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บทคัดย่อ
การศึกษานี ้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Methods) ที่ใช้ วิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณควบคูก่ นั ไปแบบคูข่ นาน โดยใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อค้ นหาข้ อมูลที่มีความลุ่มลึกจากผู้ให้ ข้อมูลตามแนวคิดปรากฏการณ์นิยมใน 10 จังหวัด
ทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมจานวนผู้ให้ ข้อมูล 122 คน ในขณะเดียวกันก็จะทา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อค้ นหาประเด็นเชิงสถานการณ์ในภาพรวมจากข้ อมูล
ทุตยิ ภูมิจากแหล่งข้ อมูลที่มีความเป็ นตัวแทนระดับประเทศ
ผลการศึก ษาพบว่า การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ างประชากรและสัง คม
ภายใต้ สงั คมสูงวัยของไทย ได้ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของครัวเรื อนในชนบท
ทังในลั
้ กษณะของโครงสร้ างครัวเรื อน โดยพบ 1) การเพิ่มขึ ้นของครัวเรื อนเดี่ยวที่ปราศจาก
ผู้ดแู ล 2) การเพิ่มขึ ้นของครัวเรื อนขยายขนาดย่อม และ 3) สถานการณ์ที่มีผ้ สู ูงอายุที่
ดูแลตนเอง ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงเรื่ องความอยู่ดีมีสขุ พบว่า ครัวเรื อนชนบทมองเรื่ อง
ความอยูด่ ีมีสขุ เป็ นภาพองค์รวมทังในแง่
้
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ครัวเรื อนชนบท มีดงั นี ้ 1) จัดให้ มีสถานดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพ 2) ผลักดันกระบวน
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของชุมชนเพื่อให้ เป็ นรากฐานแห่ง
การพึ่งพาอาศัยกันของครัวเรื อนชนบท 3) กระตุ้นให้ เกิดกิจการเกิดใหม่ในชนบทที่เน้ น
การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นกลับ และ 4) สนับสนุนให้ เกิด
“ความฉลาดทางเทคโนโลยี” ในกลุม่ ประชากรผู้สงู อายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
คำสำคัญ: ครัวเรื อนชนบท รูปแบบกำรอยูอ่ ำศัย ควำมเป็ นอยู่ ควำมอยูด่ ีมีสขุ
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ABSTRACT
This research employs the mixed-methods to collect the data, qualitative
method was used to collect information with 122 key informants by focus group
discussions, small group discussion, in-depth interviews, and observation in 10
provinces of Thailand. For quantitative method, this research used data from national
survey by National Statistical Office of Thailand to elaborate and demonstrate the
situation of rural household.
This study found that the aging population structure and society in Thailand
is having significant effects on rural households in terms of the composition of
household members, lifestyle, and methods of care and support among household
members. It is also clear that there are an increasing number of households with only
one or two elderly members with no younger relative or care provider living in the
household to provide care. Increasingly, rural Thai elderly are having to rely on
themselves for care. For the meaning of well-being in rural household member’s
perspective, it was found in aspects of holistic balance with physical, mental, and
spiritual happiness
Based on the findings, this research provides some key policy recommendations
as follows: 1) Improve the quality of child development centers in rural area; 2)
Strengthen and maintain values and morals of community in rural family; 3) Promote
the role of returned migrants to share the experiences for community development; 4)
Build the technology literacy to rural household member particularly for the elderly.
KEY WORDS: Rural households, Living arrangement, Household living pattern,
Household well-being
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บทนา
การเปลี่ยนผ่านโครงสร้ างทางประชากรไทยในปั จจุบนั ที่ก้าวเข้ าสู่ยุคสังคม
สูงอายุ จานวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดน้ อยลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประชากรมีอายุ
ยืนยาวมากยิ่งขึ ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นเงาตามตัว สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่
เป็ นตัวก าหนดที่ เกี่ ยวเนื่ องกันที่ ท าให้ โครงสร้ างทางประชากรของประเทศไทยมี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็ นอย่างมาก และแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อสภาพความเป็ นอยู่
ของครัวเรื อนไม่มากก็น้อย
โดยตลอดช่วงเวลาราวครึ่งศตวรรษที่ผา่ นมา สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทาง
ประชากรของประเทศไทยดาเนินไปตามขันตอนการเปลี
้
่ยนผ่านดังเช่นในประเทศแถบ
ยุโรป สหรัฐอเมริ กา และประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วเคยประสบมา กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้ างประชากรอย่างเห็นได้ ชดั จากที่เคยมีอตั ราการเกิดสูงในอดีต แต่ปัจจุบนั
อัตราการเกิดเริ่ มลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ากว่าระดับทดแทน (คือต่ากว่าอัตราเจริ ญพันธุ์
รวมที่ระดับ 2.1) สาเหตุสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจาก 2 ปั จจัยที่สาคัญ โดย
สาเหตุแรกได้ แก่ การลดลงของภาวะเจริ ญพันธุ์ของประชากรไทย ในปี พ.ศ.2513 อัตรา
เจริ ญพันธุ์ รวมของประชากรไทยเคยสูงกว่า 6.0 ลดลงเหลื อเพี ยง 1.6 ในปี พ.ศ. 2558
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ จานวนการเกิดของเด็กไทยลดน้ อยลง โดยมีการคาดการณ์วา่
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จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2578 จะมีจานวนลดลงจาก 14 ล้ าน
หรื อร้ อยละ 23 ของประชากรทังหมด
้
เหลือเพียง 9 ล้ านคนเศษ หรื อร้ อยละ 14 เท่านัน้
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2551; สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2558)
สาเหตุที่สาคัญอีกหนึ่งประการคือ การมี อายุยืนยาวขึน้ ของประชากร อันมี
สาเหตุจากความก้ าวหน้ าและวิทยาการทางด้ านการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถ
ยืดอายุของประชากรออกไปได้ ดัชนีบ่งชีท้ ี่สาคัญได้ แก่ อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของ
ประชากรที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากน้ อยกว่า 60 ปี ในปี พ.ศ. 2513 เพิ่มขึ ้นเป็ น 75 ปี
ในปั จจุบนั (สานักงานสถิ ติแห่งชาติ , 2551; สถาบันวิจัยประชากรและสัง คม, 2558)
และหากมองไปในอนาคตอันใกล้ จะพบว่าการเพิ่มขึ ้นของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี ขึ ้นไปนัน้ จะมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั และรวดเร็ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกั บ
กลุ่มอื่นๆ นัน่ คือ ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้ านคนเศษ หรื อประมาณร้ อยละ
10 แต่ในอีกประมาณ 30 ปี ข้ างหน้ า ในปี พ.ศ. 2578 จานวนผู้สงู อายุจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 16
ล้ านคน หรื อร้ อยละ 25 ซึง่ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากรทังการลดลง
้
