สรุปองคความรูโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ
ครั้งที่ ๕
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุมีการเตรียมความพรอมในการดูแลตนเอง
ทั้งดานรางกายและจิตใจ เพื่อใหผูสูงอายุมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชน
สังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงศักยภาพที่ผูสูงอายุมีเปนสําคัญ โดยมีผูเขารวมโครงการ ๑๗๖
คน ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไดตระหนักถึงคุณคา
ของผูสูงอายุโดยจัดการบริการวิชาการในเรื่องของอาหารกับผูสูงอายุ

การจัดสวัสดิการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตองการสื่อใหผูสูงอายุซึ่งมีบุญคุณ
ตอลูกหลาน ชุมชน สังคม และตอประเทศชาติ ไดตระหนักและรับรูวา ผูสูงอายุ คือบุคคลสําคัญผู
สืบทอดความเปนคนไทยที่ไดทําหนาที่อยางดีที่สุดมาแลว และวันนี้ทานยังสามารถเปนสมาชิกใน
สังคม ที่ไมเคยยอทอตอการใชชีวิตมาจนถึงปจจุบัน ดวยความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
ทานไดผานชีวิตที่ทําคุณประโยชนยิ่ง ไมวาจะขมขื่น หรือชื่นบาน แตสิ่งที่จะจารึกไว ไมวาทานจะ
เปนใครก็ตาม ก็คือพึงตระหนักไวเสมอวาทานเปนผูสูงอายุที่มีความสามารถเปนแบบอยาง ที่ดีตอ
ชนรุนหลัง และสังคมก็ยังเห็นความสําคัญของทานที่ไดอบรมสั่งสอนลูกหลานไท มาจนถึงทุกวันนี้
ผูสูงอายุคือรมโพธิ์รมไทร
ผูสูงอายุในความหมายของสังคมไทยนั้น คือ รมโพธิ์รมไทร ที่เรายังใหความเคารพยกยอง
เพราะมีคุณคาทั้งตอครอบครัวและสังคม แมวาผูสูงอายุจะลดสถานภาพและบทบาทลงไปบาง แตก็
ยังคงมีปฏิสัมพันธกับคนรุนปจจุบันเปนอยางดี ไมมีผูใดปลอยใหทานเผชิญความโดดเดี่ยวและ
ทอดทิ้ง ในทางตรงกันขาม ผูสูงอายุเปนที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลาน ปกปองคุมครอง
ใหลูกหลานมีความสุข ใหความอบอุน รมเย็น เปนที่เคารพนับถือ ผูสูงอายุจึงเปรียบไดกับตนโพธิ์
ตนไทร ที่มีกิ่งกานแผปกคลุมเปนรมเงาที่พึ่งไดทั้งกายและทางใจใหแกลูกหลาน
ผูสูงอายุเปนศูนยกลางของจิตใจ
สังคมไทยในปจจุบันใหการยกยองการเปนผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุเปนเสาหลัก สิ่งที่แสดง
ใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน คือการมี วันผูสูงอายุ ที่กําหนดขึ้นในวันตรุษสงกรานตของทุกป โดย

ลูกหลานแมอยูหางไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ ผูสูงอายุจึงเปนเสมือนศูนยกลางของ
จิตใจสําหรับลูกหลาน
เมื่อสังคมและครอบครัวยกยองทานเชนนี้ ผูสูงอายุจึงตองวางตัวใหดี ไมใหลูกหลานตําหนิได ครอง
ตัวใหเปนผูสูงอายุที่ดี จะไดรับการยกยอง และยอมรับจากสังคมและชุมชน ไปที่ใดผูคนก็ยังเรียก
ขานวา ตา-ยาย หรือ ลุง-ปา อันเปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่แสดงถึงการใหความเคารพยก
ยอง
ดังนั้นควรตองสวมบทบาทของการเปนผูสูงอายุที่อยูในกรอบของ คุณธรรม ไมกินเหลาเมายา เลน
การพนัน ไมประพฤติใหเสื่อมเสีย ไมพูดมากไรสาระ สอเสียด ไมทําตัวจุนจาน ไมทําตัวใหลูกหลาน
อับอายขายหนา ไมทําตัวใหผูอื่นดูถูกเหยียดหยาม ตองทําตัวใหเปนแบบอยางแกลูกหลานและผูคน
