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บทคัดย่อ
การดู แลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น เป็ นแนวคิดที่ ได้รับความสนใจ เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้ างของ
ประชากรผูส้ ู งอายุ และศักยภาพผูส้ ู งอายุได้รับความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยแนวคิดนี้ สามารถเสริ มสร้ างความภาคภูมิใจในตนเองของ
ผูส้ ู งอายุ ผ่านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน เพื่อลดปั ญหาทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของ
ผูส้ ู งอายุ นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังสามารถส่ งเสริ มพัฒนาการด้านภาษา ด้านอารมณ์ และสังคมในเด็กและวัยรุ่ นได้ ซึ่ งมี ขอ้ มูลเชิ ง
ประจักษ์พิสูจน์แล้วว่าแนวคิดการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น สามารถส่ งผลกระทบในเชิงบวกต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวติ
ที่ดีข้ ึนของทั้งเด็กปฐมวัยและผูส้ ู งอายุ ดังนั้นแนวคิดการดูแลเด็กภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น โดยการเสริ มสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ผูส้ ู งอายุในชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงมีแนวโน้มในอนาคตที่จะเป็ นทางเลือกใหม่ในการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่ ง นอกจากนี้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชนควรมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มศักยภาพของผูส้ ู งอายุในชุมชน โดยใช้แนวคิดการดูแล
ภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น เพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นจริ งอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืนในอนาคตถัดไป
คาสาคัญ : การดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
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Abstract
Intergeneration care has been a topic of interest because of the changing of aging population structure and active aging acquired
significant importance. This concept can empower seniors’ self-esteem through their involvement in activities to promote early childhood
development in community, in order to reduce their physical, psychological, emotional, and social problems about them. In addition, this
notion also encourage language development and social-emotional development in children and adolescents. There were historical evidences
to prove that the concepts of intergeneration care can positive effect on the developmental outcomes and well-being of early childhood and
old alike. Thus, the concept of intergeneration care by building capacity of aging in communities to involve in promoting early childhood
development is a tendency in the future to be a new interesting alternative to promote early childhood development in the Child Development
Centers under Local Administrative Organization. Moreover, every branch in community should be encouraged to take part in active aging
enhancement model in community by using the concept of intergenerational care to promote early childhood development become true
concretely and sustainably in the future.
Keywords : Intergeneration Care, Promoting Early Childhood Development, Child Development Centers under Local Administrative
Organization

บทนา
แผนพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560- 2564 ได้ก าหนดกรอบทิ ศ ทางการพัฒ นาเด็ก และเยาวชนโดยให้
ความสาคัญกับตัวเด็กและเยาวชนตลอดจนบริ บทแวดล้อมตัวเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน ศาสนา สังคมและ
สื่ อต่างๆ ที่สามารถส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตที่ดีและมีพฒั นาการเหมาะสมตามช่วงวัย [1] นอกจากนี้ ยงั มีผลการศึกษาพบว่า
การลงทุนในการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จะเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่าและให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว และยังมี
งานวิจยั จานวนมากที่ได้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนต่อสังคมที่คุม้ ค่าอย่างยิง่ ดังนั้นผูว้ างนโยบายควร
จะหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพที่ ส่งเสริ มทั้งทักษะด้าน
สติปัญญา (cognitive skills) และทักษะด้านบุคลิกภาพ (personality or character skills) รวมไปถึงนโยบายที่ส่งเสริ มการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กที่มีคุณภาพ [2]
