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บทคัดยอ 

 

 โครงการวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาความพรอมของวัดในการรองรับสังคม

สูงวัยจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนาวัดฯ และ 3) เพ่ือวางแผนพัฒนาวัดฯ ใชวิธีดําเนินการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักจํานวน 95 รูป/คน ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจงจาก 11 อําเภอ และ 1 

เขตปกครองพิเศษ โดยอําเภอ/เขตปกครองพิเศษละ 1 วัด รวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณแทนการประชุม

กลุมยอย วิเคราะหขอมูลดวยความถี่และคารอยละพรอมกับการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวา  

 1. วัดในจังหวัดชลบุรีมีความพรอม 6 ดาน คือ ที่/ลาดจอดรถ บันได/ทางเดิน หองนํ้า/สุขา เกาอ้ี/ที่

น่ัง/อาสนะ ปายธรรมะ/สัญลักษณ และอ่ืน ๆ อยูในระดับนอยที่สุด โดยเฉพาะปายธรรมะ/สัญลักษณอยูใน

ระดับขาดแคลน จึงมีความตองการพัฒนาในระดับมากที่สุด  

 2. แนวทางการพัฒนาวัด ควรมี 5 องคประกอบ ไดแก ใคร อะไร เมื่อไหร อยางไร และจากไหน (งบ) 

ตามแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแหงชาติ คํานึงถึงแนวคิดเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ 

และการออกแบบเพ่ือทุกคน  

 3. แผนพัฒนาวัด เปนแผนระยะสั้นหรือแผนเรงดวน ที่ควรเริ่มดําเนินการภายใน 1 ป สิ่งที่ควร

พัฒนาเปนอันดับแรก คือ ปายธรรมะ/สัญลักษณ หองนํ้า/สุขา และบันได/ทางเดิน ผูมีสวนรวมที่สําคัญ คือ 

ประชาชน พระสงฆ/วัด และผูนําชุมชน ที่มาของงบโดยสวนมากมาจากประชาชน หนวยงานรัฐ และผูนํา

ชุมชน และ สิ่งที่ผูใหขอมูลหลักมีสวนรวมไดมาก คือ กําลังกาย และการประชาสัมพันธ ทั้งน้ี สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเพ่ือดําเนินการใหไดภายใน 1 ป หรืออยางมากคือ 2-3 ป หาไมแลววัดอาจไม

สามารถรองรับสังคมสูงวัยไดอยางทันทวงที 
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Abstract 

 

 This research project consisted of three objectives: 1) to study the readiness of 

monasteries in responding to the ageing society, Chonburi province 2) to find out the 

guideline of monasteries, and 3) to set up a development plan of monasteries. The research 

method was based on a qualitative technique. Ninety-five key informant were purposively 

selected from Chonburi province, 11 districts and 1 territory each for 1 monastery. The data 

were collected through the semi-structured in-depth interview and analyzed by frequency, 

percentage and content analysis.  

 The results were found that:  

 1. Readiness with six factors i.e. car parking place/area, ladder/side walk, toilet/rest 

room, chair/seat, teaching billboard/sign, and other; the monasteries in Chonburi province 

were at the lowest level, then needed to be developed the most in particular the teaching 

billboard/sign.  

 2. Guideline should be composed of five parts i.e. who, what, when, how and where 

(budget), consented with the National Strategic Plan for Reforming Affairs of Buddhism, 

concerned with the Global Age-Friendly Cities: A Guide, and also the idea of Universal Design. 

 3. The development plan was the short term/urgent agenda which ought to be 

commenced within one year; the things to be developed were the teaching billboard/sign, 

toilet/rest room and ladder/sidewalk; the shareholders: lay devotees, Buddhist 

monks/Monasteries and community leaders; the budgets raisers: lay devotees, governmental 

sectors and community leaders; the physical participation and public information were the 

first two to be undertaken by the key informant. In addition, four factors were contextually 

flexible for proceeding to the right time, within one or at least few years, otherwise in order 

to respond to the ageing society, the monasteries would lag behind.   
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
 

ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

 
จังหวัดชลบุรีมีประชากรจํานวน 1,390,354 คน อายุระหวาง 0 – 14 ป จํานวน 274,011 คน 

ระหวาง 15 – 59 ป จํานวน 935,847 คน ระหวาง 60 – 80 ปขึ้นไป/ผูสูงอายุ จํานวน 153,361 คน และเพ่ิม
เปน 189,181 คนในป 2556 ทําใหอัตราการพ่ึงพิงตอประชากรวัยแรงงานเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.3 เปน 21.3  
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556 อางถึงใน สํานักงานจังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.) นอกจากน้ีในอีก 10 – 20 ป
ขางหนา จํานวนผูสูงอายุจากการประมาณการของสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะเพ่ิมขึ้นเปนรอย
ละ 21 และ 29 ของประชากรทั้งประเทศในป 2566 และ 2576 ตามลําดับ จํานวนผูสูงอายุเหลาน้ีมากกวา
รอยละ 10 ไมมีอาชีพและขาดรายได (รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย (ภาคผนวก) กรมการพัฒนาชุมชน, 
2558) ทําใหอัตราการพ่ึงพิงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองซึ่งการรับมือกับสังคมสูงวัยเชนน้ีมีทางเลือกแบบ
คูขนานคือการเพ่ิมคุณภาพของวัยแรงงาน และการลดอัตราการพ่ึงพิงของผูสูงวัย ซึ่งทั้งสองประการน้ีเปนภัย
คุกคามตอจังหวัดชลบุรีที่ยังไมมีมาตรการรับมืออยางเปนรูปธรรมแมจะถูกกลาวถึงในแผนพัฒนาจังหวัดก็ตาม  
กลาวคือ แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนรอบป 2560 ระบุถึงผูสูงอายุไวทั้งใน
ฐานะโอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) ในดานโอกาส การที่ โครงสรางประชากรกําลัง
เปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ  ทําใหจังหวัดมีโอกาสในการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินคาและบริการที่
สอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทย
พ้ืนบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนของผูสูงอายุ  สวนดานที่เปนอุปสรรค คือ การดูแลผูสูงอายุจะทํา
ใหคนวัยแรงงานตองรับภาระเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะคาใชจายดานสาธารณสุข ซึ่งจะทําใหกําลังการผลิตลดลงและ
อาจสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได และถูกซ้ําเติมดวยอุปสรรคดานคุณภาพทางการศึกษาที่
ลดตํ่าลงอยางตอเน่ือง ทําใหไมสามารถสรางคนที่มีความรูความสามารถ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกได  (สํานักงานจังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.) อุปสรรคขอน้ี
หากจังหวัดชลบุรีไมสามารถรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหสังคมชลบุรีเปนสังคมสูงวัยที่วัยแรงงานมี
การศึกษาแยสวนคนแกก็ไรที่พ่ึงพา เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวน้ี จังหวัดจําเปนตองมีมาตรการใน
การรับมืออยางทันทวงที หน่ึงในมาตรการการรับมือที่สําคัญย่ิงคือการดึงภาคสวนตาง ๆ ในสังคมใหเขา
มารวมแกไขปญหาและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทุกสถาบันในสังคมจึงตองมีสวนรวมในการขับเคลื่อน 

หน่ึงในสถาบันทางสังคมของโครงสรางสังคมไทยคือวัดซึ่งเปนสถาบันทางศาสนาที่มีความพรอมโดย
ธรรมชาติ กลาวคือ เปนแหลงรวมผูคนทุกวัยโดยเฉพาะวัยสูงอายุ และยังบริหารดวยเจาอาวาสซึ่งโดยปกติก็
เปนผูสูงอายุดวย เทากับวาวัดเปนที่อยูของผูสูงอายุที่มีคุณคากลาวคือเจาอาวาสเปนประการแรก และโดย
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การนําของเจาอาวาสวัดยังตอนรับคนทุกวัยทุกสาขาอาชีพรวมทั้งผูสูงอายุดวย ดังน้ัน หากสามารถพัฒนาวัด
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดโดยการสงเสริมคุณภาพและสุขภาพใหผูสูงอายุไดใชชีวิตอยางมีคุณคา 
ผูซึ่งนอกจากจะลดการพ่ึงพิงตอประชากรวัยแรงงานแลวยังสามารถเปนบุคคลตนแบบในการดําเนินชีวิตของ
เยาวชนไดดวย เพราะเหตุน้ีจึงจําเปนตองวิจัยเพ่ือพัฒนาวัดในจังหวัดชลบุรีเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในสองมิติ 
กลาวคือในฐานะที่วัดเปนที่รวมของผูคนทุกวัยโดยเฉพาะผูสูงวัยอยูแลว และในฐานะที่วัดเองก็เปนสวนหน่ึง
ของสังคมสูงวัยดวย แมบางวัดจะมีผูสูงอายุไปทํากิจกรรมนอยกวาวัยอ่ืน ก็จําเปนตองปรับตัวเองใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางสังคม หาไมแลวไมเพียงแตผูสูงอายุจะถูกทอดทิ้งใหเปนปญหาของสังคม แตวัดเอง
หากไมปรับตัวแทนที่จะชวยพัฒนากลับจะกลายเปนภาระของสังคมเพ่ิมขึ้นมาอีกดวย ซึ่งจะทําใหจังหวัด
ชลบุรีสูญเสียโอกาสในการรับมือกับภัยคุกคามที่ตนเห็นอยูและยังเพ่ิมภาระจากวัดที่ไมไดถูกกลาวถึงเลยใน
แผนพัฒนาจังหวัด ในทางตรงกันขาม หากสามารถพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยไดเทากับวาสถาบันหลัก
อยางนอยหน่ึงสถาบันไดขับเคลื่อนสังคมสูงวัยแลวซึ่งจะสงผลตอโครงสรางของสังคมโดยรวมไมเพียงแต
ประชากรผูสูงวัยเทาน้ัน  

ทั้งน้ี การจะพัฒนาวัดเพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ันไมใชทําไดทันทีกับทุกวัดเพราะวัดในจังหวัดชลบุรีมี
จํานวน 394 วัดซึ่งแตละวัดก็มีศักยภาพที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองเริ่มตนจากวัดที่มีศักยภาพสูงที่สุดกอน
เมื่อพัฒนาวัดที่มีความพรอมสูงเหลาน้ีไดแลวจึงขยายผลไปยังวัดที่มีความพรอมในลําดับรองลงมา โดยวัดที่จัด
วามีความพรอมอยางนอยก็ในฐานะที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลวจํานวน 54 
วัด แบงเปนวัดพัฒนาตัวอยาง วัดพัฒนาตัวอยางดีเดน และ/หรือวัดที่มีอุทยานการศึกษาจํานวน 28 แหง 
และ/หรือวัดที่เปนสํานักปฏิบัติธรรม จํานวน 27 แหง  (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจังหวัดชลบุรี, 
2560) บางวัดเปนมากกวาหน่ึงอยาง วัดที่เปนหลายอยางมากที่สุดถือวาเปนวัดที่มีความพรอมมากที่สุด 
ระดับความพรอมเรียงจากการเปนเหลาน้ีรวมทั้งวัดทั่วไปที่ไมผานเกณฑใดของสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติถือวามีความพรอมนอยที่สุด ถาใชขอมูลชุดน้ีเปนฐานในการคิดแสดงวามีวัดทั้งพรอมมากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด อยูครบถวนซึ่งจะเปนตัวแปรตนในการวิจัยครั้งน้ี และเมื่อทําวิจัยครั้งน้ีเสร็จ
แลวก็จะไดแนวทางในการพัฒนาและวางแผนเพ่ือพัฒนาวัดเต็มรูปแบบในระยะที่ 2 ตอไป เพราะเหตุน้ี จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําโครงการวิจัยน้ีเพ่ือการรับมือสังคมสูงวัยอยางทันทวงทีโดยเฉพาะจากมิติของวัด
ซึ่งเปนหน่ึงในสถาบันสําคัญของสังคมไทย 
 

วัตถุประสงค 
 
6.1 เพ่ือศึกษาความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัย 
6.2 เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนาวัดในการรองรับสังคมสงูวัย 
6.3 เพ่ือวางแผนพัฒนาวัดใหสามารถรองรับสังคมสูงวัย 
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ขอบเขต 
 
ขอบเขตดานพื้นที่ ครอบคลุมวัดในจังหวัดชลบุรี จํานวน  394 วัด มีทั้งวัดทั่วไป วัดพัฒนาตัวอยาง 

วัดพัฒนาตัวอยางดีเดน วัดที่มีอุทยานการศึกษา และวัดที่เปนสํานักปฏิบัติธรรม  
ขอบเขตดานเนื้อหา ครอบคลุมความพรอมของวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยดานอาคารและสถานที่ 

ไดแก ที่/ลานจอดรถ บันได/ทางเดิน หองนํ้า/สุขา เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ ปายธรรมะ/สัญลักษณ และอ่ืน ๆ ตาม
ความเห็นของผูใหขอมูลหลัก และผูมีสวนรวมในการพัฒนาทั้งพระสงฆ/วัด ประชาชน ผูนําชุมชน หนวยงาน
รัฐ หนวยงานเอกชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ  

ขอบเขตดานเวลา ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2562 
 

คําจํากัดความ 
 
 ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกวาหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย (พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546) อาจเรียกวา ผูสูงวัย คนแก คนชรา ก็ได แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับตนมีอายุ 60-
69 ป (แก) ระดับกลางมีอายุ 70-79 (แกมาก) และระดับสูงมีอายุ 80 ปขึ้นไป (แกที่สุด) 
 
 สังคมสูงวัย หรือ สังคมสูงอายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป รวมทุกเพศ มากกวารอย
ละ 10 หรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 7 ของประชาการทั้งประเทศ ถือเปนการกาว
เขาสู “สังคมสูงวัย” เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 20 หรือประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ ถือเปน “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ” และ เมื่อประชากรอายุ 
65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ถือเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”  
 
 การออกแบบเพื่ อทุ กคน (Universal Design, UD) หมายถึ ง  แนวคิด ในการออกแบบ
สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งของเครื่องใช ใหมีความเรียบงาย ไมมีการ
ดัดแปลงพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง แตเพ่ือใหทุกคนใชเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางเปน
ปกติสุขโดยไมมีขอจํากัดทางเพศ วัย และความรูความสามารถ 
 

การพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย หมายถึง การทําใหวัดมีความพรอมดานอาคารและสถานที่ 
ไดแก ที่/ลานจอดรถ บันได/ทางเดิน หองนํ้า/สุขา เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ ปายธรรมะ/สัญลักษณ และอ่ืน ๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหผูสูงวัยสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดเหมือนกับคนวัยอ่ืน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับนอกจากองคความรูในรูปแบบบทความวิจัยที่สามารถตีพิมพและนําไปใช
เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยตอยอดแลว ในโครงการระยะที่ 1 น้ี จะไดแนวทางและแผนการพัฒนาวัด
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เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และในระยะที่ 2 จะไดวัดซึ่งเปนตนทุนทางสังคมอันสําคัญของชาติที่สามารถปรับตัว
รองรับสังคมสูงอายุสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตสําหรับจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งในที่สุดจะไดแนวทางกําหนดนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุทั้งประเทศตอไป 
โครงการวิจัยน้ี จึงแบงออกเปน 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะสิ้นสุดที่การไดแนวทางและแผนการพัฒนาวัดเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย  สวนระยะที่ 2 จะเริ่มตนจากแผนงานที่ไดรวมวางไวกับวัดกลุมตัวอยางและพัฒนาใหเปน
วัดที่สามารถรองรับสังคมสูงวัยตอไป ซึ่งเปนการนําไปใชประโยชนดานสังคมและชุมชน 
 

ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ 
 
1. ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

 2. แผนการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
 

หนวยงานที่คาดวาจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 

 หนวยงานหลักดานสังคมที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน คือ วัดทั่วประเทศ สามารถนําผลการวิจัย

ไปปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของวัดน้ัน ๆ ซึ่งหมายถึงคณะสงฆต้ังแตระดับมหาเถรสมาคมไปจนถึง

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

 หนวยงานหลักดานวิชาการ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกําหนดใหศาสตรดานผูสูงอายุเปนหน่ึงในเจ็ด

ศาสตรตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตร        

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ที่ผูวิจัยสังกัดอยู  ผลการวิจัย

จะตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และการเรียนการสอนและการวิจัยในหลักสูตร 

 หนวยงานดานนโยบายคือมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย สามารถนําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายพัฒนาวัดซึ่งเปนทุนทางสังคมที่

สําคัญของชาติที่มีอยูทุกชุมชนทั่วประเทศใหสามารถรองรับสังคมสูงอายุไดอยางทันทวงที 
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บทที่ 2  
แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจะถูกนําเสนอไป
ตามลําดับเพ่ือกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังตอไปน้ี  

 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวัด 
 

 นิยามและแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
 

นิยามที่ใหไวในหนังสือเรื่อง คูมือการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน โดยกองพุทธศาสนสถาน 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2554) การพัฒนาวัด หมายถึง การปรับปรุงสภาพวัดและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของวัดจนกระทั่งมีความเจริญรุงเรืองเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนและเปนศูนยกลางของ
ชุมชน การพัฒนาวัดที่สมบูรณครบถวนจะตองพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการเช่ือมโยงกิจกรรมของวัดให
สอดคลองกับการบริหารงานคณะสงฆ และใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมปจจุบัน โดย
บูรณาการใหสอดคลองกับภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆ ไดแก  

1. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุมครอง บริหาร มีหลักการวา การปกครองน้ันเปนภารกิจที่วัด
โดยพระภิกษุผูเปนเจาอาวาส หรือเจาคณะปกครองดําเนินการสอดสอง ดูแล รักษาความเรียบรอยดีงาม 
เพ่ือใหพระภิกษุสามเณรที่อยูในวัด หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจดานน้ีครอบคลุมถึงการที่
พระภิกษุผูทําหนาที่เปนเจาคณะปกครองทุกระดับนับต้ังแตผูชวยเจาอาวาส รองเจาอาวาส เจาอาวาส เจา
คณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เจาคณะภาค เจาคณะใหญ (หน) นอกจากน้ี ยังรวมถึงการที่
พระภิกษุทําหนาที่เปนพระกรรมวาจาจารย เปนพระอุปชฌายในการอุปสมบทกุลบุตร  

2. การศาสนศึกษา หมายถึง การเลาเรียน ฝกฝน และอบรม มีหลักการวา การศาสนศึกษาน้ันเปน
ภารกิจดานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆทั้งแผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ภารกิจดานน้ีครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุทําหนาที่ครูสอน เปนกรรมการ
ตรวจขอสอบธรรมบาลีสนามหลวง เปนเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เปนผูอํานวยการหรือเปน
ประธานจัดสอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเปนเจาสํานักเรียนในฐานะที่เปนเจาอาวาส นอกจากน้ี ยัง
รวมถึงการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย เชน มอบทุนการศึกษาแก
พระภิกษุสามเณรที่สอบไลได จัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม เปนตน  
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3. การเผยแผ หมายถึง การทําให(พระพุทธศาสนา)ขยายออกไป ทําใหขยาย กวางขวางออกไป มี
หลักการวา การเผยแผน้ัน เปนภารกิจดานการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหประชาชนไดรับทราบใน
ทุก ๆ วิธี ที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ ในหลักธรรมแลวนอมนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดแก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การ
บรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน การเผยแผธรรมดวยสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพหรือวีดีทัศน 
ภารกิจดานน้ีครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเผย
แผธรรมหรือตองการใหประชาชนเขาวัดปฏิบัติธรรม หรือมุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
หลักพระพุทธศาสนา เชน การจัดงานเทศนมหาชาติ การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดงาน
ในวันที่กําหนดเปนวันสําคัญของไทย (วันขึ้นปใหม วันสงกรานต เปนตน) การจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน การจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ) การจัดอุปสมบทหมูหรือจัดใหมีการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดงตนเปน พุทธมามกะ การจัดใหมีการแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ (วันพระ) 
การจัดสงพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแกนักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ นอกจากน้ียังมีการเผยแผธรรมที่คณะสงฆ
รวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดใหดําเนินการในรูปแบบ “หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 
(อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ขาราชการ และประชาชน” “การอบรมครูจริยศึกษา” “การสงเสริม
หนวยเผยแพรศีลธรรม” “การสงเสริมหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาว” เชน โครงการอุทยานการศึกษา
ในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬาโครงการวัดพัฒนาตัวอยาง เปนตน  

4. การสาธารณูปการ หมายถึง การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานภายในวัด มี
หลักการวา การสาธารณูปการน้ัน เปนภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ดานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม การบูรณปฏิสังขรณในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือก็คือ ภารกิจดานการ
กอสราง การซอมแซม การจัดใหมีการบํารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เชน การสราง
อุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิเมรุ การจัดการศาสนสมบัติใหเปนไปดวยดี การ
จัดทําบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เปนตน  

5. การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การใหการสงเคราะหดานการฝกฝน อบรมแกประชาชน มี
หลักการวา การศึกษาสงเคราะหน้ัน เปนภารกิจดานการดําเนินการจัดการศึกษาที่เนนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสามารถดํารงตนและ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและเปนพลเมืองที่มีความรูคูคุณธรรมของประเทศ โดยมีความ มุงหมาย 
4 ลักษณะ คือ (1) การจัดการศึกษาเปนโรงเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมุงให พระภิกษุสามเณร
นักเรียน ไดศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ไดแก โรงเรียนราษฎรการกุศลของวัด ศูนยการเรียนรูศีลธรรมในวัด 
(ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเดิม หรือวันหยุดอ่ืน ๆ) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยสงฆ (2) การสงเคราะหใหเด็กและประชาชนไดรับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ เชน การเปนผูนําในการต้ังโรงเรียนในชนบทที่ต้ังวัด การใหสรางสถานศึกษาใน
บริเวณวัด การใหใชหรือใหเชาที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆในการสรางสถานศึกษาของรัฐ หรือทองถิ่น การเปนผู
อุปการะโรงเรียนตาง ๆ การใหความอุปถัมภแกเด็กวัด (3) การสอนศีลธรรมแกนักเรียน นักศึกษาในระบบ
โรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เชน การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หนวยงานพระธรรมทูต และ
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หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ในการเผยแพรศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาตาง ๆ (4) การ
สงเคราะหเก้ือกูลแกการศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาเชน มอบทุนการศึกษา มอบ
อุปกรณการศึกษา ภารกิจดานน้ี ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผูเปนเจาอาวาสได บริจาคทุนทรัพยสวนตัวเพ่ือ
การศึกษาแกเด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือสรางหรือซอมแซมอาคารสถานศึกษา หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถโดยไมขัดตอพระธรรมวินัยที่เปนไป เพ่ือการสงเสริมการศึกษา
แกเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียน จัดวาเปนภารกิจดานการศึกษาสงเคราะหทั้งสิ้น  

6. การสาธารณสงเคราะห หมายถึง การชวยเหลือประชาชนทั่วไป มีหลักการวา การสาธารณ
สงเคราะหน้ัน เปนภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆดําเนินการชวยเหลือสังคมในรูปแบบตาง ๆ ที่ไมขัดตอพระ
ธรรมวินัย ทั้งน้ี โดยมุงเนนเพ่ือประโยชนและความสุข แกประชาชนเปนสําคัญ ไดแก การสงเคราะหพระภิกษุ
สามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การใหวัดเปนสถานที่ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก เจ็บ 
ตาย เชน การสวดศพ การเผาศพ การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เปนตน การใหวัดเปนสถานที่จัด
ฝกอบรมประชาชนดานอาชีพตาง ๆ การสงเคราะหผูปวยโรครายหรือผูปวยยากไรการจัดใหมีโรงทาน การ
บริจาคทรัพยสวนตัว หรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพยจัดสรางโรงพยาบาล การใหความรูขาวสารแกชุมชน
ดานตาง ๆ เชน การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหรือการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชนตาง ๆ เปนตน 

แนวทางการพัฒนาวัดที่กําหนดโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีดังน้ี  
 1. พัฒนาวัดใหเกิดความรูสึกแกชุมชนในทองถิ่นน้ันวาเปนวัดของตน มีความรูสึกหวงแหน

และชวยกันดูแลรักษา  
 2. สรางสภาพวัดใหมีความหมาย 5 ประการ คือ 1) เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร    

2) เปนที่บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม 3) เปนที่ทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบาน 4) เปนที่ที่ชาวบานไดเขามาหา
ความสงบทางกายทางใจ 5) เปนศูนยกลางสําหรับทํากิจกรรมทางสังคมรวมกันของชาวบาน  

 3. สรางความสัมพันธระหวางวัดกับประชาชนในทองถิ่น วัดตองสะอาดรมรื่น มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือประชาชน มีความพรอมที่จะใหบริการแกประชาชนที่เขาวัดเพ่ือบําเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรม
วินัย และหลักพระพุทธศาสนา  

 4. สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวางวัดกับประชาชนในทองถิ่นในการติดตอกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ การจัดกิจกรรมเพ่ือการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการสงเสริมอาชีพซึ่งควรให
วัดเปนศูนยกลาง  

 5. ใหเกิดการยอมรับตลอดไปวา วัดกับชุมชนน้ัน ๆ เปนหนวยงานเดียวกัน ใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
 กลาวเฉพาะดานสาธารณูปการ โดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในดานวัตถุทุกอยาง ไมเฉพาะแต 
ศาสนสถานเทาน้ัน หากรวมไปถึงการทําวัดใหสะอาด รมรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดิน ในวัด และ
การตบแตงวัดใหดูสวยงามใหสบายตาแกผูพบเห็น เปนงานประจําของเจาอาวาสอยางหน่ึงซึ่งถือวาเปนหนาที่
ที่จะตองทํา ทั้งน้ี เพ่ือสรางสิ่งที่จําเปน รักษา สิ่งที่มีอยูแลวไว และซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใหคงสภาพไว
เพ่ือประโยชนแกชุมชนและพระสงฆ ภายในวัด ในการน้ี ใหรวมถึงการดูแล และรักษาศาสนสมบัติของ
พระพุทธศาสนาที่เปนสมบัติสวนรวมของสงฆ มิใชสมบัติสวนตัวของผูใดผูหน่ึงโดยเฉพาะ  
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การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดในดานการสาธารณูปการ มีแนวทาง ดังน้ี  
 1. บริเวณวัด สงเสริมสภาพความเปนรมณียสถานโดยดําเนินการในสิ่งตาง ๆ เชน 1) ปาย

ช่ือวัด 2) แผนผัง 3) ปายเผยแพรกิจกรรม 4) ปายประวัติวัดโดยยอ 5) ปายนิเทศขอมูล 6) ปายคติธรรม     
7) มุมหนังสือ  

 2. การปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนภายในวัด เชน 1) บริเวณวัดสงบ 
รมรื่น เปนระเบียบ 2) ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 3) ดอกไม ไมประดับ 4) ที่สําหรับน่ังพักผอน  

 3. ความสะอาด/มั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะตาง ๆ เชน 1) ความสะอาด ของอาคาร
เสนาสนะและภายในบริเวณวัด 2) ความมั่นคงแข็งแรง ของอาคารเสนาสนะมี่ความมั่นคงปลอดภัยตอการ
พํานักอาศัย ใชประโยชน หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

 4. วัดมีสิ่งปลูกสราง และอาคารเสนาสนะตาง ๆ เพียงพอและเหมาะสมตอการใชประโยชน 
สภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง เชน 1) อุโบสถ 2) กุฏิ 3) ศาลา 4) เมรุ 5) วิหาร 6) หองสมุด/พิพิธภัณฑ         
7) ถนนและทางเทาภายในวัด 8) เจดีย 9) รั้ววัด/กําแพงวัด  

 5. การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด โดยวัดดําเนินการใหมีเพ่ือใหสามารถ
บริหารจัดการวัดอยางเปนระบบ เชน 1) การจัดทําบัญชีการเงินของวัด 2) การจัดทําทะเบียนทรัพยสินของ
วัด 3) การแตงต้ังไวยาวัจกรของวัด ๔) การแตงต้ังคณะกรรมการวัด 

ในการตรวจประเมินมาตรฐานการพัฒนากําหนดคะแนนไว 100 คะแนน โดยคะแนนของแตละดาน
มีดังน้ี 1) สาธารณูปการ 25 คะแนน 2) การปกครอง 15 คะแนน 3) การศาสนศึกษา 10 คะแนน               4) 
การศึกษาสงเคราะห 10 คะแนน 5) การเผยแผ 20 คะแนน และ 6) การสาธารณสงเคราะห 20 คะแนน หาก
ผานรอยละ 50 ขึ้นไปทุกดานจัดเปนวัดพัฒนาตัวอยาง แสดงวาความพรอมดานอาคารสถานที่มีความสําคัญ
มาเปนอันดับแรกในการพัฒนาวัด วัดทั่วประเทศยึดแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
น้ีเปนแนวทางในการพัฒนาวัด  

ขอสังเกตที่สําคัญ คือ แนวทางที่กําหนดน้ีแมไมไดมุงตอบโจทยสังคมสูงวัยเพราะในชวงที่กําหนด
แนวทางน้ี ปรากฏการณสังคมสูงวัยยังไมเปนที่แพรหลาย แตก็ไดเปดกวางไววาการพัฒนาน้ันตองเหมาะสม
กับบริบทของสังคม โดยเฉพาะดานสาธารณูปการ คือ อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมน้ันจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
เหมาะกับการใชงานของผูสูงวัย โครงการวิจัยน้ีจะแสวงหาขอเท็จจริงวาวัดในจังหวัดชลบุรีไดมีการปรับตัวให
มีความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยน้ีในระดับใด แนวทาง และแผนพัฒนาควรเปนอยางไร 

 

แนวคิดการพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. 
 
คูมือการดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคสวนมีสวน

รวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2561) ระบุวา แนวคิดเก่ียวกับ 5ส. เปนแนวคิดการจัดระเบียบ
เรียบรอยในที่ทํางานกอใหเกิดสภาพการทํางานที่ดีปลอดภัยมีระเบียบเรียบรอยนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตที่
ภาคเอกชนนํามาเปนปจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพที่จะชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดีในที่ทํางานใหเกิด
บรรยากาศที่นาทํางาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ ทําใหพนักงานสามารถใช
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ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ สรางทัศนคติที่ดีของพนักงานตอหนวยงาน และเปนกลยุทธอีก
วิธีหน่ึงที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ เปนกิจกรรมที่ทําแลวเห็นผลเร็วและชัดเจน 
นอกจากน้ัน ยังจะเปนพ้ืนฐานในการนําวิธีการบริหารใหมๆ เขามาใชในอนาคตตอไป โดยความหมายของแต
ละ “ส” มีดังน้ี  
  ส1: สะสาง คือ การแยกของที่ตองการออกจากของที่ไมตองการและขจัดของที่ไมตองการ
       ทิ้งไป  
  ส2: สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของตาง ๆ ในที่ทํางานใหเปนระเบียบเพ่ือความสะดวก  
       และปลอดภัย  
  ส3: สะอาด คือ การทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ทํางาน  
  ส4: สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาใหดีตลอดไป  
  ส5: สรางนิสัย คือ การอบรม สรางนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ขอบังคับอยางเครงครัด 

ในคูมือฯแสดงการประยุกตแนวทาง 5ส. สูวัด เริ่มจากการกําหนดพ้ืนที่เปาหมาย โดยแบงพ้ืนที่ของ
วัดออกเปน 3 พ้ืนที่ ไดแก  
  1. เขตพุทธาวาส  
  2. เขตสังฆาวาส  
  3. เขตสาธารณสงเคราะห  
 การกําหนดพ้ืนที่เปาหมายกอนการลงมือปฏิบัติเปนการจัดลําดับความสําคัญวาพ้ืนที่ไหนควรทํา
กอน-หลัง หลักในการพิจารณา ไดแก  
  1. กําหนดพ้ืนที่ออกเปนสวนยอย ๆ โดยพิจารณาจาก 3 พ้ืนที่ดังกลาวขางตน  
  2. กําหนดหนาที่ของพ้ืนที่น้ันวา พ้ืนที่น้ันมีไวทําอะไร หรือพ้ืนที่น้ันทําหนาที่อะไร  
  3. จัดลําดับความสําคัญโดยพิจารณา ดังน้ี  
   พ้ืนที่ A เปนพ้ืนที่ที่ตองลงมือทําโดยดวน เน่ืองจากมีความสกปรก มีประชาชนใช
พ้ืนที่น่ันเปนจํานวนมากในการทําศาสนกิจ และเปนพ้ืนที่สรางภาพลักษณใหกับวัด หรืออนุรักษถาวรวัตถุ
อยางเรงดวนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร  
   พ้ืนที่ B มีความสําคัญระดับปานกลาง ยังไมตองเรงดวน  
   พ้ืนที่ C สําคัญรองลงมาจากพ้ืนที่ B ทําหลังสุด  

นอกจากน้ี คูมือยังไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ประกอบดวยการลงมือปฏิบัติและการจัดกิจกรรม
ปกติตลอดจนการจัดกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) เพ่ือกําจัดสวนที่เกิน เติมสวนที่
ขาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย ในทุกจุดสําคัญของวัดทั้งอาคาร สถานที่ และอุปกรณ โดยเฉพาะการสราง
มาตรฐานซึ่งสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาวัดประกอบดวย 5W1H ไดแก  

 Who-ใคร     What-ทําอะไร  
 Where-ที่ไหน    When-เมื่อไหร  
 How-อยางไร     Howmany-จํานวนเทาไหร  
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เหตุที่จําเปนตองกลาวถึงแนวทางการพัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. นอกจากจะเปนแนวทางหน่ึงที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปแลว มหาเถรสมาคมยังเห็นชอบใหกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา (พ.ศ. 2561 – 2564) ดวย ดังจะกลาวตอไป 

 

แนวทางพัฒนาวัดตามแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
    

 แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เริ่มตนจากสภาปฏิรูปแหงชาติไดปรารภเหตุความ

เสื่อมที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงเสนอตอรัฐบาล และมหาเถรสมาคม คณะรัฐมนตรี และ

มหาเถรสมาคม จึงเห็นชอบวาจําเปนตองปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพ่ือทําใหพระพุทธศาสนามั่นคงเปนไป

เพ่ือสันติสุขของสังคมไทยอยางย่ังยืน 7 ดาน ไดแก  

 1. ดานการปกครอง เพ่ือบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2. ดานศาสนศึกษา เพ่ือจัดและสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  

 3. ดานการเผยแผ เพ่ือสื่อพุทธธรรมสูสังคมใหเกิดสันติสุข  

 4. ดานศึกษาสงเคราะห เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาสงเคราะหแกคฤหัสถ  

 5. ดานสาธารณูปการ เพ่ือบริหารจัดการศาสนสมบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 6. ดานสาธารณสงเคราะห เพ่ืออนุเคราะหและสงเคราะหประโยชนสวนรวม   

 7. ดานพัฒนาพุทธมณฑลสูศูนยกลางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 

  โดยกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 20 ป แบงเปน 4 ระยะ ไดแก  

 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เริ่มการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจากการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานใหโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) สรางความเขมแข็งขององคกรพระพุทธศาสนาดวยการบูรณาการ

กระบวนการทํางานทุกดานของคณะสงฆ  

 ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2574) เสริมความมั่นคงขององคกรพระพุทธศาสนาดวยการเรียนรูและพัฒนา

ยกระดับสังคมใหมีคุณภาพ  

 ระยะที่ 4 (พ.ศ.2575-2579) พระพุทธศาสนามั่นคงอยางย่ังยืนโดยมีคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

คุณธรรมเปนตัวช้ีวัด  

 เพ่ือการน้ีไดกําหนดแผนฯ ระยะสั้น 5 ป โดยป 2560 มุงสรางมาตรฐานกระบวนการทํางาน 

มาตรการ แผน นโยบาย ป 2561-2564 ดําเนินการเพ่ือใหพระพุทธศาสนามีความสถาพรดวยระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถมีสวนรวม ตลอดจนศึกษาและปฏิบัติธรรมดวยความศรัทธา (พระ 

ราชวรเมธี และคณะ, ม.ป.ป.) โดยคณะสงฆทุกจังหวัดทั่วประเทศตองจัดทําแผนยุทธศาสตรฯประจําจังหวัด

เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป รวมทั้งคณะสงฆจังหวัดชลบุรีดวย 

 แผนฯ ไดกําหนดใหมีโครงการวัดสรางสุขดวยกิจกรรม 5ส. เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรชาติที่ 1 : 

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตร 4 : มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการ
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พระพุทธศาสนา กลยุทธ 9 : บริหารศาสนสมบัติอยางมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด : รอยละของวัดที่พัฒนาเปน 

"ธรรมอุทยาน" แผนงานเชิงยุทธศาสตร : แผนงานบริหารศาสนสมบัติ ผูรับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการฝาย

สาธารณูปการของจังหวัด วัตถุประสงคโครงการ 1. เพ่ือจัดระบบ วางระเบียบวัดใหเปนพ้ืนที่สัปปายะสําหรับ

พุทธศาสนิกชน 2. เพ่ือบํารุง รักษาศาสนสมบัติใหเปนรมณียสถาน ดังน้ัน ในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูง

วัยจึงตองคํานึงถึงและดําเนินการใหสอดคลองกับหลักกิจกรรม 5ส. ดวย 

 

แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ 
 

แนวคิดเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ 
  
 ในหนังสือเรื่อง เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ซึ่งแปลและ
เรียบเรียงจากหนังสือเรื่อง Global Age-Friendly Cities: A Guide ขององคการอนามัยโลก แสดงใหเห็นถึง
ความเปนไปคูขนานของสภาวการณของโลกที่ไมอาจหยุดย้ังได คือ การเพ่ิมจํานวนเมืองในประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก และการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุ จึงจําเปนที่ตองมีการวางแผนจัดกระทําใหเมืองเอ้ือใหผูสูงอายุดําเนิน
ชีวิตไดอยางดีรวมกับประชากรวัยอ่ืน เรียกวา เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ จึงเปนที่มาของการศึกษาความ
เปนไปและความตองการของผูสูงอายุใน 33 เมือง 22 ประเทศ ไดขอสรุปวามีองคประกอบสําคัญและสิ่งที่
ตองปฏิบัติเพ่ือมุงสูความเปนเมืองเชนน้ันที่องคการอนามัยโลกตองการใหประเทศตาง ๆ นําไปตรวจสอบวามี
ความพรอมมากนอยเพียงใด ใน 8 ดาน ไดแก  
  1. พ้ืนที่ภายนอกอาคารและตัวอาคาร  
  2. การคมนาคมขนสงและการสัญจร  
  3. ที่อยูอาศัย  
  4. การมีสวนรวมเชิงสังคม  
  5. การใหความสําคัญและการยอมรับเชิงสังคม  
  6. การมีสวนรวมในฐานะผลเมืองและการจางงาน  
  7. การสื่อสารและการใหขอมูล และ 
  8. การบริการชุมชนและสุขภาพ  
 ดานที่เก่ียวกับประเด็นศึกษาของโครงการวิจัยน้ี คือ พ้ืนที่ภายนอกอาคารและตัวอาคาร คัดมา
เฉพาะที่สอดคลองกับบริบทของวัด ไดแก  
  1. มีพ้ืนที่สะอาดและรมรื่น  
  2. มีพ้ืนที่สีเขียวและที่น่ังกลางแจงที่มีปริมาณเพียงพอ มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีและ
ปลอดภัยตอการใช  
  3. มีทางเดินเทาที่สงวนไวสําหรับการใชโดยเฉพาะโดยปราศจากสิ่งกีดขวางและมีการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  
  4. มีทางเดินเทาไมลื่นและกวางพอสําหรับรถน่ัง รวมทั้งมีทางลาดลงสูระดับพ้ืนถนน  
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  5. มีเครื่องหมายตาง ๆ ที่ชัดเจนภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งมีที่น่ัง หองนํ้าที่เพียงพอ 
มีชองทางสําหรับการใชลิฟตที่สะดวกสบาย มีทางลาด ราวจับ บันไดและพ้ืนที่ไมลื่น  
  6. มีหองนํ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มากพอ สะอาด บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีเขา
ใชไดงายและสะดวกสบาย รายการที่จําเปนเหลาน้ีเมื่อศึกษารวมกับเอกสารอ่ืน ๆ แลวปรับใหเขากับบริบท
ของวัดอาจเพ่ิมหรือลดก็ได แตอยางนอยวัดก็ไดแนวทางวาเมืองทั้งหลายทั่วโลกน้ันควรมีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับสังคมสูงวัยจากความเห็นของผูสูงวัยอยางไรบาง 
 

 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบเพื่อทุกคน 
  

การออกแบบเพ่ือทุกคน หรือ Universal Design (UD) เรียกอีกอยางหน่ึงวา อารยสถาปตย เปน
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสภาพแวดลอมอาคารและสถานที่ใหทุกคนใชไดเพ่ือใหการดําเนินชีวิตเปน
ปกติโดยไมจํากัดเพศ วัย และความรูความสามารถ มีหลักสําคัญวา สะดวก ปลอดภัย เปนธรรม ทั่วถึง และ
เทาเทียม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส), ม.ป.ป.) โดยการออกแบบตองคํานึงถึง
หลักการ 7 ขอ ไดแก  

 1. Equitable Use – การใชงานไดอยางทั่วถึงเทาเทียม  
 2. Flexibility in Use – ความยืดหยุนในการใชงาน  
 3. Simple and Intuitive Use – การใชงานเรียบงายแมไมมีประสบการณ  
 4. Perceptible Information – การใหขอมูลชัดเจน  
 5. Tolerance for Error – ความทนทานตอการใชที่ผิดพลาด  
 6. Low Physical Effort – การออกแรงไมมากในการใช และ  
 7. Size and Space for Approach and Use – ขนาดและสถานที่ในการเขาถึงและใชงาน 

 หลักการน้ีเปนแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผล 8 ขอ (Center for Inclusive Design and Environmental 
Access, 2012) ไดแก  

 1. Body Fit – เหมาะกับขนาดรางกาย  
 2. Comfort – สะดวกสบาย  
 3. Awareness –  สงเสริมการต่ืนตัว  
 4. Understanding – เขาใจไดงาย  
 5. Wellness – ดีงาม  
 6. Social Integration – เขากันไดกับสังคม  
 7. Personalization – เขากันไดกับบุคลิกภาพสวนบุคคล และ  
 8. Cultural Appropriateness – ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม  
เมื่อกลาวแยกออกมาเฉพาะการออกแบบสภาพแวดลอมและที่พักอาศัยสําหรับผูสูงวัยตองคํานึงถึง

หลัก 4 ประการ ไดแก  
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 1. มีความปลอดภัยทางกายภาพ เชน จัดใหมีแสงสวางเพียงพอบริเวณบันไดและทางเขา มี
ราวจับในหองนํ้า พ้ืนกระเบ้ืองไมลื่น อุปกรณปดเปดนํ้า และเปดประตูที่ไมตองออกแรงมาก มีสัญญาณฉุกเฉนิ
จากหัวเตียง หรือหองนํ้า สําหรับเรียกขอความชวยเหลือ  

 2. สามารถเขาถึงไดงาย คือ อยูในจุดที่ไมตองใชความพยายามในการเขาถึงและใชงาน  
 3. สามารถสรางแรงกระตุน เชน การเลือกใชสีที่เหมาะสม มีความสวางและชัดเจนจะทําให

การใชชีวิตดูกระชุมกระชวย ไมซึมเศรา และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กระตุนใหเกิดการนําความสามารถ
ตาง ๆ ของผูสูงอายุมาใชอยางเต็มที่ และ  

 4. ดูแลรักษางาย คือ ไม เ พ่ิมภาระในการดูแลรักษาจนไมกลาใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ (หนวยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.)  

วัดในการกอสรางสาธารณูปโภคจําเปนตองคํานึงถึงหลักการเหลาน้ีดวย หาไมแลวก็จะเปนการ
แกปญหาที่อาจกอปญหาไดไมรูจบ 

 

กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 
 พรวิทู โควคชาภรณ (2557) ไดประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับ
การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับผูสูงวัย ไวดังน้ี 
 1. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับความคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุ
ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
 2. กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  
 3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 หนวยงานของรัฐ จํานวน 21 หนวยงาน ไดแก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน 
(MOU) เพ่ือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานอาคาร สถานที่ บริการสาธารณะ 
ใหบุคคล 6 กลุม คือ ผูสูงอายุ ตํารวจและ/หรือทหารผานศึก คนพิการ หญิงต้ังครรภ เด็ก ผูปวย และทุกคน
ในสังคมเขาถึงและใชประโยชนได พรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

จากกฎระเบียบขางตนแสดงใหเห็นวา แนวคิดการออบแบบเพ่ือทุกคนเขามาสูสังคมไทยมากกวา
ทศวรรษแลว สอดคลองกับหนังสือเรื่อง ขอแนะนําการออกแบบ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน 
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(Buildings and Environments Design Recommendation for All) โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ (2557) ดวยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) ระบุวา 
กวาทศวรรษที่ผานมา การออกแบบทางสถาปตยกรรมในประเทศไทยไดรับเอาแนวความคิดการจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือทุกคน (universal design) จากประเทศที่มีความกาวหนาในเรื่องน้ี มาเปน
ขอกําหนดทางกฎหมายในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู
พิการทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

สาระสําคัญที่เก่ียวของกับผูสูงอายุและบริบทของวัด คัดมาบางสวนเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบการวิจัย เรียงตามลําดับขอในกฎฯ ต้ังแตขอ 2 ถึง ขอ 24  ดังตอไปน้ี  

 
1. ลักษณะของอาคาร และสถานที่ที่ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ขอ 2 ในกฎกระทรวงน้ี “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” 
หมายความวา สวนของอาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือต้ังอยูภายใน
และภายนอกอาคารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปน้ี ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงน้ี ในบริเวณที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป 
  (1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ 
สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือที่มีพ้ืนที่สวนใดของอาคารที่เปด
ใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร 

 (2) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนยการคา หางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ ที่มีพ้ืนที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร 

 
 2. ปายและสัญลักษณ 

 ขอ 4 อาคารตามขอ 3 ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 (1) สัญลักษณรูปผูพิการ 
 (2) เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชรา 
 (3) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ 5 สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ 4 ใหเปนสีขาวโดยพ้ืนปายเปนสีนํ้าเงิน หรือเปนสีนํ้าเงินโดยพ้ืนปายเปน
สีขาว 
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 ขอ 6 ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีความ
ชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน และตองจัดใหมีแสงสองสวางเปนพิเศษทั้งกลางวัน
และกลางคืน 
 

3. ทางลาดและลิฟต 

 ขอ 7 อาคารตามขอ 3 หากระดับพ้ืนภายในอาคาร หรือระดับพ้ืนภายในอาคารกับภายนอกอาคาร 
หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตรใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวาง
พ้ืนที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน 20 มิลลิเมตรตองปาดมุมพ้ืนสวนที่ตางระดับกันไมเกิน 
45 องศา 
 ขอ 8 ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 (1) พ้ืนผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่น 
 (2) พ้ืนผิวของจุดตอเน่ืองระหวางพ้ืนกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
 (3) ความกวางสุทธิไมนอยกวา 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกชวง

รวมกันต้ังแต 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร 
 (4) มีพ้ืนที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร 
 (5) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน 1:12 และมีความยาวชวงละไมเกิน 6,000 มิลลิเมตร 

ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหวาง
แตละชวงของทางลาด 

 (6) ทางลาดดานที่ไมมีผนังก้ันใหยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาดไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 
และมีราวกันตก 

 (7) ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีราวจับทั้งสองดานโดยมี
ลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 (ก) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น 
 (ข) มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร แตไมเกิน 40 

มิลลิเมตร 
 (ค) สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 900 มิลลิเมตร 
 (ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร มีความ

สูงจากจุดยึดไมนอยกวา 120 มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
 (จ) ราวจับตองยาวตอเน่ือง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปน

อุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
 (ฉ) ปลายของราวจับใหย่ืนเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา 

300 มิลลิเมตร 
 (8) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขช้ันของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เช่ือมระหวางช้ันของ
อาคาร 
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 (9) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา 
 ขอ 9 อาคารตามขอ 3 ที่มีจํานวนช้ันต้ังแตสองช้ันขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาดที่ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราใชไดระหวางช้ันของอาคารลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตอง
สามารถขึ้นลงไดทุกช้ัน มีระบบควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใช
งานไดอยางปลอดภัย และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวกใหมี
สัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชได 
 

4. บันได/ทางเดิน 
 ขอ 11 อาคารตามขอ 3 ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดอยางนอยช้ันละ 
1 แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 (1) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร 
 (2) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไมเกิน 2,000 มิลลิเมตร 
 (3) มีราวบันไดทั้งสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 8 (7) 
 (4) ลูกต้ังสูงไมเกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือ

ความกวางไมนอยกวา 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกัน
หรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน 20 มิลลิเมตร 

 (5) พ้ืนผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น 
 (6) ลูกต้ังบันไดหามเปดเปนชองโลง 
 (7) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขช้ันของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เช่ือมระหวางช้ันของ
อาคาร 

 
5. ที่จอดรถ 

 ขอ 12 อาคารตามขอ 3 ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย
ตามอัตราสวน ดังน้ี 

 (1) ถาจํานวนที่จอดรถต้ังแต 10 คัน แตไมเกิน 50 คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย 1 คัน 

 (2) ถาจํานวนที่จอดรถต้ังแต 51 คัน แตไมเกิน 100 คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย 2 คัน 

 (3) ถาจํานวนที่จอดรถต้ังแต 101 คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราอยางนอย 2 คัน และเพ่ิมขึ้นอีก 1 คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ 100 คันที่เพ่ิมขึ้นเศษของ 100 
คัน ถาเกินกวา 50 คัน ใหคิดเปน 100 คัน 
 ขอ 13 ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคารใหมาก
ที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณรูปผูพิการน่ังเกาอ้ีลอ
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อยูบนพ้ืนของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกวางไมนอยกวา 900 มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 
900 มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา 300 มิลลิเมตรและยาวไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร ติดอยูสูง
จากพ้ืนไมนอยกวา 2,000 มิลลิเมตร ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
 ขอ 14 ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผากวางไมนอย
กวา 2,400 มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 6,000 มิลลิเมตร และจัดใหมีที่วางขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา 
1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบและมีระดับเสมอ
กับที่จอดรถ 
 

6. หองสวม 

 ขอ 20 อาคารตามขอ 3 ที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย 1 หองในหองสวมน้ันหรือจะจัดแยกออกมาอยูในบริเวณ
เดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 
 ขอ 21 หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 (1) มีพ้ืนที่วางภายในหองสวมเพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา 1,500 มิลลิเมตร 

 (2) ประตูของหองที่ต้ังโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอย
กวา 90 องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองสวมลักษณะของ
ประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 6 

 (3) พ้ืนหองสวมตองมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีลักษณะเปนทาง
ลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพ้ืนหองสวมตองไมลื่น 

 (4) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายนํ้าทิ้งเพ่ือที่จะไมใหมีนํ้าขังบน
พ้ืน 

 (5) มีโถสวมชนิดน่ังราบ สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร แตไมเกิน 500 มิลลิเมตร มี
พนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไมสามารถน่ังทรงตัวไดเองใชพิงไดและที่ปลอยนํ้าเปน
ชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอ่ืนที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดอยางสะดวก มี
ดานขางดานหน่ึงของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร 
แตไมเกิน 500 มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่ผนัง สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราที่น่ังเกาอ้ีลอสามารถเขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหาง
จากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่มีลักษณะตาม (7) 

 (6) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพ่ือชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและแนวด่ิง
โดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 650 มิลลิเมตร แตไมเกิน 700 
มิลลิเมตร และใหย่ืนล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา 250 มิลลิเมตร แตไมเกิน 300 
มิลลิเมตร 
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 (ข) ราวจับในแนวด่ิงตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความ
ยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย 600 มิลลิเมตร ราวจับตาม (6) (ก) และ (ข) 
อาจเปนราวตอเน่ืองกันก็ได 
 (7) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อกาง

ออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถ
สวมไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร แตไมเกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา 550 มิลลิเมตร 

 (8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ตองมีราวจับเพ่ือนําไปสูสุขภัณฑอ่ืน ๆ ภายใน
หองสวม มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 900 มิลลิเมตร 

 (9) ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูที่อยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือปุมสัมผัสให
สัญญาณทํางานซึ่งติดต้ังอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชงานไดสะดวก 

 (10) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
 (ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง เพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถ

สอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร และตองอยูในตําแหนงที่ผู
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 

 (ข) มีความสูงจากพ้ืนถึงขอบบนของอางไมนอยกวา 750 มิลลิเมตร แตไมเกิน 800 
มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวด่ิงทั้งสองขางของอาง 

 (ค) กอกนํ้าเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติขอ 22 
ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวมที่จัดไวสําหรับบุคคล
ทั่วไป และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกหองสวม
สําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหน่ึง หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิงตางหากจากกันใหมีอักษรเบรลล
แสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาในตําแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย 

 ขอ 23 ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตามขอ 20 และขอ 21 ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพ้ืนอยางนอย 1 ที่ โดยมีราวจับในแนวนอนอยู
ดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร แตไมเกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพ้ืนไมนอย
กวา 1,200 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1,300 มิลลิเมตร และมีราวจับดานขางของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง มีความ
สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งย่ืนออกมาจากผนังไมนอยกวา 550 
มิลลิเมตร แตไมเกิน 600 มิลลิเมตร 
 ขอ 24 ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 8 (7) (ก) และ (ข) 

 
แมวัด ไมใชสถานที่ถูกกําหนดไวใหตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฎกระทรวงน้ี แตเมื่อโครงสราง

สังคมเปลี่ยนไปเปนสังคมสูงวัยกอปรกับผูที่ไปวัดมีทุกวัยซึ่งโดยสวนมากคือผูที่อยูในวัยกลางคนถึงผูสูงอายุ 
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การที่วัดมีอาคารสถานที่ที่ออกแบบไวใหทุกคนใชไดดีรวมทั้งผูสูงอายุดวยเทากับวัดไดปรับตัวใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  

 สถานการณสงัคมสูงวัย  
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (2559) ไดต้ังขอสังเกตเก่ียวกับสถานการณ
สังคมสูงวัยและงานวิจัยที่เก่ียวของไว 4 ประเด็น ไดแก 1) ขาดการวิจัยสังคมสูงวัยเพราะการวิจัยสวนใหญ
ศึกษาเพียงสังคมของผูสูงวัยซึ่งไมสะทอนภาวะความสูงวัยของสังคม 2) ประเทศขาดระบบขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงและความตองการที่จะเกิดขึ้นในสังคมสูงวัยอยางตอเน่ือง 3) ขาด
การแปลงผลงานวิจัยดานผูสูงอายุมาใชในการวางแผนนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติ  และ 4) ขาดการ
สังเคราะหขอมูลในองคความรูเชิงวิชาการหรือปรับขอมูลความรูจากการวิจัยใหงายตอการเขาใจของ
ประชาชนทั่วไป  ขอจํากัดเหลาน้ีทําใหไมสามารถกําหนดเปนนโยบายเก่ียวกับภาวการณสูงวัยของประชากร
ในระดับประเทศ ดังน้ันโครงการวิจัยน้ี จึงนําภาพสะทอนจากขอสังเกตเหลาน้ีพัฒนาขึ้นเปนกรอบแนวคิดการ
วิจัยที่ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเน้ือหาดังน้ี  
 1. วัดในฐานะที่เปนตนทุนทางสังคมไทยที่กระจายอยูทุกชุมชนจะทําใหไดภาพของการ
รับมือกับสังคมสูงวัยโดยรวม ซึ่งการวิจัยน้ีจะเริ่มตนจากวัดในจังหวัดชลบุรีและนําผลการวิจัยไปขยายผลให
ครอบคลุมวัดทั่วประเทศตอไป  
  2. ตัวอยางการวิจัยครอบคลุมทั้งผูสูงอายุและผูไมสูงอายุที่เ ก่ียวของกับวัด รวมทั้ง
หนวยงานเก่ียวกับผูสูงอายุและหนวยงานที่ไมเก่ียวของกับผูสูงอายุแตมีความเก่ียวของกับวัดเพ่ือใหเห็นทิศ
ทางการปฏิบัติตอผูสูงอายุของบุคคลทุกวัยและหนวยงานทุกภาคสวนโดยมีวัดเปนศูนยกลาง ดังน้ัน 
ผลการวิจัยจึงจะสะทอนภาพของสังคมสูงวัยโดยรวมไมใชเฉพาะประชากรผูสูงวัย   
 3. การวิจัยน้ีเปนเพียงจุดเริ่มตนซึ่งจะนําผลไปกําหนดเปนนโยบายและมาตรการในการ
พัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งในชวงตนอาจไมไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนเก่ียวของมากนักเพราะ
กระแสสังคมที่นิยมวัตถุในปจจุบันกําลังดึงคนออกจากวัด วัดจึงไมถูกใชอยางเต็มศักยภาพทําใหสังคมเองขาด
หลักยึดเหน่ียวโดยเฉพาะทางใจ เพราะเหตุน้ี เมื่อถูกกระแสทุนนิยมบริโภคนิยมพัดมาอยางเช่ียวกรากจึงทํา
ใหเกิดปญหาสังคมและเศรษฐกิจตามมา ถึงกระน้ัน ผูวิจัยก็จะพยายามทําการวิจัยอยางตอเน่ืองเพ่ือผลักดัน
ใหมีการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในระดับนโยบายใหจงไดดวยการแสดงผลงานวิจัยใหเห็นเชิงประจักษ   
 4. การสังเคราะหขอมูล การสื่อสารกับประชาชน และระบบขอมูลที่สนับสนุนจะอยูใน
กระบวนการวิจัย ผลการวิจัย และการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูกลุมเปาหมาย โดยประการแรก
นอกจากการวิจัยจะเริ่มตนดวยการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของแลวยังเนนการวิจัยอยางมีสวนรวมซึ่งนักวิจัย
และผูชวยนักวิจัยจะเขาไปเปนสวนหน่ึงในกิจประจําวันของผูที่มาวันโดยเฉพาะในวันพระ และเขา
สังเกตการณบางกิจกรรมที่ไมสามารถเขารวมไดเพ่ือใหไดขอมูลที่ไดรับการยอมรับและใชกันอยูในบริบทของ
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วัดน้ัน ๆ จากน้ันขอมูลและที่มาของขอมูลจะถูกวิเคราะห สังเคราะห และเก็บไวอยางเปนระบบเพ่ือประโยชน
ในการเรียกใชและการสรางเครือขายวัดเพ่ือสังคมสูงวัย สุดทายคือการถายทอดองคความรูเพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปเขาถึงได 
 โครงการวิจัยน้ีอาศัยขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนสําคัญ จึงกําหนดทิศทาง 
เปาหมายและกรอบแนวคิดการวิจัยไวตามที่ปรากฏอยูในหัวขอที่วาดวยกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 องคความรู คูมือ และเครื่องมือสําหรับผูสูงวัย 

