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 บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาถอดบทเรียนภาคสนาม การจัดการผู้สูงอายุ
ตามแนวพุทธในจังหวัดภาคใต้  โดยเล่าประสบการณ์การเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม  
 ผลจากการศึกษาพบว่า คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุในวัด
พระพุทธศาสนา 2 แห่ง คือวัดป่าหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช และวัดดอนสัก จ.สุราษฎร์
ธานี  ข้อมูลที่พบวัดจะเป็นส่วนหลักในการจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธ  ตามหลักบุญ
กิริยาวัตถุ โดยมีชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมก าหนดและสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม 
โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพจิต ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวก
ในเชิงกายภาพ กิจกรรมสัมพันธ์ จะมีภาคส่วนงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน อาทิ ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล เช่น อบจ./อบต./รพ.สต. ในพื้นที่ รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด ซึ่งมี
เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในองค์รวมของทั้งสองจังหวัด 

ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ,ตามแนวพุทธ,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
This article had objective for fieldwork lesson learned about 

elderly management according to Buddhism way in Southern through tale 
from the experience from fieldwork 
 The finding of this research found that researchers collected data 
from elders in Buddhism temples as Wat Pahuachang 
Nakornsreethammaraj province and Wat Donsak Suratthanee province. 
The data found that temples were main Official Sponsor in elderly 
management according to Buddhism way that followed by base of 
meritorious action and participated with community. The community 
participated for define and support activities especially Buddhism activity 
that emphasize in quality of mental development. In the other hand , the 
physical facilities and relationship activities were supported by both of 
government and private organization such as government unit , Local 
administration in each level : Provincial Administration Organization , Sub-
district Administration Organization , Sub-district Health Promoting 
Hospital in each area. Moreover elders club in each province still had 
target for holistic elderly healthy promotion in both province. 

Keywords : Ageing, Buddhist Way,Surat Thanee,Nakon Srithamarat 
 
บทน า 

จากการที่ ได้ลงพื้นที่วิจัยของคณะนักวิจัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช ในช่วง 16-17 มิถุนายน 2561 อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง 
“กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธ
ธรรม“ทุนมุ่งเป้าประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ  จากสภาพความเป็นจริงสู่การวิจัย กล่าวคือสังคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญ
อยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ราว 10-20 ปี ข้างหน้านี้สังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ถึงเวลานั้น
ประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ 
ประชากรที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุต้องเร่งตระหนักโดย
ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม  จากตัวเลขวิเคราะห์ของนักวิชาการ ประเทศ

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf


ไทยมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไปประมาณ 20% หรือประมาณ 13 ล้านคนจาก
ประชากรไทย 68 ล้านคน ดังนั้นหลายหน่วยงานต่างตื่นตัวและเตรียมพร้อม ในการ
รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่
การรักษา และท านุบ ารุงดูแล ให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของผู้อาวุโส อย่างไรก็ตามการบริหาร
ด าเนินการต่อผู้สูงอายุ ต้องมีการบูรณาการ แบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องท า
กิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกก าลังกาย โดยเน้นเรื่องของความสุขและ
เสียงหัวเราะของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ เช่น การอบรมความรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
การดูแลตัวเองและผู้อื่น ทักษะด้านอาชีพ ทักษะใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่สังคม การเยี่ยมบ้าน
และการมีจิตอาสา 

ดังนั้นคณะนักวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณสนันสนุนให้มีการด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อน าองค์ความรู้ไปส่งเสริม 
สร้าง พัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยคณะวิจัยได้ลง
พื้นที่เก็บข้อมูลจากวัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนว
ทางการจัดการองค์ความรู้ แนวปฏิบัติของวัด เพื่อเป็นแบบอย่างส าหรับวัดทั่วประเทศ
ให้มีต้นแบบในการบริหารวัด ตามแนวทางที่ถูกต้องในเรื่องการจัดการผู้สูงอายุ เรียนรู้ 
สู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไข ป้องกัน และสร้างมาตรการระยะยาวในการบริหารจัดการ
ผู้สูงอายุตามแนวพุทธกรณีศึกษาที่วัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และวัดป่าเขาหัวช้าง จ.
นครศรีธรรมราช ซึ่งจะได้น ามาเล่าแบ่งปันถึงการลงพ้ืนที่วิจัยต่อไป   
 
ผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่าง
แพร่หลาย ด้วยมีข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในหลาย
กลุ่มกรณีโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่าง รวมทั้งมี
งานวิจัยที่ศึกษาไว้ดังในงานของ จิรัชยา เคล้าด,ี สุภชัย นาคสุวรรณ์, และ จักรวาล  สุข
ไมตรี (2017 : 27-32) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ที่ให้ข้อมูลว่านครศรีธรรมราชมีผู้สูงอายุถึง 
256,617 คน และในการวิจัยสะท้อนว่าผู้สูงอายุ มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ซึ่งเป็นผลมาจากแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และความ
มั่นคงของชีวิตและสังคม เช่น การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มี



คุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มีระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
บริหาร จัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ ..” หรือจากข้อมูลของ 
เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจน
วัฒนา  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในระยะ
ยาว (Long Term Care: LTC) ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อ 21 
พฤศจิกายน 2560 ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับภาพสะท้อนของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช “ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปลี่ยนสูง
วัยติดบ้านติดเตียง เป็นติดสังคม” ดังมีข้อมูลว่า “ภาพรวมของการดูแลผู้สูงอายุใน อ.
ท่าศาลานั้น มีการท างานที่ดีขึ้น ที่นี่เริ่มเป็นพื้นที่น าร่องตั้งแต่ปี 2559 ทั้งอ าเภอมี
ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแล 118 คน อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่า
ศาลาและ อบต.ท่าศาลาในพื้นที่ อบต.ท่าศาลาจะดูแลผู้สูงอายุประมาณ 100 คน ซึ่ง
ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก เราพยายามท าให้ผู้สูงวัยจากติดบ้านติดเตียง เปลี่ยนเป็นติด
สังคมให้มากขึ้น ในส่วนของมีผู้ดูแลหรือ Care Giver (CG) ก็มีการอบรมให้ความรู้และ
ใช้ช่องทางสื่อสารทาง LINE เพื่อปรึกษาการท างานระหว่างกัน และพยายามให้มีบันทึก
การท างาน แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ” 
 

 ตาราง จ านวนประชากร ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2555-2559 หน่วย : คน 
รายการข้อมูล พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
จ านวนประชากรทั้งจังหวัด 1,534,887 1,541,843 1,548,028 1,552,530 1,554,432 
จ านวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 210,115 221,993 229,088 233,769 240,552 
จ านวนผู้สูงอายุได้รับเบ้ียงยังชีพ 181,705 192,874 198,853 199,692 209,400 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วันที่ 31 ก.ค.2560 

ตาราง 1 สถิติผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555-2559 

จากข้อมูลของ นวรัตน์  อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   ส านักข่าวทีนิวส์   จ.
นครศรีธรรมราช ได้น าเสนอภาพข่าวว่า “..ผู้สูงอายุยุคไทยแลนด์ 4.0 !!! สมาคมสภา
ผู้สูงอายุเมืองคอนเปิดเครือข่ายออนไลน์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
เครือข่ายทั่วจังหวัด...” โดยให้ข้อมูลว่า มีการจัดการประชุมเวทีประชุมเสวนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ 
สาขาอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาคม
สภาผู้สูงอายุฯ สาขาอ าเภอพรหมคีรี  ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งสามารถน าไปขยายผล
และเพิ่มศักยภาพให้กับชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุในอ าเภอพรหมคีรีให้ครบทุกหมู่บ้านใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน  โดยมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายพิเศษ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ สร้างความรู้
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ความเข้าใจต่อการพัฒนางานของสมาคมผู้สู งอายุในแต่ละสาขาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อไป และยังเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข...”  

