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คำานำา

 หนังสือ “ครอบครัวไทยในอนาคต: พ.ศ. 2583” เป็นอีกหนึ่งผลงานของทีมวิจัยสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการศกึษาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงลกัษณะรปู
แบบการอยู่อาศัยของประชากรไทยท่ีมีความหลากหลายจากการได้รับอิทธิพลความเป็นพลวัตทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และค่านิยมสมัยใหม่ ล้วนแล้วมีผลตอ่ความเป็นอยู่ท่ีดี ความสัมพันธ์และความ
เกื้อกูลกันภายในครอบครัว ตลอดจนข้อค้นพบที่ส�าคัญเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าก�าลังจะมา
ถึงในอีก 20 ปีข้างหน้า
 สถาบันฯ ขอขอบคุณส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอย่างยิ่งท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เข้ามาร่วมมองภาพอนาคตรูปแบบการอยู่อาศัยของประเทศไทย อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งท้ังต่อโครงการวิจัยและการผลิตหนังสือเล่มนี้ และสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่ม
นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มภาพอนาคตครอบครัวของประเทศไทย และเป็นข้อมูลพื้นฐานในมิติรูปแบบ
การอยู่อาศัย-โครงสร้างครอบครัวไทยเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จ�าปากลาย
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ด้วยความขอบคุณ

 โครงการสร้างประชากรของประเทศไทยจากอดตีจนถงึปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ไม่เพยีง
แต่การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรและสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ลักษณะรูปแบบการอยู่อาศัยของ
ประชากรไทยได้ปรับเปลี่ยนจากการอาศัยอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวหลายคนสู่การลดลงของขนาด
ครอบครวัและมคีวามหลากหลายของรปูแบบการอยู่อาศยั อกีท้ังท่ี่ความเป็นพลวตัทางเศรษฐกิจสังคม การเมอืง 
วัฒนธรรม และค่านิยมสมัยใหม่ ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อชีวิตและรูปแบบการอยู่อาศัยของประชากรไทย
 การคาดประมาณจ�านวนประชากรเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางตัวเลขเพียงอย่างเดียวอาจท�าให้
เห็นภาพความเป็นไปของสังคมไทยท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคตท่ียังไม่ครบถว้นเพียงพอ ท�าให้สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจท่ีจะฉายภาพท่ีมีความครบพร้อมท้ังในแง่ตัวเลข และ
สถานการณ์ของมิติต่างๆ ที่จะกิดขึ้นในอนาคตของสังคมไทย
 หนังสือ “ครอบครัวไทยในอนาคต: พ.ศ. 2583” เล่มนี้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนองภารกิจ
ดังกล่าว โดยสกัดจากข้อค้นพบในโครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต มิติท่ี 1:  ประชากรและโครงสร้าง
สังคม” สนับสนุนทุนโดย ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งที่จะแสดงภาพประชากรไทย และครอบครัวไทย
ในระยะเวลา 20 ปขี้างหน้า (พ.ศ. 2583) ซึ่งจะเป็นชว่งเวลาไล่เลี่ยกับการส้ินสุดระยะแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 16 โดยใช้ข้อมูลการคาดประมาณจ�านวนประชากร
ไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งสถาบันฯ ได้ด�าเนินการให้กับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ(แล้วเสรจ็เมือ่ ตลุาคม 2562) รวมท้ังการคาดประมาณสัดส่วนของจ�านวนประชากรวัยเดก็  
วัยแรงงาน และสูงอายุที่อยู่อาศัยในครัวเรือนแต่ละรูปแบบ พ.ศ. 2562-2582 ซึ่งคณะผู้เขียนได้จัดท�าขึ้นใน
คราวนี ้พร้อมกบัการส�ารวจสภาพแวดล้อมเชงิลกึ (Deep horizon scanning) ท่ีเกีย่วข้องกบัการเปล่ียนแปลง
ของประชากรและครอบครวั ตามแนวทางการมองภาพอนาคตด้วยเทคนคิการสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่ง
อนาคต (Future scenario building and analysis)
 ขั้นตอนอันเป็นหัวใจของเทคนิคดังกล่าวอยู่ท่ีการป้อนข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในเวทีการขบคิด ถกเถียง 
อภิปราย และหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเลือกปัจจัยขับเคลื่อนของภาพในอนาคต และการสร้างฉากทัศน์ของ
ประชากรไทยและครอบครัวไทยใน พ.ศ. 2583 ซึ่งจัดในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมองภาพ
อนาคต (Foresight workshop) ต่อเนื่องหลายครั้งโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาร่วมมอง
ภาพอนาคต ซึ่งมีทั้งนักประชากรศาสตร์ นักมานุษยวิทยา แพทย์ นักกฎหมาย นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ 
NGOs องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการทูต นักธุรกิจ นักการเงิน นักเศรษฐศาสตร์ นักผังเมือง และผู้น�า
เยาวชน ท�าให้เกิดฉากทัศน์ท่ีควรน�าไปขบคิดต่อเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางต่างๆ ท่ีจะท�าให้ประชากรไทย 
และครอบครัวไทย ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม ให้เป็นหน่วยที่แข็งแกร่งและอบอุ่นที่สุดในสังคม
ในนามของคณะท�างาน ขอถอืโอกาสนีข้อบพระคณุผู้เชีย่วชาญทุกท่านท่ีกรณุาเข้าร่วมขบคดิ ถกเถยีง อภปิราย 
และตกผลกึตลอดกระบวนการสร้างฉากทัศน์ รวมท้ังผู้ทรงคณุวฒุขิองสถาบนัฯ ท่ีกรณุาให้ค�าปรกึษา แนะน�า และ
ช่วยเหลือคณะท�างานในทุกขัน้ตอนดงัมรีายนามแสดงด้านล่างนี ้ท�าให้ภาพอนาคตของประชากรและโครงสร้าง
สังคมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าส�าเร็จลุล่วงในที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ประเทศไทยในอนาคต มิติที่ 1:  ประชากรและโครงสร้างสังคม
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(1) คุณกวิน ศิริพานิช              
 ผู้ก่อตั้งเพจ “นวล” (https://www.facebook.com/nualthedog)
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.แก้วตา นพมณีจ�ารัสเลิศ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการ  
 พัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) คุณจิตต์อนงค์ ภูมิภาค
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บมจ. ดุสิตธานี
(4) คุณณัฐพงษ์ ราชสุวรรณ 
 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 
(5) คุณณัฐยา บุญภักดี 
 ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  
 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(6) คุณบรรยง วิทยวีรศักดิ์ 
 อดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial  
 Services Association)  
 อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน
(7) คุณบุษบงก์ ชาวกัณหา 
 อดีตพยาบาลวิชาชีพ และท�างาน NGO ด้านสุขภาพประชาชน  สิ่งแวดล้อม
(8) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมการมองภาพอนาคต
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(9) อาจารย์ภัณฑิรา จูละทยานนท์ 
 อาจารย์ประจ�า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(10) รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ 
 อดีตผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
(11) อาจารย์ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ 
 อาจารย์ประจ�าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(12) พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ  
 ผู้อ�านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต
(13) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 
 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยความสุขคนท�างานแห่งประเทศไทย  
 ผู้ริเริ่มและจัดสร้าง Happinometer  
 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้านพัฒนากิจการเพื่อสังคม
(14) คุณศุภวุฒิ แพร่แสงเอี่ยม 
 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
(15) รองศาสตราจารย์ ดร.สมประวิน มันประเสริฐ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด
(16) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
 อดีตผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
(17) เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ 
 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
(18) ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา 
 ประธานมูลนิธิ Rabbyte
(19) คุณอาทิตย์ ประสาทกุล
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ความนำา  ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ริเริ่มโครงการวิจัย “อนาคตประเทศไทย” (Future  
Thailand) เม่ือปี 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการวิจัย “ท้าทายไทย” (Thailand 
Grand Challenges) เพื่อมองภาพอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปขี้างหน้า (พ.ศ. 
2583) ใน 10 มิติ ได้แก่ (1) ประชากรและโครงสร้างสังคม (2) สังคม ชนบท ท้องถิ่น 
(3) การศึกษา (4) โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (5) เศรษฐกิจ ผู้ประกอบ
การ และอุตสาหกรรม (6) เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก เกษตรกรรม และการบริการ (7) 
วัฒนธรรมและภาษาไทย (8) การเมือง (9) บริบทโลก ปัจจัยคุกคาม และความมั่นคง 
และ (10) คนและความเป็นเมือง โดยแต่ละมิติได้มอบหมายให้หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมี 
ความรู้ความเชีย่วชาญในด้านนัน้ๆ รบัผดิชอบการมองภาพอนาคตประเทศไทย และสร้าง
ฉากทัศน์ (Scenarios) ของประเทศไทยในแต่ละมิติ
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน
ส�าคัญที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการคาดประมาณจ�านวนประชากร รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของจ�านวน และโครงสร้างประชากร ได้รับมอบหมายให้
สร้างฉากทัศน์ มติท่ีิ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม อย่างไรกต็าม ณ เวลานัน้ สถาบนัฯ 
ได้ด�าเนินการคาดประมาณจ�านวนประชากรไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553 – 
2583) ให้กบัส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตเิสรจ็ส้ินเรยีบร้อยแล้ว
ตัง้แต่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2562 จงึได้เสนอต่อคณะกรรมการชีทิ้ศของโครงการฯ ว่าในมติิ
ที่ 1 นั้นจะเน้นไปที่ฉากทัศน์ของครอบครัวไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าแทน ซึ่งเป็นประเด็น
มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นไปของสังคมไทย
 ครอบครัว นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดก�าเนิดของชีวิต แต่ยังเป็นท่ีฟูมฟัก และ
หล่อหลอม ความคิด จิตใจ และพฤติกรรม เป็นรากฐานที่แท้จริงของสังคม หรือหากมอง
อกีนยัหนึง่ ภาพท่ีเกิดข้ึนท่ีครอบครวัแทบจะจ�าลองเป็นภาพของสังคมในวงกว้างได้เลยที
เดยีว ครอบครวัท่ีไม่อบอุ่นและไร้ความรกั ความผกูพนัซึง่กนัและกนัจะสร้างสังคมท่ีอบอุ่น
และรักใคร่กันนั้น เป็นไปได้ยาก
 แม้ครอบครวัจะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด แต่กม็ไิด้แข็งตวัจนไม่มอีะไร
เปลี่ยนแปลง หากย้อนกลับไปทบทวนงานเขียนยุคคลาสสิกอย่าง Der Ursprung der 
Familie, des Privateigenthums und des Staats: Im Anschluss an Lewis 
H. Morgan’s Forschungen (The Origin of the Family, Private Property, 
and the State: in the Light of the Researches of Lewis H. Morgan) 
ของ Friederich Engels ตีพิมพ์ในปี 1884 ก็จะเห็นว่า ลักษณะ หน้าท่ี และรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นล�าดับ อีกทั้งยังแตก
ต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ บางแห่งหญิงเป็นใหญ่ และมีสิทธิที่จะมีสามีได้หลาย
คนพร้อมๆ กัน การสืบสายสกุลนับทางฝั่งมารดา บางแห่งชายเป็นใหญ่ บางแห่งยอมรับ
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องและญาติใกล้ชิด
 นอกจากนี้ สถาบันครอบครัวยังมีการเปล่ียนแปลงท้ังในทางโครงสร้าง เชน่
จ�านวนและสมาชิกของคนในครัวเรือน และในทางแนวคิด ค่านิยมท่ีเกี่ยวกับครอบครัว 
เช่น การแต่งงาน การมีลูก การเลี้ยงลูก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากพลวัตของ 
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องค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศท่ีแวดล้อมครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงในสังคม สภาพเศรษฐกิจและการท�ามาหากิน ชุมชน ท้องถิ่น การเมืองการปกครอง อิทธิพลจาก
ต่างประเทศท้ังภายในภูมิภาค และจากประเทศไกลโพ้นนอกภูมิภาค และอื่นๆ แทบจะว่าได้เลยว่า ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกบ้าน จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเป็นไปภายในบ้าน
 การคาดประมาณจ�านวนประชากรไทยท่ีส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิก�าหนด
ให้มีการจัดท�าเป็นประจ�าอยู่แล้วนั้น เป็นการฉายภาพโครงสร้างประชากรไทยเพียงในเชิงตัวเลข แสดงจ�านวน
ประชากรในอนาคต จ�าแนกตามตัวแปรทางประชากรศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ อายุ เพศ ถิ่นฐานที่อยู่ (จังหวัด และ
ใน/นอก เขตเทศบาล) ดังที่แสดงใน “รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 
(ฉบับปรับปรุง)” ท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นรายปี ประกอบกับบทวิเคราะห์เบื้องต้นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและก�าลังแรงงาน ผลกระทบด้านการศึกษา ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย และผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม
 แต่รายงานดังกล่าวก็ยังมิได้สะท้อนภาพเกี่ยวกับรูปแบบการอยู่อาศัย (living arrangement) อาทิ 
ครอบครัวคนเดียว ครอบครัวสามีภรรยา ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น และครัวเรือนสามรุ่นอายุ ซึ่ง
จะเป็นภาพสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในมิติความอยู่ดีมีสุข/ความเปราะบางของครอบครัว
ซึ่งเป็นหน่วยสังคมพื้นฐานของสังคม โดยเฉพาะในแง่ของการช่วยเหลือเกื้อกูล การดูแลสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน (interdependence) ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และระหว่างรุ่นประชากร (intergenerational  
support) การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และการสร้างสมดุล
ระหว่างการท�างานและการดูแลครอบครัว (Work-Life Balance) ซึ่งได้รับผลกระทบเมื่อโครงสร้างทาง
ประชากรและลักษณะการอยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลง
 หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากข้อค้นพบในโครงการวิจัย “อนาคตประเทศไทย มิติโครงสร้าง
ประชากรและสังคม” ดังกล่าว โดยมุ่งที่จะแสดงฉากทัศน์ของครอบครัวไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ด้วยเทคนิค
การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์แห่งอนาคต (Future Scenario Building and Analysis) โดยจัดท�าการ
คาดประมาณรปูแบบการอยู่อาศยัประกอบเพือ่สะท้อนการเปลีย่นแปลงของโครงสร้างครอบครวัไทยในอกี 20 
ปีข้างหน้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดท�าการคาดประมาณลักษณะนี้มาก่อน 
 การมีข้อมูลคาดประมาณเชิงปริมาณประกอบการสร้างฉากทัศน์เช่นนี้ เป็นการสร้างขอบเขตของ
จินตนาการในการสร้างฉากทัศน์ท่ีเหมาะสม และไม่ให้เกินเลยจากความเป็นไปได้มากเกินไปหนังสือเล่มนี้จึง
แบ่งเนือ้หาออกเป็นสองภาค โดยภาคแรกจะเป็นการส�ารวจสภาพแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง ซึง่ในภาษาของการสร้าง 
ฉากทัศน์เรยีกว่า “การกวาดสญัญาณ” (Environmental Scanning) ได้แก่ โครงสร้างประชากร โดยเฉพาะ
ท่ีเกีย่วข้องกบัสังคมสูงวยั และภาวะการเกิดลดลง การจดัท�าการคาดประมาณรปูแบบการอยู่อาศยัเพือ่สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัว ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสภาพ
เศรษฐกิจ การกระจายอ�านาจ การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมเกี่ยวกับการสรา้งครอบครัว ความ
เหลื่อมล�้า ตลอดจนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อสังคมไทย และครอบครัว
ไทยในระยะยาว
 ภาคที่สอง เป็นการสร้างฉากทัศน์แห่งอนาคตของครอบครัวไทยจากการสังเคราะห์ข ้อมูล
ท่ีได้ภาคท่ีหนึ่งและการไขว้ปัจจัยขับเคลื่อน 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของครอบครัว
สูง และในขณะเดียวกันก็มีความไม่แน่นอนในการเกิดสูงด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยขับเคลื่อนตัวแรก คือ  
การกระจายอ�านาจ การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก และการก้าวพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางในอีก 20 ปีข้างหน้า  
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ส�าหรับปัจจัยขับเคลื่อนตัวท่ี 2 คือ ความสามารถในการปรับตัวของคนไทย และคนในครอบครัวต่อภัย
พิบัติต่างๆ ท่ีนับวันจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม การอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว การ
ท�ามาหากิน ซึ่งภัยพิบัติที่ว่านี้หมายรวมถึงทั้งภัยธรรมชาติ และโรคระบาดต่างๆ ตัวอย่างเช่นการระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ที่ท�าให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ต่อมิติต่างๆ ในสังคม รวมทั้งโรคใหม่ๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นติดตามมาเรื่อยๆ
 ในการไขว้กันของปัจจัยขับเคล่ือนท้ัง 2 ท�าให้เกิดฉากทัศน์ครอบครัวไทยสังคมไทย พ.ศ. 2583 
หรือ ในอีก 20 ปีข้างหน้า 4 ฉากทัศน์ดว้ยกัน ได้แก่ เลโก้บนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม (Lego on  
application platform) เป็นฉากทัศน์ครอบครวัไทยในสถานกาณ์ท่ี การกระจายอ�านาจ การพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากส�าเร็จ แต่ครอบครัวไทยปรับตัวรับภัยพิบัติได้ไม่ดี ดีพเลิร์นนิง ดีพแคริง (Deep learning, deep 
caring) เป็นฉากทัศน์ครอบครวัไทยในสถานการณ์ท่ีการกระจายอ�านาจ การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากส�าเรจ็ และ
ครอบครวัไทยสามารถปรบัตวัรบัภัยพบิตัไิด้ด ีแซนด์บ๊อกซ์รมิท่อน�า้เสยี (Sandbox by the sewage) เป็น 
ฉากทัศน์ครอบครวัไทยในสถานการณ์ท่ีการกระจายอ�านาจ การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากไม่ส�าเรจ็ แต่ครอบครวั
ไทยสามารถปรับตัวรับภัยพิบัติได้ไม่ดี และอัลกอริทีมเชิงปรนัย (Multiple-choice algorithm) เป็น 
ฉากทัศน์ครอบครวัไทยในสถานการณ์ท่ีการกระจายอ�านาจ การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากไม่ส�าเรจ็ แต่ครอบครวั
ไทยมีการปรับตัวรับภัยพิบัติได้ดี
 การสร้างฉากทัศน์แห่งอนาคต แม้จะมีลักษณะเป็นการท�านายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ก็มิได้
มุ่งเน้นท่ีความแม่นย�าของการท�านาย หากแต่ความส�าคัญอยู่ท่ีการเตรียมการ และการวางแผนต่างๆ เพื่อ 
หลกีเลีย่งฉากทัศน์ หรอืสถานการณ์เลวร้ายท่ีอาจจะเกิดขึน้ และเพือ่น�าไปสู่ฉากทัศน์หรอืสถานการณ์ท่ีต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต
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ภาคที่ 1
โครงสร้างประชากรไทย 
โครงสร้างครอบครัวไทย 
และสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อ
ความเป็นไปของครอบครัวไทย



ประชากรไทย
ครอบครัวไทยจาก
อดีตถึงปัจจุบัน

 ครอบครัวไทยในอนาคต: พ.ศ. 2583 จะเป็นอย่างไร? 
 อาจต้องค่อยๆ นึกย้อนกลับไปว่าเมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว บ้านเมืองไทยและ
คนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ซึ่งจะท�าให้เห็นอัตราการเปล่ียนแปลงในเชิง
คุณภาพประกอบการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณท่ีเป็นตัวเลข และเห็นแนวโน้มใน
อนาคตทีช่ัดเจนขึ้นเมื่อปี 2523 ประเทศไทยมีประชากร 44.8 ล้านคน เมื่อเวลา
ผ่านไป 20 ปี ในปี 2543 ประชากรไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35 เป็น 60.6 
ล้านคน และอีก 20 ปีถัดมา ในปี 2563 ประชากรไทยเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 
ร้อยละ 10 เป็น 66.5 ล้านคน
 จากการคาดประมาณประชากรไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ณ ปี 2583 
เม่ือส้ินสุดแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 16 ประชากรไทยซึ่งเริ่มลดจ�านวนลงแล้วตั้งแต่ ปี 2573 จะมีจ�านวนราว 
65.4 ล้านคน (ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 
การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนประชากรในระยะเวลา 40 ปีท่ีผ่านมา เปน็ปจัจัย
ผลกัดนัส�าคญัประการหนึง่ท่ีท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ ของสังคม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งดา้นรูปแบบการอยู่อาศัยและครอบครัวในบทน�าของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ปี 2547-2556 ของส�านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้
สรุปภาพรวมของครอบครัวไทยเมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว เป็นประเด็นส�าคัญๆ ได้แก่  
รูปแบบของครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นในขณะที่ครอบครัวขยายที่มีคน 3 รุ่น คือรุ่น
ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และรุ่นลูก อยู่ด้วยกันในครัวเรือนเดียวกันลดลงจากร้อยละ 
56.9 ในปี 2542 เป็น 56.1 ในปี 2545 ในขณะที่ครัวเรือนเดี่ยวทั้งท่ีมีเฉพาะ
สามี-ภรรยา และที่มีลูกอยู่ด้วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.3 ในปี 2542 
เป็นร้อยละ 32.1 ในปี 2545 ท�าให้สังคมไทยขณะนั้นเริ่มกังวลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยในมิติท่ีความเกื้อหนุนกันระหว่างคนรุ่นต่างๆ ท่ี
ก�าลงัมกีารเปลีย่นแปลง ในช่วงเวลานัน้สังคมไทยยงัไม่ตระหนกกบัความเป็นสังคม
สูงวยัเท่าใดนกั แต่ความกงัวลเกีย่วกบัการท่ีผู้สูงอายไุม่ได้อยู่ใกล้กบัลกูหลานและ
ขาดคนดูแลเริ่มก่อตัวขึ้น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการที่ขนาดของครอบครัวไทยลด
ลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อปี 2533 หรือเมื่อ 30 ปีก่อนที่มีจ�านวนเฉลี่ย 4.4 คน
ต่อครวัเรอืน ลดลงเป็น 3.8 คนต่อครวัเรอืนในปี 2543 และ 3.1 คนต่อครวัเรอืน
ในปี 2553 ในขณะท่ีจ�านวนครวัเรอืนมากขึน้ จาก 12.3 ล้านครวัเรอืนในปี 2533 
มาเป็น 15.8 ล้านครัวเรือนในปี 2543 และ 20.3 ล้านครัวเรือนในปี 2553 
(ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2553) แสดงให้เห็นสภาพการอยู่อาศยัท่ีจากแต่เดมิอยู่
กนัเป็นครอบครวัใหญ่ กลายเป็นมขีนาดเลก็ลง และสมาชกิอยู่กระจดักระจายแยก
จากกนัมากขึน้ ท�าให้เกิดการประหยดัจากขนาด (economy of scale) ของครวั
เรอืนเปลีย่นแปลงไป ท�าให้ค่าใช้จ่ายต่อครวัเรอืนสูงขึน้ ในขณะท่ีขนาดท่ีอยู่อาศยั
เล็กลง และพื้นที่ใช้สอยเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวลดลง
 ในอีก 20 ปีต่อมา ณ ปี 2563 แนวโน้มต่างๆ ยังเป็นเช่นเดิม จ�านวน
ประชากรเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 66.5 ล้านคน มีจ�านวนครวัเรอืนราว 26 ล้านครวั

จำานวนประชากรไทย
ปี 2523

44.8 ล้านคน

ปี 2543
60.3 ล้านคน

ปี 2563
66.5 ล้านคน

ปี 2583
65.4 ล้านคน
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เรอืน ครวัเรอืน 3 รุ่นมแีนวโน้มท่ีลดลงต่อเนือ่งอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 29.4 ส่วนครวัเรอืน
เดี่ยวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.6 และขนาดของครัวเรือนลดลงเหลือ 2.6 คน (ส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 ก) โครงสร้างประชากรและครัว
เรือนมีแนวโน้มที่ไม่ผิดไปจากเดิม การเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณเป็นไปตามแนว
โน้มเดิมอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่สัญญาณเชิงโครงสร้างต่างๆ ที่เคยเป็นที่วิตกกังวล
เมื่อ 20 ปีก่อนเริ่มชัดเจนขึ้น
 หากมองลึกลงไปในสภาพแวดล้อมมิติต่างๆ ของครอบครัวไทยและสังคมไทย 
จะเห็นได้ว่าใน 20 ปีที่ผ่านมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงดูผิดหูผิดตาไป ที่โดดเด่น
ชดัเจนท่ีสุดคอืการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีมีบทบาทต่อการเปลีย่นแปลง
การท�างานและวิถีการใช้ชีวิตของคนในครอบครัว 
 ณ ปี 2543 (ค.ศ.2000) ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามีบทบาทในสังคมอย่างมากแล้ว ข่าวลือและการตื่นตระหนกทั่วโลก
เกี่ยวกับปัญหาระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลท่ีเรียกว่า “ปัญหา Y2K” 
สะท้อนชัดเจนว่าสรรพกิจของสังคมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ดิจิทัลอย่างมาก
 ส่ิงท่ียกระดับการส่ือสารปี 2000 ให้เข้าสู่ยุคส่ือโซเชียลท่ีสุดคือโทรศัพท ์
แบลค็เบอรี ่(Blackberry) ลดบทบาทลงอย่างรวดเรว็หลงัจากบรษิทัแอปเปิล (Apple) 
วางจ�าหน่ายไอโฟน (iPhone) รุ่นแรกในปี 2550 (ค.ศ.2007) ซึง่รองรบัส่ือโซเชยีลและ
การส่ือสารออนไลน์ประเภทต่างๆ อย่างลงตวัในฝ่ามอืของผู้คน และภายหลังท่ีเฟซบุ๊กเป็น
ที่นิยมในประเทศไทยเมื่อราวปี 2553-2554 (ค.ศ. 2010-2011) สังคมโลกและสังคม
ไทยกเ็ข้าสู่ ยคุตืน่โซเชยีล ท้ังการท�างาน การเมอืง สุขภาพ การเงิน และชวิีตครอบครวั ใช้
พื้นที่ดิจิทัลคู่ขนานไปกับพื้นที่จริง และในบางมิติ บางโอกาส เวลาที่ใช้ในโลกดิจิทัล
อาจมากกว่าและซับซ้อนกว่าโลกจริง ชีวิตจริงด้วยซ�้า

 ณ ปี 2563 โลกดจิิทัลเปลีย่นโฉมส่ิงต่างๆ มากมายอย่างพลกิผนั (disruption) 
เดก็ไทยเรยีนรู้จากส่ือโซเชยีลอย่างมากจนเริม่คดิว่ายงัจ�าเป็นต้องไปเรยีนในระบบเพือ่เอา
ปรญิญา หรอืหลกัฐานทางการศกึษาอะไรอกีหรอืไม่ อาชพีท่ีเคยเป็นอาชพีในฝันของเดก็

โครงสร้างครอบครัวไทย
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไปจากเมื่อ 20 ปีก่อนไม่
มากนัก แต่ความเป็นอยู่ 
ความสัมพันธ์ และวิถีชีวิต 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
และคาดว่าจะเปลี่ยนไปมาก
ยิ่งขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า
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ไทยเม่ือ 20 ปีท่ีแล้วอย่างแพทย์ วิศวกร รวมท้ังการท�างานในองค์กรท่ีมีความ
มั่นคงตามครรลองของคนรุ่นพ่อแม่ และปู่ย่าตายาย เปลี่ยนไป อาชีพท่ีสังคม
ไทยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อย่างเช่น นักเล่นเกมสาธิต (game caster) การขาย
ของออนไลน์ การรับจ้างประเมินสินค้าออนไลน์ (product review) ที่เรียกกัน
ติดปากว่า “รีวิวสินค้า” กลายเป็นอาชีพอิสระในฝันของเด็กยุคใหม่หลายคน

 ครอบครัวไทยติดต่อส่ือสัมพันธ์กันผ่านส่ือโซเชียลได้บอ่ยขึ้น ด้วยราคา
ท่ีถกูลง เห็นท้ังภาพและเสียง และเริม่มีความหวังท่ีจะสามารถ “ส่งการสัมผสัทาง
ไกล”(virtual touch) ผ่านวิทยาการสมัยใหม่อย่างแฮปติกสกิน (haptic skin) 
ได้ในอีกไม่ช้า ในขณะเดียวกันสื่อโซเชียลก็น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และในหลาย
กรณีน�าไปสู่การถดถอย กระท่ังถึงการล่มสลายของของหลายอุตสาหกรรมและ
หลายอาชีพ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ นักส่ือสารมวลชน การค้าปลีก
บางประเภท และการบันเทิง ฯลฯ
 นอกจากนี้ การหงาย “ไพ่พลิกเกม” (Wild card) อย่างเชื้อโคโรนา
ไวรัส-19 ยิ่งท�าให้หมุดเวลาของปี 2563 เปลี่ยนรูปโฉมของสังคมไทยและ
ครอบครัวไทยไปจากปี 2543 เป็นอย่างมาก การรักษาระยะห่างทางสังคมที่
แม้แต่สมาชิกในครอบครัวก็ต้องจ�ากัดการพบปะ การท�างานจากท่ีบ้าน (work 
from home: WFH) และการท�ากิจกรรมต่างๆ ในบ้านมากขึ้น ท�าให้พื้นที่และ
สถาปัตยกรรมภายในท่ีไม่ได้รองรับกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นมานานต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน การออกไปพื้นท่ีสาธารณะด้วยความหวาดระแวง การตัดขาดจาก
การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประเทศแบบชะงักงัน การรักษาความสะอาดอย่าง 
เข้มงวด ท�าให้ไพ่พลิกเกมใบนี้พลิกโฉมสังคมไทยและครอบครัวไทยอย่างรุนแรง
และรวดเร็วกว่าการปัจจัยขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เคยเผชิญมา
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สังคมไทย และครอบครัวไทย 
ยังต้องเตรียมตัวในอีกหลาย
มิติ เพื่อเตรียมรับมือกับ  
“ไพ่พลิกเกม” (Wild Card) 
ที่อาจหงายตาม “โควิด-19” 
ขึ้นมาอีกหลายใบ



 การคาดประมาณสัดส่วนประชากรจ�าแนกตามรูปแบบการอยู่อาศัย
และลักษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ เช่น 
exponential หรือ logistic (Sawyer & Bassarsky, 2016) ประกอบกับ 
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (expert opinion) เกี่ยวกับสมมติฐานการคาด
ประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลการส�ารวจระดับชาติ ซึ่งจะท�าให้เห็นแนวโน้ม
โครงสร้างประชากรจ�าแนกตามรปูแบบการอยู่อาศยั ภายใต้เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยในปัจจบุนัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อโครงสร้างครวัเรอืนของ
ประชากรไทยระหว่าง พ.ศ. 2563-2583
 การศึกษาแบ่งการน�าเสนอออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ 5 ปี (พ.ศ. 2568), 
10 ปี (พ.ศ. 2573), 15 ปี (พ.ศ. 2578) และ 20 ปี (พ.ศ. 2583) ซึ่งจะท�าให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศในมิติของโครงสร้างประชากร และสะท้อน
ภาพการช่วยเหลือเกื้อกูล และการพึ่งพาอาศัยกัน ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 
และระหว่างรุ่นประชากร (Intergenerational support) จากการเปลีย่นแปลง
ของรปูแบบการอยู่อาศยั อาทิ ครวัเรอืนขยาย ครวัเรอืนเดีย่ว ครวัเรอืนเลีย้งเดีย่ว 
ครวัเรอืนข้ามรุ่น จ�าแนกตามกลุ่มประชากรโดยจะปรบัอายขุองประชากรเป้าหมาย
ตามเส้นทางชีวิต (life course)

 สัดส่วนรปูแบบการอยู่อาศยัของประชากรวัยเดก็จากการคาดประมาณ 
พบว่า ครัวเรือนพ่อแม่และลูกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 45.5 
ในปี 2548 เป็นร้อยละ 35.2 ในปี 2562 และในอีก 20 ปีข้างหน้า ครัวเรือน
พ่อแม่และลูกมีสัดส่วนร้อยละ 31.1 ซึ่งแนวโน้มการลดลงได้รับอิทธิพลจากภาวะ
เจริญพันธุ์ระดับต�่า อายุเฉลี่ยแรกสมรสยาวนานมากขึ้น และการตัดสินใจไม่มี

การคาดประมาณ
ครอบครัวไทยใน
อนาคต พ.ศ. 2583

แหล่งข้อมูล: (1) การคาดประมาณสัดส่วนครัวเรือน พ.ศ.2563-2583 โครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต 
มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม และ (2) ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 
พ.ศ.2533 2538 2543 2548 2553 2558 และ 2562 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ”
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รูปที่ 1: แนวโน้มครัวเรือนวัยเด็กของประเทศไทย จำาแนกรูปแบบการอยู่อาศัย (หน่วย: ร้อยละ)



บุตร นอกจากนี้ ส�าหรับครัวเรือนสามรุ่นอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.2 
ในปี 2548 เป็นร้อยละ 41.2 ในปี 2562 และในอีก 20 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 44.9 ในปี 2583 ขณะที่ครัวเรือนข้ามรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
8.9 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 13.7 ในปี 2562 และในอีก 20 ปีข้างหน้า เพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2583

แหล่งข้อมูล: (1) การคาดประมาณสัดส่วนครัวเรือน พ.ศ.2563-2583 โครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต 
มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม และ (2) ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 
พ.ศ.2533 2538 2543 2548 2553 2558 และ 2562 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ”

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนรูปแบบการอยู่อาศัยของประชากรวัยเด็กในแต่ละ
รูปแบบท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลจะเห็นได้ว่า มีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของประเทศไทย แต่สัดส่วนการเปล่ียนแปลง 
รูปแบบการอยู่อาศัยในเขตเทศบาลมีสัดส่วนที่มากกว่านอกเขตเทศบาล
 รูปแบบการอยู่อาศัยของประชากรวัยแรงงานมีรูปแบบการอยู่อาศัย
ที่น่าสนใจ 2 ประเภท ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอาจส่งผลต่อความเป็น
อยู่ในอนาคต คือ ครัวเรือนคนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในปี 2533 
เมื่อผ่านมา 30 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.1 ในปี 2563 และในอีก 20 ปีข้างหน้า
จะมคีรวัเรอืนคนเดยีวประมาณร้อยละ 13.6 ในปี 2583 ขณะท่ีครวัเรอืนพ่อ
แม่และลูกมแีนวโน้มลดลง ซึง่สอดคล้องกบัการคาดประมาณของรปูแบบการอยู่
อาศยัของประชากรวยัเดก็ นอกจากนี ้ในรปูแบบการอยู่อาศยัครวัเรอืนสามภีรรยา
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสวนทางกับครัวเรือนพ่อแม่และลูก เนื่องจากประชากรตัดสินใจ
ไม่มีบุตรเพิ่มขึ้น ท�าให้ประชากรอาศัยอยู่เฉพาะสามีภรรยาเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 
4.5 ในปี 2533 เมื่อผ่านมา 30 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.1 ในปี 2563 และใน
อีก 20 ปีข้างหน้าจะมีครัวเรือนคนเดียวประมาณร้อยละ 15.0 ในปี 2583
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รูปที่ 2: แนวโน้มครัวเรือนวัยแรงงานของประเทศไทย จำาแนกรูปแบบการอยู่อาศัย (หน่วย: ร้อยละ)



 ส�าหรับรูปแบบการอยู่อาศัยอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก ท้ังนี้
เมื่อพิจารณารูปแบบการอยู่อาศัยของประชากรวัยแรงงานในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลจะเห็นความแตกต่างก็รูปแบบการอยู่อาศัยค่อนข้างมากในช่วง
ปี 2533-2562 โดยในเขตเทศบาลจะมีสัดส่วนครัวเรือนคนเดียว ครัวเรือนสามี
ภรรยา และครัวเรือนเล้ียงเดี่ยวสูงกว่านอกเขตเทศบาล ขณะท่ีครัวเรือนพ่อแม่
และลูก ครัวเรือนสามรุ่นอายุ และครัวเรือนข้ามรุ่นนั้นในเขตเทศบาลจะมีสัดส่วน
ต�า่กว่านอกเขตเทศบาล ท้ังนีทิ้ศทางแนวโน้มรปูแบบการอยู่อาศยัของท้ังสองพืน้ท่ี
ปกครองเป็นไปตามภาพรวมประเทศ

 รูปแบบการอยู ่อาศัยของประชากรสูงอายุเป็นกลุ่มประชากรท่ีมี
ความเสี่ยงต่อความเปราะปรางไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม และ
ความเป็นอยู่ที่ดีที่จะท�าให้ผู้สูงอายุด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นการให้ความ 
ช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากครอบครัว เพื่อนบ้าน และภาค
รัฐ จงึมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะครัวเรือนคนเดียว และครัวเรือนสามี
ภรรยาจากการคาดประมาณรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ พบว่าครัวเรือน
คนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 
2560 และในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวร้อยละ 14.5 เช่นเดียวกับ
ครัวเรือนสามีภรรยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.9 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 
20.6 ในปี 2560 และในปี 2583 จะมผีู้สงูอายอุาศยัอยู่กบัสามภีรรยาร้อยละ 
23.0 ขณะที่ครัวเรือนสามรุ่นอายุมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 34.3 ในปี 2554 
เป็นร้อยละ 28.0 ในปี 2560 และในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ครัวเรือน
สามรุ่นอายุร้อยละ 22.4 นอกจากนี้สัดส่วนครัวเรือนทั้งในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาลใกล้เคียงกัน และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

แหล่งข้อมูล: (1) การคาดประมาณสัดส่วนครัวเรือน พ.ศ.2563-2583 โครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต 
มติท่ีิ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม และ (2) ข้อมลูจากการส�ารวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทย พ.ศ. 2554 
2557 และ 2560 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ”
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รูปที่ 3: แนวโน้มครัวเรือนผู้สูงอายุของประเทศไทย จำาแนกรูปแบบการอยู่อาศัย (หน่วย: ร้อยละ)



ครอบครัวไทยใน
ยุคเกิดน้อย อายุยืน 
สัญญาณครอบครัว
ที่เปลี่ยนแปลงไป

 จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีการเกิดลดลงและคนมีอายุ
ยืนยาวขึ้นท�าให้ปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมี
ความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การสร้างครอบครัว
ของหนุ่มสาวในปัจจุบันต่างจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่น การอยู่ด้วย
กันโดยไม่แต่งงาน หรือการไม่จดทะเบียนสมรส อายุการแต่งงานที่ทอดเวลาออก
ไปเรื่อยๆ หรือบางคนเลือกที่จะใช้ชีวิตโสดมากกว่า และมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่
หลากหลายขึ้น
 หากกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครอบครัวในเชิงปริมาณแล้ว เราคงพอจะ
มองเห็นว่า ปัจจุบันครอบครัวของคนไทยมีขนาดเล็กลง จากในอดีตเมื่อ 30 ปี
ก่อน ครอบครัวหนึ่งมีจ�านวนสมาชิกอยู่ร่วมชายคาเดียวกันมากถงึ 5-6 คน 
(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.) ในปี 2563 ขนาดครอบครัวไทยลดเหลือ
เพียง 2.4 คนเท่านั้น (ส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2562) 
ขนาดครวัเรอืนไทยท่ีมแีนวโน้มลดลงนัน้ ส่งผลให้รปูแบบการอยู่อาศยัของคนไทย
มคีวามหลากหลายมากขึน้ และได้ส่งสัญญาณให้เห็นว่า ในอนาคตครอบครวัไทย
ส่วนใหญ่จะเตม็ไปด้วยครอบครวัท่ีมีสมาชกิไม่เกิน 3 คนเท่านัน้ และครวัเรอืนคน
เดยีว ท่ีคนหนุ่มสาวในวัยท�างานและผู้สูงอายอุาศยัอยู่เพยีงล�าพงักจ็ะมีมากขึน้ด้วย
 การเปล่ียนแปลงครอบครัวไทยในเชิงคุณภาพนั้น ได้สะท้อนออก
มาในลักษณะของหน้าท่ีของครอบครัวในมิติต่างๆ  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
ต่อคณุภาพชวิีตของสมาชกิในครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งลักษณะการอยู่
ร่วมกัน และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (ชาย โพธิสิตา, 2552) 
สิง่ทีเ่ป็นบรรทดัฐานของสงัคมไทยทีค่รอบครัวไทย ยังคงยืดถือปฏิบัติอยู่ คือเรื่อง 
“ความกตญัญูกตเวที” ท่ีสังคมไทยคาดหวังว่าบตุรมหีน้าท่ีเป็นผู้ดแูลพ่อแม่ยามแก่
ชรา แต่ความคาดหวงัของพ่อแม่ในยคุปัจจบุนัได้เปลีย่นแปลงไปแล้วเมือ่วถิชีวีติท่ี
เปลี่ยนไปท�าให้หนุ่มสาวยุคใหม่มีความต้องการบุตรน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลย 
แรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจท�าให้พ่อแม่หวังเพียงให้ลูก “เอาตัวให้รอด” ก็พอ ไม่ถึง
กับตอ้งมาดูแลพ่อแม่ยามแก่ชรา นอกจากนี้ยังมีหนุ่มสาวจ�านวนไม่น้อยอยู่เป็น
โสดมากขึ้น แนวคิดการสร้างครอบครัวของสามีภรรยายุคใหม่แตกต่างจากอดีต
อย่างชัดเจน
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 นอกจากนี้ เมื่อความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยี และวัฒนธรรม 
ตะวนัตก เข้ามามบีทบาทมากขึน้ในสังคมไทย ท�าให้สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทในครอบครัว
ของชายหญิงได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในอดีตสังคมไทยยกย่อง และให้คุณค่า
เพศชายมากกว่าเพศหญงิ บทบาทและหน้าท่ีในครอบครวัจะถกูก�าหนดจากความ 
แตกต่างทางสรีระ ดังนั้นผู้ชายจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการท�างานนอกบ้านเพื่อ
หาเงินมาเลีย้งดคูรอบครวั ในขณะท่ีผู้หญงิมหีน้าท่ีในการดแูลปรนนบิตัสิามแีละรบั
ผดิชอบงานบ้านเป็นหลัก ครอบครวัไทยในปัจจบุนัมบีทบาทหน้าท่ีเปลีย่นแปลงไป
จากอดตีอย่างส้ินเชงิโดยเฉพาะครอบครวัไทยในเมือง (ปรศินา กาญจนกนัทร และ 
สุพรรณ ีไชยอ�าพร, 2562) เมือ่ผู้หญิงมกีารศกึษามากขึน้ ท�าให้มอีสิระในความคดิ 
การกระท�า และโอกาสในการท�างานนอกบ้านเพื่อหารายได้ มีสิทธิเสรีภาพและมี
ความสามารถไม่ต่างไปจากผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีในการหาเลีย้งครอบครวั การ
ตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ ท่ีเคยเป็นสิทธิขาดของผู้ชาย และยังรวมถึงหน้าท่ีจัดการ
ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านซึ่งเป็นหน้าที่ตามขนบแต่ดั้งเดิม 

 จากสถานการณ์การลดลงของการเกิดในปัจจบุนั ประกอบกบัสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ท�าให้สัดสว่นของประชากรท่ีอาศัยอยู ่
คนเดียวเพิ่มมากขึ้น เมื่อคนหนุม่สาววัยท�างานมีแนวโน้มในการอยู่เป็นโสด 
เพิ่มขึ้น และมีความลังเลที่จะสร้างครอบครัวหรือมีบุตร ท�าให้การอยู่อาศัยเพียง
ล�าพังคนเดียวเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท้ังใน 
ประชากรวัยท�างานและวัยสูงอายุ
 หากพจิารณาสัดส่วนรปูแบบการอยู่อาศยัของประชากรในวัยแรงงานอายุ 
15-59 ปี ท่ีอาศยัเพยีงล�าพงัในครวัเรอืนคนเดยีว จากการส�ารวจภาวะการท�างาน
ของประชากร ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรวัยแรงงานที่อาศัยอยู่
ในครวัเรอืนคนเดยีวมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างเห็นได้ชดั จากในปี 2533 ท่ีมีสัดส่วน
อยู่เพียงไม่ถึงร้อยละ 2 ของประชากรในวัยแรงงานทั้งหมด ในปี 2563 สัดส่วน
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ได้ค่อยๆ เพ่ิมเป็นร้อยละ 8 และในอนาคตอีก 20 ปีขา้งหน้า คือในปี 2583 
สัดส่วนหนุ่มสาววัยท�างานท่ีอยู่คนเดยีวจะเพิม่ขึน้อกีเกอืบหนึง่เท่าตวั หรอืจ�านวน
ประชากรวยัแรงงานท่ีอยู่ในครวัเรอืนคนเดยีวจะเพิม่ขึน้จากประมาณ 3.5 ล้านคน 
เป็น 4.9 ล้านคน ในช่วงระหว่างปี 2563-2583 
 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของประชากรวัยท�างานท่ีอาศัยในครัวเรือน 
คนเดียวในเขตเมืองและเขตชนบท พบว่าในปัจจุบันปี 2563 คนวัยท�างาน
ในเขตเมืองจะมีสัดส่วนในการอยู่คนเดียวอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 12 ของ
ประชากรวัยแรงงานในเขตเมือง ซึ่งสูงกว่าประมาณหนึ่งเท่าตัวของประชากร
วัยท�างานในเขตชนบท อย่างไรก็ตาม ในอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนของคนวัย
ท�างานทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนคนเดยีวในเขตชนบทจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่าง
เรว็มาก และจะเริม่เข้าใกล้กบัสดัส่วนของคนวัยท�างานในเมอืงท่ีอาศยัอยู่ใน
ครวัเรอืนคนเดยีว ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งสัญญาณให้เห็นว่า คนหนุ่มสาว
วัยแรงงานในชนบทก�าลังตอบรับค่านิยมในการใช้ชีวิตอยู่ตามล�าพังคนเดียว ซึ่ง
เป็นผลมาจากแนวโน้มท่ีเพิม่ขึน้ของสัดส่วนการอยู่เป็นโสด ประกอบกบัผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 ท่ีท�าให้คู่รกัต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ต่างคน
ต่างแยกกันอยู่ท�าให้ต้องอาศัยอยู่ตามล�าพังคนเดียว

 

 ในส่วนของประชากรสูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามล�าพังคนเดียว จัดว่าเปน็
ประชากรเปราะบางอย่างมากกลุ่มหนึง่ เพราะอยู่ในวยัท่ีสุขภาพร่างกายเส่ือมถอย
ไปตามอายุท่ีสูงขึ้น ซ�้ายังอยู่ล�าพัง ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มท่ีต้องการการดูแล ท้ังจาก
ครอบครวั รฐั และชมุชน (ศทุธิดา ชวนวัน, ภทัราพร ตาสิงห์, กญัญา อภิพรชยัสกลุ, 
และ กาญจนา เทียนลาย, 2563) เมือ่ปัจจบุนัประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว 
โดยมสัีดส่วนของประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปร้อยละ 18 ของประชากรท้ังหมด และ
ในอกีไม่ช้าในปี 2565 กจ็ะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดบัสมบรูณ์ท่ีมปีระชากรอาย ุ60 ปี

ครัวเรือนคนเดียวของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ
15-59 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เกือบ 1 เท่าตัว ในช่วง
ระหว่างปี 2563-2583

แหล่งข้อมูล: (1) การคาดประมาณสัดส่วนครัวเรือน พ.ศ.2563-2583 โครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต 
มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม (2) ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.
2533 2538 2543 2548 2553 2558 และ 2562 และ (3) การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 
พ.ศ.2550 2554 2557 และ 2560 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รูปที่ 4: ครัวเรือนคนเดียวในกลุ่มประชากรวัยทำางาน และวัยสูงอายุ
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ขึน้ไป สูงเกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด (มูลนธิิสถาบนัวจิยัและพฒันา
ผู้สูงอายุไทย, 2563) จากความรวดเร็วของการเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจจะท�าให้
ในอีก 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะมีจ�านวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และวัยท�างาน 
ร่วมกนั ผู้สูงอายกุลุ่มหนึง่อาจต้องอาศยัอยู่ตามล�าพงัคนเดยีว ซึง่มสีาเหตหุลกัมา
จากการครองตัวเป็นโสด ไม่มีบุตร บุตรเสียชีวิต บุตรอยู่คนละบ้าน หรือบุตรอยู่
ห่างไกล รวมถงึผู้สูงอายใุนลกัษณะท่ีเป็นหม้าย หรอืหย่าท่ีส้ินสุดสภาพสมรสแล้ว 
ซึง่ในปัจจบุนัมีอตัราท่ีค่อนข้างสูง (Yamada & Teerawichitchainan, 2015)
 สัดส่วนผู้สูงอายท่ีุอยู่ล�าพงัคนเดยีวนัน้มีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างเรว็มากท้ัง
ในเขตเมืองและเขตชนบท จากในอดตีเมือ่ 10 ปีก่อน สัดส่วนของผู้สูงอายท่ีุอยู่คน
เดียวมีไม่ถึงร้อยละ 10 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด ในปี 2563 สัดส่วนได้เพิ่ม
ขึน้เป็นร้อยละ 12 และคาดประมาณว่าในอกี 20 ปีข้างหน้า สดัส่วนประชากร
สูงอายุร้อยละ 15 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด หรือประมาณเกือบ 3 ล้าน
คน จะมีแนวโน้มอาศัยอยู่ในครัวเรือนคนเดียว 

 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล�าพังคนเดียวนั้น ส่งสัญญาณให้เห็นว่า 
ยิ่งประชากรในวัยท�างานมีแนวโน้มไม่แต่งงานกันมากขึ้น หรือมีคู่แต่เป็นการ
แยกกันอยู่อย่างท่ีเรียกว่า การอยู่ด้วยกันแบบแยกกันอยู่ (Living Apart  
Together-LAT) ก็จะยิ่งท�าให้ประชากรกลุ่มนี้เมื่อเป็นผู้สูงอายุมีแนวโน้มท่ีจะ
อยู่คนเดียวเช่นเดิม ที่เรียกว่า ครอบครัว SINK (Single Income, No Kids) 
(กนกวรา พวงประยงค์, 2562) การอยู่คนเดยีวอาจส่งผลกระทบต่างๆ  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ปัญหาสุขภาพทางจติใจ เช่น ความซมึเศร้า ความส้ินหวังและความรู้สึกไร้
ค่า (Yu, Hou, & Miller, 2018) ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่
วยัสูงอายท้ัุงในเรือ่งสุขภาพทางกายและจติใจ เศรษฐกิจ และสังคม ของประชากร
ในวัยก่อนผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
 จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนครัวเรือนคนเดียวท้ังประชากรวัย
ท�างานและวัยสูงอายุ ท�าให้เราพอจะคาดประมาณได้ว่า ในอนาคตจะมีผู้คนใน
แต่ละวัยอาศัยอยู่คนเดียวกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องมาทบทวนนิยาม

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการอาศัย
อยู่ลำาพังคนเดียว จากร้อยละ 
12 ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น  
ร้อยละ 15 ในปี 2583
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ของค�าว่า “ครอบครวั” กนัใหม่ หากลองย้อนกลับไปดนูยิามของค�าว่า “ครอบครวั” 
ในนิยามของราชบัณฑิตยสถาน (2554) หมายถึง “สถาบันพื้นฐานของสังคมท่ี
ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย” ในขณะท่ีนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2562 (กรมกิจการสตรี
และครอบครัว, 2562) ได้ให้ความหมายของครอบครัวว่าคือ “บุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือทาง
กฎหมาย หรอืเกีย่วดองเป็นเครอืญาต ิซึง่สมาชกิในครอบครวัต่างมบีทบาทหน้าท่ี
ต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน”
 จากนิยามของค�าว่า “ครอบครัว” ทั้งสองแหล่งดังกล่าว สะท้อนให้เห็น
ว่า ครอบครัวหนึ่งจะต้องมีสมาชิกมากกว่าสองคนขึ้นไป รวมถึงจะต้องมีความ
สัมพนัธ์กนัทางสายเลอืดด้วย แต่หากลองมาดรูปูแบบการอยู่อาศยัของคนไทยใน
ปัจจุบัน พบว่า มีประชากรอยู่จ�านวนไม่น้อยท้ังวัยแรงงานและวัยสูงอายุท่ีอาศัย
อยู่ตามล�าพังคนเดียว และอีกกลุ่มหนึ่งท่ีอาศัยอยูก่ับคนท่ีไม่ได้มีความสัมพันธ์
กันทางสายโลหิต เช่น อยู่กับเพื่อน หรือผู้ดูแล แน่นอนว่าในอนาคตสัดส่วนของ
ประชากรในครวัเรอืนคนเดยีวจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างเรว็มาก เมือ่สังคมไทยได้
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เร็วมาก 
ดังนั้นเราอาจจะต้องมาทบทวนกันอีกครั้งว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ตามล�าพังคนเดียว
ในครัวเรือนคนเดียวนั้น จะยังสามารถเรียกว่า “ครอบครัว” ได้หรือไม่ หรือว่าถึง
เวลาแล้วท่ีเราจะต้องเปลีย่นค�านยิามของค�าว่า “ครอบครวั” ให้มีความสอดคล้อง
กบัสภาพสังคมไทยในปัจจบุนัและอนาคต เพือ่ให้ครวัเรอืนคนเดยีวสามารถเข้าถงึ
สิทธิและความช่วยเหลือต่างๆ ที่ระบุว่าให้กับ “ครอบครัว”

หรือว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะ
ต้องเปลี่ยนคำานิยามของคำา
ว่า “ครอบครัว” ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย
ในปัจจุบันและอนาคต

การเปลี่ยนผ่านของนิยาม
คำาว่า “ครอบครัว” 
การอาศัยอยู่ตามลำาพัง
คนเดียว ยังเรียกว่า 
“ครอบครัว” ได้อยู่หรือไม่
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 ครัวเรือนสามีภรรยา ซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่มีเฉพาะสามีภรรยาอาศัย
อยู่ด้วยกนัเท่านัน้ เป็นอกีหนึง่รปูแบบการอยู่อาศยัท่ีสะท้อนภาพการเปลีย่นแปลง
ของสังคมไทยในปัจจุบัน เมื่อหนุ่มสาวรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มแต่งงานกันช้า
ท�าให้เลยช่วงเวลาการเจรญิพนัธ์ุสูงสุดท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ25-34 ปี ท่ีมผีลต่อจ�านวน
บตุร และความปลอดภยัในการตัง้ครรภ์ นอกจากนีพ่้อแม่รุ่นใหม่อาจไม่ต้องการมี
บุตร ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งค่านิยมของการสร้างครอบครัวที่ 
คาดหวังว่าบุตรจะเป็นคนดูแลพ่อแม่ยามแก่ชราอาจเปลี่ยนไปแล้ว
 ด้วยความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถงึเทคโนโลยท่ีีก้าว
ไกล ท�าให้หนุ่มสาวมองเห็นช่องทางและทางเลอืกในการเตรยีมตวัก่อนวัยสูงอายุ
ในอนาคต จากสถานการณ์ดงักล่าวท�าให้เห็นว่า สังคมไทยปัจจบุนั และในอนาคต
จะเป็นสังคมไร้ลูกหลาน และเป็นครัวเรือนสามีภรรยาไม่มีลูก หรือ DINK (Dou-
ble Income, No Kids) (กนกวรา พวงประยงค์, 2562) ซึ่งจ�านวนเด็กเกิดของ
ไทยมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีเด็กเกิดเพียง 
5 แสน 8 หมื่นคนเท่านั้น (ส�านักบริหารการทะเบียน, 2563) นอกจากนี้อัตรา 
เจริญพันธุ์รวม หรือจ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ีสตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์
ของตนได้ลดลงเหลือเพียง 1.5 คนเท่านั้นในปี 2564 (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม, 2564)

 สัดส่วนของรูปแบบการอยู่อาศัยแบบครัวเรือนสามีภรรยาของกลุ่ม
ประชากรในวัยท�างานและในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้น 
เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาระหว่างปี 2563-2583  ในปี 2533 ประชากรในวัย
ท�างานท่ีอยู่ในครัวเรือนสามีภรรยาเคยมีสัดส่วนอยู่เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ของ
ประชากรวัยท�างานทั้งหมด หลังจากนั้นในปี 2558 สัดส่วนได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า
ตัว จนถึงในปี 2563 สัดส่วนของประชากร วัยท�างานที่อยู่ในครัวเรือนสามี

สังคมไร้ลูกหลาน...
เมื่อคนรุ่นใหม่ 
ไม่ต้องการมีบุตร

แหล่งข้อมลู: วเิคราะห์ข้อมลูจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.2533 2538 2543 
2548 2553 2558 2562 และการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 2554 2557 และ 
2560 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รูปที่ 5: ครัวเรือนสามีภรรยาในกลุ่มประชากรวัยทำางาน และวัยสูงอายุ
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ภรรยาได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 และมีแนวโน้มคงที่ไม่เปล่ียนแปลงมากนัก
จนถงึปี 2583 อยู่ราวประมาณร้อยละ 15 ของประชากรวัยท�างานท้ังหมด หรอื
ประมาณ 5 ล้านกว่าคน กลุ่มประชากรวัยแรงงานมีความซับซ้อนและมีความเป็น
พลวตัในรปูแบบการอยู่อาศยั เม่ือประชากรวยัแรงงานเป็นวยัท่ีมกีารเปล่ียนแปลง
ในเรือ่งหน้าท่ีการงานและการสร้างครอบครวั ดงันัน้จงึท�าให้สัดส่วนของประชากร
วัยแรงงานที่อยู่ในครัวเรือนสามีภรรยาในอีก 20 ปีข้างหน้านั้น ไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากปัจจุบันมากนัก โดยประชากรวัยแรงงานในครัวเรือนสามีภรรยาส่วนใหญ่
จะพบมากในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท

 ส�าหรบัประชากรสงูอายใุนครวัเรอืนสามภีรรยา พบว่ามสัีดส่วนสูงกว่า
ครวัเรอืนของประชากรในวยัแรงงาน ในปี 2554 ครวัเรอืนสามีภรรยาเท่านัน้ของ
ประชากรวยัสูงอายมีุสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 17 ของประชากรสูงอายท้ัุงหมด 
และเพิ่มเป็นร้อยละ 22 ในปี 2563 หรือประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรสูงอายุ
ทัง้หมด ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนของผู้สูงอายุในครัวเรือนสามีภรรยา
เท่านั้นจะเริ่มคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเชน่เดียวกับครัวเรือนของประชากรวัย
ท�างาน อยู่ราวประมาณร้อยละ 23 ของประชากรวยัสูงอายท้ัุงหมด หรอืประมาณ 
4.7 ล้านกว่าคน อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนสามีภรรยาของประชากรสูงอายุจะ
พบมากในเขตชนบท ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 23-25 ของประชากร
ในวัยสูงอายุในเขตชนบททั้งหมด จะสังเกตได้ว่า การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
อาจมีความเป็นพลวัตไม่เท่ากับประชากรวัยท�างาน แต่หากวันใดวันหนึ่งคู่สมรส 
เสียชีวิต หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ อาจท�าให้ประชากรสูงอายุกลุ ่มนี้ต ้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยไปเป็นอาศัยอยู่เพียงล�าพังคนเดียว หรือไปอยู่
อาศัยกับบุตร/ญาติพี่น้อง (ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ, 2563)
 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีอยู่กับเฉพาะสามีภรรยาเท่านั้น จะ
มีผลดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุท้ังเพศหญิงและเพศชายเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ท่ี
อาศัยอยู่คนเดียว เพราะได้รับการดูแลซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังคอยปรึกษา ให้
ก�าลังใจกันในเวลาท่ีต้องการท่ีพึ่ง (Sereny & Gu, 2011; Koskinen, Jout-

senniemi, Martelin, & Martikainen, 2007) การสนับสนุนจากคู่ครองจึงมี
ความส�าคัญในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 
(Zhou, Cai, Zhuang, Hong, & Fang, 2019) โดยผู้สูงอายุท่ีสมรสแล้วอาจ
มีการดูแลพฤติกรรมทางสุขภาพและสังคมซึ่งกันและกันได้ดีกว่าอยู ่คนเดียว  
หรืออยู่กับสมาชิกท่ีเป็นเด็ก อีกท้ังยังอาจมีการการดูแลในระยะเริ่มต้นเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย (Hu, Leinonen,  Hedel, Myrskylä, & Martikainen, 2019) 

... ในปี 2583 ร้อยละ 15 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด 
หรือประมาณ 5.4 ล้านคน อยู่ในครัวเรือนสามีภรรยา  
ร้อยละ 23 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด หรือประมาณ 4.7 
ล้านคน อยู่ในครัวเรือนสามีภรรยาเท่านั้น ...

