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บทคัดย่อ
การศึก ษานี้เ ป็น การศึก ษาจากการทบทวนเอกสาร บทความ งานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมถึง การสัม ภาษณ์ผู้บ ริห าร
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้การสงเคราะห์และการดูแล
ผู้สูงอายุ รวมถึงแนวคิดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุในท้องถิ่นนั้น ๆ
ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้รับทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการด้านต่าง ๆ ของประชาชนมากที่สุด ได้ให้การสงเคราะห์และดูแลผู้สูงอายุเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่ระบุไ ว้ใน
กฎหมายแต่ละประเภทตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการบริหารประเทศ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และ
นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุค รวมทั้งนโยบายของผู้บ ริหารองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ต้อ งมีการเตรียมความพร้อ มรับ มือ
สังคมผู้สูงอายุ ที่กําลังอยู่ในระยะเริ่มต้น เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ระบบการบริหารจัดการเชิงรุก
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามนโยบายของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้มีแนวคิดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการให้การสงเคราะห์และ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งหมายความว่าจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับวัยแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการออม ด้ านการดูแ ลรัก ษาสุขภาพ และด้า นสั งคม รวมทั้ งส่ งเสริม และสนั บสนุ นให้ ครอบครัว และชุม ชน ตระหนั กถึ ง
ความสําคัญ คุณค่าของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเปรียบเสมือนผู้ทรงคุณค่าของสังคม
คําสําคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ
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Abstract
This study aimed to examine roles of Local Government Organizations (LGO) across Thailand in
promoting elderly care and assistance and the LGO administrators’ beliefs in preparing aging members of the
community. The data were obtained from reviews of related literature and semi-structured interviews with
two LGO Administrators. It was found that LGOs as the closest government agencies to people, are aware of
local problems and community needs. Accordingly, they implement elderly care and assistance policy as
prescribed by law as well as by respective local LGOs. Moreover, they establish several aging initiatives
especially to those who newly enter elderly years. For example, distributing elderly allowances, elderly clubs
are executed to promote elderly welfare. In terms of beliefs about elderly care, the administrators focus on
the importance of cooperation of individuals from different social levels and organizations such as family,
communities, private and public sectors. This can also raise aging awareness among those who are in
pre-elderly period. This means that people of all professions must be taught on how to cope with aging in
different planning such as saving, health care and social education. Also, their families and communities
should be made aware on the importance value of elderly . Because elderly as valued in society.
Key words: Local Government Organization; Elderly

บทนํา
ปัจ จุ บัน ประชากรผู้สู ง อายุ ทั่ วโลกมี แ นวโน้ม เพิ่ ม
มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โลกกํ า ลั ง ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจํานวนร้อยละ 7 ของประชากร
ทั่ ว โลก ข้ อ มู ล ของสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าโลกมีประชากร
จํานวน 7,058 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน
565 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8 (2013 World Population Data
Sheet ) ขณะเดียวกันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว
เช่นกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 คือ มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ โดยใช้อายุตามปีปฏิทิน
ที่ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป ซึ่ ง เป็ น คํ า นิ ย ามที่ เ ป็ น ทางการของ
“ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับปัจจุบัน พ.ศ.
