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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาผู ้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ	 กรณีศึกษาหลวงพ่อ 

วัดบางเบิด	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ใช้การศึกษาจากเอกสาร	 งานวิจัย	 การสัมภาษณ์	 และการ 

ลงพื้นที่กรณีศึกษาจริง	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา	 มีหลักคิดตามแนว

พระพุทธศาสนา	ในเรื่องไตรลักษณ์	ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต	สัจจะ	ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความ

จริงของชีวิตและโลกธรรม	 โดยในบทความนี้ศึกษาถึงความเป็นผู้สูงอายุของหลวงพ่อวัดบางเบิด	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ในฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและเป็นผู้สูงอายุต้นแบบท่ีม ี

วัตรปฏิบัติมุ่งมั่นในกิจและสิ่งท่ีท�า	 คือการศึกษา	 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆ	 ในคติท่ีว่าไม่ม ี

ใครแก่เกินเรียน	 ด้วยความอดทนเป็นเวลากว่า	 8	 ปี	 จากการเดินทางเป็นระยะทางไปกลับกว่า	 

800	กิโลเมตร	ในการเดินทางในแต่ละครั้งจากการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรก่อนปริญญาตรี	จนกระทั่ง

ถึงระดับปริญญาเอกในปัจจุบัน	 รวมทั้งมุ่งมั่นท่ีจะน�าความรู้ไปพัฒนาคนอื่นๆ	 ในฐานะเจ้าอาวาส	

เพื่อสร้างศาสนทายาทตามกรอบการวิจัยที่ก�าลังท�าในระดับดุษฎีนิพนธ์	 เพื่อให้ได้ศาสนทายาท 

สืบต่อและรักษาพระพุทธศาสนาต่อไป

ค�าส�าคัญ:	ผู้สูงอายุต้นแบบ,	วัดบางเบิด,	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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Abstract

 This article aims to study the elderly Buddhist model in a case study of 

Luang	 Por	Wat	 Bang	 Bed	 in	 Prachuap	 Khiri	 Khan	 province.	 Documentary	 study,	 

related	research,	interview	and	field	studies	were	used	for	data	collection.	Results	

indicated	 that	 the	elderly	based	on	Buddhist	way	has	 followed	a	great	deal	of	

thought	in	the	truth,	the	change	of	life,	truth,	and	the	truth	of	life	that	cannot	be	

changed. This article studied the elderly status of Luang Por Wat Bang Bed in 

Prachuap	Khiri	Khan	province.	As	an	elderly	Buddhist	monk	who	is	committed	to	

education as a model for others through the image of education or in the motto 

that	no	one	is	too	old	to	learn,	he	is	being	a	good	role	of	model	for	others	with	

patience	for	eighth	years	to	study	for	more	than	800	miles	per	each	trip	in	order	 

to study from bachelor degree until doctoral degree. It is committed to gain 

knowledge	to	develop	other	people	through	the	temple	as	the	abbot	including	

religious	followers	who	are	ready	to	succeed	and	maintain	the	age	of	Buddhism.
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บทน�า
	 จากการท่ีได้ลงพ้ืนที่ไปส�ารวจพื้นที่เพื่อท�ากิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตของหลักสูตรบัณฑิต	

ศึกษา	 เมื่อวันที่	 20	 และ	 23	 สิงหาคม	 2561	 ท่ีวัดบางเบิด	 อ�าเภอบางสะพานน้อย	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 โดยเป้าหมายคือต้องไปพบเจ้าอาวาส	 และเจ้าอาวาสเป็นนิสิตหลักสูตรการ 

จดัการเชงิพุทธระดบัปริญญาเอก	ในวยั	73	ปี	ทีถ่อืว่าเป็นผูส้งูอายแุละมีประสบการณ์ชวีติทีย่าวนาน

และชื่อเรียกของท่านคือหลวงพ่อก�านัน	หลวงพ่อบางเบิด	หรือหลวงพ่อบรรยงค์	ซึ่งในบทความนี้

จะเขียนถึงท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้สูงอายุ	เป็นพระ	และเป็นผู้เรียนหนังสือ	ที่อาจเรียกได้ว่าเรียน

รู้ตลอดชีวิต	 และที่ส�าคัญเป็นการสร้างตัวอย่าง	 ความเป็นต้นแบบผ่านการท�าให้ดู	 สอดคล้องกับ

แนวคิดที่ว่า	“ร้อยหมื่นพันค�าไม่เท่าหนึ่งท�าให้ดู”	ดังพุทธพจน์ที่ว่า	“ยถาวาที	ตถาการี	-	พูดสอน

อย่างไร	ท�าอย่างนัน้”	ซึง่ถอดความได้ว่าเป็นผู้ท�าให้เหน็ด้วยภาพเชิงประจักษ์	 เป็นการปฏบิติัธรรม

ด้วยการลงมือท�า	ในส่วนขันติธรรม	ความอดทน	ผ่านการท�าให้เป็นแบบอย่างด้วยตัวเอง	

	 บทความนี้จึงเป็นประหนึ่งอัตชีวประวัติศึกษา	 เพื่อสดุดีความเป็นผู้สูงอายุหลวงพ่อวัด 

บางเบิด	ในความเป็นต้นแบบที่งดงามและควรค่าแก่การจดจ�า	ชีวิตไม่ยาว	แต่ความทรงจ�านั้นยาว	

วิธีการสร้างความทรงจ�า	 คือการบันทึก	 แบ่งปันเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดความทรงจ�าจากรุ่นสู่รุ่น	 จาก



Vol.1	No.2	July	-	December	2018	 The	Journal	of	Institute	of	Trainner	Monk	Development  ●  3

เรือ่งต้นแบบ	หรอืการปฏบิตัตินทีเ่ป็นแบบอย่างของผู้สูงอาย	ุเข้าท�านองแก่อย่างมค่ีาชราอย่างมสุีข	

ไม่ได้แก่เพราะกินข้าว	 เฒ่าเพราะอยู่นานอย่างที่เป็นค�าล้อเลียนเชิงสัพยอก	 ดังที่เคยได้ยินหรือ 

คุ้นหูบ่อยๆ	จากที่ได้เดินทางและไปสัมผัสพื้นที่วัดบางเบิด	เมื่อวันที่	20	และ	23	สิงหาคม	2561	

และกิจกรรมปฐมนเิทศรบัน้องนสิติหลกัสตูรดษุฎบีณัฑติ	กจพ	8	ระหว่างวนัที	่29-31	ตลุาคม	2561	

ได้สัมผัสพื้นที่จริง	วิธีการเดินทาง	ท�าให้ทราบว่า	หลวงพ่อวัดบางเบิดมีความพยายาม	มุ่งมั่นทุ่มเท

ต่อสิ่งที่ท�าคือ	 “การศึกษา”	สู้กับอุปสรรคด้วยศรัทธา	 ว่าท�าได้	 เป็นผู้มีก�าลังใจที่กล้าแข็งของผู้สูง

อายุคนหน่ึง	 การที่มนุษย์หรือคนหนึ่งๆ	 จะสามารถท�าอะไรหรือพัฒนาตัวเองได้	 จะต้องอาศัย 

ปัจจัยหรือส่วนสนับสนุนในหลายๆ อย่างด้วยกัน	 สิ่งที่จะน�ามาเขียนเล่าจึงอยากสะท้อนคิดความ

เป็นผู้สูงอายุต้นแบบ	 ที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง	 ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุที่สิ้นอายุขัย	 แต่เป็นผู้สูงอายุท่ี 

สร้างความพร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	แม้ปลายทางจะมีความตายเป็น	“หมุดหมาย”	

แต่ก็ยังเพียร	“ท�า”	ออกแรงกระท�า	เพื่อไปสู่	“ธรรม”	อันเป็นเป้าหมายหรืออุดมคติของชาวพุทธ

ทัว่ไป	พร้อมกนันีผู้ว้จิยัเชือ่ได้เลยว่าการเป็นผู้ลงมอืท�าเพ่ือไปสู่	“ธรรมะ”	ตามแนวพระพุทธศาสนา