 

 
ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัยที่วัดป่าเขาหัวช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ภาพ : คณะนักวิจัย 16 มิถุนายน 2561) 
 

รวมไปถึงในงานของ พิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม (Pimlapas  Jittham, 2558,pp. 
65-76) ท าวิจัยเรื่อง “นโยบายสวัสดิการสังคมของภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” หรือใน
งานวิจัยของ ราตรี ฤทธิรัตน์ และคณะ (Ratree Rittirat and others, 2005,pp.30-
43) ในวิจัยเรื่อง “การดูแลพื้นฐานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช” หรือในงานของ วรัญญา วรัญญา และคณะ (Waranya 
Jitbantad and Others,2560,pp.5-16) ในงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ในต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ห รื อ ใ น ง า น ข อ ง  พ ว ง รั ต น์  จิ น พ ล  แ ล ะ ค ณ ะ   ( Puangrat Jinpon, and 
Others,2017/2560 ,pp.175-184) ในเรื่อง “การบูรณาการแผนภาพข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช” หรืองาน ยุพิน ทรัพย์แก้ว (Yupin  Sapkaew,2016, pp.25-39) 
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช” โดยงานวิจัยเกือบทั้งหมดสะท้อนถึงการเข้าไปจัดการ หรือการสร้าง
องค์ความรู้ต่อผู้สูงอายุว่าจะเป็นไปในทิศทางเป็นประโยชน์เพื่อการจัดการในองค์รวม 



เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ มีกลไกของครอบครัวเข้า
มาเป็นส่วนสนับสนุน  การดูแลกันเองโดยตนเอง บุคคลในครอบครัว และเพื่อนบ้าน 
และการดูแลแพทย์ รัฐ แพทย์แผนโบราณ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  การท ามาหา
กิน  การพักผ่อนให้เพียงพอ การพัฒนาจิตใจ โดยการท าใจให้สงบ และร่าเริงแจ่มใส 
และ  การหมั่นท าบุญ ด้วยการไปวัดไปงาน ท าทาน และการท่องเที่ยวเชิงท าบุญ เป็น
ต้น ดังนั้นภาพรวมของการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผลจากงานของงานวิจัยที่ปรากฏใน
พื้นที่นครศรีธรรมราช นัยหน่ึงเป็นฐานข้อมูล รวมท้ังความส าเร็จทีส่ามารถพบได้ ซ่ึงท า
ให้คณะนักวิจัยเลือกนครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มจังหวัดหนึ่งในการเข้าไปส ารวจถึงกลุ่มที่
ประสบความส าเร็จ รวมทั้งจะไปร่วมพัฒนาเป็นต้นแบบของวัดในการบริหารจัดการ
ศาสนาส าหรับผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน  

 
ภาพที่ 2 เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัย กลุ่มผู้สูงอายุชมุชนวัดป่าเขาหัวช้าง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ภาพ : คณะนักวิจัย 16 มิถุนายน 2561) 
 
ผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ข้อมูลจากงานวิจัยของปลื้มใจ ไพจิตร (Pluemjai Paijit, 2015,pp 158-179) 
ที่ท าวิจัยเรื่อง “คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี- Quality 
of Life of the Elderly in Surat Thani Province…” ที่ให้ข้อมูลว่า “..คุณภาพใน
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับคุณภาพดี ได้แก่ ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคมด้านจิตใจ ด้านร่างกายและด้านสิ่งแวดล้อม ผลเปรียบเทียบ
คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา แหล่งที่มาของรายได้หลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันท าให้
คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระดับความ
พึงพอใจในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุพบว่าในภาพรวม อยู่ระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้านและระดับปานกลาง 7 ด้าน ผล



การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุมีปัญหาที่
ส าคัญ คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตรงเวลา ความล่าช้าการให้บริการ  การบริการของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ทั่วถึงพื้นที่ชนบทข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ เพิ่มเบี้ยยังชีพและ
จ่ายตรงเวลามีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ และตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุทุก ๆ เดือน…”  

 
 

ตาราง จ านวนประชากร ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2555-2559 หน่วย : คน 
รายการข้อมูล พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
จ านวนประชากรทั้งจังหวัด 1,023,288 1,031,812 1,040,230 1,046,772 1,050,913 
จ านวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 118,005 126,035 131,082 134,967 141,617 
จ านวนผู้สูงอายุได้รับเบ้ียงยังชีพ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 85,751 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ วันที่ 31 ก.ค.2560 