ของการเกิด และการเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนประชากรผู้สงู อายุ สามารถกล่าวได้ ว่า ในปั จจุบนั
ประเทศไทยกาลังก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุอย่างเต็มตัวนัน่ เอง (ปั ทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ
ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2549; International Labour Office, 2007)
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น อาจกล่าวได้ ว่า การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
ที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อความเป็ นอยู่ของประชากรไทยโดยตรง การเปลี่ยนผ่านโครงสร้ างอายุ
ทางประชากรสูส่ งั คมผู้สงู อายุจะนามาซึ่งปั ญหาการขาดแคลนทางด้ านแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานภาคเกษตรกรรมรุ่ นใหม่ที่มีแนวโน้ มจะเคลื่อนย้ ายเข้ าสู่การประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริ การมากขึ ้น (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2559) ด้ วยเหตุนี ้เอง รูปแบบ
การอยูอ่ าศัยของครัวเรื อนในชนบทจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของครัวเรื อน
แบบข้ ามรุ่น (Skipped Generation) ซึง่ หมายถึงครัวเรื อนที่มีเฉพาะประชากรวัยสูงอายุ
และวัยเด็กอยูร่ ่วมกัน เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ต้นทางของกระแสการย้ ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง
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ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ด้ วยสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและ
สังคมดังกล่าวจะมีผลเช่นไรต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของความเป็ นอยู่ ความอยูด่ ีมีสขุ
บทบาทของสมาชิกครัวเรื อน
การเปลี่ ย นแปลงทางประชากร สัง คม และความเป็ นเมื อ งในพื น้ ที่ ช นบท
ดังกล่าว นามาซึ่งคาถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลักษณะความเป็ นอยู่ ความ
อยู่ดีมีสุขของพื ้นที่ชนบทในสังคมไทย คือ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
ความเป็ นเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ ของประชาชนใน
พื ้นที่ชนบทของไทยในปั จจุบนั ดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นนี ้ จะส่งผลกระทบหรื อไม่ และอย่างไร
ต่อรู ปแบบการอยู่อาศัยของครอบครัว (Family) และครัวเรื อน (Household) ของไทย
ลักษณะการดูแลซึ่งกันและกันของคนในครัวเรื อน ขณะเดียวกันบทความนี ้จะสะท้ อนให้
เห็นว่า ปั จจุบนั ครัวเรื อนชนบทไทยประสบกับปั ญหาอะไร มีวิธีการปรับตัวหรื อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่างไรบ้ าง โดยจะใช้ วิธีการค้ นหาคาตอบด้ วย
วิธีการเชิงลึก เพื่อให้ ทราบถึงสถานการณ์ด้านความเป็ นอยู่ของครัวเรื อนชนบทไทยใน
ปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ออธิบายลักษณะความเป็ นอยู่และการเปลี่ยนแปลงด้ านรูปแบบการอยู่
อาศัยของครัวเรื อนไทยในชนบท
2. เพื่อศึกษาความหมายของความอยู่ดีมีสขุ ภายใต้ นยั ยะของครัวเรื อนชนบทไทย
แนวคิดในการศึกษา
ความอยู่ดีมีสขุ ของครัวเรื อนชนบทไทยภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
และสังคมสาหรับการวิจยั นี ้ หากพิจารณาตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางประชากรระยะที่ 2
(Second Demographic Transition theory: SDT) ที่ได้ อธิบายถึงผลของการเปลี่ยนแปลง
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ทางสังคมในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการเกิดและการตายของประชากรที่ลดลงกระทัง่
นาไปสูก่ ารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (Lesthaeghe and Van de Kaa, 1986)
จะเห็นได้ ว่ามีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ กับครัวเรื อนในชนบทของไทย
ด้ วยเหตุนี ้ บทความนี ้จึงกาหนดขอบเขตเชิงเนื ้อหาของการวิเคราะห์ที่จะมุง่ เน้ นการมอง
ปรากฏการณ์ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมต่อรู ปแบบการอยู่
อาศัยของครัวเรื อนที่อยู่ในพื ้นที่ชนบท ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง หรื อ
วิวฒ
ั นาการทางสังคม ความเป็ นเมือง ที่สาคัญคือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรผ่าน
ทางการเกิดที่มีจานวนน้ อยลงและการตายที่มีจานวนน้ อยลง รวมถึงปั จจัยด้ านการย้ ายถิ่น
จากชนบทเข้ าสู่เมือง โดยมีสมมติฐานเบื ้องต้ นว่า หากคนจากเขตชนบทย้ ายถิ่นเข้ ามา
ทางานอยู่ในเมืองต่อเนื่องและเป็ นเวลานานมากยิ่งขึ ้น ก็ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในครัวเรื อนและสังคมชนบทไม่มากก็น้อย อาทิ โครงสร้ างของครอบครัว ที่หมายถึง
ขนาด รู ปแบบการอยู่อาศัย ขณะที่ความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครัวเรื อนเอง จะมีเรื่ อง
ของบทบาทสมาชิก การติดต่อสื่อสาร การทากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเรื่ องของการพึง่ พา
ตนเอง และการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน (Podhisita.et.al, 2009) ขณะเดียวกันยังประสงค์ที่
จะสะท้ อนภาคความอยูด่ ีมีสขุ ของครอบครัวในชนบทที่เป็ นภาพเชิงอุดมคติในทัศนะของ
ผู้ที่อยูอ่ าศัยและเผชิญสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงด้ านประชากรและสังคม
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั นี ้ใช้ วิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Methods) ที่ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
และการวิจยั เชิงปริ มาณควบคู่กนั ไปแบบคูข่ นาน โดยใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อค้ นหา
ข้ อมูลที่มีความลุ่มลึกจากผู้ให้ ข้อมูลตามแนวคิดปรากฏการณ์ นิยม ทังในแง่
้
ข้อมูลเชิง
สถานการณ์และคาอธิบายของเหตุ และผลของปรากฏการณ์ในรายละเอียด ในขณะเดียวกัน
ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อค้ นหาประเด็นเชิงสถานการณ์ในภาพรวมจาก
ข้ อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้ อมูลที่มีความเป็ นตัวแทนระดับประเทศ อันได้ แก่ การสารวจ
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ภาวะการทางานของประชากร และการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย จากสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2557 ที่ได้ รับการอนุเคราะห์ให้ นามาสร้ างตัวแปร
วิเ คราะห์ และประมวลผลใหม่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนัน้ ได้ นาข้ อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาแสดงจานวนและร้ อยละตามในประเด็นเกี่ ยวกับ
รูปแบบการอยู่อาศัยประเภทต่างๆ เน้ นไปที่รูปแบบครัวเรื อนผู้สงู อายุ และครัวเรื อนข้ ามรุ่ น
จาแนกตามบริ บทเชิงภูมิภาค นอกจากนี ้ ยังวิเคราะห์ถึงลักษณะการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ระหว่างเพื่อนบ้ าน เพื่อให้ ทราบถึงข้ อมูลที่สะท้ อนภาพลักษณะความเป็ นอยู่ของครัวเรื อน
ชนบท
สาหรับขันตอนการก
้
าหนดพื ้นที่ศกึ ษาสาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ กาหนดให้
มีการรวบรวมจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากประสงค์ให้ เข้ าใจถึงอัตลักษณ์
และบริ บทของครัวเรื อนชนบทไทยในมิติของความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์ บริ บท
ทางสังคม แนวคิดความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดจนความเป็ นอยู่และวิถีชีวิต ซึง่ ใน