  องคความรูเก่ียวกับผูสูงอายุในมิติตาง ๆ ไดถูกศึกษาวิจัยและเผยแพรในรูปแบบคูมือและ
รายงานการวิจัยจํานวนมากซึ่งครอบคลุมเน้ือหา 6 ดาน ไดแก  
  1. คุณภาพชีวิตผูสูงวัยและกระบวนการพัฒนา เชน หนังสือ/คูมือเรื่อง 1) 4 มิติสูคุณภาพ
ชีวิตผูสูงวัยในชุมชน (กมล สุกิน (บรรณาธิการ), 2554) 2) สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุ บานโนนมวง หมูที่ 3, 
12 และ 27 (ชมรมผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนโนนมวง ศูนยสุขภาพชุนชน บานโนนมวง และคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ม.ป.ป.)   
  2. แนวปฏิบัติของบุคคลและหนวยงานเก่ียวกับผูสูงวัย เชน หนังสือ/คูมือเรื่อง 1)  การ
เสริมสรางทักษะแกนนําสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ (ขนิษฐา  นันทบุตร, สุคนธ วรรธนะอมร และนิล
ภา จิระรัตนวรรณะ, 2555) 2) คูมือจิตอาสาผูสูงอายุเพ่ือสังคม (ชมรมเครือขายผูสูงอายุคาทอลิกประเทศไทย 
(คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสูงอายุ, 2555)  3) การจัดการความรูและสังเคราะหแนวทางปฏิบัติของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล: แนวปฏิบัติในการบริการผูสูงอายุ (วรรณภา ศรีธัญรัตน และลัดดา ดําริ
การเลิศ, 2553)  4) คูมือการอบรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 32 ช่ัวโมง (งานผูสูงอายุ กลุมงานพัฒนางาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2557) 5) คูมือการใหบริการผูสูงอายุ ชุมชนบานคงมอนกระทิง ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), ม.ป.ป.)   
  3. ระบบและมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ เชน หนังสือ/คูมือเรื่อง 1) คูมือการจัดการความรู 
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น (ขนิษฐา  นันทบุตร (บรรณาธิการ), 2557) 2) บทสรุปจาก
เวทีสาธารณะ การเตรียมพรอมระบบสวัสดิการสําหรับสังคมผูสูงวัย (นารีรัตน จิตรมนตรี, สาวิตรี ทยานศิลป 
และสิริวัลย เรืองสุรัตน, 2551) 3) การประเมินภายในการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ: พัฒนาพ้ืนที่ตนแบบและปจจัยสําคัญ, ศิริวรรณ ศิริบุญ, บุศริน บางแกว และชเนตตี มิลินทาง
กูร, 2556)   
  4. การดูแลตนเองของผูสูงวัย เชน คูมือสูงวัยอยางสมารท คูมือดูแลตนเองของผูสูงวัยพรอม
สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ควรรู, ประไพศิริ เช่ียวสาริกิจ, 2556)   
  5. ความหมาย และสิทธิหนาที่ เชน หนังสือ/คูมือเรื่อง 1) นิยามคําสําคัญที่เก่ียวกับสิทธิ
ผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ ในบริบทของชุมชนจังหวัดสิงหบุรี (ศรายุทธ ตรีรมณ และขนิษฐา บูรณาพันศักด์ิ 
ตรีรมณ, ม.ป.ป.) 2) คํานิยามของชุมชนที่เก่ียวกับสิทธิผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ (ศศิพัฒน ยอดเพชร และ
คณะ, 2553) 3) นวัตกรรมทางความคิด: นิยามของชุมชนที่เก่ียวของกับ “สิทธิ” ผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ 
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(ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ, 2553) 4) นิยามคําสําคัญที่เก่ียวกับสิทธิผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ ในบริบท
ของชุมชนวัดไชยทิศ กรุงเทพมหานคร (เล็ก สมบัติ และคณะ, ม.ป.ป.)  
  6. ยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับสุขภาวะผูสูงวัย เชน แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสราง
สุขภาวะในระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2557 – 2559 (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2557)  
  ขอมูลเหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางบางสวนที่ยกมาเพ่ือแสดงใหเห็นวามีองคความรูเก่ียวกับ
ผูสูงอายุในมิติตาง ๆ คอนขางครอบคลุม แตมิติที่ยังขาดหายไปคือการบูรณาการใหสังคมรอบตัวผูสูงอายุ
เขาใจและปฏิบัติตอผูสูงอายุไดอยางเปนองครวมทั้งประเทศ ดังน้ัน ขอมูลเหลาน้ีจึงสอดคลองกับขอสังเกตใน
เบ้ืองตนที่ต้ังไวโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แตไมไดหมายความวาองคความรูเหลาน้ีจะไมมี
ประโยชน ในทางกลับกันองคความรูเหลาน้ีมีประโยชนอยางมากตอโครงการวิจัยน้ีเพราะจะสังเคราะหองค
ความรูเหลาน้ีมาสรางเปนสวนหน่ึงของตัวช้ีวัดการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยตอไป 
 
  บทบาทของวัดและพระสงฆ 

  องคความรูเก่ียวกับบทบาทของวัดและพระสงฆถือวามีนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนของวัด
มากกวา 30,000 แหง และพระภิกษุสามเณรมากกวา 300,000 รูป ทั่วประเทศ และขอที่นาสังเกตเปนอยาง
ย่ิงคือ การวิจัยเกือบทั้งหมดเปนวิทยานิพนธซึ่งดําเนินการโดยพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย แมจะคิดไดวางานของนิสิตสําเร็จไดก็เพราะการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาเทากับอาจารยที่
ปรึกษามีองคความรูในเรื่องน้ัน ๆ ดวย แตก็ไมมีนํ้าหนักมากพอที่จะแสดงใหเห็นความสนใจและเอาใจใสตอ
การศึกษาวิจัยบทบาทของวัดและพระสงฆเพราะประเด็นการศึกษาในวิทยานิพนธนอกจากจะมีวิธีการศึกษา
และขอบเขตการศึกษาที่ซ้ําซอนกันแลว ยังไมมีความตอเน่ืองและไมนําไปสูการประยุกตขยายผลในทาง
ปฏิบัติ ขอน้ีแสดงใหเห็นถึงความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับบทบาทของวัดและพระสงฆ
โดยเฉพาะในปจจุบันที่วัดตองปรับตัวรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งเทาที่คนพบมีงานวิจัยเพียงฉบับเดียวที่ศึกษาวัด
กับผูสูงอายุคืองานวิจัยของ เสาวภา พรสิริพงษ, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน และยงยุทธ บุราสิทธ์ิ (2557) เรื่อง 
“วัดในพุทธศาสนากับความพรอมในการรองรับสังคมผูสูงอายุ” ที่ช้ีใหเห็นวาวัดเปนตนทุนทางสังคมที่
ศักยภาพแตยังไมถูกพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน โครงการวิจัยน้ีจึงมุงพัฒนาศักยภาพที่วัดมีอยูแลวให
เกิดประโยชนเต็มศักยภาพ โดยการคัดเลือกวัดน้ันมีเกณฑของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติที่จะ
คัดเลือกในเบ้ืองตนวาวัดไดมาตรฐานหรือไมดังที่ปรากฏในหนังสือคูมือการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน 
(กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554)  

  อยางไรก็ตามขอมูลจากวิทยานิพนธเหลาน้ีทําใหเกิดความมั่นใจในระดับหน่ึงวาวัดและ
พระสงฆไดทําหนาที่ตอสังคมดานตาง ๆ ที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนาวัดเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย อยางนอยที่สุด 4 ดาน คือ ดานการศึกษาและวัฒนธรรม  ดานการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาชุมชนและสาธารณสงเคราะห ดังน้ี  

  1. บทบาทพระสงฆดานการศึกษาและวัฒนธรรม เชน วิทยานิพนธเรื่อง 1) บทบาทพระสงฆ
ที่มีตอการศึกษานอกโรงเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาคร (กนานุช เล็กวิจิตร, 2531) 2) บทบาท
พระสงฆในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดนครปฐม (พระครูประภัสรมโนธรรม (ธงทิพย ปภสฺสโร), 
2556) 3) การสงเสริมบทบาทพระสงฆในการจัดการศึกษาตามโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนละหานทราย
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รัชดาภิเษก อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (วันพิชิต ศรีสุข, 2549) 4) บทบาทพระสงฆกับการสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย: กรณีศึกษาในจังหวัดกระบ่ี (วัฒนา สิมมา, 2554)        5) 
บทบาทพระสงฆกับการสืบสานวัฒนธรรมไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร (พระมหาอํานาจ กตทีโป, 2555) 
6) บทบาทพระสงฆและการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษโบราณวัตถุสถาน: กรณีศึกษาชุมชน
โบราณบานควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี (พระมหาณัฐกิจ ทิมกลับ, 2553) 7) บทบาทพระสงฆ
ตอการปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูผูติดยาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดที่เปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติด
ยาเสพติดของกรมการศาสนา (พระมหาพันธศักด์ิ นาครอด, 2546)  และ 8) บทบาทพระสงฆในการนํา
หลักธรรมมาใชทํากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพ่ือการลดละเลิกอบายมุข: ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลวราภรณ 
(เฉลิม ฐิติสีโล) (พระมหาวิเชียร กิตฺติโสภโณ, 2547)   

  2. บทบาทของพระสงฆดานอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน วิทยานิพนธเรื่อง             
1) บทบาทพระสงฆในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ: กรณีศึกษาการจัดการปาตนนํ้า อําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา (เกษริน สุขตัว, 2545) 2) บทบาทพระสงฆในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ: กรณีศึกษาการจัดการ
ปาตนนํ้า อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา (จรินทร ยังสังข, 2541) 3) บทบาทพระสงฆกับการอนุรักษทรัพยากรปา
ไมในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก: กรณีศึกษาพุทธอุทยานวัดเขาศาลา อําเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร (เฉลิมเกียรติ แกวหอม, 2552) 4) บทบาทพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน
จังหวัดราชบุรี (ณัฐชยา สมเขียวหวาน, 2541) 5) การศึกษาบทบาทพระสงฆกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม: 
ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทพระนิภากรโสภณ (ไกร ฐานิสฺสโร) วัดหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค (พระครูใบฎีกาถาวร สุรปฺโญ (เสนสอน), 2554) 6) บทบาทพระสงฆกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาปาชุมชนบานปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (พระ
มหาพระยนต สนฺตจิตฺโต (พันธวัตร), 2550) 7) บทบาทพระสงฆและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการปาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พระอุปกรณ อุปกาโร, 2544)   

  3. บทบาทพระสงฆดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม เชน วิทยานิพนธ
เรื่อง 1) บทบาทพระสงฆกับการพัฒนา: กรณีศึกษาหลวงปูเครื่อง สุภทฺโท (ฉัตรชัย ไชยโยธา, 2549)          2) 
ปจจัยที่มีผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด (ชัยมงคล ศรีทองแดง, 
2552) 3) บทบาทพระสงฆตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน (บุญมี ทําโท, 2551) 4) บทบาท
พระสงฆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆอําเภอลอง จังหวัดแพร (พระครูสุจิณธรรม
นิวิฐ (สมจิตร อธิปฺโญ), 2554) 5) บทบาทพระสงฆและการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมหนวยอบรม
ประชาชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแมสาย หมูที่ 8 ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย (พระครูนิ
วิฐสุภาจารคุณ (กิตติมศักด์ิ เสนาวะนา), 2554) 6) บทบาทพระสงฆในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระครูปลัดสํารวย สิริสาโร (ชางกระโทก), 2556) 7) บทบาท
พระสงฆในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนในอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (พระครูสมุหมงคล 
สิริมงฺคโล (มหาเจริญ), 2556) 8) บทบาทพระสงฆที่มีตอการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (พระครูวิสุทธิสรคุณ (วิชิต วิชิโต), 2554) 9) บทบาทพระสงฆที่มี
ตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (พระครูโกศลกิจจา
นุการ (ณรงค ญาณวีโร), 2556) 10) บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณีพระครูอุดมพัฒนากร 
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(กร (สายเนตร) ยโสธโร) วัดอุตตมผลราม บานขามเปย ตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี (พระมหาสมคิด สาระภา, 2550) 11) บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณีพระนิ
ภากรโสภณ (ไกร ฐานิสฺสโร) วัดหนองกลับ หมูที่ 3 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 
(พระมหาสุทัศน ปุลาสะเก, 2551) 12) บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบท ศึกษากรณีพระเทพสีมาภรณกับ
การพัฒนาชนบทในจังหวัดนครราชสีมา (พระมหาไพสิทธ์ิ สัตยาวุธ, 2542) 13) บทบาทพระสงฆในฐานะ
ทรัพยากรมนุษยและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย (พระมหาโยธิน ละมูล , 2545) 14) บทบาทพระสงฆตอการ
พัฒนาหมูบาน: กรณีศึกษาชุมชนวัดโปงคํา หมูที่ 5 ตําบลดูพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน (พระวิฑูรย       
สุรจิตต, 2546) 15) บทบาทพระสงฆในชุมชนหมูบานธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (พระศรีธาตุ 
สิงหประทุม, 2555) 16) การศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาพระราชพิพัฒนาภรณ 
(ชูชาติ กณฺตวณฺโณ) เจาอาวาสวัดทาไทร ตําบลทาทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี (พระ
ศักด์ิชัย ออนหาดพอ, 2551) 17) บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาตําบลนายม อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ (พระอธิการประวัติ กัณหะคุณ, 2550) 18) บทบาทพระสงฆตอการสรางชุมชนเขมแข็ง 
ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆกลุมสหธรรมเพ่ือการพัฒนาในจังหวัดสุรินทร (พระมหารัตนพล รตนพโล (กาน
เพชร), 2547) 19) บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พระมหาชูศักด์ิ นอย
สันเทียะ, 2545) 20) บทบาทพระสงฆในการสงเสริมองคกรชุมชนเพ่ือสรางทุนชุมชน: กลุมสัจจะสะสมทรัพย 
จังหวัดตราด (พระมหาวิสมัญญา ติกฺขจิตฺโต, 2544) 21) บทบาทพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา (สุริยา รักการศิลป, 2553) 22) บทบาทพระสงฆในการสงเสริมชาวบานใหพ่ึงตนเอง: ศึกษากรณี
พระครูพิพิธธรรมรส (พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม (ยาจิตร), 2549) 23) การศึกษาบทบาทพระสงฆตอการมีสวน
รวมในการปองกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่กองบังคับการตํารวจภูธร 3 (วรลภย สุวรรณเกษการ, 2536)     
24) บาน วัด โรงเรียนกับการใชวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว (ยุรนันท ตาม
กาล, 2557) 25) วัดและศาสนสถานในมิติของการทองเที่ยว (กรรณิกา คําดี, 2558) 26) บทบาทพระสงฆใน
การดําเนินงานเรื่องเอดสในชุมชน (พระธนวรรธน วรรณลีย, 2549) 27) บทบาทพระสงฆในการสรางชุมชน
เขมแข็ง: ศึกษากรณีชุมชนบานขุน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (สุภารัตน รักษมณี, 2552) 28) บทบาท
พระสงฆที่สงเคราะหเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยูในวัดเขตจังหวัดอางทอง (พระอรรถชัย สกลสุภาภรณ, 2542) 
และ 29) บทบาทพระสงฆตอการชวยเหลือผูติดเช้ือเอดสและผูปายเอดส (พระเอกชาตรี สุขแสน, 2542)  

  4. บทบาทของวัดตอชุมชนและสาธารณสงเคราะห เชน วิทยาพนธเรื่อง 1) ความสัมพันธ
ระหวางวัดกับชุมชน กรณีศึกษาวัดนามสมมุติกับชุมชนนามสมมุติ จังหวัดกาญจนบุรี (ดํารงคศักด์ิ มีสุนทร, 
2556)  และ 2) บทบาทของวัดที่มีตองานดานสาธารณสงเคราะห: กรณีศึกษาชุมชนบานฆองนอย จังหวัด
ราชบุรี (พระครูชินวรานุวัตร (คํายวง), 2554)   

