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ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ ย่า ตา ยายและหลาน
The Relationships between Grandparents and Grandchildren
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งทำความเข้าใจว่า ปู่ ย่า ตา ยายที่ดูแลหลานตามลำพังจะมีชีวิตและความรักต่อหลานอย่างไร ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่เป็น ปู่ ย่า ตา ยายและเลี้ยงดูหลาน ที่ถูกคัดเลือกมาโดย
วิธีจำเพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย ในพื้ น ที่ต ำบลบรบื อ อำเภอบรบื อ จังหวั ดมหาสารคาม ข้ อมู ลที่ รวบรวมมาได้ ถูก นำ
วิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ทราบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งหมดทำหน้าที่เป็น
พ่อแม่ของหลานโดยไม่ได้มีการวางแผนหรือคาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน ทั้งนี้เนื่องจากบุตรของผู้สูงอายุไม่สามารถทำหน้าที่เป็น
บิดา มารดา และได้นำบุตรของตนมาทิ้งให้ผู้สูงอายุรับผิดชอบเลี้ยงดู ผู้สูงอายุเหล่านี้มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดู หลานของ
ตนได้อย่างเต็มที่ แม้จะมีความยากลำบากในช่วงบั้นปลายของชีวิต แต่ด้วยความรักและความห่วงใยในอนาคตของหลาน
ผู้สูงอายุทุกคนต่างมีความประสงค์แ ละหวังจะได้เห็นหลานของตนเองเติบโตอย่างมีคุ ณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิตที่
ดีกว่าบุตรของตน
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ, ปู่ ย่า ตา ยาย, ความสัมพันธ์ระหว่างปู่ ย่า ตา ยายและหลาน
Abstract
This research provides an understanding of the relationships between the grandparents and
grandchildren. The researchers collected data through in-depth interviews of 10 purposively selected
grandparents in Borabue Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham Province. These data were analyzed
by the method of content analysis. The results from the analysis indicated that, due to the situations of
their children, all the grandparents in this study had to serve as surrogate parents of their grandchildren.
This was because it was necessary for the grandparents to look after their grandchildren while their
children were absent. None of the grandparents had enough income to provide good lives for their
grandchildren. While feeling the hardship during the twilight of their lives, the grandparents in this study
provided all they were able to for their grandchildren and were worried about the future of their
grandchildren. All of them lived with the hope that their grandchildren would have a better quality of life
than their own children.
Keywords: Elderly, Grandparents, Grandchildren
___________________________________________________________________________________________________________
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บทนำ
การก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ประชากร ในช่วงศตวรรษที่ 21 ทำให้หลายประเทศทั่วโลก
เผชิญกับการเพิ่มจำนวนของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ รวมถึง
ประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตรา
การเกิดลดลง และอัตราการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุมี
มากขึ้น ปรากฏการณ์ ทางประชากรศาสตร์ดังกล่าวส่งผล
กระทบทางด้านโครงสร้างครอบครัวและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันของสมาชิกในครอบครัว
นอกจากการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นโครงสร้า ง
ของประชากรแล้ว ในประเทศไทยยังได้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโครงสร้างครอบครัว โครงสร้างของครอบครัวไทย
ได้เปลี่ยนจากที่ส่วนใหญ่ เป็นครอบครัว ขยาย (Extended
