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บทคัดยอ
ในศตวรรษที่ 21 เกือบทุกประเทศทัว่ โลกกําลังเผชิญกับการกลายเปนสังคม
ผูสูงอายุและการขยายตัวของความเปนเมือง บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูสูงอายุที่ยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมือง การศึกษานี้ไดใช
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบปรากฏการณ วิ ท ยา โดยมี เขตเมื อ งแห ง หนึ่ ง
ในจังหวัดขอนแกนเปนพื้นที่ในการศึกษา ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุที่ไดยายถิ่นเขามาอยูอาศัยในเขตเมืองไมนอยกวา
6 เดือน จํานวน 16 ราย ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 และ
ทําการวิเคราะหขอ มูลดวยการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา ผลการศึกษาพบวา การยายถิน่
จากชนบทเขาสูเมืองเปนไดทั้งโอกาสและความทาทายในการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุ ไดแก 1) ความใกลชิดและความสุขที่อยูกับลูกหลาน 2) ความรูสึกมั่นใจ
วาไมไดถกู ทอดทิง้ ในชวงปลายของชีวติ 3) การเขาถึงการบริการทางสุขภาพทีด่ แี ละ
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โอกาสทางเศรษฐกิ จ และ 4) การเรี ย นรู ข องผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น ที่ จ ะจั ด วาง
ความสัมพันธใหเขากับสมาชิกในเขตเมือง อยางไรก็ตามการยายถิ่นจากชนบท
เขาสูเมืองของผูสูงอายุยอมทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ นอกจากนี้ อาจจะตองพิจารณาวาการยายถิ่นสามารถสรางความสุข
ความเปนอยูที่ดีและชวยสงเสริมใหผูสูงอายุที่ดูแลจัดการตนเองได
คําสําคัญ: ผูส งู อายุยา ยถิน่ , การยายถิน่ ฐานจากชนบทสูเ มือง, การเปลีย่ นแปลงชีวติ

Abstract
In the 21st century, almost every country around the world has been
becoming an aging society and urbanization. This paper aimed to examine
the changes of life of the elderly who migrate from rural to urban areas. The
study employed qualitative approach, particularly phenomenological approach
together with in-depth interview to collect the primary data from 16 elderly
migrants who aged over 60 years old at the time of their movement. Khon
Kaen city was selected as a research area since the city has been considered
as one of the fastest-growth cities in Thailand, having suﬃcient facilities for
the age-old living. Data was collected during January to May 2017. Data
analysis was conducted based on the content analysis method. The study
found that the changes of life of the elderly migrants from the rural to urban
provided the elderly migrants with opportunities and challenges, including
1) the closeness and happiness with the children 2) the feeling of confident
that was abandoned during the end of life 3) the better access to health
services and economic opportunities, 4) the adaptive relationship with other
members in a household and a community. However, the migration will cause
changes in lifestyle and quality of life of the elderly. Moreover, it is necessary
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to realize that migration should bring happiness, shape better quality of living,
and encourage the elderly with active living.
Keywords: Elderly migrants, Rural to Urban Migration, Changes of life

บทนํา
การยายถิ่นเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีความสําคัญ
เพราะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิถี
การดําเนินชีวิตของผูยายถิ่น (Lee, 1966) ขณะที่สังคมในศตวรรษที่ 21 เกือบ
ทุกประเทศทั่วโลกกําลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุและการกระจายตัวของ
ความเปนเมือง (United Nations, 2002) ประเทศไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศ
ที่ไดกลายเปนประเทศที่มีผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากร
ทั้งประเทศ หรือเรียกวา สังคมผูสูงอายุ1 (Ageing Society) มาตั้งแตป 2553 และ
ในป 2557 พบวาประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุอยูที่รอยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) มีการพยากรณวาสังคมไทยจะเปน
สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ2 (Aged Society) ในป 2564 เนื่องจากจะมีประชากร
สูงอายุถงึ 1 ใน 5 ของประชากรทัง้ หมด (สภาปฏิรปู แหงชาติ, 2558; คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) หลังจากนั้นจะพัฒนาเปนสังคม
ผูส งู อายุในระดับสุดยอด3 (Super-aged Society) เปนลําดับถัดไป (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั
และพัฒนาผูส งู อายุไทย, 2556; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2556) ขณะเดียวกันทิศทางของการศึกษาทางประชากรศาสตรและ
สังคมศาสตรไดปรับเปลีย่ นทิศทางของการศึกษาขนาดและโครงสรางของประชากร
มาใหความสําคัญกับการศึกษาคุณภาพของประชากรทีด่ าํ รงอยูใ นมิตติ า งๆ เพิม่ ขึน้
(มณฑการ, 2557)
การศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุยายถิ่น (Elderly Migrants) ไดรับการกลาวถึง
คอนขางนอยเมื่อเทียบกับประชากรวัยอื่น ดวยเชื่อวาการอยูอาศัยของผูสูงอายุ
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มีการพักอาศัยอยูในถิ่นฐานที่ลงตัว ไดอยูอาศัยกับญาติพี่นองที่ใกลชิดกัน และ
มีเพือ่ นบานทีร่ จู กั กันรวมอาศัยอยูใ นถิน่ นัน้ รวมทัง้ ไดใชเวลาในการอยูอ าศัยภายใน
ถิ่นฐานนั้นอยางยาวนาน หรืออยูอาศัยในพื้นที่มาตั้งแตกําเนิด จึงทําใหการศึกษา
การยายถิ่นของผูสูงอายุมีจํากัด (เยาวลักษณ และสุพัตรา, 2543) อยางไรก็ตาม
จากรายงานการสํารวจการยายถิน่ ของประชากรไทยป 2558 พบวา ผูส งู อายุมกี าร
ยายถิน่ อยูบ า ง ราวรอยละ 2.8 จากผูย า ยถิน่ ทัง้ หมด ซึง่ มีสดั สวนเพิม่ ขึน้ จากป 2554
ที่มีผูสูงอายุยายถิ่นอยูที่รอยละ 2.0 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) และคาดวา
ในอนาคตผูสูงอายุจะมีแนวโนมของการยายถิ่นเพิ่มขึ้น ขณะที่รูปแบบการยายถิ่น
ของผูสูงอายุสวนใหญจะยายถิ่นจากเขตชนบทเขาสูเขตเมือง (ใชเขตเทศบาลเปน
ตัวกําหนด) ซึ่งเปนรูปแบบการยายถิ่นของประเทศที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม
ไปสูสังคมอุตสาหกรรม (Lee, 1966) โดยผลการสํารวจประชากรผูสูงอายุไทย
ป 2557 ของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ผูสูงอายุมีการอยูอาศัยในเขตเมืองและ
ชนบทในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยผูสูงอายุอยูในเขตเมืองรอยละ 40.9 และ
อาศัยอยูในเขตชนบทรอยละ 59.1 และมีแนวโนมที่จะยายถิ่นเขามาอยูอาศัย
ในเขตเมืองเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเขตเมืองมีความสะดวกสบายในการเขาถึงการบริการ
ทางการแพทย สาธารณสุข และเขารับสวัสดิการตางๆ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย, 2556) อยางไรก็ตาม แมวาการยายถิ่นที่เกิดขึ้นขณะที่เปน
ผูสูงอายุจะมีจํานวนนอย แตการยายถิ่นก็ทําใหผูยายถิ่นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
ภูมิลําเนาเดิมมาใชชีวิตในสถานที่ใหมที่ไมคุนเคยทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ความเปนอยู (อารี, 2555) ผูสูงอายุตองทําการปรับตัว กําหนดแนวทาง
ดําเนินชีวิตใหม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในถิ่นที่อยูใหม ทําใหบทบาท
ที่มีอยูเดิมกอนการยายถิ่นลดลง (ปราโมทย, 2543) อนึ่งสังคมในอนาคตที่มีความ
กาวหนาทางดานเทคโนโลยี สาธารณูปโภคที่สามารถตอบสนองผูคนหลายชวงวัย
ทําใหโอกาสการยายถิน่ ของผูส งู อายุสามารถกระทําไดมากขึน้ รวมการเปลีย่ นผาน
ทางประชากรของสังคมทั่วโลกที่จะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอาจเห็นปรากฏการณ
การยายถิ่นของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นดวย

คนกลางเมือง 107

บทความชิน้ นีเ้ สนอการวิเคราะหเพือ่ ทําความเขาใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ในชีวิตของกลุมประชากรผูสูงอายุที่เปน “ผูสูงอายุยายถิ่น” ที่ไดปรับเปลี่ยนถิ่น
ทีอ่ ยูอ าศัยเมือ่ ตนเองดํารงอยูใ นสถานภาพการเปนผูส งู อายุ โดยสนใจวาการยายถิน่
ทีเ่ กิดขึน้ กับตัวของผูส งู อายุนน้ั ผูส งู อายุยา ยถิน่ เหลานีม้ ชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
อยางไร การยายถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ ไดสง ผลกระทบ หรือกลายเปนโอกาสใหกบั ตัวผูส งู อายุ
เมื่อกลายเปนผูสูงอายุยายถิ่นแลวนั้น การยายถิ่นเมื่อเปนผูสูงอายุไดมีสวนทําให
ตัวผูส งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ไดหรือไม ซึง่ การทําความใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ในชีวติ ของผูส งู อายุยา ยถิน่ นี้ แงหนึง่ จะชวยใหเห็นวิธกี ารจัดการกระทําใหกบั ตนเอง
ของผูสูงอายุไดอยางนาสนใจ

