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ชื่อรายงานการวิจัย การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
                             ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผู้วิจัย    พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) ดร. และคณะ 
ส่วนงาน    สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อศึกษากิจกรรมท่ีบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ๓) เพื่อ
เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร และ 
การศึกษาภาคสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
๒๕ รูป/คน จากนั้นน าผลวิจัยมาสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๕ รูป/คน เพื่อสรุปผล
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ด้านศีล ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานอย่างเต็มท่ี และปฏิบัติธรรมเป็นประจ า  เสริมสร้างพัฒนาด้านกายและ
วาจา ให้มีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง ท าจิตอาสา และบริจาคทรัพย์ เป็นต้น ด้านสมาธิ 
ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท าสมาธิ ดูแลสุขภาพกายและใจให้มีความสัมพันธ์กัน  ฝึกจิตให้มีสมาธิเข้มแข็ง
จนสามารถควบคุมตนเองได้ เมื่อปล่อยวาง ท าให้มีความสงบสุข  ด้านปัญญา ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
ฝึกด ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท รู้เท่าทัน มีสติ มีความรู้ความเข้าใจในตัวเอง ใจเย็น มีเหตุผลมาก
ขึ้น น าปัญญามาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมจนหลุดพ้นจากปัญหา ดับทุกข์ได้ ท าให้เป็น
อิสระ สดใสเบิกบาน สุขสงบอย่างแท้จริง 

๒. กิจกรรมท่ีบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร 
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ใช้หลักไตรสิกขา มีศีล สมาธิและปัญญา ศีล คือ การฝึกฝน
พัฒนาด้านพฤติกรรมทางกายและวาจาให้มีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมท่ีเราเก่ียวข้องสัมพันธ์ อย่าง
ถูกต้องมีผลดี ส่วนสมาธิ เป็นการฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะ
ควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามด้วย และปัญญา คือ ตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรม
ท้ังหมด ปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ การได้พัฒนาปัญญาช่วยให้ชีวิตประสบ
ความส าเร็จ  มีการสร้างสวนสุขภาพ ลานกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็น
วิทยากร ให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ในโอกาสพิเศษต่างๆ การเปิดห้อง               
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สวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิในโรงพยาบาล  จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพเด็ก และการจัดกิจกรรมศูนย์สาม
วัยใจเกินร้อย  

๓. เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ หลัก 
พุทธธรรมไตรสิกขา ซ่ึงประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ท้ังนี้ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการด าเนินชีวิตไปในวิถี
ท่ีถูกต้องดีงาม โดยเสนอใหน้ าหลักพุทธธรรม ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปัญญา) มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะของตนและผู้อยู่รอบข้าง พบว่า ศีล เป็นการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม       
การสังคมสงเคราะห์ การศึกษาและอาชีพ การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบ
องค์รวม การถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสต่างๆร่วมกัน พบว่า สมาธ ิเป็นการพัฒนาจิต ให้เป็นจิตใจท่ี
ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข มีเจตจ านงท่ีเป็นกุศล การจัดดอกไม้ การถักไหมพรม การอ่านหนังสือ  และ
การเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเส้ือผ้า และพบว่า ปัญญาเป็นการ
พัฒนาผู้สูงอายุในขั้นสูงสุด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
เก่ียวกับการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกิน
ร้อย ให้ผู้สูงอายุ พึ่งตนเองจนเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืน ซ่ึงการบูรณาการหลักพุทธธรรมไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) ท้ัง ๓ ด้านนั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุท่ีปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมาอย่างแท้จริง       
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the process of enhancing the 
health of the elderly of the community organization in Sampran District, Nakhon 
Pathom Province (2) to study the activities of integration of Buddhist principles of in 
enhancing the health of the elderly of the community organization In Sam Phran 
District Nakhon Pathom Province and (3) to propose the integration of Buddhist 
principles and the enhancement of the well-being for the elderly. 

This research is qualitative research. Using the research method : document 
and field study by collecting data from in-depth interviews of 25 key informants, the 
research was conducted by sub-group members and 15 experts from each group to 
summarize the results of integration of Buddhist principles in enhancing the health of 
the elderly in community organizations in Sam Phran district. Nakhon Pathom The 
research results are as below : 

1. Process of Health Promotion for the elderly of the Community 
Organizations in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province by using the threefold 
training (precepts of meditation). The moral precept presented to promote the 
elderly to be fully responsible for their duties with regular practice, to strengthen 
physical and verbal development, to have a proper relationship with the 
environment, volunteers and donations, etc.  The spiritual meditation presented that 
it has encouraged the elderly to meditate and between physical health and mental 
health are very closely connected . Improve your mental toughness by training until 
you are able to control yourself. The intellect and wisdom promote the elderly to 
practice to live more carefully, safety precautions, knowing, conscious, self-conscious, 
self-centered, calm, more rational. Bring wisdom to guide and control behavior, 
release from the problem of suffering and find true happiness. 

2. Activities that integrate Buddhist principles in enhancing the health of the 
elderly of the organization in Sampran Community, Nakhon Pathom Province using 
the Threefold Training : the precepts, the concentration and the wisdom, the 
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precepts are the training, the development of physical and verbal behavior, the 
relationship to the environment in which we are accurately related, the meditation is 
the practice of mental development. If the mind is well developed,  it will control 
and conduct behavior in a good way, and intelligence is the guide and control of all 
behaviors. Wisdom is the liberation of the mind. Give the best solution to the mind. 
Improving intelligence helps life succeed. There is a health garden, a patio, local 
wisdom or villagers or trained farmers as a lecturer to give all the information, 
religious activities on special occasions, opened a prayer room or a meditation room 
in a hospital. Established Children's Health Care Center and organize activities called 
“Sam Wai Jai Kearn Roi Center”. 

3.  Proposing integration of Buddhist principles and enhancing the well-being 
of the elderly. 

The Three sense of Buddha Dharma (The Threefold training), for the propose 
of the elderly that they can live life “the right way”. By proposing the Buddha 
Dharma, the Three Noble Truths (Precept, Concentration and Wisdom) to be used or 
applied to enhance one's well-being and those around them, the practice is to 
develop the behavior, Social work, Education and career, Sufficient lifestyle, Holistic 
wellness activities, Practicing of meditation on various occasions, we found that 
concentration is mental development. Being in good spirit, strong, happy, have 
charitable intentions, flower arrangements, knitting, reading, embroidery, making Thai 
desserts, make string flower garlands and clothing repair. And we found that wisdom 
is the highest stage of development for the elderly. The promotion of the use of 
local wisdom : Philosophers and trained farmers provide valuable knowledge about 
taking care of physical health and mental health, established a health care center. 
“Sam Wai Jai Kearn Roi Center” activities for the elderly. And when the elderly are 
self-reliant, they can depend on their own skills to support themselves and to help 
others. The integration of the Three Noble Truths (Concentration of Wisdom or The 
Threefold Training), which is related to each other and connected continuously. 
Elderly who follow these principles,  will exactly find true happiness in life. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

        งานวิจัยคร้ังนี้ ส าเร็จได้ดวยความร่วมมือของกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยจึงขอขอบคุณกลุ มเป้าหมายผู้สูงอายุ ทุกทานท่ีสละเวลา และใหความรวมมือในการให้
สัมภาษณ์ดวยความตั้งใจ   

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ได รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมท้ังไดรับความอนุเคราะห์ด้านสถานท่ี วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วน
ในการปฏิบัติงานวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ไดรับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสนทนากลุ่มย่อย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีตรวจเคร่ืองมือ ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ จนท าให้
งานวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จไดด้วยด ี

คุณค่าและประโยชน์จากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณ
พระพุทธศาสนาท่ีก่อให้เกิดสติปัญญาและคุณูปการอันมหาศาลแก่ข้าพเจ้า ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วน
ในการด าเนินงานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ  

 
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) ดร. และคณะ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฉ 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ    ค 
กิตติกรรมประกาศ       จ 
สารบัญ        ฉ 
สารบัญตาราง      ซ 
สารบัญแผนภูมิ    ฌ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    ญ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ๘ 
๑.๓ ปัญหาท่ีต้องการทราบ ๘ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๘ 
๑.๕ นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย ๙ 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีจะได้จากการวิจัย ๙ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบูรณาการหลักพระพุทธธรรม    ๑๐ 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ๓๕ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับบูรณาการหลักพระพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ๕๓ 
๒.๔ องค์กรชุมชนกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ๖๐ 
๒.๕ ข้อมูลพื้นท่ีวิจัย ๖๘ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๗๙ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ๘๒ 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย ๘๓ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๓ 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๘๔ 
๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ๘๔ 
๓.๔ วิธีการด าเนินการวิจัย ๘๕ 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๖ 
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ๘๗ 

 
 
 



 

 

ช 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

หน้า 

บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๘๘ 
๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ๘๘ 
๔.๒ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  ๙๐ 
๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มย่อย ๙๓ 
๔.๔ ผลการบูรณาการหลักพุทธธรรม ๙๖ 

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๙๘ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๙๘ 
๕.๒ การอภิปรายผล ๑๐๕ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๒๐ 

บรรณานุกรม ๑๒๒ 
ภาคผนวก ๑๓๐ 
          ภาคผนวก ก  บทความวิจัย                                                              ๑๓๑ 

ภาคผนวก ข  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๑๔๗ 
ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมท่ีวางแผนไว้  
                 และกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการมาและผลท่ีได้รับของโครงการ ๑๔๙ 
ภาคผนวก ง  ตัวอย่างแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ๑๕๒ 
ภาคผนวก จ  รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย ๑๖๑ 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติคณะผู้วิจัย ๑๖๔ 

  
 

 



 

 

ซ 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่  
๔.๑  แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์    ๘๘ 
๔.๒  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฌ 

สารบัญแผนภูมิ 
หน้า 

แผนภูมิที่  
๒.๑  แสดงพัฒนาการผู้สูงอายุสู่บทบาทผู้สูงอายุในปัจจุบัน ๕๒ 
๒.๒  แสดงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ๕๔ 
๒.๓  แสดงองค์รวมแห่งความสุข ๕๕ 
๒.๔  แสดงการดูแลตนเองแบบองค์รวม ๕๗ 
๒.๕  แสดงการดูแลตนเองแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ๕๙ 
๒.๖  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๒ 
๔.๑  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
      ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๙๖ 
๕.๑  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
      ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลสิกขา ๑๑๖ 
๕.๒  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
      ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิสิกขา ๑๑๗ 
๕.๓  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
      ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญาสิกขา ๑๑๘ 
 
 
  

 
  



 

 

ญ 

 
อักษรย่อช่ือคัมภีร ์

 
ค าอธิบายการใช้สัญลักษณ์และค าย่อ 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
การวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                       

พุทธศักราช ๒๕๓๙”. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซ่ึงมีจ านวน 
๔๕ เล่ม ในการวิจัย ได้ใช้ชื่อย่อ ดังต่อไปนี้ 

 
พระสุตตันตปิฎก (ภาษาไทย) 

         ค าย่อ                                                            ชื่อค าภีร์ 
ที.ม.   (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        ทีฆนิกาย          มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ปา.   (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        ทีฆนิกาย          ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ส.ส.   (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        สังยุตตนิกาย      สถาควรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.   (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        อังคุตตรนิกาย     ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        อังคุตตรนิกาย     จตุกกนิบาต     (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        อังคุตตรนิกาย     ปัญจกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        อังคุตตรนิกาย     สัตตกนิบาต     (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        อังคุตตรนิกาย     อัฏฐกนิบาต     (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.   (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        ขุททกนิบาต       มหานิเทส   (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ   (ไทย)  = สุตตันตปิฎก        ขุททกนิบาต       อิติวุตตก   (ภาษาไทย) 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 

ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๕” เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น           
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๐ ข้อท่ี ๑๘๔ หน้า ๒๒๕ เป็นต้น 

 

 

 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 

บทน า 
 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

    ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนอย่างสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะในครอบครัว ชุมชน หรือ
ตามสถานที่สาธารณะ และมีการพยากรณ์ในอนาคตยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุจะ
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอีกไม่เกิน ๑๐ ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด การนิยาม
ผู้สูงอายุที่อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส าหรับประเทศไทยใช้มาเป็นเวลานาน และเป็นอายุที่เริ่มต้นได้รับ
สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ จากทางราชการด้วย ในป๎จจุบันนี้ประเทศไทยได้เป็นสังคมผู้สูงอายุ
แล้วคือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๑๐ ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ และจากการฉายภาพ
ประชากรของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๓–๒๕๘๓ พบว่าจ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ านวนและสัดส่วนของประชากรวัยท างานลดลงอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน๑  ซึ่งอาจก่อให้เกิดป๎ญหาต่าง ๆ มากมายให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นการเตรียมรับมือกับการเจ็บปุวยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุ การจ่ายสวัสดิการในการครองชีพ
ของผู้สูงอายุ การแบกรับภาระของบุตรหลานซึ่งเป็นวัยท างานที่มีต่อผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ไม่สมดุล๒  
การถูกทอดทิ้งและถูกละเลยจากบุตรหลาน การถูกกระท ารุนแรงทางจิตใจจากบุตรหลานหรือคนใน
ครอบครัวโดยค าพูดและการไม่ให้เกียรติ นอกจากนี้รูปแบบของครอบครัวในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลง
จากครอบครัวขยายซึ่งมีปูุ ย่า ตา ยาย บุตร หลานอยู่ร่วมกันไปเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้ วย
สามี ภรรยา และบุตรเท่านั้น กล่าวคือมีสมาชิกในครอบครัวอยู่กันไม่เกินสองรุ่นซึ่งไม่เอ้ือต่อการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงวัยที่เคยมีบุตรหลานคอยดูแล หรือคอยดูแลบุตรหลานให้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้สูง
วัยไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ท าให้เกิดเป็นป๎ญหาต่อเนื่องกับกลุ่มผู้สูงวัยในสังคมไทย๓     

    นอกจากนั้น๔ ป๎ญหาของผู้สูงวัยที่ถูกภัยคุกคามในทางด้านจิตใจประสบทุกข์ที่ลูกหลาน
ทอดทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวตามล าพังโดยขาดคนเหลียวแล เป็นป๎ญหาใหญ่ ในสังคมไทยป๎จจุบัน
เพราะว่าสูงวัยมีเพ่ิมขึ้นมาเรื่อย ๆ ท าให้ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งอย่างที่หลีกเลี่ยงไมได จึงเป็นป๎ญหาใหญ่                  
ในวงกว้าง ซึ่งจะต้องร่วมมือช่วยกันเข้ามาแก้ป๎ญหาผู้สูงวัยที่ถูกภัยทางสังคมที่เป็นคนรอบข้างเป็น
ส่วนมากทีป่ล่อยให้เป็นคนแกชราเฝูาบ้านอยูคนเดียวไร้คนดูแล ป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 

                                                           

 ๑รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผูสู้งอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ,  
(นครปฐม: สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๕๖), หน้า ๒๗.    

๒Kelly, Older and Wiser. ) U.S. News & World Report. 147(2) : 2010, p.4.    
๓ศากุล ช่างไม,้ สังคมไทยกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๐), หน้า ๕๙. 
๔นพวรรณ จงวัฒนา และคณะ, ข้อมูลผูสูงอายุที่นาสนใจ Database on Ageing Population, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ, ๒๕๔๙), หน้า ๓๒.    



๒ 
 

ทางสังคมที่มีการพัฒนาไปจุดสูงสุดจนปล่อยปละละเลยอย่างที่เห็นในป๎จจุบันหรืออาจจะเกิดจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ไมคงที่ สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พัฒนาไปไกลจนท าให้ผู้สูงวัยปรับตัว        
ไมทัน หรือการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ท าให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็วจนปรับตัวไมทัน  เช่น การใช้เทคโนโลยีที่น าเข้ามาใช้กับชีวิตประจ าวันจนท าให้ชีวิตของมนุษย์
สบายไปหมดแต่ขาดการดูแลซึ่งกันและกัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟูาในครัวเรือนที่ทันสมัย และการมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทันสมัยโดยไมต้องไปหากัน ใช้โทรศัพท์สื่อสารหากันเองท าให้ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งให้
เฝูาบ้านอยูล าพังคนเดียว สวนผู้ที่เป็นลูกหรือเป็นหลานก็ใช้โทรศัพท์โทรถามหากันเอาเอง เพราะ
จะต้องออกจากไปบ้านท างานต้ังแตเ่ช้าจรดถึงเย็น เมื่อมาถึงบ้านก็เกิดอาการเหนื่อยล้าจากการท างาน 
และเข้าที่พักเอาแรงไว้ท างานในวันข้างหน้าต่อไป ท าอย่างนี้ไปวัน ๆ จนไมมีเวลาดูแลพ่อแม่ นี้คือ
ป๎ญหาในสังคมไทยในป๎จจุบันไมว่าในเมืองหรือชนบทก็เหมือนกัน ถ้าปล่อยปละละเลยให้ผู้เฒ่า            
ผู้สูงวัยอยู่ตามล าพังแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะท าให้หน้าที่ของลูกที่จะต้องคอยดูแลพ่อแม่ยามแกเฒ่าเริ่มจะ
เหินห่างออกไป จนกระท่ังเป็นป๎ญหาใหญ่ในป๎จจุบัน   

การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ ส่งผลให้ภาครัฐก าหนดมาตรการ
เตรียมการรองรับให้การดูแลผู้สูงวัย เพ่ือให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ "การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงวัย"  เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ด้วยการมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ด าเนินการด้าน
ผู้สูงอายุให้ชัดเจน๕ ซึ่งบราวน์ และคณะ ดิสก์เทอร์เฮียส์๖ กล่าวว่า การด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการดู แลและให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงวัย เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดี เพ่ือจัดการให้ระบบเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และลดการพ่ึงพาผู้อ่ืน 
ดังที่ประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือสวีเดน รัฐประสบกับ
ป๎ญหาแบกรับค่าใช้จ่ายสาธารณะในด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัยที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก และ
พยายามแสวงหาทางเลือกอ่ืนในการดูแลผู้สูงวัย๗  โดยที่สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการได้รับรู้ถึงข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการวางแผนและด าเนินการบนฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 

สภาพป๎ญหาข้างต้น ถ้าได้มีการเตรียมรับมือกับป๎ญหาเหล่านี้เสียแต่ล่วงหน้าหรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ย่อมเป็นการเตรียมการอย่างชาญฉลาด ช่วยให้รัฐไม่ต้องทุ่มงบประมาณจ านวนมหาศาล
กับการฟ้ืนฟู ดูแลรักษาผู้สูงวัย ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่รัฐควรเร่งรีบในการด าเนินการ หากไม่มีการด าเนินการใดๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยของไทยก็
จะมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับป๎ญหาความยากจนของผู้สูงวัย รวมถึงป๎ญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น  

                                                           

 ๕สุทธิพงศ์ บุญผดุง, รายงานผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑), (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔), หน้า ๑.  
 ๖Beadle-Brown, J., Murphy, G., and DiTerlizzi, M. , Quality of Life for the Camberwell, 
 (Beadle-Brown, J.and Other, 2008), pp.380-390.   

๗Sundstrom, Gerdt, Bo Malmberg and Lennarth Johansson, Balancing family and state 
care: Neither, either of both? The case of Sweden. Ageing and Society. (26, 2006), pp. 797-782.   
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และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย พบว่าส่วนใหญ่จะศึกษาถึงป๎จจัยเสี่ยงหรือป๎จจัยที่
ควรปูองกันเพื่อความส าเร็จในการด ารงชีวิตของผู้สูงวัย ในขณะที่แนวโน้มในป๎จจุบันจะมีการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานในการพัฒนา โดยพระเทพเวที๘ กล่าวว่า 
ค าสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้คนเรารูจักความจริงของธรรมชาติและชีวิต ให้รูจักตนเองพิจารณา
แกไขป๎ญหาของตนด้วยหลักเหตุผล หลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่า พุทธธรรม พุทธ
ธรรมเป็นการแนะแนวต้นแบบ เพราะการแนะแนวพุทธธรรมนี้ส่งเสริมให้บุคคล รู้จักช่วยตนเอง 
ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแกไขป๎ญหาตลอดจนให้รูจักในเงื่อนไข เหตุป๎จจัยและวิธีการซึ่งมี
ขั้นตอนครบถ้วนตามหลักการแนะแนว เช่นเดียวกับ ภิรมย์ เจริญผล๙ กล่าวว่า ผู้ที่ปฏิบัติชอบตาม
แนวทางพุทธธรรมจะเกิดภาวะความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่เรียกว่า มีศีล ประกอบแต่กุศล
กรรม คือ ไมมีโลภ โกรธ หลง ปราศจากอวิชชา ตัณหาและอุปาทานมาครอบง าหรือชักจูงไปในที่ผิด 
และเป็นการกระท าด้วยใจทีเ่ป็นอสิระ ผลที่ตามมา คือท าให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพกายดี ไมมีโรค ความไมมี
โรคหรือความแข็งแรงมีสุขภาพดี เป็นภาวะที่สมบูรณในตัวเอง สวนด้านจิตใจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า อ่ิม
เอิบ ชื่นบาน ปลอดโปร่ง โล่งสบาย คลองเบา จะเป็นประสบการณเฉพาะตัวแกผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่สัมผัส
ได ส าหรับหลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ก็คือ หลักแห่งไตรสิกขา  
ค าว่า “สิกขา” แปลว่า “การศึกษา” โดยทั่วไปหมายถึง “กระบวนการเรียน” “การฝึกอบรม” “การค้นคว้า” 
“การพัฒนาการ” และ “การรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง” จะเห็นได้ว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนามี
หลายระดับ ต้ังแต่ระดับต่ าสุดถึงระดับสูงสุด เมื่อแบ่งระดับอย่างกว้าง ๆ มี ๒ ประการคือ ๑)  
การศึกษาระดับโลกิยะ มีความมุ่งหมายเพ่ือด ารงชีวิตในทางโลกและ ๒) การศึกษาระดับโลกุตระ               
มีความมุ่งหมายเพ่ือด ารงชีวิตเหนือกระแสโลก 

    ในการศึกษาหรือการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าสอนให้คนได้พัฒนา
อยู่ ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้านสติป๎ญญา โดยมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์เป็นทั้ง
คนดีและคนเก่ง มิใช่เป็นคนดีแต่โง่หรือเป็นคนเก่งแต่โกง การจะสอนให้มนุษย์เป็นคนดีและคนเก่งนั้น
จะต้องมีหลักในการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในการพัฒนามนุษย์นั้นพระพุทธศาสนา มุ่งสร้าง
มนุษย์ให้เป็นคนดีก่อนแล้วจึงค่อยสร้างความเก่งทีหลัง นั่นคือสอนให้คนเรามีคุณธรรมความดีงามก่อน
แล้วจึงให้มีความรู้ความเข้าใจหรือสติป๎ญญาภายหลัง การศึกษาของพระพุทธศาสนานั้นจะมีล าดับ
ขั้นตอนการศึกษา โดยเริ่มจาก สีลสิกขา ต่อด้วยจิตตสิกขาและขั้นตอนสุดท้ายคือ ป๎ญญาสิกขา ซึ่ง
ขั้นตอนการศึกษาท้ัง ๓ นี้ รวมเรียกว่า "ไตรสิกขา" ซึ่งมีความหมายดังนี้ ๑)  สีลสิกขา การฝึกศึกษาใน
ด้านความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีพ ให้มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล (Training in Higher 
Morality) ๒) จิตตสิกขา การฝึกศึกษาด้านสมาธิหรือพัฒนาจิตใจให้เจริญได้ที่ (Training in Higher 
Mentality หรือ Concentration) และ ๓) ป๎ญญาสิกขา การฝึกศึกษาในป๎ญญาสูงขึ้นไปให้รู้คิดเข้าใจ

                                                           
๘พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการแนะแนว. (กรงุเทพมหานคร: สมาคมแนะแนว 

แหงประเทศไทย, ๒๕๓๔), หน้า ค าน า. 
๙ภิรมย เจรญิผล, ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ใชในการด าเนินชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษา   

ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (บณัฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 
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มองเห็นตามเป็นจริง (Training in Higher Wisdom) ไตรสิกขานี้ มองเห็นได้ง่ายแม้ในชีวิตประจ าวัน  
กล่าวคือ ศีล เมื่อประพฤติดี มีความสัมพันธ์งดงาม ได้ท าประโยชน์อย่างน้อยด าเนินชีวิตโดยสุจริต 
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตน ไม่ต้องกลัวต่อการลงโทษ ไม่สะดุ้งระแวงต่อการประทุษร้ายของคู่เวร ไม่
หวาดหวั่นเสียวใจต่อเสียงต าหนิหรือความรู้สึก ไม่ยอมรับของสังคม และไม่มีความฟูุงซ่านวุ่นวายใจ 
เพราะความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตนเอง จิตใจก็เอิบอ่ิม ชื่นบานเป็นสุข ปลอดโปร่ง 
สงบ และแน่วแน่ มุ่งไปกับสิ่งที่คิด ค าที่พูดและการที่ท า สมาธิ ยิ่งจิตไม่ฟูุงซ่าน สงบ อยู่กับตัว ไร้สิ่งขุ่นมัว 
สดใส มุ่งไปอย่างแน่วแน่เท่าใด การรับรู้ การคิดพินิจพิจารณามอง เห็นและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ก็ยิ่งชัดเจน
ตรงตามจริง แล่น คล่อง เป็นผลดีในทางป๎ญญามากขึ้นเท่านั้น อุปมาในเรื่องนี้ เหมือนว่าตั้งภาชนะน้ า
ไว้ด้วยดีเรียบร้อยไม่ไปแกล้งสั่นหรือเขย่ามัน (ศีล) เมื่อน้ าไม่ถูกกวน คน พัด หรือเขย่า สงบนิ่ง ผงฝุุน
ต่างๆ ก็นอนก้น หายขุ่น น้ าก็ใส (สมาธิ) เมื่อน้ าใส ก็มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน ป๎ญญาในการปฏิบัติ
ธรรมสูงขึ้นไปที่ถึงขั้นจะให้เกิดญาณอันรู้แจ้งเห็นจริงจนก าจัดอาสวกิเลสได้ก็ยิ่งต้องการจิตที่สงบนิ่ง 
ผ่องใส มีสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปอีก ถึงขนาดระงับการรับรู้ทางอายตนะต่าง  ๆ ได้หมด เหลืออารมณ์
หรือสิ่งที่ก าหนดไว้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวเพ่ือท าการอย่างได้ผลจนสามารถก าจัดกวาดล้างตะกอนที่
นอนก้นได้หมดสิ้นไม่ให้มีโอกาสขุ่นอีกต่อไป ไตรสิกขานี้ เมื่อน ามาแสดงเป็นค าสอนในภาคปฏิบัติทั่วไป   

 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การ
ปลูกฝ๎งให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่
น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝ๎งและพัฒนา การมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้หลักไตรสิกขา เนื่องจาก
ไตรสิกขาเป็นระบบ และเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัด เพ่ือพัฒนาคนใน ๓ ด้าน คือ 
ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ และพัฒนา ด้านป๎ญญา เรียกว่า ป๎ญญา 
ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคคลมีการด าเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม โดยน าหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
(ไตรสิกขา) มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กร  เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน 
เพ่ือสนับสนุนให้คนในองค์กรพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการส่งเสริมให้เกิดความเจริญ            
งอกงามตามลักษณะแห่งป๎ญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ ในด้านของศีลสิกขา คือ ต้องศึกษาในเรื่องศีล 
อันได้แก่เจตนาที่จะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็นปกติของความเป็น
มนุษย์ผู้ซึ่งมีใจสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม โดยมีส่วนส าคัญที่
ควรเน้น คือ พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือโลกแห่งวัตถุ หรืออาจกล่าวว่า
เป็นการรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการรับรู้โดยไม่เกิดผลเสียหรือเกิดโทษ แต่ให้เกิด
ผลดีส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการฝึกอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ตาดูเป็น ให้หูฟ๎งเป็น ฯ 
อยู่ในหลักของอินทรีย์สังวร นั่นเอง การเสพ การบริโภคป๎จจัย ๔ การใช้ประโยชน์จากวัตถุ จาก
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีด้วย ป๎ญญาที่รู้เข้าใจมุ่งคุณค่าที่แท้จริง ให้ได้คุณภาพชีวิต ไม่หลงไป
กับคุณค่าเทียมตามค่านิยมที่ผิด ๆ อันเป็นค่านิยมที่ฟูุงเฟูอโก้เก๋ ที่ท าให้บริโภคมาก แต่เสียคุณภาพ
ชีวิต เรียกง่ายๆ ว่า กินเป็น บริโภคเป็น ใช้เป็น เริ่มด้วยการกินพอดี อันเป็นการปฏิบัติตามหลักของ
โภชเนมัตตัญํุตาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและโลกแห่งชีวิต เช่น การอยู่ร่วมกัน
ในทางสังคม โดยไม่เบียดเบียน ก่อความทุกข์ความเดือดร้อน หรือก่อเวรภัย แต่รู้จักมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือนมนุษย์อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ด ารงตนอยู่ในกรอบของศีล ด าเนินชีวิตตามหลักของศีลให้ความ
ร่วมมือกับการรักษากติกาของสังคม กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือวินัยแม่บทของ
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ชุมชนหรือสังคมของตน และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณต่างๆ และรู้จักแบ่งป๎น การ
เผื่อแผ่แบ่งป๎นช่วยเหลือ ตามหลักของการให้ทาน เพื่อช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของเพ่ือนมนุษย์ 
ให้ความสุข และส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ตลอดจนการประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอ่ืนๆ ทั้งสัตว์
มนุษย์และพืชพันธุ์ เช่น การร่วมสร้างเขตอภัยทาน นิวาปสถาน การปลูกสวนปุา สร้างแหล่งต้นน้ า  
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเลี้ยงชีพอย่างมีศิลปวิทยาในวิชาชีพที่ฝึกไว้อย่างดี มีความ
ช านาญที่จะปฏิบัติให้ได้ผลดีและเป็นสัมมาอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญ คือ ไม่เป็นไปเพ่ือความ
เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน หรือก่อผลเสียหายแก่สังคม หากแต่เป็นเครื่องแก้ป๎ญหาของ
ชีวิต และแก้ป๎ญหาของสังคม มีชีวิตที่เป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์ ท าให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาชีวิตของตน ไม่ท าให้ชีวิตตกต่ า หรือท าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ หรือเสื่อมจากคุณความดี
ในภาวะแห่งตน ในด้านของจิตสิกขาคือศึกษาในเรื่องจิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต การ
ท างานของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต เพ่ือให้สงบตั้งมั่น เป็นสมาธิพร้อมที่จะท ากิจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ในด้านการพัฒนาจิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ แยกได้ดังนี้  ด้านคุณภาพจิต ได้แก่ 
คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญํูกตเวที คารวะ หิริโอตตัปปะ ฯ ซึ่งหล่อเลี้ยงจิตใจ
ให้เจริญงอกงาม และเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม ด้านสมรรถภาพจิต ได้แก่ความสามารถของจิต 
ที่เข้มแข็ง มั่นคงหรือความมีประสิทธิภาพของจิต เช่น มีฉันทะ ความใฝุรู้ใฝุดีงาม ใฝุกระท า จิตมีความ
เพียร ความขยัน ความอดทน มีความระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมเท่าทัน ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถควบคุม
ตัวเองได้ มีความตั้งม่ันแน่วแน่ ใส สงบ เป็นสมาธิ รวมไปถึงความไม่ประมาท ที่จะท าให้ก้าวหน้ามั่นคง
ในพฤติกรรมที่ดีงาม หรือตั้งมั่นในความดีงามและพร้อมที่จะใช้ป๎ญญาในการใช้ชีวิตและประกอบกิจ
หน้าที่ ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตที่ปราศจากความขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อน หากแต่มีความ สด
ชื่น เอิบอิ่ม ร่าเริง เบิกบาน ผ่อนคลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และท าให้พฤติกรรม
ที่ดีงามมีความมั่นคง สอดคล้องกลมกลืน หรืออยู่ในภาวะที่สมดุล ในด้านป๎ญญาสิกขา คือ ศึกษาใน
เรื่องป๎ญญา ในการพัฒนาด้านป๎ญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลายระดับ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน
ได้ฟ๎งมา หรือที่เล่าเรียนมา และรับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรืออคติ
ด้วยความรัก ความชัง และเพราะความกลัว การคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการ
ใช้ป๎ญญาที่บริสุทธิ์อิสระไม่ถูกกิเลส  ความอยากได้ผลประโยชน์ และความเกลียดชังเข้าครอบง า การ
รู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ 
อย่างที่เรียกว่า มองเป็น คิดเป็น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุป๎จจัยของสิ่งเกิดขึ้น ด ารงตั้งอยู่
และแปรเปลี่ยนสภาวะไป การรู้จักจัดการ ด าเนินการ ท ากิจให้ส าเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะน าไปสู่
จุดหมาย มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถน า
ความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยมสร้างเป็นเครือข่ายความรู้ และสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ เพ่ือใช้ในการ
แก้ป๎ญหาและสร้างสรรค์ มีความรู้แจ้งเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิต รู้เท่าทันกับธรรมดา หรือกับ
ธรรมชาติทั้งหลาย ที่ท าให้วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถแก้ป๎ญหาชีวิต ขจัดความทุกข์ใน
จิตใจของตนเองได้ หลุดพ้นจากความยึดติดในสิ่งทั้งหลาย จิตไม่ถูกบีบคั้นครอบง ากระทบกระทั่งด้วย
ความผันผวนปรวนแปรของสิ่งต่างๆ หลุดพ้นเป็นอิสระ อยู่เหนือกระแสโลก หากกล่าวโดยสรุปแล้ว 
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ป๎ญญา ๒ ด้านที่ส าคัญ คือ ป๎ญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติ และป๎ญญาที่สามารถใช้
ความรู้นั้น จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการด าเนินชีวิตได้ และสังคมของมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจาก
ความจริงนั้น๑๐   
               ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้น
พัฒนาในการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในชุมชน 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

   ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม 
             ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษากิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

   ๑.๒.๓  เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
 

๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ 
             ๑.๓.๑  กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เป็นอย่างไร 
             ๑.๓.๒  การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
             ๑.๓.๓  การวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ  
เป็นอย่างไร 
 
๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย 
                   การวิจัย เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้  
           ๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
             มุ่งศึกษาสภาพป๎จจุบัน ป๎ญหา การด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน
แล้วน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อองค์กรชุมชนในพ้ืนที่วิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูล ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  
 
 
 

                                                           
๑๐พระธรรมปิฎก, ป.อ. ปยุตฺโต, การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ท่ีโรง

พิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒๑. 



๗ 
 

             ๑.๔.๒  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ องค์กรชุมชน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองไร่
ขิง เทศบาลต าบลบางกระทึก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบล                   
ท่าตลาด วัดไร่ขิง และวิทยาลัยสงฆ์พุทธป๎ญญาศรีทวารวดี ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
             ๑.๔.๓  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
                       พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
             ๑.๔.๔  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
                       ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑.๕  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

   การบูรณาการ หมายถึง การน าสิ่งที่แยกกันมาเชื่อมผสมประสานรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันจนเกิดองค์รวม (the whole) ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าให้ชีวิตมีความสมดุล    

   หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมไตรสิกขา ที่น ามาใช้ในการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ไตรสิกขา จัดอยู่ใน มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ควร
ท าให้เกิดมีข้ึน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง เป็นหลักปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาจิตใจหรือพัฒนาตนเอง ๓ ขั้น ไดแก ศีล สมาธิ และป๎ญญา 

   การบูรณาการหลักพุทธธรรม หมายถึง การน าหลักธรรมพระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา)           
มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้สูงอายุ เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุในองค์กรชุมชนได้พัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการส่งเสริมให้เกิดความเจริญ              
งอกงามตามลักษณะแห่งป๎ญญา 
            การเสริมสร้างสุขภาวะ หมายถึง การพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา 
ของผู้สูงอายุโดยภาพรวม ซึ่งจะมีสภาพที่เสื่อมโทรมลง  การที่พัฒนาการของผู้สูงอายุจะดีได้ส่วนหนึ่ง
ย่อมมาจากการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเองและบุคคลรอบข้าง 

   ผู้สูงอายุ  หมายถึง การสูงอายุตามวัยหรือตามปีปฏิทินที่ผ่านไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีววิทยาของสภาพร่างกายและความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ลดถอยลง หรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ และบทบาททางสังคมของบุคคล มาตรฐานที่ใช้ในการก าหนด ส่วนใหญ่เป็น
การก าหนดโดยใช้อายุตามปีปฏิทินตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 
             องค์กรชุมชน หมายถึง เทศบาลเมืองไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กลุ่มผู้สูงอายุ 
อบต.ท่าตลาด วัดไร่ขิง และวิทยาลัยสงฆ์พุทธป๎ญญาศรีทวารวดี ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  
๑.๖  ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย 
             ๑.๕.๑  ได้สังเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
             ๑.๕.๒  ได้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงวัยโดยใช้หลักพุทธธรรม  



๘ 
 

             ๑.๕.๓  ได้แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ใช้หลักพุทธธรรม 
             ๑.๕.๔  หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง              
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 



๙ 

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

    การวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบูรณาการหลักพุทธธรรม   
๒.๒  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
       ผู้สูงอายุ 
๒.๔  องค์กรชุมชนกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
๒.๕  ข้อมูลพื้นที่วิจัย  
๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๒.๗  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)  

   ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย เรื่อง แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม และแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ มี
รายละเดียดดังต่อไปนี้  

 
๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบูรณาการหลักพุทธธรรม    

    ๒.๑.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ    
                      ๑) ความหมายของการบูรณาการ (Integration)     

                 ค าว่า “บูรณาการ” เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา เดิมใช้ค าว่า“บูรณาการรวมหน่วย” 
เป็นค าบัญญัติให้ตรงกับค าว่า “Integration” ในภาษาอังกฤษ หมายความว่า การรวมหน่วยที่แยกๆ กัน
เข้าเป็นหน่วยเดียวกัน เช่น หลักสูตรแบบบูรณาการรวมหน่วย๑ บางท่านก็กล่าวว่า ค าว่า “บูรณาการ”    
ยังมีค าอ่ืนๆ ใน “ตระกูล”เดียวกันนี้อีกหลายค า หรือจะเรียกว่าเป็นฐานคิดของค าว่า บูรณาการ 
โดยเฉพาะ ค าว่า “องคาพยพ” (Organism) หมายถึง ระบบชีวิต ซึ่งทุกส่วนล้วนสัมพันธ์อย่างแยกจาก
กันมิได้ เพราะเป็นหนึ่งเดียวกันทุกส่วน สัมพันธ์กันด้วยเซลล์เป็นล้านๆ ที่เกื้อหนุนกันและขึ้นต่อกัน
และกัน ท าให้ชีวิตด ารงอยู่และเป็นไปได้ เช่น คน สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  
 
 
 
 

                                                           
๑ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส,์ ๒๕๔๖), หน้า ๖๓๔.  



๑๐ 

 

และ “องค์รวม” (Holistic) หมายถึง ทั้งหมดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมพันธ์กัน เป็นส่วนหนึ่งของกันและ
กัน อย่างแยกกันมิได้ องค์รวมเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า มากกว่าการเอาส่วนต่างๆ มารวมกัน เช่น คนเรา
ไม่ใช่การเอาอวัยวะ ๓๒ ประการมารวมกันแล้วเป็นคน คนเป็นอะไรมากกว่านั้นใหญ่กว่าองค์ประกอบ
ทั้งหมดรวมกัน   

ดังนั้น ค าว่า “บูรณาการ” เป็นกระบวนการที่อยากให้เกิดความสัมพันธ์แบบองคาพยพแบบ
องค์รวม ให้ส่วนต่างๆ รวมกันเป็นหนึ่ง ประสานสัมพันธ์อย่างเป็นเอกภาพ ท าให้เกิดความสมบูรณ์          
จึงเป็นการน าส่วนต่างๆ มารวมกัน แต่ไม่ใช่รวมแบบกลไก แบบเครื่องจักร แต่แบบมีชีวิต แบบองคาพยพ 
มักใช้ค าว่า “ผนึกพลัง” (Synergy) เพ่ืออธิบายการรวมกันเข้าในลักษณะนี้ ถ้ามีการประสานงานกัน
อย่างกลมกลืนก็จะเกิดพลังทวีคูณ๒  
 ค าว่า “บูรณาการ” ก็เป็นอีกค าหนึ่งที่ถูกน ามาใช้กันทางการบริหารกันแพร่หลาย นับแต่ ผู้น า
รัฐบาลชุดก่อนได้มีแนวนโยบายปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของผู้บริหารราชการ โดยเฉพาะผู้ว่า 
ราชการจังหวัดให้มีลักษณะของ “การบูรณาการ” มากขึ้น โดยให้ยึดแนวทางการปฏิบัติงานใน 
ลักษณะของ CEO (Chief Executive Officer) ซึ่งภาคเอกชนเค้าท ากันอยู่ เพราะมองว่าเป็นการ 
ปฏิบัติงานที่ผู้น าองค์กร จะต้องเป็นได้มากกว่า “ผู้ออกค าสั่ง” หรือ “ผู้บังคับบัญชาสูงสุด” เรียกกลุ่ม 
ผู้ว่าราชการที่ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานว่า “ผู้ว่าฯ CEO” ฉะนั้น การน าค า “บูรณาการ” ไปใช้นั้นมี 
หลากหลายลักษณะ ซึ่งก็แล้วแต่การตีความให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่โดยรวมแล้วมีจุดร่วมกันคือ 
“การบูรณาการ” เป็นการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่น ามาบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
หรือ ท าให้ดีขึ้น คุณลักษณะของผู้บริหารแบบบูรณาการ จึงต้องมีทั้งศาสตร์ คือความรู้ ภูมิปัญญา 
ความช านาญ และมีศิลป์คือความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ของคนและทรัพยากรใน 
หน่วยงานอย่างเหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติงานไปได้ด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
และเกิดประสิทธิผล (Effective)๓  
 ค าว่า “บูรณาการ”(integrate) มีความหมายโดยทั่วไปหรือแบบกว้าง ค าว่า บูรณาการ  จะ
หมายถึง การท าให้สมบูรณ์หรือการท าให้หน่วยย่อย ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่กระจัดกระจาย มา
รวมกัน และมีความสัมพันธ์กัน มาร่วมกันท าหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ประสาน 
กันเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง ส่วนความหมายแบบแคบ ซึ่งเป็นการน าเอาศาสตร์
สาขาวิชาต่าง ๆ หลากหลายศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน  เพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นศัพท์ทางวิชาการที่ถูกน ามาใช้        
ในด้านการศึกษา การเมือง ธุรกิจ และการบริหารจัดการ  โดยมีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้มากมาย 
กล่าวคือ การบูรณาการ คือ การผนวก การประสาน การเติมเต็ม การเชื่อมโยง การรวมกัน ร่ วมกัน 
เป็นต้น  
                                  

  

                                                           
๒เสรี พงศ์พิศ, บูรณาการคืออะไร, หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน, ฉบับวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.   
๓จุรีวัลย์ ภักดีวุฒ ิ; อ้างถึงใน วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (วิทยานิพนธ ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๕.  