ทั้งนี้ ข ้อ มู ลจากการส ารวจสถานการณ์ พ ฒ
ั นาการเด็ กปฐมวัย ด้ว ยแบบเฝ้ าระวัง และส่ ง เสริ ม พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) โดยมีการสุ่ มคัดกรองเด็กปฐมวัยที่อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ใน
ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ผลการสารวจพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการสมวัยเพียง ร้อยละ 71.7 พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 21.6 และ
ในปี พ.ศ. 2560 ผลการสารวจพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการสมวัย ร้อยละ 78.4 และพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 21.6 [3] ซึ่ งจาก
ข้อมูลดังกล่าวทุกภาคส่ วนจึงควรให้ความสาคัญกับตัวเด็กและเยาวชน ที่จะต้องเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษย์ของประเทศ โดยการพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพฒั นาการที่สมวัยตามช่วงอายุ [1]
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กปฐมวัยซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่ควรให้ความสาคัญด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยมีพฒั นาการที่สมวัย และได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนได้รับการปลูกฝังให้เด็กเรี ยนรู ้ลกั ษณะนิสัยอันดีงามและมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งการได้
ฝึ กให้เด็กรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ และความสามารถต่างๆ เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง ทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงบริ หาร การมี
วินยั ความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น โดยความสามารถดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างรากฐานในวัยนี้ [4-7] ซึ่ ง
ผูด้ ูแลเด็กจึงมีบทบาทที่สาคัญเป็ นอย่างมากที่จะช่วยดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็ นพื้นฐานที่ดีใน
วัยถัดไปอย่างมัน่ คง
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ดังจะเห็นได้ว่า ปั จจุบนั พบปั ญหาสัดส่ วนผูส้ ู งอายุเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ซึ่ งข้อมูลจาก
รายงาน World Population Prospects)[8] ระบุว่า จานวนผูส้ ู งวัยของโลกซึ่ งใช้เกณฑ์อายุ 60 ปี ขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจาก 962 ล้านคน
ในปี 2017 ถึง 2 เท่า เป็ น 2.1 พันล้านคนในปี 2050 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในปี 2100 เป็ น 3.1 พันล้านคน สาหรับประเทศไทย
เป็ นที่ ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้ว เพราะสัดส่ วนของประชากรไทยที่ มีอายุมากกว่า 60 ปี มี
มากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด รายงานยังคาดการณ์ ว่า ประชากรไทยที่ มีอายุ 65 ปี ขึ้ นไป จะมี จานวน 17 ล้านคน
มากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ไทยจึงเป็ นหนึ่ งในประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกที่มีสัดส่ วนประชากรสู งวัย
มากที่สุด [9] ซึ่ งสัดส่ วนของประชากรสู งอายุเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสู งขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในครอบครัวปั จจุบนั โอกาสการดูแลเด็กโดยผูส้ ู งอายุน้ นั มีอตั ราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง กล่าวคือ ผูส้ ู งอายุมีบทบาท
ในการดูแลและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น เพราะในขณะที่บิดามารดาจาเป็ นต้องทางานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของประเทศ แต่เด็กยังคงมีปฏิสัมพันธ์และมีกิจกรรมต่างๆกับครอบครั วผ่านทางคุณปู่ คุ ณย่า
หรื อคุณตาคุณยาย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ที่เป็ นพื้นฐานสาคัญในการเจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการที่สมวัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถช่วยให้เด็กมีพฒั นาการด้านการสื่ อสารที่ดียิ่งขึ้น เพราะธรรมชาติผสู ้ ู งอายุมกั ใช้เรื่ องเล่า ซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
การดูแลเด็กที่ถ่ายทอดในสังคมไทยและนามาสู่ การพัฒนาทักษะการฟั ง รวมถึงการจับใจความของเด็ก โดยผูส้ ู งอายุจานวนมากมัก
ใช้หนังสื อนิ ทานร่ วมกับการเล่าเรื่ อง ซึ่ งสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านภาษาของเด็กได้เป็ นอย่างดี และเป็ น
การดึงความสนใจของเด็กให้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ปล่อยให้เด็กต้องอยูต่ ามลาพังกับสื่ อทั้งแบบทีวหี รื อดิจิทลั มากเกินไป จน