ผูสูงอายุยายถิ่น: การศึกษาที่มีอยูคอนขางจํากัด
เดิมการศึกษาการยายถิน่ สวนใหญมงุ ไปทีก่ ารศึกษาการยายถิน่ ของวัยแรงงาน
การยายถิ่นของวัยเด็กและกลุมประชากรวัยอื่นๆ (ทศพล, 2557) ขณะที่การ
ยายถิน่ ในกรณีทเี่ ปนผูส งู อายุจะปรากฏในการศึกษาผูส งู อายุชาวตางชาติทยี่ า ยถิน่
เขามาอยูในประเทศไทย (สุดปรารถนา ดวงแกว, 2558) มากกวาการศึกษา
การยายถิน่ ของผูส งู อายุทเี่ ปนคนไทยทีย่ า ยถิน่ ภายในประเทศ อยางไรก็ตามแมวา
การศึกษาการยายถิ่นจะมุงไปที่การยายถิ่นของวัยแรงงานเปนหลัก แตในอนาคต
อาจจะตองใหความสําคัญกับการศึกษาการยายถิน่ ของประชากรกลุม ผูส งู อายุมากขึน้
เนื่องจากประชากรกลุมนี้กําลังกลายเปนประชากรกลุมใหญในอนาคต
เมื่อพิจารณาเฉพาะการยายถิ่นของผูสูงอายุ (ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
และยายถิน่ ทีอ่ ยูจ ากเดิมไปยังถิน่ ทีอ่ ยูแ หงใหม) พบวา ประชากรกลุม นีม้ กี ารยายถิน่
จํานวนต่ําสุดเมื่อเทียบกับประชากรกลุมอื่น ซึ่งเยาวลักษณ และสุพัตรา (2543)
กลาวถึงในเรื่องนี้วา การยายถิ่นที่มีจํานวนนอยของผูสูงอายุเกิดจากการอยูอาศัย
ของผูส งู อายุเปนการอยูอ าศัยในสภาพทีล่ งตัว กลาวคือ ผูส งู อายุไดอาศัยอยูใ นถิน่ ฐาน
ที่มีการเกื้อหนุนจากสมาชิกในครอบครัว ผูสูงอายุจึงมีการยายถิ่นนอยกวาผูที่อยู
ในวัยหนุมสาว ดังนั้นอาจกลาวไดวาผูสูงอายุสวนใหญในสังคมไทยจะไมนิยม
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ยายถิ่น เพราะไดพักอาศัยตั้งถิ่นฐานอยูในสภาพที่ลงตัว อยูอาศัยใกลเคียงกับ
เพื่อนบาน ญาติพี่นองที่คุนเคย การอยูอาศัยของผูสูงอายุสวนมากจะอาศัยอยูใน
เขตชนบท อยางไรก็ตามในชวง 10 ปที่ผานมาพบวา ผูสูงอายุเริ่มที่จะอาศัยอยูใน
เขตเมืองเพิ่มมากขึ้น ขอมูลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2583 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติรายงานวา ผูส งู อายุไดปรับเปลีย่ นจากการอาศัยอยูใ นเขตชนบทมาอาศัย
อยูในเขตเมือง จากเดิมป พ.ศ. 2553 ผูสูงอายุยังคงอาศัยอยูในเขตชนบทมากกวา
เขตเมือง รอยละ 60.35 แตในป พ.ศ. 2563 นั้น คาดวาจะมีผูสูงอายุอาศัยอยูใน
เขตชนบทและเขตเมืองเกือบเทากัน หลังจากนั้นเปนตนมาผูสูงอายุจะอยูใน
เขตเมืองรอยละ 59.29 ซึ่งสวนหนึ่งอาจมาจากการขยายตัวของเมืองและการ
ยายถิ่นเขตชนบทเขามาอาศัยอยูในเขตเมืองของผูสูงอายุ (ภัสสร, 2542)
ขอมูลสํามะโนประชากรในระยะเวลาราว 40 ป (พ.ศ. 2513-2553) ทีผ่ า นมา
สะทอนภาพของการยายถิ่นของผูสูงอายุไดอยางนาสนใจวา ในชวงระหวางป
พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2543 ผูสูงอายุยังคงมีการยายถิ่นนอยกวาคนหนุมสาวมาก
การยายถิน่ สวนใหญยงั คงเปนการยายถิน่ ภายในประเทศ (Internal migration) จาก
ชนบทเขาสูเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองรอง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2553) เชนเดียวกับการสํารวจสภาวะผูสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2538 พบวาผูสูงอายุสวนใหญยังคงอาศัยในหมูบานหรือชุมชนที่ตัวเอง
เคยอยูมาตั้งแตวัยทํางาน เกือบ 1 ใน 3 อยูในชุมชนมาตั้งแตเกิด อีกกวาครึ่ง
อาศัยอยูในชุมชนมานานกวา 20 ป มีเพียงรอยละ 4 เทานั้นที่เพิ่งยายถิ่นเขามา
อาศัยอยูในชุมชน โดยผูสูงอายุสวนใหญยังคงอาศัยอยูในเขตชนบทรอยละ 25.6
ขณะที่มีผูสูงอายุอาศัยอยูในเขตเมืองอื่นๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครอยูเพียง
รอยละ 15.7 (นภาพร, 2539) ขณะที่การยายถิ่นของผูสูงอายุเริ่มปรากฏชัดจาก
การสํารวจการยายถิ่นของประชากรไทยป พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
พบวา มีผูสูงอายุยายถิ่นภายในประเทศอยูที่รอยละ 1.8 ถัดจากนั้นอีก 6 ปตอ มา
(พ.ศ. 2556) จากขอมูลการสํารวจการยายถิน่ ของประชากรไทยกลับพบวา ผูส งู อายุ
มีการยายถิน่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ถึงรอยละ 2.5 เทากับวามีผสู งู อายุยา ยถิน่ ภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 1 เทาตัว อยางไรก็ตาม การยายถิ่นของผูสูงอายุมีแนวโนมทีจ่ ะ
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ยายถิน่ เพิม่ สูงขึน้ หลังจากป พ.ศ. 2556 เห็นไดจากขอมูลการสํารวจการยายถิน่ ของ
ประชากรไทยป พ.ศ. 2558-2559 พบวา มีผูสูงอายุยายถิ่นอยูที่รอยละ 2.8 และ
รอยละ 3.6 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559) แมวาการยายถิ่นที่เกิดขึ้น
ของผูส งู อายุจะมีสดั สวนทีน่ อ ยกวาการยายถิน่ ในชวงของประชากรวัยอืน่ แตมใิ ชวา
ผูสูงอายุไมมีการยายถิ่น อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการยายถิ่นของประชากร
วัยสูงอายุกบั ประชากรวัยอืน่ การยายถิน่ ของวัยสูงอายุจะต่าํ ทีส่ ดุ แตหากพิจารณา
ตามรอยละของการยายถิ่นจะเห็นได การยายถิ่นของประชากรมีแนวโนมที่ลดลง
เกือบทุกกลุมอายุ ยกเวนกลุมวัยผูสูงอายุมีสัดสวนเพิ่มขึ้น (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การยายถิ่นของประชากรวัยสูงอายุ
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานการสํารวจการยายถิ่นของประชากรไทย, 2559

อยางไรก็ตาม แมวาสัดสวนของผูสูงอายุยายถิ่นจะมีจํานวนนอย แตการ
ยายถิน่ ไมวา จะเปนการยายถิน่ แบบใด สิง่ ทีผ่ ยู า ยถิน่ ตองเผชิญคือ การปรับเปลีย่ น
วิถีชีวิตจากภูมิลําเนาเดิมมาใชชีวิตในสถานที่ใหมที่ไมคุนเคย เครือขายทางสังคม
ที่ เ คยมี อ ยู เ ดิ ม ในถิ่ น ต น ทางก็ ล ดลง ผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น ก็ จ ะต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว
ปรับเปลี่ยนบทบาทบางอยางจากสภาพแวดลอมดั้งเดิม (อารี, 2555) รวมทั้ง
อาจมีการกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิตใหมในถิ่นปลายทาง และยังมีอีก
หลายปจจัยเขามาเกี่ยวของขึ้นอยูกับความประสงคของผูสูงอายุ หรือแรงจูงใจ
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ทีจ่ ะทําใหผสู งู อายุเกิดการปรับเปลีย่ นตนเองจากการยายถิน่ ทัง้ นีส้ งั คมในอนาคต
ของไทยกําลังพัฒนาไปสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ รวมทั้งการขยายตัว
ของความเปนเมือง (Urbanization) อาจเห็นการยายถิ่นของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่ทาทายกับตัวผูสูงอายุและผูที่เกี่ยวของในการมองหามาตรการ
รองรับกับการยายถิ่นของผูสูงอายุที่เกิดขึ้น

ชุมชนดอกลําดวน: ชุมชนเขตเมืองที่อยูติดกับเมืองใหญ
“ชุมชนดอกลําดวน” เปนชุมชนเมืองทีต่ ง้ั อยูใ นเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ซึ่งเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรการกอตั้งมามากกวา 140 ป ชุมชน
แหงนี้ตั้งอยูทางทิศเหนือของตัวเมืองขอนแกน หางจากตัวเมืองเพียง 7 กิโลเมตร
ถือวาเปนชุมชนเมืองทีต่ งั้ อยูใ กลเขตเทศบาลมาก ทําใหชมุ ชนแหงนีม้ คี วามโดดเดน
ในลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้งของชุมชนมีถนนสายหลักสําหรับใชในการคมนาคม
ระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศและถนนเลี่ยงเมืองตัดผานชุมชน ซึ่งเปนผล
มาจากการพัฒนาตัวเมืองขอนแกนตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแตป พ.ศ. 2535
เปนตนมา ภายในชุมชนแบงการบริหารจัดการพื้นที่ออกเปนเขตอยางชัดเจน
(เทศบาลเมืองศิลา, 2558) ซึ่งในแตละเขตมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน เชน
เขต A เปนชุมชนทีม่ กี ารผสมผสานกันทัง้ ชุมชนดัง้ เดิมและชุมชนสมัยใหมทเี่ กิดขึน้
จากการขยายตัวของชุมชนดัง้ เดิม เขต B เปนชุมชนทีอ่ ยูต ดิ กับเมืองใหญ มีลกั ษณะ
ของการเปนสังคมเมืองสูง ความสัมพันธของผูคนเปนความสัมพันธแบบตางคน
ตางอยู มีความเปนปจเจกบุคคลสูง และเขต C เปนชุมชนทีย่ งั คงรักษาวิถชี วี ติ แบบ
เกษตรกรรม คงความเปนชุมชนดัง้ เดิมไว มีลกั ษณะความเปนอยูแ บบเรียบงายและ
ยังคงรักษาความสัมพันธของผูค นในชุมชนผานความสัมพันธทางเครือญาติ (Polsri,
2004) ขณะเดียวกันผูท อี่ าศัยอยูใ นชุมชนมีทงั้ คนดัง้ เดิมของชุมชนและคนภายนอก
ที่ยายถิ่นเขามาอาศัยอยูในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนสวนใหญยังคงประกอบอาชีพ
อยูใ นภาคการเกษตรกรรมและบริการ ขณะทีค่ นภายนอกทีเ่ ขามาอาศัยอยูใ นชุมชน
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จะประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม สวนสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชน
ยังคงยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาและประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา
การกลายเปนชุมชนเมืองของชุมชนดอกลําดวนไดรับอิทธิพลจากการ
พัฒนาเมืองขอนแกนใหเปนศูนยกลางทางธุรกิจและอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 เมืองขอนแกนจึงมี
การขยายตัวออกไปตามพืน้ ทีน่ อกเมือง ผูค นทีเ่ คยอาศัยอยูใ นเมืองขยายตัวออกไป
อาศัยอยูพ นื้ ทีร่ อบนอก ขณะเดียวกันก็มคี นจากพืน้ ทีอ่ นื่ เขามาในพืน้ ทีด่ ว ยการหา
ซือ้ บานจัดสรร หรือเขามาซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสรางบานเรือน ในชวงระหวางป 25362540 พบวา มีจํานวนบานจัดสรรที่เขามากอตั้งในชุมชนดอกลําดวนสูงถึง 19 แหง
ซึง่ มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับพืน้ ทีน่ อกเมืองเดียวกัน นอกจากนัน้ ยังมีหนวยงานทัง้ ของ
ภาครัฐและเอกชนตางเขามาตั้งในพื้นที่ของชุมชนแหงนี้ เชน คายทหาร สํานักงาน
วิจยั และพัฒนาเกษตร โรงเรียน โครงการบานเอือ้ อาทรของจังหวัดขอนแกน เปนตน
ทําใหชมุ ชนมีการลงทุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานในหลายดานควบคู
กันไปดวย เชน ไฟฟา น้ําประปา การขนสงสาธารณะ สื่อสารและโทรคมนาคม
การบริการสุขภาพและการแพทยที่มีชื่อเสียงสามารถตอบสนองใหกับผูที่อาศัย
อยูในชุมชน
การเขามาของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยรัฐ ทําใหชุมชนแหงนี้มีทั้ง
คนในและคนนอกชุมชนเดินทางเขามาใชชีวิตรวมกันในชุมชน ทั้งเขามาอยูอาศัย
ในชุมชน และเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ/เอกชนที่ตั้งอยูในชุมชน ดังสถิติ
การยายถิ่นเขาภายในชุมชนแหงนี้ที่มีการยายถิ่นเขาของประชากรทุกกลุมอายุสูง
อยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในเขตการปกครองเดียวกัน โดยในป 2555
มีผยู า ยถิน่ เขา 4,801 คน ป 2556 มีผยู า ยถิน่ เขา 4,260 คน ป 2557 มีผยู า ยถิน่ เขา
4,104 คน ป 2558 มีผยู า ยถิน่ เขา 4,070 คน และป 2559 มีผยู า ยถิน่ เขา 4,310 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) เมือ่ พิจารณาเฉพาะการยายถิน่ เขามา
ของผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป หรือผูสูงอายุ ในรอบหนึ่งปจากสํานักทะเบียนเฉพาะ
ชุมชนแหงนี้พบวา มีจะมีผูสูงอายุยายถิ่นเขามาประมาณ 20-40 คนตอป โดยการ
ยายถิ่นของผูสูงอายุจะยายถิ่นเขามาอาศัยอยูรวมกับบุตรที่อยูอาศัยในชุมชน
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ผูส งู อายุบางสวนยายถิน่ เขามาทํางานโดยเฉพาะการทํางานรับจางในหนวยงานรัฐ/
เอกชนที่ตั้งอยูในชุมชน และยายถิ่นเขามาเพื่อเขารับบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข ผูสูงอายุยายถิ่นที่เขามาอาศัยอยูในชุมชนสวนใหญเปนผูสูงอายุ
ที่อาศัยอยูในเขตชนบทของจังหวัดขอนแกนและจังหวัดอื่นๆ ใกลเคียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจกลาวไดวาการยายถิ่นเขามาอาศัยของประชากรทุกกลุมอายุอยาง
ตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมาสะทอนใหเห็นวาชุมชนแหงนี้เปนถิ่นปลายทาง
ที่มีความสําคัญ เนื่องจากมีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน
โครงสรางทางสังคมที่เอื้อตอการใชชีวิตของผูที่อยูอาศัยในชุมชน อาจเปนเงื่อนไข
เชิงโครงสรางอยางหนึง่ ทีท่ าํ ใหผคู นภายนอกเขามาอาศัยอยูใ นพืน้ ทีข่ องชุมชนและ
ใชโครงสรางเหลานี้ในการดําเนินชีวิตในถิ่นปลายทาง