ย่อมเป็นเครือ่งมอื	 เพือ่เป็นคนต้นแบบในการด�าเนนิชวีติท่ีควรน�ามาเล่าแบ่งปัน	 เพ่ือเป็นแบบอย่าง

ในบทความนี้ต่อไป	

ความเป็นผู้สูงอายุที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา 

	 พระพุทธศาสนามีแนวคิดหลักการในเร่ือง	 “รัตตัญญู”	 ที่หมายถึงการเป็นผู้รู้ราตรีนาน	 

ดังปรากฏว่าพระมหากัสสปะได้รับการยกย่อง	 (เอตทัคคะ)	 ว่าผู้มีประสบการณ์	 หรือรู้ราตรีนาน	 

หรือให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ที่เกิดมาพร้อมกับอายุ	 หรือความช�านาญที่เกิดจากช่วงเวลา	

อาจหมายถึง	 ขั้นปริยัติ	 ขั้นปฏิบัติ	 และพัฒนาไปสู ่ขั้นปฏิเวธ	 สู ่ความช�านาญที่มาพร้อมกับ

ประสบการณ์และการเรียนรู้เชิงลึกอย่างแท้จริง	 แต่อีกนัยหนึ่ง	 พระพุทธศาสนาก็ยกย่องหรือให ้

ความส�าคญักบัค�าว่า	“ผูล้งมอืกระท�า”	ในความหมายคอืเกดินาน	รู้ราตรีนาน	แต่ไม่ได้ท�าประโยชน์

สร้างประโยชน์สร้างงาน	หรือท�าอะไรแก่ส่วนรวม	พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ยกย่อง	ดังพุทธพจน์ที่ว่า	

“...บุคคลผู้ปรารภความเพียรอย่างหนักมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่าคนเกียจคร้าน

และละทิ้งความเพียรมีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี...”	 (ขุ.อป.	 [ไทย]	 33/231–240/486)	 หรือกรณีผู้สูง 

อายุต้นแบบอย่างพระราธะ	 ที่มาบวชเมื่อวัยสูงอายุและพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเมื่อบวชแล้วว่าเป็น 

ผู้	 “ว่านอนสอนง่าย”	 ถึงจะสูงอายุก็รักที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	 ไม่ได้ถือตัวว่าเกิดก่อน	 มี

ประสบการณ์มาก	 ดังนั้น	 แนวคิดเรื่องผู้สูงอายุในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของการยกย่อง 

ผู้สูงอายุในฐานะบุคคลส�าคัญของครอบครัวด้วย	นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่อง	“สวัสดิการ”	 ผ่าน 

ผู้สูงอายุที่เรียกว่า	“กตัญญู”	หรือหลักปฏิบัติต่อผู้สูงอายุตามหลักทิศ	6	ในเรื่องบุพพการี	แนวคิด

เรือ่งการจดัการทรพัย์	ท่ีปรากฏในหลกัธรรมมกิตัถประโยชน์		ซึง่ประกอบด้วยหลกัธรรม	4	ประการ	
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คือ	อุฏฐานสัมปทา	อารักขสัมปทา	กัลยาณมิตตา	และสมชีวิตา	หรือเรียกย่อๆ ว่า	อุ	อา	กะ	สะ 

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น	 พระองค์ก็ได้ทรงอธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่า	 การหาทรัพย์ได้มาก	 ไม่ได้แปลว่าจะ 

รวย	 ถ้าไม่รู้จักเก็บรักษา	 ไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยทรัพย์	 ดังนั้น	 พระองค์จึงทรงช้ีแนะขยาย

ความ	วิธีการบริหารทรัพย์	ไว้ให้อีกชั้นหนึ่ง	ซึ่งก็คือ	พระคาถามหาเศรษฐี	ข้อสุดท้าย	สมชีวิตา	คือ	 

การรู้จักประมาณ	 รู้ทางเจริญทรัพย์	 และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย	์ แล้วเล้ียงชีพพอเหมาะ	 ไม่ให้

สรุุย่สรุ่ายฟุม่เฟือย	 แต่ก็ไม่ให้ฝืดเคอืงจนตวัเองและครอบครวัต้องล�าบาก	 โดยพระพทุธเจ้าท่านให้

หลักการในการบริหารทรัพย์ออกเป็น	4	ส่วน	คือ	ใช้หนี้เก่า	ใช้หนี้ใหม่	ฝังดินไว้	ทิ้งลงเหว	ดังนั้น	

ค�าว่าบริหารทรัพย์ในแบบใช้หนี้เก่า	 ทิ้งเหว	 จึงมีความหมายเป็นการพัฒนาคุณธรรมเพื่อดูแลคน 

ที่อยู่ข้างหลังโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือบุพการีชน	 การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุผ่านหลักการทาง

พระพุทธศาสนาท�าให้เห็นข้อคิดที่น่าสนใจเป็นประโยชน์และใช้ได้จริง	 ดังนั้น	 แนวคิด	 หลักการ	 

และวธิกีารปฏบิตัทิีป่รากฏในพระพทุธศาสนาให้ความส�าคญักบัความเป็นผู้สงูอายุ	นยัหนึง่วางหลัก 

ค�าสอนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ	 ท้ังในตัวผู้ปฏิบัติอันหมายถึงลูกหลาน	 และการปฏิบัติต่อผู้สูงอาย	ุ 

ดังปรากฏหลักการเพื่อความเข้าใจชีวิต	หลักอนิจลักษณะ	หลักไตรลักษณ์	หลักแห่งความจริงของ

ชีวิต	 (โลกธรรม	8)	หลักมรณานุสติ	หลักคุณค่าแห่งชีวิต	 (อิทธิบาท	4)	 เป็นต้น	รวมทั้งสร้างแบบ

ต้นแบบไว้	 ดังกรณีพระราธะ	 เพื่อให้เห็นว่าท�าได้	 มีแบบอย่างเคยท�า	 รวมทั้งวางหลักการ	 ให้เป็น

ระบบคิดในเชงิสงัคม	 เพือ่พฒันาไปเป็นสวสัดกิารต่อผูส้งูอายตุามทีป่รากฏในหลกัพระพทุธศาสนา

ด้วย	

ผู้สูงอายุกับสิ่งที่พึงท�าปลายทางเป็นความสุข โดยมีความส�าเร็จเป็นผลพลอยได้
	 ความส�าเร็จ	 กับอายุคงไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคส�าหรับการท�า	 หรือเริ่มลงมือท�า	 เกิด 

ค�าถามว่าจริงๆ	แล้วผู้สูงอายุจ�าเป็นหรือไม่ที่จะต้องกลายเป็นผู้ติดบ้าน	ติดวัด	“เลี้ยงหลาน-เข้าวัด

ท�าบญุ”	มกีรณีตวัอย่างในญีปุ่น่	ทีก่ล่าวถงึคณุยายวยั	80	ปี	ทีช่ือ่	“วาดะ	เกยีวโก๊ะ-WADA	KYOKO”	

เริ่มตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง	 สืบเน่ืองจากความฝันในวัยเด็ก	 แต่กลับทิ้งมันเมื่อโตขึ้น	 จนเวลาผ่าน 

ไปได้กลบัมาท�าธรุกจิในช่วงสงูวยั	จนกระทัง่ส�าเร็จและก่อให้เกดิรายได้ให้กบัคณุยายกว่า	100	ล้าน

บาทต่อปี	จากกรณีศึกษานี้อายุจึงไม่ใช่บทสุดท้ายของการเริ่มต้น	ดังที่	Harland	David	Sanders	

ผู้ก่อตั้งไก	่ KFC	 ท่ีเริ่มต้นธุรกิจในวัย	 65	 ปี	 และประสบความส�าเร็จ	 รวมไปถึงภาพข่าวที่คุณยาย	

Ingeborg	Rapoport	(2	September	1912/2455	–	23	March	2017/2560)	ชาวเยอรมันวัย	

120	 ปีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย	 Hamburg	 ของเยอรมนี	 หลังจากที่หยุดไปในช่วง

