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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถอดบทเรียนภาคสนามในการจัดการผู้สูงอายุ
ตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลจากพื้นที่วิจัย
พร้อมนาเสนอเป็นบทความทางวิชาการ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการด าเนิ น กิ จ กรรมตามแนวพุ ท ธ
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านกายกับจิต ด้านกายเป็นการพัฒนาด้านสุขภาวะ การมีส่วน
ร่วม การส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้านจิตเน้นส่งเสริมวิถีทางศาสนาวิถีบุญ และ
การให้คุณค่ากับผู้สูงอายุในการพัฒนาสุขภาวะทางจิต รวมไปถึงการเทศนาส่งเสริมหลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องกตัญญูต่อบุพพการี การให้หลักคาสอนในเรื่องหน้าที่ (ทิศ 6)
ที่บุตรหลานพึงปฏิบัติต่อบุพาการี โดยผลในองค์รวมทาให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุผ่านโลก
ทัศน์และความเชื่อตามหลักศาสนาได้ ดังปรากฏในจังหวัดสมุทรสงคราม
คาสาคัญ : การดูแลผู้สูงอายุ, ตามแนวพุทธ, จังหวัดสมุทรสงคราม
Abstract
This Article aims to study the use of Field Lessons in the
Management of the Elderly Care According to Buddhist Way in
Samutsongkhram Province. Use the Document study method. Information
from the Research Area. The Presentation is an Academic Article.
The Study indicated that the Temple is a center for Buddhist
activities. It is divided into two parts: Physical and Mental. The Physical is a
Healthy Development. Participation. Career Building Support. Make Income.
The Mental focus on Promote the Way of Religion and the Value to the

Elderly in the Development of Mental Health. Including the Preaching to
Promote the Doctrine of Buddhism in regard to Gratitude to the Parents.
The Doctrine of Duty (6 directions) that Children should treat to the Parents.
The Results in Holistic causes of Elderly Care through the Worldview and
Religious Belief. As shown in Samutsongkhram Province.
Keywords : Elderly Care, Buddhist Way, Samutsongkhram Province
บทนา
จากการศึ ก ษาพื้ น ที่ วิ จั ย ที่ วั ด อิ น ทาราม จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เมื่ อ วั น ที่ 27
มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการวิจัย “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถ
ผู้สู ง อายุ โ ดยบูร ณาการหลั กพุ ท ธธรรม” ทุ น มุ่ง เป้า ประจ าปี ง บประมาณ 2560 ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) สภาพความเป็ น จริ ง สู่ ก ารวิ จั ย ในพื้ น ที่
สมุทรสงคราม ซึ่งพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว เพราะบุตร
หลานต้องออกไปทางาน ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลาพัง ซึ่งส่งผลนาไปสู่โรคซึมเศร้า ส่งผล
ต่อจิตใจของผู้สูงอายุอย่างรุนแรง จากสถิติข้อมูล ปีล่าสุด จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากร
จานวน 194,376 คน เป็นผู้สูงอายุจานวน 38,260 คน คิดเป็นร้อยละ 19.68 ของจานวน
ประชากร นอกจากนี้ยัง มีข้อมูลว่า “สมุทรสงครามเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สารวจพบ
อายุเกินร้อยกว่า 30 คน” (มิติชนออนไลน์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2560) โดยในข่าว
นายแพทย์ สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขจังหวัด สมุทรสงคราม (สสจ.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุไว้ว่า “..จากการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ
วันที่ 31 พ.ค.2560 พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในปี
2560 มีจานวน 34,403 คน คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของประชากรทั้งจังหวัด 162,502 คน
ในจานวนนี้มีผู้สู งอายุ ที่มีอายุ เกิน 100 ปี จานวน 28 คน และมีอายุมากที่สุ ด 105 ปี
จานวน 3 คน...วิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสาหรับผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภท
แป้ง น้าตาล และไขมัน ให้เน้นอาหารประเภทโปรตีนจากสัตว์โดยเฉพาะปลา เพื่อเพิ่มแร่
ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาดกับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และควรดื่มน้าสะอาด
อย่ า งน้ อ ยวั น ละ 6-8 แก้ ว ที่ ส าคั ญ ควรออกก าลั ง กายเป็ น ประจาด้ ว ยวิ ธี ก ารเดิ น ปั่ น
จักรยานหรื อว่ายน้ า สัมผั ส อากาศที่บ ริ สุ ทธิ์จะช่ว ยลดโอกาสการเกิดโรคได้ หลี กเลี่ ยง
อบายมุข เช่น บุหรี่ และสุรา จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้
นอกจากนี้ยังควรฝึกการคิดบวกเพื่อทาจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่เครียดหรือวิตก
กังวลกับเรื่องต่าง ๆ มากจนเกินไป รวมถึงการเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้

เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีอย่างแท้จริง...” (มิติชนออนไลน์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2560) ดังนั้น
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้พบว่าผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยหลายหน่วยงานและภาคส่วนก็เห็นความสาคัญและตระหนักถึงสภาพวงจรในองค์รวมที่
จะเกิดขึ้น ดังนั้นในบทความนี้จะได้นาเสนอ พร้อมถอดบทเรียนองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการผู้สูงอายุตามที่ปรากฏในงานเอกสาร จากงานวิจัย พร้อมสารวจกิจกรรมการปฏิบัติ
ตามแนวพุทธจากพื้นที่วิจัยในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งถอดองค์ความรู้ออกมาเป็นแนวทาง
ในการจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธต่อไป
ข้อมูลจากการวิจัยของผู้สูงอายุในสมุทรสงคราม
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการศึกษาเพื่อหาแนวทาง มาตรการ เพื่อส่งเสริม
สุ ขภาวะของผู้ สู ง อายุ ดั งปรากฏในงานวิจั ย ของ สมลัก ษณ์ เพีย รมานะกิจ และคณะ
(Somluk Pianmanakit, and Others, 2018 : 52- 62) ที่วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่อง
“กิจความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชนอาเภออัมพวาBalance ability
of the community-based elders in Amphawa district” โดยผลการวิจัยให้
ข้อมูลว่า “การทรงตัวบกพร่องเป็นปัญหาสาคัญในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงวัย
ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น และควรเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดกรองและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการทรง
ตัว เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงต่อการหกล้มและการเกิดกระดูกหักในอนาคต” รวมไปถึงมี
ข้อมูล ว่า “...การเสี ย การทรงตัว เป็ น ปั จ จั ยเสี่ ยงที่ส าคัญต่อการเกิดการหกล้ มและการ
บาดเจ็บที่รุนแรงตามมารวมทั้งการเกิดกระดูกหัก ในแต่ละปีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
ประมาณร้อยละ 30-40 พบว่ามีการหกล้มอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทั้งการหกล้มเป็นสาเหตุหลัก
ในของการเกิดกระดูกหัก...”
รวมไปถึงงานของ มณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ (Maneerat Srisawat and
Others, 2555, 327-342) ในงานวิจัยเรื่อง “ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป” โดยให้ผลการศึกษาว่า “โครงสร้างประชากรไทยกาลัง
เปลี่ยนแปลงในทางที่กลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นกลุ่ม ที่มีปัญหาสุขภาพและเจ็บป่วย
กันมาก เป็นสั ดส่ว นหลั ก ของผู้ป่ วยในโรงพยาบาล และเป็นผู้ที่มี ปัญหาทุพโภชนาการ
ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลลัพธ์การรักษา การได้รับการคัดกรองภาวะ โภชนาการตั้งแต่
แรกรั บ และการประเมิ น ภาวะโภชนาการ เป็ น การเริ่ ม ต้ น ที่ ส าคั ญ ของการดู แ ล ด้ า น
โภชนาการในผู้ป่วย หรือในงานวิจัยของ ธีรยุทธ ชาวเกาะ (Theerayuth Chaokor,
2015/2556) ในงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การทอดทิ้ ง ผู้ สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม”
ที่ทาการศึกษาถึง (1) สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งผู้สู งอายุในจังหวัด
สมุทรสงคราม รวมไปถึง (2) บทบาทของนักพัฒนาชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้ง

ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม สิ่งที่พบในการวิจัยคือ (1) สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาการทอดทิ้ ง ผู้ สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม มี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ทางด้ า น
ครอบครัว ตัวผู้สูงอายุเอง และการดูแล จึงส่งผลต่อการทอดทิ้งผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุควรเริ่มต้นแก้ไขตั้งแต่ครอบครัว ปลูกฝังให้ลูกหลานตระหนักถึง
ความสาคัญของการทดแทนบุญคุณ และหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ภาครัฐและเอกชน
จะต้องให้ความสาคัญแก่บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุมากขึ้น และมีบทลงโทษแก่ครอบครัว
ที่ทอดทิ้งผู้สูงอายุหรือทาร้ายร่างกายผู้สูงอายุก็จะลดปัญหาลงได้ (2) บทบาทของนักพัฒนา
ชุมชนในการแก้ ไขปั ญหาการทอดทิ้ งผู้ สู ง อายุ ในจัง หวัด สมุท รสงคราม คือจะมีก ารจั ด
ประชาคมหมู่บ้าน จัดทาแผนชุมชน คอยดูแลในส่วนของงบประมาณที่จะได้รับจากทาง
ภาครั ฐ ในแต่ ล ะปี เ พื่ อ จั ด ท ากิ จ กรรมหรื อ เขี ย นโครงการในการแก้ ไ ขปั ญ หา ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ลงไปสารวจข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละปีเพื่อ
ใช้เป็นฐานข้อมูลแล้ วรายงานให้กับจังหวัดหรือหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 59 จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งเขตการปกครอง เป็น 3 อาเภอ, 36 ตาบล, 284 หมู่บ้าน จานวนหลังคาเรือน 33,320
หลังคาเรือน ประกอบด้วยอาเภอ เมืองสมุทรสงคราม, บางคนที, อัมพวา
จานวนประชากร :
141,075 คน
จานวนผู้สูงอายุ :
24,374 คน
จานวนเด็กแรกเกิด
7,258 คน
จานวนผู้สูงอายุ
7,710 คน
ถึง 6 ปี :
ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :
จานวนสตรีอายุ
38,673 คน
จานวนผู้สูงอายุ
626 คน
35 ปี ขึ้นไป
ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :
จานวนสตรีตั้งครรภ์ :
880 คน
จานวนผู้พิการ :
1,948 คน
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม
(สานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Online : 27 มิถุนายน 2561)
จากข้ อ มู ล ที่ ป รากฏ โดยมี ผู้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย ไว้ ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาวะของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ต้องมีการเข้าไปดูแลจัดการ สร้างรูปแบบ แนวทางหรือ
วิธีการที่หลากหลายเข้าไปรองรับ แก้ปัญหา ดูแลกลุ่มผู้สู งอายุโดยตรง โดยในการวิจัย
สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนาระบบ รูปแบบ และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ใน
การจัดการองค์รวมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