ประชากรวัยแรงงานในเขตเมือง
มีแนวโน้มอยู่ในครัวเรือนสามี
ภรรยามากกว่าประชากรวัย
แรงงานในเขตชนบท
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จึงถือว่าการอาศัยอยู่กับคู่สมรสเป็นรูปแบบท่ีช่วยท�าให้ผู้สูงอายุมีผู้ดูแล และมี
ท่ีปรึกษาในเวลาท่ีต้องการท่ีพึ่ง เหมือนเพ่ือนท่ีคอยช่วยเหลือ ท�าให้ผู้สูงอายุไม ่
รู้สึกโดดเดี่ยว แต่ในทางกลับกันการอาศัยอยู่กับคู่สมรสอาจท�าให้เกิดภาวะขัด
แย้งทางความคิด มีปัญหาการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคู่สมรส เนื่องจากอยู่กันเพียง
แค่สองคน เวลามีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะไม่มีผู้ที่คอยช่วยท�าให้ปัญหา
ลดลง ท�าให้เกิดภาวะเครียด ภาวะโรคซึมเศร้า น�าไปสู่การไม่มีความสุขในการใช้
ชีวิต (Kim, Hong, & Kim, 2015)

 

 จากการคาดประมาณครัวเรือนเฉพาะสามีภรรยาในอีก 20 ปีข้างหน้า 
แม้จะเห็นได้ว่าสัดส่วนไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่สัดส่วนของครัวเรือนเฉพาะสามี
ภรรยาของประชากรท้ังสองกลุ่มอยู่ในระดับท่ีสูง และไม่มีท่าทีท่ีจะลดลง 
ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และค่านิยม
ของการแต่งงาน เมื่อคู่หนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะมีลูกน้อยลง หรือไม่ต้องการมีลูก  
ดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งสัญญาณให้เห็นว่า ต่อไปครัวเรือนสามีภรรยาจะ
มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในสังคมไทยเมือ่คนรุ่นใหม่เริม่มทัีศนคตใินเรือ่งการ
แต่งงานท่ีเปล่ียนแปลงไป และให้ความส�าคัญกับการมีลูกเป็นล�าดับท้ายๆ หรือ
เลือกที่จะไม่มีลูกเลย
 
 ครอบครัวพร้อมหน้าหรือครัวเรือนพ่อแม่ลูก ซึ่งหมายถึงครอบครัวท่ี
พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ากัน ในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง การลดลง
ของครวัเรอืนพ่อแม่ลกูเนือ่งมาจากการแต่งงานและการมลีกูท่ีน้อยลง เป็นสาเหตุ
ใหโ้ครงสร้างทางประชากรและรูปแบบครัวเรือนในหลายๆ บริบทของสังคม
เปลีย่นแปลงไป (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย, 2558) 
ดังเช่น บางประเทศในแถบตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา และในแถบยุโรป พบ
ว่าการเปลี่ยนแปลงไปของครัวเรือนพ่อแม่ลูก เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางวัฒนธรรม และบริบททางสังคม (Pilkauskas, 2012)

การเปลี่ยนโฉม 
ครัวเรือนพร้อมหน้า 
พ่อ-แม่-ลูก

ครอบครัวไทยในยุคเกิดน้อย อายุยืน สัญญาณครอบครัวที่เปลี่ยนไป  |  18



 จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรของส�านักงานสถิติแห่ง
ชาติ พบว่า ในอดีตเมื่อ 30 ปีก่อน มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรวัยแรงงาน
ท้ังหมด อาศัยอยู่ในครัวเรือนพ่อแม่ลูก ปัจจุบันในปี 2563 ครัวเรือนดังกล่าว
มีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสามเท่านั้น และในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า 
สัดส่วนประชากรวัยท�างานท่ีอยู่ในครัวเรือนพ่อแม่ลูกก็จะมีแนวโน้มลดลง
ไปอีก และเหลือเพียงประมาณหนึ่งในห้าของประชากรวัยท�างานท้ังหมด 
หรือคิดเป็นจ�านวนประมาณ 7.6 ล้านคน ที่น่าสนใจคือ ในอนาคตอีก 20 ปี 
ขา้งหน้า สัดส่วนครัวเรือนพ่อแม่ลูกของประชากรในวัยแรงงานในเขตเมืองจะ
เริ่มเพิ่มมากขึ้นกว่าครัวเรือนพ่อแม่ลูกในเขตชนบท แม้ว่าในอดีตจะพบมากใน
ประชากรวัยท�างานท่ีอยู่ในเขตชนบทก็ตาม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนผ่าน
ของสังคมชนบทไทยสมัยใหม่ ที่มีวิถีการด�าเนินชีวิตที่สมัยใหม่มากขึ้น (กนกวรา 
พวงประยงค์ และ สานิตย์ หนูนิล, 2561)

 ในอกีมมุมองหนึง่ ครวัเรอืนพร้อมหน้าในกลุ่มผู้สูงอาย ุอาจเป็นผู้สูงอายุ
ท่ียังคงอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรของตน สาเหตุอาจเนื่องมาจากการส้ินสุดสถานภาพ
สมรสในลักษณะต่างๆ เช่น หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่  (Weissman & Rus-
sell, 2018) จงึท�าให้ย้ายไปอาศยัอยู่กบับตุร นอกจากนีผู้้สูงอายมุคีวามคาดหวงัท่ี
ต้องการการดแูลจากคนในครอบครวั ท้ังเรือ่งเศรษฐกิจ สุขภาพ และการสนบัสนนุ
ทางด้านจิตใจ โดยมีงานวิจัยบางเรื่องแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มท่ีจะย้าย
ไปอยู่อาศัยกับบุตรเมื่อกลายเป็นผู้ท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือไม่มีศักยภาพในการ
ดแูลตนเอง และเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ(Choi, 
2004; Sereny & Gu, 2011)

ในปี 2583 1  ใน 5 ของ
ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด อยู่
ในครัวเรือนพ่อแม่ลูก ซึ่งลด
ลงจากเมื่อ 50 ปีก่อน ที่มีอยู่
ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากร
วัยแรงงานทั้งหมด

แหล่งข้อมูล: (1) การคาดประมาณสัดส่วนครัวเรือน พ.ศ.2563-2583 โครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต 
มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม (2) ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.
2533 2538 2543 2548 2553 2558 และ 2562 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รูปที่ 6: ครัวเรือนพ่อแม่ลูกในกลุ่มประชากรวัยทำางาน
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 จากการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2554 ของ 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบวา่ มีผู้สูงอายุอยู่ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุ
ทัง้หมดทีอ่าศยัอยู่กบับุตร ในปี 2563 สดัส่วนได้เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 27 ของ
ประชากรสงูอายท้ัุงหมด และในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดประมาณว่า ผู้สงูอายุ
มีแนวโน้มอาศัยอยู่กับบุตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จะอยู่ราวเกือบร้อยละ 30 ของ
ประชากรสูงอายุทั้งหมด หรือคิดเป็นจ�านวนประมาณ 5.7 ลา้นคน โดยจะ
เห็นได้ว่าผู้สูงอายใุนเขตชนบทมีแนวโน้มอาศยัอยู่กบัลูกเพิม่ขึน้ แต่ในเขตเมอืงจะ
มีสัดส่วนการอยูอ่าศยักบัลูกเริม่คงท่ี เพราะในบัน้ปลายชวิีตของผู้สูงอายสุ่วนใหญ่
จะมคีนดแูลซึง่มกัเป็นบตุรของผู้สูงอายนุัน่เอง แต่หากต่อไปในอนาคตประชากรวยั
ท�างานที่เปลี่ยนผ่านมาเป็นวัยสงูอายุ ด้วยค่านิยมทีไ่ม่แต่งงาน และไม่มีบุตร ผู้สูง
อายุกลุ่มนี้จะอยู่อย่างไร โดยไร้คนดูแล

 จากการวิเคราะห์สัดส่วนครัวเรือนพ่อแม่ลูกของท้ังสามกลุ่มประชากร 
แม้ว่าวิเคราะห์จากชุดข้อมูลคนละชุด แตผ่ลการศึกษาทั้งหมดยืนยันแนวโน้ม
การลดลงของครวัเรอืนพ่อแม่ลูกในประเทศไทย โดยเฉพาะครวัเรอืนทีอ่าศยั
อยู่ในชนบท ดังนั้นจากการศึกษาครัวเรือนพ่อแม่ลูกดังกล่าวท�าให้เห็นว่า ด้วย
อิทธิพลของการมีลูกน้อยลง รวมถึงแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นของจ�านวนคนอยู่เป็นโสด 
ท�าให้สัดส่วนของครัวเรือนพ่อแม่ลูกในอนาคตน่าจะเริ่มน้อยลง ซึ่งสวนทางกับ
ครัวเรือนคนเดียวที่น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลจากการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 2557 และ 2560 
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รูปที่ 7: ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่กับลูก
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 ในขณะท่ี ครัวเรือนพร้อมหน้ามีแนวโน้มลดลง ครัวเรือนไม่พร้อมหน้า 
ซึ่งหมายรวมถึงครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว และครัวเรือนข้ามรุ่นก�าลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างน่าจับตามอง
 ครวัเรอืนเล้ียงเดีย่ว เป็นครวัเรอืนท่ีมเีฉพาะพ่อหรอืแม่ท่ีท�าหน้าท่ีเลีย้ง
ดูบุตรตามล�าพัง ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีสมาชิกคนอื่นๆ อยู่ร่วมในครัวเรือนด้วยโดย
ไม่มกีารอยู่กินฉนัสามีภรรยาหรอือยู่ในฐานะคู่รกัของหญิงชายระหว่างผู้เป็นมารดา
และบดิา ครอบครวัไม่พร้อมหน้าจงึถกูจดัให้เป็นหนึง่ในครอบครวัเปราะบาง หรอื
ครอบครวัลกัษณะพเิศษท่ีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องให้ความสนใจและ
จ�าเป็นต้องเข้าไปจัดบริการสุขภาพสังคม ดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้การแสดงบทบาทของความเป็นพ่อหรือความเป็นแม่ได้รับผล 
กระทบกับคุณภาพชีวิตของบุตร (พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์, 2558; วฤษสพร ณัฐรุจิ
โรจน์, 2560ก)
 ครวัเรอืนข้ามรุ่น หรอืครวัเรอืนแหว่งกลาง เป็นครวัเรอืนท่ีมีเดก็อยู่อาศยั
กบัปู่ย่าตายาย โดยไม่มพ่ีอแม่อาศยัอยู่ด้วย ซึง่การย้ายถิน่ฐานของพ่อแม่เป็นปัจจยั
ส�าคัญทีส่่งผลให้เกิดครอบครัวข้ามรุ่น เนื่องจากผู้ทีเ่ป็นพ่อและแม่ มีความจ�าเป็น
ท่ีจะต้องย้ายถิน่ไปท�ามาหากิน (Abas, Peng, & Mansor, 2009; Darawut-
timaprakorn & Punpuing, 2010)  พ่อแม่เลือกที่จะฝากบุตร (หลาน) ไว้กับ
ผู้สูงอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย) ให้เป็นผู้ดูแลหลัก เพราะเชื่อว่าบุตรจะได้รับการดูแล
และการอบรมส่ังสอนเป็นอย่างดี เหมือนท่ีตนเคยได้รับและเติบโตมา (กรรณิกา  
ภูธรเลิศ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์, 2562)

         ข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
รายงานว่าครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย ในปี 2562 มีสัดส่วนอยู่ประมาณ
ร้อยละ 11 ของครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 
80 เป็นครัวเรือนแม่เลี้ยงเดี่ยว (UNFPA, 2558) ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า
คือในปี 2583 สัดส่วนของครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวอาจค่อนข้างคงที่อยู่ราวประมาณ

ครัวเรือนไม่พร้อมหน้า 
ประเด็นท้าทายเพื่อนำา
ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ของเด็กไทยในอนาคต

ครัวเรือนไม่พร้อมหน้า คือ  
ครัวเรือนที่ลูกไม่ได้อยู่พร้อมหน้า
กับพ่อแม่ลูก ซึ่งในการศึกษานี้
หมายถึง ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว และ
ครัวเรือนข้ามรุ่น
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ร้อยละ 11 ของประชากรในวัยแรงงานทั้งหมด และคาดว่าจะมีเด็กอายุ 0-17 ปี อยู่ประมาณเจ็ดแสนคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7 ของเด็กทั้งหมดที่อยู่ในครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยว สาเหตุหลักเกิดจากอัตราการหย่าร้างของพ่อแม่
ท่ียังคงสูงอยู่เหมือนเดิม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) เมื่อหนุ่มสาวรักเร็ว
เลิกเร็ว การเป็นหมา้ยโดยเฉพาะของหญิงสาว ไม่ได้ถูกตีตรามากเหมือนเชน่ในอดีตด้วยบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้สังคมในปจัจุบันกลับมองว่า หญิงหม้ายเป็นผู้หญิงเก่งท่ีต้องเล้ียงลูกเพียง
ล�าพงั นอกจากนีก้ารท่ีคู่สามภีรรยาส่วนใหญ่ในปัจจบุนัไม่นยิมการจดทะเบยีนสมรส และส่วนหนึง่มคีวามสัมพนัธ์
แบบคู่นอกสมรส คาดการณ์ว่าในอนาคตก็ยังมีหนุ่มสาวที่ไม่ต้องการการผูกมัดด้วยการจดทะเบียนสมรส และ
มีการทดลองอยู่กันก่อนแต่งงาน หรือรูปแบบการอยู่อาศัยในลักษณะอื่น จึงท�าให้สัดส่วนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
 ครวัเรอืนข้ามรุ่นในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นกนั จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร 
ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า ในปี 2533 สัดส่วนของประชากรวยัแรงงานท่ีอยู่ในครวัเรอืนข้ามรุ่นมอียู่น้อย
มาก และได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 ในปี 2563 ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนข้ามรุ่น
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก ซึ่งจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 8 ของประชากรในวัย
แรงงานทั้งหมด ซึ่งครัวเรือนข้ามรุ่นจะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พ่อแม่นิยมไปท�างานต่างถิ่นและ
ส่งลกูให้ปู่ย่าตายายเล้ียงด ูซึง่สถานการณ์การเพิม่ขึน้ของครวัเรอืนข้ามรุ่นของไทยสอดคล้องกบัในบางประเทศ
ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ที่มีแนวโน้มครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน (Jiyuan, 2018)

 หากพิจารณาสัดส่วนของครัวเรือนไม่พร้อมหน้า ท่ีรวมถึงครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวและครัวเรือนข้ามรุ่น  
พบว่า ในอนาคตอกี 20 ปีข้างหน้า สดัส่วนครวัเรอืนไม่พร้อมหน้าของกลุ่มประชากรวัยท�างานจะเพิม่ขึน้
อยู่ที่ประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรวัยท�างานทั้งหมด อย่างไรก็ตามคาดประมาณว่าจะมีเด็กอายุต�่ากว่า  
17 ปี ที่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกจ�านวนไม่ต�่ากว่า 2 ล้านคน สัดส่วนเด็กที่อยู่ในครัวเรือนไม่พร้อมหน้ามี
แนวโน้มลดลงตามการเกิดที่ลดลงของประเทศไทยนั่นเอง

แหล่งข้อมลู: (1) การคาดประมาณสัดส่วนครวัเรอืน พ.ศ.2563-2583 โครงการวิจยั “ประเทศไทยในอนาคต มิตท่ีิ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม (2) 
ข้อมลูจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ.2533 2538 2543 2548 2553 2558 และ 2562 ของส�านักงานสถิตแิห่งชาติ

รูปที่ 8: ครัวเรือนไม่พร้อมหน้าในกลุ่มประชากรวัยทำางาน
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 การที่เด็กไมไ่ด้อาศัยอยู่กับพอ่แม่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก เช่น 
การเติบโตช้า พัฒนาการล่าช้ากว่าวัย เจ็บป่วย ขาดผู้ดูแล และปัญหาความ
รนุแรง รวมถงึปัญหาการท�าหน้าท่ีของครอบครวัขาดประสทิธิภาพ เพราะการ
ปล่อยให้เดก็อาศยัอยู่กบัผู้สูงอายหุรอืคนอืน่ การดแูลเอาใจใส่อาจไม่ท่ัวถงึและยงั
ไม่ดีพอเหมือนพ่อแม่ (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562) 
นอกจากนี้เมื่อผู้สูงอายุและหลานมีอายุหา่งกันหลายปี ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
วัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสัมพันธภาพและกระทบต่อตัวเด็ก ซึ่งเด็กใน 
ครัวเรือนท่ียากจนมีโอกาสได้อยู ่กับพ่อแม่น้อยกว่าเด็กในครัวเรือนท่ีไม่
ยากจน (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563)
 แนวโน้มของครวัเรอืนไม่พร้อมหน้า ยงัคงเป็นประเดน็ท้าทายท่ีต้องมกีาร
ศึกษาอย่างละเอียดเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท�าความเข้าใจต่อสถานการณ์ท่ี
เป็นอยู่ เพือ่น�าไปสู่การวิเคราะห์ วางเป้าหมาย และก�าหนดแนวทางในเชงินโยบาย
และเชงิปฏบิตักิารร่วมกนัต่อไปเพือ่ท�าให้เดก็ท่ีอยู่ในครวัเรอืนไม่พร้อมหน้า ไม่ขาด
ความอบอุ่น และมคีณุภาพชวีติท่ีดไีม่แตกต่างจากเดก็ท่ีอยูใ่นครวัเรอืนพร้อมหน้า

ในปี 2583 ครัวเรือน 
ไม่พร้อมหน้าของประชากร
วัยแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 19 หรือประมาณ 1 ใน 
5 ของประชากรวัยทำางาน
ทั้งหมด

แหล่งข้อมลู: วเิคราะห์ข้อมูลจากการส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย (MICS)  พ.ศ.2549 2555 
2559 ขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF)

ตาราง 1 การคาดประมาณจำานวนและร้อยละของเด็กที่อยู่ในครัวเรือนไม่พร้อมหน้า พ.ศ.2563-2583
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 ครัวเรือนสามรุ่นอายุ หรือที่มักเรียกว่า ครอบครัวขยาย ที่ประกอบด้วย
บคุคลตัง้แต่สามรุ่นขึน้ไป ได้แก่ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และรู่นลกู อายคุาดเฉลีย่
ท่ีเพิ่มขึ้นของคนไทยท�าให้ครอบครัวไทยจ�านวนไม่น้อยประกอบไปด้วยสมาชิก
หลายรุ่น 
 ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ป ี อาศัยอยู่ในครัวเรือนสามรุ่นอายุ 
มากขึน้จากท่ีเคยมสัีดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 27 ของประชากรวัยแรงงานท้ังหมด 
ซึ่งในปี 2563 สัดส่วนประชากรวัยแรงงานในครัวเรือนสามรุ่นอายุได้เพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณหนึง่ในสามของวัยแรงงานท้ังหมด ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า สดัส่วน
ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่เปล่ียนแปลงไปมากนักจะอยู่ราวประมาณ
ร้อยละ 31 ของประชากรในวัยแรงงานท้ังหมด ทั้งนี้คาดประมาณว่า จะมี
ประชากรวัยแรงงานอยู่ในครวัเรอืนสามรุ่นอายอุยู่ประมาณ 11.4 ล้านคนใน
ปี 2583 ท่ีน่าสนใจคอื ประชากรวยัแรงงานในเขตชนบทจะมสัีดส่วนในการอาศยั
อยู่ในครัวเรือนสามรุ่นวัยมากกว่าประชากรวัยแรงงานในเขตเมือง โดยประชากร
วัยแรงงานในเขตชนบทจะมีสัดส่วนท่ีอาศัยในครัวเรือนสามรุ่นอายุอยู่ประมาณ
ร้อยละ 36 ของประชากรวัยแรงงานในเขตชนบทท้ังหมด ซึง่เป็นผลมาจากสภาพ
ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชากรในชนบทที่มักอาศัย
อยู่กันเป็นกลุ่ม และต่างมีบทบาทหน้าท่ีในการเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันและกัน  
(วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์, 2560ข) สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของครัวเรือน 3 รุ่นอายุ
ของไทยสอดคล้องกับบางประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ท่ีพบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักในช่วงปี 1990-2010  และการเพิ่มขึ้นของรูปแบบครัว
เรือน 3 รุ่นอายุในเขตชนบทจะพบมากกว่าในเขตเมืองประมาณหนึ่งเท่าตัว (Hu 
& Peng, 2015)

ครัวเรือน
หลากหลายรุ่นวัย

ประชากรในวัยแรงงานที่อาศัย
ในเขตชนบทอยู่ในครัวเรือน 
สามรุ่นอายุมากกว่าประชากร
วัยแรงงานในเมือง ในปี 2583 มี
ประชากรวัยแรงงานอยู่ใน 
ครัวเรือนสามรุ่นอายุ ร้อยละ 
36 ของประชากรวัยแรงงานใน
เขตชนบททั้งหมด

แหล่งข้อมูล: (1) การคาดประมาณสัดส่วนครัวเรือน พ.ศ.2563-2583 โครงการวิจัย “ประเทศไทยในอนาคต 
มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม และ (2) ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาส 3 
พ.ศ.2533 2538 2543 2548 2553 2558 2562 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รูปที่ 9: ครัวเรือนสามรุ่นอายุของประชากรวัยทำางานในเขตเมืองและชนบท
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 การอยู่ในครอบครวัท่ีมสีมาชกิหลายช่วงวัยจะช่วยเสรมิเกราะความ
แข็งแกร่งของความสมัพนัธ์ในครอบครวั พร้อมถ่ายทอดทักษะการเรยีนรู้จาก
รุ่นสู่รุ่น คนยคุใหม่มองว่าเป็นผลดีต่อความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั ท�าให้
เกิดการช่วยเหลือเกือ้กูลและคอยสนบัสนนุระหว่างกนั แสดงความรกัและร่วม
กันดูแลซึ่งกันและกัน (Isranews, 2559; กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย, 2558) เด็กที่อยู่ในครอบครัวสามรุ่นอายุที่ใกล้ชิดกันตั้งแต่
แรกเริ่มจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในเชิงบวกมากขึ้นท้ังต่อตัวเด็กและปู่ย่าตายาย 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2563ข)
 ส�าหรับในกลุ ่มผู ้สูงอายุซึ่งสว่นใหญ่ย่อมปรารถนาจะได้อยู ่ร ่วมกับ
ครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายชีวิต หากผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันกับลูกหลาน
ในท่ีอยู่อาศยัแล้วจะท�าให้ความสัมพนัธ์ในครอบครวัแน่นแฟ้นขึน้ และผู้สูงอายยุงั
ได้ท�าหน้าท่ีส�าคญัเสรมิสร้างความอบอุ่นให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนัเป็นศนูย์รวมจติใจ
ของสมาชกิทุกคนในบ้าน สร้างความเป็นปึกแผ่นให้คนในครอบครวัได้ (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2562) ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุราวร้อยละ 22 ของ 
ผู้สูงอายุทั้งหมด หรือประมาณ 4.5 ล้านคน จะอยู่ในครัวเรือนสามรุ่นอายุ
 แม้ว่าการอยู่ร่วมกันของคนสามรุ่นอายุจะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นปัจจุบัน และท�าให้เด็กรับรู้และเกิดความเข้าใจท่ีดีต่อคน
รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า ท�าให้เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
ได้ด ีแต่ในขณะเดยีวกนับางครอบครวัเดก็บางคนอาจมพีฤตกิรรมต่อต้านไม่รบัฟัง 
ค�าสอนของคนรุ่นก่อน ไม่เปิดรับและไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของคนรุ่นปู่ ย่า ตา 
ยาย และรู้สึกว่าการอบรมส่ังสอนเป็นแบบเก่าไม่เหมาะสมกบัยคุสมยั น�าไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชัน (Pilkauskas & Cross, 2018)

ผู้สูงอายุในครัวเรือน 
สามรุ่นอายุจะมีอยู่ประมาณ
ร้อยละ 22 ของประชากร 
สูงอายุทั้งหมด หรือจำานวน 
ผู้สูงอายุประมาณ 4.5 ล้านคน 
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 มิติทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานส�าคัญของความเป็นอยู่ท่ีดีของครัวเรือน 
เพราะช่วยเสริมให้สมาชิกสามารถเข้าถึงปัจจัย 4 ท่ีเหมาะสมในการด�ารงชีวิต
และเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีส�าหรับการสร้างความม่ันคง ซึ่งการวางแผนการเงินและ
การสะสมความมั่งคั่งในช่วงเวลาของการท�างานเป็นส่ิงท่ีส�าคัญอย่างมากท่ีช่วย
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตส�าหรับประชากรสูงอายุ เป็นการเตรียมการในการใช้
ชวีติอย่างมคีณุภาพในบัน้ปลายชวิีต อย่างไรกต็ามท่ามกลางการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมและโอกาสในการสร้างรายได้ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันออกไป
นั้น จึงน�ามาสู่การมีเศรษฐฐานะที่แตกต่างกัน จากการส�ารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทยของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า ในช่วงระหว่างปี 2554 – 2560 
ผู้สูงอายุในครัวเรือนสามรุ่นอายุ จะมีเศรษฐฐานะอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลง
มาคอื ผู้สงูอายใุนครวัเรอืนทีอ่าศยัอยู่กับบุตร ในขณะทีผู่้สงูอายใุนครวัเรอืน
สามภีรรยาเท่านัน้ และครวัเรอืนคนเดยีว จะมเีศรษฐฐานะต�า่ท่ีสดุตามล�าดบั  
จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุท่ีมีเศรษฐฐานะในระดับต�่าท้ังสองรูปแบบเป็นกลุ่มท่ีจะต้อง
เฝ้าระวังในเรื่องความเปราะบางในด้านเศรษฐกิจ

รูปที่ 10: ร้อยละของรูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนผู้สูงอายุ จำาแนกตามเศรษฐฐานะ

ครัวเรือนผู้สูงอายุ
กับความเปราะบาง
ทางเศรษฐกิจ

แหล่งข้อมูล: การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 2557 และ 2560 ของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ
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 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงแนวโน้มของเศรษฐฐานะของผู้สูงอายุในครัวเรือน
รปูแบบต่างๆ ท่ีวิเคราะห์จากทรพัย์สินของครวัเรอืนผู้สูงอาย ุโดยใช้ดชันสิีนทรพัย์ 
(wealth index) มาค�านวณการครอบครองสินทรัพย์ต่างๆ ในครัวเรือนของ 
ผู้สูงอายแุละได้ก�าหนดค่าดชันสี�าหรบับ่งชีเ้ศรษฐฐานะของครวัเรอืนผู้สูงอายแุทน
การใช้ข้อมูลรายรับหรือรายจ่าย โดยแบ่งประชากรเป็น 5 กลุ่ม เท่าๆ กัน ได้แก่ 
เศรษฐฐานะต�่าที่สุด ต�่า ปานกลาง สูง และสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุใน
ครัวเรือนสามรุ่นอายุและครัวเรือนข้ามรุ่นมีแนวโน้มสัดส่วนลดลงในทุกปีและทุก
ระดับเศรษฐฐานะ เช่น ผู้สูงอายุในครัวเรือนสามรุ่นอายุที่มีเศรษฐฐานะสูงท่ีสุดมี
สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 40 ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2560 ขณะที่
ผู้สูงอายใุนครวัเรอืนสามภีรรยาเท่านัน้และครวัเรอืนผู้สูงอายท่ีุอาศยัอยู่กบับตุรมี
แนวโน้มสัดส่วนเพิม่ขึน้ในกลุ่มเศรษฐฐานะสูงท่ีสุดและปานกลาง โดยท่ีสัดส่วนใน
เศรษฐฐานะต�่าที่สุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
 จากการคาดประมาณผู ้สูงอายุในแต่ละรูปแบบการอยู ่อาศัยตาม 
เศรษฐฐานะในปี 2583 พบว่าผู้สูงอายุในครัวเรือนคนเดียวและครัวเรือนสามี
ภรรยาของผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ในเศรษฐฐานะระดับต�่าท่ีสุดเพิ่มขึ้น และยัง
เป็นสัดส่วนท่ีมากเม่ือเทียบกับเศรษฐฐานะอื่นๆ กอปรกับโอกาสของสัดส่วน 
เศรษฐฐานะต�่าท่ีสุดของครัวเรือนดังกล่าวมีแนวโนม้คงท่ีในสัดส่วนท่ีสูงจะท�าให้
ประชากรสูงอายุมีความเส่ียงต่อความเปราะบางทางเศรษฐกิจอย่างมากใน
อนาคต หากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยยังคงมีความ
เหล่ือมล�้าและหนี้ครัวเรือนสูงจะท�าให้ประชากรไทยแก่ก่อนรวย ซึ่งภาครัฐ 
ต้องมีนโยบาย เพื่อรองรับในการให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ที่
ดีของผู้สูงอายุ และด้วยอายุคาดเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้นของประชากรไทยท�าให้สัดส่วน
ประชากรสูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมีจ�านวนมากขึ้น และมีสัดส่วนในการอาศัย
อยู่คนเดียวมากยิ่งขึ้นด้วย ฉะนั้นสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งสัญญาณความเปราะ
บางที่น่าเป็นห่วงอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในครัวเรือนสามรุ่น
อายุที่มีเศรษฐฐานะสูงที่สุดมี
สัดส่วนลดลงจากร้อยละ 44 
เป็นร้อยละ 40 ในช่วงปี 2554 
ถึงปี 2560 
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ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวในวันนี้ และ
แนวโน้มในวันข้างหน้า

 “ความสัมพันธ์ของครอบครัว” เป็นส่ิงท่ีเชื่อมร้อยความผูกพันและ 
การเกื้อหนุนระหว่างสมาชิกของครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวตามขนบเริ่มต้นจากการตกลงท่ีจะใช้ชีวิตครอบครัวรว่มกันแล้วตาม
มาด้วยการแต่งงานและมีลูก ขยายเป็นเครือข่ายโยงใยแบบเครือญาติท่ีมีความ
สัมพันธ์ทางสายเลือดจากรุ่นสู่รุ่น
 เม่ือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องและรุนแรง การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวในปัจจุบันและอนาคตจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างหลากหลายและเข้า
สู่วิถีปัจเจกบุคคลมากขึ้น ส่งผลต่อการนิยามครอบครัวและค่านิยมต่อการสร้าง
ครอบครัว 
 ส่วนนี้จึงเป็นการอธิบายสถานการณ์เด่นของรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวท่ีคลายความแน่นแฟ้นลง ท้ังรูปแบบของครอบครัวคนเดียวด้วยการ 
“การครองโสด” ท่ียังไม่มีจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่แต่พึ่งพาตนเอง
เป็นหลัก รวมท้ังรูปแบบ “ครอบครัวแบบแยกกันอยู่” ด้วยเหตุผลความจ�าเป็น
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการท�ามาหากิน ซึ่งเป็นครอบครัววิถีใหม่ท่ีเรียก
ว่า “living apart together-LAT” และการส้ินสุดความสัมพันธข์องคู่สมรส
จนกลายเป็น “ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” ที่ต้องมีภาระเลี้ยงดูบุตรจนท�าให้เกิดปัญหา
รุมเร้านานัปการ 
 ท้ังนี้ แต่ละรูปแบบครอบครัวก�าลังเข้ามาส่ันคลอนบทบาทหน้าท่ีของ
ครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมท่ีปลูกสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งต่อไป
ยังความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคม ฉะนั้นการท�าความเข้าใจความละเอียดอ่อน
ในสัมพนัธ์ของครอบครวัท่ีเปลีย่นแปลงไปเช่นนี ้ความท้าทายในอนาคตของสังคม
ไทยจะปรบัตวัอย่างไรให้เท่าทัน และจะจดัสวัสดกิารอย่างไรรองรบัอย่างเท่าเทียม

การพัฒนาและรักษาความ
สัมพันธ์ของครอบครัวในปัจจุบัน
และอนาคตจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ
อย่างหลากหลายและเข้าสู่วิถี
ปัจเจกบุคคลมากขึ้น ส่งผลต่อ
การนิยามครอบครัวและค่านิยม
ต่อการสร้างครอบครัว

ความสัมพันธ์ของครอบครัวในวันนี้ และแนวโน้มในวันข้างหน้า  |  28



คู่รักไร้บุตร (double income,  
no kids – DINK) เป็นแนวโน้ม
ของครอบครัวสมัยใหม่

“ความโสด” 
ทางหนีของคนรุ่นใหม่ 
และคู่รักไร้บุตรที่เพิ่ม
มากขึ้น

 การส�ารวจในประเทศไทยพบครัวเรือนคนเดียวสูงมากในกลุ่มวัย 
เจริญพันธุ์ก่อนอายุ 25 ปี ซึ่งเกิดจากการครองโสด (ไม่แต่งงาน) และลดลงเมื่อ
อายมุากขึน้ (Podhisita, C., & Xenos, P., 2015) คนรุ่นใหม่มทัีศนคตต่ิอการ
ใช้ชวีติอย่างอสิระ ไม่ต้องขึน้อยู่กบัใคร เป็นเหตผุลท่ีท�าให้คนรุ่นใหม่จ�านวนมากมี
ทัศนคตท่ีิไม่ต้องการแต่งงาน และไม่ต้องการมีลกูเพราะเห็นว่าการมีลกูเป็นภาระ 
เป็นตน้เหตุให้ต้องท�างานมากขึ้นเพราะมีค่าใช้จา่ยสูง ทัศนคติเหล่านี้นี้ถูกหล่อ
หลอมเป็นค่านยิมต่อการสร้างครอบครวัในกระแสโลกาภวิตัน์ ซึง่ได้รบัอทิธิพลจาก
การบบีคัน้ทางเศรษฐกิจจนส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการสร้างครอบครวัด้วยวิถี
การด�าเนินชีวิตแบบใหม่ ซึ่งส่งผลให้ประชากรไทยที่ไม่ต้องการมีบุตรเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั ท�าให้คนเคยชนิกบั
ชวีติท่ีสะดวกสบาย ไม่มภีาระท่ีจะต้องหาเลีย้งครอบครวั ไม่ต้องกงัวลกบัการอบรม
เลี้ยงดูให้ลูกสามารถด�ารงชีวิตในสังคมท่ีถูกมองว่ามีอันตรายรอบด้าน การปรับ
ทัศนคติในด้านนี้อาจท�าไดย้าก เชน่เดียวกับประชากรของบางประเทศท่ีมีภาวะ
เจริญพันธุ์ต�่าและไม่ต้องการแต่งงานและมีบุตร (พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2557)
 ดงันัน้ เศรษฐกิจระดบัมหภาคและระดบัครวัเรอืนจงึเป็นปัจจัยท่ีมอีทิธิพล
ต่อการสร้างครอบครัว และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส ประชากร
ท้ังเพศชายและหญิงท่ีตกงานหรือไม่มีงานท�ามีโอกาสเปน็โสดสูงกว่าคนท่ีมีงาน
ท�า (จรัมพร โห้ล�ายอง และ สวรัย บุณยมานนท์, 2552) สถานการณ์ของการ
อยู่เป็นโสดของเพศหญิงท่ีเพิ่มมากข้ึนสะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงรุน่ใหม่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐกิจ มีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ยิ่งการ
ศึกษาท่ีสูงขึ้นกลับท�าให้หาคู่ครองได้ยากขึ้น ปัจจัยด้านการศึกษาจึงมีผลต่อการ
เข้าสู่สถานภาพสมรสของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนือ่งจากระดบัการศกึษาสงูท�าให้
ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคมและหน้าท่ีการงานของประชากรหญงิสงูตามไปด้วย 
ท�าให้กลายเป็นคนโสดไม่มีบุตร (single income, no kids - SINK) ที่มี
ก�าลังซื้อและมีอิสระในการใช้ชีวิต
 จากกระแสการครองโสดท่ีครองตลาดคนรุ่นใหม่แล้วนั้น อีกกระแส
ท่ีน่าสนใจของชีวิตครอบครัวเดี่ยวในปัจจุบัน คือ คู่รักไร้บุตร (double in-
come, no kids – DINK) ซึ่งเป็นทางเลือกของหลายๆ คู่ท่ีไม่ต้องการมีลูก
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจสังคมด้วยข้อจ�ากัดด้านสรีระวิทยา ดังนั้นคู่รักไร้บุตร
จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของครอบครัวในรูปแบบของความสัมพันธ์ท่ี
จ�ากัดมากขึ้น และการเข้าสู่การท�างานของผู้หญิงรวมถึงการจัดสรรบทบาท
หน้าท่ีภายในบ้าน พบว่าส่วนใหญ่เป็นคู ่รักท่ีมีระดับการศึกษาสูงและมีแรง
จูงใจหรือความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองเพื่อท่ีจะประสบความส�าเร็จในการ
ท�างาน ความส�าเร็จดังกล่าวจึงต้องแลกกับการไร้บุตรเพราะเป็นเรื่องยาก หาก
ครอบครวัเหล่านีต้้องสร้างสมดลุระหว่างการท�าหน้าท่ีพ่อแม่และหน้าท่ีการท�างาน  
(Bernal-Vélez, et al., 2019) 
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 ครอบครัวแยกกันอยู่ (living-apart-together-LAT) เป็นความ
สัมพันธ์ของครอบครัวรูปแบบใหม่ ซึ่งหมายถึงบุคคลท่ีระบุว่าตนเองมีความ
สัมพนัธ์กบับคุคลหนึง่แต่บคุคลนัน้ไม่ได้อาศยัอยู่ด้วยกนั ในบางครัง้ความสัมพนัธ์
ดังกล่าวถูกอธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ได้อยู่ร่วมกัน (non-cohabiting 
relationships) หรอืความสัมพนัธ์แบบไม่ได้อาศยัอยู่ด้วยกนั (non-residen-
tial relationships) ประชากรกลุ่มนี้จึงกลายเป็นกลุ่มประชากรแฝงท่ีไม่ได้ลง
ทะเบียนในสถิติประชากรอย่างเป็นทางการ (Reimondos, Evans, & Gray, 
2009; Trost, 1998) นอกจากนีค้รอบครวัเดยีวกนัท่ีแยกกนัอยู่ยงัรวมถงึคู่รกัท่ี
มคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชดิกนัแต่จ�าเป็นต้องอาศยักนัคนละท่ีซึง่อาจจะเป็นคู่ท่ีต้องการ
อยู่ด้วยกันแต่ไม่สามารถท�าได้ หรือคู่ท่ีต้องการท่ีจะอยู่คนละท่ีด้วยเหตุผลต่างๆ 
ด้วยความสมัครใจ (Strohm et al., 2009) รปูแบบความสัมพันธ์ของครอบครวั
ลักษณะนี้จึงละเอียดอ่อนและไวต่อความรู้สึกของความเข้าใจท่ีมีต่อกันในการใช้
ชีวิตคู่แบบแยกกันเพื่อความคงอยู่ของความสัมพันธ์ในครอบครัว
 ความสัมพันธ์ของครอบครัวแบบแยกกันอยูอ่าจเป็นความสัมพันธ์ท่ี
อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านชีวิต ก่อนจะเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบอยู่ด้วยกันโดย
ไม่สมรส หรือ สมรส หรือเป็นรูปแบบใหมข่องการเป็นคู่คิด คู่ชีวิต ท่ีประกอบ
กับเหตุผลท่ีแตกต่างหลากหลาย และเส้นทางชีวิต (life course) ของแต่ละ
คู ่มีความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงด้าน 
เศรษฐฐานะและสังคม เช่น การขยายเวลาของการศึกษา การท�างาน การเงิน 
ด้านประชากร เช่น อายุคาดเฉลี่ย อัตราการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ท่ีเพิ่มสูงขึ้น  
(Reimondos et al., 2009)
 ท้ังนี้ ความสัมพันธข์องครอบครัวแบบแยกกันอยู ่ยังต้องเผชิญกับ 
การยอมรับในความสัมพันธ์ของครอบครัวท่ีแตกต่างจากวิถีครอบครัวท่ัวไป
ดั้งเดิม หากแต่กลับเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวรูปแบบใหม่ในสังคมที่มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น ท�าให้ครอบครัวหรือคู่รักไม่ต้องรู้สึกกดดันกับการตีตราจากสังคม 
เหมือนในอดีต 
 นอกจากนี ้ความสัมพนัธ์ของครอบครวัแบบแยกกนัอยู่ยงัพบว่ามจี�านวน
เพิม่ขึน้ในหมู่ประชากรรุ่นใหม่ เนือ่งจากเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่สมคัรใจ (involun-
tary relationships) ที่เป็นผลมาจากการต้องรับผิดชอบเด็กและผู้สูงอายุ ใน
ทางตรงข้ามความสัมพันธ์ของครอบครัวแบบแยกกันอยู่ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงถาวรมากขึ้น ท�าให้เกิดความเชื่อมั่น
ระหว่างคู่แต่ยังคงมีอิสระต่อกัน (Levin, 2004)
 ครอบครวัแบบแยกกนัอยู่ต้องเผชญิกบัความต่างของระยะทางท่ีมคีวาม
สัมพันธ์กับความถี่ในการพบเจอกัน คู่สมรสที่อาศัยอยู่ใกล้กันหรือใช้เวลาในการ
เดินทางไม่มากมีความชุกในการพบเจอกันมากกว่าคนท่ีอยู่ไกลกัน ท้ังนี้หากเป็น
ครอบครัวท่ีแยกกันอยู่แบบมีบุตร พบว่าโดยรวมแม่มีการติดต่อกับบุตรน้อยกว่า
พ่อที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับเด็ก สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพ่อหรือแม่ที่อาศัย
อยู่กบัเดก็จะมคีวามใกล้ชดิกบัเดก็ เข้าใจเดก็มากกว่าอกีบคุคลหนึง่ (Fischer & 

ครอบครัวเดียวกัน
ที่แยกกัน (เพื่อ) อยู่
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Cardea, 1982) นอกจากนี้ การแต่งงานและอยู่ด้วยกันจะส่งผลต่อสุขภาพของ
เด็กทีด่ี ส่วนการหย่าร้าง แยกกันอยู่ ส่งผลต่อสขุภาพของเด็กทีแ่ย่ลงมากกว่าการ
ยุติความสัมพันธ์แบบไม่สมรสของผู้ปกครองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Hark-
nett, 2009) ฉะนั้นการเลือกตัดสินใจชีวิตครอบครัวจึงผลต่อความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวลักษณะนี้ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อจ�ากัดหรือทางเลือกในชีวิตโดยขึ้นอยู่กับ
เหตปัุจจยัของแต่ละบคุคล เนือ่งจากรปูแบบการอยู่อาศยัดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางสังคมที่มีความเป็นพลวัตมากขึ้น

 เมื่อชีวิตครอบครัวมาถึงทางตันจนต้องส้ินสุดความสัมพันธ์ของคู่สมรส 
“การหย่าร้าง” จึงเป็นทางเลือกส�าคัญอันหนึ่งในการยุติความสัมพันธ์ และเป็น
สาเหตหุนึง่ท่ีส�าคญัท่ีท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงรปูแบบครวัเรอืนให้มขีนาดเลก็ลง
และความแน่นแฟ้นเจอืจางจากครวัเรอืนท่ีมีลกูพร้อมหน้าท้ังพ่อและแม่กลายเป็น
ครวัเรอืนพ่อ/แม่เลีย้งเดีย่ว ซึง่ส่งผลกระทบต่อบทบาทของสมาชกิในครอบครวัโดย
เฉพาะพ่อหรือแม่ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูลูกเพียงล�าพัง (อภินดา ชัยมานะเดช, 2562) 
ประกอบกับผู ้หญิงในยุคป ัจจุบันมีความเป ็นอิสระในการใชช้ี วิตด ้วยตัว
เองมากขึ้น พึ่งพาฝ่ายชายน้อยลง (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ และกัญญาวีร์  
เทพประภักษ์ ศรีบุรี, 2559) 
 การสิ้นสุดของชีวิตคู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ การละทิ้ง การแยกทาง 
การหยา่ร้าง และการเสียชีวิตของคู่สมรส เป็นผลให้ครอบครัวมีผู้ดูแลลูก
ตามล�าพังเพียงคนเดียว คือ พ่อหรือแม่ ครอบครัวเหล่านี้มีส่วนน้อยท่ีอยู่
แบบครอบครัวเดี่ยวส่วนมากจะอยู่ร่วมกับครอบครัวเดิม (อมรา สุนทรธาดา  
และสุพัตรา เลิศชัยเพชร, 2552) ซึ่งเป็นเหตุที่ท�าให้เกิดครัวเรือน 3 รุ่นอายุ เมื่อ
พ่อ หรอืแม่มอีนัต้องย้ายถิน่ฐานไปท�างานห่างไกลจากบ้านเดมิ และฝากลกูให้กบั
ปู่ย่าตายายเลี้ยง ในเวลาต่อมา
 ครอบครวัพ่อ/แม่เล้ียงเดีย่วมกัจะเผชญิกบัความยากล�าบากทางการ
เงิน กล่าวคือ ประมาณครึ่งหนึ่งของพ่อแม่เล้ียงเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 

“ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว” กับ
ความสัมพันธ์
ของครอบครัวที่
เปราะบาง
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รายได้ที่เกิดขึ้นจริงและประมาณร้อยละ 40 ไม่มีเงินออมทรัพย์ประเภทใด
เลย ท้ังนี ้ครวัเรอืนพ่อ/แม่เลีย้งเดีย่วประมาณร้อยละ 60 มีงานท�า และประมาณ
ร้อยละ 25 ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม (UNFPA, 2558) เกิดเป็นสภาพ
ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นแบบ “รายได้ทางเดียวและมีบุตร” (single income 
with kids: SIWK) เม่ือพจิารณาลงลกึไปถงึเหตปัุจจยัท่ีเป็นความเส่ียงก่อนและ
ระหว่างการใช้ชีวิตคู่ พบว่า เป็นตัวก�าหนดการเป็นครัวเรือนพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว 
เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การถูกบังคับให้แต่งงาน การใช้ความรุนแรง 
ความผิดปกติของบุตรหรือภาวะเจ็บป่วยของคู่สมรส (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ และ 
กัญญาวีร์ เทพประภักษ์ ศรีบุรี, 2559)
 ครัวเรือนเล้ียงเดี่ยวจึงมีกระบวนการเกิดขึ้นและการด�ารงคงอยา่งต่อ
เนื่อง หากพอ่แม่ไม่เปลี่ยนสถานภาพการสมรส หรือมีการปรับตัวต่อการเล้ียงดู
ได้ตามความเหมาะสม ในทางตรงกันข้ามการด�ารงอยู่ของครัวเรือนพ่อ/แม่เลี้ยง
เดี่ยวยังอยู่อย่างต่อเนื่องท่ามกลาง “ความขาดแคลน” ในการรับมือกับสภาพ
ปัญหาท่ีครอบครัวเล้ียงเดี่ยวต้องเผชิญท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความยากจนเป็น
หลัก (วรุณศิริ ปราณีธรรม และ ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, 2559) ความเครียด
จากการเลี้ยงดูลูก ที่อยู่อาศัย สุขภาพ และอคติของสังคมก็ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อเด็ก สร้างความทุกข์ทรมานจากการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศความ
ขัดแย้งในครอบครัว (Bull & Mittelmark, 2009; Koketso, Calvin,  
Lehlokwe, & Mafa, 2019)
 การเป็นครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบตอ่บุตรโดยตรง 
พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเองก็ได้รับผลกระทบในทุกมิติด้วยเชน่กัน อาทิ ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจท้ังในส่วนของภารการท�างานท่ีเพิ่มมากขึ้น รายรับ รายจ่าย และ
การครอบครองทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไป (วรุณศิริ ปราณีธรรม และ ประเสริฐ 
สิทธิจิรพัฒน์, 2559) รวมไปถึงการไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม
ท่ียังดูแคลนการเป็นพ่อแม่เล้ียงเดี่ยว น�าไปสู่การลดความน่าเชื่อถือและความ 
ภาคภูมิในตนเอง และการเลือกปฏิบัติในเชิงลบ เช่น การจ้างงาน และการมีส่วน
ร่วมทางสังคม (UNFPA, 2558) นอกจากนีปั้ญหาผลกระทบยงัขยายจากภายใน
ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวไปสู่ ปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมาร่วม 
รับผิดชอบดูแลเด็กและครอบครัว (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ และ กัญญาวีร์ เทพประ
ภักษ์ ศรีบุรี, 2559) รวมท้ังอาจส่งผลต่อขนบและจารีตในการสร้างครอบครัว 
และการพึ่งพา ดูแล สมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ท่ีส�าคัญ
ของสังคม
 สถานะครวัเรอืนจงึมคีวามเป็นพลวัต สามารถเปลีย่นแปลงจากลกัษณะ
ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวสู่ครัวเรือนรูปแบบอื่นๆ เช่น การแต่งงานใหม่ท�าให้ครัวเรือน
พ่อ/แม่เล้ียงเดี่ยวกลายเป็นครัวเรือนพ่อแม่ลูก โดยท่ีเด็กอยู่อาศัยกับพ่อเลี้ยง
หรือแม่เลี้ยง (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ และ กัญญาวีร์ เทพประภักษ์ ศรีบุรี, 2559)  
หรือ ครัวเรือนขยาย หรือ ครัวเรือน 3 รุ่นอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครัว
เรือนเลี้ยงเดี่ยวส่งผลดีต่อการได้รับการสนับสนุนทุนทางสังคมจากสมาชิกใน

ครอบครัวพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวมัก
จะเผชิญกับความลำาบากทางการ
เงิน เกิดเป็นสภาพความเป็นอยู่
ที่แร้นแค้นแบบ “รายได้ทางเดียว 
และมีบุตร” (single income with 
kids: SIWK)
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ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น (พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์, 2558) การฟื้นคืนสภาพครอบครัว
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวให้เหนี่ยวแน่นขึ้นด้วยการยึดโยงความ
สัมพันธ์ทางสายเลือด โดยเฉพาะครอบครัวพ่อแม่ก็จะช่วยให้ปัญหานานัปการ
จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวบรรเทาเบาบางลง

 
 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ท่ีมาพร้อมกบัความ
ก้าวทันเทคโนโลยเีปลีย่นโลก ท�าให้หนุ่มสาวยคุใหม่มกีระบวนการสร้างครอบครวั
ท่ีแตกต่างไปจากสมัยก่อนท่ีมักจะเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันด้วยการแต่งงาน มีบุตร 
และอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ปัจจุบันแนวโน้มของ
การเป็นโสด หรือการไม่แต่งงานของคนรุ่นใหม่พบเห็นกันมากขึ้น แม้กระทั่งการ
แต่งงานแต่ไม่มีบุตรก็เป็นเรื่องท่ีพบมากขึ้นจนจ�านวนเด็กลดน้อยลงอย่างมาก 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ส่งสัญญาณให้เห็นถึงรอยร้าวท่ีรากฐานของการสร้าง
ครอบครัว ที่ค่านิยมของการสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การอาศัย
อยู่ล�าพงัคนเดยีวของประชากรในกลุ่มวัยท�างาน หรอืแม้กระท่ังวัยสูงอายนุัน้ เป็น
สิ่งที่พบเห็นได้มากขึ้น
 ปรากฏการณ์การอยู่ล�าพงัคนเดยีว มีให้เห็นมากขึน้หลายประเทศในทวีป
เอเชีย อย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศท่ีเป็นสังคม 
โดดเดีย่วอย่างเตม็ตวัในปัจจบุนั เมือ่คนรุ่นใหม่จ�านวนไม่น้อยมีค่านยิมไม่แต่งงาน 
หรอือยู่เป็นโสด และรกัสันโดษ ในประเทศเกาหลใีต้ เรยีกคนรุ่นใหม่ท่ีมค่ีานยิมดงั
กล่าวว่า “ซมัโป เจเนอเรชนั” (삼포세대, Sampo generation) โดยท่ี ‘ซมัโป’ 
แปลว่า 3 ซึง่หมายถงึ การละท้ิงความสัมพนัธ์ การแต่งงาน และการมีลกู (จงจติต์ 
ฤทธิรงค์, 2564) ในประเทศญ่ีปุ่นถอืว่าเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชยี ท่ีมีวัฒนธรรม 
“ตัวคนเดียว” ท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
ท�าให้เกิดธุรกิจท่ีให้บริการส�าหรับคนท่ีชอบท�าอะไรคนเดียว เราเรียกวัฒนธรรม
การอยู่คนเดียวของคนญี่ปุ่นว่า “โอฮิโตริซามะ” (おひとりさま, Ohitoris-
ama) ซึ่งหมายถึงท�าอะไรด้วยคนเดียวหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกินข้าว ดูหนัง  

รอยร้าวที่รากฐาน
ของการสร้าง
ครอบครัว
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ท่องเท่ียว ฯลฯ นอกจากนีส้ถาบนัวจิยัความมัน่คงทางสังคมและประชากรแห่งชาติ
ของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยว่า ในปี 2040 หนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุวัย 65 ปี จะต้องอยู่
ตัวคนเดียวโดยไม่มีลูกหลานหรือครอบครัวคอยดูแล กลายเป็นอวสานของ
ครอบครวัและอยู่คนเดยีวตายโดดเดีย่ว (MGRonline, 2561) ปรากฏการณ์
ดงักล่าวในญีปุ่่นท�าให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรยีกว่า “ฮิคโิคโมร”ิ (ひきこもり, 
Hikikomori) ท่ีเป็นพฤตกิรรมการหลกีหนจีากสังคมเพราะไม่สามารถอยู่ร่วมกบั
คนอื่นในสังคมได้  (Brandinside, 2562) เป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นเป็นบ่อย 
ๆ ในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบัน 
 จากสถานการณ์การอยู่คนเดียวในปัจจุบันของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ได้ส่ง
สัญญาณอย่างชัดเจนว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเดินรอยตาม
วัฒนธรรมการอยู่คนเดียวของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในอีก 20 ปี 
ข้างหน้า เราอาจต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ผู้สูงอายุอยู่คน
เดียว ซึ่งจะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความเปราะบางเป็นอย่างมาก

 หากพิจารณาความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นความเป็น
ครอบครัวตามนิยามดั้งเดิมอาจไม่ครอบคลุมวิถีครอบครัวตามยุคสมัยใหม่มาก
นกั เพราะรปูแบบและลักษณะการอยู่อาศยัทางกายภาพ รวมถงึวธีิคดิและการให้
คณุค่ากบัสมาชกิในครอบครวัโดยเฉพาะบตุรได้เปลีย่นไปตามบรบิททางเศรษฐกจิ
สังคม และเทคโนโลยี
 สังคมไทยจึงมีแนวโน้มครอบครัวคนเดียวเพราะการครองโสด
เพิ่มมากขึ้น และหากแม้ได้พัฒนาเป็นครอบครัวก็พบว่าหลายครอบครัว
เลือกที่จะเป็นครอบครัวไร้บุตร และมีเพียงความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา
เท่านั้น ครอบครัวเหล่านี้จึงน่าจับตามอง อีกท้ังหลายครอบครัวมีเหตุผล
และความจ�าเป็นบางอย่างจึงต้องแยกกันอยู ่ แต่ยังรักษาความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวไว ้ และหากแม้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่สามารถด�ารงคง
อยู ่ต่อไปได้ด้วย เพราะการพลัดพราก หรือการหย่าร้างแยกทาง พ่อหรือ
แม่คนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองในครอบครัวเหล่านี้ต ้องกลายเปน็ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวหากมีบุตรท่ีต้องรับผิดชอบ จึงกลายเป็นครอบครัวท่ีเปราะบาง
ต่อสถานการณ์ป ัญหาท่ีหลายครอบครัวต ้องเผชิญและท่ีส�าคัญท่ีสุด คือ  
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รูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวดังกล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกครอบครัวทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว
ที่จ�าเป็นต้องได้รับความอบอุ่นจากความสัมพันธ์ในครอบครัวมากเป็นพิเศษ
 การท�าความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละบริบทของครอบครัวที่แตกต่างกัน จะ 
ช่วยให้ภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้น ของครอบครัว ในขณะที่คนในสังคมก�าลังมีความ
เป็นปัจเจกเพิ่มขึ้นชัดเจนมากขึ้น แม้จะมีเครือข่ายความสัมพันธ์ของครอบครัว
ทางสายเลือดเข้ามาเกื้อหนุนอยู่บ้างก็ตาม แต่หากสถานการณ์ครอบครัวเหล่านี้
เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมในสังคมสูงวัยท่ีต้องการเกื้อ
หนนุจากประชากรท่ีมคีณุภาพในทุกกลุ่มวัย ท้ังนีห้ากวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต
ของความสัมพันธ์ในครอบครัวก็พบมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้

• หากการครองโสดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของครอบครัวไร้บุตร 
รวมท้ังครอบครัวท่ีแยกกันอยู่ท่ีเพิ่มสูงขึ้นย่อมท�าให้ขนาดครอบครัวเล็กลง 
สง่ผลให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดน้อยลง ในขณะที่ความเป็น
ปัจเจกบุคคลจะเพิม่ขึน้ ความเป็นอิสระและความคล่องตวัในการใช้ชวิีต
ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นกระแสท่ีสวนทางกับสังคมท่ีต้องการเพิ่มจ�านวน
บตุรเพือ่ทดแทนกลุ่มประชากรท่ีสูญเสียไปและเตรยีมการรองรบัสังคมสูงวยั 
ขั้นสุดยอดท่ีต้องการจ�านวนประชากรวัยเด็กและวัยท�างานเพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพมากขึ้นเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญให้กับประเทศต่อไป

• การเข้ามาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยเีปลีย่นโลก (disruptive technolo-
gy) จะเข้ามาสร้างหรือทดแทนความสัมพันธ์ของครอบครัวจะมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร ยานยนต์
อัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวจักร เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ

 ทุกการเปลี่ยนแปลงของมิติครอบครัวในปัจจุบันท้ังในแง่ของรูปแบบ
และความสัมพันธ์ของครอบครัวล้วนมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมเพราะ
สถาบันครอบครัวเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส�าคัญให้กับสมาชิกทุกคน ดังนั้นการมี 
นโยบายครอบครวัท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของครอบครวัในภาพรวม และ
มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่ครอบครัวเปราะบาง จัดสวัสดิการ
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม จึงเป็นภารกิจส�าคัญและท้าทายของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในการวางแผนอย่างรอบด้าน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืนต่อไป
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การพัฒนาเศรษฐกิจกับการสร้างครอบครัว
 ตลอดระยะเวลา 20 ปีหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเอเชีย พ.ศ.
2540 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างตอ่เนื่องแต่ยังคงติดอยู่ใน
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นขีด
จ�ากดัของการพฒันาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเง่ือนไขในการพฒันาอตุสาหกรรม
และกบัดกัเทคโนโลยขีัน้กลางและสูงท่ียงัท�าให้ประเทศไทยยงัคงก้าวไม่พ้นกบัดกั
รายได้ปานกลาง
 มิติทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคและจุลภาคเป็นเรื่องใกล้ตัวและใกล้
ครอบครัวอย่างไม่อาจท่ีจะปฏิเสธได้ เพราะปัจจัยด้านเศรษฐกิจนั้นเป็นฐานราก
ของความเป็นอยู่ท่ีดีในการด�ารงชีวิตและครอบครัว งานวิจัยจ�านวนมากศึกษา
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงครอบครวั การสร้างครอบครวั และ
การตัดสินใจมีบุตร ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ การมีงานท�า ระดับรายได้ สถานะทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมปัีจจยัทางด้านประชากรและสังคมคอื ระดบัการ
ศึกษา บทบาทของผู้หญิง โครงสร้างประชากร การย้ายถิ่น และสถานภาพสมรส 
 จากปัจจยัข้างต้นท�าให้เห็นได้ว่า มติทิางเศรษฐกจิเข้าไปมส่ีวนร่วมส�าคญั
อย่างมากเพราะโดยแก่นแท้แล้วครอบครัวถือเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจกล่าวคือ มี
การสร้างโภคทรัพย์ขึ้นแล้วส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ใน
รปูของมรดก การสมรส หรอืการลงทุนทางการศกึษากต็าม ดงันัน้ การตดัสินใจว่า
จะมบีตุรหรอืไม่จะมกีีค่นและจะมเีมือ่ไหร่นัน้จะมข้ีอค�านงึทางเศรษฐกิจเป็นเง่ือนไข
ส�าคญั ซึง่เกีย่วข้องกบัรายได้ เงินออม และโอกาสทางเศรษฐกิจการเงิน เช่น โอกาส
ในหน้าท่ีการงาน (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย, 2558) 
 ส�าหรับการสร้างครอบครัวของไทย พบว่าตลอดช่วงเกือบ 15 ป ี
ท่ีผ่านมา จ�านวนการแต่งงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี ลดลงร้อยละ 0.8 ขณะท่ีจ�านวนการหย่าร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งแนวโน้มการแต่งงานท่ีลดลง
อาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มข้ึนของรูปแบบการอยู ่อาศัยแบบอยู ่ก ่อนแต่งงาน  
(cohabitation) และมคีวามสัมพนัธ์แบบแยกกนัอยู่ (living apart together: 
LAT) รวมถึงประชากรไทยไดม้ีการชะลอการแต่งงานเพ่ือสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม แต่กม็แีนวโน้มท่ีจะแต่งงานเมือ่มอีายสูุงขึน้ จากข้อมลูส�ามะโน
ประชากรระหว่างปี 2513-2553 พบว่าท้ังประชากรชายและหญิงมีแนวโน้มท่ีจะ
เลื่อนอายุการสมรสของตนออกไป กล่าวคือในปี 2513 ผู้ชายแต่งงานเมื่อมีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 24.7 ปี เพิ่มเป็น 28.7 ปี ในปี 2553 ขณะที่ผู้หญิงเพิ่มขึ้นจาก 
22.0 ปี เป็น 24.9 ปี (ศุทธิดา ชวนวัน และ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, 2552)
 นอกจากแนวโน้มการแต่งงานท่ีลดลงแล้ว ผลท่ีตามมาคอืจ�านวนเกิดมีชพี
ของไทยลดลงเช่นเดียวกัน จากจ�านวนการเกิดมีชีพ 809,485 คน ในปี 2548 
ลดลงเป็น 569,736 คน ในปี 2562 และลดลงจนเหลือเพียง 544,570 คน 
ในปี 2564 (ส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2564) จะเห็นได้
ว่าหากเรากล่าวถึงการแต่งงาน คือจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวและ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงบทบาท
ของผู้หญิงกับการ
สร้างครอบครัว

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงครอบครัว การ
สร้างครอบครัว และการตัดสิน
ใจมีบุตร ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ 
การมีงานทำา ระดับรายได้ 
สถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
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การมีบุตรจะท�าให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบนั้น ก็สรุปได้ว่าแนวโน้มท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบันการสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
 ในการศึกษาของ Dew และ Prico (2011) ซึ่งใช้ข้อมูลการส�ารวจระยะ
ยาว (longitudial data) ของครอบครัวและครัวเรือนในสหรัฐอเมริกายืนยัน
ความเกีย่วข้องกนัระหว่างความพร้อมทางด้านการเงินของคนในกลุ่มท่ีก�าลงัเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ และยังพบว่าคนที่อยู่อาศัยร่วมกันก่อนแต่งงาน (cohabitation) การ
มีอาชีพการงาน และเงินออมจะมีโอกาสแต่งงานสูงกว่า

 นอกจากนี ้ในการศกึษาของ Braunor-Otto และ Goist (2018) ยงัพบ
ว่าความเครยีดทางการเงิน และความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจมผีลต่อการมีบตุร ท้ัง
ยงัพบว่าผู้ใหญ่ช่วงต้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิหรอืเพศชายท่ีมรีายได้น้อย การศกึษา
น้อย และมคีวามกงัวลมากขึน้เกีย่วกบัโอกาสในการท�างานในอนาคตท่ีไม่แน่นอน
จะมีโอกาสในการมบีตุรลดลง และในกลุ่มคนท่ีกงัวลในประเดน็เหล่านี ้แต่ตัง้ใจจะ
มีลูก ก็มักจะมีลูกคนแรกหลังอายุ 30 ปี เพราะต้องการเวลามากข้ึนในการสร้าง
ตัวเองทางการเงินก่อนที่จะเริ่มสร้างครอบครัว 
 ยิ่งไปกว่านี้ ยังพบว่าสถานะการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร
นั้นเป็นอุปสรรคท่ีแท้จริงส�าหรับคนหนุ่มสาว ท่ามกลางสถานการณ์บีบคั้นทาง
เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในปัจจุบัน
 จากการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการสร้างครอบครัวพบว่า 
คนในทกุระดบัเศรษฐกิจมองว่าการมลูีกมค่ีาใช้จ่ายสงู โดยคนท่ีมีเศรษฐฐานะ 
ปานกลางถงึดจีะมีความกงัวลเรือ่งค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาเป็นหลกั ในขณะท่ีคนท่ี
เศรษฐฐานะต�า่จะมคีวามกงัวลเรือ่งค่าใช้จ่ายด้านการมบ้ีานอาศยัท่ีมัน่คง การมรีถ
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ลูก และการซือ้ของเล่นให้ลูกตามโอกาสเป็นหลัก ดงันัน้
นโยบายจงึ มีผลต่อคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (มนสิการ กาญจนะจติรา และคณะ, 
2559) ขณะท่ีเศรษฐกิจระดบัมหภาคส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจสร้างครอบครวั 
ไม่ว่าจะเป็นการเกิดและการแต่งงาน 
 

ประชากรชายและหญิงมีแนวโน้ม
ที่จะเลื่อนอายุการสมรสของตน
ออกไป และจำานวนเกิดมีชีพของ
ไทยลดลงเช่นเดียวกัน

แหล่งข้อมูล: ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

รูปที่ 11: สถิติการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้างของประเทศไทยในระหว่างปี 2547-2562 
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 จากการศึกษาของ Salamaliki (2017) พบว่าอัตราการแต่งงานและ
อัตราเกิดเปน็ไปตามการเปลี่ยนแปลงของรายได้ การจ้างงาน มีรายได้ท่ีสูงขึ้น 
และมีการจ้างงานจะท�าให้อัตราเกิดและอัตราการแต่งงานที่เพิ่มขึ้น
 นอกจากนี ้ยงัพบว่าการลดลงของผลติภณัฑ์รวมในประเทศ (GDP) โดย
รวมมีความสัมพันธ์กับการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ของหลายประเทศ ในกลุ่ม 
OECD ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา (ค.ศ.1980-2008) โดยการว่างงาน ที่เพิ่ม
ขึ้น และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะท�าให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลง นอกจาก
สองปัจจัยข้างต้น แล้วยังพบว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น ค่าจ้างท่ี
ลดลง และการศึกษาท่ีมากขึ้น เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีกดดันภาวะเจริญพันธุ์ด้วยเช่น
กัน (Sobotka, Skirbekk, & Philipov, 2011) 
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่ามติทิางเศรษฐกิจเป็นหนึง่ปัจจยัหลักท่ีมคีวามส�าคญัต่อ
การสร้างครอบครวัและการตดัสินใจมบีตุร หากต้องการให้ประชาชนในประเทศมี
บตุรหรอืลดความเปราะบางของการอาศยัอยู่คนเดยีวด้วยการสร้างครอบครวั การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีจะเพิ่มรายได้และการมีงานท�าให้แก่ประชาชนถือว่าเป็น
ส่วนส�าคญัอย่างมาก อย่างไรกต็าม ควรท่ีจะต้องค�านงึถงึปัจจยัอืน่ๆ ประกอบด้วย
ไม่ว่าจะเป็นบรบิททางสังคม วัฒนธรรม และค่านยิม นอกจากนี ้ควรลดความกงัวล
ทางเศรษฐกิจและการเงิน และสร้างความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกจิให้แก่ประชาชนเพือ่
ลดการชะลออายุเมื่อแรกสมรสและอายุของการมีบุตรคนแรก
 สัญญาณส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ภาวะมีบุตรยาก พบว่าเพิ่มมากขึ้น 
ซึง่สาเหตกุารเพิม่ขึน้ดงักล่าวเกิดจากหลายปัจจยั เช่น การแต่งงานช้า การวางแผน
การมีบุตรที่ช้าลงโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยท�างาน ซึ่งจะท�าให้การใช้เทคโนโลยีที่ช่วย
การเจริญพันธุ์ต่างๆ อย่างเช่น In-Vitro Fertilization (IVF) ซึ่งเป็นการน�าไข่
และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย จะมีส่วนเข้ามามีบทบาท
ส�าคญั แต่กใ็ช่ว่าทุกคนจะสามารถท�าได้เพราะมข้ีอจ�ากดัทางรายได้ เนือ่งจากมค่ีา
ใช้จ่ายเฉลี่ยโดยประมาณ 200,000 บาท

 สัดส่วนผู้หญิงโสดมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยท่ีผ่าน
มาพบว่า ผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานช้าลง ซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียก
ว่า “Marriage strike” นอกจากนี้ ในกลุ่มประเทศเอเชียพบว่ามีกลุ่ม “Gold 
miss” คอื กลุ่มผู้หญงิท่ีมีการศกึษาสูง มสีถานภาพทางสังคมท่ีสูง โดยผู้หญิงกลุ่ม
นีไ้ม่เพยีงแค่จะชะลอการแต่งงาน แต่กลบัเลือกทีจ่ะไม่แต่งงานและคงสถานภาพ
การอยู่เป็นโสด (ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์, 2562, 2563)
 ส�าหรบัประเทศไทย ร้อยละ 50-60 ของผู้หญงิไทยท่ีส�าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นโสด และมีเพียงร้อยละ 15-20 ของผู้หญิงไทยที่
จบชั้นมัธยมศึกษาและร้อยละ 10-15 ของผู้หญิงที่จบชั้นประถมศึกษาเป็น
โสด นอกจากนี ้ผู้หญิงไทยท่ีมีอาย ุ35 ปีขึน้ไปและส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรขีึน้
ไป มีแนวโน้มที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาของผู้หญิงท่ี

การเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผู้หญิง
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เพิ่มสูงขึ้นท�าให้การอยู่เป็นโสดมากขึ้น อีกทั้งการมีลูกของผู้หญิงที่มีการศึกษาสูง
มแีนวโน้มท่ีจะมีลกูน้อยลง เพราะให้ความส�าคญักบัคณุภาพมากกว่าปรมิาณของ
จ�านวนลูก การมีลูกส่งผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างของแรงงานหญิง และใน
ขณะเดียวกัน ต้นทุนการเล้ียงดูที่เพิ่มขึ้น ท�าให้คู่สมรสมีแนวโน้มท่ีจะชะลอ
การมีลูกหรือตัดสินใจไม่มีลูก (ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์, 2562, 2563)
 นอกจากนี้ ยังพบว่าการท�างานของผู้หญิงมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อ
การมีบุตรคนแรก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมมติฐานเรื่องค่าเสียโอกาสของ
ผู้หญิง กล่าวคือ ภาระการเล้ียงลูกท�าให้สูญเสียโอกาสในการทุ่มเทเวลาให้
กับงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่ใช้ในการศึกษา 
เหล่านี้มักเป็นสังคมท่ีผู ้ชายเปน็ใหญ่ และมีความคาดหวังว่าผู ้หญิงต้องเป็น 
ผู้เลีย้งดลูกู ด้วยเหตนุีก้ารมบีตุรจงึท�าให้ผู้หญงิเสียรายได้มากกว่าผู้ชาย แต่ในทาง
กลับกนัในประเทศท่ีมีความเท่าเทียมกนัด้านเพศ เช่น ในกลุ่มประเทศนอร์ดกิ พบ
ว่าการที่ผู้หญิงมีงานท�าและมีระดับรายได้สูง มีแนวโน้มที่จะส่งผลเชิงบวกต่อการ
มีบุตรมากยิ่งขึ้น (มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ, 2559)
 ปจัจุบันประเทศไทยได้มีการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศและ
สนับสนุนบทบาทผู้หญิงมากขึ้น สะท้อนได้จากการท่ีมีจ�านวนผู้หญิงเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในการท�างานท้ังในส่วนภาครัฐและภาคประชาชน รวมท้ังการได้
รับเลือกตั้งเพื่อท�าหน้าท่ีทางการเมืองท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพิ่มขึ้น 
(ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์, 2560) 
 การเข้าสู่ตลาดแรงงานของผูห้ญิงท่ีกว้างขวางข้ึน ท�าให้ความสามารถ
ในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของผู้หญิงสูงขึ้นไปด้วย สะท้อนให้เห็นวา่
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจแต่งงานและมี
บุตร ผู้หญิงท่ีมีการศึกษาสูง ครอบครัวมีฐานะดี มีต�าแหน่งหน้าท่ีการงานสูงมัก
จะตัดสินใจอยู่เป็นโสดหรือเลื่อนอายุแต่งงานออกไปจนกว่าจะท�าเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว้ส�าเรจ็ หรอืผู้หญงิโสดท่ีมฐีานะปานกลางมกัจะรอความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
มุ่งท�างานให้เกิดความม่ันคงก่อนท่ีจะแต่งงาน (ทิพวรรณ ศริสัิมพนัธ์, สิรริฐั หนสีู, 
และณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต, 2562)
 สถานการณ์โควดิ-19 สะท้อนบทบาทการท�างานของผู้หญงิอย่างน่าสนใจ 
ในช่วงท่ีมีมาตรการปิดเมือง ผู้หญิงจ�านวนมากตกงาน เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะ
ท�างานในภาคการค้าและบริการ ท�าให้ผู้หญิงต้องเปล่ียนบทบาทมาใช้เวลาใน
การท�างานบ้าน ดแูลผู้สูงอายใุนครอบครวัโดยท่ีไม่ได้รบัรายได้ และมักต้องเผชญิ
ความเครยีดเสมอ เนือ่งจากการต้องออกจากงาน และไม่มรีายได้ท�าให้ผู้หญงิขาด
ความเชือ่มัน่ในตนเอง (Savage, 2020) ท้ังนี ้ความแตกต่างของบทบาทระหว่าง
ชายและหญิงยงัมผีลต่อความสัมพนัธ์ในครอบครวั โดยท่ีพบว่าผู้หญงิท่ีไม่ได้ออก
ไปท�างานนอกบ้านจะมคีวามเสมอภาคในการตดัสนิใจเรือ่งในครอบครวัร่วม
กับผู้ชายหรอืสามน้ีอยกว่าผู้หญงิท่ีออกไปท�างานนอกบ้าน ขณะท่ีผู้หญิงท่ีต้อง
ออกไปท�างานนอกบ้านจะมคีวามใกล้ชดิและมเีวลาให้บตุรน้อยกว่าผู้หญงิท่ีไม่ได้
ออกไปท�างานนอกบ้าน
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 สามีท่ีมภีรรยาออกไปท�างานนอกบ้านจะมกีารปรบัพฤตกิรรมและทัศนคติ
ต่อบทบาทการหาเลีย้งครอบครวั ยอมรบัการตดัสินใจของผู้หญงิมากขึน้ และสามี
มีบทบาทในการช่วยเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น การท่ีผู้หญิงไม่ได้ออกไปท�างานนอก
บ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการด�าเนินชีวิตของครอบครัว ได้แก่ เศรษฐกิจ
ในครอบครวัท่ีจ�ากดั การดแูลเอาใจใส่บุตรและสามมีากเกินไป ขณะท่ีผู้หญงิ
ที่ออกไปท�างานนอกบ้านมักจะประสบปัญหาด้านการให้เวลาแก่สามีและ
บุตร และการต้องแบกรับภาระทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน (พิมลพรรณ 
วยาจุต, 2536) นอกจากนี้ การมีบุตรท�าให้ผู้หญิงเสียโอกาสจากการต้องออก
จากงานมาเลี้ยงลูก ขาดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ท�าให้ขาดประสบการณ์
ในการท�างานในระยะเวลาท่ีต้องออกมาเลี้ยงบุตร บางคนที่ออกมาจากตลาด
แรงงานเพื่อเล้ียงดูบุตรมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธจากนายจ้างค่อนข้างสูงหรือ
โอกาสจะกลับไปท�างานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจากข้อจ�ากัดด้านอายุ ผู้หญิงอายุ 35 
ปีหรอืมากกว่าท่ีต้องการกลบัเข้าสู่ตลาดแรงงานอาจไม่ได้รบัการจ้างงานเนือ่งจาก
เง่ือนไขอายแุละประสบการณ์ท�างาน (มนสิการ กาญจนะจติรา และคณะ, 2562)
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนบทบาทของผู้หญิงในแง่ที่ผู้หญิงสามารถดูแล
ตนเองได้มากขึ้น อาจลดการให้ความส�าคัญต่อการมีครอบครัวของผู้หญิงการ
แต่งงานมคีรอบครวัอาจไม่ใช่ค�าตอบหรอืความฝันอนัดบัต้นๆ ของผู้หญิงเฉกเช่น
ในอดีต หากมีครอบครัวการอยู่บ้านดูแลลูกเพียงอย่างเดียวหรือเป็นแมบ่้านเต็ม
ตัว อาจท�าได้เฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีมีเศรษฐฐานะค่อนข้างสูง มีความสามารถทาง
ด้านการเงินท่ีสามารถส่งเสรมิคณุภาพชวิีตของบตุรได้อย่างด ีมีก�าลงัในการจ้างผู้
ดแูลช่วยเลีย้งบตุรได้ ขณะท่ีกลุ่มคนหรอืครอบครวัท่ีมเีศรษฐฐานะปานกลางลงมา 
ต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสภาวะที่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
ลูกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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 ในการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในหลายทศวรรษ
ท่ีผ่านมา ผลของการพฒันาเศรษฐกิจส่งผลดใีนหลายๆ ด้าน เช่น ในแง่ของรายได้
จากผลผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากรได้เพิม่ขึน้จาก 39,965 บาทต่อ
หัว เป็น 234,806 บาทต่อหัว ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2533 ถงึ พ.ศ.2562 (CEIC, 
2020) พร้อมทั้งจ�านวนคนจนก็ลดลงจาก 22.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 2541 เหลือ
เพียง 4.3 ล้านคน ใน พ.ศ.2562 (ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2563)
 ภาพรวมของมิติทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีดี และการท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยส่งผลให้ “ความ
ยากจนเชิงสัมบูรณ์” (Absolute poverty) ลดลงอย่างต่อเนื่องจากรายได้ที่สูง
กว่าเส้นความยากจนท่ีธนาคารโลกใช้เป็นมาตรวัดความจนท่ัวโลก พร้อมท้ังความ
เจรญิทางเศรษฐกิจ ประกอบกบัการขยายตวัของบรกิารทางการเงิน อาทิ เงินผ่อน
และสินเชือ่ส่วนบคุคลส่งผลให้ประชากรเข้าถงึส่ิงอ�านวยความสะดวกสมยัใหม่ได้
อย่างไม่ล�าบาก
 ด้วยการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกล่าวข้างต้นท�าให้ปัจจบุนั 
“ความยากจนสัมพัทธ์” (Relative poverty) มีน�้าหนักมากกว่า “ความ
ยากจนเชิงสัมบูรณ์” ในการประกอบสร้างเป็น “ความเหล่ือมล�้าท่ีคนรู้สึก” 
(Perceived inequality) (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) ท่ีเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานและยังคงเป็นปัญหาที่เรื้อรังที่รอการแก้ไข
 ป ัจจุบันความยากจนสัมพัทธ ์ท่ีสามารถรับรู ้ได ้อย ่างชัดเจน คือ  
หนี้ครัวเรือน จากการประเมินข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน หรือหนี้ครัว
เรอืน ล่าสุดในไตรมาส 3/2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สะท้อนว่า  
หนี้ครัวเรือนของไทยยังคงอยู่ในระดับสูง และมีทิศทางเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สวนทางกับสัญญาณอ่อนแอของภาวะเศรษฐกิจ โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนใน
ไตรมาส 3/2563 ท�าสถิติสูงสุดในรอบ 18 ปี ที่ 86.6% ต่อจีดีพี และเพิ่มขึ้น
จากไตรมาส 1/2555 ท่ีมสัีดส่วนหนีค้รวัเรอืนอยู่ท่ี 68.1% จะเห็นว่าท้ังระดบัและ
อัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนไทยในปจัจุบันได้อยู่ในล�าดับต้นๆ ของเอเชีย 
และทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ซึ่งหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในสินเชื่อ
อุปโภคและบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 
 คนไทยจึงเป็นหนี้เร็ว เป็นหนี้นาน และเป็นหนี้จนแก่ ส่วนผู้กู้อายุ
น้อยมีสัดส่วนเป็นหนี้เสียสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเข้าถึง
ได้ง่าย (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, อัจจนา ล�่าซ�า, กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์, และ ภูมิใจ  
ตั้งสวัสดิรัตน์, 2562) หากการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นจะท�าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเปราะปางมากขึ้น และมีโอกาสท่ีจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 ปีนี ้
เนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศหดตวัจากผลกระทบจากโควิด-19 และกลุ่ม
ครัวเรือนท่ีมีรายได้ปานกลางและรายได้ต�่าท่ีขาดสภาพคล่อง เพราะมีรายได้ท่ี
ลดลง ยิ่งท�าให้ครัวเรือนกลุ่มนี้อาจต้องก่อหนี้เพิ่มเพื่อด�ารงชีพ 
 

ความเหลื่อมล้ำา
และการกระจาย
อำานาจกับ
ครอบครัวไทย

ปัจจุบัน 
“ความยากจนสัมพันธ์” 
(relative poverty)
มีน้ำาหนักมากกว่า 
“ความยากจนเชิงสัมบูรณ์” 
(absolute poverty)
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 ดูเหมือนว่ามาตรการจากภาครัฐ อาทิ โครงการเราไม่ท้ิงกัน การเพิ่ม
วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช้อปดีมีคืน คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน เป็น
เพียงมาตรการท่ีช่วยประคับประคองไม่ให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมาก ดัง
นั้นการลดลงของความยากจนเชิงสัมบูรณ์ท่ีดูจากการลดลงของจ�านวนคนจนจึง
ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าภูมใิจมากนกัเพราะความเหลือ่มล�า้และความยากจนสัมพทัธ์ในสังคม
ยังคงสะสมต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐควรจะให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ท่ีไม่ใช่เพยีงแค่ด�าเนนินโยบายประชานยิมท่ีท�าได้เพยีงฝังกลบรากเหง้าของปัญหา
ไว้ใต้ดิน
 ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยเป็นโรคร้ายที่เรื้อรังในหลายมิติ ทั้งมิติ
รายได้และทรพัย์สนิ สทิธิและโอกาส ทรพัยากรธรรมชาตแิละเทคโนโลย ีฯลฯ 
ด้วยสถานะของประชาชนทีเ่ข้าไม่ถงึอย่างเท่าเทยีม ท�าให้คนไม่เท่าเทยีมกนั  
 นพ.ประเวศ วะสี กล่าวว่า “คนไทยควรจะท�าความเข้าใจว่า ความยากจน
ไม่ได้เกิดจากเวรกรรมแต่ชาตปิางก่อน แต่เกิดจากโครงสร้างท่ีอยตุธิรรมในสังคม 
ต้องท�าความเข้าใจโครงสร้างและช่วยกนัปฏริปูโครงสร้างท่ีท�าให้คนจน” (สฤณ ีอา
ชวานันทกุล, 2554) และนิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวว่า “ความเหลื่อมล�้า อาจเกิดได้ 
4 ด้านด้วยกัน คือความเหลื่อมล�้าทางสิทธิ โอกาส อ�านาจ และศักดิ์ศรี ไม่จ�าเป็น
เพราะกฎหมายเพยีงอย่างเดยีว ส่วนใหญ่เกิดขึน้จากแนวทางปฏบิตัหิรอืเกิดในทาง
วัฒนธรรมมากกว่า และความเหลื่อมล�้าเป็นความรู้สึกไมไ่ด้อยู่กับตัวเงิน เพราะ
ความพอใจในตนเองนั้นมีเงือ่นไขทางสังคม-วัฒนธรรมก�ากับอยู่ด้วยเสมอ” (อ้าง
ถึงใน สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) 
 จากการศึกษาแนวโน้มความเหลื่อมล�้าของไทย โดยการอ้างอิงจาก
ข้อมูลส�ารวจรายได้รายจ่ายครวัเรอืนพบว่าการกระจายรายได้มแีนวโน้มดขีึน้ และ
สัมประสิทธ์ิจีน ี(Gini coefficient) ลดต�า่ลงมาจากการลดลงของส่วนแบ่งรายได้
หรือส่วนแบ่งรายจ่ายของกลุ่มครัวเรือนทีร่วยที่สดุ แต่ใช่ว่าความเหลือ่มล�้าทาง
รายได้แท้จริงจะลดลงเพราะเมื่อพิจารณาโดยที่ไมน่ับรวมกลุ่มรวยที่สุด 20 
เปอร์เซ็นต์จะเห็นว่ารายได้ของคนจนและรายได้ของคนชั้นกลางมีความห่าง
ขึ้น เพราะช่วงห่างของรายได้จากผลตอบแทนแรงงานไม่มีแนวโน้มลดลง (สมชัย 
จิตสุชน, 2558) ซึ่งท�าให้ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ในสังคมไทยยังคงเป็นปัญหา
อย่างต่อเนื่อง
 การพัฒนาเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัวส่ง
ผลให้เกิดความเหล่ือมล�้าเชิงพื้นท่ี สร้างความแตกต่างระหว่างภูมิภาคและ
จังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด กับภูมิภาคและจังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑ์
เฉลี่ยตอ่หัวต�่าท่ีสุด โดยเฉพาะภาคตะวันออกท่ีมั่งคั่งจากการเป็นพื้นท่ีรองรับ
โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการก
ระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยนโยบายและโครงการต่างๆ ไม่สามารถ
สร้างความเท่าเทียมกันเชิงพื้นท่ีให้เกิดขึ้น และนโยบายเมืองหลักท่ีเป็นหัวใจ
หลักของนโยบายการกระจายความเจริญอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้เกิด
ความเหล่ือมล�้ามากขึ้นระหว่างเมืองหลักกับเมืองอื่นๆ ภายในภูมิภาคเดียว  

หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นกับจำานวน
คนจนที่ลดลง คิดว่าประสบ
ความสำาเร็จของการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำาจริงไหม? หรือ
แท้จริงแล้วเป็นเพียงการซุก
ปัญหาไว้ใต้พรม
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(สุปรียา หวังพัชรพล และคณะ, 2558) เพราะในปัจจุบันรัฐบาลจะให้สิทธิ
ประโยชน์การลงทนุในเขตจงัหวดัทีม่รีายได้ต่อหวัต�่ายังไม่ประสบความส�าเร็จเท่า
ท่ีควร เนือ่งจากปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานและความสะดวกในการขนส่งสินค้า รวม
ท้ังนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZs) 
ตามแนวชายแดนท่ีมีเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนแก้ปัญหาความม่ันคงนั้นไม่ได้เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง เพราะนโยบายสนับสนุนด้านการลงทุนไม่ตอบโจทย์การพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและไม่ได้ถกูออกแบบอย่างมยีทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนว่าจะช่วยเชือ่ม
โยงห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้หนุน
เสริมกันได้อย่างไร 
 นอกจากนี้ การก�าหนดรูปแบบอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น แต่
ต้นทุนแรงงานในไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านและไม่ได้สิทธิพิเศษทางการค้า 
(Generalized System of Preferences: GSP) จงึไม่ค่อยได้รบัความสนใจ
จากนักลงทุนมากนัก ซึ่งท�าให้เห็นถึงการด�าเนินนโยบายจากระดับบนสู่ระดับล่าง
เป็นหลัก (ส�านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์, 2562; เสาวรัจ รัตนค�าฟู, 
2560) โดยที่ไม่ได้ค�านึกถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผลผลิต ภูมิศาสตร์ และ
ทรัพยากรในพื้นท่ีในการสนับสนุนรูปแบบของอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับพื้นท่ี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ในช่วงท่ีผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลท�าให้เกิดการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็นส่วนใหญ่ จนก่อให้เกิดการกระจุกตัวอย่างหนาแน่นของท้ังการพาณิชย์ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และการขยายตัวของพื้นท่ีอุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศัยใน
บริเวณรอบนอก ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มขึ้นของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่ากรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างมาก โดยผล
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การค�านวณและจัดอันดับจากค่าดัชนีความเป็นเอกนครของเมือง (Urban 
Primacy Index) ซึง่เป็นการเปรยีบเทียบจ�านวนประชากรของเมอืงท่ีมขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุเทยีบกบัผลรวมของเมอืงอนัดบัสองและสามของแต่ละประเทศ พบ
ว่า ประเทศไทยมีค่าดัชนีดังกล่าวสูงที่สุดในโลก ซึ่งสะท้อนการกระจุกตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงมาก เฉพาะในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, อมรรัตน์ ลือนาม, และ พิชญ์ จงวัฒนากุล, 2563) 
 ท้ังนี้ หากเราพิจารณาร่วมกับการกระจายตัวของประชากรตามพื้นท่ี
ภูมิศาสตร์ (Population density) และการกระจายตัวของประชากรตามเขต
ท่ีอยู่อาศัยเป็นเขตเมืองและเขตชนบท ใน พ.ศ. 2561 พบว่าจังหวัดนนทบุรี 
สมุทรปราการ ภูเก็ต และปทุมธานี มีความหนาแน่นของประชากรในจังหวัดเพิ่ม
ขึ้น และความหนาแน่นประชากรของเขตเมืองก็สูงกว่าเขตชนบทเพิ่มมากขึ้น 
 นอกจากนี้ ในระหว่างพ.ศ.2551-2561 สัดส่วนประชากรส่วนใหญ่
เคลื่อนย้ายเข้าอยู่อาศัยในเขตเมืองมากขึ้น ขณะท่ีจ�านวนประชากรในเขตชนบท
ลดลง อีกท้ังจากตัวเลขจ�านวนและความหนาแน่นของประชากร สะท้อนให้เห็น
ว่ากลุ่มจังหวัดดังกล่าวข้างต้นยังมีลักษณะความเป็นเอกนครสูง (primate 
city) รองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นของไทยที่มีเพียงไม่กี่
จงัหวดัสะท้อนให้เห็นถงึการกระจายตวัประชากรท่ีไม่สมดลุจากการกระจกุตวัของ
ประชากรในพืน้ท่ีในกลุ่มเมอืงและพืน้ท่ีกจิกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรกต็าม ข้อมลู
ท่ีใช้ในการค�านวณนัน้ยดึข้อมลูจากการจดทะเบยีนเป็นหลกั แต่ในทางความจรงิมี
ประชากรจ�านวนมากท่ีเข้ามาอยู่อาศยัหรอืเข้ามาท�างานในเมอืง โดยไม่ได้จด
ทะเบียนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล หรอืตามหวัเมอืงเศรษฐกิจต่างๆ 
ตามภูมิภาค 
 จากการวิเคราะห ์ความเหลื่อมล�้ าของประเทศไทยจากการใช ้
ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ พบว่าการกระจุกตัวของรายได้ครัวเรือน  
รายได้ของแรงงาน และประสิทธิภาพของสถานประกอบอุตสาหกรรมใน
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงบางจังหวัดในภาคกลาง 
และภาคตะวันออก สอดคล้องกับบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของแสงไฟในเวลา
กลางคืนในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใน
บรเิวณดงักล่าว เพราะผลจากคณุลกัษณะและความเจรญิทางเศรษฐกิจของเมือง
ในการท�าหน้าท่ีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตและยกระดับรายได้ให้กับแรงงาน
และผู้บริโภค ของเมือง โดยท่ีความหนาแน่นของประชากรและระดับความเป็น
เมอืงจะท�าให้ผู้ผลติมปีระสิทธิภาพสูงขึน้และแรงงานมรีายได้สูงขึน้ และยิง่ดงึดดูให้
ท้ังผู้ผลติ แรงงาน และครวัเรอืนย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมอืงมากขึน้ เพือ่รบัประโยชน์
จากการเป็นศนูย์รวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังการผลติและการบรโิภคท่ีเมอืง
สร้างขึ้น ท�าให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นศูนย์กลางของการเติบโต
เดี่ยว (monocentric growth pole) (ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ และคณะ, 2563) 
 อตัราความเป็นเมอืงเป็นหนึง่สถติท่ีิบ่งชีค้วามเหล่ือมล�า้ระดบัการพฒันา
เชิงพื้นท่ี และปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเป็นสาเหตุประการหนึ่งของความเหลื่อมล�้า

ความเป็นเอกนคร  
(primate city) สะท้อนให้เห็นถึง
การกระจายตัวของประชากรที่
ไม่สมดุลจากการกระจุกตัวของ
ประชากรในพื้นที่ในกลุ่มเมืองและ
พื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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เชิงพื้นท่ีคือ ความเหลื่อมล�้าในการจัดสรรงบประมาณ โดยปัจจุบันจังหวัดท่ีมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีสูง มีแนวโน้มท่ีจะได้งบประมาณรัฐสูง แทนท่ีจะ
เป็นทางกลับกันเพื่อลดความเหลื่อมล�้า (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554)
 ภายใต้ความเหลือ่มล�า้เชงิพืน้ท่ี การกระจกุตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเป็นเมือง ท�าให้ประชากรเกิดการย้ายถิ่นจากเขตชนบทเข้าสู่เขตเมือง 
เพื่อประกอบอาชีพและหารายได้เล้ียงดูครอบครัว และเกิดการสร้างครอบครัว
และตั้งหลักปักฐานสร้างชีวิต ท�าใหป้ระชากรในเขตเมืองของประเทศไทยเพิ่ม
ขึ้น ด้วยกระแสการย้ายถ่ินจากปัจจัยดึงดูดส่งผลให้ครอบครัวในเขตชนบท
เผชิญกับการท่ีเด็กอยู่ในครัวเรือนไม่พร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนพ่อ/
แม่เล้ียงเดี่ยว และครัวเรือนข้ามรุ่น (ครอบครัวแหว่งกลาง) ครอบครัวจะมี
ความสนิทสนมกันอย่างผิวเผิน พึ่งพิงแอบกันได้น้อยลง มีเพียงเวลาให้กันเฉพาะ
ช่วงเทศกาล วันหยุดส�าคัญเท่านั้น
 ท้ังนี้ หากมีการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เอง การพัฒนาเศรษฐกิจทอ้งถิ่นและด้านอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและ
เท่าเทียมกันท่ัวประเทศ จะท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่า
การปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลางท่ีเข้าใจลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีน�าไปสู่
การกินดีอยู่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวไทย

ความเหลื่อมล้ำาเชิงพื้นที่และ
การกระจุกตัวของความ
เป็นเมืองส่งผลกระทบให้
เกิดครอบครัวแหว่งกลาง
และครอบครัวไม่พร้อมหน้า
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 ในแต่ละปี ครอบครัวไทยต้องเผชิญกับภัยธรรมชาตินานับปการ และ
ยิ่งสถานการณ์ “โลกรวน” (Climate change) ท่ีรุนแรงขึ้นจากการผลาญใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการท�าลายส่ิงแวดล้อมมาเป็นเวลานานของมนุษย์ ภัย
ธรรมชาติที่มาเยือนครอบครัวไทยก็ดูจะถี่ขึ้น และรุนแรงขึ้น
 ภัยธรรมชาติในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ 9 ประเภท ได้แก่ (1) พายุ
หมุนเขตร้อน (tropical cyclones) (2) อุทกภัย (floods) (3) พายุฝนฟ้า
คะนอง (thunderstorms) (4) คลื่นพายุซัดฝั่ง (storm surges) (5) แผ่นดิน
ถล่ม (land slides) (6) แผ่นดนิไหว (earthquake) (7) คลืน่สึนาม ิ(tsunami) 
(8) ภัยแล้ง (droughts) และ (9) ไฟป่า (forest fire) ทั้งนี้วาตภัยและอุทกภัย
มีสาเหตุหลักมาจากพายุหมุนเขตร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ขณะท่ีไฟป่า
และแผ่นดินไหวเป็นส่ิงท่ีมนุษย์มีส่วนท�าให้เกิดขึ้น ด้วยการรบกวนสภาพสมดุล
ของเปลือกโลกบางส่วน เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน การท�าสงคราม 
เหมืองถล่ม ความประมาท ฯลฯ  นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว ภัยพิบัติยังสามารถ
เกิดขึ้นได้จากการจัดการทรัพยากรท่ีไม่เหมาะสม และการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ 
เช่น อคัคภัีย ภัยแล้งท่ีเกิดจากการพฒันาอตุสาหกรรมและการตดัไม้ท�าลายป่า น�า้
ท่วมจากการมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน�้า ภาวะโลกร้อน (ภูเวียง ประค�ามิ
นทร์, ม.ป.ป.-ก, ม.ป.ป.-ข)
 เม่ือธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบตอ่การด�าเนินชีวิต
ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการท�ามาหากิน การตั้งท่ีอยู่อาศัยล้วน
ต้องพึ่งพิงธรรมชาติอยู่เสมอ นอกจากนี้ภัยพิบัติยังเป็นวิกฤตการณ์ท่ีคุกคาม
สวัสดิภาพทางเศรษฐกิจในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก�าลังพัฒนา

 นับเป็นโชคดีประการหนึ่งทีประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีพื้นดิน
สมบูรณ์ ลมฟ้าอากาศดี ส่วนใหญ่ฝนตกตามฤดูกาลซึ่งท�าให้มีปริมาณน�้าเพียง
พอกับการท�าเกษตรกรรม ภัยพิบัติจึงเกิดข้ึนไม่บ่อยครั้ง หรือหากเกิดข้ึนก็ไม่
รุนแรงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในแถบเอเชียและแปซิฟิก (กรม
อุตุนิยมวิทยา, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีส่งผล 
กระทบและสร้างความเสียหายอย่างมาก
 อุทกภัย ในปี 2554 ถือเป็นสถานการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ท่ีรุนแรงที่สุด
ในรอบ 50 ปีของประเทศไทยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง (สามชาย ศรีสันต์, 
2558) โดยธนาคารโลกได้ติดตามและคาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ครั้งนี้ถึง 13 ล้านคน เสียชีวิต 680 คน และจะต้องใช้งบประมาณถึง 1.5 ล้าน
ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจและสิ่งก่อสร้างในระยะเวลา 5 ปี (World Bank, 
2012) นอกจากนี้การส�ารวจพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมของส�านักงานสถิติแห่งชาติใน 61 
จังหวัด ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคมในปีเดียวกัน พบว่า มีครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบถึงร้อยละ 73.7 ของครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 5.3 ล้านครัวเรือน 
หรือคิดเป็นจ�านวนบุคคล 12.9 ล้านคน โดยครัวเรือนในภาคกลางได้รับผลกระ
ทบมากที่สุด

ภัยพิบัติในประเทศไทย

ภัยพิบัติและ
ผลกระทบต่อ
ครอบครัว

ภัยพิบัติ และผลกระทบต่อครอบครัว  |  46



 จากอุทกภัยครั้งนั้น พบวา่การท�างานเต็มเวลาของประชากรทุกภาค
ลดลง ขณะที่การท�างานบางเวลาหรือไม่มีงานท�าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือภาคกลาง ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ลดลงไปด้วย (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) จากการศึกษาการตัดสินใจเคลื่อน
ย้ายออกนอกชุมชนของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม พบว่า ครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมนานกว่า 14 วัน และต้องเผชิญปัญหาน�้าท่วม
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลมีโอกาสสูงท่ีครัวเรือนจะตัดสินใจย้ายถิ่นออก
นอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครัวเรือนท่ีมีรายได้จากแหล่งเดียว ไม่มี
ที่ดินเป็นของตนเองและมีข้อจ�ากัดดา้นเศรษฐกิจ การย้ายท่ีอยู่อาศัยเป็นการ
รับมือกับปัญหาและการปรับตัวในครัวเรือน เนื่องจากหากย้ายออกไปจะมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการอยู่ท่ีเดิม (กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, สุมิตร สุวรรณ, พรชัย  
สิทธิศรัณย์กุล, และ วิทยา กุลสมบูรณ์, 2561)
 ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงปี 2562 เป็นปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่าง
หนาแน่นในอากาศ ท�าให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต้องหาหนทางในการ
แก้ปัญหา เนื่องจากส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการอักเสบของผิวหนัง แม้
จะไม่เป็นอันตรายเฉียบพลัน แต่ฝุ่น PM2.5  มีอันตรายอย่างมากในแง่ที่สามารถ
น�าสารอื่นๆ เข้าสู่ปอดและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ (กลุ่มเฝ้าระวังฝุ่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2562; รังสิมา วณิชภักดีเดชา, 2562) ในประชากรทุกรุ่นอายุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว หากมีฝุ่น
หนาแน่นมากจ�าเป็นจะตอ้งลดระยะเวลาหรืองดกิจกรรมกลางแจ้ง (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562ก) ซึง่วิกฤตฝุ่น PM2.5 ท�าให้ยอดขายเครือ่ง
ฟอกอากาศมีอัตราเติบโตเกือบร้อยละ 200 (ปณชัย อารีเพิ่มพร, 2563) 
สะท้อนไดว้่าเครื่องฟอกอากาศกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นภายในบา้น มีประชาชน
จ�านวนไม่น้อยที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพตนเอง
และครอบครัว
 นอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ในปัจจุบัน
ประเทศไทยก�าลังประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COV-
ID-19) ความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็วท�าให้องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับ
นานาชาตใินวนัท่ี 30 มกราคม 2563 และเป็นการระบาดครัง้ใหญ่ในประเทศไทย 
เมือ่วนัท่ี 11 มนีาคม 2563 นายกรฐัมนตรจีงึได้ประกาศพระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) 
การบรหิารราชการในภาวะฉกุเฉนิ และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 26 มนีาคม 2563 
เป็นต้นมา (คลงัความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) มมีาตรการปิดเมอืง 
(lock down) ห้ามเดินทางเข้าออก ปิดชายแดนทั้งหมด เพื่อควบคุมการติดเชื้อ
ในประเทศ และมีประกาศมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (curfew) ใน
วันที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้น
ผู้ที่มีเหตุจ�าเป็น หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่ 14 มิถุนายน 
2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 
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75 ล้านคน เสียชีวิต 1,665,787 คน (PPTV Online, 2563ค) 
 ส่ิงท่ีท�าให้โควิด-19 สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนเพราะยังไม่มียา
ปฏิชีวนะใดท่ีสามารถรักษาให้หายได้โดยตรง อีกท้ังอาการของโรคยังก่อให้เกิด
ความเส่ียงถงึชวิีต โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มคนท่ีมีภมิูต้านทานต�า่ ไวรสัจะเข้าไป
ท�าลายการท�างานของปอดและลกุลามอย่างรวดเรว็จนท�าให้การท�างานของอวยัวะ
ภายในอืน่ๆ ล้มเหลว (คลงัความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2563; ส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ, 2563) 
 กลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเชื้อคือ ผู้ท่ีเดินทางและกลับมาจาก
พื้นท่ีเส่ียงและผู้ท่ีสัมผัสใกล้ชิด จ�าเป็นจะต้องแยกตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน  
ส่วนกลุ่มประชากรท่ีเมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการท่ีรุนแรงคือ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้น
ไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ และเด็กเล็กอายุต�่า
กว่า 5 ปี ในการรับมือกับการระบาดระลอกแรก ประเทศไทยได้รับค�าชื่นชม
อยา่งมากจากนานาประเทศ เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้เป็น
อย่างดี ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการของภาค
รัฐเพื่อการป้องการระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การใช้บริการรถสาธารณะ และการออก
จากบ้านเท่าท่ีจ�าเป็น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการไปพื้นท่ีเส่ียง หรือพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มคน
แออัด (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563ก) รวมทั้งระบบสุขภาพที่
เข้มแขง็สามารถเข้าถงึได้ในระดบัครวัเรอืน ผ่านเครอืข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ทั่วประเทศ (ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2563)
 ในการแพร่ระบาดพบว่าท�าให้เกิดการย้ายถิ่นทั้งถาวรและชั่วคราว จาก
การท่ีคนวยัแรงงานจ�านวนไม่น้อยต้องออกจากการท�างานในภาคอตุสาหกรรมหรอื
สถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะท่ีอยู่ในกรงุเทพฯ หัวเมอืงใหญ่ และเมอืงท่อง
เท่ียวต่างๆ เพือ่กลบัไปหางานท�าท่ีภมูลิ�าเนา หรอืกลบัไปอยู่กบัครอบครวัเป็นการ
ชั่วคราว นักเรียน นักศึกษาจบใหม่จ�านวนมากไม่มีงานรองรับ ผลกระทบของ 
โควิด-19 ท�าให้คนในสังคมต้องปรับตัวอย่างฉับพลัน
 การส�ารวจการย้ายถิ่นจากฐานข้อมูลของเครือข่ายโทรศัพท์แห่งหนึ่งใน
ช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของ  โควิด-19 และมีการประกาศใช้
มาตรการต่างๆ แล้ว พบว่า คนมีการย้ายถิน่ออกจากพืน้ท่ีกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ไปต่างจังหวัดจ�านวนมาก และยังพบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์ผ่านสัญญาณเครือข่ายใน
พื้นท่ีต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ ภาคใต้ 
และตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.15, 16.48 และ 13.52 ตามล�าดับ 
ขณะท่ีการใช้งานโทรศัพท์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 
0.12 (Workpoint Today, 2563ก) ซึง่การย้ายถิน่ดงักล่าวส่งผลต่อการด�าเนนิ
ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการอยู่อาศัย

การแพร่ระบาดทำาให้เกิดการ
ย้ายถิ่นทั้งถาวรและชั่วคราว 
แรงงานจำานวนไม่น้อยต้อง
ออกจากงาน กลับไปหางาน
ทำาที่ภูมิลำาเนา หรือไปอยู่กับ
ครอบครัวเป็นการชั่วคราว

ภัยพิบัติ และผลกระทบต่อครอบครัว  |  48



 มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-
19 น�ามาซึ่ง “ชีวิตวิถีใหม่” (new normal) ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทุก
ช่วงวยัเพือ่ให้ตนเองสามารถใช้ชวีติได้อย่างปลอดภยัและอยู่รอดได้ มกีารปรบัตวั
สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เริ่มท�างานที่บ้าน (work from home) การ
ประชุม/การเรียนการสอน การซื้อสินค้า การพบแพทย์ ผ่านทางระบบออนไลน์ 
การซื้ออาหารด้วยบริการส่งออก (delivery) การใช้จ่ายเงินแบบไม่ใช้เงินสด 
(cashless) (โสมรัชช์ วิไลยุค, 2563) 
 ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากร 
แม้ว่าในช่วงโควิด-19 จะส่งผลให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น แต่การ
ท�ากิจกรรมทางกายของสมาชิกในบ้านลดลง และเกิดความเครียดในครอบครัว 
เนือ่งจากการต้องสร้างสมดลุระหว่างการเลีย้งลกู การท�างานท่ีบ้าน (work from 
home) และความไม่มั่นคงทางการเงิน (Carroll, 2020) ซึ่งสามารถจ�าแนกผล 
กระทบต่อประชากรแต่ละกลุ่มดังนี้

ประชากรวัยเด็ก
 ในช่วงท่ีมีมาตรการปิดเมือง คนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ท�าให้เด็ก
ได้อยู่กับพ่อแม่รวมถึงพี่น้องมากขึ้น โรงเรียนต้องปิดเพื่อลดการแพร่ระบาดใน
เด็ก ประชากรวัยเด็กถูกผลักเข้าสู่การเรียนในรูปแบบออนไลน์หรือเรียนแบบทาง
ไกล (distance learning) เต็มรูปแบบมากขึ้น และต้องปรับตัวกับสถานการณ์
ค่อนข้างมาก คนเจเนอเรชนัวาย ท่ีส่วนใหญ่มกัจะมรีปูแบบการด�าเนนิชวีติในพืน้ท่ี
สาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ สถานที่ออกก�าลังกาย สถานที่พบปะสังสรรค์ สิ่งเหล่า
นี้ถูกจ�ากัดอย่างฉับพลัน ท�าให้เกิดความอึดอัดเมื่อต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน 
(ภเูบศร์ สมทุรจกัร, 2563) เดก็วยัเรยีนได้รบัผลกระทบจากมาตรการปิดเมอืง ปิด
โรงเรยีน การเรยีนการสอนหยดุชะงัก สถานการณ์นีเ้มือ่เกิดขึน้เป็นระยะเวลานาน 
หรืออาจต้องใช้เวลาเรียนท่ีบา้นมากข้ึน อาจท�าให้พ่อแม่พิจารณาเลือกโรงเรียน
แบบผสม (Hybrid) คอื ไปเรยีนหรอืท�ากิจกรรมท่ีโรงเรยีนเป็นบางวนั และเรยีนท่ี
บ้าน โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรือสื่อการเรียนการสอน
ที่หาได้ฟรีตามสื่อโซเชียลต่างๆ
 การเรยีนจากท่ีบ้าน (learn from home) ท�าให้พ่อแม่ใช้เวลาอยู่กบัลกู
ได้มากขึ้น อาจเป็นผลเชิงบวกคือพ่อแม่ลูกได้อยู่อย่างใกล้ชิดและใช้เวลาด้วยกัน
มากขึ้น แม้กระนั้นการเรียนท่ีบ้านอาจท�าให้พ่อแม่เกิดความเครียดขึ้นได ้ เพราะ
ไม่สามารถจัดการเวลาการท�างานและการดูแลลูกได้อย่างชัดเจน 
 ในขณะท่ีครอบครวัท่ีมเีดก็เลก็ พบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากการท่ีสถาน
เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐ หรือโรงเรียนปิดตามมาตรการควบคุมการ
ระบาด เด็กบางคนไม่มีผู้ดูแล ท�าให้พ่อแม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างผู้ดูแลเด็ก 
ประกอบกบัรายได้ของครวัเรอืนท่ีลดลงจากการปิดหรอืหยดุกิจการตามมาตรการ 
ผู้ท่ีท�าอาชพีอสิระ เช่น ค้าขาย ขบัรถแท็กซี ่เกษตรกร มรีายได้ลดลงเพราะมีลกูค้า
น้อยลง บางครอบครัวไม่มีคนดูแลลูก พ่อหรือแม่ต้องตัดสินใจออกจากงานเพื่อ

ผลกระทบของ
โควิด-19 ต่อ
กลุ่มประชากร
และครอบครัว
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มาเลี้ยงลูก เกิดการสูญเสียรายได้ในครอบครัวอีกหนึ่งช่องทาง หรือในกรณีท่ี
รายได้ครอบครัวไม่เพียงพอพ่อแม่จ�าเป็นต้องพาเด็กออกไปท�างานด้วย และบาง
ครอบครัวอาจต้องทิ้งเด็กไว้ตามล�าพัง
 ด้านโภชนาการ เด็กอาจได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เพราะบางครั้ง
ตอ้งกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่ บางครอบครัวต้องลดค่าใชจ้่าย เปลี่ยนเป็นซื้อนม
กล่องแทนนมผง เพราะมีราคาถูกกว่า เด็กถูกจ�ากัดการเรียนรู้ เพราะไม่สามารถ
ออกไปท�ากิจกรรมภายนอกได้ (จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ และ สมชัย จิตสุชน, 
2563) นอกจากนี้เด็กบางส่วนต้องประสบกับความรุนแรงในครอบครัว โดยพบ
ว่าครอบครัวร้อยละ 11 มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวาจาและค�าพูด (อารี จ�าปากลาย, 2563)
 วิถีชีวิตเด็กเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีเด็กนักเรียนและนักศึกษาใช้เวลาอยู่ท่ี
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ และมีสังคมกว้างขวาง เมื่อโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยต้องปิดเป็นระยะเวลานาน ท�าให้เด็กต้องใช้ชีวิตที่บ้าน พบเพื่อนได้
น้อยลง แม้โซเซยีลมีเดยีจะช่วยรกัษาความสัมพนัธ์ แต่ความใกล้ชดิหรอืการพฒันา
ความสัมพนัธ์ท�าได้ยากขึน้ เครอืข่ายเพือ่นใหม่ในรุ่นถกูจ�ากดัด้วยระยะทาง ความ
สัมพนัธ์ระหว่างคู่รกัเกิดขึน้ได้น้อยลงซึง่ส่งผลต่อการสร้างครอบครวัและมีบตุรใน
อนาคต

ประชากรวัยแรงงาน
 กลุ่มประชากรวัยแรงงาน นอกจากที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ขาดรายได้ สืบเนื่องมาจากมาตรการปิดสถานประกอบการแล้ว ยังต้องเผชิญกับ
ภาวะวติกกงัวลต่อความปลอดภยัของสมาชกิในครอบครวัท่ีแยกกนัอยู่ ท�าให้การ
เดนิทางไปมาหาสู่เพือ่ดแูลซึง่กนัและกนัในช่วงท่ีเกิดการระบาดเป็นไปได้ยากกว่า
เดิม และยังต้องพยายามต้องประคับประคองความมั่นคงทัง้ในด้านความสัมพันธ์
กบัครอบครวั และหน้าท่ีการงานของตนเองให้ดท่ีีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ (ภเูบศร์ สมุทร
จักร, 2563) 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของแรงงานไทยในระบบแรงงานไทย มรีายได้ท่ีลดลงแตกต่างกนัไปในแต่ละอาชพี 
และพืน้ท่ี แม้ว่ารฐับาลจะมคีวามพยายามในการออกมาตรการเยยีวยาและชดเชย
รายได้ของประชาชน แต่กถ็อืว่ายงัไม่เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ ท�าให้แรงงานกลุ่ม
นี้ต้องน�าเงินที่เก็บออมไว้มาใช้จ่าย หรือกู้เงินเพิ่ม 
 ส�าหรับอาชีพท่ีได้รับผลกระทบต่อการหดตัวของรายได้มากท่ีสุด คือ 
หมอนวด ซึ่งมีรายได้ลดลงถึงร้อยละ 96 รองมาคือ ช่างผม และรับจ้างท่ัวไป 
ตามล�าดับ หากพิจารณาในเชิงพื้นที่ พบว่าภาคกลางเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
มากท่ีสุด โดยมีรายได้ลดลงร้อยละ 91 ตามมาด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Komin, Thepparp, Subsing, & Engstrom, 2020)
 นอกจากนี้ วัยแรงงานต้องเผชิญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการ
ท�างานท่ีแตกต่างจากช่วงก่อนการระบาดไปอย่างส้ินเชงิ จากการไปท�างานท่ีท�างาน 

อาชีพที่มีการหดตัวของ 
รายได้มากที่สุด คือ  

หมอนวด 
มีรายได้ลดลงถึง 

96% 

รองมาคือ ช่างผม
 และรับจ้างทั่วไป
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กลายมาเป็นท�างานจากที่บ้าน (Work from home) เป็นหลัก ท�าให้ต้องปรับทั้ง
วธีิการท�างาน และการท�างานบ้านควบคู่ไปพร้อมกนั (The Economist, 2020) 
 อย ่างไรก็ตาม แรงงานบางส ่วนถูกเลิกจ ้างจากการปดิตัวของ 
สถานประกอบการ โดยเฉพาะแรงงานส่วนใหญ่ในภาคบริการที่ตัดสินใจเดินทาง
กลับบ้านเกิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ซึ่งแรงงานผู้หญิงมีความเสี่ยง
ที่จะถูกเลิกจ้าง สูงกว่า (UNICEF Thailand, 2020) จากการส�ารวจมาตรการ 
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งมีจ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามเกอืบ 1 แสนคน พบว่ามากกว่าครึง่หนึง่ของผู้แบบสอบถามได้รบัผลก
ระทบจากรายได้ท่ีลดลง และรายจ่ายท่ีสูงข้ึน และผลกระทบจากจ�าเป็นต้องเดิน
ทางออกจากบ้านเพื่อไปท�างาน รองมาคือ การซื้ออาหารและของใช้ หรือหาหมอ 
และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ออกบ้านเพื่อเหตุผลทางจิตใจและสังคม (ส�านักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2563)

 ‘เด็กจบใหม่’ ท่ีก�าลังเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานก็เป็นอีกกลุ่มท่ีได้รับผล 
กระทบอย่างหนกัไม่แพ้กนั เนือ่งจากต้องเผชญิกบัท้ังวิกฤตทางเศรษฐกิจไปพร้อม
กับการระบาดของโควิด-19 ท�าให้สูญเสีย และจ�ากัดโอกาสในการเริ่มต้นท�างาน 
และเรียนรู้ประสบการณ์ ส�าหรับการท�างานรูปแบบใหม่อย่างการท�างานท่ีบ้าน 
ในมุมมองของแรงงานรุ่นใหม่ ไม่สามารถท่ีจะท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างาน 
และการส่ือสารได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะกับงานบางประเภทท่ีจ�าเป็นต้องมีการ
พบปะพดูคยุต่อหน้า และท�างานร่วมกนั ดงันัน้การท�างานท่ีบ้านจงึเหมาะกบังานท่ี
มีหน้าที่เฉพาะ และทราบภาระหน้าที่อย่างชัดเจนมากกว่า แต่ลักษณะการท�างาน
ที่ไม่สามารถวางแผนได้ และยังต้องอาศัยการสอนงานโดยรุ่นพี่ หรือเพื่อนร่วมที่
มีประสบการณ์ รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานที่ จึงจะตอบโจทย์ และมี
ประสิทธิภาพมากกว่า (The MATTER, 2563) 
 ท้ังนี ้จากสถติอิตัราการว่างงานในช่วงปี 2563 ไตรมาส 3 ของส�านกังาน
สถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าแรงงานรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา ตกอยู่ในภาวะว่าง