สงครามโลก	เมือ่เกอืบ	80	ปี	(Damien	McGuinness,	2015)	หรือภาพข่าวพระครูถาวรสงัฆโสภณ	

สุวัณโณ	(ดวงสุวรรณ)	เจ้าอาวาสวัดประตูเขียน	จ.สงขลา	ในวัย	90	ปี	ที่เข้ารับปริญญาพุทธศาสตร

บัณฑิต	 คณะพุทธศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	
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2555	 (Thairath	 online:	 Retrieved	 2017-12-06)	 หรือคุณยายกิมหล่ัน	 จินากุล	 บัณฑิตวัย	 

91	ปี	จาก	จ.พะเยา	บณัฑติอายมุากทีสุ่ดในการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร	มหาวิทยาลยัสโุขทัย

ธรรมาธิราช	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	(Thai	PBS	News:	Online,	Retrieved	2017-12-06) 

วยักับความส�าเรจ็ไม่ใช่สิง่เดยีวกนัเสมอไป	 แต่มนัคอืความมุง่มัน่และใส่ใจต่อความส�าเร็จนัน้	 ในส่วน

พระพทุธศาสนายกย่อง	“ผูล้งมอืท�า”	มากกว่าอาย	ุดังพุทธพจน์ท่ีว่า	“...บคุคลผูป้รารภความเพียร

อย่างหนักมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านและละทิ้งความเพียรมีชีวิตอยู่

ต้ัง 100 ปี...”	 (ขุ.อป.	 [ไทย]	 33/231–240/486)	 ดังนั้น	 อายุไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคต่อการ 

ลงมือท�า	 แต่เบื้องหลังของความส�าเร็จเหล่านั้นล้วนต้องเพิ่มเติมด้วยการขวนขวายหาความรู้	 และ

รักที่จะท�าเพื่อเพิ่มความสุข	 หรือสุขใจที่จะท�า	 จึงท�าให้ความส�าเร็จ	 หรือความปรารถนาจะส�าเร็จ

นั้นมาพร้อมกับความสุขด้วยเช่นกัน	

	 ประโยคน�าเป็นวาทะของ	Ono	Jiro	(ค.ศ.1925/2468-)	ที่ว่า	“...มืออาชีพ คือคนที่รักใน

งานที่ท�าอยู่จากก้นบึ้งของหัวใจ...”	(ภัทรพล	เหลือบุญชู,	2559:	47)	เป็นนิยามของ	Jiro	Sushi	

ชายอายุ	90	ปี	อุทิศเวลาทั้งชีวิตเพื่อสิ่งที่รัก	(Jeff	Gordinier,	2012)	โดยผู้เขียนโยงเล่าไปถึงวันที่	

“...บารัค โอบามา แวะเยี่ยมประเทศญี่ปุ่น 2 คืน 3 วัน อย่างไม่เป็นทางการ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 

นายซินโซ อาเบะ ได้เชิญบารัค โอบามา ไปเลี้ยงรับรองมื้อค�่าในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ร้านอาหาร

แห่งหนึ่ง เพื่อแสดงการต้อนรับด้วยน�้าใจไมตรีจากรัฐบาลญี่ปุ่น ร้านอาหารแห่งนั้นเป็นร้านอาหาร

ชือ่ดังขนาดทีค่นทัว่โลกไม่มีใครทีไ่ม่รู้จกั ตัง้อยูใ่นมหานครโตเกยีว และความน่าสนใจของร้านอาหาร

แห่งนี้ก็คือ มันมีขนาดเล็กเพียง 10 ที่นั่ง รับจองโต๊ะทางโทรศัพท์เท่านั้น และยังต้องจองล่วงหน้า

หลายๆ เดือน ร้านนี้ชื่อว่า ‘SUKIBAYASHI JIRO’ หรือ ‘ซูชิจิโร’...” (ภัทรพล	เหลือบุญชู,	2559:	

48)	และบารัค	 โอบามาก็เอยปากชมว่า	“นี่คือซูชิที่ดีที่สุดในชีวิต”	 (ภัทรพล	 เหลือบุญชู,	 2559:	

49)	อะไรคือความพิเศษที่ร้านดังกล่าวท�าให้คนทั่วโลกรู้จัก	ด้วยผลการรับรางวัลมิชลิน	3	ดาว	ถึง	

9	 ปีซ้อน	 โดยประเมินจากนักชิมทั่วโลก	 ซ่ึงความส�าเร็จเป็นส่วนหนึ่ง	 และผู้เขียนก็ให้นิยามไปสู่

แนวทางความส�าเร็จที่ว่า	“...เคล็ดลับในการคว้ารางวัลทรงเกียรติมาจากบุคคลที่หลงรักในงาน

ท่ีท�า และมุ่งม่ันพัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างไม่หยุดยั้งอย่างคุณปู่ Ono Jiro นั่นเองครับ  

ท่านเป็นปรมาจารย์แห่งวงการซูชิที่ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบของเชฟท�าซูชิทั่วโลก...”  

(ภทัรพล	เหลอืบญุช,ู	2559:	49)	ซึง่ผูเ้ขยีนท่ีมคีวามรู้ภาษาญีปุ่น่ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวชวีติของคณุปู่

ที่ทั้งชีวิตท�าซูซิขายนับตั้งแต่เปิดร้านในวัย	41	ปี	จนกระทั่งวัยกว่า	90	ปี	ท�าในสิ่งที่รัก	พัฒนาใน 

สิง่ทีร่กัด้วยความมุง่มัน่	ดงัค�าบอกเล่าทีค่ณุปูก่ล่าวไว้ในแต่ละช่วงเวลา	“...ผมจะไม่บอกให้คณุตาม

หางานที่รัก ผมจะไม่บอกให้คุณออกเดินทางค้นหาตัวเอง เพื่อเจองานในฝัน มันไม่ใช่แบบนั้น

เลย ผมจะบอกคุณว่า ถ้าเราเลือกงานด้วยตัวเองไปแล้ว เราต้องรักในงานนั้นๆ เฉกเช่นเดียว 

กับการแต่งงาน ที่คุณต้องมอบความรักให้กับผู้หญิงสักคน...”	 หรือค�าบอกเล่าต่อความส�าเร็จ 



6  ●  วารสารวิชาการ	สถาบันพัฒนาพระวิทยากร	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2561

ของซูชิที่ว่า	“...ของไม่ดี ไม่เสิร์ฟให้ลูกค้าเด็ดขาด จงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้า เพราะนั่นคือการ

รักษาศักดิ์ศรีของอาชีพของเรา...”	(ภัทรพล	เหลือบุญชู,	2559:	49)	ดังนั้น	ความส�าเร็จต่อความ

เป็นจ้าวแห่งซูชขิองคณุปูจ่งึไม่ได้เกดิจากความบงัเอญิ	 หรือเกดิจากช่วงเวลาอย่างเดียว	 แต่เกดิจาก	

“การเรียนรู้และการฝึกฝน”	 รวมไปถึงการคิดค้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	“...จงเงยหน้ามองไปบน

ท้องฟ้าบ่อยๆ แล้วเฝ้าถามว่าจะมวีธิไีหนอกีทีด่กีว่าขณะน้ีขบคดิมนัซ�า้ๆ ว่าจะท�ายงัไงให้ดีกว่า

เดิม?...”	 (ภัทรพล	 เหลือบุญชู,	 2559:	 50)	 ซึ่งแนวคิดที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นในความรักที่จะท�า	 

และท�าในสิ่งที่รัก	ย่อมเป็นหัวใจของความส�าเร็จต่องาน	และการพัฒนางาน	แม้งานนั้นอาจดูไม่ได้

สูงศักดิ์	 แต่ศักดิ์ของงานอยู่ตรงท่ีคุณค่าของงานนั้น	 ซ่ึงหากเทียบกับความส�าเร็จของคนอีกมาก									