การยายถิ่นกับสิ่งที่ผูสูงอายุตองเผชิญ
การยายถิน่ ในชวงของการเปนผูส งู อายุอาจทําใหผสู งู อายุสญ
ู เสียความสัมพันธ
ทางสังคมทีเ่ คยมีอยูใ นถิน่ ตนทาง รูส กึ กลัวกับการดําเนินชีวติ ในสภาพแวดลอมใหม
ทีเ่ ปนเขตเมือง บทบาทหนาทีข่ องผูส งู อายุจากเดิมเคยเปนผูน าํ ครอบครัวมีอาํ นาจ
ในการตัดสินใจในฐานะเจาของบาน ลดบทบาทเหลือเพียงผูอาศัยในบาน รวมทั้ง
ชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนไปของผูสูงอายุ สิ่งเหลานี้ถือเปนความทาทายอยางหนึ่ง
ของผูส งู อายุยา ยถิน่ อยางไรก็ตามในบทความนีไ้ ดชวนใหเห็นวาการยายถิน่ ในกลุม
ผูส งู อายุ ตัวผูส งู อายุไดมวี ธิ คี ดิ กลวิธใี นการจัดการตนเองอยางไรเมือ่ เปนผูย า ยถิน่
บทความนี้ไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุยายถิ่นจํานวน 16 คน ไดกําหนดเกณฑในการคัดเขา
ของผูใหขอมูลคือ เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเมื่อวันที่ยายถิ่นจากถิ่นตนทางไป
อาศัยอยูในเขตเมืองจังหวัดขอนแกนและอยูอาศัยมาแลวอยางนอย 6 เดือน
มีภาวะสุขภาพที่ยังแข็งแรงสามารถชวยเหลือตนเองได ไมปวยเปนโรคเรื้อรัง
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อานออกเขียนได เต็มใจทีจ่ ะถายทอดเรือ่ งราวชีวติ ของตนเองใหกบั ผูว จิ ยั ยินยอม
ใหทําการศึกษาและสามารถติดตามขอมูลได ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองตั้งแตเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขอมูลที่ไดจะนํามาสูการจัด
เปนคลังขอมูลเพือ่ นําไปใชสาํ หรับการวิเคราะห ในสวนการวิเคราะหขอ มูลนัน้ ผูว จิ ยั
ไดใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีรายละเอียดของผล
การศึกษา ดังนี้
จากการสั ม ภาษณ ผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น 16 รายพบว า ผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น มี
ชวงอายุในการยายถิ่นที่แตกตางกัน ผูสูงอายุมักจะยายถิ่นเมื่ออยูในชวงของ
การเปนผูสูงอายุตอนกลาง (Medium old) มีอายุอยูระหวางชวง 70-79 ป หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ผูสูงอายุติดบาน” (Home bound elder) ผูสูงอายุในชวงวัยนี้
ยังสภาพรางกายที่พอชวยเหลือตนเองได มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่นําไปสู
ความเสื่อมถอยที่เห็นชัดเจนมากขึ้น พละกําลังเริ่มถดถอย เชื่องชา เริ่มออนแอ
หรือมีความเจ็บปวยบางอยางมารบกวนการดําเนินชีวิตบาง ผูสูงอายุบางราย
อาจจะเริ่มสูญเสียความคลองแคลวทางรางกาย และเริ่มมีความจําเปนที่จะตอง
พึ่งพาบุคคลอื่นในการทํากิจกรรมตางๆ หรือการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน
การใชหองน้ํา การสวมใสเสื้อผา หรือการเคลื่อนไหวภายในบาน (สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ, 2555) สวนผูสูงอายุที่ยังเปนผูสูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป)
และผูสูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) พบวา ผูสูงอายุในชวงกลุมอายุที่วานี้
มักจะไมคอ ยนิยมยายถิน่ ดวยเหตุวา ผูส งู อายุตอนตนยังสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดในถิ่นที่อยูอาศัยเดิม รางกายยังคงมีความแข็งแรง ขณะที่ผูสูงอายุตอนปลาย
ตองการใชชวี ติ ในถิน่ ทีอ่ ยูเ ดิมทีร่ สู กึ วาตนเองมีความรูส กึ ผูกพันกับถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยนัน้
มาอยางยาวนานจึงไมตอ งการยายถิน่ จากถิน่ ทีต่ นเองเคยอยูอ าศัย ผูว จิ ยั ตัง้ ขอสังเกต
เบื้องตนกับชวงอายุของผูสูงอายุวานาจะมีความสัมพันธกับการยายถิ่น กลาวอีก
อยางหนึ่งคือรางกายที่เปนทุนอยางหนึ่งของตัวผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามชวงวัยที่สูงขึ้น และวัยที่สูงขึ้นนั้นมีผลตอการเลือกที่จะยายถิ่นหรือไมยายถิ่น
ของผูสูงอายุ
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ผูสูงอายุยายถิ่นลวนเคยเปนผูที่เคยทํางานหารายไดเลี้ยงดูตนเองมากอน
ผูสูงอายุที่เคยอาศัยอยูในเขตชนบทมากอนมักจะประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม
ทํานา ทําไร ขณะที่ผูสูงอายุที่อยูในเขตเมืองจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับ
การใชทกั ษะ การคาขาย งานบริการประเภทตางๆ เมือ่ ยายถิน่ เขามาอาศัยในเขตเมือง
ที่เปนถิ่นที่อยูแหงใหม ผูสูงอายุยายถิ่นไมวาจะมีทิศทางการยายถิ่นจากชนบท
เขาสูเ มือง หรือเมืองสูเ มือง การยายถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ มีสว นทําใหการประกอบอาชีพของ
ผูสูงอายุตองเปลี่ยนแปลงไป เชน ผูสูงอายุยายถิ่นที่เคยเปนเกษตรกร หลังจาก
เขามาอาศัยอยูในเขตเมืองแลว ตัวผูสูงอายุก็ไมไดทําการเกษตรอีกตอไป แตจะ
ปรับเปลี่ยนตนเองมาทํางานบาน เปนตน ผลกระทบที่ตามมาก็คือทําใหผูสูงอายุ
ยายถิ่นบางรายขาดรายไดที่เคยหามาไดดวยตนเอง ไมสามารถทํางานตามความ
ตองการของตนเองได ทําใหผสู งู อายุไมมรี ายไดจาํ เปนตองพึง่ พาสมาชิกในครอบครัว
ที่ เข า มาอาศั ย ด ว ย ดั ง คํ า บอกเล า ของผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น หญิ ง รายหนึ่ ง ที่ เ ล า ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองใหฟงวา
“...ยายไมอยากมาหรอกลูก แตลกู ไปรับมา ไมอยากใหตาํ สมตําแลว
เขา (ลูก) อยากใหมาอยูด ว ย ไมอยากใหเหนือ่ ย มาอยูน กี่ ไ็ มไดทาํ งาน
อะไร ดูแลหลาน ชวยลูกบาง บางทีมันก็อึดอัด ยายเองชอบคาขาย
เขาเอาเงินมาใหใครละจะไมชอบ เปดรานมาก็มคี นเขามาซือ้ เราก็ได
เงิน เขารูจักรานยายกันทั้งนั้น เราเคยไดเงินเยอะจากการคาขาย
มาอยูนี่เงินก็ไมมี ใชของเกา (ทรัพยสินที่ตนเองมีอยู) เอา...”
(ยายอร (นามสมมติ) อายุ 73 ป, สัมภาษณ 22 พฤษภาคม 2560)
ขณะเดียวกันก็พบวา มีผูสูงอายุยายถิ่นบางรายมีทุนทางดานเศรษฐกิจ
(Economic capital) คอนขางดี เชน มีเงินเก็บ เงินออมสําหรับใชในการดําเนินชีวิต
เมื่อยายเขามาอยูอาศัยกับสมาชิกในครอบครัวและอาจไมจําเปนตองรบกวน
สมาชิกในครอบครัว ในประเด็นนีแ้ สดงใหเห็นวาการเตรียมตัวกอนการเปนผูส งู อายุ
(ยายถิ่น) มีสวนสําคัญในการชวยใหผูสูงอายุเปนผูที่ยังคงดูแลตนเองไดโดยที่
ไมจําเปนตองรบกวนสมาชิกในครอบครัว
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ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุยายถิ่นพบวา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการ
อยูอาศัยในถิ่นฐานเดิมอยางชัดเจน คือการใชชีวิตประจําวันที่ไมไดมุงไปแตงาน
ของตนเอง หรือการใชชีวิตที่จะตองรับบทบาทของผูนําครอบครัว แตเปลี่ยน
มาเปนการใชชีวิตประจําวันเพื่ออาศัยอยูรวมกับผูอื่น นั่นคือสมาชิกในครอบครัว
ที่อาศัยอยูรวมกัน ผูสูงอายุยายถิ่นสวนใหญจะรับบทบาทเปนผูสนับสนุนสมาชิก
ในครอบครัว คอยใหการชวยเหลือ แบงเบาภาระของสมาชิกทีอ่ ยูร ว มกันภายในบาน
เชน หากในครอบครัวที่ผูสูงอายุอยูอาศัยดวยมีหลาน หรือเด็กเล็กๆ ที่ยังไมไป
โรงเรียน หรือไปโรงเรียนแลว หลังจากกลับมาจากโรงเรียนผูสูงอายุก็จะชวยดูแล
สวนครอบครัวทีไ่ มมหี ลานหรือเด็กเล็ก ผูส งู อายุยา ยถิน่ ก็ทาํ หนาทีใ่ นการชวยดูแล
บาน ทํางานบานเล็กๆ นอยๆ เตรียมอาหารไวสําหรับบุตรหลานหลังจากกลับมา
จากทํางาน กรองน้าํ ใหอาหารสัตวเลีย้ งของบุตร หรือดูแลตนไม เปนตน เมือ่ ผูส งู อายุ
ใชเวลากับกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวแลว หากมีเวลาวางผูส งู อายุกจ็ ะใชเวลา
สําหรับการพักผอนดวยการนอนหลับ ดูโทรทัศน และพูดคุยพบปะกับเพื่อนบาน
เพื่อที่จะสรางความสัมพันธทางสังคมขึ้นมาใหม ซึ่งถือวาเปนการพยายามสราง
ทุนทางสังคม (Social capital) อยางหนึ่งใหกับตัวผูสูงอายุยายถิ่นเอง
นอกจากนี้ ผูสูงอายุยายถิ่นบางรายเปนผูที่มีความรู มีฝมือในการจักสาน
เชน สานตะกรา กระจาด กระบุง อุปกรณจับปลา ภาชนะใสปลา การทํางานของ
ผูส งู อายุทเี่ ปนงานฝมอื เหลานีถ้ อื วาเปนการนําเอาทุนทีฝ่ ง อยูใ นตนเอง (Embodies
Capital) มาใช ซึ่งการพยายามนําเอาทุนในลักษณะตางๆ ของผูสูงอายุยายถิ่น
ออกมาใชเมือ่ อยูใ นถิน่ ทีต่ นเองไมคนุ เคยมากอน เปนกลยุทธหนึง่ ทีช่ ว ยใหผสู งู อายุ
ยังสามารถใชชีวิตประจําวันตามที่ตนเองปรารถนา เชนเดียวกับงานวิจัยของ
Boontham et al. (2012) พบวา ผูสูงอายุนําเอาคุณคาที่มีอยูในตนเองออกมา
ใชเปนยุทธศาสตรในการเสริมสรางสุขภาพ ดวยการใชประโยชนจากบริบท วิถขี อง
ผูสูงอายุในชุมชน ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ของตนเอง นอกจากนัน้ ยังเปนการทําใหผสู งู อายุยา ยถิน่ ไดแสดงออกถึงความสามารถ
ทีม่ อี ยูใ นตนเอง การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการออกกําลังกายไปในตัว
รวมทัง้ เปนรายไดทผี่ สู งู อายุยา ยถิน่ หามาไดดว ยตนเองทําใหผสู งู อายุรสู กึ วาตนเอง
ยังมีคณ
ุ คาและยังคงทีส่ ามารถทํางานไดดว ยตนเอง ทัง้ นีเ้ พราะวาคานิยมของสังคม
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สมัยใหม ใหความสําคัญกับคุณคาทางเศรษฐกิจ ผูที่ไมสามารถสรางรายได มักจะ
ถูกทิ้งไวขางหลัง ผูคนจึงตองสรางบทบาทบางอยางขึ้นมา บทบาทที่สรางขึ้นมา
ทดแทนบทบาททีส่ ญ
ู เสียไปจะมีประโยชนมากหรือนอยนัน้ ขึน้ อยูก บั การมองเห็นคุณคา
ของตนเองจากบทบาทที่สรางขึ้นมานั้น (Roscow, 1985 อางในสุรกุล, 2534)
อาจกลาวไดวาผูสูงอายุยายถิ่นจะตองสูญเสียความสัมพันธทางสังคม
บางอยางเมือ่ ยายไปอาศัยอยูใ นถิน่ ใหม เชน กลุม ทางสังคม/เครือขายทีเ่ คยมีอยูเ ดิม
ของตัวผูสูงอายุ สถานะ บทบาทที่เคยไดรับเมื่ออยูอาศัยในถิ่นตนทาง ซึ่งเปน
ความทาทายที่ผูสูงอายุยายถิ่นจะตองคํานึงถึงเมื่อตัดสินใจยายถิ่น อยางไรก็ตาม
นักวิชาการทางประชากรศาสตรยังคงเห็นวาถิ่นที่อยูอาศัยเดิมของผูสูงอายุเปน
ถิ่นที่อยูอาศัยที่ดีที่สุด เนื่องจากผูสูงอายุจะคุนเคยกับทั้งคนและสถานที่รอบตัว
(ปราโมทย, 2559)

