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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและปัจจัยที่วัด (ไร่ขิง) ใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตแบบ
อิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม รวมทั้งศึกษาการรับรู้และความต้องการของผู้สูงอายุ
ชุมชนไร่ขิง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญมี 55 รูป/คน คือ สงฆ์ระดับบริหาร 2 รูป สงฆ์ระดับปฏิบัติการณ์ 8 รูป และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณ์ด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของวัดไร่ขิง 11 คน รวมทั้งผู้สูงอายุชุมชนวัดไร่ขิง 35 คน
เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลจาก 3 แหล่งคือ แหล่งเอกสาร
แหล่งกลุ่มผู้ให้ (สงฆ์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง) และแหล่งกลุ่มผู้รับ(ผู้สูงอายุชุมชนไร่ขิง) มีลักษณะสอดคล้อง
กันคือ บทบาทที่วัดไร่ขิงใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถให้คุณค่ากับครอบครัว
และสังคมนั้น ใช้ตามภารกิจพ.ร.บ.สงฆ์ คือ บทบาทงานปกครอง งานศาสนาศึกษา งานการศึกษาสงเคราะห์
งานเผยแผ่ศาสนา งานสาธารณูปการ และงานสาธารณะสงเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมตามบทบาทเหล่านี้เป็นการ
ดาเนินงาน ส่วนปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินการเป็นของวัดไร่ขิงได้แก่ งบประมาณและทุนอุดหนุนต่างๆ พาหนะ
สถานที่ อุปกรณ์ทั้งหลาย และทรัพยากรมนุษย์ของวัดไร่ขิง โดยมีความร่วมมือบางส่วนของภาคีเครือข่ายทั้ง
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ภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือกิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณสุข ส่วนความต้องการของผู้สูงอายุชุมชนวัด
ไร่ขิงเน้นในเรื่อง การมีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง ความมั่นคงในรายได้ และการมีสัมพันธภาพกับครอบครัวและ
บุคคลในชุมชน
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ วัด บทบาท การดาเนินชีวิตแบบอิสระ ความสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
Abstract
The aims are to study the role of “Temple” in promoting the elderly independent
and valuable life to family and society, including the perception and needs of the elderly. 55
key informants are 2 administrative monks, 8 staff monks, 11 employee and related persons in
Wat Rai Khing, Including 34 elderly people in Rai Khing community. Research tool is an
structured open-ended interview questionnaire. The research found the consensus data from
three sources: the related document source, the service-provider source as monks, officials,
and related persons at Wat Rai Khing, and the recipient source as elderly people in Rai Khing
community. These three sources provide information in a consistent manner that Wat Rai
Khing uses the role of encouraging the elderly to live independently and to provide value to
the family and society as following: The role on sangha administration, the role of religious
education, the role of educational succor, the role on the Buddhism propagation, the role on
the public assistant management, and the role on the public aids. All Activities are created to
operate according to these mentioned roles. The factors used to process the activities are
mostly come from Wat Rai Khing such as funds and grants, vehicles, facilities and equipments.
and human resources/staff of Wat Rai Khing. There are also some supports from the
partnerships with both public and private networks. The needs of the elderly in the Wat Rai
Khing community focus on the income to earn themselves. The stability of the income, and
the social relationships with their families and other people in the community.
Keywords: Elderly, Temple, Role, Having independently life of living, Being valuable life to
family and society
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บทนา

ในสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก “วัด”จะเป็นแหล่งความรู้ในการประพฤติปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นศูนย์กลางความรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางชุมชนเพื่อ
ประกอบกิจกรรมต่า งๆที่สร้างความสามั คคีหรือวัฒนธรรมอัน ดีในการอยู่ร่วมกัน หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือ
สถานการณ์ทางการเมือง หรือเพื่อการพัฒนาสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ”การไปวัด” จึง
เป็นเรื่องปกติของพุทธศาสนิกชน ในปัจจุบันวัดต่างๆได้ตื่นตัวด้วยสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มีการปรับพัฒนาวิธีการให้ความรู้ทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆเพื่ออานวยประโยชน์ต่ อชุมชน
สังคม และประชาชนให้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมไทยที่ต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับสังคม
ผู้สู งอายุ ที่เกิด ขึ้น โดยที่ป ระชุม สมั ชชาโลกว่า ด้ว ยผู้ สูง อายุ องค์การสหประชาชาติ ในพ.ศ.2525 ได้กาหนด
มาตรฐานว่า ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปให้เรียกว่า “ผู้สูงอายุ” และถ้าประเทศใดมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไปใน
สัดส่วน 10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งหมดให้ถือว่าเป็นประเทศเข้าสู่”สังคมผู้สูงอายุ”และ
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 20% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น
14% (งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย, 2545, น.45) ประเทศไทยนั้นจากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2556, น. 25) พบว่า ความก้าวหน้าด้านการแพทย์