๑๑ 

 

แนวคิดการบูรณาการในทางการเมืองมุ่งที่จะท าให้องค์การระหว่างประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่
ครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิกเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ทางด้านส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความหมายไว้ว่า การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การผสม 
กลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์แล ะการ
วิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่า 
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการ 
จัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์๔ การบูรณาการ ยังหมายถึง 
การน าหน่วยย่อยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้เกิดความผสมกลมกลืนเป็นองค์รวม และ
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๕  เป็นการผนวก การประสาน การเติม
เต็มการเชื่อมโยง การรวมกัน ร่วมกัน๖   

ดังนั้น “การบูรณาการ” (integration) จึงเป็นการน าสิ่งที่แยกกันมาเชื่อมผสมประสาน
รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม (the whole) ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการ
หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการท าให้ชีวิตมีความสมดุล    

             ๒) แนวคิดของนักวิชาการที่มีต่อการบูรณาการ        
        ก) กลุ่มนักวิชาการด้านพุทธศาสนา ส าหรับทางพระพุทธศาสนาก็มีความ 

พยายามที่จะใช้หลักพุทธธรรมมาอธิบายให้เข้ากับวิชาการสมัยมากขึ้น โดยที่พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ค านิยามค าว่า “บูรณาการ”(Integration) ค่อนขา้งจะสอดรับกับราชบัณฑิตยสถานว่า 
หมายถึง การน าสิ่งที่แยกกัน มารวมเข้าเป็นอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม (The whole)  โดยท่านได้ยก
ประเด็นพระพุทธศาสนากับ วิทยาศาสตร์มาอธิบายเพ่ิมเติมว่า “ถ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนากับ
ปัญญาในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปในทางเดียวกัน คือ ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็จะก่อให้เกิด
องค์รวมที่สมบูรณ์ องค์รวมนี่แหละคือ บูรณาการ และเนื่องจากวิทยาศาสตร์ครอบคลุมไปถึงศาสตร์สมัยใหม่
ที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สร้างระบบความรู้ขึ้นมา เช่น ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เราจึง
สามารถบูรณาการ พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ด้วย๗ ซึ่งการบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
วิทยาการหรือ ศาสตร์สมัยใหม่ว่าวิธีการศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่จึงท า
ได้ ๒ วิธี คือ              
  
  

 
                                                           

๔ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้องถิ่น 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๓. 

๕วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย                 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๖. 

๖เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การคิดเชิงบูรณาการ (กรุงเทพมหานคร :  ซัคเซส มีเดีย, บจก., ๒๕๔๖), หน้า ๑๐-๑๓. 
๗พระธรรมโกศาจารย์, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๕๙. 
  



๑๒ 

 

วิธีที่ ๑ พุทธวิทยา (Buddhology) หมายถึง การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา 
คือ ใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริม พระพุทธศาสนา วิธีนี้ใช้องค์ความรู้
ในศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัย และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้น              

วิธีที่ ๒ ธรรมวิทยา (Dhammology) หมายถึง การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ 
คือ ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้ง และน าหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมเข้าไปในเนื้อหาของ
ศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้ เพราะศาสตร์สมัยใหม่มุ่งแสวงหาความจริงโดยไม่สนใจเรื่อง ศีลธรรม การน า
หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับศาสตร์เหล่านั้น ย่อมจะช่วยให้เกิด องค์รวมที่สมบูรณ์ 
             นอกจากนี้ท่านยังหมายรวมไปด้วยวิธีบูรณาการแบบนี้จึงเป็นการศึกษาแบบธรรมประยุกต์ 
ซึ่งหมายถึง การปรับใช้ธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ โดยอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เป็นสะพาน วิธีการ
นอกจากจะท าให้ธรรมอกาลิโกคือไม่ล้าสมัย เพราะสามารถปรับเข้ากับวิถีแห่งชีวิตของ ทุกคนทุกยุค
ทุกสมัย แล้วยังจะเป็นการช่วยน าศีลธรรมกลับมาสู่โลกนี้อีกด้วย “ธรรมประยุกต์จะเกิดให้เกิดประโยชน์  
แก่ชีวิต เนื่องจากธรรมเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของชีวิต ธรรมจึงไม่ใช่เ รื่องไกลตัวแต่อย่างใด ผู้ที่น า
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสม่ าเสมอย่อมเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ประโยชน์นั่นแหละจะ
ท าให้รักษาพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมตลอดไป พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดใน สังคมใด ก็ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม”๘     

      ข) กลุ่มนักวิชาการตะวันตก วิธีคิดแบบบูรณาการที่น่าสนใจประกอบด้วย  
๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ ถอดกรอบ เพ่ือที่จะให้หลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู้             
ทางประสบการณ์ เป็นต้น ขั้นที่ ๒ ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององค์รวม สหวิทยาการ คิด
โดย วิธีอุปนัยการมองประสานขั้วตรงข้ามและมองแบบทุกฝุายชนะ ขั้นที่ ๓ คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้น
กลับมาบูรณาการอีกครั้ง๙ การบูรณาการทั้ง ๓ ขั้นเป็นการน าศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
กัน น ามาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการ
เน้นองค์รวม และเน้นการสร้างความรู้ 
  

   ๒.๑.๒  แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักธรรมไตรสิกขา  
             ๑) หลักการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล – สมาธิ – ปัญญา)   
                   พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เขียนหนังสือ พุทธธรรม ได้กล่าวถึง “การ

พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ไว้ว่า ...ไตรสิกขา เป็นระบบการศึกษา หรือระบบการฝึกอบรม หลักทั้งสองนี้ 
เนื่องอยู่ด้วยกัน เพราะเมื่อมีการศึกษาและการฝึกอบรม ก็เกิดเป็นการด าเนินชีวิตที่ดี หรือการด าเนิน
ชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้น มีขึ้น...สิกขา ๓ ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ซึ่งมักเรียกกันให้ 
ง่าย ๆ สะดวก ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ๑. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา 
และอาชีวะ ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ เข้ามาว่าโดยสาระ 
ก็คือการด ารงตนด้วยดีในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคม 

                                                           
๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๙. 
๙เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจดัการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสูค่วามส าเร็จของการปฏิรูป การศึกษา

, (กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓.  



๑๓ 

 

ให้ถูกต้อง มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงาม เกื้อกูลเป็นประโยชน์ ช่วยรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะในทางสังคม ให้อยู่ในภาวะเอ้ืออ านวยแก่การที่ทุกๆคนจะสามารถด าเนินชีวิตที่ดีงามหรือ
ปฏิบัติตามมรรคกันได้ด้วยดี ๒. อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต 
ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคข้อ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึก
ให้มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงแน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ มีก าลังใจสูง ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข 
บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนหรือท าให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะ
การใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามความเป็นจริง ๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนถึงความหลุดพ้น มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใส เบิกบาน
โดยสมบูรณ์ ได้แก่ รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ สองอย่างแรกเข้ามา ว่าโดย
สาระก็คือ การฝึกอบรม ให้เกิดปัญญาบริสุทธิ์ที่รู้แจ้งชัดตรงตามสภาพ ความเป็นจริง ไม่เป็นความรู้
ความคิดความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนเคลือบคลุม ย้อมสี อ าพรางหรือพร่ามัว เป็นต้น เพราะอิทธิพลของ
กิเลส มีอวิชชา และตัณหาเป็นผู้น าที่ครอบง าจิตอยู่...”๑๐   

   การพัฒนาตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะการ
ภาวนาหรือการพัฒนานั้น แท้ที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษาหรือ สิกขา สิ่งที่ต้องศึกษา หรือสิ่งที่
ต้องพัฒนา แยกออกไปเป็น ๓ ด้านใหญ่ ๆ โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ที่มี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่าไตรสิกขา ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้๑๑       

         ก) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย  
และวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี ๒ 
ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ (ในความหมาย เดิมทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งสัตว์อ่ืนทั้งหลายทั้งปวงด้วย) และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ  

         ข) สมาธิ หมายถึง การฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ  มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจ เป็น
ฐานของพฤติกรรม  เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตาม
เจตจ านง และแรงจูงใจที่อยู่เบื้อหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแล และน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ ยิ่งกว่านั้น ปัญญาจะเจริญ งอก
งามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย            
ยิ่งเรื่องที่คิด หรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟูุงซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน
กระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึก             
ดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างาน และพัฒนาอย่างได้ผล  

          ค) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็น 
ตัวน าทาง และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหนก็อยู่ ที่ว่าจะ
มีปัญญาชี้น า หรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่ จิตใจ เช่น เมื่อ
                                                           

๑๐พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๙๑๔-๙๑๕. 

๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๖๗.  



๑๔ 

 

จิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนา
ปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น ก. เป็นปัญญาที่
ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล รวมทั้งศิลป
วิทยาการต่างๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจนการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง โยงเข้ามา
ประสานเป็นภาพองค์รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ๆได้ ข. ปัญญาที่ช่วยให้
ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบ ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัย
สืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย ค. ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจ
เข้าถึงเท่าทัน ความจริงของสังขาร คือ โลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของ
ธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ 

  พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวในพระไตรปฎก วา  
สิกขา ๓ ประการ คือ ๑. อธิศีลสิกขา ๒. อธิจิต ๓. อธิปัญญาสิกขา๑๒  

  ความหมายของไตรสิกขาในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม วา ข้อปฏิบัติที่เป็น
หลักส าหรับศึกษา ๓ ประการ เพ่ือฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุ  
เปูาหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๑๓    

  ค าว่า ไตรสิกขา มีรากศัพทม์าจากค าสองค า คือ ๑) ไตร หรือ ตรี เป็นภาษาสันสกฤตตรงกับ
ภาษาบาลีว่า ติ แปลว่า สาม และ  ๒) ค าว่า สิกขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับ ภาษาสันสกฤตว่า ศิกษา 
หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติใหบ้ริสุทธิ์๑๔   

  สวนค าว่า ติ หรือ ไตร นั้น หมายถึง องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ อธิศีลสิกขา,อธิจิตสิกขา, 
อธิปัญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังนี้  

        ๑) อธิศีลสิกขา (สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรม ในทางความ
ประพฤตอิย่างสูง ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีรมหานีทเทส วา อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์ สมบูรณด้วยอาจาระและ
โคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทาน ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่ คือ สีลขันขเล็ก สีลขันข
ใหญ่ ศีลเป็นที่พ่ึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความส ารวม เป็นความระวัง เป็นหัวหนา            
เป็นประธานเพ่ือความถึงพรอมแหงธรรมทีเ่ป็นกุศล นี้ชื่อว่า อธิสีลสิกขา๑๕    

   โดยการฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระท า เป็น
เกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงใน มาติกากถา 
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “เนกขัมมะ ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่ากั้นกามฉันทะ............

                                                           
๑๒องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๙๐/๓๑๘, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙. 
๑๓ดูรายละเอียดใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,            

พิมพคร้ังที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๐๗.  
๑๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐.   
๑๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘.  
 



๑๕ 

 

ความส ารวม ชื่อว่า อธิสีลสิกขา... อพยาบาท ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมาย วา กั้นพยาบาท...
อรหัตตมรรค ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกิเลสทั้งปวง”๑๖  

        ๒) อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิต เพ่ือให้เกิด
คุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง การสงัดจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังค าอธิบาย ในคุหัฏฐกสุตตนิเทส      
คัมภีร์มหานิเทส วา  

   อธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรม ทั้งหลาย
บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร สงบ ระงับไปแลว บรรลุ
ติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแต่ปติและสุขที่เกิด
จากสมาธิอยู่ เพราะปิติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน          
ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็น สุขเพราะละสุขและทุกข์ไดแลว เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแลว บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข์ ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้ 
ชื่อว่า อธิจิตสิกขา๑๗ โดยการฝึกบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต, การท าใจให้สงบแน่วแน่ 
เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์ ไม่ฟูุงซ่าน เป็นลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถาคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า 
“ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟูุงซ่าน. .ความไม่ฟูุงซ่าน ชื่อว่า อธิจิตสกขิา”๑๘  

        ๓) อธิปัญญาสิกขา (สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรม 
ปัญญาเพ่ือให้เกิดความรูแจงอย่างสูงการรชูัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นล าดับไป จนท าให้แจ้ง
ทั้งเจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ สามารถท าลายอาสวะกิเลสให้หมดไป  ดังค าอธิบาย ในคุหัฏฐกสุตตนิ
เทส  คัมภีร์มหานิทเทส วา  

  อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอัน
ประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ เธอรูตาม
ความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์”...“นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์ )”...“นี้ทุกข์นิโรธ (ความดับ ทุกข์ )”...                 
“นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสูความดับทุกข์)” เธอรูตามความเป็นจริงว่า             
“เหล่านี้อาสวะ”...“นี้อาสวสมุทัย”...“นี้อาสวนิโรธ”...“นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า               
อธิปญญสิกขา๑๙  

โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นทีก่ารรูและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เพ่ือให้เกิด
ความเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลายกิเลสได ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า  
“ชื่อว่า ทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายว่าเห็น... ความเห็นชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา๒๐  

การฝึกอบรมทั้ง ๓ ด้าน จึงมีวัตถุประสงค์โดยรวม เพ่ือการท าลายกิเลสอันเป็นเครื่อง           
เศร้าหมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองค์ทรงด ารัสว่า “ส าหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา”หมั่นศึกษา

                                                           
๑๖ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
๑๗ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๘ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๑๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๒๐ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 



๑๖ 

 

ไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน นอมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ยอมตั้งอยู่ไมได”๒๑ ทั้งนี้ 
พระสารีบุตรไดแสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงคเ์พ่ิมเติมไวในคัมภีร์มหานิเทส๒๒ วา 

      ๑. เพ่ือไมประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรูในเหตุที่ท าให้ประพฤติผิดนั้น  
      ๒. เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรูว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ  
      ๓. เพ่ือก าจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ  
      ๔. เพ่ือทางแห่งญาณ เพราะรเูหตุแหง ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่งที่น่าปรารถนา  

และสิ่งที่ไมปรารถนา  
      ๕. เพ่ือก าจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฎฐิ กิเลส ทุจริต มิจฉาทิฎฐิ 

มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ               
มิจฉาญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะไดสมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ มีสติ มีปัญญาที่ รักษาตน   

             ๒) ความหมายหลักธรรมไตรสิกขา 
                   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไตรสิกขา เป็นหลักธรรมปฏิบัติที่พัฒนาทางกาย 

วาจา และใจ ให้ผู้ปฏิบัติสมบูรณ์พร้อมด้วยสติและปัญญา มีผู้รู้ได้กล่าวถึงความหมายของไตรสิกขาไว้ดังนี้  

ค าว่า “ไตรสิกขา” แยกศัพท์ออกเป็น “ไตร” กับ “สิกขา” ค าว่า ไตรหรือตรี (ภาษาอังกฤษ 
= Three) เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า ๓ ตรงกับภาษากรีกว่า Tri ตรงกับภาษา ลาตินว่า Tres ตรงกับ
ภาษามคธหรือบาลีว่า ติ หรือ เต ซึ่งก็แปลว่า ๓ เช่นกัน ส่วนค าว่า สิกขา เป็นภาษามคธหรือภาษาบาลี 
แปลว่า“ข้อที่พึงหรือข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ” ตรงกับ ภาษาสันสกฤตว่า “ศิกฺษา” ภาษาไทยน ามา ใช้เป็น
ศึกษาหลักไตรสิกขามาในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค และอังคุตรนิกายติกนิบาตร๒๓  

พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ถือว่าเป็นทฤษฎี ถ้าเป็นการปฏิบัติ ต้องเป็น 
ปัญญา แล้วเป็นศีล แล้วเป็นสมาธิ ส าหรับศีล สมาธิ ปัญญา ที่วางไว้เป็นรูปทฤษฎีนี้ก็ไม่ใช่  ว่าผิด ถูก
ตามรูปของทฤษฎี คือเรียงตามล าดับจากต่ าไปหาสูง แต่พอถึงที่ปฏิบัติแล้วต้อง ดึงปัญญามาน าหน้า
และปัญญานั้นจะงอกงามเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ไป เพราะว่ามีสมาธิแล้ว ปัญญาก็จะงอกงามกว่าเดิม 
ปัญญา จูงให้ศีล สมาธิเดินไปถูกทางแล้ว ก็จะเพ่ิมก าลังให้แก่ ปัญญาให้สูงขึ้นไป๒๔   

  ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของไตรสิกขาว่า “...ไตรสิกขา หมายถึง 
สิกขา ๓ คือ ศีล เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา...”๒๕   

  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) กล่าวไว้ใน พุทธวิธีการบริหารได้ กล่าวถึงพุทธวิธี
ในการบริหารงานบุคคล ว่า ...กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่า จะเป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี 

                                                           
๒๑ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 
๒๒ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐, ๒๙/๕๒/๑๘๒, ๒๙/๑๐๓/๓๑๙, ๒๙/๑๙๗/๕๔๗ -๕๗๙, ๒๙/๒๐๙/ 

๖๑๔-๖๑๕. 
๒๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒  และ องฺ.ติก. (ไทย) ๒ /๕๒๑/๒๕๙.)  
๒๔พุทธทาสภิกข,ุ วิธีแก้ปัญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แสงธรรม, มปป.), หน้า ๑๙๘.   
๒๕ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์คร้ังที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทนามมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๔๘๔.       



๑๗ 

 

(Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงบริหาร เราต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญ แก่การศึกษา
อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษา ...
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะได้รับการจัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายในองค์กรตามความรู้
ความสามารถ ดังที่พระพุทธเจ้า ทรงแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆดังกล่าวมาแล้ว๒๖  

   เสถียรพงษ์ วรรณปก ให้ความหมายว่า ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ แต่พูดในฐานะที่เป็น
ระบบฝึกฝนอบรม เมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสามมิติเท่านั้น คือ ทางด้านปัญญา ทางด้านศีล 
ทางด้านจิต ทางด้านปัญญา เป็นเรื่องทางความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ทางด้านศีล                
การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทางวาจาให้อยู่ในกรอบ สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจ ทางด้านจิต       
เป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิ พัฒนาจิตให้มีความเพียร พัฒนาจิตให้มีสติ ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา ๓ 
องค์ประกอบนี้เป็น ๓ มิติ ต้องท าไปด้วยกัน เรื่องเดียวกันท าไปด้วยกัน เพ่ือจุดประสงค์เดียวกัน จึงตรัส
รวมกัน ไม่ได้หมายความ ว่าต้องท าศีลก่อนให้สมบูรณ์ แล้วต้องมาท าสมาธิ สมาธิสมบูรณ์แล้วมาท าปัญญา๒๗ 

  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึง การพัฒนามนุษย์
ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
ของมนุษย์ ตองเรียนรูฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขา จึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองใน
แงอริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ เมื่อเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมาย โดย
ก าจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพา อวิชชา ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไมอยู่ใต้อ านาจ
ครอบง าของมัน พรอมกับที่เรามีปัญญาเพ่ิมข้ึน และด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับจนกระทั่ง
ในที่สุดพอสมุทัยหมด ทุกขก์็หมด ก็บรรลุ หมายเป็น นิโรธ โดยสมบูรณ์๒๘  

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของไตรสิกขา ไว้ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ข้อปฏิบัติ หมวดนี้ 
เรียกว่า ไตรสิกขา    

 สิกขาขั้นแรกที่สุด เราเรียกว่า “ศีล” ซึ่งหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต้องตามหลัก
ทั่วไปๆ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน และไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน มีจ าแนกไว้เป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑  ศีล 
๒๒๗ หรืออ่ืนๆ อีก เป็นการปฏิบัติเพ่ือความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษ ขั้นต้นๆทางกาย ทางวาจา
ของตน ที่เก่ียวกับสังคมและส่วนร่วม หรือเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็น แก่การเป็นอยู่   

  สิกขาข้ันที่ ๒ เรียกว่า “สมาธิ” ข้อนี้ ได้แก่ การบังคับจิตใจของตัวเองไว้ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ท าประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ ขอให้ตั้งข้อสังเกตความหมายของค าว่า สมาธิ ไว้ให้ถูกต้อง...   

                                                           
๒๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓. 
๒๗เสฐียรพงษ์ วรรณปก, “มัชฌมิาปฏิปทา : สายกลางสองมิต”ิ ในคอลัมนธ์รรมะใต้ธรรมาสน์, 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด, (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙), หน้า ๒๙. 
๒๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ ฉบับท่ี ๕ (พฤษภาคม 

๒๕๕๐), หนา ๗.  
 



๑๘ 

 

  สิกขาขั้นที่ ๓ นั้นเรียกว่า “ปัญญา” หมายถึงการฝึกฝนอบรมท าให้เกิดความรู้ความ เข้าใจ
อันถูกต้องและสมบูรณ์ ถึงท่ีสุดในสิ่งทั้งปวง ตามท่ีมันเป็นจริง๒๙  

  ไตรสิกขา ก็คือ สิกขา ๓ หมายถึง ข้อส าหรับศึกษา การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา การ
ฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา ๓ อย่างคือ ๑) อธิสีลสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทาง
ประพฤติ (ทางกาย วาจา) อย่างสูง คือ ศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ให้ถูกต้องตามหลัก
จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ใน
หลักอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษ ๒) อธิจิตตสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมจิต
เพ่ือให้เกิดสมาธิอย่างสูงคือศึกษา เรื่องจิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ ได้แก่การบ า เพ็ญ                
สมถกัมมัฏฐานของผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสีลขันธ์ จนได้บรรลุฌาน ๔ ๓) อธิปัญญาสิกขา ข้อปฏิบัติส าหรับ
ฝึกหัดอบรมปัญญา เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง (รู้แจ้งไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) คือ 
ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิด ปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่ การบ าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌาน
แล้วจนได้บรรลุวิชชา ๘ คือ เป็นพระอรหันต์  ๑๙ เรียกง่าย ๆว่า ศีล (morality) สมาธิ 
(concentration) และปัญญา (wisdom) 

   กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ข้อศึกษาและปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับ ศึกษา 
ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจและปัญญา ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการพัฒนาที่
เริ่มจากร่างกาย วาจา อันเป็นส่วนภายนอกที่เห็นได้ง่าย ให้มีสภาวะปกติ และให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในกลุ่มในสังคม พร้อมรับต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เข้มแข้ง พร้อมกล้าต่อการ
เผชิญปัญหาอุปสรรค และทั้งช่วยส่งเสริมให้ปัญญาได้ท างานอย่าง อิสระ คล่องแคล้ว สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้ด้วยดี เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนา จนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด  

ไตรสิกขา หมายถึง  การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค 
เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ตองเรียนรูฝึกฝนพัฒนาตนเอง เริ่มจากการ
รักษาศีล เพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกหัดการอยู่ร่วมกัน 
ของเพ่ือนร่วมงานให้มีความเกื้อกูลต่อกัน และกระบวนการที่ส าคัญในการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้
บริบูรณ์ด้วยศีล บริบูรณ์ด้วยสมาธิ และบริบูรณ์ด้วยปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสูเปูาหมาย
สูงสุดในปัจจุบันและอนาคต๓๐   

พระอุปติสสเถระ (ลังกา) ได้ให้ความหมายของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา ไว้ใน
วิมุตติมรรคว่า สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องที่ควรศึกษา การศึกษาอันยอดเยี่ยมและการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา) พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์) ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์
วิสุทธิมรรคว่า ไตรสิกขาเป็นทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถล่วงพ้นจากอบาย, กามธาตุ 

  

                                                           
๒๙พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินทปญฺโญ), คู่มือมนุษย์ HANBOOK FOR MANKIND, (กรุงเทพมหานคร: 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖. 
๓๐วิชญาภา เมธีวรฉัตร,  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาคเหนือตอนล่าง ๒, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓๗.  



๑๙ 

 

และภพทั้งปวง โดยมีเปูาหมายที่การบรรลุพระนิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเป็นแนว
ปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การปรนเปรอ ตนด้วยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อ
กิเลสที่แสดงออกทางกาย วาจา สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อ
อนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่ในจิต สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นพระอริยะ ผู้มีความบริบูรณ์ด้วยศีล ได้แก่ 
พระโสดาบันและพระสกทาคามี, บริบูรณ์ด้วยสมาธิ ได้แก่พระอนาคามี และบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้แก่ 
พระอรหันต์ นอกจากนี้ องค์ธรรมทั้ง ๓ ยังเป็นเครื่องอุดหนุนให้บรรลุคุณวิเศษอันหาได้ยากในบุคคล
ทั้งไป ดังมีวิชชา ๓ เป็นต้น๓๑  

  การศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตรงกับค าว่า สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง 
การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเป็นอย่างนั้น การ
ปฏิบัติอย่างนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ทรมาน ความยุ่งยาก
ล าบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนา แก้ไขด้วยการศึกษา๓๒  

  ไตรสิกขา หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค 
เป็นทางด าเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรค
กับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ 
เมื่อเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพา อวิชชา 
ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อ านาจครอบง าของมัน พร้อมกับที่เรามีปัญญาเพ่ิมขึ้น และด าเนิน
ชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับ จนกระท่ังในที่สุด พอสมุทัยหมด ทุกข์ก็หมด ก็บรรลุหมายเป็นนิโรธ 
โดยสมบูรณ์๓๓  

และยังหมายถึงการศึกษาสามประการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนา
ทั้งหลายอันจะน าสังคมไปสู่อารยธรรมที่ถูกต้อง๓๔  
 พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์) ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า ไตรสิกขา 
เป็นทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้สามารถล่วงพ้นจากอบาย, กามธาตุ และภพทั้งปวง โดยมีเปูาหมาย                
ที่การบรรลุพระนิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การ
ปรนเปรอ ตนด้วยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสท่ีแสดงออกทางกาย วาจา สมาธิ
เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่ ในจิตสามารถ
พัฒนาบุคคลให้เป็นพระอริยะผู้มีความบริบูรณ์ด้วยศีล ได้แก่ พระโสดาบันและพระสกทาคามี, บริบูรณ์

                                                           
๓๑พระอุปติสสเถระ (ลังกา), วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 
๓๒พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปญฺโณ ), การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, 

(กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ธันวาคม ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๕-๑๘๖. 
๓๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา : พุทธจักร, ปีท่ี ๖๑ ฉบับท่ี ๕  

(พฤษภาคม ๒๕๕๐), หน้า ๗. 
๓๔ระวี ภาวิไล, หัวใจของศาสนาพุทธ, (บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรือง หัวใจของ 

ศาสนา), ธรรมสถาน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, (๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘). 



๒๐ 

 

ด้วยสมาธิ ได้แก่พระอนาคามี และบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้แก่ พระอรหันต์ นอกจากนี้ องค์ธรรมทั้ง ๓ ยัง
เป็นเครื่องอุดหนุนให้บรรลุคุณวิเศษอันหาได้ยากในบุคคลทั้งไป ดังม ีวิชชา ๓ เป็นต้น๓๕  
 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของไตรสิกขาว่า “...ไตรสิกขา หมายถึง 
สิกขา ๓ คือ ศีล เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา...”๓๖  
 สรุปได้ว่า จากความหมายของไตรสิกขาที่กล่าวมานั้น ไตรสิกขา หมายถึง หลักการพัฒนา
ชีวิตเพ่ือให้ประสบความส าเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ไตรสิกขา จึงจัดอยู่ใน มรรค (ธรรมที่
ควรเจริญ) คือ ควรท าให้เกิดมีข้ึน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง 
เป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจหรือพัฒนาตนเอง ๓ ขัน้ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา  

  ๓) ความส าคัญหลักธรรมไตรสิกขา 
      หลักการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล – สมาธิ – ปัญญา)  

                    การพัฒนาตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เริ่มที่หลักการของการศึกษา เพราะ 
การภาวนาหรือการพัฒนานั้น แท้ท่ีจริงก็คือสิ่งเดียวกันกับการศึกษา หรือสิกขา สิ่งที่ต้องศึกษา หรือสิ่ง
ทีต่้องพัฒนา แยกออกไปเป็น ๓ ด้านใหญ่ ๆ โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ที่มี ๓ ด้าน คือพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  
                     ก. ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรม ทางกาย 
และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมท่ีเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี ๒ 
ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
สัตว์อ่ืนทั้งหลายทั้งปวงด้วย) และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ 
                     ข. สมาธิ หมายถึง การฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็น
ฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตาม
เจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ ยิ่งกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอก
งามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่อง
ที่คิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟูุงซ่านไม่พลุ่งพล่าน
กระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว 
จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างานและพัฒนาอย่างได้ผล 
                    ค. ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน า
ทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ ว่าจะมี
ปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อ

                                                           
๓๕พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์), วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑,. พิมพ์คร้ังที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘), หน้า ๔, ๙-๑๒. 
๓๖ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒,  (กรุงเทพมหานคร:             

โรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๘๔. 
  



๒๑ 

 

จิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้การพัฒนาปัญญา
เป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น 
                         (๑) เป็นปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ 
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูล ร่วมทั้งศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจน การ
เรียนรู้ อย่างถูกต้องตามเป็นจริง โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความ
หยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ ๆ ได้ 
                         (๒) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย 
                          (๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจเข้าถึง         
เท่าทันความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไป ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จน
สามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์๓๗  
   ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนามนุษย์  คือ การจัดตั้งระบบระเบียบ           
แบบแผนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาสาระที่ส าคัญของไตรสิกขา
นั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่าง ๆ เช่น สอดแทรกอยู่ในหลักโอวาทปาติโมกข์  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง 
จ าแนกพุทธโอวาทท่ีแสดงถึงความส าคัญของไตรสิกขาออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

     ๑. ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือก าจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏใน
อนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ 
ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว                
ธรรมเหล่านี้คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศได้ตรัสรู้แล้ว ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เพ่ือความรู้ยิ่ง๓๘  
       ๒. ไตรสิกขารากฐานที่ส าคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร ว่า พระพุทธองค์
ทรงให้ค าแนะน าภิกษุรูปหนึ่งว่า หากเธอไม่อาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไว้ได้ครบถ้วน
บริบูรณ์ ก็ให้พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละราคะ โทสะ โมหะ ท าให้เป็นผู้ไม่ประกอบ
อกุศลกรรม๓๙ เพราะสิกขา ๓ ประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท นั้นเอง๔๐  

                 ๓. ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึก 
พฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร ว่า  ภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล          
ท าพอประมาณในสมาธิและปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือเป็นพระสกทาคามี 
ขณะที่ภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล และสมาธิท าพอประมาณในปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระ
อนาคามี ส่วนภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๔๑  

                                                           
๓๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๖๗. 
๓๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑-๒. 
๓๙องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐ – ๓๑๑. 
๔๐องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๘๘/๓๑๔, ๒๐/๘๙/๓๑๗. 
๔๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒ – ๓๑๔. 



๒๒ 

 

    พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วย
การฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญา
ที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและ
วาจา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา จ าเป็นต้องมีกรอบ หรือ มีเส้นทางที่เราต้องเดินตาม สิ่งที่มนุษย์จะต้องมี
หรือต้อง ปฏิบัติตาม ก็ได้แก่ หลักไตรสิกขา เพราะค าว่า สิกขา เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือชาวพุทธเราต้อง
ศึกษา และเรียนรู้ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาตามหลักของ ไตรสิกขา แล้วย่อมจะน าพาชีวิต และร่วม
น าสังคมประเทศชาติ ไปสู่ความดีงาม และความสุขความเจริญสืบไป๔๒  

     ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือก าจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏใน               
อนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแห่งตลอดธรรม ๔ 
ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาไดแลว ภวเนตติสิ้นไปแลว ธรรม
เหล่านี้คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยม พระโคดมผูมียศไดตรัสรูแลว ดังนั้นพระพุทธเจ้า
จึงตรัสบอกธรรมแกภิกษุทั้งหลาย เพ่ือความรูยิ่ง๔๓  

   ไตรสิกขารากฐานที่ส าคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร วา พระพุทธองค์ทรงให้
ค าแนะน าภิกษุรูปหนึ่งว่า หากเธอไมอาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไวไดครบถ้วนบริบูรณ์
ก็ให้พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละราคะ โทสะ โมหะ ท าให้เป็นผู้ไมประกอบอกุศลกรรม๔๔ 

เพราะสิกขา ๓ ประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท นั้นเอง๔๕  

  ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์ เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึกพฤติกรรม       
ที่ดขีองมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร ว่าภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล ท าพอประมาณในสมาธิ 
และปัญญา ยอมสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือเป็นพระสกทาคามี ขณะที่ภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ใน
ศีล และสมาธิท าพอประมาณในปัญญา ยอมสามารถบรรลุเป็นพระอนาคามี สวนภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์
ในศีล สมาธิ ปัญญา ยอมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๔๖  

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขาไว พอสรุปไดวาไตรสิกขา
นี้เมื่อน ามาแสดงเป็นค าสอนในภาคปฏิบัติทั่วๆ ไป ไดปรากฏในหลักท่ีเรียกว่าโอวาทปติโมกข์๔๗               
(พุทธโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ ๓ อย่าง) คือ 
               ๑. การไมท าความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็น ศีล 

                                                           
๔๒ศักดา ภาคจันทึก, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการ อ าเภอ 

ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๖๒. 

๔๓องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑/๑-๒ 
๔๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐ – ๓๑๑. 
๔๕องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๘๘/๓๑๔, ๒๐/๘๙/๓๑๗. 
๔๖องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒ – ๓๑๔. 
๔๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์คร้ังที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๔), หนา ๒๒๗. 



๒๓ 

 

               ๒. การบ าเพ็ญความดีให้เพียบพรอม จัดอยูใ่นการปฏิบัติจิตขั้นที่เรียกว่า สมาธิ 
               ๓. การท าจิตของตนให้ผองใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา 

  พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขา หรือ(การศึกษา) ที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนามนุษยท์ี่สมบูรณตามหลักพระพุทธศาสนาไววา การศึกษา หมายถึง การเรียนรู
เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะไดรับการพัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
จิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้นการบีบคั้นของอ านาจกิเลสตัณหา ดังค ากล่าวที่ว่า “ทุกข์
มีเพราะยืด ทุกข์ยืดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะ ปล่อย” 
เมื่อปล่อยวางแล้วย่อมหลุดพ้น และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษย์ที่สมบูรณในพระพุทธศาสนา
จึงหมายถึงผู้บรรลุวิมุตติ คือ เป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะ ฉะนั้น วิมุตติจึงเป็นเปูาหมาย
ของการศึกษาตามหลักไตรสิกขาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไววา “สมาธิที่มีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมี
อานิสงส์มาก ปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุด
พ้นจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพ้นนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเป็นรมสันติ  

  เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแล้วถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ เรียกว่า พระอเสขะ หมายถึง ผู้จบ
การศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา๔๘  

  ไตรสิกขาเป็นหลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรน ามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและพรอมทีจ่ะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการต่างๆ เพ่ือ
ก้าวหน้าไปได้อย่างผลดีที่สุด สู จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจน 
สังคมและประเทศชาติต่อไป๔๙  

ความส าคัญของไตรสิกขาท่ีน ามาแสดงข้างต้นนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไตรสิกขาเป็นหลัก          
ค าสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรน ามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม เพื่อจัด
ปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆให้อยู่ในภาวะที่
เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการต่างๆ เพื่อก้าวหน้าไปอย่างได้ ผลดีที่สุด              
สู่จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กรของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป การพัฒนา
คน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและพัฒนาการมีคุณธรรม
จริยธรรม ก็โดยใช้ หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็นกระบวนการในการฝึกฝน
อบรม ฝึกหัดเพ่ือพัฒนาคนใน ๓ ด้านคือ 
                   ๑. พัฒนา ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล 

                                                           
๔๘พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย. พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๔๑-๔๒. 
๔๙พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษา

วัดตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธส์าขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวทิยาลัย: 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๒๔ 

 

                   ๒. พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ 
                   ๓. พัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา๕๐  

  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคคลมีการด าเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามโดยน าหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
(ไตรสิกขา) มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กร หรือสถานศึกษาเน้นการจัด
สภาพทุก ๆ ด้าน ในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้คนในองค์กรพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ
ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา 

  ปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 
        ๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี 
        ๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
        ๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 

                  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้อง 
เหมาะสม๕๑  

  หลักไตรสิกขา มีความสัมพันธ์กับหลักอัฏฐังคิกมรรค คือ มรรคมีองค์ ๘ (เรียกเต็มๆ วา       
อริยอัฏฐังคิกมรรค) ซึ่งแปลว่า ทางมีองค์ ๘ ที่รูจักกันในชื่อว่าทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา/The 
Middle Way) นั้น ย่นย่อลง ก็ไดเท่ากับไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ ไดแก ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นแต่
ในทางสายกลาง จัดเอาปัญญาขึ้นก่อนเท่านั้น ขอ ๑ และ ๒ จัดเป็นปัญญา คือ 

   ๑) เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ในระดับสูง คือ เห็นในอริยสัจ ๔๕๒  ไตรลักษณ์ ๓๕๓  
ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจตา ๑๒๕๔  ในระดับท่ัวไป คือ เห็นถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
เห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงสูงสุด เป็นต้น 

   ๒) ด าริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ไดแก ในระดับสูง คือ เนกขัมมะสังกัปปะ (ด าริชอบ 
ในการออกจากกาม) อพยาปาทสังกัปปะ (ด าริชอบในความไมพยาบาท) และอวิหิงสา สังกัปปะ (ด าริชอบ
ในความไมเบียนเบียด) ในระดับทั่วไป คือ มโนสุจรติ การกระท าชอบทางใจ จัดอยูใ่นกุศลกรรมบถ ๑๐๕๕  

               ๒.๑ ไมคิดอยากไดของผู้อ่ืน 
       ๒.๒ ไมมีจิตคิดร้ายต่อผู้อ่ืน มีจิตใจเมตตากรุณา 
       ๒.๓ มีความเห็นชอบ เชน่ ทานมีผล การบชูามีผล วิบากกรรมดีกรรมชั่วมี เป็นต้น 

      ขอ ๓ ขอ ๔ และข้อ ๕ รวม ๓ ขอ จัดเป็นศีล คือ 
   ๓) เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) ไดแก วจีสุจริต ๔ กระท าชอบทางวาจา จัดอยู่ใน 

กุศลกรรมบถ ๑๐ 

                                                           
๕๐ดรูายละเอียดใน, ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓.  
๕๑พุทธทาสภิกข,ุ คู่มือมนษุย์ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์คร้ังที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๔๔), หน้า ๘๘-๘๙. 
๕๒วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๔/๑๖.  
๕๓ส .สฬ. (ไทย) ๑๘/๑/๑. 
๕๔วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑/๑ ; ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๑. 
๕๕ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๓๖๗ ; องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๖๕/๒๗๑. 



๒๕ 

 

                 ๓.๑ ละการพูดเท็จ ไมกล่าวค าโกหกเพราะเห็นแกประโยชนตนหรือผูอ่ืน 
       ๓.๒ ละการพูดค าส่อเสียด สมานฉันทค์วามแตกร้าง ส่งเสริมความสมัคร 
       ๓.๓ ละค าพูดหยาบ พูดแต่ค าอ่อนหวาน 
       ๓.๔ ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดค าที่มีเหตุผล มีสาระประโยชน และถูกกาลเทศะ 
   ๔) กระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ) ไดแก กายสุจริต ๓ การกระท าชอบทางกาย 

จัดอยูใ่นกุศลกรรมบถ ๑๐ 
       ๔.๑ ละการฆ่า การเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเก้ือกูล 
       ๔.๒ ละการขโมยสิ่งของๆ ผู้อ่ืน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
       ๔.๓ ละการประพฤติผิดในกาม การล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ 
   ๕) เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ไดแก อาชีวปาริสุทธิ จัดอยู่ในวิริยสังวรรวมอยู่ใน 

สังวร ๕ และข้อ ๖ ขอ ๗ และข้อ ๘ รวม ๓ ขอ จัดเป็นสมาธิ 
   ๖) พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) ในระดับสูง คือ ปธาน ๔๕๖ คือ เพียรปิดกั้น 

ยับยั้งอกุศลธรรม เพียรละบาป เพียรก่อกุศลธรรม และเพียรรักษากุศลธรรม ในระดับทั่วไป คือ มี
จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีความมานะพยายาม เป็นต้น 

   ๗) ระลึกชอบ (สัมมาสติ) ในระดับสูง คือ สติปัฏฐาน ๔๕๗ ไดแก การตั้งสติก าหนด 
พิจารณากาย เวทนา จิตและธรรม ในระดับท่ัวไป คือ ความมีสติ คือความระลึกได นึกไดส านึกรตัูว อยู่
เสมอ และสัมปชัญญะ คือ ความรูชัดในสิ่งที่นึกได เข้าใจชัดตามความเป็นจริงจัดอยู่ในธรรมมีอุปการะ
มาก๕๘  

   ๘)  ตั้งจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) ในระดับสูง คือ ฌาน คือ การเพง ๔๕๙ ไดแก 
ปฐมฌานทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ในระดับทั่วไป คือ ความตั้งจิตมั่นชอบในการศึกษาเรียน
รแูละคิดวิเคราะห์อย่างตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร 

  สรุปความส าคัญของไตรสิกขา มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับหลักมรรค ๘ และหลักธรรม
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าไปสูการอธิบายหลักไตรสิกขาให้กว้างขวาง และลุ่มลึกมากขึ้น เป็นรากฐานที่
ส าคัญของพระวินัย เป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือก าจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย จากการละราคะ 
โทสะ โมหะ เป็นกระบวนการฝึกพัฒนามนุษย์เพ่ือพัฒนา ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล ด้านจิตใจ 
เรียกว่า สมาธิ ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญาส าหรับภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุด
พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง  

    ๔) หลักธรรมไตรสิกขา 
                   หลักธรรมในไตรสิกขา ซึ่งจะประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักธรรมที่

น ามา ใช้ในการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข ท าให้บรรลุถึงสิ่งที่
ประเสริฐ จนท าให้เราสามารถพ้นทุกข์ได้ 

                                                           
๕๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๙/๘๕. 
๕๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๕๗. 
๕๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๘/๒๙๐.  
๕๙วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒/๔. 