Family) มาเป็นครอบครัวเดี่ยว(Nuclear Family) ที่เปราะบาง
และมีการหย่าร้ างเพิ่ม มากขึ้น มีพ่ อแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single
Parenthood) หรือ แม้ กระทั่ ง การอยู่ร่วมกั น ของกลุ่ม คน
เพศเดี ย วกั น มี ม ากขึ้ น เช่ น กั น (Deborah Chambers,
2012) การที่โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยาย
เดิมมีสมาชิก 3 รุ่นวัย มาเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกเพียง
2 รุ่ น วั ย (ปราโมทย์ ประสาทกุ ล และปั ท มา พั ฒ นวงศ์ ,
2552) เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับปรากฏการณ์การพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมในประเทศ และการขยายตัวของตลาดแรงงาน
ทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของคนหนุ่มสาววัยแรงงาน
จากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่ จึง
เกิ ด รู ป แบบของครอบครั ว แบบใหม่ คื อ ครั วเรื อนข้ ามรุ่ น
(Skip Generation Household) หมายถึ งครอบครั ว ที่ บิ ด า
มารดาไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว มีเพียง
เด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ร่วมกัน ตามลำพัง สาเหตุมาจาก
หลายปั จ จัย (อรทั ย อาจอ่ ำ , 2553) เช่น การแยกกั น อยู่
ด้ ว ยหน้ า ที่ ก ารงาน การหย่ า ร้ า ง หรื อ การเสี ย ชี วิ ต ของคู่
สมรส ผลกระทบส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ เด็กทีเ่ กิดจากคู่สมรส
จะถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย โดยปราศจากการดูแลที่
ใกล้ชิดหรือความอบอุ่นทางด้านจิตใจจากบิดา มารดา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว ที่เกิดขึ้น
ครั้ ง นี้ ส่ ว นหนึ่ ง มี ส าเหตุ ห นึ่ ง มาจากระบบเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงจากการที่ครอบครัวเป็นทั้งแหล่งผลิตในระบบ
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เศรษฐกิ จ และสถาบั น ทางสั งคมอั น ยิ่ งใหญ่ มาเป็ น เพี ย ง
สถาบัน ทางสังคม สมาชิก ในครอบครัวที่อ ยู่ในวัย แรงงาน
ต้องออกไปหางานทำในองค์กรหรือหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจ
บ่อยครั้งคู่สมรสหรือผู้ที่เป็นบิดามารดาจึงจำเป็นต้องทิ้งบุตร
ของตนเองให้ อยู่ในความดู แลของผู้สูงอายุที่ เป็ นปู่ ย่า ตา
ยายของเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม จึ งส่งผลให้ มี ผู้ สูงอายุ ที่ ต้ อ งรับ ภาระหรือ มีบ ทบาท
หน้าที่ในการเลี้ยงดูหลานมากขึ้น ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุเป็น
จำนวนไม่น้อยที่ต้องรับภาระในการดูแลหลานตั้งแต่วัยแรก
เกิดไปจนถึงวัยเข้าเรียน (Ochiltree G, 2006)
ในสังคมดั้งเดิมนั้นปู่ ย่า ตา ยายจะทำหน้าที่เป็น
ผู้ให้คำปรึกษาแก่บุตรและหลาน แต่ในสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปั จจุ บั น ที่ คู่ ส มรสมี ก ารหย่ าร้ างหรือ มี ก ารอพยพไป
ทำงานในเมืองต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีการทิ้งลูกของตนเองไว้
กับพ่อแม่หรือปู่ ย่ า ตา ยายของเด็ก ในสถานการณ์ เช่นนี้
ผู้ สู งอายุ จึ ง ทำหน้ า ที่ เสมื อ นเป็ น บิ ด า มารดาของหลาน
บทบาทนี้ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แต่บทบาทที่เกิดจาก
ความจำยอม จึงทำให้ปู่ ย่า ตา ยายต้องกลับกลายเป็นผู้ที่
ต้องคอยเลี้ยงดูหลานตามลำพัง ในบางครอบครัวปู่ ย่า ตา
ยายต้องทำหน้าที่ในการหารายได้มาเลี้ยงดูหลาน ในขณะที่
บางคนมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น ส่วนในหมู่ปู่
ย่า ตา ยายบางคนทีไ่ ด้รับเงินทีบ่ ุตรของตนซึ่งเป็นพ่อแม่ของ
หลานตนเองส่ งกลั บ มาช่ว ยเหลื อบ้ าง แต่ เงิน ที่ ได้ รั บ นี้ ไม่
เพียงพอต่อการดำรงชีพของปู่ ย่า ตา ยายและหลานที่ต้อง
ดูแลอุปการะ
การที่หลานต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลของปู่ ย่า
ตา ยายซึ่งเป็นผู้ที่มีวัยและค่านิยมที่แตกต่างกับหลานอย่าง
มากก่อให้เกิดปัญหาความแตกต่างของช่องว่างระหว่างวัย
และปัญ หาความสัม พัน ธ์ภ ายในครอบครัว ส่งผลให้ความ
