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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
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ในสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรและสังคมไทย

ชุดโครงการว�จัย
การดูแลครอบครัวเปราะบาง



ชุดโครงการวิจัย “การดูแลครอบครัวเปราะบาง 
ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรและ
สงัคมไทย” โดยนักวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เก็บข้อมูลทั้ง
เชิงคณุภาพ และเชิงปรมิาณ ท้ังข้อมูลปฐมภมิูและทุติยภมิู 
สังเคราะห์ข้อค้นพบประกอบกับวรรณกรรมและข้อเขียน
ต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในแวดวงวิชาการ เพื่อฉายประเด็น
ส�าคัญ ในกรอบระยะเวลา 12 เดือน ที่ไม่อาจกล่าวได้ว่า
เป็นประเด็นท่ีครบถ้วนทุกซอกทุกมุมเก่ียวกับการ “ดูแล” 
และ “ประคับประคอง” ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยสังคม 
ท่ีเล็กและส�าคัญท่ีสุด ท่ีมนุษย์ทุกคนเป็นสมาชิก ไม่ว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกจะห่างเหินจนแทบไม่ได้พบปะ 
เห็นหน้ากัน หรืออบอุ่นจุนเจืออย่างแน่นแฟ้นเพียงใด

ชุดโครงวิจัยน้ี เป็นภาคต่อจากชุดโครงการวิจัย 
“ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย” ซึ่งด�าเนินการเสร็จสิ้น
ไปต้ังแต่ พ.ศ. 2558 ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
สกว. เช่นเดียวกัน ภาพรวมของบทสรุปในครั้งนั้นชี้ให้เห็น
ว่าความอบอุ่นของครอบครวัยังท�าให้สถาบันครอบครวัแข็ง
แรงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของสังคม แต่ก็ได้ท้ิงท้าย 
ให้เห็นประเด็นท้าทายและน่าเป็นห่วงหลายประเด็นซึ่ง
สงัคมไทยต้องระมัดระวังเพราะเป็นจุด “เปราะบาง” ท่ีหาก

ไม่ได้รบัการดแูลและซ่อมเสรมิอาจเสีย่งต่อการแตกสลายได้  
โดยเฉพาะในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามความฉับไวของเทคโนโลยี และการเช่ือมต่อ 
ที่แทบจะไร้รอยตะเข็บของโลกยุคดิจิทัล

ชุดโครงการวิจัยน้ี ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 
4 โครงการ ได้แก่ (1) การปรบัวิถีการท�างานของครอบครวั
เม่ือมีบุตร (2) การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบการอยู่อาศัย 
ท่ีหลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและ
ความต้องการสนับสนุนครัวเรือน (3) กลไกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง:  
กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่คน
เดียว (4) ระบบการสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:  
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม ทั้ง  
4 โครงการน้ี เช่ือมต่อภาพการดูแลครอบครัวไทยต้ังแต่ 
“ในบ้าน” ออกไป “ข้างบ้าน” จนถึง ท้องถ่ิน กลไกภาครฐั  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ “ตลาดหลักทรัพย์” 
เป็นการส่งสญัญาณให้เห็นว่า เรือ่งของครอบครวั ไม่ใช่เรือ่ง
ของเฉพาะครอบครัว แต่เป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนต้องระดม
ก�าลงัและทรพัยากรเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครวั
ไทย แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และโครงสร้างประชากร
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นน้ี เพื่อให้
ครอบครัวไทย และสังคมไทย ด�าเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง

ระลอกคล่ืนของการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคสมัยต่างๆ 
เคลือ่นผา่นสังคมไทย ชา้บา้ง เร็วบา้ง แผว่เบาบา้ง รนุแรงบา้ง ตามยคุสมยัจนเข้าสู่ศตวรรษที ่21 
ท�าให้สังคมไทยดูผิดหูผิดตาไปจากศตวรรษที่ผ่านมาในหลายมิติ

การดูแล

ครอบครวัเปราะบาง
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร • กมลชนก ข�ำสุวรรณ •  
พิมลพรรณ นิตย์นรำ • ประทีป นัยนำ
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นิยาม “ครอบครัว” และ “ครัวเรือน”  
ที่ควรทบทวน

นิยามและความหมายของ ครอบครวั และครวัเรอืน 
ท่ียังขาดความชัดเจนอันเน่ืองจากวัตถุประสงค์ของ 
การใช้นิยาม และความหมายของหน่วยงานต่างๆ มีความ
แตกต่างกัน ในชุดโครงการวิจัยน้ีได้สะท้อนให้เห็นว่า 
ครอบครวั ยึดโยงสมาชิกผ่านสายสมัพันธ์ในลกัษณะต่างๆ 
ซึง่ปัจจุบัน มีพัฒนาการหลากหลายไปมาก เช่น ครอบครวั
เพศเดียวกัน ครอบครวัพ่อเลีย้งเดีย่ว ครอบครวัแม่เลีย้งเด่ียว  
อีกท้ังนับยาก และวัดยาก เพราะขอบเขตของครอบครวั 
มีความหมายหลายระดับ ส่วนครัวเรือนนั้น ยึดโยง
สมาชิกผ่านพื้นท่ีจริงท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน ในบ้านหลัง
เดียวกัน ซึง่บางกรณอีาจมีเฉพาะสมาชิกในครอบครวั 
หรืออาจเป็นคนอ่ืน ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน ท้ังหมดน้ีจะส่งผล
เก่ียวข้องต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงได้รับ แต่ไม่ได้รับ 
เน่ืองจากนิยามปัจจุบันตกขอบไปจากกรอบนิยามท่ีตกลง
กันไว้หลายสิบปีก่อน

มิติความเปราะบางของครอบครัว
ความเปราะบาง เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลไม่สามารถ

ช่วยเหลอืตนเองได้เม่ือมีการเปลีย่นแปลง หรอืมีวิกฤตการณ์ 

หนวยงานภาครัฐ

ชุมชนและภาคเอกชน

ครัวเรือน
ผูสูงอายุ

ที่อยูตามลำพัง

ครอบครัว

ครัวเรือนผูสูงอายุ
ที่อยูตามลำพัง

เด็ก

ครัวเรือน
ขามรุน

ผูสูงอายุ

สุขภาพ

 º·ºÒ·ÀÒ¤ÃÑ°¨Ò¡¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÁÒà»š¹¼ÙŒÊ‹§àÊÃÔÁ
ËÃ×ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Í§¤�¡ÃÀÒ¤ÕÃ‹ÇÁ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ¼‹Ò¹Í§¤�¡Ã¡ÅÒ§
·Õè·ÓË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³áÅÐµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å

 à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃÊÙ§ÍÒÂØáË‹§ªÒµÔ à¾×èÍà»š¹ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÃÐ´ÁÀÒ¤Ê‹Ç¹
·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§»ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅÐ¹ÓÊ‹§ºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ

 Ê‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤ÁËÃ×Í¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ò´àÅç¡ à¾×èÍÃÔàÃÔèÁºÃÔ¡ÒÃ
·ÕèµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÍÂÙ‹ã¹ªØÁªÁáÅÐ·ÕèºŒÒ¹ 
â´ÂãËŒ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä´Œà¢ŒÒÁÒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Íâ¤Ã§¡ÒÃ

 ̈Ñ´µÑé§Í§¤�¡Ã¡ÒÃ¡ØÈÅ à¾×èÍà»š¹Í§¤�¡Ã¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃÃÐ´Á·Ø¹
áÅÐºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÒÃ´ŒÒ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

â¤Ã§¡ÒÃÂ‹ÍÂ·Õè 4 
“ÃÐºº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ: 
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§
ÀÒ¤àÍ¡ª¹áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ
à¾×èÍÊÑ§¤Á”

â¤Ã§¡ÒÃÂ‹ÍÂ·Õè 2 
“¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹
¤ÃÑÇàÃ×Í¹«Öè§ÁÕÃÙ»áºº
¡ÒÃÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ·Õè
ËÅÒ¡ËÅÒÂã¹ÊÑ§¤Áä·Â 
à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ
à¢ŒÁá¢ç§áÅÐ¤ÇÒÁ
µŒÍ§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¤ÃÑÇàÃ×Í¹”

â¤Ã§¡ÒÃÂ‹ÍÂ·Õè 1 
“¡ÒÃ»ÃÑºÇÔ¶Ö¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇàÁ×èÍÁÕºØµÃ”

 °Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à»ÃÒÐºÒ§ÃÐ´Ñº·ŒÍ§¶Ôè¹
 º·ºÒ·¢Í§ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
ÍÒªÕ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ãËŒ·ÓË¹ŒÒ·ÕèàÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃà»š¹ Active aging

 ¢ÂÒÂº·ºÒ·ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉÊÓËÃÑº¤ÃÑÇàÃ×Í¹¢ŒÒÁÃØ‹¹