ตาราง 2 สถิติผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.2555-2559 

โดยในการส ารวจเกี่ยวกับงานวิจัยที่จ าเพาะไปที่เรื่องผู้สูงอายุ แนวทางศึกษา 
การดูแล รวมทั้งทิศทางที่จะก าหนดเป็นแนวปฏิบัตินโยบายปรากฏในงานวิจัยของ ธีระ
ศักดิ์ แปะปอง (2558:27-36) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู
สูงอายุต าบลบานนา อ าเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี” ที่ท าการศึกษาผ่าน
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
พัฒนาไปสู่ความสัมพันธของการใหบริการดานถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการ
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุให้สร้างความสัมพันธ ในการใหบริการกระตุนใหผูสูงอายุ
ปฏิบัติตัวเพื่อใหมีสุขภาพดีตอตนเองของผูสูงอายุ ซึ่งงานวิจัยเน้นไปถึงแนวทางในการ
ดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอาทิ ปิยะดา ยุ่ยฉิม และคณะ (Piyada Yuychim 
and Others, 2018,pp.44-56) ในงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในการจัดการปัญหาการใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังใน
ชุ ม ช น ”  ห รื อ ใ น ง า น  เ บ ญ จ ม า ภ ร ณ์  ค ง ช น ะ  แ ล ะ ค ณ ะ  ( Benjamaporn 
kongchana,and Others,2017 ,pp.2-20)  ใ น เ รื่ อ ง  “The Use of Information 
Technology in Health Promotion of Elderly People” โดยงานส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปรากฏผลของการให้
ความส าคัญในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อผู้สูงอายุ ที่น าไปสู่การออกแบบ หรือการน า
องค์ความรู้ไปก าหนดเป็นนโนยาย แผน เพื่อการปฏิบัติในการบริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าว จากสภาพโดยรวมของกลุ่มผู้สูงอายุในภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จึงเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่น และแนวทางที่
น่าศึกษา รวมทั้งมีกลุ่มด าเนินการที่ประสบความส าเร็จ มีต้นแบบในหลายแห่ง รวมทั้ง



มีการสร้างเครือข่ายของสมาชิกผู้สูงอายุที่กลไกภาครัฐเข้าไปสนับสนุนจัดตั้งมีความ
เติบโต และก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในภาพรวมได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้นจากภาพรวมของทั้งสองจังหวัด สะท้อนให้เห็นว่าภาวะของผู้สูงอายุ
ไม่ได้เป็นปัญหาส าหรับพื้นที่ใดจังหวัดแต่เดียงพื้นที่เดียวไม่ แต่เป็นสภาพปัญหาที่จะพึง
เกิดขึ้นในองค์รวมในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขภาวะ อาหาร การเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ในวงกว้าง ดังปรากฏในงานวิจัยของวันทนีย์ ชัยฤทธิ ์และคณะ (Wantanee 
Chairit,and others, 2012,pp. 311-326) ในเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
มั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททางภาคใต้” ที่ให้ข้อมูลว่าอาหารก็เป็น
ส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่เฉพาะแต่ภาคใต้
แต่หมายถึงผู้สูงอายุในองค์รวมด้วยเช่นกัน ดังนั้นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุในภาคใต้ จึงจ าเพาะไปที่ 2 จังหวัดที่ยกมาในช่วงเวลาที่ก าหนด เป็นส่วนหนึ่ง
ของการส ารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย   
  
ความจริงในพืน้ที่วิจัยของผู้สูงอายภุาคใต้  
 จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าในพื้นที่สะท้อนถึงนโยบายรัฐในภาพรวมกับการที่
จัดการชุมชนภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมของชุมชน ความพยายามของผู้สูงอายุที่จะ
สร้างพื้นที่ส าหรับคนสูงวัยในการด าเนินกิจกรรม ภาพลักษณ์แต่เดิมที่ผู้สูงอายุต้องอยู่
บ้านเลี้ยงหลาน เฝ้าบ้าน จนกระทั่งกลายเป็นความซึมเซา ติดบ้าน หรือไปจนกระทั่ง
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นมิติเดิมที่เกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์อย่างใหม่ที่เกิดขึ้น 
ผู้สูงอายุได้ถูกกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดศักยภาพด้านการจัดการ การร่วมกลุ่มในนาม
กลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการเข้าไปสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชิงเครือข่าย ความร่วมมือของ
กันและกัน จนกระทั่งกลายเป็นกลไกร่วมของการจัดการให้เกิดประโยชน์ในองค์รวมได้  