อาจกระทบต่อพัฒนาการด้านการสื่ อสารของเด็กได้ [10]
ดัง จะเห็ น ได้จ ากข้อ มู ล ของสั ด ส่ ว นผูส้ ู ง อายุที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งดัง กล่ า ว ทุ ก องค์ก รและหน่ ว ยงานต่ า งๆจึ ง
สนับสนุ นให้ผูส้ ู งอายุมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น ประเทศในแถบตะวันตกจึ งได้มีการนาแนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างวัย
(Intergenerational learning) ซึ่ งหมายถึง กระบวนการที่นาประชากรต่างวัยมามีปฏิสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ
โดยการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของผูส้ ู งอายุมากยิง่ ขึ้นอย่างมีสุขภาวะที่ดี มีการคงความสามารถในการดาเนินกิจกรรม
ต่ างๆ ในชี วิตประจ าวันให้อ ยู่ในระดับ ที่ ท าให้ชีวิตมี ค วามสุ ข ได้ [11] ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ดการดู แ ลเด็กภายใต้การเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ น (Intergenerational care) ที่กาลังเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในต่างประเทศในระยะต่อมา
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อการนาเสนอแนวคิดการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่
ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองการมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนในภาวะที่เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในปั จจุบนั ได้อย่างน่าสนใจ

แนวคิดการดูแลภายใต้ การเชื่ อมความสั มพันธ์ ต่างรุ่น
แนวคิดการดูแลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น มาจากความเชื่ อที่ว่า ผูส้ ู งอายุยงั สามารถทาคุณประโยชน์ในการ
เป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน เพราะผูส้ ู งอายุคือบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู ้ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็ นผูถ้ ึงพร้อม
ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ จึ งถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในชุมชน โดยแนวคิดนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะและ
ประสบการณ์ของประชากรต่างรุ่ น ได้แก่ ผูส้ ู งอายุและเด็ก ผ่านการทากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยพื้นฐานของแนวคิดนี้
มาจากหลายทฤษฎีร่วมกัน เช่น ทฤษฎีทุนทางสังคม ทฤษฎีการสื่ อสารระหว่างวัย ทฤษฎีพฒั นาการทางจิตสังคม ทฤษฎีการสร้าง
พลังอานาจ เป็ นต้น แต่ที่ได้รับการอ้างอิงเป็ นส่ วนใหญ่ลว้ นมาจากทฤษฎีทุนทางสังคม เนื่องจากการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูส้ ู งอายุ
และเด็ก ซึ่ งทั้ง 2 วัยนี้ ล้วนจัดเป็ นทรัพยากรที่สาคัญในสังคม [12] นอกจากนี้ ยงั พบว่าในหลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การดูแลผูส้ ู งอายุ โดยนาคนในสองรุ่ น คือ ประชากรผูส้ ู งอายุและประชากรเด็ก มาอยู่ร่วมกันในที่ พกั อาศัยของผูส้ ู งอายุหรื อ
บ้า นพัก คนชราที่ ป รั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ นศู น ย์ดู แ ลคนต่ า งรุ่ น (Intergeneration Care Center) ซึ่ งถื อ เป็ นสถานที่ เ ชื่ อ มสั ม พัน ธ์ ข อง
ประชากรต่างรุ่ น เพราะมี การรั บเด็กเข้ามาดู แลเพื่อเพิ่มความสดใสของวัยเด็กให้กบั ผูส้ ู งวัยที่ จะช่ วยให้มีอายุยืนยาวขึ้ น และ
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ขณะเดียวกันได้ใช้ประสบการณ์ของผูส้ ู งอายุมาดูแลเด็กรุ่ นใหม่ โดยแนวคิดได้เริ่ มขึ้นในปี 1976 และแนวคิดนี้ ได้ขยายเข้าไปสู่
ประเทศในเขตอเมริ กาเหนือ และในปั จจุบนั ศูนย์ดูแลคนต่างรุ่ น ได้ขยายตัวมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงประเทศสหรัฐอเมริ กา
แคนาดา ซึ่ งต่อมาหลายประเทศได้นาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ ทั้งประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และสิ งคโปร์ [13]
ดังจะเห็นได้จากการศึกษาบทบาทของคนผูท้ ี่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปในประเทศอเมริ กา โดยสามารถที่จะเล่นและทากิจกรรม
กับร่ วมกับเด็กเพื่อช่ วยพัฒนาคุ ณภาพของการดู แลเด็กปฐมวัย ซึ่ งสามารถเป็ นประโยชน์ต่อผูด้ ู แลเด็กในศู นย์พฒ
ั นาเด็กและ
ครอบครัว นอกจากนี้ บทความนี้ ยงั ได้เสนอแนวคิด รู ปแบบของคนสองวัยในการเป็ นแหล่งทรัพยากรร่ วมกัน และยังช่วยลดภาระ
ให้กบั ครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ยร่ วมด้วย [14] นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจยั จานวนมากที่แสดงให้เห็นถึงผลดีของการนาคนต่างช่วง
