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เรือ่งจากปก

นับแต่วันท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร 
มหาภมิูพลอดลุยเดช ในการเสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมเยียนทุกข์สุขของประชาชนเป็นครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจกิายน 
2498 ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นล�าดับมา ท้ังในฐานะท่ีทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและ 
ในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

หลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

“พระแม่ของแผ่นดิน” 

หลักการทรงงาน ตามแนวพระราชดำาริเก่ียวกับการพัฒนาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีสาระสำาคัญที่ตั้งอยู่บนหลักการดังนี้ คือ

1. ทรงให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนฐานของประเทศ อันได้แก่ “ชนบท” ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร และ “เกษตรกร”  
ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

2. ทรงให้ความส�าคญักับการพัฒนาด้านจติใจ เพ่ือให้เกิดความสนัตสิขุและเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างแท้จรงิ
3. ทรงให้ความส�าคัญกับ “โอกาส” ของราษฎรที่จะได้รับการพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นราษฎรในภูมิภาคใด 

ของประเทศ นับถือศาสนา หรือพูดภาษาใดก็ตาม ไม่ทรงแบ่งแยกหรือเน้นเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ทรงเห็นว่า ปกติราษฎรน้ัน 
มศีกัยภาพและความสามารถอยูแ่ล้ว เพียงแต่ให้โอกาสเขาได้ใช้ความรูค้วามสามารถเท่านัน้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

4. ทรงให้ความส�าคญักับการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ท่ีม ี“คน” เป็นศนูย์กลาง 
5. ทรงให้ความส�าคญักับการเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาของในหลวงรชักาลที ่9 และของรฐับาล 

พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ

            ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพ
ทรงจดัให้เปิดการฝึกอบรมอาชพีต่างๆ ตามความถนัดของราษฎรแต่ละภาคโดยเริม่จากการรวมกลุม่ทอผ้าไหมมดัหมี ่ผ้าแพรวา ผ้าขดิข้ึน

ในภาคอสีาน ภาคเหนือส่งเสรมิให้ปลกูหม่อนเลีย้งไหม การปักผ้า การท�าเครือ่งเงนิ การท�าเครือ่งป้ันดนิเผา การแกะสลกัไม้ ภาคกลางส่งเสรมิให้ 
มกีารอบรมท�าดอกไม้ประดษิฐ์ การป้ันตุ๊กตาชาววัง และการถนอมอาหาร ภาคใต้ส่งเสรมิให้จกัสานย่านลเิภา ให้มกีารฟ้ืนฟูการทอผ้าลายดอกพิกลุ 
ลายราชวัตร ลายดอกมะล ิฯลฯ เมือ่ผลงานจากโครงการหัตถกรรมต่างๆ เป็นท่ีทราบกันกว้างขวางขึน้จงึมข้ีาราชบรพิารและผูม้จีติศรทัธาทลูเกล้าฯ 
ถวายเงนิโดยเสดจ็พระราชกุศลเพ่ือทรงใช้จ่ายในกิจการเหล่านีแ้ละได้ขอพระราชทาน พระมหากรณุาให้ทรงก่อตัง้มลูนธิิขึน้ ในท่ีสดุ ก็ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ก่อตัง้มลูนิธิขึน้ในปี พ.ศ. 2519 พระราชทานชือ่ว่า “มลูนธิิส่งเสรมิศลิปาชพีพิเศษในพระบรมราชนิปูถัมภ์” ซึง่ต่อมาภายหลงัได้เปลีย่นชือ่ 
เป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และทรงรับเป็นประธานกรรมการของมูลนิธดิ้วยวัตถุประสงค์หลัก
ของมลูนธิิก็คอื เพ่ือจดัหาอาชพีเสรมิ เพ่ิมรายได้ให้แก่ชาวนา ชาวไร่ กับเพ่ือธ�ารงรกัษาและสนบัสนนุศลิปหัตถกรรมไทยให้เป็นท่ีนยิมของคนท่ัวไป 
มลูนธิิส่งเสรมิศลิปาชพีฯ ได้ขยายงานออกไปอย่างกว้างขวางมสีมาชกิมากมายกว่า แสนคน มศีนูย์ศลิปาชพีใหญ่ 8 ศนูย์ และมโีครงการศลิปาชพี
กระจายอยูท่ัว่ประเทศนับร้อยๆโครงการ นอกจากน้ียังมโีครงการฟาร์มตวัอย่างในพระราชด�ารโิครงการพัฒนาการเกษตรแบบเบด็เสรจ็ โครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชด�าร ิเป็นต้น

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
ทรงจัด “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ตามเสด็จไปรักษาพยาบาลราษฎรในถ่ินทุรกันดารแล้ว ยังทรงช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ  

ทรงช่วยเหลอืทหาร ต�ารวจ และราษฎรอาสาสมคัรตามชายแดน ทรงรเิริม่จดัตัง้มลูนิธิสายใจไทยในพระบรมราชปูถัมภ์ ในกรณีทีท่รงพบราษฎร 
เจบ็ป่วยกจ็ะทรงรบัไว้เป็นคนไข้ในพระบรม ราชานเุคราะห์ ทรงอปุถัมภ์องค์กรการกุศล สมาคม มลูนธิิต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ปลายปี พ.ศ. 2498 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ได้ทรงแต่งตัง้สมเดจ็พระบรมราชนิ ีให้ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย และ
ได้ทรงปฏิบตัพิระราชภารกิจด้านนีอ้ย่างเตม็ที ่กิจการของสภากาชาดไทยเจรญิก้าวหน้า ได้รบัความร่วมมอืจากต่างประเทศและจากประชาชนไทย 
ทุกชั้นเป็นอย่างดีตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด คือ การบริจาคโลหิตซึ่งจะมีประชาชนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันพระราชสมภพ และวันประสตูขิองพระบรมวงศ์มากเป็นพิเศษ สร้างความประทบัใจแก่วงการกาชาดทัว่โลกเป็นอย่างย่ิง ทรง 
ช่วยเหลอืราษฎรทีเ่จบ็ไข้ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการรกัษาแก่ราษฎรเป็นจ�านวนปีละหลายพันคน โดยทรงใช้จ่ายจากพระราชทรพัย์
ส่วนพระองค์ มพีระราชเสาวณีย์ให้นางสนองพระโอษฐ์ และเจ้าหน้าทีก่องราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระบรมราชนีินาถ ตลอดจนอาสาสมคัร
ทีม่าร่วมปฏิบตังิานถวายช่วยกันดูแลราษฎรท่ีเจบ็ป่วยน้ีอย่างใกล้ชดิ และให้ปฏบิตัต่ิอราษฎรทีป่่วยไข้เสมอืนญาติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ พนักงานและลกูจ้าง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

ขอขอบคณุข้อมูลประกอบจาก 
• หนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ “ก�าไรของแผ่นดิน” โดยส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ : 2546
• หนังสือ รัตนราชินีศรีประเทศ โดยส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ : 2549
• หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการออนไลน์ 3 สิงหาคม 2550

พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ นานัปการ ล้วนเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ เน่ืองในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม ขอถวายชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลี พระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมส�าราญ ปราศจากโรคาพาธ และภัยพาลท้ังปวง พระเกียรติคุณเจิดจ�ารูญแผ่ไพศาล ทุกทิศานุทิศ  
สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์ ตลอดกาล ตลอดไป

ด้านการศึกษา
ทรงเป็นผู้วางรากฐานการศึกษา ทรงส่งเสริมด้านการศึกษา ด้วยทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ มีพระราชด�ารัส 

เกีย่วกับการศึกษาอยู่เนอืงๆ ทรงตระหนกัถึงความส�าคญัว่า ผลของการศกึษาในวันนีจ้ะเป็นตวัก�าหนดอนาคต พระราชทานทนุการศกึษา และส่งเสรมิ 
การพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ทรงมีกระแสพระราชด�ารัส ด้วยความห่วงใยในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ว่าการ
ศกึษาประวัตศิาสตร์ของชาต ิเดก็ไทยควรมคีวามรู ้ เก่ียวกับความเป็นมาของประเทศชาต ิว่ามวิีวฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง และเปลีย่นแปลงมาสู่ 
ปัจจุบันได้อย่างไร นอกจากน้ียังทรงพระกรุณาช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราษฎรท่ีมีบุตรมากและยากจนซึ่งทรงพบท่ัวไปในพระราชอาณาจักร  
ทรงห่วงใยราษฎรตามชนบทท่ีขาดการศึกษาเป็นอย่างมาก และทรงมุ่งหวังท่ีจะให้ราษฎรไทยเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พ่ึงตนเองได้ ตลอดจน 
ไม่ถูกหลอกลวงโดยผูท้ีมุ่ง่หวงัเอารดัเอาเปรยีบผูท้ีม่กีารศกึษาน้อย ดงันัน้ เมือ่ได้มพีระราชปฏสินัถารกับราษฎรและทรงทราบว่าครอบครวัใดมบีตุร 
ทียั่งอยู่ในวัยศกึษาเล่าเรยีนแต่ครอบครวันัน้ไม่สามารถส่งบตุรให้ศึกษาต่อจากภาคบงัคบัได้ ก็จะพระราชทานทุนการศึกษาแก่บตุรของครอบครวั
นัน้ 1 คน โดยพิจารณาเดก็ท่ีมคีวามสามารถพอจะศึกษาให้จบอย่างน้อยหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงเป็นเกณฑ์ เพ่ือทีจ่ะกลบัมาเป็นทีพ่ึ่งของครอบครวั
ในการท�ามาเลี้ยงชีพ และส่งเสียให้สมาชิกครอบครัวรายอื่นๆ ได้รับการศึกษาต่อไป ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กเหล่านี้แล้ว 
เป็นจ�านวนหลายพันรายท่ัวประเทศ