สถานการณ์จริงของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ จะพบว่าผู้สูงอายุถูก
กระตุ้นและให้ความส าคัญในฐานะเป็นภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ต่อ
ความเก็บป่วย ความชราภาพ ไปสู่การเป็นผู้ป่วยติดเตียง รวมไปถึงภาวะเสื่อมถอยด้าน
สุขภาวะ การเข้าไปศึกษาแสวงหาองค์ความรู้จากภาคส่วนหน่วยต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นในวง
กว้างเพราะเมื่อสอบถามจากผู้สูงอายุในพื้นที่ก็จะเล่าถึงหน่วยภาคีต่าง ๆ เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ในพื้นที่ วัด/ศาสนาสถาน ชมรมผู้สูงอายุ และส่วนงานอื่น 
ๆ ที่เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมของชุมชนต่อการบริหารจัดการผู้สูงอายุในองค์
รวม  รวมไปถึงแนวคิดในการที่จะออกแบบสิ่งสร้างเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเท่าที่พบยังไม่มี
“อารยสถาปัตย์” ที่จะสอดคล้องกับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกในชุมชนได้



โดยไม่เป็นภาระ หรือท าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้น  จนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ชุมชนได้ ยังไม่มีการออกแบบกิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมสุขภาพทางรายได้อาชีพ อัน
หมายถึงการสร้างกิจกรรมเสริมที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทางด้านการเงินโดยไม่
ต้องขอ หรือรอรับเงินรายได้จากผู้อื่น ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี มีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างไม่เป็นภาระ  

ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏวัดส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการออกแบบเพื่อรองรับ หรือ
อ านวยความดกสะดวกส าหรับผู้สูงอายุเสียทีเดียว แต่จะไปเน้นเรื่องรูปแบบวิถีพุทธเชิง
ศาสนาที่หมายถึงด าเนินกิจกรรมทางวัดในเชิงของการพัฒนาคุณภาพจิต ที่ให้มีการอยู่
ศีลอุโบสถ  ท าบุญใส่บาตร รักษาศีล รักษาศาสนา และในการรักษาเหล่านี้ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงความจ าเป็นและกลไกของการด าเนินการ 

  
ภาพที่ 4 เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัยที่วัดดอนสัก  

จ.สุราษฎร์ธานี  (ภาพ : คณะนักวิจัย,16 มิถุนายน 2561)   
 
ความคาดหวังของผู้สูงอายุตามแนวพุทธต่อทิศทางของการดูแลตนเองในอนาคต 
 การยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์และสังเกต
ร่วมกับผู้สูงอายุถึงผู้สูงอายุอาจจะได้ออกตัว หรือบอกตรง ๆ แต่จากการพบและพูดคุย
แลกเปลี่ยนทั้งเป็นการถามแบบตรง หรือการถามแบบสอบทวนทัศนคติ ผลที่ได้และ
สะท้อนคิดออกท าให้เห็นว่าอย่างไรเสียมนุษย์ทั้งหมดต้องการความมั่นคงและในความ
มั่นคงนั้นอาจหมายถึงจิตใจ คุณภาพชีวิต และสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจประมวล
รวมได้ในเชิงความตระหนกหรือคาดหวังได้ว่า  
 1.ความคาดหวังเชิงศาสนา วัดทั่วประเทศควรเป็นแบบอย่างของชุมชนใน
การดูแลผู้สูงอายุตามคติทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง “กตัญญุตา” หรือแนวคิดในเรื่อง
สมาชิกในสังคมตามหลักทิศ 6 ที่สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยเหลือกัน ตามบทบาท
หน้าที่และความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อให้เป็นต้นแบบโดยวัดดอนสัก และวัดป่าเขาหัว
ช้าง ก็เป็นวัดที่มีแบบอย่างในด้านกิจกรรมทางศาสนา ที่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมบุญ
วิถีทางศาสนาที่ท าให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ได้พบปะ และสามารถรักษาจิตพัฒนาใจตาม