๒๖ 

 

   พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายหลักไตรสิกขาไว้ในเรื่อง“พระพุทธศาสนาพัฒนา
คนและสังคม” ในข้อ ศีล หรือ (อธิศีลสิกขา) ไว้ว่า๖๐  

ก. หลักธรรมด้าน สีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนา 
พฤติกรรมทางกายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีผลดี สิ่งแวดล้อมท่ีเรา
เกี่ยวข้องสัมพันธ์  มี ๒ ประเภท คือ 

     ๑. สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทาง 
พระพุทธศาสนา รวมทั้งสัตว์อ่ืนทั้งหลายทั้งปวงด้วย) 

     ๒. สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง 
เทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ 

ศีลแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ๔ หมวด คือ 
  ๑) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฏิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่ร่วมกันหรือท างาน 

ท ากิจการร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติจะต้องมีกฎเกณฑ์
กติกา ตลอดจนกฎหมาย เพ่ือจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อยความประสานสอดคล้อง ความเกื้อหนุน
ต่อกันความร่วมรับผิดชอบและสามัคคี ที่จะเอ้ือโอกาสหรือเป็นหลักประกันให้ชีวิตความเป็นอยู่ และ
กิจการต่างๆ ด าเนินไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น ดังเช่นพระสงฆ์ 
ในพระพุทธศาสนา มีวินัยแม่บทที่เรียกชื่อเฉพาะว่า ปาฏิโมกข์ ซึ่งเรามักเรียกกันง่ายๆว่าศีล ๒๒๗  
ชุมชนอ่ืน เช่น โรงเรียนก็ต้องมีกฎกติกาที่เป็นวินัยแม่บทของตนเช่นเดียวกัน  วินัยแม่บทส าหรับสังคม
คฤหัสถ์หรือสังคมแห่งมนุษยชาติทั้งหมด ก็คือ ศีล ๕ ซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์ธรรม เพราะเป็นบรรทัดฐานที่
จะท าให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่สูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกัน และรักษาสังคมให้มีสันติ
สุข สังคมมนุษย์ส่วนย่อยลงไป เช่นประเทศ สถาบัน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะต้อง
รักษาศีล ๕ แล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตามวินัยแม่บทท่ีเป็นส่วนเฉพาะของตนเองย่อยลงไปอีก เช่น 

(๑) กฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา 
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณของ 

ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น ฯลฯ 
การจัดตั้งวางระเบียบชีวิตและระบบสังคม ด้วยการบัญญัติกฎกติกาอันชอบธรรมที่เรียกว่า

วินัยแม่บทนั้น พึงมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญคือ 
ก. เพื่อความสงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกันผาสุก 
ข. เพ่ือความสอดคล้องประสานกลมกลืน 
ค. เพ่ือความเก้ือหนุนกัน โดยไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบกัน 
ง. เพ่ือความมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบ 
จ. เพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคี 
ฉ. เพ่ือปูองกันความชั่วและความเสื่อมเสียหาย 

                                                           
๖๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, (จัดพิมพ์ในระบบเครือข่าย โดย

ส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEOSecretariat). 
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ช. เพื่อกั้นคนชั่วร้าย และให้โอกาสคนดี 
ญ. เพื่อเอ้ือโอกาสให้ชีวิตและกิจการพัฒนาและด าเนินสู่จุดหมาย 
ฎ. เพื่อความดีงามงดงามมีวัฒนธรรมของสังคม 
ฏ. เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงแห่งหลักการ 

   ๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิด
โทษ เช่น เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป็นต้น ตลอดจนน าไปสู่การใช้มือ
และสมองเพื่อการแย่งชิงหรือท าลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ ให้ดู ฟัง เป็นต้นอย่างมี
สติ เมื่อดูเป็น ฟังเป็น เช่น ดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหูแสวงหาความรู้เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา ได้
คุณภาพชีวิต และน าไปสู่การใช้มือและสมองเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์ 

หลักปฏิบัติที่ส าคัญในการใช้อินทรีย์ คือ 
          ก) รู้จักพิจารณาเลือกเฟูนสิ่งที่จะดู จะฟัง เป็นต้น แยกแยะได้อย่างรู้เท่าทัน 

ว่าสิ่งใด รายการใดดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นภัย แล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้าย 
เป็นโทษภัย และรับดูรับฟังสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ 
                               ข) ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ รู้พอดี ไม่ปล่อย
ตัวให้ลุ่มหลงมัวเมา ตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะท าให้สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา
เสียสุขภาพ เสียการงาน เสียการเล่าเรียน เป็นต้น 
                              ค) ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจ แต่
รู้จักดูรู้จักฟัง ให้ได้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น โดยเฉพาะที่ส าคัญคือ ต้องให้ได้ 
ปัญญา และคติที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

   ๓) การหาเลี้ยงชีพทีบ่ริสุทธิ์(อาชีวปาริสุทธิ) การท ามาหาเลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรม 
หลักในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เป็นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคน
นั้นเองจะชั่วร้ายเสื่อมเสียแล้ว ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ าเน้นกันอย่างยิ่ง           
ในเรื่องการพัฒนาสัมมาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ คือหาเลี้ยง
ชีวิตโดยทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะที่ส าคัญๆดังนี้ 

(๑) เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อเวรภัย หรอื สร้างความ 
เดือดร้อนเสียหายแก่สังคม 

(๒) เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมในทา 
ใดทางหนึ่ง 

          (๓) เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ท าได้พัฒนาชีวิตของตนให้งอกงามยิ่งขึ้น 
ทั้งด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา 

          (๔) เป็นอาชีพการงานที่ไม่ท าลายคุณค่าของชีวิต และไม่เสื่อมเสียคุณภาพ 
ชีวิตแต่ท าให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ 

          (๕) เป็นอาชีพการงานที่ท าให้ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตมาด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย 
ก าลังสติปัญญาความเพียรพยายาม ความสามารถและฝีมือของตน และท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญจัดเจนหรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป 
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              ๔) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ใน
ที่สุดก็มา ลงที่การกิน ใช้ เสพ บริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภคก็จะก่อปัญหา
อย่างมาก ทั้งแก่ชีวิต แก่สังคม และแก่โลก เพราะเขาจะกิน ใช้ บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้
ทั้งหลาย รวมทั้งเทคโนโลยี ด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลง มัวเมา ฟูุงเฟูอฟุุมเฟือย ความเสื่อมเสีย
คุณภาพชีวิต การใช้จ่ายสิ้นเปลือง การขัดแย้ง แย่งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ และการก่อมลภาวะ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้เสพ บริโภค ให้เป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากปัญญาที่รู้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย ๔ ตลอดจน
เทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มแต่รับประทานอาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ใช่กินเพียง
เพ่ือเอร็ดอร่อย อวดโก้ อวดฐานะ หรือตื่นตามค่านิยมฟุูฟุา ให้เป็นการกินด้วยปัญญาที่ท าให้รู้จัก
ประมาณในการบริโภค หรือกินพอดีที่เรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่างๆ อย่าง
ประหยัด ซึ่งท าให้ได้ประโยชน์มากที่สุดโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุดปัจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช้ปัญญา
ท าความเข้าใจแล้วบริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผลตรงพอดี ตามคุณค่าแท้ที่เป็นจุดหมายของการบริโภค
สิ่งนั้นๆ ศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

        ก) บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่าการมี-ใช้-บริโภคสิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็น 
จุดหมายของชีวิต แต่มันเป็นปัจจัย เครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เราสามารถพัฒนาชีวิตและท าการสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขท่ีสูงยิ่งขึ้นไป 

       ข) บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคใช้สอย 
สิ่งนั้นๆ เช่น การสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยปกปูองเท้า มิให้เป็นอันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่ง
และเชื้อโรคเป็นต้น และเพ่ือช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว ทนนาน เป็นต้น มิใช่สวมใส่เพ่ืออวดโก้
แสดงฐานะกันตามค่านิยมที่เลื่อนลอย 

       ค) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติ 
ของสิ่งที่บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งนั้น เช่น บริโภคอาหารในปริมาณ
และประเภทซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี 

       ง) สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตเช่น สิ่งที่ 
ท าลายสุขภาพเป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือความโก้หรูหรา เป็นต้น 

  รวมความว่า ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
สามารถด ารงชีวิตได้สะดวกด้วยดี การพัฒนาด้านกายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องมีผลดี 

ข. หลักธรรมด้าน สมาธิ (อธิจิตสิกขา) 
   “อธิจิตตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรม 

ทั้งหลายบรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป
แล้วบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติ
และสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติ-สัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้
แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
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อุเบกขาอยู่นี้ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา๖๑ ควบคุมดูแล และน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วยแม้ความสุข ความ
ทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ  ยิ่งกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่มี
ความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย  ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมี
จิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟูุงซ่าน ไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุได้ 
และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว               

  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ได้ให้ขอบเขตของ สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้าน
จิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความ
ตั้งใจ หรือ เจตนาและเป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็
จะเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างาน และพัฒนาอย่างได้ผล การพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิเป็นแกน หรือเป็น
ศูนย์กลาง จึงเรียกง่ายๆ ว่า "สมาธิ" และ อาจแยกออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจในด้านต่างๆ 
คือ๖๒  

   ๑) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจ 
ให้ดีงาม  ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ เช่น 

๑. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นมีความสุข 
๒. กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลืออ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ 
๓. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนที่ประสบ 

ความส าเร็จมีความสุขหรือก้าวหน้าในการท าสิ่งที่ดีงาม 
๔. อุเบกขา คือ ความวางตัววางใจเป็นกลาง เพ่ือรักษาธรรม เมื่อผู้อ่ืน 

ควรจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของเขาตามเหตุและผล 
๕. จาคะ คือ ความมีน้ าใจเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว 
๖. กตัญญูกตเวทิตา คอื ความรู้จักคุณค่าแห่งการกระท าของผู้อื่น  

และแสดงออกให้เห็นถึงการรู้คุณค่านั้นหิริ คือ ความอายบาป ละอายใจต่อการท าความชั่ว 
๗. โอตตปัปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชัว่ คร้ามขยาดต่อทุจริต 
๘. คารวะคือ ความเคารพ ความใส่ใจรู้จักให้ความส าคัญแก่สิ่งนั้นๆ 

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๙. มัทวะ คือ ความอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวล ไม่กระด้าง 

   ๒) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ท าให้ 
จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้า สามารถท ากิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น 

๑. ฉันทะ คือความใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ อยากให้ความจริงและใฝุที่จะท าสิ่ง 
ดีงามให้ส าเร็จ อยากเข้าถึงภาวะดีงามอันเลิศสูงสุด 
 
 
                                                           

๖๑ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑ /๔๙. 
๖๒พระพรหมคุณาภรณ,์ พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, พิมพ์คร้ังที ่๒, (กรุงเทพมหานคร:           

โรงพิมพ์ การศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 
 



๓๐ 

 

           ๒. วิริยะ คือ ความเพียร บุกฝุาไปข้างหน้า เอาธุระรับผิดชอบ ไม่ยอม 
ทอดทิ้งกิจหน้าที่ 

           ๓. อุตสาหะ คือ ความขยัน ความอึดสู้ ความสู้ยากบากบั่น ไม่ยั่น ไม่ถอย 
           ๔. ขันติ คือ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความทนทาน หนักแน่น มั่นคง 
           ๕. จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ ใส่ใจ อุทิศตัว อุทิศใจให้แก่กิจหน้าที่ 

หรือสิ่งที่ท า 
          ๖. สัจจะ คือ ความตั้งใจจริง จริงใจและจริงจัง เอาจริงเอาจังมั่นแน่ว 

ต่อสิ่งที่ท า ไม่เหยาะแหยะ ไม่เรรวน ไม่กลับกลาย 
          ๗. อธิษฐาน คือ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ความมุ่งม่ันแน่วแน่ต่อจุดหมาย 
          ๘. ตบะ คือ พลังเผากิเลส ก าลังความเข้มแข็งพากเพียรในการท ากิจหน้าที่ 

ให้ส าเร็จ โดยแผดเผาระงับยับยั้ง กิเลสตัณหาได้ ไม่ยอมแก่ทุจริตและไม่เห็นแก่ความสุขส าราญปรนเปรอ 
          ๙. สติ คือ ความระลึกนึกได้ ไม่เผอเรอ ไม่เลื่อนลอย ทันต่อสิ่งที่เกิดข้ึน 

เป็นไป ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องทุกอย่าง ก าหนดจิตไว้กับกิจหน้าที่หรือสิ่งที่ท า กั้น ยั้งใจจากสิ่งที่เสื่อม
เสียหายเป็นโทษ และไม่ปล่อยโอกาสแห่งประโยชน์ หรือความดีงามความเจริญให้เสียไป 

         ๑๐. สมาธิ คือ ภาวะจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ ได้ที่ อยู่ตัว สงบอยู่กับสิ่งที่ต้องการ 
ท าไม่ฟูุงซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มีอะไรรบกวนได้ 

  ๓) พัฒนาความสุขและภาวะที่เก้ือหนุนสุขภาพของจิตใจคุณสมบัติที่ควรเสริมสร้าง 
ขึ้นให้มีอยู่ประจ าน าจิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะ 

๑. ปราโมทย์ คือความร่าเริง สดชื่น เบิกบานใจ ไม่หดหู่หรือห่อเหี่ยว 
๒. ปีติ คือ ความอ่ิมใจ ปลาบปลื้ม เปรมใจ ฟูใจ ไม่โหยหิวแห้งใจ 
๓. ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่คับ ไม่เครียด 
๔. สุข คือ ความคล่องใจ สะดวกสบายใจ สมใจ ไม่มีอะไรบีบคั้นติดขัดคับข้อง 
๕. สันติ คือ ความสงบ ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย 
๖. เกษม คือ ความปลอดโปร่ง ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย โล่งโปร่งใจไร้กังวล 
๗. สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย ไม่มีอะไรแผดเผาใจ ไม่ตรอมตรม 
๘. เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรี เป็นอิสระ ไม่ถูกผูกมัดติดข้องจะไปไหน 

ก็ไปได้ตามประสงค์ 
๙. ปริโยทาตตา คือ ความผ่องใส ผุดผ่อง แจ่มจ้า กระจ่างสว่างใจไม่มี 

ความขุ่นมัวเศร้าหมอง 
๑๐. วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไร้พรมแดน ไม่กีดกั้นจ ากัดตัว หรือ 

หมกมุ่นติดค้าง มีจิตใจใหญ่กว้างไร้ขอบคันเขตแดน 
  คุณสมบัติทั้งหลายที่กล่าวมานี้ แม้จะดีงามเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่บางอย่างอาจถูกน าไป 

ใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดโทษได้ (เช่น เพียรในการลักของเขา)หรือน าไปพ่วงกับการกระท าที่ไม่ดี (เช่น 
ปีติปลื้มใจที่รังแกเขาได้) หรือใช้ผิดเรื่องผิดที่ ผิดกรณี ผิดสถานการณ์ (เช่น มุทิตาพลอยยินดี ส่งเสริม
คนที่ได้ลาภ หรือประสบความส าเร็จโดยทางทุจริต) เป็นต้น จึงต้องศึกษาให้เข้าใจความหมาย ความ                
มุ่งหมาย และการใช้งาน เป็นต้น ให้ชัดเจน และรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องพอดี การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ 



๓๑ 

 

เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไป ความส าคัญของสมาธิที่เป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลางจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น และเมื่อ
สมาธิเจริญขึ้นไปจนจิตแน่วดิ่งอยู่ตัวอย่างแท้จริงแล้ว ผู้บ าเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตที่เรียกว่า 
"ฌาน" ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง 

  การพัฒนาจิตใจ หรือเรื่องของสมาธิทั้งหมดนี้ แม้จะมีประโยชน์มากมาย น าไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง เช่น ในเรื่องพลังจิต และในด้านการหาความสุขทางจิตใจ แต่คุณค่าแท้จริง
ที่ท่านมุ่งหมาย ก็คือเพ่ือเป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญาการท างานทางปัญญาที่ยิ่ง
ละเอียดซับซ้อน และลึกซึ้งมากขึ้น ก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูงขึ้น การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมี
ความส าคัญมาก 

 ค. หลักธรรมด้าน ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) 
    “อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบ 

ด้วยปัญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ 
เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)” เธอรู้
ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข นิโรธ (ความดับทุกข์)”เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า“นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสู่ความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ”เธอรู้
ตามความเป็นจริงว่า “นี้อาสวสมุทัย”เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ อาสวนิโรธ”เธอรู้ตามความเป็น
จริงว่า “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา”๖๓  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ขอบเขตความหมายของปัญญา ส าหรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็น
ตัวน าทาง และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมี
ปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อ
จิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไรจิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาปัญญา
เป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมีหลายขั้นหลายระดับ เช่น 

         ๑) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ 
๑. ความรู้ความเข้าใจข้อมูลความรู้ รวมทั้งศิลปะวิทยาการต่างๆเข้าถึง 

เนื้อหาความหมายได้ถูกต้องชัดเจน 
๒. การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆหรือ 

ตามท่ีมันเป็น 
๓. ความรู้จักจับสาระของความรู้หรือเรื่องราวต่างๆ รู้จุด รู้ประเด็นสามารถ 

ยกข้ึนพูด ยกขึ้นชี้แสดง หรือยกข้ึนวางเป็นหลักได้ 
๔. ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความต้องการของตน 

ให้ผู้อื่นรู้ตาม เห็นตาม เป็นต้น 
๕. การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง 
 
 

                                                           
๖๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑ /๔๙. 

  



๓๒ 

 

๖. ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องราวต่างๆที่จะ 
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา และท าการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้ 

๗. ความรู้จักจัดท าด าเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ ให้ส าเร็จผล 
ตามท่ีมุ่งหมาย 

๘. ความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์ประสบการณ์ ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆโยง 
เข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมที่ชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ๆได้ 

         ๒) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 
                           ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผล 
ต่อกันตามเหตุปัจจัย มองเห็นภาวะและกระบวนการที่ชีวิต สังคม และโลกคือ หมู่สัตว์ มีความเป็นมา 
และจะเป็นไปตามกระแสแห่งเจตจ านง และเหตุปัจจัยที่ตนประกอบ สร้างสมจัดสรรและ มีปฏิสัมพันธ์
กับปัจจัยอื่นทั้งหลายเรียกง่ายๆ ว่าเป็นไปตามกรรม 

         ๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม 
๑. ความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริงของสังขาร คือโลกและชีวิต 

ที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจ
ให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง การศึกษา ๓ ด้านที่
เรียกว่าไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญานี้เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็น
กระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาคน  

   จากหลักไตรสิกขานี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมและข้อธรรมแยกย่อยออกไปมากมาย 
อย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยินเป็นหมวดๆหรือเป็นชุด ๆ มี ๓ ข้อบ้าง ๔ ข้อ บ้าง ๕ ข้อบ้าง ฯลฯ 
หลักธรรมแต่ละหมวดแต่ละชุดเหล่านั้น ก็คือข้อปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมในขั้นตอนหรือ
ในส่วนปลีกย่อยต่างๆแต่ละหมวด แต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขาครบทั้ง ๓ อย่าง 
ประสานหรือ บูรณาการกันอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นๆ 

   พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมกล่าวถึง ไตรสิกขา มีองค์ประกอบ ๓ ประการ 
คือ อธิศีลสิกขา,อธิจิตสิกขา, อธิปัญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกดังนี้๖๔  

  ๑) อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง ) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทาง 
ความประพฤตอิย่างสูง ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานีทเทส วาอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร 
คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์ สมบูรณด้วยอาจาระ
และโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยูคือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์
ใหญ ศีล เป็นที่พ่ึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความส ารวม เป็นความระวัง เป็นหัวหนา เป็น
ประธานเพื่อความถึงพรอมแห่งธรรมทีเ่ป็นกุศล นี้ชื่อว่า อธิสีลสิกขา๖๕  

    

                                                           
๖๔ดูรายละเอียดใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม  

พิมพ์คร้ังที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) , หนา ๑๐๗. 
๖๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 



๓๓ 

 

โดยการฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระท าเป็นเกราะ
กั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือนร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์
ปฏิสัมภิทามรรคว่า“เนกขัมมะ ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่ากั้นกามฉันทะ...ความส ารวมชื่อ
ว่า อธิสีลสิกขา... อพยาบาท ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่ากั้นพยาบาท...อรหัตตมรรค ชื่อว่า 
สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่ากั้นกิเลสทั้งปวง”๖๖  

   ๒) อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกบรมจิต เพ่ือให้ 
เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง การสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังค าอธิบายในคุหัฏฐก
สุตตนิเทส คัมภีร์มหานิเทส ว่าอธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศล
ธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร สงบระงับ
ไปแลว บรรลุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแต่ปติ
และสุข ที่เกิดจากสมาธิ อยู่เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุข ด้วยนามกาย 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ไดแล
ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแลว บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกข์ ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขาอยู่นี้ ชื่อว่า อธิจิตสิกขา๖๗  

   ๓) อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรม 
ปัญญา เพ่ือให้เกิดความรูแจงอย่างสูงการรูชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นล าดับไปจนท าให้แจ้ง
ทั้งเจโตวิมุติ และปัญญาวิมุต สามารถท าลายอาสวะกิเลสให้หมดไป ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์
มหานิทเทส วา อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอัน
ประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรูตามความ
เป็นจริง วา “นี้ทุกข์”...“นี้ทุกขส์มุทัย (เหตุเกิดทุกข์)”...“นี้ทุกข์นิโรธ (ความดับทุกข์)”... “นี้ทุกข์นิโรธ
คามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสูความดับทุกข)์” เธอรูตามความเป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ” 
... “นี้อาสวสมุทัย”... “นี้อาสวนิโรธ”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า อธิปญญสิกขา๖๘  
             โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นที่การรูและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เพ่ือให้
เกิดความเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลายกิเลสได ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า
“ชื่อว่า ทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายว่าเห็น... ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา๖๙  

  การฝึกอบรมทั้ง ๓ ด้าน จึงมีวัตถุประสงคโ์ดยรวมเพ่ือการท าลายกิเลสอันเป็นเครื่อง 
เศร้าหมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองค์ทรงด ารัสว่า “ส าหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาหมั่นศึกษา
ไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน นอมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ยอมตั้งอยู่ไมได”๗๐  
 
 

                                                           
๖๖ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖ 
๖๗ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๖๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๖๙ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗.  
๗๐ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 



๓๔ 

 

ทั้งนี้ พระสารีบุตรไดแสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมไวในคัมภีร์มหานิเทส๗๑  วา 
๑. เพ่ือไมประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรูในเหตุทีท่ าให้ประพฤติผิดนั้น 
๒. เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรูว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ 
๓. เพ่ือก าจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ 
๔. เพ่ือทางแห่งญาณ เพราะรูเหตุแหง ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่งที่น่าปรารถนา 

และสิ่งที่ไมปรารถนา 
๔. เพ่ือทางแหงญาณ เพราะรูเหตุแหง ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่งที่น่าปรารถนา 

และสิ่งที่ไมปรารถนา 
๕. เพ่ือจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต มิจฉาทิฏฐิ 

 มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ  
มิจฉาญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะไดสมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ มีสติ มีปัญญาที่รักษาตน 

   จึงรวมความทั้งปวงได้ว่า ศีล คือ การฝึกตนของมนุษย์เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางกายและ
วาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคม คือ เพ่ือนมนุษย์ รวมทั้งสัตว์อ่ืนทั้งหลายทั้งปวง  
และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ สามารถ
ด ารงชีวิตได้สะดวกด้วยดี อย่างถูกต้อง มีผลดี โดยการฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิด
ความบริสุทธิ์ในการกระท า เป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้ เกิดความเดือดร้อน และการ
เบียดเบียน ส่วนสมาธิ คือ ภาวะจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ ได้ที่ อยู่ตัว สงบอยู่กับสิ่งที่ต้องการท า ไม่ฟูุงซ่าน 
ไม่แกว่งไกว ไม่มีอะไรรบกวนได้ การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจ
เป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตาม
เจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแล และน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วยปัญญา การพัฒนาปัญญามีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวน า
ทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญา
ชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึด
อัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิด ปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาปัญญาเป็น
เรื่องกว้างขวางมีหลายด้านหลายระดับ 

ดังนั้น ไตรสิกขา จึงเป็นหลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกทุกคน ควรน ามาปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่ง
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการ           
ต่าง ๆ เพื่อก้าวหน้าไปอย่างได้ผลดีที่สุด สู่จุดหมายของชีวิตของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจน
สังคมและประเทศชาติต่อไป กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ข้อศึกษาและปฏิบัติที่เป็น
หลักส าหรับศึกษา ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา โดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องช่วยน าทางให้การ
พัฒนามนุษย์ด าเนินไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ปูองกันโทษและความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนา 

 

                                                           
๗๑ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐, ๒๙/๕๒/๑๘๒, ๒๙/๑๐๓/๓๑๙, ๒๙/๑๙๗/๕๔๗ -๕๗๙, ๒๙/๒๐๙/ 

๖๑๔-๖๑๕.  



๓๕ 

 

โดยให้มีการพัฒนาที่เริ่มจากร่างกาย วาจา อันเป็นส่วนภายนอกที่เห็นได้ง่ายให้มีสภาวะปกติ และให้
เกิดความสงบเรียบร้อยในกลุ่ม ในสังคม พร้อมรับต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เข้มแข็ง 
พร้อมกล้าต่อการเผชิญปัญหาอุปสรรค และทั้งช่วยส่งเสริมให้ปัญญาได้ท างานอย่างอิสระ คล่องแคล้ว 
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดี เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด  
 
๒.๒  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
      ๒.๒.๑  ความหมายของผู้สูงอายุ 

                 ค าว่า “ผู้สูงอายุ” ในภาษาไทย ถูกใช้ในความหมายเดียวกับค าว่า “อาวุโส” 
(Elderhood) เช่น เรามักกล่าวถึงผู้สูงอายุว่าเป็นผู้อาวุโสเพราะวัยวุฒิที่มี ซึ่งหมายถึงผู้อาวุโสเป็นผู้ที่มี
อายุตามจ านวนปีปฏิทินสูงกว่าคนรุ่นอ่ืนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามในสังคมแบบ
ประเพณีหรือสังคมดั้งเดิมที่พบในชนพ้ืนเมือง เช่น ในทวีปออสเตรเลียและในแอฟริกา ความอาวุโส
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจ านวนปีปฏิทินที่คนๆ หนึ่ง มีชีวิตอยู่มาแล้ว แต่เกี่ยวข้องกับการที่คนหนึ่งๆได้ผ่าน
พิธีกรรมบางอย่างมาหรือไม่ ดังนั้น คนที่มีอายุแค่ ๓๐ ปีต้นๆ ที่ผ่านพิธีกรรมที่ว่า จะถูกเปลี่ยนสถานะ
เป็นผู้อาวุโส ในขณะที่คนที่ไม่ได้ผ่านพิธีกรรมดังกล่าวมาแม้ว่าจะมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะ
เป็นผู้อาวุโสแต่อย่างใด 

    การรับรู้เรื่องความสูงวัยเกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องอายุในสองลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็น
การรับรู้จาก “อายุที่นับจากปฏิทิน”(Chronological age) และลักษณะที่สอง เป็นการรับรู้จาก “อายุ
ตามความรู้สึก”(Subjective age) อายุทั้งสองลักษณะจะแยกกันชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมีอายุย่างเข้าสู่วัย
เกษียณ สังคมสมัยใหม่มักใช้เกณฑ์อายุปฏิทินที่ ๖๕ ปีขึ้นไป มาก าหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ผู้สูงอายุใน
ความหมายนี้จึงมีนัยถึง “ความไม่มีประโยชน์” และ “ความเสื่อมถอยด้านศักยภาพในการงาน” สังคม
จึงรับรองและอนุญาตให้องค์กรนายจ้างเลิกจ้างงานคนที่มีอายุถึงช่วงนี้   

   นักมนุษยวิทยาสองท่านคือ แอนโทนี่ กลาสโค๊ก และซูซาน ฟีนแมน ท าการศึกษาวิธีการให้
นิยามผู้สูงอายุในสังคมเกษตรกรรม ๖๐ แห่งทั่วโลก ท าให้ได้ข้อสรุปว่า หลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่ถูกน ามา 
ใช้สร้างนิยามผู้สูงอายุในสังคมที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาไม่ได้แตกต่างกัน ส่วนใหญ่อ้างอิงอยู่กับ
หลักเกณฑ์ ๓ เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ ๑) ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของบุคคล เช่น 
การได้เป็นปูุ ย่า ตา ยาย การไม่มีหรือการลดบทบาทด้านเศรษฐกิจลง และการเปลี่ยนแปลงสถานะ
เป็นผู้รับสวัสดิการที่รัฐจัดให้ ๒) ใช้วิธีการนับจ านวนอายุบุคคลตามปีปฏิทิน และ ๓) ใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายจากวัยหนุ่มสาวสู่ร่างที่ชราภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า มากกว่าร้อยละ 
๕๐ ของสังคมที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา ใช้เกณฑ์มากกว่าหนึ่งเกณฑ์มาสร้างค าจ ากัดความของ
ผู้สูงอายุแต่ที่น่าประหลาดใจ คือ พวกเขาพบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกาย ไม่ใช่เกณฑ์ส าคัญ
ที่สุดที่สังคมเหล่านั้นใช้นิยามผู้สูงอายุ๗๒  

 

                                                           
๗๒Glascock, A., &Feinman, S. Social asset or social burden: Treatment of the Aged in 

non-industrial societies. In C. Fry (Ed.), Dimensions: Aging, Culture, and health . Hadley: Ma: 
Bergin & Garvey, 1981, pp. 13-32. 



๓๖ 

 

   ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีเสื่อมถอย มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย  สมควรที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ และยังถือว่า
เป็นวัยที่เกษียณจากการท างาน  ส าหรับประเทศไทยก าหนดว่าเป็นผู้สูงอายุหรือไม่โดยยึดตามเกณฑ์ 
ที่องค์การอนามัยโลกและองค์การระหว่างประเทศได้ประชุมตกลงกันซึ่งนับอายุตามปฏิทินเป็น
มาตรฐานสากล แบ่งเกณฑ์อายุ ตามสภาพของการมีอายุเพ่ิมขึ้นดังนี้ ผู้สูงอายุ (elderly) เป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง ๖๐-๗๔ ปี คนชรา (old) เป็นผู้มีอายุระหว่าง ๗๕-๙๐ ปีและคนชรามาก (very old) เป็นผู้มี
อายุ ๙๐ ปีขึ้นไปก าหนดว่าเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ โดยยึดตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกและองค์การ
ระหว่างประเทศได้ประชุมตกลงกันซึ่งนับอายุตามปฏิทินเป็นมาตรฐานสากล แบ่งเกณฑ์อายุ ตาม
สภาพของการมีอายุเพิ่มขึ้นดังนี้ ผู้สูงอายุ (elderly) เป็นผู้มีอายุระหว่าง ๖๐-๗๔ ปี คนชรา (old) เป็น
ผู้มีอายุระหว่าง ๗๕-๙๐ ปี และคนชรามาก (very old) เป็นผู้มีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป๗๓  
    ค าว่า ผู้สูงอายุ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Elderly person เป็นสภาวะของบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป มีความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจ มีเจ็บปุวยหรือความพิการเกิดร่วมด้วย เป็น
วัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลวัย
สูงอายุเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตอาจยาวนาน ๑๐-๒๐ ปี หรือมากกว่านั้น ถ้ามีการเตรียมตัว เตรียมใจ
ก่อนเข้าสู่วัยนี้มาตั้งแต่วัยกลางคน จะสามารถปรับตัวรับบทบาทวัยสูงอายุได้สมควรแก่ฐานะ ซึ่งเกณฑ์
การตัดสินความชรา (cut – off point) อยู่ที่ ๖๐ ปี ที่ใช้ก าหนดผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นคนชรา หรือ
ผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์ท่ีอิงกลุ่มประเทศโลกท่ีสาม๗๔      

   บอรเ์รน(ปิยะนุช แก้วเรือง; และอันฟามร์ศิริโต) กล่าวว่าการก าหนดว่าใครเป็น“ผู้สูงอายุ” 
นั้นควรจะพิจารณาประกอบกันทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านชีวภาพ ด้านจิตและด้านสังคมส าหรับด้านชีวภาพ
จะค านงึถงึการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย และความสามารถในการใช้ศักยภาพของร่างกายเป็นเกณฑ์  
ทางดา้นจิตนั้นจะพิจารณาจากความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องในการรับรู้
และการจดจ า การรับความรู้ใหม่ๆการใช้เหตุผล การมองภาพพจน์ตนเอง และแรงกระตุ้นในตนเอง 
ส่วนด้านสังคมก็จะพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ ถ้าจะใช้หลักของเบอร์เรน 
เกณฑ์ตัดสินว่าใครคือผู้สูงอายุ” ก็คือเน้นการท าหน้าที่และการปรับตัว ต่อ  สิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคลนั่นเอง๗๕  

   ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพทางด้านร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในสัมมาทิฏฐิสูตร กล่าวถึง
ความแก่ชราว่า “...ชรา เป็นอย่างไร คือ ความแก่ ความคร่ าคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก 

                                                           
๗๓สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, บทบรรณาธิการ: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือการวิจัยผู้สูงอายุ, ในสุชาดา 

ทวีสิทธ์ิ และ สวรัย บุณยมานนท์ (บรรณาธิการ), ประชากรและสังคม, ๒๕๕๓, หน้า ๓. 
๗๔สุทธิพงศ์ บุญผดุง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 
๒๕๕๔), หน้า ๗. 

๗๕ปิยะนุช แก้วเรือง; และอันฟามร์ศริิโต,  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสขุภาพกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชมรมดอกล าดวน ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. (นครปฐม: 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, ๒๕๕๐), หน้า ๘. 



๓๗ 

 

ความมีหนังเหี่ยวย่น  ความเสื่อมอายุ  ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ 
นี้เรียกว่า ชรา”๗๖ แก่ หมายถึง มีอายุมาก อยู่ในวัยชรา เช่น คนแก่๗๗ สูงอายุ หมายถึง มีอายุมาก๗๘ 

   จากพุทธพจน์ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความแก่ชรา คือ สภาพร่างกายที่เสื่อมถอยตาม
กาลเวลา ร่างกายเสื่อมสภาพรวมถึงอายุที่มากตามไปด้วย ดังนั้นผู้สูงอายุ ก็คือ ผู้ที่มีสภาพร่างกาย
เสื่อมถอยลงจากเดิม เช่น ผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่น และมีอายุมาก แต่ด้วยความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจึงท าให้แต่ละบุคคลมีสภาพร่างกายที่เข้าสู่วัยสูงอายุไม่พร้อมกัน๗๙ ส าหรับในพจนานุกรม ฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่าผู้สูงอายุ โดยกล่าวถึงค าว่า ชรา หมายถึง แก่ด้วยอายุ 
ช ารุดทรุดโทรม๘๐ โดยทั่วไป ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในชีวิตสะสมไว้มากมาย ดังนั้น จึงควรต้องศึกษาลักษณะส าคัญของผู้สูงอายุและมีความ
เข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ซึ่งเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ต้องศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมมาแล้วอย่างมากมาย และเมื่อมีอายุมาก
ขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจได้เสื่อมถอยอย่างชัดเจน๘๑    
     ที่ผ่านมา งานศึกษาจ านวนหนึ่งได้พยายามอธิบายถึง “ลักษณะของความสูงอายุ” 
เกี่ยวกับความหมายและลักษณะฟังค์ชั่นของการสูงอายุในมุมมองต่างๆ ไว้พอสมควร หากพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสุขภาพ ความสูงอายุมักถูกอธิบายในเชิงลบว่าเป็นปรากฏการณ์                
ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยที่เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะและพัฒนาการที่ตรงข้ามกับวัยเด็ก มี
แต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งด าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีสภาพร่างกายที่ผิวหนังเหี่ยวย่น 
ผมหงอกขาว ฟันสั่นคลอน ด้านสุขภาพท่ีค่อยๆ เสื่อมสภาพ เรี่ยวแรงน้อยลง เหนื่อยง่าย ตาฝูาฟาง  หู
ตึง รับกลิ่นรสได้แย่กว่าแต่ก่อน ความจ าเริ่มเสื่อม เจ็บปุวยง่ายแต่หายได้ช้า และด้านจิตใจที่ขาดความ
มั่นใจในตนเอง กังวลง่าย เหงา เศร้าและขี้น้อยใจ บางคนโมโหร้ายและชอบแยกตัว จากลักษณะ
ดังกล่าวนี้ ท าให้นัยที่มีต่อค าว่า ผู้สูงอายุ (หรือ ผู้ที่มีลักษณะของความสูงอายุ) มักถูกตีความใน
ลักษณะ “ความไม่มีประโยชน์” และ “ความเสื่อมถอยด้านศักยภาพในการท างาน และการพ่ึงพา
ตนเอง” หรือมองว่าผู้สูงอายุมีลักษณะที่เหมือนกันหรือที่เรียกว่ามีการให้ stereotype ผู้สูงอายุในด้าน
ลบ จากความไม่ชัดเจนในหลักนิยามของความสูงอายุ ในหลายครั้ง ค าว่า “ผู้สูงอายุ” จึงมักถูกน าไป
อ้างอิงเป็นกลุ่มคนในช่วงวัยที่ไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ควรหยุดหรือเกษียณ

                                                           
๗๖ม.มู.  (ไทย) ๑๒/๙๒/๘๗. 
๗๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๔๘. 
๗๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๔๘  . 
๗๙ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์, ดร., การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนา,  พย.บ.,ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา), พธ.ด (พระพุทธศาสนา)  สาชาวิชาพระพุทธศาสนา  
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๖), หน้า ๒๓. 

๘๐ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
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๘๑อุบลรัตน์ เพ็งสถติ ; อ้างถึงใน สุคี ศิริวงศ์พากร, การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มี
ความสัมพันธก์ับความสามารถในการพ่ึงตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร, (คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน : 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ๒๕๕๖), หน้า ๙. 



๓๘ 

 

จากการท างาน ซึ่งท้ายท่ีสุดท าให้ความเข้าใจของคนในสังคม เกี่ยวกับอายุเริ่มต้นของการเป็นผู้สูงอายุ
ถูกน าไปผูกติดกับก าหนดเกษียณอายุจากการท างาน ว่าเป็นที่เกณฑ์อายุเดียวกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้อง
เป็นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพและประสิทธิภาพในการ
ท างานที่ดี แต่อายุที่หยุดท างานหรืออายุเกษียณในทางปฏิบัติกลับมีแนวโน้มอยู่ในช่วงอายุที่เร็วขึ้น๘๒  

 รวมความว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึง การสูงอายุตามวัยหรือตามปีปฏิทินที่ผ่านไป ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของสภาพร่างกายและความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต           
ลดถอยลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ และบทบาททางสังคมของบุคคล มาตรฐานที่ใช้ในการ
ก าหนด ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดโดยใช้อายุตามปีปฏิทินตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 

 
      ๒.๒.๒ ความส าคัญของผู้สูงอายุ 
                โดยทั่วไป ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในชีวิตสะสม

ไว้มากมาย เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมมาแล้วอย่างมาก และเมื่อมีอายุมากขึ้นทั้ง
ร่างกายและจิตใจได้เสื่อมถอยอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องท าความเข้าใจใน
ลักษณะส าคัญของผู้สูงอายุ ได้แก่๘๓  
                        ๑) ผู้สูงอายุในวัยของการเสื่อมถอยระหว่างร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งลักษณะการเสื่อมถอยของร่างกายจะมี ๒ ลักษณะ ได้แก่  

                     ก. การเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตใจเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
กระบวนการก้าวไปสู่ความชรา เรียกว่า Senescence การก้าวไปสู่ความชราแบบนี้จะไม่มีโรคภัย   ไข้
เจ็บ ใดๆ เข้ามารเบียดเบียน แต่มีพัฒนาการเข้าสู่วัยชราอย่างมีล าดับขั้น อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการ
ก้าวไปสู่ความชราแบบ Senescence เป็นศาสตร์ที่มีชื่อว่า ชราภาพวิทยา หรือชราภาววิทยา 
(Gerontology) ซึ่งเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความชราโดย
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
                                 ข. การเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตใจที่มิได้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เกิด
จากความผิดปรกติทางร่างกาย รวมทั้งความบกพร่องของการท างานของสมองท าให้เกิดความชรามาก
ขึ้น เรียกว่า Senility กระบวนการก้าวไปสู่ความชราแบบนี้เป็นศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่า ชราพาธวิทยา 
(Geriatric) ซึ่งเป็นศาสตร์สาขาวิชาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาของแพทย์ ศึกษาโรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับสุขภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ลักษณะความเสื่อมถอยทางด้านร่างกายและ
จิตใจของผู้สูงอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมสามารถแสดงออกได้ด้วยลักษณะ ประกอบด้วย ๑. ความจ า
เสื่อม มีอาการหลงลืม ๒. ร่างกายอ่อนแอ แต่มีการแสดงออกด้วยอาการดุร้าย ๓. มีความคิดซ้ าซาก 

                                                           
๘๒สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ ; อ้างถึงใน รศรินทร์ เกรย์ … [และคนอื่นๆ], มโนทศัน์ใหม่ของนิยามผูสู้งอายุ : 
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๓๙ 

 

ย้ าคิดย้ าท าในเรื่องราวของอดีต ๔. มีพฤติกรรมอยากเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง และ ๕. ผู้สูงอายุบางรายมี
อาการทางจิต จู้จี้ขี้บ่นอย่างรุนแรง ปากร้าย อาละวาดมีอาการประสาทหลอน 

              ๒) ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงในสังคม บทบาทที่
เปลี่ยนแปลงในสังคมของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
                               ก. สภาพการณ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 
                               ข. ลักษณะการประกอบอาชีพเปลี่ยนไป 
                               ค. ต้องถูกออกจากงานและหางานใหม่เพ่ือการมีรายได้ 
                               ง. ความสนใจเปลี่ยนแปลง 
                         ๓) ผู้สูงอายุเป็นวัยต้องมีการปรับปรุงตัวเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ผู้สูงอายุเป็นวัยที่จะต้องปรับตัวเพ่ือให้การด ารงชีวิตอยู่ในแต่ละวันสามารถอยู่ได้อย่างมี
ความสุขและมีสุขลักษณะที่ดี ด้วยการเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แบบแผนการกิน การนอน 
การออกก าลังกาย รู้วิธีการตรวจรักษาสุขภาพทางด้านร่างกาย รวมทั้งก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต้องรู้จัก
วิธีการเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอีกด้วย 

  ผู้สูงอายุเป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกหลาน ชุมชน สังคมและต่อประเทศชาติ ได้ตระหนักและรับรู้
ว่า ผู้สูงอายุคือบุคคลส าคัญผู้สีบทอดความเป็นคนไทยที่ได้ท าหน้าที่อย่างดีที่สุดมาแล้ว  และวันนี้ท่าน
ยังสามารถเป็นสมาชิกในสังคม ที่ไม่เคยย่อท้อต่อการใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความมั่นคงใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท่านได้ผ่านชีวิตที่มีคุณประโยชน์ยิ่ง ไม่ว่าจะขมขื่นหรือชื่นบาน แต่สิ่งที่จารึก
ไว้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามก็คือพึงตระหนักไว้เสมอว่า ท่านเป็นผู้สูงอายุที่มีความสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อชนรุ่นหลัง และสังคมก็ยังเห็นความส าคัญของท่านที่ได้อบรมสั่งสอนลูกหลานไทยมา
จนถึงทุกวันนี้ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  ผู้สูงอายุคือร่มโพธิ์ร่มไทร ผู้สูงอายุในสังคมไทยนั่นคือร่มโพธิ์ร่มไทร 
ที่เรายังให้ความเคารพยกย่องเพราะมีคุณค่าทั้งต่อครอบครัวและสังคม แม้ว่าผู้สูงอายุจะลดสถานะ
และบทบาทลงบ้างแต่ก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นปัจจุบันเป็นอย่างดี ไม่มีผู้ใดปล่อยให้ท่านเผชิญ
ความโดดเดี่ยวและทอดทิ้ง  ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุเป็นที่พ่ึงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลาน 
ปกปูองคุ้มครองลูกหลานให้มีความสุข ให้ความอบอุ่นร่มเย็น เป็นที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุจึงเปรียบได้
กับร่วมโพธิ์ร่มไทร มีกิ่งก้านแผ่ปกคลุม เป็นร่มเงาที่พ่ึงทั้งทางกายและทางใจให้แก่ลูกหลาน ผู้สูงอายุ
เป็นศูนย์กลางของจิตใจ สังคมไทยในปัจจุบันให้การยกย่องการเป็นผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเ ป็นเสา
หลัก สิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคือการที่มีวันผู้สูงอายุที่ก าหนดขึ้นในวันตรุษสงกรานต์ของ
ทุกปี โดยลูกหลานแม้นจะอยู่ห่างไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ  ผู้สูงอายุเป็นเสมือน
ศูนย์กลางของจิตใจส าหรับลูกหลาน 

  ผู้สูงอายุมีคุณค่าต่อสังคม เพราะทุกท่านได้ผ่านการท าความดีมาแล้ว อย่างน้อยที่สุด คือ              
การเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเป็นคนดี มีหน้าที่การงานดี นอกจากนี้ผู้สูงอายุต่างก็มีประสบการณ์ชีวิต
มากมาย  สามารถแยกแยะสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ประสบการณ์ความรู้เหล่านี้ย่อมสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมต่างๆนั้น  ต้องอาศัย
ประสบการณ์แห่งผู้รู้ คือผู้สูงอายุทุกคนนั่นแหล่ะ  นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต สร้าง



๔๐ 

 

รายได้เลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคยเป็นก าลังส าคัญด้านเศรษฐกิจมาก่อน  ท่านจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา
แก่ชุมชนและสังคม๘๔  

สังคมไทยในอดีตให้ความเคารพและยกย่อง “ผู้สูงอายุ” ด้วยเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ทรงความรู้  
ความสามารถ  ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเวลานาน  มีประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าที่ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่น
หลังเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้
เกิดค าถามขึ้น ในใจหลายๆ คนว่า คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่เติบโตมาในบริบทของสังคมไทย ยังคงให้
คุณคา่ผู้สูงอายุเหมือนในอดีตท่ีผ่านมาหรือไม ่โดยเฉพาะผู้ที่เติบโตมาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง  ใน
สังคมที่การให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ เริ่มเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมน่าจะส่งผลกระทบต่อ
ความคิด และความเชื่อของคนในสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ ไม่มากก็น้อย๘๕  

ในท านองเดียวกันจากการศึกษาของกาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ๘๖ ซึ่งได้ท าการส ารวจ
ความรู้และทัศนคติจากคนวัยหนุ่มสาวและคนวัยท างานต่อผู้สูงอายุก็พบว่าผู้สูงอายุยังคงถูกมองว่ามี
คุณค่าและความส าคัญ โดยส่วนมากคิดว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้มีประสบการณ์และมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง 
มากไปกว่านั้นยังมองว่าผู้สูงอายุมิได้เป็นภาระของครอบครัว และไม่ควรอยู่ในบ้านพักคนชรา นั่นย่อม
หมายความว่า คนวัยหนุ่มสาวและคนวัยท างานในฐานะกลุ่มวัฒนธรรมหลัก ยังคงให้คุณค่าและ
ความส าคัญผู้สูงอายุในฐานะกลุ่มวัฒนธรรมร่วม 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมุมมองของตัวผู้สูงอายุเองในเรื่องของคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ  
พบว่า ตัวผู้สูงอายุเองเห็นว่า ทุกคนมีคุณค่า คนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคน ไม่ว่าจะแก่สักเพียงใด ก็ยังมี
โอกาสสร้างคุณค่าให้กับตนเอง หรือเป็นคนที่มีค่าของคนอ่ืนได้ โดยคุณค่าของคนแก่จะมีมากหรือน้อย
ก็ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้๘๗   

               ๑) มีคุณค่าเพราะเกิดมานาน มีประสบการณ์มาก สามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ไป
ให้ลูกหลานได้ ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ย่อมเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อคนรุ่นหลัง 

               ๒) มีคุณค่าเพราะความดี ทั้งนี้ความดีเกิดจากการมีศาสนา การท าบุญท าทานที่
วัด  การอยู่ในศีลในธรรม  มีเมตตากรุณา  จนถึงปฏิบัติตัวไม่ให้เป็นที่ร าคาญของลูกหลาน เช่น ไม่พูด
มาก  ไม่พูดเพ้อเจ้อ และเป็นคนใจดี มีคนนับถือ  

               ๓) มีคุณค่าเพราะมีโภคทรัพย์ หรือทรัพย์สินเงินทอง หรือสมบัติที่ผู้สูงอายุเป็น
เจ้าของ  ประเด็นนี้มีความคิดความเชื่อว่า “คนทั่วไปจะเห็นคุณค่าของคนแก่ถ้าเป็นผู้ที่มีสมบัติ” 

                                                           
๘๔ปรีชา อุปโยคิน, ความสขุของผู้สงูอายุ, ส านักงานแพทย์ทางเลือก, ๒๕๕๓, หน้า ๓๒-๓๓. 
๘๕สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, สวรัย บุณยมานนท์, ประชากรและสังคม ๒๕๕๓ คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย. 

