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บทคดัย่อ 
การดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น เป็นแนวคิดท่ีได้รับความสนใจ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของ

ประชากรผูสู้งอายุ และศกัยภาพผูสู้งอายุไดรั้บความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยแนวคิดน้ีสามารถเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของ
ผูสู้งอายุ ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน เพื่อลดปัญหาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของ
ผูสู้งอายุ นอกจากน้ีแนวคิดดงักล่าวยงัสามารถส่งเสริมพฒันาการด้านภาษา ด้านอารมณ์และสังคมในเด็กและวยัรุ่นได้ ซ่ึงมีขอ้มูลเชิง
ประจกัษพ์ิสูจน์แลว้วา่แนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น สามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อพฒันาการและคุณภาพชีวติ
ท่ีดีข้ึนของทั้งเด็กปฐมวยัและผูสู้งอาย ุ ดงันั้นแนวคิดการดูแลเด็กภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ผูสู้งอายใุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั จึงมีแนวโน้มในอนาคตท่ีจะเป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีน่าสนใจทางเลือกหน่ึง นอกจากน้ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใน
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมศกัยภาพของผูสู้งอายใุนชุมชน โดยใชแ้นวคิดการดูแล
ภายใตก้ารเช่ือมความสมัพนัธ์ต่างรุ่น เพื่อการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัใหเ้กิดข้ึนจริงอยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยนืในอนาคตถดัไป 
 

ค าส าคัญ : การดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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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 
 
 

บทน า   
แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2564 ได้ก าหนดกรอบทิศทางการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยให้

ความส าคญักบัตวัเด็กและเยาวชนตลอดจนบริบทแวดลอ้มตวัเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนา สังคมและ
ส่ือต่างๆ ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยั [1]  นอกจากน้ียงัมีผลการศึกษาพบว่า
การลงทุนในการพฒันาเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวยั จะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและให้ผลตอบแทนแก่สังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว และยงัมี
งานวิจยัจ านวนมากท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในเดก็ปฐมวยัใหผ้ลตอบแทนต่อสังคมท่ีคุม้ค่าอยา่งยิง่ ดงันั้นผูว้างนโยบายควร
จะหันมาให้ความส าคญักบัการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีคุณภาพท่ีส่งเสริมทั้ งทกัษะดา้น
สติปัญญา (cognitive skills) และทกัษะดา้นบุคลิกภาพ (personality or character skills) รวมไปถึงนโยบายท่ีส่งเสริมการอบรมเล้ียง
ดูเดก็ท่ีมีคุณภาพ [2]   