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรงมีพระราชด�าริให้มีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (คนอยู่กับป่า) เป็นโครงการท่ีเข้าจัดระเบียบ ให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยรอบ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมท้ังส่งเสริมอาชีพเสริม ให้กับประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจะท�าให้
ประชาชน หยุดการบกุรกุท�าลายป่าไม้ และช่วยดแูลรกัษาป่าไม้ ให้มสีภาพสมบรูณ์ดงัเดมิ ซึง่ด�าเนนิการเริม่แรกท่ีอ�าเภออมก๋อยและอ�าเภอสะเมงิ  
จงัหวดัเชยีงใหม่ และส�าเรจ็เป็นรปูแบบให้เหน็เป็นตวัอย่างท่ีสามารถน�าไปพัฒนาหมูบ้่านชายแดนแห่งอืน่ได้ คอื ท่ีบ้านห้วยหญ้าไซ ต�าบลป่าแดด 
อ�าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชยีงราย และทีด่อยผ้าห่มปก อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่

ทรงมพีระราชด�ารใิห้มโีครงการป่ารกัน�า้ ท้ังนีเ้พ่ือให้ราษฎรมส่ีวนร่วมในการร่วมกันปลกูป่า จงึทรงพระกรณุา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  
ให้ท�าพิธีขึน้ครัง้แรก ทีบ่รเิวณเชงิภูผาเหลก็ ตดิกับอ่างเก็บน�า้ค�าจวง บ้านถ�า้ติว้ อ�าเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร เมือ่ พ.ศ. 2525 โดยในพิธีทรงให้ม ี
การบวงสรวงเทพารกัษ์ เจ้าป่ามาสถิตย์อยู่ ณ ป่าแห่งนัน้ด้วย และพระองค์ทรงปลกูป่าเป็นตวัอย่างด้วยพระองค์เอง จ�านวน 1 ไร่ 

ทรงสนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดท�าโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึ้น  
เพ่ือให้ประชาชนโดยรอบภูเขยีว มคีวามอยู่ดกิีนด ีปลกูฝังให้รกัป่าและสตัว์ป่า รวมทัง้วางแผน ในการปล่อยสัตว์ป่า โดยการจดังานวันอสิรภาพ 
ของสตัว์ป่าไทยขึน้ และได้เสด็จพระราชด�าเนินไปกระท�าพิธีปล่อยสตัว์ป่า ทีบ่รเิวณทุง่กะมงั อ�าเภอภูเขียว จงัหวัดชยัภูม ิเมือ่ พ.ศ. 2535 ในพิธีดงักล่าว 
มปีระชาชนในหมูบ้่านรอบภูเขยีว จ�านวนมากมอบอาวุธล่าสตัว์ป่า และกล่าวปฏญิาณตนว่า จะไม่เข้าไปล่าสตัว์ป่า และบกุรกุท�าลายป่าอกีต่อไป 

มีโครงการท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริให้หน่วยงานต่างๆ 
รับไปด�าเนินการ เช่น สวนป่าสิริกิต์ สวนป่าพระนามาภิไธย ป่าบาลา-ฮาลา โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า โครงการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ  
(ท้ังพันธ์ุพืช สตัว์ป่าและสตัว์น�า้) โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรชายฝ่ังทะเลอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ ท่ีจงัหวัดปัตตานแีละจงัหวัดนราธิวาส นบัเป็น
พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อประชาชนและแผ่นดินไทย ดังกระแสพระราชด�ารัสท่ีได้พระราชทานพระราชด�าริในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพ่ือเป็นการ
อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ล�าธารให้คงอยู่คูแ่ผ่นดินไทย เมือ่วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ความตอนหน่ึงว่า “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�า้ ฉันจะเป็นป่า ป่าท่ีถวาย 
ความจงรกัภักดต่ีอน�า้...”

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทรงมีพระราชด�าริให้รวบรวมผู้สูงอายุท่ีเป็นทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นธนาคารมันสมอง (Brain Bank) จัดตั้ง

เป็น “วุฒิอาสา” มีลักษณะเป็นอาสาสมัครท่ีมาช่วยถ่ายทอดความรู้สู่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ซึ่งมีด้วยกันถึง 21 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการศึกษา  
2.ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 3.ด้านการเกษตร 4.ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 5.ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.ด้านวิศวกรรม 
7.ด้านสถาปัตยกรรม 8.ด้านการเงนิ การคลงั งบประมาณ 9.ด้านสงัคม 10.ด้านกฎหมาย 11.ด้านการปกครองการเมอืง 12.ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา 13.ด้านการวางแผนพัฒนา 14.ด้านพาณิชย์และบรกิาร 15.ด้านความมัน่คง 16.ด้านบรหิารจดัการและบรหิารธุรกิจ 17.ด้านการประชาสมัพันธ์ 
18.ด้านคมนาคมและสือ่สาร 19.ด้านพลงังาน 20. ด้านต่างประเทศ และ 21.ด้านอตุสาหกรรม ปัจจบุนัม ี“วฒิุอาสา” กว่า 3,000 คน ท่ีมรีายชือ่ 
อยูใ่นโครงการธนาคารสมอง ของส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 
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งานของเราเพื่อชาวท้องถิ่น

1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุมาจากกรมประชาสงเคราะห์ 
(ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็นกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร) ตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตามพระราชก�าหนดแผนและขัน้ตอน 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2543 โดยในระยะแรกได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
คนละ 300 บาทต่อเดอืน ต่อมาได้มมีตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 
12 ธันวาคม 2549 ปรบัเพ่ิมเงนิสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 
จากเดมิคนละ 300 บาทต่อเดอืน เป็นคนละ 500 บาทต่อเดอืน 
โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป  
โดยด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

1.2 คณะรัฐมนตรีโดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารท่ี  
29 ธันวาคม 2551 ก�าหนดนโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเริม่ด�าเนนิการ 
และมกี�าหนดเวลาแล้วเสรจ็ใน ปีแรก นโยบายข้อ 1.2 ด้านการ 
รักษาและเพ่ิมรายได้ของประชาชน ข้อ 1.2.4 ด้านการสร้าง 
หลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  
โดยจดัสรรเป็นสวัสดกิารเบีย้ยังชพีให้แก่ผูส้งูอายุท่ีมอีายุ 60 ปี 
ขึ้นไป ท่ีแสดงความจ�านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับ 
เงนิเบีย้ยังชพี เป็นรายเดอืนๆ ละ 500 บาท ตัง้แต่เดือนเมษายน 
2552 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการผูส้งูอายุแห่งชาต ิ (กผส.) 
ได้จัดท�าระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ผูส้งูอายุ

ท้องถิ่นไทย
ห่วงใย
ผู้สูงอายุ

1. ความเป็นมา

เน่ืองจากการด�าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านมาอยู่ภายใต้บังคบัของ
ระเบียบ 2 ฉบับ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และระเบยีบคณะกรรมการผูส้งูอายุแห่งชาต ิ
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ พ.ศ. 2552  
ท�าให้มีแนวทางการปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
เกิดความสบัสน ดงัน้ัน กระทรวงมหาดไทยจงึได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผูส้งูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิตัใิห้ชดัเจนและเป็นไปในทศิทางเดียวกัน

1.3 คณะรัฐมนตรีโดยนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารท่ี 23 
สิงหาคม 2554 ก�าหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�าเนินการ 
ในปีแรก นโยบายข้อ 1.8 ยกระดับคุณภาพชวิีตของประชาชน
โดยเพ่ิมก�าลงัซือ้ภายในประเทศ สร้างสมดลุและความเข้มแขง็
อย่างมคุีณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค ข้อ 1.8.3 จดัให้มี 
เบ้ียยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดส�าหรับผู้สูงอายุ กระทรวง
มหาดไทยจงึได้เสนอคณะรฐัมนตรเีพ่ือขอความเห็นชอบให้จ่าย
ในอตัราแบบขัน้บนัได ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  
18 ตุลาคม 2554 เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส�าหรับผู้สูงอายุ 
ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

 e-Magazine
ฉบบัท่ี 4

พระราชด�ารัสคัดตัดตอนของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

“... เราเรยีกแผ่นดนินีว่้าแผ่นดนิแม่ เพราะแผ่นดนิน้ีเป็นท่ีเกดิ และเลีย้งดคูนไทยมากว่า 700 ปี ควรท่ีเราท้ังหลาย 
จะได้บ�ารุงรักษาแผ่นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ ถ้าเรามัวแต่ตักตวงผลประโยชน์จากแผ่นดิน... สักวันหนึ่ง 

แผ่นดนิแม่คงตายจากเราไป โดยไม่มีวนัหวนกลบัคืนมา คงเหลอืไว้ซึง่พืน้ดนิทีแ่ห้งแล้ง สิน้สภาพจากการเป็นดนิท่ีจะ 
ท�าการเพาะปลูกได้ คงจะมีแต่ฝุ่นตลบไปหมด เสมือนแผ่นดินที่ไร้วิญญาณไร้ความหมายใดๆ ต่อชีวิตบนผืนโลก 

ขณะนี้เรายังมีเวลาและโอกาสที่จะฟื้นฟูรักษาแผ่นดินแม่”

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ 11 สิงหาคม 2535
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2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
    ผู้สูงอายุ 

5. ขั้นตอนการดำาเนินงาน 

6. การพฒันาระบบจ่ายเบีย้ยงัชพีในอนาคต

3. อัตราเบ้ียยังชีพท่ีผู้สูงอายุได้รับอยู่ 
     ในปัจจุบัน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ก�าหนดคณุสมบตั ิไว้ดงันี้ 

(1) มสีญัชาตไิทย 

(2) มภูีมลิ�าเนา (ส�าเนาทะเบยีนบ้าน) อยู่ในเขตพ้ืนทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