พิมพ์คร้ังที่ ๑. (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๕๓,) หน้า ๓๐. 
๘๖กาญจนา ตั้งชลทิพย ์และคณะ, “คุณค่าผู้สูงอายุ: ภาพสะท้อนมมุมองจากคนสองวัย,”;  อ้างถึงใน

สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และสวรัย บุณยมานนท์, ประชากรและสังคม  คุณค่าผู้สูงอายใุนสายตาสังคมไทย, (นครปฐม: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๕๓), หน้า. ๒๙-๖๑. 

๘๗ รศรินทร์ เกรย์ [และคนอื่นๆ], มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และ
สุขภาพ, พิมพ์คร้ังที่ ๑. (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘. 



๔๑ 

 

ดังนั้นคนแก่คนใดที่มีสมบัติก็จะมีคุณค่า คนแก่ที่ไม่มีสมบัติ มีฐานะยากจนก็ไม่มีคุณค่า เพราะ
ลูกหลานไม่สนใจ  

                ๔) มีคุณค่าเพราะมีบุญคุณ จากการที่ผู้สูงอายุมีสถานภาพความเป็นพ่อแม่  จึงมี
บุญคุณด้วยการให้ก าเนิด อบรมเลี้ยงดูลูกๆ มา 

                ๕) มีคุณค่าเพราะยังท าประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมได้  
                 ๖) มีคุณค่าเพราะเป็นที่พ่ึงทางใจ แม้ผู้สูงอายุจะท าอะไรไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ใน

การช่วยงานต่างๆ ไม่มีเงินทองทรัพย์สมบัติ แต่ผู้สูงอายุก็ยังเชื่อว่าตนเองมีคุณค่าทางจิตใจให้ลูกหลานได้  
                 ๗) มีคุณค่าเพราะมีคนให้คุณค่า เช่น ลูกหลานให้ค่าด้วยการปฏิบัติที่แสดง

ความเคารพ เอาใจใส่ ดูแล ปรนนิบัติ 
   ดังนั้น ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์  

เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วันที่ร่างกาย
อ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว แต่ท่านก็ยังพร้อม และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้  นอกจากนั้นยังช่วย
ให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพการงาน ด้านการด าเนินชีวิต ด้านครอบครัว 
ด้านสังคม และอ่ืน ๆ ผู้สูงอายุบางท่านมีทักษะในวิชาชีพบางด้าน ก็จะถ่ายทอดให้แก่บุตรหลาน และผู้
ที่สนใจเพื่อด ารงวิชาชีพนั้นสืบไป 

 
               ๒.๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สงูอายุ 

                  ทฤษฏีเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีอยู่มากมายแต่อาจสรุปไดดังนี้๘๘  

             ๑) ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ แบ่งได้ 
เป็น ๓ กลุ่มดังนี้ 

                 ก. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับยีน (Genome Based Theory) ไดแก 
                     ๑. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) กล่าวว่า ความสูงอายุเป็นการ

ปรับตัวตามวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเพ่ือความอยู่ รอดในสิ่งแวดล้อมที่ม ี             
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความสูงอายุเป็นสิ่งผนวกเข้ามาในช่วงชีวิตของการเจริญและแพรพันธุ          
ชวงระยะของการมีชีวิตจะสั้นลง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม                
อย่างรุนแรง 

                     ๒. ทฤษฎีนาฬิกาชีวภาพ (Watch Spring Theory) กล่าวว่า กลไก              
ความสูงอายุถูกก าหนดไวแลว โดยมีรหัสอยู่ในยีนซึ่งภายในขบวนการความสูงอายุนี้ประกอบด้วยการ
เจริญเติบโต การพัฒนาและเสื่อมลงจนกระทั่งตายไปในที่สุด เป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งมีการก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วท าให้เซลล์ต่างๆของร่างกายหรือระบบบางระบบชราลงเมื่อถึง
กาลเวลาที่ก าหนดไว้ 

                                                           
๘๘อานนท สดีาเพง็, สุขภาพจิตกับทัศนคติต่อความรักและความสัมพันธ์ทางเพศของผูสูงอายุ. (คณะ

ศิลปะศาสตร์: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒-๑๕) 

 



๔๒ 

 

                      ๓. ทฤษฎีการกลายพันธุ (Somatic Mutation Theory) กล่าวว่า ความ
สูงอายุเกิดจากการที่เซลล์แบ่งตัวผิดปกต ิ ท าให้เกิดการสะสมของเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ผ่าเหล่า ท า
ให้มีการสังเคราะหของสารชีวโปรตีนที่ผิดปกติมากข้ึน แสดงลักษณะใหม่ของเซลล์ที่ผิดปกติออกมาท า
ให้ระบบทีด่ีอยู่แล้วผันแปรไปโดยลดการท างานของเซลล์และประสิทธิภาพของอวัยวะในที่สุด อันเป็น
ต้นเหตุของความสูงอายุ โรคเสื่อมสภาพต่างๆและมะเร็ง 

                      ๔. ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของเซลล์ร่างกาย (Errors Theory) กล
าววา ความสูงอายุเกิดจากการสะสมความผิดพลาด หรือข้อบกพรองเกี่ยวกับส่วนประกอบของระดับ
โมเลกุลของเซลล์ในร่างกาย เซลล์และเนื้อเยื่อท่ีมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนสร้างใหม่ตลอดเวลา 
รวมไปถึงการสร้างสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไดแก เอนไซม์ ฮอร์โมน และสารสื่อน าประสาท ในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการทางชีวเคมีมีโอกาสเกิดความผิดพลาด ถ าความผิดพลาดเหล่านี้สะสม
จนกระท่ังถึงระดับหนึ่ง เซลล์หรือเนื้อเยื่อจะค่อยๆ เสื่อมสภาพและตาย หรือแม้ว่า             ตัวเซลล์
ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ การท าหน้าที่ของเซลล์ จะหยุดชะงักท าให้ กลไกการควบคุมความสมดุล              
ของร่างกายแปรปรวนไปโดยเฉพาะเซลล์สมอง 

                     ๕. ทฤษฎีว่าด้วยพันธุกรรม (Genetic Theory) กล่าวว่า การสูงอายุนั้นเป็น
ลักษณะที่เกิดขึ้นตามพันธุกรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 
เมื่ออายุมากขึ้นและมีความคล้ายคลึงกันหลายชั่วอายุคน เช่น ลักษณะศีรษะล้าน ผมหงอกเร็ว              
เป็นต้น โดยลักษณะดังกล่าวจะพบในบางคนเท่านั้นแม้อายุจะเท่ากัน 

                  ข. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ (Organ Theory) ไดแก 
                      ๑. ทฤษฎีการเสื่อมและถดถอย (Wear and Tear Theory) กล่าวว่า         

โครงสร้างและการท างานของร่างกายเสื่อมสภาพไปหลังการใช้งาน ถ้ามีการใช้งานมากยิ่งมีผลให้
สูงอายุเร็วขึ้น ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมมากขึ้นโดยไมเท่ากันในแต่ละคน แม้วาอายุ
จะเท่ากัน 

                       ๒. ทฤษฎีระบบประสาทและต่อมไรทอ (The Neuroendocrine 
Theory) กล่าวว่า สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและคงสภาพสมดุล (Homeostasis) ทางร่างกาย คือ 
ระบบประสาทและฮอร์โมน ความสูงอายุจึงเกิดจากการท างานลดลงของระบบประสาทและต่อมไรทอ 

                        ๓. ทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (The Immunological Theory) กล่าวว่า ความ
สูงอายุเกิดจากความบกพรองของระบบภูมิคุ้มกัน โดยเชื่อว่าเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นร่างกายจะ         
สร้างภูมิคุ้มกันตามปกติน้อยลงพรอมๆ กับสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตัวเองมากขึ้นท าให้ร่างกายต่อสู้
กับเชื้อโรคไดไมดีส่งผลให้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย 

                  ค. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านสรีรวิทยา (Physiological Theory) ไดแก 
                      ๑. ทฤษฎีความเครียดและการปรับตัว (Stress Adaptation Theory)    

กล่าวว่า ปฏิกิริยาของร่างกายต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมีผลรบกวนการท างานของ
เซลล์ และท าให้เซลล์ตายได บุคคลที่ต้องเผชิญกับความเครียดบ่อยๆจะท าให้บุคคลนั้นเข้าสู่วัยสูงอายุ
เร็วขึ้น 



๔๓ 

 

                       ๒. ทฤษฎีการเชื่อมไขว้ของคอนลาเจน (The Cross – Iinkage Theory 
of Aging) กล่าวว่า ความสูงอายุเกิดจากส่วนประกอบของคอนลาเจนและโปรตีนจากเส้นใย (Fibrous 
protein) มีการจับตัวกันมากข้ึนเส้นใย หดสั้นเขา ความยืดหยุ่นน้อยลง แข็งและฉีกขาดง่าย 

                        ๓. ทฤษฎีการสะสมของเสียในเซลล์(Waste - Product Accumulation 
Theory) กล่าวว่า ความสูงอายุเป็นการแสดงถึงการคั่งค้างสะสมของเสียไวในเซลล์เป็นระยะเวลานาน
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์จนกระท่ังความสามารถของเซลล์ลดลงหรือท าให้
เซลล์ตาย เช่น การสะสมของเสียจากเมตาบอลิซึมทั้งในเซลล์และระหว่างเซลล์ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
ขบวนการสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซลล์ร่างกายที่ไมมีการแบ่งตัวไดอีก จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได เช่น เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์ประสาท สมอง ไขสันหลัง และเซลล์ไต 

                      ๔. ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (The Free Redical Theory) กล่าวว่า ความ
สูงอายุเกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการใช้ออกซิเจนของเซลล์ และการเผาผลาญ
พลังงาน เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและอ่ืนๆ จะมีความไวต่อการท าปฏิกิริยาทางเคมีเป็นอย่างมาก      
เป็นตัวท าให้เกิดความผิดปกติของยีนท าให้คอนลาเจนและอีลาสติน  ซ่ึงเป็นโปรตีนองค์ประกอบส าคัญ
ของเนื้อเยื่อ ยึดเหนี่ยวมีความเสื่อมจนเสียความยืดหยุน   

              ๒) ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตสังคมในผู้ สู งอายุ 
(Psychosocial Theory) กล่าวว่า จิตใจและสังคมเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่             
ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุมักเกิดร่วมกัน และส่งผล
กระทบซึ่งกันและกัน  ทั้งทางด้านสุขภาพและบุคลิกภาพของบุคคล ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ       
จิตสังคม สรุปไดดังนี้ 

                 ก. ทฤษฎีการถดถอยจากสังคม (Disengagement Theory) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ  
สวนใหญ่ๆจะค่อยๆ ถดถอยจากสังคมทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือเป็นการลดภาวะ
หรือการกดดันทางสังคมบางประการ ซึ่งมีแนวคิดว่าผู้สูงอายุตองทิ้งบทบาทเดิม เช่น การเกษียณอายุ
ราชการ ท าให้ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเดิมลดลงไป บุตรแยกครอบครัวออกไป และคูสมรส
เสียชีวิต สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุถดถอยจากสังคม 

                 ข. ทฤษฎีการมีกิจกรรมร่วมกัน (The Activity Theory) กล่าวว่า ผู้สูงอายุจะมี
ความสุขทั้งร่างกายและจิตสังคมจากการมีกิจกรรมร่วมกัน และการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา ท าให้
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างกระฉับกระเฉง และมีความรูสึกว่าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และมีความเชื่อว่าสุขภาพมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม และถ้ากิจกรรมในสังคมหนึ่งลดลงก็จะ
มีผลต่ออีกสังคมหนึ่งด้วย ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือไดท าประโยชน์ให้กับสังคมจะท าให้
ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเองต่อบทบาทใหม่อยู่ เสมอ ซึ่งมีแนวคิดว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะด าเนินชีวิต
เหมือนช่วงวัยที่อยู่วัยกลางคน และจะปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตแบบผู้สูงอายุด าเนินกิจกรรมไดเท่าวัยกลางคน 
โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสนใจเกี่ยวข้องกับสมาชิกวัยเดียวกัน การมีกิจกรรมจะท าให้
สภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้นมาก 



๔๔ 

 

ฮารวิกเฮิทซ และอัลเบรซท (Harvighurst; & Albrecht)๘๙ กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมสูง 
จะมีการปรับตัวไดดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และผู้สูงอายุที่สามารถรักษาระดับของตนเอง
ไวตามบทบาทและสถานภาพ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีบทบาทและมคีุณค่าเป็นที่ยอมรับของสังคมจะมี
ความสุขและมีความพอใจในชีวิตสูง  

บารโรว และสมิธ (Barrow; & Smith)๙๐ นักทฤษฎีกิจกรรมหลายท่านที่ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีกิจกรรม ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุยิ่งเสียบทบาทมากยิ่งขึ้น
เท่าใด ความพึงพอใจในชีวิตจะยิ่งลดต่ าลงเท่านั้น ซ่ึงชารลอตต (Charlotte)๙๑ กล่าวว่า ผู้สูงอายุควรมี
กิจกรรมต่อเนื่องจากวัยที่ผ่านมา ควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจและร่วมเป็นสมาชิกในชมรม
ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะอีกว่า การคงไวซึ่งกิจกรรมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรท าเพ่ือชดเชย
ความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการสูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย เมื่อความสามารถ
ทางร่างกายลดลง การมีงานหรือบทบาทใหม่แทนงานเก่าหลังเกษียณอายุ หาเพ่ือนใหม่แทนเพ่ือนเก่า
ที่เสียชีวิตไป ท าชีวิตให้ร่าเริง สดชื่น เพ่ือการยอมรับของสังคม เป็นต้น   

นอกจากนี้ลองกิโน และคนอ่ืนๆ (Longino; & et al)๙๒  กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมและมี 
Self - conception สูง จะไมมีความว้าเหว่เกิดข้ึน 

  ๓) ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Contineuty Theory) กล่าวว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุขได 
ก็ต่อเมื่อไดกระท ากิจกรรมหรือปฏิบัติดังเช่นได้ท ามาแต่ก่อน บุคคลใดไดคุ้นเคยการอยูร่วมกับคน          
หมูมากกก็ระท าต่อไป บุคคลใดพอใจกับชีวิตที่สงบสันโดษก็อาจแยกออกมาอยู่ตามล าพัง 

             ๔) ทฤษฎีของอีริคสัน (Erikson Theory) กล่าวถึง การพัฒนาทางจิตสังคมของคน
ในสูงอายุว่าเป็นช่วงที่มีชีวิตที่จะรูสึกว่ามีคุณค่า มั่นคงหรือท้อแท้ หมดหวัง ส าหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตนั้น
มีคุณค่ามีความมั่นคงก็จะมีความพึงพอใจในผลส าเร็จจากชวงชีวิตที่ผ่านมาและเกิดความรูสึกสุขสงบ
ทางใจและสามารถยอมรับไดว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในทางตรงกันข้ามคนที่ไมยอมรับจะมี
ความรู้สึกว่าตนนั้นมีโอกาสเลือกไดน้อยและต้องการให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก เกิดความท้อแท้  สิ้นหวัง 
คับข้องใจรูสึกว่าตนไรค่าและความสามารถที่จะเผชิญความสูงอายุลดลง๙๓   

  ทั้งนี้ยังมีนักทฤษฎีการสูงอายุได้พิจารณา กระบวนการแก่ ของบุคคลว่า เป็นกระบวนการที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในแนวตั้งให้พิจารณาว่าร่างกายของบุคคลมีหลายระดับ 
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นับตั้งแต่โมเลกุล เซลล์ บุคคล กลุ่มคน และสังคม ส่วนแนวนอนให้พิจารณาว่าบุคคลมีคุณลักษณะ ๓ 
ประการ คือ เป็นอยู่ (Being) พฤติกรรม (Behaving) และการกลายมาเป็น (Becoming)๙๔   

ปรากฏการณ์ของความสูงอายุหรือกระบวนการแก่เกิดจากปัจจัยหลายประการ ไม่สามารถ
อธิบายได้ด้วยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ทฤษฎีที่อธิบายถึงการสูงอายุนั้นอาจแบ่งได้เป็น ๓ ทฤษฎี
ดังต่อไปนี้๙๕  

    ๑) ทฤษฎีทางชีววิทยา ได้อธิบายถึงกระบวนการทางสรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ ของทั้งการสูญเสียความสามารถในการต้านทานโรค พบว่า ในทุก
ระดับของชีววิทยาตั้งแต่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจะต้องมีการเสื่อมและมีการตายเกิดข้ึน 

               ๒) ทฤษฎีทางจิตวิทยา เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของผู้สูงอายุนั้น เป็นการพัฒนาและปรับตัวเกี่ยวกับสติปัญญา ความนึกคิด ความจ าและการ
รับรู้แรงจูงใจ รวมทั้งสังคมที่อยู่อาศัย และประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลจะผลักดันให้มีบุคลิก
แตกต่างกันไป และมนุษย์จะมีช่วงการเปลี่ยนแปลง คือ ช่วงต่อของชีวิต ซึ่งล้วนแต่เป็นภาวะวิกฤต 
การที่บุคคลสามารถผ่านช่วงวิกฤตในชีวิตแต่ละระยะได้ดีเพียงใด ก็จะส่งผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพใน
อนาคต คือ การเป็นผู้สูงอายุด้วย 

    ๓) ทฤษฎีทางสังคมวิทยา เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุ 
มีสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะมนุษย์จะต้องมีการพัฒนาในแต่ละบุคคล และสิ่งแวดล้อมจะมีผล
ต่อการปรับตัว ทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าสั งคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะท าให้สถานะของผู้สูงอายุ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทฤษฎีทางสังคมแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

       ก. ทฤษฎีไร้ภาระผูกพัน อธิบายว่าการละบทบาททางสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ 
ทั้งสองฝุาย คือ ได้ให้คนในวัยหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท าหนา้ที่ ส าหรับผู้สูงอายุเองก็
จะได้เตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นกระบวนการต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
ความแตกต่างในบุคลิกภาพไม่ใช่สิ่งที่ส าคัญ 

        ข. ทฤษฎีกิจกรรม กล่าวถึง การมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบุคคล การมี 
ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นสถานะ
ทางสังคมจะลดลง บทบาทเก่าจะถูกถอดถอนตัวออกไป ดังนั้นผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมต่อเนื่องจากวัยที่
ผ่านมา ควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจและร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรม เป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุท าให้มีสุขภาพดทีั้งใจและกาย กิจกรรมจึงมีความส าคัญต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของผู้สูงอายุ 
 
 
 
                                                           

๙๔สุวดี เบญจวงศ์, คนแก่และคนชรา: มิติทางสังคมและวัฒนธรรม, (มนุษยสังคมสาร: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ๒๕๔๑), หน้า ๕๔-๖๐.  

๙๕สุทธิพงศ์ บุญผดุง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1), ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: ๒๕๔๔), หน้า ๙-๑๑. 
 



๔๖ 

 

       ค. ทฤษฎีความต่อเนื่อง ได้มาจากการน าทฤษฎีไรภ้าระผกูพันและทฤษฎีกิจกรรม 
มาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปใหม่เป็นทฤษฎีความต่อเนื่องที่สามารถอธิบายชีวิตที่แท้จริงของ
ผู้สูงอายุได้ คือการที่ผู้สูงอายุจะมีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ และรูปแบบการ 
ด าเนินชีวิตเดิมของผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุที่เคยมีบทบาทในสังคมจะมีความสุขเมื่อได้ร่วมกิจกรรม 
เหมือนในวัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุที่ไม่ชอบการเข้าร่วมสังคมมาก่อนก็จะมีความสุขในการแยกตัวเอง 
ในวัยสูงอายุ 
 จากทฤษฎีการสูงอายุที่กล่าวข้างต้น ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ดังต่อไปนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่ของ 
ทุกระบบในร่างกายตามธรรมชาติ จากวัยมิใช่จากการเป็นโรค การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของ
ผู้สูงอายุนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางด้านพันธุกรรม โภชนาการ การพักผ่อน การออกก าลังกาย และ
สิ่งแวดล้อมเป็นการการเปลี่ยนแปลงในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่มีลักษณะการพัฒนาการไปในทางตรงกัน
ข้ามกับวัยเด็ก ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางเสื่อมมากกว่าในด้านการเสริมสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบกระดูกและ 
กล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบการหายใจและระบบทางเดินอาหาร 

         ๒. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ มักจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและ
สังคมด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาการออกจากงาน ต้อง
สูญเสียอ านาจ บทบาทหน้าที่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเครียด ถ้าไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้  
เมื่อมีวัยสูงขึ้น พฤติกรรมของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไป เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ท าให้หลงลืม สับสนได้ง่าย ในวัยนี้จะต้องพบกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในช่วงชีวิต 
คือ การขาดคู่ชีวิต ซึ่งเป็นผลท าให้ภาวะจิตใจของผู้สูงอายุได้รับการกระทบกระเทือน การอยู่โดยขาด
คู่คิดจะท าให้จิตใจหดหู่ และเพ่ือนฝูงวัยเดียวกันก็มักจะล้มหายตายจากไป ที่เหลือก็ขาดการติดต่อ 
เนื่องจากสุขภาพไม่อ านวย จึงต้องอยู่แบบเหงา ๆ ซึ่งภาระแบบนี้ผู้สูงอายุจะท้อแท้ มักมีอารมณ์
ฉุนเฉียว โกรธง่าย สิ้นหวัง และอาจะเป็นเหตุให้การท างานของระบบต่าง ๆ อ่อนล้าลงอีกได้ 

          ๓. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ผู้สูง 
อายุมีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและอารมณ์ออกมาคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ๑) สนใจตนเองมากเป็นพิเศษ  
๒) แสนงอน ใจน้อย ทิฐิ มีความรู้สึกไวต่อค าพูด และเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่แสดงออกโดยการไม่พูด 
เงียบเฉย ๓) สนใจกับบุคคลในทางที่จะต้องเอาใจตน ๔) ร าลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและชอบ
เปรียบเทียบเสมอ ๕)  มีความวิตกกังวล ทุกข์ร้อน ห่วงใยบุตรหลานและครอบครัวมาก ๖) กลัวถูก
ทอดทิ้ง ว้าเหว่ 

จากทฤษฎีผู้สูงอายุข้างต้น ทั้งทฤษฎีทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาได้อธิบายถึง
สาเหตุที่ท าให้เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง ๓ ด้านด้วยกัน คือ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะมีลักษณะไปในทางเสื่อมมากกว่าการเสริมสร้าง ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และการปรับตัว และมักจะมีผลมาจากการ



๔๗ 

 

เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสังคมด้วย ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมจะเป็นลักษณะที่
ผู้สูงอายุไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้ มีผลท าให้รู้สึกขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง 

  ทฤษฎีต่างๆ ที่น าเสนอมานี้ยังมีข้อจ ากัดในแต่ละทฤษฎีที่จะใช้อธิบายความสูงอายุของแต่
ละบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิต ไมมีชีวิต ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ ละบุคคล        
ผู้ สูงอายุจะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตสังคมจากการมีกิจกรรมร่วมกัน และการเคลื่อนไหว                     
อยู่ตลอดเวลาท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ ในสังคมไดอย่างกระฉับกระเฉง และมีความรู้สึกว่าตนเอง
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
                 ๒.๒.๔  การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 

                พัฒนาการผู้สูงอายุ 
                 สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต เมื่อก าเนิดมาต่างต้องเจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามช่วงวัย 

นับตั้งแต่เกิดจนกระทั้งเสียชีวิต และในช่วงวัยสูงอายุเปรียบเสมือนเป็นพัฒนาการช่วงวัยสุดท้ายที่จะ
ก าลังด าเนินไปสู่ความเสื่อมถอยในทุกๆด้านของอวัยวะในร่างกาย  การเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเสื่อม
ถอยของร่างกายจึงมีความจ าเป็นมาก เพราะนั้นหมายถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุว่าจะมีบทบาท
และด าเนินชีวิตอย่างไร ในด้านพัฒนาการของวัยผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้๙๖  
      ๑) พัฒนาการด้านร่างกาย 
                            เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการด้านร่างกายของผู้สูงอายุมักเป็นจุดเด่นหรือจุดน า
พัฒนาการด้านอื่น ๆ  ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะแบบแผนการด าเนินชีวิต(life style)  ล้วนอยู่บนฐานของ
พัฒนาการทางกายทั้งสิ้น พัฒนาการทางด้านร่างกายโดยทั่วไปมีลักษณะเสื่อมถอยทั้งที่เห็นได้ชัดเจน
และไม่ค่อยชัดเจน ความเสื่อมบางอย่างเมื่อเสื่อมแล้วไม่สามารถทดแทนให้ดีดังเดิม ลักษณะความ
เสื่อมทางกายมีดังนี้ 

ก. ผิวหนัง 
             ไขมันใต้ผิวหนังจะค่อยๆหมดไปพร้อมกับกล้ามเนื้อฝุอลีบไปด้วย  ผิวหนังที่ไม่มีความ
ยืดหยุ่นเพราะขาดไขมันใต้ผิวหนัง  ผิวหนังจะหย่อนยาน  เช่น ใต้ท้องแขน รอยย่นที่หน้าผาก ตีนกาที่
หางตา บางคนอาจมีฝูาขึ้นที่ใบหน้าและที่อ่ืนๆ เมื่อไขมันใต้ผิวหนังลดลง ร่างกายจะควบคุมความร้อน
ได้ไม่ด ีจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุทนความหนาวไม่ค่อยได้ ผิวหนังซีดแห้งมีจุดด่างมากขึ้น ปลายประสาทรับ
ความรู้สึกเสื่อมลง เมื่อไขมันใต้ผิวหนังลดลง อาจมีความกดดันที่ผิวหนังจากปุุมกระดูกต่างๆ ท าให้มี
อาการเจ็บ ณ บริเวณผิงหนังที่ถูกกดดัน หากผู้สูงอายุนอนหรือนั่งในท่าเดิมนานๆ จะเกิดแผลเรื้อรัง
บริเวณปุุมกระดูกได้ง่าย 
 
 
 
 
                                                           

๙๖ศรีเรือน แก้วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม ๒ วัยรุ่น-วัยสูงอายุ, พิมพ์คร้ังที่ ๙ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับพิมพ์เพิ่ม), (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า๕๑๔-๕๕๖. 



๔๘ 

 

ข. กระดูกโครงร่างและฟัน 
             ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของกระดูก เช่น แคลเซียมลดลง กระดูกขาด
ความแข็งแรงในการรองรับน้ าหนัก หรือรับน้ าหนักได้น้อยลง จึงเป็นเหตุให้กระดูกผู้สูงอายุเปราะ
แตกหักง่ายโดยเฉพาะในผู้หญิง นอกจากนี้อาจมีแคลเซียมไปจับอยู่ในกระดูกอ่อน โดยเฉพาะอาจไป
จับที่กระดูกอ่อนซี่โครงท าให้จ ากัดการเคลื่อนไหวของกระดูกซี่โครง ส่งผลให้หายใจไม่สะดวก รวมไป
ถึงความยืดหยุ่นของเอ็นรอบข้อต่อและเอ็นต่างๆของข้อต่อเสื่อมลง  ท าให้เคลื่อนไหวได้ไม่คล่อง  ข้อ
จะยิ่งแข็งและเคลื่อน ไหวยากข้ึน  โรคเก่ียวกับกระดูกที่พบมากในผู้สูงอายุคือ โรคข้อเข่าเสื่อมและโรค
กระดูกพรุน กล่าวคือ โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเสื่อมตามอายุ ส่วนใหญ่เกิดกับข้อใหญ่ๆ เช่น  ข้อ
สะโพก ข้อเข่าและข้อกระดูกสันหลัง สาเหตุเนื่องมาจากข้อเข่าถูกกดทับ และเอ็นกล้ามเนื้อถูกยืดมาก 
ท าให้การหมุนเวียนของเลือดไปเลี้ยงเข่าได้ไม่ดี ประกอบกับการต้องแบกรับน้ าหนักมากๆจากน้ าหนัก
ตัวหรือการยกของหนัก ส่งผลให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ง่าย ส่วนในเรื่องของโรคกระดูกพรุนเป็นภาวะที่
มีการกร่อนของเนื้อกระดูก เนื่องจากมีความผิดปกติในการสร้างสารเนื้อกระดูก ท าให้กระดูกอ่อนตัว
ลง ประกอบกับการท างานของฮอร์โมนลดลงในผู้สูงอายุ โดยโรคกระดูกพรุน อาจท าให้กระดูกยุบลง 
ส่งผลให้การเคลื่อนไหวช้าลง ปวดหลัง หลังค่อม ส่วนสูงลดลงกระดูกหักง่าย ส่วนในเรื่องของฟัน จะมี
ฟันหลุด หัก เหงือกร่น  ส่งผลระทบต่อการรับประทานอาหาร การพูดและระบบการย่อยอาหาร 

ค. กล้ามเนื้อลาย 
             ผู้สูงอายุจะมีก าลังและความเร็วของการหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง เนื่องจากความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อและจ านวนกล้ามเนื้อลดลง แต่มีเนื้อเยื้ออย่างอ่ืนเข้าไปแทรกแทนที่ ยิ่งสูงอายุขึ้นจ านวน
ของเซลล์กล้ามเนื้อจะยิ่งลดลงไป จนปรากฏลักษณะผอม แห้ง เหี่ยว  ท าให้ไม่มีแรง ไม่มีก าลัง ปวด
เมื่อยตัว มือสั่น ขาสั่น การหย่อนก าลังของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถเกร็ง
กล้ามเนื้อเพ่ือเพ่ิมความดันในท้องได้  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุท้องผูก ปัสสาวะล าบาก การ
หย่อนก าลังของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกล้ามเนื้อกระบังลมท าให้หายใจล าบาก ส าหรับผู้หญิง
กล้ามเนื้อของช่องเชิงกรานอาจอ่อนก าลัง ท าให้ปากมดลูกโผล่ออกมาที่ปากช่องคลอดได้ 
  ง. การเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด 
             ผนังของหลอดเลือดแดงเล็กๆจะหนาขึ้นและมีแคลเซียมมาจับที่ผนัง ท าให้รูของหลอดเลือด
แคบ ไม่ยืดหยุ่น ขยายตัวได้น้อย เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง ท าให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อง
ลง  ถ้าหลอดเลือดแข็งมากและมีเกล็ดเลือดมาอุด  อวัยวะนั้นอาจขาดเลือดโดยสิ้นเชิง   ถ้าหลอด
เลือดแข็งเกิดที่อวัยวะตรงไหน ก็จะเกิดความขัดข้องตรงอวัยวะนั้น เช่น ถ้าหลอดเลือดแข็งที่สมองท า
ให้สมองเกิดพิการ ถ้าเกิดที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ จะท าให้หัวใจเสื่อม ท างานไม่เต็มที่ อนึ่งเลือดที่จับ
ตัวเป็นลิ่มอาจหลุดลอยไปตามกระแสเลือดไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือสมองก็ได้ ส่งผลให้
เป็นโรคหัวใจ อัมพาตและอัมพฤกษ์ได้ 

จ. ระบบประสาท 
              ระบบประสาทจะเสื่อมลง สมองฝุอเป็นหย่อมๆ โพรงน้ าไขสันหลังภายในสมองกว้างขึ้น 
ช่วงบนด้านนอกของสมองกว้างและลึกขึ้น สมองเหี่ยวเล็กและน้ าหนักน้อยลง เซลล์ประสาทจ านวน
มากเสื่อม ความเสื่อมของระบบประสาทท าให้ความว่องไวต่อปฏิกิริยาต่าง ๆ ช้าลง การคิด การตัดสินใจต้อง
ใช้เวลานานขึ้น ความจ าด้อยลง โดยเฉพาะการจ าเรื่องใหม่ไม่ค่อยได้ แต่เรื่องเก่า ๆ มักจ าแม่นย า 
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ฉ. อวัยวะรับความรู้สึก 
              อวัยวะรับความรู้สึกมีความเสื่อมของระบบต่างๆคือ ๑. ตา เป็นอวัยวะรับความรู้สึกด้าน
การมองเห็น ผู้สูงอายุกล้ามเนื้อควบคุมรูปร่างแก้วตาอ่อนก าลังลง ท าให้มองเห็นไม่ชัดเจน กล้ามเนื้อ
กลอกตาอ่อนก าลังลง รูม่านตาเล็กลง กระจกตาหนาขึ้น ประสาทตาเสื่อมและฝุอลง ไขมันในเบ้าตา
ค่อยๆหายไปท าให้เบ้าตาลึก การกระพริบตาช้าและน้อยลง หนังตาห้อยปิดลูกตาอย่างหลวมๆเพราะ
กล้ามเนื้อตาอ่อนก าลังลง ๒. หู เป็นอวัยวะรับความรู้สึกด้านการได้ยินเสียง ผู้สูงอายุ ประสาทหูจะ
ค่อยๆเสื่อม จะได้ยินเสียงต่ ากว่าเสียงสูง ๓. ลิ้น เป็นอวัยวะรับความรู้สึกด้านการรับรส ผู้สูงอายุปลาย
ประสาทที่ลิ้นลดจ านวนลง ท าให้การรู้รส เค็ม หวาน เผ็ด น้อยลง และ๔. จมูก เป็นอวัยวะรับ
ความรู้สึกด้านการรับกลิ่น ผู้สูงอายุจะมีความไวในการรับกลิ่นน้อยลง 

ช. ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย 
              ในวัยสูงอายุ การเคี้ยวอาหารหย่อนสมรรถภาพเนื่องจากปัญหาฟันเสื่อม มีการเสื่อมของ
เยื่อบุทางเดินอาหาร ท าให้การหลั่งน้ าย่อยลดลง การย่อยอาหารและการดูดซึมน้อยลงไปด้วย แต่การ
เสื่อมของระบบการย่อยอาหารมักน้อยกว่าการเสื่อมของระบบอ่ืนๆ เมื่อระบบการย่อยเสื่อม  ย่อม
ส่งผลไปยังระบบขับถ่ายด้วย โดยระบบขับถ่ายปัสสาวะ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดที่มาสู่
ไตน้อยลง ท าให้ไตท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ความจุของกระเพาะปัสสาวะน้อยลงท าให้ปัสสาวะบ่อย  กลั้น
ปัสสาวะไม่ค่อยได้๙๗ การหย่อนก าลังของกล้ามเนื้อหน้าท้องอาจท าให้ผู้สูงอายุท้องผูก เมื่อผู้สูงอายุมี
สภาพร่างกายที่เสื่อมลง ย่อมส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุได้ 
                  ดังนั้นจึงพอสรุปความเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายของผู้สูงอายุได้ว่า  พัฒนาการด้าน
ร่างกายของผู้สูงอายุโดยภาพรวมจะมีสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมลง   ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง  กระดูก  
กล้ามเนื้อ  ระบบประสาท และการรับความรู้สึก รวมถึงระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย    
ทุกระบบในร่างกายที่มีความเสื่อมถอยลงล้วนส่งผลถึงสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ 

   ๒) พัฒนาการด้านอารมณ์  
                        สภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุจะเป็นรูปแบบเช่นใด  ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะพัฒนาการ
ในวัยที่ผ่านมาและบุคลิกภาพเฉพาะตน ความเสื่อมทางอารมณ์มักเกิดควบคู่กับความเสื่อมโทรม ทาง
กาย ความเสื่อมสมรรถภาพทางกายมักส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลไร้ค่าต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน  
ประกอบกับการสูญเสียอ านาจ ต าแหน่งหน้าที่การงาน บทบาทในสังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์
กังวล น้อยใจ และกระทบกระเทือนใจได้ง่าย ผู้สูงอายุมีอารมณ์ต่างๆทุกประเภทเช่นวัยอ่ืนๆ แต่
อย่างไรก็ตาม  ผู้สูงอายุอาจมีอารมณ์บางลักษณะซึ่งเกิดขึ้นมากในช่วงวัยสูงอายุยิ่งกว่าวัยอ่ืนๆ ดังนี้ 

ก. อารมณ์เหงา 
              อารมณ์เหงาและว้าเหว่เป็นอารมณ์ที่มักเกิดร่วมกัน โดยมากมักเกิดกับวัยสูงอายุ เนื่องจากมี
เวลาว่างมากกว่าวัยอื่น ๆ ประกอบกับไปพลัดพรากจากผู้ใกล้ชิดและบุคคลที่ตนรัก อารมณ์เหงามักมี
อารมณ์อ่ืนๆร่วมด้วย และมักติดตามด้วยผลกระทบทางกาย ทางใจหลายประการที่เป็นไปในทางลบ  

                                                           
๙๗วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ,์ จิตวิทยาการปรับตัว, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

มปป), หน้า ๑๑๒. 
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เช่น โรคที่ตนเป็นอยู่ การเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ โรคประสาท โดยสรุปผู้สูงอายุมักมีอารมณ์เหงา
มากกว่าวัยอื่นเพราะ ๑. สุขภาพไม่ดี ๒. ขาดกิจกรรมที่ตนเองชอบ ผู้สูงอายุหลายคนเมื่อต้องอยู่คน
เดียว ไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอารมณ์เหงาได้ ๓. สายตาสายตาและหูไม่
ดี ในการประกอบกิจกรรมใดๆหากสายตาดีย่อมส่งผลให้ประกอบกิจกรรมอย่างเพลิดเพลิน ไม่เหงา แต่
เมื่อสายตาไม่ดี ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจกรรมใดๆได้ รวมถึงหูไม่ดี ท าให้กระทบความสัมพันธ์กับ
บุคคลรอบข้าง ต้องปลีกตัวอยู่ตามล าพัง เกิดความระแวง กลัวผู้อ่ืนนินทาว่าร้าย และเกิดความรู้สึกเหงา 
และ๔. การสูญเสียญาติและเพ่ือนสนิท ท าให้ขาดการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน การด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดความเหงาได้  

ข. อารมณ์เศร้าโศก (grief)   
    เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้มาก นับตั้งแต่วัยกลางคนเรื่อยมาจนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยทั่วไป

ผู้สูงอายุถือว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์การสูญเสียมากกว่าใครๆ ความเศร้าโศกกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตของผู้สูงอายุ๙๘ อารมณ์เศร้าโศกเป็นอารมณ์ปกติธรรมดาของบุคคลทั่วไป อาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้ง
คราวแล้วก็หายไป และสามารถเกิดขึ้นได้ใหม่อีก อารมณ์เศร้าโศกมีความรุนแรงหลายระดับ ในขั้น
รุนแรงมาก หมายถึงความเศร้าเสียใจที่มีรากลึกถึงขั้นผิดปกติ โดยลักษณะของอารมณ์เศร้าโศกมักมี
ความรู้สึกท้อแท้ ซึม หดหู่ หมดหวัง ตามปกติมนุษย์จะแสดงกิริยาโต้ตอบอารมณ์เศร้าโศกด้วยกัน ๓ 
วิธี คือ (๑) ต่อสู้ เกรี้ยวกราว รุนแรง (๒) เฉยชา และ (๓) หลบหนี ซึมเศร้า ทั้งนี้เพราะอารมณ์เศร้า 
เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น (๑) ความเสื่อมสมรรถภาพทางกาย เช่น ความจ าเสื่อม ประสาท
สัมผัสและการรับรู้เสื่อม (สายตาเสื่อมลง การเคลื่อนไหวช้าลง) การสูญเสียอวัยวะบางอย่างจาก
อุบัติเหตุหรือการผ่าตัด (๒) การใช้ยา มียาหลายประเภทที่ท าให้ผู้ใช้เกิดอารมณ์เศร้าโศก (๓) การ
ประสบความพลัด พรากสูญเสีย  เช่น พลัดพรากจากของที่ตนรัก (๔) การระลึกถึงความหลัง  ผลร้าย
ของอารมณ์เศร้ามีมากมายแตกต่างกันออกไปตามความเข้มแข็งและลักษณะของสาเหตุ   อาจท าให้
บางคนเป็นโรคประสาทจนถึงข้ันฆ่าตัวตายได้  

            ๓) พัฒนาการด้านสังคม 
                             พัฒนาการด้านสังคมของผู้สูงอายุโดยทั่วไปจะมีสองรูปแบบ คือ แบบแรกยังมี
ความสัมพันธ์กับสังคมเหมือนในวัยหนุ่มสาว  ผู้สูงอายุมักชอบร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆโดยมักจะมี
กลุ่มเพ่ือนที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกัน โดยในการร่วมกิจกรรมนั้นมักจะชวนกันไปร่วม
กิจกรรมเป็นกลุ่มเพ่ือได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงไประบายความเครียดในจิตใจของตนเอง          
อีกด้วย  หรือแบบที่สองคือ ตัดทอนความสัมพันธ์เกี่ยวข้องลงหรืออาจแยกตัวได้  ผู้สูงอายุที่ มี
พฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคมนี้มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการอยู่คนเดียวนั้น ไม่สามารถระบายความเครียดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใดได้                 
จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุเก็บสะสมความเครียดไว้กับตนเอง เมื่อนานวันย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตตามมา    
 
 

                                                           
๙๘ศิริพันธุ์ สาสตัย,์ “การตายและความตายในผู้ป่วยสูงอายุ” บทความจากความตายและการตาย : 

มุมมองจากศาสนากับวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๘๖. 