อื่นๆ อีกทั้งยังตองเปนผูเสียสละอุทิศตนเพื่อชุมชน ที่สําคัญตองมีจิตใจดี เอื้อเฟอเผื่อแผ แกผูคน
ทั่วไป
ผูสูงอายุเปนผูมีศักดิ์ศรี
ผูสูงอายุเปนผูที่มีศักดิ์ศรี เพราะเปนผูที่มีความประพฤติดี หมายถึงผูที่ทําตัวดีจนเปนที่
ยอมรับของผูอื่น เชนไมเลนการพนัน ไมเทีย่ วเตร ไมทะเลาะวิวาทกับผูใด ไมโกหก ไมทําตัวเปน
ปญหาแกใคร และยังเปนผูที่ทําประโยชนใหกับครอบครัวและชุมชน
ผูสูงอายุไทย โดยทั่วไปเปนคนไมอยูนิ่งดูดาย จะดูแลครอบครัว ทํางานในบานเทาที่จะทํา
ได ดานศาสนา ผูสูงอายุสวนใหญเปนผูอยูในศีลในธรรม เขาวัด ฟงธรรม มีเมตตาธรรม เอื้ออาทรผูที่
เดือดรอน ไมเบียดเบียนผูใด สรางบุญสรางกุศล การที่ทานเปนผูที่สั่งสมความดีงาม มีความ
ประพฤติที่ดี ทําตัวพลเมืองดี ทําหนาที่ทางสังคมอยางตอเนื่องเชนนี้ ผูสูงอายุจึงไดรับการยกยอง
จากผูคน และเปนอยูอยางมีศักดิ์ศรีในชุมชน และสังคม
ผูสูงอายุมีคุณคาตอสังคม
การเปนผูสูงอายุมีคุณคาตอสังคม เพราะทุกทานไดผานการทําความดีมาแลว อยางนอย
ที่สุด คือ การไดอบรมเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเปนคนดี มีหนาที่การงานดี นอกจากนี้ผูสูงอายุตางก็
มีประสบการณชีวิตมากมาย สามารถแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ประสบการณความรูเหลานี้ยอมสืบ
สานภูมิปญญาพื้นถิ่นตอไปสูคนรุนใหม ไดเปนอยางดี ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมตางๆ นั้น
ตองอาศัยประสบการณแหงผูรู คือ ผูสูงอายุทุกคนนั่นเอง
นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผูผลิต ทํางานสรางรายไดเลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคย
เปนกําลังสําคัญของการในทางดานเศรษฐกิจมากอน ทานจึงเปนขุมทรัพยทางปญญาแกชุมชน และ
สังคม

ความกตัญูรูคุณตอบุพการี และผูมีบุญคุณ ยังคงเปนคานิยมอันดีงามของสังคมไทย ผูสูงอายุตาง
เชื่อวาความกตัญูยังคงดํารงอยู สิ่งนี้เปนการตอบแทนทางสังคม ที่อาจหาไดยากยิ่งในสังคมอื่น
การแสดงออกถึงความกตัญูไดแก บุตรหลานมารดน้ําดําหัวในวันปใหม สงกรานต ใหความเคารพ
เชื่อฟงคําสั่งสอน อุปการะดวยการมอบทรัพยสินเงินทอง เอาใจใสสุขภาพ นอกจากนี้ยังแสดงออก
ไดโดยการบวชทดแทนบุญคุณ ลูกหลานที่เปนหญิงอาจบวชชีพราหมณใหพอแม สังคมไทยถือวาการ
ไมทดแทนคุณ ไมกตัญูจัดเปนบาป ถูกสังคมตําหนิ ไมควรเอาเปนเยี่ยงอยาง
ความภาคภูมิใจของผูสูงอายุ
สังคมและครอบครัว ตองสรางความเชื่อมั่นใหผูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนผูสูงอายุ
ดวยการที่ลูกหลานใหความเคารพยกยอง เชื่อฟงสิ่งที่ทานอบรมสั่งสอน รวมกับการเปดโอกาสให
ผูสูงอายุไดทํางาน เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผูสูงอายุภูมิใจ วายังคงเปนกําลังแรงงานใหครอบครัวได
เชน ชวยลูกหลานคาขาย ทํางานบาน เลี้ยงหลาน จักสาน ซอมแซมบาน หรือสนับสนุนใหเขารวมใน
กิจกรรมสาธารณะ เปนกรรมการชุมชน กรรมการวัดก็เปนการสรางความภาคภูมิใจให วาได
ชวยเหลือผูอื่นตลอดมา ไมแตกตางไปจากอดีต และชวยลดความโดดเดี่ยวได ที่สําคัญคือ ชวย
เสริมสรางกําลังใจ ใหผูสูงอายุเห็นความสําคัญของตนเอง มีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี
การไดอยูรวมกัน ทําใหผูสูงอายุไมรูสึกโดดเดี่ยว