สถานการณ์การจัดการดูแลผู้สูงอายในจังหวัดสมุทรสงคราม
จากข้อมูลจะพบว่าผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประเด็นร่วมของสังคมไทย
ในองค์รวมกรณีผู้สูงอายุ โดยทางจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไป
กาหนดแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในองค์รวม จากข้อมูลที่พบมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
สร้างหลักหลักสูตรเพื่อส่ งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หรือสร้างแนวทางเพื่อจัดการและดูแล
ผู้สูงอายุซึ่งสามารถนามาประมวลรวมได้ดังนี้
1.การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิเด็กและผู้สูงอายุ
จังหวัดสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ขึ้นเพื่อรองรองรับผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังมีข้อมูลว่า เมื่อ 29 กันยายน
2559 ได้ มีการเปิดโรงเรียนผู้สู งอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณโรงเรียนประกอบ
วิทยา ตาบลแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
หากผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และที่สาคัญหากได้รับการดูแล
อย่ า งถู ก ต้ อ ง และเหมาะสม ก็ จ ะช่ ว ยลดปั ญ หาทางสั ง คมของผู้ สู ง อายุ แ ละมี ส ถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและ ทาให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า
ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาคราชการ
และภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารโรงเรียน รุ่นแรกรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียน จานวน
84 คน โดยมีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นผู้กาหนดหลักสูตร โดยใช้หลักสูต รว่า “ร้อย
มาลัยลาดวน” ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่จะมาเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งไปถึงโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งโดยรวมภาครัฐได้เข้าไปส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดโรงเรียน
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมายเพื่อ บริหารจัดการผู้สูงอายุในองค์รวมกับ
หน่วยงานของราชการ
2.การสร้างแนวทางเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุ หมายถึงการสร้างกิจกรรม สร้างการ
เรียนรู้ การสร้างแนวทางเฉพาะเพื่อเป็นส่วนเสริมการจัดการ หรือดูแลผู้สูงอายุ ดังปรากฏ
ว่าทางจังหวัดได้จัดทา Application เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีแนวทางปฏิบัติผ่าน
เครื่องมือสื่อสารในการพัฒนาตนเอง ดังมีข้อมูลว่า “...สมุทรสงคราม!! เปิดสอนผู้สุงอายุ
เรี ยนเล่น แอพพลิเ คชั่น เป็น วิชาหนึ่งในหลักสูตรของ ร.ร.ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
พัฒนาตนเองครบทุกมิติ...” (Tnews Online) ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านปรก ได้เปิดหลักสูตรสอนผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาตนเองครบทุกมิติทั้งทางด้านสุขภาพจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ร่วมกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม โดยครู ผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้เปิดอบรมเสริม
ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ การเรียนแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Life) เป็นวิชาหนึ่งใน
หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ทั น ต่ อ โลกปั จ จุ บั น ที่ โ ลกโซเชี ย ลมี เ ดี ย
(Social Media) เป็นสิ่งจาเป็น อีกทั้งการเล่นไลน์ (Line) ยังเป็นการฝึกสมอง และยังมี
กลุ่มมีเพื่อนที่จะทักทายกัน สื่อสารกับบุตรหลานป้องกันสมองเสื่อม นอกจากนี้ยังสามารถ
แชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
(Application Line) ทาให้มีสังคมที่กว้างขึ้น….” แนวทางดังกล่าวเป็นการเรียนรู้เสริมต่อ
การพัฒนาผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่บ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม
3.สถาบันการศึกษาจัดทาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้ชานาญการด้านการดูแลผู้สูงอายุ
จากข้อมูลที่ปรากฏ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน ทา ศูนย์จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดตั้ง
“ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ” เพื่อสร้างบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ
รองรับการดูแลผู้สูงอายุในองค์รวม ดังปรากฏมีข้อมูลว่า ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแล
ผู้ สู ง อายุ แ ละนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รา ชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดาเนินการสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ดังปรากฏข้อมูลว่า ออกบูธร่วมโครงการตลาดนัดชุมชนตามแนวทางตลาดประชา
รั ฐ ท้ อ งถิ่ น สุ ข ใจ ในงาน “ทานตะวั น บาน เทศกาลแห่ ง ความรั ก ” ณ อบต.บางนางลี่
เพื่อประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ” ให้ชาว จ.สมุทรสงคราม
ได้ รู้ จั ก กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย โดยภายในงานได้ รั บ ความสนใจจากประชาชนเป็ น อย่ า ง
ดี กิจกรรมภายในบูธมีดังนี้ - บริการนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ - วัดความดัน วัดไขมัน
กล้ามเนื้อ ปริมาณน้าในร่างกาย เพื่อ คานวณ BMI อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุข
ภาวะที่ดี ทั้งทางด้านกาย จิต ความคิด และปัญญา เป็นต้น

ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในบทบาทเข้าไปสนับสนุนจัด “ศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ” ที่เน้นการผลิตบุคคลากร การให้ความรู้และสร้างศูนย์
ทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ (ภาพ : ออนไลน์)
4.การส่งเสริ มให้ผู้สูงอายุสร้า งองค์กร เครื อข่า ย เพื่อการจัดการตนเอง และ
ชุมชน โดยเป็นกลไกภาครัฐ ที่เข้าไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สร้างการเรียนรู้ และเครือข่ายใน
องค์ ร วม ดั ง ปรากฏข้ อ มู ล ว่ า มี ก ารเปิ ด ศู น ย์ สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ภ าคกลาง ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 โดยถือเอาวันมหามงคลราลึกถึงสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พ.ศ.2435-2472) พระบิดาแห่งการแพทย์
ไทยเป็นวันเปิด โดยมีบุคคลเกี่ยวข้องอาทิ ศ.นพ.ประสพ รัตนากร ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เข้าไปเป็นกลไกร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในองค์รวมต่อการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามด้วย โดย
ศูนย์ดังกล่าวจากข้อมูลจะเป็น สถานที่ที่จะเป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุ ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้
สูงวัยมีความสุขกาย สุขใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และร่วมสร้างความเจริญให้สังคมในบริบท
ของพื้นที่และองค์รวมได้ต่อไป

ภาพที่ 2 การจัดตั้งองค์กร เครือข่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกันในจังหวัด
สมุทรสงคราม (ภาพ : ออนไลน์)