มาย	 ส่วนใหญ่เกิดจากความรักและพัฒนามุ่งม่ันทุ่มเทให้จนเป็นความส�าเร็จ	 ดังสูตรความส�าเร็จ 

ในหลายๆ	ข้อของ	JACK	MA	(ค.ศ.1964/2507)	ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา	

(Alibaba)	และเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศจีน	(Shiying,	Liu;	Avery,	Martha,	2009)	ให้นิยาม

ไว้ว่า	“ยอมแพ้เท่ากับล้มเหลว”	 ซึ่งในทัศนะของหม่า	 มองว่าการยอมแพ้	 เป็นความล้มเหลวที ่

เลวร้ายที่สุด	 ถ้าคุณไม่ยอมแพ้	 แต่ท�าให้ดีที่สุด	 แม้สุดท้ายแล้วจะไม่ประสบความส�าเร็จตาม 

เป้าหมาย	 แต่คุณก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง	 โดยปัจจัยส�าคัญของการประสบความส�าเร็จคือการ 

เรียนรู้จากความผิดพลาด	 ซึ่งหากมองความส�าเร็จของคนทั่วโลกทั้งรุ่นก่อนและปัจจุบัน	 ส่วนใหญ่

มาจากส่วนผสมของความส�าเร็จในอดีต	ที่มาผสมรวมกับปัจจุบัน	ประกอบด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	

จนกลายเป็นความส�าเร็จ	 ผลจากความรักในส่ิงท่ีท�า	 จนกลายเป็นมืออาชีพและรักษามาตรฐาน 

อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน	 ดังนั้น	 สิ่งที่ยกมาต้องการบอกว่าขอเพียงรักที่จะท�าในสิ่งที่เป็นความสุข	

อายุไม่ใช่สิ่งส�าคัญ	ขอเพียงมุ่งมั่นที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จ

ภาพที่ 1	ภาพ	Ono	Jiro	เจ้าของร้าน	Sukiyabashi	ในวันที่ให้การตอบรับอดีตประธานาธิบดี	Barack	Obama	

คราวแวะเยีย่มประเทศญีปุ่่น	2	คนื	3	วนั	เมือ่	มถินุายน	2014/2557	อย่างไม่เป็นทางการ	นายกรัฐมนตรี

ญี่ปุ่น	นายซินโซ	อาเบะ	ได้เลี้ยงรับรองมื้อค�่าในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น	(ภาพ:	Online)



Vol.1	No.2	July	-	December	2018	 The	Journal	of	Institute	of	Trainner	Monk	Development  ●  7

สถานการณ์ของผู้สูงอายุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จากการส�ารวจข้อมูล 

ผู้สูงอายุ	 ในประจวบคีรีขันธ์	 ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม 

ส�าหรับผู้สูงอายุ	 ซึ่งได้มีการจัดการและดูแลผู้สูงอายุโดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีท่ี

เกี่ยวข้อง	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเกี่ยวกับผู้สูงอายุในมิติที่หลากหลาย	 เช่น	การจัดสร้าง

โรงเรยีนผูส้งูอาย	ุ การจดับ้านพร้อมเป็นสถานรองรบัผูส้งูอายใุนวยัเกษยีณ	 ในทีด่นิของกรมธนารกัษ์	

หรือการที่เทศบาลเมืองหัวหิน	ผุดไอเดียน�าผู้สูงอายุร่วมสร้างสีสันให้ชีวิต	แต่งกายชุดนักเรียนย้อน

วัยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวิลัยวัยหวาน	 หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 ภายใต้

ค�าขวญั	“แก่อย่างรูค่้า ชราอย่างมศีกัดิศ์รี”	 ท�าการเปิดห้องเรียนอย่างเป็นทางการ	 โดยปรากฏว่า 

มีนักเรียนที่อายุมากที่สุด	คือ	85	ปี

ภาพที่ 2	 โรงเรยีนวยัหวาน	ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ภาพสะท้อนการจดัการผูส้งูอายใุห้มศีกัดิศ์ร	ีและคณุภาพ

ชีวิตตามแนวพุทธ	ที่จะพึงเกิดขึ้น	(ภาพ:	ออนไลน์)

	 นอกจากนีย้งัมงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	อาทิ	ในงานของ	รองศาสตราจารย์ณฐัสุรางค์	บญุจันทร์	

และคณะ	 (2559)	 เรื่อง	 “สภาวการณ์สุขภาพและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและคนในชุมชน	 

พื้นท่ีต�าบลหนองพลับ	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”	 โดยในงานวิจัยเป็นการพูดคุยผ่าน

สถานการณ์ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน	ความเป็นอยู่	ความสัมพันธ์ในครอบครัว	

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ	ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย	โดย

นัยหนึ่งเป็นการศึกษาอีกนัยหนึ่งเป็นการให้ข้อมูลต่อสถานการณ์ในองค์รวม	หรืองานของ	กฤติเดช	

มิ่งไม้	(2561,	50-65)	ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	ในอ�าเภอ

ทับสะแก	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้	 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยว 

กับสุขภาวะ	ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่ส�าคัญ	ได้แก่	ความเพียงพอของรายได้	สัมพันธภาพใน

ครอบครัว	 แรงสนับสนุนทางสังคม	 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน	และน�าไปใช้ในการ

วางแผนป้องกันและควบคุมการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ	 เพื่อช่วยลดการเกิดภาวะซึมเศร้า 
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ในชุมชน

	 ในงานของ	ปิยากร	หวังมหาพร	(2561,	1-10)	เรื่อง	“ปัจจัยที่น�าไปสู่การเป็นอาสาสมัคร

ดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน”	โดยในงานได้เลอืกจงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์	เป็นหนึง่ใน	5	จังหวดัของการวจัิย	

ที่พบว่า	 “อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน”	ที่แสวงหาลักษณะผู้ท�างานที่เน้นการเสียสละ	ท�างาน 

จนเป็นที่ยอมรับ	เป็นต้น	หรือในงานของ	บุญน�า	กลิ่นนิรันดร์,	วัชรี	จินดาวัฒนวงศ์	(2559)	ผลของ

โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา

วิชาชีพ	 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์	 ที่ศึกษาพัฒนาเพื่อสร้างโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่าย 

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 และศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ต่อระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวันของผู้สูงอายุ	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุ	ความพึงพอใจของญาติ/ผู้ดูแล	

และทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ในการศึกษาแม้จะเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม	 แต่นัยหนึ่งก็เจาะไปที่ผู้สูง 

อายเุพือ่แสวงหาความรูแ้ละน�าไปสูก่ารป้องกนั	ในกลุ่มผู้ปฏบิติังานในความหมายคอืเพ่ือได้ชดุและ 

เครื่องมือในการปฏิบัติงานส�าหรับผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน	

ตารางที่ 1	ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ที่มา:	ส�านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 จากตารางที่	 1	 จะสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของผู้สูงอายุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ 

นัยหน่ึงยังต้องมีการเข้าบริหารจัดการ	 อีกนัยหนึ่งเป็นการสะท้อนคิดเพื่อสื่อให้เห็นว่าอย่างไรเสีย

ความเป็นผู้สูงอายุ	 ยังจะต้องบริหารจัดการและส่งเสริมให้เกิดกลไกเพื่อการบริหารจัดการให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด	 อันจะเป็นแนวทางร่วมและแนวทางหลักในการบริหารจัดการองค์รวมด้วย

เช่นกัน	
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ภาพที่ 3	ส�านกัสถติจิงัหวดัสมทุรปราการกบัแนวทางในการจดัการและบรหิารผูส้งูอาย	ุ ในจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์	

(ที่มา:	ส�านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,	28	สิงหาคม	2561)

	 จากภาพที่	3	มีการวางแนวทางเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในองค์รวมเกี่ยวกับสถานภาพของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 รวมทั้งพยายายามเข้าไปจัดการสร้างระบบให้ผู้สูงอายุเข้าถึง							

การให้บริการในนามภาครัฐ	 รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้ได้มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะควรกับ 