 ในงานวิจัย 46 เรื่องที่ยกมาเปนตัวอยางน้ีเปนงานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ 44 เรื่อง สวน
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของวัดมีเพียง 2 เรื่อง แสดงใหเห็นถึงการศึกษาที่มุงไปที่ตัวบุคคลหรือเชิงปจเจกเปน
หลักที่ไมสามารถทําใหเห็นภาพโครงสรางของวัดในฐานะสถาบันทางสังคม จึงยากที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางได ดังน้ัน จึงไมนาแปลกใจที่เมื่อเจาอาวาสวัดมรณภาพแลว วัดที่เคยรุงเรืองก็เสื่อม
ลงอยางเห็นไดชัดเพราะการณทั้งหมดขึ้นอยูกับบุคคลผูเดียวไมมีระบบรองรับ ซึ่งระบบจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
วัดมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเจาอาวาสมรณภาพแลวระบบก็ยังคงอยู เจาอาวาสรูปตอไปก็
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สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของวัดไดตอไป เพราะเหตุน้ี โครงการวิจัยน้ี จึงมุงศึกษาวัดซึ่งรวมพระภิกษุ
สามเณรและโครงสรางอ่ืน ๆ ไวดวยเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนในการพัฒนาจนกวาวัดจะสามารถรองรับสังคมสูง
วัยไดและสามารถดําเนินการตอไปไดไมวาเจาอาวาสจะเปลี่ยนหรือไมก็ตาม 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 งานวิจัยเรื่อง วัดในพุทธศาสนากับความพรอมในการรองรับสังคมผูสูงอายุ (เสาวภา พรสิริพงษ, ขวัญ
จิต ศศิวงศาโรจน และ ยงยุทธ บุราสิทธ์ิ, 2557) ถือวาเปนงานวิจัยเพียงเลมเดียวในขณะน้ีที่ศึกษาความ
พรอมของวัดในการรองรับสังคมผูสูงวัย โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  กลุมตัวอยาง 
จํานวน 866 วัด จากประชากรวัดพัฒนาตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 2,693 วัด  ระหวางป พ.ศ. 2554-2555 
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม วัดสวนใหญ มีความพรอมในระดับปานกลาง 
 ขอสังเกตประการแรกสําหรับงานวิจัยช้ินน้ี คือ กลุมตัวอยางที่คัดเฉพาะวัดพัฒนาตัวอยาง แมจะแบง
ออกเปนวัดที่เปนอุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอยาง วัดพัฒนาตัวอยางดีเดน และวัดที่เปนสํานักปฏิบัติธรรม
ดีเดน สวนวัดทั่วไปอีก 32,815 แหง ไมไดเปนประชากร/กลุมตัวอยาง จึงไมสะทอนภาพรวมของวัดทั่ว
ประเทศรวมทุกประเภทมีจํานวน 35,508 แหง ตามที่ระบุในงานวิจัยน้ัน เมื่อเปนเชนน้ี ผลการวิจัยจึงไมอาจ
นําไปใชกับวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดทั่วไป เวนแตนําไปใชโดยเทียบเคียง 
 การเทียบเคียงผลการวิจัยอาจกระทําไดโดยการยอมรับในเบ้ืองตนวา วัดมี 2 กลุม คือ วัดพัฒนา
ตัวอยาง และวัดทั่วไป โดยกลุมแรกมีระดับการพัฒนาที่สูงกวากลุมหลังตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ หากกลุมแรกมีระดับการพัฒนาอยูในระดับที่ 1 กลุมหลังยอมอยูในระดับที่ 2 ดังน้ี
เรื่อยไป ดังน้ัน เมื่อผลการวิจัยระบุวา โดยภาพรวมวัดสวนใหญ (วัดพัฒนาตัวอยาง) มีความพรอม อยูในระดับ
ปานกลาง วัดทั่วไปยอมมีความพรอม อยูในระดับนอย 
 ภาพรวมวัดสวนใหญ ที่มีความพรอมอยูในระดับปานกลางน้ัน คิดเปนรอยละ 56.2 สวนอีกรอยละ 
42.8 แบงเปนระดับมาก รอยละ 32.8 และระดับนอย รอยละ 11.0 เมื่อเทียบเคียงกับวัดทั่วไปแสดงวา มี
ระดับความพรอมปานกลาง รอยละ 32.8 และนอยที่สุด รอยละ 11.0 ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา ระดับความ
พรอมรองรับสังคมสูงวัยของวัดทั่วไปโดยภาพรวมอยูในระดับนอยถึงปานกลาง คิดเปนรอยละ 89 
(56.2+32.8)  
 นอกจากนําเสนอวัดโดยภาพรวมแลว เสาวภา และคณะ ยังไดนําเสนอวัดแยกตามภาคดัวย โดยแยก
เปนเหนือ กลาง อีสาน และใต เมื่อเรียงตามระดับความพรอม ไดแก กลาง ระดับมาก รอยละ 45.2 รองลงมา 
คือ เหนือ รอยละ 41.9 อีสาน รอยละ 31.2 และ ใต รอยละ 29.2 เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคกลางซึ่งรวมทั้ง
ภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรีซึ่งเปนขอบเขตเชิงพ้ืนที่ของโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูน้ี พบวาระดับ
ความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงนอยเพราะรวมกันแลวไดรอยละ 54.8 (45.2+9.6) ใน
ทํานองเดียวกันเมื่อเทียบกับวัดทั่วไปเทากับวาวัดในจังหวัดชลบุรีโดยภาพรวมมีความพรอมอยูในระดับนอย
ถึงนอยที่สุด 
 ขอสังเกตอีก 2 ประการ คือ สิ่งที่วัดขาด และปจจัยที่สงผลตอความพรอมของวัด 
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  สิ่งที่วัดโดยสวนมากขาด คือ หองนํ้าเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 74.1 แตเมื่อ
พิจารณาทุกรายการที่อยูในหมวดเดียวกันกับหองนํ้าคือสาธารณูปโภคและลักษณะทางกายภาพ พบวา ไมใช
หองนํ้ารายการเดียวเทาน้ัน แตยังมีรายการอ่ืนอีกที่ขาด 7 อยาง ไดแก สถานีวิทยุชุมชน รอยละ 88.1 
พิพิธภัณฑพ้ืนบาน รอยละ 70.2 ศูนย/หนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพ รอยละ 69.3 ศูนยสงเสริมอาชีพ รอย
ละ 80.6 ชมรมผูสูงอายุ รอยละ 74.3 ศูนยตาง ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุ รอยละ 72.6 และกลุม/ชมรมอ่ืน ๆ รอย
ละ 81.7 ในจํานวนน้ี จํานวน 3 รายการขาดแคลนนอยกวาหองนํ้า อีกจํานวน 4 รายการ ขาดแคลนมากกวา 
คําถามคือทําไม เสาวภา และคณะ ไมนําเสนอรายการเหลาน้ีดวย โดยเฉพาะรายการที่ขาดแคลนมากกวา 
อาจเปนไปไดวาเมื่อเทียบกับหองนํ้า รายการเหลาน้ีไมจําเปนนักสําหรับผูสูงอายุที่มาวัด ทั้งในมุมมองจากวัดก็
ไมจําเปนนักที่ตองมี เพราะแมไมมีวัดหรือวัดไมมี ก็สามารถทําไดในที่อ่ืน ๆ และอาจทําไดดีกวาวัดดวย ซึ่ง
นาจะเปนเชนน้ันเมื่อพิจารณารายการที่เหลือทุกรายการไมไดเกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรงยกเวนหองนํ้าที่
ระบุไวชัดเจนวาสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิดเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ และแนวคิดการ
ออกแบบเพ่ือทุกคน ที่มีสิ่งเหลาน้ีอยูในรายการที่ตองมีสําหรับผูสูงอายุ 
  ขอสังเกตประการสุดทาย คือ ปจจัยที่สงผลตอความพรอมของวัด มี 3 สวน ไดแก เจา
อาวาส ปริมาณและคุณภาพของพระในวัด และชุมชน หรืออาจรวมและทอนลงใหเหลือ 2 สวน ก็ได คือ พระ 
(เจาอาวาสและพระในวัด) กับชุมชน โดยเฉพาะเจาอาวาส ขอคนพบจากงานวิจัยระบุวาเปนบุคคลสําคัญที่จะ
ทําใหวัดน้ันมีความพรอมมากหรือนอย เจาอาวาสวัดที่มีความพรอมมากน้ัน สวนใหญมีคุณสมบัติ 4 อยาง 
ไดแก 1) เปนผูที่มีความสามารถในการบริหาร เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถวิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ได นาไปสูการวางแผนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวัดใหเปนที่พ่ึงของชุมชนได 2) มีความรูสึก
เปนสวนหน่ึงของชุมชน “รูรอนรูหนาวกับชุมชน” วัดจะอยูไดตองอาศัยศรัทธาจากชุมชน ดังน้ัน จึงให
ความสําคัญกับชีวิตความเปนอยูของชาวบานในชุมชน 3) มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีม และมี
ความสามารถในการเลือกใชคนไดอยางเหมาะสม 4) สามารถทํางานรวมกับชุมชน และเครือขายตาง ๆ เพ่ือ
นําสรรพกําลังจากชุมชน และเครือขายมารวมในการพัฒนาวัด จากขอคนพบน้ีหมายความวา เจาอาวาสคือ
บุคคลสําคัญที่สุดและที่สําคัญก็เพราะประสานกับชุมชนได ดังน้ัน วัด/เจาอาวาสจึงตองเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกับชุมชน 
 อยางไรก็ตาม แมงานวิจัยของเสาวภา และคณะ จะมีประเด็นใหต้ังขอสังเกต แตถือเปนงานช้ินแรก
และอาจจะเปนช้ินเดียวที่มีอยูในขณะน้ีที่ศึกษาความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัย และเปน
ประโยชนอยางมากตอโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูน้ี ในอันจะกําหนดกลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัดความพรอม 
และผูมีสวนรวมในการพัฒนาวัดใหเหมาะสมตอไป 
 ดังกลาวแลววา งานวิจัยที่เกี่ยวกับวัดดานการรองรับสังคมสูงวัยยังขาดอยู ทําใหงานวิจัยที่จะปริทัศน
ตอไปสัมพันธกับโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูน้ีเพียงบางดานเทาน้ัน ไดแก งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัด
เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนในจังหวัดชลบุรี (พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปฺโญ  พระมหากฤษฎา กิตฺติ
โสภโณ และ สุรพล สุยะพรม, 2560) เปนงานวิจัยระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคประกอบในการพัฒนาวัดเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน   
2) ศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนในจังหวัดชลบุรี 3) นําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาวัดเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนในจังหวัดชลบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสาน
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วิธี ระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 20 รูป/คนในการ
รวบรวมขอมูล ผูเช่ียวชาญจานวน 12 รูป/คนในการสนทนากลุมเฉพาะ ในเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ
พระสงฆจังหวัดชลบุรี จํานวน 371 รูป  
  ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบในการพัฒนาวัดเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 
มี 6 องคประกอบ คือ (1) เปนศูนยการเรียนรูชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (2) มีกิจกรรมที่นําไปสู
กระบวนการคิดเพ่ือการแกไขปญหา (3) มีการใหบริการที่สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูสารสนเทศ (4) เปน
แหลงการเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา (5) เปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่มีความ
รื่นรมย โดยปรับภูมิทัศนใหสัปปายะ (6) เปนเครือขายแหงการเรียนรูและศูนยการเรียนรูเสมือนจริง 2) สภาพ
ทั่วไปในการพัฒนาวัดเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนในจังหวัดชลบุรี พบวา ในการบริหารจัดการวัด 
เจาอาวาสถือวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาวัด ในจังหวัดชลบุรี 6 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปกครอง ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
และดานการสาธารณูปการ อยูในระดับมาก สวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง 3) รูปแบบการพัฒนาวัด
เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนในจังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 6 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 จัดแหลง
เรียนรู ดานภูมิปญญาทองถิ่น รูปแบบที่ 2 กิจกรรมที่นําไปสูกระบวนการคิดเพ่ือการแกไขปญหา รูปแบบที่ 3 
จัดแหลงเรียนรู ดานเทคโนโลยี รูปแบบที่ 4 จัดแหลงเรียนรู ดานศิลปวัฒนธรรม รูปแบบที่ 5 จัดแหลงเรียนรู
ดานวิถีชุมชน รูปแบบที ่6 สรางเครือขายแหลงการเรียนรู  
 องคความรูที่ไดจากงานวิจัยของพระครูปลัดสราวุธ และคณะ คือ องคประกอบในการพัฒนาวัดเพ่ือ
เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน ที่เหมาะสําหรับคนทุกวัย ไมไดเจาะจงที่ผูสูงอายุหรือสังคมสูงวัย มี 6 
ดาน หน่ึงในน้ันคือภูมิทัศนอันนารื่นรมยเปนสัปปายะซึ่งก็คือดานสาธารณูปการอันหมายรวมถึงอาคารและ
สถานที่ดวย แสดงวาการพัฒนาวัดไมวาเพ่ือชุมชนที่ครอบคลุมคนทุกวัย หรือเฉพาะเจาะจงที่ผูสูงวัย/สังคมสูง
วัย สิ่งที่จะขาดไมไดคือความพรอมดานสาธารณูปการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวภา และคณะ ที่ระบุ
กอนหนา นอกจากน้ี งานวิจัยทั้งสองยังระบุเหมือนกันวาผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคือเจาอาวาส  
 ขอคนพบจากงานวิจัยของพระครูปลัดสราวุธ และคณะ ดานสาธารณูปการในการพัฒนาวัดอยูระดับ
มาก สอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของเสาวภา และคณะ แตเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดแลว
นํามาเทียบกับเปาหมายของการวิจัยและกลุมตัวอยางกับโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูน้ี ระดับการ
พัฒนาและความพรอมอาจลดลง ดังอภิปรายไวแลวกอนหนา โอกาสน้ีจะกลาวเฉพาะระดับการพัฒนาที่อาจ
ลดลงเพราะเปาหมายของการพัฒนาวัดในงานวิจัยของพระครูปลัดสราวุธ และคณะน้ัน คือ เพ่ือชุมชนที่
ครอบคลุมคนทุกวัย และเมื่อแบงคนออกเปน 3 วัย คือ เยาวชน ผูใหญ และผูสูงวัย แลวรวมและทอนลงเหลอื
เพียง 2 กลุม คือ ผูไมสูงวัยกับผูสูงวัย กลุมแรกมีจํานวนมากกวาดังน้ันในการเก็บขอมูลหากกลุมแรกเห็นไปใน
ทิศทางใดก็จะไดผลการวิจัยไปในทิศทางน้ัน และสาธารณูปการที่เหมาะกับผูไมสูงวัยยอมไมเหมาะกับผูสูงวัย 
ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดวาเมื่อแยกเฉพาะผูสูงวัย สภาพของสาธารณูปการอาจมีระดับการพัฒนาอยูใน
ระดับนอย เมื่อรวมขอคนพบของงานวิจัยทั้งสองแลวคัดแยกใหสอดคลองกับโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการ
อยูน้ี ถือไดวา ความพรอมและระดับการพัฒนาของวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอยูในระดับนอยน่ันเอง 
 งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีตามเกณฑสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พระครูวินัยธรถวิล เรียบรอย ดิเรก สุขสุนัย และ
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ประพันธ สหพัฒนา, 2557) เปนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค
เพ่ือ ศึกษาระดับการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตการปกครอง คณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ตามเกณฑสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดของ
เจาอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามเกณฑ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ กลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก พระ จํานวน 274 รูป และ เจาอาวาสและผูนําชุมชน รวมทั้งหมด 
12 รูป/คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน รายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย
ดังน้ี ดานสาธารณูปการ ดานการปกครอง ดาน การเผยแพรศาสนธรรม ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษา
สงเคราะห และดานสาธารณสงเคราะห และ แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดเฉพาะดาน
สาธารณูปการ ควรมีการวางผังในการกอสรางอยางชัดเจน และมีการวางแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ในการ
ปลูกสิ่งกอสรางในอนาคตอยางรอบคอบ ตลอดจนควรดูแลรักษาความสะอาดเสนาสนะ และบริเวณสถานที่
ตาง ๆ ภายในวัดอยูเสมอ เพ่ือใหวัดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม เหมาะสําหรับการบําเพ็ญ
บุญกุศลของพุทธศาสนิกชน  
 ขอคนพบจากงานวิจัยของพระครูวินัยธรถวิล และคณะ ที่ระบุวาระดับการบริหารจัดการวัดของเจา
อาวาส โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง สนับสนุนขอคนพบจากงานวิจัยของเสาวภา ที่ระบุวาความพรอม
ของวัดในการรองรับสังคมสูงวัย โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง งานวิจัยแรกสะทอนประสิทธิภาพของ
บุคคลที่พัฒนา สวนงานวิจัยหลังสะทอนผลของการพัฒนา เมื่อผูพัฒนามีประสิทธิภาพระดับปานกลางผลของ
การพัฒนาก็อยูในระดับปานกลางเชนกัน  
 งานวิจัยระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอีกเรื่องหน่ึง แนวทางการพัฒนาวัดในเขต
อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรีสูความเปนมาตรฐาน ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอาจารยสอง
คนเปนที่ปรึกษาและเปนคนเดียวกับงานวิจัยขางตน (พระมหาวินัย แกวกรอง ดิเรก สุขสุนัย และประพันธ 
สหพัฒนา, 2557) ศึกษาระดับคุณภาพของวัดในเขตอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ตามมาตรฐานของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และแนวทางการพัฒนาวัด กลุมตัวอยาง คือ พระจํานวน 100 รูป และ
พระสังฆาธิการ จํานวน 12 รูป ไดผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันโดยสิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาคือแนวทางในการพัฒนา
ดานสาธารณูปการ ควรพัฒนาใหบริเวณวัดสงบและมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
 ขอคนพบจากงานวิจัยทั้งสองเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาวัด สะทอนวา เจาอาวาสยังขาดการ
วางแผนในการกอสรางอยางชัดเจน ขาดการวางแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ในการปลูกสิ่งกอสรางในอนาคต
อยางรอบคอบ ขาดการดูแลรักษาความสะอาดเสนาสนะและบริเวณสถานที่ตาง ๆ ขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอย ขาดความเหมาะสมสําหรับการบําเพ็ญกุศลของประชาชน และขาดความสงบในบริเวณวัด 
 งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัด
นครปฐม (พระมหาเกริกชัย เริญไธสง และนพพร จันทรนําชู, 2558 หนา 207-218) เปนงานวิจัยระดับ
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของ
สํานักงาน พระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบระดับการพัฒนาวัดจําแนกตาม
สถานภาพวัด 3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอระดับการพัฒนาวัด 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาวัด ใชวิธีวิจัยทั้งเชิง
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ปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับการพัฒนาวัด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง 2) กลุม
ตัวอยางที่มี อายุ ระดับการศึกษาทางเปรียญธรรม อายุของวัด และการเปนวัดพัฒนา มีระดับการพัฒนา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปจจัยดานภาวะผูนํา ปจจัยดานองคกร และปจจัยดาน
การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายระดับการพัฒนาวัดรวมกันไดรอยละ 55.90 4) แนวทางการพัฒนาวัด
เฉพาะดานสาธารณูปการ พบวา ควรเล็งเห็นความจําเปนในการสรางถาวรวัตถุ ที่เนนประหยัด และเนน
สุขลักษณะ ทั้งยังรักษาสิ่งแวดลอม  
 ขอคนพบจากงานวิจัยน้ี ยืนยันระดับการพัฒนาของวัดวาอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกับงานวิจัย
ทุกเรื่องที่กลาวมาขางตน ขอคนพบที่ตางไปจากงานวิจัยกอนหนาคือคุณภาพของคนและสภาพของวัดมีผลตอ
ระดับการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี ระดับการพัฒนาวัดยังสามารถทํานายไดดวยปจจัยดานภาวะ
ผูนํา องคกร และการสนับสนุนทางสังคม และแนวทางการพัฒนาวัดเฉพาะดานสาธารณูปการ สะทอนวา ยัง
ขาดการคํานึงถึงความจําเปนในการสรางถาวรวัตถุ ความประหยัด สุขลักษณ และการรักษาสิ่งแวดลอม 
 งานวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่: การดูแลผูสูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ (สุภัทร
ชัย สีสะใบ  ประเสริฐ ธิลาว  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, 2562) พบวา    
วัดบางโฉลงใน เปนวัดหน่ึงที่จะเปนตนแบบในการดําเนินกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุตามแนวพุทธ เพราะมีความ
พรอมทั้งดานอาคารสถานที่ และกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุในองครวม เน่ืองจากวัดมีการออกแบบ
สถานที่ หองนํ้า หองสุขา ทางเดิน ทางลาด ราวจับ และลิฟต สําหรับผูสูงอายุในการเดินทางในแตละที่ภายใน
บริเวณวัด มีกิจกรรมหลากหลายตอเน่ือง และมีภาคีตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของเขามาสมทบและ
ดําเนินการรวมกัน  
 ขอคนพบจากงานวิจัยของสุภัทรชัย และคณะ ช้ีใหเห็นความตางที่สําคัญซึ่งวัดบางโฉลงในมี คือ 
อาคารสถานที่ที่มีการบริหารจัดการและปรับปรุงใหเอ้ืออํานวยสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งยํ้าใหเห็นความสําคัญของ
อาคารสถานที่ในฐานะเปนองคประกอบจําเปนในการรองรับสังคมสูงวัยของวัด สวนกิจกรรมน้ันไมมีอะไร
แตกตางจากวัดทั่วไปคือเปนการจัดกิจกรรมวิถีพุทธที่เก่ียวเน่ืองกับวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี และวัน
สําคัญของชาติ แมจะมีกิจกรรมเสริมในสวนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีก็ตาม 
 จากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่ เ ก่ียวของ ช้ีวาวัดจําเปนตองปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค ซึ่งสามารถสะทอนเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพที่ 
2.1 
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แผนภาพที่ 2.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

 จากภาพที่ 2.1 อธิบายไดวา วัดซึ่งหมายรวมถึงองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 1) สาธารณูปโภค คือ 
โครงสราง อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ สิ่งแวดลอม 2) ผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการ คือ พระสงฆ 
คณะกรรมการวัด และชุมชน 3) กิจกรรมที่จัดขึ้นและการบริหารจัดการ สัมพันธกับบุคคล ภาคี และ
หนวยงานทั้งที่เปนผูสูงอายุและไมใชผูสูงอายุ จําเปนตองปรับโครงสรางสาธารณูปการใหเหมาะสมกับสังคม
สูงวัยเพ่ือเปนวัดที่สามารถรองรับสังคมสูงวัยได โดยในระยะที่ 1 ซึ่งจะเปนผลของโครงการวิจัยน้ี คือ 
แผนพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

วัดในจังหวัดชลบุร ี

     - โครงสราง อาคารสถานที่ วัสดุ 

อุปกรณ สิ่งแวดลอม 

     - บทบาทพระสงฆ คณะกรรมการ 

ชุมชน 

     - กิจกรรม การบริหารจัดการ 

บุคคลและหนวยงานทีส่ัมพนัธกับวัด 

     - ผูสูงอายุ และ ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ที่

ไมใชผูสูงอายุ 

     - หนวยงานที่สัมพันธกับผูสูงอายุมิติ

ตาง ๆ และ หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับ

วัด แมไมสมัพันธกับผูสูงอายุ 

วัดที่สามารถรองรับสงัคมสูงวัย: 

ระยะที่ 1 แผนพัฒนา 
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บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  โครงการวิจัยน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แยกออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก  ขั้นที่ 1 กระบวนการพัฒนา
ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) การสังเคราะหเอกสาร และ 2) การสังเกตอยางมีสวนรวม เพ่ือนําไปสู
การกําหนดตัวช้ีวัดใชประกอบการคัดเลือกวัดเขารวมโครงการวิจัยและวัดระดับความพรอมของวัด และ ขั้นที่ 
2 กระบวนการคันหาแนวทางและวางแผนพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย คือ การสัมภาษณแทนการประชุม
กลุมยอย เพ่ือนําไปสูการวัดและประเมินความพรอมของวัด คนหาแนวทาง และวางแผนพัฒนาวัดใหสามารถ
รองรับสังคมสูงวัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ข้ันที่ 1 กระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัด 
  

 2.1 การสังเคราะหเอกสาร 
   
 เอกสารที่ใชในการสังเคราะห มี 2 สวน คือ สวนที่ 1 เก่ียวกับการพัฒนาวัด และสวนที่ 2 เก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะกับผูสูงอายุ ดังน้ี 
 เกณฑการคัดเลือกเอกสารสวนที่ 1 ประกอบดวย 1) เปนเอกสารที่ใหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาวัดที่
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เก่ียวของ คือ มหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือ
หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  2) เปนเอกสารที่ยังใชอยูในปจจุบัน จํานวน 6 รายการ ดังตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวัด 
 
รายการ ชื่อเรื่อง หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

1 คูมือการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน สํ า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
แหงชาติ 

2 คูมือการประเมินมาตรฐานการพัฒนาวัด สํ า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
แหงชาติ 

3 คูมือการประกันคุณภาพ (หรือรับรองมาตรฐาน) สําหรับวัด
ดานสาธารณูปการ (สิ่งแวดลอมและภูมิทัศน) ภายในวัด 
ประจําป 2553 

สํ า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
แหงชาติ 



31 
 

รายการ ชื่อเรื่อง หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
4 คูมือการประเมินผลการประกันคุณภาพ (หรือรับรอง

มาตรฐาน) สําหรับวัด ดานสาธารณูปการ (สิ่งแวดลอมและ
ภูมิทัศน) ภายในวัด ประจําป 2553 

สํ า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
แหงชาติ 

5 แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
2560 – 2564 

มหาเถรสมาคม (พระราชวรเมธี 
และคณะ) 

6 คูมือการดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข: 
พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-มหาเถรสมาคม  
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.)  
-มหา วิทยาลั ยมหาม กุฏราช
วิทยาลัย (มมร.)  
-สํ า นั ก งานพระ พุทธศาสนา
แหงชาติ (พศ.)  
-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   
-กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

 
 เกณฑการคัดเลือกเอกสารสวนที่ 2 ประกอบดวย 1) เปนเอกสารที่ใหขอมูลเก่ียวกับการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับผูสูงอายุ ที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2) เปนเอกสารที่
ยังใชอยูในปจจุบัน จํานวน 7 รายการ ดังตารางที่ 3.2  
 
ตารางที่ 3.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะกับผูสูงอายุ 
 
รายการ ชื่อเรื่อง หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

1 กฎกระทรวง (มหาดไทย) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 (ใชอักษรยอ
วา กฎฯ) 

กระทรวงมหาดไทย 

2 คูมือการดําเนินงานเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ (Global 
Age – Friendly Cities: A Guide) 

กระทรวงสาธารณสุข 

3 คูมือการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ
ผูสูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
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รายการ ชื่อเรื่อง หนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
4 มาตรฐานบานพักผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 
5 คูมือแนวทางการอบรมผูดูแลผูสูงอายุหลักสูตร 420 ช่ัวโมง กระทรวงสาธารณสุข 
6 ขอแนะนําการออกแบบสภาพแวดลอมและที่พักอาศัยของ

ผูสูงอายุ 
 

-หนวยปฏิบัติการวิจัย
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-สํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พม.). 

7 ขอแนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุก
คน (Buildings and Environments Design 
Recommendation for All) (2557). 

-สมาคมสถาปนิกสยาม 
-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  

 2.2 การสังเกตอยางมีสวนรวม  
   

 นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยไดรวมกิจกรรมและบําเพ็ญกุศลที่วัดในจังหวัดชลบุรี ทั้งในและนอกพรรษา 
ทั้งในวัดพระเล็ก วัดพระใหญ และวันปกติ จํานวนไมนอยกวา 10 ครั้ง ทั้งน้ี วันพระเล็ก คือ วันพระขึ้น/แรม 
8 ค่ํา วันพระใหญ คือ วันพระขึ้น/แรม 15 ค่ํา และวันปกติ คือ วันที่ไมใชวันพระ 
 ขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและการสังเกตอยางมีสวนรวม ถูกนํามาเปนแนวทางกําหนด
ตัวช้ีวัด ดังแผนภาพที่ 3.1 
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แผนภาพที่ 3.1 กระบวนการกําหนดตัวช้ีวัดความพรอมในการรับมือสังคมสูงวัยของวัด 

 

 
 

2.3 ตัวชี้วดั 5 รายการ  
  

สาธารณูโภคขั้นพ้ืนฐานที่วัดควรมีเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูสูงวัยใหสามารถประกอบกิจกรรม

และบําเพ็ญกุศลที่วัดไดโดยสะดวกและปลอดภัย แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอมน้ีต้ังอยูบนหลักการ 3 

ประการ ไดแก 1) มีความปลอดภัยทางกายภาพ 2) สามารถเขาถึงไดงาย และ 3) ดูแลรักษางาย เรียง

ตามลําดับต้ังแตเดินทางถึงวัด ประกอบกิจกรรม และเดินทางกลับ มี 5 รายการ ไดแก 1) ที่หรือลานจอดรถ 

2) หองนํ้าและหองสุขา 3) บันไดหรือทางเดิน 4) เกาอ้ี ที่น่ัง หรืออาสนะ 5) ปายธรรมะ หรือสัญลักษณตาง ๆ 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 2.3.1 ที่/ลาดจอดรถ  

 ที่จอดรถ (กฎฯขอ 12, 13 และ 14) สําหรับคนชรา ใหมีอัตราสวนดังน้ี 1) ถาจํานวนที่จอดรถ
ต้ังแต 10 คัน แตไมเกิน 50 คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับคนชราอยางนอย 1 คัน 2) ต้ังแต 51 แตไมเกิน 100 
อยางนอย 2 คัน 3) ต้ังแต 101 ขึ้นไป อยางนอย 2 คัน และเพ่ิมขึ้นอีก 1 คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ 100 
คันที่เพ่ิมขึ้น เศษของ 100 คัน ถาเกินกวา 50 คัน ใหคิดเปน 100 คัน  
 ที่จอดรถ ใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคารใหมากที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิว
เรียบ มีระดับเสมอกัน มีสัญลักษณบนพ้ืนของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถมีขนาดกวางไมนอยกวา 900 
มิลลิเมตร (มม.) และยาวไมนอยกวา 900 มม. และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา 300 มม. และยาวไมนอย
กวา 300 มม. ติดอยูสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 2,000 มม. ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน  
 ที่จอดรถตองเปนพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผากวางไมนอยกวา 2,400 มม. และยาวไมนอยกวา 6,000 
มม. และจัดใหมีที่วางขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา 1,000 มม. ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วาง
ดังกลาวตองมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 
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ภาพที่ 3.1 ที่/ลาดจอดรถผูใชเกาอ้ีลอ/ผูสูงอายุ 

ที่มา: สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
         และผูสงูอายุ. (ม.ป.ป.) หนา 9. 
 

2.3.2 หองน้ํา/สุขา 

 (1) หองสวม (กฎฯขอ 20 และ 21) ตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 1) มีพ้ืนที่วางภายในหองสวม

เพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1,500 มม. 2) ประตูของหองที่ต้ังโถ

สวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอกโดยตองเปดคางไดไมนอยกวา 90 องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมี

สัญลักษณติดไวที่ประตูดานหนาหองสวม 3) พ้ืนหองสวมตองมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถาเปนพ้ืนตาง

ระดับตองมีลักษณะเปนทางลาด และวัสดุปูพ้ืนหองสวมตองไมลื่น 4) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียง

เพียงพอไปยังชองระบายนํ้าทิ้งเพ่ือที่จะไมใหมีนํ้าขังบนพ้ืน 5) เปนโถสวมชนิดน่ังราบ สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 

450 มม. แตไมเกิน 500 มม. มีพนักพิงหลังที่ใหคนชราที่ไมสามารถน่ังทรงตัวไดเองใชพิงได และที่ปลอยนํ้า

เปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอ่ืนที่คนชราสามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหน่ึงของโถ

สวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากก่ึงกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา 450 มม. แตไมเกิน 500 มม. ตองมี

ราวจับที่ผนัง สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่คนชราที่น่ังเกาอ้ีลอสามารถเขาไปใชสวมไดโดยสะดวก 

ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน 500 มม. ตองมีราวจับ 6) มีราวจับบริเวณดานที่

ชิดผนังเพ่ือชวยในการผยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและแนวด่ิงโดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี (1) ราวจับใน

แนวนอนมีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 650 มม. แตไมเกิน 700 มม. และใหย่ืนล้ําออกมาจากดานหนาโถสวม

อีกไมนอยกวา 250 มม. แตไมเกิน 300 มม. (2) ราวจับในแนวด่ิงตอจากปลายของราวจับในแนวนอน
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ดานหนาโถสวมมีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอน ขึ้นไปอยางนอย 600 มม. ราวจับอาจเปนราว

ตอเน่ืองกันก็ได 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 หองนํ้า/สุขา 

ที่มา: สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  

          และผูสงูอายุ. (ม.ป.ป.) หนา 20. 
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(2) อุปกรณในหองนํ้า/สุขา 

 
                                                                             

สัญลักษณ 
1) โถสวมแบบน่ังราบ ความสูง 40 – 
45 เซนติเมตร  
2) ที่ใสกระดาษชําระ  
3) ปุมกดสัญญาณฉุกเฉิน  
4), 11) ราวจับติดผนังรูปตัวแอล  
5) ราวจับติดผนังพับขึ้นลงได 
6) อางลางมือ  
7) กระจกเงา  
8) ราวจับพยุงตัว  
10) เครื่องทํานํ้าอุน/ฝกบัว 
ทั้งน้ี ราวจับควรมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 – 4 เซนติเมตร 
 

 
ภาพที่ 3.3 อุปกรณในหองนํ้า/สุขา 

ที่มา: สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน  
                 และผูสูงอายุ. (ม.ป.ป.) หนา 21. 
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2.3.3 บนัได/ทางเดิน 

  (1) บันได (กฎฯขอ 11) ตองจัดใหมีบันไดที่คนชราใชไดอยางนอยช้ันละ 1 แหง โดยตองมี
ลักษณะ ดังน้ี 1) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1,500 มม. 2) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไมเกิน 2,000 มม. 
3) มีราวบันไดทั้งสองขาง 4) ลูกต้ังสูงไมเกิน 150 มม. ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว เหลือ
ความกวางไมนอยกวา 280 มม. และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมี
จมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน 20 มม. 5) พ้ืนผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น 6) ลูกต้ังบันไดหาม
เปดเปนชองโลง 7) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขช้ันของอาคารที่คนชราสามารถทราบ
ความหมายได ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เช่ือมระหวางช้ันของอาคาร  
 

 
 

ภาพที่ 3.4 ขัน้บันไดและจมกูบันได 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). หนา 30. 

 
  (2) ราวจับบันได [กฎฯขอ 8(7)] ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต 2,500 มม. ขึ้นไป ตองมีราวจับ
ทั้งสองดานโดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 1) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและ
ไมลื่น 2) มีลักษณะกลมโดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 30 มม. แตไมเกิน 40 มม. 3) สูงจากพ้ืนไมนอย
กวา 800 มม. แตไมเกิน 900 มม. 4) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 50 มม. มี
ความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา 120 มม. และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 5) ราวจับตองยาวตอเน่ือง 
และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการใช 6) ปลายของราวจับใหย่ืนเลยจาก
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา 300 มม.  
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ภาพที่ 3.5 ราวจับบันได (ความสูง ความยาว) 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). หนา 38. 

 
  (3) พ้ืนที่ตางระดับและทางลาด (กฎฯขอ 7 และ 8) หากระดับพ้ืนภายในอาคารหรือระดับ
พ้ืนภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน 20 มม. 
ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพ้ืนที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน 20 มม. ตองปาดมุมพ้ืน
สวนที่ตางระดับกันไมเกิน 45 องศา สวนทางลาดตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 1) พ้ืนผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไม
ลื่น 2) พ้ืนผิวของจุดตอเน่ืองระหวางพ้ืนกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 3) ความกวางสุทธิไมนอยกวา 900 มม. 
ในกรณีที่ทางลาดมีความยาว ของทุกชวงรวมกันต้ังแต 6,000 มม. ขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 
1,500 มม. 4) มีพ้ืนที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา 1,500 มม. 5) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน 
1:12 และมีความยาวชวงละไมเกิน 6,000 มม. ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มม. ตองจัดใหมีชานพักยาว
ไมนอยกวา 1,5000 มม. คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด 6) ทางลาดดานที่ไมมีผนังก้ัน ใหยกขอบสูงจาก
พ้ืนผิวของทางลาดไมนอยกวา 50 มม. และมีราวกันตก 7) ทางลาดที่มีความยาวต้ังแต 2,500 มม. ขึ้นไป ตอง
มีราวจับทั้งสองดานโดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี (1) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายใน
การจับและไมลื่น (2) มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 30 มม. แตไมเกิน 40 มม. (3) สูง
จากพ้ืนไมนอยกวา 800 มม. แตไมเกิน 900 มม. (4) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอย
กวา 50 มม. มีความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา 120 มม. และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ (5) ราวจับ
ตองยาวตอเน่ือง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการ
มองเห็น (6) ปลายของราวจับใหย่ืนเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาด ไมนอยกวา 300 มม. 8) มี
ปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขช้ันของอาคารที่คนชราสามารถทราบความหมายได ต้ังอยูบริเวณ
ทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เช่ือมระหวางช้ันของอาคาร 9) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทาง
ลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
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ภาพที่ 3.6 ทางลาด 

ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). หนา 33. 
 

2.3.4 เกาอ้ี/ทีน่ั่ง/อาสนะ 

 เกาอ้ีควรมี พนักพิง ความสูงระดับหัวเขา หรือสูงจากพ้ืนอยางเหมาะสมคือมีความสูงในระดับที่

เมื่อน่ังสามารถวางเทาถึงพ้ืนได และควรทําดวยวัสดุที่ไมเบาหรือหนักจนเกินไป  

 

 
 

ภาพที่ 3.7 เกาอ้ีมีพนักพิง 

ที่มา: กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร. (2557). หนา 109.  
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 2.3.5 ปายธรรมะ หรือสญัลกัษณตาง ๆ 

  (1) ปาย สีของปาย ควรตัดกับสิ่งรอบขางเพ่ือใหเดนและเห็นไดชัดเจน ควรใชสีขาว ดํา 

เหลือง แดง ฟา(นํ้าเงิน) และเขียว กรณีมีหลายสีในปายเดียวกัน ไมควรใชสีที่ใชรวมกันแลวอาจทําใหผู

บกพรองทางสายตาหรือการมองเห็นสับสน เชน สีแดง ไมใชรวมกับสีเขียว ปายใชสําหรับการหยุด การหาม 

อุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณดับเพลิง ใหใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณสีขาวบนพ้ืนหลังสีแดง ปายสําหรับเตือนให

ระวัง เชน ไฟ ขั้นบันได ใหใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณสีดําบนพ้ืนหลังสีเหลือง ปายใชสําหรับแสดงพ้ืนที่

ปลอดภัย เชน หองปฐมพยาบาล ใหใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณสีขาวบนพ้ืนหลังสีเขียว ปายใชสําหรับจุด

ติดตอเจาหนาที่ สอบถามขอมูลหรือตําแหนงอุปกรณสื่อสาร เชน โทรศัพท ใหใชตัวหนังสือหรือสัญลักษณสี

ขาวบนพ้ืนหลังสีฟา ตําแหนงของปาย ตองไมกีดขวางทั้งในแนวต้ัง-แนวนอน และไมกีดขวางทางสัญจรใน

กรณีที่อาจมีคนหยุดอาน ปายแขวน ควรอยูสูงจากพ้ืนวัดถึงสวนลางสุดของปายไมนอยกวา 2000 มม. ปาย

ติดผนังไมควรย่ืนเกิน 100 มม. ปายแจงขอมูลและแผนที่บริเวณทางเขาอาคารและถนน ควรติดต้ังอยูใน

ระดับระหวาง 900 ถึง 1800 มม. วัดจากพ้ืนถึงขอบลางของปาย โดยควรปูพ้ืนผิวสัมผัสในการเตือนทุกดานที่

สามารถเขาถึงปาย รูปรางของแผนปาย ปายใชสําหรับการหาม หยุด อุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณดับเพลิง ควรมี

รูปรางเปนแผนวงกลม ปายใชสําหรับเตือนใหระวัง ควรมีรูปรางเปนแผนสามเหลี่ยม ปายใชสําหรับแสดง

พ้ืนที่ปลอดภัย จุดติดตอเจาหนาที่ สอบถามขอมูลหรือตําแหนงอุปกรณสื่อสาร ควรมีรูปรางเปนแผนสี่เหลี่ยม 

(สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2557 หนา 18-21) 

 

 
 

ภาพที่ 3.8 สีของปายตัวอักษรและสญัลักษณ 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). หนา 19. 