วัยมาอยูร่ ่ วมกัน อาทิเช่น การศึกษาโปรแกรมการเข้าถึงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของต่างรุ่ นคือวัยเด็กตอนต้นและผูส้ ู งอายุในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา โดยงานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง ซึ่ งจัดขึ้ นในช่ วงภาคฤดู ร้อน ผลวิจยั พบว่าเด็กวัยก่อนเรี ยนที่ เข้าร่ วม
โปรแกรม มีทศั นคติที่ดีโดยแสดงออกจากการวาดภาพและยังพบว่าเด็กมีพฒั นาการทางสังคมที่สูงกว่า โดยสามารถแสดงออกถึง
ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถเข้าถึงผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดี สาหรับผลงานวิจยั เชิงคุณภาพพบว่าเด็ก
ที่เข้าร่ วมโปรแกรม สามารถกล้าแสดงออก ลดความกลัวและเขินอายได้ เข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุ
มากขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่าการรวมคนต่างช่วงวัยนามาสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนทั้งสองวัยโปรแกรมคนต่างรุ่ น
นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาคนที่มีความต่างของวัยมาอยูด่ ว้ ยกัน โดยมีการทากิจกรรมร่ วมกันพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กนั เอื้อประโยชน์
ซึ่ งกันและกัน สามารถทาให้เด็กมีพฒั นาการทางสังคม มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นและมีการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน สาหรับผูส้ ู งอายุทา
ให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ความสาคัญของโปรแกรมอยูท่ ี่การได้ทาความเข้าใจสังคมที่อยูบ่ นพื้นฐานของการให้และการรับ
การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งจะทาให้เกิดประโยชน์ท้ งั ตัวบุคคลและชุมชน [15] ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับการได้
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ ายจากการเรี ยนรู ้ของคนต่างรุ่ น ในศูนย์ดูแลเด็กวัยก่อนเรี ยนและศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในประเทศไอร์ แลนด์
โดยสัมภาษณ์ผดู ้ ูแลศูนย์จานวน 5 คน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิการในการเรี ยนรู ้ของคนสองช่วงวัย ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและยังช่ วยเพิ่ มเครื อข่ ายในชุ ม ชนได้อ ย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน [16] ด้วยเหตุ น้ ี แนวคิ ดการดู แลภายใต้การเชื่ อม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ นจึงเป็ นแนวคิดที่น่าสนใจสาหรับองค์กรท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้การมีส่วน
ร่ วมของชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป

สถานการณ์ ปัจจุบันในการบริหารศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [17] ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ
ดูแลและจัดทาบริ การสาธารณะ ตลอดจนกิ จกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ทั้ง นี้ ตามที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ การจัด ท าบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะใดที่ ส มควรให้เ ป็ นหน้า ที่ แ ละอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น แต่ ล ะรู ป แบบ หรื อ ให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการ
ดาเนิ นการใดให้เป็ นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และมี บทบัญญัติ
เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าว
ของส่ วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร่ วมด้วย ทั้งนี้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งสังกัดกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวนมาก
นับเป็ นหน่วยงานสาคัญที่ดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศ โดยปั จจุบนั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบทั้งที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและ
รับถ่ายโอนจากส่ วนราชการอื่น จานวนทั้งสิ้ น 19,429 แห่ง [18]
สาหรับการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เดิมได้ใช้มาตรฐานการ
ดาเนิ นงานศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ซึ่ งมี ท้ งั หมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบริ หารจัดการ ด้านบุ คลากร
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ด้านอาคารอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสู ตร ด้านการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน และด้านการส่ งเสริ มเครื อข่าย