ผู้สูงอายุ	 รวมท้ังสร้างกลไกร่วมในการเข้าไปพัฒนาระบบสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน	 และ 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในองค์รวมของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน	 ดังนั้น	 หาก

พิจารณาในองค์รวมท้ังในส่วนตาราง	 และแผนภาพที่ปรากฏเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัประจวบ- 

คีรีขันธ์ก�าลังได้รับการบริหารจัดการโดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะขยายและเติบโต 

เป็นกลไกร่วมในการส่งเสริมสุขภาวะส�าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปได้	

ความเป็นต้นแบบของผู้สูงอายุตามแนวพุทธ 
	 เมือ่ย้อนกลบัมาทีก่รณศีกึษาคอืหลวงพ่อวดับางเบดิ	 ในฐานะผูส้งูอายุ	 รวมทัง้เป็นพระภกิษุ

ในพระพทุธศาสนา	ในการเขยีนบทความนี	้ประสงค์ถอดรหัสความเป็นบคุคลเชิงปัจเจก	เพือ่สะท้อน

ความเป็นต้นแบบที่อยู่ในตัวบุคคล	 รวมทั้งจะยกให้เป็นกรณีศึกษาในการสร้างบทบาทในการดูแล

และส่งเสริมผู้สูงอายุด้านสุขภาวะทางกายและจิตด้วยเช่นกัน	 จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อ 

วัดบางเบิด	ด้วยตัวเอง	เมื่อวันที่	20	และ	23	สิงหาคม	2561	และเมื่อ	29-31	ตุลาคม	2561	โดย

ได้ลงส�ารวจพื้นที่	ทั้งระยะที่ใช้ในการเดินทางและค่าใช้จ่าย	รวมไปถึงที่ตั้งของวัด	ท�าให้ได้ข้อสรุป
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เก่ียวกับหลวงพ่อบางเบิดในฐานะผู้สูงอายุ	 ว่ามีความมุ่งมั่น	 อดทน	 และเป็นแบบอย่าง	 ซึ่งจะได้ 

น�ามาเป็นกรณีศึกษาเทียบเคียงให้เห็นว่า	 จิตที่มั่นคง	 ฝึกความอดทน	 และการรักษาสุขภาวะที่ดี	 

เป็นรูปแบบหนึ่งที่พึงท�าในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	 ที่ควรค่าแก่การน�ามาเป็นกรณีศึกษาได	้ 

ดังนี้

ภาพที่ 4	คณะผูเ้ขยีนกบัการเกบ็ข้อมลูและสมัภาษณ์เจ้าอาวาสวดับางเบดิ	จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์	ภายใต้แนวทาง

เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตเพื่อเป้าสู่เป้าหมาย	(ภาพ:	คณะนักวิจัย,	24	สิงหาคม	2561)

 1. เจตนาในการท�าตนให้เป็นต้นแบบ	 หมายถึง	 ปณิธาน	 หรืออุดมคติ	 ในการท�าตนให้

เป็นต้นแบบ	ดงัพุทธพจน์ทีว่่า	“ยถาวาท	ีตถาการ	ี-	พดูอย่างไร	ท�าอย่างนัน้”	หรอืในความหมายอาจ

อธบิายได้ว่าภาพหนึง่ภาพ	มค่ีามากกว่าค�าสอน	หลวงพ่อวดับางเบดิ	ได้กระท�าตนให้เป็นแบบอย่าง	

ท�าให้เห็นว่าเป็นคนท�าจริง	มุ่งมั่นทุ่มเทจริง	ดังนั้น	การที่หลวงพ่อวัดบางเบิดศึกษาหาความรู้	จึงมี

ความหมายเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง	 บนฐานคิดที่ว่า	“ไม่มีใครแก่เกินเรียน”	 ทั้งจะยังให ้

เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน	 หรือภาพจ�าแก่ลูกหลาน	 เพราะการที่คนหนึ่งคนจะมีอายุยืนนานได้ 

เกินกว่า	 70-80	 ปี	 นับเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว	 การศึกษาในวัยสูงอายุ	 ยิ่งเป็นเร่ืองยากยิ่งขึ้นไปอีก	

นอกจากนี้จะต้องถูกตั้งค�าถามว่า	หลวงพ่อเรียนไปท�าไม	 เรียนไปเพื่ออะไร	 เพราะคนส่วนใหญ่จะ

เห็นว่าการเรียนเป็นเงื่อนไขส�าคัญก็จริง	 แต่วัยหลวงพ่อบางเบิด	 ไม่น่าจะเป็นวัยเรียนแล้ว	 หรือ 

เรียนแล้วจะมีประโยชน์อันใด	 ในความเข้าใจของคนทั่วไป	 จึงท�าให้เห็นว่าจริงๆ แล้ว	 การเรียนรู้

ตลอดชีวิต	 จึงเป็นเป้าหมายของชีวิตตามแนวพุทธ	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้	 

ซึ่งกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมเรียนของท่านส่วนใหญ่ก็สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกอย่างนั้นด้วย	 

ดังปรากฏที่ว่า	

  “....ผมเดาว่า ท่านต้องการศึกษาและน�าความรู้ ประสบการณ์ มาใช้ และเล่าต่อ

ให้ลูกหลานฟังว่า ไปเรียนแล้วได้อะไร? ถึงแก่ ก็ยังเรียนเพ่ือเป็นต้นแบบ ให้ลูกหลาน 

ได้เห็นเป็นภาพเชิงประจักษ์ ท้ังเป็นการยืนยันด้วยการกระท�าแทนค�าพูดว่า คนแก่ๆ จะ
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เรียนได้อย่างไร ค�าว่า เรียนจบ ดร. อาจไม่ใช่ส่ิงสูงสุดของชีวิต แต่การที่ผู้สูงอายุเรียน 

จนกระท่ังส�าเร็จถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตที่ท�าไม่ได้มากคนนัก และที่ส�าคัญอยู่บ้านนอก 

นอกจากนี้บุคลิกภาพของท่านยังเป็นที่เกรงขามของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเคารพท่าน

มาก...”

(สัมภาษณ์	A,	24	สิงหาคม	2561)

  “...การเดินทางที่แสนทรหด (ระยะทาง) ความอดทนเป็นเลิศ ไม่พูดให้คนได้รับ

ความล�าบากใจ มีวิธีการที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์โดยมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี อะไรที่

ต้องท�าอะไรที่ผ่านเลยได้ ไม่ปล่อยให้เสียสถานการณ์นั้นๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อชั่วโมง

เรียน ค่าเทอม ใครเห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อก�านันแล้ว ทุกท่านบอกได้ว่านี่แหละยิ้มสยาม

ของจริง...” 

	(สัมภาษณ์	B,	25	สิงหาคม	2561)

ภาพที่ 5	หลวงพ่อวัดบางเบิด	กับบทบาทของผู้สูงอายุในวัยกว่า	70	ปี	กับการเรียนหนังสือ	เพื่อเป็นแบบอย่าง 

ให้แก่ลูกหลาน	ภายใต้แนวคิดไม่มีใครแก่เกินเรียน	หรือร้อยหมื่นค�า	ไม่เท่าหนึ่งท�าให้ดู	

	 (ภาพ:	พระมหาสุนันท์	สุนนฺโท,	ดร.)	