๕๑ 

 

จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์เชิงสังคมกับบุคคลและกลุ่มสังคมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการทาง
กาย อารมณ์ สติปัญญา การปรับตัวและอ่ืน ๆของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลไม่ว่าวัยใดไม่
สามารถตัดตนออกจากสังคมได้อย่างสิ้นเชิง แต่บุคคลในวัยสูงอายุอาจมีความสัมพันธ์ลดลง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรู้จักท าใจยอมรับกับสัมพันธภาพที่ต้องเปลี่ยนไป ดังนั้นแล้วการบริหารร่างกายและจิตใจ
อย่างกระฉับกระเฉงจะช่วยเพ่ิมคุณค่าให้ชีวิตและปูองกันความรู้สึกแยกตัวจากสังคม๙๙  เนื่องจากได้
พบปะผู้คนจ านวนมากในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นวัยเดียวกัน  
ต่างวัยกัน ล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นอย่างยิ่ง  
               ๔) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
                            วัยผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้านร่างกายที่มีความเสื่อมถอยลดลงเป็นอย่างมาก การ
เสื่อมสภาพ ของร่างกายส่งผลให้ความจ าของผู้สูงอายุลดลง ผู้สูงอายุมักหลงลืมง่าย ความจ าเลอะเลือน 
เมื่อลักษณะของสติปัญญาของผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ย่อมส่งผลไปสู่ความจ าของผู้สูงอายุ
ด้วย  ส าหรับในด้านการจ าของผู้สูงอายุโดยทั่วไปความเปลี่ยนแปลงในด้านความจ า พบว่า ผู้สูงอายุนั้น
ระบบความจ าระยะสั้นจะได้รับความกระทบกระเทือนมากกว่าระบบความจ าระยะยาว  ซึ่งมีผลให้ผู้สูงอายุ
เกิดความคับข้องใจและไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจ าระยะสั้นได้๑๐๐  ผู้สูงอายุมักจะจดจ า
เรื่องราวเก่าๆได้ดีกว่าเรื่องราวใหม่ๆ โดยหน่วยของความจ าสามารถแยกออกเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) ความจ า
จากประสาทสัมผัส ผู้สูงอายุจะเริ่มสูญเสียความสามารถในด้านประสาทสัมผัสบางชนิดไปบ้าง เช่น  การ
รับรู้ กลิ่น รส สัมผัส ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีระดับสัมผัสไม่เท่ากัน (๒) ความจ าจากหน่วยความจ าระยะสั้น 
(short- term memory เป็นการจ าทันทีทันใดที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งสิ่งเร้านั้นเพ่ิงจะมีการรับรู้เกิดขึ้นนั้น 
คือ มีการวิเคราะห์หรือตีความแล้วว่าสิ่งเร้านั้นเป็นอะไร๑๐๑ ส าหรับผู้สูงอายุอาจลดน้อยลงแต่ไม่มากนัก 
(๓) ความจ าจากหน่วยความจ าระยะยาว (long- term memory) เป็นการจ าข้อมูลหรือสิ่งเร้าบางสิ่งที่เพ่ิง
รับรู้มาและถ้าข้อมูลได้รับการเอาใจใส่ มันจะถูกเก็บไว้ในความจ าระยะยาว ซึ่งมักเกี่ยวกับประสบการณ์ 
และความรู้ที่สะสมไว้ตลอดชีวิต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความจ าด้านนี้ผู้สูงอายุไม่ลดน้อยลงแต่ประการใด 
ส่วนในด้านการแก้ปัญหา ผู้สูงอายุมักแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญญา และ
นอกจากนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความจ ามี ๒ อย่าง คือ  การจ าแบบระลึกได้ (Recall) เป็นวิธีการให้บุคคล
พยายามนึกคิดสิ่งเร้าหรือเรื่องราวต่างๆที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน โดยไม่มีสิ่งใดเป็นแนวทางให้เลย 
กล่าวคือเป็นการที่บุคคลพยายามสร้างเหตุการณ์ต่างๆจากความจ า โดยไม่มีเหตุการณ์นั้นปรากฏตรงหน้า 
เช่น สามารถบรรยายรูปร่างหน้าตาคนร้ายให้ต ารวจฟัง๑๐๒ และความจ าแบบจ าได้ (Recognition)                  

                                                           
๙๙เชอร์วิน บี นูแลนด์ เขียน  วเนช แปล, เราตายอย่างไร, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:              

เคล็ดไทย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๓. 
๑๐๐เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, พัฒนาการมนุษย์ (Human  Development), พิมพ์คร้ังที ่๒, 

(กรุงเทพมหานคร: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗๒. 
๑๐๑ถวิล ธาราโรจน์และคณะ, จิตวิทยาท่ัวไป, พิมพ์คร้ังที ่๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยฺวิสุทธ์ิ, 

๒๕๔๑), หน้า ๑๐๖. 
๑๐๒จิราภา เต่งไตรรัตน์ และคณะ , จติวิทยาทั่วไป, พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ,๒๕๔๗), หน้า ๑๓๙. 



๕๒ 

 

เป็นวิธีการน าเอาสิ่งเร้าที่บุคคลได้เคยมีประสบการณ์มาแล้วมาให้ดูใหม่อีกว่าจ าได้หรือไม่ ๑๐๓ได้มี
เปรียบเทียบความสามารถใน ๒ ด้านนี้ตามอายุ พบว่าความสามารถในการจ าได้ของคนสูงอายุไม่ได้ลดลง
ตามอายุ  แต่ความสามารถด้านระลึกได้จะลดลงอย่างเด่นชัด๑๐๔ ซึ่งแสดงว่าผู้สูงอายุมีปัญหาในการน าสิ่ง
ที่เก็บไว้ในความทรงจ าออกมาใช้ จึงกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุที่ดูแลใส่ใจในสุขภาพตนเองแล้วสามารถที่จะมี
สติปัญญาที่ไม่ต่างจากวัยอื่นเลย  
                 กล่าวโดยสรุป พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของผู้สูงอายุโดย
ภาพรวมจะมีสภาพที่เสื่อมโทรมลง การที่พัฒนาการของผู้สูงอายุจะดีได้ ส่วนหนึ่งย่อมมาจากการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุเอง สามารถอธิบายได้ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           

๑๐๓ถวิล ธาราโรจน์และคณะ, จิตวิทยาท่ัวไป,  (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ,์ ๒๕๔๘), หนา้ ๑๐๖. 

๑๐๔เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, พัฒนาการมนุษย์ (Human  Development), (กรุงเทพมหานคร:  
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๗๒. 

แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงพัฒนาการผู้สูงอายุสู่บทบาทผู้สูงอายุในปัจจุบัน 



๕๓ 

 

๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับบูรณาการหลักพระพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
                   

        พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญกับบุคคลเป็นอย่างมากกล่าวคือ บุคคล          
ทุกคนต่างมีศักยภาพในตนเอง บุคคลจะดีหรือร้ายย่อมข้ึนกับตนเองเท่านั้น เพราะตนเองเป็นผู้ก าหนด 
บทบาทชีวิตเอง แนวคิดนี้รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย การดูแลสุขภาพในแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา ท่านมองเห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพทางกายเพ่ือด ารงไว้  โดยถือว่าเป็น
ส่วนประกอบอย่างหนึ่งของชีวิตที่ดีในระดับทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน๑๐๕ ดังนั้นแล้วแสดง
ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก พระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของชีวิตที่ต้องประกอบด้วยธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ หรือกล่าวโดยย่อ คือ ร่างกายและ
จิตใจนั้นเอง เมื่อชีวิตประกอบด้วยปัจจัยทั้งสองอย่าง และการจะดูแลชีวิตหรือการดูแลสุขภาพจะต้อง
ให้ความส าคัญของทั้งสองปัจจัยนี้ เพราะทั้งสองปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกัน หากปัจจัย
ด้านใดด้านหนึ่งบกพร่องไปอาจส่งผลกระทบต่อด้านหนึ่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  จึงกล่าวได้ว่า
พระพุทธศาสนาพิจารณาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กล่าวคือ การเล็งเห็นความส าคัญของ
ความสัมพันธ์ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพราะชีวิตโดยตัวของมันเองเป็นองค์รวมอยู่แล้ว ถ้าองค์
รวมอันใดอันหนึ่งติดขัดแปรปรวนไม่เป็นไปตามปกติ องค์รวมก็ย่อมมีความวิปริตแปรปรวนไปด้วย๑๐๖ 

การพิจารณาชีวิตที่มีองค์ประกอบเป็น ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ หรือ ร่างกายและจิตใจนั้นสะท้อนให้เห็นว่าการ
จะด าเนินชีวิตขึ้นมาได้ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง นั้นคือ ชีวิตมีลักษณะเป็นองค์รวมที่มีความสัมพันธ์
กัน พระพุทธศาสนาจึงเน้นระบบความสัมพันธ์มากกว่าจะมุ่งแค่แยกแยะองค์ประกอบ เพราะจากองค์
รวมที่สัมพันธ์กันเป็นระบบที่ดี  ก็จะเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์๑๐๗ และการจะพัฒนาองค์รวมให้สมบูรณ์ไป
ในการด ารงชีวิตได้นั้น ต้องค านึงถึงสามแดนท่ีเป็นองค์รวมแห่งระบบการด าเนินชีวิต๑๐๘ กล่าวคือ ด้าน
ที่ ๑ เป็นการติดต่อสื่อสารกับโลก คือ การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางผัสสทวาร การดูแลสุขภาพที่ดีได้ 
หมายถึงจะต้องเกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วย บุคคลสามารถกระท าสิ่งที่ถูกต้องได้โดย
หลักการในการควบคุมร่างกายและจิตใจ และเมื่อพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่า ด้านที่ ๑ เป็นการ
สื่อสารกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแล้วจึงต้องระวังส ารวมด้านร่างกายหรือผัสสะทวาร จึงเปรียบเสมือนเป็น
ศีล ส่วนด้านที่ ๒ เป็นภาวะด้านจิตใจ การควบคุมจิตใจให้มีสมาธิรับรู้และเสพข้อมูล จึงเปรียบเสมือน
เป็นสมาธิ ส่วนด้านที่ ๓ ปัญญาคือความรู้คิด คอยชี้น าสู่การกระท าที่ถูกต้อง จึงเปรียบเสมือนเป็น
ปัญญา ดังนั้นแล้วทั้งสามแดนที่กล่าวมาเปรียบเสมือนไตรสิกขานั้นเอง ในทางพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงหลักไตรสิกขา  ซึ่งเป็นหลักท่ีครอบคลุมการกระท าท้ังร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ เป็นการดูแล
สุขภาพของตนเองแบบองค์รวม สามารถอธิบายดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

                                                           

 ๑๐๕พระธรรมปฎิก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), อายุยืนอย่างมีคุณค่า,  (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, มปป), หน้า ๔.  
๑๐๖พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑ (กรุงเทพมหานคร:  โรง

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๑) หน้า ๑๔. 
๑๐๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. 
๑๐๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗-๓๘. 



๕๔ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่จะดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมแบบองค์รวมได้นั้น การควบคุมร่างกาย
และจิตใจเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  การด าเนินชีวิตที่มีองค์รวม ๓ ด้าน คือด้านความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ด้านภาวะจิตและด้านปัญญา องค์รวม ๓ ด้านดังกล่าวจึงมีชื่อว่า ไตรสิกขา กล่าวคือ           
(๑) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
เรียกรวมกันว่า ศีล (๒) การพัฒนาภาวะจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข โดยมี
เจตจ านงที่เป็นกุศล และมีสภาพเอ้ือพร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา เรียกสั้นๆว่า สมาธิ (๓) การพัฒนา
ปัญญา ให้รู้เข้าใจมองเห็นตามเป็นจริง ที่จะท าให้ปรับปรุงทุกอย่างทุกด้านอย่างถูกต้องได้ผล จนหลุด
พ้นจากปัญหา ดับทุกข์ได้ ท าให้เป็นอิสระ สดใสเบิกบาน สุขสงบอย่างแท้จริง เรียกง่ายๆว่าปัญญา๑๐๙ 

การด าเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นทั้ง ๓ ด้านต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อทั้ง 
๓ ระบบมีความส าคัญและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา จะเป็นเกราะปูองกันชีวิต๑๑๐ 

ช่วยให้มีสุขภาพที่ดี 
หลักไตรสิกขา อันประกอบด้วยศีลเพ่ือควบคุม กาย วาจา  ส่วนสมาธิควบคุมจิต และส่งเสริม

จิตให้เกิดปัญญา และในการด าเนินชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสังคม
นับเป็นองค์รวมใหญ่ที่บุคคลเป็นปัจจัยย่อยที่สามารถสร้างให้องค์รวมใหญ่สมดุลได้ กล่าวคือ หาก
บุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ย่อมประพฤติสิ่งที่ปกติ ไม่สร้างปัญหา  สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ
ครอบครัว และสังคมต่อไป เมื่อองค์รวมย่อย(บุคคล)ดี ย่อมส่งผลให้องค์รวมใหญ่(สังคม) ดีไปด้วย 
เพราะทุกสิ่งเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงถึงกันเป็นองค์รวม องค์รวมแห่งความสุข  สามารถอธิบาย 
ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 
                                                           

๑๐๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑ (กรุงเทพมหานคร:          
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑) หน้า ๑๐๗-๑๐๘. 

๑๑๐พระธรรมสิงหบรุาจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม), หลักประกันชีวิต  ทุกลมหายใจใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน,์ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม,มปป), หน้า ๒๓.      

แผนภูมิที ่๒.๒ แสดงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 



๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

          กระแสการดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยให้ความส าคัญเฉพาะร่างกายเท่านั้น มา
เริ่มให้ความส าคัญกับจิตใจและเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพใจ
ให้มีความสัมพันธ์กัน องค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งขึ้น (WHO : World Health Organization ค.ศ. 
๑๙๘๔) จึงได้ให้ค าจ ากัดความว่า สุขภาพ (Healthy) ใหม่ว่า สุขภาพ หมายถึง  สภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจและการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะแต่การปราศจากโรค
และทุพพลภาพเท่านั้น ในปัจจุบันได้น าเอาค าว่าสุขภาวะ (Well-being) หมายถึง สุขภาพองค์รวมของ
ชีวิตทั้งหมด คือ รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อมและปัญญา๑๑๑ โดยเรื่องของสุขภาพมีการ
ขยายความกว้างขึ้นไปอีกว่า ไม่เพียงแต่ร่างกาย จิตใจ สังคม แต่มีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Spiritual well-being ด้วย๑๑๒  

ดังนั้นวิถีชีวิตจะต้องเชื่อมโยงกับทุกสิ่งซึ่งพฤติกรรมจะเป็นการแสดงออกที่ สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม๑๑๓  ในด้านมิติทางพระพุทธศาสนาได้แยกค าว่าสุขมี ๒ อย่างคือ กายิกสุข คือ สุขทางกาย
และเจตสิกสุข คือ สุขทางใจ๑๑๔ นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว่า “สุขภาวะ” 

                                                           
๑๑๑พระครภูาวนาโพธิคณุ,ดร, “ศึกษาตีความสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ”, วารสารพุทธศาสตร-์ปรัชญา

ปริทรรศน,์ ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
๑๑๒นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน,์  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กล่าวเรื่อง 

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ณ วัดญาณเวศกวัน วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗. อ้างถึงใน พระพรหมคณุาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หน้า ๔. 

๑๑๓Phra Brahmagunabhorn(P.A.Payutto), Psychology  in  Human  Development The 
Natural Way, (Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya  University), P.2. 

๑๑๔ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๓/๒๗๑-๒๗๒. 

แผนภูมิที ่๒.๓ แสดงองค์รวมแห่งความสุข 



๕๖ 

 

หรือ “สุขภาพ” ในภาษาบาลีเดิมเป็นค าเดียวกัน และ “สุขภาวะ” เป็นค าเดิมในภาษาบาลี  เราใช้ค า
ในภาษาไทยที่แผลง “ว” เป็น “พ” เป็นค าว่า “สุขภาพ”เรื่อยมา๑๑๕  เมื่อความหมายของค าว่า 
สุขภาพ คือ สุขภาพทางกาย จิต สังคม ปัญญา  จึงสื่อความหมายใกล้ความสุข ภาวะที่ปลอดทุกข์ เป็น
สุข เป็นภาวะที่สมบูรณ์ ค าสมัยใหม่เรียกว่า “องค์รวม” ความสุขแนวพุทธ หรือ สุขภาพแนวพุทธ 
ประกอบกายลักษณะที่เป็นวิชชา(ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ(ความหลุดพ้นเป็นอิสระ)  วิสุทธิ(ความหมด
จดไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความสงบ ไม่ร้อนรน กระวนกระวาย) ซึ่งเป็นอารมณ์ เป็นความดีงาม
ของชีวิต๑๑๖  จากความหมายที่กล่าวมา จึงสรุปความหมายว่า สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างมีความสุข ปราศจากทุกข์ และ
หากผู้ที่ สามารถดูแลรักษาสุขภาพให้แข็ งแรงอยู่ เสมอนั้ นย่อมแสดงถึ งการมีสุขภาพที่ ดี                      
ดังพระพุทธภาษิตท่ีว่า อาโรคฺยปรมา ลาภา แปลว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ๑๑๗ พุทธภาษิต
นี้แสดงให้เห็นว่า การมีสุขภาพดีนั้นมีค่ายิ่งกว่าการได้มาทรัพย์สินใดๆ 
  ประยุกต์แนวคิดทางพระพุทธศาสนาต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ                 
สู่การด าเนินชีวิตที่ดีงาม  

พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการดูแลตนเอง คือ หลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นหลักการ
ในการดูแลตนเอง และระวังตนเองในเรื่องของร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ หลักไตรสิกขาประกอบด้วย 
ศีล สมาธิ และปัญญา โดยหลักของศีลช่วยให้บุคคลส ารวมระวังในเรื่องของความประพฤติทางร่างกาย 
วาจา ให้มีความเป็นปกติ ส่วนหลักของสมาธิช่วยให้บุคคลส ารวมพัฒนาจิตใจ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การ
พัฒนาปัญญาต่อไป หลักของปัญญาช่วยให้บุคคลเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เกิดปัญญาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนั้นแล้วเมื่อบุคคลปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา จึงนับได้ว่าบุคคลได้ส ารวมระวัง
รักษาร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  กล่าวได้ว่าเป็นการดูแลตนเองแบบองค์รวม หากจะกล่าว
ไตรสิกขา ก็คือการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง๑๑๘ และเมื่อบุคคลต้องการประยุกต์น า
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ
ผู้สูงอายุเพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงามได้นั้น หลักไตรสิกขาเปรียบเสมือนหลักการ   

   โดยหลักการนี้สามารถน าไปใช้พัฒนาในด้าน ๔ ด้าน หรือ ภาวนา ๔ กล่าวได้ว่า หลัก
ไตรสิกขา และภาวนา ๔  เป็นการดูแลด้านร่างกายและจิตใจให้สัมพันธ์เชื่อมโยงสมดุลอย่างปกติ หรือ
เป็นองค์รวมของบุคคลนั้นเอง  ซึ่งองค์รวมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้ การดูแลตนเองแบบองค์รวม สามารถอธิบายได้             
ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 

 
                                                           

๑๑๕พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ”, พุทธจักร, ปีท่ี ๕๙ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พฤศจิกายน,๒๕๔๘) : ๕-๑๐. 

๑๑๖ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๑๕-๒๑๖/๒๕๓-๒๕๕. 
๑๑๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), ทุกข์ส าหรับเห็น  แต่สุขส าหรับเป็น (แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา), 

พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร จ ากดั, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐ 
๑๑๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก,  ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๒. 



๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
หลักไตรสิกขาเป็นหลักการ ถูกน าไปใช้พัฒนาในด้าน ๔ ด้าน  คือ หลักภาวนา ๔ ภาวนา ใน

ภาษาบาลี ให้ความหมายว่า วฑฺฒนา  คือ วัฒนา แปลว่า ท าให้เจริญ ท าให้เป็น ท าให้มีขึ้น๑๑๙ ภาวนา
จึงแปลว่า การท าให้มีขึ้น เป็นขึ้น การท าให้เกิดขึ้น การเจริญ การบ าเพ็ญ การพัฒนา๑๒๐ การท าให้มี 
ให้เป็นขึ้น๑๒๑ ดังนั้นภาวนา ๔ จึงหมายถึงการพัฒนา ๔ ด้านหรือการท าให้ ๔ ด้านมีความเจริญขึ้นมา 
โดยภาวนา ๔ มีการพัฒนา ๔ ด้าน ดังนี้คือ 

            ๑) การพัฒนาด้านร่างกาย (กายภาวนา)  
                         กายภาวนาหรือการพัฒนาร่างกายให้สัมพันธ์กับทางกายภาพนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุ
ไม่ควรมองข้าม การรู้จักใช้อินทรีย์อย่างมีสติ เลือกที่จะ ดูเป็น ฟังเป็น กินด้วยปัญญา เสพปัจจัย ๔ 
และสิ่งของเครื่องใช้อย่างฉลาด ไม่ม่ัวเมาหรือลุ่มหลง จะส่งผลให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพแข็งแรง ปัจจัยด้าน
กายภาวนาจึงเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่ผู้สูงอายุสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือชีวิต
ที่ดีงามต่อไป 
               ๒) การพัฒนาด้านสัมพันธภาพทางสังคม (ศีลภาวนา) 
                           การพัฒนาด้านสัมพันธภาพทางสังคม หรือ ศีลภาวนา เป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกทางร่างกาย  การมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม  มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ โดยมีวินัย สามารถอยู่กับ

                                                           
๑๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๘๖-๒๘๗.  
๑๒๐พระธรรมกิตติวงศ,์ พจนานกุรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด ศัพท์วิเคราะห์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๔๘๗. 
๑๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑ , (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก, ๒๕๔๙),หน้า ๑๑๒-๑๑๓. 

แผนภูมิที ่๒.๔ แสดงการดูแลตนเองแบบองค์รวม  



๕๘ 

 

ผู้อื่นได้ด้วยดี  กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ดังนั้นแล้วศีลภาวนาส าหรับผู้สูงอายุ 
จึงหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ดีกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง เพ่ือน การมีทัศนคติที่ดีต่อ
บุคคลรอบข้าง ผู้สูงอายุที่มีความสุขต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การปรับตัวเพ่ือเตรียมรับสภาพร่างกายที่เริ่มเสื่อมโทรมลง การปรับตัวยอมรับภาวะ
ความเจ็บปุวยที่เกิดขึ้น โดยการปรับตัวในวัยสูงอายุมี ๒ ประเภทกว้างๆ คือ การปรับตัวภายนอก เช่น
สุขภาพอนามัย และการปรับตัวภายใน เช่น การท าใจยอมรับการพลัดพราก การสูญเสีย ซึ่งการ
ปรับตัวภายนอกมักง่ายกว่าการปรับตัวภายใน เป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มี
พฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รวมถึงการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนพร้อมกับมีวินัยในการด ารงชีวิต 
เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การนอนพักผ่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัมพันธ์ทางสังคมที่
ส่งผลต่อสุขภาพผู้สูงอายุโดยตรง ดังนั้นหากผู้สูงอายุปฏิบัติตามศีลภาวนาจะส่งผลให้สุขภาพ  เพราะ
ศีลภาวนาเป็นปัจจัยด้านร่างกายที่สามารถพัฒนาด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีดีได้  เมื่อด้านร่างกายได้รับ
การพัฒนาแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือด้านจิตใจ 

             ๓) การพัฒนาด้านจิตใจ (จิตตภาวนา)  
                          การพัฒนาด้านจิตใจหรือ จิตตภาวนาเป็นการท าจิตให้เจริญงอกงามดีงาม 
เข้มแข็งมีความสุข เบิกบาน จิตตภาวนา เป็นการท าจิตให้เจริญงอกงาม ดีงาม เข้มแข็ง ให้ผู้สูงอายุมี
ความสุข เบิกบาน การที่ผู้สูงอายุจะสุขใจได้ต้องเริ่มที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก่อน หลังจากนั้น
ศรัทธาจะช่วยให้ผู้สูงอายุเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิตามมา ทั้งการเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะ
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุให้บรรเทาลงด้วย 
               ๔) การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) 
                          เมื่อจิตได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมส่งให้เอื้อต่อการพัฒนาปัญญาต่อไป การพัฒนา
ด้านปัญญามีความส าคัญมาก เพราะปัญญาสามารถช่วยให้บุคคลสามารถพิจารณาทุกสิ่งตามความเป็น
จริง  เกิดความเข้าใจ และสามารถส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีได้ การพัฒนาด้านปัญญา หรือปัญญา
ภาวนา คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา เพ่ือสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้รู้จักคิดพิจารณาแก้ปัญหา
ด้วยปัญญา มีจิตใจเป็นสุข ไร้ทุกข์ ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาที่แท้จริง๑๒๒ การจะพัฒนาปัญญาจะต้องอาศัย
สัมมาทิฏฐิ เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญของมรรคในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม๑๒๓  

ปัญญาภาวนา หรือ การพัฒนาปัญญาส าหรับผู้สูงอายุจะเกิดได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสองตัวคือ 
ปรโตโฆษะ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและ  โยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัยทั้งสองเชื่อมโยง
สัมพันธ์ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ  ซึ่งเป็นปัญญาช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจความจริง และส่งผลให้อยู่กับความ
จริงได้อย่างมีความสุข การดูแลตนเองแบบองค์รวมของผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ดังภาพประกอบ
ต่อไปนี้ 

 
 
 

                                                           
๑๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), ทุกข์ส าหรับเห็น แต่สุขส าหรับเป็น(แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา),  

หน้า ๕๑.            
๑๒๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). หน้า ๖๒๑. 



๕๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การด าเนินชีวิตที่ดีงามได้ว่า หลักไตรสิกขา เพ่ือการดูแล
สุขภาพตนเอง สามารถแยกย่อยลงสู่การปฏิบัติเพ่ือวัดผลได้นั้นคือ ภาวนา ๔ ประกอบด้วย กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนาและปัญญาภาวนา โดยกายภาวนาหรือการพัฒนาร่างกายให้สัมพันธ์กับ
ทางกายภาพ การรู้จักใช้อินทรีย์อย่างมีสติ เลือกที่จะดูเป็น ฟังเป็น กินเป็น ด้วยปัญญา เสพปัจจัย ๔ 
และสิ่งของเครื่องใช้อย่างฉลาด ไม่มั่วเมาหรือลุ่มหลง จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง                 
ส่วนศีลภาวนา หรือการพัฒนาศีล เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
แสดงออกทางร่างกาย เป็นความสัมพันธ์ที่ เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามใน
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน รวมถึงการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน พร้อมกับมีวินัยในการด ารงชีวิต เช่น การ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การนอนพักผ่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัมพันธ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพผู้สูงอายุโดยตรง เมือ่ด้านร่างกายได้รับการพัฒนาแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือด้านจิตใจ  จิตต
ภาวนา เป็นการท าจิตให้เจริญงอกงาม ดีงาม เข้มแข็ง ให้ผู้สูงอายุมีความสุข เบิกบาน การที่ผู้สูงอายุ
จะสุขใจได้ต้องเริ่มที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก่อน หลังจากนั้นศรัทธาจะช่วยให้ผู้สูงอายุเจริญเมตตา
และปฏิบัติสมาธิตามมา ทั้งการเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น  
ส่วนปัญญาภาวนา หรือ การพัฒนาปัญญาส าหรับผู้สูงอายุจะเกิดได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสองตัวคือ ปร
โตโฆษะ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัยทั้งสองเชื่อมโยงสัมพันธ์
ก่อให้ เกิดสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นปัญญาช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจความจริง และอยู่กับความจริงได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอย แนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการ
ด าเนินชีวิตที่มีองค์รวม ๓ ด้านมีชื่อว่า ไตรสิกขา กล่าวคือ (๑) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เรียกรวมกันว่า ศีล (๒) การพัฒนา
ด้านจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจ านงที่เป็นกุศล และมีสภาพเอ้ือ
พร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา เรียกสั้นๆ ว่า สมาธิ  (๓) การพัฒนาด้านปัญญา ซึ่งการด าเนินชีวิตเป็น
องค์รวมนั้นทั้ง ๓ ด้านนั้นต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง และแนวคิดหลัก
ไตรสิกขา สามารถน ามาพัฒนา ๔ ด้านคือ ภาวนา ๔ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การด าเนินชีวิตที่ดี

แผนภูมิที ่๒.๕ แสดงการดูแลตนเองแบบองค์รวมของ
ผู้สูงอายุ  



๖๐ 

 

งามได้นั้น หลักไตรสิกขาเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถน าไปพัฒนา ๔ ด้าน คือ ภาวนา ๔ 
ประกอบด้วย กายภาวนา คือ การดูแลตนเองด้ายกายภาพ ศีลภาวนาคือ การดูแลตนเองด้าน
สัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน จิตตภาวนาคือ การดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และปัญญาภาวนาคือ การคิด
พิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบ บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมา 
เพราะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง 

 
๒.๔  องค์กรชุมชนกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 

     ๒.๔.๑  ความหมายและจุดประสงค์ของการดูแลผู้สูงอายุ 
               การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยที่ 

ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโน้มอายุยืน
ยาวขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญซ่ึง
จะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีต่อไป 
                     การดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การดูแลผู้สูงอายุที่มีขั้นตอนห่วงโซ่อย่างต่อเนื่อง เช่น ใน
ระบบมหภาคที่ได้มาจาก ๑) ก าหนดให้มีข้อกฎหมาย ๒) จัดตั้งองค์กรเฉพาะด้าน ๓) จัดอบรมบุคลากรเฉพาะ
ทาง ๔) จัดอบรมอาสาสมัครดูแลชุมชน ๕) มีระบบส่งต่อจากอาสาสมัครดูแลญาติผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ 
และ ๖) ญาติผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุ๑๒๔ จุดประสงค์ส าคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ ก็คือ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุขมีอิสระที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ตน
ต้องการ ถึงแม้สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยไป และมีโรคเรื้อรังต่างๆ อยู่ก็ตาม ดังนั้น จะต้องปรับการ
ดูแลให้เหมาะสมโดยหลักส าคัญ คือ ต้องให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นสามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดย
พ่ึงพาผู้อื่นน้อยท่ีสุด และมีความสุขกายสบายใจในบั้นปลายของชีวิต ดังค าที่ว่า“เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ
ลูกหลาน” 
 
      ๒.๔.๒  รูปแบบและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ 

               การดูแลผู้สูงอายุ อาจมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

   ๑) การดูแลภายในครอบครัว คือ การให้ความดูแลเอาใจใส่แก่ผู้สูงอายุในปัจจัยสี่  
ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารเสื้อผ้า จัดที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล รวมทั้งการให้เงิน การ
ดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านร่างกายจิตใจ เป็นต้น  

   ๒) การดูแลในสถาบัน แยกเป็นการดูแลในสถานสงเคราะห์ และการดูแลใน 
สถานพยาบาลหรือสถานที่รับดูแลเฉพาะผู้สูงอายุ  
                        ๓) การดูแลโดยชุมชน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในชุมนเกิดการแก้ไขปัญหา ระดม
ความร่วมมือและพัฒนาบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกในชุมชนของตนระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน 
องค์การ และสถาบันทางสังคมต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบและลักษณะบริการแตกต่างกัน  

                                                           
๑๒๔โยธิน แสวงดี ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์ และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ครัวเรือนกลุม่กับระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี,  ประชากรและสังคม ๒๕๕๒, ๑๒๔-๑๓๗. 



๖๑ 

 

   ๔) การดูแลในสถานการณ์พิเศษ๑๒๕    
  นอกจากนี้แล้ว Swagerty๑๒๖ ยังได้ศึกษาแนวทางความช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยเน้นในกลุ่มที่

มีปัญหาดูแลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งมีจ านวน ๑๐ แนวทาง ได้แก่ 
  ๑. ตั้งใจและใส่ใจฟังเรื่องราวจากมุมมองของผู้ปุวยสูงอายุ โดยไม่ติดใจสงสัย 

เพราะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในส่วนของเขา เขารู้สึกว่าถูกทรมาน เป็นทุกข์จากสภาพดังกล่าว  
  ๒. ประเมินความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุก่อนเสมอ 

             ๓. ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมทั้งตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่าที่
จ าเป็น เพ่ือประเมินสภาพโรคของผู้ปุวยสูงอายุ 

           ๔. หากญาติมาด้วยให้สังเกตปฏิกิริยาระหว่างญาติกับผู้ปุวยก่อน อย่าไกล่เกลี่ยหรือ
กลบเกลื่อนความขัดแย้งระหว่างคนสองฝุายในทันที 

           ๕. ประเมินความต้องการของทั้งผู้ปุวยสูงอายุและญาติว่าต่างฝุายต่างต้องการอะไร              
ท าอย่างไรจึงจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขข้ึน 

           ๖. ขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านเพ่ือหาหนทางให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นที่
บ้าน จะได้เป็นภาระกับญาติน้อยลง อย่าท าให้ญาติรู้สึกว่าไปจับผิดที่เขาไม่ดูแลผู้สูงอายุ 

           ๗. เมื่อไปเยี่ยมบ้าน ให้ประเมินการใช้ชีวิตด้วยตนเองของผู้ปุวยสูงอายุที่บ้าน ความ
เสี่ยงอันตรายต่างๆโอกาสในการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน เช่น พ้ืนที่ออกก าลังกาย หรือท ากายภาพบ าบัด 

           ๘. ปรึกษาทีมสหวิชาชีพ เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือสุขภาพองค์รวม เช่น 
               ๘.๑ แพทย์ หาทางควบคุมอาการ ไม่ให้ลุกลามหรือเป็นที่น่าร าคาญแก่คนใกล้ชิด 

ปรับต ารับยาให้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก 
               ๘.๒ พยาบาล เยียวยาสภาพจิตใจ สภาพบาดแผล ความไม่สุขกายสุขใจต่างๆ 
               ๘.๓ นักสังคมสงเคราะห์ ช่วยครอบครัวหาทางออก แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย

ตนเองได้ในระยะยาว ประสานกับผู้น าชุมชนเพ่ือดูแลสมาชิกชุมชนเดียวกัน 
               ๘.๔ นักกายภาพบ าบัด ออกแบบท่าทางการฟ้ืนสภาพผู้ปุวยที่เหมาะสมกับ 

สภาพบ้าน และการใช้ชีวิตเป็นต้น 
           ๙. นัดหมายติดตามดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ปรับเปูาหมายเมื่อสถานการณ์

เปลี่ยนไป อาจนัดพบกันที่บ้านหรือสถานพยาบาลที่สะดวกกับทุกฝุาย 
          ๑๐. สนับสนุนส่งเสรมิให้ครอบครัวและผู้ปุวยมีทักษะการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์

และปัญหารอบตัวได้ดีขึ้นจึงจะส่งผลต่อสุขภาพผู้ปุวยสูงอายุในระยะยาว 
 
 

                                                           
๑๒๕สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ “ระบบการดูแลของผู้สูงอายุ”,  (เครือข่ายนักวิจัย MERIT           

จาก ๕ สถาบันในมหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๕๐), หน้า ๘๑-๘๔. 
๑๒๖Swagerty DLJ, Takahashi PY, Evans JM. Elder mistreatment. Am Fam Physician. 1999 ; 

59 (10) : p. 2804-8. 
 



๖๒ 

 

  ๑) การดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวผู้สูงอายุเอง 
                หลักส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวผู้สูงอายุเอง ก็คือ ต้องให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น 

สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยพ่ึงพาผู้อ่ืนน้อยที่สุด และมีความสุขกายสบายใจในบั้นปลาย  
ของชีวิต  ดังค าที่ว่า “เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน”การดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวผู้สูงอายุเอง หมายถึง 
จะท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ผู้สูงอายุที่มีความสุขความพอใจตามอัตภาพ สามารถท า
ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อชุมชน และต่อสังคมเพ่ือที่จะน าไปสู่การได้รับค ายกย่องและสรรเสริญ
จากสังคมโดยรวม สิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่เป็นสุขคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งอาจจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ จ านวน ๓ ประการ ดังนี้ ๑๒๗ 
                           ก. การมีสุขภาพดี หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญาโดยเชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ประกอบด้วย สุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี  
สุขภาพทางสังคมที่ดี และสุขภาพทางปัญญาที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องเน้นที่จะท าให้ร่างกายอยู่
ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตามท่ีสภาพ
ร่างกาย จิตใจ และเวลาเอ้ืออ านวย โดยยึดหลัก ๑๑ อ. เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี คือ อาหาร ออกก าลัง
กาย อนามัย อุจจาระ/ปัสสาวะ อากาศ (แสง)อาทิตย์ อารมณ์ อดิเรก อนาคต อบอุ่น และอุบัติเหตุ  

  ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุจะต้องปรับการดูแลให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่แตกต่างกันหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา 

                 ข. การร่วมแรงร่วมใจกันท างาน คือ มีส่วนร่วมในการประกอบกิจการงานต่างๆ 
ตามอัตถภาพ โดยยังประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อผู้อ่ืนสมเป็นสัปปบุรุษ (คนดี) กล่าวคือ ต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสภาพการณ์ในชีวิต ควรจะหางานอดิเรกหรือกิจกรรมต่างๆ ท าเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น การอ่านเขียนหนังสือ ท าบุญท าทาน ออกก าลังกาย การรดน้ าต้นไม้ 
และเก็บกวาดบ้าน เป็นต้น ดังนั้น ผู้สูงอายุต้องท างานเพ่ือเป็นการพ่ึงตนเองให้มากที่สุด และอย่าพ่ึง
คนอ่ืนเป็นดีที่สุด 
                            ค. มีความม่ันคงในชีวิต หมายถึง มีหลักประกันในชีวิตหรือความมั่นคง ๓ เรื่อง 
ประกอบ ด้วย ๑) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คือ มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน มีการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ จะต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เพ่ือจะได้มีไว้ใช้อนาคต ทั้ งยามปกติ ยาม
ชรา และยามเจ็บปุวย ๒) ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน คือ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัย ไปไหนมาไหนไม่มีใครมาท าร้าย  รวมไปถึงอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีที่อยู่อาศัย  ที่
เป็นส่วนตัว บรรยากาศดี และมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น และ ๓) ความมั่นคงในครอบครัว ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม คือ มีครอบครัวที่ดี อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เมื่อครอบครัวดีร่มเย็นเป็นสุข 
ชุมชนก็จะดีร่มเย็นเป็นสุข เมื่อชุมชนดีร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติก็ดีร่มเย็นเป็นสุขเช่นกัน รวมไปถึง
การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

                                                           
๑๒๗เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม สมชาย วิริภริมย์กลู ปราณี สุทธิสุคนธ์ และจ ารูญ มีขนอน, บทความฟื้นวิชา 

“คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย”. วารสารควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.ปีท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๓ (ก.ค.-ก.ย. ๕๔) 
หน้า ๒๒๓-๒๒๕. 
 