การเลือกพื ้นที่ศกึ ษาระดับจังหวัดจะพิจารณาจากดัชนีสงู วัยของจังหวัดของภูมิภาคนันๆ
้
โดยเลือกจังหวัดที่มีดชั นีสงู วัยในระดับสูงอย่างน้ อย 1 จังหวัด และดัชนีสงู วัยในระดับต่า
อีก 1 จังหวัด ตามข้ อมูลจากรายงานประชากรสูงอายุไทย (กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ , 2558) ได้ พื ้นที่สาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพทังสิ
้ ้น 10 จังหวัด
ประกอบด้ วย ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม) ภาคตะวันออก
(จังหวัดสระแก้ ว และจังหวัดชลบุรี) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง)
ภาคใต้ (จัง หวัด กระบี่ และจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช) และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(จัง หวัด นครพนม และจัง หวัด ขอนแก่ น ) หลัง จากได้ จัง หวัด ที่ เ ป็ นพื น้ ที่ ศึก ษาแล้ ว
คณะวิจยั จะทาการสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนันๆ
้ เพื่อศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับ
ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดนันๆ
้ ที่มีความเข้ มแข็งของชุมชน การประยุกต์ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ยง การรวมกลุ่ม เพื่อการประกอบอาชี พ มี นโยบายหรื อแนวทางในการจัดสรร
สวัสดิการเพื่อผู้สงู อายุ เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ มาซึ่งชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี ลกั ษณะ
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ความเป็ นอยู่ที่สามารถสะท้ อนภาพปรากฏการณ์ตามโจทย์ของการศึกษา รวมได้ ชมุ ชน
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ทังสิ
้ ้น 23 ชุมชน
ถัดมาในขันตอนการรวบรวมข้
้
อมูลระดับบุคคล หรื อกลุม่ คนจะใช้ การสืบเสาะ
ข้ อมูล จากผู้ร้ ู ที่ เ ป็ นผู้ให้ ข้อมูล หลัก (Key informant) จากผู้ให้ ข้อมูลหลายกลุ่ม อาทิ
ผู้สูง อายุ ประชากรวัยทางาน กลุ่มวัยรุ่ น ชาวบ้ านชนบท พ่อบ้ านแม่บ้าน ผู้ย้ายถิ่นกลับ
ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้นาชุมชน รวมถึงกลุ่มผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
โดยการคัด เลื อ กบุค คลผู้เ ป็ นผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก นัน้ จะพิ จ ารณาจากคุณ ลัก ษณะตาม
ประเด็นคาถามของการวิจยั เช่น เป็ นผู้สงู อายุที่อยู่คนเดียว เป็ นผู้สงู อายุที่อยู่กบั หลาน
เป็ นผู้มีประสบการณ์ด้านการย้ ายถิ่นและย้ ายถิ่นกลับ เป็ นต้ น
ด้ วยวิธีการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเนื ้อหา และประเด็นในการสืบค้ น
เพื่ อ ความครอบคลุม ของข้ อ มูล ที่ ส ามารถแสดงให้ เห็ น ถึง มิ ติข องปรากฏการณ์ การ
เปลี่ยนผ่านด้ านครอบครัวและครัวเรื อน รวมถึงความอยู่เย็นเป็ นสุ ขภายใต้ บริ บททาง
สังคมที่แตกต่างกัน จะเป็ นการช่วยตรวจสอบความถูกต้ องและแม่นยาของข้ อมูลเชิงเนื ้อหา
ตามแนวคิดการตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation Check) ที่เป็ นการไขว้ สาระสาคัญ
ด้ านเนื ้อหาที่เป็ นประเด็นสาคัญต่อการชี ้ให้ เห็นถึงมิตขิ องผู้ให้ ข้อมูล หรื อกลุม่ หรื อบุคคล
นอกจากนี ้ จะค้ นหาเนื ้อความที่เป็ นปรากฏการณ์ของเรื่ องนันๆ
้ ด้ วยวิธีการ เช่น การสนทนา
กลุม่ (Group Discussion) การสนทนากลุม่ ย่อย (Small Group Discussion) การสนทนา
กลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) ที่เป็ นวิธีการรวบรวมข้ อมูลในลักษณะของ
การเชื่อ ในทฤษฎีอิท ธิพ ลกลุ่ม (Group Influence Theory) ที่ว างหลัก ไว้ ว่า บุค คล
จะแสดงความคิด เห็ น เมื่ อ มี หมู่พ วกร่ ว มพฤติก รรมเดี ย วกัน ต่า งกล่า วถึ ง และพูดถึง
นอกจากนี ้ จะทาการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผู้มีประสบการณ์
จริ งในแง่ มุมต่างๆ และทาการสั งเกตทัง้ แบบมี ส่วนร่ วมและไม่มี ส่วนร่ วมที่ เป็ นไปตาม
แนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ซึ่งในขันตอนการรวบรวมข้
้
อมูลเชิงคุณภาพ
มีจานวนผู้ให้ ข้อมูลจากทุกกลุม่ รวมทังสิ
้ ้น 122 คน
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ผลการวิจัย
ลักษณะความเป็ นอยูแ่ ละรูปแบบการอยูอ่ าศัยที่เปลี่ยนไปของครัวเรื อนชนบทไทย
ปรากฏการณ์ที่เด่นชัดในแง่ของการเปลี่ยนแปลงด้ านโครงสร้ างครอบครัวใน
ชนบท จากข้ อมูลการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีครัวเรื อนประเภทพิเศษที่บง่ ชี ้ให้ เห็นถึงผล
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านประชากรและสั งคมของครัวเรื อนในชนบทปั จจุบันที่ มี
แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นตามลาดับเวลา ไม่ว่าจะเป็ นครัวเรื อนผู้สงู อายุที่อยู่คนเดียว หรื ออยู่
เฉพาะกับคูส่ มรส ครัวเรื อนเหล่านี ้จัดเป็ น “ครัวเรื อนเดี่ยวขนาดเล็ก (ปราศจากผู้ดแู ล)”
ครัวเรื อนข้ ามรุ่น ครัวเรื อนที่มีสตรี เป็ นหัวหน้ าครัวเรื อน และครัวเรื อนที่มีสมาชิกหม้ าย หย่า
แยก ครัวเรื อนลักษณะนี ้ส่วนใหญ่จะเป็ น “ครัวเรื อนขยายขนาดเล็ก” จะเห็นได้ ว่าลักษณะ
ครัวเรื อนทัง้ สองแบบเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและสังคม ในฐานะตัวกาหนดหลัก ซึ่งส่งผลถึงขนาดครัวเรื อนเฉลี่ย สภาพความ
เป็ นอยู่ การดารงชีวิต ตลอดจนบทบาทของสมาชิก แต่ละคนในการปฏิบตั ิต่อกันและกัน
การมี ปฏิ สัมพันธ์ และการพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน ที่ มี แนวโน้ ม ลดน้ อยลงตามไปด้ ว ย
เพราะเมื่อสมาชิกแต่ละคนต้ องอาศัยอยู่คนละที่กัน สมาชิกบางส่วนต้ องย้ ายออกไป
ทางานและอาศัยอยู่ที่ถิ่นอื่น โอกาสในการได้ มีกิจกรรมและปฏิสงั สรรค์กนั บทบาทและ
หน้ าที่ของสมาชิกครัวเรื อนในการพึง่ พาอาศัยกันและกันก็อาจจะน้ อยลงตามไปด้ วย
ทังนี
้ ้ จากครัวเรื อนที่มีลกั ษณะพิเศษในชนบทข้ างต้ น ไม่ว่าจะเป็ นครัวเรื อนเดี่ยว
ขนาดเล็กที่ปราศจากผู้ดแู ลและครัวเรื อนข้ ามรุ่น หากพิจารณาในแง่ความสามารถและ
ความต้ องการในการเอาใจใส่ดแู ลแล้ ว ดูคล้ ายกับว่าจะต้ องให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษ
ซึง่ ในแง่ดีประการหนึง่ ที่ค้นพบจากการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพในพื ้นที่ทงจากการสนทนา
ั้
ระดับลึก และการสังเกต ยังคงพบว่าพื ้นที่ชนบทของไทย (ที่เป็ นชนบทจริง) ยังคงมีกลิ่นอาย
ของความมีน ้าใจไมตรี ซึ่งกันและกันอยู่มาก แม้ ว่ากระแสของเทคโนโลยีและความทันสมัย
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จะหลัง่ ไหลเข้ าไปในพื ้นที่ชนบทมากแล้ วก็ตาม แต่ทว่าวิถีคิดทางจิตใจของผู้คนหาได้
เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ความเอาใจใส่และดูแลซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนบ้ านยังคงมี
ให้ เห็นผ่านทางกิจกรรมในวิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ ม ตังแต่
้ การแลกเปลี่ยนและมอบอาหาร
ให้ แก่กัน การแบ่งปั นพืชผักผลไม้ สวนครัวที่เพาะปลูกให้ กันโดยไม่คิดมูลค่า การช่วยกัน
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานไม่ให้ ไปก่อความเดือดร้ อนหรื อเป็ นอั นตราย ไป
จนกระทัง่ การช่วยเหลือกันและกันในการดูแลรับส่งไปยังสถานพยาบาลยามเจ็บไข้
“ก็ได้ เพื่อนบ้ านนี่แหละ เป็ นคนคอยช่วยพาไปโรงหมอ
ตอนไม่สบาย เราก็ชว่ ยค่ารถ ค่าน ้ามันเค้ าไป เล็กน้ อยๆ
ไม่ได้ มีมาก ก็พอช่วยเหลือกันไปได้ ไม่ร้ ู จะพึ่งใคร ทายังไง
ลูกหลานก็ไม่ได้ อยูใ่ กล้ แล้ ว ก็มีเพื่อนๆ กันนี่หละ”