2546 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546, ม.ป.ป.) โดยในปี
พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 10.7 ขณะที่ผู้สูงอายุของประเทศไทยมีอายุ 65
ปีขึ้นไป มีมากถึงร้อยละ 12.59 ซึ่งถือว่ามากที่สุดในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) และจาก
การฉายภาพประชากรพบว่า สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ.2553
ร้อยละ 20.5 ในปี พ.ศ.2565 และร้อยละ 32.1 ในปีพ.ศ. 2583
ทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อ กั ง วลในเรื่ อ งของการขาดแคลนแรงงาน
เนื่อ งจากในขณะที่ประชากรผู้สูง อายุ เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทางตรงกันข้าม ประชากรในวัยแรงงานหรือวัยทํางานมีการ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2556) นอกจากนี้ยังพบว่าความก้าวหน้า
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ส่งผลให้
ประชากรมีอ ายุ ยืน ยาวมากขึ้ น และจากสั งคมไทยที่มี การ
เปลี่ยนแปลง เช่น การครองตัวเป็นโสดของประชาชนมากขึ้น
ทําให้อัตราการเกิดน้อยลง และคาดว่ าอีก 20 ปีข้างหน้ า
ประเทศไทย จะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือ มีสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือ
อาจกล่าวได้ว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์: Age Society” และต่อจากนั้นอีกเพียง
10 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”
(เจษฎา โชคดํารงสุข, 2556) ด้วยข้อมูลและเหตุผลข้างต้น
เป็ น ผลให้ ใ นปี พ.ศ.2558 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง “กรมกิ จ การ
ผู้สูงอายุ (ผส)” ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ กรม
รองรั บ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง หมด ถื อ เป็ น
หน่วยงานหลักที่แต่เดิมประเด็นเรื่องผู้สูงอายุจะเป็นระดับ
สํานักภายใต้กรมหนึ่งดูแลเท่านั้น (สุนทรี พัวเวส, 2558)
ดังนั้น การก้าวขึ้นสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของ
สังคมไทย ย่อ มส่ งผลให้ วิถี ชีวิ ตและพฤติ กรรมของผู้ค นใน
สั ง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว เช่ น กั น ทํ า ให้
หน่วยงานภาครัฐตั้ง แต่ร ะดับ ชาติจ นถึง ระดับ ท้อ งถิ่น ซึ ่ง
หมายถึง องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ซึ่ ง ได้ แ ก่
องค์ การบริห ารส่ วนจั งหวั ด เทศบาล องค์การบริ หารส่ว น
ตําบล กรุงเทพ และเมืองพัทยา ต้องมีการเตรียมมาตรการ
ออกมารองรับอย่างทันท่วงที พร้อมที่จะก้าวทันสถานการณ์
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ของผู้สูงอายุ และปรับกระบวนทัศน์เดิมจากที่มองผู้สูงอายุ
ว่าเป็นภาระของสังคม ให้เป็นผู้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมา
ยาวนานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทย ได้มีการจัด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมไว้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ น 4 รู ป แบบคื อ การ
ประกันสังคม การช่วยเหลือสาธารณะ การบริการสังคม และ
การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน ซึ่งเป็นการบริหาร
จั ด การทั้ ง ในส่ ว นของภาครั ฐ และภาคเอกชน (สุ ด ารั ต น์
สุดสมบูรณ์, 2557)
อปท. ถื อว่าเป็ นองค์กรภาครั ฐที่ ได้ รั บการถ่ ายโอน
ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ภารกิจ
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
โดยพระราชบั ญ ญั ติกํ า หนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ให้
อปท. จัดบริการสาธารณะไว้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส ไว้ในหมวด 2 มาตรา 16 (10) ระบุให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ให้การ
สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อ ยโอกาส และมาตรา 17(27) และให้ องค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีอํานาจหน้าที่ในการให้การสังคม
สงเคราะห์ และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เช่น เดีย วกับ เทศบาล
เมืองพัทยา และ อบต.