ดังนั้นภาพรวมของกลไกการดาเนินการในระดับจังหวัดและพื้นถิ่นที่สมุทรสงคราม
มีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในวงกว้าง และในจานวนกิจกรรมทั้งหมด ส่งผลเป็น
การขับเคลื่อนในภาพรวมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม
ถอดบทเรียน แนวทางการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธโดยมีวัด
เป็นฐานในการดาเนินการ ซึ่งได้ข้อสรุปจากการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกรณีของวัดอินทารามดังปรากฏใน
งานของ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และคณะ (Phichet Thangto and Others, 2561) ในเรื่อง
“บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอิน
ทาราม จ.สมุทรสงคราม” และงานของ “พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย)
(Phrakru Pisithprachanart, 2560 : 439-455) เรื่อง “บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัด
อินทาราม อาเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม” ซึ่งประมวลสรุปถึงแนวทางในการ
บริหารจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนาเป็นฐานได้ คือ
1.วัด สร้ า งองค์ค วามรู้ ใ นการดู แ ลผู้สูง อายุต ามแนวพุ ทธ หมายถึง การมาวั ด
ปฏิบัติธรรม ศึกษาพระพุทธศาสนาตามแบบชาวพุทธ ในการดาเนินชีวิต เช่น หลักความ
จริงของชีวิต หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ และคุณค่าของการใช้ชีวิต รวมไปถึง
หลักธรรมอื่น ๆ ที่จะเข้าไปส่งเสริมการให้ความสาคัญและเห็ นคุณค่าของผู้ สูงอายุ เช่น
กตัญญู ทิศ 6 หลักเมตตา เป็นต้น (สัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2561) โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ วัฒนะ (Somboon Watana, 2016/2559) แนวคิด
การดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท Concept of Elderly Care in
Theravāda Buddhism ที่ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลบิดาและมารดาใน
พระบาลีและแนวคิดการพัฒนามนุษย์เพื่อเสนอเป็นแนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเสนอว่า ผู้สูงอายุ คือคนชราภาพ ผู้สูงอายุมีความสาคัญเป็น
อย่ า งสู ง ต่ อ การท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา บิ ด าและมารดาได้ รั บ การยกย่ อ งไว้ สู ง ส่ ง
เทียบเท่าพระพรหม พระอรหันต์ ของบุตรและธิดา ควรอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะดูแลท่าน ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจให้สุขสบาย แต่หากบุตรและธิดาปรารถนาจะตอบแทนบุญคุณ
ท่านให้ยิ่งขึ้น ควรดูแลท่านให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยช่วยให้ท่านประกอบ ด้วยสัมปรายิ
กัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ได้แก่ 1) ศรัทธาสัมปทา2) ศีลสัมปทา 3) จาคสัมปทา และ 4)
ปัญญาสัมปทา

ภาพที่ 3 สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดาเนินการฝึกอบรมการทาผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรแปรรูป ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตาบลบางนกแขวก ในระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2561
เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะฝีมือ ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดย
ฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (ภาพ : ออนไลน์)

การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลบิดาและมารดา
และแนวคิ ด การพั ฒ นามนุ ษ ย์ เพื่ อ เสนอเป็ น แนวคิ ด ในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ต ามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า แนวคิดในการพัฒนามนุษย์คือหลักธรรมไตรสิกขา ผู้สูงอายุ
คือมนุษย์ที่มีอุปการคุณต่อสังคมและอนุช น ท่านควรได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ดังนั้น จึง
สังเคราะห์การดูแลบิดาและมารดาให้เป็นการดูแลผู้สูงอายุ โดยการดูแลท่านตามหลักการ
พัฒนามนุษย์ตามหลักธรรมเรื่องไตรสิกขาโดยอาศัยหลักภาวนา 4 เป็นเครื่องชี้วัดและวิธี
ปฏิบัติ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถให้ท่านถึงพร้อมด้วยสัมปรายิกัตถ
สังวัตตนิกธรรม 4 ชื่อว่าดูแลท่านและได้ตอบแทนคุณท่าน เพราะช่วยให้ท่านได้บรรลุ
จุ ด มุ่ ง หมาย (อรรถ) ของชี วิ ต ที่ เ ป็ น สั ม ปรายิ กั ต ถประโยชน์ หรื อ ยิ่ ง ขึ้ น ไปคื อ ปรมั ต ถ
ประโยชน์ ทิพวรรณ สุธานนท์ (Tippawan Sutanont, 2556/2013) การประยุกต์ใช้ หลัก
พุทธธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ โดยในงานวิจัยเสนอหลักคาสอนที่
สอดคล้ องกับ ผู้สูงอายุ ที่เสนอให้ ใช้หลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวิตของผู้ สูงอายุ
พบว่า หลักธรรมที่นามาใช้ มีดังนี้ (1) ด้านร่างกาย ได้แก่ หลักอริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5
และหลักอายุวัฒนธรรม (2) ด้านจิตใจ ได้แก่บุญกริริยาวัตถุ 3 อิทธิบาท 4 สติปัฎฐาน 4
และมรณสติ (3) ด้านสังคม ได้แก่โลกธรรม 8 พรหมวิหาร 4 กัลยาณมิตตตา ขันติโสรัจจะ
(4) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ละเว้นอบายมุข ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ และสันโดษ ผลที่เกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุจากงานวิจัย สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุเข้าใจชีวิตมากขึ้นจากหลักคาสอน
ทางพระพุ ท ธศาสนา รวมทั้ ง มี ศี ล ธรรมพื้ น ฐาน ทานอาหารแต่ พ อดี อาศั ย อยู่ ใ นที่ ที่
เหมาะสม ออกกาลังกายประจา ทาบุญให้ทานอยู่เสมอ การทาบุญเป็นเหตุให้ความทุกข์
ลดลงได้ การทาบุญเป็นเหตุให้จิตใจสงบ และมีสมาธิ หรือในงานของ วิภาวี เอี่ยมวรเมธ ,
อัจฉรา เอ๊นซ์ (Viphavee Iamvorameth, Ajchara Ant, 2548) ผู้สูงอายุในพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไทย ก็สะท้อนถึงวิถีศาสนา และวิถีวัฒนธรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุด้วย