แนวทางของศาสนาได้ ดังปรากฏในงานของ สมบูรณ์ วัฒนะ (Somboon  Watana, 
2016/2559 ,pp.173-193) ในงานเรื่อง “แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุ ตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท หรือในงาน พระสุนทรกิตติคุณ, (Phrasunthornkittikhun 2560 
11-25) ในงานวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ” 
เป็นต้น  
 2.ความคาดหวังเชิงสังคม เมื่อวัดเป็นฐานชุมชนและสังคมในภาพกว้างก็
ได้มาเป็นส่วนสนับสนุน จากการเก็บข้อมูลจะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีกิจกรรมในนาม
ชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง การท ากิจกรรมกิจ
อาสาชุมชนที่วัด ดังนั้นในความคาดหวังทางสังคม คือสังคมในภาครัฐ และส่วนราชการ
ได้เข้ามามีบทบาทก ากับให้ผู้สูงอายุเป็นส่วนน า ส่วนเติมเต็มด้วยองค์ความรู้แบบเก่า
และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เฉพาะส่วนเฉพาะด้านด้วยเช่นกัน  ดังปรากฏในผล
การศึกษาของ รัถยานภิศ พละศึก เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (Ratthayanaphit 
Phalasuek, Benjawan Thanomchayathawatch,2017,pp.135-150) ในงานวิจัย
เรื่อง “ตัวแบบของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอาย”ุ ซึ่งอาจหมายถึงชุมชน สังคม และรัฐ
ที่จะมาเป็นส่วนขับเคลื่อนความเป็นผู้สูงอายุต่อไป    
 3.ความคาดหวังด้านสุขภาวะ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความคาดหวังในความ
เป็นปกติด้านสุขภาวะ คือมีร่างกายแข็งแรง หรือเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ 
พร้อมทั้งสามารถท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ จากการสอบถามผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยาก
มาวัด หรือท าให้มีกิจกรรมเชิงศาสนาในวัด เช่น การไหว้พระ สวดมนต์ การเป็นผู้อาสา
แรงงงานในวัดในกิจกรรมต่าง เช่น กฐิน ผ้าป่า หรือการมาร่วมงานบุญในทุกโอกาส 
ดังนั้นความดาดหวังในเชิงสุขภาพ จึงเป็นความคาดหวัง หน่วยงานด้านสุขภาพการ
สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายใุนยุคของการเป็นสังคมผู้สูงอายุมีความส าคัญยิ่ง 
เพราะผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสุขภาวะ ทั้งมิติทางกาย ทาง
จิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ดังปรากฏในงาน
ของ มินตรา สาระรักษ ์(Mintra Sararuk. (2015/2558,pp.23-36) เรื่อง “การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในวัยสูงอายุ” ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตที่ดีจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ในทุกๆ มิติ สุขภาวะทางจิตที่ดี
ท าให้ผู้สูงอายสุามารถยอมรับและจัดการกับการ 
 4. ความคาดหวังในเชิงเศรษฐกิจ รายได้หรือช่องทางรายได้ ซึ่งจะได้มาในรูป
ของสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุจากภาครัฐ อันหมายถึงรายได้ และการด าเนินสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเองถ้าเป็นจ านวนแล้วยังมีส่วนน้อยที่จะเข้าถึง



สวัสดิการหรือยังมีรายได้เข้ามาส าหรับการยังชีพ ดังนั้นการเสริมสร้างสวัสดิการก็ดี 
หรือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังมีช่องทางให้มาซึ่งรายได้ แม้ในชนบทจะเป็นสังคมเกษตร
จะสามารถยังประกอบอาชีพในวิถีเกษตรได้อยู่แต่ ก็เป็นไปตามกลไกแบบเดิมที่ไม่ได้มี
การจัดการอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับการวิจัยของ กัญญาณัฐ ไฝค า (Kanyanat 
Faikum. (2014/2557,pp.92-99) ในเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย” ที่ก าหนดให้รัฐ หรือหน่วยงานเข้าไปจัดสวัสดิการหรือสร้างกลไกเชิง
ระบบที่จะจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุโดยตรง 
 ดังนั้นความคาดหวังของผู้สูงอายุที่พบ จึงเป็นการบอกเล่าผ่านความคาดหวัง 
นัยหน่ึงเป็นการเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญต่อชีวิตหลงัวัยเกษียณอย่างมีความสุข 
สมดุลทั้งด้านคณุภาพชีวิต คุณภาพจิตทางศาสนา และการด าเนินชีวิตที่เหลืออยู่กับ
เวลาทีมีอยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข  