ทั้ งน้ีข้อมูลจากการส ารวจสถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวยัด้วยแบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) โดยมีการสุ่มคดักรองเด็กปฐมวยัท่ีอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดือน ใน
ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ผลการส ารวจพบวา่เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการสมวยัเพียง ร้อยละ 71.7 พฒันาการสงสัยล่าชา้ ร้อยละ 21.6 และ
ในปี พ.ศ. 2560 ผลการส ารวจพบวา่เด็กปฐมวยัมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 78.4 และพฒันาการสงสัยล่าชา้ ร้อยละ 21.6 [3]  ซ่ึงจาก
ขอ้มูลดงักล่าวทุกภาคส่วนจึงควรใหค้วามส าคญักบัตวัเด็กและเยาวชน ท่ีจะตอ้งเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเพื่อการยกระดบัคุณภาพ
ทุนมนุษยข์องประเทศ โดยการพฒันาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยัใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและมีพฒันาการท่ีสมวยัตามช่วงอาย ุ [1] 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือเด็กปฐมวยัซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุควรให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมสุขภาพโดยมีพฒันาการท่ีสมวยั และไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ตลอดจนไดรั้บการปลูกฝังใหเ้ดก็เรียนรู้ลกัษณะนิสัยอนัดีงามและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการได้
ฝึกใหเ้ดก็รู้จกัควบคุมอารมณ์ และความสามารถต่างๆ เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง ทกัษะการแกปั้ญหา การคิดเชิงบริหาร การมี
วินยั ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น โดยความสามารถดงักล่าวสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการสร้างรากฐานในวยัน้ี [4-7] ซ่ึง
ผูดู้แลเดก็จึงมีบทบาทท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะช่วยดูแลและพฒันาเดก็ปฐมวยัใหเ้ดก็เติบโตอยา่งมีคุณภาพ และเป็นพ้ืนฐานท่ีดีใน
วยัถดัไปอยา่งมัน่คง 
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ดงัจะเห็นไดว้่า ปัจจุบนัพบปัญหาสัดส่วนผูสู้งอายเุพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัประชากรทั้งหมด ซ่ึงขอ้มูลจาก
รายงาน World Population Prospects)[8] ระบุว่า จ านวนผูสู้งวยัของโลกซ่ึงใชเ้กณฑ์อายุ 60 ปี ข้ึนไป จะเพ่ิมข้ึนจาก 962 ลา้นคน 
ในปี 2017 ถึง 2 เท่า เป็น 2.1 พนัลา้นคนในปี 2050 และเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 3 เท่าในปี 2100 เป็น 3.1 พนัลา้นคน ส าหรับประเทศไทย
เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแลว้ เพราะสัดส่วนของประชากรไทยท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี มี
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้ งหมด รายงานยงัคาดการณ์ว่า ประชากรไทยท่ีมีอายุ 65 ปี ข้ึนไป จะมีจ านวน 17 ลา้นคน 
มากกวา่ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ไทยจึงเป็นหน่ึงในประเทศก าลงัพฒันาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีสัดส่วนประชากรสูงวยั
มากท่ีสุด [9] ซ่ึงสัดส่วนของประชากรสูงอายเุหล่าน้ีเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอดและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง  

ทั้งน้ี ในครอบครัวปัจจุบนัโอกาสการดูแลเด็กโดยผูสู้งอายนุั้นมีอตัราท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ผูสู้งอายมีุบทบาท
ในการดูแลและส่งเสริมพฒันาการเด็กมากยิ่งข้ึน เพราะในขณะท่ีบิดามารดาจ าเป็นตอ้งท างานนอกบา้นเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือแกปั้ญหา
ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของประเทศ แต่เด็กยงัคงมีปฏิสัมพนัธ์และมีกิจกรรมต่างๆกบัครอบครัวผ่านทางคุณปู่คุณย่า 
หรือคุณตาคุณยาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความผูกพนัทางอารมณ์ท่ีเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการเจริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามารถช่วยให้เดก็มีพฒันาการดา้นการส่ือสารท่ีดียิ่งข้ึน เพราะธรรมชาติผูสู้งอายมุกัใชเ้ร่ืองเล่า ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การดูแลเดก็ท่ีถ่ายทอดในสังคมไทยและน ามาสู่การพฒันาทกัษะการฟัง รวมถึงการจบัใจความของเดก็ โดยผูสู้งอายจุ  านวนมากมกั
ใชห้นงัสือนิทานร่วมกบัการเล่าเร่ือง ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมพฒันาการดา้นภาษาของเดก็ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็น
การดึงความสนใจของเดก็ใหป้ฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยไม่ปล่อยใหเ้ดก็ตอ้งอยูต่ามล าพงักบัส่ือทั้งแบบทีวหีรือดิจิทลัมากเกินไป จน
อาจกระทบต่อพฒันาการดา้นการส่ือสารของเดก็ได ้[10]  

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสัดส่วนผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว ทุกองค์กรและหน่วยงานต่างๆจึง
สนบัสนุนให้ผูสู้งอายุมีบทบาทในสังคมมากยิ่งข้ึน ประเทศในแถบตะวนัตกจึงไดมี้การน าแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างวยั 
(Intergenerational learning) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีน าประชากรต่างวยัมามีปฏิสัมพนัธ์ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ 
โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูสู้งอายมุากยิง่ข้ึนอยา่งมีสุขภาวะท่ีดี มีการคงความสามารถในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัให้อยู่ในระดับท่ีท าให้ชีวิตมีความสุขได้ [11] ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดการดูแลเด็กภายใตก้ารเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่น (Intergenerational care) ท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในต่างประเทศในระยะต่อมา 