 
  (2) สัญลักษณ เครื่องหมาย สัญลักษณและพ้ืนหลัง ตองไมสะทอนแสง สีสัญลักษณและสี
พ้ืนหลัง ตองเปนสีที่มีความเขมแตกตางกันอยางชัดเจน เชน สัญลักษณสีดําบนพ้ืนหลังสีขาว สัญลักษณ หรือ
ตัวอักษร แสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก สีที่แนะนําคือ สีขาวและสีนํ้าเงิน โดยอาจเปนสัญลักษณสี้
นํ้าเงินบนพ้ืนหลังสีขาว หรือสัญลักษณสีขาวบนพ้ืนหลังสีนํ้าเงิน 
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ภาพที่ 3.9 สญัลักษณของการเขาถึงสําหรับผูสูงอายุ 
ที่มา: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). หนา 17. 

 
  

ข้ันที่ 2 กระบวนการคนหาแนวทาง และวางแผนพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
 

2.1 กลุมเปาหมาย/ผูใหขอมูลหลัก 
 
กลุมเปาหมายหรือผูใหขอมูลหลัก คือ วัดในจัดหวัดชลบุรี 394 วัด (สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติจังหวัดชลบุรี, 2560) จาก 11 อําเภอ คือ เกาะจันทร บอทอง บางละมุง บานบึง พนัสนิคม พานทอง 
เมืองชลบุรี ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ และ 1 เขตปกครองพิเศษพัทยา คัดเลือกเขาโครงการวิจัย จํานวน 12 
วัด โดยเฉลี่ยอําเภอ/เขตปกครองพิเศษละ 1 วัด โดยแตละวัดประกอบดวยผูใหขอมูลหลัก 8 รูป/คน 
ประกอบดวยเจาอาวาสหรือผูแทนเจาอาวาส 1 รูป กับอุบาสกและอุบาสิกาคละกัน มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป 
รวม 96 รูป/คน  

 
เกณฑการคัดเขา  
เกณฑการคัดเขา คือ การเลือกแบบเจาะจงเฉพาะวัดที่มีความพรอมมากที่สุดประกอบดวย

คุณสมบัติ ดังน้ี 1) เปนวัดพัฒนาตัวอยาง หรือ วัดพัฒนาตัวอยางดีเดน หรือ วัดที่มีอุทยานการศึกษา หรือ วัด
ประจําอําเภอ หรือ วัดที่มีพุทธศาสนิกชนไปบําเพ็ญกุศลเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนเครื่องแสดงใหถึงความพรอม
เชิงโครงสราง อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ และสิ่งแวดลอม 2) เปนวัดที่มีกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเน่ือง
เก่ียวกับวันสําคัญของศาสนาและวันสําคัญของชาติ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสตอศาสนาและสังคมตาม
บทบาทของพระสงฆและคณะกรรมการวัด 3) เปนวัดที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับตัวช้ีวัดความพรอมของวัด
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 ผูใหขอมูลหลัก คือ เจาอาวาสหรือผูแทนเจาอาวาส ไดมาจากเกณฑการคัดเขาวรรคแรก 
สวนผูใหขอมูลนอกจากน้ัน ไดมาจากการแนะนําของเจาอาวาส โดยมีคุณสมบัติประกอบดังน้ี 1) เปนผู



42 
 

สามารถอานภาษาไทยออกและเขียนภาษาไทยได 2) เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง
หรือไมอยูในระหวางเจ็บปวย 3) เปนผูมีศีลธรรมอันดี ไมเปนที่รังเกียจของสังคม 4) เปนผูสามารถใหขอมูลได
ตลอดโครงการวิจัย 

 
เกณฑการคัดออก 

 วัดที่ในระหวางการวิจัยเกิดปญหาความขัดแยงภายในวัดอันเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ
วิจัย หรือประสบกับภัยธรรมชาติ หรือภัยจากมนุษยอันเปนอุปสรรคตอการเดินทางหรือตอการวิจัย 

 ผูใหขอมูลหลัก ที่อยูในเง่ือนไขอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 1) ยายที่อยูอาศัยทําใหไมสามารถ
เดินทางเขารวมประชุมไดอยางสะดวก 2) มีพฤติกรรมอันเปนที่รังเกียจของสังคมหรือผิดกฎหมาย 3) มีความ
เจ็บปวยอันเปนเหตุใหไมสามารถเขารวมประชุมไดอยางสะดวก 4) มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอชีวิต 
รางกาย จิตใจ ช่ือเสียง เสรีภาพ หรือทรัพยสิน 5) มีความเสี่ยงที่จะทําใหเสียสิทธิที่พึงได 
 

2.2 การสัมภาษณแทนการประชุมกลุมยอย 
  
การประชุมกลุมยอย หรือการสัมภาษณแทนหรือประกอบการประชุมกลุมยอย จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ

ประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยการประชุมครั้งแรกเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย การ
ประชุมครั้งที่ 2 เพ่ือวางแผนการพัฒนาวัดรองรับสังคมสูงวัย และการประชุมครั้งที่ 3 เพ่ือทบทวนแนวทาง
และแผนพัฒนาฯ ในกรณีสัมภาษณฯใชเวลาไมเกิน 15 นาที/ครั้ง หรือ 45 นาที/โครงการ โดยคิดเวลาเฉลี่ย
จากการประชุมกลุมยอย  
 

 การสัมภาษณแทนการประชุมกลุมยอย 
 การประชุมกลุมยอย ไดกําหนดแนวทางไวดังน้ี  

  การประชุมครั้งที่ 1 ประกอบดวย 1) เรื่องที่ผูวิจัยแจงเพ่ือทราบ 1.1) กําหนดการและแนว
ทางการประชุม 1.2) แนะนําองคประชุม 1.3) ความเปนมาของโครงการวิจัย 2) เรื่องเสนอเพ่ือขอความเห็น 
คือ  แนวทางในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และ 3) เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  

 การประชุมครั้งที่ 2 ประกอบดวย 1) เรื่องที่ผูวิจัยแจงเพ่ือทราบ 1.1) กําหนดการและแนว
ทางการประชุม 1.2) แนะนําองคประชุม 2) เรื่องรับรองความถูกตองของผลการประชุมครั้งที่ผานมา 3) เรื่อง
เสนอเพ่ือขอความเห็น คือ แผนการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และ 4) เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 การประชุมครั้งที่ 3 ประกอบดวย 1) เรื่องที่ผูวิจัยแจงเพ่ือทราบ 1.1) กําหนดการและแนว
ทางการประชุม 1.2) แนะนําองคประชุม 2) เรื่องรับรองความถูกตองของผลการประชุมครั้งที่ผานมา 3) เรื่อง
เสนอเพ่ือขอความเห็น 3.1) ทบทวนแนวทางการพัฒนาวัดฯ 3.2) ทบทวนแผนการพัฒนาวัดฯ และ 4) เรื่อง
อ่ืน ๆ (ถามี) 
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 ในกรณีที่ไมสามารถประชุมกลุมยอยได ใหใชการสัมภาษณแทน ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ
ของการประชุมกลุมยอยทั้งหมด มี 4 สวน ดังน้ี 
  สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย 7 รายการ ไดแก ช่ือ นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท/
ไลน วัด วันที่ และเวลา  
  สวนที่ 2 คําถามที่ 1: แนวทางในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย มี 6 ขอ 1) ที่จอดรถ
สําหรับผูสูงอายุ 2) หองนํ้าและหองสุขา 3) บันไดหรือทางเดิน 4) เกาอ้ี ที่น่ัง หรืออาสนะ 5) ปายธรรมะ หรือ
สัญลักษณตาง ๆ 6) อ่ืน ๆ ที่ตองการ โดยใหเลือกตอบวาวัดมีสาธารณูโภคเหลาน้ีหรือไม หากมี เพียงพอ
หรือไมเพียงพอ หากไมมี ตองการหรือไมตองการ พรอมทั้งมีที่วางใหระบุเหตุผล 
  สวนที่ 3 คําถามที่ 2: แผนการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย มี 5 ขอ 1) ใครบางควรมี
สวนรวม 1.1) พระสงฆ/วัด 1.2) ประชาชน 1.3) ผูนําชุมชน 1.4) หนวยงานรัฐ 1.5) หนวยงานเอกชน       
1.6) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 1.7) อ่ืน ๆ 2) อะไรบางที่ควรทํา 2.1) ลานจอดรถ 2.2) หองนํ้าและหองสุขา    
2.3) บันไดหรือทางเดิน 2.4) เกาอ้ี ที่ น่ัง หรืออาสนะ 2.5) ปายธรรมะหรือสัญลักษณตาง ๆ 2.6) อ่ืน ๆ        
3) เมื่อใดที่ควรเริ่มทํา 3.1) ภายใน 1 ป 3.2) ภายใน 2 – 3 ป 3.3) ภายใน 4 – 5 ป 3.4) ภายใน 10 ป       
3.5) อ่ืน ๆ 4) เงินหรืองบประมาณควรมาจากแหลงใด 4.1) พระสงฆ/วัด 4.2) ประชาชน 4.3) ผูนําชุมชน 
4.4) หนวยงานรัฐ 4.5) หนวยงานเอกชน 4.6) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.7) อ่ืน ๆ 5) ทานสามารถมีสวนรวมใน
เรื่องใดไดบาง 5.1) กําลังกาย 5.2) กําลังความคิด 5.3) การประชาสัมพันธ 5.4) อ่ืน ๆ โดยมีคําช้ีแจงระบุไววา 
“แตละขอ ตอบไดมากกวา 1 รายการ 
  สวนที่ 4 คําถามที่ 3: ความคิดเห็นหรือคําถามอ่ืน ๆ ประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ปที่เขา
วัด ความถี่ในการเขาวัด ความรูเกี่ยวกับสังคมสูงวัยมีนอย ปานกลาง หรือมาก และอ่ืน ๆ 
 

 2.3 การวัด ประเมิน และสรุปความคิดเห็น 
  
 เมื่อรวบรวมความเห็นไดแลวก็นํามานับจํานวนความถี่ แจกแจงเปนคารอยละ แลวสรุปเปนความเห็น
รวบยอด จากน้ันก็วัดและประเมิน โดยใชเกณฑตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กําหนดการผานมาตรฐานที่ รอยละ 50 จากน้ันก็นํารอยละ 50 ที่ผานเกณฑแลวน้ันต้ังเปนจํานวนเต็มแลว
แบงออกเปน 5 ระดับ เรียงจากมากไปหานอย ทั้งดานความพรอมและความตองการพัฒนา ดังตารางที่ 3.3   
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ตารางที่ 3.3 เกณฑการวัดและประเมินความพรอมและความตองการพัฒนา 

 

รอยละ/ 
ระดับ
คะแนน 

1.มี(เพียงพอ) 2.มี(ไมเพียงพอ) 3.ไมมี(ตองการ) 4.ไมมี(ไมตองการ) 
ระดับ
ความ
พรอม 

ความ
ตองการ
การ
พัฒนา 

ระดับ
ความไม
พรอม 

ความ
ตองการ
การ
พัฒนา 

ระดับ
ความไม
พรอม 

ความ
ตองการ
การ
พัฒนา 

ระดับ
ความไม
พรอม 

ความ
ตองการ
การ
พัฒนา 

91-100 มากที่สุด นอยที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

ไมม ี

81-90 มาก นอย มาก มาก มาก มาก มาก 
71-80 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

61-70 นอย มาก นอย นอย นอย นอย นอย 
51-60 นอย

ที่สุด 
มากที่สุด นอย

ที่สุด 
นอยที่สุด นอย

ที่สุด 
นอยที่สุด นอย

ที่สุด 
0-50 ไมพรอม อยางยิ่ง ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี
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บทที่ 4  

ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัย แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 วาดวยขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล สวนที่ 2 แยก

ยอยออกเปน 3 ตอน สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และ สวนที่ 3 ความเห็นอ่ืน ๆ โดยที่

โครงการวิจัยน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เวนขอมูลมูลทั่วไป สวนอ่ืนนําเสนอในเชิงบรรยายกอนจากน้ันจึงยก

ขอมูลเชิงสถิติที่ไดจากการแจงนับประกอบ 

 กลุมเปาหมายที่กําหนดไวในวิธีดําเนินการวิจัย จํานวน 96 คน เมื่อดําเนินการวิจัยแลวปรากฏวา

สามารถเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายได จํานวน 95 คน ผูใหขอมูลหลักขาดไป 1 รายซึ่งเปนบุคคลทั่วไป ไมได

เปนเจาอาวาสหรือผูแทนเจาอาวาส คิดเปนรอยละ 1.04 ดังน้ัน ผลการวิจัยอาจมีความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 

1.04  

 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการวิจัยน้ี ไมไดนําเสนอแยกเปนรายวัดหรือรายบุคคล เมื่อนําเสนอโดย

ภาพรวมของทั้ง 12 วัด มติที่สมบูรณจาก 11 วัด ถือเปนเสียงสวนใหญที่กําหนดภาพรวมของวัดทั่วจังหวัด

ชลบุรีอยูน่ันเอง และไมทําใหผลการวิจัยเปลี่ยนไปจากที่จะนําเสนอดังตอไปน้ี 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  

 ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 95 รูป/คน จากวัด 12 แหง ในเขตพ้ืนที่ 11 อําเภอ และ 1 เขตปกครอง

พิเศษ รวม 12 เขต ในจังหวัดชลบุรี เปนเจาอาวาส จํานวน 11 รูป ตัวแทนเจาอวาส จํานวน 1 รูป อุบาสก

อุบาสิกา จํานวน 83 คน 

 วัด 12 แหง แบงเปน 5 กลุม ไดแก วัดทั่วไป 5 แหง วัดที่เปนทั้งสํานักปฏิบัติธรรม พัฒนาตัวอยาง 

และพัฒนาตัวอยางดีเดน 3 แหง วัดที่เปนสํานักปฏิบัติธรรม 2 แหง วัดที่เปนทั้งสํานักปฏิบัติธรรม และมี     อุ

ยานการศึกษา 1 แหง และ วัดที่เปนทั้งสํานักปฏิบัติธรรม พัฒนาตัวอยาง และมีอุยานการศึกษา 1 แหง  

 อายุของผูใหขอมูลหลัก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 48 ระหวาง 40-
59 ป รอยละ 36 และ ระหวาง 20-39 ป รอยละ 16 อายุนอยที่สุด 20 ป มากที่สุด 97 ป อายุโดยเฉลี่ย 58 
ป ดังตารางที่ 4.1 

ระยะเวลาเขาวัด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ระยะเวลา 11 ปขึ้นไป รอยละ 55 ระหวาง 1-5 
ป รอยละ 24 และ ระหวาง 6-10 ป รอยละ 21 ระยะเวลานอยที่สุด 1 ป มากที่สุด 61 ป เขาวัดโดยเฉลี่ย 16 
ป ดังตารางที่ 4.2 

ความถี่ในการเขาวัด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี จํานวน 25 ครั้งขึ้นไป/ป รอยละ 72 
ระหวาง 1-10 ครั้ง/ป รอยละ 15 และ และ 11-24 ครั้ง/ป รอยละ 13 ดังตารางที่ 4.3 



46 
 

ความรูเกี่ยวกับสังคมสูงวัย เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ความรูฯอยูในระดับปานกลาง รอยละ 
54 ระดับนอย รอยละ 32 และระดับมาก รอยละ 14 ดังตารางที่ 4.4  
 

ตารางที่ 4.1 อายุของผูใหขอมูล 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

20-39 ป 15 16 

40-59 ป 34 36 

60 ปขึ้นไป 46 48 

รวม 95 100 
 

 จากตารางที ่4.1 แสดงวา ผูใหขอมูลโดยมาก อายุ 60 ปขึน้ไป รอยละ 48 รองลงมา คอื อายุ 40-59 

ป รอยละ 36 และ นอยทีสุ่ด คือ อายุ 20-39 ป รอยละ 16  

 

ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาเขาวัด 

 

ระยะเวลา จํานวน รอยละ 
1-5 ป (2557-61) 23 24 
6-10 ป (1552-56) 20 21 
11 ปขึ้นไป (2551) 52 55 

รวม 95 100 

 
 จากตารางที ่4.2 แสดงวา ระยะเวลาเขาวัดของผูใหขอมูล เปนเวลา 11 ปขึ้นไป รอยละ 55 เวลา 6-

10 ป รอยละ 21 และ เวลา 1-5 ป รอยละ 24 
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ตารางที่ 4.3 ความถี่ในการเขาวัด 

 

ความถ่ี จํานวน รอยละ 
1-12 ครั้ง/ป 11 15 
13-24 ครั้ง/ป 10 13 
25 ครั้งขึ้นไป/ป  54 72 

รวม 95 100 
 

 จากตารางที ่4.3 แสดงวา ความถี่ในการเขาวัดของผูใหขอมูล จํานวน 1-12 ครั้ง/ป รอยละ 15 

จํานวน 13-24 ครั้ง/ป รอยละ 13 และ จํานวน 25 ครั้งขึน้ไป/ป รอยละ 72 

 

ตารางที่ 4.4 ระดับความรูเกี่ยวกับสังคมสงูวัย 

 

ระดับ จํานวน รอยละ 
มาก 13 14 
ปานกลาง 51 54 
นอย 31 32 

รวม 95 100 
 

 จากตารางที ่4.4 แสดงวา ความรูเกี่ยวกับสังคมสูงวัยของผูใหขอมูล อยูในระดับมาก รอยละ 14 

ระดับปานกลาง รอยละ 54 และ ระดับนอย รอยละ 32 
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สวนที่ 2 ผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค  
 

ตอนท่ี 1 ความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัย 

 

ความพรอมโดยภาพรวมทุกตัวชี้วัด 

 

 ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีความพรอมในการรองรับสังคมสูงวัย อยูในระดับนอยที่สุด ความตองการพัฒนา จึงอยูใน

ระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด 6  ดาน คือ ที่จอดรถ หองนํ้า/สุขา บันได/ทางเดิน เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ ปายธรรมะ/สัญลักษณ และอ่ืน ๆ ที่ตองการ 

ซึ่งวัดมี(เพียงพอ) รอยละ 57 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 19 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 18 ไมมี(ไมตองการ) รอยละ 4 และ อ่ืน ๆ ที่ตองการ รอยละ 4 ดังตารางที่ 

4.5 และ แผนภูมวิงกลมที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.5 การวัดความพรอมของวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี 

  
ตัวชี้วัด 1. ท่ีจอดรถ 2. หองน้ํา/สุขา 3. บันได/ทางเดิน 4. เกาอ้ี/ท่ีนั่ง/อาสนะ 5. ปายธรรมะ/สัญลักษณ 6. อ่ืน ๆ* 
สภาพ มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี 

รายการ  

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ตองการใหมี 

ไมตองการ 

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ตองการใหมี 

ไมตองการ 

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ตองการใหมี 

ไมตองการ 

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ตองการใหมี 

ไมตองการ 

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ตองการใหมี 

ไมตองการ 

12 วัด 63 10 16 12 51 28 16 5 60 17 20 2 77 13 11 0 35 28 29 0 11 
รอยละ 64 10 16 10 51 28 16 5 61 17 20 2 76 13 11 0 38 30 32 0 2 

 

*หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่ 6 อ่ืน ๆ ที่ตองการ มี 11 รายการ เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก (1) อุปกรณชวยเหลือ/ชุดปฐมพยาบาล จํานวน

ความถี่ 10 ครั้ง (2) เครื่องเสียง/ลําโพง จํานวน 3 ครั้ง (3) กิจกรรม จํานวน 3 ครั้ง (4) ลิฟตหากมีอาคารสูง จํานวน 1 ครั้ง (5) ที่ปฏิบัติธรรม/หองพักสําหรับผู
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ปฏิบัติธรรม 1 ครั้ง (6) ทุกอยางเก่ียวกับผูสูงอายุ 1 ครั้ง (7) ตูหนังสือ จํานวน 1 ครั้ง (8) เครื่องปมหัวใจ จํานวน 1 ครั้ง (9) ที่พักผอน จํานวน 1 ครั้ง (10) 

ผูดูแล จํานวน 1 ครั้ง (11) ประตูศาลา จํานวน 1 ครั้ง  

 

 จากตารางที่ 4.5  แสดงความพรอมของวัดตามตัวช้ีวัด  6 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ที่จอดรถ มี(เพียงพอ) รอยละ 64 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 10  ไมมี

(ตองการใหมี) รอยละ  16 ไมมี(ไมตองการ)  รอยละ 10  ดานที่ 2 หองนํ้า/สุขา มี(เพียงพอ) รอยละ 51 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 28 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 

16 ไมมี(ไมตองการ) รอยละ 5 ดานที่ 3 บันได/ทางเดิน มี(เพียงพอ) รอยละ 61 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 17 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 20 ไมมี(ไมตองการ) รอย

ละ 2 ดานที่ 4 เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ มี(เพียงพอ) รอยละ 76 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 13 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ11 ไมมี(ไมตองการ)  ดานที่ 5 ปายธรรมะ/

สัญลักษณ มี(เพียงพอ) รอยละ 38 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ  30 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 32 และรายการอ่ืน ๆ ที่ตองการ รอยละ 4 
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แผนภูมิวงกลมที่ 4.1 การประเมินความพรอมโดยรวม 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%

19%

18%

4% 2%

ความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี

มี(เพียงพอ)

มี(ไมเพียงพอ)

ไมมี(ตองการ)

ไมมี(ไมตองการ)

อื่นๆ ที่ตองการ
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 ความพรอมแยกตามตัวชี้วัด 

  

  ที่/ลานจอดรถ  

  ผูใหขอมูลหลักเห็นวา ปจจุบันวัดมีที่จอดรถเพียงพอแกคนทุกวัย เปนที่จอดรถทั่วไป ไมได

ระบุสําหรับผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เขามาวัดดูแลตัวเองได จึงไมจําเปนตองมีที่จอดรถแยกตางหาก แตมีแยกใหผู

พิการ ตามความเหมาะสม  ถามีผูสูงอายุมาก็จะสรางไวบริการ ในวันที่มีกิจกรรมที่วัด ชาวบานจะมากันมาก 

ที่จอดรถจะไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม ที่จอดรถควรมีสัญลักษณที่ชัดเจน เปนสัดสวน และมีเจาหนาที่แนะนํา

เพ่ืออํานวยความสะดวก 

  วัดมีความพรอมดานที่จอดรถอยูในระดับนอย จึงมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 64 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 10 ไมมี(ตองการ

ใหมี) รอยละ 16 และ ไมมี(ไมตองการ) รอยละ 10 ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.2  

 

แผนภูมิวงกลมที่ 4.2 ประเมินความพรอมตัวช้ีวัดที่ 1 ทีจ่อดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

64%
10%

16%

10%

ตัวชี้วัดที่ 1 ที่จอดรถ

มี(เพียงพอ)

มี(ไมเพียงพอ)

ไมมี(ตองการ)

ไมมี(ไมตองการ)
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  หองน้ํา/สุขา 

  ผูใหขอมูลหลักเห็นวา ปจจุบัน หองนํ้า/สุขาของวัดสวนมากเปนแบบชักโครก(น่ังราบ) ไมมี

สําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ แตมีแยกตางหากใหผูพิการ  สะภาพไมสะอาด อยากใหมีความสะอาดเพ่ิมเติม 

เพ่ิมราวจับสําหรับผูสูงอายุใชพยุงตัว มีสัญลักษณเพ่ือใหสังเกตไดงาย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมเพ่ือ

การลุก น่ัง และเดินจะไดคลองขึ้นและมีความปลอดภัย หากมีหองนํ้าที่ออกแบบเฉพาะสําหรับผูสูงอายุก็จะ

เปนการดี ซึ่งมีอยูในแผนการพัฒนาแลว แตยังขาดทุนทรัพยในการจัดทํา 

  วัดมีความพรอมดานหองนํ้า/สุขา อยูในระดับนอยที่สุด จึงมีความตองการพัฒนา อยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 51 มี(ไมเพียงพอ) รอย

ละ 28 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 16 และไมมี(ไมตองการ) รอยละ 5 ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.3  

 

แผนภูมิวงกลมที่ 4.3 ประเมินความพรอมตัวช้ีวัดที่ 2 หองนํ้า/สุขา 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

51%

28%

16%

5%

ตัวชี้วัดที่ 2 หองน้ํา/สุขา

มี(เพียงพอ)

มี(ไมเพียงพอ)

ไมมี(ตองการ)

ไมมี(ไมตองการ)
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  บันได/ทางเดิน 

  ผูใหขอมูลหลัก เห็นวา ปจจุบัน บันได/ทางเดินมีราวแลว สวนทางลาดมีบางสถานที่ เชน 

ศาลา ทางเดินระหวางอาคารยังไมมีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน ราวจับ ตองการใหมีขั้นบันไดไมสูงมาก 

ราวจับ ทางเดินสําหรับผูสูงอายุ ถนน/ทางเดินระหวางอาคารใหสามารถเดินเช่ือมตอกันไดอยางสะดวก ทาง

เลื่อนลาดลงใหรถวีลแชร(เกาอ้ีลอ) เพ่ือสะดวกในการเดินสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ซึ่งมีอยูในแผนพัฒนา

บางแลว 

  วัดมีความพรอมดานบันได/ทางเดิน อยูในระดับนอย จึงมีความตองการพัฒนา อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาจากสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 61 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 17 ไมมี

(ตองการใหมี) รอยละ 20 และไมมี(ไมตองการ) รอยละ 2 ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.4  

 

แผนภูมิวงกลมที่ 4.4 ประเมินความพรอมตัวช้ีวัดที่ 3 บันได/ทางเดิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

61%17%

20%

2%

ตัวชี้วัดที่ 3 บันได/ทางเดิน

มี(เพียงพอ)

มี(ไมเพียงพอ)

ไมมี(ตองการ)

ไมมี(ไมตองการ)
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  เกาอ้ี/ที่นั่ง/อาสนะ 

  ผูใหขอมูลหลักเห็นวา ปจจุบัน เกาอ้ี/ที่น่ังของวัด เปนไม และเกาอ้ีพลาสติก ทําใหสามารถ

ยกเก็บได แตเมื่อน่ังเปนเวลานานจะทําใหปวดเมื่อย จึงควรมีเกาอ้ีมีเบาะน่ิม โซฟา หรืออาสนะนุมสําหรับน่ัง

ปฏิบัติธรรม แตผูมาปฏิบัติธรรมก็มีจํานวนไมมากนัก  

  วัดมีความพรอมดานเกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ อยูในระดับปานกลาง จึงมีความตองการพัฒนา อยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 76 มี(ไมเพียงพอ) 

รอยละ 13 และไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 11 ดังแผนภูมิวงกลมที ่4.5 

 

แผนภูมิวงกลมที่ 4.5 ประเมินความพรอมตัวช้ีวัดที่ 4 เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

13%

11%

ตัวชี้วัดที่ 4 เกาอี้/ที่นั่ง/อาสนะ

มี(เพียงพอ)

มี(ไมเพียงพอ)

ไมมี(ตองการ)

ไมมี(ไมตองการ)
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  ปายธรรมะ/สัญลักษณ 

  ผูใหขอมูลหลัก เห็นวา ปายถือเปนเครื่องมือสื่อธรรมะชนิดหน่ึง ปจจุบัน ปายตาง ๆ ของวัด