(3) อายุ 60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ซึง่ได้ลงทะเบยีนและย่ืนค�าขอรบั
เงนิเบีย้ยงัชพีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(4) ไมเ่ปน็ผูไ้ด้รบัเงนิสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ใดจาก
หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกจิหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้แก่ เงินบ�านาญ เงนิบ�าเหนจ็ (รายเดือน) เบีย้หวัด บ�านาญ
พิเศษ หรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกัน 

(5) ไม่เป็นผูส้งูอายุทีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรฐัหรอืองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(6) ไม่เป็นผูไ้ด้รบัเงินเดอืน ค่าตอบแทน รายได้ประจ�า หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินจดัให้เป็นประจ�า ยกเว้น ผูพิ้การและผูป่้วยเอดส์
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงนิสงเคราะห์
เพ่ือการยังชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หรอื
ไม่เป็นภิกษทุีไ่ด้รบัเงนินติยภัต หรอืผูท้ีไ่ด้รบัเงนิค่าตอบแทน
ประธานกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวัด อหิม่าม คอเตบ็ บหิลัน่

 3.1 ผูส้งูอายุ 60 - 69 ปี  ได้รบั   600 บาท 

 3.2 อายรุะหว่าง 70 - 79 ปี  ได้รบั   700 บาท 

 3.3 อายรุะหว่าง 80 - 89 ปี  ได้รบั   800 บาท 

 3.4 อาย ุ90 ปีขึน้ไป   ได้รบั   1,000 บาท  

4. แหล่งที่มาของงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมท้ังด�าเนินการบันทึกข้อมูล เข้าสู่
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
รวบรวมข้อมูลเสนอค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ เพ่ือจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าไป
จ่ายเงนิให้แก่ผูม้สีทิธิรบัเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุต่อไป

  5.1 ผู้สูงอายุท่ีมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จะต้องมาลงทะเบยีนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่นเองมี
ทะเบยีนบ้านอยู่ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกาศรายชื่อ / บันทึก
ข้อมลูในระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลู เบีย้ยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

5.3 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินด�าเนินการรวบรวมข้อมลู 
76 จงัหวัด เพือ่จดัท�าค�าของบประมาณและใช้ประกอบการ
จดัสรรงบประมาณ

5.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด�าเนินการโอนจัดสรร 
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูง
อายุท่ีมีสิทธิเป็นรายเดือนในอัตราแบบขั้นบันไดภายในวันที่ 
10 ของทุกเดอืน โดยจ่ายเงนิเบีย้ยังชพีได้ 2 วธีิ คอื จ่ายเป็น
เงนิสด หรอืโอนเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารตามความประสงค์
ของผูส้งูอายุทีม่สีทิธิรบัเงนิ

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้ด�าเนนิการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้รองรับการด�าเนินงานในอนาคต
เพ่ือให้รองรบัการขบัเคลือ่นประเทศไทยสูก่ารเป็น Thailand 4.0 
ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ใช้เครื่องอ่านบัตรประจ�าตัว
ประชาชน (Smart Card) เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และลด
ปัญหาการบนัทกึข้อมลูผดิพลาดดงักล่าว พัฒนาแอพพลเิคชัน่ 
บนมอืถือ (Mobile Application) ส�าหรบัใช้ในการตรวจสอบสทิธิ 
การรบัเบีย้ยังชพีผ่านโทรศพัท์มอืถือ (Smartphone) เป็นต้น

7. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับ
     การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

อยู ่ระหว ่างด�าเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 ในสาระส�าคัญ
เก่ียวกับการขยายระยะเวลาเปิดรบัลงทะเบยีนและย่ืนค�าขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากภายในเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี เป็นเดอืนมกราคม - พฤศจกิายนของทกุปี ท้ังนี ้เพ่ือให้ 
สอดคล้องตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2559  
ที่เห็นชอบให้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็น 
วันที ่1 มกราคม - 30 พฤศจกิายนของ ทกุปี ซึง่ขณะนีร้ะเบียบ
ดงักล่าวอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเมื่อระเบียบดังกล่าว
ประกาศในราชกิจจานเุบกษามผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว 
ผู้สูงอายุก็สามารถลงทะเบียนและย่ืนค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุได้ทันที ทั้งน้ีเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 
ทีม่คีวามประสงค์จะขอรบัสทิธิเบ้ียยังชพีผู้สูงอายุต่อไป

หน่วยงานรบัผิดชอบ
ส่วนส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคมและคุณภาพชวิีต (สพศ.)

กองพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถ่ิน (กพส.)
โทร. 02-2419000 ต่อ 4131-5

+ +
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“การปรับปรุงระบบ 
 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

 ประเทศไทยเข้าสู ่“สงัคมสงูอายุ” มาตัง้แต่ปี 2548 
โดยเกณฑ์ท่ีสหประชาชาตกิ�าหนดคือมีสดัส่วนของผูม้อีายุ 
60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
เกินกว่าร้อยละ 7 ในปี 2560 สดัส่วนผู้สงูอายุในประเทศไทย
เกินกว่าร้อยละ 17 กล่าวคือมีผู้สงูอายุมากกว่า 10 ล้านคน 
จากประชากรของประเทศ ราว 65 ล้านคน โดยผูส้งูอายุกว่า 
10 ล้านคนน้ี มีส่วนหน่ึงท่ีต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิง (Dependent) 
จากความเสื่อมสภาพของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ท่ีท�าให้เกดิความพกิาร 

 พระราชบญัญัตหิลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 
มาตรา 47 ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น แบบมี
ส่วนร่วมของบคุคลในพ้ืนท่ีได้ ดงันัน้ กองทุนหลกัประกันสขุภาพ
เทศบาลต�าบลโคกส�าโรง อ�าเภอโคกส�าโรง จงัหวัดลพบรุ ี จงึได้ 
คิดค้นนวัตกรรมการดูแลผู ้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เพ่ือปรับ 
สภาพแวดล้อมให้สามารถป้องกันการเจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพ 
และบ�าบดัฟ้ืนฟูร่างกายผูส้งูอายุจนได้ผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำาบลโคกสำาโรง อำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี

หมอนล้มลุกและที่นอนมหัศจรรย์

“ที่นอนมหัศจรรย์”

 “ท่ีนอนมหัศจรรย์” ท�าจากวัสดุเหลือใช้ คือ ถุงนม
โรงเรียนท่ีนักเรียนรับประทานหมดแล้ว น�ามาท�าเป็นท่ีนอน
ส�าหรบัผูส้งูอายุและผูป่้วยตดิเตยีง ซึง่จะช่วยลดอาการปวดเมือ่ย 
ตามร่างกายในผูส้งูอายุ ประชาชนวัยท�างาน ส�าหรบัผูป่้วยตดิเตยีง 
จะช่วยในการลดการเกิดแผลกดทับ เน่ืองจากนอนในท่าเดียว 
เป็นเวลานานๆ มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว และยังเป็นแพทย ์
ทางเลอืกส�าหรบัประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบรกิารอกีอย่างหนึง่ 

 นวัตกรรมดังกล่าว นอกจากจะลดปัญหาและช่วยฟ้ืนฟู
สขุภาพของผูส้งูอายุ ยังท�าให้ประชาชนในชมุชน เช่น ผูส้งูอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถสร้างรายได ้
ให้กับตวัเองและครอบครวั ท�าให้ผู้สงูอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผูพิ้การ  
สามารถใช้ชวิีตประจ�าวันได้อย่างมคีณุค่า และเข้าร่วมท�ากิจกรรม
ต่างๆ กับคนในชมุชนได้อย่างมคีวามสขุ ท�าให้ไม่เป็นโรคซมึเศร้า
มคีณุค่าในตัวเองมากขึน้และเทศบาลต�าบลโคกส�าโรงได้จดัให้มี
ศนูย์ในการรบับรจิาคและรบัซือ้หลอดกาแฟท่ีใช้แล้วเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชมุชน และเป็นการสร้างจติส�านกึในเรือ่ง
ของการจดัการขยะและการรกัษาสิง่แวดล้อมอกีด้วย

 เป็นหมอนที่ท�าจากวัสดุเหลือใช้ คือหลอดกาแฟ 
ที่ใช้แล้ว ขวดน�้าพลาสติกแบบใสและสี ถุงนมโรงเรียน เหมาะ
ส�าหรบัผูม้ปัีญหาเก่ียวกับต้นคอ ปวดคอ แก้อาการนอนตกหมอน 
เพราะหมอนจะช่วยรองรบัข้อต่อของกระดูกได้พอดกัีบสรรีะ และ
มีการยืดหยุ่นตามสรีระกระดูกคอจึงเสมือนเป็นการนวดผ่อน
คลายต้นคอขณะนอนหลบั

เรือ่งดีๆ  แบบน้ีต้องช่วยกันแชร์

คลิก!! เพ่ือชม

“หมอน 3 IN 1” หรือ “หมอนล้มลุก”

นวตักรรมท้องถิน่

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ได้ด�าเนินการจ่ายเบีย้ยังชพี 
ผูส้งูอายุ คนพกิาร และผู้ป่วยเอดส์ ซึง่เป็นภารกิจท่ีได้รบัการถ่ายโอน 
มาจากกรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนา 
สังคมและสวัสดิการ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตาม 
พระราชก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอ�านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 และเน่ืองจากจ�านวน 
ผู้มสีทิธท่ีิมีจ�านวนเพิม่ขึน้มากกว่า 9 ล้านคน ขึน้ยากต่อการจัดเก็บ  
ประกอบกับในการด�าเนินการทีผ่่านมาเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะด�าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ
สารสนเทศเบีย้ยงัชพีด้วยมือ (ระบบ Manaul) จึงท�าให้เกิดปัญหา
ความผดิพลาด คลาดเคลือ่น ของฐานข้อมูล เช่น เลขประจ�าตวั
ประชาชน 13 หลกั ชือ่ - สกุล วนั - เดอืน - ปีเกิด เป็นต้น