เช่นกัน ดังนั้นประมวลรวมเกี่ยวกับวัดอันเป็นกรณีศึกษาได้มีการส่งเสริมผู้สูงอายุ โดยการ
นาหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนามาสื่อสารผ่านการแสดงธรรม พูด บรรยาย ในโอกาส
ต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวพุทธเห็นความสาคัญและเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ตามหลัก “กตัญญู” เป็นสิ่งที่จะพึงปฏิบัติซึ่งวัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม ก็ เป็นอีก
วัดที่เป็นต้นแบบในการผลิตองค์ความรู้ตามหลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนาด้วย

ภาพที่ 4 คณะนักวิจัยเก็บข้อมูลภาคสนาม พบสัมภาษณ์หลวงพ่อแดง นนฺทิโย เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ให้ข้อมูลของวัดกับการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา วิถีบุญวิถีศาสนาสาหรับผูส้ ูงอายุ
(ภาพ : คณะนักวิจัย,สมุทรสงคราม, 27 มิถุนายน 2561)

2.วัดเข้าไปส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามแนวพุทธ หมายถึง วัดส่วนใหญ่ รวมทั้ง
วัดอินทาราม จะมีหลักการ หรือแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมให้ชาวพุทธพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง
เป็นการยกจิต พัฒนาใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธให้เกิดผลในทางปฏิบัติจนกระทั่ง
เกิดการขับเคลื่อนในการต่อสู้โรค ต่อสู้กับสภาพชีวิตในเชิงปัจเจก และมีผลเป็นการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ดั ง ปรากฏในงานวิ จั ย ของศิ ริ ว รรณ พิ ริ ย คุ ณ ธร และคณะ (Siriwan
Piriyakoontorn and Others,2014 : 39-52) ในงานวิจัยเรื่อง “ประสบการณ์การนา
หลักคาสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน
ชนบท” ในการศึกษาได้นาหลักคาสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
ที่มีโ รคเรื้ อรั งในชุมชนชนบท อาทิ น าหลั กคาสอนมาใช้เพื่อการยอมรับความเจ็บป่ว ย
สู่ความเข้าใจในหลักสัจธรรมความไม่เที่ยงของชีวิต รวมทั้งเชื่อในเรื่องของ กรรมและผล
ของการกระทา นอกจากนี้ยังมีการนาหลักคาสอนมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
เมื่ออยู่กับ โรคเรื้อรัง โดยแนวทางที่ทาคือรู้จักปล่อยวาง มีสติอยู่กับปัจจุบัน ดาเนินชีวิตยึด
ทางสายกลาง ไม่ทาผิดศีลและมีเมตตากรุณา และทาบุญ เป็นต้น
3.วัดเข้าไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมตามแนววิถีทางศาสนา หมายถึง
นอกเหนือจากหลักการที่เป็นส่วนนา ดังปรากฏแนวคิดในเรื่อง บุญ บาป กตัญญูกตเวทิตา
เมตตา หรื อหลั กทิศ 6 อัน เป็ น การแบ่ งหน้ าที่ร ะหว่า งสมาชิก ในสั งคมร่ ว มกั นระหว่า ง
สมาชิกในแต่ล ะระดับชั้นจะพึงปฏิบัติต่อกัน ทาให้เกิดพฤติกรรมและการกระทาเรียนรู้
ร่ ว มกั น ภายใต้ แ นวคิ ด เกิ ด ขึ้ น และเป็ น ไปได้ ทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น