บทความน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการน าเสนอแนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่
ท่ีจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองการมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนในภาวะท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งอายใุนปัจจุบนั ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
 

แนวคดิการดูแลภายใต้การเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น 
แนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น มาจากความเช่ือท่ีว่า ผูสู้งอายุยงัสามารถท าคุณประโยชน์ในการ

เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาชุมชน เพราะผูสู้งอายคืุอบุคคลท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผูถึ้งพร้อม
ทั้งคุณวุฒิ และวยัวุฒิ จึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าในชุมชน โดยแนวคิดน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ือแลกเปล่ียนทกัษะและ
ประสบการณ์ของประชากรต่างรุ่น ไดแ้ก่ ผูสู้งอายแุละเดก็ ผา่นการท ากิจกรรมและมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั โดยพ้ืนฐานของแนวคิดน้ี
มาจากหลายทฤษฎีร่วมกนั เช่น ทฤษฎีทุนทางสังคม ทฤษฎีการส่ือสารระหวา่งวยั ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสังคม ทฤษฎีการสร้าง
พลงัอ านาจ เป็นตน้ แต่ท่ีไดรั้บการอา้งอิงเป็นส่วนใหญ่ลว้นมาจากทฤษฎีทุนทางสังคม เน่ืองจากการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูสู้งอายุ
และเด็ก ซ่ึงทั้ง 2 วยัน้ี ลว้นจดัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในสังคม [12] นอกจากน้ียงัพบวา่ในหลายประเทศไดป้รับเปล่ียนแนวคิดใน
การดูแลผูสู้งอายุ โดยน าคนในสองรุ่น คือ ประชากรผูสู้งอายุและประชากรเด็ก มาอยู่ร่วมกนัในท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุหรือ
บ้านพกัคนชราท่ีปรับเปล่ียนให้เป็นศูนย์ดูแลคนต่างรุ่น (Intergeneration Care Center) ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีเช่ือมสัมพนัธ์ของ
ประชากรต่างรุ่น เพราะมีการรับเด็กเขา้มาดูแลเพ่ือเพ่ิมความสดใสของวยัเด็กให้กบัผูสู้งวยัท่ีจะช่วยให้มีอายุยืนยาวข้ึน และ
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ขณะเดียวกนัไดใ้ชป้ระสบการณ์ของผูสู้งอายุมาดูแลเด็กรุ่นใหม่ โดยแนวคิดไดเ้ร่ิมข้ึนในปี 1976 และแนวคิดน้ีไดข้ยายเขา้ไปสู่
ประเทศในเขตอเมริกาเหนือ และในปัจจุบนัศูนยดู์แลคนต่างรุ่น ไดข้ยายตวัมากข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นไปจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ซ่ึงต่อมาหลายประเทศไดน้ าแนวคิดน้ีไปปรับใช ้ทั้งประเทศองักฤษ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์[13]     

ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาบทบาทของคนผูท่ี้มีอายุ 50 ปีข้ึนไปในประเทศอเมริกา โดยสามารถท่ีจะเล่นและท ากิจกรรม
กบัร่วมกบัเด็กเพ่ือช่วยพฒันาคุณภาพของการดูแลเด็กปฐมวยั ซ่ึงสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กและ
ครอบครัว นอกจากน้ีบทความน้ียงัไดเ้สนอแนวคิด รูปแบบของคนสองวยัในการเป็นแหล่งทรัพยากรร่วมกนั และยงัช่วยลดภาระ
ให้กบัครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ยร่วมดว้ย [14]  นอกจากน้ี ยงัมีผลงานวิจยัจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นถึงผลดีของการน าคนต่างช่วง
วยัมาอยูร่่วมกนั อาทิเช่น การศึกษาโปรแกรมการเขา้ถึงและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนของต่างรุ่นคือวยัเด็กตอนตน้และผูสู้งอายใุนประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยงานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง ซ่ึงจดัข้ึนในช่วงภาคฤดูร้อน ผลวิจยัพบว่าเด็กวยัก่อนเรียนท่ีเขา้ร่วม
โปรแกรม มีทศันคติท่ีดีโดยแสดงออกจากการวาดภาพและยงัพบวา่เด็กมีพฒันาการทางสังคมท่ีสูงกวา่ โดยสามารถแสดงออกถึง
ความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่เดก็สามารถเขา้ถึงผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับผลงานวจิยัเชิงคุณภาพพบวา่เด็ก
ท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม สามารถกลา้แสดงออก ลดความกลวัและเขินอายได ้เขา้ใจถึงลกัษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ
มากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่การรวมคนต่างช่วงวยัน ามาสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนทั้งสองวยัโปรแกรมคนต่างรุ่น
น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าคนท่ีมีความต่างของวยัมาอยูด่ว้ยกนั โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกนัพูดคุย มีปฏิสัมพนัธ์กนั เอ้ือประโยชน์
ซ่ึงกนัและกนั สามารถท าใหเ้ดก็มีพฒันาการทางสังคม มีความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและมีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ส าหรับผูสู้งอายทุ  า
ใหรู้้สึกมีคุณค่าในตวัเองมากข้ึน ความส าคญัของโปรแกรมอยูท่ี่การไดท้ าความเขา้ใจสังคมท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการใหแ้ละการรับ 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งตวับุคคลและชุมชน [15] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเก่ียวกบัการได้
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจากการเรียนรู้ของคนต่างรุ่น ในศูนยดู์แลเด็กวยัก่อนเรียนและศูนยดู์แลผูสู้งอายุในประเทศไอร์แลนด์ 
โดยสัมภาษณ์ผูดู้แลศูนยจ์ านวน 5 คน ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติัการในการเรียนรู้ของคนสองช่วงวยั ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและยงัช่วยเพ่ิมเครือข่ายในชุมชนไดอ้ย่างเขม้แข็งและยัง่ยืน [16] ดว้ยเหตุน้ี แนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่นจึงเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจส าหรับองคก์รทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวยั ภายใตก้ารมีส่วน
ร่วมของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

สถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 [17] ไดก้  าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและอ านาจ
ดูแลและจดัท าบริการสาธารณะ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน ทั้ งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการใดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีบทบญัญติั
เก่ียวกบักลไกและขั้นตอนในการกระจายหนา้ท่ีและอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและอ านาจดงักล่าว
ของส่วนราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมดว้ย ทั้งน้ีศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดมี้การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนมาก 
นบัเป็นหน่วยงานส าคญัท่ีดูแลการจดัการศึกษาปฐมวยัของประเทศ โดยปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เพื่อจดัการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยั อาย ุ2 - 5 ปี ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบทั้งท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเองและ
รับถ่ายโอนจากส่วนราชการอ่ืน จ านวนทั้งส้ิน 19,429 แห่ง [18]  
 ส าหรับการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เดิมไดใ้ชม้าตรฐานการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีทั้ งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริหารจัดการ ดา้นบุคลากร  
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ดา้นอาคารอาคารสถานท่ี ดา้นวิชาการและกิจกรรมหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และดา้นการส่งเสริมเครือข่าย
พฒันา แต่ในปัจจุบนัไดมี้การประกาศใช ้“มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ” ทัว่ประเทศ น ามาสู่การเปล่ียนแปลงในการ
ปฏิบติัตามภารกิจของหน่วยงานต่อการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะตอ้งมีการด าเนินงาน
ภายใตค้ณะกรรมการพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทั้ง 4 กระทรวง ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ภายใตม้าตรฐานศูนยเ์ดก็เลก็แห่งชาติ [19] 
 ทั้งน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทย พบประเด็นท่ีส าคญัคือขาดการสร้างความมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
เร่ืองการพฒันาแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลสีวิเชียร อ  าเภอน ้ ายืน จงัหวดั
อุบลราชธานี ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากผลการวิจยัท่ีส าคญัพบว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั คือ การสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยใชก้ระบวนมีส่วนร่วม
ของชุมชน [20]  ดงันั้นทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งควรตระหนกัถึงประเด็นการสร้างความมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน 
เพ่ือการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตท้รัพยากรท่ีจ ากดัในทอ้งถ่ิน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ซ่ึงแนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น จึงเป็นแนวคิดท่ีส าคญั ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนไดอ้ยา่งน่าสนใจ หากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัพฒันารูปแบบการ
ดูแลและพฒันาเดก็ปฐมวยัโดยการมีส่วนร่วมของผูสู้งอาย ุและหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในชุมชน ภายใตแ้นวคิดดงักล่าวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