๖๓ 

 

              ๒) การดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว 
                            ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ๑๒๘ ได้น าเสนอตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของ
ครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย ซึ่งเป็นการถอดตัวแบบพฤติกรรมของผู้ดูแลที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดผลทางจิตวิทยามากกว่าการลอกเลียนซึ่งพบว่า ตัวแบบการดูแลที่ดีของครอบครัวประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดหลัก ๙ ประการ ได้แก่ การดูแลสุขภาพวิทยาส่วนบุคคล การจัดการเรื่องยา การช่วยเหลือในการ
เคลื่อนไหว การดูแลแผลกดทับ การจัดอาหารที่เหมาะสม การปูอนอาหาร การดูแลด้านการขับถ่าย การ
สร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ และการดูแลด้านอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณ โดยผู้ดูแลในครอบครัว 
เป็นองค์ประกอบแรกที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพามากที่สุด 
              ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของสุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ๑๒๙ ที่ได้อธิบายว่า ครอบครัวและคน
ในชุมชนเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับผู้สูงอายุมากที่สุด มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน คือ ค่านิยมความกตัญญูกตเวที ดูแลเอาใจใส่บุพการีหรือผู้สูงอายุด้วยความเคารพรัก เยี่ยมเยียน 
พูดคุย และให้ก าลังใจ ซ่ึงท าให้ผู้สูงอายุคลายเหงา และมีความสุขได้ระดับหนึ่ง ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็น
กลุ่มที่ให้การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุม ๕ มิติ ประกอบด้วย 
                      ก. บทบาทในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไป 
และกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือและดูแลเรื่องการท ากิจวัตรประจ าวัน
ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน แต่งตัว ท าความสะอาดร่างกาย การใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
เคลื่อนที่ภายในบ้าน และออกไปท ากิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งจะต้องสลับเวลาในการร่วมกันดูแลเนื่องจาก
มีภาระต้องท ามาหากิน หรือมีธุระต้องท า รวมไปถึงการนอนเฝูาเวลากลางคืน 
                     ข. บทบาทในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ อาทิ ให้เงินใช้ รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น ค่ากับข้าว ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่ารักษาพยาบาล หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่างๆ ส าหรับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง เช่น 
กระดาษช าระ ผ้าอ้อมส าเร็จรูป เป็นต้น        
                   ค. บทบาทในการดูแลอาหารและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ คือ จัดเตรียมและ
ท าอาหารให้ผู้สูงอายุทั่วไป และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว 
                    ง. บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุตามบรรทัดฐานและค่านิยมที่ดีของวัฒนธรรม
ไทย คือ ปรนนิบัติ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งยามปกติยามเจ็บปุวย รวมไปถึงเยี่ยมเยียน พูดคุย และให้
ก าลังใจ 
                    จ. บทบาทในการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการด าเนินชวีิต ประจ าวนั 
ของผู้สูงอายุ โดยการจัดบ้าน สภาพแวดล้อม บรรยากาศท้ังในบ้านและรอบๆ บ้าน จัดหาเครื่องมือ 

                                                           
๑๒๘ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีดีของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย. 

(วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ.ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ กรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๕๒), หน้า ๑๖   
๑๒๙สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยบูรณาการเพ่ือพัฒนา

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม,  (นครปฐม: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๕๖) 
หน้า ๑๑๙-๑๒๘, ๑๔๔-๑๔๕. 
  



๖๔ 

 

และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เอ้ือต่อการด าเนินชีวิต ประจ าวันของผู้สูงอายุ แต่ก็พบว่าบางบ้านก็ยังมีการ
จัดบรรยากาศ สถานที่ และจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของผู้สูงอายุ อาทิ ความสะอาด ฝุุนละอองและแม้ว่าสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ แต่ยังมีบางครอบครัวที่มีระบบการดูแลที่ดี โดยพบว่าปัจจัย
สนับสนุนที่ส าคัญ คือ การคัดเลือกผู้ดูแลหลักท่ีเหมาะสมการดูแลแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานของความรัก
หรือความกตัญญู ความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองของผู้ดูแล และการจัดสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการดูแล  

     ๓) การดูแลผู้สูงอายุโดยหน่วยงานหรือองค์กร 
         หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดมาตรการ แผนงานและนโยบาย 

ต่างๆเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัว ตั้งแต่การจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา สวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล บริการประกันสังคมสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของภาคราชการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการประกันกับบริษัท เอกชน 
นอกจากนี้แล้ว ยังได้กล่าวถึงสวัสดิการด้านการศึกษา อาชีพ และบริการสังคม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาระดับอุดมศึกษา การฝึกอาชีพ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการในที่สาธารณะ และการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งมวลชน ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ก็คือ กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิรักษา พยาบาล
โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ ตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและอาการเจ็บปุวยเรื้อรังต่างๆ ก็
จ าเป็น ต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุทางตรง ก็คือ ค่ายา ค่าตรวจบริการทางการแพทย์ ค่าอาหาร และค่า
เดินทางของผู้ปุวย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังเป็นเงิน ๗,๐๔๐ 
บาทต่อคนต่อปี มีผู้ปุวยเฉลี่ยปีละ ๑.๐๕ ล้านคน รวมเป็นงบประมาณที่ใช้กว่า ๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายของญาติที่พาผู้สูงอายุไปรักษา รวมถึงการสูญเสี ย
รายได้ของผู้สูงอายุและญาติ  หากจ าแนกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆ             
ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุทั้งภายในและภายนอกชุมชน อาจแบ่งออกได้เป็น ๙ กลุ่ม ดังนี้๑๓๐  
               ๑. องค์กรระดับนโยบาย ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ๓ องค์กรหลัก ได้แก่ 
                   ๑.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะท าการโอนงบประมาณให้ 
อปท.ด าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ ค่าจัดการศพ จัดอบรมให้ความรู้แก่ อผส.         
งบซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ยากจน และอ่ืนๆ 
                   ๑.๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท าหน้าที่บริหาร ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ
ตามท่ีก าหนด 

                                                           
๑๓๐ สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยบูรณาการเพ่ือพัฒนา

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม,  (นครปฐม : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๕๖) 
หน้า ๘๗-๑๑๘.   



๖๕ 

 

 
                   ๑.๓ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าหน้าที่สนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน
ผ่านเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล เพ่ือจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ประเพณีวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 
               ๒. อปท. มีบทบาทหลักในการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย       
ผู้พิการ และประสานการจัดสวัสดิการตามปัญหาความเดือดร้อนกรณีต่างๆ บทบาทรองคือ สนับสนุน
การรวมกลุ่ม/จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ รวมไปถึงสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในการจัดกิจกรรม           
ทัศนศึกษา วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์จัดหาเครื่องออกก าลังกายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับชุมชน 
รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ อผส. ส่งเสริมอาชีพสงเคราะห์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และจัดกิจกรรมดูแล
สุขภาพร่วมกับ รพ./รพ. สต. เป็นต้น 
               ๓. สถานบริการทางสุขภาพ ทั้ง รพท./รพศ. รพช. และ รพ. สต. ล้วนมีบทบาทหลักใน 
“การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” เช่นเดียวกัน โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่ม อสม. ผู้สูงอายุ 
และผู้น าชุมชนในการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มเพ่ือให้สะดวกและ
ง่ายต่อการดูแลผู้สูงอายุ อาทิผู้สูงอายุ ๕ กลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานและความดัน 
กลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันกลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดัน และโรคแทรกช้อน และ
กลุ่มผู้ปุวยติดเตียง) ผู้สูงอายุ ๔ กลุ่ม (กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย และกลุ่มปุวยซับซ้อน) หรือ
ผู้สูงอายุ ๒ กลุ่มใหญ่ (กลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีแดง) ซึ่งมีการจัดบริการดังนี้ ๑) จัดบริการเชิงรับ โดย
ให้บริการพื้นฐานด้านงานรักษาพยาบาล งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และงานอนามัยโรงเรียน ๒) จัดบริการเชิงรุกในชุมชน (เยี่ยมบ้านโดย อสม. เยี่ยมบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่ รพ. สต. และเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ) และ ๓) จัดบริการพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ อาทิ 
คลินิกผู้สูงอายุ กลุ่มอัมพฤกษ์อัมพาต และผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ส่วนบทบาท รองก็คือ 
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวัฒนธรรม และวัน
ส าคัญต่างๆ ให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ครอบครัว และ อสม. ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
              ๔. ชมรมผู้สูงอายุ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุใน
ชุมชน และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ (ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือนช่วย
เพ่ือน เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ)สนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บางแห่งมีสภาสาขาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย/สมาคมชมรมผู้สูงอายุท าหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม/จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุทั้งระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด และช่วยเหลือในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆอาทิ เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือสมาชิกกรณี
ปกติ เจ็บปุวย และเสียชีวิต 
              ๕. กลุ่มจิตอาสา คือ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจิตอาสา/อาสา 
สมัคร เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคัญต่างๆ 
             ๖. องค์กรศาสนา จะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ บางแห่งสนับสนุนในการดูแลสุขภาพกายและใจแก่



๖๖ 

 

ผู้สูงอายุในชุมชน บางแห่งมีหน่วยงานสาธารณสุขอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือให้บริการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปแก่
ผู้สูงอายุและคนในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกงานด้านส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุและคนในชุมชน 
             ๗. สถาบันการศึกษามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุไม่เด่นชัดมากนัก ที่ผ่านมามีเพียงเชิญ
ผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนด้านภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ปลูกผัก จักสาน 
และดนตรีไทย เป็นต้น 
             ๘.  โรงงานอุตสาหกรรม มีบางแห่งสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
และดูแลผู้สูงอายุ เช่น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดชุมชน จัดงานวันผู้สูงอายุ และเลี้ยงอาหาร 
เป็นต้น 
             ๙.  กลุ่มองค์กรชุมชนอื่นๆ ส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มทาง
สังคม และจัดสวัสดิการชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือและดูแลคนในชุมชนทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มการเกษตร/เลี้ยงสัตว์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกลุ่ม ๕ เสือผู้น าชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน ๑ คน สมาชิกเทศบาล/อบต. ๒ คน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน) 

  ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุโดยหน่วยงานหรือองค์กร ส่วนใหญ่เน้นในการดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอให้จัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการจัดท าแผนชุมชน
ในการจัดการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการด าเนินการด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละ
ชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ สถาบันวิชาการในแต่ละชุมชน 

   ๔. การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน 
                 ในปัจจุบันมีแนวคิดส าหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง 

ระบบบริการ การดูแลอย่างต่อเนื่อง การบริการแบบผสมผสาน การดูแลแบบองค์รวม การประสานการ
ดูแล และการเสริมพลังชุมชน หรือเรียกว่าการดูแลผู้สูงอายุโดยการสร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งและ
การสนับสนุนจากท้องถิ่นและชุมชน การสนับสนุนศักยภาพผู้สูงอายุและการดูแลต่อเนื่องทั้งในแง่ระบบ
และผู้ดูแล การมีนโยบายชุมชนเข้มแข็ง และการจัดบริการเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาสโดยชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับระยะหลังที่ได้มีแนวคิดกระจายงานด้านต่างๆ ให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้มากท่ีสุด อาทิ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน๑๓๑ โดยพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมแกผู่้สูงอายุเชิงบูรณาการ ที่เน้นด าเนินงาน ๔ เรื่อง คือ สร้างรูปแบบการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
 
 
 
                                                           

๑๓๑สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยบูรณาการเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม, (นครปฐม: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๕๖) 
หน้า ๘๗-๑๑๘.   



๖๗ 

 

ผู้สูงอายุจัดระบบบริการแก้ไขปัญหาโรคตา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่ปุวย และให้บริการผู้สูงอายุ 
เคลื่อนที่โดยชุมชนเป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการพร้อมกัน ในบางชุมชนที่มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุที่ดี ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลที่ดีด้วย ได้แก่ชุมชนเข้มแข็งและมีระบบ
สนับสนุนที่ดี การมีทุนทางสังคม การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการบทบาทใน
ชุมชน และการมีฐานข้อมูลในชุมชน โดยกลวิธีการจัดการของชุมชนที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ ก็คือ มี
บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพ และมีการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งจ าแนก
ได้ดังนี้   

      ๑. บริการด้านสุขภาพ ที่ด าเนินการโดยพยาบาลร่วมกับ อสส./อสม. ดูแลผู้สูงอายุ
ครอบคลุมทั้งการคัดกรองโรค ควบคุมอาการของโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นการให้บริการเชิงรุก เช่น 
วัดความดัน เจาะเลือดตรวจน้ าตาล และน ายารักษาโรคไปให้ที่บ้าน เป็นต้น 

      ๒. บริการด้านสังคม โดยมี อสส./อสม. เป็นบุคลากรที่ส าคัญในการประสานการดูแล
ด้านปัจจัยสี่รวมทั้งช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต และประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ ก่อนประสานขอการ
สนับสนุนปัจจัยต่างๆจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

                  ๓. การเข้าถึงบริการ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว/ศูนย์บริการสาธารณสุข การจัดท า
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของ อสส./อสม. ในการส ารวจข้อมูล เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง และบูรณาการ บริการทั้งทางด้านสุขภาพและสังคม 

   นอกจากนี้แลว้ นักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยให้ รพ. สต.มี
บทบาทหลักในการด าเนินงานโดยใช้หลัก “หัวใจการบริการผู้สูงอายุในชุมชน” ๓ ส่วน คือ ๑. ภาคีหลัก 
๓ ภาคีในการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน คือ ภาคีบริการชุมชน/ท้องถิ่น ภาคีบริการสุขภาพ และ
ภาคีบริการสังคม ๒. เจตคติผู้ให้บริการต่อผู้สูงอายุและความสูงอายุ โดยขจัดเจตคติทางลบต่อผู้สูงอายุ
และความสูงอายุเสริมเจตคติทางบวกทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เป็นพ้ืนฐานการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุ 
และ ๓. รูปแบบบริการใหม่ที่ใส่ใจผู้สูงอายุ: รพ. สต. เอ้ืออาทรผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

         ๑. บุคลากรที่เอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุ คือ ผู้ให้บริการที่มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุและความ
สูงอายุมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ คือ บุคลากรที่เอ้ืออาทรต่อ
ผู้สูงอายุ 
                    ๒. ระบบบริการที่เอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุ คือ หน่วยบริการที่มีระบบการให้บริการที่น า
ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  มาเป็นตัวชี้น า มีกระบวนการท าอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมเปูาหมาย
ของทุกกลุ่มผู้สูงวัย 
                    ๓. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุ คือ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเข้าถึงได้ และต้อง
เอาใส่ใจทั้งสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ ในชุมชน และท่ีบ้าน 
 

 
 
 
 
 



๖๘ 

 

๒.๕ ข้อมูลพื้นที่วิจัย  
     ๒.๕.๑ อ าเภอสามพราน  
              เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม มีแม่น้ านครชัยศรีไหลผ่าน อ าเภอสาม

พราน๑๓๒ เดิมชื่ออ าเภอตลาดใหม่ ตั้งขึ้นเป็นอ าเภอเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

ที่มาของช่ืออ าเภอ 
                มีต านานเล่าต่อกันมาว่าเดิมท้องที่เหล่านี้เป็นปุารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุานานา
ชนิด รวมทั้งเป็นที่ชุมนุมของช้างโขลงใหญ่ด้วย ช้างโขลงนี้ชอบลงมาหากินและเหยียบย่ าจนเส้นทาง
กลายเป็นทางน้ าและล าคลอง จนในที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นได้เรียกกันว่า "คลองบางช้าง" และใน
บริเวณนั้นก็ได้กลายเป็นชื่อเรียกต าบลมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ "ต าบลบางช้าง" ส าหรับโขลงช้างที่หากิน
ในบริเวณเขตบางช้างนั้น หัวหน้าโขลงช้างเกิดตกมัน ดุร้ายมาก และได้สร้างความเสียหายโดยออก
อาละวาดท าลายพืชผลของชาวบ้านจนชาวบ้านทนไม่ไหว ได้ร่วมมือกันปราบเจ้าช้างตกมันเชือกนั้น 
แต่ทว่าช้างตกมันเชือกนี้มีก าลังเหลือหลาย ชาวบ้านไม่สามารถปราบได้ถึงแม้จะพยายามสักเพียงใด 
ในขณะนั้นได้มีนายพรานสามคนเดินทางมายังคลองปากลัด (ปัจจุบันเรียกว่า "วัดท่าข้าม") ซึ่งอยู่ไม่
ไกลจากเขตต าบลบางช้างมากนัก นายพรานสามคนได้เดินทางลัดคลองท่านาไปยังบริเวณท่ีโขลงช้าง
นั้นอาศัยอยู่ นายพรานทั้งสามเปรียบเสมือนอัศวินม้าขาวของชาวบ้านคลองบางช้าง ได้ท าการปราบ
ช้างตกมันเชือกนั้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญและความสามัคคี จนในที่สุดก็สามารถปราบช้างตกมันได้
ส าเร็จ ชาวบ้านจึงได้เรียกบริเวณท่ีนายพรานทั้งสามปราบช้างได้ส าเร็จว่า "สามพราน" ซึ่งในปัจจุบัน
เรียกว่า "ต าบลสามพราน" 

ประวัติศาสตร์ 
                  ในอดีตอ าเภอสามพรานนั้นมีชื่อเรียกว่า อ าเภอตลาดใหม่ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๙              
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างขึ้นในที่ดินของพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัย
สงครามรามภักดีสุริยะพาหะ (อ้ี กรรณสูต) ซึ่งพ้ืนที่บริเวณนั้นเรียกว่าตลาดใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘  
ได้ย้ายที่ท าการไปสร้างใหม่ในต าบลสามพราน เนื่องจากที่ท าการเดิมคับแคบ ให้บริการประชาชนได้ไม่
สะดวก พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอสามพราน ตามชื่อสถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของมณฑลนครชัยศรี ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ทางราชการยุบมณฑลนครชัยศรีลง อ าเภอ           
สามพรานจึงขึ้นอยู่กับเมืองราชบุรีอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ยุบมณฑลทั้งหมด 
ทั่วราชอาณาจักร อ าเภอสามพรานจึงได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม ตามพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการของราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ส่วนนี้ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ ถึงปัจจุบัน   

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ าเภอสามพรานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗ แห่ง ได้แก่ 

 เทศบาลเมืองสามพราน ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลสามพราน ต าบลท่าตลาด ต าบล
คลองใหม่ และต าบลยายชา 

 เทศบาลเมืองไร่ขิง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลไร่ขิงทั้งต าบล 

                                                           
๑๓๒ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย www.samprans.com สืบค้นเมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐.   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2474
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.samprans.com/


๖๙ 

 

 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลกระทุ่มล้มทั้งต าบล 
 เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลอ้อมใหญ่ทั้งต าบลและบางส่วนของต าบล บ้าน

ใหม่ 
 เทศบาลต าบลบางกระทึก ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบางกระทึกท้ังต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าข้ามทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทรงคนองทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหอมเกร็ดทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบางเตยทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสามพราน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสามพราน (นอกเขตเทศบาล

เมืองสามพราน) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบางช้างทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าตลาด (นอกเขตเทศบาลเมือง

สามพราน) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลคลองใหม่ (นอกเขตเทศบาลเมือง

สามพราน) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลตลาดจินดาทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลคลองจินดาทั้งต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลยายชา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลยายชา (นอกเขตเทศบาลเมืองสาม

พราน) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ (นอกเขตเทศบาลต าบล

อ้อมใหญ่) 
 
      ๒.๕.๒ องค์กรชุมขน  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

   ๑) เทศบาลเมืองไร่ขิง  
 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองไร่ขิง 

   ต าบลไร่ขิง ตั้งขึ้นเม่ือใดไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบเพียงว่ามีราษฎรชาวจีนมาตั้ง 
ถิ่นฐานบ้านเรือนในบริเวณนี้ และได้ประกอบอาชีพท าไร่ขิง เนื่องจากมีพ้ืนที่เหมาะแก่การท าไร่ขิง
และท ากันเป็นจ านวนมาก  จึงท าให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงเรียกพ้ืนที่ติดปากกันว่า ต าบลไร่ขิง๑๓๓  
ต าบลไร่ขิงได้รับการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิง ตามประกาศของกระทรวง มหาดไทย
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๑๑ ตอน ๕๓ ก ลงวันที่ ๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ต าบลไร่ขิงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยที่กระทรวงมหาดไทย 

                                                           
๑๓๓ เทศบาลเมืองไร่ขิง http://www.raikhing.go.th/ สืบค้นเมื่อ ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๐.   

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.raikhing.go.th/


๗๐ 

 

พิจารณาแล้วเห็นว่า มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสภาพเหมาะสมสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็น 
เทศบาลเมืองไร่ขิง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ค าขวัญของเทศบาลเมืองไร่ขิง 
  ไร่ขิงศูนย์ราชการ   พุทธสถานล้ าค่า  การศึกษารุ่งเรือง  เลื่องชื่อการเกษตร                        

เขตอุตสาหกรรม   
  วิสัยทัศน์ (Vision)ของเทศบาลเมืองไร่ขิง 
จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี  มีชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสงบสุข  เป็นเส้นทาง

เชื่อมโยงสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออก 
  พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
๒. ก่อสร้างระบบการจ าหน่ายน้ าประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๓. สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรม 

และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 
๕. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๖. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่สืบต่อไป 
๗. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการ 

สาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
๘. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความ 

โปร่งใสและเป็นธรรม 
๙. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๑๐.  ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชน 

เพ่ือทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 ที่ตั้ง 
   มีส านักงานตั้งอยู่ ณ เลขที ่๙๙ หมู่ที ่๒ ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง  ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ (๐๓๔) ๒๒๕๕๗๒ - ๓ (๐๓๔) ๓๑๑๗๔๙ – ๕๐  
 พื้นที่รับผิดชอบ 
    เทศบาลเมืองไร่ขิง  มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งหมด ประมาณ ๒๕.๔   ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ ๑๕,๘๗๕ ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  
จ านวน๑๔ หมู่บ้าน หรือ ๒๘ ชุมชนปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองไร่ขิง 
    “เปลี่ยนแปลงไร่ขิงสู่เมืองน่าอยู่” (Change to healthy Raikhing town.)” 
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  พันธกิจ 
๑. จัดให้มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๓. พัฒนาการบริการสู่ความพึงพอใจของประชาชน 
๔. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
๕. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคุณธรรม 
๖. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านสังคม 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข บ้านเรือนน่าอยู่อาศัย 
๒. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสนับสนุนความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๕. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถการท างาน 
๖. การให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วโดยการใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย 
๗. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประชาชน และ 

หน่วยงานต่างๆ 
๘. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้รวมกลุ่มของเกษตรกร พัฒนากระบวนการผลิต 

ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
๙. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ 

เทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาท อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่มีการเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดย
ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย โดยมีกฎหมาย 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพ่ือก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าที่ และจัดสรรรายได้
ระหว่างราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มข้ึนตามระดับความสามารถ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ด้วยเหตุนี้เองเทศบาลเมืองไร่ขิง ซึ่งมิได้มีเพียงหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังได้ขยายบทบาทหน้าที่ออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย 

  หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองไร่ขิง ประกอบด้วย ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคมและกองวิชาการและแผนงาน ซึ่ง
ในแต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ ดังนั้น การด าเนินงานของทุก
หน่วยงานจึงเปรียบเสมือนวงล้อที่จะต้องหมุนตามกันไป โดยมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารที่มุ่งพัฒนาเทศบาล 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม 

   ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด๑๓๔ 
 ประวัติความเป็นมา  

ต าบลท่าตลาดมีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ท้องถิ่น รศ.๑๑๖ ขึ้น โดยตั้งเป็นที่ตั้งอ าเภอและพระยาสุนทรศรีพิชัยสงครามรามภักดีสุริยพาหะ            
(อ้ี กรรณสูต) ให้ชื่อว่า “ ตลาดใหม่” ขึ้นกับมณฑลนครชัยศรี พระประทีปประชาชน (โปฺะ กรรณสูต) 
ได้สร้างตลาดขึ้น และในปี พ.ศ. ๑๔๕๘พระยาสุนทรบุรีศรีฯ จึงสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะ
ตลาดถาวร ฝากระดานไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ นั้นเอง พระยาสุนทรบุรีศรีฯ 
จึงได้ย้ายที่ท าการอ าเภอไปอยู่ที่ต าบลสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่
เดิมคับแคบเกินไปที่ตั้งอ าเภอก็เลยเปลี่ยนเป็นต าบลตลาดใหม่ และได้มีการเปลี่ยนชื่อต าบลอีกครั้ง
เป็น”ต าบลท่าตลาด” แล้วได้ใช้ชื่อนี้จนถึงทุกวันนี้ 

   ต าบลท่าตลาดเป็นที่ลุ่มมีพ้ืนที่อยู่ ๒ ฝั่งของถนนเพชรเกษม และแม่น้ าท่าจีนไหล 
ผ่านจึงเหมาะแก่การท าเกษตร เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ๓,๕๔๘ ไร่ พ้ืนที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 
๓,๐๓๘ ไร่ เป็นชุมชนเมือง สภาพโดยรวมไม่ต่างจากชานเมืองของกรุงเทพเท่าไรนัก มีอาคารพาณิชย์ 
และหมู่บ้านจัดสรรตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก  จ านวนประชากรในเขต อบต. ๙,๗๓๐ คน และจ านวน
หลังคาเรือน ๕,๑๐๘ หลังคาเรือน 
             ค าขวัญต าบลท่าตลาด  

ทองม้วนเลิศรส   ผลไม้สดหวานฉ่ า 
หัตถกรรมดินขาว    อ าเภอเก่านามระบือ 

            ข้อมูลอาชีพของต าบล   
         อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท าสวนฝรั่ง,ท าสวนส้มโอ,มะพร้าว,ท าสวนดอกไม้ เป็นต้ 

อาชีพเสริม รับจ้างภาคอุตสาหกรรม/ค้าขาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด จัดท าโครงการที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ อาทิ โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลท่าตลาด  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีต าบลท่าตลาด  จัดงานวันผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด 

                                                           
๑๓๔องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด, http://www.thatalad.com/ สืบค้นเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐.   

http://www.thatalad.com/
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มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม เช่น การท าบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม สวดมนต์
เจริญภาวนา การตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแสดงล าตัดจากชมรมผู้สูงอายุ พร้อม
บริการนวดเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น เมื่อเสร็จจากกิจกรรมต่างๆแล้ว ได้มีการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  

     ๓) เทศบาลต าบลบางกระทึก๑๓๕ 
           ประวัติความเป็นมา 
   ต าบลบางกระทึกเป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านในพื้นที่ และละแวกใกล้เคียง เพ่ือร่วมท ากิจกรรม
งานบุญ งานกุศล และงานรื่นเริงต่างๆ ตามประเพณีในงานนั้นจะมีมหรสพ การละเล่นตามประเพณี 
และวัฒนธรรมพื้นบ้านกันอย่างสนุกสนาน เสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นประจ าทุกฤดูกาลโดยเฉพาะ
ภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยว จึงเป็นที่กล่าวขานกันติดปากว่า ต าบลนี้เป็นต าบลที่สนุกสนานอึกทึก
ครึกโครมตลอดทั้งปี ชาวบ้านในต าบล และต าบลใกล้เคียงจึงเรียกพ้ืนที่แห่งนี้ว่า “เทศบาลต าบลบาง
กระทึก” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
        เทศบาลต าบลบางกระทึก เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ ๑๒.๘๔๗ ตารางกิโลเมตร มี
หมู่บ้านตามกฎหมายปกครองลักษณะท้องที่  จ านวน ๘ หมู่บ้าน มีการแบ่งชุมชนออกเป็น ๑๗ ชุมชน 
เปลี่ยนแปลงฐานะโดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระทึกเป็นเทศบาลต าบลบางกระทึก ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๑ มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปวัดคงคารามดอนหวาย ตลาดริมน้ าดอนหวาย แม่น้ าท่าจีน เจดีย์และ
พืช ผักผลไม้ต่างๆ ซึ่ง มีความหมายว่า ในเขตเทศบาลต าบลบางกระทึก มีวัดคงคาราม ดอนหวาย  
ตลาดริมน้ าดอนหวายอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นจุดเด่นของต าบลบางกระทึก มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ แม่น้ าท่าจีนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลต าบลบาง
กระทึก คนพายเรือ อันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเทศบาลและวิถีการด าเนิน ชีวิต
ของประชาชนต าบลบางกระทึก เจดีย์และดอกบัว ซึ่งสื่อความหมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
และความเป็นเมืองอันเป็นแหล่งที่ตั้งของสถานที่ ส าคัญทางศาสนา พืช ผัก ผลไม้ ที่บ่งบอกถึงความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารของเทศบาลต าบลบางกระทึก 

วิสัยทัศน์ (vision) “บริหารอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 

พันธกิจ(mission) ของเทศบาลต าบลบางกระทึก 
      ๑. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

๒. ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      ๓. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
      ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
      ๕. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและสามารถตรวจสอบได้ 
      ๗. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือบริการประชาชน 
 

                                                           
๑๓๕เทศบาลต าบลบางกระทึก http://www.bangkrateuk.go.th สืบคน้เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐.   



๗๔ 

 

   เป้าประสงค์ 
      ๑. พัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และท านุบ ารุงศาสนา 
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
      ๒. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพัฒนาอาชีพของประชาชน 
      ๓. ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ๔. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
      ๕. บริหารการปฏิบัติงานองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
      ๖. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    ๔) โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐ๑๓๖  
        สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จ 

พระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ได้มีพระราชด ารัส สรุปความว่า “คนไร่ขิงมีใจกว้างความสามารถสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ 
แต่ในท้องถิ่นเป็นบริเวณท่ีมีน้ าเสียซึ่งจะมีผลกระทบสุขภาพของนักเรียน วัดน่าจะสร้างสถานที่พักฟ้ืน 
๔-๕ เตียง” จากพระราชด ารัส ดังกล่าว 

   พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จึงได้ด าเนินการตามพระราชประสงค์โดย
จัดสร้างโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง โดยใช้เงินบริจาคจากศรัทธาของประชาชน รวมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๙๕,๗๗๘,๔๙๔ บาท 

   กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ก าหนดให้เป็น “ศูนย์พัฒนาการ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับผิดชอบการด าเนินการปูองกัน และ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิด           
ที่ท าการ “ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และได้เปิด
บริการผู้ปุวย อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา 
              ปัจจุบันมีจักษุแพทย์ สาขาเฉพาะทางต่างๆ รวม ๒๘ ท่าน เป็นสถาบันผลิตจักษุแพทย์ 
และจักษุแพทย์เฉพาะทางเฉพาะ โดยมีแพทย์ประจ าบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีละ ๕ ราย 

   โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ผู้สูงอายุ  อาทิ ร่วมกับทีมแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์                
อัครราชกุมารี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ สมาคมวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานีโทรทัศน์ TNN ๒ สโมสรไลออนส์วาสุกรี บริษัท ไทยลักษณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จ ากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแสงส่องไทย ด้วยรักจากใจมอบ 

                                                           
๑๓๖โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐ https://www.metta.go.th/aboutus/metta-history 

สืบค้นเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐.   

https://www.metta.go.th/aboutus/metta-history


๗๕ 

 

ให้ผู้สูงอายุ ในโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ร่วมมอบแว่นสายตาแด่ผู้สูงอายุ               
ซ่ึงจะมีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง) มาให้บริการตรวจสุขภาพตา วัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ และ
ผู้สูงอายุที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

   ๕) ชมรมผู้สูงอายุเมตตาประชารักษ์ ไร่ขิง๑๓๗  
       เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม 

สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี โดยเป็นชมรมแรก
ของอ าเภอสามพราน มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งชมรม คือ เพ่ือเป็นศูนย์รวมของบรรดาผู้สูงอายุ เพ่ือที่จะส่งเสริมในด้านสุขภาพ
พลานามัยของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่น กิจกรรม
สันทนาการ,กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 
(หนังสือที่ระลึกงานครบรอบ ๑๐ ปี ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โดยสมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุเมตตาประชารักษ์ ไร่ขิง เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ด้วย ซึ่ ง
ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ มีพลังที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เพราะมีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาสู่สังคม 

   กิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้แก่ 
กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และผู้อ่ืนในครอบครัว , กิจกรรมการไปศึกษาดูงานชมรม
ผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาล, การให้ความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหาร และการประกอบอาหารที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยนักโภชนาการของโรงพยาบาล โดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุเป็น
อย่างมาก คือ กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานโรงพยาบาล โดยเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้ท างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในแผนกต่างๆ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถเลือกได้ตามความสมัครใจ โดยเป็นกิจกรรมที่
พิสูจน์ความสามารถว่า ผู้สูงอายุนั้นยังมีความสามารถในการท างานได้เหมือนกับช่วงวัยอ่ืนๆ  

    ๖. ชมรมผู้สูงอายุท่าตลาดร่วมใจ๑๓๘  
                   ต าบลท่าตลาดมีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๔๓๙ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องถิ่น รศ.๑๑๖ ขึ้น โดยตั้งเป็นที่ตั้งอ าเภอและพระยาสุนทรศรีพิชัยสงครามราม
ภักดีสุริยพาหะ (อ้ี กรรณสูต) ให้ชื่อว่า “ ตลาดใหม่” ขึ้นกับมณฑลนครชัยศรี พระประทีปประชาชน 
(โปฺะ กรรณสูต) ได้สร้างตลาดขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ พระยาสุนทรบุรีศรีฯ จึงสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ 
 

                                                           
๑๓๗วัดไร่ขิง, ๒๕๔๕; ประวัติชมรมผู้สูงอายุไร่ขิงเมตตาประชารักษ์, ๒๕๕๐. วารสารฉบับภาษาไทย  

สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  และศลิปะปีที่ ๑๐ ฉบับท่ี ๑ เดือนมกราคม –เมษายน ๒๕๖๐ หน้า ๑๑๗๕-๑๑๗๖, 
๑๗๘๒) 

๑๓๘แสดงรายการชมรมผูสู้งอายุ  http://hpc4.go.th/hpd/pop/eldery_club_disp.php?id=77 

เข้าถงึเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



๗๖ 

 

เป็นลักษณะตลาดถาวร ฝากระดานไม้ มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ นั้นเองพระยา
สุนทรบุรีศรีฯ  จึงได้ย้ายที่ท าการอ าเภอไปอยู่ที่ต าบลสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน 
เนื่องจากสถานทีเ่ดิมคับแคบเกินไปท่ีตั้งอ าเภอก็เลยเปลี่ยนเป็นต าบลตลาดใหม่ และได้มีการเปลี่ยนชื่อ
ต าบลอีกครั้งเป็น”ต าบลท่าตลาด” แล้วได้ใช้ชื่อนี้จนถึงทุกวันนี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด (อบต.ท่าตลาด) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาด
กลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีอาณาเขตพ้ืนที่ ๑๐.๕๔ ตร.กม.มีประชากรทั้งสิ้น ในเขต อบต. 
๙,๗๓๐ คน และจ านวนหลังคาเรือน ๕,๑๐๘ หลังคาเรือน อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท าสวนฝรั่ง
,ท าสวนส้มโอ,มะพร้าว,ท าสวนดอกไม้ เป็นต้น อาชีพเสริม รับจ้างภาคอุตสาหกรรม/ค้าขาย 

  ค าขวัญอบต.ท่าตลาด : ทองม้วนเลิศรส     ผลไม้สดหวานฉ่ า 
                            หัตถกรรมดินขาว   อ าเภอเก่านามระบือ 
  ชมรมผู้สูงอายุท่าตลาดร่วมใจ ตั้งอยู่ทีต่ าบล ท่าตลาด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

จ านวนสมาชิกชมรม ๙๓๙ คน สถานที่ตั้งชมรม/ที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด 
ผ่านการประเมินเกณฑ์ชมรมคุณภาพ ผ่าน  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖  ผลงานเด่นที่สุดของชมรม  การแสดง
เพลงพื้นบ้าน (คณะล าตัด)  

   ๗) วัดไร่ขิง๑๓๙  
       วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ าท่าจีนหรือเรียกอีกชื่อว่าแม่น้ า 

นครชัยศรี ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์ฝุายมหานิกาย จัดสร้างโดย 
"สมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (พุก)" โดยสร้างขึ้นในปีพ.ศ. ๒๓๙๔ มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ ระหว่างวันขึ้น ๑๓ ค่ า ถึงแรม ๓ ค่ า เดือน 
๕ และช่วงเทศการตรุษจีนทุกปีจะมีงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจ าปี ซึ่งเป็นงาน
ใหญ่ของชาวนครปฐม เดิมเป็นวัดราษฏร์ ต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

  ส าหรับชื่อวัดนั้น มีเรื่องเล่าว่า พื้นที่วัดในอดีตมีชาวจีนปลูกบ้านอาศัยอยู่กันเป็นจ านวนมาก
และนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนในแถบนี้ว่า “ไร่ขิง” ต่อมา 
เมื่อมีชุมชนหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดเพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ดังนั้น วัดจึง
ได้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้านหรือชุมชนว่า “วัดไร่ขิง”  

  องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๒ นิ้วเศษ สูง  
๔ ศอก ๑๖ นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานอยู่บนฐานชุกชี ๕ ชั้น จากหนังสือประวัติของวัดไร่ขิงได้
กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญมาจากวัดศาลาปูน โดยน าล่องมาทางน้ าด้วยการท า
แพไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าแพลูกบวบรองรับองค์พระปฏิมากรณ์ เมื่อถึงหน้าวัดไร่ขิงจึงได้อัญเชิญขึ้น  
ประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๕ ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดี จึงมีประชาชน 
จ านวนมากมาชุมนุมกัน ในขณะที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแพ สู่ปะร าพิธี ได้เกิดอัศจรรย์แสงแดด
ที่แผดจ้ากลับพลันหายไป ความร้อนระอุในวันสงกรานต์ก็บังเกิดมีเมฆด ามืดทะมึน ลมปั่นปุวน             

                                                           
๑๓๙วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม, ประวัติหลวงพ่อวัดไร่ขิง, (นครปฐม: หจก. พี วาย พริ้นติ้ง 

จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๗-๙.   



๗๗ 

 

ฟูาคะนอง และบันดาลให้มีฝนโปรยลงมาท าให้เกิดความเย็นฉ่ าและเกิดความปิติ ยินดีกันโดยทั่วหน้า
ประชาชนที่มาต่างก็พากันตั้งจิตอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกันว่า 

“หลวงพ่อจะท าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดับความร้อนร้ายคลายความทุกข์ให้หมดไป                 
ดุจสายฝนที่เมทนีดลให้ชุ่มฉ่ า เจริญงอกงามด้วยธัญญาหารฉะนั้น” 

    ๘) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม๑๔๐  

   วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่ธรณีสงฆ์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ อาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง 
พระอารามหลวง ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ ที่ วข.๔๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ลงนามโดยพระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  

  เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๒ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ 
  โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๓๔-๓๒๖๙๑๒  เว็บไซต์ : www.rk.mcu.ac.th 
  ประวัติความเป็นมา 
   ปฐมเหตุสืบสานปณิธานเดิมพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญา 

อินฺทปญฺ มหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ท่านพระ
เดชพระคุณได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมศึกษาแก่คณะสงฆ์และเยาวชนเป็นอย่างมาก ใน
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นพระเดชพระคุณได้รับภาระส าคัญในการให้ความอุปถัมภ์ทั้งในส่วน
แผนกธรรม แผนกบาลี และมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างที่เห็นประจักษ์โดยทั่วไป โดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น พระเดชพระคุณได้แสดงเจตจ านงอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ด้วยเล็งเห็นว่าวัดไร่ขิงนั้นมีศักยภาพ             
มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน อุปถัมภ์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่คณะสงฆ์ได้ 

    ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้า
คณะอ าเภอพุทธมณฑล (ปัจจุบันเป็น พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม) ได้สืบสาน
ปณิธานต่อจากพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้ด าเนินการขอจัดตั้งเป็นหน่วยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  จังหวัด
นครปฐม โดยความเห็นชอบของพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์(เอ้ือน หาสธมฺโม) เจ้าคณะภาค 
๑๔ ในขณะนั้น พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ และสภา
มหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติเปิดหน่วยวิทยบริการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรังสี) รองอธิการบดี
ฝุายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการบริหารหน่วย            
วิทยบริการ ตั้งแต่นั้นมา 

 
 

                                                           
๑๔๐ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                       

ราชวิทยาลัย  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. http://www.rk.mcu.ac.th/ เข้าถึงเมื่อ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

http://www.rk.mcu.ac.th/


๗๘ 

 

   โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

(พธ.บ.) สาขาวิชาการ จัดการเชิงพุทธ และระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
(พธ.บ) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  

   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต(พธ.บ) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน(ป.สศ.)  

   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติให้สอนระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
(พธ.บ) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   หน่วยวิทยบริการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและนโยบายมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์ด้วยดีจากคณะสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะกรรมการก ากับ
ดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

   ต่อมา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ได้
เข้าตรวจความพร้อม ณ หน่วยวิทยบริการคระสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มี
มติเห็นสมควรให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม และสภา
มหาวิทยาลัย ในความประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง 
วิทยาลัยสงฆ์ โดยยกฐานะหน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขึ้นเป็น 
“วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้มีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ หน้า ๒๖ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่นั้นมา และสภา
มหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้พระราชวรเมธี(ประสิทธิ์ พฺรหมฺร สี) รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นรักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัย ที่ ๘๔๐ / ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 

   โดยในปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยหมาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตร อันได้แก่ 

       ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
       ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
       ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชการจัดการเชิงพุทธ 
       ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 



๗๙ 

 

       ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
       ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
   ซึ่งตลอดในเวลาที่ผ่านมา มีนิสิตส าเร็จการศึกษาทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ จ านวนทั้งสิ้น ไม่

น้อยกว่า ๗๐๐ รูป/คน 
 
๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  งานวิจัยในประเทศ 
  ดร.ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์๑๔๑ ท าการวิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ

ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินชีวิตและการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน พบประเด็นปัญหาผู้สูงอายุที่เด่นชัด คือ ปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ  ประเด็นปัญหาทั้งสองอย่างล้วนส่งผลก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา พัฒนาการ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  พบว่าการที่จะดูแลสุขภาพให้
ครอบคลุมแบบองค์รวมได้นั้นการควบคุมร่างกายและจิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง   
โดยแนวคิดทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงองค์รวมในการด าเนินชีวิตที่ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านภาวะจิตและด้านปัญญา องค์รวม ๓ ด้านดังกล่าวจึงมีชื่อ
ว่า ไตรสิกขา ส าหรับการประยุกต์แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ
ผู้สูงอายุสู่การด าเนินชีวิตที่ดีงามได้นั้น หลักไตรสิกขาเป็นหลักการ  ถูกน าไปใช้พัฒนาในด้าน ๔ ด้าน  
คือ หลักภาวนา ๔ โดยบุคคลที่ประยุกต์ หลักภาวนา ๔ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลลัพธ์จากการพัฒนา
ทัง้ ๔ ด้าน คือความสุข เพราะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง  

  ภิรมย์ เจริญผล๑๔๒ ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
: กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาสาเหตุและ
สภาพปัญหาของผู้สูงอายุ พบว่า สาเหตุที่ผู้สูงอายุเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากการ
ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีที่อยู่อาศัย และอยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข ตามล าดับ และสภาพปัญหา ๔ ด้านมี
ดังนี้ (๑) ด้านร่างกาย  พบว่า ผู้สูงอายุมีอาการของโรคต่างๆ ที่พบในวัยของผู้สูงอายุ 
 (๒) ด้านจิตใจ พบว่า  ผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลในเรื่องความเจ็บปุวย และมีอาการซึมเศร้า (๓) ด้าน
สังคมในการอยู่ร่วมกัน พบว่า ผู้สูงอายุ มีปัญหาการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันให้เป็นสุข (๔) ด้าน
เศรษฐกิจและรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา จะได้รับบริการต่างๆ จากสถานสงเคราะห์ 
ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในพระพุทธศาสนา  พบว่า (๑) 
หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านร่างกาย ได้แก่ ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ และอริยสัจ ๔ 
 
                                                           

๑๔๑ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ,์ ดร., การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา.  พย.บ.,ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา), พธ.ด (พระพุทธศาสนา)  สาชาวิชาพระพุทธศาสนา  
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: วิทยาเขตขอนแก่น), ๒๕๕๕. 