พัฒนา แต่ในปั จจุบนั ได้มีการประกาศใช้ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ” ทัว่ ประเทศ นามาสู่ การเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบตั ิตามภารกิจของหน่ วยงานต่อการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจะต้องมีการดาเนิ นงาน
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ โดยมี การบูรณาการความร่ วมมื อจากทั้ง 4 กระทรวง ได้แก่ กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ภายใต้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ [19]
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน
ประเทศไทย พบประเด็นที่สาคัญคือขาดการสร้างความมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจยั
เรื่ องการพัฒนาแนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลสี วิเชี ยร อาเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ข้อสรุ ปที่ได้จากผลการวิจยั ที่สาคัญพบว่าปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย คือ การสร้าง
ภาคีเครื อข่ายในการกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน มีการกาหนดแนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนมีส่วนร่ วม
ของชุมชน [20] ดังนั้นทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงประเด็นการสร้างความมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน
เพื่อการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้ทรัพยากรที่จากัดในท้องถิ่น
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป ซึ่ งแนวคิ ดการดู แลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น จึ งเป็ นแนวคิดที่ สาคัญ ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองความมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนได้อย่างน่าสนใจ หากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องร่ วมกันพัฒนารู ปแบบการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุ และหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ตลอดจนภาคีเครื อข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน ภายใต้แนวคิดดังกล่าวได้อย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป

รูปแบบการดูแลภายใต้ การเชื่ อมความสั มพันธ์ ต่างรุ่นในการส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในชุ มชน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า รู ปแบบการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นสามารถทาได้หลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น มีการจัดโปรแกรมการเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นสาหรับสถานที่ดูแล พักฟื้ น และช่วยเหลือในการดารงชี วิตของผูส้ ู งอายุ
คนพิการ และผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการพักฟื้ นระยะสั้น (Nursing Home) ในเขตชุมชน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่อธิ บายถึงการจัดโปรแกรมการ
เชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นในลักษณะนี้ ข้ ึนเพื่อลดความเหงาและบรรยากาศที่น่าเบื่อของศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุที่มีอายุเฉลี่ยที่ 92 ปี ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จดั เป็ นกลุ่มค่อนข้างเปราะบาง ไม่สามารถเดินได้ และต้องให้ความช่วยเหลือดูแลใกล้ชิด ทั้งนี้ พบว่าการอยูร่ ่ วมกันทั้งสอง
วัยนั้น ผูส้ ู งอายุดงั กล่าวสามารถทาให้เด็กมีพฒั นาการทางสังคมและบุคลิกที่ดี และไม่รู้สึกเกร็ งแม้จะอยูร่ ่ วมกับผูส้ ู งอายุที่มีสภาพ
ร่ างกายอ่อนแอหรื อไม่สมบูรณ์ โดยมีลกั ษณะของการออกแบบกิจกรรม โดยครู ประจาโรงเรี ยนเตรี ยมอนุ บาลจะพาเด็กๆ ไปเยี่ยม
ผูส้ ู งอายุจานวน 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่ งหากเป็ นเด็กแรกเกิดจะให้เวลาผูส้ ู งอายุได้เฝ้ามองอย่างชื่นชม โดยให้เวลาประมาณ 20 นาที แต่
สาหรับเด็กโตจะให้เวลาประมาณ 60 นาที ขณะเดียวกันผูส้ ู งอายุที่พานักในศูนย์ดงั กล่าวจะสามารถเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในห้องเรี ยน
เด็กๆ ได้ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมประจาวันที่ผสู ้ ู งวัยและเด็กๆ สามารถทาร่ วมกันได้ เช่น การร้องเพลง และการเต้นราร่ วมกัน [21]
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลจากศูนย์ดูแลภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ น (Intergeneration Care Center) ในรัฐโอไฮโอ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ได้มีการนาผูส้ ู งอายุในชุมชนมาเป็ นพี่เลี้ยงสอนหนังสื อให้กบั เด็ก เกี่ยวกับเรื่ องความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ หรื อ