อบอุ่นภายในครอบครัวลดน้อยลง เมื่อช่องว่างระหว่างปู่ ย่า
ตา ยายกับหลาน ๆ มีมากขึ้น ทำให้เมื่อหลานมีปัญหาต่าง ๆ
ในชีวิตก็จะไม่สามารถหาบุคคลที่จะเป็นปรึ กษาหรือเป็นที่
พึ่ ง พาทางด้ า นจิ ต ใจได้ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วมี
ความสำคั ญ ในระดับ จุลภาคและมหภาคควรจะได้รับการ
วางแผน และกำหนดนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้ องกับ สถานการณ์ อย่างถูกต้ อง แม้จ ะมีการพู ดถึ ง
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ป ระ เด็ น เห ล่ านี้ อยู่ บ้ าง แ ต่ ก ลั บ ยั งไม่ มี การศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์และบทบาทระหว่างกันของปู่ ย่า ตา ยายที่
เลี้ยงดูหลานตามลำพังมากนัก ประเด็นที่กล่ามาข้างต้นนี้
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างปู่ ย่า ตา ยาย
กับบุตรและหลาน จึงก่อให้เกิดคำถามว่า ในครอบครัวที่เด็ก
อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยายตามลำพังโดยไม่มีบิดามารดาของ
ตนเองอยู่ด้วย ปู่ ย่า ตา ยายจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไร และ
บทบาทหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งปู่
ย่า ตา ยายและหลานอย่างไร
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลานที่
อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย
2. เพื่อศึกษาถึงชีวิตความเป็ นอยู่ของเด็กที่ อยู่
กับปู่ ย่า ตา ยาย ตามลำพัง
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับปู่ ย่า
ตา ยายเป็นประเด็นทางวิชาการที่ได้รับความสนใจมากขึ้น
(อัมมาร สยามวาลา และคณะ, 2556) งานวิจัยส่วนใหญ่ที่
ผ่านมาสรุปได้ว่า ปู่ ย่า ตา ยายมีบทบาทอย่างมากในการ
อบรมเลี้ยงดูหลาน ทำให้ปู่ ย่า ตา ยายมีส่ วนสำคัญในการ
ช่วยแบ่งเบาภาระลูกของตนด้วยการดูแลหลานแทนพ่อแม่ที่
ต้องย้ ายถิ่ นฐานเพื่ อทำงาน ส่งผลให้เกิด ครัวเรือนข้ามรุ่น
(Skip Generation Household) ครอบครัวเช่ นนี้ มี แนวโน้ ม
เพิ่ มขึ้ น อย่ างรวดเร็ ว แต่ งานวิ จั ยที่ ศึ กษาถึ ง รู ป แบบ
ความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือนข้าม
รุ่นที่ประกอบด้วยปู่ ย่า ตา ยายและหลานยังมีน้อยมาก
ใน ท างสั งค ม ศ าส ต ร์ เ ราส าม ารถจำแน ก
ครอบครั วข้ามรุ่น ได้ 2 รูป แบบ คือ 1) ครอบครัวที่ มี ก าร
อาศัยอยู่ร่วมกันของเด็กและผู้สูงอายุที่ เป็นปู่ ย่า ตา หรือ
ยาย คนใดคนหนึ่ งตามลำพั งที่ ท ำหน้ าที่ เป็ น ผู้ ดู แ ลหลาน
(Single Grandparent) 2) ครอบครั ว ที่ มี ก ารอาศั ย อยู่
ร่วมกันระหว่างหลานและคู่สมรสที่เป็นผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่
เป็นผู้ดูแลหลาน (Couple Grandparents) รูปแบบการอยู่
อาศั ยร่วมกั น ในครอบครัวข้ามรุ่น 2 รู ป แบบนี้ ได้ รับ การ

สนับสนุนและเข้าถึงทรัพยากรต่างกัน ส่งผลถึงพฤติกรรม
ของการอยู่ร่วมกันของคนสองรุ่นในมิติของบทบาทหน้าที่
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ รวมถึ งการแลกเปลี่ ย นกั น ทางสั งคมที่
แตกต่างกัน (วณิชชา ณรงค์ชัย, 2554) การศึกษาชีวิตความ
เป็นอยู่ของเด็กต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดรอบตัวเด็กในช่วงขณะนั้ น รวมทั้ง ปัจจัยแวดล้อม
อื่น ๆ ในภาพกว้างด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงบริบ ททางด้ านลั ก ษณะทางกายภาพของการอาศั ย อยู่
ร่วมกัน สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจของครอบครัว ความสัมพันธ์
ในครอบครั ว สุ ข ภาพและระดั บ การศึ ก ษาของผู้ สู งอายุ
ทั้ งหมดนี้ มี ผ ลกระทบต่ อความสัม พั น ธ์ระหว่างสมาชิ กใน
ครอบครัว
ในครอบครัวข้ามรุ่น ปู่ ย่า ตา ยายจะรับหน้าที่
เป็นพ่อแม่ของหลาน ในสภาพการณ์เช่นนี้อาจเกิดจากภาวะ
จำยอมหรื อ เกิ ด จากความเต็ ม ใจของปู่ ย่ า ตา ยายเอง
(Kamnuansilapa, Wongwathanakorn, 2003) ซึ่ งการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า ปู่ ย่า ตา ยายและหลาน
ได้รับผลกระทบในหลายด้าน ด้านความเป็นส่วนตัวของปู่