ความใกลชิดและความสุขที่อยูกับลูกหลาน: สิ่งที่ผูสูงอายุไดจาก
การยายถิ่น
การยายถิ่นจากถิ่นตนทางไปยังถิ่นปลายทางที่มีสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเปนอยูที่แตกตางกันกับพื้นที่เดิมที่เคยอยูอาศัย ทําใหผูยายถิ่นตองมีการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมในถิน่ ปลายทาง ผูย า ยถิน่ บางรายมีทง้ั ปรับตัวได
และไมสามารถปรับตัวได บางรายถึงขั้นตองยายถิ่นกลับไปยังถิ่นเดิมของตน
(Ma, 2012; อารี, 2555) ขณะเดียวกันหากผูยายถิ่นอาศัยอยูกับผูที่ยายถิ่นมาจาก
พืน้ ทีเ่ ดียวกัน หรือมีวถิ ชี วี ติ ความเปนอยูท คี่ ลายคลึงกัน ก็จะเกิดการรวมตัวกันเปน
เครือขายในการชวยเหลือกัน และชวยลดปญหาการปรับตัวของผูย า ยถิน่ ใหลดนอยลง
(อารี, 2555; Walker, 2010; Gullette, 2014; Raleigh, 2014) อยางไรก็ตามในการ
ศึ ก ษานี้ พ บว า ผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น สามารถปรั บ ตั ว ในถิ่ น ปลายทางได ค อ นข า งดี
เนื่องจากการยายถิ่นที่เกิดขึ้นเปนการยายถิ่นที่ยังคงอยูในวัฒนธรรมเดียวกัน
รวมทั้ ง การย า ยถิ่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู สู ง อายุ ส ว นใหญ ย า ยถิ่ น เข า มาอาศั ย กั บ สมาชิ ก
ในครอบครัว ดังปรากฏผลการศึกษาตามรายละเอียดดานลางนี้
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จากการสัมภาษณกับผูสูงอายุยายถิ่นพอที่จะทําใหทราบวาการยายถิ่น
ที่เกิดขึ้นในชวงของการเปนผูสูงอายุนั้นมีอยูดวยกัน 3 สาเหตุ ประกอบดวย
(1) ยายถิ่นเพื่อที่จะอยูใกลชิดกับลูกหลาน (2) ยายถิ่นเนื่องมาจากตัวผูสูงอายุ
ประสบปญหาดานสุขภาพ และ (3) ยายถิ่นเขามาเพื่อทํางาน ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญ
ใหความสําคัญกับการยายถิ่นไปที่การมีโอกาสไดอยูรวมกับลูกหลานอยางใกลชิด
ในชวงปน ปลายของชีวติ มากกวาเหตุผลขออืน่ ๆ ดังคําบอกเลาของผูส งู อายุยา ยถิน่
ชายวัย 75 ปรายหนึ่งวา
“...ยายมาเมือ่ ป 55 ยายมาอยูท น่ี ก่ี ไ็ มมอี ะไร ก็มคี วามสุข ไมไดทาํ ไร
ตอนนี้ลูกเขาใหอยูเฉยๆ ดูแลปลูกไมตนไป ปลูกอะไรไป ทุกสิ่ง
ทุกอยางอยูนี่ดูแลใหลูก...”
(ตามิตร (นามสมมติ) อายุ 75 ป, สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2560)
เชนเดียวกับผูสูงอายุยายถิ่นชายอีกรายหนึ่งที่ยายถิ่นเขามาเพื่อจะไดอยู
ใกลชิดกับบุตรหลาน โดยบุตรของผูสูงอายุยายถิ่นรายนี้ไดเขามาทํางานอยูใน
จังหวัดขอนแกน แตตวั ผูส งู อายุมถี น่ิ ตนทางอยูใ นจังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ หางไกลกัน
ตัวผูสูงอายุยายถิ่นชายจึงไดตัดสินใจขายบานและยายเขามาอาศัยอยูกับบุตร
โดยสรางบานขึน้ มาใกลๆ กับบานของบุตร ดังคําบอกเลาของผูส งู อายุยา ยถิน่ ชาย
รายนี้วา
“...มาอยูนี่ก็ยายครอบครัวมา คือเราคิดดูวามันดีๆ อยูหลายอยาง
มาดูแลลูกๆ หลานๆ เล็กๆ อยูนี่ ลูกเขาเรียนหนังสือ ลูกเขามา
ทํางานเขาก็มีครอบครัวใชไหม ก็มีเด็กใชไหม ยายก็ไปมาๆ ยายไป
อยูโนนซะเปนไง...”
(ตาสมปอง (นามสมมติ) อายุ 75 ป, สัมภาษณ 1 กรกฎาคม 2560)
ขณะเดียวกันการศึกษานี้ยังพบอีกวา ผูสูงอายุยายถิ่นที่มีสถานภาพสมรส
เปนหมาย โดยเฉพาะผูส งู อายุยา ยถิน่ หญิงทีค่ สู มรสเสียชีวติ และใชชวี ติ อยูใ นชนบท
เพียงลําพัง จะยายถิน่ เขามาอยูอ าศัยรวมกันกับบุตร สวนบานทีเ่ คยอาศัยอยูใ นถิน่
ตนทางก็จะปลอยใหวา ง หรือไมกใ็ หผอู น่ื เชา การมาอาศัยอยูร ว มกันกับบุตรชวยให
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ผูส งู อายุยา ยถิน่ มีคนคอยดูแล ซึง่ จะชวยใหผสู งู อายุไมรสู กึ เหงา ดังคําบอกเลาของ
ผูสูงอายุยายถิ่นหญิงที่มีสถานภาพเปนหมายรายนี้วา
“...เวลาเปนอะไรมาก็ไมมีใครเห็น ยายมาอยูนี่ เปนอะไรขึ้นมาลูก
ก็พอจะชวยได อยูโนน (ถิ่นที่อยูอาศัยเดิม) ยายก็อยูคนเดียว สามี
ตายไปไดสหี่ า ปแลว มาอยูน กี่ ม็ ลี กู สาวนีแ่ หละ เขาก็คอยดูแลยาย...”
(ยายแกว (นามสมมติ) อายุ 70 ป, สัมภาษณ 23 เมษายน 2560)
อาจกลาวไดวาการยายถิ่นในชวงของการเปนผูสูงอายุ อาจมีสาเหตุของ
การยายถิ่นที่แตกตางกันออกไป ขณะที่ในภาพรวมของการยายถิ่นที่เกิดขึ้นไดให
ความสําคัญกับการยายถิน่ ไปทีก่ ารไดอยูอ าศัยใกลชดิ กับสมาชิกในครอบครัว แสดง
ใหเห็นวาผูสูงอายุ ซึ่งมีสถานะเปนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวไดใหคุณคากับการอยู
ร ว มอาศั ย กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ซึ่ ง แตกต า งกั บ การย า ยถิ่ น ของประชากร
วัยแรงงานทีใ่ หความสําคัญกับเหตุผลดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ (Chamratritthirong
et al., 1995) การยายถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ ทําใหผสู งู อายุรสู กึ วาตนเองไดอยูใ กลชดิ กับสมาชิก
ในครอบครัว เปรียบเสมือนการไดรบั การสนับสนุนทางดานสภาพจิตใจของผูส งู อายุ
ชวยยกระดับคุณคาในชีวิต สรางความเชื่อมั่นในตนเองและเปนตัวเชื่อมระหวาง
จิตใจและอารมณของผูสูงอายุ (ภูริชญา, 2555) สมาชิกในครอบครัวที่ผูสูงอายุ
อาศัยอยูดวย มีสวนอยางมากในการที่จะทําใหผูสูงอายุมีความสุขและมีความ
พึงพอใจในการดําเนินชีวติ (เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ และคณะ, 2533) นอกจากนัน้
การที่สมาชิกในครอบครัวใหการดูแลผูสูงอายุที่ยายถิ่นเขามารวมอาศัยอยูดวย
ชวยใหผูสูงอายุรูสึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และสามารถฟนฝาอุปสรรค
ในชีวิตได (Riggio, 1968)
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ครอบครัวคือแหลงพักพิงทีส่ าํ คัญ: ความรูส กึ มัน่ ใจวาไมไดถกู ทอดทิง้
ในชวงปลายของชีวิต
ผูส งู อายุเปนบุคคลกลุม หนึง่ ทีจ่ ดั อยูใ นกลุม ทีต่ อ งพึง่ พาผูอ น่ื แมวา ความสูงอายุ
ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนผานไปตามวงจรชีวิตที่วาดวยเกิด แก เจ็บ และตาย
อยางคอยเปนคอยไปก็ตาม แตดว ยการเพิม่ ขึน้ ของอายุทาํ ใหรา งกายทีเ่ คยแข็งแรง
ในอดีตตองเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ผูสูงอายุก็ยอมตองเขาสูภาวะพึ่งพา
อยางปฏิเสธไมได ขณะทีท่ พ่ี ง่ึ ของผูส งู อายุของสังคมไทย “ครอบครัว” คือสถาบันหลัก
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและสําหรับผูส งู อายุแลวทีพ่ งึ่ พิงสําคัญของผูส งู อายุ
ก็คอื สมาชิกในครอบครัว การทีผ่ สู งู อายุยา ยถิน่ เลือกทีจ่ ะยายเขามาอาศัยอยูร ว มกัน
กับบุตร (ศศิพัฒน, 2551)
ขอมูลจากการสัมภาษณผสู งู อายุยา ยถิน่ ทําใหผวู จิ ยั ไดทราบวา การยายถิน่
เขามาอาศัยอยูรวมกันกับบุตรทําใหผูสูงอายุรูสึกสบายใจ รูสึกวาการยายถิ่นนั้น
ไมมคี วามทุกขใจหรือไมสบายใจในการยายถิน่ แตอยางใด กลับเปนเรือ่ งทีด่ ที ไี่ ดอยู
ใกลชิดกับบุตร มีบุตรคอยใหการดูแล รวมทั้งสถานที่อยูอาศัยในเขตเมืองก็มี
ความพรอมหลายอยางและเอื้ออํานวยใหการใชชีวิตของผูสูงอายุงายขึ้น ดังคํา
บอกเลาของผูสูงอายุยายถิ่นชายรายหนึ่งที่ไดตัดสินใจยายถิ่นมาอาศัยอยูกับ
บุตรสาวทีแ่ ตงงานแลวและมีหลานอาศัยอยูร ว มกันภายในบาน ไดกลาวถึงการยาย
ถิ่นใหฟงวา
“...การตัดสินใจก็ไมยาก ไมใชวาไปอยูกับคนอื่น เราอยูกับลูก มันก็
สบายใจเนอะ มาอยูที่นี่ เขามีใหทุกสิ่งทุกอยาง เราก็ไมไดเดือดรอน
อะไร...” และยังกลาวตอไปวา
“...ตัวเองก็ไมรอู ะไรนะวาทีเ่ ขา (ลูกสาว) ใหไปอยูด ว ยวาเขาจะมีอะไร
แตเขาก็บอกไวถาพอมาอยูก็จะดี ไมตองลําบากในการเดินทาง
ไดอยูดูแลอยางใกลชิด อยูไกลก็ดูแลยากไป ไกลก็ยากลําบากเวลา
อยูคนละจังหวัด กวาจะไปถึงมาถึง...”
(ตามิตร (นามสมมติ) อายุ 75 ป, สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2560)
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จากคําบอกกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุรูสึกวาการยายถิ่นไมใช
ปญหาสําหรับตนเอง เพราะยายมาอาศัยอยูร ว มกันกับบุตร และมัน่ ใจวาการยายถิน่
จะทําใหตนเองไดรับการชวยเหลือดูแลในดานตางๆ เปนอยางดีจากบุตร หากมี
ปญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที เชนเดียวกับผูสูงอายุ
ย า ยถิ่ น หญิ ง รายหนึ่ ง ที่ ย า ยถิ่ น มาอาศั ย อยู กั บ บุ ต รสาว ตั ว ของบุ ต รมั ก จะพา
ผูสูงอายุไปยังสถานที่ตางๆ เชน วัด ตลาด หางสรรพสินคา รานอาหาร ทําให
ผูส งู อายุรสู กึ วาตนเองไดรบั การดูแลเปนอยางดีเมือ่ ยายมาอยูก บั บุตร ขณะเดียวกัน
บุตรก็ไมทอดทิ้ง ดังคําบอกเลาของผูสูงอายุยายถิ่นหญิงรายนี้วา
“…เดื อ นนึ ง ลู ก สาวก็ จ ะพาไปทานอาหารที่ เราเคยทานกั น แบบ
สบายๆ มากอนเดือนละครั้ง เขาก็ไมทิ้งยาย…”
(ยายแพร (นามสมมติ) อายุ 80 ป, สัมภาษณ 3 มิถนุ ายน 2560)
นอกจากนั้ น ยั ง พบว า ผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น บางรายที่ มี ทุ น ทางเศรษฐกิ จ
(Economic capital) ที่ไดมีการสั่งสมกอนการยายถิ่น ไดตัดสินใจซื้อ หรือสรางบาน
ใหกับบุตร เพื่อเปนหลักประกันในชีวิตวาจะไดอยูอาศัยรวมกันกับบุตรในชวง
ปนปลายของชีวิต ดังคําบอกเลาของผูสูงอายุยายถิ่นหญิงที่ไดใชเงินของตนเอง
ที่ไดสะสมไว รวมทั้งเงินที่ไดจากการขายที่ดินของตนเองบางสวนมาสรางบาน
ใหกับบุตรทั้ง 3 คน เลาใหฟงวา
“...ทําเรือนใหลูกคนละหลัง ลูก 3 คนก็สรางใหหมดทั้ง 3 หลัง
ลูกคนหนึง่ อยูภ เู วียง (ชือ่ อําเภอ) มันมาอยูน ลี่ กู แม (ผูส งู อายุยา ยถิน่ )
พาขายก็ยกมาพรอมกัน มาสรางอยูดวยกัน ชื่อใหลูก แมเฒาแลว...
เขี ย นเป น ชื่ อ เขานั่ น แหละ แม ไ ม มี อ ะไรหรอก ทํ า ให เขาหลั ง นึ ง
หลังบานเปนของลูกชาย อันนี้ของลูกสาว ใหเขาหมดแลวแมไมมี
อยูดวยกันเปนชื่อเขานั่นแหละ...”
(ยายบัว (นามสมมติ) อายุ 78 ป, สัมภาษณ 20 มิถุนายน 2560)
จะเห็นไดวาการยายถิ่นของผูสูงอายุที่ไดยายถิ่นเขามาอาศัยอยูรวมกับ
สมาชิกในครอบครัว ตัวผูสูงอายุรูสึกวาตนเองจะไดรับความปลอดภัย อบอุนใจ
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เพราะไดยายถิ่นมาอยูอาศัยกับบุคคลที่ตนเองรูจัก ทําใหการตัดสินใจที่จะยายถิ่น
เขาอาศัยในถิน่ ทีอ่ ยูใ หมจงึ ไมใชอปุ สรรค เพราะเมือ่ ยายเขามาอยูอ าศัยแลวตนเอง
จะไดอาศัยอยูกับบุตร มีบุตรใหการดูแล ใหความชวยเหลือในดานตางๆ ทําใหมี
ความใกลชิดกับบุตร รูสึกมั่นใจวาบุตรจะไมทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยวในชวง
ปนปลายชีวิต ขณะที่ในอนาคตการยายถิ่นของผูสูงอายุที่มีทุนทางดานเศรษฐกิจ
และยั ง คงเป น ผู สู ง อายุ ที่ ยั ง คงมี สุ ข ภาพแข็ ง แรงอาจมี ก ารย า ยถิ่ น เพิ่ ม มากขึ้ น
ผู สู ง อายุ ก ลุ ม นี้ อ าจย า ยถิ่ น เข า มาอาศั ย อยู ร ว มกั บ บุ ต ร ด ว ยการซื้ อ บ า น
ซื้อคอนโดมิเนียมที่อยูใกลบาน หรือที่ทํางานของบุตรเพื่อที่จะมีระยะเวลาการใช
ชีวิตอยูกับบุตรยาวนานขึ้น อนึ่งการที่ผูสูงอายุไดรับความชวยเหลือ ความอบอุน
ใจ ความรัก จากบุคคลในครอบครัวและบุคคลในสังคมจะชวยสนับสนุนใหผสู งู อายุ
มีการยกระดับคุณภาพชีวติ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และชวยรักษาสมดุลของจิตใจ
อารมณ (Miller et al., 1986 อางในสุรกุล, 2543)