(สัมภาษณ์ระดับลึก, สตรี สงู อายุ, 78 ปี )
“เดี๋ยวนี ้จะไปว่ากันมากก็ไม่ได้ หรอก ก็ได้ แค่บอกเท่านัน้
บางทีบอกไปก็มีเคืองกัน ไม่เชื่อก็มี ก็อย่างว่าแหละ
พอเด็กอยูใ่ นบ้ านพ่อแม่ ตายายเค้ าก็ไม่ได้ มาเห็น พอออก
จากบ้ านได้ ก็โน่นเลย ขี่ซิ่งเสียงดังกันไป แต่ก็ต้องช่วยๆ กันดู
เพราะใครจะเข้ าจะออก จะทาอะไรเรารู้หมดแหละ
ช่วยกันดูไปหมูบ่ ้ านเราชุมชนของเรา”

(สนทนากลุม่ ผู้นาชุมชน)
อย่างไรก็ดี จากการสนทนากลุม่ ก็ยงั คงพบเสียงสะท้ อนจากผู้ให้ ข้อมูลที่มีสญ
ั ญะ
ว่า ครัวเรื อนเฉพาะเหล่านี ้เป็ นครัวเรื อนที่มีความเปราะบางในหลายเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องการอยู่อาศัย เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการใช้ ชีวิต ความสามารถในการผลิตและ
หารายได้ ที่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาประชากรวัยแรงงาน เรื่ องช่องว่างระหว่างวัยของคนทัง้
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2 ช่วงวัยดังกล่าวที่มีอยู่ค่อนข้ างมาก ส่งผลให้ วิถีการใช้ ชีวิตจึงแตกต่างกันออกไปใน
หลายมิติ ทังเรื
้ ่ องการกินอยู่ รสนิยม รวมถึงทัศนคติในเรื่ องต่างๆ
“ตอนเล็กๆ ก็พอดูแลไหวอยู่หรอก แต่พอโตมานี่เริ่มยาก
เข้ าทุกที จะกินจะอยูม่ นั ก็ไม่เหมือนกัน เอาใจยาก
จะให้ ไปคอยตามใจก็ไม่ไหว ตามอยูก่ ็ยิ่งไม่ทนั ใหญ่
ก็ต้องทาใจ ต้ องปล่อยไป ถามว่ากลุ้มใจมัยมั
้ นก็ต้องมีบ้าง”