การออกแบบกิจกรรม เช่น การเปิดตลาด การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมาทากิจกรรมร่วมกัน
ในทางวิถีทางศาสนา รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมาทา
กิจกรรมร่ วมกัน ทาอาหารเพื่อทาบุ ญ ทาครัว ช่ว ยงานวัด และกิจกรรมที่เนื่องด้วยการ
กระทาร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อกันและกัน ดังปรากฏที่วัดอินทารามในโอกาสงานบุญ
และงานทางศาสนาตลอดทั้งปี เป็นต้น
4. วัดเป็นศูนย์กลางทากิจกรรมในการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ หมายถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นคือวัดได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการกระทากิจกรรม ดังกรณีที่วัดอิน
ทาราม ได้มีการส่ งเสริ มให้ ผู้สู งอายุ ห ารายได้ด้วยตนเอง โดยวัดส่ งเสริมให้ ผู้สู งอายุ นา
ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชน มาออกร้าน ขายส่ง ขายปลีก เพื่อให้
ผู้ สู ง อายุ มี ร ายได้ เ ป็ น ของตนเอง รวมทั้ ง ให้ มี กิ จ กรรมอั น จะพึ ง กระท าในแต่ ล ะวั น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการดาเนินกิจกรรมของชีวิตในแต่ละ
ช่วงเวลา

ภาพที่ 5 คณะนักวิจัยเก็บข้อมูลภาคสนาม พบสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุกับการ นาผลิตผลทางการเกษตร
มาจาหน่ายในตลาดลานวัดอินทาราม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจ
(ภาพ : คณะนักวิจัย,สมุทรสงคราม, 27 มิถุนายน 2561)

5.วัดเป็นกลไกร่วมกับชุมชนและหน่วยบริหารจัดการผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุข
ภาวะผู้สูงอายุ หมายถึง วัดอินทาราม ได้เป็นกลไกสาคัญในการจัดการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยการจัดการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนใน
การบริหารจัดการผู้สูงอายุ โดยมีการประสานสอด แนวทางหลักคิดทางพระพุทธศาสนา
และกิจ กรรมทางพระพุท ธศาสนาร่ ว มไปด้ว ย เช่ น การจัดดาเนินฌาปนกิ จสงเคราะห์
ส าหรั บ ผู้ เสี ย ชีวิต และผู้ สู งอายุ การสร้ างแนวปฏิบัติ ด้านสามัคคีธ รรม ภายใต้กิจกรรม
โครงการลงแขก ลงคลอง ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มาร่วมกันทากิจกรรมตามแนวพุทธ เช่น
ผู้สูงอายุ จัดเตรียมอาหาร คนหนุ่มสาว ช่วยกั นทาความสะอาดคูคลองภายใต้แนวคิดคู
คลองเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหาร เป็ น ที่ ม าของความสมบู ร ณ์ นั บ แต่ อ ดี ต แม้ ใ นปั จ จุ บั น จะ
เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศวิทยา ดูหิ่งห้อย ก็ตาม แต่สายน้า คู คลองก็ยัง
เป็นเส้นทางหลักของการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม วิถีชีวิต ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงเกิดขึ้น

ภายใต้แนวทางของวัดอินทาราม โดยหลวงพ่อแดง นนฺทิโย ทาให้เกิดการขับเคลื่อนกระทา
รวมหมู่ ภายใต้ ห ลั ก ปฏิ บั ติ สามั ค คี อ าสาตามแนวพระพุ ท ธศาสนา เป็ น การประสาน
กิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และสมาชิกในชุมชนทั้งผู้สูงอายุ เด็ก วัด ในพระพุทธศาสนา
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ภาพที่ 6 วัดกับการเป็นศูนย์กลางการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา วิถีบญ
ุ วิถีศาสนาสาหรับผู้สูงอายุ การดาเนินกิจกรรม
ตามแนวพุทธ (ภาพ : คณะนักวิจัย,วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม, 27 มิถุนายน 2561)