ย่ า ตา ยายการเลี้ ย งดู ห ลานทำให้ เ วลาที่ ใ ช้ ใ นการทำ
กิจกรรมส่วนตัวน้อยลง ครอบครัวลักษณะนี้จะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจภายในครอบครัวต่ำกว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่กัน
พร้อมหน้า (อารี จำปากลาย, 2552) แม้ว่าในบางครอบครัว
จะได้รับเงินสนับสนุนจากพ่อแม่ของเด็กมากกว่าครอบครัว
อื่น แต่เงิน ที่ได้รับ นี้ไม่ได้ เป็ นไปอย่างสม่ำเสมอ (เนื้ อแพร
เล็ ก เฟื้ อ งฟู และธั ญ มั ชฌ สรุ ง บุ ญ มี , 2018) ทำให้ ห ลาย
ครอบครัวมีรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย ทั้งยังมีหนี้สินรุมเร้า
บางครอบครัวหาเช้ากินค่ำเพียงเพื่อมีรายได้พอประทังชีวิต
อีกทั้งปู่ ย่า ตา ยายยังต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเลี้ยงดูหลาน ในด้านสุขภาพพบว่า ปู่ ย่า ตา ยายที่
เลี้ยงดูหลานเป็นประจำมักมีโรคประจำตัว คือ ความเครียด
ความดันโลหิตสู ง และอาการนอนไม่หลับ การใช้แรงกาย
แรงใจเป็นภาวะความเครียดที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของปู่ ย่า
ตา ยายที่เลี้ยงหลาน ในบางรายปู่ ย่า ตา ยายมักเกิดอาการ
ซึ ม เศร้ า จากการดู แ ลหลานของตั ว เอง ด้ ว ยภาระต่ า ง ๆ
ที่ก ล่ าวมานี้ ท ำให้ ปู่ ยา ตา ยายเกิ ด ความท้ อ แท้ ผิ ดหวั ง
และรู้สึกไม่มีคุณค่า (Thomson, Mailler, Driver, 1997)
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ผลงานวิ จั ย ที่ ก ล่ าวมาข้ า งต้ น ยั งชี้ ให้ ได้ เห็ น ว่ า
ผลกระทบที่เกิดต่อตัวเด็กที่อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยายตาม
ลำพังก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เด็กเหล่านี้มักจะขาดความรัก
ขาดความเอาใจใส่ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กควรได้รับจากพ่อแม่ เด็กที่
อาศัยอยู่ในครัวเรือนข้ามรุ่นจะมีพัฒนาการทางร่างกายและ
ความคิ ด ล่ า ช้ ากว่า เด็ ก ที่ อ ยู่ ในครอบครัว ที่ มี พ่ อ แม่ พ ร้อ ม
สาเหตุสำคัญเกิดมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่
เด็กที่อยู่ในความดู แลของปู่ ย่า ตา ยายมักไม่ มีความพร้อม
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น โภชนาการ และการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ในเด็ก เป็นต้น โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดถึง 3
ขวบ ที่เวลาส่วนใหญ่ของเด็กจะอยู่ที่ บ้านกับผู้ดูแลก่อนเข้า
ศูนย์เลี้ยงเด็ก (อารี จำปากลาย, 2552) อีกทั้ง การที่พ่อแม่
ไม่ได้อยู่ดูแล เด็กอาจเกิดความรู้สึกด้อยคุณค่า เด็กบางคน
ในครอบครัวข้ามรุ่น รู้สึกอับอาย และไม่ต้องการบอกสาเหตุ
ที่ พ่ อแม่ ไม่ ส ามารถเลี้ ย งดู ต นเอง ความยากลำบากอื่ น ๆ
ของเด็ ก ยั ง รวมถึ ง การขาดการทะนุ ถ นอมไปจนถึ ง การ
เข้มงวดมากจนเกินไปของปู่ ย่า ตา ยายซึ่งมักเกิดจากความ
คาดหวังต่อพฤติกรรมในหลานของตน ความเป็นอยู่ของเด็ก
ที่ ได้ รั บ การเลี้ ย งดู จากปู่ ย่ า ตา ยายขาดความเป็ น อิ ส ระ
หรืออาจต้องอยู่ภายใต้กฎเกณ์ที่มากมายเกินความจำเป็น
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างหลานที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่ ย่า ตา ยายยังอาจไม่
สมบู รณ์ นั ก ชีวิ ต ความเป็ น อยู่ ข องทั้ งหลานและปู่ ย่ า ตา
ยายในครอบครัวข้ามรุ่น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะปัญหาความเป็นอยู่ของเด็กในครอบครัว
ข้ามรุ่นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในระยะเวลาปัจจุบัน แต่ต้องมอง
ไปถึงอนาคตระยะยาวของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ
หากเด็กได้รับผลกระทบจากปัญหาความยากจนในปัจจุบั น
ย่ อ มเป็ น ที่ แ น่ ใจได้ ว่ า อนาคตของเด็ ก ย่ อ มมื ด มนไปด้ ว ย
ดั ง นั้ น เราจึ ง มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาใน
ประเด็น ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัยหลานกับคนในรุ่นวัยปู่
ย่า ตา ยายให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
แหล่งและวิธกี ารเก็บข้อมูล