 »ÃÑº»ÃØ§/¾Ñ²¹ÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
ãËŒÃÍ§ÃÑº¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØµÑé§áµ‹·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ 
ºÃÔàÇ³â´ÂÃÍº µÅÍ´¨¹Ê¶Ò¹·Õèµ‹Ò§æ ã¹ªØÁª¹

 àÇ·Õà¾×èÍ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Ñé§ÃÐËÇ‹Ò§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº·Ò§ÃÐàºÕÂº¡ÒÃà§Ô¹

 ¤Ù‹Á×ÍµŒ¹áºº¡ÒÃ´ÙáÅ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à»ÃÒÐºÒ§ 

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

 Å§·Ø¹ã¹ÈÙ¹Â�´ÙáÅà´ç¡àÅç¡ ãËŒ¤ÇÒÁ·ÑèÇ¶Ö§
â´Âà©¾ÒÐã¹àÁ×Í§ à¹Œ¹·Õè¤ÃÍº¤ÃÑÇà´ÕèÂÇ 
áÅÐ¡ÅØ‹Á¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÒÂä´ŒµèÓ-»Ò¹¡ÅÒ§ 
ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐà¢ŒÒ¶Ö§

 Å´ÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¼ÙŒ·ÕèÁÕºØµÃ 
â´Âà©¾ÒÐã¹ª‹Ç§·ÕèÅÙ¡ÂÑ§µŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃ´ÙáÅ

 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ã¹¡ÒÃÃÑº
¼ÙŒ·ÕèÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÁÕºØµÃà¢ŒÒÊÙ‹µÅÒ´áÃ§§Ò¹ 
¡ÒÃÁÕÃÐÂÐÇÑ¹ÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºáÃ§¨Ù§ã¨
ÊÓËÃÑºÀÒ¤àÍ¡ª¹ã¹¡ÒÃÃÑº¼ÙŒ·ÕèÍÍ¡ä»àÅÕéÂ§ÅÙ¡
¼‹Ò¹ÁÒµÃ¡ÒÃµ‹Ò§æ àª‹¹ ¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ 

 Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà·‹Òà·ÕÂÁÃÐËÇ‹Ò§ªÒÂËÞÔ§ 
â´Âà©¾ÒÐË¹ŒÒ·Õèã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹

 ÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ÍÒªÕ¾ 
¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á áÅÐÊÑ§¤Á 
à¾×èÍÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¡ÒÃ¾Öè§¾Òµ¹àÍ§¢Í§
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹à»ÃÒÐºÒ§

 ¡Åä¡¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà¡Ô´
¡ÒÃ¡ÅÑºä»àÂÕèÂÁàÂÕÂ¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

 ÊÁÃÃ¶¹Ð áÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ 
ÍÊÁ. Í¼Ê.

 ÃÐººà¾×èÍ¹ºŒÒ¹·Õè´Õ áÅÐ¾Öè§¾Òä´Œ

มิติความเปราะบาง
ของครอบครัวไทย

สังคม

สุขภาพ

เศรษฐกิจภัยพิบัติ
และ

สิ่งแวดลอม

เพศ วัย และ
ประวัติชีวิต

ความสัมพันธ
และการเกื้อหนุน

ภายใน
ครอบครัว

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย 3



เกิดขึน้ ท�าให้สูญเสียเสถียรภาพ และอาจท�าให้ไม่สามารถ
กลบัคนืสูส่ภาพปกติได้ ซึง่มิติต่างๆ ท่ีบ่ันทอนให้ครอบครวั
ไทย มีท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ภัยพิบัติและ 
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ภายระหว่างสมาชิกครอบครัว 
เพศ วัย และประวัติชีวิต ซึ่งในหลายครอบครัวประสบกับ
ความเปราะบางทับซ้อนหลายมิติในคราวเดียวกัน โดยท่ี 
มิติความเปราะบางท่ีพบมากท่ีสดุในปัจจุบัน คอืมิติเศรษฐกิจ  
(ความยากจน) และสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล) โดยเฉพาะในประชาชนระดับล่าง ซึ่งน�าไปสู ่
การขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิต

เวลา ระยะทาง และระยะห่าง  
กับความเปราะบางของครอบครัวไทย

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

ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ท�าให้ปัจจุบันครัวเรือน
เดี่ยวซึ่งมี 2 เจเนอเรชันมีเพิ่มมากข้ึน จ�านวนสมาชิก 
ในครัวเรือนน้อยลง อีกทั้งการย้ายถิ่น และการพัฒนาเป็น
สังคมเมือง ท�าให้เกิดครัวเรือนข้ามรุ่น ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว 
ครวัเรอืนท่ีอยู่คนเดียว และอ่ืนๆ เพิม่มากข้ึน แม้ครอบครวั
ก็ยังคงเป็นครอบครัวท่ีมีสมาชิกอยู่ครบแต่อยู่กันคนละท่ี 
คนละครวัเรอืน มีระยะทางคัน่กลางท่ีส่งผลต่อเวลาการอยู่
ร่วมกัน และอาจส่งผลถึงระยะห่างของความสมัพนัธ์อันเน่ือง 
มีเวลาอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลอืเก้ือกูลกันน้อยลง ข้ึนอยู่กับ
ระยะทางท่ีคัน่กลางน้ันใกล้ ไกล เพยีงใด ใช้เวลามากน้อย
เพียงใดในการไปมาหาสู่กัน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าแม้ใน
บางครัวเรือนที่สมาชิกทั้ง 3 เจเนอเรชัน อาศัยอยู่ร่วมกัน
แบบครัวเรือนขยายก็จริง แต่การท�ามาหากิน และการใช้
ชีวิตท่ีมีรปูแบบแตกต่างกันท�าให้บางช่วงเวลาเป็นครวัเรอืน
ขยาย และในบางเวลาเป็นเหมือนครัวเรือนเดี่ยว ดังเช่น 
ผู้สูงอายุท่ีถูกท้ิงให้อยู่บ้านคนเดียวในช่วงเวลากลางวัน 
ไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นครัวเรือนคนเดียว อีกท้ังมิติ
ความเป็นเมืองท่ีก�าลังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาท�าให้เพื่อน
บ้านกลายเป็นคนแปลกหน้าที่เหินห่าง และไม่กล้ารบกวน 
หรืออับอายที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือ

ครัวเรือนขยาย

ครัวเรือน
เดี่ยว

ครัวเรือนคนเดียว

ครัวเรือนผูสูงอายุ
อยูคนเดียว

ครัวเรือน
ขามรุน

ครัวเรือนขามรุนเพื่อนบานหางเหิน
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“แอ๊บข้าวที่หายไป”
แอ๊บข้าวในภาษาเหนือหรือกระต๊ิบข้าวในภาษาอีสาน ไม่ได้เป็นแต่เพียง 

ภาชนะจักสานส�าหรับบรรจุข้าวเหนียวสุกท่ีมีภูมิปัญญาในการรักษาข้าวเหนียว
ให้อุ่นและไม่แฉะเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรไทยในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสมาชิกครัวเรือนมีโอกาส 
นั่งล้อมวงกินข้าวร่วมกันน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลย แอ๊บข้าวที่นับวันจะมี
ขนาดเล็กลงจนกระท่ังแทบจะสญูหายไปจากครวัไทยบ่งบอกถึงการลดลงของ
สมาชิกในครัวเรือน และในบางบ้านหายไปเพราะไม่ได้น่ังล้อมวงกินข้าวร่วมกัน
ในบ้านอีกต่อไป การกินข้าวนอกบ้านให้เสร็จก่อนเข้าบ้านดูจะสะดวกและประหยัด
กว่าการลงมือท�ากับข้าวกินกันสองหรือสามคน เหลือให้เห็นก็เพียงแอ๊บข้าวขนาดจ๋ิว
ส�าหรับ 1 คนกินตามร้านอาหาร และไม่เพียงแต่แอ๊บข้าวเท่านั้น เครื่องครัวอื่นๆ ไม่ว่า
จะเป็นตู้กับข้าว กระทะ และหม้อขนาดใหญ่ ต่างทยอยหายไป เหลือเพียงตู้เย็น และ 
เตาไมโคเวฟของวิถีชีวิตตามแบบฉบับของคนในเมือง

ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และมนุษย์แม่

ชุดโครงการวิจัยน้ี ยังได้น�าเสนอความละล�่าละลัก
ของการรกัษาศักดิศ์ร ีของผูห้ญงิสถานภาพแม่ ท่ีต้องรกัษา
อาชีพเพื่อลดการพึ่งพาสามี เพื่อไม่ให้ถูกดูแคลน และเพื่อ
ความม่ันคงของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับชีวิต
การสมรสในวันข้างหน้า และในขณะเดยีวกันต้องให้ก�าเนิด
และเล้ียงดูลูกและอยากใช้เวลาดูแลลูกให้มากท่ีสุดตาม
สัญชาตญาณของ “มนุษย์แม่” นอกจากน้ี ยังสะท้อนว่า 
บริบทครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของ 
ผู ้สูงอายุ ท่ี มีต ่อลูกให ้พึ่ งพาลูกแต ่ เพียงยามจ�าเป ็น  
การพลดัพรากและอยู่ต่างถ่ิน หรอืแม้แต่ในจังหวัดเดยีวกัน

แต่ดูห่างไกลเช่นชีวิตในเมืองใหญ่ๆ เป็นเรือ่งประสบการณ์
ท่ีกลายเป็นธรรมดาของชีวิตครอบครัวไทยมากข้ึน ความ
คดิแบบ “แก่มาแล้วกินกับลูก” หรอืให้ลกูเลีย้งดูยามแก่เฒ่า
อาจไม่ใช่แนวคิดของคนสมัยปัจจุบัน ผู้สูงอายุต้องต่อสู้ต่อ
เพ่ือให้มีรายได้เพื่อจะได้ไม่รบกวนลูกมากเกินไป เพราะ 
ลูกเองก็มีภาระค่าใช้จ่ายมากอยู่แล้วตามความเฟ้อของ 
ค่าเงนิและมาตรฐานการครองชีพสมัยใหม่ อยู่ไกลกันท�าให้
ต้องดแูลตัวเองมากข้ึนอย่างมีศักด์ิศร ีและมีค่า แต่ “ย่ิงแก่
ก็ยิ่งคิดถึงลูก” และ “ไม่อยากตายคนเดียว”

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
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การปรับวิถีการท�างานของครอบครัวเมื่อมีบุตร
บรบิทของสังคมไทยยงัแสดงททีา่ทีก่�าหนดใหผู้ห้ญงิเป็นผูเ้ลีย้งบตุรเป็นหลกั และแมสั้ญชาตญิาณ
แห่งความเป็นแม่จะท�าให้ผู้หญิงรับบทบาทนี้อย่างมีความสุข แต่สภาพเศรษฐกิจที่บีบคั้น  
และศักยภาพในการแสดงความสามารถนอกบ้านท่ีเพ่ิมขึ้น ท�าให้แม่ต้องแบ่งเวลาให้ดีเพ่ือสร้าง
สมดุลระหว่างภาระอันส�าคัญทั้งสองนี้ และไม่เพียงแต่แม่เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้ทั้งสามี 
และสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้านต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย 

งานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ตัวบทจากบทสนทนาบน
กระดานสนทนาสาธารณะออนไลน์พนัทิป และเพจสาธารณะ 
ของเฟซบุ๊ก เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการปรบัเปลีย่นวิถีการท�างาน
เม่ือมีบุตรของครอบครวั และการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพือ่ช่วย
ยืนยันความน่าเช่ือถือของข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ตัวบท 
โดยถือเป็นการตรวจสอบแบบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)  
ในการเปรียบเทียบและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ท่ีได้จาก
การวิเคราะห์บทสนทนาออนไลน์ และเป็นการสร้างความ

โครงการวิจัยย่อยที่ 1

บทลงโทษของการเป็นแม่

ในตลาดแรงงานเกือบทุกประเทศพบว่าอัตราค่าจ้างของผู้หญิงท่ีมีบุตรต�่ากว่าผู้หญิงท่ีไม่มีบุตร การมีบุตรจึง 
ถูกเปรียบเสมือนการได้รับบทลงโทษ ในแง่การมีรายได้ที่ลดลง หรือที่เรียกว่า “motherhood wage penalty” 

งานศึกษาพบว่าการมีบุตรหน่ึงคน ส่งผลให้ระดับอัตราค่าจ้างลดลงได้ถึงร้อยละ 7-18 แม้แต่ผูห้ญงิท่ีจบในระดับ
ปริญญา ต้องประสบกับระดับอัตราค่าจ้างที่ลดลงถึงร้อยละ 15 หากมีบุตรมากกว่า 1 คน และยิ่งมีบุตรมากขึ้นเท่าไร 
ระดับอัตราค่าจ้างจะย่ิงลดลงเท่าน้ัน ผู้หญิงท่ีมีบุตร 3 คนข้ึนไป จะได้รับผลกระทบจากการได้ค่าจ้างท่ีต�่าลง 
ตลอดชีวิตการท�างาน

เข้าใจในประเดน็การปรบัเปลีย่นวิถีการท�างานในระดบัท่ีลกึ
และครบถ้วนมากขึ้น 

มีลูก ชีวิตเปลี่ยน
การมีลูกส่งผลกระทบต่อชีวิตการท�างานอย่าง

ยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะส�าหรับผู้หญิง ท่ีกำร
เป็นแม่ส่งผลต่อชีวิตกำรท�ำงำนมำกกว่ำเพศ งานศึกษา
ในต่างประเทศ พบว่าการให้ก�าเนิดบุตรหน่ึงคนลด
อุปทานแรงงานของผูห้ญงิมากถึง 2 ปีในช่วงวัยเจรญิพนัธุ์

ผศ.ดร.มนสิกำร กำญจนะจิตรำ • ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ • กัญญำพัชร สุทธิเกษม • รีนำ ต๊ะดี
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การมีบุตรส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของ 
ผูห้ญงิ ไม่เพียงเฉพาะในระยะส้ันเทา่นัน้ แตใ่นระยะยาว
ด้วยเช่นกัน การตัดสินใจออกจากงาน เปลี่ยนงาน หรือ
ลดบทบาทการท�างานในวันน้ี ส่งผลต่อเส้นทางความ
ก้าวหน้าทางการงานและความม่ันคงทางการเงนิของผูห้ญงิ
ในวันข้างหน้า 

การตัดสินใจของแม่ในการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ
อาชีพ โดยเฉพาะที่รับรายได้เป็นเงินเดือนเมื่อมีลูก เผชิญ
กับความเสี่ยงท่ีการกลับมาสู่ท่ีน่ังเดิม และต�าแหน่งหน้าท่ี
เดิม มีความเป็นไปได้น้อย หรือแทบจะไม่มีเลย ผู้บริหาร
องค์กรเองตกอยู่ในภาวะท่ีต้องตัดสินใจเพื่อให้องค์กร
ด�าเนินต่อไปโดยไม่สะดดุ และแม่เองก็ตกอยู่ในภาวะท่ีต้อง
ตัดสนิใจว่าจะเลอืกการมีลกู การดแูลลกู หรอืความก้าวหน้า 

ในหน้าท่ีการงาน ซึง่ต่างมีความหมายในระยะยาวต่อตัวแม่
และครอบครัวเช่นเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้น ควำมก้ำวหน้ำ
และควำมม่ันคงในอำชีพยังหมำยถึงควำมม่ันคงของอนำคต
ของตัวผู้หญิงเอง ท่ีหลำยคนรู้สึกด้วยซ�้ำไปว่ำม่ันคงและ
แน่นอนกว่ำชีวิตสมรส หากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ต้องอยู่
เพียงล�าพัง การมีอาชีพและรายได้จะเป็นสิ่งท่ีรับประกัน 
การด�าเนินต่อไปของชีวิตตนเอง และชีวิตลูก

การเปลี่ยนแปลงชีวิตการท�างานจากการมีบุตร จึง
เป็นการตัดสินใจส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อท้ังชีวิตของผู้หญิงได้ 
สงัคมจึงควรให้ความส�าคญั ในการเข้าใจถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง  
อุปสรรคต่างๆ และผลกระทบท่ีผู้หญิงต้องประสบเม่ือ 
มีบุตร เพือ่หำแนวทำงช่วยเหลอืแบ่งเบำภำระของครอบครวั
ในกำรเลี้ยงบุตรให้มีคุณภำพ ท่ีจะมาเป็นก�าลังส�าคัญของ
ประเทศชาติต่อไป

แนวทางนโยบาย 

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

• ลดอุปสรรคในการท�างานของผู้ท่ีมีบุตร โดยเฉพาะในช่วงท่ีลูกยังต้องการการดูแลใกล้ชิด เช่น การมีช่ัวโมง 
การท�างานท่ีสั้นลงและมีเวลาแน่นอน มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ มีความยืดหยุ่นตามความจ�าเป็น และมีการเดินทาง
น้อยลง 

• สนับสนุนหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชนในการรบัผูท่ี้ออกจากงานเน่ืองจากการมีบุตรเข้าสูต่ลาดแรงงาน อันรวมถึง 
การมีระยะวันลาท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยป้องกันไม่ให้ผูมี้บุตรต้องออกจากตลาดแรงงานต้ังแต่ต้น และการปรบัแรงจูงใจ
ส�าหรับภาคเอกชนในการรับผู้ที่ออกไปเลี้ยงลูกผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษี 