ที่เคยมีไดชํารุดทรุดโทรมไปเปนสวนมาก  ควรมีการสํารวจและจัดทําเพ่ิมเติมเพ่ือใหขอคิดและดึงสติปญญา  

สวนปายสัญลักษณตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน หองนํ้า ทางเดิน ควรมีโดยเฉพาะชวงมีกิจกรรม เพ่ือใหสังเกต

ไดงาย 

  วัดไมมีความพรอมดานปายธรรมะ/สัญลักษณ จึงมีความตองการพัฒนา อยูในระดับเรงดวน 

เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา มี(เพียงพอ) รอยละ 38 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 30 และไมมี

(ตองการใหมี) รอยละ 32 ดังแผนภูมิวงกลมที ่4.6  

 

แผนภูมิวงกลมที่ 4.6 ประเมินความพรอมตัวช้ีวัดที่ 5 ปายธรรมะ/สัญลักษณ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

38%

30%

32%

ตัวชี้วัดที่ 5 ปายธรรมะ/สัญลักษณ

มี(เพียงพอ)

มี(ไมเพียงพอ)

ไมมี(ตองการ)

ไมมี(ไมตองการ)
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  อ่ืน ๆ ท่ีตองการ 

  ผูใหขอมูลหลักเห็นวา ยังมีสิ่งอ่ืนที่วัดควรมีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูสูงวัย 11 รายการ 

ไดแก 1) อุปกรณชวยเหลือ/ชุดปฐมพยาบาล 2) เครื่องเสียง/ลําโพง 3) กิจกรรม 4) ลิฟต (ในกรณีมีอาคารสูง) 

5) ที่ปฏิบัติธรรม/หองพักสําหรับผูปฏิบัติ 6) ทุกอยางที่เก่ียวกับผูสูงวัย (นอกเหนือจากรายการตามตัวช้ีวัด

ขางตน) 7) ตูหนังสือ 8) เครื่องปมหัวใจ 9) ที่พักผอน 10) ผูดูแล และ 11) ประตูศาลา (ที่ไมตองใชแรงมาก) 

  เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ สามารถเรียงลําดับรายการที่ตองการมากไปนอย ดังน้ี อุปกรณ

ชวยเหลือ/ชุดปฐมพยาบาล รอยละ 42 เครื่องเสียง/ลําโพง และ กิจกรรม แตละรายการรอยละ 13 และอีก 9 

รายการๆ ละ รอยละ 4 ไดแก ลิฟต ที่ปฏิบัติธรรม/หองพักสําหรับผูปฏิบัติ ทุกอยางที่เก่ียวกับผูสูงวัย ตู

หนังสือ เครื่องปมหัวใจ ที่พักผอน ผูดูและ และประตูศาลา ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.7 
 

แผนภูมิวงกลมที่ 4.7 อ่ืน ๆ ที่ตองการ 

 

 
 

 

42%

13%

13%

4%

4%

4%

4%

4%
4%

4% 4%

ตัวชี้วัดที่ 6 อื่นๆ ที่ตองการ

อุปกรณชวยเหลือ/ชุดปฐมพยาบาล

เครื่องเสียง/ลําโพง

กิจกรรม

ลิฟต

ที่ปฏิบัติธรรม/หองพักสําหรับผูปฏิบัติธรรม

ทุกอยางเก่ียวกับผูสูงวัย

ตูหนังสือ 

เครื่องปมหัวใจ

ที่พักผอน

ผูดูแล

ประตูศาลา
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ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
 
 แนวทางในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี ผูใหขอมูลหลักเห็นวา ควรยึดแนว
ทางการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยวัดควรพิจารณาอยางรอบคอบวาอาคารสถานที่ที่จะสราง
น้ันมีความจําเปนตอการบําเพ็ญกุศลของผูสูงอายุอยางแทจริง การพัฒนาน้ันควรรวมมือระหวางวัดและบาน
อยางใกลชิด เริ่มจากการมีสวนรวมของประชาชน และผูนําชุมชนเปนเบ้ืองตน จากน้ันก็แสวงความรวมมือ
จากหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคสวนตาง ๆ ในสังคม รวมทั้ง
เยาวชน นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และครูดวย ทั้งน้ี ควรใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและหลักการ
สากล คือ แนวคิดเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ และแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนดวย แนวทางฯจะดําเนินไป
จนสําเร็จตองประกอบดวยใคร (ผูมีสวนสวนรวม) อะไร (สิ่งที่ควรทํา) เมื่อใด (ระยะเวลาที่ควรเริ่มทํา) ที่ไหน 
(ที่มาของเงิน/งบประมาณ) และ อยางไร (การมีสวนรวม) ดังตารางที่ 4.6 
 เมื่อพิจารณาจากความถี่ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา ผูที่ควรมีสวนรวมเปนอันดับแรกคือประชาชน รอย
ละ 20 รองลงมาคือพระสงฆ/วัด รอยละ 19 และผูนําชุมชน รอยละ 18 ความรวมมือของสามฝายน้ีรวมเปน
รอยละ 57 สวนอีกรอยละ 43 มาจากหนวยงานรัฐ รอยละ 17 หนวยงานเอกชน รอยละ 14 หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 11  และผูมีสวนรวมอ่ืน ๆ คือ ภาคสวนตาง ๆ เยาวชน นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา 
และครู รอยละ 1 ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.8 และ 4.9  
 เมื่อมี “ผูมสีวนรวม” ในการพัฒนาแลว ประเด็นตอมา คือ สิ่งที่ควรทําในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับรัง
สังคมสูงวัยมากที่สุด คือ ปายธรรมะ/สัญลกัษณ รอยละ 25 รองลงมา คือ หองนํ้า/สุขา รอยละ 22 บันได/
ทางเดิน รอยละ 20 เกาอ้ี/ทีน่ั่ง/อาสนะ รอยละ 16 ที่จอดรถ รอยละ 14 และ นอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ ไดแก เรือน
พยาบาล/สถานพยาบาล/หองพยาบาล ชุดปฐมพยาบาล ทุกรายการ(ขององคฯ2) และ ที่ปฏิบัติธรรม/ที่พักผู
ปฏิบัติธรรม ที่พักสงเคราะหผูสูงอายุทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ความสะอาด และการประชาสัมพันธจาก
หนวยงานตาง ๆ รอยละ 3 ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.10 และ 4.11 
 ตอมา คือ ระยะเวลาที่ควรเริ่มดําเนินการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมากที่สุด คอื ภายใน 1 ป 
รอยละ 59 ภายใน 2-3 ป รอยละ 29 ภายใน 4-5 ป รอยละ 6 อ่ืน ๆ ไดแก แลวแตโอกาส/เมื่อพรอม คอยๆ 
พัฒนา ไดเร็ว ๆ กจ็ะเปนประโยชน  และ ตามจําเปน รอยละ 8 และ นอยที่สุด คือ ภายใน 10 ป รอยละ 1 ดัง
แผนภูมิวงกลมที่ 4.12 และ 4.13 
 ทั้งน้ี สิ่งที่เปนเง่ือนไขสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาวัดสําเร็จคืองบ โดยที่มาของเงิน/งบประมาณในการ
พัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมากที่สุด คือ ประชาชน รอยละ 22 รองลงมา คือ หนวยงานรัฐ รอยละ 21 
ผูนําชุมชน รอยละ 17 หนวยงานเอกชน รอยละ 14 พระสงฆ/วัด รอยละ 12 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 
11 และ นอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ ไดแก ทุกหนวยงาน/ทุกภาคสวน/ทุกฝาย ผูปฏิบัติธรรม  และคณะศิษยานุศิษย
รอยละ 3 ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.14 และ 4.15 
 สุดทาย คือ การมีสวนรวมของผูใหขอมูลหลักในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมากที่สุด คือ 
กําลังกาย รอยละ 27 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ รอยละ 25 กําลังทรัพย รอยละ 22 กําลังความคิด 
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รอยละ 21 และ นอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ ไดแก การบริหารจัดการ ทุกขอ/ทุกอยาง (ที่มีโอกาส)  การสราง
บุคลากร  การเก็บเงิน  และ การสนับสนุนการดําเนินงาน รอยละ 5 ดังแผนภูมิวงกลมที่ 4.16 และ 4.17
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ตารางที่ 4.6 องคประกอบแนวทางการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
 

องค 

1. ผูที่ควรมีสวนรวม 2. สิ่งที่ควรทํา 3. ระยะเวลาที่ควรเริ่มทํา 4. ที่มาของเงิน/งบประมาณ 5. การมีสวนรวม 

1.
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ะส
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ัด 

2.
ปร

ะช
าช

น 

3.
ผูน

ําช
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จ 
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อื่น

 ๆ
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1.
ที่จ

อด
รถ
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สุข
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ีนั่ง
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าส
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ปา
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ญ
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 ๆ
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ป 

3.
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น 
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5 

ป 
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3.
ผูน
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ุมช
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4.
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6.
หน

วย
งา

นรั
ฐว

ิสา
หกิ

จ 

7.
อื่น

 ๆ
* 

 

1.
กํา

ลัง
กา

ย 

2.
กํา

ลัง
คว

าม
คิด

 

3.
กา

รป
ระ

ชา
สัม

พัน
ธ 

4.
กํา

ลัง
ทรั

พย
 

5.
อื่น

 ๆ
* 

 

12 
วัด 79 81 74 69 58 44 5 33 50 46 38 57 8 48 24 5 1 4 39 72 55 68 48 37 3 70 54 66 58 5 

รอย
ละ 19 20 18 17 14 11 1 14 22 20 16 25 3 59 29 6 1 5 12 22 17 21 14 11 3 27 21 25 22 5 

*หมายเหตุ:  
 1. ผูที่ควรมสีวนรวม อ่ืน ๆ ม ี5 รายการ เรยีงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก (1) ทุกหนวยงาน/ทุกฝาย/ทุกภาคสวน จํานวนความถี่ 8 
ครั้ง (2) เยาวชน จํานวน 3 ครั้ง (3) นักเรียน จํานวน 2 ครั้ง (4) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง (5) คร ูจํานวน 1 ครั้ง 
 2. สิ่งที่ควรทําอ่ืน ๆ ม ี8 รายการ เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก (1) เรือนพยาบาล/สถานพยาบาล/หองพยาบาล จํานวนความถี่ 4 
ครั้ง (2) ชุดปฐมพยาบาล จํานวน 2 ครั้ง (3) ทุกรายการ จํานวน 2 ครั้ง (4) ที่ปฏิบัติธรรม/ที่พักผูปฏิบัติธรรม จํานวน 1 ครั้ง (5) กิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง (6) ที่
พักสงเคราะหผูสูงอายุทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ จํานวน 1 ครั้ง (7) ความสะอาด จํานวน 1 ครั้ง และ (8) การประชาสัมพันธจากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 1 ครั้ง  

3. ระยะเวลาที่ควรเริ่มทําอ่ืน ๆ มี 4 รายการ เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก (1) แลวแตโอกาส/เมื่อพรอม จํานวนความถี่ 2 ครั้ง 
(2) คอยๆ พัฒนา จํานวน 1 ครั้ง (3) ไดเร็วๆ ก็จะเปนประโยชน จํานวน 1 ครั้ง และ (4) ตามจําเปน จํานวน 1 ครัง้ 

4. ที่มาของเงิน/งบประมาณอ่ืน ๆ มี 3 รายการ เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก (1) ทุกหนวยงาน/ทุกภาคสวน/ทุกฝาย จํานวน
ความถี่ 6 ครั้ง (2) ผูปฏิบัติธรรม จํานวน 3 ครั้ง และ (3) คณะศิษยานุศษิย จํานวน 2 ครั้ง 

5. การมีสวนรวมอ่ืน ๆ (ของผูใหขอมูล) มี 5 รายการ เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก (1) บริหารจัดการ จํานวนความถี่ 7 ครั้ง (2) 
ทุกขอ/ทุกอยาง (ที่มีโอกาส) จํานวน 3 ครั้ง (3) สรางบุคลากร จํานวน 1 ครั้ง (4) เก็บเงิน จํานวน 1 ครั้ง และ (5) สนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง 
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จากตารางที ่4.6 แสดงองคประกอบแผนการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสงูวัย 5 ดาน ประกอบดวย ดานที่ 1 ผูควรมีสวนรวม เรียงจากมากไปหานอย 

ไดแกประชาชน รอยละ 20 พระสงฆ/วัด รอยละ 19 ผูนําชุมชน รอยละ 18 หนวยงานรัฐ รอยละ 17 หนวยงานเอกชน รอยละ 14 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอย
ละ 11 และ อ่ืน ๆ รอยละ 1  

ดานที่ 2 สิงทีค่วรทํา เรียงจากมากไปหานอย ปายธรรมะ/สัญลักษณ รอยละ 25 หองนํ้า/สุขา รอยละ 22 บันได/ทางเดิน รอยละ 20 เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ 
รอยละ 16 ที่จอดรถ รอยละ 14 และ อ่ืน ๆ รอยละ 3  

ดานที่ 3 ระยะเวลาที่ควรเริ่มทํา เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ภายใน 1 ป รอยละ 59 ภายใน 2-3 ป รอยละ 29 ภายใน 4-5 ป รอยละ 6 อ่ืน ๆ รอย
ละ 5 และ ภายใน 10 ป รอยละ 1  

ดานที่ 4 ที่มาของเงิน/งบประมาณ เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ประชาชน รอยละ 22 หนวยงานรัฐ รอยละ 21 ผูนําชุมชน รอยละ 17 พระสงฆ/วัด 
รอยละ 12 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11 และ อ่ืน ๆ รอยละ 3  

ดานที่ 5 การมสีวนรวมของผูใหขอมูล เรียงจากมากไปหานอย ไดแก กําลังกาย รอยละ 27 การประชาสัมพันธ รอยละ 25 กําลังทรัพย รอยละ 22 กําลัง
ความคิด รอยละ 21 และ อ่ืน ๆ รอยละ 
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แผนภูมิวงกลมที่ 4.8 องคประกอบที่ 1 ผูที่ควรมีสวนรวม 

 

 
 
 จากแผนภูมิวงกลมที ่4.8  แสดงวา ผูที่ควรมีสวนรวมในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมาก
ที่สุด คือ ประชาชน รอยละ 20 รองลงมา คือ พระสงฆ/วัด รอยละ 19 ผูนําชุมชน 18 หนวยงานรัฐ รอยละ 
17 หนวยงานเอกชน รอยละ 14 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11 และ นอยสุด คือ อ่ืน ๆ รอยละ 1  
 
 แผนภูมิวงกลมที่ 4.9 องคประกอบที่ 1(1) ผูที่ควรมีสวนรวมอ่ืน ๆ รอยละ 1 
 

 
 
 จากแผนภูมิวงกลมที่ 4.9 แสดงผูที่ควรมีสวนรวมอ่ืน ๆ คดิเปนรอยละ 1 ขององคฯ 1 มี 5 รายการ 
เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก ทุกหนวยงาน/ทุกฝาย/ทุกภาคสวน รอยละ 53 เยาวชน 
รอยละ 20 นักเรียน รอยละ 13 ผูบริหารสถานศึกษา และ ครู รอยละ 7 รวมเปนรอยละ 14 
 
 

19%

20%

18%

17%

14%

11% 1%

องคฯ 1 ผูที่ควรมีสวนรวม

พระสงฆ/วัด

ประชาชน

ผูนําชุมชน

หนวยงานรัฐ

หนวยงานเอกชน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ

53%

20%

13%

7%
7%

องคฯ 1(1) ผูที่ควรมีสวนรวมอื่นๆ (1%)

ทุกหนวยงาน/ฝาย/ภาคสวน

เยาวชน

นักเรียน

ผูบริหารสถานศึกษา

ครู
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แผนภูมิวงกลมที่ 4.10 องคประกอบที่ 2 สิ่งที่ควรทํา 
 

 
 
 จากแผนภูมิวงกลมที ่ 4.10 แสดงวา สิ่งทีค่วรทําในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับรังสังคมสูงวัยมากที่สุด 
คือ ปายธรรมะ/สัญลักษณ รอยละ 25 รองลงมา คือ หองนํ้า/สุขา รอยละ 22 บันได/ทางเดิน รอยละ 20 เกาอ้ี/
ที่น่ัง/อาสนะ รอยละ 16 ที่จอดรถ รอยละ 14 และ นอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ รอยละ 3 
 
 แผนภูมิวงกลมที่ 4.11 องคประกอบที่ 2(1) สิ่งที่ควรทําอ่ืน ๆ รอยละ 3 
 

  
 
 จากแผนภูมิวงกลมที่ 4.11 แสดงสิ่งที่ควรทําอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 3 ขององคฯ 2 มี 8 รายการ 
เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก เรือนพยาบาล/สถานพยาบาล/หองพยาบาล รอยละ 29 
ชุดปฐมพยาบาล รอยละ 22 ทุกรายการ(ขององคฯ2) รอยละ 14 และ ทีป่ฏิบัติธรรม/ที่พักผูปฏิบัติธรรม ที่พัก
สงเคราะหผูสูงอายุทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ความสะอาด และการประชาสัมพันธจากหนวยงานตาง ๆ รอยละ 
7 รวมรอยละ 35 

14%

22%

20%

16%

25%

3%

องคฯ 2 สิ่งที่ควรทํา

ที่จอดรถ

หองน้ํา/สุข

บันได/ทางเดิน

เกาอี้/ที่นั่ง/อาสนะ

ปายธรรมะ/สัญลักษณ

อื่นๆ

29%

22%14%

7%

7%

7%
7%

7%

องคฯ 2(1) สิ่งที่ควรทําอื่นๆ (3%)

เรือน/สถาน/หองพยาบาล

ชุดปฐมพยาบาล

ทุกรายการ

ที่ปฏิบัติ/ที่พักผูปฏิบัติธรรม

กิจกรรม

ที่พักสงเคราะหผูสูงอายุทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ

ความสะอาด

การประชาสัมพันธจากหนวยงานตางๆ
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แผนภูมิวงกลมที่ 4.12 องคประกอบที่ 3 ระยะเวลาที่ควรเริ่มทํา 
 

 
 
 จากแผนภูมิวงกลมที่ 4.12 แสดงวา ระยะเวลาที่ควรเริ่มดําเนินการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
มากที่สุด คือ ภายใน 1 ป รอยละ 59 ภายใน 2-3 ป รอยละ 29 ภายใน 4-5 ป รอยละ 6 อ่ืน ๆ รอยละ 8 
และ นอยที่สุด คือ ภายใน 10 ป รอยละ 1  
 
 แผนภูมิวงกลมที่ 4.13 องคประกอบที่ 3(1) ระยะเวลาที่ควรเริ่มทําอ่ืน ๆ รอยละ 1 
 

  
 
จากตารางที ่4.13 แสดงระยะเวลาที่ควรเริ่มทําอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 1 ขององคฯ 3 มี 4 รายการ 

เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก แลวแตโอกาส/เมื่อพรอม 40 คอยๆ พัฒนา 20 ไดเร็ว ๆ ก็
จะเปนประโยชน 20  และ ตามจําเปน 20 

59%
29%

6%
1%5%

องคฯ 3 ระยะเวลาที่ควรเริ่มทํา

ภายใน 1 ป

ภายใน 2-3 ป

ภายใน 4-5 ป

ภายใน 10 ป

อื่นๆ

40%

20%

20%

20%

องคฯ 3(1) ระยะเวลาที่ควรเริ่มทําอื่นๆ (1%)

แลวแตโอกาส/เมื่อพรอม

คอยๆ พัฒนา

ไดเร็วๆ ก็จะเปนประโยชน

ตามจําเปน
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แผนภูมิวงกลมที่ 4.14 องคประกอบที่ 4 ที่มาของเงิน/งบประมาณ 
 

 
 

 จากแผนภูมิวงกลมที ่4.14 แสดงวา ที่มาของเงิน/งบประมาณในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
มากที่สุด คือ ประชาชน รอยละ 22 รองลงมา คือ หนวยงานรัฐ รอยละ 21 ผูนําชุมชน รอยละ 17 หนวยงาน
เอกชน รอยละ 14 พระสงฆ/วัด รอยละ 12 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11 และ นอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ รอย
ละ 3 
 

 แผนภูมิวงกลมที่ 4.15 องคประกอบที่ 3(1) ที่มาของเงิน/งบประมาณอ่ืน ๆ รอยละ 3 
 

  
 

จากแผนภูมิวงกลมที ่4.15 แสดงที่มาของเงิน/งบประมาณอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 3 ขององคฯ 4 ม ี3 
รายการ เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก ทุกหนวยงาน/ทุกภาคสวน/ทุกฝาย รอยละ 55 ผู
ปฏิบัติธรรม รอยละ 27  และ คณะศิษยานุศิษย รอยละ 18 

 

12%

22%

17%

21%

15%

12% 1%

องคฯ 4 ที่มาของเงิน/งบประมาณ

พระสงฆ/วัด

ประชาชน

ผูนําชุมชน

หนวยงานรัฐ

หนวยงานเอกชน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

อื่นๆ

55%
27%

18%

องคฯ 3(1) ที่มาของเงิน/งบประมาณอื่นๆ (3%)

ทุกหนวยงาน/ภาคสวน/ฝาย

ผูปฏิบัติธรรม

คณะศิษยานุศิษย
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แผนภูมิวงกลมที่ 4.16 องคประกอบที่ 5 การมีสวนรวมของผูใหขอมูลหลัก 
 

 
 

 จากแผนภูมิวงกลมที ่4.16 แสดงวา การมีสวนรวมของผูใหขอมูลในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูง
วัยมากที่สุด คอื กําลังกาย รอยละ 27 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ รอยละ 25 กาํลังทรัพย รอยละ 22 
กําลังความคิด รอยละ 21 และ นอยที่สุด คอื อ่ืน ๆ รอยละ 5 
 

 แผนภูมิวงกลมที่ 4.17 องคประกอบที่ 5(1) การมีสวนรวมฯ อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 5 
 

  
 

จากแผนภูมิวงกลมที่ 4.17 แสดงการมีสวนรวมของผูใหขอมูลอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 5 ขององคฯ 5 มี 
5 รายการ เรียงลําดับจากจํานวนความถี่มากไปหานอย ไดแก บริหารจัดการ รอยละ 54 ทุกขอ/ทุกอยาง (ที่มี
โอกาส) รอยละ 23 สรางบุคลากร  เก็บเงิน  และ สนับสนุนการดําเนินงาน รอยละ 7.7 รวมรอยละ 2

27%

21%
25%

22%

5%

องคฯ 5 การมีสวนรวมของผูใหขอมูลหลัก

กําลังกาย

กําลังความคิด

การประชาสัมพันธ

กําลังทรัพย

อื่นๆ 

53.8%

23.1%

7.7%

7.7%
7.7%

องคฯ 5(1) การมีสวนรวมฯ อื่นๆ (5%)

บริหารจัดการ

ทุกขอ/อยาง(ที่มีโอกาส)

สรางบุคลากร

เก็บเงิน

สนับสนุนการดําเนินงาน
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ตอนท่ี 3 แผนพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

 
 แผนงานพัฒนาวัดเรื่องรองรับสังคมสูงวัย ไดจากการกําหนดเปาหมาย การศึกษาสภาพความพรอม และการกําหนดองคประกอบที่จะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมาย ตามลําดับ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา แผนงานพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี ควรเปนแผนระยะสั้นหรือแผนเรงดวน ที่ควรเริ่มดําเนินการ
ภายใน 1 ป รอยละ 59 สิ่งที่ควรพัฒนาเปนอันดับแรก คือ ปายธรรมะ/สัญลักษณ หองนํ้า/สุขา และบันได/ทางเดิน รวมรอยละ 67 ผูมีสวนรวมที่สําคัญ คือ 
ประชาชน พระสงฆ/วัด และผูนําชุมชน รวมรอยละ 57 ที่มาของงบโดยสวนมากมาจากประชาชน หนวยงานรัฐ และผูนําชุมชน รวมรอยละ 60 และ สิ่งที่ผูให
ขอมูลมีสวนรวมไดมาก คือ กําลังกาย และการประชาสัมพันธ รวมรอยละ 52 ดังตารางที ่4.7 
 
ตารางที่ 4.7 แผนงานพัฒนาวัดเพ่ือรองรังสังคมสูงวัย 
 
เปาหมาย สิ่งที่จะพัฒนา ผูมีสวนรวม ที่มาของงบ การมีสวนรวม ระยะเวลา 

วัด
มีค

วา
มพ

รอ
มใ

นก
าร

รอ
งร

ับ
สัง

คม
สูง

วัย
 

รายการ % บุคคล/หนวยงาน % บุคคล/หนวยงาน % ลักษณะ % ภายใน/ป % 
1.ปายธรรมะ/สัญลักษณ 25 1.ประชาชน 20 1.ประชาชน 22 1.กําลังกาย 27 1 59 
2.หองนํ้า/สุขา 22 2.พระสงฆ/วัด 19 2.หนวยงานรัฐ 21 2.การประชาสัมพันธ 25 2-3 29 
3.บันได/ทางเดิน 20 2.ผูนําชุมชน 18 3.ผูนําชุมชน 17 3.กําลังทรัพย 22 4-5 6 
4.เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ 16 3.หนวยงานรัฐ 17 4.หนวยงานเอกชน 14 4.กําลังความคิด 21 อ่ืน ๆ 5 
5.ที่จอดรถ 14 4.หนวยงานเอกชน 14 5.พระสงฆ/วัด 12 5.อ่ืน ๆ 5 10 1 
6.อ่ืน ๆ 3 5.หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 11 6.หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 11     
  6.อ่ืน ๆ 1 7.อ่ืน ๆ 3     
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สวนที่ 3 ความเห็นอ่ืน ๆ  

  

1. ที่ต้ัง/กิจกรรมของวัด 

  วัดเปนสถานที่ทางเลือก คนที่มาจึงเปนผูที่ดูแลตัวเองได มีโครงการสังฆประชานุเคราะห

ออกเย่ียมผูสูงอายุและผูปวยติดเตียงและผูยากไร รวมกับชุมชนต้ังชมรมผูสูงอายุ เชิญชวนผูสูงอายุทําบุญ

รวมกัน ยังไมคิดแผนรองรับสังคมสูงวัย เพราะยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับสังคมสูงวัย จัดวัดไปตามสภาพสอดคลอง

กับผูมาวัด ที่ทําอยูเริ่มจากมองที่ตนแลวสะทอนไปที่คนอ่ืน 

 2. บทบาทของหนวยงานตาง ๆ 

  หนวยงานภาครัฐ หรือองคกรปกครองทองถิ่น ควรจะมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ

ขอมูลที่เก่ียวกับผูสูงวัยใหทุกคนในชุมชนไดรูอยางทั่วถึงและแยกประเภทใหชัดเจนวามีผูสูงวัยจํานวนเทาไหร 

พิการจํานวนเทาไหร ชวยเหลือตัวเองไมไดจํานวนเทาไหร โดยชุมชนควรมีความรวมมือกันระหวางบานวัด

และโรงเรียน “บวร” นอกจากน้ีก็ควรมีหมออนามัยใหความรูอยางสม่ําเสมอ  

3. ลักษณะผูมาวัด 

  ผูมาวัดสวนมากอายุ 60 ปลงมา หรือหากมากกวาน้ันก็เปนคนแข็งแรงดูแลตัวเองได คนที่

ดูแลตัวเองไมไดก็ไมมา หากตองการอะไรก็จะทําใหตามความจําเปนเพ่ือใหทํากิจกรรมบําเพ็ญกุศลไดอยาง

สะดวก 

 4. สิ่งทีผู่สงูวัยควรทํา 

  ผูสูงวัยควรรักษาศีล 5 โดยเฉพาะปจจุบันปญหาสังคมจะไดลดลง กอนนอนไหวพระสวด

มนต กําหนดจิต ทําสมาธิเปนกิจวัตร พรอมกับการดูแลสุขภาพ ดวยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

 5. ความตองการของผูสงูวัย 

  ผูสูงวัยยังมีความปรารถนาในการดําเนินชีวิตปกติเหมือนกับวัยอ่ืน ๆ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 

 
 โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค 3 ขอ 
ไดแก 1) เพ่ือศึกษาความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัย 2) เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนาวัดในการ
รองรับสังคมสูงวัย และ 3) เพ่ือวางแผนพัฒนาวัดใหสามารถรองรับสังคมสูงวัย ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แนวทางการสัมภาษณแทนการประชุมกลุมยอย ไดผลการวิจัยดังจะสรุป
ตอไปพรอมกับการอภิปราย และเสนอแนะ ดังน้ี 
 