งานวิจัยนี้มุ่งทำความเข้าใจถึงชีวิตความเป็นอยู่
และปัญหาของทั้งเด็กที่อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยายตามลำพัง
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และตัวผู้สูงอายุซึ่งทำหน้าที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย ผู้วิจัยได้เลือก
ตำบลบรบือ อำเภอบรบื อ จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่
วิจั ย ด้ วยเหตุ ผ ลที่ ว่า ตำบลบรบื อ มี ค รอบครัวที่ ผู้ สู งอายุ
จำนวนมากถึง 3,104 คน ซึ่ งคาดว่า ผู้สู่ งอายุ กลุ่ม เหล่านี้
ต้ อ งทำหน้ า ที่ เป็ น ผู้ เ ลี้ ย งดู ห ลานด้ ว ยภาวะจำยอม อั น
เนื่ อ งมาจากบุ ต รของตนอพยพไปทำงานในจั งหวัด ต่าง ๆ
หรือบางรายมีบุตรที่หย่าร้างกับคู่สมรส จึ งนำหลานมาให้
ผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแล จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้
ผู้ วิ จั ย สนใจชี วิ ต ความเป็ น อยู่ แ ละปั ญ หาในครอบครั ว ที่
ผู้สูงอายุเลี้ยงดูหลานตามลำพังกำลังเผชิญ
ผู้ วิ จั ย ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ แบบ
เจาะลึกในผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูหลาน และข้อมูลจาก
การสังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของหลาน และผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ ในครัว เรือ นเดี ย วกั น การสัม ภาษณ์ แ ละการสั งเกตได้
ดำเนินการที่บ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับหลานตามลำพัง
โดยได้รับความยินยอมจากผู้สู งอายุ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุใช้ระยะโดยเฉลี่ยประมาณ 30 นาที ส่วน
ระยะเวลาในการสังเกตปฏิสัมพั นธ์ระหว่างกันของผู้สูงอายุ
กับหลานใช้ระยะเวลา 3-5 วัน
การเลือกตัวอย่างของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ เป็น
ผู้ดูแลหลานตามลำพัง เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็น
จำนวน 10 ครั ว เรื อ น ผู้ วิ จั ย ได้ ก ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
ครัวเรือนและผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ดังนี้ 1) ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุ
ยังคงสถานะคู่สามีภรรยา จำนวน 2 ครัวเรือน 2) ครัวเรือน
ที่ผู้สูงอายุไม่มีคู่สมรส จำนวน 8 ครัวเรือน และผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ ทำหน้าที่เป็นปู่ ย่า ตา ยายที่เลี้ย งดู
หลานตามลำพัง โดยไม่มีบุตรหรือบุคคลอื่ น ๆ อยู่ร่วมด้วย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
ข้อมูลลักษณะการอยู่อาศัย และข้อมูลการสังเกตปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สูงอายุและหลาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ ความทุ กข์ยากอัน เป็นปั ญ หาและอุปสรรคใน
การทำบทบาทหน้าที่เป็ นบิดามารดาของหลาน ตลอดจน
มุมมองเกี่ยวกับความคาดหวังและอนาคตที่ต้องการให้เกิด
กั บ หลานของตน 2) ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อารมณ์ และ
ความรู้สึกของหลานที่มีต่อปู่ ย่า ตา ยายของตน และสิ่งที่
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หลานรู้สึก ต่อบิดาและมารดาของตนที่ขาดหายไป ในการ
วิ เคราะห์ ป ระเด็ น ที่ ก ล่ า วมานี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก ระทำโดยการ
ถอดรหัสคำต่อคำของข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการถอด
ถ้อยความจากบันทึกเทป
ผลการศึกษา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เมื่อนำมาวิเคราะห์ทำ
ให้พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย ส่วนใหญ่ทำหน้าที่
เป็นพ่อแม่ของหลานเนื่องจากสถานการณ์พาไปโดยไม่ได้มี
การคาดการณ์หรือวางแผนล่วงหน้ามาก่อน ผู้สูงอายุระบุว่า
สาเหตุหลักที่ทำให้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเลี้ยงดูหลานของ
ตนเกิด จากการหย่าร้างของบุ ตรของตน ( 7 ใน 10 ราย )
และมีสาเหตุ จากการเดินทางไปทำงานต่างถิ่น ( 3 ใน 10