สังคมภายนอกอาจมองวาผูสูงอายุมีชีวิตที่โดดเดี่ยว ขาดการดูแลเอาใจใส มีความเหงา สิ้น
หวัง แตสังคมไทยไมเปนเชนนั้น การที่ครอบครัวมีปู ยา ตา ยาย ยังอาศัยอยูดวยกันนั้น ยังคง
ปรากฏใหเห็นไดทั่วไปในสังคม การไดอยูรวมกันเชนนี้จะไมทําใหผูสูงอายุรูสึกโดดเดี่ยว
ซึ่งนอกจากความสัมพันธทางสังคมภายในบานแลว ผูสูงอายุก็ยังมีเพื่อนบาน เพื่อนรุนนอง
เพื่อนรวมอาชีพ เพื่อนที่วัด เพื่อนสภากาแฟ แวะเวียนมาพบกัน ทั้งที่ตลาด วัด และในงานการกุศล
ตางๆ สวนการที่ผสู ูงอายุสวนใหญอาจชอบอยูอยางเงียบๆ ไมชอบสังคมกับใคร นั้นมิใชเพราะความ
เหงา แตเพราะทานไมชอบวุนวายกับใคร เราจึงควรหาแนวทางใหผูสูงอายุไดทําในสิ่งตางๆ ทุกวัน
ไมปลอยใหเวลาผานเลยโดยไมไดทําอะไรเลย
การยอมรับตัวตน
ผูสูงอายุจะดํารงชีวิตอยางมีความสุขไดนั้น ก็ดวยการยอมรับสภาพของตนเอง และดวยการ
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ดังนั้นการแสดงออกดวยการยกมือไหว เมื่อพบปะผูสูงอายุในสถานที่ตางๆ นั้น
เปนสิ่งที่พวกเราทุกคนในสังคมไทยควรกระทําตอทาน รวมไปกับการมองผูสูงอายุดวยทัศนคติเชิง
บวก

ในบริบทของสังคมไทยเห็นวาผูสูงอายุคือผูที่มีวัยวุฒิ เวลาพูดคุยดวยก็จะแสดงความออนนอม
มากกวาแสดงความแข็งกราว และจะทักทายแมไมรูจักกัน การยอมรับตัวตนผูสูงอายุในลักษณะ
เชนนี้ เปนปจจัยหลักที่ชวยใหการปฏิสัมพันธ สื่อสารกับผูสูงอายุเปนไปดวยดี ชวยใหผูสูงอายุ
ดํารงชีวติ ไดอยางมีความสุข
การเปนคนทันสมัย
ควรเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดรับรูขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง จะทําใหผูสูงอายุสามารถ
ปรับตัวไดใหเปนคนทันสมัย รูจักและใชสิ่งอํานวยความสะดวก แตงกายใหเหมาะกับวัย ดวยการ
อานหนังสือพิมพ ฟงวิทยุหรือชมโทรทัศน เพื่อติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
การเมือง นาสนใจวาผูสูงอายุไดกลาวถึงความทันสมัยวา คือการคิดและเดินใหทันโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมปลอยใหเปนคนตกขาว การรับรูขอมูลขาวสารจึงเปนปจจัยหนึ่งที่
สําคัญสําหรับผูสูงอายุ
เชื่อมั่นตอชีวิตในปจจุบัน
ตองชวยสรางความมั่นใจใหผูสูงอายุ ใหเชื่อมั่นวาชีวิตความเปนอยูในปจจุบันของทานมี
คุณคา มีความหมาย และมีความสุขกวาในอดีต การสรางทัศนคติเชิงบวกและมองโลกในแงดีเชนนี้
จะเสริมสรางพลังบวกทางใจไดมาก แมวาสุขภาพของผูสูงอายุจะออนแอ รางกายจะทรุดโทรมลงทุก
ขณะก็ตาม
ผูสูงอายุจะเกิดความสุข เมื่อเชื่อมั่นวาชีวิตในปจจุบันดีกวาในอดีต เชน ไมตองทํางานเหน็ดเหนื่อย
เพราะมีลูกหลานดูแล มีเวลาพักผอนเต็มที่ มีความสะดวกสบาย มีเครื่องใชไฟฟาทันสมัย มี
ครอบครัวที่อบอุน มีลูกหลานคอยดูแลใกลชิด มีเงินเก็บ มีฐานะทางการเงินดีกวาในอดีตที่ทํางาน
หนัก รายไดนอย
ผูสูงอายุที่ดี
เพื่อใหครอบครัว ชุมชนและสังคมไดเห็นถึงความสําคัญของผูสูงอายุ ทานจึงตองทําตัวให
เหมาะสมกับการเปนผูสูงอายุ ทําตัวใหเหมาะสมกับวัย สรางความนาเชื่อถือโดยไมพูดโกหก
หลอกลวง เปนคนพูดจริง และสํารวมระวังในคําพูดอยางมีสติ เปนตัวอยางที่ดีของครอบครัว ชุมชน
และสังคม ชวยเหลืองานสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม ทั้งงานบุญหรือกิจกรรมทางศาสนา มี