กลุ่มที่จบการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามี

อัตราการว่างงานถึง

3.15% 
ซึ่งถือเป็นอัตราสูงสุดใน
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
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งานเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มทีจ่บการศกึษาระดับอดุมศกึษาท่ีมอีตัรา
การว่างงานถึงร้อยละ 3.15 ซึ่งถือเป็นอัตราสูงสุดในตั้งแต่ปี 2554 (PPTV 
Online, 2563ก) ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าเด็กจบใหม่จะได้โอกาสเข้าไปอยู่ใน
ตลาดแรงงาน กแ็ทบไม่มโีอกาสจะได้รบัเงินเดอืนท่ีสูงขึน้ และประสบการณ์ในการ
ท�างานและเรยีนรู้งานอย่างเตม็ท่ี เพราะองค์กรอยู่ในสถาวะท่ีไม่พร้อมต่อการเปิด
โอกาสให้เด็กจบใหม่สามารถแสดงศักยภาพ หรือท�างานได้อย่างเต็มก�าลัง

ประชากรวัยสูงอายุ
 กลุ่มผู้สูงอายุ จัดเป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบางอย่างมาก เนื่องจากไม่มี
รายได้ หรือมีรายได้น้อยกว่าวัยแรงงาน ท�าให้ได้รับผลกระทบมากกว่าต่อการ
ด�ารงชีวิต เช่น การดูแลตนเอง การจับจ่ายซื้อของ การเดินทาง หรือการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ยามเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง และต้องได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิด การปิดสถานดูแลผู้สูงอายุได้สร้างภาระแก่ครอบครัวของ 
ผู้สูงอายโุดยตรง (ยศ วชัระคปุต์ และสมชยั จติสุชน, 2563) ขณะเดยีวกนัผู้สูงอายุ
บางส่วนต้องรบัหน้าท่ีในการดแูลบตุรหลานเพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กบัวยัแรงงาน
ท่ีต้องออกมาท�างานหาเล้ียงครอบครวั ตลอดจนต้องอาศยัอยู่ภายในบ้าน เพือ่เว้น
ระยะห่างจากผู้คน และเผชิญกับความวิตกกังวลทางด้านสุขภาพ (Armitage 
& Nellums, 2020; Girdhar, 2020; Meng, Xu, Dai, Zhang, Liu, & 
Haibo,, 2020) 

 นอกจากผลกระทบท่ีมีต่อการด�ารงชวิีตของผู้สูงอาย ุการระบาดของเชือ้
โควดิ-19 ยงัส่งผลต่อสภาพจติใจท่ีท�าให้เกิดความหวาดกลวั ความวิตกกงัวล และ
ความเหงา ส่งผลไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ดังนั้น นอกจากการมีความรู้
ความเข้าใจในด้านของสุขภาพ และความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลของผู้สูงอายุ
แล้ว สมาชิกในครอบครัว และชุมชนก็เป็นส่วนส�าคัญในการช่วยดูแลผู้สูงอายุเช่น
เดียวกัน (Soonthornchaiya, 2020) แต่กระนั้น ผู้สูงอายุบางส่วนถูกจ�ากัด
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ความรู้เกีย่วกบัโรค และการป้องกนัโรค จากการท่ีไม่สามารถใช้เทคโนโลยเีพือ่เข้า
ถึงข้อมูล (Petretto and Pili, 2020)  โดยเฉพาะในคนกลุ่ม Baby boomer 
ซึง่นอกจากจะขาดความคล่องตวัในการใช้อปุกรณ์ดจิทัิลต่างๆ แล้ว ยงัเป็นกลุ่มท่ี
ลกูหลานมกัละลมืในช่องทางส่ือสารดจิทัิล ท้ังยงัตกเป็นเหยือ่ของการฉ้อฉลบนโลก
ไซเบอร์อีกด้วย (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2563)

 ในช่วงท่ีเกิดการระบาดของโควิด-19 รฐับาลได้มีการออกมาตรการต่างๆ 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ไม่ว่าจะการปิดเมือง ห้ามออกนอกสถานที่
ในเวลาท่ีก�าหนด และปิดสถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงท�าให้เกิดการสูญเสีย
รายได้อย่างมหาศาล (PPTV Online, 2563ค) มีจ�านวนของผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 
7.5 แสนคน และผู้ประกันตนตามมาตรา 38 ขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานเพิ่มขึ้น
ประมาณ 3 แสนคน ขณะที่ผู้ประกอบการพยายามที่จะใช้วิธีการปรับลดจ�านวน
ชั่วโมงการท�างาน มากกว่าที่จะลดจ�านวน หรือเลิกจ้างในทันที (มณฑลี กปิลกาญ
จน์, พรชนก เทพขาม, นันทนิตย์ ทองศรี, และพัชยา เลาสุทแสน, 2563) 
  ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวแบบ
เครื่องหมายถูก กล่าวคือเศรษฐกิจจะหดตัวร้อยละ 5.3 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง ก่อนจะจะกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ซึง่อาศยัแรง
กระตุ้นจากเศรษฐกิจต่างประเทศท่ีไทยพึ่งพิงเป็นหลัก โดยการส่งออก และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเดิมมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 60 และ 17 ของ GDP ตามล�าดับ จะมี
การหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 16 และ 100 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม การมีหนี้ครัวเรือน
ท่ีสูง เป็นข้อจ�ากดัท่ีท�าให้เศรษฐกิจต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตวัในระยะยาว (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2563)
 ในการระบาดของโควิด-19 รอบท่ี 2 ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการลงทุนในระยะส้ัน หรือเกิดความเสียหาย
เทียบเท่ากับการระบาดในรอบแรก เนื่องจากท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนปรับตัว
ได้แล้วค่อนข้างมาก ท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการเศรษฐกิจไว้ว่า
ในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจะมีการขยายตัวค่อนข้างต�่าก็ตาม 
(ดอน นาครทรรพ, 2563) 
 อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการตั้งค�าถามต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ 
ท้ังความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการเข้ามาท่องเท่ียว มาตรการปิดเมืองท่ี
ประกาศใช้ท่ัวท้ังประเทศ แทนท่ีจะประกาศเพียงแค่บางพื้นท่ี รวมท้ังการแก้ไข
ปัญหาและสาเหตท่ีุท�าให้เกิดการระบาด ซึง่ส่งผลต่อการท�ามาหากินของประชาชน 
อีกท้ังไม่น�าไปสู่เป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง (มติชนออนไลน์, 
2563)
 ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนต้องเผชิญ
กับความท้าทาย จากการมีภาระหนี้สินที่มากขึ้น สวนทางกับรายได้ที่ลดลง โดย
ประชากรวัยเด็กได้รับผลกระทบในด้านของโภชนาการ และการเรียนรู้ (โทโมโอะ 
โอคโุบ, 2563) ขณะท่ีประชากรวัยแรงงานต้องเผชญิกบัความไม่แน่นอนของการ

โควิด-19 กับ
ภาคเศรษฐกิจ
และครอบครัว
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ท�างานและรายได้ ซึง่เป็นชนวนไปสู่ความเครยีด ความกดดนัภายในครอบครวั การ
ทะเลาะเบาะแว้ง ความรุนแรง หรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตาย (ยศ วัชระคุปต์ และ
สมชัย จิตสุชน, 2563) 
 มีรายงานว่าประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการฆ่าตัวตายมากกว่า 17,000 คนในปี 
2563 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างเห็นได้ชัด โดยเป็นผู้หญิง
ประมาณ 1 ใน 3 ของคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด เนื่องจากผู้หญิงญี่ปุ่นมีหน้าท่ีหลัก
ในการเล้ียงดูบุตร บางส่วนต้องเผชิญกับภาวะตกงาน ความเครียดจากการรู้สึก
ไม่ปลอดภยัในช่วงท่ีมีการระบาด และพบเจอกบัความรนุแรงในครอบครวั (Post 
Today, 2563) ส�าหรบัประเทศไทย มรีายงานจากกรมสุขภาพจติว่า ช่วงท่ีมกีาร
ระบาดอย่างหนกัในประเทศไทยในปี 2563 มคีนไทยฆ่าตวัตายถงึ 2,551 คน หรอื
คิดเป็น 3.89 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (Workpoint Today, 2563ข) ทั้งนี้ การระบาด
ของโควิด-19 ไม่ใช่สาเหตุหลักท่ีท�าให้เกิดการฆ่าตัวตาย แต่เป็นปัจจัยท่ีส่งผลก
ระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพ ทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ในการด�ารงชีพของคน
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็มีภาพเชิง
บวกที่สะท้อนออกมาในการด�าเนินชีวิตของครอบครัวไทยให้เห็นอยู่บ้าง จากการ
ส�ารวจตวัอย่างจ�านวน 1,500 คน ด้วยวธีิการออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ประมาณร้อยละ 90 มคีวามสขุมากท่ีได้อยู่ร่วมกนั และใกล้ชดิกบัครอบครวั
มากขึน้ แม้ว่าร้อยละ 20 จะเผชญิกบัความเครยีดสงู แต่กส็ามารถหาวิธีการ
ในการบริหารจัดการความเครียดภายในครอบครัว เช่น การพูดคุย การท�า
กิจกรรมต่างๆอย่าง การรับประทานอาหาร การใชเ้วลาในการพักผ่อนร่วม
กัน โดยเกือบท้ังหมดมองเห็นว่าครอบครัวตนเองสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา และ
เชื่อม่ันว่าท้ังตนเองและครอบครัวจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ โดยส่ิงท่ีสามารถ
ท�าให้ครอบครวัยงัสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมคีวามสุข คอื พลงับวก หรอืทัศนคติ
เชิงบวกท่ีท�าให้สมาชิกครอบครัวมองเห็นทางออกของปัญหาท่ีต้องอาศัยความ
ยดืหยุ่น ซึง่สมาชกิในครอบครวัสามารถปรบัเปลีย่นบทบาทหน้าท่ีกนัได้ ท�าให้เกิด
ความร่วมมือ ความปรองดอง และความสามัคคีในการแก้ไขปัญหา (กรมสุขภาพ
จิต กระทรวงสาธารณสุข, 2563ก)
 ครอบครวัท่ีประสบภยัจะตดิต่อกบัญาตพิีน้่องทันทีและมคีวามถีม่ากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่ไม่ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยที่มาจากโรคระบาด 
หรอืภัยพบิตัท่ีิเกิดจากธรรมชาต ิครอบครวัและเครอืญาตเิป็นท่ีพึง่พงิอนัดบัแรกๆ 
เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเลือกที่จะติดต่อกับเครือญาติมากกว่าเพื่อนเพื่อ
ขอความช่วยเหลอื ขณะท่ีครอบครวัท่ีไม่ประสบภัยมักจะมีการตดิต่อกบัเครอืญาติ
บ่อยขึน้เมือ่ต้องการแลกเปลีย่นด้านธุรกรรมและท�ากิจกรรมท่ัวไป เช่น การขอยมื
เงิน (Drabek, Key, Erickson, and Crowe, 1975) และ ผู้ประสบภัยส่วน
ใหญ่เลือกท่ีจะย้ายไปอยู่บ้านญาติพี่น้องมากกว่าสถานท่ีท่ีรัฐจัดหาให้ (Drabek 
and Boggs, 1968) ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมักจะได้รับการช่วยเหลือ

ในปี 2562 เป็นปีที่เริ่มมี
การระบาดประเทศไทย 

มีการฆ่าตัวตาย 

4,418 ราย 

หรือคิดเป็น 

6.64

ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
เป็นประชากรวัยแรงงาน

กลุ่มอายุ 

30-39 ปี

มากที่สุด

“ครอบครัว และเครือ

ญาติยังคงเป็นด่านแรก
หรือสถานที่พึ่งพิงที่
ดีที่สุด เมื่อบุคคลหรือ

ครอบครัวต้องพบเจอกับ

สภาวะยากลำาบากจาก

การได้รับภัยพิบัติ”
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จากญาตโิดยทันที จะเห็นได้ว่าการประสบกบัภยัพบิตัทิ�าให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครอบครัวหรือเครือญาติมีความใกล้ชิดขึ้น แม้จะมีความเครียดจากการสูญเสีย
ทรพัย์สินท่ีส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดใีนบางเวลากต็าม (Bonanno, Brew-
in, Kaniasty, and Greca, 2010)
 การต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ท�าให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
เพือ่ลดแรงกระทบต่อตนเองและครอบครวัให้ได้มากท่ีสุด อย่างเช่นในสถานการณ์
โควิด-19 ท่ีสะท้อนเหตุการณ์และผลกระทบดา้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี วัย
แรงงานนอกจากต้องท�างานประจ�าแล้ว บางส่วนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นการ
ชั่วคราว หรือหาอาชีพเสริมเพ่ือประคับประคองครอบครัว รวมไปถึงการเปิด
โอกาส หรือหาทางในการเข้าถึงและติดตามขอ้มูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้เท่าทัน
สถานการณ์และป้องกันตนเอง เช่น พ่อแม่สอนลูกให้รู้จักการรักษาความสะอาด 
การสอนผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพมากขึ้น การหาหนทางกระชับความสัมพันธ์
ในครอบครวั ซึง่เหตกุารณ์เหล่านีจ้ะเป็นบทเรยีนส�าคญัท่ีท�าให้คนในสังคมได้เรยีน
รู้ที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ต่อจากนี้ไป เราอาจต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มีความถี่ 
และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเห็นถึงสัญญาณท่ีชัดเจนผ่านข่าวการพบหญิงผู้ป่วย
ชาวคองโกท่ีมีลักษณะอาการคล้ายไข้ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส ท่ีเข้าไปท�าลายระบบ
หลอดเลอืดใหญ่ ในช่วงต้นเดอืนมกราคม 2564 (Viral hermorrhagic fever) 
(Kiley, Formanek, & Kottasova, 2021) แม้ว่าชุดทดสอบจะฟ้องถึงผลที่
เป็นลบของเชื้อ Ebola ท�าให้ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอน แต่ก็มีการตั้งข้อ
สังเกตว่าคนไข้ดังกล่าวอาจจะเป็นคนไข้คนแรก (Patient zero) ของ Disease 
X ซึ่งองค์การอนามัยโลกมีการกล่าวถึงและให้ระมัดระวังมาตั้งแต่ปี 2561 โดย
ความรวดเร็วในการแพร่ระบาดอาจรวดเร็วไม่น้อยไปกวา่โควิด-19 และความ
รุนแรงอาจคลา้ยกับ Ebola รวมท้ังการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น
ตดิต่อกนัมาเป็นล�าดบันบัตัง้แต่สายพันธ์ุ อลัฟา ท่ีพบในองักฤษเมือ่ปี 2563 สาย
พันธุ์ เบตา ในแอฟริกาใต้ แกมมา ในบราซิล เดลตา ในอินเดีย เมื่อต้นปี 2564 
และโอไมครอนเมื่อปลายปี 2564 ที่ท�าให้ชาวโลก และชาวไทย ต้องเปลี่ยนแผน
และปรับความหวังเป็นระลอกๆ อย่างไม่มีท่าทีที่จะสิ้นสุดในเร็ววัน
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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปจัจุบันมีพัฒนาการการอย่างก้าว
กระโดด เป็นสิง่ทีบ่่งบอกว่าอนาคตของโลกจะเปล่ียนแปลงด้วยแรงขับเคล่ือน
ของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ตามกฎของมัวร ์ (Moore’s Law) ท่ีกล่าวถึงการเพิ่มข้ึนของจ�านวน
ทรานซิสเตอร์ในวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) เป็น 2 เท่าในทุกๆ 18 
เดือน โดยประมาณ (Lundstrom, 2003) และในปี 2050 นักวิทยาศาสตร์จะ
สามารถสร้างวงจร (circuit) ที่เล็กกว่าอะตอมของไฮโดรเจน รวมทั้งเทคโนโลยี
การประมวลผลควันตมั (Quantum computing) จะสามารถสร้างทรานซสิเตอร์
แบบอะตอมเดี่ยว (single-atom transistor) ได้ ซึ่งจะหมายถึงทั้งการหักล้าง
กฎของมวัร์ และการแทนท่ีคอมพวิเตอร์ยคุทรานซสิเตอร์ด้วยควนัตมัคอมพวิเตอร์ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราเร่งของพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นไปอีก 
โดยอาจเกิดขึ้นในระหว่างปี 2020-2040 นี้ (Matthews, 2019)
 ความก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนอตัราเร่งนีเ้ป็นสัญญาณ
ส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงของชวิีตมนษุย์อย่างกว้างขวางในทุกมติ ิซึง่การฉายภาพ
การเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนครัง้นี ้เลอืกท่ีจะรายงานเฉพาะ
เทคโนโลยีท่ีมีแนวโน้มและความเปน็ไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในปี 2040 เพื่อไม่
ให้การมองภาพอนาคตของครอบครวัไทย และโครงสร้างสังคมไทยเป็นภาพท่ีเพ้อ
ฝันมากเกินไป แมจ้ะไม่มีใครอาจล่วงรู้ได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาถึงครอบครัว
ไทยมากน้อยเพียงใดในอนาคต

 เทคโนโลยีกลุ่มนี้ ไม่อาจแยกพิจารณาจากกันเป็นเอกเทศได้ เนื่องจาก
มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และเปน็เทคโนโลยีท่ีใกล้ชิดกับชีวิตประจ�าวันของ
คนมากท่ีสุด โดยมีรากฐานท่ีส�าคัญมาจากการเก็บและประมวลข้อมูลต่างๆ บน
พื้นท่ีดิจิทัล เชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเข้าถึงสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวผ่านส่ือโซเชียล ซึ่งพื้นท่ีดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้เกิดข้ึนมา
ตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960s แต่ส่ือโซเชยีลเพิง่เข้ามาเป็นส่วนส�าคญัในการ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมไทยช่วงต้นปี 2000 ที่ผ่านมานี้เอง 
 ในช่วงแรกเป็นการใช้งานผา่นแอปพลิเคชันท่ีเรียกว่า ‘ไฮไฟว์ (Hi5)’ 
ภายหลังคนหันมานิยมใช้ ‘เฟซบุ๊ก’ แทน ต่อมาจึงกลายเป็นสื่อโซเชียลที่เชื่อมโยง
คนท่ัวโลกมากท่ีสุด เป็นเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้กิจวัตรท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ส่วนตวั การท�างาน การพาณชิย์ และอืน่ๆ ของคนกว่า 1.5 พนัล้านคนเข้าไปอยู่บน 
เฟซบุ๊ก ซึง่การขยายตวัของการใช้งานเฟซบุ๊กท�าให้แพลตฟอร์มต่างๆขยายตวัตาม
ไปด้วย จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ ตามมาอีกมากมาย รวมทั้งพัฒนาการของ 
สมาร์ทโฟน (smartphone) แท็บเล็ต (tablet) และอุปกรณ์ติดตามตัว เช่น  
สมาร์ทวอช (smart watch) ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการรองรับแพลตฟอร์ม 
เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ 
 นับวันแอปพลิเคชันก็ยิ่งมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น จากแต่เดิมเพียง
แค่การเชื่อมโยง (connect) กลุ่มคนในลักษณะของเครือข่ายสังคม (social 
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network) ภายหลังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยการจัดการด้านการเงิน 
สุขภาพ การค้าปลีก และอื่นๆอีกมากมาย
 ส่ิงเหล่านีเ้กิดขึน้แล้วในปี 2020 แต่พฒันาการท่ีก�าลงัก่อตวัและขยายตวั
ขึ้น คือ การเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
สมาร์ทวอช อย่างเช่น เครื่องใช้ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ  
ตู้เยน็ เครือ่งท�าน�า้อุ่น วดีโีอเกม บอร์ดเกม แม้กระท่ังตู้เส้ือผ้า รวมไปจนถงึรถยนต์ 
เกิดเปน็เทคโนโลยีท่ีเรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of things: 
IoTs) การเชื่อมโยงกันของอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบ
การใช้งาน และรูปแบบการด�าเนินชีวิตถูกบันทึกและเชื่อมโยงกันเกิดเป็นข้อมูล
ขนาดใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเรียกว่า ‘Big data’ 
 นักวิทยาศาสตร์ และนักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence: AI) ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหึมาน้ี และยัง
ได้มกีารพฒันาการประมวลผลควันตมั (quantum computing) ท่ีจะท�าให้การ
วเิคราะห์ข้อมูลมคีวามแม่นย�า และรวดเรว็ (low-latency) ใกล้เคยีงกบัเวลาจรงิ 
(near real-time) มากยิ่งขึ้น ส่วนเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ท�าให้
การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล และการท�าธุรกรรมต่างๆ มีความปลอดภัย ซึ่งจะ
ท�าให้ชีวิตประจ�าวันของผู้คนเข้าไปอยู่ในโลกแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น
 ปัญญาประดิษฐน์ับเป็นความก้าวหน้าท่ีส�าคัญในการเป็นหัวใจของ
เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร เพราะเป็นส่ิงท่ีท�าให้ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยี
เหล่านี้เหมือนมีความคิดและเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดล�าดับค�าส่ังเพื่อการแก้ปัญหา
ต่างๆ เรียกว่าอัลกอริทึม (algorithm) ชุดค�าส่ังเหล่านี้มีความซับซอ้น และ 
อจัฉรยิภาพสูงอย่างมาก ท�าให้เกิดส่ิงประดษิฐ์ต่างๆ สามารถเรยีนรู้แบบอตัโนมตัิ
ด้วยการเลยีนแบบการท�างานของประสาทมนษุย์ (deep Learning) และสามารถ
ท�าให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “แอลฟาโกะ” (AlphaGo) เอาชนะแชมป์โลกหมาก
ล้อม (โกะ) ซึ่งเป็นเกมท่ีมีความซับซ้อนอย่างมากเมื่อปี 2017 (Lee, 2018) 
ความก้าวหน้าของปัญญาประดษิฐ์ท�าให้เกิดการคาดการณ์ว่าภายในปี 2026 
จะมีปัญญาประดิษฐ์เป็นสมาชิกในกรรมการบริษัท (board of directors) 
ของบริษัทชั้นน�าหลายแห่ง (Thompson, 2015) นั่นหมายความว่าปัญญา
ประดิษฐ์และหุ่นยนต์จะไม่เพียงแต่จะแทนที่แรงงานระดับล่างในโรงงาน
เท่านั้น แม้แต่ระดับผู้จัดการไปจนถึงกรรมการบริษัทก็สามารถแทนได้
 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง และปัญญาประดิษฐ์จะท�าให้มนุษย์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในบ้านเชื่อมโยงกันมากขึ้น ปัญญาประดิษฐ์ใน
แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะเรียนรู้และจดจ�าข้อมูลส่วน
บุคคล (biometric authentication) รวมถึงรูปแบบพฤติกรรม (pattern 
of behaviours) ซึ่งอาจรวมถึงรูปแบบการด�าเนินชีวิต (lifestyle) ของคนใน
บ้าน สามารถปรับการท�างานของอุปกรณ์เองให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เช่น การปรับระดับความสวา่งในห้อง การเลือกเพลง การแจ้งเตือน 
เกี่ยวกับอาหารท่ีมีในตู้เย็น การส่ังเพิ่มเมื่ออาหารหมด การค�านวณแคลอรี่และ

57  |  ครอบครัวไทยในอนาคต: พ.ศ. 2583



ให้ค�าแนะน�าด้านโภชนาการ หรือเครื่องซักผ้าส่ังซื้อน�้ายาซักผ้าเพิ่มได้เอง และ
แม้แต่การให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการแต่งกายให้เขา้กับกิจกรรมท่ีระบุไว้ในปฏิทิน
ส่วนตัว ทั้งหมดนี้จะท�าให้บ้านมีลักษณะเป็น สมาร์ทโฮม (smart home) มาก
ยิง่ขึน้ ในปี 2022 การใช้อินเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ในระบบการจดัการในบ้าน 
(household management system) คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 392 
ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 5 รองจากอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการเมือง  
การขนส่งและลอจิสติกส์ ค้าปลีก และยานยนต์ (Statista Research 
Department, 2021)
 การก่อตั้งบริษัท Neuralink Corporation โดย อีลอน มัสก์ 
(Elon Musk) ในปี 2016 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมโยงสมองกับ
เครื่องกล (Brain-Machine Interfaces: BMI) และการซื้อบริษัท 
CTRL-Labs ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Start-up) ด�าเนินการ
ทดลองเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างสมองคนกับคอมพิวเตอร์ (neural 
interface หรือ brain-computer interface) (Wagner, 2019) 
รวมถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆ ส่งสัญญาณว่าในอนาคต
เทคโนโลยีจะยิ่งท�าให้คน คอมพิวเตอร ์ แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์ต่างๆ  
มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ค�าสั่งผ่านการพิมพ์ (hand free) 
หรือแม้แต่ผ่านเสียง (voice free) 
 ในแง่หนึง่จะช่วยให้การจดัการงานบ้านสะดวกสบาย มาตรฐานการด�ารง
ชวีติสูงขึน้ แต่ในอกีแง่หนึง่จะยิง่ท�าให้ค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนสูงขึน้ พึง่พาเทคโนโลยี 
กระแสไฟฟ้า และสัญญาณอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น
 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าการเชื่อมโยงระหว่างคนกับอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิส์และแพลตฟอร์มนีจ้ะขยายออกไปเชือ่มกบัส่วนต่างๆ ของเมอืงและ
ชุมชน และท�าให้เมืองยกระดับจากเมืองดิจิทัล หรือสมาร์ทซิตี้ (smart city) 
สู่การเป็นเมืองที่มีความรู้สึก (sentient city) (Institute for the Future 
for Dell Technologies, 2019) นบัตัง้แต่ราคาของโทรศพัท์เคลือ่นท่ีประเภท
สมาร์ตโฟนลดลงท้ังด้วยพฒันาการของเทคโนโลยแีละการมค่ีายผูผ้ลติเข้ามาร่วม
กันแข่งขันกันหลายค่าย 
 สมาร์ทโฟนก็ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะกับคนท่ีมีรายได้สูงเท่านั้น ในขณะ
ที่ประชากรไทยในปี 2520 มีจ�านวนประมาณ 65.37 ล้านคน (ส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562ข) การเข้าถึงอุปกรณ์ส่ือสาร
เคลื่อนท่ีซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีมากถึง 93.39 ล้านเครื่อง 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 143 (We are social, 2020) พอจะสะท้อนให้ภาพ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนท่ีของคนไทยท่ีกว้างขวางและ
ทั่วถึงได้ ท�าให้เกิดยุค “ตื่นโซเชียล” และปรากฎการณ์ “สังคมก้มหน้า” เริ่มจาก
เสียงบ่นแสดงความกังวลของพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่ีมีต่อพฤติกรรมการเสพติดส่ือ 
โซเชยีล และท�าให้เดก็ก้มหน้าก้มตาหมกมุ่นกบัโทรศพัท์มือถอืและแท็บเล็ต จนภาย
หลังทั้งพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และทุกคนในครอบครัวต่างคนต่างก้มดูโทรศัพท์ 

จะเกิดอะไรขึ้นกับ 
ครอบครัว และสังคมไทย  
เมื่อคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 
และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกับ
สมอง ด้วย Brain-interface 
technology ได้
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มอืถอื และแทบ็เล็ตโดยให้ความใส่ใจกบัการใช้เวลาพดูคุย และมปีฏิสมัพนัธ์
กันน้อยลง (สุขภาพคนไทย, 2562)
 แม้สื่อโซเชียลจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่ดูทันสมัย ทันโลก มีศักยภาพทาง
เทคโนโลยสูีง ปรบัตวัอย่างรวดเรว็ และเปิดใจรบัส่ิงใหม่ๆ แต่กค่็านยิมดัง้เดมิ และ
อาจรวมท้ังแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จารีต และเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงไปด้วย (จุลนี เทียนไทย และคณะ, 2563)
 ในปี 2040 อุปกรณ์สื่อสารเคล่ือนท่ีและเทคนิคการแสดงภาพ 
(display technique) แบบโฮโลแกรม (hologram) จะมีการพัฒนาไป
ไกลยิ่งขึ้นเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างคนกับอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความสะดวกมากขึ้น อุปกรณ์สวมติดตัว 
(wearable devices) เช่น สมาร์ทวอช แว่นมองภาพเสมือนจริง (Virtual 
Reality Glasses) ชุดแฮปติก (haptic suit) เพื่อช่วยการสัมผัสทั้งแบบ
เสมือนจริง (Virtual Reality: VR) แบบความเป็นจริงเสริม (Augment-
ed Reality: AR) และความเป็นจริงผสมผสาน (Mixed Reality: MR) 
ซึ่งอาจเรียกรวมๆ ว่า ความเป็นจริงขยาย (Extended Reality: XR) จะ
เข้าสู่ระดับการพาณิชย์และซื้อขายอย่างกว้างขวาง (commercialized)  
และเข้าถึงครัวเรือนมากขึ้น
 อุปกรณ์ล�้ายุคเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ การเรียนรู ้ การด�าเนิน
ชีวิตอย่างกว้างขวาง สังคมท่ีเคยก้มหนา้อาจกลายเป็น “สังคมเงยหน้าแต่ไม่
ได้มองกัน” เพราะต่างคนต่างมีแว่นมองภาพเสมือนจริง และชุดแฮปติกเต็ม
ชุดบ้าง ครึ่งชุดบ้าง เป็นของตัวเอง สังคมไทยอาจเห็นสมาชิกในครอบครัวแต่ละ
คนสวมแว่นหรือหน้ากากมองภาพเสมือนจริงของตัวเองมองภาพท่ีปรากฏอยู่
ในจอ ขยับมือเท้าแสดงปฏิกิริยากับบรรยากาศภาพและเสียงท่ีปรากฏอยู่ในจอ
ราวกับคนคลุ้มคลั่ง ซึ่งแต่ละคนจะเสพเนื้อหา (content) ท่ีถูกจริตนิสัยของตัว
เอง ผลิตโดยผู้ผลิตเนื้อหา (content provider) ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นให้
เลือกมากมาย และอาจท�าให้ภาพความสมัพันธ์ในครอบครัวทีห่่างเหินกันมากขึ้น 
การหมกมุ่น ล่อลวง รังแกผ่านโลกไซเบอร์ (cyber bully) อย่างที่ Catherine 
Steiner-Adair และ Teresa Barker (2013) บรรยายไว้ในหนังสือ ‘The 
Big Disconnect’ ยิ่งรุนแรงและเลวร้ายขึ้น

 โลกได้จนิตนาการถงึเครือ่งจกัรกลท่ีสามารถช่วยท�างานต่างๆ แทนคนได้

สังคมก้มหน้าในทศวรรษ 2010s 
อาจเปลี่ยนเป็นสังคมเงยหน้า แต่
ไม่ได้มองไปที่ใครหรือพูดคุยกับ
ใคร ภายใต้แว่น VR ที่ทำาให้ต่าง
คนต่างยิ่งมีโลก และ Content 
ของตัวเอง
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หุ่นยนต์ ชีวจักรกล 
และกายอุปกรณ์

มาตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณ ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ในศตวรรษท่ี 20 และ 21 สร้างความจริงให้กับวรรณคดีเพ้อฝันยุค
โบราณ และนิยายวิทยาศาสตร์ยุคใหม่อย่างแฟรงเกนสไตน์ ออร์ เดอะ โมเดิร์น 
โพรเมธีอุส (Frankenstein; or, The Modern Prometheus) โดย แมรี  
เชลลย์ี (Mary Shelley) ถกูน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ และเดอะโพสิโทรนคิแมน 
(The Prositonic Man) โดย ไอแซค อะซิมอฟ (Isaac Asimov) ซึ่งภายหลัง
น�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง ไบเซนเทนเนียลแมน (Bicentenial Man) แม้
เรือ่งราวเกีย่วกบัหุ่นยนต์จะแฝงโศกนาฏกรรมในรปูแบบต่างๆ แต่นกัวิทยาศาสตร์
กม็ุ่งหน้าพฒันาหุ่นยนต์เพือ่ให้มาท�างานรบัใช้มนษุย์ทุกยคุทุกสมยั และมเีป้าหมาย
ที่จะท�าให้หุ่นยนต์ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว มีรูปร่างหน้าตา ตลอดจนถึงกับมีความ
รู้สึกนึกคิดเหมือนกับคนมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
 อันท่ีจริง ในทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (robotics) กลไกใดๆ ท่ีท�างาน
แทนคน หรือตัดสินใจแทนคนได้ล้วนแต่ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ทั้งสิ้น แต่เมื่อพูดค�าว่า
หุ่นยนต์แล้ว คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเครื่องจักรที่มีรูปร่างหน้าตา แสดงอากัปกิริยา 
และส่งเสียงคล้ายคน ซึ่งเรียกว่า ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) แต่ก่อนการใช ้
หุ่นยนต์ท�างานแทนคนในโรงงานเพือ่ลดการใช้แรงงานคนด้วยสาเหตตุ่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นต้นทุนท่ีสูง การคาดเดาต่อการเปลีย่นแปลงทางร่างกายอารมณ์จติใจได้ยาก 
และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องออกแบบให้รูปลักษณ์ท่ี
คล้ายกบัคน แต่เมือ่มกีารพฒันาเทคโนโลยหุ่ีนยนต์ให้มาท�างานใกล้ชดิกบัคนมาก
ขึ้น จึงต้องท�าให้มีลักษณะคล้ายคนมากขึ้น 
 ในเดอืนกรกฎาคม ปี 2015 โรงแรม Henn-na ในประเทศญีปุ่่น ซึง่เป็น
หนึง่ในประเทศท่ีมคีวามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยหุ่ีนยนต์มากท่ีสุด เป็นโรงแรมแรก
ท่ีเริ่มด�าเนินการใช้พนักงานท่ีเป็นหุ่นยนต์ท้ังหมด ตั้งแต่การจอง ต้อนรับเพื่อลง
ทะเบียนที่เคาเตอร์ บาร์ และบริการส่งอาหารไปห้องพัก (room service) รวม
ถึงบริการอื่นๆ เช่นเดียวกัน (Rajesh, 2015) แม้ในอีก 4 ปีต่อมาจะมีข่าวการ
ปลดพนกังานหุ่นยนต์ออกจ�านวนมาก เนือ่งจากยงัปฏบิตังิานไม่มปีระสิทธิภาพใน
การใช้วิจารณญาณเฉกเช่นมนุษย์ (Mochizuki, 2019)
 แต่มข่ีาวการพฒันาการ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยหุ่ีนยนต์ ท�าให้
เกิดความหวังของการท่ีหุ่นยนต์ และมนุษย์จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคต เช่นใน
กรณีของ “โซเฟีย” (Sophia) หุ่นยนต์สาวประดิษฐ์โดย ดร.เดวิด แฮนสัน (Dr.
David Hanson) ผู้ก่อตั้งบริษัท แฮนสัน โรโบติกส์ (Hanson Robotics) ซึ่งมี
ส�านกังานใหญ่อยู่ท่ีฮ่องกง โซเฟียปรากฏตวัครัง้แรกในเดอืนมีนาคม 2016 ท่ีเมือง
ออสติน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาในงาน South by Southwest Festival 
(SXSW) สามารถสนทนาตอบโต้กับมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด และได้รับสัญชาติ
ซาอุดิอาระเบียเป็นหุ่นยนต์ ซึ่งถือเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีสัญชาติ
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
จากขอ้มูลของสหพันธ์หุน่ยนต์นานาชาติ (International Federation of  
Robotics: IFR) การใช้หุ่นยนต์ท่ัวโลกในปี 2019 มปีระมาณ 2.7 ล้านยนูติ (units) 

Robot แบบ Humanoid อาจ

ยังเข้ามาถึงครัวเรือนไทย 

ส่วนใหญ่ช้ากว่าเทคโนโลยี  

Bionic และ Prosthetic ใน 

รูปแบบที่สวมใส่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้

สูงอายุไทย (ที่มีฐานะ) พึ่งพา

ตัวเองได้มากขึ้น
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มอีตัราการขยายตวัจากปี 2018 ประมาณร้อยละ 12.5 เอเชยีและออสเตรเลยีเป็น 
กลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์ที่มากที่สุด 
 ในปี 2019 มีสัดส่วนการตดิตัง้หุ่นยนต์คดิเป็นร้อยละ 67 ในขณะท่ียโุรป
มสัีดส่วนร้อยละ 21 และทวีปอเมรกิา ร้อยละ 13 ส่วนหนึง่อาจเป็นเพราะภมิูภาค
เอเชียเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวนมาก และข้อมูลนี้เป็นการรายงาน
ภาพรวมของหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ 
 ประเทศไทยใช้หุ่นยนต์ในล�าดับที่ 13 ของโลก มีประมาณการติดตั้งเมื่อ
ปี 2019 ประมาณ 2.9 ล้านยูนิต ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
(International Federation of Robotics, 2020a) ส�าหรับหุ่นยนต์บริการ 
(service robots) ในปี 2020 มีราว 26.5 ล้านยูนิต เพิ่มจากปี 2019 ราว
ร้อยละ 15 มูลค่าราว 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มจากปี 2019 ราวร้อยละ 
15 เช่นเดียวกัน ในจ�านวนนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานครัวเรือน 21.6 ล้านยูนิต คิด
เป็นมูลค่า 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2020 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 48.6 
ล้านยูนิตคิดเป็นมูลค่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 (International 
Federation of Robotics, 2020b) ท�าให้สามารถมองไปในอนาคตได้ว่า  
หุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยงานในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น

 แม้ในปัจจุบนัหุ่นยนต์ “ดนิสอมิน”ิ ของบรษิทั CT Asia Robotics Co. 
(Leesa-nguansuk, 2018) ท่ีบุกเบิกโดยคนไทย และมีสถานะเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) มีผลิตออก
มาแล้วถงึ 4 รุ่น (Version) แต่ยงัไม่ใช่หุ่นยนต์ท่ีมีรปูร่างเป็นมนษุย์ พดูจาตอบโต้ 
และท�างานช่วยงานบ้านได้อย่างหลากหลาย แต่ก็มีปัญญาประดิษฐ์ท่ีสามารถ 
เรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมของคน ปัจจุบันวางเป้าหมายการผลิตเพื่อช่วยคนไข ้
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) สามารถช่วยรับโทรศัพท์ เตือนการกินยา เตือน
การออกก�าลังกาย ชวนเล่นเกม รวมท้ังส่งการแจง้เตือน (notification) ไป
ยังผู้ดูแล (care giver) หรือญาติ หากคนไข้ท�ากิจกรรมอะไรท่ีนอกเหนือไป
จากกิจวัตรและมีความเส่ียงภัย ปัจจุบันโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้น�ามาจดัจ�าหน่ายในราคาอยู่ท่ีประมาณ 65,000- 

การมีหุ่นยนต์ที่มีความ 
ซับซ้อนขึ้น และอาจมีราคาที่
ถูกลง มีฟังก์ชันที่จำาเป็นให้
เลือกและราคาที่ปรับเปลี่ยน
ตามฟังก์ชันที่ต้องการ 
เข้ามาเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวไทย ก็ไม่น่าจะไม่
เกินความเป็นไปได้เท่าใดนัก
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85,000 บาท สามารถเช่าเป็นรายเดือนได้ เดือนละ 2,900 บาท ซึ่งอาจจะเป็น
ราคาที่เหมาะสมส�าหรับครอบครัวรายได้ปานกลาง-สูงขึ้นไป อีกทั้งยังมีแผนที่จะ
ผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลาดค้าปลีกเพื่อให้เป็นหุ่นยนตช์ว่ยขายในรา้นค้าปลีกประเภท
ต่างๆ อีกด้วย ฉะนั้นในอีก 20 ปีข้างหน้า การมีหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนขึ้น และ
อาจมีราคาท่ีถูกลง มีฟังก์ชันท่ีจ�าเป็นให้เลือกและราคาท่ีปรับเปลี่ยนตามฟงักช์ัน
ที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวไทย
 นอกจากหุ่นยนต์แล้ว ชีวจักรกล ซึ่งหมายถึงเครื่องกลที่มีกลไกอัจฉริยะ
เข้ามาเสรมิอวยัวะบางส่วนของร่างกาย เช่น แขนกล (bionic arm) ขากล (bionic 
leg) ท�าหน้าท่ีเป็นกระดกูหรอืโครงสร้างแขง็ภายนอก (exoskeleton) สามารถ
ส่ังการด้วยสัญญาณประสาทหรอืระบบส่ังการอืน่ใดๆ เพือ่ให้เครือ่งชวีจกัรท�างาน
ตามที่ต้องการ 
 ปัจจุบันมีการผลิตเป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ (wearable item) ที่จะช่วย
เสริมศักยภาพของร่างกาย เครื่องชีวจักรกลนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้พิการ
ท่ีสูญเสียอวัยวะ และผู้สูงอายุท่ีแขนขาไม่มีก�าลังหรือไม่สามารถท�างานได้อย่าง
เดิม เช่น เครื่อง ASIMO-STYLE Bionic Legs ของบริษัทฮอนด้า (Honda) 
หรือ Open-source prosthetic leg โดยนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ณ เมืองแอนอาร์เบอร์ (Ann 
Arbor) และ Shirley Ryan Ability Lab ซึ่งเป็นขาจักรกลเพื่อทดแทนขาท่ี
เสียไป สามารถส่ังการด้วยสมองท่ีผลิตด้วยต้นทุนต�่ามาก ชีวจักรกลเหล่านี้จะ
เข้ามาช่วยคนในครอบครวัไทยมากขึน้ในอนาคต เพือ่ให้ผู้สงูอายแุละผู้พกิาร
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และอาจมีให้เห็นก่อน 
หุ่นยนต์ช่วยงานบ้านเนื่องจากมีราคาที่ต�่ากว่า รวมทั้งรถยนต์ไร้คนขับ (au-
tonomous car/ self-driving car) ซึ่งเป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่ท�างานร่วม
กบัเทคโนโลยหุ่ีนยนต์และปัญญาประดษิฐ์กค็าดว่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อ
การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่โดยล�าพังมากขึ้นในอนาคต

 สังคมไทยมีความคุ้นเคยกับความเป็นพหุลักษณ์ (plurality) มาตั้งแต่
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สมัยอยุธยา ส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดรับชาวต่างชาติเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
การสงคราม และการเมอืง โดยชาวต่างชาตเิหล่านัน้น�าวัฒนธรรมของตนตดิตวัเข้า
มาด้วย ปรากฏร่องรอยเป็นความหลากหลายทั้งด้านชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา 
และวิถีชีวิตในแต่ละยุค 
 ทั้งนี้ ความแตกต่างส�าคัญของพหุลักษณ์ในสังคมไทยระหว่างใน
อดตีและปัจจุบันคอืการเปิดพืน้ท่ีให้กบัอัตลักษณ์รอง (ท่ีไม่ใช่อัตลักษณ์หลัก) 
ที่มากขึ้นกว่าในอดีต อาจเป็นเพราะการขยายตัวของอัตลักษณ์รอง หรืออาจ
เพราะสังคมไทยเปิดใจกว้างขึ้น หรืออาจเพราะอัตลักษณ์รองท้ังหลายมีคุณค่า
บางประการต่อสังคมไทย หรืออาจเพราะกระแสสากลเรื่องการเคารพสิทธิของ 
ผู้อื่น หรืออาจเพราะเหตุผลทั้งหมด หรือแม้แต่แค่บางส่วนที่กล่าวมา แต่ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลใด ความเป็นพหุลักษณ์ในสังคมไทยก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัว และได้
รับการยอมรับมากขึ้น

 สังคมไทยเป็นสังคมพทุธมาโดยตลอด ไม่ใช่เพยีงสะท้อนจากสัดส่วนของ
ผู้ท่ีแจ้งว่า “นบัถอืพทุธศาสนา” เพราะในทางปฏบิตัแิล้วผู้ปกครองจะแจ้งการนบัถอื
ศาสนาของลกู โดยถอืเอาตามศาสนาท่ีตนเองนบัถอื และการปลกูฝังด้านคณุธรรม 
และจรยิธรรม กจ็ะเป็นไปตามศาสนา และจารตีของแต่ละครอบครวั ซึง่มีลักษณะ
เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ บุคคลเดียวในสังคมไทยท่ีต้องประกาศตัวอย่างเป็นทางการ
ต่อสาธารณชนว่าตนเองนบัถอืศาสนาอะไรแต่เพยีงพระมหากษตัรย์ิเท่านัน้  ความ
เป็นสังคมพุทธแสดงออกจากการท่ีพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนวัฒนธรรมและ
ลกัษณะต่างๆ ในสังคมไทยล้วนมีรากฐานมาจากศาสนาพทุธ และแม้ผู้ท่ีมิได้นบัถอื
ศาสนาพทุธกพ็ลอยยอมรบัอทิธิพลเหล่านัน้ไปด้วย เช่น วันส�าคญัทางศาสนาพทุธ
ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
 อย่างไรก็ตาม แม้ในพุทธศาสนาเองก็มีความหลากหลายปลีกย่อยท่ี
เกินกว่าชาวพุทธท้ังโดยนิตินัย และพฤตินัยจะสังเกตเห็นได้ อย่างเช่น การผสม
ผสานอย่างแยกไม่ออกระหว่างจารีตในพุทธเถรวาท พุทธมหายาน ความเชื่อใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และการนับถือผี ท�าให้ในวัดไทยจึงมีท้ังการวิปัสสนา  
พระพทุธรปู เจ้าแม่กวนอมิ พระสงักจัจายน์ พระพรหม พระพฆิเนศ และศาลผ ี
 คนไทยจ�านวนไม่นอ้ย ท้ังท่ีมีเชื้อสายจีนและไม่มีเชื้อสายจีนต่างร่วมกัน
ถือศีลกินเจระหว่างเทศกาล ร่วมการฉลองเทศกาลคริสต์มาส ขณะที่ตามสถานที่
ราชการ และส�านักงานเอกชนมีห้องละหมาด รวมทั้งมีการระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่ง
ต้องห้าม และข้อปฏิบัติของอิสลามิกชน 
 แม้ว่าในปัจจุบันพุทธศาสนายังแสดงอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นในสังคมใน
ฐานะของ “ศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถอืมาช้านาน” (ในรฐัธรรมนญู
ปี 2559 ไม่ได้มีการระบุว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ) ศาสนา
และจารีตอื่นๆ ในสังคมไทยก็ได้รับการยอมรับและมีพื้นท่ีในสังคมมากขึ้น จาก
รายงานส�ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ในปี 2561 พบว่าใน

พหุลักษณ์สังคมไทย
กับความเป็นไปของ
ครอบครัว

ศาสนาและความเชื่อ
กับครอบครัวไทย
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ประเทศไทย ผู้คนส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 นับถือศาสนาพุทธ รองมาคือ ศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ ร้อยละ 5.4 และ 1.1 ตามล�าดับ สิ่งท่ีน่า
สังเกตจากรายงานนี้ คือ พบว่ามีผู้ที่ไม่มีศาสนาในสัดส่วนต�่ากว่าร้อยละ 0.1 
(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) แม้เป็นตัวเลขท่ีไม่สูงมากนัก แต่ถือเป็น
หนึ่งในสัญญาณว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกที่จะไม่นับถือศาสนาในสังคมไทยใน
ปัจจุบัน

 ฐานคติทางศาสนามีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการมีลูก ท้ังในแง่การ
ท�าแท้งโดยตรง และการคุมก�าเนิดด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งส�าหรับการท�าแท้งแล้ว ทั้ง
ศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ (ไพฑูรย์ สวนมะไฟ และ อุทัย สติมั่น, 2560;  
กมลณัฐน์ น้อยไกรไพร, 2554; สังคม ฮอหรินทร์, 2554) เป็นการแสดงออก
ถึงการต่อต้านทางจารีตอย่างรุนแรง ด้วยการท�าลายชีวิตและขัดต่อส่ิงท่ีพระเจ้า
ประทาน ตวัอ่อนมาในครรภ์มารดาเป็นส่ิงมีชวิีตเสมอไม่ว่าจะมีอายเุท่าใด มีสภาพ
เป็นอย่างไร หรือมีการตั้งครรภ์เกิดจากความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งเป็นมุม
มองที่แตกต่างจากแนวคิดทางกฎหมายและการแพทย์
 การต่อสู้ทางความคิดของท้ังสองฝ่ายยังไม่มีท่าทีท่ีจะได้บทสรุปท่ีลงตัว 
ได้มกีารก่อตัง้เครอืข่ายอาสาเพือ่การยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั (referral sys-
tem for safe abortion) (เครอืข่าย RSA, 2564) เพือ่ช่วยเหลอืผู้หญิงท้องไม่
พร้อม และการมีบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นการด�าเนินการที่ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง 
 ในกรณีของการคุมก�าเนิดด้วยวิธีต่างๆ นั้นแม้ในทางศาสนาจะมองว่า
เป็นความผิดทางศีลธรรม แต่การติเตียนทางสังคมจะรุนแรงขึ้นอย่างไร ขึ้นอยู่กับ
นกิายและบรบิททางวัฒนธรรมเป็นส�าคญั (Hill, Siwatu, & Robinson, 2014) 
อย่างเช่นในสหรฐัอเมรกิาท่ีกลุ่มศาสนาต่างๆ แสดงท่าทีสนบัสนนุต่อการคมุก�าเนดิ
มากขึน้ (Wilde & Danielsen, 2014) อย่างไรกต็าม หากเปรยีบเทียบระหว่าง
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์แล้ว อิสลามิกชนจะเป็นกลุ่มท่ี 

อิทธิพลทางความเชื่อ และ
ศาสนาที่แตกต่างกัน อาจ
ทำาให้คนไทยที่นับถือศาสนา
ต่างกันมีอัตราเจริญพันธุ์
ที่แตกต่างกัน และมีขนาด
ครอบครัวที่แตกต่างกัน
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ต่อต้านต่อการคุมก�าเนิดรุนแรงกว่าศาสนาอื่น (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2557;  
ทัศณีย์ หนูนารถ, เบญจวรรณ ละหุการ, และ วิชชุตา มัคสิงห์, 2563)
 การเติบโตของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และความเป็นเหตุ-ผลตาม
หลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมาพรอ้มกับความเป็นสมัยใหม่ (modernization) มีผล
ต่อแนวคิดท่ีอยู่บนพื้นฐานของศาสนา ความเกรงกลัวต่อบาปท่ีเคยเป็นกลไก
ควบคุมความสงบเรียบร้อยในสังคมก�าลังถูกท้าทายมากขึ้น รวมทั้งความขัดแย้ง
กันระหวา่งคนรุ่นเก่าท่ีเติบโตขึ้นมาพร้อมกับจารีตและความเชื่อ กับคนรุ่นใหม่ท่ี
เติบโตขึ้นมาในสังคมฐานวิทยาศาสตร ์ การพิสูจน์ยืนยันเชิงประจักษ์ และกลไก
ทุนนิยม (ที่เข้มข้นกว่าในอดีต) แม้แต่ศาสนาเองก็มีบางส่วนที่กลายเป็นพื้นที่ของ
การแสวงทุน และความเชือ่ท่ีเตบิโตส่วนใหญ่เป็นความเชือ่ท่ีเชือ่มโยงกบัโชคลาภ
และการเสรมิดวง แม้จะมีบางส่วนท่ีมุ่งสู่การปฏบิตัจิติ วิปัสสนาและสมาธิ แต่กย็งั
เป็นส่วนน้อยและเข้าถึงได้ยาก
 การเปลี่ยนแปลง และความระคนกันของศาสนาและความเชื่อในสังคม
ไทย ตลอดจนการไร้ศาสนาอาจส่งผลตอ่ความเข้มแข็งของครอบครัว ท้ังในทาง
จิตใจ เช่น การเห็นคุณค่าของการดูแลบุพการีที่ลดลง และในทางโครงสร้าง เช่น 
การเห็นคุณค่าไม่ต่างจากเดิมแต่มีความจ�าเป็นท่ีท�าให้ไม่สามารถดูแลกันและ
กัน ได้อย่างเต็มท่ี ดว้ยข้อจ�ากัดด้านการเงิน พื้นท่ี หรือระยะทาง การให้ความ
ส�าคัญกับการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ รวมถึงการประนีประนอม (compromise) 
กับมาตรฐานทางจริยธรรม และศีลธรรม เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าใหค้นรุ่นใหม่รูสึ้ก
ว่าสังคมไม่ปลอดภัยที่จะเลี้ยงลูก และมีลูก (มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ, 
2562)

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) ซึ่งเป็นช่วงปลายของรัฐบาล 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และต้นรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน มีความ 
โดดเด่น และร้อนแรงด้วยการหลัง่ไหลเข้ามาของการลงทุนจากต่างชาตเิพือ่ใช้ไทย
เป็นฐานในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และภาคบริการ ตลอดจนมีความต้องการ
แรงงานฝีมือ (Skilled labour) จ�านวนมากเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานต่างๆ ท�าให้มี
การพัฒนาด้านการศึกษาที่สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลได้เพิ่มมากขึ้น ยกระดับ
การจ้างงานของแรงงานไทย ดึงแรงงานไทยออกจากงานภาคการเกษตร รวมทั้ง
การจ้างงานระดับล่างโดยเฉพาะงานท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสกปรก เส่ียงภัย
อันตราย และยาก (dirty, dangerous, and difficult jobs) จนท�าให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงาน (ชมนาถ นิตตะโย, โสภณ ธัญญาเวชกิจ, บวรวิชญ์ จินดารักษ์, 
และ นนัทนติย์ ทองศร,ี 2563) กลายเป็นแรงดงึดดูให้แรงงานต่างชาตจิากประเทศ
ใกล้เคียง โดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และลาวเดินทางเข้ามาท�างาน 
 จากสถิติของส�านักงานบริหารแรงงานต่างด้าวเม่ือเดือนธันวาคม 
ปี 2562 พบว่าแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท�างานมีประมาณ 3 ล้านคน 
ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในสัดส่วนมากกว่าครึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มากกว่า 

แรงงานข้ามชาติกับ
การกลายเป็นไทย
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ร้อยละ 90 เป็นแรงงานจากเมียนมา ลาว และกมัพชูา ต่อมาในเดอืนพฤศจกิายน 
ปี 2563 จ�านวนของแรงงานต่างด้าวคงเหลอืลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 2.5 ล้านคน 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิด-19 ท�าให้แรงงานส่วนหนึ่งเดินทางกลับ  
 อย่างไรกด็ ีตวัเลขข้างต้นนีเ้ป็นรายงานจ�านวนแรงงานต่างชาตท่ีิเข้าเมอืง
ถูกกฎหมาย และมีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง หากแต่ในรายงานการย้ายถิ่นของ
ประเทศไทยในปี 2562 โดยคณะท�างานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ ว่า
ด้วยการย้ายถิ่นของประเทศไทย (United Nations Thematic Working 
Group on Migration in Thailand) (2019) คาดว่าแรงงานย้ายถิ่นใน
ประเทศไทยอาจมีจ�านวนสูงถึง 4.9 ล้านคน

 หากนบัย้อนไปถงึการขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 หรือเกือบ 30 ปีก่อนก็พอจะเห็นได้ว่าแรงงานต่าง
ชาติเหล่านี้อาจเป็นรุ่น (generation) ที่ 2 ที่เข้ามาท�ามาหากินในประเทศไทย 
แรงงานเหล่านี้จ�านวนไม่น้อยสร้างครอบครัวและมีลูกในประเทศไทย องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่น (International Organization for Mi-
gration) คาดว่าลูกของแรงงานต่างชาติท่ีอยู่ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 
5 แสนคน (UNESCO Bangkok, 2020) ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับความเป็น
อยู่ของลกูแรงงานข้ามชาตใินอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของสถาบนัวิจยัประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ กัญญา อภิพรชัยสกุล, 
2562) พบว่า ลกูแรงงานข้ามชาตท่ีิเกิดในประเทศไทย เข้าถงึการจดทะเบยีนการ
เกิดเพยีงร้อยละ 73.7 พ่อแม่บางส่วนจะส่งลกูกลบัไปให้ครอบครวัเดมิท่ีประเทศ
ต้นทางช่วยเล้ียงจนถงึอายท่ีุพอจะช่วยเหลือตวัเอง หรอืพอจะช่วยครอบครวัท�างาน
ได้จึงกลับมาอยู่กับพ่อแม่ และมีบางส่วนที่จะเลี้ยงลูกจนถึงวัยเข้าโรงเรียนแล้วส่ง
กลับไปเข้าโรงเรียนที่ประเทศต้นทาง

ประมาณร้อยละ 70 ของ 
ลูกแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะ
ที่มีเชื้อสายเมียนมา กัมพูชา 
และลาววันนี้ จะเป็นพลเมือง
ชั้นฐานของสังคมไทยใน
อนาคตเนื่องจากข้อจำากัดใน
การเข้าถึงการสาธารณสุข 
และการศึกษา
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 นอกจากนี้ ยังพบว่าร้อยละ 71.5 ของลูกแรงงานต่างชาติท่ีเกิดใน
ประเทศไทย พ่อแม่มีแผนการท่ีจะให้อยู่ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งหากเป็นเช่น
นั้นในอีกราว 20 ปีข้างหน้า ลูกแรงงานต่างชาติราว 2-3 แสนคน ที่จะอยู่
ในประเทศไทย ซึ่งจะเติบโตไปเป็นคนวัยแรงงาน และสร้างครอบครัวและ
อยู่ในประเทศไทย หากค�านึงถึงความขาดแคลนแรงงานในอนาคตอันเนื่องจาก
สถานการณ์สังคมสูงวัย กเ็ป็นเรือ่งน่ายนิด ีเนือ่งจากจะมแีรงงานเพิม่เตมิเพือ่ช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันลูกแรงงานต่างชาติเหล่านี้ประสบปัญหาการ
เข้าถงึสิทธิคุ้มครอง การศกึษา และการสาธารณสุขไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควร ในรายงาน 
Thailand Migrant Report 2019 (United Nations Thematic 
Working Group on Migration in Thailand, 2019) รายงานว่ามีลูก
แรงงานต่างชาติราว 2 แสนคน ที่ไม่มีโอกาสในการเข้าเรียน ส่วนในรายงาน
ขององค์การทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Children’s 
Fund: UNICEF) คาดว่ามีลูกแรงงานต่างด้าวเพียง 150,000 คน เท่านั้นที่
มีโอกาสในการเข้าเรียน (UNICEF Thailand, 2019)
 ในวนันีล้กูแรงงานต่างชาตจิ�านวนมากอยู่ในสภาพท่ีหาตวัไม่พบ และห่าง
ไกลจากทรัพยากรในการพัฒนาทุนมนุษย์ต่างๆ ที่จ�าเป็น ในขณะที่สังคมไทยโดย
รวมมีการขยายตัวของชนชั้นกลางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทุนมนุษย์
ของเด็กและเยาวชนไทยมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในอีก 20 ปี 
ข้างหน้าลูกแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นชนชั้นล่างกลุ่ม
ใหม่ของสังคมไทย