สรุป 
 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
  
 ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 95 รูป/คน จากวัด 12 แหง ในเขตพ้ืนที่ 11 อําเภอ และ 1 เขตปกครอง
พิเศษ รวม 12 เขต ในจังหวัดชลบุรี เปนเจาอาวาส จํานวน 11 รูป ตัวแทนเจาอาวาส จํานวน 1 รูป อุบาสก
อุบาสิกา จํานวน 83 คน   
 อายุของผูใหขอมูลหลัก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 48 ระหวาง 40-
59 ป รอยละ 36 และ ระหวาง 20-39 ป รอยละ 16 อายุนอยที่สุด 20 ป มากที่สุด 97 ป อายุโดยเฉลี่ย 58 
ป  

ระยะเวลาเขาวัด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ระยะเวลา 11 ปขึ้นไป รอยละ 55 ระหวาง 1-5 
ป รอยละ 24 และ ระหวาง 6-10 ป รอยละ 21 ระยะเวลานอยที่สุด 1 ป มากที่สุด 61 ป เขาวัดโดยเฉลี่ย 16 
ป  

ความถี่ในการเขาวัด เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี จํานวน 25 ครั้งขึ้นไป/ป รอยละ 72 
ระหวาง 1-10 ครั้ง/ป รอยละ 15 และ และ 11-24 ครั้ง/ป รอยละ 13  

ความรูเกี่ยวกับสังคมสูงวัย เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ความรูฯอยูในระดับปานกลาง รอยละ 
54 ระดับนอย รอยละ 32 และระดับมาก รอยละ 14   
 วัด 12 แหง แบงเปน 5 กลุม ไดแก วัดทั่วไป 5 แหง วัดที่เปนทั้งสํานักปฏิบัติธรรม พัฒนาตัวอยาง 
และพัฒนาตัวอยางดีเดน 3 แหง วัดที่เปนสํานักปฏิบัติธรรม 2 แหง วัดที่เปนทั้งสํานักปฏิบัติธรรม และมี     อุ
ยานการศึกษา 1 แหง และ วัดที่เปนทั้งสํานักปฏิบัติธรรม พัฒนาตัวอยาง และมีอุยานการศึกษา 1 แหง  
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สวนท่ี 2 ผลการวจัิยแยกตามวตัถุประสงค  
 
ตอนที่ 1 ความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัย 
 

  1. ความพรอมของวัดโดยภาพรวมทุกตัวชี้วัด  
  วัดในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีความพรอมในการรองรับสังคมสูงวัย อยูในระดับนอย
ที่สุด ความตองการพัฒนา จึงอยูในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัด 6  ดาน คือ ที่จอดรถ หองนํ้า/
สุขา บันได/ทางเดิน เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ ปายธรรมะ/สัญลักษณ และอ่ืน ๆ ที่ตองการ ซึ่งวัดมี(เพียงพอ) รอย
ละ 57 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 19 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 18 ไมมี(ไมตองการ) รอยละ 4 และ อ่ืน ๆ ที่
ตองการ รอยละ 4 (กลาวไวในขอ 2.6) 
 
  2. ความพรอมของวัดแยกตามตัวชี้วัด 
 2.1 ที่/ลานจอด 

 ปจจุบันวัดมีที่จอดรถเพียงพอแกคนทุกวัย เปนที่จอดรถทั่วไป ไมไดระบุสําหรับผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุที่เขามาวัดดูแลตัวเองได จึงไมจําเปนตองมีที่จอดรถแยกตางหาก แตมีแยกใหผูพิการ ตามความ

เหมาะสม  ถามีผูสูงอายุมาก็จะสรางไวบริการ ในวันที่มีกิจกรรมที่วัด ชาวบานจะมากันมาก ที่จอดรถจะไม

เพียงพอ อยางไรก็ตาม ที่จอดรถควรมีสัญลักษณที่ชัดเจน เปนสัดสวน และมีเจาหนาที่แนะนําเพ่ืออํานวย

ความสะดวก 

 วัดมีความพรอมดานที่จอดรถอยูในระดับนอย จึงมีความตองการพัฒนาอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 64 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 10 ไมมี
(ตองการใหมี) รอยละ 16 และ ไมมี(ไมตองการ) รอยละ 10  
 2.2 หองนํ้า/สุขา 
 ปจจุบัน หองนํ้า/สุขาของวัดเปนแบบชักโครก(น่ังราบ) ไมมีสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ 
แตมีแยกตางหากใหผูพิการ  สะภาพไมสะอาด อยากใหมีความสะอาดเพ่ิมเติม เพ่ิมราวจับสําหรับผูสูงอายุใช
พยุงตัว มีสัญลักษณเพ่ือใหสังเกตไดงาย หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมเพ่ือการลุก น่ัง และเดินจะได
คลองขึ้นและมีความปลอดภัย หากมีหองนํ้าที่ออกแบบเฉพาะสําหรับผูสูงอายุก็จะเปนการดี ซึ่งมีอยูใน
แผนการพัฒนาแลว แตยังขาดทุนทรัพยในการจัดทํา 
 วัดมีความพรอมดานหองนํ้า/สุขา อยูในระดับนอยที่สุด จึงมีความตองการพัฒนา อยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 51 มี(ไมเพียงพอ) รอย
ละ 28 ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 16 และไมมี(ไมตองการ) รอยละ 5  
 2.3 บันได/ทางเดิน 
 ปจจุบัน บันได/ทางเดินมีราวแลว สวนทางลาดมีบางสถานที่ เชน ศาลา ทางเดินระหวาง
อาคารยังไมมีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน ราวจับ ตองการใหมีขั้นบันไดไมสูงมาก ราวจับ ทางเดินสําหรับ
ผูสูงอายุ ถนน/ทางเดินระหวางอาคารใหสามารถเดินเช่ือมตอกันไดอยางสะดวก ทางเลื่อนลาดลงใหรถวีลแชร
(เกาอ้ีลอ) เพ่ือสะดวกในการเดินสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ซึ่งมีอยูในแผนพัฒนาบางแลว 
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 วัดมีความพรอมดานบันได/ทางเดิน อยูในระดับนอย จึงมีความตองการพัฒนา อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาจากสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 61 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 17 
ไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 20 และไมมี(ไมตองการ) รอยละ 2  
 2.4 เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ 
 ปจจุบัน เกาอ้ี/ที่น่ังของวัด เปนไม และเกาอ้ีพลาสติก ทําใหสามารถยกเก็บได แตเมื่อน่ัง
เปนเวลานานจะทําใหปวดเมื่อย จึงควรมีเกาอ้ีมีเบาะน่ิม โซฟา หรืออาสนะนุมสําหรับน่ังปฏิบัติธรรม แตผูมา
ปฏิบัติธรรมก็มีจํานวนไมมากนัก  
 วัดมีความพรอมดานเกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ อยูในระดับปานกลาง จึงมีความตองการพัฒนา 
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา วัดมี(เพียงพอ) รอยละ 76 มี(ไม
เพียงพอ) รอยละ 13 และไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 11 
 2.5 ปายธรรมะ/สัญลักษณ 
 ปายถือเปนเครื่องมือสื่อธรรมะชนิดหน่ึง ปจจุบัน ปายตาง ๆ ของวัดที่เคยมีไดชํารุดทรุด
โทรมไปเปนสวนมาก  ควรมีการสํารวจและจัดทําเพ่ิมเติมเพ่ือใหขอคิดและดึงสติปญญา  สวนปายสัญลักษณ
ตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน หองนํ้า ทางเดิน ควรมีโดยเฉพาะชวงมีกิจกรรม เพ่ือใหสังเกตไดงาย 
 วัดไมมีความพรอมดานปายธรรมะ/สัญลักษณ จึงมีความตองการพัฒนา อยูในระดับ
เรงดวน เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ ผูใหขอมูลหลักเห็นวา มี(เพียงพอ) รอยละ 38 มี(ไมเพียงพอ) รอยละ 30 
และไมมี(ตองการใหมี) รอยละ 32  
 2.6 อ่ืน ๆ  
 สิ่งอ่ืนที่วัดควรมีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูสูงวัย 11 รายการ ไดแก 1) อุปกรณ
ชวยเหลือ/ชุดปฐมพยาบาล 2) เครื่องเสียง/ลําโพง 3) กิจกรรม 4) ลิฟต (ในกรณีมีอาคารสูง) 5) ที่ปฏิบัติ
ธรรม/หองพักสําหรับผูปฏิบัติ 6) ทุกอยางที่เก่ียวกับผูสูงวัย (นอกเหนือจากรายการตามตัวช้ีวัดขางตน) 7) ตู
หนังสือ 8) เครื่องปมหัวใจ 9) ที่พักผอน 10) ผูดูแล และ 11) ประตูศาลา (ที่ไมตองใชแรงมาก) 
 เมื่อพิจารณาในเชิงสถิติ สามารถเรียงลําดับรายการที่ตองการจากมากไปหานอย ดังน้ี 
อุปกรณชวยเหลือ/ชุดปฐมพยาบาล รอยละ 42 เครื่องเสียง/ลําโพง และ กิจกรรม แตละรายการรอยละ 13 
และอีก 9 รายการ ๆ ละ รอยละ 4 ไดแก ลิฟต ที่ปฏิบัติธรรม/หองพักสําหรับผูปฏิบัติ ทุกอยางที่เกี่ยวกับผูสูง
วัย ตูหนังสือ เครื่องปมหัวใจ ที่พักผอน ผูดูแล และประตูศาลา 
 

 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาวัดในการรองรับสงัคมสูงวัย 
 
  แนวทางในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี ผูใหขอมูลหลักเห็นวา ควรยึด
แนวทางการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตรการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยวัดควรพิจารณาอยางรอบคอบวาอาคารสถานที่
ที่จะสรางน้ันมีความจําเปนตอการบําเพ็ญกุศลของผูสูงอายุอยางแทจริง การพัฒนาน้ันควรรวมมือระหวางวัด
และบานอยางใกลชิด เริ่มจากการมีสวนรวมของประชาชน และผูนําชุมชนเปนเบ้ืองตน จากน้ันก็แสวงความ
รวมมือจากหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคสวนตาง ๆ ในสังคม 
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รวมทั้งเยาวชน นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และครูดวย ทั้งน้ี ควรใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและ
หลักการสากล คือ แนวคิดเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ และแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนดวย ซึ่งที่จะทําให
แนวทางฯดําเนินไปจนสําเร็จตองประกอบดวยใคร (who, ผูมีสวนสวนรวม) อะไร (what, สิ่งที่ควรทํา) เมื่อใด 
(when, ระยะเวลาที่ควรเริ่มทํา) ที่ไหน (where, ที่มาของเงิน/งบประมาณ) และ อยางไร (how, การมีสวน
รวม) หรือ หลัก 4W1H มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ผูที่ควรมีสวนรวมเปนอันดับแรกคือประชาชน รอยละ 20 รองลงมาคือพระสงฆ/วัด รอยละ 19 
และผูนําชุมชน รอยละ 18 ความรวมมือของสามฝายน้ีรวมเปนรอยละ 57 สวนอีกรอยละ 43 มาจาก
หนวยงานรัฐ รอยละ 17 หนวยงานเอกชน รอยละ 14 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11 และผูมีสวนรวมอ่ืน 
ๆ คือ ภาคสวนตาง ๆ เยาวชน นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และครู รอยละ 1  
 2. สิ่งที่ควรทําในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับรังสังคมสูงวัยมากที่สุด คือ ปายธรรมะ/สัญลกัษณ รอยละ 
25 รองลงมา คือ หองนํ้า/สุขา รอยละ 22 บันได/ทางเดิน รอยละ 20 เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ รอยละ 16 ที่จอด
รถ รอยละ 14 และ นอยที่สดุ คือ อ่ืน ๆ ไดแก เรือนพยาบาล/สถานพยาบาล/หองพยาบาล ชุดปฐมพยาบาล 
ทุกรายการ(ขององคฯ2) และ ที่ปฏิบัติธรรม/ที่พักผูปฏิบัติธรรม ที่พักสงเคราะหผูสูงอายุทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ ความสะอาด และการประชาสัมพันธจากหนวยงานตาง ๆ รอยละ 3  
 3. ระยะเวลาที่ควรเริ่มดําเนินการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมากที่สุด คือ ภายใน 1 ป รอยละ 
59 ภายใน 2-3 ป รอยละ 29 ภายใน 4-5 ป รอยละ 6 อ่ืน ๆ ไดแก แลวแตโอกาส/เมื่อพรอม คอยๆ พัฒนา 
ไดเร็ว ๆ ก็จะเปนประโยชน และ ตามจําเปน รอยละ 8 และ นอยที่สุด คือ ภายใน 10 ป รอยละ 1 
 4. ที่มาของเงิน/งบประมาณในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมากที่สุด คือ ประชาชน รอยละ 
22 รองลงมา คือ หนวยงานรัฐ รอยละ 21 ผูนําชุมชน รอยละ 17 หนวยงานเอกชน รอยละ 14 พระสงฆ/วัด 
รอยละ 12 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11 และ นอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ ไดแก ทุกหนวยงาน/ทุกภาคสวน/ทุก
ฝาย ผูปฏิบัติธรรม และคณะศิษยานุศิษยรอยละ 3  
 5. การมีสวนรวมของผูใหขอมูลหลักในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมากที่สุด คือ กําลังกาย 
รอยละ 27 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ รอยละ 25 กําลังทรัพย รอยละ 22 กําลังความคิด รอยละ 21 
และ นอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ ไดแก การบริหารจัดการ ทุกขอ/ทุกอยาง (ที่มีโอกาส) การสรางบุคลากร การเก็บ
เงิน และ การสนับสนุนการดําเนินงาน รอยละ 5 
   
  ตอนที่ 3 แผนพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสงูวัยจังหวัดชลบุร ี
 
  แผนงานพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี เปนแผนระยะสั้นหรือแผนเรงดวน ที่
ควรเริ่มดําเนินการภายใน 1 ป รอยละ 59 สิ่งที่ควรพัฒนาเปนอันดับแรก คือ ปายธรรมะ/สัญลักษณ หองนํ้า/
สุขา และบันได/ทางเดิน รวมรอยละ 67 ผูมีสวนรวมที่สําคัญ คือ ประชาชน พระสงฆ/วัด และผูนําชุมชน 
รวมรอยละ 57 ที่มาของงบโดยสวนมากควรมาจากประชาชน หนวยงานรัฐ และผูนําชุมชน รวมรอยละ 60 
และ สิ่งที่ผูใหขอมูลหลักมีสวนรวมไดมาก คือ กําลังกาย และการประชาสัมพันธ รวมรอยละ 52 
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สวนที่ 3 ความเห็นอ่ืน ๆ  
 
 1. ที่ต้ัง/กิจกรรมของวัด 
 วัดเปนสถานที่ทางเลือก คนที่มาจึงเปนผูที่ดูแลตัวเองได ปจจุบัน วัดมีโครงการสังฆประชานุ
เคราะหออกเย่ียมผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และผูยากไร วัดบางแหงรวมกับชุมชนต้ังชมรมผูสูงอายุ เชิญชวน
ผูสูงอายุทําบุญรวมกัน บางแหงยังไมคิดแผนรองรับสังคมสูงวัย เพราะยังไมมีขอมูลเก่ียวกับสังคมสูงวัย จึงจัด
วัดไปตามสภาพสอดคลองกับผูมาวัด สิ่งที่ทําเกี่ยวกับผูสูงอายุเริ่มจากการมองที่ตนแลวสะทอนไปที่คนอ่ืน 
 
 2. บทบาทของหนวยงานตาง ๆ 
 หนวยงานภาครัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจะมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล
เก่ียวกับผูสูงวัยใหทุกคนในชุมชนไดรูอยางทั่วถึงและแยกประเภทใหชัดเจนวามีผูสูงวัยจํานวนเทาไหร พิการ
จํานวนเทาไหร ชวยเหลือตัวเองไมไดจํานวนเทาไหร โดยชุมชนควรมีความรวมมือกันระหวางบานวัดและ
โรงเรียน “บวร” นอกจากน้ีก็ควรมีหมออนามัยมาใหความรูอยางสม่ําเสมอ  
 

3. ลักษณะผูมาวัด 
 ผูมาวัดสวนมากอายุ 60 ปลงมา หรือหากมากกวาน้ันก็เปนคนแข็งแรงดูแลตัวเองได คนที่ดูแล
ตัวเองไมไดก็ไมมา หากตองการอะไร วัดก็จะทําใหตามความจําเปนเพ่ือใหทํากิจกรรมบําเพ็ญกุศลไดอยาง
สะดวก 
 
 4. สิ่งทีผู่สงูวัยควรทํา 
 ผูสูงวัยควรรักษาศีล 5 โดยเฉพาะปจจุบันปญหาสังคมจะไดลดลง กอนนอนไหวพระสวดมนต 
กําหนดจิต ทําสมาธิเปนกิจวัตร พรอมกับการดูแลสุขภาพ ดวยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
 

 5. ความตองการของผูสงูวัย 
 ผูสูงวัยยังมีความปรารถนาในการดําเนินชีวิตปกติเหมือนกับวัยอ่ืน ๆ 
 

อภิปราย 
 
 1. ความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัย 
  โดยภาพรวม วัดมีความพรอม อยูในระดับนอยที่สุด ความตองการพัฒนา อยูในระดับมาก
ที่สุด ขอคนพบน้ีไมไดหมายความวา ผูสูงอายุไปวัดไมได เพราะผูสูงอายุแมไมมีเครื่องอํานายความสะดวกที่
แยกเฉพาะ แตก็ยังสามารถใชเครื่องอํานวยความสะดวกทุกอยางรวมกับคนวัยอ่ืนได ตรงกันขาม หากวัดระบุ
สัดสวนแยกประเภทไวสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ คนวัยอ่ืนยอมไมสะดวกใจที่จะใชรวมดวย ดังน้ัน ทุกวัดใน
การจัดสภาพแวดลอมและเครื่องอํานวยความสะดวก หากมีขอจํากัดดานงบประมาณและสถานที่ จําเปนอยู
เองที่ตองสรางสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชไดกับคนทุกวัย ย่ิงหากอาคารสถานที่เหลาน้ันสรางขึ้นกอนที่
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ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงวัย ความรูเกี่ยวกับสังคมสูงวัยยังไมแพรหลาย ยอมเปนปกติอยูเองที่จะไมมี
เรื่องเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงในแผนการพัฒนาวัด 
  โดยเฉพาะ ขอคนพบของโครงการวิจัยเองระบุวา คนที่มาวัดแมจะเปนผูสูงอายุแตก็เปนคน
แข็งแรงดูแลตนเองได เพราะถาไมแข็งแรงดูแลตนเองไมได ก็ไมมาวัดต้ังแตแรก ทั้งน้ีเปนเพราะวัดเปนสถานที่
ทางเลือกจะมาก็ไดไมมาก็ได เมื่อจะมาก็จะตองเขาใจวาตองพบกับอะไรและจะทําอยางไรเมื่อพบกับสภาพ
เชนน้ัน นอกจากน้ัน วัดมีจํานวนมาก จึงสามารถเลือกวัดที่เหมาะกับอัธยาศัยไดไมยากนัก เวนแตในชนบทที่
ชุมชนหน่ึงมีวัดแหงเดียว การเดินทางไปวัดที่ต้ังอยูในชุมชนอ่ืนอาจไมสะดวกและทําใหสิ้นเปลือง หมายความ
วา วัดไมสามารถจะละเลยการคํานึงถึงสภาพแวดลอมและเครื่องอํานวยความสะดวกแกผูสูงวัยไดเพราะ
ปจจุบันโครงสรางสังคมเปลี่ยนไปกลายเปนสังคมสูงวัยและจะทวีความเขมขนขึ้นอยางตอเน่ืองทั่วประเทศ
โดยเฉพาะเมืองใหญเชนจังหวัดชลบุรี  
  อยางไรก็ตามขอคนพบจากโครงการวิจัยน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกันกับขอคนพบจาก
งานวิจัยของเสาวภา พรสิริพงษ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน และยงยุทธ บุราสิทธ์ิ (2557 หนา 99) ที่ระบุวา ใน
ภาพรวม วัดมีความพรอมในการรองรับสังคมผูสูงอายุ ระดับปานกลาง เหตุที่กลาววาผลการวิจัยเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งที่ ขอคนพบจากโครงการวิจัยน้ีระบุวา วัดมีความพรอม อยูในระดับนอยที่สุด ในขณะที่ขอ
คนพบจากงานวิจัยที่อางถึงน้ันระบุวา อยูในระดับปานกลาง เพราะทั้งสองช้ีไปในทิศทางเดียวกันวาวัดมีความ
พรอมไมมาก  
  อน่ึง ขอที่นาสังเกต คือ ประชากรและกลุมตัวอยางของงานวิจัยที่อางถึงน้ัน ไดแก วัดที่เปน
อุทยานการศึกษา วัดพัฒนาตัวอยาง วัดพัฒนาตัวอยางดีเดน หรือวัดที่เปนสํานักปฏิบัติธรรมดีเดน ตามเกณฑ
การคัดเลือกของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จึงตองมีระดับความพรอมสูงกวาวัดทั่วไป ในขณะที่
กลุมเปาหมายของโครงการวิจัยน้ีครอบคลุมวัดหลายประเภทรวมทั้งวัดทั่วไปดวย ระดับความพรอมจึงตํ่ากวา 
หากประชากรและกลุมตัวอยางของงานวิจัยที่อางถึงครอบคลุมวัดทั่วไปดวย ผลการวิจัยนาจะไมตางกัน 
เพราะแมแตวัดที่ผานเกณฑพัฒนามาช้ันหน่ึงแลวยังมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน ขอคนพบของ
โครงการวิจัยที่มีวัดทั่วไปเปนกลุมเปาหมายดวย จึงสมเหตุสมผล ที่ระบุวา โดยภาพรวม วัดมีความพรอมอยู
ในระดับนอยที่สุด และตองการพัฒนามากที่สุด 
  ขอคนพบของโครงการวิจัยน้ี ดูเหมือนจะแยงกับขอคนพบจากงานวิจัยของ พระครูปลัด 
สราวุธ ฐิตปฺโญ  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และ สุรพล สุยะพรม (2560 หนา 506) ที่ระบุวา ระดับการ
พัฒนาวัดเพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนในจังหวัดชลบุรี ดานสาธารณูปการ หมายถึง สภาพแวดลอม 
และอาคารสถานที่  อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะเห็นวาไมนาจะแยงกัน เพราะงานวิจัยที่
อางถึงมุงศึกษาการพัฒนาวัดสําหรับชุมชนโดยทั่วไป ไมไดเจาะจงที่สังคมสูงวัย ทําใหสภาพแวดลอม และ
อาคารสถานที่ ไมตองเพ่ิมสัดสวนเก่ียวกับผูสูงวัย หากเจาะจงสังคมสูงวัย ระดับการพัฒนาของวัดอาจลดลง
อยูในระดับปานกลางหรือนอย จึงอาจถือไดวาขอคนพบของงานวิจัยที่อางถึงกับโครงการวิจัยน้ีเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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 2.  ความพรอมแยกตามตัวชี้วัด 
  บรรดาตัวช้ีวัด 6 ตัว ดานที่ดีที่สุด มีความพรอมระดับปานกลาง คือ เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ มี
ความพรอมนอย 2 ดาน คือ ที่จอดรถ และบันได/ทางเดิน ซึ่งถือวาดีกวาภาพรวม ในขณะที่ดานที่ 6 คือ อ่ืน 
ๆ ที่ตองการ คิดเปนเพียงรอยละ 4 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด สวนดานที่มีความพรอมนอยที่สุด คือ หองนํ้า/สุข 
และดานที่ขาด คือ ปายธรรมะ/สัญลักษณ ซึ่งเปนประเด็นอภิปรายในที่น้ี 
  2.1 ความพรอมดานหองนํ้า/สุขา อยูในระดับนอยที่สุด ความตองการพัฒนา อยูในระดับ
มากที่สุด สอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของเสาวภา พรสิริพงษ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน และยงยุทธ บุรา
สิทธ์ิ (2557 หนา 111) ที่ระบุวา วัดสวนใหญ (รอยละ 74.1) ขาดหองนํ้าเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ นอกจาก
ปริมาณที่ไมเพียงพอแลว ขอคนพบของโครงการวิจัยน้ียังระบุวาสิ่งที่ตองเพ่ิมคือความสะอาด 
 2.2 หองนํ้า/สุขา แมจะมีความพรอมในระดับนอยที่สุด แตก็ยังพรอมกวาตัวช้ีวัดที่ 5 คือ 
ปายธรรมะ/สัญลักษณ เพราะผลการวิจัยระบุวา วัดไมมีความพรอมดานปายธรรมะ/สัญลักษณ ความตองการ
พัฒนา อยูในระดับเรงดวน ทั้งน้ีเพราะ ปจจุบัน ปายตาง ๆ ที่เคยมีไดชํารุดทรุดโทรมไปเปนสวนมาก ควรมี
การสํารวจและจัดทําเพ่ิมเติมเพ่ือใหขอคิดและดึงสติปญญา  สวนปายสัญลักษณตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน 
หองนํ้า ทางเดิน ควรมีโดยเฉพาะชวงมีกิจกรรม เพ่ือใหสังเกตไดงาย ไมเพียงวัดจะขาดแมแตงานวิจัยดานน้ีก็
ไมมีดวย จึงไมมีผลการวิจัยใดที่จะยกขึ้นมาอภิปรายได 
 
 3. แนวทางในการพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
  3.1 แนวทางในการพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ควรอาศัยความรวมมือของอยางนอย 3 
สวน คือ ประชาชน (รอยละ 20) พระสงฆ/วัด (รอยละ 19) และผูนําชุมชน (รอยละ 18) รวมกันเปนรอยละ 
57 ขอคนพบจากโครงการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา การพัฒนาวัดจะสําเร็จไดตองมาจากประชาชน เพราะ
ประชาชนเปนผูสรางและผูใชหรือเจาของวัดตัวจริง แมแตพระสงฆก็คือลูกหลานของประชาชน ดังน้ัน จึงถือ
เปนเรื่องปกติที่แนวทางการพัฒนาวัดควรมีประชาชนเปนหัวเรือใหญ อยางไรก็ตาม ลําพังประชาชนก็ไมอาจ
ทําได จําเปนตองรวมมือกับพระสงฆ/วัดและผูนําชุมชนดวย ในขณะที่หนวยงานภาครัฐมาเปนลําดับที่ 4 คิด
เปนรอยละ 17 ขอคนพบน้ีสะทอนความเปนจริงที่วา นโยบายที่มาจากสวนกลางสูภูมิภาคหรือจากบนลงลาง
น้ันไมเปนที่คาดหวังมากนัก แตไมไดหมายความวาไมมีความสําคัญ เพราะจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ภาครัฐในการกําหนดกฎระเบียบให เปนไปในทิศทางเดียวกัน (กองพุทธศาสนสถาน สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554)  ขอคนพบน้ีสอดคลองกับนโยบายพัฒนาวัดของรัฐโดยกองสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยภายใตโครงการวัด 
ประชา รัฐ สรางสุข: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม (2561) 
 ประชาชน ไมไดเปนเพียงหัวเรือในการริเริ่มและดําเนินการ แตขอคนพบฯยังช้ีวาเงิน/
งบประมาณก็ยังควรมาจากประชาชนเปนหลักดวย (รอยละ 22) รองลงมา คือ หนวยงานรัฐ (รอยละ 21) 
และ ผูนําชุมชน (รอยละ 17) รวมกันเปนรอยละ 60 ในขณะที่พระสงฆ/วัดมาลําดับที่ 5 (รอยละ 12) ขอ
คนพบน้ีสะทอนความสําคัญของประชาชน วัดที่ประชาชนศรัทธาจึงควรเปนวัดพัฒนาเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
เปนลําดับแรก  
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 เมื่อเปรียบเทียบความสําคัญระหวางผูมีสวนรวมกับที่มาของงบ ลําดับความสําคัญของ
ประชาชนและผูนําชุมชนอยูที่เดิม คือ ลําดับ 1 และ 3 ในขณะที่ ผูมีสวนรวมลําดับที่ 2 คือ พระสงฆ/วัด 
กลายเปนลําดับที่ 5 ในที่มาของงบ และแทนที่ดวยหนวยงานรัฐ สวนลําดับที่ 4 คือ หนวยงานเอกชน ขอน้ี
แสดงใหเห็นวา ความสําเร็จในการพัฒนาวัดมีองคประกอบที่ขาดไมได 2 สวน คือ ประชาชน และผูนําชุมชน 
 บทบาทของพระสงฆ/วัด และหนวยงานรัฐ อยูในฐานะวงในและวงนอกก็ไดขึ้นอยูกับวา
กําลังพิจารณาดานใด หากกลาวถึงการมีสวนรวมกําหนดอนาคตของวัดตองมีพระสงฆ/วัดเขามาเปนแกนนํา 
พรอมกับใหหนวยงานรัฐเปนผูสนับสนุนอยูวงนอก แตเมื่อพิจารณาถึงงบประมาณ พระสงฆ/วัด ก็อยูวงนอก
พรอมกับการเขามาแทนที่ของหนวยงานรัฐ 
 หากพิจารณาแยกออกเปน 2 สวน คือ พระสงฆ/วัดกับฆราวาส/ประชาชน เห็นไดวา 
พระสงฆ/วัด มีความสําคัญนอยกวา สะทอนวาแนวทางการพัฒนาวัดจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับฆราวาส และ
ถือเปนหนาที่โดยตรงของฆราวาสเพราะมีทรัพย ในขณะที่พระสงฆ/วัดไมมีอาชีพจะมีทรัพยมาเพ่ือการพัฒนา
ไดอยางไร พระสงฆ/วัดจึงควรดํารงตนใหเปนที่ศรัทธา เมื่อประชาชนศรัทธาแลวการพัฒนาวัดดานอาคาร
สถานที่ก็เปนไปได 
  3.2 แนวทางขางตนยึด “ผูมีสวนรวม” และ “ที่มาของงบ” เปนตัวต้ัง นอกจากน้ี ยังมีอีก
แนวทางหน่ึง คือ การยึด “สิ่งที่ควรทํา” เปนตัวต้ัง ซึ่งสะทอนจุดออนและจุดแข็งของวัด โดยขอคนพบจาก
โครงการวิจัยระบุวา จุดออนที่สุดของวัดคือปายธรรมะ/สัญลักษณ (ขาด) และหองนํ้า/สุขา (พรอมนอยที่สุด) 
ในขณะที่จุดแข็งคือเกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ (พรอมปานกลาง) ผูที่มีสวนรวมขางตนอาจตัดสินใจพัฒนาจากจุดออน
หรือจุดแข็ง หรือพรอมกันก็ได ทั้งน้ี ขึ้นกับความจําเปนและความพรอมของงบประมาณเปนสําคัญ  
  อยางไรก็ตาม ไมวาขอคนพบจะใหความสําคัญกับพระสงฆ/วัดนอยกวาสวนอ่ืน แตสิ่งที่ขาด
ไมไดคือความเห็นของเจาอาวาสเพราะโดยกฎหมายระบุใหทานมีหนาที่บริหารจัดการปกครองดูแลความ
เปนไปทั้งปวงของวัด (พระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) 
 