(สัมภาษณ์ระดับลึก,ชายสูงอายุ, 82 ปี )
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจภาวะการณ์ทางานของประชากร พ.ศ.
2530 – 2557 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ขนาดครัวเรื อนเฉลี่ยปี พ.ศ. 2557 ใน
ชนบทไทย ครอบครัวในชนบทมีขนาดมากกว่าครัวเรื อนในเขตเมืองอยูเ่ ล็กน้ อย 2.9 กับ 3.3
แต่ถือได้ ว่ามีการลดจานวนลงมาจากช่วง พ.ศ. 2530 อยู่พอสมควร ซึ่งพอจะชี ้ให้ เห็นถึง
เค้ าลางในการเปลี่ยนแปลงของครัวเรื อนชนบทในแง่ลกั ษณะการอยู่อาศัยด้ วยเช่นกัน

รูปที่ 1 ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีลกั ษณะการอยู่อาศัยแบบเฉพาะ 4 ประเภท
ที่มา: 1) ประมวลผลจากข้ อมูลการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ 2554
2) ประมวลผลจากข้ อมูลการสารวจภาวะการณ์ทางานของประชากร พ.ศ. 2530 – 2557
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เมื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะการอยูอ่ าศัยของครัวเรื อนในชนบทที่มีลกั ษณะพิเศษ
และเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากรและสังคม ดังรูป 1 พบว่า มีครัวเรื อน
ในลักษณะที่ เ ป็ นครั วเรื อนผู้สูง อายุที่อยู่คนเดียวประมาณร้ อยละ 8.6 ของครั วเรื อน
ทังหมดในปี
้
พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2545 ประมาณร้ อยละ 2 โดยในภาคเหนือมี
สัดส่วนของครั วเรื อนดัง กล่าวนี ส้ ูง ที่ สุด (ดัง รู ป 2) ขณะที่ เป็ นครั วเรื อนผู้สูง อายุที่อยู่
ด้ วยกันกับคูส่ มรสที่เป็ นผู้สงู อายุด้วยกันเองถึงร้ อยละ 15.6 ซึง่ เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 4
ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี ้ ยังพบว่ามีครัวเรื อนที่มีหวั หน้ าครัวเรื อนเป็ นสตรี ประมาณ
ร้ อยละ 34.7 เพิ่ ม ขึน้ ประมาณเกื อ บ 1 เท่า ตัว ระหว่า งปี พ.ศ. 2530 และ 2557 ซึ่ง
ครัวเรื อนในลักษณะหลังนี ้ก็ชี ้ให้ เห็นถึงบทบาทของสตรี ในการได้ รับมอบหมายหน้ าที่ใน
การเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อนหรื อผู้นาครอบครัว ซึ่งถือได้ ว่าประมาณ 1 ใน 3 ของครัวเรื อน
ชนบท มีการมอบหมายหน้ าที่ให้ สตรี เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารครัวเรื อน