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับนโยบายส�าคัญ 
ของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจึงได ้
ด�าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเบ้ียยังชีพเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพระบบการบันทึกและระบบรายงาน 
ให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเบี้ยยังชีพผู ้ป่วยเอดส์ รวมถึงปรับปรุงระบบ 
ให้รองรับความต้องการในการน�าไปประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบตังิานในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
รวมท้ังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการเชือ่มโยงฐานข้อมลูระบบสารสนเทศการจดัการ 
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กับฐานข้อมลูทะเบยีนกลาง ส�านกับรหิารการทะเบยีน 
ราษฎร ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกับ 
กรมการปกครอง เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559  
เรยีบร้อยแล้ว เพ่ือให้รองรบัการขบัเคลือ่นประเทศไทย
สูก่ารเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรฐับาล ดงันี้   

• การใช้เครื่องอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชน (Smart Card)
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหา การบันทึกข้อมูล 
ผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์
ส�าหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 
และทดสอบความพร้อมของระบบ คาดว่าจะพร้อมใช้งาน 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

• การพัฒนาแอพพิเคชัน่บนมอืถือ (Mobile Application) ส�าหรบั 
ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ การรับ เบี้ยยังชีพผ่านโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับการใช้งานเฉพาะผู้ใช้งาน
โทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ (Android)

1

2

• การพัฒนาเพ่ือเตรียมการรองรับ โครงการ 
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมอยู่ใน 
แผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ ตาม
แนวทางในการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมต่างๆ  
ทีจ่ะให้กรมบญัชกีลางท�าหน้าที ่ในการจ่ายเงิน 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
โดยตรงแทนส่วนราชการหรอืหน่วยงาน ท่ีก�ากับ 
ดแูลสวัสดกิารสงัคมแต่ละประเภท

3
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คนเด่น/คนเก่ง งานท้องถิน่

ประวตัคินเด่นคนเก่ง
นางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย เกิด 27 มีนาคม 2503 เป็นคนเชียงใหม ่

โดยก�าเนิด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 
จากมหาวิทยาลยัรามค�าแหง ระดบัปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และระดบัปรญิญาเอกปรชัญาดษุฎีบณัฑิต บรหิารศาสตร์ 
สาขาการบรหิารองค์กรภาครฐัและเอกชน จากมหาวิทยาลยัแม่โจ้ เริม่รบัราชการ
ในต�าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการสขุาภิบาลแม่รมิ เมือ่ปี 2531 - 2539 และด�ารงต�าแหน่ง 
ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลดอนแก้ว ตัง้แต่ปี 2539 - ปัจจบุนั

จุดเริ่มต้นของดอนแก้ว มีแนวคิดอย่างไร ในสิ่งท่ี 
มองเหน็กับสิง่ท่ีอยากให้เป็น

แนวคิด “การสร้างองค์กรปลอดคอร์รัปชั่นต้องเริ่มที่ 
ตวัเราก่อน” เพราะเข้ามาท�างานท่ีนีค่รัง้แรกสิง่ท่ีเหน็คอื การท�างาน
ไม่เป็นระบบ มีการคอร์รัปชั่นเหมือนท่ัวๆ ไป จึงมีความมุ่งมั่น 
ทีจ่ะถอดสลกัคอร์รปัชัน่ออกทีละตัว จนในท่ีสดุร่างทีป่ระกอบกัน
เป็นคอร์รัปชั่น เมื่อไม่มีน็อตยึดติดมันก็จะล่มสลายเป็นองค์กร
ปลอดคอร์รปัชัน่

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างองค์กรให ้
มีการบรหิารจดัการท่ีดีมีอะไรบ้าง

ปัจจยัภายใน คอื มทีมีงานทีเ่ข้มแขง็ท้ังฝ่ายการเมอืง
และฝ่ายประจ�า 

ปัจจัยภายนอก คือ มีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย
สาขาท่ีช่วยหนนุเสรมิในการท�างานและการพัฒนา

รางวัลเกียรติยศท่ี ได้รับท้ังขององค์กรและ
ส่วนบุคคลมีด้านใดบ้าง และจากสถาบันใด 
ยกตัวอย่างให้เป็นกรณีศึกษาส�าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นว ่าท่ี ได ้รับรางวัล 
เพราะเหตใุด

ด้านองค์กร รางวลัที่ภาคภมูิใจทีสุ่ดคอื การบริหาร
จัดการท่ีดี จากส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี จะติดอันดับ 1 ใน 5 ตลอดมา 
เป็นเวลา 13 ปีซ้อน ซึง่เป็นตวัชีวั้ดว่าการท�างานขององค์กร
มีการท�างานแก้ปัญหาให้ประชาชน อ�านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนและบริการประชาชนด้วยดีตลอดมา โดยมี 
นวัตกรรมด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือบริการประชาชนไม่มี 
วันหยุด จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลเซเว ่นอี เลฟเว ่น” นอกจากนั้นก็มีรางวัล 
พระปกเกล้าทองค�าด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 
จากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) รางวัลองค์กรคุณธรรมแห่งชาติ  
รางวัลโครงการคณุธรรมแห่งชาต ิจากศูนย์คณุธรรม (องค์กร
มหาชน) และรางวัลจากกระทรวงต่างๆ อีก 10 กระทรวง  
จากองค ์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอื่น 
รวมท้ังหมดตั้งแต่ปี 2542 - ปัจจุบัน ได้รับท้ังรางวัล  
โล่เกียรตยิศ และใบประกาศรวมกัน 294 รางวัล

ส�าหรับรางวัลเกียรติยศที่ได้เฉพาะตัวที่ภาคภูมิใจ 
มากที่ สุด คือ  “ราง วัลข ้ าราชการไทยหัวใจสีขาว”  
จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ปี 2555 มีท้องถ่ินคนเดียวจากผู้ที่ได้รับรางวัลท้ังหมด  
20 กว่าคน ท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทีไ่ด้รบัรางวัลนี ้

มีวธิดี�าเนินการอย่างไร
ตอบ : สร้างพลงัให้กับตวัเองก่อนว่า “ท่ีไหนมปีลดัอบุล 

ทีน่ัน่ต้องไมม่ีคอร์รัปชั่น” จากนัน้เริม่ปฏบิัตกิารสร้างวฒันธรรม
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ขึน้ในองค์กร สร้างให้ทุกคนในองค์กร
รังเกียจการคอร์รัปช่ัน ชวนกันด่ืมน�้าสาบานและท�าปฏิญญา  
3 ฝ่าย ระหว่างฝ่ายบริหาร สภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ 
ฝ่ายประจ�าร่วมกันต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ตามบทบาทหน้าท่ี
ของแต่ละฝ่าย

มีปัญหาอปุสรรคอย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
กับปัญหาท่ียาก และในส่วนท่ีไม่มีปัญหามีการส่งเสรมิ 
อย่างไร

ตอบ : ปัญหาของฝ่ายบรหิารและสภา คอื ค่อนข้างท่ีจะ
รู้เรื่องระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานจ�ากัด จึงต้องรวบรวม
ระเบยีบ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องไว้ให้ศกึษาและเชญิผูรู้ม้าให้ความรู้  
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอ�านาจที่จะพึงมี
ทกุปี

ปัญหาของประชาชนคือ ชุมชนเป็นวัฒนธรรมรอรับ 
อย่างเดียว ไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงออก จึงต้องใช้วิธีการดึงมา 
มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมก่อนจนกล้าท�าแล้วให้ทดลองคิดหา
แนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชมุชนตัง้แต่เรือ่งง่ายๆ จนสามารถ
คิดหาแนวทางแก้ปัญหาที่ยากขึ้นๆ ได้ ในท่ีสุดก็จะกลายเป็น
ชุมชนเข้มแข็งช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นได้เยอะมาก โดยดึงทุน
และศกัยภาพของชมุชนมาช่วยกันพัฒนา

 ปัญหาของพนกังานเจ้าหน้าทีค่อื ท�างานเฉพาะหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบ ต่อมาสร้างแรงจูงใจใครท�างานเป็นหลายอย่าง  
ช่วยงานแผนกอืน่ ๆ  ได้อกีจะได้รบัการพิจารณาความดคีวามชอบ 
เป็นกรณีพิเศษ และได้รับรางวัลยกย่องชมเชย จนในท่ีสุด 
กลายเป็นวัฒนธรรมอีกตัวหน่ึงในองค์กรคือ 1 คน ท�างานเป็น
อย่างน้อย 3 อย่าง และสร้างให้เป็นคนทีม่จีติอาสา/จติสาธารณะ

DLA e-Magazine ฉบับน้ี คณะท�างานฯ ได้รับเกียรติจากนางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย  
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ให้สัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวคดิ 
และวิธีการท�างาน ซึ่งน่าสนใจตรงท่ีว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีประชากร 15,177 คน  
พื้นท่ีประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร (10 หมู่บ้าน) ได้ก�าหนดทิศทางเข้าสู่ “ต�าบลแห่งสุขภาวะ”  
อย่างเต็มรปูแบบ มีพลังขบัเคล่ือนมากมายมหาศาลจากภายในองค์กร จากการมีส่วนร่วมของคน 
ในพื้นท่ีและเครือข่ายโดยรอบ มีตัวชี้วัดท่ีบ่งบอกความส�าเร็จ คือ รางวัล โล่เกียรติยศและ 
ใบประกาศ มากมายกว่า 200 รางวลั ปลัดท่านน้ีท�าได้อย่างไร ติดตามได้เลยครบั