และสาธารณสุขทาให้อัตราการตายน้อยลง ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น จากการประมาณประชากรของ
สานักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าในพ.ศ.2566 ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 21 % ของประชากรทั้งหมด นั่นคือ ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” (Age Society) และอีกเพียง 15 ปี ในปีพ.ศ. 2576 ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีถึงหนึ่งในสี่ของประชากร
ทั้งหมด เพราะประชากรวัยเด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปีจะลดลงเหลือเพียง 14% ของประชากรทั้งหมดซึ่งทาให้
ประเทศไทยกลายเป็น“สังคมสูงวัยสุดยอด”
ด้วยเหตุข้า งต้นโครงสร้างสังคมไทยโดยรวมจะเปลี่ย นตามอายุ ประชากรที่ มีผู้สู งวัยมากขึ้น ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นั่นคือ ค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและครอบครัวในเรื่อง
สวัสดิการและสุขภาพอนามัยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ในขณะที่รายรับจะคงที่หรือลดลง (Department of
Economic and Social Affairs, 2007, p. 68-70) เนื่องจากจานวนผู้อยู่ในวัยทางานลดลง แต่มีจานวนมากขึ้น
ของผู้เกษียณการทางานที่ สภาพร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการดารงตนได้อย่างอิสระเกิดการผกผันเปลี่ยนแปลง
ลดลงไปตามวัยที่สูงขึ้น ต้องการการดูแลและช่วยเหลือจากสังคม เช่น จากรายงานการประเมินแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉ.2 พ .ศ ..2545-2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2 พ ศ. 2550-2554 โดยวิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการผู้ สู ง อายุ แห่ง ชาติ (กผส .) (วิ ท ยาลั ย
ประชากรศาสตร์ 2551, น. 23-32) พบว่า ประชากรไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่ มีคุณภาพ
เพียง 34.2% จากเป้าหมาย 50% และมีอัตราร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังอาทิ มะเร็ง 7.31 ความดัน
โลหิตสูง 3.13 เบาหวาน 5.7 หัวใจ 6.4 อัมพาต 5.6 อัมพฤกษ์ 6.1 หลอดเลือดสมองตีบ 5.25 เป็นต้น นอกจาก
ความเสื่อมทางกายแล้ว การลดคุณค่าและบทบาทจากการทางานหลักที่ตนมีทักษะหรือเชี่ยวชาญลงก็ทาให้
ผู้สู ง อายุ เห็น คุณ ค่าในตนเองลดลง โดยเฉพาะเมื่ อมี ผลต่ อสถานะทางการเงิ น ที่ ไ ม่ เพี ย งพอ ต้ องพึ่ ง พิ ง ผู้ อื่น
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ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ดังนั้นผู้สูงอายุจึงจาเป็นต้องได้รับการดูแ ลทั้งจากครอบครัว
และสังคมเพื่อให้ดารงอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคม เรื่องการสูงวัย นี้จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐ
จะต้องกาหนดนโยบายรองรับสังคมที่ มีการสูงวัย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้ องมีแผนรับมื อ ดูแลเรื่องต่าง ๆ ให้
ครอบคลุม ทั่ว ถึง ซึ่ง จะต้ องใช้การร่วมมื อจากภาคีเครือข่ายและสถาบัน ทางสัง คมทั้ งหลายเช่ น วั ด เป็น ต้ น
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ. 2555, น. 59)
“วัด” ถือเป็นสถาบันทางสังคมและองค์การชุมชนภายนอกที่เป็นองค์กรแรกที่ใกล้ชิดที่สุดกับผู้สูงอายุ
ซึ่งคุ้นเคยมาตั้งแต่วัยเด็กที่มีการใช้ชีวิ ตนอกบ้านกับวัดในหลายกิจกรรม รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
กาหนดบทบาท มอบหมายภาระหน้าที่ให้กับวัด ดังในปฏิญาณผู้สูงอายุไทย (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2556. น. 1620) ในข้อ 7 ที่ว่ารัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องกาหนดนโยบายและ
แผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ข้อ 9 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยม
ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและเอื้ออาทรต่อกัน และตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 ข้อ (2) การศึกษา ศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ชีวิต และโดยเฉพาะสุขภาวะตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 จะมียุทธศาสตร์ที่ 3
กาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ด้านระบบการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ ให้บริการผ่านโครงการบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมให้ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและจัดสถานที่ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุเช่น ห้องน้าคนพิการ
และผู้สูงอายุ มีสถานที่ออกกาลังกาย เป็นที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม หรือส่งเสริมอาชีพและสุขภาพ โดยมี
การมอบโล่แก่วัดที่ส่งเสริมอาชีพ และโล่ส่งเสริมสุขภาพทุกจังหวัดทุกปี รวมทั้งยังมียุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ตามกรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ที่สถาบันทางสังคมต้องมีส่วนช่วยเรื่อง (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (2) การยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 120)
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้
คุณค่ากับครอบครัวและสังคมของ”วัด” ในจังหวัดนครปฐมที่เป็นนิเวศเชิงพุทธมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง
ตามประวัติศาสตร์ มีศิลปวัฒนธรรมหลายสมัย เช่น พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ มีวัดที่มีชื่อเสีย ง
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนิยมมาสักการะ มีสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา
มีประชากรจานวน 882,184 คนเป็นประชากรสูงอายุเกิน 60 ปี จานวน 31,970 คน เป็นเพศชาย 14,110 คน
เพศหญิง 17,860 คน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น (สานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2555, น.
35) เพราะนครปฐมเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ เป็นเส้นทางผ่านลงสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก และกาลัง
พัฒนาจากเมืองเกษตรกรรมไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมตามนโยบาย”ประเทศไทย 4.0” ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับวัด
ในจังหวัดที่กาลังพัฒนาในลักษณะเดียวกันนี้ โดยเฉพาะวัดในชุมชนใหญ่ ซึ่งจากการสุ่มอย่างง่ายวัดในชุมชนใหญ่
ของนครปฐมได้ “วัดไร่ขิง” เป็นตัวอย่างศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงบทบาทของวัด(ไร่ขิง) และปัจจัยที่
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ใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม รวมทั้งศึกษา
ถึงการรับรู้และความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนวัดไร่ขิงในการดาเนินงานของวัดไร่ขิง
วิธีการศึกษา
1. วิเคราะห์เอกสารเพื่อรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลวิจัยใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่หนึ่งของการศึกษา
นามาสร้างเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิด แล้วน าไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ในความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาซึ่งได้รับการตรวจจากผู้เชียวชาญ ๕ ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุข
๒ ท่าน ทางมนุษยศาสตร์ ๑ ท่าน และทางสังคมศาสตร์ ๒ ท่าน ได้ค่า IOC รวมของแบบสัมภาษณ์ = ๐.๙๙๙
หลังจากนั้นนาเครื่องมือทั้งหมดไปอบรมความรู้ความเข้าใจและวิธีใช้แบบสัมภาษณ์นี้ให้กับเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ต้องฝึกทดสอบเป็นรายคู่ และหาค่าความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลของผู้สัมภาษณ์ (Inter- correlation)
ได้ค่า ๐.๙๙ จึงสามารถลงเก็บข้อมูลได้
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิดในข้อ 1. โดยประชากรศึกษาคือ
กลุ่มผู้ให้ได้แก่ สงฆ์ระดับบริหาร สงฆ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณ์ของวัดไร่ขิง ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ภาคีเคริอข่าย) และ
กลุ่มผู้รับได้แก่ ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนวัดไร่ขิง ซึ่ง ทั้งหมดถูกสุ่มแบบบังเอิญคือ ผู้ที่อยู่ที่วัด/ชุมชน ณ วันที่เก็บ
ข้อมูล ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 55 รูป/คนคือ สงฆ์ระดับบริหาร 2 รูป สงฆ์ระดับปฏิบัติการณ์ 8 รูป เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องของวัดไร่ขิง 11 คน รวมทั้งผู้สูงอายุชุมชนวัดไร่ขิง 34 คน
3 .นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เรียกว่า “การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ” ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (๒) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ผู้วิจัย (๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล แล้วนาผลที่ได้มาจัดทารายงานผลเพื่อนาเสนอต่อชุมชนมวลชนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ผลการศึกษา
ผลทั้งสามแหล่งคือ แหล่งเอกสาร แหล่งกลุ่มผู้ให้คือ สงฆ์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องวัดไร่ขิง และ
แหล่งกลุ่มผู้รับคือ ผู้สูงอายุชุมชนวัดไร่ขิง ได้ให้ข้อมูลในบทบาทและปัจจัยที่วัดไร่ขิงใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคมเป็นไปในลักษณะสอดคล้องกันและทิศทาง
เดียวกัน ดังต่อไปนี้
1. ผลพบว่าบทบาทที่วัดไร่ขิงใช้นั้นได้ดาเนินการไปตามภารกิจที่วัดถูกกาหนดในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และที่มหาเถรสามาคม สานักงานพระพุทธศาสนา รวมทั้งที่หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดหรือขอความร่วมมือ โดยทางวัดไร่ขิงได้ ประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆในบทบาทดังกล่าวแล้วเน้น ไป
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนสาสามรถที่จะมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ทาให้ดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถ
ที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคมได้ ซึ่งบทบาทและกิจกรรมดังกล่าวคือ
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๑. บทบาทด้านงานปกครอง โดยใช้กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมการปกครอง เน้นการประชุมและการวางแผนสร้างกิจกรรมและงานต่างๆตามพรบ.คณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และที่มหาเถรสมาคมมีนโยบายรวมทั้งยุทธศาสตร์ของรัฐเพื่อการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัย มีสุขภาวะที่ดี มีสิทธิที่พึงมีพึงได้ ดาเนิน
ชีวิตได้แบบอิสระตามอัตภาพที่เหมาะสม และสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