 ความหลากหลายของ “เพศสภาพ” (Gender) อยู่คู่กบัสังคมโลกมาเป็น
เวลานาน ในบทนิพนธ์ “ซิมโพเซียม” (Symposium) ของพลาโต (Plato) ตั้งแต่ 
385-375 ก่อนคริสตกาล เล่าถึงปุจฉาวงสุราว่าด้วยความรักของสหายหลาย
คนของพลาโต หนึ่งในนั้นคือ อริสโตเฟน (Aristophanes) นักเขียนบทละคร
ท่ีร่วมแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความรักโดยเริ่มว่า มนุษย์แต่บรรพกาลมีลักษณะ
กลมประกอบด้วยคน 2 คนในร่างเดียว และมี 3 เพศ คือ เพศที่เป็นคู่ของ ชาย-
ชาย ในร่างเดียวเป็นบุตรแห่งพระอาทิตย์ เพศที่เป็น หญิง-หญิง ในร่างเดียวเป็น
บุตรแห่งพิภพ และเพศที่เป็น หญิง-ชาย ในร่างเดียวเป็นบุตรแห่งพระจันทร์ ซึ่ง
ร่างที่มีทั้งสองเพศนี้ อริสโตเฟน เรียกว่า แอนโดรจีนี (Androgyny) นอกจากนี้  
อริสโตเฟนยังได้อรรถาธิบายเกี่ยวกับความอับอายของความรักระหว่างคนท่ี
มีเพศเดียวกัน ความหลากหลายทางเพศไม่เพียงแต่มีมานาน แต่ยังคู่กับ
ความรู้สึกด้อยค่าและซ่อนเร้นมาเป็นเวลานานอีกด้วย
 แม้จะยงัไม่มหีน่วยงานใดท่ีมีตวัเลขจ�านวนของผู้มีความหลากหลายทาง
เพศที่แน่ชัด แต่ในงานวิจัย Overlapping Psychographic Dimensions 
among Male, Female and Queer in Thailand (Samutachak, 
Darawuttimaprakorn, Ruchirongnangkoon, & Tapienthong, 2018) 

ครอบครัว
เพศทางเลือก
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ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยจ�านวน  
1,707 คน เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ พบว่ามีเพียงประมาณ
ร้อยละ 4 ทีร่ะบุว่าตนเองเป็นเพศอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ชายหรอืหญงิ และในจ�านวนนี้
ประมาณร้อยละ 78 เป็นผู้มีเพศก�าเนิด (Biological sex) เป็นชาย
 สังคมไทยมีท่าทีท่ีเปิดรบัความหลากหลายทางเพศมากข้ึน โดยเฉพาะใน
ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้จะเห็นว่ามีนวนิยายประเภท “วาย” ซึ่งมาจากค�าในภาษา
ญี่ปุ่น “ยะโออิ” หมายถึงนวนิยายแนว “ชายรักชาย” เป็นท่ีนิยมมากขึ้นในกลุ่ม 
วัยรุ่นไทย และต่อมาได้มีการสร้างเป็นละครทั้งในโทรทศัน์ช่องหลัก และโทรทัศน์
ออนไลน์ (Online TV) เรียกกันติดปากว่า “ซีรีส์วาย” ซึ่งก�าลังได้รับความนิยม
มากขึ้น มีรายงานว่าในปี 2020 ละครซีรีส์วายมีฐานคนดูเพิ่มขึ้นถงึร้อยละ 
328 และประเทศไทยได้ชื่อว่าผลิตซีรีส์วายมากที่สุดในเอเชีย โดยระหว่าง
ปี 2019-2020 ผลิตถงึ 40 เรื่อง มีนวนิยายวาย 1,533 เรื่อง ผลิตโดย 75 
ส�านักพิมพ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) 

 ดาราวยัรุ่นชายต่างออกมาแสดงบทบาทแนววายท้ังในโฆษณา ภาพยนตร์
สั้น และคอนเสิร์ตมากขึ้น อย่างไม่ขัดเขิน “คู่จิ้น” ซึ่งหมายถึงคู่รักชาย-ชาย ใน
จินตนาการของสาวๆ และหนุ่มๆได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับมหาศาล
 ในป ี 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตท่ีได้มี
การต่อสู้มาตั้งแต่ปี 2555 และผ่านการปรับแก้มาแล้วถึง 6 ครั้ง เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมากท่ีสุด โดยเฉพาะในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่คู่รักเพศเดียวกันพึงเข้าถึงได้ อาทิ การเข้าถึงทรัพย์สินร่วม
กัน และการท�าธุรกรรมร่วมกัน การอุปการะบุตรบุญธรรม การฟ้องหย่าและฟ้อง
ร้องค่าอปุการะเลีย้งด ูการรบัมรดก แต่กย็งัมบีางสิทธ์ิท่ียงัไม่ครอบคลมุ อาทิ การ
ขอสัญชาติให้กับคู่ชีวิต และการรับสวัสดิการหากอีกฝ่ายเป็นข้าราชการ (วิศรุต  
สินพงศธร, 2563) แม้ว่าความเคลื่อนไหวจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก และ
สามารถท้าทายกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 8 ป ี
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แต่ก็ยังคงมีคู่รักเพศเดียวกันบางกลุ่มที่เห็นว่าการใช้ค�าว่า “คู่รัก” แทนค�าว่า “คู่
สมรส” และใช้วิธีการสร้างกฎหมายใหม่เพื่อใช้กับเฉพาะกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน 
แทนท่ีจะแก้กฏหมายคู่สมรส (ซึง่จะต้องผ่านกระบวนการท่ีซบัซ้อนอกีมากเนือ่งจาก
เป็นกฎหมายท่ีมีการใช้มานานแล้วและเกีย่วข้องกบักฎหมายอืน่ๆ อกีหลายฉบบั) 
ยังคงแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันอยู่ดี
 การเผชิญกับปัญหาโครงสร้างเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนขอบเขต
ของสังคมไทยท่ีเอ้ือต่อคู่รักเพศเดียวกันท่ีมีท้ังบริเวณเปิด และบริเวณปิด 
ในรายงานการยอมรับของสังคมต่อคนกลุ่มหลากหลายทางเพศ (Social Ac-
ceptance of LGBT) ใน 174 ประเทศ โดยใช้ดัชนีการยอมรับโลก (Global 
Acceptance Index: GAI) (Flores, 2019) ในรอบการรายงานปี 2000-
2003 ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ีย 5.1 อยู่ในล�าดับท่ี 45 ต่อมาในรอบปี 
2004-2008 คะแนนเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 5.2 อยู่ในล�าดับที่ 54 และในรอบ
สดุท้ายปี 2009-2013 คะแนนเฉล่ียลดลงมาอยู่ที ่4.4 อยู่ในล�าดบัที ่78 ซึง่
นับว่ามีแนวโน้มถดถอยลง หากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศลาว และฮ่องกงมี
คะแนน และล�าดับทีส่งูกว่าประเทศไทยมาโดยตลอด ส่วนในสงัคมเกาหลใีต้ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ก็เริ่มมีการขยับที่จะเปิดช่องทาง
มากมายในการยอมรบัสถานภาพการร่วมชวีติของคู่รกัเพศเดยีวกนั โดยพจิารณา
การปรับนิยามครอบครัวให้มีความหมายกว้างขึ้น และก้าวทันความหลากหลาย
ของสังคมในประเด็นนี้มากขึ้น (The Korea herald, 2021) แม้กระนั้นก็ยัง
รายงานเกี่ยวกับการท่ี LGBT ท่ีได้รับการเลือกปฏิบัติท้ังในสังคมท่ัวไปและในท่ี
ท�างาน (Gray, 2014) เหยียดหยาม และถูกท�าร้าย (Shrestha et al., 2020)
 เราอาจมองแนวโน้มเกี่ยวกับพัฒนาการในการสร้างครอบครัวของคู่รัก
เพศเดียวกันว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น และได้รับการยอมรับมากขึ้น แม้จะรวดเร็วกว่า
ในอดีตก่อนปี 2555 แต่ก็ไม่อาจคาดได้ว่าจะเติบโตรวดเร็วอย่างผิดหูผิดตา
มากนัก ยังคงมีโครงสร้าง และทัศนคติบางประการในสังคมไทยที่ต้องใช้
เวลาในการท�าให้แนวโน้มนี้เป็นกระแสเดียวกับกระแสหลัก หรืออย่างนอ้ย
ใกล้เคียงกับกระแสหลัก ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
ด้วยกลไกทางกฎหมายท่ีเอื้อต่อการสร้างครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกันว่าด้วย
การให้สิทธิประโยชน์ท้ังทางสังคม การเงิน และจิตใจ ก็จะผลักดันให้ครอบครัว
คู่รกัเพศเดยีวกนัมมีากขึน้ อย่างไรกต็าม มข้ีอสงัเกตบางประการเกีย่วกบัความ
เปราะบางและความมัน่คงของครอบครวัคู่รกัเพศเดยีวกนั โดยเฉพาะท่ีเกีย่ว
กับความสามารถในการมีลูกนอกเหนือจากการรับบุตรบุญธรรม ในปัจจุบัน
นวัตกรรมการเจรญิพนัธ์ุอาจช่วยให้คู่รกัเพศเดยีวกนัสามารถมลูีกได้ แต่คู่รกั
เพศเดยีวกนัทีเ่ป็นหญงิ-หญงิ จะมโีอกาสทีม่ลูีก และสร้างความสมัพนัธ์ุกบัลูก 
ผ่านการตัง้ท้องและการให้นม (breast feeding) มากกว่าคู่รกัเพศเดยีวกนั
แบบชาย-ชาย
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ภาคที่ 2
ฉากทัศน์ครอบครัวไทย
สังคมไทย พ.ศ.2583



 ฉากทัศน์ “ครอบครัวไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2583)” สร้างข้ึนจากการกวาดสัญญาณปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อความเป็นไป และการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในภาคท่ี 1 สัญญาณ
ต่างๆ เหล่านี้ ได้น�าไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักมองอนาคต (Futurists) ท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ “ประเทศไทยในอนาคต พ.ศ.2583: ครอบครัวไทย สังคมไทย” ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดต่อเนื่อง โดยมีนัก
มองอนาคตที่มาจากหลากหลายสาขา ได้แก่ นักประชากร นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ นักจัดการการเงินและ 
ประกันชีวิต แพทย ์ นักสังคมสงเคราะห์ ผู ้ขับเคลื่อนภาคประชาสังคม นักสาธารณสุข นักกฎหมาย  
นักคิดนักเขียน นักวิชาการผังเมือง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up) และประธานนักเรียน/นักกิจกรรมใน
โรงเรียน

      นักมองอนาคตได้ร่วมกันพิจารณาสัญญาณต่างๆ ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับแนวโน้มใหญ่ 
(mega trends) เพิม่เตมิ อภปิราย ถกเถยีงและหาข้อสรปุเกีย่วกบัตรรกะฉากทัศน์ (scenario logics) และ
เลือกปัจจัยขับเคลื่อน 2 ตัวที่มีอิทธิพลสูง (high influence) และมีความผันผวนสูง (high uncertainty) 
เพื่อน�าไปสร้างเข็มทิศแห่งอนาคต (future compass)
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ครอบครัวไทย พ.ศ.2583 ใน 4 ฉากทัศน ์
 ฉากทัศน์ครอบครัวไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2583) สร้างข้ึนบนกรอบเข็มทิศแห่งอนาคตที่ได้
จากการไขว้ปัจจัยขับเคลื่อน 2 ตัว
 ปัจจัยขับเคลื่อนแรก คือ ความส�าเร็จในการกระจายอ�านาจ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในอีก 
20 ปีข้างหน้า ซึ่งแม้จะดูเหมือนการมีปัจจัยขับเคลื่อน 2 ปัจจัยอยู่ในแกนเดียวกัน แต่ทั้ง 2 ปัจจัยขับเคลื่อน
นี้แท้จริงแล้วมีความเชื่อมโยง และมีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันได้ กล่าวคือ หากการบริหาร 
การปกครองประเทศสามารถกระจายอ�านาจการตดัสินใจสู่ท้องถิน่ได้ส�าเรจ็และเป็นรปูธรรม จะท�าให้ส่วนภมิูภาค 
ซึ่งหมายรวมถึงท้ังเขตเมืองในหัวเมืองใหญ่ และเขตชนบทใช้ทุนท่ีมีอยูใ่นท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ขยายตัว และเหมาะสมกับบริบทมากขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจท่ีส�าคัญให้
กับผู้ประกอบการชุมชน ท�าให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งท�าให้เกิดผลดีท้ังการสร้างความอยู่ดีกินดี  
ลดความเหลือ่มล�า้ท้ังในแง่ฐานะทางเศรษฐกิจและความสามารถในการเรยีนรู้ เกิดเป็นกลไกในการผลกัดนัการ
พฒันาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีขนาดใหญ่แทนท่ีจะพึง่พาแต่เพยีง หรอืถกูครอบง�าโดยบรษิทัขนาดใหญ่เท่านัน้ ท้ัง
เศรษฐกิจฐานรากและบรษัิทขนาดใหญ่จะเรยีนรู้ในการท�างานด้วยกนัในฐานะคู่ค้า (business partnership) 
การใช้ทุนทางทรพัยากรและทุนทางสังคมในภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงขึน้และขยายตวัมากขึน้ ซึง่หากแรงกระตุ้น
จากความส�าเร็จดังกล่าวมีมากพอ ก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ได้ในอีก 20 ปีข้างหน้า 
 ส่วนปจัจัยขับเคล่ือนตัวท่ี 2 เป็นความสามารถในการปรับตัวของคนไทย และคนในครอบครัวต่อ 
ภัยพิบัติต่างๆ ที่นับวันจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม การอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว การ
ท�ามาหากิน ซึ่งภัยพิบัติท่ีว่านี้หมายหมายถึงท้ังภัยธรรมชาติ และโรคระบาดต่างๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนมาแลว้และ 
มีผลอย่างต่อเนื่อง และที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัยขับเคลื่อนนี้ มี 4 ฉากทัศน์ 
ได้แก่

1. เลโก้บนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม (lego on application platform) เป็นฉากทัศน์ของครอบครัวไทยใน
สถานการณ์ท่ีมีการกระจายอ�านาจ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส�าเร็จ แต่ครอบครัวไทยปรับตัวรับ
กับภัยพิบัติได้ไม่ดี 

2. ดีพเลิร์นนิง ดีพแคริง (deep learning, deep caring) เป็นฉากทัศน์ของครอบครัวไทยในสถานการณ์ที่มี
การกระจายอ�านาจ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส�าเร็จ อีกทั้งยังสามารถปรับตัวรับภัยพิบัติได้ดี 

3. แซนด์บ๊อกซ์ริมท่อนำ้าเสีย (sandbox by the sewage) เป็นฉากทัศน์ของครอบครัวไทยในสถานการณ์ที่มี
การกระจายอ�านาจ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่ส�าเร็จ แต่คนไทยและครอบครัวไทยสามารถปรับ
ตัวรับมือกับภัยพิบัติได้ดี

4. อัลกอริทึมเชิงปรนัย (multiple-choice algorithm) เป็นฉากทัศน์ของครอบครัวไทยในสถานการณ์ท่ีมี
การกระจายอ�านาจ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่ส�าเร็จ และครอบครัวไทยก็ไม่สามารถปรับตัว
รับมือกับภัยพิบัติได้
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 เลโก้ (LEGO) เป็นของเล่นเด็กยอดนิยมมีลักษณะเป็นส่ีเหลี่ยมเล็กๆ 
หลากสีหลายขนาด ด้านบนเป็นปุ่มกลมนูน ด้านล่างเป็นช่องว่าง เด็กๆ สามารถ
ใช้จินตนาการน�าเอาตัวต่อท่ีมีขนาด และสีสันหลากหลายต่อเป็นรูปต่างๆ ได้  
ชื่อ เลโก้ มาจากภาษาเดนมาร์ก “leg godt”  ซึ่งเป็นถิ่นก�าเนิดของบริษัทที่ผลิต
ของเล่นชนิดนี้ แปลว่า เล่นสนุก (play well) ตัวต่อที่รูปทรงเป็นพลาสติกนี้เริ่มมี
วางจ�าหน่ายตัง้แต่ปี 2492 ต่อมาได้มกีารพฒันารปูแบบเพิม่เตมิไปอกีหลายอย่าง 
รวมทั้งรูปทรงกลมและส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ล้อ ข้อบานพับ ฯลฯ แต่ยังรักษา
อัตลักษณ์ด้านสีสัน และแนวคิดการต่อประกอบเพื่อสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ตาม
ท่ีเด็กต้องการ ช่วงต้นปี 2557 เลโก้ได้พัฒนาเกมตัวต่อขึ้นไปอีกขั้นด้วยการให้
เด็กสามารถเล่นตัวต่อบนแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน และ
แท็บเลต็ อกีท้ังสามารถเชือ่มต่อการเล่นระหว่างของตวัต่อจรงิๆ ท่ีเดก็สามารถจบั
ต้องได้ กับการต่อบนพื้นที่ดิจิทัล 
 อย่างไรกต็าม ไม่ว่าบรษิทัจะพยายามพฒันาเลโก้ให้สามารถท่ีจะปรบัตวั
และพฒันาให้ก้าวทันกบัการเปลีย่นแปลงของโลกอย่างไร แต่ส่ิงท่ีไม่เปลีย่นแปลง
ไปส�าหรับเลโก้ คือ การที่มีทรง และมีมุมที่เป็นเหลี่ยม แม้จะมีชิ้นตัวต่อลักษณะ
ใหม่ออกมามากมาย แต่ก็ไม่อาจสร้างความสมจริง หรือเหมือนจริงได้ ธีมตัว
ต่อที่เป็นสัตว์ คน บ้าน โรงเรียน หรือแม้แต่ครอบครัว ก็ล้วนไร้ชีวิต และแม้แต่
การต่อเลโก้บนพื้นท่ีดิจิทัลบนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มก็ไม่อาจท�าให้เลโก้มี
ชีวิตขึ้นมาได้ จึงเปรียบเหมือนกับการท่ีภาครัฐได้มีการปรับตัวในการกระจาย 
อ�านาจ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ส�าเร็จ ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยลดลง 
และสามารถกา้วพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ ในปี 2583 เป็นแพลตฟอร์ม

การกระจายอำานาจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากสำาเร็จ 
ประชาชนปรับตัวรับ
ภัยพิบัติได้ไม่ดี

ฉากทัศน์: เลโก้บนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม

คำาอธิบายชื่อฉากทัศน์
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ของสังคมท่ีมีความก้าวหน้า ทันสมัย แต่สมาชิกคนในครอบครัวของสังคม
ไทยยังไม่สามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติตา่งๆ ได้ดีเท่าท่ีควร ไม่ว่าจะ
เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการระบาดของเชื้อโรคใหม่ ท�าให้คนไทย
จึงต้องคอย “ตั้งการ์ด” ใหม่ทุกครั้งเมื่อมีภัยเข้ามา เมื่อเวลาผ่านไป ก็ลืม
นึกถึงมาตรการการเฝ้าระวัง และกลับไปใช้ชีวิตท่ีไม่ระมัดระวังอย่างเดิม  
จนภัยพิบัติใหม่มาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า

 ภาพรวมของสังคมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2583 จะประสบ
ความส�าเรจ็อย่างมากในการพฒันาประเทศ อ�านาจรฐัมีความเข้มแขง็ ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เมื่อเศรษฐกิจไทยดีขึ้น และขยายใหญ่กว่าประ
เทศอืน่ๆ ในอาเซยีน ประชาชนได้รบัผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
การเมอืงในประเทศมเีสถยีรภาพ นโยบายของรฐับาลมุ่งเน้นไปทางประชาธิปไตย
มากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปอย่างมาก เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้
ดี และประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ดีขึ้น เมื่อประชากรส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรท้ังหมด จะเข้าสู่วัยเกษยีณและเตรยีมตวัเกษยีณ ตลาดสินค้าในประเทศ
ท่ีจะเติบโตอย่างเร็วมาก คือ สินค้าท่ีเกี่ยวกับการบริโภค-อุปโภคตามแนวโนม้
สงัคมสูงวัย เช่น อุตสาหกรรมยา สุขภาพ โรงพยาบาล ธรุกิจทีเ่กี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ รวมไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวส�าหรับผู้สูงวัย 
 อย่างไรก็ดี เมื่อประเทศไทยในอนาคตจะต้องขาดแคลนประชากรวัย
แรงงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร ท�าให้ธุรกิจในปัจจุบันจึง
เนน้พัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิต
ภาพเพื่อชดเชยแรงงานที่หายไป 
 รัฐบาลและการปกครองของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น มีนโยบายในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียม สิทธิ และเสรีภาพ รวมทั้งผลประโยชน์ของประชาชนใน
ประเทศเป็นหลัก การพัฒนาประเทศจะครอบคลุมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในทางท่ีดีขึ้น เช่น คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ปัญหาความเหลื่อมล�้า ความเจริญท่ีกระจายไปทุกพื้นท่ีและทุกภาค
ส่วนของประเทศ แต่ทว่าการด�าเนนิการของรฐับาลผ่านนโยบายดงักล่าว ได้ก่อ
ให้เกิดค่านิยมที่ท�าให้ประชาชนต้องพึ่งพิงภาครัฐ และรอรับความช่วยเหลือ
และเงินอุดหนุน (subsidy) ประชาชนอยู่ภายใต้นโยบาย กฎเกณฑ์ กฎหมาย 
ซึ่งเกิดจากการชี้น�าและก�าหนดโดยรัฐ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต
ของปัจเจกชน สังคม และครอบครัว ที่ท�าให้ประชาชนมีความกดดัน เพราะ
อยู่ภายใต้ความคาดหวังของรัฐ ดังนั้น ประชาชนจึงต้องอยู่แบบพอมีพอกิน 
แบบที่ต้องให้ภาครัฐเป็นผู้อุปถัมภ์หลัก
 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปี 2563 ยิ่งนานวันยิ่งท�าให้
เห็นว่า โรคระบาดในครั้งนี้จะอยู่คู่สังคมไทยอีกยาวนาน แม้ว่าจะมีวัคซีนแต่ก็มี
ฤทธ์ิเพียงบรรเทาอาการ ไม่สามารถป้องกันได้อย่างเด็ดขาด ท�าให้มีผลกระทบ
ตามมาอีกมากมาย เกินกว่าจะจินตนาการได้คนไทยจะเริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วกับ 
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การอยู่กับโรคระบาด แต่ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า เราอาจต้องเผชิญกับ 
ตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีแนวโน้มว่าโรคโควิด-19 อาจกลายพันธุ์และเกิดขึ้นใน
ระลอกใหม่อกีหลายระลอก ซึง่มคีวามรวดเรว็ในการแพร่กระจายเชือ้มากขึน้ รวม
ถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน�้าท่วม ฝุ่น PM2.5 หรือไฟไหม้ป่าก็ตาม ทุก
วนันีเ้ราจะเห็นได้ชดัว่าความรนุแรงของภยัธรรมชาตนิัน้เพิม่สูงขึน้ทุกปีเพราะโลก
ร้อนขึ้นเมื่อโลกเข้าใกล้ภาวะเรือนกระจกสุดร้อนแรงเหมือนเมื่อ 50 ล้านปีก่อน 
(BCC News, 2020)
 ในขณะเดยีวกนัสภาพแวดล้อมและปัจจยัทางสงัคมต่างๆ ยงัคงกดดนั
คนในสงัคมให้อยู่ในกรอบของความคดิและความเชือ่เดิม ครอบครวัยงัยดึมัน่
ในความเชือ่ วิถชีวิีต และระเบียบแบบแผนท่ีมมีาแต่ดัง้เดมิ ไม่ยอมรบัต่อการ
เปล่ียนแปลง และความหลากหลายของชีวิต รวมท้ังความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิทยาการของโลก เมื่อประเทศไทยต้อง
ประสบกับภัยพิบัติที่ครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสิ่งที่เกิดจากการ 
กระท�าของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สงคราม การก่อการรา้ย การปล้น 
ฯลฯ ท�าให้ประชาชนรู้สึกถึงความไม่มั่นใจ ไม่ปลอดภัย มีความกลัว ความหวาด
วิตกถึงสถานะของตนเอง กลัวการสูญเสียอ�านาจ ไม่เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น รวมไปถึงกลัวที่จะด�าเนินชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้
 จนท�าให้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จนถึงปี 2583 ประชาชนจะรู้สึก
ต่อต้าน ไม่ยอมรับ หรือไม่ปรับตัวกับการต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ หรือโรคอุบัติ
ใหม่ดังเช่นโควิด-19 ท่ีไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไร แม้ว่ารัฐจะมีการจัดการท่ีดีขึ้น
และให้ความส�าคัญกับภาคประชาชนมากขึ้น โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างเร่งด่วน ด้วยการมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
และใช้ส่ือสังคมออนไลนใ์นการเตือนภัยซึ่งจะกลายมาเป็นเหตุการณ์ในอนาคต
อันใกล้นี้ ประชาชนต้องเผชิญหน้าตั้งรับอยู่บ่อยครั้งกับภัยพิบัติซ�้าซ้อนเป็นเรื่อง
ท่ีควรให้ความสนใจ เพราะเมื่อคนปรับตัวไม่ได้ ประชาชนไม่ให้ความส�าคัญกับ
การป้องกัน และไม่เชื่อมั่นในระบบและมาตรการของภาครัฐ ดังนั้นจึงเกิดค�าถาม
ว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ถ้าภัยพบิตั ิและโรคอบุตัใิหม่อาจจะเกิดข้ึนอกีหลาย
ครั้งในอีก 20 ปีข้างหน้า
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 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 12 และแผนยทุธศาสตร์
ชาตริะยะ 20 ตัง้แต่ปี 2561-2580 ได้กล่าวถงึเป้าหมายของประเทศในการก้าว
พ้นกับดักรายได้ปานกลาง และยกระดับขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูง เพื่อพัฒนา
ประเทศในระยะยาวไปสู่การเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” สอดรับกับหลักการตาม
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืในปี 2030 (Sustainable Development Goals 
2030: SDGs) และค�ากล่าวของยทุธศาสตร์ชาตท่ีิกล่าวว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ, 2563) ซึ่งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง และรวดเร็วในทุกปี อาจ
ท�าให้ประเทศไทยเขา้ใกล้ความจริงในการหลุดพ้นจากกับดับรายได้ปานกลางได้
ในไม่ช้านี้

 ในตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมาจนถงึปี 2563 รฐับาลไทยได้มกีารเผชญิหน้า 
และแก้ไขปัญหาหลายประการท่ีเป็นปัญหาและอปุสรรคต่อการไม่พ้นกบัดกัรายได้
ปานกลาง ฉะนัน้ ในอกี 20 ปีข้างหน้า เม่ือได้มีการเรยีนรู้จากบทเรยีนการพฒันา
ในอนาคตจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างลุล่วง เมื่อ
ภาครัฐสามารถที่จะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพรรคการเมืองที่มอง
การณ์ไกล ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพการเติบโตในระยะยาว 
พร้อมทั้งสามารถที่จะวางยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เหมาะสม
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงของประเทศได้ และมีความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่เลือกจะพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหลัก จะ
ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีเกิดขึ้นมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น หรืออาจ
จะกลายเป็นระบบอตัโนมตัท้ัิงหมด การเกิดขึน้ของเทคโนโลยใีหม่จะเข้ามาช่วยใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และมี
การพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับแรงงานที่มีทักษะสูง อีกทั้งมีการเปิดตลาดให้มี
การแข่งขันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความ
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คิดริเริ่มใหม่ๆ การสร้างเมืองให้น่าอยู่ท้ังในเขตเมืองและชนบท เช่น ในรูป
แบบของ Smart City ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยให้ก้าวไกลมากขึน้ รวมถงึการสร้างสภาพแวดล้อมของการเป็นผู้ประกอบ
การและวิสาหกิจเริม่ต้น (startup) และการรวมกลุ่มระหว่างประเทศในระดบั
ภูมิภาค
 สิ่งที่ส�าคัญ คือ การให้ประชาชนทุกวัยและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด�าเนนิการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทีการประชมุระดบัประเทศ หรอื
ระดับนานาชาติ เพื่อร่างนโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง ดังนั้นในอนาคตอาจจะ
เห็นประชากรเด็กในวัยเรียนจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่างการปฏิรูปการศึกษา
กับกระทรวงศึกษาธิการ ขณะเดียวกันประชากรสูงอายุในภาคประชาชนอาจจะมี
โอกาสเข้าไปร่วมร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ หรือประชาชนทุกภาคส่วนอาจได้
เข้าไปมส่ีวนร่วมในการร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่เพือ่ให้เกิดประชาธิปไตยอย่างเท่า
เทียมกัน นอกจากนี้ ประเด็นการป้องกันและการรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และโรคอุบัติใหม่ จะกลายเป็นประเด็นหลักในการประชุมรัฐสภา และน�าไปสู่การ
ออกนโยบายเร่งด่วน
 ประเทศไทยจะประสบความส�าเร็จในประเด็นที่ท้าท้ายภาครัฐมา
โดยตลอดอย่าง ‘ความเหล่ือมล�้า’ ท้ังในแง่ของรายได้ ทรัพย์สิน และท่ีดิน 
ของประชาชนทกุกลุ่มและทกุระดบั เมือ่ภาครฐัมกีารวางแผนระยะยาวว่าจะ
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อการกระจายอ�านาจไปยังระดับท้องถิ่น และ
พยายามท�าให้ประชาชนทุกภาคส่วนและทุกระดับมีความเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน ทั้งในเรื่องการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรในสังคม 
 ความส�าเร็จในการลดความเหลื่อมล�้าของประชาชนนั้น ท�าให้เศรษฐกิจ
ฐานรากมีความเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อรัฐได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
เอกชนและประชาสังคมเพื่อช่วยให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น สามารถพึ่ง
ตนเอง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึง่กนัและกนั มคุีณธรรม จรยิธรรม ในการพึง่พากนั
ในชมุชน เพือ่น�าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจในระดบัฐานราก ท�าให้ประชาชนเกิด
การสร้างอาชีพในชุมชน มีการกระจายรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล�้าและ
ไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน ดังนั้นในปี 2583 จ�านวนคนจนของประเทศไทยจะ
ลดน้อยลง

 แม้ว่าภาครัฐมีความพร้อมในการจัดการ และรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตแิละโรคอบุตัใิหม่ แต่ความไม่แน่นอนของการเกิดภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นน�า้ท่วม ดนิโคลนถล่ม สึนามิ ฝุ่น PM2.5 โควิดระลอกต่อๆ ไป หรอืโรค
อุบัติใหม่ท่ีไม่รูว้่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไร ท�าให้ในอนาคตข้างหน้าประชาชนยังคง
ต้องอยู่ด้วยความกังวลและความเครียด ความรู้สกึกลัวถงึความไม่ปลอดภัย 
ความหวาดระแวงวิตกต่อการติดโรค และการป้องกันตนเอง รวมไปถึงการ
ปรับตัวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้ ที่ส�าคัญคือ
การสูญเสียรายได้จากการท�างาน หากเกิดภัยพิบัติต่างๆ หรือเมื่อรัฐบาลส่ัง

ภัยพิบัติที่สั่นคลอน
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและสังคม
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ประกาศให้ปิดเมือง ส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจของประชาชน และความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวอีกด้วย ท้ังปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างรุ่นอายุ ความเหินห่างกัน 
โดยเฉพาะในเรื่องการส่ือสาร ท่ีส่งผลท�าให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการทะเลาะ
เบาะแว้งกัน สูญเสียความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในตนเอง (Queensland 
Government, 2017)
 เมื่อคนในครอบครัวเกิดความคิดท่ีว่า โลกอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไป 
ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ยากเกินไปท่ีจะหาหนทางแก้ไข สมาชิกในครอบครัว
ไม่มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน หรือรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อม
ตากัน ท�าให้คนในครอบครัวมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น เพราะต่างคนต่าง
ต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อติดตามข่าวสาร การเตือนภัย และการสื่อสารกับ
สงัคมภายนอกบนพืน้ท่ีเสมอืน (Virtual space) หรอืพืน้ท่ีออนไลน์ (online 
space) จากในปัจจบัุนทีเ่ป็นสงัคมก้มหน้า ในอกี 20 ปีข้างหน้าจะเป็นสงัคม
มุมเงียบ ที่แต่ละคนจะพูดคุยกับ Siri หรือโฮโลแกรม (Hologram) ที่เป็นภาพ 
3 มติเิสมอืนคน มากกว่าคนในครอบครวั การส่ือสารกบัคนจรงิๆ ในอนาคตจะยิง่
น้อยลง โดยเฉพาะเม่ือมีการเกิดขึน้ของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและโรคอบุตัต่ิางๆ
 หากครอบครวัไม่สามารถปรบัตวั หรอืก้าวผ่านจากสถานการณ์ดงักล่าว
ไปได้ การท�างานที่ต้องมีการแยกกันอยู่ ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ท�าให้มีอัตราการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นในครอบครัวไทย ซึ่งมีสาเหตุจากการ
ที่สามี-ภรรยามีการนอกใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง รวมทั้งผู้หญิงต้องแบกรับ
ภาระทัง้ในและนอกบ้าน จงึอาจท�าให้เกิดรปูแบบของครอบครวัไม่พร้อมหน้า 
หมายถงึ ครวัเรอืนพ่อ/แม่คนเดยีว และครวัเรอืนข้ามรุ่นเพิม่ขึน้ จากการคาด
ประมาณในอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่าครอบครัวไม่พร้อมหน้าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เกือบร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด

 โครงสรา้งประชากร เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งท่ีก�าหนดรูปแบบการ
เติบโตของประเทศ ทุกวันนี้ คนไทยส่วนใหญ่ทราบแล้วว่า ประเทศไทยได้กลาย
เป็น “สังคมสูงวัย” ไปแล้ว โดยในอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีสัดส่วน
ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกินกว่าร้อยละ 27 ของประชากรไทย
ทั้งหมด หรือเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2562) ในช่วงเวลานั้นสังคมไทยจะมีประชากรสูงอายุ
จ�านวนมาก และแทบจะไม่เห็นประชากรเด็กในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียน  
สวนสาธารณะ สนามเดก็เล่น หรอืสวนสนกุ ท่ีเป็นพืน้ท่ีให้เดก็ๆ มาพบเจอกนั เล่น
กนั รวมตวักนัมากเหมอืนในอดตี ส่วนโรงเรยีนซึง่เป็นสถานท่ีให้ความรู้กบัเดก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่สถานท่ีอื่น เมื่อจ�านวนเด็กในโรงเรียนน้อยลง โรงเรียน
ท่ีเคยผุดขึ้นเป็นหัวเห็ดช่วงเบบี้บูม รัฐจ�าเป็นต้องหาทางออกเพื่อให้สถานท่ีนี้ยัง
คงคุณค่า และมีประโยชน์ โรงเรียนจึงต้องถูกปรับหรือโดนยุบให้เป็นโรงเรียน 
ผู้สงูอาย ุสถานเล้ียงดผูู้สงูอาย ุชมรมผู้สงูอาย ุหรอืท่ีรวมตวัในการท�ากิจกรรม
ส�าหรับผู้สูงอายุแทน

กลัวโรค ระแวงรัฐ 
แต่ต้องทำามาหากิน
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 ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐ แม้ว่ารัฐจะ
พยายามหามาตรการเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนทุกกลุ่มวยั แต่ประชาชนส่วน
ใหญ่ยงัคงปรบัตวัไม่ได้ เกิดความหวาดระแวง ผู้คนเกิดความแตกแยก ไม่เป็นมติร 
ไม่ไว้ใจกนั แม้ว่าภาครฐัจะมช่ีองทางต่างๆ ส�าหรบัการแจ้งเตอืนภยัพบิตั ิหรอืช่อง
สายด่วนให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัส�าหรบัการรบัรู้ข่าวสารและแจ้งอบุตักิารณ์ต่างๆ
กต็าม แต่เม่ือประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกระบวนการรบัมอื เช่น ผู้สงูอายไุม่มี
ความรูใ้นการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ กลุ่มคนเปราะบาง ผู้สงูอายตุดิเตยีง 
คนไข้เรือ้รงั ทีไ่ม่มคีนดแูลท่ีบ้าน เวลาเกิดภัยพบัิตทิางธรรมชาตหิรอืโรคอุบัติ
ใหม่ จึงถูกจ�ากัดการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ท�าให้รัฐจัดการรับมือกับ 
ภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ได้ยากขึ้น 
 สังคมไทยในอนาคต จะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ ประชากรในแต่ละกลุ่มวัยจะมีวิธีการป้องกันและ 
การปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ในสภาวะของการ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้น ประชากรวัยเด็กในปี 2563 ที่จะ
เตบิโตเป็นประชากรวยัแรงงานในอกี 20 ปีข้างหน้า ในวนันัน้กน่็าจะอยู่ในช่วงอายุ
ราวๆ 20-34 ปี ซึง่เป็นช่วงวัยท่ีเป็นช่วงของการเปลีย่นผ่านท่ีส�าคญัของชวีติ (key 
life transitions) เพราะเป็นช่วงชวิีตท่ีให้ความส�าคญักบัการท�างานเพือ่สร้างเนือ้
สร้างตัว เป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์สูงสุดท่ีเริ่มมีความคิดในการสร้างครอบครัว และ
เป็นประชากรกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนของการเกิดภัยธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ 
ท�าให้ประชากรวัยท�างานส่วนใหญ่เริ่มไม่แน่ใจในความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ตนเอง การต้องอยู่กับความท่ีไม่แน่นอนของการเกิดภัยพิบัติอันเกิดจากการผิด
เพี้ยนของฤดูกาลตา่งๆ โรคโควิดระลอกใหม่ หรือโรคอุบัติใหม่ ท�าให้ประชากร
กลุ่มนีเ้คร่งเครยีดกบัการท�ามาหากินมากกว่าเดมิ และละเลยมาตรการป้องกนัทาง
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สาธารณสุขเบื้องต้น เช่น การใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หรือการรักษา
ระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ประชาชนจะไม่เชื่อมาตรการรัฐ และใช้ชีวิตออกจาก
บ้านเป็นปกติ ค�าสั่งล็อกดาวน์ของรัฐบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป คนส่วนใหญ่เตรียมตัวเดินทางออกพื้นที่ของตนเองเพื่อ
กลับภูมิล�าเนาในวันหยุดปีใหม่ วันสงกรานต์ หรือวันหยุดยาว เพื่อไปเยี่ยมญาติ
พี่น้อง โดยไม่ฟังมาตรการของรัฐ ที่ให้กักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) การต่อต้านโดยการประท้วงการ
ด�าเนนิการของภาครฐัอาจเกิดขึน้จนกลายเป็นเรือ่งปกตใินภายภาคหน้า โดย
เฉพาะอยา่งยิ่งมาตรการล็อกดาวน์ท่ีส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อรายได้
และเสรีภาพของบุคคล จงึท�าให้คนไม่กลัวติดโรค และยินดีจะรับความเสี่ยง
ในการใช้ชีวิตของตัวเอง เพราะกลัวไม่มีจะกินเสียมากกว่า

 เราจะเห็นได้ว่า เด็กไทยในปี 2563 เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง กล้า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นต่อสังคมในหลากหลายด้าน ประเทศไทยใน
อีก 20 ปีข้างหน้า อาจมีนักการเมืองที่อายุน้อยที่สุด เด็กอาจกลายเป็นส่วน
หนึ่งในคณะกรรมการท่ีปรึกษาของรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กและ
เยาวชน เมื่อเด็กมีเสรีภาพมากขึ้น บทเรียนต่างๆ อาจไม่ได้เกิดการเรียนรู้แต่
เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะเป็นการเรียนรู้ผ่านบทเรียนชีวิตและการเรียน
ในโลกออนไลน์แทน เด็กในปี 2583 อาจไม่ได้คิดถึงเรื่องการจบการศึกษาสูงอีก 
ต่อไป เพราะมบีทเรยีนออนไลน์ต่างๆ ให้เดก็ได้เรยีนรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์จาก
มหาวทิยาลยัท่ีมชีือ่เสียงต่างๆ ท่ัวโลก ขณะท่ีการท�างานในบรษิทัยกัษ์ใหญ่ท่ีมเีงิน
เดือนสูงและมีชื่อเสียง อาจไม่ใช่เป้าหมายหลักของเด็กในอนาคต แต่การมีพื้นที่
ทางโลกออนไลน์เพื่อให้เป็นท่ียอมรับทางสังคมของคนทุกเพศทุกวัยต่างหาก ท่ี
อาจเป็นความต้องการของเด็กในอนาคตข้างหน้ามากขึ้น

เด็กไทย 2583 
โดดเดี่ยวออฟ ไลน์ 
รวมกลุ่มออนไลน์ 
รับภัยพิบัติ
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 ภาพของเด็กไทยในปัจจุบันปี 2563 โดยเฉพาะเด็กในเมืองใหญ่ มัก
ใช้เวลาอยู่แต่บนหน้าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพ่ือติดต่อพูดคุยกับเพื่อน 
หรอืเรยีนรู้โลกภายนอกผ่านหน้าจอส่ีเหลีย่ม จงึท�าให้เดก็ใช้ชวิีตอยู่แต่ในโลกของ
ตนเอง เด็กจะรักสันโดษ และมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง 
 ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ในทุก เช้าของเด็กทุกคนในวัยเรียนจะต้อง
ตื่นมาดูสภาพอากาศ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองท้ังจากฝุ่น และโรคระบาด 
และต้องตัดสินใจว่าจะเลือกการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร โดยอาศัยข้อมูล
จากอุปกรณ์แจ้งสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยพิบัติประจ�าวัน ซึ่งรัฐบาลได้มี
ให้ประจ�าทุกบ้าน เด็กสามารถเลือกได้ว่าวันนี้จะไปโรงเรียน หรือเรียนหนังสือ
ออนไลน์อยู่ท่ีบ้าน ท�าให้พ่อแม่ของเดก็อาจไม่ต้องขับรถไปส่งลกูไปโรงเรยีน เพราะ
ลูกสามารถเรยีนออนไลน์อยู่ท่ีบ้านได้ หรอืไปโรงเรยีนด้วยตนเองเพราะมรีถไฟฟ้า
ครบทุกสาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้ เด็กในปี 2583 คงจะคุ้นเคยกับความเสี่ยงต่างๆ ไม่กลัวกับ
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ดังเช่นโควิด-19 ท่ีได้กระจายความเส่ียงไปท่ัว
ประเทศ รวมถึงโรคที่อาจเกิดจากการได้รับฝุ่นละออง PM2.5  ที่เป็นอันตรายต่อ
ระบบทางเดนิหายใจ ถงุลมในปอด และกระแสเลอืดโดยตรง พ่อแม่ในวัยแรงงาน
ท่ีไม่มีความกังวลและไม่กลัวถึงความไม่ปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดกับลูก และไม่เห็น
ถึงความรุนแรงของภัยดังกล่าว และให้ลูกไปโรงเรียนเหมือนเดิม ใช้ชีวิตเป็นปกติ 
เพราะไม่เกรงกลวัต่อการตดิเชือ้หรอืภยัพิบตัท่ีิอาจก�าลงัก่อตวัขึน้อย่างเงียบๆ เม่ือ
พ่อแม่ปลกูฝังความไม่ตระหนกัในการใช้ชวิีตอย่างปลอดภัยให้กบัลกูแล้ว จงึท�าให้
การออกไปข้างนอกบ้านเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทาย

 ในปี 2583 เมื่อภาครัฐประสบความส�าเร็จในการก้าวผ่านกับดักราย
ได้ปานกลาง และสามารถลดความเหลื่อมล�้าของประชาชนได้ โดยเฉพาะผู้อาศัย
อยู่ในพื้นที่ชนบท หรือห่างไกล ท�าให้ภาครัฐได้มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
พัฒนาชนบท เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของชาวชนบทให้มีรายได้สูง
ขึ้น และกระจายลงไปยังท้องถิ่นทุกแห่ง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ฐานรากมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
แต่ก็เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในเขตชนบทไม่ได้เต็มท่ี โดยการท�าให้คนในชนบท
ยอมรับและน�าเทคโนโลยีมาใช้ อาจยากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไกล  
ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน จากกรณีของการถ่ายทอดสด (Live) เถียงนา  
ป่ายาง และไร่บนภูเขาที่ท�ามาตั้งแต่ปี 2563 ที่ยังมีให้เห็น สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิต แนวคิด และการด�ารงชีวิตแบบเดิม
 ลกัษณะของครอบครวัในชนบทส่วนใหญ่เป็นครอบครวัแบบขยายท่ีเตม็
ไปด้วยคนหลากหลายรุ่นประกอบกัน ส่งผลให้เกิดความเข้มงวดในการมีความ
เชื่อแบบถือจารีต ดังนั้นสมาชิกต่างถูกกดดันจากท้ังความหวังภายในครอบครัว 
และจากกฎระเบยีบและกฎเกณฑ์ภายนอกทีร่ฐัเป็นผู้ก�าหนดไว้ ประชาชนในพืน้ที่
ชนบทส่วนใหญ่จงึเลือกท่ีจะคงไว้ซึง่ความเป็นสังคมแบบดัง้เดมิ มุ่งเน้นท่ีจะหาเงิน

ชนบทถ่ายทอดสด
วิถีชีวิตเดิม

ฉากทัศน์: เลโก้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม  |  82



เพือ่เล้ียงปากท้องของตนเอง และครอบครวัเป็นส�าคญั ท�าให้ไม่มีเวลาท่ีจะส่ือสาร 
หรอืรบัรู้ข้อมลูข่าวสารจากภาครฐั จงึไม่มีความพร้อมต่อการรบัมือกบัภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิหรอืโรคอบุตัใิหม่ แม้ว่าภาครฐัพยายามท่ีจะออกมาตรการให้อยู่กบับ้าน
ในช่วงเฝ้าระวงั ประชาชนกเ็ลอืกจะออกไปท�างาน และไม่ยอมรบั หรอืไม่ต้องการ
ปรบัตวัเพือ่เรยีนรู้ เทคโนโลยหีรอืความก้าวหน้าใหม่ๆ โดยเฉพาะประชาชนวัยสูง
อายุ รวมถึงวัยอื่นๆก็ตาม จึงท�าให้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยไม่ได้ถูกน�า
มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชนบท
 ส�าหรบัเดก็ในชนบท ในสถานการณ์ท่ีสังคมไทยก�าลงัเฝ้าระวังการเกิดภยั
พบิตัทิางธรรมชาต ิและการมโีรคอบุตัใิหม่เกิดขึน้ในปี 2583 แต่ละวนัเดก็จะเลอืก
ไปเรียนท่ีโรงเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์ เพราะความไม่พร้อมในเรื่องการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ การขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
และการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ แม้รฐัจะมกีารบรกิารสัญญาณอนิเทอร์เนต็ให้โรงเรยีน
ท่ีห่างไกลความเจรญิ แต่กย็งัมปัีญหาการเข้าไม่ถงึการบรกิารดงักล่าวในบางพืน้ท่ี
หรอืในบางเวลาท่ีเกิดการแจ้งเตอืนจากภาครฐัให้อยู่บ้านเพราะเกิดสถานการณ์ไม่
ปกติ

 เดก็ในชนบทจ�าเป็นต้องออกไปช่วยพ่อแม่ท�างานนอกบ้าน จึงขาดโอกาส
ในการศึกษาท่ีบ้าน ท�าให้ครอบครัวชนบทยังคงด�าเนินชีวิตเหมือนเดิม ขณะ
เดยีวกนั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 ในปี 2563 ท�าให้ประชากรวยั
ท�างานท่ีเคยย้ายถิน่ออกไปท�างานในเมอืงใหญ่ จ�าเป็นต้องย้ายกลับมายงัภมูลิ�าเนา
เดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ “บูมเมอแรงคิดส์” (Boomerang Kids) 
(สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2563) ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในประเทศแถบ
ตะวันตก จากการที่ประชากรวัยท�างานโดยเฉพาะแรงงานในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือย้ายกลับภูมิล�าเนาโดยถาวร ด้วยสาเหตุของการตกงาน ประชากรกลุ่มนี้ใน
อีก 20 ปีข้างหน้า จะกลับไปท�างานในภาคการเกษตรเหมือนเดิม เพราะไม่มีงาน
ส�ารอง และไม่คิดจะปรับตัวหางานท�าใหม่ พยายามท่ีจะใช้ต้นทุนทางสังคมในท่ี
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อยู่อาศยัเดมิในการท�ามาหากินเพือ่ความเป็นอยู่ แต่ในขณะเดยีวกนัอกี 20 ปีข้าง
หน้าโลกของเราจะร้อนขึน้กว่าเดมิ ย่อมมผีลกระทบต่อการเกษตร และการท�างาน
ของคนในชนบท 
 อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบของเด็กในชนบทคือการได้มีโอกาสในการใช้
เวลา ท�ากิจกรรม และพบปะพดูคยุร่วมกบัครอบครวัมากกว่าในเดก็ในเมอืง ท�าให้
เกิดความสัมพนัธ์ การสืบทอดค่านยิม และจารตีดัง้เดมิท่ีดกีว่า เนือ่งจากครอบครวั
ท่ีอยู่ในเมือง พ่อแม่จ�าเป็นต้องออกไปท�างานข้างนอกทุกวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 
ท�าให้มีโอกาสน้อยที่จะได้สื่อสาร และท�ากิจกรรมร่วมกัน

 แนวโน้มของจ�านวนผู้สูงอายุของไทยท่ีสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ท�าให้ใน
อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า มีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด หรือมีจ�านวนประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนสูงกว่า
ร้อยละ 28 เริ่มตั้งแต่ปี 2579 เป็นต้นมา ผลกระทบที่ส�าคัญ คือ การมีผู้สูงอายุ
ที่ทุพพลภาพ จ�าเป็นต้องอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ และเป็นกลุ่มแรกที่ต้องอพยพหากเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 แม้ว่าในปี 2563 ภาครฐัจะพยายามเตรยีมช่องทางในการส่ือสารเพือ่ให้
เกิดการรบัรู้อย่างเท่าทันแก่ประชาชนทุกกลุ่มวยั เช่น สายด่วนรบัแจ้งเหต ุหรอืให้
ค�าปรึกษาด่วน แต่ก็ไม่เป็นผล เมื่อประชาชนที่ไม่เคยชินกับการเปลี่ยนแปลง ไม่
ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิม และไม่ต้องพยายามปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
อย่างเช่น กลุ่มประชากรสูงวัย อีกท้ังยังขาดความรู้ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ต่างๆ จึงท�าให้เกิดช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างวัย ระหว่างพื้นท่ี และระหว่าง
ฐานะทางสังคม เป็นผลให้การด�าเนินการของภาครัฐในการจัดการเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่จึงท�าได้ยากขึ้น
 ประชากรสูงอายุได้แต่รอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ชุมชน และผู้คนรอบ
ข้าง เพราะคิดว่าตนเองอยู่ในวัยพึ่งพิง เมื่อถึงวัย 60 ปี ก็พร้อมที่จะหยุดท�างาน 
ไม่รู้สึกอยากท่ีจะท�าอะไรเพื่อให้ตัวเองมีประโยชน์ หรือไม่พยายามท่ีจะยอมรับ
ส่ิงใหม่ ท�าใหเ้ทคโนโลยีที่ภาครัฐและเอกชนพยายามพัฒนาเพื่อชว่ยในการ
ด�าเนินชีวิตไม่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นการขยายอายุเกษียณให้กับกลุ่มผู้
สูงอายุเพื่อเพิ่มก�าลังให้กับประเทศตามความคาดหวังของภาครัฐอาจจะไม่
เป็นผล วัยแรงงานในอนาคตอาจเป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านทดแทน 
เพราะคนไทยมีลูกน้อยลง น�าไปสู่การลดลงของประชากรวัยแรงงาน
 ในอีก 20 ปีข้างหน้า กลุ่มที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการเป็นประชากรในวัย
แรงงานไปเป็นผู้สูงอายุ คือ กลุ่มวัยกลางคน หรือประชากรที่มีอายุระหว่าง 40-
59 ปี ในปี 2563 เรียกได้ว่าเป็นคนรุ่น ‘เกิดล้าน’ เป็นยุคเบบี้บูมในประเทศไทย 
ใช้ชีวิตในช่วงยุคท่ีมีการเกิดน้อย และอายุยืน เราพอท่ีจะเห็นภาพว่าผู้สูงอายุ
จ�านวนไม่น้อยท่ีด�ารงสถานะโสด แต่งงาน แต่ไม่มีลูก หรือมีความสัมพันธ์
แบบแยกกันอยู่ “Living Apart Together” (LAT) รวมทั้งครอบครัวเพศ

สูงวัยระดับสุดยอด  
ไม้ใกล้ฝั่งอย่างสมบูรณ์
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ทางเลือก (LGBT) กน่็าจะพบเหน็กนัได้อย่างแพร่หลาย และได้รบัการยอมรบั
มากขึ้นในอนาคต ฉะนั้นส่วนใหญ่อาจอยู่ตัวคนเดียว มีลักษณะนิสัยที่กลัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสีญอ�านาจ เกิดพฤติกรรมการต่อต้าน และโน้มน้าวให้ผู้อื่น
เห็นด้วยกับตนเอง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนกลัวท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ไม่ชอบออกจากบ้าน เพราะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก โดย
ประชากรกลุ่มนี้ไม่ไดม้ีการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะในเรื่อง
ของการเกบ็ออม ดแูลสขุภาพ หรอืเตรยีมท่ีอยู่อาศยั เพือ่ความสะดวกสบาย
ต่อการด�าเนินชีวิตในฐานะผู้สูงวัยในอนาคต 
 ฉะนั้นในสภาวะท่ีไม่แน่นอนในการเฝ้าระวังและการปรับตัวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติหรือโรคอุบัติใหม่ คนกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความเส่ียงสูง เนื่องจากจะ
กลายเป็นกลุ่มคนที่รอ และเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือบุคคลอื่น 
และเมือ่มกีารแจ้งเตอืนภยัเข้ามา กไ็ม่ได้มกีารกระตอืรอืร้นในการดแูลรกัษา หรอื
ป้องกันตนเองด้วยตนเอง สุดท้ายจึงกลายเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ไปวันวัน รู้สึกตนเอง
ไม่มีคุณค่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม คนรุ่นใหม่ไม่ฟังความคิดเห็น และ
อาจให้ความเคารพน้อยลง เนื่องจากค่านิยมการนับถือวัยวุฒิ (seniority) 
ลดลง ท�าให้เป็น “ไม้ใกล้ฝั่งอย่างสมบูรณ์”

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนปี 2583 จะพาประเทศไทยเข้าสู่ยคุ 
7G (ลงทุนแมน, 2562) หรือการมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงถงึ 
30 เท่า ระบบทกุอย่างภายในบ้านจะถกูสัง่การด้วยระบบปฏิบัตท่ีิสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทจะ
เชื่อมโยงต่อกันทั้งหมด หรือที่เรียกกันว่า ‘อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Inter-
net of Things: IoTs)’ ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ กลอนล็อคประตู หรืออุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ รวมท้ังสามารถควบคุมด้วยระบบเสียง (Voice command) 
ผ่านศูนย์ควบคุมอัจฉริยะ (Smart home hub) อีกทั้งยังมีหุ่นยนต์ส�าหรับช่วย
เหลือ และแจ้งเตือนให้ท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น การนัดหมาย รับประทานยา ตั้ง
เวลารดน�้าต้นไม้ รายงานสภาพอากาศประจ�าวัน การเตือนให้ใส่หน้ากากอนามัย
ป้องกันก่อนออกจากบ้าน เป็นต้น
 การกระจายอ�านาจการปกครองส่วนท้องถิน่มกีารพฒันาอย่างมากใน
อนาคต ท�าให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว
ได้ เข้ามาเอือ้อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวติแก่ครวัเรอืนอยู่คนเดยีว
ในกลุ่มวยัแรงงาน และผู้สูงอายขุองประเทศไทยท่ีจะกลายเป็นกลุ่มประชากร และ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต จากการลดลงของอัตราการเกิดที่ต�่ากว่าปี 2563 
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติที่ไม่ดีเท่าท่ีควร ท�าให้
เทคโนโลยี นวตักรรม หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ไม่ได้ถูก
น�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ (underutilized technology) 
ท�าให้ ‘อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง’ กลายมาเป็นเพียง ‘อินเทอร์เน็ตของบาง
สิ่ง และของบางคน (Internet of something for someone)’ เท่านั้น จึง

อินเทอร์เน็ตของบางสิ่ง 
และของบางคน
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ท�าให้วิถีชีวิตล�าบากมากกว่าเดิม

 นอกจากนี้ เด็กที่จบการศกึษาจะกลับไปอยู่บ้านมากขึ้น ส่งเสริมต่อ
การเกิดครัวเรือนพอ่แม่ลูก เนื่องจากงานหายากขึ้น เงินเดือนไม่พอใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�ากัน จึงต้องกลับบ้านไปช่วยเหลือครอบครัว หรือท�าธุรกิจท่ี
บ้านในลักษณะของผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ตลอดจน
ลักษณะงานท่ีสามารถท�าท่ีบ้านได้ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาซอฟแวร์ 
แอปพลิเคชนั ผู้เชีย่วชาญเกีย่วกบั AI หรอื Machine Learning และ Big data 
อาชีพต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นเทรนด์ใหม่ท่ีจะกลายมาเปน็ท่ีนิยมของเด็กจบใหม่ 
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (TNN, 2563)
 ครัวเรือนคนเดียวในสังคมไทยมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นอย่างมาก จากการท่ี
กลุ่มประชากรรุ่นใหม่เลือกท่ีจะอยู่เป็นโสด ในขณะท่ีประชากรสูงวัยมีจ�านวน
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตามมาด้วยปัญหาภาวะซึมเศร้า และสุขภาพจิตอื่นๆ 
ที่มีสาเหตุมาจากความเหงาในการอยู่อาศัยเพียงล�าพัง ดังนั้นในปัจจุบันเกือบทุก
ครวัเรอืนจะมสัีตว์เลีย้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลีย้งสัตว์แบบพืน้ฐานอย่างสุนขั หรอืแมว  
ไปจนถึงสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น นก หนูแฮมสเตอร์ ซึ่งกระแสความนิยมในการ
เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนจะเปลี่ยนจาก คนรักสัตว์ (pet lover) มาเป็น มนุษย
าภิวัตน์ของสตัว์เล้ียง (pet humanization) แทน (ธนาคารกสิกรไทย, 2562) 
คือ สมาชิกในครัวเรือนไม่ได้มองเห็นว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงแค่สัตว์ แต่ปฏิบัติหรือ
ให้คุณค่าเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว 
 เทคโนโลยท่ีีมีความก้าวหน้ามากขึน้ อาจจะได้เห็นเครือ่งแปลความหมาย
ของเสียงและท่าทางของสัตว์เลีย้ง เพือ่ให้สามารถท่ีจะส่ือสารกบัมนษุย์ได้มากขึน้ 
ทีพ่ักอาศัยต่างๆ จะเริ่มมีการอนุญาตให้น�าเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ และจะเกิดเป็น
ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง (Pet-friendly community) รองรับกับจ�านวน
สัตว์เล้ียงท่ีมปีรมิาณสูงขึน้ อกีท้ังจะเกิดบรกิารต่างๆ โดยเฉพาะ ซึง่จะได้รบัความ
นยิมเป็นอย่างมาก เช่น โรงแรมท่ีเป็นบรกิารรบัฝากสุนขัและแมว ร้านอาหาร รวม
ไปถงึสวนสาธารณะท่ีเปิดกว้างให้เจ้าของสามารถน�าสัตว์เลีย้งเข้ามามส่ีวนร่วมได้
อย่างเป็นอิสระมากกว่าปัจจุบัน