 

 
ภาพที่ 4 การเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัยที่วัดดอนสัก และศูนย์ปฏิบัติธรรม 

 จ.สุราษฎร์ธานี  (ภาพ : คณะนักวิจัย,16 มิถุนายน 2561) 
สรุปถอดบทเรียน  
 จากการเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุใน 2 จังหวัดโดยคณะนักวิจัย การที่คณะ
นักวิจัยเป็นพระภิกษุ รวมทั้งมีเครือข่ายในภาคใต้ อาทิ ดร.สุภาภรณ์  โสภา อาจารย์
ประจ าหน่วยวิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นถิ่นภาคใต้ จึงได้รับการไว้วางใจ
ง่ายกว่า รวมทั้งตอบสนองให้ข้อมูลแบบเป็นกันเอง ในอริยาบถที่ผ่อนคลาย รวมทั้งการ
ให้ข้อมูลเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น นอกจากนี้การประสานผ่านพระภิกษุในพื้นที่ 
อาทิ พระครูภาวนาจันทคุณ (กรีฑา) ที่ประสานลงไปยังวัดกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ภาพการ
ประสานพื้นที่และกลุ่มต้วอย่างมีความใกล้ชิด เป็นกันเอง แม้คณะนักวิจัยจะล่าช้าด้วย
เหตุผลว่ามี “กิจกรรม” อื่นเข้ามาแทรกในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล การ
บริหารเวลาก็มีส่วนส าคัญด้วยเช่นกันในการพบกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์ที่
นัดเวลาไว้แล้ว พอถึงเวลาจริงเกิดความเคลื่อนคลาด ผู้ให้ข้อมูลไปท าอาชีพ ท า
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูลขออนุญาตคณะนักวิจัยไปร่วมงานบวช ไปร่วมงานศพ 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลด้วยความเกื้อกูล ทั้งการที่นักวิจัยเป็นพระภิกษุ (1) 