๒. บทบาทด้านงานศาสนาศึกษา โดยใช้กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมงานศาสนาศึกษา เน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนไร่ขิงได้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีการพัฒนาทางจิตใจและปัญญา ปรับตัวเข้ากับสังคมจะได้ดาเนินชีวิต
แบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
๓. บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมดังนี้
จกรรมการศึกษาสงเคราะห์ เน้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนไร่ขิงได้มีการศึกษาทางสายสามัญ
หรือสายอาชีพเพิ่มขึ้น หรือได้เรียนรู้ความรู้และเทคโนโลยี่ใหม่ๆเพื่อการปรับตนให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ สามารถ
ดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
๔. บทบาทด้านงานเผยแผ่ศาสนา โดยใช้กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมการเผยแผ่ศาสนา เน้นการสร้างกิจกรรมและงานต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนไร่
ขิงได้รับรู้และเข้าใจในงานของพระพุทธศาสนาและทาตนเป็นพุทธมามะกะที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยเผยแผ่
หลักธรรมสู่บุคคลอื่นๆ โดยสามารถนาแนวทางพระพุทธศาสนาไปดาเนินชีวิตในอย่างเป็นอิสระ พึงพาตนเองได้
และสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
๕. บทบาทด้านงานสาธารณูปการ โดยใช้กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมสาธารณบริการในวัด เน้นการวางแผนสร้างกิจกรรมและงานต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ในชุมชนไร่ขิงได้รู้จักดูแลรักษาศาสนธรรมและศาสนสมบัติเพื่อยังประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังได้ สามารถที่จะให้
คุณค่ากับครอบครัวและสังคม ดาเนินชีวิตอย่างอิสระตามความพอใจของตน
กิจกรรมการบารุงรักษาวัด เน้นกิจกรรมและงานต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนไร่ขิงได้รับรู้
ถึงการยอมรับเป็นสมาชิกของวัดและรู้จักดูแลรักษาวัดในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวัด สามารถที่จะให้คุณค่ากับ
ครอบครัวและสังคม ดาเนินชีวิตอย่างอิสระตามความสมรรถภาพของตน
กิจกรรมการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการสร้างกิจกรรมและงานต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนไร่ขิงได้รู้จักและมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม
สามารถรับหน้าที่ถ่ายทอดสู่สังคมและครอบครัวสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และดาเนินชีวิตได้ตามความถนัดและ
ความพอใจต้องการของตน
๖. บทบาทด้านงานสาธารณสงเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมดังนี้
กิจ กรรมสาธารณสงเคราะห์ เน้ นการกิจ กรรมและงานต่า งๆที่เกี่ย วข้องกับ สิท ธิป ระโยชน์
สาธารณะที่พึงมีพึงได้ของผู้สูงอายุ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี พึงพาตนเองได้ทาให้สามารถดาเนินชีวิตได้แบบอิสระ
และให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
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กิจกรรมชุมชนบริการ เน้นกิจกรรมและงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้ผู้สูงอายุชุมชนให้มี
สุขภาวะที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามวัย พึงพาตนเองได้ สามารถดาเนินชีวิตได้แบบอิสระและให้คุณค่ากับ
ครอบครัวและสังคม
กิจกรรมด้านสวัสดิการ เน้นการกิจกรรมและงานต่างๆที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนไร่ขิงได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามสวัสดิการต่างๆแห่งรัฐ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามวัย พึงพาตนเองได้ เพื่อผู้สูงอายุจะได้
ดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคม
2. ดไร่ขิงใช้ปัจจัยที่วั มีดังนี้
2.1 งบประมาณและทุนอุดหนุนต่างๆของวัดไร่ขิงเช่น ทุนการศึกษา ทุนกิจกรรม ทุนจ้างงาน ทุน
ฝึกอบรม ทุนบริจาคจัดสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล เป็นต้น
2.2 พาหนะชองวัดไร่ขิง ได้แก่ รถ รถตู้ รถบัสเล็ก เรือ เป็นต้น
2.3 สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆของวัดไร่ขิง อาทิ อาคารปฏิบัติธรรม ห้องเรียนของวัด หนังสือและ
เอกสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่างๆ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ศูนย์ธรรมศึกษา โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และ
ออนไลน์ต่างๆ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.4 ทรัพยากรมนุษย์ของวัดไร่ขิงอาทิ สงฆ์ เณร แม่ชี บุคลากรเจ้าหน้าที่ของวัดไร่ขิง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตอาสาต่างๆ
2.5 ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น กระทรวงสาธารณสุข เทศบาล
รพ..สต. กระทรวงสาธารณสุ ข กรมพั ฒ นาชุ ม ชน ผู้ น าชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชนและที่ เ กี่ ย วกับ การศึ ก ษาเช่ น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนในสังกัดของวัดไร่ขิง โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวาราวดี เป็นต้น