เพื่อให้ อปท. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริ ก ารสาธารณะเพื่ อประชาชนในท้อ งถิ่ นของตนเองตาม
พระราชบัญญัติข้างต้น จึงได้กําหนดให้จัดทําแผนปฏิบัติการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2543 โดยให้มีการถ่ายโอน
ภารกิจ ให้กับ อปท. ซึ่งแผนดังกล่าวกําหนดให้มีการถ่ายโอน
ภารกิ จ ด้ า นงานส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิ ต และเรื่ องการส่ งเสริ ม
อาชีพให้แก่ อปท. ประกอบด้วย การสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อ ยโอกาส
การนันทนาการ การส่งเสริ มกีฬา หรื อการจัดให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการ
สาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติ ด ต่ อ เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า ปั จ จุ บั น การจั ด บริ ก าร
สาธารณะ ในด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้มี
การดํ า เนิน การถ่ า ยโอนอํ า นาจหน้ า ที่ งบประมาณ และ
บุคลากรบางส่ วนจากส่ วนกลางและส่ว นภู มิ ภาคไปให้ส่ ว น
ท้องถิ่นดําเนินการ
นอกจากนั้น รัฐ ธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็น
การเฉพาะตั้งแต่มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 เพื่อกระจายอํานาจ
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ให้กับ อปท. มากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ว่า รัฐต้องให้
ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม ให้
อปท.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งมีอํานาจ
หน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น และได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ คือ มาตรา 53
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก
อั น เป็ น สาธารณะอย่ า งสมศั ก ดิ์ ศ รี และความช่ ว ยเหลื อ ที่
เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 80 (1) โดยสรุปคือ รัฐต้องดําเนินการตามแนว
นโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
ได้แก่ การคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการ
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพา
ตนเองได้
จากการศึกษาเอกสารพบว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระ
ของแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ อปท. แต่ลักษณะการทํางานหรือ
บทบาทหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุของประเทศไทยยั ง
มุ่งเน้นในแบบเดิม คือ การให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ มิใช่
เป็ นการส่งเสริ มและช่ วยให้ผู้ สู งอายุมี ความสุ ขในการใช้ ชี วิ ต
อย่ างมี คุ ณภาพในวั ยชรา รวมทั้ งไม่ มี การเตรี ยมความพร้ อม
สําหรับผู้ที่ย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
การศึ กษาในครั้ งนี้ ไ ด้ มาจากการทบทวนเอกสาร
บทความและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การสั ม ภาษณ์
ผู้บริหาร อปท. พบว่า การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยเกิด ขึ้น อย่า งรวดเร็ว ทํา ให้สัง คมไทยมีเ วลา
น้อยที่จะเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และถ้าไม่มีการ
ตั้งรับที่ดี ในอนาคตปัญหาเหล่านั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อ
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อปท. พบว่า อปท. ให้
ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
น้อยมาก แต่เข้าใจดีว่าผู้สูงอายุมีปริมาณมากขึ้นทุกปี และจะ
ส่ งผลกระทบมากขึ้ นในอนาคต ซึ่ งมี ข้ อสรุ ปดั งนี้ (1) ความ
สัมพันธ์ในระหว่างสมาชิกในครอบครัว แต่เดิมผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน แต่ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป
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ในทิศทางที่ทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้จะมีผลทําให้การอยู่ร่วมกันและการเกื้อหนุนกันของสมาชิก