สอนให้อ่านหนังสื อ ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Intergeneration Programs (IPs) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์คนต่างรุ่ น ได้แก่
ระหว่างผูส้ ู งอายุและเด็ก ซึ่ งสามารถบรรเทาความโดดเดี่ยว ความเศร้าและเหงาของผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันนอกจาก
เด็กจะได้รั บความรู ้ ในเนื้ อ หาที่ สอนแล้ว เด็กยังสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒนาทักษะในการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างเด็ กกับ ผู ใ้ หญ่
ทั้ งนี้ สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย เรื่ อง Intergenerational Programming in Senior Housing: From Promise to Practice ที่ จั ด ท าโดย
Generations United ที่ พบว่าทั้งผูส้ ู งวัยและเด็กที่ เข้าร่ วมโปรแกรมต่างเห็ นถึงประโยชน์ที่ได้ คือ ผูส้ ู งอายุระบุว่าช่วยลดความโดด
เดี่ยว การแยกตัว เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ช่วยให้มีความนับถือตนเองและรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ตลอดจนยังรู ้สึกว่าตนเองได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน ซึ่ งสามารถทาสิ่ งที่มีประโยชน์ต่อชุมชนมากยิ่งขึ้น [22] ทั้งนี้ Intergeneration
Care Center ในสหรัฐฯ มีการเติบโตที่ดี จึงมีการขยายจานวนศูนย์เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก และมีแนวโน้มที่จะกระจายออกไปในวง
กว้างอย่างต่อเนื่ อง ด้วยรู ปแบบการนาผูส้ ู งอายุกบั เด็กวัยก่อนเรี ยนมาอยูร่ ่ วมกัน โดยมีกิจกรรมการเล่นและเรี ยนร่ วมกัน มีการดูแล
เด็กแบบไปและกลับ (daycare) สาหรับกิจกรรมประกอบด้วย การสอนเด็กให้วาดภาพ การร้องเพลง เป็ นต้น
อีกทั้ง ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในประเทศญี่ปุ่น ได้นาแนวคิดการเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นมาใช้ในพื้นที่เปิ ดสาหรับผูส้ ู งอายุที่
สามารถมาเยี่ยมชมหรื อพักระยะสั้นหากต้องการ โดยการใช้ชีวิตประจาวันของผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการมี ส่วน
ร่ วมกับเพื่อนบ้านโดยรอบ มีการใช้ชีวิตอย่างอิสระ เน้นทาตัวให้มีประโยชน์ และมีการอยูร่ ่ วมกับคนต่างวัย ทั้งนี้สถานที่ดงั กล่าวมี
ที่ต้ งั ใกล้กบั ชุมชมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน ดังนั้น เมื่อเด็กๆ มีการเดินทางไปหรื อกลับจากโรงเรี ยนจะสามารถพบปะกับ
ผูส้ ู งอายุที่พกั ในศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุดงั กล่าว นอกจากนี้ พนักงานในศูนย์ฯ สามารถนาบุตรหลานของตนเองมาฝากไว้ที่แผนกรับเลี้ยง
เด็กได้ ซึ่ งผูส้ ู งอายุจะมีโอกาสเล่นกับเด็กๆ ได้ และมีการจัดกิจกรรมให้ทาร่ วมแต่ละวันได้อย่างอิสระ เช่น การเล่นไล่จบั ลูกบอล
การทากิจกรรมช่วยผูส้ ู งอายุขายชาหรื อสิ นค้าในศูนย์ฯ ดังกล่าว ซึ่ งกิจกรรมที่กล่าวมาสามารถช่วยในการส่ งเสริ มพัฒนาการด้าน
ภาษาให้กบั เด็ก และขณะเดียวกันผูส้ ู งอายุกร็ ู ้สึกมีความสุ ขเพราะรู ้สึกว่าตนเองมีเพื่อน คลายเหงา ไม่โดดเดี่ยว [23]
ส าหรั บ ในบริ บ ทของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ยัง ไม่ พ บการศึ ก ษาที่ น าแนวคิ ด การดู แ ลภายใต้ก ารเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ นมาใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน อาจมีเพียงการศึกษาที่มีการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ในเด็กวัยเรี ยน ได้แก่ งานวิจยั เรื่ องกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบพหุ วยั บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น: องค์
ความรู ้จากชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัด กาญจนบุรี ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั พบว่า ความสาเร็ จของการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบพหุ วยั มีกลไกการทางานเชิงโครงสร้างผ่านการประสานงานระดับตาบลที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับนโยบาย เช่น สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น กรม
ส่ ง เสริ ม การเกษตร ส านัก งานกองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง กรมการพัฒ นาชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น รวมถึ ง
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ควรมี บทบาทในการส่ งเสริ มสนับสนุ น และการกาหนดแนวคิดหรื อนโยบายเฉพาะทางการศึ กษาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการสนับสนุ นจากทุนทางสังคมนั้นๆ จัดสรรงบประมาณ และประสาน
สัมพันธ์ในระดับต่างๆ ในรู ปแบบภาคีเครื อข่าย หรื อหุ ้นส่ วนการเรี ยนรู ้ ที่มีความรู ้ความเข้าใจในประเด็นการเรี ยนรู ้ แบบพหุ วยั