สามารถพูดภาษาถิ่นได้ (2) สามารถประสานกับบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ กรณีเป็น
นักบวช พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา ความสนิทในเชิงศรัทธา วัดพระสงฆ์ และความ
คุ้นชินส่วนตัว มีผลต่อการที่นักวิจัยกล้าที่จะให้ข้อมูลแบ่งปันที่สอดคล้องกับความจริง
มาก (3) การใช้ภาษาพื้นถิ่นได้ ท าให้บรรยากาศดูผ่อนคลายและเป็นกันเอง ภาษาเพื่อ
การวิจัย จึงมีส่วนส าคัญและจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจัยในพื้นที่  หรอต้องลงเก็บ
ข้อมูลในภาคสนาม (4) วัดและพระสงฆ์ ยังเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์รวมศรัทธาเปิด
โอกาสให้ผู้สูงอายุมาท ากิจกรรมทางศาสนา ในแบบชุมชนชาวพุทธ (5) ความสามัคคี
และเห็นประโยชน์ของวัดในการใช้เป็นสถานที่พบปะ แนวคิดเรื่องสามัคคีช่วยท าให้เกิด
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่นอกเหนือจากที่บ้าน ผ่านกิจกรรมชุมชน 
การไปช่วยงานวัดดังกรณีวัดดอนสัก ที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดในทุกเกือบ
กิจกรรมโดยเกี่ยวกับศาสนาและวิถีธรรมทางศาสนา (6) การขาดการออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยหลักของผู้สูงอายุ เช่น ราวจับ ห้องน้ าผู้สูงอายุ ทางลาด
ส าหรับเดิน ลิฟท์ ที่จอดรถ หรือพื้นที่มีความเรียบมันน้อย  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุยังไม่พบมากนัก โดยรวมยังต้องพัฒนาเพื่อไปสู่ความเป็น “อารยสถาปัตย์” 
เพื่อรองรับอนาคต แต่เมื่อสอบถามทางเจ้าอาวาสหรือหน่วยทางศาสนาของวัดดอนสัก 
และวัดป่าเขาหัวช้าง (พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ,พระครูภาวนาจันทคุณ,สัมภาษณ์,16 
มิ.ย.61) ผู้บริหารวัดทั้ง 2 ท่านก็ได้มีแนวคิดและนโยบายที่จะพัฒนาเพื่อรองรับการ
จัดการส าหรับผู้สูงอายุ (7) ในส่วนการออกแบบกิจกรรมเชิงอาชีพ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ระดับหนึ่งที่หมายถึงจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่สุขภาพทางกาย จิต ความคิด ปัญญา 
รวมทั้งรายได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางจิตวิญญาณให้กับผู้สูงอายุได้ เป็นสิ่งที่
ภาครัฐ หน่วยงานภาคีร่วม และหน่วยงานทางศาสนาจะต้องด าเนินการร่วมกันต่อไป 
(8) หลักธรรมหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ คือเรื่องความกตัญญูที่บุตร
หลานพึงแสดงออกด้วยความเคารพต่อบุพพการีชน แนวคิดเรื่อง “บุญกริยาวัตถ”ุ ที่วัด
เป็นฐานในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาเพื่อท าให้ผู้สูงเข้าอายุมาเข้ามีส่วนในกิจกรรม
ทางศาสน หลักการเรื่องสามัคคีธรรม ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ 
หน่วยงานเกี่ยวเนื่อง องค์กรศาสนาเข้ามาด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ไปสู่จิตวิญญาณทางศาสนาต่อไป  
 ดังนั้นจากภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลก็ให้ด้วยความเต็มใจ และอยากแบ่งปัน
ประสบการณ์ พร้อมแนวทางคาดหวัง จะเป็นส่วนสนับสนุนผลักดันให้เกิดกลไกร่วม
ระหว่างศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และภาคีภาคชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการดูแลผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่จ าเป็น เมื่อคณะนักวิจัย สัมภาษณ์



สอบถาม สังเกต จึงน ามาแบ่งปันเล่าต่อ เพื่อประโยชน์ของการศึกษาในพื้นที่ต่อไป ใน
ส่วนสถานภาพของผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันท ากิจกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ทางศาสนา และภาคีอื่น ๆ เข้าไปสนับสนุนท าให้เกิดกิจกรรมในเชิงสังคม การพบปะ 
และการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในองค์รวม แม้จะไม่ครอบคลุมหรือได้
ประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุโดยตรงแต่อย่างน้อยก็เห็นทิศทางในการสร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในองค์รวมได้ นัยหนึ่งเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในเชิงนโยบาย อีกนัยหนึ่ง
เพื่อเป็นการเข้าไปพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุให้เกิดสุขภาวะทางกาย ทาง
จิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีวัดเป็นฐาน ในการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาวะดีวิถีพุทธ 
ตามกรอบของการด าเนินกิจกรรมของแต่ละวัดต่อไป    
 
กิตติกรรมประกาศ  

บันทึกขอบคุณคณะนักวิจัยในพื้นที่ ซึ่งเป็นคณาจารย์จากห้องเรียนวัดพัฒนา
ราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย จ.สุราษฎร์ธานี อันประกอบด้วย พระ
ครูภาวนาจันทคุณ (วิ./ดร./กรีฑา จนฺทว โส) วัดป่าเขาหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช พระ
อธิการธวัชชัย คมฺภีรโต วัดเนินดินแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.สุขอุษา นุ่นทอง, ดร.อ า
พล ปุญญา,ดร.สุภาภรณ์ โสภา (พี่แหวว) ที่ประสาน อ านวยความสะดวก และร่วมเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่วิจัย และกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดป่าเข้าหัวช้าง เจ้าอาวาสวัดดอน
สัก รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุของวัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และวัดป่าเขาหัว
ช้าง จ.นครศรีธรรมราช ที่ให้ข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถามจากการเก็บ
ข้อมูลในพื้นที่วิจัย  
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