๑๔๒ ภิรมย์ เจริญผล, ศกึษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ใชในการด าเนินชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาผู
สูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม.  วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓.         



๘๐ 

 

(๒) หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ  ได้แก่ การรักษาศีล ๘ ไตรสิกขา บุญ
กิริยาวัตถุ  และการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (๓) หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน
สังคมในการอยู่ร่วมกัน ได้แก่  โลกธรรม ๘  พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ คารวะธรรม อคติ ๔ และ
ขันติ  โสรัจจะ (๔) หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ ได้แก่ 
อิทธิบาท ๔ ละเว้นอบายมุข และทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ผลการศึกษาวิเคราะห์การน าหลักพุทธธรรม
มาใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ พบว่า มี ๔ ด้าน ดังนี้ (๑) ปัญหาด้านร่างกาย  
พบว่า ผู้สูงอายุมีการยอมรับสภาพความจริงของสังขาร มีความเชื่อในกฎแห่งกรรม จึงปลงตกและการ
ปล่อยวาง (๒) ปัญหาด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม การบ าเพ็ญทาน การรักษาศีล 
และการเจริญภาวนา (๓) ปัญหาด้านสังคมในการอยู่ร่วมกัน พบว่า ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม 
การคบหากัลยาณมิตร มีเมตตากรุณาต่อกัน มีความอดทน อดกลั้น และระงับความโกรธ (๔) ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ละเลิกอบายมุข และรู้จัก
ประมาณตน  
    ศักดา  ภาคจันทึก๑๔๓ ท าการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระ
สังฆาธิการ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ๑) พระภิกษุมีความเห็นต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านปัญญา 
รองลงมา คือ การพัฒนาปัญญา :ด้านสมาธิ การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านศีล (การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม) ตามล าดับ ๒) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของพระภิกษุต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุที่มีอายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และ
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ส่วนพระภิกษุที่มีพรรษา และวุฒิการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธเป็นไปตามสมมติฐาน ๓)ข้อเสนอแนะของพระภิกษุเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า (๑)
ด้านศีล การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม พระสังฆาธิการควรสนับสนุนให้พระสงฆ์ในการปกครองหมั่น
ศึกษาในการท่องพระปาติโมกข์และความหมายให้มากขึ้น  ควรให้พระสงฆ์ช่วยเป็นหูเป็นตาแทน           
พระวินยาธิการเพ่ือความสงบเรียบร้อยด้านการปฏิบัติวินัยของพระภิกษุ  สามเณร และควรจัดอบรม
ความรู้เกี่ยวกับโทษของการฉันอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ดิบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข (๒) ด้านสมาธิ
การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ พระสังฆาธิการควรให้ก าลังใจในการศึกษาและแสดงให้เห็นถึงคุณของ
การศึกษา พระสังฆาธิการควรให้ความสนใจในการอบรมสั่งสอนพระสงฆ์ในการปกครอง รวมไปถึง 

                                                           
๑๔๓ศักดา ภาคจันทึก, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการ  อ าเภอล า

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑติวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช, ๒๕๕๗.) 
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จุดเล็กจุดน้อยที่อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของพระสงฆ์ และควรจัดหากิจกรรมเบา ๆ ให้
พระสงฆ์บวชใหม่ได้ปฏิบัติเพ่ือการปรับตัวที่ค่อยเป็นค่อยไป (๓) ด้านปัญญา : การพัฒนาปัญญา พระ
สังฆาธิการควร ให้พระสงฆ์ในการปกครองได้หมุนเวียนการเป็นผู้น าการท าวัตรสวดมนต์เพ่ือความ
ช านาญ พระสังฆาธิการควรมีการพูดคุยสั่งสอนเรื่องการเรียนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์  เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของพระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการควรหาวิธีการแก้ไขร่วมกับ
คณะสงฆ์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

วิไลวรรณ อาจาริยานนท์๑๔๔ การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธ
ธรรม ส าหรับผู้สูงอายุผลการวิจัยพบว่า การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุศึกษาจาก ๑. ผู้สูงอายุทั่วไป ใน ๓ 
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ ๑) ความต้องการความสุขของผู้สูงอายุแยกเป็น ๒ ด้าน คือ ความต้องการ 
ความสุขทางกาย และความต้องการความสุขทางใจ ๒) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินชีวิตที่ท าให้
ผู้สูงอายุไม่มีความสุขมี ๒ ด้าน คือ อุปสรรคทางกายและอุปสรรคทางใจ ๓) รูปแบบในการด าเนินชีวิต
ที่ผู้สูงอายุคาดหวังหลังวัยเกษียณ พบว่า แนวคิดเรื่องความสุขของผู้สูงอายุให้ความส าคัญต่อความสุข
มากขึน้กว่าเดิมทั้ง ๒ ด้าน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพอใจในรูปแบบการด าเนินชีวิตปัจจุบันแล้ว มีส่วน
น้อยที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ๒. ศึกษาจากหลักการและแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ ต่อความสุขมากขึ้น
กว่าเดิมทั้ง ๒ ด้าน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพอใจในรูปแบบการด าเนินชีวิตปัจจุบันแล้ว มีส่วนน้อยที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง ๓. ศึกษาจากหลักการและแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ ต่าง ๆ พบว่า ล้วนให้ความรู้
และข้อแนะน าที่ดีในการปฏิบัติตนในวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้เพ่ือสุข
ภาวะที่ดีต่อไปได ้
  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน จะต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความรู้ความสามารถ ปรับทัศนะคติ และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ท าให้
องค์การประสบผลส าเร็จตามที่องค์การได้ต้ังวัตถุประสงค์และเปูาหมายเอาไว้  ในการหาแนวทาง 
การจัดการตนเอง ของผู้สูงวัยโดยใช้หลักพุทธธรรม  ที่หน่วยงานหรือองค์การนั้นก าหนดวางแผน วาง
นโยบายไว้แล้ว  รูปแบบหลายๆ อย่างที่นักวิชาการได้ศึกษาทดลองน ามาใช้เป็นกระบวนการในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน ให้เกิดความรู้ความสามารถ ในการหาแนวทางการ
จัดการตนเอง ของผู้สูงวัยโดยใช้หลักพุทธธรรม ให้เป็นประโยชน์องค์กรของตน  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๑๔๔ วิไลวรรณ อาจาริยานนท์, การศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลกัพุทธธรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ, พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑติ(พระพุทธศาสนา), (บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย). 
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๒.๗  กรอบแนวคิดของการวิจัย(Conceptual Framework) 
 คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากแนวคิดการพัฒนายั่งยืน  แนวคิดการจัดการ
ตนเองของผู้สูงวัยโดยใช้หลักพุทธธรรม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๖  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

หลักพุทธธรรม  

๑. พัฒนาด้านพฤติกรรมเรียกว่า ศีล 

๒. พัฒนาด้านจิตใจเรียกว่า สมาธ ิ

๓. พัฒนาด้านปัญญาเรียกว่า ปญัญา 
 

แนวทางการจัดการตนเอง ของผู้สูงอายุ
โดยใช้หลักพุทธธรรม 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก  
(in-depth interview) 

พัฒนาแนวทางการจัดการ
ตนเองของผู้สูงอาย ุ โดยใช้

หลักพุทธธรรม 

             

             ไตรสิกขา   

แนวทางการจัดการตนเองของผู้สูงวัย                 
โดยใช้หลักพุทธธรรม 

๑. การเสริมสร้างพลังทางกาย 

๒. การเสริมสร้างพลังทางศีล 

๓. การเสริมสร้างพลังทางจิต 

๔. การเสริมสร้างพลังทางปัญญา 

ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยด าเนินการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอน
ในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔  วิธีการด าเนินการวิจัย 
๓.๕  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) การศึกษาภาคสนาม (field studies) เพ่ือประมวลความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้สูงอายุ องค์กรชุมชน ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง                  
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก 
 ๑) การเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับหลักธรรมไตรสิกขาและสุขภาวะผู้สูงอายุ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ แล้วน าไปก าหนดกรอบในการวิจัย 
 ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงานภาครัฐ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น  เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบและสถานการณ์สุขภาวะผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  โดยคณะผู้วิจัยจะก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์
เป็นแนวค าถาม (Guideline) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก มีหัวข้อค าถามที่ครอบคลุมรายละเอียดที่ต้องการ
ศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ 
 ๓) การจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) จัดขึ้นหลังจากที่ได้เก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเรียบร้อยแล้ว โดยผู้วิจัยจะเข้าร่วมการสนทนากลุ่มกับ ตัวแทนเทศบาลเมืองไร่ขิง 
เทศบาลต าบลบางกระทึก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  กลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตลาด วัดไร่ขิง  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นต้น เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
ย่อย ไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๔) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวค าถามที่ผู้วิจัย
ออกแบบ และได้ รับการตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ   นอกจากนี้ก็ ใช้
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กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสนทนาแบบไม่เป็นทางการ    
 ๕) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ แล้วน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากส่วนต่างๆ มาสังเคราะห์รวมกัน 
 
๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ผู้สูงวัยขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  เป็นกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ ๓ กลุ่ม ๑) กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  จ านวน           
๙ รูป/คน ๒) กลุ่มบทบาทสตรี ต าบลไร่ขิง จ านวน  ๘ คน และ ๓) กลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕ รูป/คน 

การคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ องค์กรชุมชน  
การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน  เฉพาะใน
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมีหลักในการเลือกตัวอย่าง โดยใช้การเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฏี 
(theoretical samping) ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้สูงอายุและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ในองค์กรชุมชนที่ก าหนด รวมถึงทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นอีก
ด้วย เพ่ือที่จะได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้ ผู้วิจัยยังเลือกผู้ให้ข้อมูล จาก
บุคคลภายนอกชมรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งข้อมูลจากทั้ง ๒ 
ส่วนนี้ จะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน ดังนี้ 

    ๑) กลุ่มผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

    ๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ในโรงพยาบาลเมตตาประชารัฐ อ าเภอสามพราน 
 จังหวัดนครปฐม 

๓) พระภิกษุ วัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๔) กลุ่มฆราวาสที่เป็นพุทธศาสนิกชนของวัดไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัด 

นครปฐม 
๕) ผู้สูงอายุ จาก ๓ ชุมชน ในองค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

คือ วัดไร่ขิง ท่าตลาด ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  
๖) คณาจารย์ที่ปฏิบัติการอยู่ในวิทยาลัยสงฆ์  

  
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    การวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดของแบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลที่
ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่าง องค์กรชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่
ผู้วิจัยต้องการทราบ และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษา
ภาคสนามเป็นหลัก ดังนั้นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
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             ๓.๑.๑  ชุดสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ตามแนวค าถามที่ผู้วิจัยออกแบบ 
และได้รับการตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ สอบถามความคิดเห็นการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 

 อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ  ด้านศีล  (พฤติกรรม) ด้าน
สมาธิ (จิตใจ) ด้านปัญญา และกิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ควรมีอะไรบ้าง 

      ๓.๑.๒. แบบสอบถามการสนทนากลุ่มย่อย (Focused Group Discussion)ประกอบด้วย 
  ๑) ประเด็นค าถามเพ่ือการสนทนากลุ่ม 
  ๒) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  ๓) ปัญหาที่ต้องการทราบ 
  ๔) ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมการสนทนากลุ่มย่อย 
  ๕) ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อยและข้อเสนอแนะ 

 ทั้งนี้มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 การสร้างเครื่องมือ  
 มีข้ันตอนของการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้
แนวทางในการก าหนดกรอบการสร้างเคร่ืองมือ 
     ๒) ก าหนดกรอบในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามโดย
ยึดกรอบของการสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ ตามค าถามวิจัยที่ต้องการค้นหาค าตอบ 

        ๓) ลักษณะของเคร่ืองมือการวิจัยของแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
โครงสร้างปลายเปิดของนโยบาย และแนวทางปฏิบัติขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่สร้างจากการใช้โครงสร้างและเนื้อหาตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ นโยบาย คสช. เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ปฏิญาณผู้สูงอายุ
ไทย และนิยามของแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยนี้ ร่วมกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารข้อมูล 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์นี้จะเป็นชนิดปลายเปิด  เพ่ือให้ได้ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ริเร่ิมท าขึ้นเอง  

       ๔) น าเสนอร่างเคร่ืองมือการวิจัยของแบบสัมภาษณ์ ต่อคณะผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรับการ
ตรวจสอบและน ามาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
๓.๔  วิธีการด าเนินการวิจัย 

        ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก 
   ๓.๔.๑  การเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาวะผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แล้วน าไปก าหนด
กรอบในการวิจัย 



๘๖ 
 

    ๓.๑.๒  การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารองค์กรชุมชน 
เจ้าหน้าที่ พนักงานภาครัฐ ผู้สูงอายุ เป็นต้น  เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและ
สถานการณ์สุขภาวะผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  โดยผู้วิจัยจะก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เป็นแนวค าถาม 
(Guideline) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก มีหัวข้อค าถามที่ครอบคลุมรายละเอียดที่ต้องการศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้ 
   ๓.๑.๓  การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  จัดขึ้นหลังจากที่ได้เก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเรียบร้อยแล้ว  โดยคณะผู้วิจัยจะเข้าร่วมการสนทนากลุ่มกับ อาจารย์
มหาวิทยาลัย พระวัดไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตลาด เป็นต้น เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้จากการสนทนาไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางการจัดการตนเองของผู้
สูงวัยโดยใช้หลักพุทธธรรม 
 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
              การเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
             ๓.๕.๑  ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และขอหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
             ๓.๕.๒  ส่งจดหมายแนะน าตัวเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย  พร้อมทั้งขอความสมัครใจ
ในการร่วมเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์และตอบค าถาม 
             ๓.๕.๓  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ จ านวน ๒๕ รูป/คน  
             ๓.๕.๔  น าค าตอบที่ได้จากการรวบรวมคร้ังที่ ๑ มาท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และมีความ
น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกลุ่มเพ่ือนนักวิจัย (peer examination) โดย
ให้เพ่ือนนักวิจัย แสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับข้อมูล และการสรุปผล เพ่ือลดความ
อคติ หรือความล าเอียงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานวิจัยเป็นข้อมูลผลการวิจัยที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และสมบูรณ์๑  สร้างเป็นแบบการสนทนากลุ่มย่อย ฉบับที่ ๒ เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focused Group Discussion) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๕ คน พิจารณายืนยันหรือเสนอแนะ
เพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น     
 

                                                           
๑องอาจ นัยพัฒน์. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสามลดา. ๒๕๔๘).    



๘๘ 
 

การก าหนดวิธีการจัดกระท าข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนามของการสัมภาษณ์เชิงลึก มา

ท าการลดทอนข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งกระบวนการนี้ได้ท าควบคู่ไปกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

  การลดทอนข้อมูล เป็นการน าข้อมูลในภาคสนามของการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์แล้ว
จัดลงในหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเลือกหาจุดที่น่าสนใจของแต่ละประเด็น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล 
ทีม่ีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา 

  การตรวจสอบข้อมูล เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
โดยพิจารณาถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล จากการสนทนาพูดคุยร่วมกับกลุ่มเพ่ือน
นักวิจัย  โดยมีหลักฐานความสมเหตุสมผลประกอบระหว่างการสนทนา ความพอเพียงของข้อมูล  

 เมื่อได้ข้อมูลที่สังเคราะห์ร่วมกันกับกลุ่มเพ่ือนนักวิจัย น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามการ
สนทนากลุ่มย่อย ฉบับที่ ๒ เพ่ือน าไปใช้ในการสนทนากลุ่มย่อย (Focused Group Discussion) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๕ คน พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และน าผลการสนทนากลุ่มย่อย มา
พิจารณาสรุปผลเช่นเดียวกันกับการจัดกระท าข้อมูลคร้ังแรก 

       
๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

        ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์ ดังนี้ 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยในระยะนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือมุ่งพัฒนากรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎี ได้ก าหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์คร้ังที่ ๑ ที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๕ ท่าน 

ผู้วิจัยได้น าข้อความ ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา เป็นแนวโน้มในการบูรณาการหลัก          
พุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ด้วยการแบ่งกลุ่ม (Categorizing) ของความคิดและ
เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกที่เหมือนกันให้มาอยู่กลุ่มเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งประเด็น
ความคิดที่ต่างออกไป โดยมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มข้อมูลใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ความคิดที่เหมือนกัน 
(Thesis)ความคิดท่ีตรงข้าม (Anti-thesis) และ ความคิดแบบผสานกลมกลืน (Synthesis) และน ามา
สร้างเป็นแบบการสนทนากลุ่มย่อยรอบที่ ๒ เสนอในการประชุมกลุ่มย่อยของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. การประมวลความรู้รวบยอด (Conceptualization) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูล 
ความคิดและเนื้อหาทั้งหมดรวมเป็นประเด็นหลัก น าผลที่สรุปจากการสัมภาษณ์เสนอในที่ประชุมย่อย
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความถูกต้องยืนยันและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ๓. ผู้วิจัยรวบรวมผลการประชุมมาจัดกระท าข้อมูลตามขั้นตอนอีกคร้ังและสรุปผลการ
ด าเนินการวิจัยต่อไป 

 

๘๗ 



 

 
             การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา 
(DescriptiveMethod) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Document) การสังเกต (Observation) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focused Group Discussion) 
ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน ๒๕ รูป/
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้นําองค์กรท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ ในเทศบาล กลุ่มฆราวาสที่เป็น
ผู้สูงอายุ จาก ๓ ชุมชน ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
๔.๒  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๔.๓  ผลการสนทนากลุ่มย่อย 
๔.๔  ผลการบูรณาการหลักพุทธธรรม 

 สําหรับผลของการศึกษาในแต่ละส่วน มีสาระสําคัญและเนื้อหา สามารถประมวลทั้งในรูป 
ของตาราง และการวิเคราะห์บรรยาย ดังต่อไปนี้     
  
๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตารางที่ ๔.๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จํานวน ๒๕ รูป/คน เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องประชุมปัญญาภรณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 

ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
พระขวัญชัย สุจิตโต ชาย ๖๑ เจ้าอาวาส 
นายจําลอง  พุกทอง ชาย ๗๗ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นายชูเกียรติ  จูปราง ชาย ๗๓ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นายจรูญ  กันเปลี่ยน ชาย ๗๓ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
รตต.สมคิด  พูลจนะกิจ ชาย ๖๗ ข้าราชการเกษียณ 
นายดํารง  รอดทอง ชาย ๖๒ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง 
 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 



 ๘๙ 

ตารางที่ ๔.๑ (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

นางเฉลิม  เพ็ญเสวี หญิง ๖๙ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางฮุ่ยเตียง  พึงสายชล หญิง ๖๕ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางชุรีพร  เหมธนาม หญิง ๗๗ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางสุวิน  คงประชา หญิง ๗๘ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางสุวิว  ปิ่นประชา หญิง ๖๖ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางชั้น  กรทอง หญิง ๗๙ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางตะวัน  กิจสมัย หญิง ๖๘ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางสังเวียน  แต้จิ๋ว หญิง ๖๙ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางชั้น  กรทอง หญิง ๗๙ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
นางทิพวรรณ  พรดิเรกลาภ หญิง ๗๐ แม่บ้าน 
นางอัมพร  สุขน้อย หญิง ๗๑ แม่บ้าน 
นางสาวอร่าม  เชี่ยวบํารุงเกียรติ หญิง ๖๕ แม่บ้าน 
นางสําอางค์  อองเขาย้อย หญิง ๖๖ แม่บ้าน 
นางสาวโสภา  ศุภมงคล หญิง ๖๖ แม่บ้าน 
นางพยุง  แย้มประยูร หญิง ๗๐ กลุ่มอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน 
นางปิ่น  พุกประยงค์ หญิง ๖๓ กลุ่มอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน 
นางวิมล  หาญสวัสดิ์ หญิง ๗๔ กลุ่มอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน 
นางสมคิด  รุนิล หญิง ๖๔ กลุ่มบทบาทสตรี 
นางแว่นแก้ว  กุณฑล หญิง ๗๒ กลุ่มบทบาทสตรี 
 
 จากตาราง ๔.๑ พบว่าผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 
๒๕ รูป/คน เป็นเพศชายจํานวน ๖ คน เพศหญิงจํานวน ๑๙ คน โดยผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มนี้ มีอายุ 
ระหว่าง ๖๐-๖๕ จํานวน ๖ คน ๖๖-๗๐ จํานวน ๑๐ คน ๗๑-๗๕ จํานวน ๕ คน และ ๗๖-๘๐ 
จํานวน ๔ คน มีตําแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบันเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จํานวน ๑๒ คน 
แม่บ้าน จํานวน ๕ คน กลุ่มอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน จํานวน ๓ คน กลุ่มบทบาทสตรี จํานวน ๒ คน 
ข้าราชการเกษียณ จํานวน ๑ คน และรองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง จํานวน ๑ คน และเจ้าอาวาส ๑ รูป 
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๔.๒  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
             ประเด็นที่ ๑ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านศีล 
  การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้าน
ศีลพบว่า ผู้สูงอายุมาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระ และวันสําคัญทางศาสนา ได้ฟังธรรม ทําจิต 
อาสาที่วัด และบริจาคทรัพย์ เช่น ทําบุญสร้างพระ ทําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม รู้จัก 
การปล่อยวาง มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส  ทําให้เกิดพลังในการ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน เมื่ออยู่บ้านผู้สูงอายุใส่บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม สวดมนต์ในห้องพระ โดยมีการ  
ฝึกปฏิบัติในการรักษาศีล ๕ เป็นกิจวัตร ประจําทุกวัน ส่วนศีล ๘ ปฏิบัติเฉพาะวันพระ มีการดูแลและ 
ใสใจสุขภาพร่างกาย ความสะอาดของตนเอง ด้วยการรักษาจากทีมแพทย์พ้ืนบ้าน ซึ่งคอยดูแลสุขภาพ 
ความเจ็บปวดร่างกาย ตลอดทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน และเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับครอบครัว 
ในการทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีไปเที่ยวกับลูกหลาน ทําให้มีความสุข ฝึกการทํา 
อาหารชีวจิต ใช้ธรรมชาติบําบัดรักษาโรค มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนการทําอาหารสุขภาพ เช่น 
อาหารพ้ืนบ้าน โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนของตนจัดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ 
  จากการสัมภาษณ์คร้ังนี้สรุปได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า การเสริมสร้างสุขภาวะ  
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีล พบว่า ผู้สูงอายุมาร่วมกันปฏิบัติ 
ธรรมที่วัดทุกวันพระ และวันสําคัญทางศาสนา ได้ฟังธรรม ทําจิตอาสาที่วัด และบริจาคทรัพย์ เช่น 
ทําบุญสร้างพระ เมื่ออยู่บ้านผู้สูงอายุใส่บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม สวดมนต์ในห้องพระ โดยมีการ 
ฝึกปฏิบัติในการรักษาศีล ๕ เป็นกิจวัตร ประจําทุกวัน ส่วนศีล ๘ ปฏิบัติเฉพาะวันพระ ทําให้มีสุขภาพ 
ที่ดีขึ้น เกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม รู้จักการปล่อยวาง มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน  
แจ่มใส ทําให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อ่ืน มีการดูแลและใสใจสุขภาพร่างกาย ความสะอาดของ 
ตนเอง ด้วยการรักษาจากทีมแพทย์พ้ืนบ้าน ซึ่งคอยดูแลสุขภาพ ความเจ็บปวดร่างกาย ตลอดทั้งความ
เป็นอยู่ ในชีวิตประจําวัน  มีการฝึกทําอาหารชีวจิต  ใช้ธรรมชาติบําบัดรักษาโรค มีการนํา               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสอนการทําอาหารสุขภาพ เช่น อาหารพ้ืนบ้าน โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ชุมชนของตนจัดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ทั้งยังได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับครอบครัว ในการทํากิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี การได้ไปเที่ยวกับลูกหลาน ทําให้มีความสุข 
 ประเด็นที่ ๒ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านสมาธิ 
 การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้าน 
สมาธิ พบว่า ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับความรู้ด้านสมาธิจาก 
ทางชมรมผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติที่วัด นํากลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิสวดมนต์ ช่วงเช้า 
ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน ผลจากการฝึกด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตให้สงบ ทําใจให้มีความสุข
ปล่อยวาง ทําแล้ว รู้สึกสบายใจ มีสมาธิ  และความจําที่ดี  การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์               
ทําให้ได้กําลังใจจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท ฝึกจิตให้เข้มแข็งให้สามารถควบคุมตนเอง
ได้ เพ่ือไม่ต้องกังวลกับครอบครัว และทําให้ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมการฟ้ืนฟู
สุขภาพด้านจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุควบคู่กัน ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ 



 ๙๑ 

  จากการสัมภาษณ์คร้ังนี้สรุปได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า การเสริมสร้างสุขภาวะ  
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้าน 
สมาธิจากทางชมรมผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติที่วัด แล้วนํากลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิ 
สวดมนต์ ในช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน มีการจัดกิจกรรมการฟ้ืนฟูสุขภาพด้านจิตใจ และ  
สังคม ของผู้สูงอายุควบคู่กัน ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ ผลจากการฝึกด้านสมาธิ  
ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตให้สงบ ทําใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ทําแล้วรู้สึกสบายใจ มีสมาธิ และความจํา 
ที่ดี การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ทําให้ได้กําลังใจจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท ได้ฝึก 
จิตให้เข้มแข็งจนสามารถควบคุมตนเองได้ เพ่ือให้ไม่ต้องกังวลกับครอบครัว และทําให้ฟังคนใน 
ครอบครัวมากขึ้น 
 ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านปัญญา 
 การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้าน 
ปัญญา พบว่า ผู้สูงอายุมีการฝึกให้ดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รู้เท่าทันรู้สึก 
สบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคนอ่ืน ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ ความเข้าใจในตัวเอง  
การเห็นในสิ่งที่เป็นจริงทําให้มีความสุขที่แท้จริง ด้วยการเสพบริโภค การใช้สอยด้วยปัญญา และฝึก 
ปฏิบัติตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง การให้รู้จักการสื่อสาร เพ่ือจูงใจ และชักนําในการพัฒนา และ 
สร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับชุมชน การฝึกสมาธิ และปัญญาจะช่วยพัฒนาจิตใจทําให้ 
เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิตอ่ืน และสิ่งอ่ืน การนั่งสมาธิทําให้เรามีสติ ใจเย็น 
มีเหตุผลมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง สภาพจิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเพ่ือนคุยเวลามาวัดเพราะเป็นวัยเดียวกัน 
เพราะอยู่บ้านลูกไม่ค่อยได้คุยด้วย มีเหตุมีผล รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน มีการระงับจิตใจ  
ไม่ให้โกรธ เร่ิมฟังลูกพูดบ้างน้อยใจกับลูกหลานน้อยลง 
 จากการสัมภาษณ์คร้ังนี้สรุปได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญา ผู้สูงอายุมีการฝึกให้ดํารง 
ตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รู้เท่าทัน รู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคน  
อ่ืน ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ ความเข้าใจในตัวเอง การเห็นในสิ่งที่เป็นจริงทําให้มีความสุขที่ 
แท้จริง ด้วยการเสพบริโภค การใช้สอยด้วยปัญญา และฝึกปฏิบัติตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง การให้ 
รู้จักการสื่อสาร เพ่ือจูงใจ และชักนําในการพัฒนา และสร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับ 
ชุมชน การฝึกสมาธิ และปัญญาจะช่วยพัฒนาจิตใจ ทําให้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็น 
คุณค่าของชีวิตอ่ืน และสิ่งอื่น การนั่งสมาธิทําให้มีสติ ใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง สภาพ 
จิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเพ่ือนคุยเวลามาวัดเพราะเป็นวัยเดียวกัน เนื่องจากอยู่บ้านลูกไม่ค่ อยได้คุยด้วย 
มีเหตุมีผล รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน มีการระงับจิตใจไม่ให้โกรธ เร่ิมฟังลูกพูดบ้างน้อยใจ  
กับลูกหลานน้อยลง 
 ประเด็นที่ ๔ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ กิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  กิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า มีการสร้างสวนสุขภาพเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน 



 ๙๒ 

ชุมชนให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย สนามออกกําลังกาย สนามเด็กเล่น ลาน 
กิจกรรม การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน การออกกําลังกาย จัดกิจกรรม 
สร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยการหาเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน มี 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจสังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ร่างกายจิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้คําปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน 
ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน วิทยากรมา  
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ จัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวมคือ 
การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ใน 
การจัดกิจกรรมกลุ่ม เสนอแนะว่าควรแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ,ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี 
และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปีเพราะสุขภาพร่างกายต่างกัน การจัดกิจกรรมด้านศาสนาโดยนิมนต์พระมา 
สอนธรรมะการฟังและสนทนาธรรมจากนักบวชจัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัดทุกวันพระ สวดมนต์  
การทําบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกันจิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติธรรมในโอกาสพิเศษ 
ต่างๆร่วมกัน ควรมีการเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องทําสมาธิ ในโรงพยาบาล ระหว่างรอแพทย์ตรวจ 
การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุพ่ึงตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน  
แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กวัย  
เตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยมีผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อมร่วมดูแล เพ่ือการแสดง 
คุณค่า และมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของทรัพยากรในชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์คร้ังนี้สรุปได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วย มีการสร้างสวนสุขภาพเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนให้ผู้สูงอายุได้มาร่วม  
กิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย สนามออกกําลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน การออกกําลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุก 
กลุ่มอายุในชุมชน โดยการหาเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ บริการให้คําปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมอง
ให้ผู้สูงอายุทุกเดือน การจัดหานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน เป็นวิทยากรเพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ จัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวมคือ การมีสุขภาพดี 
คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง การจัดกิจกรรมด้าน 
ศาสนาโดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะการฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัด 
ทุกวันพระ สวดมนต์ การทําบุญ ตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน การทําจิตอาสาที่วัด และการถือ 
ศีลปฏิบัติธรรมในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน ควรมีการเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องทําสมาธิ                     
ในโรงพยาบาล ระหว่างรอแพทย์ตรวจ การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุพ่ึงตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้  
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชน
จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยมีผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความ
พร้อมร่วมดูแล เพ่ือการแสดงคุณค่า ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของทรัพยากรในชุมชน  



 ๙๓ 

ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ,ช่วงอายุ 
๗๐-๘๐ปี และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปีเพราะสุขภาพร่างกายต่างกัน 
  
๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มย่อย 
 ตารางที่ ๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 

ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ต าแหน่ง สังกัด ระดับ
การศึกษา 

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย 
, ผศ.ดร. 

ชาย ๔๕ อาจารย ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช 
วิทยาลัย 

ปริญญาเอก 

พระมหามฆวินทร์ ปริสุตฺตโม, 
ผศ.ดร. 

ชาย ๕๑ อาจารย ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

ปริญญาเอก 

พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร. ชาย ๕๐ อาจารย ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ปริญญาเอก 

ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ ชาย ๕๔ อาจารย ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ปริญญาเอก 
 

นายธนกฤษ รชตศิรกุล ชาย ๕๘ อาจารย ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล ปริญญาโท 

พระมหาพุฒิแผน ปัญญาธีโร ชาย ๕๘ พระภิกษุ วัดไร่ขิง ปริญญาโท 
พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร ชาย ๕๒ พระภิกษุ วัดไร่ขิง ปริญญาโท 
นายนิวัฒน์ หิรัญ ชาย ๖๒ พนักงาน

เทศบาล 
เทศบาลตาํบล 
บางกระทึก 

ปริญญาโท 

นายจักรชัย พลโพธ์ิทอง ชาย ๕๐ พนักงาน
เทศบาล 

เทศบาลตาํบล 
บางกระทึก 

ปริญญาตร ี

นายลือยศ บรรพกาญจน ชาย ๕๔ พนักงานอบต. องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าตลาด 

ปริญญาตร ี

นายวิชา วัฒนสังข์สิทธิ ์ ชาย ๕๗ นายกเทศมนตร ี องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าตลาด 

ปริญญาตร ี

นายจํารัส ตั้งตระกูลธรรม ชาย ๕๗ นายกเทศมนตร ี เทศบาลเมืองไร่ขิง ปริญญาตร ี
นางวัลลา คงธรรม หญิง ๖๓ ข้าราชการ

บํานาญ 
สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปริญญาโท 

นางสาวสุนันทา เอ๊าเจริญ หญิง ๕๓ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล 
เมตตาประชารัฐ 

ปริญญาโท 

นางสุวารี จิตต์บรรจง หญิง ๕๒ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล 
เมตตาประชารัฐ 

ปริญญาตร ี

 
 



 ๙๔ 

 จากตาราง ๔.๒ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย Focused Group 
Discussion) จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ รูป/คน เป็นเพศชายจํานวน ๑๒ คน เป็นเพศหญิงจํานวน ๓ คน โดย 
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ มีอายุระหว่าง ๔๐-๔๕ จํานวน ๑ รูป ๔๖-๕๐ จํานวน ๓ คน ๕๑-๕๕ จํานวน ๖ 
คน ๕๖-๖๐ จํานวน ๓ คน และ๖๑-๖๕ จํานวน ๒ คน โดยมีตําแหน่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
จํานวน ๕ รูป/ คน เป็นนายกเทศมนตรี ๒ คน พยาบาลวิชาชีพ ๒ คน เป็นพนักงานเทศบาลหรือ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ๒ คน เป็นพระภิกษุ ๒ รูป เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ๑ คน และ 
ข้าราชการบํานาญ ๑ คน โดยอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒ รูป มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ รูป/คน มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ คน วัดไร่ขิง ๒ รูป องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าตลาด ๓ คน โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐ ๒ คน เทศบาลเมืองไร่ขิง ๑ คน เทศบาลตําบล
บางกระทึก ๑ คน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑ คน ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญา
เอก ๔ รูป/คน ปริญญาโท ๕ คน ปริญญาตรี ๖ คน 
  
 ได้ทําการสนทนากลุ่มย่อย(Focused Group Discussion) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 
 ประเด็นที่ ๑ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านศีล 
 จากการสนทนากลุ่มย่อยคร้ังนี้สรุปได้ว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านศีล ผู้สูงอายุได้มาร่วมกัน
ปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระ และวันสําคัญทางศาสนา ใส่บาตร ฟังธรรม ทําจิตอาสาที่วัด และบริจาค
ทรัพย์ เช่น ทําบุญสร้างพระ ทําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดจิตใจที่ดีงาม รู้จักปล่อยวาง มีความเสียสละ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ทําให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ในขณะที่อยู่บ้านก็ใส่
บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม สวดมนต์ในห้องพระ โดยมีการฝึกปฏิบัติเป็นประจําทุกวัน คือ รักษาศีล 
๕ ส่วนศีล ๘ ปฏิบัติเฉพาะวันพระ มีการดูแลและใสใจสุขภาพร่างกาย ความสะอาด การรักษาแพทย์
พ้ืนบ้าน ซึ่งดูแลความเจ็บปวดร่างกาย และความเป็นอยู่ ในชีวิตประจําวัน ได้ รับการตรวจ 
สุขภาพตามหมอนัด หรือทุกๆปีการจัดทําไลน์กลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และ 
แจ้งกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวในการทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
การไปเที่ยวกับลูกหลาน ทําให้มีความสุข ใช้ธรรมชาติบําบัดรักษาโรค องค์กรชุมชนนําภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาสอนการทําอาหารสุขภาพ เช่น อาหารพื้นบ้าน อาหารชีวจิต ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชน 
จัดขึ้น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้ชีวิตอย่างไม่โดดเดี่ยว 
 ประเด็นที่ ๒ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ  ด้านสมาธิ 
 จากการสนทนากลุ่มย่อยคร้ังนี้สรุปได้ว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ ได้รับความรู้ ด้านสมาธิจากทางชมรมผู้สูงอายุ การฝึก 
ปฏิบัติที่วัด กลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิ สวดมนต์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน  
ผลจากการฝึกด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตให้สงบ ทําใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ทําแล้วรู้สึก   
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สบายใจ มีสมาธิ และความจําที่ดี มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ การได้กําลังใจจากคน
รอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งจนสามารถควบคุมตนเองได้ เพ่ือไม่ต้องกังวล
กับครอบครัว และทําให้ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพด้านจิตใจ และ
สังคม ของผู้สูงอายุควบคู่กัน ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคง เป็นสมาธิ ดําเนินการจัดกิจกรรมฝึก
สมาธิตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ ยืน เดิน นั่ง สงบจิตตั้งมั่นอยู่ในนิวรณ์ ๕ ได้แก่
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจิกิจฉา มีการจัดกิจกรรมให้พระไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ที่บ้าน และการกิจกรรมเสริมสร้างแนวสมัยใหม่ เช่น โยคะ ไทเก็ก ร้องเพลง             
วาดภาพ ปลูกต้นไม้ 
 ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านปัญญา 
 จากการสนทนากลุ่มย่อยคร้ังนี้สรุปได้ว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ด้านปัญญา) มีการฝึกให้ดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลง 
มัวเมา รู้เท่าทัน รู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคนอ่ืน ไม่ว้ าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ 
ความเข้าใจในตัวเอง การเห็นในสิ่งที่เป็นจริง ทําให้มีความสุขที่แท้จริง มีการบริโภค การใช้สอยอย่าง 
รู้เท่าทันด้วยปัญญา และฝึกปฏิบัติตน ให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ให้รู้จักการสื่อสารเพ่ือจูงใจ และชักนํา 
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับชุมชน เพ่ือให้คลายความทุกข์ที่มีอยู่ มี 
กิจกรรมช่วยพัฒนาจิตใจ ทําให้เข้าใจ ความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิตอ่ืน และสิ่งอ่ืน 
การนั่งสมาธิทําให้เรามีสติ ใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง สภาพจิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเหตุ  
มีผล รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน มีการระงับจิตใจไม่ให้โกรธ เร่ิมฟังลูกพูดบ้าง น้อยใจกับ 
ลูกหลานน้อยลง การตัด การละ การปลง การปล่อยวางอารมณ์ ฝึกผู้ฟังธรรมะให้เป็นผู้นํา และเตรียม 
เอกสาร เพ่ือนําธรรมะไปเผยแพร่ต่อไป 
 ประเด็นที่ ๔ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการ 
เสริมสร้างสขุภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 จากการสนทนากลุ่มย่อยคร้ังนี้สรุปได้ว่า กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการ 
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยการ 
สร้างสวนสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มี  
สนามออกกําลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ใน  
ชุมชน การออกกําลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยหาเงินทุน 
สนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน ชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยผู้อยู่ใน 
วัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม เพ่ือการแสดงคุณค่าและมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  
ของทรัพยากรในชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้คําปรึกษาด้านจิตใจ
ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ใน
ชุมชน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ จัดกิจกรรมสุข 
ภาวะแบบองค์รวม คือ การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการ  
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ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้านศาสนา โดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะ การฟังและสนทนา
ธรรมจากนักบวช จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัดทุกวันพระ สวดมนต์ การทําบุญตักบาตรและมาปฏิบัติ 
ธรรมร่วมกัน จิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน เปิดห้องสวดมนต์ 
หรือห้องทําสมาธิ ในโรงพยาบาล ระหว่างรอแพทย์ตรวจ จัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อยให้ผู้สูงอายุ
พ่ึงตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ เช่น การเย็บปักถักร้อย การทําขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเองสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่มช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี 
,ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปีเพราะสุขภาพร่างกายต่างกัน 
 
๔.๔ ผลการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ          
ขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ไตรสิกขา 

  

  

  

กลุ่มองค์การ
บริหาร 

ส่วนท้องถิ่น   

กลุ่มอาสาสมคัร
ประจําหมู่บ้าน 

กลุ่มบทบาทสตรี 
ตําบลไร่ขิง 

กิจกรรมบูรณาการ 
- ประชุมวางแผนกิจกรรม 
- จัดชมรมผู้สูงอายุ 
- จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ 
- บริการให้คําปรึกษา 
- สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
- จิตอาสา 
- ฝึกอบรมอาชีพ 
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สรุปผลโดยภาพรวม ผู้วิจัยพบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
บทบาทสตรี ตําบลไร่ขิงและกลุ่มอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน ใช้หลักธรรมไตรสิกขา(ศีล สมาธิ 
ปัญญา) นํามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วย การบูรณาการ เป็นการนําสิ่งที่แยกกันมาเชื่อมผสมประสานรวมเข้าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นกระบวนการหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทําให้ชีวิตมีความสมดุล     

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่ม ประกอบด้วยการสร้างสวน
สุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีสนามออก
กําลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน การ
ออกกําลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยหาเงินทุนสนับสนุน
จากภาครัฐหรือเอกชน ชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยผู้อยู่ในวัยก่อน
สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม เพ่ือแสดงถึงคุณค่าและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของ 
ทรัพยากรในชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้คําปรึกษาด้านจิตใจ 
ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ใน  
ชุมชน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ จัดกิจกรรม            
สุขภาวะแบบองค์รวม คือ การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการ  
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้านศาสนา โดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะ การฟังและสนทนา  
ธรรมจากนักบวช จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัดทุกวันพระ สวดมนต์ การทําบุญตักบาตรและมา 
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน จิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน เปิดห้อง  
สวดมนต์ หรือห้องทําสมาธิ ในโรงพยาบาล ระหว่างรอแพทย์ตรวจ จัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกิน 
ร้อย ให้ผู้สูงอายุ พึ่งตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ เช่น การเย็บปักถักร้อย การทําขนมไทย การร้อย 
พวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง  
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมท่ีได้จากการบูรณาการ ประกอบด้วย การประชุมวางแผนกิจกรรม 
จัดชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ บริการให้คําปรึกษา สวดมนต์ ปฏิบัติ ธรรม จิตอาสา และ
ฝึกอบรมอาชีพ  ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-
๗๐ ปี  ,ช่ ว งอายุ  ๗๐ -๘๐ ปี  และช่ ว งอายุ  ๘๐ -๙๐ ปี  เพร าะสุ ขภาพร่ า งกายต่ า งกั น 
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ไปในทางเดียวกัน 

 

 



 

 
   การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ

องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ (๑) 
เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
(๒) เพื่อศึกษากิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ(๓) เพื่อเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุข
ภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   