การที่วัดอินทาราม มีพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นผู้พานา ทากิจกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุผ่านความเป็นวัด ผ่านกิจกรรมทางศาสนาได้สะท้อนให้เห็นว่าได้ก่อให้เกิด ผลเป็น
การขั บ เคลื่ อ น รวมไปถึ ง ท าให้ เ กิ ด (1) การใช้ แ นวทางหลั ก ค าสอนทางในทาง
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น การส่ งผ่ านแนวคิด ผู้ สู ง อายุ เป็ น ผู้ รู้ ราตรีน านมี ประสบการณ์ ม าก
ทรงคุณค่าในฐานะผู้มีประสบการณ์ ชีวิต ที่จะส่งผ่านสืบทอด จากรุ่นสู่รุ่นได้จดจาเล่าขาน
แบบ “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็นต้น (2) การส่งผ่านแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุผ่านแนวคิด
“กตัญญู” การกระทาตอบต่อผู้ เคยมีอุป การคุณ ผู้ สูงอายุเป็นผู้มีคุณูปการต่อลูกหลาน
ลูกหลานจะต้องปฏิบัติต่างตอบเพื่อเป็ นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู (3) แนวคิดเรื่อง
หน้าที่ (ทิศ 6) อันพึงประทาต่อผู้มีสถานะต่าง ๆ รวมทั้งบุพ การีพ่อแม่ ที่มีความสาคัญใน
ฐานะเป็นบุคคลสาคัญที่เป็นต้นแบบต้นอย่าง รวมทั้งแนวทางที่ยกมาอันเป็นส่วนหนึ่งจะ
ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในองค์รวมด้วย

ภาพที่ 7 วัดกับการเป็นศูนย์กลางการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา วิถีบุญวิถีศาสนาสาหรับผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมลงแขกลงคลองเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมในชุมชน (ภาพ : วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม,
15 กรกฎาคม 2561)

สรุปแนวทางการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม
สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แนวคิดและอุดมคติว่าด้วยเรื่องความ
กตัญญูอันเป็นสิ่งที่จะพึงปฏิบัติต่อบุพการี อันหมายถึงผู้สูงอายุ ต้องการได้รับการดูแลตาม
หลักกตัญญู หลักทิศ 6 บุตรหลาน ญาติ สายโลหิต พึงมีหน้าที่ปฏิบัติต่อบุพการี ชุดองค์
ความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางร่วมให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุ การรณรงค์ผ่านการเทศน์ สอน
บรรยาย และให้คาแนะนาที่ถูกต้อง รวมไปถึงการที่วัดในพระพุทธศาสนา ได้รณรงค์ผ่าน
หลั กการ หลั ก ปฏิบั ติและวิธีก ารปฏิบั ติทั้งในส่ ว นแนวทางที่ถูกต้อง และก่อให้ เกิดการ
ขับ เคลื่ อ นและเป็ น ไปได้ ดัง กรณีวั ดอิ น ทาราม วั ด กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิจั ย ได้ก าหนด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรม (1) วิถีบุญวิถีทางศาสนา ทา
ให้เกิดการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างวัดและผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมทางศาสนา ทาบุญตัก
บาตร เนื่องในวันพระ วันอุโบสถ และวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และบุญวิถีอื่น ๆ ที่
เนื่ องด้ วยพระพุทธศาสนา (2) กิจ กรรมเชิงสั งคมศาสนา กรณีการส่ งเสริมให้ชุมชนทา
กิจ กรรมในแบบสามั คคี ธ รรม เช่น ลงแขกลงคลอง ที่ มี เ ป้า หมายเพื่อ ท าให้ ผู้ สู งอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี การทาฌาปนกิจสงเคราะห์ การส่งเสริมการออม เป็นต้น (3) การส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจที่จะทาให้ผู้ สูงอายุมี อาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสมกับวัย ผ่านกิจกรรมตลาด
ชุมชนในวัด เป็นต้น ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุตามแนวพุทธที่ปรากฏที่
วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งในการจัดการผู้สูงอายุตามแนว
พุทธ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ให้ มีการศึกษา ส่ งเสริมให้ วัดเป็น ศูนย์ กลางในการดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ขับเคลื่อนในองค์รวมต่อวัดและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สาหรับผู้ สูงอายุได้ปฏิบัติ
และส่งต่อให้เป็นต้นแบบและวัดตัวอย่าง ชุมชนตัวอย่าง เป็นแนวปฏิบัติโดยมีเป้าหมายใช้
วัดเป็นฐานในการบริหารจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธต่อไป
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