เขตเมือง: การเขาถึงการบริการทางสุขภาพทีด่ แี ละโอกาสทางเศรษฐกิจ
การยายถิน่ เขาสูเ ขตเมืองอาจทําใหผสู งู อายุไดรบั การบริการ สวัสดิการทีม่ อี ยู
ในเขตเมืองดีกวาในเขตชนบท โดยเฉพาะการเขารับบริการทางดานการแพทย
และสาธารณสุข การเขาถึงบริการของระบบการคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค
ซึง่ มีสว นชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส งู อายุใหดขี นึ้ โดยเฉพาะแนวคิดเรือ่ ง
เมืองทีเ่ ปนมิตรกับผูส งู อายุ (Age-Friendly City)4 จากการสัมภาษณผสู งู อายุยา ยถิน่
พบวา ผูส งู อายุกลุม นีไ้ ดอาศัยความเปนเมืองใหเปนประโยชนสาํ หรับการดํารงชีวติ
ในถิ่นปลายทาง ดวยการใชสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูในเขตเมือง ไดแก การใช
ระบบขนสงสาธารณะเพื่อเดินทางเขาไปทําธุรกรรมในตัวเมือง ซื้อสินคาในตลาด
การใชลานกิจกรรม/สวนสาธารณะสําหรับออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจ การรับทราบ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การเขาถึงสถานที่ใหบริการดานสุขภาพ
รวมทั้งสวัสดิการตางๆ ที่มอบใหแกผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุสามารถจัดการตนเอง
หรื อ ช ว ยเหลื อ ตนเองได ม ากขึ้ น โดยที่ ผู สู ง อายุ ไ ม จํ า เป น ต อ งรบกวนสมาชิ ก
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ในครอบครัว เชน ผูสูงอายุยายถิ่นชายรายหนึ่งที่รับรูวาสุขภาพของตนเองนั้น
เปลีย่ นแปลงไปตามอายุทสี่ งู ขึน้ และรูว า ตนเองมีโรคประจําตัวคืออะไร จึงพยายาม
ที่จะดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวยที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ดวยการปฏิบัติ
ตามคําบอกกลาวของแพทยและเขาไปรับยาที่โรงพยาบาลดวยตนเองที่ตั้งอยู
ไมไกลจากบาน ตามคําบอกเลาที่วา
“...แกมาแลวมันก็ปวดแขนปวดขา โรคประจําของผมคือไอ ก็ไปหา
หมอโรงพยาบาลศรีฯ (ชื่อโรงพยาบาล) นี่แหละครับ ขี่มอเตอรไซค
ไปขี่ไดอยู เดี๋ยวนี้ก็บอยากขี่ ตาไมดี...”
(ตากอง (นามสมมติ) อายุ 73 ป, สัมภาษณ 20 สิงหาคม 2560)
ขณะที่ผูสูงอายุยายถิ่นชายอีกรายไดเลาใหฟงถึงการชวยเหลือตนเอง
ในเรื่องการเดินทางไปทํากิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือที่อยูหางออกไปจาก
บานที่อยูอาศัย โดยใชรถสาธารณะ (สองแถว) เดินทางจากบานที่อาศัยอยูกับ
บุตรสาวไปยังโบสถที่อยูในตัวเมืองเปนประจําทุกวันอาทิตย ไดบอกเลาเรื่องราว
ของตนเองใหฟงวา
“…ตาจะไปโบสถทุกวันอาทิตย โบสถในเมืองโนนแหละ ก็จะขี่
จักรยานออกจากบานไปจอดอยูปากทางเขาหมูบาน ก็ใสกุญแจ
รถจักรยานเอาไว แลวก็นงั่ รถสองแถวไป มันนัง่ ตอเดียว ไมนานก็ถงึ
ไปเองตลอด ไมตองใหลูกๆ ไปสง ไมรบกวนเขา…”
(ตามิตร (นามสมมติ) อายุ 75 ป, สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2560)
เชนเดียวกับผูส งู อายุยา ยถิน่ ชายอีกรายมีทอี่ ยูอ าศัยอยูใ กลกบั ลานกิจกรรม
ในชุมชน จึงไดเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายกับผูสูงอายุคนอื่นๆ ที่อาศัย
รวมกัน ซึ่งการออกกําลังกายจะเกิดขึ้นในทุกๆ ตอนเย็นของทุกวัน และผูสูงอายุ
ย า ยถิ่ น ชายรายนี้ มั ก จะเข า ไปร ว มกิ จ กรรมการออกกํ า ลั ง กายอยู เ ป น ประจํ า
ดังคําบอกกลาวที่วา
“…เย็นๆ นี่ก็จะไปละ ไปออกกําลังกายที่ศาลาหมูบาน ถือไมไป
คนละอัน เอาไปรํากระบอง เขาก็มีลานกวางๆ ใหไปออกกําลังกาย
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มีโรงเรือนกันแดดกันฝนอยูขางๆ กัน หองน้ําเขาก็มีให ก็ถือวาดีอยู
ดีกวาไมมีอะไรเลย…”
(ลุงทอง (นามสมมติ) อายุ 61 ป, สัมภาษณ 23 พฤษภาคม 2560)
ความพรอมทางดานสาธารณูปโภคที่หลากหลายในเขตเมือง มีสวนชวยให
ผูสูงอายุทั้งที่เปนผูสูงอายุดั้งเดิมในชุมชนและผูสูงอายุยายถิ่นเขามาอยูใหม ไดใช
ประโยชนในการดําเนินชีวติ ประจําวัน ลดการพึง่ พาสมาชิกในครอบครัว ไดรบั ขอมูล
ทางดานสุขภาพและเขาถึงบริการทางการแพทย ซึ่งชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี
เนื่องจากสุขภาพมีความสัมพันธกับระดับการพึ่งพิงของผูสูงอายุ หากผูสูงอายุ
มีสขุ ภาพรางกายออนแอมีโรคภัยไขเจ็บ ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองได
จําเปนตองยอมรับความชวยเหลือจากบุตร การตองพึ่งพิงเปนการเปลี่ยนแปลง
บทบาททีน่ า กลัวสําหรับผูส งู อายุ ซึง่ เปนตําแหนงทีย่ ากจะยอมรับได ทําใหเกิดความรูส กึ
อับอายคิดวาตัวเองเปนตัวปญหา หรือเปนภาระใหแกผูอื่นและไมสามารถรวม
ในกิจกรรมได ทําใหมีความพึงพอใจในชีวิตต่ํา (สุรกุล, 2534)
ขณะเดี ย วกั น ผู สู ง อายุ ที่ ย า ยถิ่ น ยั ง ได ใช ป ระโยชน จ ากความเป น เมื อ ง
สรางรายไดใหกบั ตนเอง ดวยการนําเอาทุนทีฝ่ ง อยูใ นตัวผลิตเปนสินคาและบริการ
เชน โตะไมขนาดเล็ก เครื่องจักสานในครัวเรือน อุปกรณในการหาปลา ตะกรา
ทีส่ านจากเสนพลาสติก เย็บผา/ปะผา เปนตน โดยมีบา นทีผ่ สู งู อายุยา ยถิน่ อยูอ าศัย
เปนสถานที่ในการทํางาน สินคาที่ทําเสร็จแลวสวนใหญผูสูงอายุจะนําไปจําหนาย
ในตัวเมืองโดยใชบริการรถสาธารณะทั้งในสวนของการนําสินคาไปจําหนาย และ
จัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิตสินคา ทําใหผูสูงอายุสามารถจัดการตนเองเรื่อง
รายได และสวนหนึง่ ก็เปนการลดการพึง่ พิงสมาชิกในครอบครัว ดังคําบอกเลาของ
ผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น หญิ ง รายหนึ่ ง ที่ ยั ง คงทํ า งานจั ก สานตะกร า จากเส น พลาสติ ก
เลาใหฟงวา
“…ก็ไปหาซื้อมาเอง เชือกนี้ก็ไปซื้อจากมุกดาหารโนน นั่งรถไปเอง
เหมาไป... ก็เอามาสานตะกรา สานที่บานนี่แหละ ได 30 ลูกก็เอาไป
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ขายที่ บขส. ใหตามไปสงทีท่ า รถในหมูบ า น ขึน้ รถไปเอง บางทีก่ เ็ หมา
รถไป ขายไดครั้งละ 1,500-2,000 แลวแตขนาดของตะกรา ไปทุก
อาทิตย วันหนึ่งๆ ถาทําจริงๆ นะ ได 10 กวาใบ แตนี่ทําบาง
พักบาง เขาสวนบาง ก็ไมถึง…”
(ยายคํานาง (นามสมมติ) อายุ 73 ป, สัมภาษณ 12 กรกฎาคม 2560)
อาจกลาวไดวา เขตเมืองมีสว นชวยใหชวี ติ ของผูส งู อายุยา ยถิน่ มีพฒ
ั นาการ
ทางคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากสามารถใชสาธารณูปโภคทีม่ อี ยูอ ยางหลากหลาย
ในการดําเนินชีวิต สามารถใชชีวิตของตนเองไดตามที่ตองการและพึ่งพาผูอื่น
เทาทีจ่ าํ เปน นอกจากนัน้ ยังเปนชองทางใหผสู งู อายุยา ยถิน่ มีรายไดจากการทํางาน
ประเภทงานฝมือ ดังนั้นการยายถิ่นเขาสูเมืองอาจเปนชองทางหนึ่งที่ชวยให
ผูสูงอายุยังคงเปนผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเองได (Active aging)