3. ความต้องการของผู้ สูง อายุ ในชุม ชนวั ดไร่ขิง ในการดาเนิ น งานของวั ดไร่ขิง เพื่ อการส่ งเสริม ให้
ผู้สูงอายุได้ดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคมเน้นใน 3 ประเด็นคือ
3.1 ทั้งประจาและบางเวลาตามสภาพที่เอื้ออานวย หรือขยายตลาดงานแการมีรายได้เพื่อเลี้ยง
ตนเอง เช่น การที่ทางวัดไร่ขิงสร้างงานในวัดให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนและอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มากขึ้นเพื่อรองรับ
จานวนผู้สูงอายุในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น
3.2 ความมั่นคงในรายได้เช่น ต้องการให้ทางวัดสร้างระบบเงินฝากเพื่อกู้ยืม และรักษากิจกรรม
ต่างๆที่ทาอยู่ในปัจจุบันให้ยั่งยืนและต่อเนื่องไป เพราะเป็นการทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ าวัดเป็นที่พึ่งพา และช่วยให้
ชีวิตมีคุณค่าและมีทางของตนเอง
3.3 สัมพันธภาพกับครอบครัวและบุคคลในชุมชน คือ ต้องการให้ทางวัดสร้างกิจกรรมทางธรรม
ให้ลูกหลานหรือเด็กรุ่นหลังหรือผู้สูงวัยด้วยกันเองมาร่วมสังคมหรือทากิจกรรมด้วยกัน รวมทั้งพระสงฆ์ในวัดไร่ขิง
สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมากจากเดิมในแต่ละปีด้วย
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อภิปรายผล
ผลพบว่า บทบาทที่วัดไร่ขิงใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้
คุ ณ ค่ า กั บ ครอบครัว และสั ง คมนั้ น ได้ ป ระยุ กต์ ท าไปตามหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งกระท าตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถสรุปอภิปรายผลได้ดังนี้
1. บทบาทงานปกครอง บทบาทนี้ทุกวัดต้องมีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่
หลักธรรม พัฒนาวัด ยึดหลักธรรมาภิบาล ปกครองดูแลให้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด ให้อยู่ในระเบียบ
วินัยของสงฆ์ มีหน้าที่ประจาคือ ต้องทากิจกรรมทางศาสนาทั้งต่อตนเองและต่อพุทธศาสนิกชนที่มาที่วัด วางแผน
งานในการจัดการวัดและดาเนินการช่วยเหลือสังคมตามภารกิจที่รับผิดชอบทั้งในฐานะเป็นองค์กรศาสนาและ
สถาบันทางสังคม ซึ่งผลชี้ว่า วัดมีการประชุมวางแผนสร้างกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุทุกเดือนเช่น การสวดมนต์ ปฏิบัติ
ธรรม จัดทาที่นั่งเพื่อผู้สูงอายุ ช่วยเหลือในประเด็นต่างๆของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับวัด และพัฒนาคุณภาพทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ของวัดให้มีความรู้ความสามารถในงานผู้สูงอายุเช่น ให้ทุนศึกษาเรียนต่อสาขาที่เกี่ยวกข้อง
กับการพัฒนาผู้สุงอายุต่างๆ
2. บทบาทงานศาสนศึกษา ผลพบว่า มีการใช้กิจกรรมศาสนบริกาในการส่งเสริมให้จัดตั้งหน่วยพุทธ
มามกะที่มีผู้สูงอายุมาทาหน้าที่ต่างๆ สอนธรรมศึกษาแก่ผู้สูงวัย มีเทศนาธรรม สวดมนต์ประจาแก่ผู้สูงวัย เช่น
ในวันพระตลอดวัน สวดมนต์แปลทุกเช้ามืดวันอาทิตย์ โดยผู้สูงอายุสามารถซักถามและแนะนาหัวข้อธรรมะที่
สนใจอยากฟัง ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาวะทางใจ การเทศน์จะเน้นการบรรยายให้ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง การลด
ทิฐิเพื่อการปรับตัว ให้เข้าคนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมวัยคนอื่นๆ ซึ่ง เป็นการลดความเหลื่อมล้าทาให้เกิด
ความสุขมวลรวมของสังคม และยังให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาพระธรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้
ผู้สูงอายุมานอนค้างที่วัดเพื่อเรียนรู้การช่วยเหลือ ดูแลตนเองและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นทั้งคนในวั ย
เดียวกันและวัยอื่นๆ
3. บทบาทงานศึกษาสงเคราะห์ ผลชี้ว่า มีการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
ด้วยทุนการเรียน อบรมอาชีพฟรี และความรู้ตามสมัยที่พัฒนาศักยภาพในการดาเนินชีวิต สามารถสร้างรายได้
ทาให้มีเพื่อนร่วมกลุ่มอาชีพ และสามารถเข้าอบรมในครั้งอื่นๆหรือความรู้อื่นๆได้ตามใจชอบ และยังมีทุนให้เรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขาที่สนใจหรือธรรมศึกษา และผู้สูงอายุที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถมาเป็นครู
ผู้ช่วยสอนหรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนหรือศูนย์ศึกษาของวัดได้
4. บทบาทงานเผยแผ่ศาสนธรรม ผลพบว่า มีการจัดกิจกรรมศาสนพิธีแก่ผู้สูงอายุให้ราคาประหยัด
และเรียบง่าย เผยแพร่ธรรมะทางสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดไร่ขิงและชุมชน มีการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางพุทธ
ศิลป์ โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรหรือเป็น
เจ้าหน้าที่ จัดนิทรรศการผู้สูงอายุ จัดให้พระภิกษุ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปเยี่ยมบ้านและเผยแผ่ธรรมะและ
ข่าวสารต่างๆที่จาเป็นแก่ผู้สูงอายุในชุมชนประจา เพื่อให้เกิดกาลังใจ ไม่ว้าเหว่ ให้คาแนะนาการใช้ชีวิตต่างๆ