รูปแบบการดูแลภายใต้การเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในชุมชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ รูปแบบการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น มีการจดัโปรแกรมการเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นส าหรับสถานท่ีดูแล พกัฟ้ืน และช่วยเหลือในการด ารงชีวิตของผูสู้งอายุ 
คนพิการ และผูป่้วยท่ีตอ้งการพกัฟ้ืนระยะสั้น (Nursing Home) ในเขตชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลท่ีอธิบายถึงการจดัโปรแกรมการ
เช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นในลกัษณะน้ีข้ึนเพ่ือลดความเหงาและบรรยากาศท่ีน่าเบ่ือของศูนยดู์แลผูสู้งอายุท่ีมีอายุเฉล่ียท่ี 92 ปี ซ่ึง
ส่วนใหญ่จดัเป็นกลุ่มค่อนขา้งเปราะบาง ไม่สามารถเดินได ้และตอ้งใหค้วามช่วยเหลือดูแลใกลชิ้ด ทั้งน้ีพบวา่การอยูร่่วมกนัทั้งสอง
วยันั้น ผูสู้งอายุดงักล่าวสามารถท าให้เด็กมีพฒันาการทางสังคมและบุคลิกท่ีดี และไม่รู้สึกเกร็งแมจ้ะอยูร่่วมกบัผูสู้งอายุท่ีมีสภาพ
ร่างกายอ่อนแอหรือไม่สมบูรณ์ โดยมีลกัษณะของการออกแบบกิจกรรม โดยครูประจ าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจะพาเด็กๆ ไปเยี่ยม
ผูสู้งอายจุ  านวน 6 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงหากเป็นเดก็แรกเกิดจะใหเ้วลาผูสู้งอายไุดเ้ฝ้ามองอยา่งช่ืนชม โดยใหเ้วลาประมาณ 20 นาที แต่
ส าหรับเดก็โตจะใหเ้วลาประมาณ 60 นาที ขณะเดียวกนัผูสู้งอายท่ีุพ  านกัในศูนยด์งักล่าวจะสามารถเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในหอ้งเรียน
เดก็ๆ ได ้รวมทั้งมีการจดักิจกรรมประจ าวนัท่ีผูสู้งวยัและเดก็ๆ สามารถท าร่วมกนัได ้เช่น การร้องเพลง และการเตน้ร าร่วมกนั [21] 