  “...หลวงพ่อบรรยง ท่านมีบุคลิกที่เงียบขลึมตามแบบฉบับของก�านันโบราณ  

เวลาท่านพูดมักมีวาทศิลป์ที่กินใจ มีความใผ่รู้ อดทน และมีความพยายามในการท่ีจะ

จรรโลงพระศาสนาให้เจรญิรุง่เรอืง โดยการสอนเด็ก ๆ  ให้ยดึมัน่ในหลักของศาสนา เป็นต้น

แบบของความมุ่งมั่นและอดทน ส่วนในเรื่องการศึกษาท่านมีความมุ่งมั่น บากบั่น อดทน 

ทัง้ในการเดนิทางมาไกลมาก จากบางสะพานน้อยมาอยธุยา และต้องต้ังใจในการศกึษาใน

ระดบัปรญิญาเอก ซึง่ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลยส�าหรบัผูส้งูอายแุบบนี ้แค่การเดนิทางอย่างเดยีว

ก็ล�าบากมากแล้ว…”

	(สัมภาษณ์	D,	25	กันยายน	2561)
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	 ดงัน้ัน	ภาพรวมสิง่ท่ีส�าคัญท่ีสดุคือการสร้างภาพตวัอย่างด้วยการเป็นผูล้งมอืปฏบิตั	ิมคีวาม

ส�าคญัและมคีวามจ�าเป็นต่อการเรยีนการสอน	เจตนารมณ์ของการเป็นต้นแบบ	จงึเกิดขึน้และลงมอื

ท�าให้ดูอย่างที่ปรากฏ

 2. พลงัทางใจกบัความมุง่มัน่ หมายถึง	การทีค่นหนึง่คน	มกี�าลงัใจอันแรงกล้า	จะกระท�า	

หรือปฏิบัติสิ่งใดอย่างต่อเนื่อง	 อาจใช้ค�าว่า	 ศรัทธาในส่ิงท่ีเชื่อว่าเมื่อด�าเนินการหรือท�าแล้วจะท�า 

ให้เกิดผลดีในสิ่งที่ตัวเองต้องการและปรารถนา	การที่พระพุทธเจ้ามุ่งมั่นเป็นเวลา	6	ปี	 เพื่อบรรลุ

เป้าหมายสูงสุดตามแนวพระพุทธศาสนา	 การที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี	 เพียรมุ่งเพื่อบวชเป็น 

พระภิกษุณีในพระพุทธศาสนา	การที่พระปุณณะ	เพียรเพื่อไปเผยแผ่ในเมืองที่คนดุร้าย	หรือการที่

พระราธะ	 เพียรเพื่อขอบวช	 และเมื่อบวชแล้วได้มุ่งมั่น	 จนกระทั่งไปสู่การศึกษาสูงสุด	 หรือบรรลุ

ธรรม	 นับว่าเป็นความมุ่งมั่น	 การที่หลวงพ่อบางเบิด	 เป็นพระหลวงตารูปหนึ่ง	 แต่ได้ตั้งปณิธาน							

ผ่านความเพียรพยายามจากวันเป็นเดือน	 จากเดือนเป็นปี	 จากปีเป็นหลายปี	 แม้จนกระท่ัง 

วาระสุดท้ายของชีวิต	 ก็จะสร้างเป็นคุณูปการที่น่าจดจ�า	 หรือต้นแบบของสังคมได้	 ในการเพียร

พยายามศึกษา	เป็นผู้สูงอายุที่ให้ความส�าคัญกับการเรียน	เป็นการศึกษาตลอดชีวิต	การที่หลวงพ่อ

วัดบางเบิดเริ่มเรียนในวัยเกษียณ	 คือกว่า	 60	 ปี	 โดยเร่ิมเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการ							

บริหารกิจการคณะสงฆ์	 (ป.บส.)	 ที่ต้องใช้เวลาเรียนในหลักสูตร	 1	 ปี	 จากนั้นศึกษาต่อในระดับ								

ปริญญาตรีในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต	 (พธ.บ.)	 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ	 ท่ีต้องใช้เวลา 

ศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา	3	ปีครึ่ง	โดยประมาณ	และเรียนปริญญาโท	ในสาขาเดียวกันที่ต้อง

ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย	 3	 ปี	 จนกระท่ังปัจจุบันเรียนในระดับปริญญาเอก	 และผ่านไปเกือบ	 2	 ปี	 

โดยสิ่งที่เนื่องกับการศึกษาคือ	 มีค่าใช้จ่าย	 มีการเดินทางระยะไกล	 ท้ังการนั่งรถไฟ	 รถทัวร์	 และ 

เดินทางคนเดียวตลอด	ถามว่าแปลกไหม	คงไม่แปลก	แต่กรณีผู้สูงอายุเกินกว่า	70	ปี	คงเป็นเรื่อง

ยุ่งยากพอสมควร	และที่ส�าคัญเป็นเรื่องของความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	เพราะผู้เขียนเคยเดินทางเท้า	และ

รถโบก	 เพื่อไปและกลับยังวัดบางเบิด	 ยังสามารถซึมซับและสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความยาก

ล�าบาก	 และที่ส�าคัญต้อง	 “มุ่งมั่นทุ่มเท”	 จึงจะผ่านพ้นและก้าวข้ามความยากล�าบากดังกล่าวได	้ 

ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลเชิงทัศนะที่ว่า	

  “...หลวงพ่อวัดบางเบิด ท่านเคยเป็นอดีตก�านันแหนบทอง ชาวบ้านจึงศรัทธา 

เคารพ เลื่อมใสท่าน เปรียบดังเสมือนพ่อหลวง ที่ชาวบ้านเรียกกัน ท่านเดินทางมาเรียน 

กว่า 500 กม. ซึ่งทุกคร้ังที่มา ท่านจะเก็บข้อมูลทุกครั้งที่ไป และมักเดินทางไปแต่ละ 

ที่ไม่ซ�้ากัน ท่านไปมาเกือบทุกวัดในอยุธยาแล้ว โดยร่วมเดินทางไปกับเพื่อนนิสิต…

บุคลิกภาพท่ีขยัน เมื่อได้รับมอบหมายงานก็ท�างานส่งด้วยตนเอง ตามความรู้ความ 

สามารถอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานนั้นด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีนิสัยรักการ

อ่านสะสมความรู้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา...ถ้าไม่ติดกิจทางวัด หรือป่วย ท่านจะมาเรียน... 
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แม้จะเดินทางไปกลับ 1,000 กม. และเรียนแค่ 2 คาบ ท่านก็จะมา หรือแค่มาเรียน  

1 วัน ท่านก็จะมา เวลาเรียกเก็บเงินการกุศล ท่านก็ท�าหนักนะครับ สรุป แก่ หรือหนุ่ม  

ไม่ส�าคัญ แต่ส�าคัญที่โอกาส ว่าใครเลือกที่จะรับการศึกษา” เงินก็ส�าคัญ ความมานะ  

ก็ต้องมาก ความอดทนต้องมี เงินต้องถึง ทุกสิ่งนี้คือโอกาสครับ พร้อมแรงผลักดัน...”

	(สัมภาษณ์	A,	24	สิงหาคม	2561)

  “...หลวงพ่อก�านนับรรยงค์ สมยัเรียนปริญญาโทใช้เวลานานกว่าผู้อืน่ 3 ปี ส่งงาน

ไม่ทัน เพราะพบกับอุบัติเหตุรถคว�่า รักษาตัวหลายเดือน ในช่วงรถคว�่าอาการสาหัส 

คอหมุน ต้องใส่ปลอกคอเฝือกอ่อนอยู่หลายเดือน ใครก็ว่าหลวงพ่อบางเบิดถอดใจเลิก 

เรียนแล้ว ธรรมดาแล้วสมัยเรียนต้องจบการศึกษาในปี 2559 แต่ต้องมาจบพร้อมกันกับ

ผมในปี 2560 เท่ากับใช้เวลานานกว่า 9 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน นับว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น

และความอดทนเป็นเลิศ ทั้งแรงกายและใจ...”