ด้วยการปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติ
ที่ไม่ดีเท่าที่ควร ทำาให้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม หรือสิ่งอำานวยความ
สะดวกที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ไม่ได้
ถูกนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ทำาให้ ‘อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง’ กลายมาเป็นเพียง 
‘อินเทอร์เน็ตของบางสิ่ง และของ
บางคน’ เท่านั้น จึงทำาให้วิถีชีวิต
ลำาบากมากกว่าเดิม
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 สัตว์เลี้ยงจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท่ีสามารถส่ือสารได้
มากกว่าเพื่อนในจอสี่เหลี่ยม แต่สัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องมีการลงทะเบียนเพื่อระบุ
เจ้าของ และควบคุมการดูแล ตลอดจนสามารถที่จะท�าพินัยกรรมให้กับสัตว์
เลี้ยงได้ หากบุคคลนั้นไม่มีลูก หรือมีญาติพี่น้องน้อยลง
 อย่างไรกด็ ีนอกจากเทคโนโลยจีะท�าให้มนษุย์ปฏิสัมพนัธ์กบัสัตว์เลีย้งได้
มากขึ้น ก็สร้างทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ หรือวัยแรงงานในอนาคตได้เช่นเดียวกัน 
ซึง่การเล้ียงสตัว์อาจจะไม่ใช่เพยีงแค่สตัว์เล้ียงท่ีมชีวิีตเสมอไป แต่เป็นหุ่นยนต์
สตัว์เล้ียงทีส่ามารถสือ่สารกบัมนษุย์เสมอืนกบัมสีตัว์เล้ียงจรงิ คอยดแูลสร้าง
ความสุข คลายความเหงา บ�าบัดความเครียด ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ 
หรอืภาวะสมองเสือ่มได้ รวมไปถงึการแจ้งเตอืนการกินยา แจ้งเตอืนภัยพบัิติ
หรืออ่านข่าวประจ�าวันให้กับผู้สูงอายุฟัง (BBC News, 2562) การพัฒนา
ธุรกิจโคลนนิ่งสัตวเ์ล้ียงจากร่างต้นแบบสู่หุ่นยนต์ หรือการ ‘โอนถ่ายความ
ทรงจ�า’ ก�าลังได้รบัความนยิมในประเทศไทย ท�าให้ต้นทนุการมสีตัว์เล้ียงของ
ครอบครัวไทยสูงมากยิ่งขึ้น
 ฉะนั้น สัตว์เลี้ยงจะกลายเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกของครัวเรือน จะมี
การฝึกอบรมให้เจ้าของดูแลสัตว์เล้ียงในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติได้ รวมถึงมีการพัฒนาแผนการฉุกเฉิน ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วง
หน้า และการอพยพสัตว์เลี้ยงเพื่อให้สัตว์และคนปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน
ต่างๆ หรอืเทคโนโลยกีารติดตามตวั ในทางตรงกนัข้าม ส�าหรบัเจ้าของสัตว์เล้ียง
ท่ีหลกีเลีย่งท่ีจะปรบัตวัรบัมอืและป้องกนัต่อสถานการณ์ดงักล่าว จะกลายมาเป็น
อุปสรรคต่อภาครัฐในการอพยพหรือเคลื่อนย้ายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

มนุษยาภิวัตน์
ของสัตว์เลี้ยง
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การกระจายอำานาจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากสำาเร็จ 
ประชาชนปรับตัวรับ
ภัยพิบัติได้ดี

 ในศาสตร์แขนงเครื่องกลเรียนรู้ (machine learning) ซึ่งว่าด้วยการ
ให้เครื่องจักรกลต่างๆ ท�างานท�าหน้าท่ีแทนคนได้เพ่ืออ�านวยความสะดวก รวม
ทั้งความแม่นย�าในการปฏิบัติงานทั้งหลาย ลดทั้งความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ (Human errors) ไมว่่าจะเป็นความสะเพร่า ความเขลา
ความอ่อนเยาว์ ความชรา ฯลฯ ท้ังยงัช่วยทุ่นแรงให้มนษุย์มเีวลาไปท�าอย่างอืน่ อาจ
รวมท้ังลดความส�าคญัและแย่งงานหลายอย่างไปจากมนษุย์ เครือ่งกลเรยีนรู้จงึเป็น
ส่วนประกอบส�าคัญของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)   
 การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) เป็นแนวทางหนึ่งในการท�าให้
เครื่องจักรกลตา่งๆ ท�างานแทนคน หรือเสมือนคนได้ โดยใชวิ้ธีเลียนแบบการ
ท�างานของสมองและระบบโครงสร้างประสาท (neural network) เพื่อให้
เครื่องจักรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่แนวทางอื่น เช่น การใช้กฏเป็น
ฐาน (rule-base system) หรอืระบบผู้เชีย่วชาญ (expert system) เป็นการ
เขยีนโปรแกรมส่ังงาน เช่น หากเจอเง่ือนไขนีแ้ล้วให้ท�าอย่างไร (if-then) ซึง่นบัว่า
ล้าหลังกว่าระบบการเรียนรู้เชิงลึกมาก และท�าให้ระบบนี้เป็นความหวังท่ีจะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลากหลายมิติของสังคม
 อย่างไรก็ตาม การเลียนแบบความคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์โดย
เครื่องจักรยังสร้างความกังขาเกี่ยวกับความรู้สึกอ่อนไหว (sensitive) การ
สัมผัส (touch) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (decency) และสิ่งละเอียดอ่อนต่างๆ 
อนัเป็นคณุสมบตัขิองมนษุย์ ว่าเครือ่งจกัรกลจะเรยีนรู้ได้มากน้อยเพยีงใด ในหลาย
ประเทศท่ีพยายามน�าเอาหุ่นยนต์และปัญญาประดษิฐ์รปูแบบต่างๆ มาใช้แล้วเกิด
ปัญหาหลายอย่าง ดังเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นกับโรงแรม Hana ในประเทศญี่ปุ่น
 ฉากทัศน์ ดีพเลิร์นนิง ดีพแคร์ริง (deep Learning, deep caring) 
นี้ เป็นสถานการณ์ท่ีการเรียนรู้เชิงลึกของเครื่องจักรกลสามารถสัมผัสได้ลึก

คำาอธิบายชื่อฉากทัศน์
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ซึง้ถงึมติอัินละเอยีดอ่อนของมนษุย์ได้ อนัเป็นการพฒันาถงึขีดสดุของวงการ
ปัญญาประดิษฐเ์ปรียบกับสถานการณ์อุดมคติท่ีรัฐสามารถกระจายอ�านาจสู ่
ท้องถิ่นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ส�าเร็จ ความเหลื่อมล�้าลดลงไปเหลือน้อย
ที่สุด สามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ในปี 2583 
 ขณะเดยีวกนั สมาชกิในครอบครวัไทยสามารถด�ารงชวิีตท่ีปรบัตวัรบัมือ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อยู่กับภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
ปลอดภัย หรือได้รับความยากล�าบากน้อยที่สุด 

 การปกครองแบบกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการด�าเนินชีวิตเต็มรูปแบบ บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิของผู ้อ่ืน 
ประชาชนในท้องถิ่นเข้มแข็งจึงสามารถผลักดัน หรือมีอิทธิพลต่อนโยบาย
หรือกฎหมายระดับท้องถิ่น ซึ่งมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
ดังท่ีเกิดขึ้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 ท่ีกลุ่มชาวบ้านห้วยทราบเหนือ
เลือกท่ีจะไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก  
เพราะอบจ.ไม่ช่วยผลักดนัในการสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน (ประชาชาตธุิรกิจ, 2563) 
รัฐบาลจึงมีบทบาทและอ�านาจจ�ากัดเพียงไว้แค่การจัดระเบียบของสังคม และ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้กระจายสู่ประชาชน การเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ 
กฎหมายให้ความส�าคัญต่อการให้สิทธิ เสรีภาพ รวมถึงการมีสวัสดิการถ้วนหน้า
ทุกช่วงวัย และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ โดยเฉพาะการศึกษา
และบริการทางสุขภาพท่ีเท่าเทียมกัน อีกท้ังมีเสรีภาพในการแสดงออกและการ
ใช้ชีวิต ความหลากหลายในเพศสภาพ และความเชื่อ

 การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าควบคู่ไปกับนโยบายที่สร้าง
ความเท่าเทียม ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เศรษฐกิจรากหญ้า
มคีวามเข้มแข็ง ประชาชนมอีาชพีและรายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชวิีตอย่าง
เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจจะสามารถเติบโต และก้าวข้าม

เสรีภาพของชีวิต และ
เศรษฐกิจที่ไม่เหลื่อมล้ำา 
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ผ่านกับดักรายได้ปานกลางไปได้ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี เมื่อคนมีราย
ได้เพิ่มขึ้น และความเหล่ือมล�้าลดลง ครัวเรือนไทยจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
ความกดดนัทางด้านเศรษฐกิจเพือ่ท่ีต้องด�ารงหาเลีย้งชพีเพือ่ความอยู่รอดจะยงัมี
อยู่ แต่ก็ลดลงไปอย่างมาก เงินงบประมาณของรัฐสามารถจัดสรรเพ่ือสร้างพ้ืนที่
สาธารณะท่ีประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ สร้างระบบนิเวศน์ท่ีเอื้อ
อ�านวยต่อการอยู่อาศัย การดูแลครอบครัว การผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพระดับบุคคลอย่างเต็มความสามารถ ทุกคนต่างด�ารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรี แม้จะมีฐานะที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่เกิดการเหยียบย�่าซ�้าเติมกันทางชนชั้น

 ในปี 2583 การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสวัสดิการที่ประชากรทุกเพศ
ทกุวัยสามารถเข้าถงึได้ ส่วนการศกึษาส�าหรบัเดก็จะเน้นการฝึกทกัษะพืน้ฐาน 
เพื่อการต่อยอดตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การตั้งค�าถาม การสอนให้
เด็กหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561) เด็กสามารถเลือกที่
จะเรยีนวชิาต่างๆ เพือ่มุ่งสู่อาชพีได้ตามความถนดั (tailor-made curriculum) 
รวมท้ังมีการสร้างแพลตฟอร์มเพือ่ฝึกทักษะใหม่ (re-skill) (ไทยพบัลก้ิา, 2563) 
จะท�าให้ประชากรกลบัเข้าสู่ระบบการศกึษาทุก 10-20 ปี เนือ่งจากความรู้ท่ีมีอยู่
ล้าสมัยและใช้ไม่ได้แล้ว เพราะเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 ดงันัน้ บุคคลหนึง่อาจมไีด้มากกว่า 1 อาชพีในช่วงเวลาเดยีวกนั หรอื
อาจเปล่ียนอาชพีเมือ่เวลาผ่านไป หลังจากได้รบัการฝึกทักษะใหม่ (re-skill) 
จงึส่งเสรมิให้เกิดธุรกิจหลักสตูรออนไลน์ตามสาขาวิชาชพีทีเ่ป็นความต้องการ
ของตลาดจ�านวนมาก เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล (data scientist) ผู้เชี่ยวชาญ 
AI และ Big data นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน วิศวกรหุ่นยนต์และ
เทคโนโลยี ท้ังนี้สวัสดิการด้านการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนพ่อ/แม่
เลี้ยงเดี่ยว และครัวเรือนข้ามรุ่นที่ปู่ย่า ตายาย เป็นผู้ดูแลหลาน ท�าให้มีคุณภาพ

สวัสดิการถ้วนหน้า 
ทั่วถึง ครอบคลุม
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ชวีติท่ีด ีเดก็เข้าถงึการศกึษาได้ทุกระดบัชัน้จนถงึการศกึษาขัน้สูงได้อย่างเท่าเทียม
 สวัสดิการด้านสขุภาพจะครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ (1) การป้องกนั 
โดยรัฐจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท่ีหลากหลายและครอบคลุมโรคให้
แก่เด็กในปี 2583 มากกว่าเด็กที่เกิดในปี 2563 ได้รับ เพื่อป้องกันโรคและลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้น (2) การรักษาพยาบาล จะมีประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมการรักษาทุกโรคอยา่งแท้จริง ประชาชนสามารถ
เข้าถงึระบบสุขภาพได้อย่างท่ัวถงึและเท่าเทียม ยาทุกตวัท่ีรกัษาถอืเป็นยาในบญัชี
หลัก ประชาชนไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในการรักษาพยาบาล และ (3) การดูแลระยะ
ยาวเพือ่ดแูลผู้สงูอาย ุหรอืผู้ป่วยทีต้่องการการดูแลอย่างต่อเนือ่งยาวนาน ซึง่
จะด�าเนินการโดยประชาชนในท้องถิ่นและโรงพยาบาลชุมชน ตามแนวคิด “ศูนย์
อเนกประสงค์” ส�าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส�าคัญ 
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2552) รวมท้ังมีระบบการดูแลผู้สูงอายุหรือ 
ผู้ป่วยแบบอัจฉริยะ สามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นและส่งผลการตรวจให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประเมินสุขภาพได้ทุกวัน หรือแจ้งเตือนเมื่อต้องการ
การดูแลฉุกเฉิน เพื่อรับค�าวินิจฉัยจากแพทย์หรือการรักษาทางไกลได้ 

 ในปี 2563 ระบบแพทย์ทางไกลได้เริ่มด�าเนินการบ้างแลว้ในหลาย 
โรงพยาบาล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564) 
อย่างไรกต็าม ในปี 2583 ประชาชนมสีทิธิท่ีจะเลือกยติุการรกัษา หรอืการดแูล
ด้วยการระบุในพินัยกรรมชีวิต หรือชีวเจตน์ (living will) ท�าให้ผู้ที่ต้องการ
ใช้บริการดูแลระยะยาวลดลงไปมาก การเรียนรู้จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
ของโคโรนาไวรัสท่ีเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 ท�าให้ระบบสาธารณสุขปรับตัวเพื่อ
การท�างานเชิงรุกในการเฝา้ระวัง ตรวจหา และป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
สวัสดิการด้านสุขภาพท�าให้ประชากรไทยสุขภาพดี และสมาชิกครัวเรือนไม่ต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษา จึงสามารถจัดสรรรายได้เพื่อการออมและ
การลงทุน สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและยกระดบัคณุภาพชวีติของครวัเรอืน
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 การเกิดขึน้ของวกิฤตการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 ท�าให้เกิดการจดัตัง้
สวสัดกิารด้านการท�างานส�าหรบัทุกอาชพีท้ังแรงงานในและนอกระบบ รฐัมีระบบ
ประกนัการว่างงาน อนัเนือ่งมาจากภยัพบิตั ิเพือ่ให้ประชาชนมรีายได้ระหว่างท่ีไม่
สามารถท�างานได้ รฐัอดุหนนุและส่งเสรมิให้ประชาชนอบรมเพือ่เรยีนรู้ทักษะใหม่
ตามลกัษณะงานและความต้องการของตลาดแรงงาน ประชาชนแต่ละคนจงึมไีด้
หลายอาชพีทัง้งานท่ีต้องเดนิทางไปสถานประกอบการและงานท่ีท�าได้ท่ีบ้าน
หรือผ่านแพลตฟอร์ม การมีอาชีพหลากหลายจึงเป็นหลักประกันรายได้ของ
ประชาชน รัฐสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการท�างานจาก
ที่บ้านหรือที่อื่นๆ โดยลดการใช้พื้นที่สาธารณะให้น้อยที่สุด และป้องกันการแพร่
เชื้อและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่ท�าให้โลกร้อนขึ้น

 ประชาชนไทยมคีวามเป็นพลเมอืงโลก (global citizen) มากข้ึน เพราะ
การเคลื่อนที่ของแรงงานในปี 2583 ที่สามารถท�าได้อย่างอิสระ สหประชาชาติ
รายงานอตัราการเกิดท่ีมแีนวโน้มต�า่ลงท่ัวโลก (United Nations Department 
of Economic and Social Affairs, 2020) ท�าให้ประชากรเป็นทรัพยากรที่
มอียู่อย่างจ�ากดัและมคีวามส�าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการด�าเนนิชวิีตของ
คนในประเทศ แม้เทคโนโลยท่ีีทันสมัยจะสามารถเข้ามาทดแทนแรงงานได้มากขึน้ 
แตแ่รงงานคนก็ยังมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างภาคบริการท่ีต้อง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์

 ทั้งนี้ เมื่อประชากรมีจ�านวนน้อย แต่ละประเทศมีความต้องการมาก 
จะเกิดการถ่ายโอนทรพัยากรมนษุย์ระหว่างประเทศทัง้แบบกายภาพ คือย้าย
ไปตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆ และแบบเสมือน คือ ท�างานให้องค์กรต่างประเทศแต่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย การดึงดูดแรงงานระหว่างประเทศมีความเข้มข้น เพราะ
ปัญหาขาดแคลนแรงงานอนัเนือ่งมาจากสังคมสูงอายท่ีุเกิดขึน้ท่ัวโลก การเดนิทาง
อย่างเสรเีพือ่แลกเปลีย่นทรพัยากรมนษุย์เกิดขึน้ จนท�าให้เกิดการแย่งชงิประชากร

สังคมเปิดใจ 
ยอมรับพหุวัฒนธรรม
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ตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ และการเคล่ือนที่ของประชากรท�าให้
เกิดครัวเรือนโลก (global householding) (Peterson, 2010) โดยท่ี
สมาชกิครวัเรอืนอาศยักระจดักระจายอยู่ในท่ีต่างๆ ท่ัวโลก ด้วยเหตผุลต่างๆ 
เช่น การแต่งงาน การศึกษา การย้ายถิ่นของแรงงาน และการเมือง อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีการสื่อสารยังท�าให้สมาชิกครัวเรือนติดต่อกันได้เสมือนอยู่ใกล้กัน
 ประเทศไทยจะยอมรับต่อการจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อรักษา
สมดุลของโครงสร้างประชากร และมีแรงงานท่ีจ�าเป็นและเพียงพอต่อการ
สร้างผลิตผลสูงสุดของประเทศ ดังเช่นในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน 
(Ministry of Manpower) ได้วางนโยบายจัดสรรแรงงานจากต่างประเทศ โดย
การก�าหนดเง่ือนไขให้มีใบอนุญาตแรงงานท่ีจะเข้ามาท�างานในสิงคโปร์ (กิริยา  
กุลกลการ, 2556) การเข้ามาของประชากรตา่งถิ่นต่างเชื้อชาติท�าให้สังคมและ
ครอบครวัเป็นไปตามเจตจ�านงของแต่ละบคุคล และเกิดเป็นสงัคมพหวัุฒนธรรม 
สมาชกิครวัเรอืนได้เรยีนรู้วัฒนธรรมทีห่ลากหลายและยอมรบัความแตกต่าง
ตั้งแต่วัยเด็ก ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมเปิด เกิดความเข้าใจและ
การยอมรับระหว่างวัฒนธรรมและรุ่นอายุ ช่วยในการลดช่องว่างระหว่าง
วัย ไม่นิยมความรุนแรง มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับ และอดทนอด
กลั้นต่อความแตกต่างทั้งทางเพศ รุ่นอายุ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งการโอบรับ
ความหลากหลาย และยอมรับต่อความเป็นพหุวัฒนธรรมจะมีให้เห็นในทุกพื้นท่ี 
(ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบัน
อนาคตไทยศึกษา, 2563)
 
 การสร้างครอบครัวและการอยู่อาศัยแต่ละครัวเรือนในปี 2583 มี
ลักษณะท่ีค่อนข้างมีความหลากหลาย ท้ังแบบต่างเพศ ข้ามเพศ และเพศ
เดียวกัน รวมถึงการแต่งงานกับคนต่างชาติ แม้อัตราการแต่งงานของ
ประชากรจะไม่เปล่ียนแปลงนกั แต่คู่สมรสไม่นยิมท่ีจะมลูีก ท�าให้ครวัเรอืนไทย
มีขนาดเล็กลง อาศัยอยู่แบบครัวเรือนเดี่ยว หรือครัวเรือนคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ 
ครัวเรือนคู่สมรสเพศเดียวกันจะมีมากขึ้น และเป็นท่ียอมรับในสังคม ปัจเจกชน
สามารถท่ีจะใช้ชีวิตได้ตามท่ีตนเองต้องการ ฉะนั้น การสร้างครอบครัวได้อย่าง
อสิระด้วยความสมคัรใจเช่นนี ้จงึเป็นการให้ความส�าคญักบัคณุค่าของการใช้ชวีติ
ที่ดีและเป็นสุข 
 อัตราเจริญพันธุ์รวมจะลดลงจาก 1.5 ในปี 2563 เป็น 1.3 ในปี 
2583 ตามการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 
(ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) ประชากรมีเครือ
ข่ายญาตลิดลง ซึง่อาจส่งผลต่อการเกือ้หนนุและความช่วยเหลอืระหว่างเครอืญาติ
ท่ีลดลงตามไปด้วย ประชากรไทยอายยุนืยาวขึน้ ผู้ชายจะมอีายคุาดเฉลีย่เมือ่แรก
เกิดเพิ่มขึ้นจาก 73.2 เป็น 76.8 ปี และ ผู้หญิงจะเพิ่มจาก 80.3 เป็น 83.2 ปี 
(ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)

ชีวิตที่เลือกได้ 
ครอบครัวหลาก
หลายรูปแบบ
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 แต่ไม่มากนักหากเป็นการเสยีชีวิตของผู้สูงอายุวัยปลาย แม้ว่าอัตราการ
เกิดจะต�่า และประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น จะส่งผลให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม
สูงอายุที่จะมีผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด แต่ประชากร 
สูงอายุเหล่านั้นจะยังดูไม่แก่มาก และมีสุขภาพแข็งแรง เพราะสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ดี ตามโปรแกรมโภชนาการ และกิจกรรมทางกายท่ีกระทรวง
สาธารณสุขให้ค�าแนะน�า ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยทั่วโลก และด้วย
เทคโนโลยีชะลอวัย (anti-ageing) (Powell, 2019; Stefánsson, 2005)
 ท้ังนี้ ประชากรท่ีวัยแรงงานน้อยลง ท�าให้ทุกคนท่ีเป็นอยู่ในวัยแรงงาน
ต้องท�างานหนักและยาวนานขึ้น หรือแม้แต่คนที่พ้นวัยแรงงานแล้วจะไม่สามารถ
หยุดท�างานได้จนถึงอายุ 75 หรือ 80 ปี ไม่ใช่เพียงแค่เพราะต้องการหารายได้
เพื่อเลี้ยงชีพ แต่เพราะสังคมขาดแคลนแรงงาน จะส่งผลให้บทบาทของผู้สูงอายุ
ซึ่งเคยเป็นก�าลังส�าคัญท่ีชว่ยเลี้ยงดูหลานเปลี่ยนไป พ่อแม่ท่ีออกไปท�างานนอก
บ้านต้องพ่ึงพาสถานเลีย้งเดก็ ส่วนพ่อแม่ทีท่�างานทีบ้่านผ่านแพลตฟอร์มจะใช้
ชีวิตแบบ work-life integration คือไม่สามารถแบ่งแยกเวลาการท�างาน
และการดแูลครอบครวัให้ขาดออกจากกนัได้ เพราะต้องท�าท้ังสองอย่างควบคู่
กนัไป การขาดแคลนผู้ดแูลบตุรจะส่งผลให้ประชากรมีลกูน้อยลง และท�าให้อตัรา
เจริญพันธุ์โดยรวมลดลง
 

 การตัดสินใจมีบุตรส่วนมากเป็นการให้คุณค่าทางจิตใจแก่คู ่สมรส 
มากกว่าจะมีไปเพื่อการสืบสกุล หรือการสร้างความมั่นคงของชีวิตเพื่อท่ีจะมีคน
ดูแลเมื่อสูงอายุ การมีบุตรเป็นการเติมเต็มความสุขของชีวิตและแตกต่างกันไป
เฉพาะบุคคล ไม่ขึ้นกับรุ่นอายุของประชากร คู่รักท้ังต่างเพศ และเพศเดียวกัน
สามารถที่จะมีบุตรได้ด้วยเทคโนโลยีช่วยให้มีบุตร กอปรกับการยอมรับของ
สังคมที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของครอบครัว ท�าให้ผู้ที่พร้อมจะ
อบรมเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพได้มีบุตรอย่างที่ต้องการ
 พ่อแม่จะเริ่มให้ความส�าคัญกับการอบรมเล้ียงดูบุตรให้มีจิตใจ
ดี สามารถควบคุมความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนเอง เพื่อน�าไปสู่
ผลลัพท์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ส�าเร็จ (executive function) (อรรัตน์  
เชาว์กลุจรสัศริ,ิ 2020) มากกว่าจะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ การอบรม
ส่ังสอนจริยธรรมให้แก่เด็กในโรงเรียน รวมท้ังท่ีบ้าน เป็นการปฏิบัติท่ีเป็นสากล 
(universal) เช่น การมีจติสาธารณะ เคารพสิทธิของผู้อืน่ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เคารพ
ความแตกต่างในค�าสอนต่างศาสนา เพือ่ให้ทุกคนอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสุขท้ังใน
โรงเรียนและชุมชนซึ่งมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม

ค่านิยมของการมี
บุตร และการอบรม
เลี้ยงดูบุตร
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 ระบบเศรษฐกิจมีความรุ่งเรืองไปพร้อมกับลักษณะครัวเรือนที่ขนาดเล็ก
ลง และหลากหลายมากขึน้ การพฒันาของกฎหมายเป็นไปในทิศทางท่ีรองรบัการ
เปล่ียนแปลงไปของรูปแบบและลักษณะของครอบครัวท่ีมีความหลากหลายมาก
ขึ้นด้วย ประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีส่งเสริมและยอมรับความเสมอภาคเท่า
เทียมของคนทุกเพศ กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่สมรสเพศเดียวกันที่ต้องการมี
บุตร สามารถมีบุตรได้หากผ่านการทดสอบจิตวิทยาและการดูแลบุตรเบ้ือง
ต้น จนได้รบัรองสทิธิในการก่อต้ังครอบครวัของคู่รกัทีม่เีพศเดยีวกันให้เป็นคู่
ชวิีต เช่น พระราชบญัญตัคิู่ชวีติท่ีผ่านคณะรฐัมนตรใีนพ.ศ. 2563 (ฐานเศรษฐกจิ, 
2563) หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และช่วยจัดการเรื่องความสมัพันธ์ทางครอบครัวได้เช่นเดียวกับคู่สมรสที่เป็นชาย
หญงิ ซึง่เกีย่วข้องกบัการมสิีทธิต่างๆ ได้แก่ การจดทะเบยีนคู่ชวีติและการเลกิการ
เป็นคู่ชีวิต (บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยก�าเนิด และได้จดทะเบียนคู่ชีวิต
ตามกฎหมาย) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต (น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคู่สมรส ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใช้บังคับแก่คู่
ชวีติด้วยโดยอนโุลม) การจดัการทรพัย์สินของคู่ชวิีต แบ่งเป็นทรพัย์สินส่วนตวัและ
ทรัพย์สินร่วมกัน

 ประชาชนเลอืกท่ีจะอยู่อาศยัตามวิถชีวิีตท่ีต้องการ และมโีอกาสมากขึน้ใน
การเลือกท่ีอยู่อาศยั จากการมข้ีอจ�ากดัเกีย่วกบัการท�างานท่ีลดลง เพราะสามารถ
ท�างานที่บ้านหรือที่อื่นๆ ได้อย่างอิสระ เมืองขยายใหญ่ขึ้นตามโครงสร้างเดิม แต่
ชนบทก็ไม่ได้ถกูทิง้ร้างเพราะมสีิง่อ�านวยความสะดวกครบทกุอย่างเหมอืนอยู่
ในเมอืง แตกต่างเพยีงวิถชีวิีตทีถ่กูจรติกบัแต่ละคน ครอบครวัมคีวามยดืหยุ่น
ในการจัดสรรเวลาให้แก่กันและกันและให้แก่การท�างานได้มากขึ้น เนื่องจาก
สามารถท�างานและดแูลครอบครวัได้อย่างคู่ขนานตลอดเวลา เพราะส่วนมากคนใช้
ชีวิตที่บ้าน แต่ไม่สามารถแยกงานออกจากชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ การประชุมและ

สิทธิที่ก้าวข้ามขนบ

ชีวิตงาน และชีวิต
บ้านที่ลงตัวบน
แพลตฟอร์ม
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การตดิต่อสามารถท�าได้โดยใช้เวลามาตรฐานโลก เวลาเดยีวกนั ซึง่อาจท�าให้ชวีติ
ของคนมีลูกยุ่งยากขึ้น เพราะไม่สามารถแบ่งเวลาได้ชัดเจน
 การออกก�าลังกายแบบเสมือนเพื่อเลือกกิจกรรมและสถานท่ีท่ีต้องการ 
เช่น การว่ิง หรือข่ีจักรยานในสถานที่ที่ต้องการ สามารถสร้างภาพและ
บรรยากาศให้เสมอืนจรงิได้ (virtual run) ออกก�าลังกายท่ีบ้านหรอืในอาคาร 
เพือ่เล่ียงมลพษิ PM2.5 การออกจากบ้านด้วยยานพาหนะส่วนบคุคลอาจต้องเสีย 
ค่าธรรมเนยีมให้แก่รฐั เพือ่บรหิารจดัการมลพษิท่ีสร้างขึน้ ชวิีตครอบครวัของผู้คน
ส่วนใหญ่อยู่บนแพลตฟอร์ม การส่ังอาหารหรอืวตัถดุบิผ่านแอปพลิเคชนั และจดัส่ง
ถงึบ้าน อย่างท่ีแพร่หลายมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาในปี 2563 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยท�าความสะอาดบ้านอย่างหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้รับความนิยมแพร่
หลาย และด้วยราคาที่เข้าถึงได้ ท�าให้หลายบ้านมีอุปกรณ์นี้เพื่อลดภาระงานบ้าน 
เครื่องใช้ในบ้านจะเป็นอุปกรณ์ internet of things (IoTs) ถูกตั้งโปรแกรม
ท�าความสะอาดบ้านแต่ละจุดตามวันและเวลาท่ีตั้งไว้ จะมีการส่งสินค้าของ 
บริษัทโลจิสติกส์โดยไม่ใช้มนุษย์ ตัวอย่างเช่น ได้มีการพัฒนา และทดสอบ
การใช้งานโดรนโดยบริษัทแอมะซอนในสหรัฐอเมริกาในปี 2563 (Ahead 
Asia, 2020) ดังนั้น การขนส่งแบบไม่ใช้มนุษย์ โดยการระบุพิกัดท�าให้ก�าหนด
ระยะเวลาและส่งไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นย�าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
 ครอบครัวยุคนี้ คือการมีชีวิตท่ีอยู่ในสังคมท่ีมีสภาพเศรษฐกิจฐานราก
ท่ีแข็งแกร่ง ชีวิตคนเมืองและคนในชนบทมีความเหลื่อมล�้าระหว่างกันน้อยลง 
แต่คนในสังคม หรือชุมชนต้องผ่านสถานการณ์ ส่ิงแวดล้อม และสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และต้องปรับตัวอย่างมากให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม 
และสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการอาศัยเทคโนโลยี

 การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและคนในสงัคมเป็น
เรือ่งท้าทาย เพราะกิจกรรมส่วนมากจะเกิดขึน้ในบ้านตนเอง โดยท�ากิจกรรมเกอืบ
ทุกอย่างผ่านหน้าจอและแพลตฟอร์ม จึงพบหน้ากันน้อยลง พัฒนาการทางสังคม
ในเด็กเล็กช่วงมาตรการปิดเมืองหรือการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสจ�ากัดวิถี
ชีวิตเด็กให้เจอกันน้อยลง และมีเพื่อนลดลง จากการที่โรงเรียนปิดท�าการ พูดกัน
น้อยลงเพราะต้องใส่หน้ากากอนามยัและรักษาระยะห่าง เดก็เรียนออนไลน์และ
ติดต่อกับครูหรือเพื่อนบางคนที่ต้องท�าโครงงานร่วมกันเท่านั้น เด็กส่วนมาก
เป็นลูกคนเดียวและไม่มีพี่น้อง มีเพื่อนน้อย ท�าให้เหงาและโดดเดี่ยว เพราะ
การหาเพือ่นใหม่ท�าได้ยากขึน้ ขณะท่ีประชากรรุ่นระหว่างอาย ุ18-22 ปี ในปี 
2563 ทีก่�าลังศกึษาในระดบัมหาวิทยาลัยก�าลังสญูเสยีโอกาสในชวิีตท่ีจะได้
พบเพือ่นและเรยีนรู้ซึง่กนัและกัน จนน�าไปสู่การแต่งงานและสร้างครอบครวั 
และการค้นหาคู่รักท�าได้ผ่านระบบด้วยความช่วยเหลือของแอปพลิเคชัน (Li 
&Liu, 2020)
 ส่วนประชากรท่ีเพิ่งจบการศึกษาและหางานครั้งแรก (first jobber) 
เสียโอกาสในการเรียนรู้งาน และสร้างความมั่นคงในอาชีพ และท�าตามความฝัน 

โดดเดี่ยว 
เพื่อนน้อย 
หาคู่รักยาก
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ตลอดจนสูญเสียอาชพีภาคบรกิารท่ีเคยได้รบัความนยิม เช่น นกับนิ และพนกังาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ท�าให้เด็กเปลี่ยนทัศนคติต่อการท�างานท่ีสร้างสรรค ์ มา
เป็นการท�างานเพื่อการด�ารงชีพเป็นหลัก

 การมีชีวิตและการคงอยู่ของสมาชิกในครอบครัวขึ้นอยู่กับการเข้าถึง
เทคโนโลยี มนุษย์สามารถตัดต่อพันธุกรรมของตนเอง เพื่อส่งถ่ายคุณสมบัติ
ที่ดีไปสู่ลูกเท่านั้น ท�าให้คนมีชีวิตยืนยาวกว่าร้อยปี การเก็บสเต็มเซลล์มี
ค่าใช้จ่ายที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ และถือเป็นบริการทางการแพทยข้ั์นพื้นฐาน 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีชีวิตยืนยาวที่สุด (วิทยา ถิฐาพันธ์ และ  
สายฝน ชวาลไพบูลย์, 2553) และทดแทนการเกิดใหม่ของเด็กที่แทบจะไม่มีให้
เห็น แม้ว่าปัจจุบันในปี 2563 บริการเก็บสเต็มเซลล์ยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่า
คนท่ัวไปจะจ่ายได้ แต่ในอนาคตค่าใช้จ่ายเพือ่เทคโนโลยนีีจ้ะถกูลง และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น สเต็มเซลล์จึงใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อการรักษา
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ เทคโนโลยีท�าให้บุคคลหนึ่งๆ ไม่มีวัน
สูญหายไปจากโลก เพราะสามารถสร้างภาพเสมือนหรือการจ�าลองหุ่นยนต์
ที่ถ่ายทอดบุคลิกภาพไปได้อย่างเหมือนต้นแบบ (hologram) ท�าให้การคง
อยู่ของสมาชกิในครอบครวัอยู่ในรปูตวัตนเสมอืนท่ีจะไม่เคยจากครอบครวัไป (แม้
จะเสียชวีติแล้ว) ตราบเท่าท่ีไฟฟ้ามอียู่เพือ่เป็นพลงังานขบัเคลือ่นตวัตนเสมอืนนัน้ 
 นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าอย่างมากในปี 
2583 สามารถท่ีจะผลิตอวัยวะเทียมทดแทนอวัยวะเดิมที่เสียหาย และ
สามารถท�างานร่วมกบัร่างกายมนษุย์ได้อย่างเป็นธรรมชาต ิหรอืเรยีกว่าไบโอ
นกิ (bionics) (BBC News (ไทย), 2560) โดยการพฒันาอวยัวะเทียมจะท�าได้
หลายส่วน ซึง่สามารถใช้งานได้เทียบเคยีงอวยัวะจรงิ เพือ่รกัษาชวีติของประชากร
ให้มีคุณภาพดีและยืนยาว เนื่องจากการรอผู้บริจาคอวัยวะยาวนานเกินกว่าจะรอ
ได้ จากการที่ประชากรมีจ�านวนจ�ากัด และการเกิดอุบัติเหตุลดลง เพราะมีระบบ
การเดินทางสาธารณะที่รวดเร็วปลอดภัย และประหยัดกว่ายานพาหนะส่วนตัว

สเต็มเซลล์เพื่อชีวิต
ยืนยาว และตัวตน
เสมือนที่ไม่เคยจากไป
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 เทคโนโลยีอัจฉริยะจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีขั้น
พื้นฐานและแพลตฟอร์มต่างๆ มีราคาท่ีคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ การแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนาในปี 2563 เป็นสิง่กระตุ้นให้การพฒันาแพลตฟอร์ม
เหล่านั้นเกิดขึ้นหลากหลายและรวดเร็ว เช่น แพลตฟอรม์ส�าหรับการเรียน
การสอนออนไลน์ การประชุม การส่ังซื้อของ และการขนส่งสินค้า คนไทยจะใช้
แพลตฟอร์มและระบบอตัโนมตัเิพือ่สร้างความสะดวกสบาย และช่วยเพิม่คณุภาพ
ชวีติให้แก่คนช่วงวยัต่างๆ คนท่ีอาศยัอยู่นอกเมอืงจะสามารถเข้าถงึข้อมูลได้ไม่ต่าง
จากคนที่อาศัยอยู่ในเมือง  
 สงัคมเสมอืนจะกลายเป็นจรงิ เดก็เรยีนหนงัสอืทีบ้่านหรอืท�ากิจกรรม
กับเพื่อนด้วยโฮโลแกรมที่ท�าให้เกิดภาพเสมือนจริง จึงไม่จ�าเป็นต้องไป
โรงเรยีนทกุวัน เพือ่ลดความเสีย่งในการเผชญิกบัมลพษิ และโรคตดิต่อ พร้อม
ทั้งลดการใช้พลังงานลง การเดินทางไปท่ีท�างานเพียงบางวันในสัปดาห์จะเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของคนท�างานโดยทั่วไป เพราะนิยมการประชุมงาน หรือติดต่อ
ผ่านเครือข่ายระบบเสมือนมากกว่า สมาชิกครอบครัวจะยา้ยถิ่นฐานการใช้ชีวิต 
หรือท�ากิจกรรมท่ีพื้นท่ีปลายทางเป็นส่วนใหญ่ แต่คนท่ีบ้านสามารถติดต่อและ
พบหน้าอย่างเป็นประจ�า และใช้ชีวิตได้เสมือนอาศัยอยู่ด้วยกัน เช่น สามารถนั่ง
กินอาหารร่วมโต๊ะแบบเสมือน จนไม่รู้สึกว่าเหมือนอยู่กันคนละสถานที่
 การคมนาคมรวดเร็วเพียงชั่วอึดใจ ระบบการเดินทางสาธารณะ
นวัตกรรมแบบ hyperloop (Kleinman, 2020) ที่ไม่ต้องการคนขับ ท�าให้
สามารถเดนิทางได้อย่างรวดเรว็ข้ามจังหวัด หรอืข้ามประเทศ ระบบการเดนิ
ทางแบบส่วนตัว สามารถที่จะตั้งพิกัดปลายทาง ยานพาหนะจะน�าส่งโดยไม่
ต้องมกีารขับเคล่ือนเองแบบเดยีวกนักบัการส่งสนิค้าด้วยโดรน ซึง่ในปี 2563 
บรษิทัเอกชนของสหรฐัอเมรกิาได้ทดสอบการบนิด้วยยานอวกาศ แม้จะยงัไม่ส�าเรจ็ 
แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการริเริ่ม และความพยายามท่ีจะเดินทางไปนอกโลก
ขององค์กรเอกชน (Amos, 2020) จึงเป็นไปได้ว่า การเดินทางท่องเที่ยวชื่นชม
ธรรมชาติในอนาคตสามารถท่ีจะท�าได้ท้ังใน และนอกโลก อาจท�าให้ธุรกิจท่ีอยู่
อาศยัเพือ่ลีภ้ยันอกโลกเกิดขึน้เพือ่การอพยพเมือ่เกิดโรคระบาดหรอืภยัพบิตัใิหญ่

ชีวิตหลักบนพื้นที่เสมือน
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 ผู้คนจะมีอุปกรณ์คู่กายท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตประจ�าวัน โทรศัพท์จะกลาย
มาเป็นส่วนหนึง่ของเครือ่งแต่งกาย และอุปกรณ์ด�ารงชวิีต และจะมปีระโยชน์
มากกว่าเพยีงแค่การตดิต่อสือ่สาร แต่ยงัสามารถแจ้งเตอืนภัย ตรวจวัดมลพษิ 
และบ�าบัดอากาศรอบตัวให้สะอาดเพียงพอต่อการหายใจ ส่วนเครื่องแต่ง
กายสามารถปรบัอณุหภูมร่ิางกายให้เหมาะสมส�าหรบัเฉพาะบุคคล (Labios, 
2019) ช่วยลดการใชพ้ลังงานในห้องท�างาน และสามารถท่ีจะท�าความสะอาด
ส่ิงสกปรกและกลิ่นอับได้โดยการฆ่าเชื้อเมื่อแขวนในตู้เส้ือผ้า จึงช่วยลดการใช้
น�้า และสารเคมีเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสามารถน�ากลับไปรีไซเคิลได้ ดัง
นั้นการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (reuse และ recycle) จะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชวีติ และกระบวนการผลติ เพราะผู้คนตระหนกัถงึปัญหาภยัพบิตั ิจงึร่วมกนัรกัษา
สิ่งแวดล้อม 
 การสร้างอาคารและท่ีอยู่อาศัยสามารถสร้างได้เสร็จเพียงชั่วข้ามคืน 
บ้านสร้างได้ด้วยเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการสร้างบ้านแบบนี้ท�าให้
เจ้าของบ้านสามารถเลือกปรับโครงสร้างและการตกแต่งท้ังหมดผ่านซอฟต์แวร ์
ปัจจุบันมีตัวอย่างบ้านท่ีสร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer) ในต่าง
ประเทศ (Designboom, 2020) ประสบการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรสั
โคโรนามอิีทธิพลต่อการออกแบบบ้านส�าหรบัการกักตวั (self-quarantine) 
เพือ่ป้องกนัการแพร่เชือ้ไปสู่สมาชกิในครอบครวัคนอ่ืนๆ รวมไปถงึบ้านตลอด
จนเตรยีมรบัมอืกบัภัยพบัิตท้ัิงน�า้ท่วม และแผ่นดนิไหว ฉะนัน้การสร้างบ้านและ
อาคารที่ท�าได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูง จะช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวได้เร็ว
ขึ้นเมื่อมีการสูญเสียจากภัยพิบัติ

 วิถีชีวิตในปี 2583 จะด�าเนินไปอย่างมีแบบแผน ผู ้คนส่ือสารกับ
แพลตฟอร์มแบบสัมผัสหน้าจอ หรือออกค�าส่ังแบบส้ันๆ กับอุปกรณ์ดิจิทัล คน
ท่ีอยู่คนเดียวใช้ชีวิตโดดเดี่ยวจึงนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อน ส่งผลใหธุ้รกิจเกี่ยวกับ
สตัว์เล้ียงขยายตวัอย่างมาก และมกีารจดัตัง้โรงพยาบาลสตัว์เป็นจ�านวนมาก
ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเพื่อรักษาคน คนจ�านวนมากมีสัตว์เล้ียงท่ีรักและ
ผกูพนัเสมอืนเป็นสมาชกิครอบครวั และยงัท�าหน้าท่ีดแูลสมาชกิในครอบครวั 
อย่างเช่น สุนัขท่ีช่วยดูแลผู้สูงอายุ จึงท�าให้เกิดการเรียกรอ้งสิทธิการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับสัตว์เล้ียงเฉกเช่นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว 
และสามารถรับมรดกจากเจ้าของเพื่อสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหลัง 
เจ้าของเสียชีวิตไปแล้ว
 ศิลปะท่ีสมบูรณ์แบบ และมีความเป็นธรรมชาติ ก�าลังจะกลายเป็นของ
หายาก เพราะเดินทางไปถึงได้ยาก ผู้คนจึงโหยหาศิลปะ และธรรมชาติเพื่อ
หล่อเลี้ยง ขัดเกลาจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่อ่อนโยน และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แม้
ศาสนา และความเชื่อจะมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต แต่ผู้คนจะไม่ยึดติด
กับการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ครอบครัวท่ีถ่ายทอดวัฒนธรรมระหวา่งรุ่น
อายุจึงจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้และความจริง ส่วนครอบครัวคนรุ่นใหม่อย่าง 

ศิลปะ สัตว์เลี้ยง และ
ธรรมชาติ เข้ามากล่อม
เกลาจิตวิญญาณแทน
ศาสนาและความเชื่อ
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เจเนอเรชันซี (Z generation) ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีมากกว่าการสัมผัส
กับหลักธรรม ค�าสอน หรอืการท�ากิจกรรมทางศาสนา มกัไม่นบัถอืศาสนา แต่
จะมีหลักแนวทางการด�าเนินชีวิตท่ีพัฒนาด้วยเหตุผลของตนเอง หรือมีการสอน
หลักปฏิบัติในโรงเรียนท่ีเป็นสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเชื่อจึงถูกมองว่า
ขัดกับความเป็นวิทยาศาสตร์ 
 แม้กระนั้น พวกเขาจะขาดท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจเม่ือเกิดทุกข ์ ท�าให้
อารมณ์อ่อนไหวและจิตใจเปราะบาง เมื่อไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจท�าสิ่ง
ต่างๆ ด้วยความขาดสตยิัง้คดิ ความชุ่มชืน่ในจติวิญญาณทีเ่คยถูกหล่อเล้ียงด้วย
การท�าบุญ หรอืท�าความดทีางศาสนาถกูแทนทีด้่วยความดืม่ด�า่ทางศิลปะและ
ธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่สัมผัสผ่านพื้นที่เสมือน อย่างไรก็ตาม ความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกัน (trust) เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้น เนื่องจากไม่มีความเหลื่อมล�้าในสังคม
จนท�าให้ผู้คนเอื้อเฟื้อ และเห็นอกเห็นใจกัน ดังนั้น การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นถือ
เป็นการละเมดิสิทธิท่ีคนในสังคมไม่อาจยอมรบัได้ ซึง่จะถกูกดดนัทางสังคมจนส่ง
ผลกระทบต่อชีวิตมากเกินกว่าที่ผู้คนยอมที่จะเสี่ยงกระท�าผิด

 การเรยีนรู้เกีย่วกบัข้อเรยีกร้องเพือ่ “เสรภีาพ สันตภิาพ และภราดรภาพ” 
ของคนรุ่นใหม่ (เจเนอเรชันวาย และเจเนอเรชันซี) ในปี 2563 (BBC News 
(ไทย), 2563) ท�าให้คนเจเนอเรชันเอ็กซ์ (generation X) เข้าใจและให้อิสระ
ทางความคดิกบัคนรุ่นเจเนอเรชนัวาย (generation Y) และเจเนอเรชนัซ ี(gen-
eration Z) ซึ่งเติบโตเป็นประชากรที่จะน�าพาอนาคตของประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้างหน้า ความคิดที่ไม่มีถูกหรือผิด อาจจะเปลี่ยนมาใช้ค�าว่า ความเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์แทน
 ฉะนัน้คนรุ่นเจเนอเรชนัเอก็ซ์ คอืรุ่น พ่อ แม่ ป้า น้า อา จงึมบีทบาทส�าคญั
ต่อกระบวนการสร้างปัญญา และความตระหนักรู้ให้แก่เด็กรุ่นใหม่รู้จักคุณคา่ใน
ตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เด็กที่มาจากครัวเรือน 3 รุ่นอายุจะได้เปรียบ
ในเรื่องการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเด็กท่ีมาจากครอบครัวเดี่ยว 
เพราะได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม และศาสนาจากทั้งเครือญาติ และ
พ่อแม่ ท�าให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากล�าบากได้ดีกว่า
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 การเติบโตของความเป็นเมืองเกิดขึ้น ทั้งในเมืองหลวง เมืองรองท่ีมีการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และชนบท จนหลายแห่งกลายเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart 
city) (ส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล), 
2563) การเติบโตในเมืองหลวงและเมืองรองจะขยายขอบเขตทั้งแนวนอน
และแนวตัง้ กล่าวคอื เมอืงขยายครอบคลุมพืน้ท่ีรอบๆ และอาคารส�านกังาน 
และที่อยู่อาศัยแบบตึกสูงจะเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก และมีขนาดเล็ก ตาม
ขนาดของครัวเรือนที่เล็กลง และประชากรที่อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น การ
เลือกที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่เมืองเป็นไปเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต และมาจากการเป็น
ภมูลิ�าเนาเดมิมากกว่าการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพราะผู้คนสามารถท�างาน
บนแพลตฟอร์มได้ทุกท่ีทุกแห่งอยู่แล้ว อัตราการย้ายถิน่เข้ามาท�างานในเมอืง
หลวงโดยรวมจะต�่าลง เขตเมืองที่เคยรุกล�้าเข้ามาในเขตชนบท และเปลี่ยน
หลายพืน้ทีใ่ห้กลายเป็นเขตชานเมอืงมท่ีาทท่ีีจะชะลอตัวลง เขตท่ีเป็นพืน้ท่ีอยู่
อาศัยที่เคยเงียบเหงาในช่วงกลางวันของวันท�างานกลับมีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะ
คนจ�านวนหนึ่งท�างานที่บ้าน หรือร้านกาแฟใกล้บ้าน ท�าให้การจราจรที่เคยติดขัด
อย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วนมีท่าทีที่จะทุเลาลง
 ความเป็นเมืองด�าเนนิไปในพืน้ท่ีชนบทด้วยเช่นกนั แม้อตัราการเตบิโตจะ
ช้ากว่า แต่จะมีสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานท่ีประชาชนสามารถใช้ชวิีตบนแพลตฟอร์ม
ได้ไม่ต่างจากการใช้ชวิีตในเมอืง เหมาะแก่การสร้างครอบครวัและมลีกู สวัสดกิาร
ด้านการศกึษาท่ีมคีณุภาพและเท่าเทียมจงึท�าให้อตัราการย้ายถิน่เข้าเมอืงไม่มาก
นัก คนอยู่ชนบทตามถิ่นที่อยู่เดิม และย้ายถิ่นกลับบ้านเกิดเพื่อสร้างวิสาหกิจเพื่อ
สังคมและชุมชน (social enterprise) 
 ครอบครวัส่วนใหญ่มขีนาดเลก็ และเลอืกอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกลางเมอืงท่ีเข้า
ถงึสาธารณปูการได้สะดวก เนือ่งจากไม่นยิมมลูีก จงึไม่ต้องการบ้านขนาดใหญ่ 
ครอบครวัขนาดเล็กอาศยัในบ้านท่ีจดัสรรพืน้ท่ีส่วนกลางเพือ่ใช้กบัเพือ่นบ้าน 
(shared house) เป็นท่ีนยิมมากในพืน้ท่ีเมอืงซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการ
ที่ความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองมีอัตราการเพิ่มต�่า ส่วนที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่
กว้างขึ้นพอที่จะอยู่ร่วมกันได้ 2-3 คน และมีราคาไม่สูงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้า
ถงึ ประชากรโดยมากสามารถเข้าถงึท่ีอยู่อาศยัคณุภาพดไีด้ท้ังในเมอืงหลวง หรอื
ในต่างจังหวัด

 ภัยพิบัติ ซึ่งหมายความรวมถึงท้ังภัยธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่ ในอีก 
20 ปีข้างหน้า ได้มีการพยากรณ์ว่าในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกาจะมีอากาศร้อน
ถงึขนาดไม่สามารถอยู่อาศยัได้ ส่วนประเทศไทยฤดกูาลอาจเปล่ียนถงึขัน้ท่ีจะต้อง
มีประกาศรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ข่าวน�้าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และสึนามิ
จะเกิดขึ้นทั่วโลก และมีความถี่มากขึ้น จนกระทั่งสหประชาชาติต้องท�าการจัดตั้ง
กองทุนระหว่างประเทศเพือ่ช่วยเหลือในระดบัพ้ืนท่ี ด้วยประสิทธิภาพการบรหิาร
งานของภาครฐัส่วนกลาง และการปกครองส่วนท้องถิน่ท�าให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างระบบสวัสดิการที่รองรับสถานการณ์วิกฤต และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

การหดตัวของ
พื้นที่เขตเมือง และ
ชนบทที่ทันสมัย
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ฉากทัศน์: Deep Learning, Deep Caring  |  102



ด�าเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและมีขั้นตอน (protocol) ด้วยการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนพลังงานกระแสหลักจากเดิมที่
ใช้น�้ามันมาเป็นไฟฟ้า จะท�าให้เกิดการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย 
มลพษิฝุ่นละออง PM2.5 จงึอยู่ในระดบัมาตรฐานปลอดภัยต่อสขุภาพ อย่างไร
กด็ ีอาจจะมีมลพษิชนดิใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการผลติกระแสไฟฟ้าขนาดมหาศาลเพือ่
ใช้ในประเทศหรอืระหว่างประเทศเพือ่นบ้าน จนกระทบต่อการใช้ชวิีตและการท�า
กิจกรรมนอกบ้าน ฉะนัน้คนจงึปรบัตวัด้วยการหลกีเลีย่งท่ีจะท�ากิจกรรมนอกอาคาร 
เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับมลพิษ และลดการสร้างมลภาวะ 
 ฤดูกาลท่ีเปลี่ยนแปลงไปท�าให้ครอบครัวเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องปรับ
ตัวใช้เทคโนโลยีสร้างบรรยากาศเทียม เพื่อปรับช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง 
อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ รวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ให้พอเหมาะแก่การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยลดการใช้สารเคมี (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2563) ท�าให้พืชหรือสินค้าเกษตรบางชนิดที่ออกสู่ตลาดมีต้นทุนไม่สูง 
และได้รบัความนยิมจากผู้บรโิภค ในฐานะของอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีต ส่ง
ผลให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีรายได้เพยีงพอในการเพาะปลกูได้ตลอดท้ังปี จงึไม่จ�าเป็น
ต้องย้ายถิ่นไปตามฤดูกาล และได้อยู่กันพร้อมหน้าทั้งครอบครัว   
 โรคอุบัติใหม่ ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนทุก
ประเทศทั่วโลกจัดให้มีระบบเฝ้าระวัง และส่งสัญญาณเตือนอย่างแม่นย�าไป
ยงัโทรศพัท์มอืถอืของคนในท้องถิน่ ส่วนโรคไม่ตดิต่อ (Non-communicable 
diseases: NCDs) เช่น โรคทางสายตาท่ีเกิดจากการใช้จอสัมผัสมากเกินไป 
ออฟฟิศซินโดรมที่พบทุกกลุ่มประชากร ทุกสาขาอาชีพ เพราะทุกคนต้องท�างาน
ผ่านระบบแพลตฟอร์ม โรคทางเดินหายใจจากมลภาวะพบบ่อยและรุนแรงกว่า
การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย เป็นต้น
 การศึกษาของเด็กไทยมีรูปแบบหลากหลายท่ีรองรับท้ังการเรียนท่ี
โรงเรียน หรือการเรียนท่ีบ้านแบบออนไลน์ โดยการมาโรงเรียน หรือสถานท่ี
นอกบ้าน เพื่อท�ากิจกรรมกลุ่ม และโรงเรียนที่เป็นตึกอาคารจะค่อยๆ หายไป 
คอมพวิเตอร์ แท็บเล็ต รวมทัง้อปุกรณ์สวมใส่อจัฉรยิะต่างๆ (smart wear-
able devices) พร้อมอินเทอร์เนต็เป็นอุปกรณ์การเรยีนส�าคญัท่ีนกัเรยีนทุก
คนต้องมี เช่นเดียวกับหนังสือ สมุด ปากกาและดินสอ ในสมัยก่อนซึ่งที่สุดจะ
กลายเป็นของ “คลาสสิก” ที่ดูโบราณ และใช้เพียงแค่บางโอกาส
 มาตรการปิดเมืองอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปี 
2563 ท�าให้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาขึ้นให้
เหมาะสมกับช่วงวัย สอดรับการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังการแบ่งปัน
สื่อการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน และระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่าง
ไม่มีขีดจ�ากัด ช่วยลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
การย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อใหลู้กได้เขา้โรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง หรือการเข้าเรียน
ในโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง อันเนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อม และ
ลดการจ้างบุคลากรชาวต่างชาติ ผู้ปกครองจะปรับตัวเพ่ือลดค่าใช้จ่ายหลังจาก
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เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การเรียนออนไลน์ที่บ้าน ท�าให้การ
สมัครเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนนานาชาติไม่เกิดความคุ้มค่า 
 การป้องกันตัวเพ่ือรับมือภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ภัยพิบัติเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรที่พ่อแม่ต้องฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้เด็กสามารถเอาตัวรอด
ได้ พ่อแม่และผู้ปกครองจะตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้ให้การ
ศึกษาแก่เด็ก ไม่ละเลย และปล่อยให้เป็นบทบาทของครูหรือโรงเรียนแตฝ่่าย
เดียว ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมเพื่อท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ของเด็กมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บทบาทและความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก จะส่งผลให้การตัดสินใจมีบุตรยากขึ้น มิใช่เพราะข้อจ�ากัดด้าน
เศรษฐกิจอย่างในปี  2563 แต่เป็นเพราะความยากในการสร้างความสมดุล
เวลาระหว่างการท�างานและการดูแลบุตร ไม่เพียงแต่ต้องดูแลความเป็นอยู่
ของบุตรเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้ให้การศึกษาแก่บุตรอีกด้วย ดังนั้นนโยบายด้าน
ประชากรท่ีคาดหวังว่าจะสร้างประชากรคุณภาพจึงเป็นจริงได้ หากแต่สวนทาง
กับการเพิ่มขึ้นของประชากรของประเทศ 
 

 ประชาชนจะได้รับการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพแทนการศึกษา
เพือ่รบัปรญิญา และสามารถเรยีนเพิม่ทักษะใหม่ได้ จงึสามารถประกอบอาชพี
หลัก และสร้างอาชีพที่สอง เพื่อเป็นแหล่งรายได้ส�ารอง ท�าให้มีเงินออมเพียงพอ
ในการดูแลทั้งตนเองและครอบครัว รวมทั้งมีแหล่งรายได้มากกว่า 1 แหล่ง ซึ่งถือ
เป็นการเตรียมพร้อมในด้านเศรษฐกิจเพื่อการรับมือภัยพิบัติได้อย่างดี
 การปรับตัวหรือการรับมือของประชากรทุกวัยท�าได้ดีจนสามารถใช้
ชีวิตได้ตามปกติในทุกสถานการณ์ ขณะท่ีประชากรสูงอายุในปี 2583 ได้รับ
ประสบการณ์หรือเรียนรู้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต จึงเข้าใจและสามารถ
ปรบัตวัได้ นอกจากนี ้การแลกเปล่ียนความคิดระหว่างรุ่นอาย ุท�าให้ประชากร
รุ่นใหม่เรยีนรู้และเตรยีมพร้อมรบัมือวิกฤตการณ์ได้โดยการตดิตามข่าวสารท่ีเกิด
ขึ้นรอบโลก ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการมีสุขภาพดีจึงมีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีดี และออกก�าลังกายตามโปรแกรมสุขภาพท่ีตั้งขึ้นโดยกระทรวง
สาธารณสุข โดยท�าการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือล่วงหน้าเป็นรายบุคคล เพื่อ
ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิต รวมถึงให้ความร่วมมือกับมาตรการด้าน
สาธารณสุข และการรบัมอืวกิฤตเป็นอย่างด ีและเท่าทันต่อเหตกุารณ์ เพราะความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นทักษะพื้นฐานของประชาชน
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ฉากทัศน์: Algorithm เชิงปรนัย