• ส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างชายหญงิ โดยเฉพาะหน้าท่ีในครวัเรอืน โดยส่งเสรมิบทบาทชายในการเลีย้งดูลกูมากข้ึน  
ผ่านมาตรการ เช่น การท�าให้วันลาส�าหรับผู้ชายเพื่อดูแลลูกหลังคลอดเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครอบครัว

Two tales of motherhood

แม่เต็มเวลา แม่ท�างาน

ค�าที่แม่ใช้บ่อยเวลาพูดถึงชีวิตตัวเอง

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
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แม่เต็มเวลา: 
ความภูมิใจบนความเปราะบาง

แม่ท�างาน:  
ชีวิตที่ยากจะหาสมดุล

ความเช่ือว่าแม่คือผู้เลี้ยงดูลูกท่ีดีท่ีสุด เป็นแรงผลักดัน
หลักท่ีท�าให้ผู้หญิงหลายคนเลือกออกจากงานเม่ือมีลูก แม้จะ
ต้องเสยีสละรายได้ ความก้าวหน้าทางการงาน ชีวิตสงัคมและ
ตัวตนส่วนหนึ่ง

แต่ส�าหรับผู้หญิงอีกหลายคน จ�าเป็นต้องออกจากงาน 
เน่ืองจากไม่มีคนช่วยเลี้ยงท่ีไว้ใจได้ และไม่มีทำงเลือกท่ีมี
คุณภำพในรำคำที่เข้ำถึงได้ จึงตัดสินใจว่าการลาออกจากงาน
มาเลี้ยงลูกเองเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด 

แม้จะภมิูใจกับกำรเสยีสละตนเองเพือ่ลกู และพอใจท่ีได้
ใกล้ชิดกับลูกและได้เห็นพัฒนาการของลูก แต่สิ่งเหล่าน้ีต้อง
แลกมาด้วยต้นทุนอันมหาศาล ท้ังความท้อใจ น้อยใจ และ 
ด้อยค่ำ จากการท่ีคนรอบตัวและสังคมไม่เห็นค่า มองว่างาน
เลี้ยงลูกอยู่บ้านเป็นงาน “สบาย” เพราะ “อยู่บ้านเฉยๆ” 

การไร้รายได้เป็นของตนเอง ท�าให้แม่เต็มเวลามีความ
เปรำะบำงด้ำนรำยได้ ไม่มีอิสรภาพในการใช้จ่าย และท�าให้ต้อง 
ตกเป็นเบี้ยรองในครัวเรือน ไร้อ�านาจการต่อรอง ยิ่งไปกว่านั้น 
ความม่ันคงทางการเงนิในอนาคตของท้ังตนเองและลกู ข้ึนอยู่กับ 
สมัพนัธภาพกับสามี จึงเป็นสิง่ท่ีแม่เต็มเวลาเป็นกังวลอย่างมาก

การหาสมดุลในชีวิต เป็นความท้าทายหลักของแม่ที่ท�างาน 
ด้วยเสียงสะท้อนคล้ายคลึงกันว่า “ท�ำงำนเยอะก็ผิด เลี้ยงลูกเยอะ
ก็ไม่ได้”

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ท่ีมีภำระค่ำใช้จ่ำยสงู 
กำรท�ำงำนจึงจ�ำเป็น แต่การท�างานหาเงินต้องแลกด้วยเวลำท่ีจะ 
ได้อยู่กับลูก สร้างความวิตกเรื่องการสร้างสายสัมพันธ์กับลูก และ
การได้อบรมดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ผู้หญิงท�างานได้เม่ือมีลูก คือกำรมีคน 
ช่วยเล้ียงท่ีไว้วำงใจได้ โดยมากเป็นปู่ย่าตายายหรือญาติท่ีใกล้ชิด 
ท�าให้แม่สามารถกลบัไปท�างานได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่ต้องพะวงมากนัก 

แต่แม่หลายคนยอมรับว่า “เม่ือมีลูกแล้ว โฟกัสของชีวิต
เปลี่ยน” เน่ืองด้วยต้องการให้เวลากับลูกให้เพียงพอ ท�าให้ผู้หญิง
จ�านวนไม่น้อยเลือกลดบทบำทของตัวเองในด้ำนกำรงำน การ
เปลี่ยนงาน การลดโอกาสในความก้าวหน้าในงาน การลดความ
ท้าทายของงาน และอ่ืนๆ เป็นการลดศักยภาพอย่างต้ังใจ เพื่อ
รักษาสมดุล เพื่อให้มีเวลากับลูกและครอบครัวมากขึ้น

ถึงแม้ผู้หญิงต้องท�างานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่งำน
ในบ้ำนยังคงเป็นของผู ้หญิงเสียส่วนใหญ่ ด้วยค่านิยมด้ังเดิม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงช้ากว่ายุคสมัย ท�าให้ผู้หญิงต้องแบกรับภำระมำก  
จนเกิดความเหน่ือยล้า และตึงเครยีด ส่งผลต่อสมัพนัธภาพภายใน
ครอบครัว
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การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน 
ซ่ึงมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย 

 เพ่ือประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน

สถานการณย์คุ “เกดินอ้ย อายยุนื” ของประเทศไทยในศตวรรษที ่21 ยงัไมแ่สดงท่าททีีจ่ะผอ่นปรน 
แต่ซ�้าจะถล�าลึกลงไปอีกเรื่อยๆ ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในขณะที่ 
คนหนุม่สาวมลีกูกันนอ้ยลง จนปัจจุบนัป ี2561 ประเทศไทยมสัีดส่วนประชากรสูงอายถุงึรอ้ยละ 18  
และกลายเป็นสังคมสูงอายุ (Aged society) แล้ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ครอบครวัไทยมขีนาดลดลง ในขณะเดยีวกนัการยา้ยถิน่ และการขยายตวัของเมอืง ท�าให้
เกิดรูปแบบของครอบครัวที่หลากหลายมากขึ้น แนวโน้มที่สูงขึ้นของผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ล�าพัง  
ห่างไกลจากลูก หลาน และญาติ ท�าให้อยู่ในสภาวะที่เปราะบาง และชวนให้ตั้งค�าถามว่า ครอบครัว
ไทยจะอยู่และดูแลกันอย่างไร ในทั้งปัจจุบันและในอนาคตซึ่งมีทางโน้มที่จะเปราะบางลงไปอีก 

ผู้สูงอายุใน “ครัวเรือนเปราะบาง” คือใคร?
ผูท่ี้มีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่ในครวัเรอืนท่ีผูส้งูอายุจะต้องดูแลตนเอง ดแูลผูส้งูอายุด้วยกัน หรอืจะต้องดูแล 

ผูอ่ื้นท่ีอาศัยอยู่ในครวัเรอืนเดียวกัน ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสงัคม แบ่งออกได้ท้ังหมด 5 รปูแบบการอยู่อาศัย

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
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ปัจจัยส�าคัญ 
ที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง 

นอกจากจะศึกษาผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือน
เปราะบางทัง้ 5 รูปแบบการอยูอ่าศยัข้างต้นแล้ว ยงัพบอกี
ว่ามีรปูแบบการอยู่อาศัยอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจและมีความส�าคญั 
ท่ีสะท้อนความเปราะบางในเรื่องการดูแลโดยครอบครัว 
เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยหลังจากเกิดการเปล่ียนแปลง
จ�านวนสมาชิกและบริบทของครัวเรือน (ข้ันกว่าของครัว
เรือนเปราะบางหลักที่ส�าคัญ) ได้แก่

• ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน (พี่น้อง/
ญาติ สูงอายุ) (ผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ)

• ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่กับลูก/หลานโต (ผู้สูงอายุ 
รับบทบาทเป็นผู้ดูแลหลัก)

• ผู้สูงอายุที่อยู่กับบุคคลมีภาวะพึ่งพิง เช่น พิการ 
ติดเตียง 

รปูแบบการอยู่อาศัยของผูส้งูอายุ ไม่ได้เป็นตัวก�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 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีมีความ
เปราะบางในด้านของการดูแลน้ัน ถูกนิยามไว้เพื่อให้เกิด
การเฝ้าระวังว่า “ผูส้งูอายุในรปูแบบการอยู่อาศัยดังกล่าวมี
ความเสี่ยงต่อความเปราะบางในเรื่องของการไม่มีผู้ดูแล 
หรือต้องรับหน้าที่ในการดูแลครอบครัวหรือไม่ อย่างไร” 

ผู้สูงอายุอยู่ตามล�าพังคนเดียว
ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของความเปราะบางเสมอไป

แม ้ผู ้สูงอายุ ท่ีอาศัยอยู ่ตามล�าพังคนเดียวถูก 
มองว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีน่าเป็นห่วง แต่ผู้สูงอายุกลุ่มน้ี 
อาจไม่เปราะบางเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การ
ต้ังถ่ินฐานของลูก ซึ่งลักษณะการต้ังบ้านเรือนของคนไทย
ท่ีมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติมักจะอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
บริเวณใกล้กัน อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือในต�าบลเดียวกัน 
จึงท�าให้ได้รบัการดูแล (โดยเฉพาะในเรือ่งการจัดหาอาหาร
การกิน การดแูลเม่ือเจ็บป่วย การพาไปพบแพทย์) ผูส้งูอายุ
ท่ีอาศัยตามล�าพังคนเดียวสามารถท�ากิจวัตรประจ�าวัน 
และดูแลตนเองได้ท้ังหมด ดังน้ันการท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่
ตามล�าพงัคนเดียวโดยไม่มีลกู ไร้ญาติ หรอืการมีลกูท่ีอาศัย
อยู่ห่างไกล เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ผู ้สูงอายุเกิดความ
เปราะบาง เพราะไม่ได้รับการดูแลในด้านต่างๆ 

ความกังวลท่ีจะ “ตายคนเดียว” เป็นความวิตก 
อันหนึ่งที่แว่วอยู่ในใจของเสมอของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง 
โดยไร้ญาติขาดมิตร 

ความต้องการการดูแล
• ต้องการให้เพือ่นบ้านหรอืคนในชุมชนมาเย่ียมเยียน 

เป็นประจ�า เพื่อคลายความเหงา
• ต้องการให้มีสัญญาณ/กริ่ง ส�าหรับขอความ 

ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ผู้สูงอายุอยู่ตามล�าพังกับคู่สมรสเท่านั้น
ความเปราะบางทวีความรุนแรงเมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้น

ผู ้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่กับคู ่สมรสเท่าน้ัน จะได้รับ 
การดูแลในด้านจิตใจมากกว่าผูส้งูอายุท่ีอาศัยอยู่ตามล�าพงั
คนเดียว เพราะมีสามี/ภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันจึงท�าให ้
ไม่เกิดความเหงา และได้รับความรักเอาใจใส่ดูแลซึ่งกัน 
และกัน ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันได้โดยตรง รวมถึง 
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การได้รบัการดแูลด้วยการเย่ียมเยียนของบุตรหลานท่ีอาศัย
อยู่ใกล้ๆ เป็นประจ�า แต่หากครัวเรือนใดมีคนใดคนหน่ึง 
มีภาวะเจ็บป่วย (ติดเตียง พิการ) อีกคนหน่ึงจะต้อง 
รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลัก 

ความต้องการการดูแล
• ต้องการให้ลกูหลานมาเย่ียมเยียนผ่านการพบปะ

พูดคุยมากกว่าการคุยทางโทรศัพท์ 
• ต้องการได้รับการอ�านวยสะดวกในเรื่องการ

บริการรถรับส่งไปโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนข้ามรุ่น...
จากผู้ดูแลมาเป็นผู้ถูกดูแล

การท่ีผู้สูงอายุต้องเลี้ยงหลานไม่ได้ถือว่าเป็นภาระ
เสมอไป แต่ผู้สูงอายุกลับมองว่าเป็นหน้าท่ีท่ีปู่ย่าตายาย 
ต้องช่วยเหลือในการดูแลหลาน เน่ืองจากลูกของตนต้อง
ท�างานหาเงินส่งกลับมายังครัวเรือน 

การท่ีผู ้สูงอายุได้เลี้ยงหลาน ส่งผลให้ผู ้สูงอายุ 
มีสุขภาพจิตที่ดี และได้รับการเกื้อหนุนทางด้านจิตใจ 

“หลำนเปรยีบเสมือนคนช่วยผสำนควำมสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่ำงพ่อแม่สูงอำยุและลูกที่ต้องย้ำยถิ่นไปท�ำงำนที่อื่น”

ผู้สูงอายุในครัวเรือนข้ามรุ่นจะมีความเปราะบาง 
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผูส้งูอายุในรปูแบบอ่ืน เน่ืองจาก
เงินส่งกลับไม่เพียงพอ

ความต้องการการดูแล
• ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ 

ในบ้าน
• ต้องการให้ลกูกลบัมาอาศัยอยู่ด้วย เพือ่แบ่งเบา

ภาระในครอบครวัและอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน 

ผู้สูงอายุอยู่กับพ่อ/แม่..
รูปแบบการอยู่อาศัยในอนาคตของสังคมสูงวัย

ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่กับพ่อแม่สูงอายุต้องรับบทบาท
หน้าท่ีในการดูแลบ้านท้ังหมด รวมถึงต้องดูแลพ่อแม่ของ
ตนเองด้วย อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า 
การอยู่อาศัยร่วมกับผูส้งูอายุด้วยกัน มีส่วนท�าให้เกิดปัญหา
การทะเลาะเบาะแว้งกันในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
หากพ่อแม่ของผูส้งูอายุมีภาวะติดเตียง ก็ย่ิงเพิม่ความเครยีด 
ให้กับผู้สูงอายุในการดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุด้วยกัน

ความต้องการการดูแล
• ต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอุปกรณ ์

การดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุอยู่กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ...
เพ่ือน คนรับใช้ ผู้ดูแลรับจ้าง  
เทรนด์การอยู่อาศัยใหม่ของผู้สูงอายุไทย

ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่กับคนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ญาติเท่าน้ัน 
พบว่าความมีเปราะบางในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ 
ซึง่ผลการศึกษาในเชิงปรมิาณพบว่า ผูส้งูอายุกลุม่น้ีมีคะแนน 
สุขภาพจิตเฉล่ียต�่ามาก และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การอยู่อาศัยกับคนอ่ืนท่ีไม่มีความ
สัมพันธ์ฉันท์เครือญาติถือว่าเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีน่า
เป็นห่วงว่าใครจะเป็นผูดู้แล และความสมัพนัธ์ในครวัเรอืน
ท่ีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นอย่างไรท้ังน้ีเพราะกลุ่มตัวอย่าง
สะท้อนให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับสมาชิกในครัว
เรือนท่ีตนเองอาศัยอยู่ด้วยเปรียบเสมือนต่างคนต่างอยู่  
อยู่กันหลายคนก็เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียว 

ความต้องการการดูแล
• ต้องการการดูแลด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ

จากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะเพื่อนบ้าน

4 จิ๊กซอว์ที่เป็นหัวใจ 
ในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน 

เพื่อนบานที่ดี ผูนำที่ดี

สิ่งแวดลอม
ที่ดี

ความสัมพันธ
ในครัวเรือน

ที่ดี

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
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3) ตัวชี้วัดการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของชุมชน คือ การ
มีผู้น�าเข้มแข็งและเห็นความส�าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว รวมถึงการมีผู้สูงอายุท่ีเป็นตัวแบบท่ีดี และ 
การได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน 

4) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดับชุมชน ควรส่งเสริม
ให้มีระบบการดูแลผู ้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะกลุ ่ม 
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามล�าพังคนเดียว โดยไม่มีลูกหลาน 
อยู่ใกล้ๆ หรือเป็นคนไร้ญาติขาดมิตร เน่ืองจากเป็นกลุ่ม 
ผูส้งูอายุท่ีมีความต้องการด้านจิตใจมากกว่าผูส้งูอายุกลุม่อ่ืน 
ดงันัน้ควรสนบัสนนุการเยีย่มบ้านผู้สงูอายเุป็นประจ�า และ
อาจมีกริง่ หรอือุปกรณ์ส่งสญัญาณเม่ือเวลาฉกุเฉนิอย่างง่าย
ให้กับผูน้�าชุมชน หรอืบ้านใกล้เคยีง เพือ่ให้ผูส้งูอายุในแต่ละ 
ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

5) ในอนาคต อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
(อสม.) อาสารสมัครผู้สูงอายุ (อผส.) จะเป็น care-giver 
หรือ care-manager ท่ีสามารถดูแลผู้สูงอายุได้ใกล้ชิด
ท่ีสุด ดังน้ันกระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 

6) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดับชุมชนควรสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมในชุมชนมากข้ึน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ให้ผู ้สูงอายุในเรื่องการดูแลตนเอง  
การใช้ชีวิตประจ�าวัน และการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ เป็นการท�าให้ผูส้งูอายุมีเครอืข่ายทางสงัคมมากข้ึน 

7) หน่วยงานด้านวิสาหกิจชุมชนควรส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ที่บ้านหรือในชุมชน 

8) กระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์
ควรส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว โดยให้ 
ลกูหลานท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อหรอืแม่ท่ีสงูอายุแล้ว กลบัมา 
เย่ียมเยียนท่านเป็นประจ�า เพื่อเป็นการสนับสนุนความรัก
และเข้าใจอันดใีนครวัเรอืน และเป็นเกาะก�าบังไม่ให้ผูส้งูอายุ 
รู้สึกว่าตนเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสังคม 

9) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นระบบการคมนาคม
ขนส่งโดยเฉพาะในเขตเมืองท่ีท�าให้ผู้สูงอายุมีความยาก
ล�าบากในการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ดังน้ัน  
เสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการปรับปรุงสภาพถนน  
ถนนหนทางให้มีความสะดวกในการเดินทางของผู้สูงอายุ 

Finally…ช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต  
(อาจไม่) ต้องอยู่คนเดียวตามล�าพัง

รูปแบบการอยู ่อาศัยของผู ้สูงอายุในครัวเรือน 
เปราะบางช่วงปั้นปลายของชีวิต อาจไม่ใช่การอยู่คนเดียว
ตามล�าพงัในครวัเรอืนเสมอไป อาจมีโอกาสท่ีจะเป็นรปูแบบ
การอยู่อาศัยต่อไปนี้

• การอยู่อาศัยร่วมกับผู้ดูแล ในกรณีท่ีผู้สูงอายุ 
มีเงินออมสะสมในการใช้จ่ายเม่ือบ้ันปลายชีวิต
เพียงพอในการจ้างผู้ดูแล 

• การอยู่อาศัยร่วมกับญาติพีน้่อง ในกรณท่ีีบุคคล
ท่ีเป็นญาติพี่น้องของผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่และ 
มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในช่วง 
ปั้นปลายของชีวิตได้ และต้องการดูแลผู้สูงด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอก

• การอยู ่อาศัยตามล�าพังร ่วมกับสัตว์เลี้ยงใน 
ครัวเรือน นับได้ว่าเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีมี
ไม่น้อยในสังคมไทย แต่ยังไม่มีการส�ารวจที่เป็น
หลักฐานชัดเจน กรณีน้ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ 
ท่ีไม่มีญาติหรือลูกเสียชีวิตแล้ว รวมถึงต้องการ
เพื่อนที่อยู่เป็นก�าลังใจและคลายเหงา

• รูปแบบการอยู่อาศัยท่ีคาดว่ามีแนวโน้มเกิดข้ึน
กับผูสู้งอายุในช่วงบ้ันปลายชีวิต ซึง่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยในครัวเรือน 
คือ เมื่อมีอายุที่เพ่ิมขึ้น ญาติพี่น้องน้อยลง ต้อง
อยู่ล�าพังคนเดียวในชุมชน กลายเป็นการอยู่
อาศัยแบบ “โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดำย” เพราะมี
เพื่อนบ้านเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติพี่น้อง 
ซึง่รปูแบบน้ีนับว่าตอบโจทย์การอยู่อาศัยรปูแบบ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง
1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสรมิให้ผูส้งูอายุเกิด

ความรู้สึกมีศักดิ์ศรีในตนเอง ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่พึ่งพาใคร และพยายามให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในสภาพ 
ที่สามารถดูแลตนเองได้เป็นระยะเวลานาน 

2) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดับชุมชนควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้มี “ระบบเพื่อนบ้านท่ีดี” เพื่อช่วยดูแล 
ผู้สูงอายุ เพราะเป็นหน่วยท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ 
มากที่สุดในชุมชน 
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ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย แม้ความเป็นเมืองและความเจริญได้กระจายตัว 
ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทว่าชุมชนก็ยังคงเป็นพ้ืนที่เชิงกายภาพที่เต็มไปด้วยความเป็น 
อัตลักษณ์ของตน ขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญยิ่ง 
ในการร่วมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางด้านประชากรที่เกิดขึ้นภายใต้การเป็นสังคม 
สูงวัยของสังคมไทย

โครงการวิจัยย่อยที่ 3

อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาบทบาทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในช่วงท่ีผ่านมา พบว่า มีรูปแบบการสนับสนุนใน
หลายรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถูกขับเคลื่อน
ผ่านแผนด�าเนินงานของพืน้ท่ีแตกต่างและหลากหลายกันออกไป 
โดยพบว่ามีหลายนโยบายท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับกลุ่ม 
ครวัเรอืนเปราะบาง ท่ีเป็นครวัเรอืนข้ามรุน่ หรอืครวัเรอืนผูส้งูอายุ 
ที่อยู่คนเดียว ด้วยเหตุนี้ การวิจัยนี้เห็นถึงความส�าคัญในการมุ่ง
สังเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการดูแลครัวเรือนเปราะบาง 
ภายใต้การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในบริบท
ต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล
จากโครงการวิจัยต่างๆ ท่ีด�าเนินการแบบคูข่นานร่วมกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเชิงสถานการณ์ และ
ค�าอธิบายของเหตุและผลของปรากฏการณ์ในรายละเอียดเพื่อ 
ให้เกิดความครบถ้วนและเข้าใจในเนือ้หาอย่างละเอียด เน้นไปที่
การค้นหาความรูค้วามจรงิเชิงลึกจากผูท่ี้เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ดูแลครัวเรือนเปราะบางทุกๆ มิติ เช่น องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินระดับต่างๆ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี ผู้น�า
ชุมชน รวมถึงเด็กและผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบาง

“เมื่อมโนทัศน์และความตระหนักต่อ
สถานการณด์า้นครวัเรอืนเปราะบางขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เห็นภาพความของผู้สูง
อายใุนระดบับคุคล กระบวนการออกแบบนโยบาย
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปในลักษณะ
ภาพรวมทีม่องกลุม่เป้าหมายจ�าแนกตามชว่งวยั
ตามช่วงชีวิต (Life Course Approach) 
มากกว่าการมองไปที่ลักษณะการอยู่อาศัย  
(Living Arrangement) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ส่งผลต่อการก�าหนดทิศทาง การแสดงบทบาท 
การออกแบบนโยบาย และกลไกต่างๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือการดูแลครัวเรือน
เปราะบางประเภทต่างๆ ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้ 
“ฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบางระดับท้องถิ่น”  
จึงนับเป็นเครื่องมือที่มี ความส�าคัญยิ่ง”

กลไกของชุมชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง 
กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่นและ 

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศำ • ชุติมำ อยู่สมบูรณ์ • กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ • 

นันทวัน ป้อมค่ำย • ขวัญลออ นวลละออง • นำยณรำกร วงษ์สิงห์

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
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กลไกหลกัในการดูแลครวัเรอืนเปราะบางท่ีมีผูส้งูอายุ 
ที่อยู่คนเดียว หรืออยู่ด้วยกันตามล�าพัง

กลไกหลักท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ส�าหรับ
การดูแลครัวเรือนเปราะบางท่ีมีผู้สูงอายุอยู่น้ันจะจ�าแนก
ออกเป็น 2 กลไกที่ส�าคัญคือ

1) กลไกส่งเสริมการรวมกลุ่ม ส�าหรับกลุ่ม 
ผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางที่ยังสามารถดูแลตนเองได้ 

กลุม่ผูส้งูอายุในครวัเรอืนเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ 

ผูส้งูอายุท่ีอาศัยอยู่เพยีงคนเดยีว อาศัยอยู่กับคูส่มรสท่ีเป็น
ผู้สูงอายุด้วยกัน หรืออาศัยอยู่กับบุตรหลานในครัวเรือน 
ข้ามรุ่น หากผู้สูงอายุเหล่าน้ันยังสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ กลไกหลักท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จะ
เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวให้เข้ามา
รวมกลุม่ในการท�ากิจกรรม ท้ังน้ีเพือ่ช่วยลดความเปราะบาง
ในด้านต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงเป็นการขยายระยะ
เวลาของการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพฤฒพลงั (Active Aging) 

โดยมี “ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ โรงเรียน
ผู้สูงอำยุ หรือศูนย์ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ” ท่ีด�าเนินการ 
ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เป็นหลกัในการขับเคล่ือนกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดข้ึนในพืน้ท่ี 
โดยกจิกรรมการรวมกลุ่มดงักลา่วกจ็ะมคีวามแตกต่างและ
หลากหลายกันไปตามแต่ละบรบิทของพืน้ท่ี ซึง่บทบาทของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดังกล่าว ยังสามารถช่วย
เพ่ิมโอกาส สร้างพื้นท่ีทางสังคมและการเรียนรู ้ให้กับ 
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยลดความเปราะบางท่ี