+

+

+
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ก็เพราะว่ามีอุดมการณ์ในการท�างานว่าจะไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 
เด็ดขาดในชีวิตน้ี ไม่ว่าจะงานส่วนตัวหรืองานราชการ ต้องม ี
ความซื่อตรงโปร่งใสเป็นท่ีตั้ง เพราะคิดว่าถ้าเราสุจริต ใครก็ 
จะมาท�าร้ายเราไม่ได้ การท�างานเราก็ไม่ต้องระแวง ท�างานด้วย 
ความสบายใจ คิดแต่พัฒนางานเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และท่ี 
ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือสามารถสร้างคนรอบข้างให้เป็นคน
ซือ่ตรงโปร่งใสได้ ไม่ว่าจะในส่วนพนกังาน ข้าราชการหรอืลูกจ้าง 
แม้กระทัง่ฝ่ายการเมอืงก็เข้ามาร่วมมอืกันไม่ทจุรติไม่คอร์รปัชัน่ 
ทัง้ทมีบรหิารและทีมสภาฯ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในด้าน
การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่

นอกจากนั้นยังส่งผลให้ได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรม 
แห่งชาต ิปี 2556 จากศนูย์คณุธรรม (องค์กรมหาชน) รางวัลตารา 
อวอร์ด “ปลูกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์” จากเสถียรธรรม
สถานและสาวิกาสิกขาลัย รางวัลบุคคลท่ีมีผลงานสนับสนุน 
การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นประจ�าปี 2559  
จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
คณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
ปี 2557 และศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในปี 2557 
เช่นกัน

บทบาทในฐานะผู้น�าองค์กรมีการจัดระบบบริหาร
งานภายใน การสร้างแรงจงูใจและการท�าความเข้าใจ 
กับฝ่ายการเมืองอย่างไร

ตอบ : การจัดระบบบริหารงานภายในองค์กรโดย 
วางฐานรากในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซื่อตรง โปร่งใส 
ปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีในการท�างาน บริหารงานแบบ
ระบบครอบครวั มคีวามรกัความผกูพันแบบพ่ีแบบน้อง ใช้หลกั 
ธรรมาภิบาล Donkaew Model III เป็นหลักในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน 7 หลัก 2 สมดุล และ 3 เงื่อนไข  

(3 ส่วนคือ คน วิธีบริหารงานและผลลัพธ์ / 7 หลักคือ 
นติธิรรม คณุธรรม โปร่งใส การมส่ีวนร่วม ความรบัผดิชอบ  
ความคุ้มค่าและความคิดสร้างสรรค์ / 2 สมดุล คือสมดุล
ระหว่างผู้น�ากับผู้ตาม และสมดุลระหว่างทรัพยากรกับ 
การพัฒนาและ 3 เงื่อนไข คือ จิตสาธารณะ การกระจาย 
อ�านาจ และวัฒนธรรมองค์กร)

การสร้างแรงจงูใจให้กับทีมงาน โดยการยกย่องชมเชย 
ให้เกยีรต ิให้โอกาส การพิจารณาความดคีวามชอบและโบนสั
อย่างเป็นธรรม และการให้รางวลับคุคลยอดเย่ียมแห่งปี

การท�างานและท�าความเข้าใจกับฝ่ายการเมือง
โดยการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาเป็นที่ไว้วางใจ และ
เชิญชวนปลูกฝังให้เป็นผู ้มีจิตสาธารณะเป็นจิตอาสา 
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ใช้หลักเหตุและผล  
มีทางออกเมื่อถึงทางตันโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนให้กับประชาชน

บทบาทในฐานะแม่มีแนวคิดและวิธีการเลี้ยงลูก
อย่างไร

ตอบ : แนวคดิคอื “อยากให้ลกูเป็นคนอย่างไร เราก็
ต้องเป็นอย่างนัน้ให้ลกูเห็น” คอื การเป็นแม่พิมพ์ท่ีด ีส�าหรบั
วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีท�าง่ายนิดเดียวคือเราต้องสร้าง
ครอบครวัของเราให้เป็นครอบครวัอบอุน่เป็นเบ้าหล่อหลอม
ท่ีดีให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นท้ังแม่และเพ่ือน 
พูดคยุกันได้ทุกเรือ่ง มเีหตมุผีล ฝึกให้ดแูลตวัเองตัง้แต่เด็ก 
เพ่ือลกูจะได้เข้มแข็งและดแูลตวัเองได้ ด�ารงชวิีตอยู่ในสงัคม
ได้อย่างปลอดภัย ให้ซมึซบัในสิง่ทีด่ ีทัง้ความซือ่ตรงโปร่งใส 
การเป็นผู ้มีจิตสาธารณะและสามารถเป็นผู้น�าท่ีดีหรือ 
เป็นเพ่ือนท่ีดใีห้กับเพ่ือนๆ ได้

ท้องถิน่ในฝัน คาดหวงัว่าจะเป็นอย่างไร ท้ังในระดับ 
พืน้ท่ีและในระดับประเทศ

ตอบ : ท้องถิน่ในฝันในระดบัพ้ืนท่ี อยากเหน็องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สามารถ
ช่วยเหลอืตวัเองได้มากทีส่ดุ โดยดงึทนุและศกัยภาพในพ้ืนที่
มาใช้ในการพัฒนาให้มากที่สุด และสร้างคนสร้างทีมงาน 
ที่แข็งแกร่ง ช่วยน�าพาท้องถ่ินให้เป็นดินแดนแห่งความสุข
ของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

ในระดับประเทศอยากเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทั้งหมดเป็นท้องถ่ินสีขาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทีป่ลอดคอร์รปัชัน่

ท่ีกล่าวมาท้ังหมดถ้าท�าได้จะท�าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสง่างาม (TO BE SMART) เช่นท่ีดอนแก้วตัง้เป้าไว้ 
ว่าในท่ีสุด องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้วจะสง่างาม 
เป็น Donkaew To Be Smart คือ คนดอนแก้วเข้าถึง 
บริการสาธารณะได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม คนดอนแก้ว 
ไม่ทอดทิ้งกันด้วยพลังจิตอาสา ดอนแก้วเป็นองค์กร 
แห่งการเรยีนรูแ้ละเป็นเมอืงปลอดคอร์รปัชัน่
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เรือ่งเล่าข่าวฝาก

ผู้สูงอายุ : สังคมสูงวัยและระบบการจัดการ 
สวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศต่างๆเรื่องเล่าข่าวฝาก

ระดับการก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ (Aging society) หมายถงึ สังคมหรอืประเทศ
ทีม่ปีระชากร อายุ 60 ปีขึน้ไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ หรอื 
มปีระชากรอายุตัง้แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ 

ระดับสงัคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สงัคมหรอืประเทศ
ทีม่ปีระชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศ หรอื 
มปีระชากรอายุตัง้แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากร ท้ังประเทศ

ระดับสงัคมผู้สงูอายุอย่างเตม็ท่ี (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรอื
ประเทศท่ีมปีระชากร อายุ 65 ปีขึน้ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ
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ขึ้นไป 
นอกจากนี ้ ยังมอีกีตัวบ่งชีห้นึง่ทีแ่สดงถึงการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูวัยแล้ว 

นั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้าง 
การทดแทนกันของประชากรกลุม่ผูส้งูอายุ (อายุ 60 ปี ข้ึนไป) กบักลุม่ประชากร
วัยเดก็ (อายุต�า่กว่า 15 ปี ) โดยดชันีการสงูวยัมีค่าต�า่กว่า 100 แสดงว่าจ�านวน
ประชากรสงูอายุ มน้ีอยกว่าจ�านวนเดก็ แต่ในทางตรงข้าม ถ้าดชันมีค่ีาเกินกว่า 100 
แสดงว่าจ�านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจ�านวนประชากรเด็ก สังคมเยาว์วัย  
(Young society) หมายถึงค่าดชันีต�า่กว่า 50 สงัคมสงูวัย (Aged society) หมายถึง  
ค่าดชันีระหว่าง 50 - 119.9 สงัคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์ (Completed aged society) 
หมายถึงค่าดชันรีะหว่าง 120 - 199.9 สงัคมสงูวัยระดับสดุยอด (Super aged 
society) หมายถึงค่าดชันีตัง้แต่ 200 ข้ึนไป

ผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทย1

ประชากรสงูวัย (60 ปีข้ึนไป) ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2593 โดยภาพรวม มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
ยกเว้นสงิคโปร์และไทย ซึง่คาดการณ์ว่าจะลดลง ในปี พ.ศ. 2593 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศทีม่จี�านวนประชากรสูงอายุสงูสุด 3 ล�าดับแรก  
ได้แก่ อนิโดนีเซยี (21.19 ล้านคน) ไทย (10.73 ล้านคน) และเวียดนาม (9.61 ล้านคน) กลุม่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสมาชกิ 
ในยุโรปอเมริกาเหนือ ได้เข้าสู ่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว ในขณะท่ีบางประเทศในเอเซีย เช่น ญ่ีปุ่น ได้เข้าสู ่สังคมสูงวัย 
ระดบัสดุยอดแล้วเช่นกนั ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุม่สงัคมสงูวยัของกลุม่ประเทศอาเซยีนเป็นอนัดับที ่2 รองจากประเทศสิงคโปร์

แนวคดิในการจดัสวสัดิการและสิง่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สงูอายุ2

แนวความคดิ ของระบบรฐัสวัสดกิาร (l’Etat-Providence) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบทีส่�าคญั คือ 