นอกจากน้ี ยงัพบขอ้มูลจากศูนยดู์แลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น (Intergeneration Care Center) ในรัฐโอไฮโอ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีไดมี้การน าผูสู้งอายใุนชุมชนมาเป็นพ่ีเล้ียงสอนหนงัสือใหก้บัเดก็ เก่ียวกบัเร่ืองความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ หรือ
สอนใหอ้่านหนงัสือ ผา่นโปรแกรมท่ีช่ือวา่ Intergeneration Programs (IPs) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ือมสายสัมพนัธ์คนต่างรุ่น ไดแ้ก่ 
ระหวา่งผูสู้งอายแุละเด็ก ซ่ึงสามารถบรรเทาความโดดเด่ียว ความเศร้าและเหงาของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนันอกจาก
เด็กจะได้รับความรู้ในเน้ือหาท่ีสอนแล้ว เด็กยงัสามารถเรียนรู้และพฒันาทักษะในการติดต่อส่ือสารระหว่างเด็กกับผูใ้หญ่  
ทั้ งน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยเ ร่ือง Intergenerational Programming in Senior Housing: From Promise to Practice ท่ีจัดท าโดย 
Generations United ท่ีพบว่าทั้งผูสู้งวยัและเด็กท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมต่างเห็นถึงประโยชน์ท่ีได ้คือ ผูสู้งอายุระบุว่าช่วยลดความโดด
เด่ียว การแยกตวั เพ่ิมการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ช่วยให้มีความนบัถือตนเองและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากข้ึน
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ตลอดจนยงัรู้สึกว่าตนเองไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ซ่ึงสามารถท าส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนมากยิ่งข้ึน [22] ทั้งน้ี Intergeneration 
Care Center ในสหรัฐฯ มีการเติบโตท่ีดี จึงมีการขยายจ านวนศูนยเ์พ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะกระจายออกไปในวง
กวา้งอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยรูปแบบการน าผูสู้งอายกุบัเด็กวยัก่อนเรียนมาอยูร่่วมกนั โดยมีกิจกรรมการเล่นและเรียนร่วมกนั มีการดูแล
เดก็แบบไปและกลบั (daycare) ส าหรับกิจกรรมประกอบดว้ย การสอนเดก็ใหว้าดภาพ การร้องเพลง เป็นตน้  

อีกทั้ง ศูนยดู์แลผูสู้งอายใุนประเทศญ่ีปุ่น ไดน้ าแนวคิดการเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นมาใชใ้นพ้ืนท่ีเปิดส าหรับผูสู้งอายท่ีุ
สามารถมาเยี่ยมชมหรือพกัระยะสั้ นหากตอ้งการ โดยการใชชี้วิตประจ าวนัของผูสู้งอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการมีส่วน
ร่วมกบัเพ่ือนบา้นโดยรอบ มีการใชชี้วิตอยา่งอิสระ เนน้ท าตวัใหมี้ประโยชน์ และมีการอยูร่่วมกบัคนต่างวยั ทั้งน้ีสถานท่ีดงักล่าวมี
ท่ีตั้งใกลก้บัชุมชมและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ดงันั้น เม่ือเด็กๆ มีการเดินทางไปหรือกลบัจากโรงเรียนจะสามารถพบปะกบั
ผูสู้งอายท่ีุพกัในศูนยดู์แลผูสู้งอายดุงักล่าว นอกจากน้ีพนกังานในศูนยฯ์ สามารถน าบุตรหลานของตนเองมาฝากไวท่ี้แผนกรับเล้ียง
เด็กได ้ซ่ึงผูสู้งอายจุะมีโอกาสเล่นกบัเด็กๆ ได ้และมีการจดักิจกรรมให้ท าร่วมแต่ละวนัไดอ้ยา่งอิสระ เช่น การเล่นไล่จบัลูกบอล 
การท ากิจกรรมช่วยผูสู้งอายขุายชาหรือสินคา้ในศูนยฯ์ ดงักล่าว ซ่ึงกิจกรรมท่ีกล่าวมาสามารถช่วยในการส่งเสริมพฒันาการดา้น
ภาษาใหก้บัเดก็ และขณะเดียวกนัผูสู้งอายกุรู้็สึกมีความสุขเพราะรู้สึกวา่ตนเองมีเพ่ือน คลายเหงา ไม่โดดเด่ียว [23]  