	(สัมภาษณ์	A,	19	ธันวาคม	2561)

ภาพที่ 6	หลวงพ่อวัดบางเบิด	 ในฐานะผู้สูงอายุกับการเรียนรู้เทคโนโลยี	 และสถานีรถไฟห้วยสัก	 อ�าเภอบาง-

สะพานน้อย	 จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปและกลับ	 เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในระยะเวลา 

หลายปีที่ผ่านมา	(ภาพ:	พระมหาสุนันท์	สุนนฺโท,	12	ธันวาคม	2561)

 3. การท�าตนไม่ให้เป็นภาระหรือส่วนเกิน	 คุณลักษณะอย่างหนึ่งที่เป็นบุคลิกภาพของ

หลวงพ่อวัดบางเบิด	หากมองว่าการอยู่วัด	หรือการอยู่เฉยๆ	คงเป็นความสุขสุดท้ายของชีวิต	ด้วย

ความที่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว	 จะพบว่าท่านเองเป็นคนขี้เกรงใจคน	 และในความเกรงใจ	 จึง

แสดงออกด้วยการเลือกรับการช่วยเหลือในบางกรณี	 อีกนัยหน่ึงก็เป็นการสะท้อนว่าเท่ากับก�าลัง 

ส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างของ	 “ผู้สูงอายุ”	 ที่ต้องมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในตนเอง	 มีสิทธิที่จะ 

เลือกรับ	 หรือไม่รับ	 ย่อมเป็นสิทธิ์อันพึงกระท�าได้	 เพื่อสะท้อนให้เห็น	“ศักดิ์ศรี”	 ของผู้สูงอาย	ุ 

นับเป็นเกียรติท่ีจะต้องกล่าวถึง	 นับเป็นคุณูปการที่ควรค่าแก่การจดจ�าอันปรากฏอยู่ในวิถีการ 
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ด�าเนินชีวิตของหลวงพ่อวัดบางเบิดด้วยเช่นกัน	

 4. ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมด้วยวิธีการ “ท�า” ให้ดูเชิงประจักษ์ หมายถึง	คนทั่วไปปฏิบัติ

ธรรม	 อาจเป็นเพียงปฏิบัติภาวนาวิธี	 ในวัดหรือในศาสนสถาน	 แต่เม่ือพิจารณาร่วมกับหลวงพ่อ 

วัดบางเบิด	 จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมของท่านเป็นการผสานกับการปฏิบัติวิธีในการด�าเนินชีวิต	

เป็นการเจริญ	“อิทธิบาท 4” ข้ันสูง	 หมายถึง	 การใช้ความพยายามเป็นเครื่องมือหรือกลไกของ 

การปฏิบัติ	 ด้วยการลงมือ	 เป็นการปฏิบัติด้วยชีวิตและการเรียนรู้	 เป็นการเจริญอิทธิบาทขั้นสูงที่

ต้องอาศัยความปรารถนาข้ันสูง	 จัดเป็นข้ันฉันทะ	 เป็นเครื่องก�าหนด	 หรือก�าหนดพฤติกรรมใน 

องค์รวมที่เริ่มตั้งแต่	(ฉันทะ)	คือความปรารถนาที่จะศึกษาหาความรู้ให้เป็นแบบเป็นอย่าง	จากนั้น

ก็มีความพยายาม	 (วิริยะ)	 อุตสาหะในการศึกษา	 เพียรในการเดินทาง	 ในการแสวงหารถยนต์	 ใน 

การนั่งรถไฟ	 นั่งรถประจ�าทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง	 ที่ต้องสอดคล้องกับเวลา	 การรอคอย	 และ 

การเดินทางไกล	 (จิตตะ)	 ที่แสดงถึงความมุ่งมั่น	 (วิมังสา)	 ว่าการเรียนจะเป็นผลท�าให้เกิดผลดีใน 

เรื่องภาพจ�าสร้างแรงจูงใจแก่คนอ่ืนๆ อีกจ�านวนมาก	 การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการปฏิบัติธรรมที่มา

กกว่านั่งภาวนาท�าให้เป็นภาพเชิงประจักษ์	 สร้างภาพจ�า	 และใช้การศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวเองด้วย						

การศึกษาในวัยกว่า	70	ปี	 เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การจดจ�า	อย่างน้อยเป็นภาพจ�าและแบบอย่างให้

กับลูกหลาน	ว่าหลวงพ่อ	หลวงปู่	เจ้าอาวาส	หลวงพ่อก�านัน	ที่เป็นค�าเรียก	จะเข้าท�านองแก่อย่าง

มีค่า	 ชราอย่างเป็นสุข	 นับเป็นความทรงจ�าร่วมที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เกี่ยว

กับผู้สูงอายุได้	

ภาพที่ 7	หลวงพ่อวัดบางเบิด	 ในฐานะผู้สูงอายุกับบทบาทการเป็นนิสิตขณะท�าวิจัย	 ลงพื้นที่วิจัยเก็บข้อมูล	 

สะท้อนถึงผู้สูงอายุกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

	 (ที่มา:	พระมหาสุนันท์	สุนนฺโท,	ดร.,	14	ธันวาคม	2561)

 5. สดุดีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ท�าต่อหลวงพ่อวัดบางเบิด	 บทความนี้เขียนด้วยเจตนารมณ์

เพื่อสดุดีและสืบปณิธานความเป็นผู้สูงอายุต้นแบบที่มีบุคลิกภาพในแบบไม่ใช่ผู้สูงอายุติดบ้าน	 ติด
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วัด	 หรือติดเตียง	 แต่เป็นผู้สูงอายุในแบบติดสังคม	 หมายถึงสังคมทางการศึกษา	 และพยายามใช้						

การศึกษาเป็นฐานเพื่อแสดงออกซึ่งความงดงามอันเป็นแบบอย่างที่น่าจดจ�า	 รวมไปถึงเป็นการ 

กล่าวถึงว่าผู้สูงอายุจ�านวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้พัน	 ที่มุ่งมั่นสร้างงานจนกระทั่งประสบความส�าเร็จ							

ในการเป็นผู้ผลิต	KFC	ที่เป็นอาหารของชาวโลก	ยายวัย	120	ชาวเยอรมนี	ที่แม้หยุดเรียนไป	80	ปี	

นับแต่สงครามโลก	ก็กลับมาเรียนหนังสือจนกระทั่งจบการศึกษาในประเทศไทย	หลวงพ่อวัย	90	ปี	

และยายวัย	 80	 ปี	 กับการเรียนหนังสือ	 ท่ีปรากฏหน้าหนังสือพิมพ์	 นัยหนึ่งบุคคลเหล่านี้คือภาพ 

อันน่าจดจ�า	 เป็นแบบอย่าง	 ที่ต้องใช้ทั้งแรงใจ	 แรงกาย	 และความศรัทธาต่อศักยภาพของตนเอง 

ในวัยเกษียณ	 หรือในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ปาน	 การเขียนนี้ต้องการสะท้อนและสื่อให้เห็นว่า

ความมุง่มัน่มคีวามหมายอย่างไรในทางพระพุทธศาสนา	และการท่ีคนหนึง่ๆ	มคีวามมุง่มัน่	นบัเป็น 

ปุคลาธิษฐาน	 แบบอย่างและต้นแบบที่ควรค่าแก่การจดจ�าเป็นส�าคัญ	 หลวงพ่อบางเบิด	 ก�าลัง 

พัฒนาตัวเอง	และสร้างตัวด้วยมุ่งมั่นอดทน	เพื่อไปเป็นต้นแบบต้นอย่างในด้านการศึกษาที่เรียกว่า

ไม่มีใครแก่เกินเรียน	 รวมท้ังเป็นพระภิกษุต้นแบบในเรื่องการพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนา	

และเป็นต้นแบบอย่างชาวพุทธ	 คือเป็นชาวพุทธและน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็น								

กรอบในการคดิ	ในการก้าวเดนิและใช้ชวิีตอย่างเหมาะสม	กระทัง่ขบัเคลือ่นพฒันาตนไปสู่เป้าหมาย

เป็นส�าคัญด้วย	 ดังนั้น	 บุคลิกภาพ	 ความมุ่งมั่น	 การสร้างศรัทธาสู่การปฏิบัติตนให้ไปสู่เป้าหมาย	 

นบัเป็นความส�าคญัอย่างยิง่ยวด	ทีค่นคนหนึง่จะกระท�า	หรือบ�าเพ็ญได้	เพ่ือให้เหน็ถึงความเสียสละ	

ความมุ่งมั่นในแรงใจ	 แรงศรัทธาที่จะกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนกระทั่งปรากฏ