ในครอบครัวน้อยลง (2) ผู้สูงอายุทุกคนจะมีรายได้จากเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามอัตราที่กําหนดตาม
ช่วงอายุเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ เพื่อลด
ภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งบางครอบครัวฐานะทาง
เศรษฐกิ จไม่ ดีพอ ไม่ สามารถเกื้อกูลให้ผู้สู งอายุดําเนินชีวิ ต
อย่ า งมี ค วามสุ ข เท่ า ที่ ค วร (3) ปั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพที่ มี
แนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคชรา โรคที่เกิดจากการสึกหรอ
เสื่อมโทรมของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โรคซึมเศร้าซึ่ง
อาจจะเกิดจากการถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
จากคนในครอบครั วเท่ าที่ ควร และโรคความจํ าเสื่ อม เมื่ อ
ผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยการเข้ารับบริการด้านสุขภาพแม้จะมี
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ในทางปฏิบัติผู้สูงอายุมัก
เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ซึ่งเป็นการให้บริการเบื้องต้น เพราะผู้สูงอายุจํานวนมากไม่
สะดวกเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลประจําอําเภอ หรือ
โรงพยาบาลประจําจังหวัด เนื่องจากบางรายมีปัญหาในการ
เดินทาง บางรายมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแล จึงจําเป็นอย่างยิ่ง
ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ
ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลให้เหมาะสมเท่าที่ควรจะเป็น
และที่สําคัญ อปท.ควรรณรงค์ให้มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุในยามจําเป็น กรณีผู้สูงอายุไร้ญาติจะได้
มีการเยี่ยมบ้านและคอยช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วย
การศึ ก ษาเอกสารยั ง พบอี ก ว่ า ปั จ จุ บั น อปท.ได้
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการผู้สูงอายุ โดยเรียงตามลําดับคือ การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ การจัดให้ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้ น
การจัดงานประเพณีรดน้ําขอพรจากผู้สูงอายุประจําปี การส่งเสริม
กิ จกรรมผู้ สู งอายุ สั ญจรประจํ าเดื อน การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น
ชมรมผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ตํ า บล ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการ
ดําเนินงานในเชิงบูรณาการและในรูปคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
(พันนิภา บุญจริง, 2558) การจัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่
การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และการส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ผู้บริหารท้องถิ่นยังได้มีการเสนอแนวคิดว่าควรมีการ
เพิ่มทักษะ อาชีพ และเสริมรายได้ในชีวิตประจําวัน และการจัด
กิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมที่ อปท.ได้ปฏิบัติ
นั้นจะมีลักษณะเป็นเชิงตั้งรับคอยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งเป็น
กิจกรรมเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ผู้บริหาร อปท. ส่วนใหญ่เห็นว่า อปท.ดูแล
ผู้สูงอายุได้ดีกว่าส่วนกลาง เนื่องจาก อปท.มีความใกล้ชิดกับ
ผู้สูงอายุ ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ

อย่างแท้จริง รวมทั้งเล็งเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
สามารถหาวิ ธี ป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
ปัญหาและความต้องการ แต่ผู้บริหาร อปท.ก็ได้ตระหนักถึ ง
อุปสรรคด้านงบประมาณจํานวนมากที่จําเป็นในการใช้จ่ายเพื่อ
การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งท้องถิ่นมีรายได้น้อยและต้อง
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน
ไฟฟ้า ประปา ถนน ฯลฯ แต่ผู้บริหาร อปท. ท่านหนึ่งให้ความ
คิดเห็นว่า ส่วนกลางดูแลได้ดีกว่า เนื่องจากปัญหาผู้สูงอายุซึ่งมี
จํา นวนเพิ่ ม มากขึ้น ทุก ปี ต้อ งใช้ ง บประมาณมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านรายได้ และด้านสุขภาพ จึงต้องให้ส่วนกลางซึ่ง มี
งบประมาณเพียงพอเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้มีผู้บริหาร อปท.
ได้กล่าวว่า ทั้ง อปท.และหน่วยงานกลางต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกั นเพราะว่ าท้ องถิ่ นทราบถึ งปั ญ หาความต้ อ งการของ
ผู้สูงอายุ แต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในขณะที่ส่วนกลางมี
งบประมาณแต่ ไ ม่ ทราบถึง ปั ญหาที่ แท้ จริ ง ดัง นั้น การดู แ ล
ผู้สูงอายุจํานวนมากให้สามารถอยู่ไ ด้อ ย่างมีค วามสุ ข ต้อ ง
อาศัย หลายภาคส่ว นในการส่ง เสริม ให้ผู้สูง อายุมีคุณ ภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ
ของรัฐ โดยเฉพาะ อปท. ตามอํานาจหน้าที่ต้องให้การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ผู้บริหาร อปท. ยังเล็งเห็นว่า อปท.จะต้อง
มีก ารเตรีย มความพร้อ มในการรองรับ ปัญ หาผู้สูง อายุที่มี
เพิ่ม มากขึ้น โดยให้ป ระชาชนในพื้น ที่เ ตรีย มความพร้อ ม
ตั้งแต่วัยทํางาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม ด้านความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสําคัญ เพราะสังคม
และวัฒนธรรมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทุกคนต้องยืนอยู่บนขา
ตัวเอง ดังนั้น การเตรียมวัยทํางานให้พร้อมกับการเข้าสู่การ
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุข ลดการพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด อปท. จึงต้องเข้าไป
ส่ง เสริม ให้ค นในวัย ทํ า งานเตรีย มความพร้อ มเข้า สู ่ว ัย
สูงอายุในอนาคต โดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น
(1) ส่งเสริมให้มีการออมตั้งแต่วัยทํางานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
รายได้ น้ อ ยลงแต่ ร ายจ่ า ยยั ง คงมี เ ท่ า เดิ ม หรื อ เพิ่ ม มากขึ้ น
เพราะเมื่ อ สู ง อายุ การเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยอาจเพิ่ ม ขึ้ น การมี
หลั กประกัน รายได้ เป็ น ปัจ จัย สํา คัญ ในการดํา รงชี วิต อย่ า ง
มั่น คง โดยเฉพาะในปั จ ฉิม วั ยที่ ไ ม่ ไ ด้ทํ า งานหารายได้ห รื อ
รายได้ล ดลง โอกาสการมีง านทํ า และมีร ายได้สํ า หรับ
ผู้สูงอายุมีจํากัด ความมั่นคงในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุเป็น
สิ่ง สํา คั ญ ซึ่ง อาจจะส่ง ผลกระทบต่อ การดํ า รงชีว ิต ในวัย
สูง อายุ ดัง นั้น ผู้ที่อ ยู่ใ นวัย ทํา งานควรจะมีก ารออมไว้ใ ช้
ในช่วงที่สูงวัย เพื่อลดปัญหาการพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด โดย
อปท. ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการออมตั้งแต่ในวัย
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ทํางาน เพื่อให้มีกําลังทรัพย์เพียงพอในการดํารงชีวิตในช่วง
บั้นปลายชีวิต ในลักษณะการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้คนในวัยทํางานมีพฤติกรรมการออมที่เหมาะสม เช่น การ
จัดตั้งหน่วยจัดการบริการการเงินในท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ
อาจเป็นในรูปของสหกรณ์ กองทุน หรือธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น
(2) เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ส่งเสริมให้คนวัยทํางานใส่ใจ
การดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย รณรงค์
ให้มีการออกกําลังกายและให้มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ
การส่งเสริมให้วัยทํางานมีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่
การเป็นผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญต่อสังคมผู้สูงวัย
ที่มีคุณ ภาพ ทั้ง นี้จ ะช่ว ยลดภาระแก่ห น่ว ยงานของรัฐ ใน
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี จํ า นวนมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และต้ อ งใช้
งบประมาณจํานวนมากในการดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งรัฐอาจประสบปัญหาเรื่องงบประมาณในการดูแล
ผู้สูงอายุ ดังนั้นครอบครัวและชุมชนต้องร่วมมือกัน โดย อปท.
ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีงานทํา
มีรายได้เพียงพอเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีและ
ให้สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบของจิตอาสา
(3) เตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย วัยทํางานเป็นวัยที่มีความ
พร้อมในการทํางานและหารายได้ ดังนั้น การสร้างที่อยู่อาศัย
ควรคํานึงถึงการสร้างเพื่อรองรับการเป็นผู้สูงอายุในอนาคตด้วย
เช่น มีราวบันได มีทางลาด มีการออกแบบอาคารแบบอารยะ
สถาปัตย์ เป็นต้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการอยู่อาศัย
และการเดินทาง
นอกจาก อปท. แล้ ว ครอบครั ว และชุ ม ชนต้ อ ง
แสดงบทบาทหลัก ในการดูแ ลผู้สูง อายุเ พื่อ ให้ผู้สูง อายุไ ด้
อยู ่ด ีม ีส ุข ซึ ่ง จะส่ง ผลต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ของ
ผู้สูงอายุได้ และ อปท.ควรเข้าไป มีบทบาทในการส่งเสริมให้
สมาชิก ในครอบครัว ดูแ ลผู ้ส ูง อายุโ ดยการสร้า งจิต สํ า นึก
ให้กับครอบครัวและชุม ชนตระหนัก รู้ถึง ความสํา คัญ และ
คุณงามความดีของผู้สูงอายุ มองผู้สูงอายุเป็น “ต้นทุนทาง
สังคม” ผู้สูงอายุบางคนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มี
ภูมิป ัญ ญาท้อ งถิ ่น เป็น ปราชญ์ช าวบ้า น อปท. จึง ควรนํ า
ประสบการณ์ข องผู้สูง อายุเ หล่า นี้ม าใช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยให้ผู้สูง อายุม าถ่า ยทอด
ให้ล ูก หลานในชุม ชน เพื่อ ให้ค วามรู ้ที่อ ยู ่กับ ตัว ผู ้สูง อายุ
กระจายสู่ผู้อื่น และชุมชน รวมทั้งให้ผู้สูงอายุไ ด้เห็นคุณค่า
ของตนเอง พร้อ มกัน นั ้น ลูก หลานก็จ ะเห็น คุณ ค่า ของ
ผู้สูงอายุและเกิดเป็นความผูกพันระหว่างกันในที่สุด ความ
เอื ้อ อาทรก็จ ะตามมาโดยปริย าย รวมถึง ประสานให้ท าง
โรงเรีย นที่อ ยู่ใ นเขตพื้น ที่ข อง อปท. ปลูก ฝัง จิต สํา นึก ให้
นักเรียนดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
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ยั ง มี แ นวคิ ด อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจจากการ
สัมภาษณ์ ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น คื อ การเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อ
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยไม่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและการให้ส วัส ดิก ารสัง คมแก่ผู้สูง อายุเ ท่า นั้น
แต่ให้เล็งเห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุด คือ การดูแลและ
เตรียมประชากรในวัยก่อนสูงอายุให้มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หลักการ คือการป้องกัน
ที่ดี ต้องไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหา แต่ใช้วิธีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทหลักในการส่งเสริมให้บุตร
หลานตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญของผู้สูงอายุ และมี
การออมตั้งแต่อยู่ในวัยทํางาน สําหรับรูปแบบหรือแนวคิดใหม่
ที่ อปท. ได้เตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็น
แนวคิดเชิงรุก คือ (1) การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ โดยให้ อปท.
ต้องเป็นผู้นําร่องในการดําเนินการจ้างแรงงานในวัยผู้สูงอายุที่
มีสุขภาพดีและประสงค์จะทํางานที่เหมาะสมกับความรู้และ
อายุ เช่น อปท.ใดที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ ให้ดําเนินการ
ประเมินประสิทธิภ าพและจ้า งผู้สูงอายุเป็น ครูต่อไปจนถึง
อายุ 65 ปี หรือจ้างเหมาเป็นรายปี เป็นผู้ช่วยครู หรือพี่เลี้ยง
เด็ก หรืออาจจ้างผู้สูงอายุ ให้ทํางานเต็มเวลา หรือบางส่วน
ตามความประสงค์ ของผู้ สู ง อายุ (2) ให้ มี การจั ดศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถนะทางร่างกายและฝึกทักษะ โดยการจัดทําหลักสูตร
ระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานทางด้ านสาธารณสุข เพื่ อเตรียม
ความพร้อมในการดูแลร่างกายไม่ให้เสื่อมเร็วก่อนวัยอันควร
ฝึกทั กษะตามความเหมาะสมเพื่ อป้องกั นภาวะสมองเสื่ อม
และป้องกันการเกิดพัฒนาการถดถอย และ (3) จัดตั้งศูนย์
การเรีย นรู้ชุม ชน การที่ค นจะผ่า นห้ว งชีวิต มาจนได้ชื่อ ว่า
เป็น “ผู้สูง อายุ” นั้น เปรีย บเสมือ นเป็น การสะสมความรู้
และประสบการณ์ไ ว้ใ นตํา ราชีวิตเล่มใหญ่ และพร้อ มที่จ ะ
ถ่ า ยทอดให้ กั บ ลู ก หลานหรื อ คนรุ่ น หลั ง ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ค วร
มองข้ า มตํ า ราสํ า คั ญ เล่ ม นี้ โดยการจั ด ให้ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ผู้
ถ่ายทอดประสบการณ์และวิชาความรู้ ให้ คนรุ่นหลั งได้รั บรู้
เพื่อสืบทอดปัญญาและห่วงโซ่ทางวัฒนธรรม การดําเนินชีวิต
และการสืบ สานวัฒ นธรรมจากผู้สูง อายุสู่อ นุช นรุ่น ต่อ ไป
ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุใกล้ชิดกับครอบครัวและชุมชนมากที่สุด
การอบรมบ่มเพาะในครอบครัวและชุมชนจะทําได้ง่ายกว่า
ในบริบทของสังคม

สรุป
องค์ กรปกครองท้ องถิ่ น (อปท.) ของไทยมี อํ านาจ
หน้ า ที่ ต้ อ งจั ด การสงเคราะห์ แ ละดู แ ลความเป็ น อยู่ ข อง
ผู้สูงอายุให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพราะหากต้องการ
ให้ผู้สูง อายุมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีต้อ งมีปัจ จัย 4 หลัก ที่ อปท.
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ต้องทํางานในเชิงรุก คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ ต้องทําให้มีการออม
ตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการปลูกฝังวินัยการออม การเก็บออมตั้งแต่
วัยทํางาน มีที่อยู่อาศัยมั่นคง (2) ด้านสุขภาพ ต้องปลูกฝังตั้งแต่
เด็กเรื่องการดูแลสุขภาพ จนถึงวัยทํางาน ไม่ใช้ชีวิตให้มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยที่เกิดจากพฤติกรรมทั้งหลาย เพราะหาก
เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพอ่อนแอ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็ไม่พอใช้
ต้องมาจ่ายเพื่อการรักษาโรคและดูแลสุขภาพ (3) ด้านสังคม
ต้องเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูง หรือการทํางานกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชนหรือในท้องถิ่นของตนเอง และ (4) ด้านสภาพแวดล้อม
ทั้งในบ้านและชุมชน ต้องมีบ้านที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม
รองรั บ ที่ ดี มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเหมาะกั บ วั ย สู ง อายุ
เช่น พื้นไม่ลื่น มีราวจับในห้องน้ํา แสงสว่างเพียงพอ รวมถึง
สภาพแวดล้อมในชุมชนก็สําคัญ ซึ่งจากศึกษาค้นคว้า ทบทวน
เอกสารและงานวิ จั ย รวมทั้ งการสั มภาษณ์ ผู้บริ หารท้ องถิ่ น
จะเป็ นข้ อมู ลที่ สํ า คั ญที่ ส ามารถนํ า ไปเป็ น แนวทางในการ
กําหนดนโยบายของ อปท.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐหรือกฎหมายทุก
ระดับ นอกจากนี้ภารกิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้อง
สร้างระบบสาธารณูปโภคให้รองรับกับจํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้สูง อายุ นอกจากนั้น ครอบครัว และชุม ชน ยัง มีบ ทบาท
ในการสงเคราะห์แ ละดูแ ลผู้สูง อายุใ ห้มีคุณ ภาพชีวิต ที่ดี
และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต จึงสรุปได้ ว่า การให้การ
สงเคราะห์และดูแลผู้สูงอายุของไทยโดย อปท.นั้น ควรเป็นการ
สงเคราะห์และดูแลผู้สูงอายุบนพื้นฐานของความต้องการและ
ปัญหาที่แท้จริงของผู้สูงอายุ จึงจะนําไปสู่การสงเคราะห์และ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและยั่งยืนได้
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