ราย ) ทำให้บุตรของตนไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดและทำหน้าที่
ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบในการเลี้ ย งดู บุ ต รของตนเอง (หลานของ
ผู้สู งอายุ ) บุ ต รของผู้ สูงอายุทั้ ง 10 ราย ( ที่ ได้ ข้ อมู ล จาก
ผู้สูงอายุ ) เป็นผู้มีรายได้น้อยและไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ของการเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรของตน จึงต้องนำบุตรมา
ฝากให้พ่อแม่ของตนทีเ่ ป็นปู่ ย่า ตา ยายเลี้ยงดู
ภาระหนั ก ในการเลี้ ย งหลานตามลำพั ง ของ
ผู้สูงอายุในชนบท เกิดขึ้นเมื่อบุตร ( ของผู้สูงอายุ ) พบกับ
ปัญ หาในครอบครัวอัน เกิดจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม
เมื่ อ บุ ต รเริ่ ม ช่ ว ยเหลื อ ตนเองไม่ ไ ด้ ทั้ งด้ า นการเงิ น ด้ า น
ครอบครัว บุคคลที่จะสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยไม่
ถูกปฏิเสธคือพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ( ที่ศึกษา ) จะได้รับการนึกถึง
เป็นอันดับแรกและได้รับความไว้วางใจที่จะฝากลูกไว้ให้เลี้ยง
ดู ผู้สูงอายุต้องแบกรับ ภาระการเลี้ยงดู หลานของตนเอง
ตามลำพังหลังจากที่พ่อแม่ของเด็กทิ้งไป ส่งผลให้ ผู้สูงอายุ
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือ น
จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุ ที่ยังคงสถานะคู่
สามีภรรยา ( 2 ใน 10 ราย ) ปู่หรือตาจะมีหน้าที่หลักใน
การหารายได้ เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยภายในบ้ าน เช่ น การไป
รั บ จ้ า งหรื อ ทำไร่ ท ำนา ส่ ว นย่ า หรื อ ยายที่ ไม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที่
ออกไปทำงานหารายได้จะมีห น้าที่ในการดู แลกิจการงาน
ภายในบ้าน เช่น การจัด เตรียมอาหาร ซักรีดเสื้อผ้า ดู แ ล
ความสะอาดของบ้านเรือน และเลี้ยงดูหลาน ขณะเดียวกัน

ครัวเรือนของผู้สูงอายุที่ ไม่มีคู่สมรสและอยู่อาศัยกับหลาน
ตามลำพั ง ( 8 ใน 10 ราย ) ภาระในการหารายได้ แ ละดู
รับผิดชอบกิจการต่าง ๆ ภายในครัวเรือน รวมทั้งการเลี้ยงดู
หลานจะตกอยู่ที่ ผู้สู งอายุ เพี ยงลำพั ง ผู้สู งอายุ เหล่านี้จึ งมี
ความรู้สึก เสมือ นถูก กดดั นและมี ความยากลำบากในการ
ดำเนินชีวิตมากกว่าครัวเรือนที่ผู้สูงอายุที่มีคู่สมรสอาศัยอยู่
ด้วยกัน
อุ ป สรรคสำคั ญ ของผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า
ครอบครัวและเลี้ ยงดูห ลานตามลำพั ง คื อ ความชราที่ ม า
พร้ อ มความเสื่ อ มถอยของร่ า งกาย เป็ น เรื่ อ งน่ า ที่ เศร้ า
ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณยังคงต้องทำงานด้วยเชื่อว่าหากไม่ทำ
ไม่มีกิน แม้ว่าในบางครัวเรือนที่ผู้สูงอายุเลี้ยงดูหลานตาม
ลำพังจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุตรของตนใน
การเลี้ยงดูหลาน ( 5 ใน 10 ) แต่เงินที่ถูกส่งกลับมาจากบุตร
นั้นไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่แน่นอนในแต่ละ
ครั้ง ชีวิตบั้นปลายของผู้สูงอายุจึงเริ่ม ไม่มั่นคง เมื่อรายได้
จากเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่รัฐบาลจ่ายให้ในแต่ละเดือนมี
จำนวนไม่มากพอสำหรับตนเองและหลาน อีกทั้ง ผลผลิต
ทางการเกษตรมี ร าคาผั น ผวนสร้ า งรายได้ ล ดลง จึ ง ไม่
สามารถคาดหวังรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร
เมื่อรายรับที่ได้สวนทางกับรายจ่ายในแต่ละวันอย่างมาก ทำ
ให้ ค รัวเรื อนเกิ ด การขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิน นำไปสู่
ปัญหาการกู้หนี้ยืมสินที่มองไม่เห็นหนทางในการชำระคืน
สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี เช่ น ที่ ดิ น ยานพาหนะถู ก นำไปใช้ เ ป็ น
หลักประกัน และไม่เคยได้ถูกไถ่ถอน ในภาวะการณ์เช่นนี้
ผู้สูงอายุมักจะนำเงินจากแหล่งกู้หนึ่งไปชำระคืนอีกแห่งหนึ่ง
ที่ครบกำหนดชำระก่ อน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี หนี้ สินภายใน
ครัวเรือนหมุนเวียนในลักษณะนี้ไม่มีจุดจบสิ้น
ข้อค้นพบอีกข้อหนึ่งในงานวิจัยนี้ พบว่า เด็กที่
อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุตามลำพัง (7 ใน 10) ไม่สนิทกับพ่อแม่
ของตนเอง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น (3 ใน 10) ที่คิดถึงและ
อยากไปอยู่กับพ่อแม่ของตนเอง ทำให้ผู้สูงอายุยอมอดทน
ต่อความยากลำบากและเสียสละในช่วงชีวิตบั้นปลายของตน
ผู้สูงอายุมีความรักและความต้องการให้หลานกินอิ่ม นอน
หลับ เสมื อ นความรั กที่ พ่ อ แม่ มี ต่ อ ลู ก ไม่ แ ปลกอะไรนั กที่
ความรั ก ความเอาใจใส่ ข องปู่ ย่ า ตา ยายที่ มี ต่ อ หลาน
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เหมือนกับการเลี้ยงบุตรของตน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์
และความใกล้ชิดระหว่างกันของคนสองวัย ที่ถูกบ่มเพาะมา
ตั้งแต่แรกเกิดกระทั่งหลานจำความได้ ทำให้หลานมองปู่ ย่า
ตา ยายของตนเป็นเสมือนพ่อและแม่
ผู้สูงอายุที่ดูแลหลานที่อายุต่ำกว่า 4 ปี (7 ใน 10)
จะใช้เวลาเกื อบทั้งวันอยู่กับหลานของตนเอง ทำให้ห ลาน
มั ก จะติ ด และสนิ ท สนม เชื่ อ ใจปู่ ย่ า ตา ยายที่ เลี้ ย งดู ม า
มากกว่าพ่อแม่ของตัวเอง และในเด็กที่อายุมากกว่า 4 ปีขึ้น
ไป ผู้สูงอายุยังมีหน้าที่ในการไปส่งและไปรับหลานของตนที่
โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้บ้าน และใช้
เวลาด้วยกันก่อนและหลังเลิกเรียน หลานในการอุปการะ
ของผู้สูงอายุจึงมีความผูกพันกับพ่อแม่น้อยลง และมองว่าปู่
ย่า ตา ยายคือพ่อแม่ของตน
ผู้สูงอายุทุกคนที่ศึกษาครั้งนี้ มีทั้งความคาดหวัง
และความเป็นห่วงในอนาคตและความเป็นอยู่ของหลานของ
ตน อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกและความห่วงใยในอนาคตของ
หลาน พบว่า เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่ยอม
อดทนต่อความยากลำบาก แต่ยังส่งผลให้ ผู้สูงอายุอยากมี
ชีวิตอยู่ไปจนวันที่ได้เห็นอนาคตของหลานของ ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่าเมื่อตนเสียชีวิตไปบุตรของตนเองจะไม่สามารถ
เลี้ยงดูหลานของตนเองได้อย่างที่ตนคาดหวังไว้ และเป็นห่วง
หรือ กั งวลใจว่า บุ ต รของตนเองจะเลี้ย งหลานของตนได้
อย่างไร เมื่อตนเองไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทำให้ค้นพบว่า ความเป็นปู่ ย่า ตา ยายเป็นพลังอัน
ยิ่งใหญ่ที่ส่งผลบวกและสร้างสรรค์ให้คนสองรุ่นวัยที่มีความ
แตกต่างกันมากในเรื่องอายุอยากใช้ชีวิต หรือมีชีวิตอยู่ยื น
ยาวนานด้วยกัน ในส่วนของปู่ ย่า ตา ยายอยากมี ชีวิตอยู่
จนกว่าจะเห็นวั นที่ หลานประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตที่
ดีกว่าบุตรของตน ผู้สูงอายุแม้จะไม่ตำหนิหรือมองว่า บุตร
ของตนเองประสบความล้ ม เหลวในชี วิ ต ครอบครั ว หรื อ
ล้มเหลวในชีวิตหน้าที่การงานที่ไม่มีความมั่นคงและไม่มั่งคั่ง
ตามที่ ตนเองอยากเห็ น แต่ผู้ สูงอายุทุ กคนต่ างห่วงและไม่
ต้ อ งการให้ ห ลานของตนดำเนิ น ชี วิ ต เช่ น บุ ต รของตน
กล่าวคือ ผู้สูงอายุอยากเห็นหลานของตนเองมีความเป็นอยู่
ที่ดีกว่าบุตรของตน ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นสิ่งทดแทนที่ตนเองไม่
สามารถเห็นได้ในชีวิตของบุตร
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
โลกเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ความก้าวหน้า
และนวตกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนไปไม่
น้อย แต่มนุ ษย์ยังวนเวียนอยู่กับความหวังในทุกช่วงชีวิต
ขณะที่ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ สิ่งที่บุตรพึง
กระทำหาใช่การผลักภาระการเลี้ยงดูหลานไปให้ผู้สูงอายุ
ในงานวิจัยนี้ศึกษาความสั มพันธ์ของหลานที่อาศัยอยู่กับปู่
ย่า ตา ยายตามลำพัง ภาระหนักอันยิ่งใหญ่นี้จึงตกไปอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้สูงอายุที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย และเป็น
ความรับผิดชอบที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ถึงแม้จะ
เป็นภาระจำยอมของผู้สูงอายุที่จะต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นปู่ ย่า
ตา ยาย และเป็นเสมือนบิดา มารดาของหลาน ผู้วิจัยพบว่า
