การโทรศัพท์แบบเห็นหน้า 29
การบูรณาการ 62
การประกันรายได้ 63
การปรับตัวด้านที่อยู่อาศัย 9
การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทางประชากร 

และสังคม 63
การเปลี่ยนผ่านทางประชากร 25
การพัฒนาความเป็นเมือง 7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 22
การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ 22
การพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทย 34
การพัฒนาประเทศของภาครัฐ 56
การพัฒนาเป็นสังคมเมือง 52
การพึ่งพาลูกแต่เพียงยามจ�าเป็น 54
การมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิต 11
การมีส่วนร่วม 61, 63
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 12
การย้ายถิ่น 22
การย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาต ิ 25
การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง 25
การรวมธุรกิจแบบไม่หวังผลก�าไร 64
การรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างเร่งรีบ 12
การรับประทานอาหารร่วมกันในบ้าน 12
การรับรู้เชื่อมต่อกับชีวิตมนุษย์ 12

การลดคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง 46
การเลี้ยงดูลูก 47
การเลือกปฏิบัต ิ 18
การศึกษา 18, 30, 34, 35, 43, 45
การสงเคราะห์ดูแลแบบเก็บตก 56
การส่งเสริมแนวทางภาคีสวัสดิการสังคม 63
การสร้างครอบครัว 8, 34, 47, 56
การสร้างแรงจูงใจ 64
การสร้างสมดุล 30, 46
การสูญเสียตัวตนความเป็นมนุษย ์ 22
การให้คุณค่า 46
การให้ลูกเลี้ยงดูยามแก่เฒ่า 54
การอยู่อาศัย 55
กิจกรรมหลังเลิกเรียน 12, 26
กิจการเพื่อสังคม 61, 62, 63
กึ่งเมือง 2, 5
เกษียณอาย ุ 50, 70
เกี่ยวข้องกันฉันท์ญาต ิ 11

ข
เข้าวัยชราในบั้นปลายชีวิต 9

ค
ครอบครัว 10
ครอบครัวจึงเป็นหน่วยที่ไม่สามารถนับได ้ 11
ครอบครัวไทย 17, 25, 28, 35, 

41, 48, 52, 63
ครอบครัวไทยเหนือ 2
ครอบครัวในแบบฉบับดั้งเดิม 24
ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด 7
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ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 12, 22
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ความรุนแรง 5, 17, 18, 20, 51
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