8.7
6.6
6.4
5.1

2545
ภำคกลำง

10.1
9.5
8.6
7.3

9.6
7.9
7.1
7.0

2550
ภำคเหนือ

2554
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคใต้

รูปที่ 2 ร้ อยละของครัวเรื อนผู้สงู อายุที่อยู่คนเดียวในเขตชนบท

พ.ศ. 2545-2554 จาแนกรายภาค
ที่มา: ประมวลผลจากข้ อมูลการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2554
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สาหรับครัวเรื อนข้ ามรุ่น ซึ่งเป็ นลักษณะครัวเรื อนที่บง่ ชี ้ให้ ทราบถึงการย้ ายถิ่น
ออกของประชากรวัยแรงงาน ส่งผลให้ แทนที่ครัวเรื อนจะมีสมาชิกอยู่ 3 รุ่น คือ รุ่นพ่อ รุ่นลูก
และรุ่นหลาน แต่จะคงเหลืออยูใ่ นพื ้นที่ชนบทเพียง 2 รุ่นคือ รุ่นพ่อ และรุ่นหลาน ซึง่ ครัวเรื อน
ในลักษณะนีใ้ นทางประชากรศาสตร์ พิจารณาว่า เป็ นครัวเรื อนที่มีเพียงประชากรวัย
พึ่งพิงที่อยู่อาศัยร่วมกัน ด้ วยความแตกต่างของช่วงวัยและวิถีชีวิตอาจนามาซึง่ ผลทังใน
้
เชิงบวกและเชิงลบนัน่ เอง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังรู ป 1 พบว่า ครัวเรื อนข้ ามรุ่ น
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 0.9 ใน พ.ศ. 2530 เป็ นร้ อยละ 1.5 ในปี พ.ศ. 2557 โดยมีสดั ส่วนมาก
ที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ในขันตอนของการรวบรวม
้
ข้ อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า ในชุมชนชนบทหลายแห่งของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อใน
พื ้นที่ชนบท จะสามารถพบเห็นครัวเรื อนข้ ามรุ่ นที่มีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน
เป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้ เมื่อสอบถามข้ อมูลพบว่าเป็ นผลที่จากย้ ายถิ่นออกของประชากร
เข้ าไปทางานในพื ้นที่อื่น โดยเฉพาะเมืองหลวงหรื อเมืองใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
ซึ่งในส่วนนี ้ในพื ้นที่ต่างๆ ที่เป็ นพื ้นที่เขตเมือง รวมไปถึงกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา
ระยอง ชลบุรี ทังนี
้ ้เมื่อผู้ย้ายถิ่นเหล่านี ้มีบตุ รก็จะส่งกลับไปให้ ปยู่่ า ตายายที่อยูใ่ นชนบท
ช่วยเลี ้ยงดู เพราะว่าสภาพแวดล้ อมในเขตที่ตนเองย้ ายมาทางานอาจจะไม่เหมาะสมนัก
รวมไปถึงความสามารถในการดูแล ทังในแง่
้
คา่ ใช้ จ่าย และเรื่ องเวลาที่ส่วนใหญ่ต้องใช้
ไปกับการทางานด้ วย ข้ อค้ นพบที่สาคัญในเรื่ องนี ้คือ ผู้สงู อายุ (โดยเฉพาะวัยปลาย) ที่
อาศัยในครัวเรื อนข้ ามรุ่ นจานวนไม่น้อยกาลังเผชิญกับความยากลาบากในการดูแล
หลานที่เป็ นเด็กเล็ก เนื่องจากไม่มีเรี่ ยวแรงมากพอที่จะตามดูแลหลานได้ ทงวั
ั ้ น ขณะที่
หลายรายซึ่ ง มี บุต รหลานเป็ นวัย รุ่ น ก็ จ ะพบปั ญ หาแตกต่า งกัน ออกไป บางรายมี
ความเครี ยดและกังวลเนื่องจากเป็ นห่วงพฤติกรรมเสี่ยง ทังเรื
้ ่ องการเรี ยน การคบเพื่อ น
และความประพฤติ ในทางกลับกันประชากรวัยเด็ก/วัยรุ่นเอง ก็มีความเข้ าใจที่แตกต่างไป
จากผู้สงู อายุ โดยสถานการณ์ดงั กล่าวนี ้ได้ นามาซึง่ ปั ญหาอื่นๆ ของครอบครัว
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2530

2535

ภาคกลาง

2540
ภาคเหนือ

2545

2550

2555

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2557
ภาคใต้

รูปที่ 3 ร้ อยละของครัวเรื อนข้ ามรุ่นในเขตชนบท พ.ศ. 2530-2557

จาแนกรายภาคความอยู่ดีมีสขุ ของครัวเรื อนชนบทไทย
ที่มา : ประมวลผลจากข้ อมูลการสารวจภาวะการณ์ทางานของประชากร พ.ศ. 2530 - 2557

ผลจากการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อค้ นหาความหมายของความอยู่ดีมีสขุ
ของครัวเรื อนในชนบทภายใต้ สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม
สามารถตีความและจาแนกได้ ว่า ในแง่มมุ แรกเรื่ องของ “ความอยู่ดี” ในเรื่ องดังกล่าวนี ้
จะส่ง ความหมายในเชิ งความเป็ นอยู่ เนื อ้ ตัวร่ างกาย และความสุขสบายของชี วิตที่
เป็ นไปในทางที่เป็ นรูปธรรมและจับต้ องได้ วัดผลได้ โดยฉันทามติจากการสนทนากลุม่ ต่างๆ
วิเคราะห์ได้ วา่ จะความสาคัญไปที่การมีครอบครัวและสมาชิกครอบครัวที่ดี มีอาชีพการงาน
ที่ ดี มี รายได้ ที่ ดี มี ที่ อยู่อาศัยที่ ดี มี สังคมรอบๆ ตัวที่ ควรจะดี ด้ วย เป็ นสังคมที่ มี ความ
ปลอดภัยในระดับดี มีระเบียบการจัดการที่ดี รวมไปถึงการมีสวัสดิการที่ดี โดยประเด็นต่างๆ
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่คนในชนบทคิดและพิจารณาเมื่อจะพูดถึงการอยู่ดี และต่างมองตรงกันว่า
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ความอยูด่ ีเป็ นพื ้นฐานของความมีสขุ นัน่ หมายความว่า หากปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ไม่อยูใ่ น
ระดับที่พิจารณาว่าดีแล้ ว ความมีสขุ ก็ยากที่จะเกิดขึ ้น
“ความมีสขุ จาเป็ นต้ องอาศัยการเกื ้อกูลพึง่ พาอาศัยกัน
ระหว่างคนในบ้ าน ในหมู่บ้านในชุมชน หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง เงินสวัสดิการต่างๆ ทังจากภาครั
้
ฐท้ องถิ่น
หรื อเงินจากการรวมกลุม่ กันเก็บเงิน พวกนี ้เป็ นสิ่งสาคัญที่
จะต้ องพิจารณาหากจะพูดถึงเรื่ องความอยู่ดีมีสขุ เราต้ อง
สอนให้ ชาวบ้ านเราคิดเองจากตัวเองเสียก่อนจึงจะมีสขุ ได้
เพราะเรื่ องพวกนี ้มันอยูข่ ้ างใน แต่ก็ต้องดูเรื่ องกินเรื่ องอยู่ด้วย
หมายถึงเรื่ องเงินๆ ทองๆ หนะ”

(สนทนากลุม่ ย่อย, ปราชญ์ชาวบ้ าน)
ลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิกครัวเรื อนชนบทไทย แสดงให้ เห็นถึง
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรื อนที่ยงั คงมีการช่วยเหลือเกื ้อกูลกันไม่ตา่ งจาก
อดีตมากนัก ความผูกพันระหว่างสมาชิกครัวเรื อนยังคงอยู่ในระดับที่สงู หากพิจารณา
จากการที่สมาชิกมีเวลาในการทากิจกรรมร่ วมกัน การรับประทานอาหารร่ วมกัน การ
แก้ ปั ญ หากัน ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พบว่า ยัง คงมี ก ารปฏิ บัติกิ จ กรรมกัน อยู่อ ย่า ง
ต่อเนื่ อง แม้ จ ะมี บางส่วนที่ ไ ม่ได้ ร่วมกิ จ กรรมอย่างเป็ นประจ า แต่หากมี โอกาสก็ จ ะ
ปฏิบตั ิแทบจะทุกครัง้ หรื อทาเป็ นส่วนใหญ่ ที่สาคัญคือพบว่า ครัวเรื อนส่วนใหญ่จะไม่
เลือกใช้ วิธีการแก้ ไขปั ญหาด้ วยการสร้ างความขัดแย้ ง และความรุ นแรง ซึ่งในส่วนนี ้
นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง
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ตารางที่ 1 ร้ อยละของการทากิจกรรมร่ วมกัน การปรึกษาหารื อ การปฏิบตั หิ น้ าที่