เรียนรูที่จะจัดวางความสัมพันธใหเขากับสมาชิกที่ยายถิ่นเขามา
อยูอาศัย: กลยุทธที่ผูสูงอายุยายถิ่นนํามาใช
ผูสูงอายุยายถิ่นเรียนรูที่จะจัดวางความสัมพันธระหวางตนเองกับสมาชิก
ในครอบครัว กับตนเอง รวมทั้งกับเพื่อนบาน การเรียนรูของผูสูงอายุยายถิ่น
ที่จะจัดวางความสัมพันธที่วานี้เรียกวา “กลยุทธ” (Tactic) ซึ่งปรากฏอยูในการใช
ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ (Tactic of everyday life)5 ผูสูงอายุยายถิ่นหลายราย
เลือกใชการทํางานบานเพื่อทดแทนบทบาทที่สูญเสียไปภายหลังจากการยายถิ่น
จากเดิมในถิน่ ตนทางผูส งู อายุเหลานีย้ งั คงมีบทบาทเปนผูน าํ ครอบครัว แตเมือ่ ยาย
ถิ่ น เข า มาอาศั ย ร ว มกั น กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ได ป รั บ เปลี่ ย นบทบาทมาเป น
ผูสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว การเปนผูสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวทําให
ผูสูงอายุยายถิ่นไดเรียนรูการใชอุปกรณเครื่องมือสมัยใหมที่มีอยูภายในบาน เชน
การใชเครื่องซักผา การใชไมโครเวฟ เครื่องทําน้ําอุน หรือการใชสมารทโฟนในการ
ติดตอสื่อสารกับบุตรหลาน เปนตน ซึ่งเครื่องมือสื่อสารสมัยใหมเหลานี้เปนสิ่งที่
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ผูสูงอายุไมคุนเคย แตพบวาผูสูงอายุยายถิ่นก็พยายามที่จะเรียนรูและฝกใชตาม
คําแนะนําของสมาชิกในครอบครัว
นอกจากการจัดวางตนเองของผูสูงอายุยายถิ่นในฐานะผูใหการสนับสนุน
สมาชิกในครอบครัวแลว ผูสูงอายุยายถิ่นยังเรียนรูที่จะจัดวางตนเองไวในบทบาท
ของความเปนผูอ าวุโสภายในบาน โดยไมเขาไปยุง เกีย่ วแทรกแซงเรือ่ งของบุตร หรือ
สมาชิกในครอบครัวคนอืน่ ๆ ดังคําบอกเลาของผูส งู อายุยา ยถิน่ รายหนึง่ ทีส่ ะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง การเรี ย นรู ที่ จ ะรั ก ษาสั ม พั น ธภาพระหว า งตนเองกั บ บุ ต รและสะใภ
ดวยการวางตัวใหเปนกลาง ๆ ในครอบครัววา
“...เราไม จู จี้ กั บ ลู ก กั บ หลานเราก็ มี ค วามสุ ข ถ า เราไปจู จี้ อ ะไร
เรานัน่ แหละเปนทุกข เรือ่ งอะไรทีพ่ อเก็บไดเราก็เก็บใชไหมละ เขาจะ
ไดไมมีเรื่องมีราว ลูกชายเราเขาก็จะไดสบายใจใชไหม ไอนั่นก็แม
ไอนี่ก็เมียจะเขาขางใคร อาวยายไมเคยคิดตรงนี้ เขาจะเปนยังไง
ก็ชาง แตขอใหเขาไปดีอยาไปทําชั่ว...”
(ยายสํารวย (นามสมมติ) อายุ 74 ป, สัมภาษณ 2 สิงหาคม 2560)
วิธีการเรียนรูการจัดวางความสัมพันธระหวางตัวผูสูงอายุยายถิ่นใหเขากับ
สมาชิกในครอบครัว เปนสิ่งที่ผูสูงอายุมักจะเลือกใชกลยุทธนี้เพื่ออาศัยอยูรวมกับ
สมาชิกในครอบครัว และพบเห็นไดชัดเจนที่สุดจากการสัมภาษณและการสังเกต
ของผู วิ จั ย ในสนาม ขณะเดียวกัน การเรียนรู ข องผู สู งอายุ ยา ยถิ่ น ที่ เ ห็ น ชัด อีก
ประการหนึ่งคือ การเรียนรูที่จะใชรางกายที่ยังแข็งแรงใหเกิดประโยชนในถิ่นที่ยาย
มาอยูอ าศัย ฝกฝนเรียนรูใ นสิง่ ทีไ่ มเคยรู เชน ผูส งู อายุยา ยถิน่ ชายรายหนึง่ ทีม่ อี าชีพ
หลักเปนพอครัวหรือกุก แตเมื่อยายถิ่นเขามาอาศัยอยูกับบุตรสาวในเขตเมือง
ไดปรับเปลี่ยนตนเองมาเปนเกษตรกร เรียนรูการทําการเกษตรจากบุตรเขยและ
ผูที่จําหนายตนไม หลังจากที่ยายถิ่นเขามาอาศัยอยูกับบุตรสาวไดประมาณ 5 ป
พบวาผูสูงอายุรายนี้กลายเปนผูที่มีความรูทางดานการทําเกษตร สามารถปลูกพืช
ผลไม จนไดผลผลิตงอกงาม รวมทั้งยังเรียนรูที่จะนําเอาเศษวัสดุทางธรรมชาติ
มาทําเปนปุย เพือ่ ใชในการดูแลพืชทีต่ นเองเพาะปลูกภายในบาน ดังคําบอกเลาของ
ผูสูงอายุยายถิ่นชายรายนี้วา
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“...ไมเคยทําเกษตรเลย เพิ่งมาทําอยูนี่ ปลูกคะนา ปลูกตนไม
มีทุกชนิด ตนไมอันนี้ลูกเขยเขาเปนคนซื้อมา เขาก็ไปซื้อมาๆ แลวก็
เขาพูดเขาวาหมักไอนนั่ นะ แลวใชปยุ อยางนัน้ นะ ฟงจากทีเ่ ขาไปซือ้
จากตนไมมานั่นแหละ คราวนี้ก็เลยรูจัก...”
(ตามิตร (นามสมมติ) อายุ 75 ป, สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2560)
การผันตัวเองของผูสูงอายุยายถิ่นชายมาเปนเกษตรกรรายนี้ สวนหนึ่ง
ไดทําใหผูสูงอายุยายถิ่นไดมีพื้นที่ในการแสดงออกวาตนเองยังคงทํางานได ไมได
นิ่งเฉยตอการอยูอาศัยภายในบานของบุตรสาว แตเปนผูจัดการเรื่องตนไม พืชผัก
ที่ปลูกขึ้นภายในบาน รวมไปถึงสัตวเลี้ยงของบุตรที่อยูอาศัยรวมกันดวย สราง
ตารางเวลาเปนของตนเองเพื่อใชทํากิจกรรมภายในบาน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่ง
เขานอน การเรียนรูของผูสูงอายุยายถิ่นที่เกิดขึ้นนี้เสมือนกลยุทธที่ปลดปลอย
ตัวผูส งู อายุจากความซ้าํ ซากนาเบือ่ ของชีวติ ทีจ่ ะตองอาศัยอยูภ ายในบาน อยูภ ายใต
ความดู แ ลของบุ ต รและสภาพแวดล อ มที่ ไ ม คุ น เคยของผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น ดั ง ที่
Lefebvre (1987) กลาวไวในหนังสือเรื่อง Critique of everyday life volume I วา
ชีวิตประจําวันจะทําใหคนพบขอเท็จจริงจากชีวิตภายใน (Inner life) และมีสวน
ในการกําหนดบทบาท (Play a role) ใหกับปจเจกบุคคล โดยชีวิตประจําวันนั้นเปน
สิ่งที่พวกเขาคุนเคยและไมจําเปนตองรูจัก (The familiar is not necessarily the
known) (Lefebvre, 1987)
อาจกลาวไดวาผูสูงอายุยายถิ่นไดเรียนรูที่จะจัดวางความสัมพันธทั้งกับ
ตนเอง สมาชิกในครอบครัว และอาจรวมไปถึงผูค นในชุมชนเขตเมือง ซึง่ การจัดวาง
ความสัมพันธภายหลังการยายถิ่นสวนหนึ่งทําใหผูสูงอายุยายถิ่นรูสึกวาตนเอง
ยังคงมีอาํ นาจ ขณะทีค่ นทัว่ ไปมักจะมองอยางเหมารวมวาผูส งู อายุคอื คนไรอาํ นาจ
(Powerless) ขณะเดียวกันการจัดวางความสัมพันธที่เกิดจากตัวผูสูงอายุยายถิ่น
เปรียบเสมือนการหาตําแหนงแหงทีใ่ หกบั ตัวผูส งู อายุวา ควรจะอยูไ หนตําแหนงไหน
จึงจะเหมาะสม ฉะนั้นการยายถิ่นที่เกิดขึ้นในชวงของการเปนผูสูงอายุอาจเปนได
ทั้งโอกาสและอุปสรรคสําหรับผูสูงอายุที่จะไดกําหนดตําแหนงของตนเองใหม
อีกครั้งโดยมีตนเองเปนผูแสดง (Actor) ที่สําคัญ
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บทสรุป
ตามทฤษฎี ก ารย า ยถิ่ น ของ Lee (1966) กล า วถึ ง การย า ยถิ่ น ว า เป น
กระบวนการคัดเลือก ไมใชวาใครจะเปนผูที่สามารถยายถิ่นได และผูที่ยายถิ่น