1. ระบบประกันสงัคม (l’assurance sociale) หรอืระบบ “Bismarckian” ซึง่มต้ีนก�าเนดิในประเทศเยอรมน ี เป็นระบบท่ีก�าหนดให้ 
 ผูร้บัประโยชน์ด้านสวสัดกิารสงัคม มส่ีวนร่วมกับรฐัในการจ่ายเงนิสมทบบางส่วนส�าหรบัสวัสดกิารสงัคมท่ีได้รบั 

2. ระบบคุ้มครองสังคม (la protection sociale) หรือระบบ “Beveridgean” ซึ่งมีต้นก�าเนิดในประเทศอังกฤษ เป็นระบบท่ีรัฐ 
 เป็นผูด้�าเนนิการด้านการจดัสวัสดกิารสงัคมโดยใช้งบประมาณทีไ่ด้จากการจดัเก็บภาษขีองประชาชน 

3. ระบบผสม ซึ่งมีประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ โดยมีการใช้ท้ังระบบประกันสังคม ควบคู่ไปกับระบบคุ้มครองสังคม หรือระบบ 
 ความช่วยเหลอืทางสงัคม (l’aide sociale) ในการจดั สวัสดกิารสงัคมให้กับประชาชน

องค์การสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) ได้ให้นิยามผูส้งูอายุ  
หมายถึง ประชากรท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป  
และได้แบ่งระดบัการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุเป็น 3 ระดบั ได้แก่

+
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ประเทศฝรั่งเศส 
1. ให้เงินช่วยเหลือซึ่งมีหลายประเภท เช่น เงินช่วยเหลือพ้ืนฐานที่ให้กับผู้สูงอายุเป็นการท่ัวไปในทุกกรณีโดยไม่พิจารณา เง่ือนไข 
 เรือ่งรายได้ และเงนิช่วยเหลอืประเภทอืน่ๆ 

2. ให้ความช่วยเหลอืในด้านการดแูลและการให้บรกิารต่างๆ ทีห่ลากหลายเพ่ือให้ผูส้งูอายุ สามารถด�ารงชวีติได้อย่างดแีละมคีณุภาพ 

มาตรการทีใ่ช้ในการจดัสวสัดกิารให้แก่ผูส้งูอายุ 2 ลักษณะ คือ (1) สวัสดิการในรปูของเงนิเบีย้เลีย้งหรอืเงินช่วยเหลอื ท้ังแบบท่ีจ่าย 
เป็นรายเดือน หรือรายครั้ง ซึ่งรวมถึงกรณีเงินช่วยเหลือส�าหรับครอบครัวของผู้สูงอายุในกรณีท่ีครอบครัวเป็นผู้ดูแล ผู้สูงอายุด้วย  
(2) สวัสดิการในรูปของการให้ความช่วยเหลือด้านการบริการหรือส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ท้ังในสถานท่ีพักพิงท่ีรัฐจัดหาหรือเป็น 
ผูด้�าเนนิการและในทีพั่กอาศยัของผูส้งูอายุเอง 

ประเทศออสเตรเลีย
ให้ความส�าคัญกับการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน 

ของตนมาก ดังนั้น จึงจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีประมาณ  
25 % ของงบประมาณแผ่นดนิ เพ่ือการน้ี

1. เงินบ�านาญให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย กฎหมายของ 
 ออสเตรเลยีก�าหนดให้ประชาชนปลดเกษยีณจากงานทีท่�าอยู่  
 โดยเพศชายเกษยีณเมือ่อายุครบ 65 ปี และเพศหญิงเมือ่อายุ  
 63 ปี หกเดอืน หากเงนิบ�านาญทีไ่ด้รบั (ประมาณ 25% ของ 
 รายได้เฉลี่ยก่อนเกษียณ) สูงกว่าเส้นรายได้ขั้นต�่า ผู้สูงอายุ 
 เหล่าน้ี ก็จะได้รบัเพียงเงนิบ�านาญของตน แต่หากเงนิบ�านาญ 
 น้อยกว่าเส้นความยากจน คนชราเหล่านี้จะมีสิทธิได้รับเงิน 
 สงเคราะห์เพ่ิมเตมิให้เท่ากับอตัรารายได้ต�า่สดุตามทีก่ฎหมาย 
 ก�าหนด 

2. ค่ารักษาพยาบาล รัฐบาลได้จัดบริการรักษาพยาบาลให้แก่ 
 ประชาชนของตน โดยใช้ระบบประกันภัย ซ่ึงประชาชนที ่
 เสียภาษีให้รัฐ จะได้รับสิทธิดังกล่าวนี้ ในกรณีท่ีไปรักษา 
 พยาบาลกับสถานพยาบาลและจ่ายค่ารักษาไปก่อน 
 สามารถน�าใบเสรจ็มาเบกิที ่Centrelink ได้ 

ประเทศไทย3

1. การประกันสังคม (social Insurance) ซึ่งประกอบด้วย 
 กองทุนต่างๆ ดังน้ี 1) กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ  
 เป็นการส่งเสริมการออมส�าหรับกลุ่มแรงงานท่ีเป็นลูกจ้าง 
 ในภาคเอกชนของกระทรวงแรงงาน 2) กองทุนบ�าเหน็จ 
 บ�านาญข้าราชการ (กบข.) 3) กองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรบั 
 ลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการทีจ่ดทะเบยีน (กสจ.) 4) กองทนุ 
 ส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นการส่งเสริมการออมแบบสมัครใจ  
 5) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นการออมแบบสมัครใจ  
 ส�าหรบักลุม่ประชาชนทัว่ไปทีม่กี�าลังการออมมาก 6) กองทนุ 
 สงเคราะห์ครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน โดยกระทรวง 
 ศกึษาธิการจดัตัง้ขึน้ 7) กองทุนทวีสุข เพ่ือเกษตรกรออมเงนิ 
 ไว้ใช้เป็นสวสัดิการ 8) กองทุนสวัสดกิารชมุชน โดยสถาบนั 
 พัฒนาองค์กรชุมชน 9) กองทุนการออมชราภาพ (กอช.)  
 โดยกระทรวงการคลงั

2. การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เป็น 
 การสงเคราะห์แบบให้เปล่า 1) เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ โดยกรม 
 ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 2) กองทุนดุแลผู้สูงอายุที่ขาด 
 ที่พ่ึงพิง โดยส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ นอกจากนี ้
 ก็มีการช่วยเหลือด้านปัญหากฎหมายและคดี การยกเว้น 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐและการช่วยเหลือ ค่าโดยสาร 
 ยานพาหนะตามความเหมาะสม

3. การบรกิารสงัคม (Social Service) เป็นระบบท่ีตอบสนอง 
 ความต้องการขัน้พ้ืนฐานของประชาชน 5 ด้าน ได้แก่ คือ 

1. ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ 1) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
 2) การบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุ ให้เป็นไปตาม  
 พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  
 ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 - 2546) 3) โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ 
 ประจ�าต�าบล 4) การดูแลที่บ้าน (Home Care) และ  
 5) โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ซึ่งพัฒนา 
 จากบคุลากร อสม.

2. ด้านการศึกษา เพ่ือจดัการศกึษานอกโรงเรยีนให้แก่ผูส้งูอายุ  
 เช่น คอมพิวเตอร์และอนิเตอร์เน็ต

3. ด้านท่ีอยู่อาศยั ซึง่ปัจจบุนัมสีถานสงเคราะห์ของรฐั 21 แห่ง

4. ด้านการมีงานท�าและการมีรายได้ ด�าเนินการโดยสถาบัน 
 พัฒนาองค์กรชมุชน (องค์กรมหาชน)

5. ด้านการบริการสังคมและนันทนาการ ซึ่งจะมีการจัดตั้ง 
 ศูนย์อเนกประสงค์ส�าหรับผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือ 
 จดัท�ากิจกรรมร่วมกัน

ประเทศสวีเดน 
มุ่งเน้นที่การให้บริการและการดูแลผู้สูงอายุ มากกว่า 

การให้ความช่วยเหลอืในรปูของเงนิช่วยเหลอื มจีดุมุง่หมายท่ีจะ
ให้ประชาชน ทกุคนได้รบัสวัสดกิารอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  

1. การดแูลสขุภาพระยะยาว (Health care and Long-term care)  
 ในประเทศสวเีดน การดแูลสขุภาพของประชาชนถือเป็นหน้าที่ 
 โดยตรงของรฐั ซึง่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย ต้ังแต่ 
 ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา ประชาชนทกุคนในประเทศสวีเดนมสีทิธิ 
 ในการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพอย่างอิสระ โดยสามารถ 
 เลอืกสถานทีร่กัษาผูป่้วยนอกหรอืคลนิกิ ได้ทุกแห่งในประเทศ 

2. บริการและการดูแลในที่พักอาศัย (Home care services)  
 ผู ้สูงอายุสามารถได้รับการดูแลในท่ีพักอาศัยของตนเอง 
 ซึง่เทศบาลเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด�าเนินการบรกิาร  

นอกจากนี้ ยังให้มีการจัดบริการและสวัสดิการ รวมถึง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกในรูปแบบอื่นๆ เช่น บริการท่ีเกี่ยวกับ
การขนส่ง โดยสาร บรกิารผูช่้วยเหลอืทางเทคนิคต่างๆ  การปรบัปรงุ 
สภาพที่พักอาศัยให้สอดคล้องเหมาะสม ส�าหรับการด�ารงชีวิต
ประจ�าวนัของผูส้งูอายุ 

ประเทศญี่ปุ่น
ต้ังแต่ปี 1980 ประเทศญ่ีปุ่นผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