ตามบทบาทของสมาชิกครัวเรื อนชนบทไทย
กิจกรรม

เป็ นประจำ
ทำกิจกรรมในบ้ ำนพร้ อมหน้ ำกันกับสมำชิก
68.4
ในครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข
ทำกิจกรรมนอกบ้ ำนพร้ อมหน้ ำกันกับสมำชิก
22.2
ในครอบครัวอย่ำงมีควำมสุข
พูดคุยปรึกษำ หรื อตัดสินใจร่วมกันด้ วยเหตุผล 38.3
ในเรื่ องที่สำคัญๆ
มีควำมรู้สกึ ขัดแย้ ง ไม่พอใจ ใช้ ควำมรุนแรง
3.3
ในกำรแก้ ปัญหำ
ทำหน้ ำที่ตำมบทบำท หรื อควำมรับผิดชอบ
64.9
ของตนเอง

ควำมบ่อยครัง้ (%)
นำนๆ ครัง้
28.9

ไม่มีเลย
2.7

รวม
100.0

67.6

10.2

100.0

52.1

9.6

100.0

30.6

66.1

100.0

30.8

4.3

100.0

ที่มา: ประมวลผลการสารวจสภาวะสังคม และวัฒนธรรม และสุขภาพจิต,
สานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557

ขณะที่เรื่ องของ “การมีสขุ ” จะเป็ นเรื่ องที่สื่อความไปในด้ านของจิตใจเป็ นส่วนใหญ่
นั่นคือการรู้ จักที่จะใช้ ชีวิตพอเพียง การได้ ใช้ เวลาทากิจกรรมร่ วมกันระหว่างสมาชิ ก
เอื ้อเฟื อ้ มีศีลธรรม ใช้ หลักทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็ นศาสนาพุทธ คริ สต์ หรื ออิสลาม หรื อ
แม้ กระทัง่ ศาสนาอื่นๆ ในการแก้ ไขปั ญหาชีวิต ในการดารงชีวิต ต้ องมีการเคารพกัน และที่
สาคัญก็ต้องมีความสุขในเรื่ องรายได้ ด้วย อย่างไรก็ดีประเด็นเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข นี ้
ได้ รับการสะท้ อนมุมมองจากผู้ให้ ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ความอยู่ดีมีสุขของคนในชนบท
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จาเป็ นต้ องอาศัยการเกื ้อกูลพึง่ พาอาศัยกันระหว่างครัวเรื อน ชุมชน รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่จะต้ องเข้ ามามีบทบาทร่วมด้ วย
ในแง่ของความเป็ นอยู่ พบว่า ครัวเรื อนในชนบทส่วนใหญ่จะยังคงมีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมเหมือนเดิมในอดีต ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครัวเรื อนส่วนใหญ่
ยัง คงมี เ วลาส าหรั บ ด าเนิน กิ จ กรรมร่ ว มกัน ในบ้ า นอย่า งมี ค วามสุข เป็ นประจ าที่ สูง
ประมาณร้ อยละ 68.4 สมาชิกส่วนใหญ่ยงั คงปฏิบตั ิหน้ าที่และบทบาทของตนได้ อย่างดี
ไม่ใช้ ความรุ นแรงในการแก้ ปัญ หา หรื อเกิ ดความรู้ สึกขัดแย้ ง แต่ข้อมูลที่ สอดคล้ อง
ตรงกันทังข้
้ อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ คือสมาชิกในครอบครัวมีการปรึกษาหารื อและ
ตัดสินใจในเรื่ องที่สาคัญร่วมกันไม่มากนัก (ดังตาราง 1)
ขณะที่ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อนบ้ าน พบว่า ด้ วยสภาพแวดล้ อม
และบรรยากาศของชนบท ประกอบกับอาชี พ ของคนในชนบทส่วนใหญ่ จะประกอบ
อาชีพการเกษตร ทาไร่ ทาสวน มีชีวิตเรี ยบง่าย และมีการช่วยเหลือเกื ้อกูลกันและกัน มีการ
แบ่งอาหารการกิน ใครมีพืชผักสวนครัวรัว้ กินได้ ก็จะแบ่งให้ คนในชุมชน และมีความ
ใกล้ ชิดสนิทสนมกันฉันท์เครื อญาติ แม้ จะไม่ได้ มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็ตาม โดยจาก
ข้ อมูลการสารวจสภาวะสังคม และวัฒนธรรม และสุขภาพจิต, สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พ.ศ.
2557 ยืนยันข้ อค้ นพบดังกล่าว โดยร้ อยละ 91.4 ของประชาชนในเขตชนบทตอบว่ายังมี
ความสัมพันธ์ที่ดีแน่นแฟ้นกับเพื่อนบ้ าน ขณะที่อีกร้ อยละ 83.6 ตอบว่าตนมีเพื่อนบ้ าน
คอยให้ ความช่วยเหลือในยามจาเป็ น ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ในอดีตคนในชนบทส่วนใหญ่จะมี
“ความอยูด่ ีมีสขุ ” เพราะการมีวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย และมีการพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึง่ หาก
เปรี ยบเทียบกับความอยู่ดีมีสขุ กับในปั จจุบนั แล้ ว คนในชนบทส่วนใหญ่ ก็ยงั คง “อยู่ดี”
และ “มี สุข ” อยู่ยัง คงมี วิถีชี วิตที่ เ รี ยบง่ าย และใช้ ชี วิตเหมือนเดิม ไม่ไ ด้ เปลี่ ยนแปลง
รูปแบบการดาเนินชีวิตมากเสียเท่าไรนัก จะมีที่เพิ่มเติมคือ การมีเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยให้
ชีวิตสะดวกสบายมากขึ ้น
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เทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามามีบทบาทที่สาคัญ ในวิถีชีวิต คนในชนบทต้ องมีการ
ปรับตัวบ้ าง แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ วิถีชีวิตดังเดิ
้ มเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ยกตัวอย่างเช่น ในการ
ติดต่อสื่อสารกันในอดีต ในการติดต่อสื่อสารกันจะเป็ นการเดินไปหาที่บ้าน หรื อการประกาศ
ผ่านวิทยุชมุ ชน แต่เมื่อมีสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊คเข้ ามา การติดต่อสื่อสารของคนใน
ชนบท ก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้ ก้าวทันกับโลกยุคใหม่ มีการติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือด้ วย
แอพลิเคชัน่ ดังกล่าวมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีคนในชนบทอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็ นกลุ่ม
ในวัยสูงอายุ จะยังคงติดต่อสื่อสารไปมากับเพื่อนบ้ าน หรื อคนในชุมชนด้ วยการเดินไปหา
ที่บ้านมากเสียกว่าการใช้ เทคโนโลยีใหม่ นัน่ แสดงให้ เห็นว่า คนในชนบทที่เป็ นคนวัยทางาน
จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาในการดาเนินชีวิตมากขึ ้น แต่ก็ยงั คงวิถีชีวิตดังเดิม ที่ ยงั
มีการไปมาหาสู่กันโดยการเดินไปพูดคุยกันอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน คนในชนบทในวัย
สูงอายุบางกลุม่ ก็ยงั ปรับตัวกับเทคโนโลยีตา่ งๆ ไม่ได้ เท่าที่ควร
เมื่อมองอีกมุมหนึง่ ที่วิถีชีวิตคนในชนบทจะต้ องปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับสังคมยุค
ใหม่ ที่วิถีชีวิตชนบทกลายมาเป็ นทางเลือกของคนเมืองที่มกั จะเริ่ มหันเข้ าหาสู่ธรรมชาติ
โดยการหันมาท่องเที่ยวในเมืองชนบทมากขึ ้นการตอบโจทย์ดงั กล่าวจึงทาให้ การทางาน
ของคนในชนบทที่อดีตจะทากินกันแค่เฉพาะคนในครอบครัว หรื อคนในชุมชน มีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทางานแบบเดิม มาคิดในเรื่ องเศรษฐกิจในครัวเรื อนและในชุมชน
มากขึน้ ทัง้ ในเรื่ องการท่องเที่ยว การค้ าขาย และบริ การ กลายเป็ นรายได้ หลักของคนใน
ชนบท เช่น การทาโฮมสเตย์ การตังชมรมต่
้
างๆ เพื่อการค้ าขายสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ น
วิถีชีวิตและเป็ นรายได้ ของคนในชนบท อาทิเช่น การทาน ้าตาลมะพร้ าว การเปลี่ยนแปลงใน
เรื่ องเศรษฐกิจของคนในชนบท ทาให้ นอกจากทาให้ วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว จากที่
เคยเงียบสงบ อยูก่ นั แบบเรี ยบง่าย แต่เมื่อวันหนึง่ เมื่อวิถีชีวิตถูกปรับเปลี่ยน ทาให้ คนใน
ชนบทต้ องมีการปรับตัว และปรับบุคลิกใหม่ จนปั จจุบนั คนในชนบทส่วนใหญ่เริ่ มจะคุ้นชิน
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต แต่ก็ไม่ได้
ทาให้ วิถีชีวิตดังเดิ
้ มของคนในชนบทเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เพียงแต่การเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าวทาให้ คนในชนบทเรี ยนรู้ ที่จะอยู่กับคนภายนอกมากขึ ้น การเรี ยนรู้ ที่จะมีสิ่งใหม่ๆ
ที่ทนั สมัยเข้ ามาในชนบท และสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ เข้ ากับสังคมยุคใหม่มากขึ ้น
จากผลการศึกษาข้ างต้ น สามารถสรุ ปลักษณะการอยู่อาศัยและความอยู่ดีมีสุขของ
ครัวเรื อนชนบทไทย ภายใต้ การเปลี่ ยนแปลงทางประชากรและสัง คมที่ ก้าวเข้ าสู่ยุค
สังคมสูงอายุได้ ว่า ปรากฏการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมที่เกิดขึ ้น
ในครัวเรื อนคือ มีจานวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดน้ อยลงอย่างต่อเนื่อง ประชากรวัยแรงงานมี
การย้ ายถิ่นสู่เขตเมื องเป็ นกระแสหลักระดับการพัฒ นาและความเป็ นเมืองของพื น้ ที่
ชนบทยังคงมีช่องว่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับเขตเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเปลี่ ย นแปลงในแง่ จ านวนและลัก ษณะของสมาชิ ก ครั ว เรื อ น
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ที่หมายถึงการเกื อ้ หนุนกันพึ่งพาอาศัยกันของ
สมาชิกต่างรุ่ นต่างวัย บทบาทของสมาชิกในการดูแลผู้เยาว์ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรื อน ตลอดจนการสืบทอดแนวคิดค่านิยม อุดมการณ์ ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีของครัวเรื อน ที่สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพที่สะท้ อนให้ เข้ าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ไปสู่โครงสร้ างและรู ปแบบการอยู่อาศัยของ
ครัวเรื อนในลักษณะใหม่ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดูแลและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานในท้ องถิ่นที่เข้ ามาหนุนเสริ มให้ เกิด
ความอยูด่ ีมีสขุ ของครัวเรื อนชนบท ดังรูป 4
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รูปที่ 4 ความอยูด่ ีมีสขุ ของครัวเรื อนชนบทไทยภายใต้ การเปลี่ยนแปลง