ปู่ ย่า ตา ยาย มีความหวังที่จะเห็นหลานของตนมีความสุข
ในชีวิต และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การมีอนาคตที่ดี ความหวังนี้
ได้ เป็ น แรงส่ งเสริ ม ผลั ก ดั น ให้ ผู้ สู งอายุ ต้ อ งการมี ชี วิ ต อยู่
จนกว่าจะพบกับวันที่หลานของตนจะประสบความสำเร็จใน
ชีวิต กล่ าวคือ การมี การศึ ก ษาสู ง มีอ าชีพ การงานที่ ดี มี
ครอบครัวที่มั่นคง และเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองได้ ไม่ทิ้ง
ลูกไว้ให้ปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติ ๆ ดูแล แต่ในโลกแห่งความ
เป็นจริง ผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่เป็นปู่ ย่า ตา ยายในงานวิจัยนี้
ทั้งหมดที่ถูกเลือกมา มีความเหมือนกับผู้สูงอายุทั่ว ๆ ไปที่
ทำหน้าที่เป็นปู่ ย่า ตา ยายคือ เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน ขาด
รายได้ ที่ เพี ย งพอจะสร้ า งอนาคตที่ ดี ให้ แ ก่ ห ลานของตน
อย่างน้อยผู้สูงอายุเหล่านี้จะตระหนักดีว่าตนเองไม่สามารถ
หรือไม่มีชีวิตยืนยาวนานพอที่จะเห็นหลานของตนเรียนจบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นบันไดขั้ นแรกของการมี
อาชีพที่มั่นคง แต่ความหวังที่จะเห็นชีวิตที่มีความสุขและมี
ความสำเร็จในชีวิตของหลานเป็นแรงผลักดันและทำให้ผู้ที่
ทำหน้าที่เป็นปู่ ย่า ตา ยายทำหน้าที่เป็นบิ ดา มารดาของ
หลานตนเอง และอยากมีชีวิตอยู่ไปจนกว่าจะถึงวันสำเร็จ
ของหลาน
งานวิจัยนี้จึงชี้ให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ในเชิงการ
สร้างสรรค์สังคมที่ดีระหว่างคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง แต่
ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งความล้ ม เหลวของชี วิ ต
ครอบครัวของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มี ความรู้ความเข้าใจ หรื อ
ตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวจากการขาดการวางแผน
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ครอบครัว สังคมไทยควรจะมีการเตรียมความพร้อมของคน
หนุ่มสาวรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง
อนาคตให้แก่บุตร ธิดาของตนเอง อย่าให้อนาคตของคนรุ่น
ต่ อ ไปในสั งคมไปอยู่ ในการดู แ ลของผู้ สู งอายุ ที่ ไ ม่ มี เวลา
ยาวนานพอที่จะสร้างอนาคตของคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน
สังคมควรจะมีนโยบายที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุในชนบท (เดโช แสนภักดี, 2561) ไม่ให้ถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่ตามลำพัง การถูกละเลยไม่สนใจปัญหาทางด้านจิตใจ
และภาระรับผิดชอบในการเลี้ยงดูหลานมีผลต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม อุปสรรค
ไม่ใช่การเลี้ยงดูหลานตามลำพัง แต่อยู่ทกี่ ารต้องเป็นหัวหน้า
ครอบครั ว ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเลี้ ย งดู ห ลานและรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวบนความเสื่อมโทรมของร่างกายที่
เป็นอุปสรรคสำคัญ ของผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานตามลำพังใน
ชนบท และแม้ ว่ า บางส่ ว น ( ส่ ว นน้ อ ย ) ของผู้ สู งอายุ ที่
รับภาระเลี้ยงหลานตามลำพังได้รับเงินสนับสนุนจากบุตรแต่
จำนวนเงินที่ได้รับจากบุตรของตนเองไม่เคยเพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต ซ้ำยังมีหนี้สินที่ มองไม่เห็นหนทางที่จะชำระคืน
(ภรณ์ กวิ น ท์ อั ค รบ วรเกี ย รติ , 2561) ใน ท้ า ยที่ สุ ด นี้
ผลงานวิจัยนี้ยืนยัน ว่า เส้นทางแห่งชีวิตของผู้สูงอายุ และ
หลานที่ อยู่ ร่ว มกั น ตามลำพั ง มี แ ต่ ความรู้สึ กท้ อแท้ ไม่ มี
คุ ณ ค่ า ไร้ ซึ่ ง กำลั งใจ บางครั้ ง ไร้ ซึ่ งทางออกในหลาย ๆ
ปัญ หา อย่างไรก็ ตาม แม้ส ถานการณ์ ภายในครัวเรือ นจะ
ยากลำบากสักเพียงใดปู่ ย่า ตา ยาย เหล่านี้คือผู้ที่พร้อมจะ
เป็ น ที่ พึ่ งพิ งให้ กั บ บุ ต รและหลานของตนเองเสมอ ดั งนั้ น
ผู้สู งอายุ แ ละหลานจึงควรได้ รับ การดู แ ละทั้ งทางร่างกาย
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