ให้น้ากินน้าใช้และสาธารณูปโภคที่จาเป็นเช่น ทรายกันยุง ข้าวสาร ถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ขัดสน หรื อ
ผู้สูงอายุที่ติดเตียง หรือติดบ้าน หรือเป็นอัมพฤกษ์ หรืออยู่คนเดียว บางครั้งร่วมไปกับหน่วยงานรัฐ หรือที่มุม
ผู้ป่วยสูงวัยที่รพ.ไร่ขิง
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5. บทบาทงานสาธารณูปการ วัดไร่ขิง (สารานุกรมวิกิพีเดีย, online, 2560) นั้นมีชื่อเสียงด้วยหลวง
พ่อวัดไร่ขิงพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยามีประชาชนนับถือและเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากพากันมา
กราบไหว้จากทั่วสารทิศทุกวันไม่ขาดสาย บันดาลให้เกิดผลานิสงส์เป็นลาภสักการะมหาศาล สามารถอานวย
ประโยชน์ในการสร้างการศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณะสงเคราะห์และอื่น ๆ มากมาย โดยมี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปัญญา อินฺทปญฺโญ (พระปลัดสามารถ ธมมฺธาโร, 2550, บทคัดย่อ) อดีตเจ้าอาวาส
(มรณภาพ) ที่ สร้างคุณูปการณ์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติไว้มาก ทาให้มีส่วนราชการเข้ามาอยู่ในความ
อุปถัมภ์ของหลวงพ่อและวัด ไร่ขิง อาทิ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โรงพยาบาลสามพราน สมาคมชมรม
กานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตาบลไร่ขิง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี กองกากับ
การวิทยาการเขต 15 สถานีตารวจภูธรตาบลโพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิ ศ)
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สถาบันผู้บริหารการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อาเภอสามพราน
ไปรษณีย์วัดไร่ขิง ผลการวิจัยนี้พบว่า ในปัจจุบัน พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัด
นครปฐม ได้สืบสานปณิธานขยายงานออกไปทั้งทางโลกและทางธรรม อาทิ “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาร
วดี” (ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงฆ์, 2007) มีการให้สถานที่ของวัดเป็นศูนย์รวมในการชุมนุมของ
ผู้สูงอายุเพื่อการทากิจกรรมต่างๆและในโอกาสต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งอาคารขมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุออกกาลัง
กายพัฒนาสุขภาวะที่ดี มีสังคมของตนเอง และมีการให้บริการผู้สูงอายุในวัดเช่น การเลี้ยงอาหาร การจัดที่ฝึก
ปฏิบัติธรรม ที่พักอาคันตุกะเพื่อผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนอง ไม่ต้องพึ่งพิงใคร และสร้างความคุ้นเคยกับ
เพื่อนวัยเดียวกัน มีสัมพันธภาพเป็นกลุ่ม จะได้อบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว ว้ าเหว่ในสังคม รวมทั้งมีที่เก็บพัสดุภัณฑ์ มี
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพื่อผู้สูงอายุ จัดให้มีศูนย์อบรมศีลธรรม จริยธรรม ความรู้พื้นฐานทางพระธรรม
วินัย มีการจัดกิจกรรมสาธารณสุขภาวะจิตมูลฐานเพื่ออบรมจิตใจให้มีคุณธรรมแก่ผู้สูงอายุ มีการให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น จัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี เป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชน
ที่ ม าที่ วั ด ซึ่ ง ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ต นเอง มี ค วามสนุ ก ได้ ท างานร่ ว มกั บ เพื่ อ นใหม่ ใ นสั ง คมซึ่ ง มี
หลากหลายอายุที่มาเป็นจิตอาสาหรือบางครั้งกับครอบครัวตนเอง และให้ผู้สูงอายุร่วมจัดธรรมศาลา เปิดบริการ
ทุกวันพระและวันอาทิตย์เพื่อฟังธรรมสวดมนต์ รักษาศีล สร้างสมาธิ เพื่อให้มีแนวความคิดในการดารงตนให้เป็น
คนดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ทิ้งชีวิตรอความตายไปวันๆ และทาให้มีเพื่อน มีชีวิตที่มีคุ ณค่า เป็นที่
ยอมรับของสังคมและครอบครัว สร้างและพัฒนาสุขภาวะมวลรวมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยกิจกรรมและ
บทบาทนี้ของวัดไร่ขิงทาให้เกิดความเลื่อมใสและดึงดูดใจแก่พุทธศาสนิกชนอย่างมาก
6. บทบาทสาธารณสงเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้กิจกรรมจัดหน่วยและให้คาปรึกษาแก่
ผู้สูงอายุที่มีทุกข์ มีการจัดฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่มีรายได้นอ้ ย รวมทั้งมีโลงศพให้ฟรี มี
กิจกรรมช่วยความยากจนผู้สูงอายุ โดยการสร้างงานในวัดทั้งระยะสั้น และระยะยาวพร้อมสวัสดิการทางสุขภาพ
และสังคม เป็นการสร้างระบบบริการทางอาชีพและสร้างเครือข่ายเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุ มีหน่วยกระจายข่าวให้
ความรู้ใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลใหม่ๆแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อด้วยการอ่านหนังสือ ดูทีวี ดูข่าว กับเพื่อน
ผู้สูงอายุที่เข้ากันได้ และให้ผู้มีจิตอาสาบางครั้งเป็นลูกหลานที่ติดตามมาอ่านหนังสือให้ฟัง หรือบางครั้งมีผู้รู้มาเล่า