ความเปนผูใหญ มีความยุติธรรม เมตตากรุณา มีใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคบคนพาล ไมเลนพนัน ไมดื่ม
เหลาเมายา ใหเปนที่อับอายแกลูกหลาน ไมทําตัวนารําคาญแกสมาชิกครอบครัว ญาติมิตร เพื่อน
บาน ไมกลาวรายปายสีผูอื่น ไมพูดในสิ่งที่ไมควรพูด ไมติฉินนินทาใคร ไมจูจี้ขี้บน เปนคนมีธรรมะ
เขาวัดฟงเทศนฟงธรรม มีจิตใจเยือกเย็น สงบ ไมวุนวายกับใคร

ผูสูงอายุกับการดูแลตนเอง ในมิติทางสังคม
การดูแลผูสูงอายุในมิติทางสังคมนี้ เปนองคประกอบหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองครวม
ที่ไมอาจแยกจากกันไดระหวางมิติของรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การเผชิญชีวิตของ
ผูสูงอายุนั้นยอมแตกตางกันไปตามภูมิหลัง และสภาวะสุขภาพ แตสิ่งสําคัญที่ผูสูงอายุตองดํารงอยู
ไดโดยไมมีความแตกตางก็คือ การอยูรวมกันทางสังคมอยางมีความสุข และมีศักดิ์ศรี
ผูสูงอายุกับการยอมรับจากสังคมนั้น จะตองเกิดขึ้นมาจากพลังภายในและภายนอก
โดยเฉพาะพลังจากภายใน ก็คือความมั่นใจ ความเชื่อมั่นที่จะสรางแรงจูงใจและมองโลกในแงดี โดย
พิจารณาสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง และหลักพุทธศาสนาที่วา การเกิด การแก การเจ็บ การตาย
ลวนเปนเรื่องปกติธรรมดา ที่สัตวโลกทั้งหลายไมอาจหลีกเลี่ยงได จงมองตนเองอยางผูมีศักดิ์ศรี
พิจารณาสิ่งตางๆ ที่สั่งสมมาในอดีต สิ่งใดที่ดีๆ ก็ควรจดจํา เพื่อเสริมสรางกําลังใจใหยืนหยัดตอสู
ตอไป สิ่งไมดีทั้งหลายก็ควรละทิ้งไมใหหลงเหลือในความทรงจํา เพราะมีแตคอยบั่นทอนขวัญ
กําลังใจ และสุขภาพรางกาย
มิติทางดานสังคมของผูสูงอายุ จึงมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ใหอยูตอไป
อยางมีความสุข และมีคุณภาพ ลําพังแตการดูแลทางการแพทยนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง ที่ผูสูงอายุจะมี
โอกาสไดพบกับแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งก็ตอเมื่อมีปญหาสุขภาพ ก็เปนเพียงชวง
ระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น แตผูสูงอายุตองอยูรวมกับครอบครัวและสังคมตลอดเวลา การดูแลตนเอง
ทางสุขภาพจึงจะตองรวมถึงดานจิตใจ และความสัมพันธทางสังคมที่ดี ไมใชเฉพาะแตการกิน การ
นอน การใชยา แตตองดูแลตนเอง ครองตัวใหเปนผูสูงอายุที่มีศักดิ์ศรีอยางมีคุณภาพ โดยสรางความ
เชื่อถือจากสังคมภายนอก เปนอาหารเสริม เปนยาบํารุง เปนการเยียวยาทางสังคม ซึ่งมีพลังเพิ่ม
ภูมิคุมกันใหผูสูงอายุสามารถยืนหยัดตอการมีชีวิตที่ดี ไดอยางสงางาม
การอยูรวมกัน จะเปนเครือขายทางสังคมที่ชวยใหผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ความใกลชิดระหวางสมาชิกในครอบครัว ญาติ และผองเพื่อนจะชวยใหผูสูงอายุเห็นคุณคาของ
ตนเอง ชื่นใจ ภูมิใจและมีความสุขที่ลูกหลานและสังคมยอมรับ ในดานการเปนตัวตนหรืออัตลักษณ
ของการเปนผูสูงอายุที่ดีนั้น จึงขึ้นอยูกับการวางตัวใหอยูในกรอบของสังคม วัฒนธรรม ทําในสิ่งที่
ควรทํา อีกทั้งการยกยองสรรเสริญนั้น เปนรางวัลที่เสริมสรางพลังใจใหผูสูงอายุมีชีวิตอยูตอไปได
ดวยความ เชื่อมั่น ไมทอแท สิ้นหวัง อีกตอไป