อย่างถ่องแท้ เพื่อเอื้อให้ผจู ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถปฏิบตั ิงานเชิ งรุ กในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบพหุ วยั ต่อยอด
และบูรณาการจากกิจกรรมเดิมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น อีกทั้งการกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบพหุ วยั
ของชุมชน เป็ นการช่วยผลักดันให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดาเนิ นการอยูพ่ ฒั นาต่อไปอย่างยัง่ ยืน [24] ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
เรื่ องการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่จงั หวัดศรี สะเกษ [25] ซึ่ งการดูแลตนเอง
ของผูส้ ู งอายุมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นในการดูแลสุ ขภาพทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าในตนเอง
และการถ่ายทอดความรู ้สู่สังคม กล่าวคือ ผูส้ ู งอายุลว้ นเป็ นผูท้ ี่มีองค์ความรู ้และภูมิปัญญาในแต่ละด้านที่หลากหลาย ซึ่ งผูส้ ู งอายุ
สามารถนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาดังกล่าวมาถ่ายทอดความรู ้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปได้เรี ยนรู ้ โดยปั จจัย
เกื้อหนุนได้แก่ การมีส่วนร่ วม ความสนใจ ความถนัดของผูส้ ู งอายุ อายุและผลประโยชน์ที่จะได้รับ การสร้างกลุ่มเครื อข่ายและการ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีการนารู ปแบบการดูแลภายใต้การเชื่อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นที่นามาสู่ การส่ งเสริ ม
พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย ใน ที่ ชัด เจน ซึ่ งในทรรศนะของผูเ้ ขี ย นจึ ง มี มุ ม มองว่า ควรมี ก ารน ารู ป แบบการดู แ ลภายใต้ก ารเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ต่างรุ่ น มาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานรั บผิดชอบหลักที่ มีบทบาทหน้าที่ สาคัญในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในชุ ม ชน โดยอาจเป็ น
ทางเลื อกใหม่ที่น่าสนใจในการดู แลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศกั ยภาพ ด้วยการออกแบบกิ จกรรมที่ ผูส้ ู งอายุและเด็กปฐมวัย
สามารถทาร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ขและเป็ นอิสระ อาทิเช่น กิจกรรมการสอนให้เด็กให้วาดภาพ ระบายสี การร้องเพลงและเต้นรา
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ร่ วมกัน การเล่าเรื่ องหรื อนิ ทานต่างๆที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการถามตอบร่ วมกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ควรประเมินความ
ต้องการและความถนัดของผูส้ ู งอายุ ตลอดจนมี การเสริ มสร้ างพลังอานาจให้แก่ ผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากการเสริ มพลังอานาจ เป็ น
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีพลังเข้มแข็งในการดาเนิ นชี วิตของตนได้อย่างเหมาะสม ส่ งผลให้บุคคลมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
รู ้ สึกว่าตนเองมี คุณค่าและสามารถดึ งศักยภาพที่ มีอยู่ในตนเองออกมาใช้[26] อี กทั้งควรได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรและ
หน่ วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน ตลอดจนภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่ วยงานของภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ งการนารู ปแบบการดูแลเด็กดังกล่าวถือเป็ นการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยความเชื่อใน
ศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรทั้งสองช่วงวัย

บทสรุป
แนวคิดการดูแลเด็กภายใต้การเชื่ อมความสัมพันธ์ต่างรุ่ นระหว่างเด็กและผูส้ ู งอายุ เป็ นแนวคิดที่ได้รับความสนใจใน
ปั จจุ บนั เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของสัดส่ วนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยมี ความเชื่ อว่าผูส้ ู งอายุยงั สามารถท า
คุณประโยชน์ในการเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ู งอายุและเด็กปฐมวัย จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชากรทั้งสองช่วงวัยในชุมชน ดังนั้นจึ ง
เป็ นแนวคิดที่เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ
นาแนวคิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน โดยการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ ตลอดจนองค์กรหรื อหน่ วยงานภาคีเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้องในชุมชน อันจะนามาสู่ การพัฒนาศักยภาพในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ยงั่ ยืนต่อไป
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