อย่างรวดเร็ว (Japan’s rapidly aging society) ท้ังยังมี 
อัตราการเกิดของประชากรท่ีลดต�่าลง โครงสร้างประชากรของ 
ประเทศญีปุ่น่จงึเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก รฐัจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้
งบประมาณจ�านวนมากเพ่ือดูแลประชากรผู้สูงอายุ แต่ในทาง 
กลับกันรัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้  
จงึท�าให้รฐัขาดรายได้ส่วนหน่ึงท่ีจะน�ามาบรหิารประเทศในด้าน
ต่างๆ นอกจากนี้ ในประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดในเรื่องการดูแล 
ผูส้งูอายุว่าเป็นเรือ่งความรบัผดิชอบร่วมกันของสงัคมไม่ใช่เฉพาะ
แต่ครอบครัว โดยเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งให ้
ความส�าคญักับความต้องการของผูส้งูอายุในฐานะ ผูร้บับรกิาร 
และมคีวามพยายามให้ผูส้งูอายุเข้าถึงบรกิารให้ได้มากทีส่ดุ 

ระบบสวัสดกิารผูส้งูอายุในประเทศญ่ีปุน่มกีารด�าเนนิการ
ใหลายลกัษณะรปูแบบ ดังนี้ 

1. ระบบบ�านาญสาธารณะ 

2. ระบบประกันสขุภาพ 

3. ระบบการดแูลผูส้งูอายุระยะยาว (Long-term care insurance) 

ประเทศจีน
แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ การประกันสังคม (Social 

Insurance) และการช่วยเหลอืทางสงัคม (Social Assistance)

1. การประกันสังคมประกอบด้วยความคุ้มครอง 5 ประการ  
 คอื บ�านาญส�าหรบัผูส้งูอายุ การว่างงาน การรกัษาพยาบาล  
 การบาดเจบ็จากการท�างานและการทดแทน  และการคลอดบตุร 

2. การช่วยเหลือทางสังคมเป็นการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน 
 ของรัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือบุคคลและครอบครัว ที่ตกอยู ่
 ภายใต้ความยากจนเพ่ือให้มคีวามเป็นอยู่ การรกัษาพยาบาล  
 การศกึษา ทีอ่ยู่อาศยั หรอืความต้องการอืน่ๆ ตามอตัภาพ

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (2559). ประชากรสงู 
 อายุในอาเซยีน. เอกสารประมวลสถิติด้านสงัคม มถุินายน 2559
2 จมุพล  ศรจีงศิรกุิล และคณะ (2555). “ศึกษามาตรการทางกฎหมายของ 
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ท้องถิน่อนิเตอร์

ครบรอบ 50 ปี อาเซียน
เปล่ียนเพ่ือไปต่อ

 8 สิงหาคม 2560 คือ วนัครบรอบ 50 ปีของการก่อตัง้ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยถอืเป็น  
1 ใน 5 ประเทศ ของผูร่้วมก่อตัง้อาเซยีน และมบีทบาทส�าคัญในกจิกรรมต่างๆ ของอาเซยีนมาโดยตลอด เช่น  
เป็นผูเ้สนอการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) ท�าให้ไทยค้าขายกบัอาเซียน
ได้จ�านวนมากและกลายเป็นประเทศคู่ค้าอนัดบั 1 ของไทย คิดเป็นมลูค่าประมาณ 25% จากการค้าขายกบัท่ัวโลก 
คาดว่าจะเพิม่เป็น 30 – 40% ในอนาคต ประเทศไทยยงัเป็นผูผ้ลักดนัส�าคัญให้ 4 ประเทศเพือ่นบ้าน กมัพชูา (C)  
ลาว (L) พม่า (M) และเวยีดนาม (V) ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  ซ่ึงปัจจบุนั 4 ประเทศกลุ่ม CLMV มคีวามส�าคัญ
อย่างยิง่ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกจิ  

 ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ
กว่าประเทศอืน่ๆ ในกลุม่อาเซยีน ซึง่ทาํให้ประเทศไทย
มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน 
ในอนาคต  การขบัเคลือ่นไปด้วยความร่วมมอืกันระหว่าง 
10 ประเทศสมาชกิ เพ่ือท่ีจะเปลีย่นจากอาเซยีน 3.0 ไปสู่
อาเซยีน 4.0 โดยมแีผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 2025 
หรอื AEC Blueprint 2025 ท่ีมุง่เน้นความร่วมมอืทางด้าน
การเกษตร สขุภาพ ดจิทิลั ภาคบรกิาร การพัฒนา SME 
และแรงงาน เน้นปัจจยั R&D วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมท้ังนวัตกรรม และความคดิสร้างสรรค์เป็นเครือ่งมอื 
ในการขบัเคล่ือนอาเซยีนไปข้างหน้า จงึนบัเป็นพัฒนาการ
ทีคู่ข่นานกันระหว่าง “อาเซยีน 4.0” กับ “ประเทศไทย 4.0” 

 การเมอืงและความมัน่คงของภมูภิาค

 การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนด้าน 
ความมั่นคงในภูมิภาคนี้  ทําให้อาเซียนต้องรักษา 
ความเป็นแกนกลางในด้านความมั่นคงของภูมิภาค 
และบริหารความสัมพันธ์ท่ีมีกับประเทศมหาอํานาจ 
ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็น
ภมูภิาคท่ีมเีสถียรภาพ มัน่คง และย่ังยืน ขณะเดียวกัน
อาเซียนต้องสร้างความแข็งแกร่งภายใน เพ่ือรับมือกับ
ความท้าทายต่างๆ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
การบริหารจดัการชายแดน การจดัตัง้ศนูย์ไซเบอร์อาเซยีน 
และ ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation 
เพ่ือดแูลการเข้าสูส่งัคมสงูวยัท่ีกาํลงัจะมาถึง รวมทัง้ให้
ความสําคัญกับการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงของสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด และเน้น

 การศึกษาของอาเซยีน 

 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 8 
ในเดอืนกนัยายน 2557 ได้ให้การรบัรองประเดน็สาํคญั 
ด้านการศึกษาของอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางการ 
ดาํเนนิการศกึษาในยุคหลงัปี 2559 ดงันี้

ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียน 
ผ่านการเรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์และความรูพ้ื้นเมอืง

ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึง 
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานสําหรับทุกคนโดยไม่ละเลย
ผูพิ้การ ผูด้้อยโอกาสและกลุม่ชนชายขอบต่างๆ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม 
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้
ตลอดชวิีตในภมูภิาค

ส่งเสริมการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาคนให้สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการ
จดัการศกึษาเพ่ือพัฒนาอย่างยัง่ยืน

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กับการอุดมศกึษาด้วย 
การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพทางการศกึษา 
ทีม่ปีระสทิธิภาพ

ส่งเสรมิบทบาทของการอดุมศกึษาให้เข้มแขง็ด้วย
การสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการกับมหาวิทยาลยั 

ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 9 เดือน
พฤษภาคม 2559 ให้ความเหน็ชอบแผนงานการศกึษา 
ของอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 ตามกรอบข้างต้น
เรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าอาเซียนให้ความสําคัญ 
กับการลดความเหลือ่มลํา้ทางการศึกษาในทุกระดบัและ 
การพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
บคุคลให้เป็นต้นทุนท่ีสําคญัในการขบัเคลือ่นการพัฒนา 
ของประเทศ

 ภาษาและการส่ือสาร

 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน สําหรับประเทศไทยดูจะเป็น
ข้อด้อย เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศในกลุ่ม
อาเซยีน เช่น สงิคโปร์ มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ มผีูใ้ห้ข้อคดิ
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่า ไม่ควรกังวล 
เรื่องไวยากรณ์หรือสําเนียง และได้เสนอแนะหลักการ 
VIPS ซึ่งประกอบด้วย (1) Vocabulary เพ่ือให้มีคลัง 
คาํศพัท์ทกุแขนงไม่เพียงแต่วิชาชพีทีต่นสนใจ (2) Idioms 
เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในความหมาย
ท่ีหลากหลาย (3) Pronunciation เพ่ือสื่อสารให้ม ี
ความเข้าใจตรงกันและมีความหมายท่ีถูกต้อง และ  
(4) Sentences การฝึกพูดให้เป็นประโยคอย่างต่อเนือ่ง

 บทสรุป

 ตอนน้ีอาเซยีนผ่านกาลเวลามา 50 ปีพอดแีล้ว
นับจากวันก่อตั้ง แต่การจะให้ประชาคมสามารถยืน 
และเจริญรุ ่งเรืองไปได้ในอีก 50 ปีต่อไป จําต้อง 
แก้ป ัญหาความท้าทายท่ีมาพร ้อมกับเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งยังไม่เกิดข้ึนในยุคท่ีอาเซียนแรก 
ก่อต้ัง ปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดออนไลน์ท่ีโตเร็วท่ีสุด
ในโลก มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรายใหม่ 124,000 คน
ทุกวัน การศึกษาแบบใหม่ งานใหม่ ธุรกิจใหม่ในโลก 
ยุคดิจิทัลเข้ามาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ทั้งการท่ี 
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามาแทนที่คนงาน  
การสอดแนมในโลกออนไลน์ และความเหลื่อมลํ้า 
ท่ีมาพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลอันลํ้าสมัย จึงเป็นหน้าท่ี
ของรฐับาลอาเซยีนท่ีต้องตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ 
และเปลี่ยนให้อุปสรรคจากความเปลี่ยนแปลงใน 
โลกเทคโนโลยีกลายเป็นพลังท่ีส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้ได้

การแก้ไขปัญหาโดยสันตวิิธี ซึง่ในขณะเดียวกันประเทศ
ในกลุม่อาเซยีนต้องรกัษาดลุยภาพของการเมอืงภายใน
ให้มเีสถยีรภาพเพียงพอท่ีจะขบัเคลือ่นไปพร้อมๆ กัน 

 ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ

 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถือเป็น
เครือ่งมอืหลกั ในการยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน
และความเจริญของแต่ละประเทศ อาเซียนมีอัตราการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจปีละประมาณ 5% ด้วยอตัรา
การเติบโตนี้ ทําให้ในปี 2016 ท่ีผ่านมา อาเซียนเป็น
ภูมิภาคท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก  
และในต้นปี 2017 ก็ขยับขึ้นเป็นอันดับ 8 ของโลก  
ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 อาเซียนจะกลายเป็น
ภูมภิาคท่ีมขีนาดเศรษฐกิจอนัดบั 5 ของโลก ในเวที World 
Economic Forum on ASEAN 2017 ประเมนิว่า อาเซยีน
ควรจะทําได้ ไม่ใช่แค่การโตปีละ 5% แต่เป็นปีละ 7% 
ความแตกต่างนี้อาจจะดูเล็กน้อย แต่ผลที่จะเกิดขึ้นต่อ
เศรษฐกิจและประชากรอาเซียนมีมหาศาล เพราะหาก
เศรษฐกิจโต 5% อาเซยีนจะเพ่ิมระดบัรายได้ประชาชาติ
เป็น 2 เท่าภายใน 15 ปี แต่หากโต 7% การเพ่ิมรายได้ 
ประชาชาติเป็น 2 เท่าจะใช้เวลาเพียง 10 ปีเท่านั้น  
แต่เพ่ือจะให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว อาเซียนต้องพัฒนา 
สิง่สาํคญั 2 ประการ ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและการศกึษา 
ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการผลักดันกรอบความร ่วมมือ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ให้เห็นผล 
อย่างเป็นรูปธรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
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สาระน่ารู้

 ในแต่ละประเทศน้ันใช้ค�าเรียกผู้ให้ก�าเนิดท่ีคนไทยเรียกว่า “แม่” แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละ
ภาษามกัจะใช้อกัษร ม.ม้า หรอื M เรยีกผูท่ี้ให้กำาเนดิเกือบเหมือนกนัทุกภาษา น่ันอาจเป็นเพราะ ม เป็นพยญัชนะ
ท่ีเป็นหน่วยเสียงท่ีออกเสียงได้ง่ายของมนษุย์ พดูง่ายๆ คอื เป็นการเปล่งเสยีงตามธรรมชาติได้อย่างง่ายๆ ในเด็ก 
เเรกเกดินั่นเอง ตัวอย่างการออกเสียงค�าว่าแม่ของแต่ละภาษา เช่น

  “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารเสือ” เป็นเครื่องหมายท�าด้วยโลหะ ประดับหน้าอกเสื้อ
ชุดปกติ และเป็นเคร่ืองหมายปักด้วยไหมสีด�า ประดับที่หน้าอกเส้ือชุดฝึกเบ้ืองขวาของทหารเสือ 
ทุกนาย คือเครื่องหมายที่ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
องค์ผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ฯ พระราชทานพระราชด�าริให้มี 
การฝึกในหลักสูตรทหารเสือนี้

คำ�ว่� “แม่” นั้นยิ่งใหญ่

คนไทย “แม่”

ภาษาลาว “อแีม”

ภาษาอังกฤษ “มาเธอร์ (Mother)” หรอื “มัม (Mom)”

ภาษาสนัสกฤต  “มารดา”

ภาษาเยอรมนั  “มสุเธอร์ (Mutter)” หรอื “มาม้า (Mama)”

ภาษาบาล ี “มาตา”

คนจีน  “ม่าม้า” (แต้จิว๋)  
จนีกลาง   “มาหมะ”

คนแขก “มามี”้

คนฝรัง่เศส “มามอง (Maman)”

คนสเปนและอิตาล ี“มาเดร (Madre)”

คนแถบสแกนดเินเวยี “มวัร์ (Mor, Moder)” 
(เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวีเดน) 

คนญีปุ่น่ “โอก้าซัง”

คนเกาหล ี “ออมม่า”

คนเวยีดนาม “แม๊”  
ออกเสียงใกล้เคยีงภาษาไทยมาก

คนโปรตุเกส “แมะ (Mae)”

คนเขมร “กุนแม”

ภาษามาเลย์ “มาม่า”

ภาษาอาหรับ “อุมมี”

ชนเผ่าปกากะญอ “โม่”

ชนเผ่าอาข่า  “อะมา”

จะเรยีกผูท่ี้ให้ก�าเนิดว่า จะเรยีกผู้ท่ีให้ก�าเนิดว่า

ทีม่าข้อมลู : นสพ.คมชดัลกึออนไลน์ 14 สงิหาคม 2557

ความเป็นมาของทหารเสือราชินี

 กรมทหารราบที ่21 รกัษาพระองค์ ในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ (ร.21 รอ.) เป็น
หน่วยทหารรกัษาพระองค์ เหล่าทหารราบ ขึน้ตรงต่อกองพลทหารราบท่ี 2 รกัษาพระองค์ กองทัพภาคท่ี 1 
ได้รบัพระราชทานสมญานามจากสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถว่า “ทหารเสอืนวมนิทราชนีิ” หรือ
ทีเ่รยีกกันโดยท่ัวไปว่า “ทหารเสอืราชนิ”ี ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่22 กันยายน พ.ศ. 2493 ตามคําขอขององค์การ
สหประชาชาติ ในการจัดตั้งกําลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือยับย้ังการรุกรานของ
ฝ่ายคอมมวินสิต์เกาหลเีหนือ ท่ีตัง้หน่วยปัจจบุนัอยู่ท่ีค่ายนวมนิทราชนีิ ตําบลบ้านสวน อําเภอเมอืงชลบรีุ  
จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงดํารงตําแหน่งองค์ผู้บังคับการพิเศษของ 
กรมทหารนี้

ภารกิจส�าคัญ

 การถวายงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพ้ืนที่ต่างๆ อย่าง
พ้ืนท่ีจงัหวัดแม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ สระแก้ว ปราจนีบรุ ีระยอง พระนครศรอียุธยา 
ซึง่งานต่างๆ เป็นงานท่ีมคีวามสําคญั เป็นการสร้างความมัน่คงให้แก่ประเทศชาต ิ
สรปุแล้วคอื ปฏิบติัการรบด้านการทหาร และเรือ่งของการพัฒนาประเทศควบคู่
กันไป นอกจากน้ี ยังมีภารกิจทางภาคใต้ที่กรมทหารราบท่ี 21 ปฏิบัติอยู่ เช่น  
จดัชดุทหารไปดแูลพระตําหนักทักษณิราชนิเวศน์ตัง้แต่ปี 2547 และส่งกําลงัทหาร
เข้าไปทาํหน้าท่ีช่วยเหลอืประชาชนท่ีเดอืดร้อนด้วย

เกียรติประวัติ

 “ทหารเสอืราชนิ”ี ท่ีได้ดํารงตาํแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก รวม 4 ท่าน คอื 
พลเอก ประวิตร วงษ์สวุรรณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
และพลเอก อดุมเดช สตีะบตุร
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ประเทศท่ีมีการดูแลผู้สูงอายุดีท่ีสุด 10 ลÓดับแรกของโลก

ผูสู้งอาย ุ1,521,734 คน

ประเทศท่ีมีการดูแลผู้สูงอายุดีท่ีสุด 10 ลÓดับแรกของโลก

สวิตเซอรŠแลนดŠ1
นอรŠเวยŠ

สวีเดน

เยอรมนี

แคนาดา

2
3
4
5

6
7
8
9
10

เนเธอรŠแลนดŠ

ไอซŠแลนด์ 

ญี่ปุ่น

สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ

ผูสู้งอาย ุ86,520 คน

ผูสู้งอาย ุ1,974,204 คน

ผูสู้งอาย ุ17,094,858 คน

ผูสู้งอาย ุ5,896,799 คน

ผูสู้งอายุ 3,099,977 คน

ผูสู้งอายุ 45,799 คน

ผูสู้งอาย ุ33,149,890 คน

ผูสู้งอาย ุ48,318,153 คน

ผูสู้งอาย ุ11,660,975 คน

“ประเทศไทย” จัดอยู่ลÓดับที ่34 ของโลก
มีประชากรผูสู้งอาย ุ10.73 ล้านคน

จÓนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศกลุ่มอาเซียน
กับสัดส่วนร้อยละของประชากรท้ังหมด

จÓนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศกลุ่มอาเซียน
กับสัดส่วนร้อยละของประชากรท้ังหมด

อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ ลาว บรูไน

ผูสู้งอายุ 
21.19 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
10.73 
ล้านคน

สูงอายุ 
9.61 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
7.32 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
4.79 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
2.78 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
1.05 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
1.00 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
0.41 
ล้านคน

ผูสู้งอายุ 
0.03 
ล้านคน

8.29 % 15.56 % 10.48 % 7.21 % 9.13 % 9.12 % 6.82 % 18.07 % 5.94 % 7.19 %

ลÓดับ ประเทศ

ลÓดับโลกตามเกณฑ์วัดด้านต่างๆ

ภาพรวม หลักประกัน 
รายได้

การดูแล 
ด้านสุขภาพ

การเพิ่มขีด 
ความสามารถ

การจัดการ 
สภาพแวดล้อม 
ท่ีเอ้ืออÓนวย

1 ไทย 34 59 41 71 12
2 เวยีดนาม 41 70 36 65 31
3 ฟิลิปปินส์ 50 73 76 31 15
4 อนิโดนีเซยี 74 86 70 61 8
5 กัมพชูา 80 91 51 77 27

ท่ีมาข้อมูล : http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf

ท่ีมาข้อมูล http://www.worldometers.info/world-population

ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีระบบจัดการผู้สูงอายุดีท่ีสุด 5 อันดับแรกประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีระบบจัดการผู้สูงอายุดีท่ีสุด 5 อันดับแรก
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