อาจเกิดข้ึนในมิติต่างๆ ต่อกลุ่มครัวเรือนดังกล่าวได้เป็น
อย่างมาก ท้ังน้ีพบว่า กิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ด�าเนินการในปัจจุบันจะเน้นท่ี
การลดความเปราะบางใน 6 มิติท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย  
1) มิติด้านสขุภาพกาย, 2) มิติด้านสขุภาพจิต, 3) มิติด้าน
ความม่ันคงทางรายได้, 4) มิติด้านสังคม, 5) มิติด้าน 
ความรอบรู ้และเท่าทันเทคโนโลยี, และ 6) มิติด้าน 
สิ่งแวดล้อม
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2) กลไกการช่วยเหลือและฟื้ นฟู ส�าหรับ 
กลุ่มผู ้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางท่ีอยูในภาวะพึ่งพิง 
ติดบ้านหรือติดเตียง

ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง ติดบ้านหรือติดเตียง พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ โดยเฉพาะในกรณี
ของผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว เน่ืองจาก อปท. หลายแห่ง
พิจารณาว่า ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรด้อยโอกาส
ท่ีจ�าเป็นต้องได้รบัการจัดล�าดบัความส�าคญัในการให้ความ
ช่วยเหลือก่อน อีกท้ังยังอยู่ในขอบเขตหน้าท่ีตามบทบาท
ของ อปท. ที่สามารถด�าเนินการได้

กลไกหลกัท่ีใช้ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผูส้งูอายุ
ในครัวเรือนเปราะบางกลุ่มน้ี จะมุ่งเน้นไปท่ีการช่วยเหลือ
ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย การรักษา บ�าบัด และฟื้นฟู
อาการเจ็บป่วย โดยจะอาศัยกลไกการดแูลท่ีเป็นมาตรฐาน
ภายใต้นโยบายกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Long Term 
Care: LTC) เป็นแนวทางและชุดองค์ความรู้หลักในการ
ด�าเนินงาน ขณะเดียวกันในหลายแห่งพบว่า มีการหนุนเสรมิ 
ความเข้มแข็งด้วยกระบวนการเชิงชุมชน โดยใช้ระบบ 
เพื่อนบ้านในการช่วยสอดส่องดูแล คอยน�าข้าวปลาอาหาร

ไปส่งให้กับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวน้ีจะมีความเด่นชัดในพื้นท่ีเขตชนบท 
นอกจากน้ียังพบแนวคิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการฟื้นฟูกลุ่ม 
ผู ้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบางท่ีเป็นผู ้ป่วยติดเตียงให้
สามารถกลับด�าเนินชีวิตและช่วยเหลือตนเองได้มากย่ิงข้ึน 
คล้ายกับเป็นการคนืผูส้งูอายุติดเตียงให้คนืสูส่งัคม โดยพบ
ผลส�าเร็จเชิงประจักษ์ในการด�าเนินงานของ อปท. ขนาด
กลาง ท่ีเป็นกลุ่ม อปท. ท่ีค่อนข้างมีศักยภาพอยู่ในจุดท่ี 
สมดุลย์ท่ีสุด น่ันคือ มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ 
บุคลากร องค์ความรูด้้านการจัดการ ตลอดจนกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินกิจกรรมยังคงอยู่ใน
ระดับเข้มแข็ง

กลไกหลักในการดูแลเด็ก 
ในครัวเรือนข้ามรุ่น

ปรากฏการณ์ครัวเรือนข้ามรุ่นในมุมมองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ข้อห่วงใยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีในกลุ ่มครัวเรือนเปราะบางลักษณะน้ี 
ส่วนใหญ่ก็จะให้ความห่วงใยไปในเรื่องเก่ียวกับ ภาวะ
โภชนาการ การเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ 
ตัวเด็กเป็นหลัก

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
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ด้วยเหตุน้ีกิจกรรมการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึงถูก
ด�าเนินการผ่านทาง “ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก” หรือในชื่ออื่นๆ 
ท่ีเรียกแตกต่างกันออกไป ทว่าการดูแลในส่วนน้ีจะไม่ได ้
มุ่งเน้นไปเฉพาะท่ีกลุม่เด็กท่ีมาจากครวัเรอืนข้ามรุน่เท่าน้ัน 
แต่จะดูแลกลุ่มเด็กท่ีผู้ปกครองติดภารกิจหรือประสงค์ให้
เข้ารับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการในตัวเด็กด้วย 

และเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย 
กิจกรรมในการสนับสนุนการพฒันากลุม่เด็กท่ีอยู่ในครวัเรอืน 
ข้ามรุน่น้ี คอื การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
วัยท่ีมีระหว่างผูสู้งอายุ และกลุม่เด็ก โดยจะใช้กระบวนการ
ที่ส�าคัญคือ ค่ายอบรมสานสัมพันธ์ระหว่างวัย การจ�าลอง
สถานการณ์ด้านลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุ โดยให้
เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่า ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพด้านการเดิน 
การเคลื่อนไหว การมองเห็น รวมถึงการได้ยิน แตกต่าง
จากตนเองอย่างไรบ้าง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้จะช่วยให้เด็ก
เกิดความเข้าใจในสภาพร่างกายของผู้สูงอายุมากย่ิงข้ึน 
เม่ือกลับไปอยู่ท่ีบ้าน และต้องท�ากิจกรรมหรือด�าเนินชีวิต
ร่วมกัน ก็จะมีความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผูส้งูอายุจึงปฏบัิติตน 
เช่นน้ัน ซึ่งในส่วนน้ีส่งผลให้ช่องว่างระหว่างวัยของ
ประชากรสองกลุ่มนี้ลดน้อยลงได้อย่างมาก

อย่างไรก็ดี พบว่า กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวน้ี  
ยังไม่ได้มีการด�าเนินการในวงกว้าง พบเพยีงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินไม่ก่ีพื้นท่ีท่ีมีการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะ 
ดังกล่าวน้ี สาเหตุส�าคัญประการหน่ึงเน่ืองมากจากการท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองยังไม่ได้เลง็เห็นว่า กลุม่ครวั
เรอืนข้ามรุน่เป็นสถานการณ์ท่ีต้องการได้รบัความช่วยเหลอื
เป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนหรือกลุ่มประชากร
ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆ

จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้น อำจสรุปได้ว่ำ ปัจจุบัน
กลไกหลักท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด�าเนินการเพื่อ
ช่วยลดความเปราะบางส�าหรับผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวและ 
ยังมีสุขภาพกายแข็งแรง สามารถเข้าสังคมได้ คือ กลไก
การรวมกลุ่มต่างๆ โดยผ่านทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
อาชีพ รายได้ และท�าให้ผูสู้งอายุรูสึ้กมีคณุค่าในตัวเอง เกิด
ความภาคภมิูใจ ส่วนผูส้งูอายุท่ีเริม่มีสขุภาพกายไม่แข็งแรง 
หรือมีอาการเจ็บป่วย ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมได้ 
และไม่มีคนดูแล ในส่วนน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง
เลง็เห็นว่าต้องมีการดูแลเป็นพเิศษกว่าผูสู้งอายุท่ียังมีสขุภาพ 
แข็งแรง โดย อปท. มีกลไกในการประสานงานกับหน่วยงาน 

สาธรณสขุในพืน้ท่ีเพือ่ดแูลและตรวจสขุภาพ หรอืใน อปท.
ท่ีมีความพร้อมด้านบุคลากรและมีการประสานงานกับ
หน่วยงานสาธารณสุข จะเข้าร่วมระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Long 
Term Care : LTC) เพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพึง หรือติดเตียง และใน อปท. ท่ีมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีจะคิดค้นนวัตกรรมในการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตคนเดียว รวมถึง 
การประสานงานให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ 
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
และการติดเชื้อ

ขณะท่ีกลไกหลักในการดูแลครัวเรือนข้ามรุ่น คือ 
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ โดยศูนย์พฒันาเด็กเลก็มีบทบาทหน้าท่ี
ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับ 
พ่อแม่ เด็กกับผู ้เลี้ยงดู หรือบุคลากรท่ีมีความรู ้ความ
สามารถในการอบรมเลีย้งดแูละให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองตามล�าดับข้ัน 
ของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ
ของเด็ก

ทัง้นีภ้ายใตก้ารขบัเคล่ือนนโนบายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการดแูลครัวเรือนเปราะบาง 
ฟันเฟืองที่ส� าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การท�างานด้าน 
การดูแลครัวเรือนเปราะบางในกรณีศึกษานี้ ให้ 
ประสบความส�าเร็จก็คือ “ชุมชน” การแสดงบทบาท
อย่างไม่เป็นทางการของ อปท. ในการกระตุ้นและ
สนับสนุนกิจกรรมให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมทั้ง 
ในด้านการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการริเริ่ม
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จะเป็นแนวทางที่น�าไปสู่
ความยั่งยืนได้มากท่ีสุด เพราะหากใช้กลไกเชิง
นโยบายแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อมีการผลัดเปลี่ยน
วาระผู้บริหารองค์กร นโยบายต่างๆ ก็อาจจะม ี
การเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่หากทาง อปท. สามารถ
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมขึ้นโดยประชาชนผู้อยู่อาศัย 
ในพ้ืนที่ กิจกรรมเหล่านั้นก็จะคงอยู่อย่างยั่งยืนและ
มีการปฏิบัติสืบต่อกันจนกลายเป็นธรรมเนียมนิยม
ของพ้ืนที่นั้นๆ ในที่สุด
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โครงการวิจัยย่อยที่ 4

ระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:  
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม

จากสถานการณ์สังคมสูงวัยที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น การรอพ่ึงระบบการสงเคราะห์ท่ีอาศัย 
งบประมาณจากภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน ระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการจึงเป็นทางออกที่เป็นแนวทางในการด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมภาคีสวัสดิการสังคมจาก
การมส่ีวนรว่มของภาคเอกชนและกจิการเพ่ือสังคม เพ่ือสนบัสนนุใหเ้กดิระบบหรอืกลไกในการดแูล
ผู้สูงอายุร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและกิจการเพ่ือสังคมในการดูแลและสนับสนุน 
การมีชีวิตของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

สูงอายุมานานได้จัดการกับปัญหาโดยการส่งเสริมแนวทาง
ภาคีสวัสดิการสังคมโดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดหาบริการเพื่อสนับสนุน
ให้การดูแลผู ้สูงอายุในสังคมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
โดยในการด�าเนินการของแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางใน
การท่ีมีท้ังข้อดี ข้อเสียท่ีแตกต่างกันไป โดยท่ัวไป มีจุด 
มุ่งหมายในการด�าเนินการเป็นไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการด�ารงชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นส�าคัญ

ช่องว่างของการด�าเนินการ
ช่องว่างของการด�าเนินการจากการท่ีประชากรสงู

วัยเพิ่มจ�านวนข้ึนเกือบทุกภูมิภาคท่ัวโลก ได้ท�าให้รัฐบาล
ในทุกประเทศหาทางรบัมือกับสถานการณ์การเปลีย่นแปลง
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อคุ้มครองให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ไปตลอดวาระสุดท้ายของชีวิต ท้ังในเรื่องร่างกาย สังคม 
สุขภาพ และเศรษฐกิจ ซึ่งในหลายประเทศเริ่มพบว่า  
การด�าเนินการโดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวอาจส่งผลต่อ
ระบบการเงนิของประเทศ ซึง่ในหลายประเทศท่ีเข้าสูส่งัคม

ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี • ดร.จิดำภำ พ้นชั่ว • ปำณฉัตร ทิพย์สุข • จำรุปภำ วะสี

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
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การดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย แนวทางการสนับสนุนใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวม

การดูแลผูสูงอายุในสหรัฐอเมริกา การดูแลผูสูงอายุในอังกฤษ
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ในการค้นหาช่องว่างท่ีจะน�ามาสู่ข้อเสนอในเชิง
นโยบายเพ่ือการด�าเนินการ ในเดือน พฤษภาคม 2560  
ถึงมิถุนายน 2561 ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
ต�ารา งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกับการแนวทาง
สนับสนุนครวัเรอืนผูส้งูอายุในประเทศไทยและในต่างประเทศ  
การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยท�าการสมัภาษณ์ผูแ้ทนองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน กิจการเพื่อสังคมท่ีปฏิบัติงานหรือ
ด�าเนินกิจกรรมด้านผู ้สูงอายุ และสัมภาษณ์ครัวเรือน 
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุ 
ในภาพรวมด้วยแบบสัมภาษณ์

ผลจากการศึกษาข้อมูลเอกสารและภาคสนาม 
พบว่า ในการสนับสนุนการดแูลผูส้งูอายุโดยภาคส่วนต่างๆ 
เป็นการกระจายทรัพยากรเพื่อจัดบริการให้กับประชาชน 

ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในรูปแบบของบริการ
ทางสงัคม การประกันรายได้ หรอืการสงเคราะห์ประชาชน
ผ่านการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการด�าเนินการ
ต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีแนวทางท่ีแตกต่างกันตาม
อุดมการณ์ในเชิงการเมืองการปกครอง ความเชื่อ ค่านิยม 
และการให้คณุค่าและความหมายกับผูส้งูอายุท่ีมีอยู่ในสงัคม 
โดยระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เป็น
ระบบการส่งเสรมิภาคสีวัสดิการสงัคมในการบรหิารจัดการ
เพื่อเติมเต็มให้ระบบสวัสดิการสังคมท�างานได้ดีย่ิงข้ึน  
จากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เช่น ในส่วนของ 
ภาคเอกชน ผ่านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
และกิจการเพื่อสังคม และในส่วนของภาคชุมชน ผ่าน
สวัสดิการชุมชน
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ท่านรู้ไหมว่า ครัวเรือนผู้สูงอาย ุ
ที่เปราะบางอยู่กันอย่างไร

ข้อมูลน้ีมาจากการเก็บข้อมูลเชิงลกึในครอบครวัสงูอายุ
ที่หมู่บ้านนอกเขตเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่

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

2. สิ่งท่ีผู้สูงอายุต้องการมากท่ีสุด คือ กลับมาเดิน 
ได้ กลับมาแข็งแรง กลับมามองเห็น เหมือนเดิม 

3. เงิน ที่เพียงพอต่อเดือน โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน
4. สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด คือ กลับมาเดินได้ 

กลับมาแข็งแรง กลับมามองเห็น เหมือนเดิม 
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ขาดรายได้ และออกจาก

สังคม 
6. ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ส�าเร็จรูป มากที่สุด แต่ไม่มีเงินซื้อ 
7. ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ต้องการท�างานท่ีมีรายได้ 

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
ประสิท ธิภาพในการด�า เ นินการจากภาคี
สวัสดิการสังคมเพื่อเติมเต็มให้ระบบสวัสดิการ
สังคมท�างานได้ดียิ่งขึ้น

2) ผู ้สูงอายุจะได้รับการคุ ้มครองให้ผู ้สูงวัยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีไปตลอดวาระสุดท้ายของชีวิต 
ท้ังในเรือ่งร่างกาย สงัคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ 
จากบริการท่ีตอบสนองความต้องการท่ีพัฒนา
ขึ้นจากภาคีเครือข่าย

3) ลดภาระของครัวเรือนผู้สูงอายุ และเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือนผู้สูงอายุจากบริการของธุรกิจ
ขนาดเล็กท่ีมีอยู่ในชุมชนและการสนับสนุนทุน
ผ่านองค์กรการกุศล 

4) สร้างคุณค่าให้กับผู ้สูงอายุผ่านแนวทางการ
ด�าเนินงานท่ีสนับสนุนให้ผูส้งูอายุได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการเพือ่
ตนเอง

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย 19



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการศึกษาครั้งน้ีขอเสนอข้อเสนอกลไกท่ีเป็น
แนวทางที่สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการมีชีวิตของผู้สูงอายุได้ 4 แนวทางหลัก 
ดังนี้ คือ 

แนวทางท่ี 1 การปรบับทบาทภาครฐัจากผูใ้ห้บรกิาร
มาเป็นผูส่้งเสรมิหรอืสนับสนุนให้องค์กรภาคท่ีีร่วมจัดบรกิาร  
โดยการสนับสนุนทางตรงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือ
ด�าเนินการผ่านองค์กรกลางท่ีท�าหน้าท่ีในการสนับสนุน 
งบประมาณและติดตามประเมินผล

แนวทางท่ี 2 การจัดต้ังเครอืข่ายการสงูอายุแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลในการระดมภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็น
ทรัพยากรของการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ และท�า

หน้าท่ีประสานงานและน�าส่งบรกิารจากผูใ้ห้บรกิารไปสูผู่ร้บั
บริการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ

แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมหรือ 
ธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อริเริ่มบริการที่ตอบสนองความต้องการ 
ผูส้งูอายุท่ีอยู่ในชุมชมและท่ีบ้าน โดยเปิดโอกาสให้ผูส้งูอายุ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการ 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและเริ่มจากโครงการท่ีเป็น 
กลุ่มประชากรท่ีมีความต้องการเฉพาะและมีตัวช้ีวัดท่ี
สามารถวัดผลความส�าเร็จได้ชัดเจน

แนวทางท่ี 4 การจัดต้ังองค์กรการกุศล เพื่อเป็น
องค์กรกลางในการระดมทุนและบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุน 
กิจการด้านผูส้งูอายุ โดยน�าทุนท่ีระดมมาได้ ด�าเนินโครงการ  
เช่น ให้ทุนกิจการเพื่อสังคม องค์กรไม่แสวงผลก�าไร ท่ี
อยากริเริ่มโครงการเพื่อผู้สูงอายุ
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