จะตองมีลักษณะเลือกสรรในทางบวก เชน มีความกลาเสี่ยง มีความทันสมัย
มีความคิดที่อยากจะเรียนรูในสิ่งใหมๆ เปนตน ทั้งนี้การยายถิ่นไมวาจะเปน
การยายถิน่ ของประชากรกลุม ใด ผูย า ยถิน่ ตองมีการปรับเปลีย่ นชีวติ เพือ่ ใหสอดรับ
กับถิ่นปลายทาง (อารี, 2555) เชนเดียวกับการยายถิ่นของผูสูงอายุที่ยายถิ่นจาก
ชนบทเขาสูเมือง ยอมตองมีการปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดในถิ่น
ปลายทาง โดยการยายถิน่ ในชวงของการเปนผูส งู อายุพอทีจ่ ะสรุปการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นไดในชีวิต ดังนี้
การยายถิ่นในชวงของการเปนผูสูงอายุไดทําใหผูสูงอายุมีความใกลชิดกับ
บุตรหลานมากยิ่งขึ้น แมวาผูสูงอายุจะตองสูญเสียความสัมพันธทางสังคมที่มีอยู
ในถิ่นตนทางก็ตาม แตการยายถิ่นเขามาอาศัยอยูรวมกันกับบุตรก็ชวยใหผูสูงอายุ
รูสึกวาการยายถิ่นที่เกิดขึ้นไมไดเปนปญหา กลับมีความรูสึกอบอุนใจที่ไดอาศัย
อยูรวมกับบุตรหลานในบั้นปลายของชีวิต ทําใหรูสึกวาตนเองจะไมถูกทอดทิ้ง
ในยามแกเฒา เพราะไดมาอาศัยอยูรวมกันกับบุตรหลาน มีบุตรหลานคอยให
การดูแล เนือ่ งจากครอบครัวเปนสถาบันทีส่ าํ คัญในการใหการดูแลสมาชิกในสังคม
เป น แหล ง ที่ ใ ห ค วามรั ก ความคุ ม ครองและความมั่ น คงทางจิ ต ใจแก ส มาชิ ก
ในครอบครัว สําหรับผูสูงอายุนั้นความตองการการเอาใจใสและความรักจาก
ครอบครัวจะมีสงู กวากลุม วัยอืน่ ๆ และตางคาดหวังวาครอบครัวจะเปนแหลงพักพิง
สุดทายในชีวิต (สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2558)
นอกจากนั้นการยายถิ่นเขามาอาศัยอยูในเขตเมืองมีสวนชวยสงเสริมให
ผูสูงอายุยายถิ่นไดใชสาธารณูปโภคในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมทั้งการไดรับ
สวัสดิการอันทีจ่ ะชวยยกระดับคุณภาพชีวติ ของตนเองใหดขี น้ึ ซึง่ อาจจะมีบตุ รหลาน
คอยอํานวยความสะดวกในระยะแรกของการยายถิ่นเขามาอยูอาศัย ภายหลัง
ผูส งู อายุอาจตองเรียนรูด ว ยตนเอง ขณะเดียวกันการยายถิน่ เขามาอาศัยอยูร ว มกัน
กับบุตร หรือสมาชิกในครอบครัวยังถิ่นปลายทาง ตัวผูสูงอายุจะตองปรับเปลี่ยน
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บทบาทจากเดิมที่เคยเปนผูนําครอบครัวมาเปนผูสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว
ผูส งู อายุยา ยถิน่ จะตองเรียนรูถ งึ บทบาททีเ่ ปลีย่ นไป พรอมกับจัดวางความสัมพันธ
ของตนเองใหมเพื่อใหเขากับบทบาทของการเปนผูสนับสนุนสมาชิกในครอบครัว
จะเห็นไดวาการยายถิ่นในชวงผูสูงอายุไดใหความสําคัญของการยายถิ่น
เพื่อที่ติดตามสมาชิกในครอบครัว เห็นไดจากสาเหตุของการยายถิ่นของผูสูงอายุ
ที่สวนใหญยายถิ่นเพราะตองการที่จะไดอยูใกลชิดกับลูกหลาน สอดคลองกับ
การศึกษาของทศพล (2547) ที่พบวาปจจัยหลักที่มีผลตอการยายถิ่นของผูสูงอายุ
เขาสูเ ขตเทศบาลนครเชียงใหมคอื ครอบครัว (เครือญาติ/บุตร/หลาน) รองลงมาคือ
ความเปนเมือง การมีสถานพยาบาล และคาครองชีพ ซึ่งแตกตางกับการยายถิ่น
ของวัยแรงงานที่มุงเนนทางดานการไดรับคาตอบแทนที่สูง (Chamratritthirong
et al.,1995) แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุไดใหคุณคาและความสําคัญกับสมาชิก
ในครอบครัว ในประเด็นนี้สอดคลองกับการศึกษาของนวพร ดําแสงสวัสดิ์ (2543)
ซึ่งพบวา หากครอบครัวของผูสูงอายุใดมีการยายถิ่น ผูสูงอายุซึ่งมีสถานะเปน
สมาชิกหนึง่ ในครอบครัวอาจตองยายตามเครือญาติไปดวย ขณะเดียวกันการยายถิน่
เขามาอาศัยอยูรวมกันกับบุตรทําใหผูสูงอายุเกิดการสูญเสียอํานาจและบทบาท
ทีต่ นเองเคยมีในถิน่ ตนทาง ซึง่ เปนไปตามแนวทางของทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
เมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพชีวิตหลายสิ่งอยาง ทําให
บทบาทที่เคยมีมาเปลี่ยนแปลงไปดวย (Phillip, 1957 อางในบุษยมาส, 2539)
ขณะเดียวกันหลังจากที่ผูสูงอายุไดยายถิ่นเขามาอาศัยในถิ่นปลายทางเรียบรอย
แลวกลับพบวา ผูสูงอายุยายถิ่นพยายามสรางบทบาทใหมขึ้นมาทดแทนบทบาท
ทีส่ ญ
ู เสียไป เนือ่ งจากผูส งู อายุยา ยถิน่ ไมยอมทีจ่ ะเปนฝายทีไ่ ดรบั การดูแลจากบุตร
เพียงฝายเดียว ยังคอยใหการดูแลบุตรและยังคงทํากิจกรรมในลักษณะของการ
ชวยเหลือสมาชิกในครอบครัว เปนไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎีกิจกรรม (Activity
Theory) ทีผ่ สู งู อายุพยายามหากิจกรรมอืน่ มาทดแทนกิจกรรมเดิม ซึง่ ยังคงบทบาท
บางอยางเอาไวไดทําใหบุคคลนั้นเปนผูสูงอายุที่มีความพึงพอใจในชีวิต ทําให
มองโลกมีชีวิตชีวา ไมหดหู (Wendkos, 1986 อางในบุษยมาส, 2539) ดูจะขัดแยง
กับพรสุข (2545) กลาวถึงผูส งู อายุวา อาจมีความรูส กึ อับอายทีต่ อ งพึง่ พาอาศัยผูอ น่ื
ทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองดอยคุณคาลงและรูสึกเปนภาระเรื้อรังของสังคม
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นอกจากนั้นผูสูงอายุยายถิ่นยังเรียนรูที่จะจัดวางตนเองใหเขากับบทบาทใหม
ด ว ยการสร า งสั ม พั น ธภาพกั บ บุ ต ร สมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ ผู ค นในชุ ม ชน
สอดคลองกับการศึกษาของ Pender, Murdaugh and Parson (2002) พบวาการมี
สัมพันธภาพกับผูอื่นเปนสิ่งที่จะทําใหบุคคลไดตระหนักถึงความใกลชิด คงไวซึ่ง
ความสัมพันธกับบุคคล เชน คนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน หรือสังคมของ
ผูสูงอายุ ซึ่งเปนการชวยใหผูสูงอายุไมรูสึกโดดเดี่ยว คลายความเหงา ชวยกระตุน
ใหมีชีวิตและจิตใจที่ดีขึ้น ดังนั้นการยายถิ่นที่เกิดขึ้นในชวงของการเปนผูสูงอายุ
อาจเปนไดทั้งโอกาสและอุปสรรคของผูสูงอายุที่ตองเผชิญ อนึ่งสังคมไทยกําลัง
กาวสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ซึ่งในอนาคตอาจเห็นการยายถิ่นของ
ประชากรกลุมนี้เพิ่มมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 19 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ทีใ่ หทนุ สนับสนุนในการวิจยั ผูส งู อายุยา ยถิน่ และ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยทุกทาน
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เชิงอรรถทายบท
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5

สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอประชากรทุกชวงอายุ
ในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากร
อายุ 65 ปขนึ้ ไปทีอ่ ยูจ ริงในพืน้ ทีต่ อ ประชากรทุกชวงอายุในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ในอัตรา
เทากับหรือมากกวารอยละ 7 ขึ้นไป
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพื้นที่ตอประชากรทุกชวงอายุ
ในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากร
อายุ 65 ปขนึ้ ไปทีอ่ ยูจ ริงในพืน้ ทีต่ อ ประชากรทุกชวงอายุในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ในอัตรา
เทากับหรือมากกวารอยละ 14 ขึ้นไป
สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มีสัดสวนมากกวารอยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศ
เปนการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การมีสุขภาพดี สงเสริมใหผูสูงอายุมีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
เขาถึงบริการทางสังคม และบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
แนวคิดเรือ่ งปฏิบตั กิ ารในชีวติ ประจําวันของมิเชล เดอแซรโต (de Certeau, 1984)
กลาวถึงวิธีการของผูออนแอที่ไดใชชองวาง (way of operating) ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวันเพื่อโตตอบกับโครงสรางบางอยางที่ตัวบุคคลนั้นกําลังเผชิญ

คนกลางเมือง 131

บรรณานุกรม
กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง. 2558. รายงานสถิติขอมูลการยายเขาประจําป
พ.ศ. 2558. http://stat.bora.dopa.go.th, 18 ธันวาคม 2559.
เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ, สุรีย บุญญานุพงศ และสมศักดิ์ ฉันทะ. 2533. ชีวิตคนชรา
ในจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ทศพล คชสาร. 2557. การยายถิ่นเขาและการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครเชี ย งใหม . วิ ท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภู มิ ศ าสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เทศบาลเมืองศิลา. 2558. ขอมูลทัว่ ไปของเทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน.
ขอนแกน: เทศบาลเมืองศิลา.
นภาพร ชโยวรรณ. 2539. รายงานการสํารวจสภาวะผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538.
กรุงเทพฯ: สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นวพร ดําแสงสวัสดิ์. 2543. เครือขายสังคม: การสนับสนุนทางสังคม และความรูสึก
มี คุ ณ ค า ในตนเองของผู สู ง อายุ ย า ยถิ่ น : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนครหาดใหญ .
วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
บุษยมาส สินธุประมา. 2539. สังคมวิทยาผูสูงอายุ. เชียงใหม: โรงพิมพสมพรการพิมพ.
ปราโมทย ประสาทกุล. 2543. ประชากรศาสตร: สารัตถศึกษาเรื่องประชากรมนุษย.
กรุงเทพฯ.
. 2559. แกก็ดีเหมือนกันนะ. นครปฐม: กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย.
ปราโมทย ประสาทกุล และคณะ. 2555. ผูส งู อายุ: คนวงในทีจ่ ะถูกผลักใหไปอยูช ายขอบ.
ใน ประชากรและสังคม 2555: ประชากรชายขอบและความเปนธรรมในสังคม
ไทย. กุลภา วจนสาระ, กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ. (พิมพครั้งที่ 1).
นครปฐม.
พรสุข หุนนิรันดร. 2545. พฤติกรรมศาสตรทางสุขศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

132 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 2/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ภัสสร ลิมานนท. 2542. ประชากร การตัง้ ถิน่ ฐาน และการขยายตัวของเมือง: ปญหา และ
นโยบาย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ภูริชญา เทพศิริ. 2555. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลทองหลาง อําเภอบานนา
จังหวัดนครนายก. กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก.
มณฑการ ฉิมมามี. 2557. การยายถิ่นกับการพัฒนาทุนมนุษยและแบบแผนการยายถิ่น
ของแรงงานขามชาติในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาประชากรศาสตร วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 2556. รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย
พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ: อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด.
เยาวลักษณ ปรปกษขาม และสุพัตรา อติโพธิ. 2543. รายงานการศึกษาสภาวะสุขภาพ
และแนวโนมของประชากรสูงอายุ. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศศิพัฒน ยอดเพชร. 2551. “ระบบการดูแลและกําลังคนในการดูแลผูสูงอายุ.” เอกสาร
ประกอบการประชุมเวทีระดมความคิดเห็นตอประเด็นนโยบาย. ณ ศูนยประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร.
สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. รายงานของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสังคม
ผูส งู อายุไทย. กรุงเทพฯ: ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรปู สังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2556. การคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา.
. 2559. รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12. http://nesdb.
go.th/download/Plan12, 10 พฤษภาคม 2560.
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12. 2558. การจัดระบบการดูแลทางสังคมและ
ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน. กรุงเทพฯ:
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2558. รายงานการสํารวจประชากรผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2557.
กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ.

คนกลางเมือง 133

. 2559. การสํารวจการยายถิ่นของประชากรไทยป พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ:
สํานักงานสถิติแหงชาติ.
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
2555. มาตรฐานบานพักผูส งู อายุ. กรุงเทพฯ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.
สุดปรารถนา ดวงแกว. 2558. “การยายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนญี่ปุน: กรณีศึกษา
คนญีป่ นุ วัยเกษียณในจังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย,” วารสารเครือขายญีป่ นุ ศึกษา
5(1): 35-52.
สุรกุล เจนอบรม. 2543. วิทยาการผูสูงอายุ. ชลบุรี: ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.
อารี จําปากลาย. 2555. การยายถิ่นของแรงงานกับผลกระทบตอครอบครัวและเด็ก
ในสังคมอาเซียน: สิ่งที่ไดกับสิ่งที่ตองสูญเสีย. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
Boontham, Nalinee, Direk Rerkra and Suchat Saengthong. 2012. “Health Promotion
Strategies for Elderly Self-Care,” Phetchabun Rajabhat Journal 14(1): 96-104.
Chamratritthirong, Aphichat. 1995. National Migration Survey of Thailand. Nakhon
Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University.
Goll, Johanna C., Georgina Charlesworth, Katrina Scior, and Joshua Stott. 2015.
“Barriers to Social Participation among Lonely Older Adults: The Influence
of Social Fears and Identity,” PLoS One 10(2): 1-17.
Gullette, Gregory S. 2014. “Rural–Urban Hierarchies, Status Boundaries, and Labour
Mobilities in Thailand,” Journal of Ethnic & Migration Studies 40 (8): 12541274.
Lee, Everett S. 1966. “A Theory of Migration,” Demography 3(1): 47-57.
Lefebvre, Henri. 1987. “The Everyday and Everyday Ness.” Yale French Studies.
73: 7-11.
Ma, Lili. 2012. “Critical Evaluation of the New Rural-Urban Labor Mobility in China:
Reasons and eﬀects of Rural-Urban Labor Migration on Urban and Rural
Labor Market,” Asian Social Science Volume 8 Number 3.

134 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 2/2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

Pender, Nola J., Carolyn Murdaugh, and Mary Ann Parsons. 2002. Health Promotion
in Nursing Practice. 4th Edition, Prentice-Hall Health, Inc., USA, 140-145.
Polsri, Sontaya. 2004. Theories and principles for community development. (5 ed.).
Bangkok: Odien Store.
Riggio, Ronald E. 1986. “Assessment of Basic Social Skills,” Journal of Personality
and Social Psychology 51: 649-660.
Raleigh, Clionadh. 2014. “Migration, Urbanization, and Political Power in Sub-Saharan
Africa,” Annals of the Association of American Geographers 104(2): 253-261.
United Nations. 2002. World Population Ageing 1950-2050. New York: United.
Walker, Charles. 2010. “Space, Kinship Networks and Youth Transition in Provincial
Russia: Negotiating Urban-Rural and Inter-Regional Migration,” Europe-Asia
Studies Journal Volume 62 Number 4.