ส าหรับในบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยงัไม่พบการศึกษาท่ีน าแนวคิดการดูแลภายใต้การเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่นมาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน อาจมีเพียงการศึกษาท่ีมีการน าแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้น
การศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเด็กวยัเรียน ไดแ้ก่ งานวิจยัเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวยับนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน: องค์
ความรู้จากชุมชนบา้นหว้ยสะพานสามคัคี จงัหวดั กาญจนบุรี ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยั พบวา่ ความส าเร็จของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพหุวยัมีกลไกการท างานเชิงโครงสร้างผา่นการประสานงานระดบัต าบลท่ีมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระดบันโยบาย เช่น ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรมการพฒันาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
สถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีควรมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน และการก าหนดแนวคิดหรือนโยบายเฉพาะทางการศึกษาท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้การสนบัสนุนจากทุนทางสังคมนั้นๆ จดัสรรงบประมาณ และประสาน
สัมพนัธ์ในระดบัต่างๆ ในรูปแบบภาคีเครือข่าย หรือหุ้นส่วนการเรียนรู้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นการเรียนรู้แบบพหุวยั
อยา่งถ่องแท ้เพ่ือเอ้ือให้ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถปฏิบติังานเชิงรุกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวยัต่อยอด
และบูรณาการจากกิจกรรมเดิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน อีกทั้งการก าหนดวิสัยทศัน์การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวยั
ของชุมชน เป็นการช่วยผลกัดนัให้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีด าเนินการอยูพ่ฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยืน [24] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
เร่ืองการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายเุพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยนืในพ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ [25]  ซ่ึงการดูแลตนเอง
ของผูสู้งอายมีุรูปแบบกิจกรรมท่ีเนน้ในการดูแลสุขภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าในตนเอง
และการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม กล่าวคือ ผูสู้งอายลุว้นเป็นผูท่ี้มีองคค์วามรู้และภูมิปัญญาในแต่ละดา้นท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูสู้งอายุ
สามารถน าองค์ความรู้และภูมิปัญญาดงักล่าวมาถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดเ้รียนรู้ โดยปัจจยั
เก้ือหนุนไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ความสนใจ ความถนดัของผูสู้งอาย ุอายแุละผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ การสร้างกลุ่มเครือข่ายและการ
สนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 

อยา่งไรก็ตาม ในประเทศไทยยงัไม่มีการน ารูปแบบการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นท่ีน ามาสู่การส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัใน ท่ีชัดเจน ซ่ึงในทรรศนะของผูเ้ขียนจึงมีมุมมองว่าควรมีการน ารูปแบบการดูแลภายใต้การเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่น มาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน โดยอาจเป็น
ทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีศกัยภาพ ดว้ยการออกแบบกิจกรรมท่ีผูสู้งอายุและเด็กปฐมวยั
สามารถท าร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นอิสระ อาทิเช่น กิจกรรมการสอนใหเ้ดก็ใหว้าดภาพ ระบายสี การร้องเพลงและเตน้ร า
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ร่วมกนั การเล่าเร่ืองหรือนิทานต่างๆท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและมีการถามตอบร่วมกนั เป็นตน้ ทั้งน้ีควรประเมินความ
ตอ้งการและความถนัดของผูสู้งอายุ ตลอดจนมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจให้แก่ผูสู้งอายุ เน่ืองจากการเสริมพลงัอ านาจ เป็น
กระบวนการพฒันาบุคคลให้มีพลงัเขม้แข็งในการด าเนินชีวิตของตนไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งผลให้บุคคลมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองออกมาใช้[26] อีกทั้ งควรไดรั้บการสนับสนุนจากองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวยัในชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน ซ่ึงการน ารูปแบบการดูแลเด็กดงักล่าวถือเป็นการใชท้รัพยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยความเช่ือใน
ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์และก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติของประชากรทั้งสองช่วงวยั 

 

บทสรุป 
 แนวคิดการดูแลเด็กภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นระหว่างเด็กและผูสู้งอายุ เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจใน
ปัจจุบนั เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีความเช่ือว่าผูสู้งอายุยงัสามารถท า
คุณประโยชน์ในการเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาชุมชน ทั้งน้ีมีขอ้มูลเชิงประจกัษแ์สดงให้เห็นวา่การเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นกิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูสู้งอายุและเด็กปฐมวยั จะก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งสองช่วงวยัในชุมชน ดงันั้นจึง
เป็นแนวคิดท่ีเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสามารถ
น าแนวคิดน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ ตลอดจนองคก์รหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในชุมชน อนัจะน ามาสู่การพฒันาศกัยภาพในการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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