ทางประชากรและสังคม
สรุปและอภิปรายผล
ครัวเรื อนในชนบทมีขนาดของครัวเรื อนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการอยู่
อาศัยของครั วเรื อนในชนบทที่ มีลักษณะพิเ ศษและเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้ างประชากรและสัง คมเริ่ มเพิ่ม สูง ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นครั วเรื อนในลักษณะที่ เ ป็ น
ครัวเรื อนผู้สงู อายุที่อยู่คนเดียว ครัวเรื อนผู้สงู อายุที่อยู่ด้วยกันกับคูส่ มรสที่เป็ นผู้สูงอายุ
ครัวเรื อนข้ ามรุ่น (ผู้สงู อายุกบั เด็ก) ครัวเรื อนที่มีหวั หน้ าครัวเรื อนเป็ นสตรี และครัวเรื อนที่
ประกอบด้ วยสมาชิกหม้ าย หย่า แยก
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ผลของการเปลี่ยนแปลงข้ างต้ นส่งผลถึงสภาพความเป็ นอยู่ การดารงชี วิต
ตลอดจนบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในการปฏิบตั ิตอ่ กันและกัน การมีปฏิสมั พันธ์และ
การพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน ที่มีแนวโน้ มลดน้ อยลงตามไปด้ วย เพราะเมื่อสมาชิกแต่ละคน
ต้ องอาศัยอยู่คนละที่กัน สมาชิกบางส่วนต้ องย้ ายออกไปทางานและอาศัยอยู่ที่ถิ่นอื่ น
โอกาสในการได้ มีกิจกรรมและปฏิสงั สรรค์กนั บทบาทและหน้ าที่ของสมาชิกครัวเรื อนใน
การพึ่งพาอาศัยกันและกันก็อาจจะน้ อยลงตามไปด้ วย โดยครัวเรื อนเดี่ยวขนาดเล็กที่
ปราศจากผู้ดแู ล และครัวเรื อนข้ ามรุ่น ต้ องการการเอาใจใส่ดแู ลเป็ นพิเศษ
ปั ญ หาที่ ส าคัญ ที่ สุด ที่ เ กิ ด ขึน้ กับ ครั ว เรื อ นชนบทไทยที่ เ ป็ นข้ อ ค้ น พบจาก
การศึกษานี ้ คือ ร้ อยละของผู้สงู อายุที่ไม่มีผ้ ดู แู ล ผู้สงู อายุที่ต้องดูแลตนเอง และผู้สงู อายุ
ที่ดแู ลกันเอง ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี ้ เป็ นสิ่งที่สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบเรื่ องลักษณะและ
รู ปแบบการอยู่อาศัยของครั วเรื อนชนบทที่ไ ด้ อภิปรายไปก่อนหน้ านี ้ แม้ ในปั จ จุบันนี ้
ผู้สูง อายุกลุ่ม ดัง กล่าวมากกว่าร้ อยละ 93 จะยัง สามารถดูแลตนเองได้ (สาเหตุหนึ่ง
เพราะยังอยู่ในช่วงผู้สงู อายุวยั ต้ นและกลาง) แต่ในระยะเวลาอันใกล้ นี ้ เมื่อสังคมไทยเข้ าสู่
การเป็ นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และระดับสุดยอดในระยะเวลาไม่นานนี ้ กลุ่มผู้สงู อายุ
เหล่านี ้จะมีอายุมากยิ่งขึ ้น การดูแลและช่วยเหลือตนเองในการดาเนินชีวิตประจาวันจะ
ท าได้ ย ากมากยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง ในส่ว นนี จ้ าเป็ นต้ อ งหาวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ ้นกับครัวเรื อนชนบทไทย
อย่างไรก็ดี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ยังค้ นพบถึงสิ่งที่อาจจะ
นาไปสู่แนวทางของการเตรี ยมตัวรับมือสถานการณ์ดงั กล่าวได้ โดยอาศัยเทคโนโลยี
ทางด้ านการติดต่อสื่อสาร และการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตที่ปัจจุบนั ได้ กระจายตัว เข้ าไปสู่
พืน้ ที่ชนบทแทบจะทุกจุดแล้ ว ซึ่งปั จจัยต่างๆ เหล่านีช้ ่วยทาให้ การติดต่อสื่ อสารของ
สมาชิกในครัวเรื อนสามารถทาได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ ้น ขณะเดียวกันยัง มีประเด็นที่มี
ความสาคัญยิ่ง คือบทบาทของบุคคลต่างๆ ในระดับชุมชนที่ถือเป็ น “ผู้เกื ้อกูลหลักของ
ครัวเรื อนชนบท” ซึ่งบุคคลเหล่านี ้ประกอบด้ วย ผู้ย้ายถิ่นกลับ บุตรหลานโดยเฉพาะลูกสาว
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และลูกเขย เพื่อนบ้ าน องค์กรและการรวมกลุ่มระดับชุมชน รวมถึงตัวผู้สูงอายุเองที่มี
การเสียสละและอุทิศตนในงานจิตอาสาให้ กับชุมชนอย่างแข็งขัน ทังนี
้ ้ ข้ อค้ นพบดังกล่าว
สะท้ อนให้ เห็นว่า ระบบครัวเรื อนเพื่อนบ้ านยังคงเป็ นสิ่งที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ ในพื ้นที่
ชนบท นอกจากนี ้ รวมถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดสรร
สวัส ดิการให้ กับ กลุ่ม ผู้สูง อายุและกลุ่ม ประชากรวัยเด็ก ในพื น้ ที่ ม ากขึน้ กว่าในอดี ต
เพี ยงแต่ยัง มีการปฏิบัติไ ม่แพร่ หลายเท่าที่ ควร เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสถานการณ์ และ
ความต้ องการที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
จากข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ น าเสนอทัง้ หมดอาจสรุ ป ได้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงทาง
โครงสร้ างประชากรและสังคมในสภาวะสังคมสูงอายุของประเทศไทย ได้ ส่งผลกระทบ
ต่อ การเปลี่ ย นแปลงของครั ว เรื อ นในชนบททัง้ ในลัก ษณะของโครงสร้ างครั ว เรื อ น
ลักษณะการอยู่อาศัย ตลอดจนวิธีการดูแลและพึ่งพาอาศัยกันของครัวเรื อนในชนบท
โดยสามารถชีใ้ ห้ เห็นถึงสถานการณ์ที่สาคัญคือ 1) การเพิ่มขึ ้นของครัวเรื อนโดดเดี่ยว
ขนาดที่ปราศจากผู้ดูแล และ 2) การเพิ่มขึ ้นของครัวเรื อนขยายขนาดย่อม (ที่มีเฉพาะ
ประชากร 2 รุ่น) รวมถึง 3) สถานการณ์ผ้ สู งู อายุที่ดแู ลตนเอง ดูแลกันเอง และไม่มีผ้ ดู แู ล
ซึง่ ทัง้ 3 ประเด็นนี ้นับได้ ว่า เป็ นปั ญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง ด้ วยเหตุนี ้เพื่อเป็ น
การรองรั บการเปลี่ ยนแปลงของครั วเรื อนชนบทที่ มี แนวโน้ ม ก้ าวเข้ าสู่สถานการณ์ ที่
ล่อแหลม จึงขอเสนอแนะแนวทางสาหรับการจัดการทางนโยบายดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะที่ 1) จัดให้ มีสถานดูแลเด็กเล็กที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้น
ของครัวเรื อนข้ ามรุ่น โดยเฉพาะหากต้ องดูแลบุตรหลานที่เป็ นเด็กเล็ก สถานดูแลเด็กควรมี
ผู้ที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแล และการส่งเสริ มพัฒนาการในเด็กเป็ นผู้ทา
หน้ าที่ประจา ทังนี
้ ้จะช่วยลดหน้ าที่ของผู้สงู อายุในการดูแลเด็กเหล่านันได้
้
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ข้ อเสนอแนะที่ 2) ผลักดันกระบวนเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของชุมชนเพื่อให้ เป็ นรากฐานแห่งการพี่งพาอาศัยกันของครัวเรื อนชนบท เน้ นการ
มีส่วนร่ วมของคนในพื ้นที่อย่างเป็ นรู ปธรรม ตัวอย่างเช่น การนาหลักศาสนา หลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาธรรมนูญชุมชน หรื อศีลชุมชน เป็ นต้ น กระบวนการต่างๆ
เหล่านี ไ้ ม่เ พี ยงแต่จ ะส่ง เสริ ม ให้ ชุม ชนกลายเป็ นชุม ชนที่ น่า อยู่แ ละปลอดภัย แต่ยัง
ส่งเสริ มระบบการดูแลและพึ่งพาอาศัยกัน เพราะสิ่งนี ้ถือเป็ นจุดแข็งของครัวเรื อนชนบท
ตลอดจนช่วยลดปั ญหาความขัดแย้ งของประชากรทุกกลุม่ วัยในพื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะที่ 3) กระตุ้นให้ เกิดกิจการเกิดใหม่ในชนบทที่เน้ นการพึง่ พาตนเอง
อย่างยั่งยืน (วิเคราะห์ตนเองและทรัพยากรในชุมชน) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ย้ายถิ่ น กลับ
กระตุ้นศักยภาพ ให้ โอกาสและสิทธิพิเศษกับผู้ย้ายถิ่นกลับเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชนชนบทโดยใช้ ประสบการณ์ ทักษะและความรู้ที่เกิดจากการย้ ายถิ่นมาพัฒนาและ
สร้ างโอกาสทางด้ านอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ กบั ภูมิลาเนาของตนอย่างเหมาะสมตาม
บริ บท ทังนี
้ ้ เนื่องจากพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวนี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพและเป็ น
แกนหลักที่ สาคัญ ในการสร้ างความเข้ มแข็ง ให้ กับชุม ชนหลายแห่งที่ มี ระบบสังคมที่
เข้ มแข็ง
ข้ อเสนอแนะที่ 4) สนับสนุนให้ เกิด “ความฉลาดทางเทคโนโลยี” (Technology
Literacy) ในกลุม่ ประชากรผู้สงู อายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อเป็ นทางเลือกสาหรับ
การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกครัวเรื อน ทังนี
้ ้ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ น
เจ้ าภาพหลักในการสนับสนุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและการเข้ าถึง รวมถึงการส่งเสริ ม
ความเข้ าใจในการใช้ งาน วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ การใช้ ชีวิตประจาวัน รวมถึงเกิดการ
ดูแลและพึง่ พาอาศัยกันระหว่างผู้ที่อยู่ในชนบทกับประชากรที่ย้ายถิ่น โดยควรมุง่ เน้ นไป
ที่การจัดสรรอย่างสะดวกเน้ นความเหมาะสมตามช่วง
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