 อัลกอริทึม (algorithm) ท้ังในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร ์ หมายถึง ชุดล�าดับค�าส่ัง ซึ่งมีขั้นตอนและตรรกะในการแกป้ัญหา
ต่างๆ หรอืการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ตัง้แต่เริม่ต้นไปจนบรรลพุนัธกิจ แต่ละ
พนัธกิจมคีวามยุ่งยากซบัซ้อนแตกต่างกนั ท�าให้อลักอรทึิมมีความซบัซ้อนแตกต่าง
กันไปด้วย บางชุดค�าส่ังมีความซับซ้อนมาก เพราะมีเง่ือนไขประกอบการตัดสิน
ใจมากมาย จึงมีอัลกอริทึมท่ียืดยาว แต่ด้วยประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน การปฏิบัติค�าสั่ง (execution) ของ 
อัลกอริทึมสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท�าให้ท้ังคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล  
หุ่นยนต์ และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ท่ีล้วนมอีลักอรทีิมเป็นมนัสมอง สามารถ 
ท�างานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นตลอดเวลา
 ฉากทัศน์อัลกอริทึมเชิงปรนัยนี้ สะท้อนสถานการณ์ท่ีแม้วิทยาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาไปอย่างก้าวหน้า แต่รัฐก็ยังไม่สามารถกระจายอ�านาจสู่
ท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ส�าเร็จ ความเหลื่อมล�้ายังคงเป็นปัญหาท่ี
นับวันจะยิ่งรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นในสังคมไทย เปรียบเสมือนกับ
การมคีวามรู้ความสามารถในการเขยีนอลักอรทึิมท่ีสลบัซบัซ้อนได้ แต่ใช้เขยีนแค่
แก้ปัญหาหรอืตอบโจทย์เชงิปรนยั (multiple choice) ท่ีจ�ากดัทางเลอืกท่ีเป็นไป
ได้ และขวางกัน้ต่อการมจีนิตนาการ และขณะเดยีวกนั สมาชกิในครอบครวัไทยเอง
ก็ไม่สามารถเรียนรู้ หรือปรับตัวจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประสบ
ภัยพิบัติ ให้สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ นับว่าเป็นฉากทัศน์ที่สะท้อนสถานการณ์
แบบ “ร้ายซ�้าร้ายซ้อน”
 ภายใต้ฉากทศัน์นี้ ประชาชนอยู่ภายใต้ความเข้มงวดทางสังคม นโยบาย 
และกฎเกณฑ์ ซึง่เกิดจากการชีน้�าโดยรฐั และวฒันธรรมประเพณ ีจงึเกิดการขัดขนึ 
ท้ังแบบอารยะ และอนารยะ ของการต่อสู้แย่งชงิพืน้ท่ีทางความคดิ และอดุมการณ์
ระหว่างระบบเก่าและใหม่ แม้ว่าสังคมไทยจะมคีวามหลากหลาย และมกีารยอมรบั
ต่อกันมากขึ้น แต่ระบบการเมืองกลับเต็มไปด้วยความไรเ้สถียรภาพ แต่ละ

การกระจายอำานาจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากไม่สำาเร็จ 
ประชาชนปรับตัวรับ
ภัยพิบัติได้ไม่ดี

คำาอธิบายชื่อฉากทัศน์

ฉากทัศน์: Algorithm เชิงปรนัย  |  106



รัฐบาลต่างพยายามเพิ่มบทบาท และอ�านาจของตน ในอีก 20 ข้างหน้าจงึ
แทบไม่มีอะไรที่แตกต่างจากปัจจุบัน (ปี 2563) ท�าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ของนโยบายการพฒันา รฐับาลมุง่เน้นออกนโยบายประชานยิมเป็นหลัก เพือ่
ให้ประชาชนพึงพอใจแบบชั่วครั้งชั่วคราว
 การเมืองที่ไม่เข้มแข็งส่งผลให้เกิดการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
ของบุคคลและกลุ่มบริษัทต่างๆ ท่ีน�าโดยกลุ่มชนชั้นน�าของประเทศ และยัง
คงไว้ซึ่งเงินใต้โต๊ะ พร้อมกับระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ท่ีให้ความ
ส�าคญักบัเมอืงหลวง กรงุเทพมหานคร และหัวเมอืงใหญ่ ส่วนนโยบายการพฒันา
ประเทศถกูขบัเคลือ่นด้วยกลุ่มชนชัน้น�า และผู้รู้ ในการวางแผนและยทุธศาสตร์การ
พฒันาสู่ท้องถิน่ท�าให้เกิดความเหลือ่มล�า้ในการได้รบัการจดัสรรทรพัยากร น�าไป
สู่การกระจายรายได้ท่ีไม่เป็นธรรม นอกจากนี ้ประชาชนชนชัน้รากหญ้า ซึง่เป็นคน
กลุ่มใหญ่ และเป็นกระดูกสันหลังของประเทศต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย และที่ท�ากิน
จากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละโรคตดิต่ออบุตัใิหม่ เนือ่งจากการบรหิารจดัการท่ีไร้
ประสิทธิภาพของภาครัฐ จากการวางผังเมืองท่ีไม่ให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อม
และธรรมชาติ ด้วยมาตรการและแนวทางการแก้ไขท่ีไม่ดีพอ ประชาชนต้อง 
เตรียมการรับมือปัญหาซ�้าซากด้วยตนเองท่ีต้องแลกมาด้วยทรัพย์สินและ
สุขภาพ
 ดงันัน้ ประชาชนจงึมรีายได้และสภาพความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างส้ิน
เชงิ ผู้ท่ีมีรายได้และผู้มอีภสิิทธ์ิ (elite) ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเมอืงใหญ่จะได้รบัผล
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง นโยบายของรัฐไม่เปิดโอกาสให้
กบัผู้คนเท่าท่ีควร ท�าให้ครอบครวัรายได้ปานกลางและน้อยต้องขวนขวายและ
แสวงหาโอกาสเพื่อให้ได้มาซึ่งความก้าวหน้าและการอยู่รอดของครอบครัว 
ก่อให้เกิดการแก่งแย่งชิงดี การท่ีครอบครัวรายได้สูงมีความสุขสบาย ในขณะ
ท่ีครอบครัวรายได้น้อยและปานกลางจะต้องกระเสือกกระสนดิ้นรน อาจท�าให้
สมาชิกในครอบครัวกระจัดกระจายไปกันคนละทิศละทาง

 ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า “ความเป็นเมือง” จะครอบคลุมทุก
ตารางนิ้วในประเทศไทย ตามค�านิยามท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับนโยบายของ
รฐั แต่แท้ทีจ่รงิแล้วความเจรญิกลับสวนทางกนัในบางพืน้ทีข่องประเทศ และ
ยังกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดใหญ่ๆ ของ
แต่ละภูมิภาค หรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ 
แม้ว่าจะมีการขยายบริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมแต่ละภูมิภาค ก็เชื่อมได้แค่
ในเมืองใหญ่ แต่ค่าบริการก็แพง จึงไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้บริการได้ตามใจ 
ส่วนชนชัน้น�าสามารถซือ้ตัว๋ใช้บรกิารได้อย่างง่ายดาย และอาจจะเหมาจ่ายเพือ่ใช้
บรกิารได้ท้ังปี โดยท่ีราคาแทบไม่ได้กระทบต่อจ�านวนเงินในกระเป๋าของคนกลุ่มนี้ 
แต่ส�าหรบัคนท่ีมรีายได้ปานกลางถงึต�า่ การใช้บรกิารแต่ละครัง้อาจต้องใช้เงินจาก
รายได้เป็นเดอืนๆ ซึง่สะท้อนความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ระหว่างชนชัน้ทางสังคมได้
อย่างชัดเจน

สถานการณ์

ครอบครัวใยแมงมุม
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 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้ผู ้คนสามารถติดต่อกันได้ผ ่าน
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โทรทศัน์ แว่นตามอง
ภาพเสมอืน (virtual reality glasses) หรอืแม้แต่การฝังชพิขนาดเล็กในตวั
คน ทกุอย่างเชือ่มต่อกนัหมดและสามารถสัง่งานผ่านความคดิด้วยเทคโนโลยี
การสื่อสารสมองกับคอมพิวเตอร์ (brain-interface technology) มีการ
รับรู้ข่าวสารทั่วโลกพร้อมกัน ท�าให้โลกทัศน์ของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมาก เพราะ
เริ่มรู้เห็นอะไรที่ไกลตัวได้ง่ายมากขึ้น
 การบรหิารงานของรฐับาลกลายเป็นเรือ่งท่ีผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจ
มากนัก เพราะชินชากับรูปแบบการบริหารเดิมๆ ที่ “เปลี่ยนแปลง แต่ไม่เคย
เปล่ียนไป” ระบบราชการต่างๆ ยังคงลา่ช้าขัดกับความว่องไวของระบบ
เทคโนโลยี ประชาชนต้องกรอกข้อมูลหรือลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้กับหน่วย
งานราชการซ�้าแล้วซ�้าอีก ครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะท่ีสุดระบบข้อมูลที่เป็นกลาง
ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแม้เวลาจะผ่านไปถึง 20 ปี ก็ตาม ระบบราชการยังคงต้อง
ใช้เอกสาร กระดาษหลายแผ่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ในขณะที่ภาค
เอกชนมกีารปรบัตวัอย่างรวดเรว็ สามารถท่ีจะด�าเนนิงานต่างๆ ด้วยการเชือ่มต่อ
กันแค่รหัสไม่กี่ตัว

 การเติบโตและการพัฒนาเมืองก้าวหน้าอย่างกระจุกตัวในบางพื้นท่ี 
ท�าให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองเพื่อหางานท�า และหารายได้เลี้ยงปากท้อง ซึ่ง
เป็นแบบแผนเดิมมาตลอดหลายสิบปี ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการอยู่อาศัยของ
คน รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน 
คนท่ีมีโอกาสอยู่เป็นครอบครัวพร้อมหน้า เป็นกลุ่มคนท่ีมีรายได้หรือทรัพยากร
เพียงพอท่ีจะเลี้ยงปากท้องได้โดยไม่ล�าบาก แตก่ลุ่มคนที่รายได้ต�่าต้องอพยพ
ย้ายถิน่ออกจากบ้าน (ถิน่ต้นทาง) ไปสู่เมอืง (ถิน่ปลายทาง) เพือ่ไปหางานท�า 
หารายได้เล้ียงตนเองและครอบครวั ท�าให้ครวัเรอืนคนเดยีวของประชากรวัย
แรงงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.9 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2583
 ในปี 2583 ความเหลื่อมล�้ายังมีอยู่ค่อนข้างสูง ในยุคที่เทคโนโลยีสมัย
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ใหม่เข้ามาแทนที่แรงงาน ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ 
ส่งผลท�าใหก้ารใช้แรงงานมนุษย์ลดลง เกิดการจ้างงานลดลง เช่น การสร้าง
บ้านสามารถใช้เทคโนโลยเีครือ่งจกัรก่อปูนลักษณะ 3 มติแิทนการใช้แรงงาน
คน มีรูปแบบเฉพาะตายตัวตามแม่พิมพ์ ท่ีบางครั้งไม่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ การผลิตอาหารควบคุมโดยหุ่นยนต์และเครื่องจักรเกือบ 100% และมีรูป
แบบเปลี่ยนแปลงไป อาหารเริ่มมีลักษณะเป็นเม็ดหรือแคปซูลที่ถูกผลิตคิดค้นมา
เพือ่ตอบโจทย์คนท่ีไม่มเีวลา ต้องรบังานเอาไว้ให้มากท่ีสุด เพราะงานท่ีต้องใช้คน
หายากขึ้น ท�าให้เวลาติดต่อสื่อสารกับคนที่บ้านน้อยลงไป
 แม้ว่าเทคโนโลยจีะท�าให้การตดิต่อสือ่สารกนัง่ายขึน้ แต่ความแข็งแรง
ของสายสมัพนัธ์กลับเปราะบางเสมอืนใยแมงมมุท่ีเชือ่มโยงกนั หากมอีะไรมา 
กระทบก็พร้อมจะท่ีขาดสะบ้ัน การพัฒนาท่ีไม่เท่าเทียมส่งผลต่อความสัมพันธ์
ในครอบครัว แม้ว่าเทคโนโลยีจะท�าให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่โดยลึกๆ แล้ว
มนุษย์กลับโหยหาความรัก ความอบอุ่น จากการสัมผัสและพบหน้ามากกว่าส่ิง
ไหนๆ ภาพครอบครวัพร้อมหน้ากินข้าวร่วมกนัแทบไม่มใีห้เห็น แต่เปลีย่นรปูแบบ
เป็นการกินข้าวพร้อมหน้าผ่านออนไลน์แทน นอกจากต้องพบกับความกดดันด้าน
การงานและรายได้แล้ว ด้านสุขภาพก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งทีค่นทกุชนชั้นต้องต่อสู้ ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM10 และ PM2.5 และโควิด-19 (COVID-19) รวมทั้งโรค
อุบัติใหม่อื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
 ปี 2562 เป็นบทเรียนแสนแพง คนทั้งประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระ
ทบจากการระบาดของโควิด-19 กนัอย่างรนุแรง ธุรกิจต้องปิดตวัลงอย่างท่ีไม่คาด
คดิมาก่อน แม้ว่าท่ัวโลกจะยอมรบัว่าประเทศไทยสามารถจดัการปัญหาได้อย่างดี
ในการระบาดระลอกแรก ต้องยอมรับว่าประชาชนจ�านวนไม่น้อยต้องดูแลตนเอง 
เพราะการขาดประสบการณ์กับการรับมือโรคระบาด รวมท้ังการจัดการปัญหา
ท่ีมีศักยภาพไม่มากพอของภาครัฐ เอกชนขึ้นราคาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์
ขาดตลาด เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน ท�าให้การกระจายหน้ากากอนามัยไม่ทั่ว
ถึง ความกลัวปกคลุมประชาชนทุกระดับ เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อ แม้เวลาจะผ่าน
พ้นไป 20 ปี แต่การรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคติดต่ออุบัติใหม่ต่างๆ  
ก็ยังไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี รัฐมักจะกลับมาตามแก้ไขแต่ไม่ป้องกัน เพราะ
การลงมือท�าของภาครัฐ ต้องเห็นปัญหามาก่อนเสมอ ท�าให้ยังไม่รับมือกับ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภัยพิบัติต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ท�านายได้
ยาก เพราะปัญหาท่ีสะสมเรือ้รงัมานาน เกิดจากการท่ี “มนษุย์ใช้ทรพัยากรโลก
มากเกินไป” อีกท้ังมกีารบรหิารจดัการท่ีขาดประสทิธิภาพ การปิดทางเดนิน�า้ 
การสร้างถนนขวางเส้นทางน�้า ท�าให้เกิดน�้าท่วมบ่อย ปัญหาความแห้งแล้ง 
พายุต่างๆ เป็นปัญหาที่ต้องเผชิญทั่วโลก เพราะธรรมชาติเสียสมดุลมาเป็น
เวลานาน และกฎของธรรมชาติมกัจะปรบัสมดลุอยู่เสมอ การท้าทายธรรมชาติ
ด้วยความเอาแต่ใจของมนษุย์เริม่ส่งผลชดัเจนในยคุนี ้ความล�าบาก ความอดอยาก 
การโหยหาความช่วยเหลือ เป็นเรือ่งท่ีพบเหน็ได้บ่อยจนเป็นสิง่ท่ีคุ้นเคย คนใน
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สังคม “เห็นภาพ แต่ไมเ่ห็นใจ” ยิ่งไปกว่านั้นจะพบเห็นความเห็นแก่ตัวของ
คนทุกระดับชั้นมากขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอด เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น คน
บางกลุ่มเคยชินกับการต้องรอรับความช่วยเหลือจากรัฐ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่
ปรับตัว และมีก�าลังมากพอที่จะจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนรวย
เดินทางไปอยู่ต่างประเทศ เพื่อไปใช้ทรัพยากรและสวัสดิการท่ีดีกว่า คนท่ีเลือก
ทางเดินไม่ได้ อยู่นอกสายตาของรัฐก็ต้องรับสภาพด้วยความจ�ายอมและสิ้นหวัง

 การเลีย้งดเูดก็แบบในปี 2563 ได้ส่งผลกระทบอย่างชดัเจนในอกี 20 ปี
ข้างหน้า เด็กโตมากับเทคโนโลยีสื่อสารที่ไปไกลได้แค่ 5G (หรือ 4G) เพราะ
ความด้อยประสทิธิภาพของโครงสร้างพืน้ฐาน เดก็ในครอบครวัรายได้ต�า่และ
ปานกลางเติบโตมาด้วยความเร่งรีบในการท�ามาหากินของพ่อแม่ท่ีต้องการ
เดนิตามความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ และหารายได้มาเล้ียงดูครอบครวั ท�าให้
บทบาทเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แทนท่ีพ่อแม่จะมีหน้าท่ีและดูแลลูก กลับกลาย
เป็นต้องยกบทบาทนี้ให้กับคนอื่นในครอบครัว หรือการจ้างคนอื่น หรือสถานรับ
เล้ียงเด็กดูแลแทน ซึ่งต้องยอมรับว่าบุคคลเหล่านี้มีความพร้อมน้อยกว่าพ่อแม่
ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ ซึ่งส่งผลอย่างมหาศาลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ท่ีท�าให้เด็กอาจจะเติบโตมาแบบไม่มีคุณภาพ แม้ว่าในยุคสมัยนี้จะมีสื่อ
การเล้ียงดูลูกในแนวทางเชิงบวกมากกว่าเดิม แต่กลุ่มท่ีเข้าถึงได้กลับเป็น 
กลุ่มที่มีรายได้สูง ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางหรือต�่ากลับไม่สามารถท�าได้จริง 
เด็กขาดสายสัมพันธ์กับแม่ ส่งผลให้เด็กขาดการควบคุมตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือน
ก�าแพงกั้นมิให้เด็กออกนอกเส้นทาง ขาดทักษะในการควบคุมตัวเองให้ไปถึงเป้า
หมาย (Executive Function: EF) ซึ่งเกิดจากสวัสดิการรัฐที่เกี่ยวข้องกับแม่
และเด็กที่ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาในระยะยาว
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 ภาพของการเคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
ด�าเนินไปด้วยการปกครองประชาธิปไตยท่ีไม่เต็มใบ ประชาชนยังเต็มไปด้วย
ค�าถาม “ถ้าการเมืองดี” ประเทศจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ความขัดแย้ง
ทางความคิดและอุดมการณ์ของท้ังสองฝ่ายยังคงหาจุดลงตัวกันได้ยาก  
ภาพลกัษณ์ของการเมอืงในประเทศน�าไปสู่การชะลอทางเศรษฐกิจ เพราะการลด
ลงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการเคลือ่นย้ายอตุสาหกรรม
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เศรษฐกิจ
ไทยเหมือนคนคอยกินบุญเก่าที่ร่อยหรอ และไม่เพิ่มพูน ท�าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตต�่ากว่ารอ้ยละ 5 ไมส่ามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
พัฒนาฯ เพราะติดกับดักเทคโนโลยีปานกลาง เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถ
ปรับโครงสร้างการผลิตให้มีสินค้าและอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีอย่างเข้ม
ข้น และยังคงเป็นเพียงแค่ฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นต�่า เพราะขาดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรษัทต่างชาติที่ไม่เข้ามาลงทุนในประเทศ
 ด้วยรฐัท่ีไม่เปลีย่นแปลงท�าให้เศรษฐกิจไม่เตบิโต ประชาชนในประเทศมี
รายได้ไม่สูงมากนกั ท�าให้รปูแบบการอยู่อาศยัของครอบครวัในประเทศไทยไม่ต่าง
ไปจากเดิม ประชาชนยังคงต้องเดินทางออกจากครอบครัวเพื่อเข้ามาท�างาน
และใช้ชวิีตอยู่คนเดียว เนือ่งจากความเหล่ือมล�า้ทางการพฒันาของประเทศ
ทีมุ่่งเน้นให้ความส�าคญักบัการพฒันาในเขตเมอืง อตุสาหกรรมภาคการส่งออก 
และพื้นท่ีการท่องเท่ียว ประชาชนต่างย้ายถิ่นเพื่อหางานท�าในการเลี้ยงชีพและ
ครอบครัวของตน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการอาศัยอยู่คนเดียวจะมีความเปราะ
บาง แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารสือ่สารเป็นหนึง่ปัจจยัส�าคญัใน
การสานสัมพันธ์ความใกล้ชิดของครอบครัว อีกทั้งเทคโนโลยียังเป็นสิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้นเพราะช่วยลดระยะเวลา
ขั้นตอนการท�าความสะอาดท่ีอยู่อาศัยและกิจวัตรประจ�าวันต่างๆ เพ่ือให้มีเวลา
ในการท�างานหรือมีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวมากขึ้น แต่การที่สภาพแวดล้อม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจยังคงเหมือนเดิม ประกอบกับมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ี
ช่วยลดภาระงานบ้านหรือกิจวัตรจ�าประวันต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่จึงยอมเสีย
สละเวลาส่วนตัวให้แก่การท�างานเพื่อรายได้ที่มากขึ้น

 ตามวัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมของไทย การสร้างครอบครัวไม่ได้
แยกจากสถานะทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลอย่างส้ินเชิง การสรา้งครอบครัว
คุณภาพ ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความรัก 
ความเข้าใจของคนสองคน และแน่นอนว่าปัจจัยด้านการเงินก็เป็นส่วนส�าคัญใน
การตัดสินใจสร้างครอบครัวของคน 
 อย่างไรก็ตาม ในปี 2583 การบริหารจัดการของภาครัฐ รวมไปจนถึง
สวัสดิการและสภาพสังคมยังคงเป็นเช่นเดิมเหมือน 20 ปีก่อน ท�าให้คนรุ่นใหม่
ไม่อยากสร้างครอบครัว หรือมีลูก เพราะมีต้นทุนสูง รวมท้ังตระหนักได้ถึง

ฤา... เราจะหยุดที่ตรงนี้

ไปต่อไม่ไหว ไม่ใช่ไม่อยาก
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ความไม่ปลอดภัยของสงัคมท่ีจะส่งผลร้ายต่อชวิีตเลือดเนือ้เชือ้ไขของตนเอง
 เทคโนโลยีก้าวล�้าจนสามารถโคลนนิ่ง (cloning) มนุษย์ได้ แต่ก็ยังเป็น
ที่ถกเถียงในด้านจริยธรรมอย่างกว้างขวาง การฝากไข่ของผู้หญิงเป็นเรื่องปกติ 
การตั้งครรภ์แต่ละครั้งอาจเป็นการวางแผนอย่างแยบยลมากกว่าเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ คนมีรายได้สูงเต็มใจที่จะจ่ายค่าด�าเนินการผลิตลูก เพื่อให้ได้สิ่งท่ี
ดีท่ีสุด แต่ก็ไม่ใช่คนรายได้สูงทุกคนท่ีจะอยากมีลูกด้วยหลายเหตุผล เช่น ความ
ไม่ปลอดภัยของสังคม การไม่มีเวลาดูแลเด็กเพราะต้องท�างาน 
 ในขณะที่คนรายได้ปานกลางและต�่า กลับมีลูกมากกว่าคนรายได้สูง อีก
ท้ังปัญหาเรื่องแม่วัยรุ่น และการตั้งครรภ์ในขณะท่ียังไม่พร้อมก็ยังมีให้เห็นใน
ปัจจุบัน แต่ไม่ใช่เพราะต้องการผลิตก�าลังคน เพ่ือรับช่วงต่อการท�างานหรือเพิ่ม
แรงงานในครวัเรอืนเหมอืนในอดตีอกีแล้ว แต่เป็นเพราะไม่สามารถวางแผนเป็น
ขั้นตอน และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยได้ง่ายเท่ากับคนที่มีราย
ได้สูง ซึ่งหากจะว่าไปแล้วเป็นผลพวงจากความเหล่ือมล�้านั้นเอง หรือพูดให้
เข้าใจง่ายก็คือ ต้นทุนและโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากัน ท�าให้เกิดปัญหาเหมือน
เดิม คือ การออกจากระบบการศึกษากลางคัน ยาเสพติด และการไม่ได้วางแผน
ครอบครัว ทีส่ืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในวัยเยาว์ทีจ่ะช่วยหล่อหลอมให้เด็กโตมา
อย่างอยู่รอดปลอดภัย
 ในปี 2563 ประเทศไทยมอีตัราเจรญิพนัธ์ุรวม (Total Fertility Rate: 
TFR) เท่ากับ 1.5 ต่อผู้หญิงแสนคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2564) 
แต่ในปี 2583 อัตราเจริญพันธุ์จะลดต�่าลงไปอีก เพราะทัศนคติการอยากมีลูก
ของคนเปลี่ยนไป การพึ่งพาตนเองดีที่สุดคือค�าตอบของคนรุ่นใหม่ ที่คิดว่าการมี
ลูกจะเป็นภาระมากกว่าจะเป็น “โซ่ทองคล้องใจ” รวมทั้งการเห็นว่าสังคมเลวร้าย
เกินไปท่ีจะให้ลูกต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบเดียวหรือเลวร้ายยิ่งกว่ายุคพ่อแม่ 
ด้วยการลดลงของจ�านวนเด็ก ท�าให้ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสถานเลี้ยง
เด็ก โรงเรียน อาหารการกิน ของใช้ต่างๆ ปรับลดราคาลงจนคนที่มีรายได้
ปานกลางหรือต�่าก็สามารถเข้าถึงได้อย่างไม่ยากเท่าเมื่อ 20 ปีก่อน ในขณะ
ท่ีพ่อแม่ต้องท�างานอย่างหนักเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งรายได้สูง เพื่อใชใ้นการซื้อคุณภาพ
ชีวิต และอนาคตที่ดีให้แก่ลูก เช่น โรงเรียนระดับแถวหน้าของประเทศ
 ท้ังท่ีโดยพื้นฐานแล้วเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม และไม่
ควรมีใครต้องเสียเงินมากมายเพื่อซื้อสังคมให้กับลูก ในปี 2583 จงึเป็นเหมือน
ผลลัพธ์ของชุดความคิดเดิม ฝังรากลึกในกลุ่มคนวัยเจริญพันธุ์ว่ามีลูกก็ต้อง
เหนื่อยซื้อสังคมให้ลูก แมว้่าในยุคนี้สวัสดิการและปัจจัยแวดล้อมท่ีสัมพันธ์
กบัการเล้ียงดเูดก็จะเอือ้มถงึได้แล้วกต็าม ไม่ว่าจะเป็นสวัสดกิารในเรือ่งอนามยั
แม่และเด็ก การคลอด การรักษาพยาบาล การศึกษาฟรีในระบบของรัฐ ค่าใช้จ่าย
รายเดือนแก่เด็ก หรือการลดภาษี แตก่็ไม่ตอบโจทย์เท่าใดนัก “คนท่ีมีรายได้สูง
เท่านัน้ ท่ีจะเข้าถงึและสามารถเล้ียงดลูกูเชงิบวกได้ ในขณะท่ีคนท่ีมรีายได้ต�า่หรอื
ปานกลาง ยงัหาทางออกไม่ได้เมือ่เงินยงัเป็นส่ิงส�าคญัหล่อเลีย้งความอยู่รอดของ
ครอบครัว”
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 จากที่ในปี 2563 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ท�าให้ภาค
ธุรกิจหันมาให้ความสนใจการดแูลผู้สูงอายมุากขึน้ ท้ังในเรือ่งของท่ีอยู่อาศยั และ
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ จนกระทั่งในปี 2583 อุปกรณ์และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกเพื่อรองรับผู้สูงอายุมีจ�านวนมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มี
การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการดแูลผู้สงูอาย ุยิง่ท�าให้คนเริม่วางแผนทีจ่ะอยู่คน
เดียว หรอืไม่มลูีกมากขึน้ เพราะในยคุนีก้ารไม่มีคนดแูลไม่ใช่ปัญหาในบัน้ปลาย
ชีวิตอีกตอ่ไป แต่กระนั้นกลับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
และยังมีผู้สูงอายุอีกจ�านวนมากท่ีเข้าไม่ถึง เพราะความมั่นคงทางด้านรายได้ไม่
มากพอ ระบบการออมเงินท่ีไม่เพยีงพอหรอืแทบจะไม่มใีนอนาคต เช่นเดยีวกบังบ
ประมาณท่ีเป็นสวสัดกิารส�าหรบัผู้สูงอายอุาจจะมไีม่เพยีงพอกบัจ�านวนผู้สูงอายท่ีุ
มีจ�านวนมาก และภาระการรักษาพยาบาลที่จะทวีคูณขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ครอบครัวส่วนหนึ่งไมส่ามารถแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุได้ เพราะ
คนวัยท�างานที่เคยเป็นผู้ดูแลในปัจจุบันก็ผันตัวเองไปเป็นผู้สูงอายุในอนาคต 
กลับกลายเป็นภาวะ “ครอบครวัผู้สงูอายดุแูลผู้สงูอายกุนัเอง” เกิดภาวะ “ขาด
ผู้ดูแล” ที่อยู่อาศัยในเมืองราคาแพงขึ้นจนแทบซื้อไม่ได้ เมื่อเมืองอย่างกรุงเทพฯ 
และหัวเมืองต่างจังหวัดท้ังหลายมีการขยายตัว ราคาบ้านจึงแพงขึ้นตามไปด้วย 
ท�าให้ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ ไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่
เพยีงพอส�าหรบัการสร้างครอบครวั ต้องเช่าห้องพกั บ้านขนาดเลก็ หรอืคอนโดท่ีมี
พืน้ท่ีจ�ากดัและกะทัดรดั ท้ังหมดนีท้�าให้การมลูีกเพิม่ หรอืพาลูกมาอยู่ในเมอืงด้วย
เป็นเรือ่งล�าบากมากขึน้ เป็นหนึง่ในสาเหตท่ีุท�าให้ครอบครวัในต่างจงัหวัดจ�านวน
มากเป็นครอบครัวแหว่งกลาง กล่าวคือ มีเพียงปู่ย่าตายายท่ีอยู่กับหลาน กลาย
เป็นว่า “ปู่ย่าตายายรับบทบาทเป็นพ่อแม่ของหลานแทนพ่อแม่ที่แท้จริง และ
อาศัยความรู้ชุดเดิมในการเลี้ยงดูเด็ก” ส่วนพ่อแม่ย้ายถิ่นไปท�างานในพื้นที่อื่น
ที่เจริญ และมีงานให้ท�ามากกว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่ในช่วงปี 2583 จึงเน้นการมีลูก
น้อยลง แต่เน้นการเลี้ยงดูให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นแทน 
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 ดังนั้นความเหลื่อมล�้ายังเป็นประเด็นส�าคัญ โอกาสในชีวิตของเด็กใน
ครอบครัวที่ยากจนมาก กับครอบครัวร�่ารวยแตกต่างกัน ในปี 2583 ครอบครัว
เกินครึ่งของประเทศไม่มีสวัสดิการสังคมรองรับ ไม่มีเงินออม มีหนี้สิน เมื่อ
ตกงาน หรือเกิดวิกฤตก็ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด ไม่สามารถปรับตัวได้ แม้ว่า
จะเคยจะเผชิญกับวิกฤตมาก่อนก็ตาม

 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นผลกระทบท่ีส�าคัญต่อการสร้าง
ครอบครัวของประชาชนในปัจจุบันและอีก 20 ปีข้างหน้า การ “กัดก้อนเกลือ
กิน” จะฟังดูเป็นความผิดพลาดมากกว่าความรักแท้ เพราะถ้าเศรษฐกิจของ
ครอบครวัไม่ดกีจ็ะท�าให้ครอบครวัไปไม่รอด อาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งจาก
ความเครยีดทางเศรษฐกิจท่ีน�าไปสู่การหย่าร้าง หรอืแยกกนัอยู่ ท�าให้เกิดครวัเรอืน
คนเดียวและครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวที่อาจจะส่งผลไม่ดีต่อการพัฒนาการของเด็ก

 นอกจากนี้ ด้วยระบบทุนนิยมท่ีมุ่งให้ประชาชนอยู่ในพื้นท่ีอุตสาหกรรม
หรือพื้นท่ีของการสร้างรายไดท้�างานเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ท�าให้เวลาท่ีจะมีให้
แก่คู่รัก ลูก และครอบครัวลดลง เพราะให้เวลากับการท�างานมากกว่า เพื่อหา
รายได้ในการดูแลตนเองและครอบครวั เวลากบัเงินไม่สามารถไปพร้อมกนัได้
โดยทีไ่ม่สญูเสยีอะไรบางอย่างไป ส่วนค�าว่า “work-life balance ใช้ได้กบั
คนที่มีรายได้สูงเท่านั้น” 
 ขณะเดยีวกนัธรรมชาตขิองเศรษฐกิจกไ็ม่เอือ้ต่อการสร้างครอบครวัของ
คนรุ่นใหม่ หรือยิ่งไปกว่านั้นคือไม่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือเลี้ยงดูลูก
หลานให้มีคุณภาพ เพราะคนท�างานไม่สามารถจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ ท�าให้บทบาทหน้าท่ีของสมาชกิในครอบครวัเปลีย่นแปลงไป 
การกลับบ้านมาเยีย่มเยอืนพ่อแม่ซึง่เป็นการแสดงออกถงึความกตญัญูกตเวที
ของคนไทยลดน้อยลง ด้วยเหตุผลว่าไม่มีเวลา เพราะต้องให้ความส�าคัญกับ
การท�างานมากกว่า การเดินทางไปหา แปรเปลี่ยนมาเป็นการเยี่ยมเยือนใน 

เงินและเวลาหาย
ไปพร้อมกับความ
สัมพันธ์ในครอบครัว
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รูปแบบของการใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางแทน ซึ่งเป็นวิธีท่ีประหยัดและ
รวดเร็ว แต่กลับพบว่ามีความถี่ในการใช้งานน้อยมากกว่าท่ีคิด เพราะให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องอื่นมากกว่า ซึ่งแสดงใหถ้ึงความเหนียวแน่นของสายสัมพันธ์
ครอบครัวที่อ่อนแรงลงไปทุกที
 เงินและเวลาจึงเป็นสองส่ิงท่ีมีความส�าคัญอย่างมากในการสร้าง
ครอบครัว เพราะคนรุ่นใหม่มักจะครุ่นคิดเสมอว่า “ถ้ามีเวลา-ไม่มีเงิน-แล้ว
มีลูก ลูกเราจะเติบโตอย่างมีคุณภาพหรือไม่” หรือ “ถ้าหากมีเงิน-ไมม่ี
เวลาเล้ียงดูลูก เราก็อย่ามีลูกเลย” ท�าให้อัตราการเกิดของประเทศลดลง 
เพราะภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนท่ีมีเพียงพอในการเลี้ยงดูตนเอง
เทา่นั้น อีกท้ังด้วยราคาของการศึกษา อาหาร และพลังงานท่ีสูงขึ้นเป็นปัจจัย
แวดล้อมท่ีท�าให้คนตระหนักมากขึ้นต่อการด�ารงชีพ และการตัดสินใจมีลูก 
เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพย่อมแลกมาด้วยเงิน และคุณภาพครอบครัวท่ีอบอุ่น 
ย่อมแลกมาด้วยเวลา

 ความเหลือ่มล�า้ของทางเศรษฐกิจและการพฒันาพืน้ท่ียงัคงเป็นปัญหาท่ี
ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขได้ สภาพเศรษฐกิจและสังคมอยู่ภายใต้สถานการณ์ 
“รวยกระจกุ จนกระจาย” พร้อมท้ังการพฒันาพืน้ท่ีให้ความส�าคญักบัการพฒันา
เขตเมอืงเป็นหลัก โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แม้ว่าท้องถิน่
จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังคงไม่ทั่วถึง และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
 นอกจากนี้ การบริหารของภาครัฐจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ได้  ท�าให้ประชาชน
ต้องประสบปัญหาดังกล่าวซ�้าซากทุกปี เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน
บริบทของพื้นท่ี และไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เช่น 
ปัญหามลภาวะทางอากาศ PM10 และ PM2.5 ท่ีเกิดขึ้นในเมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีสาเหตุมาจากมลพิษจากเครื่องยนต์ และภาค
เหนือ ที่มีสาเหตุมาจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรและป่าไม้ รวมถึงหมอกควัน
จากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เนื่องจากได้มีการลงทุน
การเพาะปลูกพืชทางการเกษตรจากบรรษัทในไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษใีนการน�าเข้าผ่านกรอบการค้าเสรอีาเซยีน ในขณะท่ีภาค
ใต้ของประเทศไทยเองกป็ระสบปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศอนิโดนเีซยี
เช่นเดยีวกบัภาคเหนอื ส่วนปัญหาน�า้ท่วมท่ีเกิดขึน้ทุกปีในพืน้ท่ีภาคใต้กไ็ม่สามารถ
แก้ไขได้ เช่นเดียวกันกับภัยแล้งที่ส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ
 ทัง้นี ้โครงการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ลดผลกระทบด้านภัยพบัิตเิกิดขึน้ตัง้แต่
ปี 2563 แต่การด�าเนินงานกลับสวนทางกับงบประมาณที่ลงทุน เพราะไม่มี
ความคบืหน้าตามแผนงาน ตดิปัญหาการรบัเหมา การเปลีย่นบรษิทัรบัผดิชอบ 
ซึง่กเ็ป็นสาเหตเุดมิๆ ท่ีแก้ไขได้ยาก เพราะคนในสังคมมองมนัเป็นเรือ่งปกตไิปเสีย
แล้ว จนท�าให้งบประมาณบางส่วนหายไปโดยไร้ประโยชน์เหมือนในอดีต

ซ้ำาซากแต่ไม่ยอม
เปลี่ยนแปลง
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 การกระจายอ�านาจ และการพัฒนาแทรกแซงเข้าสู ่บริบทของ
ท้องถ่ิน ท�าให้ภูมิปัญญา และวิถีชาวบ้านถูกบ่ันทอนลงไป คนท่ีมีอ�านาจ
มากกว่าใช้ความรู้ความสามารถของตนเองลิดรอนความรู้ความสามารถ
ดั้งเดิมของคนในท้องถ่ิน ท�าให้การพัฒนาหลายโครงการขัดแย้งกับการมี
อยู ่ของธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล รวมถึงการเกิดฝุ ่นละอองต่างๆ ท่ีคนในเมืองมักโทษ
วา่เกิดจากการเผาเพื่อก�าจัดพืชบางชนิด ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร ใน
ความเป็นจริงฝุ ่นละอองท่ีเกิดจากการใช้รถบนท้องถนนอาจส่งผลกระทบ
มากกว่าการท�าเกษตรก็เป็นได้ แน่นอนว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือหาก
มีการแก้ไขก็ไม่ตรงจุด ท�าให้ปญัหาภัยพิบัติยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผล 
กระทบต่อครอบครัวในแง่ของการสญูเสียทรัพย์และสุขภาพ เป็นภาระอันหนักอึ้ง
ในการซ่อมแซมฟ้ืนฟคูวามเสียหายและการดแูลตนเอง รฐัเน้นการเยยีวยามากกว่า
การป้องกัน ฉะนั้น จนกระทั่งปี 2583 การเยียวยาหรือความช่วยเหลือของภาค
รัฐก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท�าให้บางครอบครัว
ต้องใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้ตนเอง และครอบครัวกลับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด 
 ในครอบครัวท่ีมีผู้ป่วยหรือผู้พิการอาศัยอยู่ด้วย ความเครียดจะเพิ่มขึ้น
เป็นทวีคูณ เพราะนอกจากคนที่มีสุขภาพดีต้องดูแลตนเองจากปัญหาต่างๆ แล้ว 
ยงัต้องดแูลสมาชกิในครอบครวั แบกรบัค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้ แต่กไ็ม่สามารถปรบัตวั
ได้มาก เพราะก�าลงัทรพัย์มีจ�ากดั ในปีท่ีผู้สงูอายเุกินร้อยละ 30 ของประชากร
ทั้งประเทศ ประกอบกับการไม่สามารถพึ่งพารัฐได้เท่าท่ีควร กฎหมาย 
การุณยฆาตจึงเริ่มเกิดขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้กับคนท่ีไม่ต้องการมีชีวิต
อยู่ ได้จบชีวิตตนเองเพื่อที่จะไม่ต้องแบกรับภาระ และรู้สึกว่าตนเองต้องเป็น
ภาระให้กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

 ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจะท�าให้ประชาชนย้ายถิ่น
เข้าสู่เขตเมืองมากขึ้น เพ่ือประกอบอาชีพและหารายได้ในการดูแลตนเองและ
ครอบครัว ท�าให้ประชากรในเขตเมืองมีจ�านวนมาก ท่ามกลางการขยายตัวของ
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เขตเมืองท่ีเต็มไปด้วยอาคารและตึกน�าไปสู่การขาดการวางผังเมืองท่ีดี จะท�าให้
เกิดปัญหาน�า้ท่วมในเขตเมือง เพราะน�า้ระบายไม่ทัน และปัญหามลพษิท่ีเกิดจาก
มรีถยนต์ส่วนบคุคลท่ีมากขึน้ เนือ่งจากโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นรถไฟฟ้ามบีรกิาร
อย่างไม่ทัว่ถงึ และค่าตัว๋รถไฟมรีาคาแพง แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าถงึ
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่ีจะช่วยลดมลพษิ แต่ต้องรอคอยการพฒันาระบบไฟฟ้า
ของหมู่บ้าน อาคารส�านักงาน และคอนโด เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น
 รปูแบบการอยู่อาศยันอกเขตเทศบาลหรอืชนบทไทย ยงัคงมรีปูแบบครวั
เรอืนข้ามรุ่นเป็นจ�านวนมาก ขณะท่ีรปูแบบการอยู่อาศยัในเขตเทศบาลมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นของครัวเรือนคนเดียว และครัวเรือนสามีภรรยาเท่านั้น ส่วนครัวเรือนสาม
รุ่นอายุ และครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุทีอ่าศัยอยู่ด้วยกันเองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
กระจายอยู่ในทั้งเขตเมืองและเขตชนบทของไทย

 ในขณะท่ีท่ัวโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีล�้าหนา้ไปไกล มีการขนส่งทาง
โดรนแทนการใช้บริการขนส่งโดยใช้คน การคมนาคมทีร่วดเร็ว ท�าให้การเดนิทาง
หลายร้อยกิโลเมตรใช้เวลาเพยีงเลก็น้อย การตดิต่อสือ่สารท่ีฉบัไวกว่าปี 2563 
ยิ่งท�าให้คนไม่มีเวลาพักผ่อน เพราะต้องกระฉับกระเฉงตื่นตัวตลอดเวลาให้
เท่าทันกบัเหตุการณ์ สขุภาพของคนเริม่ย�า่แย่จากการรกุรานของเทคโนโลยท่ีี
ท�าให้คนปรบัตัวไม่ทัน โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่ขึน้หลายเท่า เพราะพฤตกิรรม
ของคนที่เนือยนิ่งมากขึ้น ทุกอย่างมีเทคโนโลยีช่วยไม่ว่าจะเป็นการอาบน�้า 
แปรงฟัน วิถีชีวิตพื้นฐานต่างๆ มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก เพียงแค่คนยืน
หรือนั่งเฉยๆ ก็สามารถท�าสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องออกแรง พร้อมกับ
การพฒันาทางการแพทย์ท่ีก้าวหน้า การผ่าตดั วินจิฉยัโรคเริม่ใช้ระบบปฏบิตักิาร
ปัญญาประดษิฐ์และหุ่นยนต์เป็นหลกั การคดิค้นพฒันาสูตรยาบ�ารงุ อาหารแคปซลู 
วติามินสร้างกล้ามเนือ้ วิตามินเสรมิความเยาว์วัยมหีลากหลายแบรนด์ให้เลอืก ใน
ด้านของความสวยความงาม สภาพภายนอกของคนจะสวนทางกับอายุท่ีมากขึ้น 
แต่ความสุขภาพดีกลับน้อยลงไป ผู้คนใจร้อนมากขึ้น เพราะความรวดเร็วของ
เทคโนโลยีที่ย่นกระชับเวลาของการท�าสิ่งต่างๆ ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที 
 ในพื้นท่ีเขตเมือง เทคโนโลยีช่วยอ�านวยความสะดวกสบาย และ
มีประโยชน์แก่ผู ้คนท่ีอยู ่อาศัยอย่างมาก แต่ส�าหรับในพื้นที่นอกเมือง แม้
เทคโนโลยีจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ในความเป็นจริง เทคโนโลยี
ที่มีประโยชน์ คือ ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย มีการใช้
เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ใช้แทนแรงงานคนไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการหว่านเมล็ด ใส่
ปุ๋ย เก็บเกี่ยว ทุกอย่างใช้หุ่นยนต์และโดรนเป็นหลัก โดยใช้คนบังคับเพียงไม่กี่คน 
แต่ทว่าการน�าไปใช้จรงิเกิดขึน้เฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่ท่ีมีทุนหนาเท่านัน้ 
เกษตกรรายย่อยหรอืมทุีนน้อยกลับไม่สามารถเข้าถงึเทคโนโลยดีงักล่าวได้ ดงันัน้
จากครอบครวัเกษตรกรท่ีต้องมีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนมากเพือ่ช่วยในการผลิต 
และเกบ็เกีย่วในอดตี กลายเป็นครอบครวัเกษตรกรยคุใหม่ท่ีมขีนาดเลก็ลง เพราะ

ความเหลื่อมล้ำาทาง
เทคโนโลยี และวิถีชีวิต
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ไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคนในการผลติอกีต่อไป ซึง่จะท�าให้การมีบตุรลดลงกลาย
เป็นแต่ละครอบครัวจะมีลูกเพียง 1-2 เท่านั้น
 ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเป็นปัจจัยหลักใน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคน เทคโนโลยีการส่ือสารจึงถือเป็นปัจจัยหลัก 
รวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ด้วยเช่นกัน ประชาชนสว่นใหญ่มีโอกาสในการ
เข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น จากในราคารถท่ีต�่ากว่า 1 ล้านบาท หาก
แต่ขึ้นอยู่กับระบบชาร์จไฟในบ้านและจุดชาร์จที่ยังคงเป็นปัญหาต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ขณะท่ีเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยของรถยนต์เริ่มเข้า
สู่รถยนต์ในราคาถูก ท�าให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง และ 
ลดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต
 การขนส่งและคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟฟ้าในเขตเมืองและ
ชานเมืองทั่วถึงตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการเชื่อม
โยงทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ กับหัวเมืองหลักตาม
ภูมิภาค จะท�าให้คนที่อยูใ่นเมืองและชานเมืองมีการอยู่อาศัยในรูปแบบ
ครัวเรือนสามรุ่นอายุเพิ่มขึ้น รวมถึงครัวเรือนพ่อแม่ลูก โดยเป็นการอยู่
อาศัยระหว่างพ่อแม่สูงอายุกับลูกวัยแรงงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต ่อการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้น พร้อมท้ังช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน ขณะท่ีคนต่างจังหวัดท่ีย้ายถิ่นเข้ามาท�างานในเขตเมืองมีทางเลือก 
และโอกาสในการกลับไปเยี่ยมเยือนครอบครัวมากขึ้นเช่นกัน

 

 ในปี 2583 สังคมมีความเป็นพหุวฒันธรรมมากขึน้ มีการยอมรบัการจด
ทะเบียนสมรสของคู่รัก LGBT โดยไม่ต้องมีระบุเพศ และศาสนาส�าหรับเด็กเกิด
ใหม่ คนสามารถเลือกเพศท่ีตนเองอยากจะเป็นได้โดยไม่จ�าเป็นต้องยึดเพศ
ก�าเนดิอีกต่อไป ส่วนเพศสภาพสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ภาษาไม่ใช่
อุปสรรคในการสื่อสารอีกต่อไปส�าหรับกลุ่มคนที่มีรายได้สูง การเลือกแหล่ง
ที่อยู่ข้ามพรมแดนประเทศสามารถท�าได้ง่ายมากขึ้น เกิดการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรม ท�าให้เอกลักษณ์บางอย่างหายไป ถูกทดแทนด้วยวัฒนธรรมใหม่
ท่ีถูกสร้างขึ้น ครอบครัวรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบครอบครัว
แบบเดิม คนอาศัยอยู่กับสัตว์เลี้ยง และหุ่นยนต์ อีกทั้งยกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกใน
ครอบครัว

หลากหลายอย่าง
ไม่เป็นระบบ
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 แม้ว่าท่ัวโลกจะเปิดกว้างกบัการอพยพย้ายถิน่ รวมท้ังประเทศไทยเองใน
อนาคตกไ็ม่อาจปฏเิสธกระแสนีไ้ด้ แต่กไ็ด้รบัการยอมรบัเฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ คอื 
กลุ่มคนผิวขาว ในขณะที่กลุ่มของแรงงานข้ามชาติกลับถูกเลือกปฏิบัติ และยังคง
ถูกรังเกียจเดียดฉันท์เหมือนกับทุกวันนี้
 การไปมาหาสู่ที่ง่ายดายและรวดเร็ว ท�าให้การติดต่อของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าอดีตที่เคยผ่านมา อันเกิดจากการ
เคล่ือนย้ายของคน การแก้ปัญหาจงึไม่ใช่ในเพยีงแค่ในระดบัประเทศ แต่เป็นการ
ร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันทั่วโลก ระบบครอบครัว ความรัก ความผูกพัน ไม่ได้
เหนียวแน่นเท่าในอดีต เพราะเริ่มมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่สามารถท�าให้คนอยู่
รอดได้ตัง้แต่เกิดจนถงึตาย การตระหนกัคณุค่าของคนเริม่น้อยลง เพราะทุกอย่าง
ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี “มนุษย์เริ่มสูญเสียความเป็นมนุษย์” สัญชาตญาณ
บางส่วนถกูเทคโนโลยกีลืนหายไป คนเริม่ไม่รู้ว่าเป้าหมายชวิีตคอือะไร เพราะ
เทคโนโลยีแทบจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตไดทุ้กอย่าง อาจเกิดชุดความคิดที่
ท�าให้วนเวียนอยู่ระหว่างการเกิดมา ท�างาน และตายไป มากกว่านี ้วิถชีวิีตและ
วัฒนธรรมจะมีอยู่อย่างหลากหลาย ไม่มีความเป็นเอกภาพ และคนสามารถเลอืก
ได้ว่าต้องการใช้ชีวิตแบบไหน ท�าให้ระบบระเบียบแบบแผนทางสังคมสามารถ
จัดการได้ยาก
 คนไทยเริ่มไม่มีความศรัทธาในความดี ศีลธรรมในจิตใจตกต�่าลง 
เพราะในปี 2563 คนเริม่เหน็แล้วว่าคนท�าดไีม่เคยได้ด ีแต่คนท�าชัว่กลับได้รบั
ความชอบธรรม คนจงึไม่เล็งเหน็มติคิณุงามความด ีฉะนัน้ ในปี 2583 ค�าสัง่
สอนของศาสนาไม่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยว หรือแนวทางการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
อีกต่อไปแล้ว หากมีก็เกิดขึ้นแค่เพียงในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มเพียงเท่านั้น แต่ก็ไม่มี
ปากเสียงเท่าไรนัก หน�าซ�้ายังถูกตีตราว่างมงาย การมีชีวิตที่ดีมีความสุข ถูกวัด
ด้วยทรัพย์สินเงินทองมากกว่าจิตใจ คนเริ่มนับถือศาสนาน้อยลง เกิดความ
ขัดแย้งกันระหว่างรุ่นอายุในครอบครัวที่มีความแตกต่างกันทั้งประสบการณ์ 
ทศันคต ิท�าให้การนบัถอืผูใ้หญ่ของเด็กไม่ได้เกิดจากบรรทัดฐานของสงัคมอีก
ต่อไป เดก็จะเลอืกเคารพเฉพาะคนท่ีมคีวามสามารถ และคดิว่าควรเคารพเฉพาะ
คนท่ีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงในแง่ของความคิดและการตัดสินใจ ครอบครัว
จึงอยู่แบบแยกรุ่นอายุมากขึ้น เพราะทัศนคติไม่ตรงกัน ผู้ใหญ่ในยุคนั้นกลาย
เป็นตัวอย่างหรือท่ีปรึกษาท่ีเด็กจะเชื่อหรือไม่เชื่อฟังก็ได้ บทบาทของสมาชิกใน
ครอบครัวอาจถูกสลับสับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ลูกกลายเป็น
คนดูแลและสอนพ่อแม่เรื่องการใช้เทคโนโลยี 
 อย่างไรก็ตาม สังคมก็ยังขับเคลื่อนต่อไปได้แบบลุ่มๆ ดอนๆ ใครปรับ
ตัวได้ก็มีอิสระในการใชช้ีวิตมากขึ้น ใครท่ีปรับตัวไม่ได้ก็ต้องเจอกับข้อจ�ากัด
ต่างๆ แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแล้วก็ตาม ซึ่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล
ย่อมส่งผลกระทบต่อรูปแบบความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของครอบครัว 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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 แซนด์บ๊อกซ์ (Sandbox) หรอืกะบะทราย ในความหมายเดมิเป็นส่ิงท่ีท�า
ไว้ให้เด็กเล่น มีอุปกรณ์เสริมอย่างมากก็แค่พลั่วกับถังเล็กๆ แต่มีความส�าคัญต่อ
การสร้างการเรียนรู้และจินตนาการของเด็กอย่างมากภายหลังได้มีการน�าค�านี้มา
ใช้ในเชิงที่เป็นการกันพื้นที่ หรือก�าหนดขอบเขตพิเศษที่จะให้มีการทดลองปฏิบัติ
ด้วยวธีิการใหม่ หรอืองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีท้าทายจินตนาการ ให้สิทธิในการลองผดิ
ลองถกูอย่างเตม็ท่ี พร้อมท้ังก�าหนดเง่ือนไขหรอืแนวปฏบิตัใิห้น้อยท่ีสุดเพือ่ให้เกิด
วธีิหรอืแนวทางใหม่ แม้ว่าความหมายของแซนด์บ๊อกซ์จะต่างไปจากจดุก�าเนดิเดมิ
อย่างมาก แต่จดุหมายส�าคญัของแซนด์บ๊อกท่ีไม่เคยเปลีย่นคอื “การเรยีนรู้ด้วยการ
ทดลองท�า การสร้างจนิตนาการ และความคดิสร้างสรรค์” ซึง่เป็นหัวใจส�าคญัของ
การวิจัยและพัฒนาที่มีการเจริญเติบโตและความก้าวหน้า
 ฉากทัศน์ ‘แซนดบ์๊อกซ์ข้างคลองน�้าเสีย’ นี้ ฉายภาพของเด็กท่ีก�าลัง
เล่นกะบะทราย ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ท่ีส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการ 
กระตุ้นพฒันาการทางสมอง และร่างกายของเดก็ ท�าให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมต่างๆ โดยในช่วงเวลาส�าคัญที่สมองก�าลังมีพัฒนาการอย่าง
มาก แต่เดก็กลับต้องเล่นรมิคลองน�า้เสยีท่ีมกัพบในเขตพืน้ท่ีเมอืง โดยเฉพาะ
ชมุชนแออดั ซึง่แม้เดก็จะได้เล่นและเรยีนรู ้แต่กต้็องใกล้ชดิและสัมผสักบัสภาพอนั
เส่ือมโทรมและเป็นมลพษิ จนิตนาการกอ็าจเกิดขึน้ได้ไม่เตม็ท่ี ท้ังร่างกายและจติใจ
ต้องรบัเอาส่ิงท่ีเป็นปฏกิลูเข้าไปอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เปรยีบเหมอืนกบัสมาชกิใน
ครอบครวัมกีารเรยีนรู้ และพยายามปรบัตวัต่อสู้ อยู่ร่วมและรบัมอืกบัภัยพบัิติ
ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามระมดัระวัง เตรยีมการป้องกนั 
ไม่มีความประมาท ทั้งในด้านของการท�ามาหากิน การเงิน ความเป็นอยู่ สุข
อนามัย และความปลอดภัยท้ังหลาย แต่โครงสรา้งการปกครองไม่สามารถ
พัฒนาให้เกิดการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่

การกระจายอำานาจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากไม่สำาเร็จ 
ประชาชนปรับตัวรับ
ภัยพิบัติได้ดี

ฉากทัศน์: Sandbox ข้างคลองน้ำาเสีย

คำาอธิบายชื่อฉากทัศน์

121  |  ครอบครัวไทยในอนาคต: พ.ศ. 2583



เติบโตเท่าที่ควร ความเหลื่อมล�้ายังคงเป็นปัญหา และไม่สามารถก้าวพ้นกับดับ
รายได้ปานกลางได้ แม้จะพยายามมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เกิดเป็นข้อจ�ากดัในการ
พัฒนาคนในสังคม และความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย

 ในปี 2583 กรุงเทพมหานคร ยังคงเปน็ศูนย์กลางความเจริญ และ
อ�านาจการบรหิารราชการแผ่นดนิท่ีส่งกระจายงบประมาณไปพืน้ท่ีต่างๆ ซึง่ยงัคง
ไม่สอดคล้องกับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น แมว้่าจะเป็นตน้น�้าของการผลิตท้ัง
หลาย การกระจายอ�านาจอาจจะเป็นปณิธานของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย แต่
ที่ผ่านมายังขาดแนวทางที่เป็นรูปธรรม ภาครัฐ หมายถึง ทั้งกลไกทางการ
เมือง และส่วนราชการ ยังคงขับเคลื่อนการกระจายอ�านาจในเชิงวาทกรรม
มากกว่าการปฏิบัติ ประเด็นข่าวทางการเมืองท่ีปรากฏบนส่ือต่างๆ จะไม่แตก
ต่างจากประเด็นเมื่อ 80 กว่าปีที่แล้วตอนประเทศไทยเพิ่งมีประชาธิปไตยใหม่ๆ 
กงเกวียนการเมืองหมุนซ�้าวนเวียนอยู่กับฉากเดิม และท�าให้การท�างานของส่วน
ราชการกลบัเข้าสู่วงจรเดมิด้วย กลายเป็นความช�านาญของการผลติซ�า้ท้ังแนวคดิ
และวิธีการท�างาน 
 แต่กระนัน้ประเทศกมี็สภาพเศรษฐกิจและมาตรฐานการด�ารงชวิีตท่ีสูงขึน้ 
อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เป็นการเติบโตแบบไปเรื่อยๆ 
ไม่ใช่ก้าวกระโดด เพราะแม้กลไกการปกครองจะแข็งตัว แต่การท�างานของ
ภาคเอกชนยังเติบโตต่อไป สัดส่วนของความเจริญของพื้นที่ส่วนกลางและ
ภูมิภาคยังคงเหมือนเดิม คือโตและแน่นตรงกลางและจุดต่างๆ ที่เป็นเมือง ส่วน
ท้องถิ่นชนบทยังคงรกร้างและไกลความเจริญ พีระมิดการกระจายรายได้ของท้ัง
ประเทศจะยกระดับสูงขึ้นทั้งหมด แต่ยังคงรูปทรงของพีระมิดไว้เหมือนที่ผ่านมา 
 ท้องถิ่นยังถูกละท้ิง และขาดการเสริมอ�านาจ (empowerment) 
อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร 
โครงการต่างๆ ท่ีชวนให้คนรุ่นใหม่กลับไปลงทุนและพฒันาบ้านเกิดขาดการ
เสริมแรง (reinforcement) ที่ต่อเนื่อง ไม่ช้าหนุ่มสาวเหล่านี้ที่กลับไปต่อสู้
เพือ่พลิกฟ้ืนชนบทกอ่็อนแรง การหลัง่ไหลเข้าตวัเมืองเพือ่แสวงหาโอกาสให้กบั
ชีวิตของตนเองและครอบครัวยังคงเป็นกระแสหลัก เพราะความเจริญทุกอย่าง
กระจุกตัวอยู่ที่เดียว “ปืนเที่ยง” ยังฟังได้ชัด เฉพาะในแถบพระนคร
 หากจะมีบทเรียนอะไรท่ีคนไทยเรียนรู้ไดด้ีท่ีสุดเมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว (ปี 
2563) ก็เห็นจะเป็นบทเรียนที่ว่าด้วยการรับมือกับไวรัสโควิด-19 และแม้กระทั่ง
มวีคัซนีออกมาแล้วกย็งัมบีทเรยีนอืน่ๆ ท่ีเกิดตามมาอย่างต่อเนือ่ง ส่ิงท่ีคนไทยได้
เรียนรูใ้นครั้งนั้นไม่ใช่แค่เพียงผลจากภัยพิบัติทางชีวอนามัยท่ีส่งผลกระทบต่อท้ัง
สภาพเศรษฐกิจ สภาพจติใจ และการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเท่านัน้ 
แต่ยังท�าให้คนไทยได้รู้จักเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ที่มา
กล�า้กลายสังคมไทย และสังคมโลกมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นมลพษิทางอากาศอย่างเช่น
ฝุ่น PM2.5 ท่ีเกิดซ�า้แล้วซ�า้เล่าแต่ไม่มีข้อสรปุเกีย่วกบัแหล่งท่ีมา และไร้การแก้ไข
อย่างถาวร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เช่น น�้าแล้ง และน�้าท่วม ที่เกิดพร้อมกัน