 4. แผนพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
 แผนงานพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี เปนแผนระยะสั้นหรือแผนเรงดวน ที่
ควรเริ่มดําเนินการภายใน 1 ป รอยละ 59 สิ่งที่ควรพัฒนาเปนอันดับแรก คือ ปายธรรมะ/สัญลักษณ หองนํ้า/
สุขา และบันได/ทางเดิน รวมรอยละ 67 ผูมีสวนรวมที่สําคัญ คือ ประชาชน พระสงฆ/วัด และผูนําชุมชน 
รวมรอยละ 57 ที่มาของงบโดยสวนมากมาจากประชาชน หนวยงานรัฐ และผูนําชุมชน รวมรอยละ 60 และ 
สิ่งที่ผูใหขอมูลมีสวนรวมไดมาก คือ กําลังกาย และการประชาสัมพันธ รวมรอยละ 52 
 เมื่อพิจารณาแยกแตละองคประกอบจากตารางที่ 4.7 เห็นไดวาสิ่งที่ไมอาจเปนอ่ืนคือ
ระยะเวลาที่ควรเริ่มดําเนินการภายใน 1 ป (รอยละ 59) หากเลื่อนไปดําเนินการใน 2-3 ป (รอยละ 29) ความ
เรงดวนจะเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 88 ซึ่งจะทําใหการปรับตัวไมทันกับการรองรับสังคมสูงวัย สวนองคประกอบอ่ืน
ยังสามารถปรับเปลี่ยนได ดวยการรวมกันของรายการตาง ๆ ขององคประกอบ/ตัวแปรน้ัน ๆ แลวใหได
มากกวารอยละ 50 ซึ่งจะทําใหไดแผนพัฒนายอยดังน้ี 
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 4.1 หากตัวแปร คือ สิ่งที่จะพัฒนา การปรับจากแผนเดิมอาจทําไดดวยการรวมกันของ
รายการตาง ๆ แลวใหไดมากกวารอยละ 50 ก็จะทําใหวัดผานเกณฑการวัดประเมินความพรอมในการพัฒนา
จากวัดที่ไมพรอมกลายเปนวัดที่พรอม เชน รายการที่ 1(25) + 2(22) + 4(16) = 63  
 4.2 หากตัวแปร คือ ผูมีสวนรวม การปรับจากแผนเดิม อาจเปนไปไดหลายกรณี เชน 
รายการที่ 1(20) + 2(19) + 5(11) + 6(1) = 51 
 4.3 หากตัวแปร คือ ที่มาของงบ การปรับจากแผนเดิม อาจเปนไปไดหลายกรณี เชน 
รายการที่ 2(21) + 3(17) + 4(14) + 5(12) = 64 
 การเลือกสวนผสมของแผนการพัฒนาขึ้นกับบริบทของวัดซึ่งตองคํานึงถึงเสมอ เมื่อเลือก
อยางใดแลวก็จะสะทอนภาพของแผนการพัฒนาวัดน้ัน ๆ ดวย 
 

เสนอแนะ      

 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
  โครงการวิจัยครั้งตอไปควรออกแบบงานวิจัยใหสามารถแยกระบุสถานภาพของผูใหขอมูลหลัก
โดยเฉพาะพระสงฆ/วัดหรือเจาอาวาสกับประชาชน เพราะบางกรณีความเห็นขัดแยงกัน ซึ่งในโครงการวิจัยน้ี
ไมสามารถแยกนําเสนอเชนน้ันไดเพราะออกแบบการวิจัยไวใหเสนอผลการวิจัยโดยภาพรวมเทาน้ันอันเปน
เง่ือนไขสําคัญประการหน่ึงในการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช  
  ขอคนพบจากโครงการวิจัยระบุวาแผนการพัฒนาควรทําภายใน 1 ป สวนจะทําอะไร โดยใคร 
และงบจากแหลงใด อาจปรับใหเหมาะสมไดตามบริบทของวัด โดยความรวมมือของประชาชน พระสงฆ/วัด 
ผูนําชุมชน และหนวยงานรัฐ ซึ่งตองเขาใจบริบทของวัดเปนอยางดีดวย เพ่ือปองกันไมใหทําไปตามกระแส
อยางสิ้นเปลือง 
 
 3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 โดยภาพรวมความพรอมของวัดในการรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี อยูในระดับนอยที่สุด ผูมี
หนาที่กําหนดนโยบายจึงจําเปนตองมีแผนพัฒนาที่สอดคลอง พรอมกับสรางความตระหนักรูใหกับวัดและผูมี
สวนรวมในการพัฒนาทุกฝายใหรวมมือกันปรับโครงสรางอาคารสถานที่ใหเหมาะกับโครงสรางของสังคมที่
เปลี่ยนไป
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ผลผลิต  

 
 ผลผลิตที่ได มี 2 อยาง 1)  บทความวิจัยเผยแพรในวารสารระดับชาติเปนอยางนอย และ 2) แผนพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี ดัง
ตารางที่ 5.1 แสดงวา แผนงานพัฒนาวัดเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี เปนแผนระยะสั้นหรือแผนเรงดวน ที่ควรเริ่มดําเนินการภายใน 1 ป รอยละ 59 สิ่ง
ที่ควรพัฒนาเปนอันดับแรก คือ ปายธรรมะ/สัญลักษณ หองนํ้า/สุขา และบันได/ทางเดิน รวมรอยละ 67 ผูมีสวนรวมที่สําคัญ คือ ประชาชน พระสงฆ/วัด และ
ผูนําชุมชน รวมรอยละ 57 ที่มาของงบโดยสวนมากมาจากประชาชน หนวยงานรัฐ และผูนําชุมชน รวมรอยละ 60 และ สิ่งที่ผูใหขอมูลมีสวนรวมไดมาก คือ 
กําลังกาย และการประชาสัมพันธ รวมรอยละ 52 
 
ตารางที่ 5.1 แผนพัฒนาวัดเพ่ือรองรังสังคมสูงวัย 
 
เปาหมาย สิ่งที่จะพัฒนา ผูมีสวนรวม ที่มาของงบ การมีสวนรวม ระยะเวลา 

วัด
มีค

วา
มพ

รอ
มใ

นก
าร

รอ
งร

ับ
สัง

คม
สูง

วัย
 

รายการ % บุคคล/หนวยงาน % บุคคล/หนวยงาน % ลักษณะ % ภายใน/ป % 
1.ปายธรรมะ/สัญลักษณ 25 1.ประชาชน 20 1.ประชาชน 22 1.กําลังกาย 27 1 59 
2.หองนํ้า/สุขา 22 2.พระสงฆ/วัด 19 2.หนวยงานรัฐ 21 2.การประชาสัมพันธ 25 2-3 29 
3.บันได/ทางเดิน 20 2.ผูนําชุมชน 18 3.ผูนําชุมชน 17 3.กําลังทรัพย 22 4-5 6 
4.เกาอ้ี/ที่น่ัง/อาสนะ 16 3.หนวยงานรัฐ 17 4.หนวยงานเอกชน 14 4.กําลังความคิด 21 อ่ืน ๆ 5 
5.ที่จอดรถ 14 4.หนวยงานเอกชน 14 5.พระสงฆ/วัด 12 5.อ่ืน ๆ 5 10 1 
6.อ่ืน ๆ 3 5.หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 11 6.หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 11     
  6.อ่ืน ๆ 1 7.อ่ืน ๆ 3     

 



 

 78 
 

 

 

เอกสารอางอิง 
 

กนานุช เล็กวิจิตร. (2531). บทบาทพระสงฆที่มีตอการศึกษานอกโรงเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

สมุทรสาคร. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กมล  สุกิน. (บรรณาธิการ). (2554). 4 มิติสูคุณภาพชีวิตผูสูงวัยในชุมชน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.). 

กรรณิกา คําดี. (2558). วัดและศาสนสถานในมิติของการทองเที่ยว. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตรและ

 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 4(2), 175 – 191. 

กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร. (2557). คูมือการดูแลผูสงูอายุกลุมติดบาน. 

 กรุงเทพฯ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. (2554). คูมือการพัฒนาวัดสูความเปนมาตรฐาน.      

 ม.ป.ท. 

กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 
 (2561).  คูมือการดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาค
 สวนมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. สิ่งที่สงมาดวย ที่ มท 0816.3/ว 2206 ลงนามโดย
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 
เกษริน สุขตัว. (2545). บทบาทพระสงฆในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ: กรณีศึกษาการจัดการปาตนนํ้า 

 อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ขนิษฐา  นันทบุตร, สุคนธ วรรธนะอมร และนิลภา จิระรัตนวรรณะ. (2555). การเสริมสรางทักษะแกนนํา     

 สรางเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ. ม.ป.ท.: มาตา. 

ขนิษฐา  นันทบุตร. (บรรณาธิการ). (2557). คูมือการจัดการความรู พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน

 ทองถิ่น. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). นครราชสีมา: อินด้ี 

 อารต. 

งานผูสูงอายุ กลุมงานพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร ศูนยอนามัยที่ 2 

 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2557). คูมือการอบรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 32 

 ช่ัวโมง. ม.ป.ท. 

จรินทร ยังสังข. (2541). บทบาทพระสงฆในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ: กรณีศึกษาการจัดการปาตนนํ้า 

 อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ฉัตรชัย ไชยโยธา. (2549). บทบาทพระสงฆกับการพัฒนา: กรณีศึกษาหลวงปูเครื่อง สุภทฺโท. วิทยานิพนธ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 



 

 79 
 

เฉลิมเกียรติ แกวหอม. (2552). บทบาทพระสงฆกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย-

 กัมพูชา บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก: กรณีศึกษาพุทธอุทยานวัดเขาศาลา อตุล ฐานะจาโร อําเภอ

 บัวเชด จังหวัด สุรินทร. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 

ชมรมเครือขายผูสูงอายุคาทอลิกประเทศไทย (คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสูงอายุ). (2555). คูมือจิต

 อาสาผูสูงอายุเพ่ือสังคม. กทม.: พีเอสเซอรวิส. 

ชมรมผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนโนนมวง ศูนยสุขภาพชุนชน บานโนนมวง และคณะพยาบาลศาสตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. (ม.ป.ป.). สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุ บานโนนมวง หมูที่ 3, 12 และ 27.     

 ม.ป.ท. 

ชัยมงคล ศรีทองแดง. (2552). ปจจัยที่มีผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชน เขตอําเภอเมือง จังหวัด

 รอยเอ็ด. วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ณัฐชยา สมเขียวหวาน. (2541). บทบาทพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ดํารงคศักด์ิ มีสุนทร. (2556). ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชน กรณีศึกษาวัดนามสมมุติกับชุมชนนามสมมุติ 

 จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ทศพนธ นรทัศน. (ม.ป.ป.) วัดกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูประชาชนและชุมชน. ม.ป.ท. 

นารีรัตน จิตรมนตรี, สาวิตรี ทยานศิลป และสิริวัลย เรืองสุรัตน. (2551). บทสรุปจากเวทีสาธารณะ              

 การเตรียมพรอมระบบสวัสดิการสําหรับสังคมผูสูงวัย. นครปฐม: มิสเตอรกอปป. 

บุญมี ทําโท. (2551). บทบาทพระสงฆตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน. วิทยานิพนธ                  

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ประไพศิริ เช่ียวสาริกิจ. (2556). คูมือสูงวัยอยางสมารท คูมือดูแลตนเองของผูสูงวัยพรอมสิทธิประโยชนและ

 สวัสดิการที่ควรรู. นนทบุรี: สํานักพิมพกรีน ปญญาญาณ. 

พรวิทู โควคชาภรณ. (พฤศจิกายน, 2557). อารยสถาปตย (Universal Design). บทความวิชาการ สํานักงาน
 วิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 4(21): 1-29. 
พระครูโกศลกิจจานุการ (ณรงค ญาณวีโร). (2556). บทบาทพระสงฆที่มีตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

 โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูชินวรานุวัตร (คํายวง). (2554). บทบาทของวัดที่มีตองานดานสาธารณสงเคราะห: กรณีศึกษาชุมชน

 บานฆองนอย จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

 จัดการ เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ (กิตติมศักด์ิ เสนาวะนา). (2554). บทบาทพระสงฆและการพัฒนารูปแบบการ

 ฝกอบรมหนวยอบรมประชาชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลแมสาย หมูที่ 8 ตําบลแมสาย อําเภอแม

 สาย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 



 

 80 
 

พระครูใบฎีกาถาวร สุรปฺโญ (เสนสอน). (2554). การศึกษาบทบาทพระสงฆกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม: 

 ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทพระนิภากรโสภณ (ไกร ฐานิสฺสโร) วัดหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัด

 นครสวรรค. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูประภัสรมโนธรรม (ธงทิพย ปภสฺสโร). (2556). บทบาทพระสงฆในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา 

 จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูปลัดสํารวย สิริสาโร (ชางกระโทก). (2556). บทบาทพระสงฆในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

 อําเภอ วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา

 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูวินัยธรถวิล เรียบรอย ดิเรก สุขสุนัย และประพันธ สหพัฒนา. (2557). การบรหิารจัดการวัดของเจา
 อาวาส ในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีตามเกณฑสํานักงาน
 พระพุทธศาสนาแหงชาติ.  วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
 ราชภัฏธนบุรี. 
พระครูวิสุทธิสรคุณ (วิชิต วิชิโต). (2554). บทบาทพระสงฆที่มีตอการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

 มัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูสมุหมงคล สิริมงฺคโล (มหาเจริญ). (2556). บทบาทพระสงฆในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก

 เยาวชนในอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปฺโญ). (2554). บทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: 

 กรณีศึกษาคณะสงฆอําเภอลอง จังหวัดแพร. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระธนวรรธน วรรณลีย. (2549). บทบาทพระสงฆในการดําเนินงานเรื่องเอดสในชุมชน. วิทยานิพนธ ศึกษา

 ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พระมหาเกริกชัย เริญไธสง และนพรพ จันทรนําชู. (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2558). แนวทางการพัฒนาวัดตาม
 มาตรฐานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในจังหวัดนครปฐม. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร
 วิจัย, 7(2): 207-218. 
พระมหาชูศักด์ิ นอยสันเทียะ. (2545). บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

 วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พระมหาณัฐกิจ ทิมกลับ. (2553). บทบาทพระสงฆและการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษโบราณวัตถุ

 สถาน: กรณีศึกษาชุมชนโบราณบานควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี. วิทยานิพนธ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 



 

 81 
 

พระมหาพระยนต สนฺตจิตฺโต (พันธวัตร). (2550). บทบาทพระสงฆกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ: 

 กรณีศึกษาปาชุมชนบานปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ       

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

พระมหาพันธศักด์ิ นาครอด. (2546). บทบาทพระสงฆตอการปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูผูติดยาเสพติด: 

 ศึกษาเฉพาะกรณวัดที่เปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดของกรมการศาสนา. วิทยานิพนธ 

 สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พระมหาไพสิทธ์ิ สัตยาวุธ. (2542). บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบท ศึกษากรณีพระเทพสีมาภรณกับการ

 พัฒนาชนบทในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พระมหาโยธิน ละมูล. (2545). บทบาทพระสงฆในฐานะทรัพยากรมนุษยและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย. 

 วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

 ศาสตร. 

พระมหารัตนพล รตนพโล (กานเพชร). (2547). บทบาทพระสงฆตอการสรางชุมชนเขมแข็ง ศึกษาเฉพาะ

 กรณีพระสงฆกลุมสหธรรมเพ่ือการพัฒนาในจังหวัดสุรินทร. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

พระมหาวิเชียร กิตฺติโสภโณ. (2547). บทบาทพระสงฆในการนําหลักธรรมมาใชทํากิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

 เพ่ือการลดละเลิกอบายมุข: ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลวราภรณ (เฉลิม ฐิติสีโล). วิทยานิพนธ 

 สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พระมหาวินัย แกวกรอง ดิเรก สุขสนัุย และประพันธ สหพัฒนา. (2557). แนวทางการพัฒนาวัดในเขตอําเภอ
 ทามวง จังหวัดกาญจนบุรีสูความเปนมาตรฐาน ของสานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. วิทยานิพนธ 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
พระมหาวิสมัญญา ติกฺขจิตฺโต. (2544). บทบาทพระสงฆในการสงเสริมองคกรชุมชนเพ่ือสรางทุนชุมชน: กลุม

 สัจจะสะสมทรัพย จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม (ยาจิตร). (2549). บทบาทพระสงฆในการสงเสริมชาวบานใหพ่ึงตนเอง: ศึกษากรณี

 พระครูพิพิธธรรมรส. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

 วิทยาลัย. 

พระมหาสมคิด สาระภา. (2550). บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณีพระครูอุมพัฒนากร (กร 

 (สายเนตร) ยโสธโร) วัดอุตตมผลราม บานขามเปย ตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล จังหวัด

 อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พระมหาสุทัศน ปุลาสะเก. (2551). บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณีพระนิภากรโสภณ (ไกร 

 ฐานิสฺสโร) วัดหนองกลับ หมูที่ 3 ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค. วิทยานิพนธ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พระมหาอํานาจ กตทีโป. (2555). บทบาทพระสงฆกับการสืบสานวัฒนธรรมไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร. 

 วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



 

 82 
 

พระวิฑูรย สุรจิตต. (2546). บทบาทพระสงฆตอการพัฒนาหมูบาน: กรณีศึกษาชุมชนวัดโปงคํา หมูที่ 5 

 ตําบลดูพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน. วิทยานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยลัยนเรศวร. 

พระศรีธาตุ สิงหประทุม. (2555). บทบาทพระสงฆในชุมชนหมูบานธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว. 

 วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

พระศักด์ิชัย ออนหาดพอ. (2551). การศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาพระราช

 พิพัฒนาภรณ (ชูชาติ กณฺตวณฺโณ) เจาอาวาสวัดทาไทร ตําบลทาทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ 

 จังหวัดสุราษฎรธานี. วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือ

 การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

พระอธิการประวัติ กัณหะคุณ. (2550). บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาตําบลนายม อําเภอ

 เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

พระอรรถชัย สกลสุภาภรณ. (2542). บทบาทพระสงฆที่สงเคราะหเด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยูในวัดเขตจังหวัด

 อางทอง. วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พระอุปกรณ อุปกาโร. (2544). บทบาทพระสงฆและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาในบริเวณ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พระเอกชาตรี สุขแสน. (2542). บทบาทพระสงฆตอการชวยเหลือผูติดเช้ือเอดสและผูปายเอดส. วิทยานิพนธ 

 สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พัชราวดี ตรีชัย. (2552). การวิเคราะหความเปนชุมชนเขมแข็งของหมูบานหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย 

 อําเภอ สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ. วารสารรมพฤกษ, 27(1), 125 – 194. 

ยุรนันท ตามกาล. (2557). บาน วัด โรงเรียนกับการใชวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการสงเสริมความเขมแข็งของ

 ครอบครัว. Journal of HR intelligence, (9)1, 12 – 31 

วรรณภา ศรีธัญรัตน และลัดดา ดําริการเลิศ. (2553). การจัดการความรูและสังเคราะหแนวทางปฏิบัติของ

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล: แนวปฏิบัติในการบริการผูสูงอายุ. ม.ป.ท.: สหมิตรพริ้นต้ิง 

 แอนด  พับลิสซิ่ง. 

วรลภย สุวรรณเกษการ. (2536). การศึกษาบทบาทพระสงฆตอการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมใน

 เขตพ้ืนที่กองบังคับการตํารวจภูธร 3. วิทยานิพนธ สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วัฒนา สิมมา. (2554). บทบาทพระสงฆกับการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย: 

 กรณีศึกษาในจังหวัดกระบ่ี. วิทยานิพนธ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วันพิชิต ศรีสุข. (2549). การสงเสริมบทบาทพระสงฆในการจัดการศึกษาตามโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน

 ละหานทรายรัชดาภิเษก อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ศรายุทธ ตรีรมณ และขนิษฐา บูรณาพันศักด์ิ ตรีรมณ. (ม.ป.ป.). นิยามคําสําคัญที่เก่ียวกับสิทธิผูสูงอายุตาม

 รัฐธรรมนูญฯ ในบริบทของชุมชนจังหวัดสิงหบุรี. ม.ป.ท. 



 

 83 
 

ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ. (2553). คํานิยามของชุมชนที่เกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: 

 เจปริ้นท. 

ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ. (2553). นวัตกรรมทางความคิด: นิยามของชุมชนที่เก่ียวของกับ “สิทธิ” 

 ผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: เจปริ้นท. 

ศิริวรรณ ศิริบุญ, บุศริน บางแกว และชเนตตี มิลินทางกูร. (2556). การประเมินภายในการดําเนินงานตาม

 แผนงานพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ: พัฒนาพ้ืนที่ตนแบบและปจจัยสําคัญ. กทม.: 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.). 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. (2558). ขอมูลพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ป 

 2558. กรุงเทพฯ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). ขอแนะนําการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
 ทุกคน (Buildings and Environments Design Recommendation for All). พลัสเพรส. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส). (ม.ป.ป.). คูมือมือบานใจดี บานที่ออกแบบเพ่ือทุก
 คน (Universal Design Home). ม.ป.ท. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). (ม.ป.ป.). คูมือการใหบริการผูสูงอายุ ชุมชนบานคง

 มอนกระทิง ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. ม.ป.ท. 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. (2557). แผนยุทธศาสตรระดับชาติวาดวยการสรางสุขภาวะใน

 ระยะทายของชีวิต พ.ศ. 2557 – 2559. ม.ป.ท.: สามดีพรินตต้ิงอีควิปเมนท. 

สุภัทรชัย สีสะใบ  ประเสรฐิ ธิลาว  พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (2562). 

 ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่: การดูแลผูสูงอายุตามแนวพุทธในจงัหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยวิชาการ, 

 2(1): 149-170. 

สุภารัตน รักษมณี. (2552). บทบาทพระสงฆในการสรางชุมชนเขมแข็ง: ศึกษากรณีชุมชนบานขุน อําเภอฮอด 

 จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

สุริยา รักการศิลป. (2553). บทบาทพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 

เสาวภา พรสิริพงษ,  ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน และยงยุทธ บุราสิทธ์ิ. (2557). วัดในพุทธศาสนากับความพรอม

 ในการรองรับสังคมผูสูงอายุ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 33(1), 99 – 125. 

หนวยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). ขอแนะนําการออกแบบสภาพแวดลอมและที่พักอาศัยของผูสูงอายุ. สํานัก
 สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
 ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.). ม.ป.ท. 
Center for Inclusive Design and Environmental Access. (2012). The Goals of Universal 
 Design. Retrieved August 31, 2017. en.m.wikidedia.org.  
 

 



 

 84 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

บัญชีผูใหขอมูลหลัก 

  

 

คําชี้แจง:  

 1. ความหมายและรหัส: 1) Serial No. หมายถึง จํานวนผูใหขอมูลหลักทั้งหมด 2) Monasteries 

No. หมายถึง จํานวนผูใหขอมูลหลักของแตวัด/อําเภอ/เขตปกครองพิเศษ รหัส “M1.1” อานวา วัดที่ 1 ผูให

ขอมูลหลักคนที่ 1 3) Name-Surname หมายถึง ช่ือ-นามสกุล กรณีพระภิกษุ อาจมีฉายา (ช่ือที่ไดเมื่อบวช

เปนพระ) ขอมูลสวนน้ีตัดออกไปในรายงานการวิจัย และ 4) Age หมายถึง อายุ  

 2. รายละเอียดเพ่ิมเติม: 1) ผูใหขอมูลหลัก ไมจําเปนตองระบุคํานําหนาช่ือ 2) การเรียงลําดับผูให

ขอมูลหลักของแตละวัดเริ่มนับหน่ึงจากเจาอาวาส/พระภิกษุที่ไดรับมอบหมายจากเจาอาวาส ที่เหลือเรียงตาม

อายุ 3) การเรียงลําดับวัดเปนไปความสะดวกของผูวิจัย และ 4) ผูใหขอมูลหลักของแตละวัดจะใชทดแทนกัน

ไมได 

 

     ตาราง แสดงจํานวนผูใหขอมูลหลัก 

 

Serial No. Monasteries No. Age 

1 M1.1 47 
2 M1.2 33 
3 M1.3 36 
4 M1.4 44 
5 M1.5 59 
6 M1.6 59 
7 M1.7 65 
8 M1.8 66 
9 M2.1 52 
10 M2.2 26 
11 M2.3 28 
12 M2.4 44 
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Serial No. Monasteries No. Age 

13 M2.5 47 
14 M2.6 55 
15 M2.7 65 
16 M2.8 84 
17 M3.1 47 
18 M3.2 24 
19 M3.3 58 
20 M3.4 60 
21 M3.5 61 
22 M3.6 62 
23 M3.7 67 
24 M3.8 72 
25 M4.1 75 
26 M4.2 42 
27 M4.3 43 
28 M4.4 54 
29 M4.5 56 
30 M4.6 58 
31 M4.7 59 
32 M4.8 60 
33 M5.1 61 
34 M5.2 28 
35 M5.3 37 
36 M5.4 61 
37 M5.5 64 
38 M5.6 66 
39 M5.7 68 
40 M5.8 75 
41 M6.1 45 
42 M6.2 20 
43 M6.3 28 
44 M6.4 54 
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Serial No. Monasteries No. Age 

45 M6.5 65 
46 M6.6 69 
47 M6.7 72 
48 M6.8 78 
49 M7.1 67 
50 M7.2 63 
51 M7.3 65 
52 M7.4 67 
53 M7.5 68 
54 M7.6 70 
55 M7.7 74 
56 M7.8 78 
57 M8.1 61 
58 M8.2 49 
59 M8.3 54 
60 M8.4 59 
61 M8.5 66 
62 M8.6 69 
63 M8.7 72 
64 M8.8 86 
65 M9.1 37 
66 M9.2 20 
67 M9.3 42 
68 M9.4 44 
69 M9.5 48 
70 M9.6 52 
71 M9.7 58 
72 M9.8 97 
73 M10.1 60 
74 M10.2 22 
75 M10.3 40 
76 M10.4 44 
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Serial No. Monasteries No. Age 

77 M10.5 53 
78 M10.6 62 
79 M10.7 68 
80 M11.1 84 
81 M11.2 23 
82 M11.3 32 
83 M11.4 52 
84 M11.5 59 
85 M11.6 60 
86 M11.7 60 
87 M11.8 63 
88 M12.1 73 
89 M12.2 24 
90 M12.3 42 
91 M12.4 55 
92 M12.5 58 
93 M12.6 67 
94 M12.7 75 
95 M12.8 70 
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