ผลออกมา	

สรุปความเป็นต้นแบบวิถีพุทธ
	 ความเป็นต้นแบบของผู้สูงอายุ	อาจมีหลายแนวทาง	หลายคนอาจเป็นปราชญ์	ที่มีความรู้

เฉพาะเรื่องในเรื่องนั้นๆ	 จนเป็นต้นแบบต้นอย่างกับประสบการณ์ที่ยาวนานผ่านมา	 รวมไปถึง 

หลายคนอาจมแีนวทางในด้านการดแูลเรือ่งสุขภาวะ	จนกลายเป็นผู้สูงอายท่ีุสุขภาพกายดี	 สุขภาพ

จติแจ่มใส	แต่กรณหีลวงพ่อวดับางเบดิจดัได้ว่า	เป็นต้นแบบในความเป็นนกับวชในพระพุทธศาสนา	

ที่น�าหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนเอง	 เป็นความมุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 รวมทั้ง

กระท�าตนให้เป็นแบบอย่าง	 ดังที่	 ผศ.ดร.พิเชฐ	 ทั่งโต	 ได้เขียนเป็นกลอนสะท้อนบุคลิกภาพของ 

หลวงพ่อวัดบางเบิดไว้ว่า	 “พ่อก�านัน ทุ่งบางเบิด ประเสริฐนัก  เคยได้ทัก ถามไถ่ ไยศึกษา  

ท่านบอกเรียน ‘เป็นตัวอย่าง’ ทัศนาให้โลกา เห็นผู้เฒ่า เขายังเรียน”	(สัมภาษณ์	B,	25	สิงหาคม	

2561)	 ภาพจ�าอันเป็นแบบอย่าง	 เกิดจากฐานของจิตที่เป็นกุศล	 อันจะเป็นต้นแบบและต้นอย่าง	 

ในความพร้อม	เมื่อสอบถามท่าน	ท่านจะพูดหลายๆ ครั้งว่า	อยากเป็นแบบอย่าง	อยากพัฒนาคน	

อยากพัฒนาศาสนาทายาท	 ความปรารถนาดีของท่าน	 ย่อมเป็นฐานในการพัฒนาสังคม	 ชุมชน	 



16  ●  วารสารวิชาการ	สถาบันพัฒนาพระวิทยากร	 ปีที่	1	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	-	ธันวาคม	2561

และองค์กรศาสนาในองค์รวมได้	 ทั้งเป็นผู้สูงอายุตามแนวพุทธ	 ที่จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์	 มี

ทักษะการใช้ชีวิต	 รวมไปถึงมีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารชีวิตด้วยพุทธธรรม	 และด�าเนินชีวิต

จนเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การจดจ�า	จนน�าไปเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตได้ด้วยเช่นกัน	

	 ผู้สูงอายุต้องเข้าใจชีวิต	 มีมุมคิดที่เหมาะสมในการด�าเนินชีวิตให้เป็นสุข	 ภาพที่ต้องการ		

สร้างจึงเป็นภาพท่ีเป็นกุศล	 เป็นแบบอย่างที่ดี	 และความเป็นผู้ท่ีพร้อมด้วยกัลยาณธรรม	ที่ท�าให้

เข้าใจสิง่ทีก่ระท�า	และส่งผลเป็นความอดทน	มุง่มัน่เพ่ือจะท�าภาพจ�าของชมุชน	สังคม	นบัว่าจะเป็น

ประโยชน์อย่างแท้จริง	 ภาพหนึ่งภาพมีความหมายเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาพจ�าและภาพลักษณ์	

ต่อความเชื่อและสิ่งเชื่อท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคม	 ดังนั้น	 ความปรารถนาของหลวงพ่อวัด 

บางเบิด	 ย่อมจะเป็นแบบอย่างผู้สูงอายุ	 ในการจัดการและวางตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

อีกแบบหนึ่ง	ความเป็นผู้สูงอายุในหลวงพ่อวัดบางเบิด	ที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา	ใช้หลัก

คิดความอดทนตามมาเป็นฐานในการประพฤติ	 ย่อมเป็นเคร่ืองยืนหยัด	 ต่อสุขภาวะตามแนวพุทธ	

ขับเคลื่อนหลักค�าสอนด้วยการลงมือท�าให้ดู	 เท่ากับเป็นการสืบทอด	 รักษาค�าสอนของพระพุทธ

ศาสนาด้วยการลงมือท�า	น�าให้ดู	สอนด้วยการไม่สอน	แต่ท�าให้ดูเป็นตัวอย่างที่ปรากฏในหลวงพ่อ

วัดบางเบิด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยเช่นกัน	

กิตติกรรมประกาศ
	 ในการเดินทางไปวัดบางเบิด	เมื่อวันที่	20	และ	23	สิงหาคม	2561	และไปร่วมงานบ�าเพ็ญ

กุศลศพแม่	ดร.สุวัฒสัน	รักขันโท	ที่	จังหวัดชุมพร	และล่าสุด	วันที่	29-31	ตุลาคม	2561	โดยใน 

แต่ละครั้งนับเป็นความทรงจ�าจาก	“น�้าใจ-ไมตรี”	 เมื่อลงจากรถ	 แม่ค้าหน้าถนนได้ถวายนมหนึ่ง

กล่อง	ประหนึ่งยืนยันว่าหนทางยังอีกไกล	18	กิโลเมตร	ติดน�้าดื่มหรือเครื่องดื่มไว้ก็ดี	เดินไปได้เล็ก

น้อยหนุ่มใหญ่เจ้าของรถแมคโครตักดินรับส่งต่อไปถึงห้วยสัก	 เมื่อถามวิธีการเดินทางต่อไป	หนุ่ม

น้อยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็อาสาพร้อมน�าพามอเตอร์ไซค์คู่ชีพบึ่งไปยังปลายทาง	 วิ่งได้สัก	 7-8	

กิโลเมตร	จากห้วยสัก	ก็มีรถยนต์วิ่งตามมาพร้อมบีบแตรเป็นสัญญาณ	ว่าเปลี่ยนมาขึ้นรถนี้	จะไป

วัดบางเบิด	 น�าอาหารไปถวายหลวงพ่อวัดบางเบิด	 จึงถึงวัดปลายทางในที่สุด	 ถึงวัดในท่ีสุด	 ตอน

กลับ	ก็ใช้รถโบก	พร้อมกับน�้าใจของหนุ่มน้อยมอเตอร์ไซค์	ที่ก�าลังจะไปหาเพื่อน	ในระยะกิโลเมตร

ที่	5	จากวัด	จากนั้นก็เจอมอเตอร์ไซค์อีกท่านหนึ่งที่วิ่งเพื่อไปในทอดที่	2	ระยะทางที่	5-9	กิโลเมตร	

โดยประมาณ	 จากนั้นจึงมีรถใหญ่จอดถามโดยไม่ได้โบก	 ว่าไปไหน	 บอกปลายทางไปว่าจะไป

เพชรเกษมสองหนุ่มใหญ่เจ้าของรถบรรทุกจึงเรียกขึ้นรถพร้อมจุดจอดเพื่อไปยังถนนเพชรเกษม						

และไปต่อยังชุมพร	 เป็นสิ้นสุดการเดินทางใกล้	 เพ่ือน�ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนบทความ	 การ

ศึกษาผู้สูงอายุต้นแบบ	 รวมท้ังศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการดูแลผู้สูงอายุตามแนว 

พุทธ	 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง	 “กลไกการขับเคล่ือนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดย
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บูรณาการหลักพุทธธรรม”	โดยมี	ศ.ดร.บุญทัน	ดอกไธสง	เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	โดยได้รับทุน

มุ่งเป้าประจ�าปีงบประมาณ	2560	ของส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	และที่ส�าคัญผู้สูง

อายุต้นเรื่อง	 หลวงพ่อวัดบางเบิด	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส�าคัญต่อการ

เล่าเรื่องผู้สูงอายุตามแนวพุทธดังปรากฏ	
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