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เรื่องให้ฟังซึ่งบางทีเป็นผู้สูงอายุด้วยกันเอง มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้
มีหน่วยการออมให้กับบุคลากรในวัด มีการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ พาผู้สูงอายุไปทัศนาจรเพื่อการพักผ่อน
และเปลี่ยนบรรยากาศ และพาเดินสายทาบุญตามต่างจังหวัด เพื่อเปิดโลกทัศน์ มีการลงทะเบียนผู้สูงอายุทุก
เดื อนเพื่ อท าให้ต รวจสอบจ านวนและสภาพของผู้ สู ง อายุ ในชุ ม ชน และร่ว มมือกับ หน่ ว ยราชการจั ด ตั้ง ศูน ย์
สาธารณสุข สถานีอนามัย สหกรณ์ยา ให้ความรู้ผู้สูงวัยทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาสุขภาพอนามัย
ความรู้ทางโภชนาการ จัดนิทรรศการสุขภาวะ อาหารและการกิน ตรวจสุขภาพประจา 3 เดือน จัดตลาดขาย
อาหารอนามัยพร้อมโภชนากรแนะนาอาหาร มีกิจกรรมในการพัฒ นาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
ด้วยการให้ข้อมูลทั้งเป็นเอกสาร การประชุม การจัดรายการทางสื่อชุมชน ให้การปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาใน
เรื่องนี้ และสนับสนุนให้ชุมชนสร้างระบบการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
ติดเตียง พิการ หรือยากไร้ในชุม ชน รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึง บริการของรัฐและสวัสดิการต่างๆ
โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ด้วยการสนับสนุนร่วมมือกับหน่วยราชการจัดตั้งโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
โรงพยาบาลสามพราน ที่เน้นการบริการเพื่อผู้สูงอายุ มีหน่วยให้บ ริการพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนไร่ขิง และ
ผู้สูงอายุชุมชนทั่วไป มีการร่วมมือกับหน่วยราชการออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมนาของอุปโภคและ
บริโภคไปให้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือครอบครัว โดยแจกถุงยังชีพให้ทุกเดือน รวมทั้งแนะนาการรักษา
สุขภาพอนามัยแก่ครอบครัวเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ซึ่งมีบางพื้นที่ต้องไปด้วยทางน้าเท่านั้น มีการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้าทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยมีการนัดประชุม
กันทุกเดือนของวัด ผู้สูงอายุ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วางแผนจัดกิจกรรมการสันทนาการต่างๆ และทานอาหารร่วมกัน แจกของจาเป็นแก่ผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุไม่
เป็นโรคซึมเศร้า ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ขาดการดูแล ได้พบปะบุคคลอื่นๆ สร้างกลุ่มเพื่อนและได้ข้อมูลใหม่ๆในวิถีการ
ดารงตนให้มีคุณค่าและเป็นอิสระ มีการตรวจสุขภาพทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งบริการต่างๆเช่น ตัดผม นวด
คลายเส้น ซึ่งมีผู้สูงอายุมาครั้งละเป็นจานวนมากจึงมีหน่วยงานเครือข่ายต่างๆมาร่วมแยกกันเป็นหน่วยย่อยๆเพื่อ
การบริการให้ทั่วถึง
2) ปั จจัยที่ใ ช้ ในการส่ง เสริมให้ผู้ สูงอายุดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่ จะให้คุณค่ากั บ
ครอบครัวและสังคม ผลพบว่าปัจจัยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของวัดไร่ขิงดังนี้คือ
2.1 งบประมาณและทุนอุดหนุนต่างๆของวัดไร่ขิง และเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งเงิน
ช่วยเหลือของรัฐตามสิทธิที่พึงได้ เงินสนับสนุนบางส่วนจากภาคเอกชนที่สนใจ
2.2 สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆของวัดไร่ขิงทั้งของอุปโภค บริโภคในพิธีกรรมหรือกิจกรรมทาง
ศาสนาทั้งหลาย ยานพาหนะทั้งทางน้าและทางบก วัตถุมงคล สื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ไร่ขิงนิวส์)
เพจเฟชบุ้ควัดไร่ขิง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์และสื่อต่างๆ บางส่วนมี
การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายของรัฐและเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2.3 ทรัพยากรมนุษย์ มี 2 กลุ่มคือ
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2.3.1 ทรัพยากรมนุษย์ของวัดไร่ขิงอาทิ สงฆ์ สามเณร แม่ชี บุคลากรที่เกี่ยวข้อง/เจ้าหน้าที่ของ
วัดไร่ขิง รวมทั้งจิตอาสาหรืออาจารย์ที่เชี่ยวชาญที่เป็นผู้สูงอายุมาเป็นผู้ช่วยให้ความรู้ ในการจัดการ ดูแล และ
ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ
2.3.2 ทรัพยากรมนุษย์ของภาคีเครือข่ายต่ างๆ เช่น เทศบาล กองทุนบทบาทสตรี กระทรวง
สาธารณสุข รพ.สต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาชุมชน
ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน จิตอาสา เจ้าหน้าที่กู้ภัยหรืออาสาสงเคราะห์ และความร่วมมือของพื้นที่ที่ไปเยี่ยมชม
เช่น อบต. การท่องเที่ยวส่วนท้องถิ่น วัดในพื้นที่นั้นๆ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
โรงพยาบาลสามพราน และที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนในสังกัดของวัดไร่
ขิง โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี
3) ความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนวัดไร่ขิง ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ เน้นใน
3 ประเด็นคือ 1. การมีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง 2. ความมั่นคงในรายได้ 3.สัมพันธภาพกับครอบครัวและบุคคลใน
ชุมชน ผลนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของผู้สูงอายุนั้นเป็นไปตามแรงจู งใจขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิตของ
มนุษย์ที่อธิบายตามแนวทฤษฎี E.R.G. (Existence Relatedness Growth) ของ Alderfer (สมยศ นาวีการ,
2540, หน้า 307 – 310) ที่ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ มี 3 ระดับ คือ 1.ความต้องการดารงชีวิตอยู่
2. ความต้องการความสัมพันธ์ และ 3. ความต้องการเจริญเติบโต
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเหล่ า นี้ เพื่ อวั ด ไร่ขิง จะได้ แนวทางในการพั ฒ นาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้น และเป็ น
แนวทางแก่วัดอื่นๆที่กาลังหาแนวการดาเนินงานเรื่องผู้สูงอายุอยู่ในขณะนี้คือ
5.3.1 เชิงนโยบาย
5.3.1.1 ควรมีแผนการจ้างงานล่วงหน้าตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของผู้สูงวัยในชุมชนและที่ทางาน
ในวัดเพื่อการเตรียมพร้อมของผู้สูงวัยและวัด ซึ่งจะสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางจิตของ
ผู้สูงอายุไทยด้วยเพราะมีการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่ทางานนั้นจะมีภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่า
ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการทางาน(วิชาญ ชูรัตน์ และคณะ 2555 ,หน้า8 7)
5.3.1.2 ควรมีแผนประจาปีในการไปดูงานหรือทัศนศึกษานอกสถานที่ของวัดหรือที่ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆเช่น เทศบาล โรงพยาบาล เป็นต้นเพื่อที่ตัวผู้สูงอายุและครอบครัวจะได้วางแผนเตรียมตัวได้ดี
เพราะการได้ไปดูงานนอกสถานที่ทาให้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆ หรือพักผ่อนหย่อนใจ หรือเรียนรู้สมาชิก
กันเองภายในชมรมหรือครอบครัว ทั้งนี้ผู้สูงอายุยังมีความต้องการทางสังคม และสามารถเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
5.3.1.3 ควรมีแผนการช่วยเหลืองบประมาณแก่พระนักพัฒนารุ่นใหม่ๆ รวมทั้งมีพี่เลี้ยงในการคิด
และวางแผนทากิจกรรมยังเป็นเรื่องยุ่งยากสาหรับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งบางครั้งล้าหน้าจนชาวบ้านตามไม่ทันทา
ให้เกิดปัญหาในความเข้าใจและการบริหารจัดการ
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5.3.2 เชิงปฏิบัติการ
5.3.2.1 ควรจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกชมรมหรือที่วัดให้เหมาะและแยกตามสภาพกลุ่มผู้
สูงวัย และมีจิตอาสาซึ่งอาจเป็นผู้สูงวัยกันเองช่วยดูแลเป็นเพื่อน เพราะผู้สูงอายุบางท่านแม้จะมีอุปสรรคด้าน
สุขภาพหรือไม่แข็งแรงเต็มที่แต่ก็ยังต้องการร่วมกิจกรรมเพื่อความยอมรับจากสังคมภายนอก สร้างคุณค่า และ
ความภาคภูมิใจให้ตัวเอง เป็นการสร้างสุขภาวะด้านจิตใจ และการทากิจกรรมเป็นการรวมตัวของบุคคลหลายคน
ย่อมมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเป็นธรรมดา ควรมีผู้สูงอายุที่มีวุฒิภาวะที่ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจมาเป็นผู้ร่วมใน
การสื่อสาร ซึ่งบางครั้งการจัดกิจกรรมนอกสถานที่อาจไม่สามารถตอบโจทย์ของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณ แต่ก็ควรให้กลุ่มผู้สูงวัยลงความเห็นร่วมกัน
5.3.2.2 ควรมีการทาความเข้าใจกับพระสงฆ์หรือทางวัด ที่เน้นความสาคัญทางจิตใจเป็นลาดับ
แรกของปัญหา จนบางครั้งไม่มองปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีส่ว นเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ของสภาวะทาง
ร่างกายหรือสุขภาพที่สามารถมีอิทธิพลต่อใจได้
5.3.3 สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.3.1 ควรศึกษากับวัด ในรูปแบบต่างๆของเงินทุ นและความร่ว มมือของเครือข่ายแต่ ก็ยัง มี
กิจกรรมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเด็นเหล่านี้ เพื่อจะได้ตัวอย่างในการพัฒนาผู้สูงวัยให้มีประสิทธิภาพได้ใน
สภาพการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป
5.3.3.2 ควรมีการวิจัยถึงรูปแบบของอัตลักษณ์ใหม่ที่ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อดารงตนให้
มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงแม้การใช้ชีวิตหรือการทากิจกรรมในสังคมจะลดลง
5.3.3.3 ควรมีการวิจัยถึงหลักธรรมทางศาสนาที่สงฆ์นามาเชื่อมประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางสังคม
เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ดาเนินชีวิตแบบอิสระและสามารถที่จะให้คุณค่ากับครอบครัวและสังคมว่ามี
อะไรบ้าง ได้ผลอย่างไรบ้าง และใช้ในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายผลไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
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