คนไทยปรับตัว 
แต่รัฐปรับไม่ทัน
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แต่คนละภูมิภาค และมักเป็นชาวบ้านชนบทท่ีได้รับผลกระทบเสมอ โดยท่ีคนใน
เมืองรบัรู้แต่เพยีงภาพข่าว และช่วยเหลือด้วยการบรจิาคเป็นครัง้เป็นคราวเท่านัน้ 
ตลอดจนภยัพบิตัใิหม่ๆ ท่ีดจูะเกิดถีข่ึน้ในทุกครัง้ ท�าให้คนไทยเรยีนรู้ในการเกบ็
ออมส�าหรบัสิง่ท่ีไม่คาดฝัน และมกีารใช้จ่ายอย่างมสีตมิากขึน้ ส�าหรบัคณุค่า
ของครอบครวั และบ้านเกิดและชนบทกลายเป็นแหล่งพกัพงิเสมอยามประสบ
ภัย การรกัษาสขุภาพและอนามยัในการด�าเนนิชวิีตประจ�าวันและการให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันระวังโรคเป็นไปอย่างเคร่งครัด รวมถึงการมีส�านึกช่วย
กันรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ นับว่าเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อน (driver) เชิงบวกที่ส�าคัญของสังคมไทย โดยสองมิติที่กล่าวมา
นีมี้บทบาทเป็นอย่างมากต่อการก�าหนดฉากทัศน์ท่ีน่าสนใจของครอบครวัไทยและ
สังคมในปี 2583

 ภาพความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยนับตั้งแตป่ระเทศไทยรู้จักค�าว่า
ประชาธิปไตย คนไทยก็ยึดระบอบนี้เป็นสรณะอย่างเหนียวแน่น มีความอ่อนไหว
ไปทางระบอบอื่นบ้างก็ในช่วง 50-60 ปีที่แล้ว หากนับจากวันเสียงปืนแตกเมื่อปี 
2508 ต่อจากนั้น คนไทยแสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย
อย่างไม่สัน่คลอน แม้แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายจะมปีระชาธิปไตยในแบบฉบับของ
ตัวเองที่แตกต่างกัน และยังมีความไม่ลงตัวในระบบท่ีจะด�าเนินประเทศให้
เป็นไปตามระบอบนี้มาโดยตลอด ท�าให้การเคลื่อนไหวใหญ่แต่ละครั้งมีอันต้อง 
“ฉกี” รฐัธรรมนญูฉบบัเดมิ เมือ่การเคลือ่นไหวส�าเรจ็กจ็ะมกีารร่างรฐัธรรมนญูฉบบั
ใหม่ ซึง่จะมคีนบางกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วย และเริม่เคล่ือนไหวท่ีจะล้มล้างรฐัธรรมนญู
ฉบับใหม่นับแต่วันแรกที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ สังคมไทยไม่เคยพอใจหรือ
ยอมรบักตกิากลางอันนีเ้ลย เป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าให้การเมอืงไทยขาดเสถยีรภาพ
มาโดยตลอด รัฐบาลส่วนใหญ่อยู่ไม่ครบวาระ และมีรัฐประหารถึง 13 ครั้งนับ
ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2476 แต่ประเทศไทยก็สามารถผ่าน
วิกฤตการณ์ทางการเมือง และพัฒนาประเทศเป็นล�าดับด้วยความาเข้มแข็งของ
ภาคราชการที่ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

รัฐแกร่ง แต่กรอบ
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 ภาพความวุ่นวายทางการเมือง และโครงสร้างราชการท่ีเข้มแข็ง ซึ่ง
เป็นมาตลอดกว่า 80 ปีมานี้ จะยังคงมีให้เห็นอยู่ในป ี 2583 เพราะยังไม่เห็น 
สัญญานการเปลี่ยนแปลง หรือผู้น�าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีจะท�าให้การเมือง
ไทยและส่วนราชการไทยแตกต่างไปจากเดิม รวมท้ังเมื่อพิจารณาถึงนักการ
เมืองไทยที่อายุประมาณ 40-50 ปี ในขณะนี้ จะมีอายุ 60-70 ปี 
ในอีก 20 ปีข ้างหน้า และการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ “คณะ
ราษฏร” ในปี 2563 ที่บทโหมโรงรัวระทึก แต่แล้วต่อมาก็แผ่วหาย
ไปแบบไม่มีฉากจบ ส่ิงท่ีน ่าสนใจคือภาคราชการและอ�านาจส่วนกลาง
จะยิ่งมีความแข็งตัวในทางโครงสร ้างมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งลดโอกาสในการ 
กระจายอ�านาจลงสู่ท้องถิ่น
 การปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามส�าคญัอย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึง่จะเป็นช่องทางส�าคญัในการกระจายรายได้ และลดความเหลือ่มล�า้ใน
สังคม การที่ท้องถิ่นไม่สามารถออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
เพือ่ให้เอือ้ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี ท�าให้ทรพัยากรต่างๆ ท่ี
กระจายอยู่ในท้องถิน่ไม่ได้ถกูน�ามาใช้เพือ่การพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างเตม็
ก�าลัง เกษตรกรไม่สามารถก้าวข้ามเป็นเกษตรกรยคุใหม่ (smart farmer) ที่
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผืนแผ่นดินได้ รายได้ของรัฐจึงไม่แตกต่างไปจาก
เดิม และแม้จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ถึงกับก้าวกระโดด
 ประเทศไทยตัง้ความหวงัไว้อย่างมากในการท่ีจะก้าวให้พ้นกบัดกัรายได้
ปานกลาง (middle income trap) ท่ีตดิอยู่มาตัง้แต่ปี 2519 แม้ว่าจะเลือ่นระดบั
ขึ้นเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดับสูงเมื่อปี 2554 แต่ก็ยังไม่พ้นก�าแพง
รายได้ท่ีจะท�าให้สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง จนกว่าจะ
สามารถท�าให้ประเทศไทยมรีายได้ประชาชาตต่ิอหัว (gross national income 
per capita) ได้สูงกว่า 12,235 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 368,000 บาท
ต่อปี จากการค�านวณโดยใช้เกณฑ์แบ่งกลุ่มรายได้ของธนาคารโลกด้วยอัตรา 
การขยายตวัต่อปีท่ี 1% (ค่าเฉลีย่ 10 ปีย้อนหลงั) และอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ของไทยที่ 3.5% (ค่าเฉลี่ยปี 2555 – 2559) พบว่า ไทยจะต้องอยู่ในฐานะของ
ประเทศรายได้ปานกลางไปอีกกว่า 30 ปี (แพรวไพลิน วงษ์สินธุวิเศษ และณัช
พล จรูญพิพัฒน์กุล, 2017) ส่วนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายปลาย
ทางเพื่อพ้นกับดักนี้ เดินไปได้ไม่เต็มที่ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ การ
ปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้ผลส�าเร็จตามที่คาดไว้ และอุบัติการณ์โควิด-19 
 ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ได้ฝากความหวงัไว้กบัการปฏริปูการศกึษาท่ีจะสร้าง
คนรุ่นใหมท่ี่มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้คนเหล่านี้ได้เข้าสู่ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการต่อย
อด (First S-Curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่อง
เท่ียวกลุ่มรายได้ดแีละการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 
และการแปรรูปอาหาร และอีก 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) 
ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ 
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ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร เมื่อการปฏิรูปการศึกษายังไม่มีความคืบหน้า
เท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่ต้องใชน้วัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัคงพึง่พานวัตกรรมทางสังคมหรอืกลุ่มอตุสาหกรรม
ดั้งเดิมเป็นหลัก ซึ่งแม้จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ แต่ก็เพิ่มได้ไม่มาก ในปี 2583 
ประเทศไทยยังไม่อาจสร้างสิทธิบัตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
มากพอ อีกทั้งการอุบัติขึ้นของไวรัสโควิด-19 ท่ีท�าให้การเดินทางระหว่าง
ประเทศหดตัวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินและ 
โลจสิติกส์อย่างมาก ท�าให้มต้ีนทุนสงูขึน้และจ�านวนผู้เดินทางระหว่างประเทศ
ลดลง รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อเนือ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย ซึง่เคย
สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปี 2562 และถูกวางให้
เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมเป้าหมายตามยทุธศาสตร์แห่งชาต ิแม้ว่าอตัราการเตบิโต
ของเศรษฐกิจไทยจะเป็นบวกนับตั้งแต่ปี 2564 แต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้เติบโต
ได้ถึงร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ได้ในปี 2583 เศรษฐกิจมีการขยายตัวก็จริง แต่การกระจายรายได้ยังคงติดกับ
ดักการกระจายอ�านาจ การพัฒนาเชิงพื้นท่ียังไม่กระจายไปสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยยังไม่ดีขึ้น

 ความส�าเรจ็ของประเทศไทยในการรบัมือกบัไวรสัโควิด-19 ในปี 2563 
เป็นความส�าเร็จท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมท้ังทุน
ทางสังคม (social capital) ของไทยที่ปันผลออกมาให้เห็นในยามคับขันหลาย
ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ภัยทางธรรมชาติ เช่น สึนามิ เมื่อปี 
2547 หรือน�้าท่วม เมื่อปี 2554 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 มีความ
แตกต่างจากวิกฤตการณ์ทุกครั้งที่ผ่านมา ในแง่ที่ไม่มีซากปรักหักพัง หรือ
ความเสียหายทางวัตถุแต่อย่างใด และแม้ว่าเม็ดเงินจะหายไปจากกระเป๋า
ของคนไทยเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งท่ีผ่านมา แต่ก็ไม่มากมาย  
กว้างขวาง และรวดเร็วเท่ากับครั้งนี้ คนไทยตกอยู่ในสภาพท้ังกลัวตาย และ 
อดตายไปพร้อมกัน เม่ือเกิดการระบาดระลอกใหม่ท่ีปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือน
ธันวาคม 2563 หลังจากที่สังคมไทยวางใจมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน สังคม
ไทยเริ่มได้สติขึ้นไปอีกขั้นว่าชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ที่แท้จริง คือ การ
รับมือกับภัยพิบัติที่จะไม่มีวันจบสิ้น
 บทเรยีนครัง้นีแ้ม้จะท้ิงความทรงจ�าอนัเลวร้ายให้กบัสังคมไทยอย่างมาก 
แต่กไ็ด้สร้างภมิูคุ้มกนัเกีย่วกบัการเตรยีมตวัเพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัท่ีิอาจจะมาในรปู
แบบต่างๆ ประชาชนเริม่เหน็ความไม่แน่นอน ต้องมกีารเตรยีมพร้อมอยู่ตลอด
เวลา และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยการสอดส่องถึงสิ่งท่ีเริ่มส่งสัญญาณ
อนัตราย ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศโลก (climate change) 
มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 การเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาลส่งผลต่อวิถีชีวิตและปากท้องของเกษตร อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุกปี และโรค

ไทยชนะ เราชนะ 
ด้วยราคาที่แสนแพง
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ภัยใหม่ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อน หรือแม้แต่การกลาย
พันธุ์ของไวรัสโควิด-19
 คนไทยและครอบครัวไทยเห็นคุณค่าของการเก็บออม และลดการใช้
จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นลง เพื่อให้มีเงินเก็บเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน การระวังรักษาสุขภาพ
และความสะอาด ลดพฤตกิรรมหรอืความคุ้นชนิใดๆ เช่น การสัมผสัด้วยวิธีต่างๆ 
ท่ีอาจท�าให้เกิดการแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง การใส่หน้ากากอนามัย
ป้องกนั การปลกูฝังให้เดก็เรยีนรู้การรกัษาสุขภาพข้ันพืน้ฐาน รวมท้ังการออกแบบ
ที่อยู่อาศัยและการมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ และการสร้างพฤติกรรม
เพื่อการลดความเป็นมลพิษ การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน 
และการระบาดของโรคใหม่ๆ
 การปรับเปล่ียนเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติการในการ
ด�ารงชีวิตใหม่ ซึ่งคนในสังคมและสมาชิกในครอบครัวไทยให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างด ีและเป็นหเูป็นตาคอยระมดัระวังความหละหลวมของคนรอบข้าง 
แต่ก็ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

 หากหลับตานึกถึงภาพอินโฟกราฟฟกิแสดงจ�านวนประชากรสูงวัยใน
ญี่ปุ่นในปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของประชากร น่าจะเป็น
ภาพจ�าลองท่ีดีของประเทศไทยในปี 2573 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า และเมื่อถึง
ปี 2583 สถานการณ์สังคมสูงวัยของไทยจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก โดย 1 ใน 3 
ของประชากรไทย ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 65.8 ล้านคน ในขณะนี้ จะกลายเป็น 
ผู้สงูวัยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเมอืง และเป็นสดัส่วนของเพศหญงิมากกว่าเพศ
ชายถึง 2 เท่า แตห่ากลืมตามองดูภาพจริงของเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น  
ซึ่งมีรายประชาชาติต่อหัวในปี 2562 อยู่ที่ 41,690 เหรียญสหรัฐ สูงเป็นอันดับ
ที่ 25 ของโลก และมีสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเหลื่อม
ล�้าของรายได้ในปี 2561 อยู่ท่ี 29.9 ในขณะท่ีไทยมีรายได้ประชาชาติต่อหัว 
อยู่ที่ 7,260 เหรียญสหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 109 ของโลก และมีสัมประสิทธิ์จีนี 
อยู่ท่ี 36.5 จากการเปรยีบเทียบดงักล่าว ท�าให้ภาพสงัคมผูส้งูอายไุทยกับญีปุ่่น  
แม้จะเป็นคล้ายกันราวกับคู่แฝดเอเชีย แต่คงเป็นคนละฝา ทั้งในเรื่องระดับ
การพัฒนา และความเหลื่อมล�้า
 การขยายตัวของเขตเมืองของสังคมไทยจะท�าให้ผู้สูงอายุไทยจ�านวน
มากอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ แต่ยังหมายถึง
เมืองใหญ่ในต่างจังหวัดท่ีในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีความเป็นเมืองสูงมาก
ขึ้น แหล่งที่อยู ่อาศัยท่ีเคยเป็นชานเมืองเมื่อปี 2563 เวลาผ่านไป 20 
ปี จะกลายเป็นเขตเมือง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (Lifestyle) สมัยใหม่
ที่ทั้งมีราคาแพง และใช้เทคโนโลยีระดับสูง เมืองใหญ่ต่างๆ พยายาม
ที่จะพัฒนาไปสู ่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) ขับเคล่ือน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หุ่นยนต์ รถยนต์
ไร้คนขับ (Autonomous Car) ฯลฯ ท่ีผู ้สูงอายุขณะนั้นแม้จะเป็นกลุ ่ม 

เหลื่อมล้ำา
จากครรภ์มารดา 
ถึงเชิงตะกอน
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เจเนอเรชันวาย (Generation Y) ที่พอจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่ก็ยัง
ปรบัตวัไม่ทันกบัพฒันาการทางเทคโนโลยท่ีีเปลีย่นแปลงด้วยอตัราเร่งตลอดเวลา  
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ระดับปานกลาง-ล่าง และระดับล่าง จะยังคงประสบปัญหาใน
การเข้าถงึบรกิารสาธารณสุข และบรกิารสาธารณะอืน่ๆ เนือ่งจากรฐัมงีบประมาณ
อุดหนุนไม่พอ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และอื่นๆ จะสูงขึ้นรวดเร็วกว่าการเติบโตของราย
ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ ซึ่งรายได้อาจจะคงที่ หรือลดลง ขณะเดียวกัน 
บริการท่ีมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตท้ังหลายอยู่ตกอยู่ในกลไกการตลาด ซึ่ง
บริการเหล่านี้มีคุณภาพและราคาสูงกว่าของที่ภาครัฐจัดให้ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นผู้สงูอายท่ีุมฐีานะปานกลางไปจนถงึฐานะด ีแตกต่างกนัตรงท่ีผู้สงูอายท่ีุมี
ฐานะดมีคีวามมภีาระหนกัใจต่อค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผู้สงูอายท่ีุมฐีานะปานกลาง 
ส่วนผู้สูงอายุท่ียากจนยังต้องไปต่อคิวรอรับบริการของรัฐ ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกล 
เพราะอยู่ในตัวเมืองเหมือนกัน

 รถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับที่คาดว่าจะพัฒนาจากระดับที่ 1 คือ มีฟังก์ชัน
ช่วยคนขับข่ี (Driver assistance) ไปถึงระดับท่ี 5 คือ การขับเคล่ือน
อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ (Ful-autonomous car) อย่างเร็วท่ีสุดในปี 
2573 จะมีให้เห็นมากขึ้นประมาณร้อยละ 30 ของรถยนต์ (ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ, 2563) แต่คาดว่าจะมีเพียงกลุ่มคนในเมืองที่มีรายได้ปานกลาง-สูง
ที่จะสามารถเอื้อมถึงได้ แต่อาจใช้ได้จริงแค่ในเขตชานเมืองหรือหัวเมือง 
เนื่องจากความลักล่ันของกฎหมายจราจรของไทยในการท่ีจะรองรับการใช้
ยานพาหนะไร้คนขับ ซึง่กเ็หมอืนกับกฎหมายอกีหลายฉบับทีไ่ม่สามารถปรบั
แก้ได้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีนี้จะเอื้อประโยชน์
ต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุท่ีมีฐานะปานกลาง-ดีในเขตเมือง ไม่ว่าจะเป็นการ
ไปซื้อของใช้ประจ�าวัน การไปพบปะสังสรรค์ และการไปรับบริการสาธารณสุข 
แต่ไม่เป็นประโยชน์นักส�าหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะดี-ดีมาก เพราะกลุ่มนี้อยู่ในฐานะ
ที่สามารถจ้างผู้ดูแลได้ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลาง-ล่าง และระดับล่าง 
จะไม่สามารถซื้อใช้ได้เลย 
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 คู่ชีวิตท่ีจะเริ่มสร้างครอบครัวและมีลูกในปี 2583 เป็นกลุ่มเด็ก 
เจเนอเรชันซี (generation Z) ซึ่งในปี 2563 เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ 15-
17 ปี (ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะ, 2563) และอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเจเนอ
เรชันวาย (generation Y) ช่วงปลาย อายุไม่เกิน 20 ปี เด็กกลุ่มนี้เติบโตใน
ช่วงท่ีประสบกบัเหตกุารณ์โควิด-19 และช่วงนัน้อยู่ในวยัเรยีนตัง้แต่ระดบัมธัยมต้น
จนถงึอดุมศกึษา ได้รบัข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการตดิเชือ้ การระบาดอย่างรวดเรว็ 
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ 
ซึง่ส่งผลถงึโดยตรงต่อความไม่แน่นอนของอาชพีในอนาคต รวมท้ังได้รบัรู้ถงึความ
ส�าเร็จของประเทศไทยในการควบคุมจ�านวนผู้ติดเชื้อ

 นอกจากนี้ เด็กหนุ่มสาวกลุ่มนี้ยังเติบโตมาในยุคท่ีสังคมเต็มไปด้วย 
วาทกรรมเกีย่วกบัภาวะโลกร้อน ผลต่อการเปลีย่นแปลงทางชวีภาพ การประหยดั
พลงังาน รกัษาส่ิงแวดล้อม ลดขยะ สินค้ารไีซเคลิ (recycle) ลดมลพษิ เศรษฐกิจ
อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม หรอืกรนีอโีคโนม ี(green economy) ท้ังข้อมลูด้านสุขภาวะ 
และส่ิงแวดล้อมเหล่านีห้ล่อหลอมลกัษณะ และทัศนคตขิองคนรุ่นนี ้จนแทบจะเป็น
เครื่องหมายของเจเนอเรชัน (generational mark) จงึไม่น่าแปลกใจที่คนวัย
ท�างานและวัยสร้างครอบครัวในปี 2583 จะมีความระมัดระวังในด้านของ
สุขอนามัย และการสร้างที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติตามบริบทเชิง
พืน้ที ่ซึง่จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมเชงิโครงสร้างและการ
ตกแต่งภายใน ไม่ใช่แต่การกลับมายกพืน้สูงในบรเิวณท่ีลุ่มต�า่ท่ีประสบปัญหาน�า้
ท่วมบ่อยครัง้ แต่รวมถงึช่องประตหูน้าต่างท่ีสามารถกรองมลพษิจากท่อไอเสียใน
เมอืง และควนัจากการเผาป่าช่วงฤดแูล้ง PM2.5 ท่ีมกัจะมาในช่วงปลายปี เครือ่ง
กรองอากาศซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าจ�าเป็นของส�านักงานและอาคาร
บ้านเรือนตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา จะมีการพัฒนาให้มีความซับซ้อนขึ้น 
 ไม่เพียงแต่เชื่อมต่อกับรายงานสภาพอากาศผ่านสมาร์ทโฟน (smart 
phone) และสมาร์ทวอทช์ (smart watch) เท่านั้น แต่เชื่อมกับข้อมูลด้าน

ครอบครัว
ซุปเปอร์ ไฮยีน 
ซุปเปอร์กรีน และ 
NCDs
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สุขภาพส่วนบคุคล และคลืน่สมองเพ่ือการส่ังการท่ีง่ายขึน้ ท้ังนี ้ไม่ว่าจะเป็นคู่ชวีติ
ต่างเพศ หรือเพศเดียวกัน และไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่ จะใหค้วามส�าคัญต่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลพิษ 
ใช้สินค้าท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก รวมท้ังให้ความส�าคัญต่อการรักษา
สุขภาพ อนามัย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่าง การสวมอุปกรณ์ป้องกัน 
ทั้งในบริเวณบ้านและการออกไปสู่สังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นตลาดนัด  
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงเรียน ฯลฯ
 ชีวิตนอกบ้านที่ดูจะยุ่งยากมาตั้งแต่เหตุการณ์โควิด-19 พ.ศ.2563 ไม่
ว่าจะเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การพกพาจานชามช้อนซ้อมแก้วน�้าและอื่นๆ 
ส่วนตัว การล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์บ่อยครั้ง และการกรอกข้อมูลก่อนเข้าพื้นที่
สาธารณะแล้ว พื้นที่สาธารณะหลายแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวก
ซื้อ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น จะมีการจ�ากัดให้บริการเฉพาะสมาชิกท่ีลง
ทะเบียนและกรอกประวัติส่วนตัว หรือแบ่งเป็นบริเวณ (zoning) ส�าหรับ 
ผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (walk-in) การพาสมาชิกครอบครัว
ออกไปยงัพืน้ทีส่าธารณะเหล่านีจ้ะมคีวามยุ่งยากมากขึน้ โดยเฉพาะเดก็และผู้
สูงอาย ุซึง่ถอืว่าเป็นวยัเปราะบางต้องสวมชดุป้องกนัเชือ้โรค แต่จะไม่ได้ดเูทอะทะ
รุ่มร่ามเหมือนกับชุดป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment: 
PPE) แต่มีการดัดแปลงและออกแบบให้ดูสวยงาม ทันสมัย น่าสวมใส่ เป็น
แนวแฟชันที่หลากหลายของชุด PPE และมีหลายแบรนด์ดังผลิตชุดเหล่านี้
ออกจ�าหน่ายด้วยราคาสูงล่ิว และก็มีบางบริษัทที่จ�าหน่ายด้วยราคาไม่แพง
นักในแนวเรียบง่าย (minimalist fashion) คนทั่วไปบนท้องถนนจะขวักไขว่
ไปด้วยชุด PPE หลากสไตล์ ส�าหรับทุกเพศสภาพ ทุกช่วงวัย และทุกอาชีพ
 การออกนอกบ้านด้วยความยุ่งยากเช่นนี ้ท�าให้คนใช้เวลาอยู่ในบ้าน หรอื
อยู่ในชุมชนของตนเองมากขึ้น ถึงนอกบ้านจะเงียบเชียบเหมือนกับตอนปิดเมือง
ช่วงโควิด-19 (lockdown) ก็ตาม ความบันเทิงในบ้าน (home entertain-
ment) เตบิโตไม่ต่างไปจากช่วงโควิด-19 แต่ในปี 2583 แว่นตามองภาพเสมือน
จรงิ (Virtual Reality Glasses: VR Glasses) จะมรีาคาโดยเฉล่ียถกูลง และ
มีให้เลือกหลากหลายราคา แต่ละสมาชิกภายในบ้านจะมี VR Glass ของตัวเอง 
เพราะแต่ละคนมีความชอบในรายการบันเทิงท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจใช้ชมรายการ
เดียวกัน หรือคนละรายการก็ได้ ครอบครัวก้มหน้าของศตวรรษที่ 21 ในช่วงต้น 
จะถูกแทนท่ีด้วยครอบครัวแว่นเสมือน ท่ีต่างคนต่างสวมแว่นตาเสมือนเงยหน้า 
ท�ามอืวุ่นวายไขว่คว้า หรอืแสดงอากปักิรยิาตอบสนองไปกบัภาพเสมอืนจรงิท่ีเห็น
ผ่านหน้ากาก ซึง่คงจะดแูปลกกว่าการท่ีต่างคนต่างก้มหน้า หรอืเดนิใส่หูฟังบลทููธ
เดินพูดคนเดียว
 แม้องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations  
Children’s Fund: UNICEF) คาดการณ์ว่าใน พ.ศ.2573 โรคติดต่อไม่เรื้อรัง 
(Non-communicable disease: NCDs) จะเป็นสาเหตขุองการเสียชวิีตร้อย
ละ 75 (UNICEF, 2018) โดยกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง-สูง เป็นกลุ่ม
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ท่ีมีความเส่ียงสูง แต่จากการรณรงค์เรื่องการโภชนาการเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อ NCDs ของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลดอาหาร
แปรรปูพเิศษ (ultra-processed food) ซึง่เป็นอาหารทีเ่สีย่งต่อการท�าให้
เกิดภาวะอ้วน (obesity) โดยเฉพาะในเด็ก และมีสารก่อมะเร็ง (carcin-
ogen) การลดอาหารหวานจัด เค็มจัด และกระแสการออกก�าลังกาย ท�าให้
สถานการณ์ NCDs ในประเทศไทยบรรเทาลงไปอย่างมาก อาจมีเพียงผู้สูง
อายุบางกลุ่มเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่ออาหารเสริมลวงโลก

 การปรบัเปลีย่นเพือ่ตอบรบักบัการเปลีย่นแปลงทางสุขภาวะ และสภาพ
แวดล้อมนี้มีความยุ่งยาก และแม้พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะ
สามารถเพิม่ท้ังมาตรฐานการด�ารงชวิีต และต้นทุนการด�าเนนิชวิีตอย่างปฏเิสธไม่
ได้ ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถก้าวพ้นความเป็นประเทศที่ “ไม่จนไม่รวย” รัฐมี
เงินไม่พอที่จะเอื้อสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพแก่คนทุกชั้น การกระจุกตัวของ
อ�านาจตดัสนิใจ และรายได้ ท�าให้ความเหล่ือมล�า้ยงัคงเป็นปัญหาเรือ้รงัของ
สังคม ภาพเหตุการณ์ท่ีได้กล่าวมานี้ไม่ได้เปน็ภาพท่ีเหมือนกันของคนทุกระดับ
รายได้ การเข้าถึงทั้งชุดป้องกันตนเอง หน้ากากมองภาพเสมือนจริง และรถยนต์
ไรค้นขับ คงเป็นภาพท่ีเห็นได้มากในกรุงเทพฯ หรือตัวเมืองของจังหวัดใหญ่ใน
ภมูภิาค รายได้ทีเ่ป็นตวัแบ่งทางชนชัน้ยงัเป็นตวัแบ่งระดบัเทคโนโลยทีีเ่ข้าถงึ
อกีด้วย ท�าให้เกิดชนชัน้หรอืความเหล่ือมล�า้ทางเทคโนโลย ี(technological 
divide) ซึ่งจะยิ่งท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าของโอกาส และสิ่งอื่นๆ ตามมา
อีกมากมาย
 สภาพเหล่านีแ้ม้จะไม่ถงึกบัแร้นแค้น แต่ท�าให้คู่ชวีติหลายคู่ไม่อยากท่ีจะมี
ลกู หรอืให้ลกูเตบิโตในโลกท่ีดจูะไม่ปลอดภยั การมีอยู่ของระยะห่างทางกายภาพ 
และทางสังคม ความไม่ไว้ใจต่อสภาพแวดล้อม รวมถงึค่าใช้จ่ายครวัเรอืนท่ีเพิม่สูง
ขึ้นจะยิ่งท�าให้อัตราเจริญพันธุ์รวมของสังคมไทยลดต�่าลง โดยภายใน 20 ปี จะ
ลดจาก 1.5 ในปี 2563 และเข้าใกล้ 0 ในปี 2583 โดยอัตราเจริญพันธุ์รวม
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ในเขตเมอืงจะลดลงมากกว่าในเขตชนบท อย่างไรกต็าม คนรุ่นใหม่ทีอ่าศยัอยู่
ในเขตชนบทในอีก 20 ปีข้างหน้ากไ็ม่ได้มจี�านวนมากเหมอืนในอดตี ส่วนหนึง่
เป็นเดก็ท่ีเกิดจากพ่อแม่อายนุ้อยในเขตชนบทในขณะนี ้ในภาพรวมครอบครวัไทย
ที่มีลูกจะลดลงจากร้อยละ 53.6 เหลือร้อยละ 20.9 ซึ่งลดลงไปเกินกว่าครึ่ง โดย
ครอบครัวที่มีเฉพาะสามี-ภรรยา จะเพิ่มจากร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 14.8 ส่วน
ครัวเรือนคนเดียวจะเพิ่มจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 13.4 ฉะนั้นเสียงร้องเจี๊ยวจ๊าว 
และภาพวิ่งเล่นของเด็ก คงเป็นภาพที่หาได้ยากขึ้นในพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง

 อุบัติการณ์โควิด-19 แม้จะไม่ใหญ่โตร้ายแรงเทียบเท่าไข้หวัดสเปนใน
สมยัรชักาลท่ี 6 ในแง่ของจ�านวนผู้ตดิเชือ้และผู้เสียชวิีต แต่ส�าหรบัคนไทยท่ีเกิดมา
และมชีวิีตอยู่ในปี 2563 นีเ่ป็นความวบิตัท่ีิร้ายแรงท่ีสุดในเท่าท่ีเคยพบเจอมา โดย
เฉพาะในแง่ความชะงักงันทางเศรษฐกิจแบบเฉยีบพลัน ท่ามกลางผลกระทบอนัเลว
ร้ายท้ังหลายจากไวรสัสายพนัธ์ุใหม่นี ้ได้เกิดโอกาสท่ีเป็นความหวังต่อการพฒันา
เศรษฐกิจฐานราก การสร้างผู้ประกอบการในชนบท (rural entrepreneur) 
และความส�าเร็จในการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น เพราะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความ
รู้ มีประสบการณ์การท�างานกับองค์กรสมัยใหม่ คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยอีืน่ๆ กลับสู่ภูมลิ�าเนา ทัง้เนือ่งจากการประกาศปิดเมอืงตัง้แต่
ต้นปี 2563 และการถูกลดเงินเดือนหรือเลิกจ้าง นับเป็นปรากฏการณ์สมอง
ไหลกลับ (reverse brain drain) จากปัจจยัผลกั (Push factor) ท่ีเป็นระบบ
มากที่สุดครั้งหนึ่ง 
 คนหนุ่มสาววัยแรงงานเหล่านี้กลับสู่ภูมิล�าเนาในต่างจังหวัดและพบว่า
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงชุมชนของตนเองมีทุนท่ีไม่ได้ถูกพัฒนาให้งอกเงยเท่า
ที่ควร โดยเฉพาะที่ท�ากิน เพราะแต่ละคนในวัยเยาว์ต่างมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเพื่อ
เรียนหนังสือให้สูงขึ้น และไปหางานท�าเป็นพนักงานของบริษัทตา่งๆ ตาม
กระบวนการกลายเป็นกรรมาชีพ (proletarianization) ซึ่งจริงๆ แล้ว
ตามแนวคิดของมาร์กซ์ (Marxism) เป็นกระบวนการเล่ือนลดทางสังคม 
(downward social mobility) เพราะเป็นการละท้ิงทุนหรอืขายทุนท่ีตนเอง
มีแล้วไปขายแรงงานกินเงินเดือน   
 ในการอพยพกลับบ้านเพื่อหนีภัยโควิด-19 นี้ หลายคนเริ่มศึกษาลู่ทาง
ในการพัฒนาที่ท�ากินของตนเอง โดยใช้ทุนทางสังคมมาพัฒนาตลาดชุมชนทั้งใน
พื้นที่จริง (offline) และพื้นที่ออนไลน์ (online) ผนวกกับความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของตวัเองเพือ่พฒันาธุรกิจย่อมๆ สามารถสร้างรายได้ให้กบัตวั
เองและครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ และรอคอยวันหยุดยาวที่
จะได้กลับมาเยี่ยมปีละไม่กี่หน
 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีต้นกล้าแห่งความหวังท่ีก�าลังผุดขึ้นในพื้นท่ีชนบท
เหล่านีไ้ม่ได้รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งและรวดเรว็จากภาครฐั และการปกครอง
ส่วนท้องถิน่เท่าท่ีควร แม้การพฒันาผู้ประกอบการในชนบทและเศรษฐกิจฐานราก
จะเป็นพืน้ฐานท่ีดสี�าหรบัการกระจายอ�านาจสู่ชมุชน แต่ในเบือ้งต้นต้องการกระจาย

ทุกครอบครัว
ทำางานหนักขึ้น 
แต่ความผูกพัน
ใกล้ชิดแตกต่างกัน
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อ�านาจที่จะสามารถสร้างแรงเสริมที่เพียงพอแก่คนรุ่นใหม่เหล่านี้ เมื่อเหตุการณ์
โควิด-19 คลี่คลาย หลายคนเริ่มลังเล และเหนื่อยกับอุปสรรคเชิงโครงสร้าง
และการบริหารต่างๆ จนตัดสินใจกลับเข้าสู่เมืองไปท�างานเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างเหมอืนเดมิ เหลือทีส่ามารถด�าเนนิการและเติบโตไม่กีแ่ห่ง ซึง่ไม่เพยีง
พอต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 การพลาดโอกาสในครั้งนั้นท�าให้ภาพการร�่าลาพ่อแม่เข้าเมืองเพื่อเรียน
หนังสือ และ “หางานดีๆ ท�าในเมือง” ยังคงด�าเนินต่อไป เพียงแต่เมืองในที่นี้อาจ
ไม่ได้หมายถึง “กรุงเทพฯ” อย่างเมื่อ 20-30 ปีก่อน แต่อาจหมายถึงเมืองท่ีใกล้
กว่านั้น เช่น เมืองใหญ่ในภูมิภาค หรือเขตอ�าเภอเมืองของจังหวัด เพราะในอีก 
20 ปีข้างหน้า พื้นที่เมืองจะขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง
 เศรษฐกิจทีย่งัถกูขับเคล่ือนด้วยบรษิทัขนาดใหญ่จะได้รบัแรงกระตุ้น 
เพื่อที่จะพยายามให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แต่ก็ยังได้
ผลไม่เพียงพอ เพราะขาดแรงช่วยจากเศรษฐกิจฐานราก ขณะท่ีระดับของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศยังไม่สูงเท่าท่ีควร ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยอีจัฉรยิะท้ังหลายท�าให้งานหลายอย่างท่ีเคยต้องใช้แรงงานคน หรอื
อัลกอัลกอริทึมมนุษย์ (human algorithm) ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร สมองกล 
และหุ่นยนต์
 คนวัยท�างานที่มีฐานะปานกลาง-สูง และสูง สามารถที่เข้าถึงเทคโนโลยี 
และความรู้ต่างๆ ได้ดีกว่าจึงสามารถปรับตัวได้ทัน คนกลุ่มนี้จะมีสิทธ์ิในการ
เลือกงานทีม่คีวามเสีย่งต�า่ ทัง้จากภัยธรรมชาตแิละเชือ้โรค รวมทัง้ยงัสามารถ
เลือกงานที่สามารถท�างานผ่านระบบออนไลน์ และไม่ต้องเข้าออฟฟิศได้ 
(flexible workplace) มเีวลาว่างส�าหรบัการดแูลครอบครวั อยู่กบัลูก รวม
ทั้งการมีอาชีพส�ารองที่ 2 และ 3 แต่ก็ไม่สามารถอยู่ห่างจากเมืองได้ เพราะ
โรงเรยีนท่ีดยีงัคงอยู่แต่ในเขตเมอืง หรอืในเมอืงใหญ่ๆ เท่านัน้ แม้ว่าตอนนัน้สังคม
ไทยจะปรบัตวัรบัมือกบัภัยพบิตัไิด้ด ีแต่การเรยีนออนไลน์ กย็งัไม่ได้รบัการยอมรบั
เท่าที่ควร
 คนวัยท�างานระดับกลางและระดับล่าง ยังไม่อาจเลือกที่จะท�างาน
แบบออนไลน์ได้ ท�าให้ต้องเดนิทางไปท�างานท่ีบรษิทั หรอืท่ีหน่วยงานก�าหนด 
เพือ่สะดวกต่อการควบคมุและการประสานงาน ตลอดจนลกัษณะของงานเป็น
งานที่ต้องอาศัยความใกล้ชิดทางกายภาพ (high physical proximity) และ
อาจเป็นงานท่ีตนเองมีความรัก ท�าให้ครอบครัวของคนกลุ่มนี้ยังอยู่ในสภาพท่ีได้
พบปะกันน้อย ลูกไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ขาดความอบอุ่น และความผูกพันต่อกัน
ในระยะยาว รวมทั้งเสี่ยงต่ออาชญากรรมและมิจฉาชีพ
 ครอบครวัท้ังสองกลุ่มนีต่้างมภีาระท่ีต้องท�างานหนกั เพือ่ให้ตนเองมรีาย
ได้เพยีงพอในการรกัษาสถานภาพทางเศรษฐกิจในสภาพท่ีสังคมมคีวามเหล่ือมล�า้
สูง ซึง่กลุ่มท่ีมรีายได้ต�า่กว่าจะต้องออกแรง และพยายามมากกว่า แต่กลับมีโอกาส
เลื่อนชนชั้นทางสังคมได้ยากกว่า และแม้ทุกกลุ่มจะต้องท�างานหนักเหมือนกัน
แต่คนที่มีฐานะดีกว่ามีโอกาสท่ีจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวมากกว่า 
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รวมทั้งครอบครัวมีโอกาสที่ดีกว่าที่จะสร้างความผูกพันและสนับสนุนซึ่งกัน
และกันภายในครอบครัว สภาพการชีวิตการท�างานในปี 2583 มีหลายอาชีพ
ที่หายไปเพราะชีวิตวิถีใหม่ (COVID-19) มีการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ที่ลดการพึ่งพาแรงงานและสติปัญญาของคน และเกิดอาชีพใหม่ๆ ที่ขึ้นจาก
การด�าเนินชีวิต และกระแสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ผู้สูงอายุในปี 2583 เป็นประชากรเจเนอเรชันเอ๊กซ์ (generation 
X) และเจเนอเรชันวาย (generation Y) ช่วงต้นๆ เมื่อปี 2563 คนที่เป็น
ชนชั้นกลางขึ้นไปได้รู้เห็นและสัมผัสกับสังคมที่มีความทันสมัย ได้เห็นกระแสการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปน็อยู่ท่ีแตกต่างไปจากเมื่อครั้ง
ตนเองอยู่ในวยัเยาว์ พ่อแม่ของคนรุ่นนีใ้ห้ความส�าคญักบัการเรยีนจบปรญิญาตรี 
มีงานท�าที่มั่นคง ซึ่งหมายถึงการท�างานเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในช่วงวัยกลางคนโลกของคนเหล่านี้
เข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งตอนนั้นยังพอมีก�าลังวังชา เรี่ยวแรง และความฉับไวในการเปิด
รับเทคโนโลยี อย่างน้อยก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท�างาน รับ-ส่งอีเมล คุ้นเคยกับ
วฒันธรรมร้านกาแฟ แต่ส�าหรบัชวีติในโลกดจิทัิลถอืว่าคนรุ่นนีม้คีวามคุ้นเคยพอๆ 
กนัไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหน ใช้โทรศพัท์มอืถอืตดิต่อกบัผู้คนผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ 
(Line) รับรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ ผ่านเฟสบุ๊ก (Facebook) แต่เข้าไม่
ถงึทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) หรือติ๊กต๊อก (Tiktok) 
ท�าให้เฟสบุ๊กและไลน์อาจเป็นเส้นขอบเขตโลกโซเชียลของผู้สูงอายุรุ ่นนี ้
นอกจากนี้ยังคุ้นเคยกับวัฒนธรรมค้าปลีกสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า 
(department store) ไฮเปอร์มารเ์ก็ต (hypermarket) ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
(supermarket) และร้านสะดวกซื้อ (convenient store) เมื่อย่างเข้าวัย 60 
ปี ในปี 2583 ผู้สูงอายุรุ่นนี้จะดูไม่แก่ หรืองุ่มงามจนเกินไป ยังมีก�าลังจากการ
ใส่ใจออกก�าลังกาย ดูแลสุขภาพ และจากการใช้เครื่องส�าอางค์ดูแลผิวพรรณมา
โดยตลอด
 แต่ผู้สูงอายุรุ่นนี้เป็นรุ่นท่ีเริ่มแต่งงานชา้ มีลูกน้อย และอยู่เป็นโสด
มากขึ้น มาตรฐานการด�ารงชีวิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่เป็นหนุ่มสาว ซึ่ง
หมายถึงค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตท่ีแพงขึ้นไปด้วย ท่ีอยู่อาศัยมีราคาแพง
โดยเฉพาะตัง้แต่ยคุรุ่งเรอืงของอสงัหารมิทรพัย์นบัตัง้แต่ปี 2530 เป็นต้นมา 
ที่ท�าให้เกิดโครงการบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ (townhouse) และคอนโดมิเนียม 
(condominium) ในปี 2583 ผู้สูงอายุรุ่นนี้มีเงินเก็บน้อยลง และมีจ�านวนไม่
น้อยท่ีมีเงินออมไม่พอส�าหรับการใช้ชีวิตหลังอายุ 60 ปี ถึงแม้ว่าจะมีเพียงพอ 
แต่ก็ยังรู้สึกอยากท�างานเพื่อให้ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ หรือเพื่อให้ชีวิตมีความ
หมาย การเกษยีณอายท่ีุ 60 ปี อาจเป็นค�าแสลงแทงใจของผู้สูงอายรุุ่นนีห้ลายคน
 คติ “แก่แล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลาน” คงไม่ใช่แนวทางของผู้สูงอายุรุ่นนี้ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนชั้นกลางขึ้นไป ที่มีการศึกษา และเคยมีงานประจ�า
และอยู่ในเมือง เพราะตัวเองก็ยังต้องท�างาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะยิ่งท�าให้

สูงวัย ใส่แมส ไปทำางาน
(working grannies)
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คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นลูกของผู้สูงอายุเหล่านี้มีลูกน้อยลง เนื่องจากขาดคนส�าคัญ
ในการช่วยเลี้ยง และดูแลลูก อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย และไม่ได้เคย
ท�างานประจ�า หรอืเป็นแรงงานในระบบ ยงัคงเป็นก�าลงัส�าคญัในการช่วยเลีย้งและ
ดูแลหลาน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองหรือชนบท ซึ่งจะยังคงเป็นสถาน
เลีย้งดูเด็กเลก็ของพ่อแม่รายได้น้อยทีไ่ปแสวงหาโอกาสในเมอืงแล้วฝากลกูไว้กบั
ปู่ย่าตายาย เพื่อให้คนหนุ่มสาวสามารถท�ามาหากินได้อย่างคล่องตัว
 ด้วยเหตุนี้ จ�านวนครอบครัวข้ามรุ่นยังมีการขยายตัวอยู่ จากสัดส่วน 
ร้อยละ 1 ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 ในปี 2583 ส่วนใหญ่อยู่ในต่าง
จงัหวดัและเขตชานเมือง ซึง่แม้จะมกีารศกึษาหลายชิน้ชีใ้ห้เห็นถงึส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง
ของครอบครัวลักษณะเช่นนี้ ไม่ว่าจะต่อตัวผู้สูงอายุในแง่ของความเครียด ความ
ไม่พร้อมทางด้านสุขภาพ หรือตัวเด็กเองในแง่ของความล่าช้าของพัฒนาการ 
ตามวัย แต่การท่ีหลานอยู่กับปู่ย่าตายายในแบบครอบครัวข้ามรุ่นนี้เป็นการ
สานความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิครอบครวัรุ่นปู่ย่าตายาย และรุ่นพ่อแม่ รวม
ทั้งการเก้ือหนุนกันภายในครอบครัวท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ และหน้าท่ี
ทางสงัคม (ศทุธิดา ชวนวัน และคณะ, 2563) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เม่ือเทคโนโลยี
การส่ือสารดขีึน้ กจ็ะยิง่ท�าให้ความสัมพนัธ์ภายในครอบครวัข้ามรุ่นในอนาคตดข้ึีน
เช่นเดยีวกนั หรอือาจดกีว่าครอบครวัท่ีลกูแยกจากไปในตอนโต และกลบัมาเยีย่ม
พ่อแม่เมื่อมีวันหยุดยาว หรือเทศกาลส�าคัญ
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 จากภาพบรรยายส่ิงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละฉากทัศน์ แน่นอนว่าภาพอุดมคติ
ที่คนในสังคมไทยอยากให้เกิดที่สุด (preferable scenario) คือ ฉากทัศน์ 
Deep Learning, Deep Caring ซึง่เป็นภาพท่ีภาครฐัของไทยสามารถกระจาย
อ�านาจการบรหิารไปสู่ส่วนภมูภิาคได้ส�าเรจ็และเป็นรปูธรรม ท�าให้ทุนทางสังคมใน
ท้องถิน่ต่างๆ ท่ัวประเทศได้รบัการขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม กลไกการปกครอง
ในท้องถิ่นได้รับการเสริมแรง (reinforcement) และเสริมอ�านาจ (empow-
erment) ความเจริญต่างๆ ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองหลวงหรือหัวเมือง
ใหญ่อีกต่อไป ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
วางรากฐานได้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งเป็นฐานในการท�าธุรกิจท่ีเกิดจากการพลิกฟื้น
ทุนเดิมของครอบครัว และเครือข่ายสังคมของตนเองในท้องถิ่น
 เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเตบิโตเป็นวงกว้าง และมคีวามหลากหลาย
ท้ังในแง่สินค้าและบริการท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น เป็นกลไกอันทรง
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และลดความเหลื่อมล�้าของคนในมิติ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานะความเป็นอยู่ โอกาสในการเรียนรู้ เทคโนโลยี ชาติพันธุ์ 
ท�าให้คนในสังคมมีศักดิ์ศรี ลดการเบียดเบียนกัน และมีเวลาพอท่ีจะท�างานเพื่อ
ส่วนรวม ในขณะเดยีวกนัสมาชกิของครอบครวัไทยกส็ามารถจัดการกบัความเป็น
อยู่ของสมาชกิในครอบครวัให้ตืน่ตวัและเตรยีมพร้อมในการรบัมอืกบัภัยพบิตัอินั
หลากหลายที่ผลัดเวียนกันเข้ามากระทบกับสังคมไทยและสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็น
ภยัธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศท่ีกระทบต่อการท�ามาหากิน รวม
ทั้งโรคภัยชนิดใหม่ๆ
 อย่างไรก็ตาม จากสภาพการณ์ที่สังคมไทยก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะโครงสร้างการบรหิารงานของภาครฐัทีก่ลับมาแข็งตวัและขยายตวั 
ด้วยอตัราก�าลังของข้าราชการฝ่ายพลเรอืนจ�านวน 395,900 คน ในปี 2562 
ส่วนราชการยังคงเป็นนายจ้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และ 1 ใน 3 
ของอัตราก�าลังท้ังหมดปฏิบัติงานอยู่ท่ีส่วนกลาง (ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2563) ข้อจ�ากัดของการใช้งบประมาณของกลไกในท้องถิ่น 
ลักษณะของการปฏวัิตริฐัประหารท่ีส�าเรจ็ได้จากการยดึพืน้ท่ีการบรหิารส่วนกลาง
แม้ระบอบประชาธิปไตยของไทยจะผ่านประสบการณ์มาแล้วเกือบ 90 ปี ล้วน
สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารของประเทศยังคงเป็นแบบรวมอ�านาจไว้
ท่ีส่วนกลางอย่างแข็งแรง แม้จะมีความพยายามเพื่อการกระจายอ�านาจแต่ก็เป็น
ไปอย่างเชื่องช้าที่ไม่น่าจะเห็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดได้ในระยะเวลา 20 ปี
 อ�านาจและเงินตรายงักองกระจกุอยู่ทีเ่มอืงหลวงและเมอืงใหญ่ไม่กี่
เมอืง เศรษฐกิจยงัอยู่ในก�ามอืของบรษิทัยกัษ์ใหญ่ สตาร์ทอพั (start-up) รุ่น
ใหม่เป็นเป้าหมายที่เอื่อมได้ของคนเพียงหยิบมือ เพราะสุดท้ายก็สู้ทุนขนาด
ใหญ่ทีกิ่นรวบอยู่ในทุกอุตสาหกรรมไม่ได้  นอกจากนีเ้หตสุะดดุจากวิกฤตการณ์
โควิด-19 ในปี 2563 ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ท�าให้ประเทศไทยท่ีมีการ
พึง่พารายได้จากการท่องเท่ียวสูงถงึร้อยละ 13 รวมท้ังการบรโิภคภายในประเทศ
ท่ีหดตัวอยา่งรุนแรง ท�าให้ความฝันของประเทศไทยท่ีจะก้าวพ้นกับดักรายได้ 

ภาพที่คาดว่าจะได้เห็น 
(Plausible scenario) 
และอยากจะให้เป็น 
(Preferable scenario)
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ปานกลางในปี 2583 ค่อนข้างเลือนราง ในข้อจ�ากัดเชิงโครงสร้างเหล่านี้ ครอบครัวไทยพัฒนาตัวเองแบบตาม
อัธยาศัย ซึ่งหมายถึงตามก�าลังฐานะอันแตกต่างของแต่ละคนแตล่ะครอบครัว การท่ีต้องสาละวนกับการท�ามา
หากินที่ถูกบีบคั้นจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นรวดเร็วกว่าการเติบโตของรายได้ ท�าให้การระมัดระวังเตรียมพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติเป็นเรื่องรอง
 ด้วยเหตุนี้ ฉากทัศน์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น (plausible scenario) มากท่ีสุดจึงน่าจะเป็น algorithm  
เชงิปรนยั ท่ีทัง้การกระจายอ�านาจและการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากกไ็ม่ส�าเรจ็ ประเทศไทยก้าวไม่พ้นกบัดักราย
ได้ปานกลาง และครอบครัวไทยก็ไม่สามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติได้

 อย่างไรกต็าม การแก้ปัญหาด้วยการวางแผนกระจายอ�านาจให้กบัท้องถิน่อย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จะต้องด�าเนนิ
การอย่างจริงจังและต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับการเสริมแรงและเสริมอ�านาจให้กับผู้ประกอบการในระดับฐานรากเพื่อลด
ความเหล่ือมล�้า ยกระดับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้และการเลื่อนชั้นทางสังคม 
แม้อาจจะไม่สามารถท�าให้ประเทศไทยเข้าสู่ฉากทัศน์ Deep Learning, Deep Caring ได้อย่างเต็มที่ในอีก 
20 ปีข้างหน้า แต่อย่างน้อยก็จะเป็นการสร้างฐานที่แข็งแรงที่จะท�าให้สังคมพร้อมที่จะพัฒนาเข้าสู่ฉากทัศน์ดัง
กล่าวได้ต่อไป
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     เป้าหมายของการสร้างฉากทัศน์เพื่อการท�านายอนาคต ไมใ่ช่เพื่อทดสอบ
ความแม่นย�าของเครือ่งมอื หรอืฝีมอืการท�านายของนกัมองอนาคต แต่เป็นไปเพือ่
การเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ท่ีเราคาดว่าก�าลังจะมาถึง ด้วยการเสนอแนะ
นโยบาย หรือแนวทางต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ฉากร้ายๆ เกิดขึ้น หรืออย่างน้อย
ไม่ร้ายจนเกินไป และเพื่อให้ฉากที่ดีงามเป็นจริง ซึ่งการสร้างฉากทัศน์ครอบครัว
ไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2583) มีดังนี้
 1. การเปล่ียนแปลงทางสังคมมีผลต่อคำานิยาม “ครอบครัว” ท่ีไม่ตอบ

โจทย์กับสภาพการณ์ครอบครัวในปัจจุบัน ดังนั้นการนิยามให้ครอบคลุมจะเป็น
ประโยชน์ท่ีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครอบครัวด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับฐาน
ข้อมูล ความเป็นอยู่ การสร้างครอบครัว ความเปราะบาง และความหลากหลาย
ทางเพศที่ไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูล รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว)
 2. การส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิชมุชนเพือ่สร้างโอกาสให้แก่ประชาชน

ท่ีกลับภมิูลำาเนาในช่วงโควดิ-19 สามารถสร้างวสิาหกิจชมุชน ให้คนในชมุชนมงีาน
ท�าและท�าให้สมาชกิครอบครวัอยู่ด้วยกนั และลดการย้ายถิน่ตามฤดกูาล และการ
ย้ายถิน่ฐานออกจากภมิูล�าเนา รวมท้ังส่งเสรมิให้เกิดการย้ายกลบัสู่ภมิูล�าเนาของ
คนรุ่นใหม่ (reverse brain drain) เพือ่พลกิฟ้ืนทุนในท้องถิน่ ด้วยการเสรมิแรง
ท้ังด้านโครงสร้าง และเงินทุนอย่างเหมาะสม โดยหน่วยงานรบัผดิชอบท่ีเกีย่วข้อง 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแหล่งเงินทุนในพื้นที่ 
 3. นโยบายต่างๆ ขณะน้ีมองครัวเรือนผู้สูงอายุภาพรวม โดยไม่ ได้

พจิารณาความเปราะบางท่ีอาจเกิดจากรปูแบบการอยูอ่าศยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้
สูงอายท่ีุอาศยัอยูด้่วยกนัตามล�าพงัและอาศยัอยู่คนเดยีว ท้ังในเขตเมืองและชนบท
ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีต้องเฝ้าระวังเพราะขาดคนดูแล จึงควรมีนโยบายส�าหรับการดูแล 
ผู้สูงอายดุงักล่าวเป็นพเิศษ เพือ่ลดโอกาสในการเกดิอบุตัเิหตแุละการให้ความช่วย
เหลือในชวีติประจ�าวัน โดยหน่วยงานรบัผดิชอบท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
 4. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีความสำาคัญอย่างย่ิง  

ผู้ปกครองจำาเป็นต้องปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ส�าหรับรูปแบบ
การศกึษาทางเลอืกท่ีผู้เรยีนสามารถเรยีนอยู่ท่ีบ้านได้ (homeschool) และการมี
ปฏสัิมพนัธ์ของผู้ปกครองในการเรยีนของบตุร ซึง่ไม่ใช่แค่เรือ่งพฒันาการของบตุร 
แต่เป็นความผูกพันภายในครอบครัวเพื่อการดูแลกันในอนาคต โดยหน่วยงานรับ
ผดิชอบท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
และเครอืข่ายองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรของรฐั (NGO) ท่ีท�างานด้านเดก็ และครอบครวั 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อเสนอแนะ
จากฉากทัศน์
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 5. จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และส่งเสริมความ

สัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยใช้ส่ือสมัยใหม่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่คนเดียว
ได้โดยไม่พึ่งพาใคร (independent living) ให้ได้ยาวนานมากท่ีสุด รวมถึง
ส่งเสริมการสร้างชุมชนอัจฉริยะ (smart community) ทั้งในเขตเมืองและเขต
ชนบท ท่ีเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละแห่ง ท่ีจะสามารถอ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชนโดยหน่วยงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์
 6. เน้นการสร้างพื้นท่ีสาธารณะในชุมชนท่ีปลอดภัยแก่คนทุกเพศ  

ทุกวัย อย่างเพียงพอและเข้าถึงได้ เพื่อลดช่องวา่งระหว่างรุ่น เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนในชมุชน ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั และสร้างความสัมพนัธ์ครอบครวัในเมอืง
ต่างคนต่างอยู่และครัวเรือนอยู่คนเดียวมากข้ึน ซึ่งเป็นการเสริมความสัมพันธ์ท่ี
เปราะบางในพื้นที่เขตเมือง รวมถึงลดความเป็นปัจเจก โดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชนในเขตเมืองและชนบท และกระทรวงมหาดไทย
 7. นโยบายเพื่อช่วยเหลืออุดหนุนและลดค่าใช้จ่ายในการเล้ียงสัตว ์
เนื่องจากสัตว์เลี้ยงมีความส�าคัญทางสภาพจิตใจกับผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่คนเดียว 
หรือครอบครัวผู้สูงอายุท่ีอยู่ห่างไกลจากลูกหลาน และในครอบครัวท่ีมีลูก โดย
เฉพาะเดก็เลก็ การเลีย้งสัตว์มีความส�าคญัต่อการเสรมิสร้างพฒันาการทางสังคม 
อารมณ์ และการรู้คดิของเดก็ท่ีจะมคีวามเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ ท่ามกลางการพฒันา
ของสภาพแวดล้อมสังคมเสมอืนจรงิและเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ โดยหน่วยงาน
รบัผดิชอบท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ กรมกิจการผูสู้งอาย ุ(ผส.) กรมกิจการสตรแีละสถาบนั
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และโรคระบาดใหม่ๆ 
โดยหน่วยงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
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