   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) และเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเชิงพรรณนา (Descriptive  Method) โดยการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร (Document) การสังเกต (Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มย่อย (Focused Group Discussion) โดยมุ่งจะศึกษาเรื่อง การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  ผลการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
   ๕.๑.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ๕.๑.๒  ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
   ๕.๑.๓  ผลการสนทนากลุ่มยอ่ย 
  ๕.๒  การอภิปรายผล 
  ๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
   จากการศึกษาเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   ๕.๑.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
        ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด จ านวน ๒๕ รูป/คน เป็นเพศชายจ านวน ๖ คน เพศหญิง
จ านวน ๑๙ คน โดยผู้สูงอายทุั้งสองกลุ่มนี้ มีอายุระหว่าง ๖๐-๖๕ จ านวน ๖ คน ๖๖-๗๐ จ านวน ๑๐ 
คน ๗๑-๗๕ จ านวน ๕ คน และ ๗๖-๘๐จ านวน ๔ คน มีต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบันเป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒ คนแม่บ้าน จ านวน ๕ คน กลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน จ านวน 
๓ คน กลุ่มบทบาทสตรี จ านวน ๒ คน ข้าราชการเกษียณ จ านวน ๑ คน และรองนายกเทศมนตรีเมือง
ไร่ขิง จ านวน ๑ คน และเจา้อาวาส ๑ รูป 
     

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 



 ๙๙ 

 ๕.๑.๒ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก   
    ประเด็นที่  ๑ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ                  
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีล พบว่า ผู้สูงอายุมาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระ และวัน
ส าคัญทางศาสนา ได้ฟังธรรม ท าจิตอาสาที่วัด และบริจาคทรัพย์ เช่น ท าบุญสร้างพระ ท าให้มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น เกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม รู้จักการปล่อยวาง มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน 
แจ่มใส ท าให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น เมื่ออยู่บ้านผู้สูงอายุใส่บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม  สวด
มนต์ในห้องพระ โดยมีการฝึกปฏิบัติในการรักษาศีล ๕ เป็นกิจวัตร ประจ าทุกวัน ส่วนศีล ๘ ปฏิบัติ
เฉพาะวันพระ มีการดูแลและใสใจสุขภาพร่างกาย ความสะอาดของตนเอง และด้วยการรักษาจากทีม
แพทย์พื้นบ้าน ซึ่งคอยดูแลสุขภาพ ความเจ็บปวดร่างกาย ตลอดทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน และ
เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับครอบครัว ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีไปเที่ยวกับ
ลูกหลาน ท าให้มีความสุข ฝึกการท า อาหารชีวจิต ใช้ธรรมชาติบ าบัดรักษาโรค มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สอนการท าอาหารสุขภาพ เช่น อาหารพื้นบ้าน โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนของตนจัด
ขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
  จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเสริมสร้าง           
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีล พบว่า ผู้สูงอายุมาร่วม
กันปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระ และวันส าคัญทางศาสนา ได้ฟังธรรม ท าจิตอาสาที่วัด และบริจาค
ทรัพย์ เช่น ท าบุญสร้างพระ เมื่ออยู่บ้านผู้สูงอายุใส่บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม สวดมนต์ในห้องพระ 
โดยมีการฝึกปฏิบัติในการรักษาศีล ๕ เป็นกิจวัตร ประจ าทุกวัน ส่วนศีล ๘ ปฏิบัติเฉพาะวันพระ ท าให้
มีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดสภาพจิตใจที่ดีงาม รู้จักการปล่อยวาง มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีอารมณ์
เบิกบาน แจ่มใส ท าให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น มีการดูแลและใสใจสุขภาพร่างกาย ความสะอาด
ของตนเอง ด้วยการรักษาจากทีมแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งคอยดูแลสุขภาพ ความเจ็บปวดร่างกาย ตลอดทั้ง
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน  มีการฝึกท าอาหารชีวจิต ใช้ธรรมชาติบ าบัดรักษาโรค มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาสอนการท าอาหารสุขภาพ เช่น อาหารพื้นบ้าน โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชน
ของตนจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับครอบครัวในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี การได้ไปเที่ยวกับลูกหลาน ท าให้มีความสุข  
    ประเด็นที่ ๒ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ  พบว่า ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านสมาธิจากทางชมรมผู้สูงอายุ และการฝึก
ปฏิบัติที่วัด น ากลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิสวดมนต์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน 
ผลจากการฝึกด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตให้สงบ ท าใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ท าแล้วรู้สึกสบาย
ใจ มีสมาธิ และความจ าที่ดี การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ท าให้ได้ก าลังใจจากคนรอบข้าง เช่น 
ครอบครัว เพื่อนสนิท ฝึกจิตให้เข้มแข็งให้สามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อไม่ต้องกังวลกับครอบครัว และ
ท าให้ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพด้านจิตใจ และสังคม ของผู้ สูงอายุ
ควบคู่กัน ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ  
 จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  การเสริมสร้าง            
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ด้านสมาธิจากทางชมรมผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติที่วัด แล้วน ากลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิ 



 ๑๐๐ 

สวดมนต์ ในช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน มีการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพด้านจิตใจ และ
สังคม ของผู้สูงอายุควบคู่กัน ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ  ผลจากการฝึกด้านสมาธิ ตั้ง
จิตอธิษฐาน ฝึกจิตให้สงบ ท าใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ท าแล้วรู้สึกสบายใจ มีสมาธิ และความจ าที่ดี 
การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ท าให้ได้ก าลังใจจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท ได้ฝึกจิต
ให้เข้มแข็งจนสามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อให้ไม่ต้องกังวลกับครอบครัว และท าให้ฟังคนในครอบครัว
มากข้ึน 
   ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญา พบว่า ผู้สูงอายุมีการฝึกให้ด ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัว
เมา รู้เท่าทันรู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคนอ่ืน ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ ความ
เข้าใจในตัวเอง การเห็นในสิ่งที่เป็นจริงท าให้มีความสุขที่แท้จริง ด้วยการเสพบริโภค การใช้สอยด้วย
ปัญญา และฝึกปฏิบัติตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง การให้รู้จักการสื่อสาร เพื่อจูงใจ และชักน าในการ
พัฒนา และสร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับชุมชน การฝึกสมาธิ และปัญญาจะช่วยพัฒนา
จิตใจ ท าให้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิตอ่ืน และสิ่งอ่ืน การนั่งสมาธิท าให้เรา
มีสติ ใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง สภาพจิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเพื่อนคุยเวลามาวัดเพราะ
เป็นวัยเดียวกัน เพราะอยู่บ้านลูกไม่ค่อยได้คุยด้วย  มีเหตุมีผล รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน มี
การระงับจิตใจไม่ให้โกรธ เริ่มฟังลูกพูดบ้างน้อยใจกับลูกหลานน้อยลง   
  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม  ด้านปัญญา ผู้สูงอายุมีการฝึกให้ด ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลง
มัวเมา รู้เท่าทัน รู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคนอ่ืน ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ 
ความเข้าใจในตัวเอง การเห็นในสิ่งที่เป็นจริงท าให้มีความสุขที่แท้จริง ด้วยการเสพบริโภค การใช้สอย
ด้วยปัญญา และฝึกปฏิบัติตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง การให้รู้จักการสื่อสาร เพื่อจูงใจ และชักน าในการ
พัฒนา และสร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับชุมชน การฝึกสมาธิ และปัญญาจะช่วยพัฒนา
จิตใจ ท าให้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิตอ่ืน และสิ่งอ่ืน การนั่งสมาธิท าให้มี
สติ ใจเย็น มีเหตุผลมากข้ึน สมองปลอดโปร่ง สภาพจิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเพื่อนคุยเวลามาวัดเพราะเป็น
วัยเดียวกัน เนื่องจากอยู่บ้านลูกไม่ค่อยได้คุยด้วย มีเหตุมีผล รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน           
มีการระงับจิตใจไม่ให้โกรธ เริ่มฟังลูกพูดบ้างน้อยใจกับลูกหลานน้อยลง 
     ประเด็นที่ ๔ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ กิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรม ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า มีการสร้างสวน
สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย 
สนามออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ใน
ชุมชนการออกก าลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยการหา
เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจสังคม และจิต
วิญญาณ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้
ค าปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน หา
นักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ  
จัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวมคือ การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  



 ๑๐๑ 

และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม เสนอแนะว่าควรแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วง
อายุ ๖๐-๗๐ ปี ,ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปีเพราะสุขภาพร่างกายต่างกัน การจัด
กิจกรรมด้านศาสนาโดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะการฟังและสนทนาธรรมจากนักบวชจัดปฏิบัติธรรม
รักษาศีลที่วัดทุกวันพระ สวดมนต์ การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกันจิตอาสาที่วัด และ
การถือศีลปฏิบัติธรรมในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน ควรมีการเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ  ใน
โรงพยาบาล ระหว่างรอแพทย์ตรวจ การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้ 
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชน
จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยมีผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความ
พร้อมร่วมดูแล เพื่อการแสดงคุณค่า และมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของทรัพยากรในชุมชน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้าง         
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย มีการสร้างสวน
สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย 
สนามออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยการหา
เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ บริการให้
ค าปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน การ
จัดหานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน เป็นวิทยากรเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย
และจิตใจ  จัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวมคือ การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  การจัดกิจกรรมด้านศาสนาโดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะ
การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัดทุกวันพระ สวดมนต์ การท าบุญ ตัก
บาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน การท าจิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติธรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ
ร่วมกัน ควรมีการเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ  ในโรงพยาบาล ระหว่างรอแพทย์ตรวจ การจัด
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไข
ปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กวัยเตาะแตะ (๐-
๓ ปี) โดยมีผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อมร่วมดูแล เพื่อการแสดงคุณค่า ในการอยู่
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของทรัพยากรในชุมชน ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยก
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ,ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปีเพราะสุขภาพ
ร่างกายต่างกัน 
 
   ๕.๑.๓  ผลการสนทนากลุ่มย่อย 
             ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย(Focused Group Discussion) 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ รูป/คน  เป็นเพศชายจ านวน ๑๒ คน เปน็เพศหญิงจ านวน ๓ คน โดยผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มนี้ มีอายุระหว่าง ๔๐-๔๕ จ านวน ๑ รูป ๔๖-๕๐ จ านวน ๓ คน ๕๑-๕๕ จ านวน ๖ คน และ ๕๖-
๖๐ จ านวน ๓ คน และ๖๑-๖๕ จ านวน ๒ คน โดยมีต าแหน่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจ านวน ๕ รูป/ 
คน เป็นนายกเทศมนตรี ๒ คน พยาบาลวิชาชพี ๒ คน เปน็พนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
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ต าบล ๒ คน เป็นพระภิกษุ ๒ รูป เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน และข้าราชการบ านาญ ๑ 
คน โดยอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒ รปู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒ รูป/คน มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ คน วัดไร่ขิง ๒ รูป เทศบาลเมืองไร่ขิง ๑ คน องค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่ตลาด ๓ คน โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐ ๒ คน เทศบาลต าบลบางกระทึก ๑ คน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ คน ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาเอก ๔ รูป/คน 
ปริญญาโท ๕ คน ปริญญาตร ี๖ คน จากการสนทนากลุ่มย่อยครั้งนี้สรุปได้ว่า 
             ประเด็นที่ ๑ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านศีล ดังนี้  
 ผู้สูงอายุได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดทุกวันพระ และวันส าคัญทางศาสนา ใส่บาตร ฟัง
ธรรม ท าจิตอาสาที่วัด และบริจาคทรัพย์ เช่น ท าบุญสร้างพระ ท าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดจิตใจที่ดีงาม 
รู้จักปล่อยวาง  มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ท าให้เกิดพลังในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น  ในขณะที่อยู่บ้านก็ใส่บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม สวดมนต์ในห้องพระ โดยมีการฝึก
ปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน คือ รักษาศีล ๕ ส่วนศีล ๘ ปฏิบัติเฉพาะวันพระ มีการดูแลและใสใจสุขภาพ
ร่างกาย ความสะอาด การรักษาแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งดูแลความเจ็บปวดร่างกาย และความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้รับการตรวจสุขภาพตามหมอนัด หรือทุกๆปีการจัดท าไลน์กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และแจ้งกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การไปเที่ยวกับลูกหลาน ท าให้มีความสุข ใช้ธรรมชาติบ าบัดรักษา
โรค องค์กรชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนการท าอาหารสุขภาพ เช่น อาหารพื้นบ้าน อาหารชีวจิต 
ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้ชีวิตอย่างไม่โดดเดี่ยว 
 จากการสัมมนากลุ่มย่อยสรุปได้ว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านศีล  คือ การฝึกฝนพัฒนาด้าน
พฤติกรรมทางกายและวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมที่เรา
เกี่ยวข้องสัมพันธ์  ผู้สูงอายุได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดในวันส าคัญทางศาสนา  ใส่บาตร ฟังธรรม 
รักษาศีล ท าจิตอาสาที่วัด และบริจาคทรัพย์ เช่น ท าบุญสร้างพระ ท าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดจิตใจที่ดี
งาม รู้จักปล่อยวาง  มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส   ท าให้เกิดพลังในการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน อยู่บ้านใส่บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม สวดมนต์ไหว้พระ โดยมีการฝึกปฏิบัติเป็น
ประจ าทุกวัน ผู้สูงอายุมีการดูแลและใสใจสุขภาพร่างกาย ความสะอาด ได้รับการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ า ได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น 
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
             ประเด็นที่  ๒ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สู งอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ             
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิได้รับความรู้ด้านสมาธิจากทางชมรมผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติที่วัด 
กลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิ สวดมนต์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน ผลจากการฝึก
ด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตให้สงบ ท าใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ท าแล้วรู้สึกสบายใจ มีสมาธิ 
และความจ าที่ดี มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ การได้ก าลังใจจากคนรอบข้าง เช่น 
ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งจนสามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อไม่ต้องกังวลกับครอบครัว 
และท าให้ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพด้านจิตใจ และสังคม                   
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ของผู้สูงอายุควบคู่กัน ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคง เป็นสมาธิ ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกสมาธิตาม
ความเหมาะสมของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ ยืน เดิน นั่ง สงบจิตตั้งมั่นอยู่ในนิวรณ์ ๕ ได้แก่ กามฉันทะ 
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจิกิจฉา มีการจัดกิจกรรมให้พระไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ที่บ้าน และการกิจกรรมเสริมสร้างแนวสมัยใหม่ เช่น โยคะ ไทเก็ก ร้องเพลง วาดภาพ 
ปลูกต้นไม้ 
 จากการสัมมนากลุ่มย่อยสรุปได้ว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ เป็นการฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ เพราะจิตใจเป็นฐานของ
พฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนาและเป็นไปตามเจตจ านงและ
แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ ยิ่งกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ ต้อง
อาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหา เอาใจใส่  มีความเพียร พยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย  ยิ่งเรื่องที่คิดหรือ
พิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้
ปัญญาท างาน และพัฒนาอย่างได้ผล ได้รับความรู้ด้านสมาธิจากทางชมรมผู้สูงอายุ มีการฝึกปฏิบัติที่
วัด กลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิ สวดมนต์ ทุกวัน  ผลจากการฝึกด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน 
ฝึกจิตให้สงบ ท าใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ท าแล้วรู้สึกสบายใจ มีสมาธิ และความจ าที่ดี  การจัด
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ การได้ก าลังใจจากคนรอบข้าง  สามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อไม่
ต้องกังวลกับครอบครัว  มีการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพด้านจิตใจ และสังคม ของผู้สูงอายุควบคู่กัน 
ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคง เป็นสมาธิ ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกสมาธิตามความเหมาะสมของ
สภาพร่างกายผู้สูงอายุ ยืน เดิน นั่ง สงบจิตตั้งมั่นอยู่ในนิวรณ์ ๕ ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท               
ถีนมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจิกิจฉา การจัดกิจกรรมให้พระไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้    
ที่บ้าน และการกิจกรรมเสริมสร้างแนวสมัยใหม่ เช่น โยคะ ไทเก็ก ร้องเพลง วาดภาพ ปลูกต้นไม้                   
เป็นต้น 
   ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญา มีการฝึกให้ด ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รู้เท่าทัน 
รู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคนอ่ืน ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้  ความเข้าใจใน
ตัวเอง การเห็นในสิ่งที่เป็นจริง ท าให้มีความสุขที่แท้จริง มีการบริโภค  การใช้สอยอย่างรู้เท่าทันด้วย
ปัญญา และฝึกปฏิบัติตน  ให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ให้รู้จักการสื่อสารเพื่อจูงใจ และชักน าในการพัฒนา
และสร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับชุมชน เพื่อให้คลายความทุกข์ที่มีอยู่  มีกิจกรรมช่วย
พัฒนาจิตใจ ท าให้เข้าใจ ความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิตอ่ืน และสิ่งอ่ืน การนั่งสมาธิ
ท าให้เรามีสติ ใจเย็น มีเหตุผลมากข้ึน สมองปลอดโปร่ง สภาพจิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเหตุ มีผล รับฟังคน
อ่ืนมากข้ึน  ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน  มีการระงับจิตใจไม่ให้โกรธ เริ่มฟังลูกพูดบ้าง น้อยใจกับลูกหลานน้อยลง 
การตัด การละ การปลง การปล่อยวางอารมณ์ ฝึกผู้ฟังธรรมะให้เป็นผู้น า และเตรียมเอกสาร เพื่อน า
ธรรมะไปเผยแพร่ต่อไป 
    จากการสัมมนากลุ่มย่อยสรุปได้ว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านปัญญา เพราะการพัฒนา
ปัญญามีความส าคัญสูงสุด ปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ปัญญาเป็นตัว
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ปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ  การได้พัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้าน
และมีหลายขั้นหลายระดับ  ปัญญาช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จความรู้ 
ความเข้าใจในข้อมูล รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจนการ เรียนรู้
อย่างถูกต้องตามเป็นจริง โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออก ไปสู่ความหยั่งรู้
หยั่งเห็นใหม่ๆได้ ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และปัญญาช่วยให้บรรลุจุดหมาย
สูงสุดของชีวิตที่ดีงาม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม การหานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุ พึ่งตนเองจน
เป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นที่ ๔ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย การ
สร้างสวนสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มี
สนามออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยหาเงินทุน
สนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ การมีสุขภาพดี คุณภาพ
ชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้านศาสนา โดย
นิมนต์พระมาสอนธรรมะ การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัด ทุกวัน
พระ สวดมนต์ การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน จิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติธรรม 
ในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน (ศีล) การเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ ในโรงพยาบาล  ระหว่างรอ
แพทย์ตรวจ การฝึกการเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า (สมาธิ) 
ชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มี
ความพร้อม เพื่อการแสดงคุณค่า และมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของทรัพยากรในชุมชน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน 
การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน วิทยากรมาจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ และการจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้
ผู้สูงอายุ พึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา 
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (ปัญญา) ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยก
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ,ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปีเพราะสุขภาพ
ร่างกายต่างกัน 
   จากการสัมมนากลุ่มย่อยสรุปได้ว่า กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลักพุทธธรรมไตรสิกขานั้นเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ คือ การจัดตั้งระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาสาระที่ส าคัญของไตรสิกขานั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรม
ต่าง ๆ  ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างสวนสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้



 ๑๐๕ 

ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีสนามออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม จัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกัน
ทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยหาเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน ชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็ก
วัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม เพื่อการแสดงคุณค่าและ
มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของทรัพยากรในชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ บริการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน  ตรวจฟัน การเจาะเลือด  ตรวจสมองให้
ผู้สูงอายุทุกเดือน  หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน  วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพกาย และจิตใจ จัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้านศาสนา  โดยนิมนต์พระมา
สอนธรรมะ  การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช  จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัดทุกวันพระ  สวดมนต์ 
การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน จิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาส
พิเศษต่างๆร่วมกัน เปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ ในโรงพยาบาล  ระหว่างรอแพทย์ตรวจ  จัด
กิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุ พึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้ เช่น การเย็บปักถักร้อย 
การท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า กิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไข
ปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้ น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยก
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ,ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปีเพราะสุขภาพ
ร่างกายต่างกัน                       
 
๕.๒  การอภิปรายผล 
    จากผลการศึกษาวิจัยที่กล่าวมาในบทที่ ๔ พบว่า การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
การวิจัยที่ก าหนดไว้ทุกประการ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชนอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  จากการวิจัยพบว่า กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสภาพร่างกายและจิตใจ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมถอย มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย สมควรที่จะได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และยังถือว่าเป็นวัยที่เกษียณจากการท างาน ผู้สูงอายุจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญ มีความรู้และ
ประสบการณ์พร้อมทั้งคุณวุฒิเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  
     จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีล  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้สูงอายุได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่
วัดทุกวันพระ และวันส าคัญทางศาสนา ใส่บาตร ฟังธรรม ท าจิตอาสาที่วัด และบริจาคทรัพย์ เช่น 
ท าบุญสร้างพระ ท าให้มีสุขภาพที่ดีข้ึน เกิดจิตใจที่ดีงาม รู้จักปล่อยวาง มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
มีอารมณ ์เบิกบาน แจ่มใส ท าให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่อยู่บ้านก็ใส่บาตร อธิษฐานจิต 
เดินจงกรม สวดมนต์ในห้องพระ โดยมีการฝึกปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน คือ รักษาศีล ๕ ส่วนศีล ๘ 
ปฏิบัติเฉพาะวันพระ มีการดูแลและใสใจสุขภาพร่างกาย ความสะอาด การรักษาแพทย์พื้นบ้าน ซึ่ง



 ๑๐๖ 

ดูแลความเจ็บปวดร่างกาย และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ได้รับการตรวจสุขภาพตามหมอนัด หรือ
ทุกๆปีการจัดท าไลน์กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และแจ้งกิจกรรมร่วมกัน ร่วม
กิจกรรมกับครอบครัวในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การไปเที่ยวกับลูกหลาน 
ท าให้มีความสุข ใช้ธรรมชาติบ าบัดรักษาโรค องค์กรชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนการท าอาหาร
สุขภาพ เช่น อาหารพื้นบ้าน อาหารชีวจิต ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ใช้ชีวิตอย่างไม่โดดเดี่ยว ทั้งนีเ้พราะการฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ใน
การกระท า เป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อใหเกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดง
ใน มาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “เนกขัมมะ ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่ากั้นกาม
ฉันทะ...ความส ารวม ชื่อว่า อธิสีลสิกขา... อพยาบาท ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมาย ว า กั้น
พยาบาท...อรหัตตมรรค ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกิเลสทั้งปวง”๑   สิกขาขั้นแรกที่สุด 
เราเรียกว่า “ศีล” ซึ่งหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต้องตามหลักทั่วไปๆ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
และไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน มีจ าแนกไว้เป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑  ศีล ๒๒๗ หรืออ่ืนๆ อีก เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปราศจากโทษ ขั้นต้นๆ ทางกาย ทางวาจาของตน ที่เกี่ยวกับสังคมและ
ส่วนร่วม หรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นแก่การเป็นอยู่๒ นอกจากนี้ศีล ยังเป็นการฝึกฝนพัฒนาด้าน
พฤติกรรม ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตได้สะดวกด้วยดี การพัฒนาด้านกายและ
วาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง๓  สอดคล้องกับทิพวรรณ  สุธานนท์ กล่าวว่า ด้าน
จิตใจ การที่ผู้สูงอายุ ใส่บาตรทุกวันในตอนเช้า และแบ่งปั่นสิ่งที่มีให้กับผู้อ่ืนและสังคม เช่น การบริจาค
ทรัพย์กับผู้ยากไร้ หรือเพื่อท านุบ ารุงพระศาสนา ให้ความเมตตาเอ้ือเฟื้อต่อผู้อ่ืน รวมไปถึงการให้
อภัยทานและคลายความโกรธเคืองหรือพยาบาท การมีสุขภาพจิตที่ดีดังกล่าวย่อมส่งผลให้สุขภาพ
ร่างกายดีตามไป๔ เพราะ ศีล เป็นเรื่องของการฝึกฝนในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีล ก็คือ วินัย ที่เป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ 
เพราะว่าวินัยเป็นตัวจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา ในจัดระเบียบความเป็นอยู่ การ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ศีลเป็นการพัฒนากายเหมือนกันแต่ต่างกันที่จุดมุ่งหมาย 
เพราะว่าเปรียบเสมือนปากทางแห่งการเข้าสู่ระบบของความสมดุลยภาพของชีวิต ส า หรับมนุษย์             
ผู้ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นอารยชน ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ท าความเดือนร้อนแก่ผู้อ่ืน แก่สังคม นี้เป็นขั้น
ง่ายที่สุดเป็นฝุายลบ ต่อมาในทางบวกก็คือ ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน แก่สังคม การมี
ระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนด้วยดี และการประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร ซึ่ง
รวมไปถึงการฝึกฝนในสัมมาอาชีพนี้เป็นเรื่องของศีล  ศีลในทางพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแต่การเว้นจาก
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การเบียดเบียนกันทางกาย วาจาเท่านั้น การพัฒนาศีลก็คือการพัฒนาการอยู่ร่ วมกันในสังคมด้วยดี
อย่างเกื้อกูลเป็นประโยชน์ และมีอาชีพที่ถูกต้อง การพัฒนาศีลนี้ปัจจุบันเรียกกันว่า “พัฒนาการทาง
สังคม” จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า การพัฒนาด้านศีล เป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้มีความพร้อมมี
ศักยภาพที่ดีงามในทางกาย เป็นการจัดระเบียบชีวิตให้มีความถูกต้องดีงาม เป็นหลักการที่ท าให้มนุษย์
ได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและการพัฒนาด้านศีลก็ยังให้เกิดความพร้อมรับ
ต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ทั้งด้านจิตใจและปัญญาท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผล
ส าเร็จตามต้องการหรือตามเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยดี  ดังนั้นผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม จึงฝึกปฏิบัติรักษาศีลเป็นกิจวัตร ท าให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดจิตใจที่ดีงาม รู้จัก
ปล่อยวาง มีความเสียสละ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ท าให้มีความสุข เกิดพลังในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น   

 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ  ผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า  กระบวนการเสริมสร้าง                 
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ ได้รับความรู้เรื่อง
สมาธิจากทางชมรมผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติที่วัด กลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิ สวดมนต์            
ช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน  ผลจากการฝึกด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตให้สงบ ท าใจ                
ให้มีความสุข ปล่อยวาง ท าแล้วรู้สึกสบายใจ มีสมาธิ และความจ าที่ดี มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของ
กลุ่มผู้สูงอายุ การได้ก าลังใจจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งจน
สามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อไม่ต้องกังวลกับครอบครัว และท าให้ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น มีการจัด
กิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพด้านจิตใจ และสังคม ของผู้สูงอายุควบคู่กัน ได้แก่ การอบรมจิตให้สงบมั่นคง 
เป็นสมาธิ  ด า เนินการจัดกิจกรรมฝึกสมาธิตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายผู้สู งอายุ               
ยืน เดิน นั่ง สงบจิตตั้งมั่นอยู่ในนิวรณ์ ๕ ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ 
วิจิกิจฉา มีการจัดกิจกรรมให้พระไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ที่บ้าน และการกิจกรรม
เสริมสร้างแนวสมัยใหม่ เช่น โยคะ ไทเก็ก ร้องเพลง วาดภาพ ปลูกต้นไม้ ทั้งนี้เพราะกระแสการดูแล
สุขภาพได้เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยให้ความส าคัญเฉพาะร่างกายเท่านั้น มาเริ่มให้ความส าคัญกับ
จิตใจ และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพใจให้มีความสัมพันธ์กัน๕ 
การพัฒนาภาวะจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจ านงที่เป็นกุศลและ
มีสภาพเอ้ือพร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา เรียกสั้นๆว่า สมาธิ๖ การพัฒนาด้านจิตใจหรือ จิตตภาวนา
เป็นการท าจิตให้เจริญงอกงามดีงาม เข้มแข็งมีความสุข เบิกบาน จิตตภาวนา เป็นการท าจิตให้เจริญ
งอกงาม ดีงาม เข้มแข็ง ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข เบิกบาน การที่ผู้สูงอายุจะสุขใจได้ต้องเริ่มที่มีศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาก่อน หลังจากนั้นศรัทธาจะช่วยให้ผู้สูงอายุเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิตามมา ทั้ง
การเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถแก้ปัญหา

                                                 
๕นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน,์  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวเร่ือง 

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ณ วัดญาณเวศกวัน วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗. อ้างถึงใน พระพรหมคุณาภรณ ์
(ป.อ.ปยตฺุโต), สขุภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์คร้ังที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หน้า ๔.  

๖พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม), หลักประกันชวีิต  ทุกลมหายใจใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน,์ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลอืธรรม,มปป), หน้า ๒๓.       



 ๑๐๘ 

ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุให้บรรเทาลงด้วย๗ นอกจากนี้สมาธิพัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุน
สุขภาพของจิตใจ เป็นคุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้นในผู้สูงอายุให้มีอยู่ประจ าในจิตใจ เพื่อความมี
สุขภาพจิตที่ดี  พระพุทธ เจ้าทรงแสดงไว หลายอย่างโดยเฉพาะ เช่น ปราโมทย คือ ความ                
ร่าเริง สดชื่น ปติ คือ ความอ่ิมใจ ปสสัทธิ คือ ความสงบเย็น สุข คือ ความคลองใจสันติ คือ ความสงบ 
เกษม คือ ความปลอดโปร่ง สีติภาพ คือความเย็นสบาย เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรี เป็นอิสระ              
ปริโยทาตตา คือ ความผ่องใส วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไรพรมแดนการพัฒนาในด้านจิตใจนี้           
เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไป ความส าคัญของสมาธิที่เป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น และเมื่อ
สมาธิเจริญขึ้นไปจนจิตแน่วดิ่งอยูตัว อย่างแท้จริงแลว ผู้บ าเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตที่เรียกว่า 
"ฌาน" ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง การพัฒนาจิตใจ หรือเรื่องของสมาธิทั้งหมดนี้ แม้จะมีประโยชนมากมาย 
น าๆไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ไดหลายอย่าง เช่น ในด้านการหาความสุขทางจิตใจ แต่คุณค่าแท้จริงท่านมุ่ง
หมาย ก็คือเพื่อเป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญาการท างานทางปัญญาที่ยิ่งละเอียด
ซับซ้อน และลึกซึ้งมากขึ้น ก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูงขึ้น การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมีความส าคัญ
มาก๘ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)กล่าวว่า สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกใน
ด้านจิต หรือระดับจิตใจ ไดแก การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตา
กรุณา ความเอ้ือเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ในด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบาน
ใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆ วา พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพและสุขภาพของจิต 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลฤดี กุลอรรฆย พบว่า โดยปรกติคนทั่วไป เมื่อปฏิบัติสิ่งใดก็มี
สมาธิอยู่กับสิ่งนั้นในระดับหนึ่ง แต่การฝึกสมาธิอย่างเป็นระบบและมีช่วงเวลาและระยะเวลาที่สมเป็น
ขั้นตอน จะสามารถใช้สมาธิในการปฏิบัติงานต่างๆไดอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากกว่า              
ซึ่งผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อได้รับความรู้  ด้านสมาธิจากทาง
ชมรมผู้สูงอายุ มีการฝึกปฏิบัติทั้งที่วัด กลับมาปฏิบัติที่บ้าน ด้วยการฝึกสมาธิ สวดมนต์ ทั้งช่วงเช้า 
ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน  ส าหรับครอบครัวและคนในชุมชนเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและสนิท
สนมกับผู้สูงอายุมากท่ีสุด ชมรมผู้สูงอายุ จึงมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชน และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้สูงอายุมักชอบร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆโดยมักจะมี
กลุ่มเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกัน โดยในการร่วมกิจกรรมนั้นมักจะชวนกันไปร่วม
กิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงไประบายความเครียดในจิตใจของตนเองอีก
ด้วย๙ ยังมีความสอดคล้องกับภิรมย์ เจริญผล ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 
หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ ได้แก่ การรักษาศีล ๘ ไตรสิกขา บุญกิริยา
วัตถุ และการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อมีปัญหาด้านจิตใจ ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม การ

                                                 
๗พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์คร้ังที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก,  ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๒.  
๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, ๒๕๔๙. หนา ๑๑๐   
๙ศิริพันธุ์ สาสตัย,์ “การตายและความตายในผู้ปว่ยสูงอายุ” บทความจากความตายและการตาย : 

มุมมองจากศาสนากับวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๘๖.  



 ๑๐๙ 

บ าเพ็ญทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ส่วนปัญหาด้านสังคมในการอยู่ร่วมกัน พบว่า 
ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม การคบหากัลยาณมิตร มีเมตตา กรุณาต่อกัน มีความอดทน อดกลั้น 
และระงับความโกรธ เมื่อผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว องค์กรชุมชน โดยใช้
สมาธิเป็นที่ตั้ง ท าให้จิตสงบ เข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ ใจมีความสุข เมื่อปล่อยวาง มีสมาธิ และ
ความจ าที่ดี ไม่ต้องกังวลกับครอบครัว ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น สมาธิ จึงเป็นภาวะจิตที่ตั้งมั่น แน่ว
แน่ ได้ที่ อยู่ตัว สงบอยู่กับสิ่งที่ต้องการท า ไม่ฟุูงซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มีอะไรรบกวนได้   

จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ        
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการเสริมสร้าง          
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมด้านปัญญา มีการฝึกให้ด ารงตน
อยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รู้เท่าทัน รู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคนอ่ืน 
ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ ความเข้าใจในตัวเอง การเห็นในสิ่งที่เป็นจริง ท าให้มีความสุขที่แท้จริง 
มีการบริโภค การใช้สอยอย่างรู้เท่าทันด้วยปัญญา และฝึกปฏิบัติตน ให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ให้รู้จักการ
สื่อสารเพื่อจูงใจ และชักน าในการพัฒนาและสร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับชุมชน เพื่อให้
คลายความทุกข์ที่มีอยู่  มีกิจกรรมช่วยพัฒนาจิตใจ ท าให้เข้าใจ ความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็ น
คุณค่าของชีวิตอ่ืน และสิ่งอ่ืน การนั่งสมาธิท าให้เรามีสติใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง
สภาพจิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเหตุ มีผล รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น ไม่ว่าร้ายคนอ่ืน มีการระงับจิตใจไม่ให้โกรธ 
เริ่มฟังลูกพูดบ้าง น้อยใจกับลูกหลานน้อยลง การตัด การละ การปลง การปล่อยวางอารมณ์  ฝึกผู้ฟัง
ธรรมะให้เป็นผู้น า และเตรียมเอกสาร เพื่อน าธรรมะไปเผยแพร่ต่อไป ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการพัฒนา
ปัญญานั้นมีความส าคัญสูงสุด ปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมี
พฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัว
ปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจ อึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ ว่าจะท า
อย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมี
หลายขั้นหลายระดับ ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญญายังช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่
ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบ ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตาม
เหตุปัจจัย ปัญญาช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจ เข้าถึง เท่าทัน ความจริง
ของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจ
ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์๑๐ การพัฒนาปัญญา ให้รู้เข้าใจ
มองเห็นตามเป็นจริง ที่จะท าให้ปรับปรุงทุกอย่างทุกด้านอย่างถูกต้องได้ผล จนหลุดพ้นจากปัญหา  ดับ
ทุกข์ได้ ท าให้เป็นอิสระ สดใสเบิกบาน  สุขสงบอย่างแท้จริง๑๑ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไววา “สมาธิที่มี
ศีลอบรม แล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  

                                                 
๑๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร:                

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๖๗.   
๑๑พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม), หลักประกันชวีิต  ทุกลมหายใจใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน,์ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลอืธรรม,มปป), หน้า ๒๓.       



 ๑๑๐ 

จิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพ้นนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเป็นรมสันติ๑๒ 
โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นที่การรู และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิด
ความเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลายกิเลสได ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า“ชื่อ
ว่า ทิฏฐิวิสุทธิ”เพราะมีความหมายว่าเห็น... ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา  ผู้สูงอายุเป็นวัยต้องมีการ
ปรับปรุงตัวเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุจึงต้องได้รับการพัฒนาด้านปัญญา 
เพราะปัญญาสามารถช่วยให้บุคคลสามารถพิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริง เกิดความเข้าใจ และ
สามารถส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดีได้ การพัฒนาด้านปัญญา หรือปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรม
เจริญปัญญา เพื่อสร้างความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ให้รู้จักคิดพิจารณาแก้ปัญหาด้วยปัญญา มีจิตใจ
เป็นสุข ไร้ทุกข์ ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาที่แท้จริง๑๓ ปัญญาภาวนา หรือ การพัฒนาปัญญาส าหรับ
ผู้สูงอายุจะเกิดได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสองตัวคือ ปรโตโฆษะ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และโยนิโส
มนสิการซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัยทั้งสองเชื่อมโยงสัมพันธ์ก่อให้เกิดสัมมาทิฐฐิ  ซึ่งเป็นปัญญาช่วยให้
ผู้สูงอายุเข้าใจความจริง และส่งผลให้อยู่กับความจริงได้อย่างมีความสุข๑๔ จึงรวมความทั้งปวงได้ว่า 
ปัญญาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรูความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ รูจัก
ด าเนินการต่างๆด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู เข้าใจเหตุผล รูจักวินิจฉัย คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
เพราะว่าความเชื่อในหลักเหตุผลดังกล่าว ถือว่าเป็นความเชื่อพื้นฐานของพระพุทธศาสนา สังเกตได
จากพุทธศาสนาสุภาษิตไดกลาวไว เชน กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เป็นต้น 
ตัวอย่างของกฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนา เช่น ผูที่มีโทสะรุนแรง มักจะไดรับความเดือดร้อนใจ   
อยู เสมอ คนที่ขาดสติมักจะท างานไมประสบผลส าเร็จ เพราะฉะนั้น ผู้สูงอายุจึงไดตระหนักถึง
ความส าคัญในหลักเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ) กล่าวว่า ปัญญา เป็นเรื่อง
ของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรูความจริง เริ่มตั้งแต่ความเชื่อ ความเห็น ความรู ความเข้าใจ ความ
หยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรองตรวจสอบ คิดการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้น
การรูตรงตามความเป็นจริง หรือรูเห็นตามที่มันเป็นลอดจนรูแจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง 
จนถึงขั้นรู เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่ท าให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดปัญหา ไรทุกข์ (คิดเป็น             
แกปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระพุทธินันทน์ บุญเรือง 
พบว่า การพัฒนาปัญญานั้นเป็นความรูความเข้าใจในศิลปะวิทยาการ ความเจริญทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ว่า ให้รูจริง เข้าใจจริง อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเบื้องต้น ต่อจากนี้ลึกซึ้ง ลงไปอีกคือ การรับรู
เรียนรูอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ไมเบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติให้การศึกษาศิลปวิทยา          
ก็ตามหรือเรื่องอ่ืนๆก็ตาม การใช้ปัญญาคิดวินิจฉัยการต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจ ไมถูก
ครอบง าบัญชาโดยกิเลสและสร้างสรรค์ ความส าเร็จที่ท าให้พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญ          
ดีงามยิ่งๆขึ้นนี้เป็นปัญญาที่เข้าใจโลกและชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่แท้จริงเป็นอีกขั้น
หนึ่งที่ต้องน ามาใชในการวินิจฉัยด้วย  จะเห็นไดวา การพัฒนาในขั้นปัญญานั้นเป็นการพัฒนาต่อ

                                                 
๑๒พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจติฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย. พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:            

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๔๑-๔๒. 
๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), ทุกข์ส าหรับเห็น แต่สขุส าหรับเป็น(แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา), 

หน้า ๕๑.             
๑๔พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). หน้า ๖๒๑. 



 ๑๑๑ 

เนื่องมาจากสมาธิ เพราะสมาธิกับปัญญานั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันคือ ตองมีสมาธิจึงจะมีปัญญา 
สมาธิเตรียมจิตพร้อมให้เกิดปัญญาเดินหนาท างานด้วยความมุ่งมั่นเพียรพยายามพรอมกันนั้นก็จะ
สามารถแกปัญหาอุปสรรคและด าเนินชีวิตไดอย่างปกติสุข แล้วก็จะสามารถหลุดออกจากการเป็นทาส
ของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระไดด้วยปัญญา จากมูลเหตุดังกล่าวในเบื้องต้นจึงท าให้ผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชนอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีสติ ใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง สภาพจิตใจดี
ขึ้น สงบขึ้น มีเหตุ มีผล เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิต  
 สรุปได้ว่า การบูรณานาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งสามด้าน  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้หลักไตรสิกขาเป็น
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๑๕ ไดกล่าวถึงความส าคัญของ
ไตรสิกขา หรือ(การศึกษา) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณตามหลักพระพุทธศาสนา 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อศึกษากิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง                
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ                
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   ดังนี้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่บูรณาการหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ  ปัญญา) ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมซึ่ง
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนิน
ชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์
ตองเรียนรูฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขา จึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแงอริยสัจ 
๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ เมื่อเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่ จุดหมายโดยก าจัด
สมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พึ่งพา อวิชชา ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไมอยู่ใต้อ านาจครอบง า
ของมัน พรอมกับที่เรามีปัญญาเพิ่มข้ึน และด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับจนกระทั่งในที่สุด
พอสมุทัยหมด ทุกขก์็หมด ก็บรรลุ หมายเป็น นิโรธ โดยสมบูรณ์๑๖   
 จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่ากิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปัญญา) น ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยที่ผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มย่อย ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรม
ที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ใช้หลักไตรสิกขา มีศีล สมาธิและปัญญา ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมทาง
กายและวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี สิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์  
ปัญญา คือ สมาธิ เป็นการฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ เพราะจิตใจ เป็นฐานของพฤติกรรม  เนื่องจาก
พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนาและ เป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่
                                                 

๑๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พมิพค์ร้ังที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๔), หนา ๒๒๗. 

๑๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ ฉบับท่ี ๕ (พฤษภาคม 
๒๕๕๐), หนา ๗. 



 ๑๑๒ 

เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย 
และปัญญา คือ ตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่
จิตใจ การได้พัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ  
ปัญญาช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ   
 จากผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่
น ามาประยุกต์ใช้ในการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมด้านศีล คือกิจกรรมการสร้างสวนสุขภาพ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีสนามออกก าลังกาย 
สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน การออกก าลังกาย 
จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยหาเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชน การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้านศาสนา โดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะ 
การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช  จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัด ทุกวันพระ สวดมนต์              
การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน จิตอาสาที่วัด และการถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาส
พิเศษต่างๆร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยไปใน
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาโยทิน ละมูล เรื่องบทบาทพระสงฆ์ในฐานะ
ทรัพยากรมนุษย์และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ศีล เป็นเรื่องของการฝึกฝนในด้านพฤติกรรม 
โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีล ก็คือ วินัย เพราะว่าวินัยเป็นตัวจัดเตรียมชีวิต
ให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา ในจัดระเบียบความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม      
     จากผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่
น ามาประยุกต์ใช้ในการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมด้านสมาธิ คือ การท าสมาธิหลังจากการสวดมนต์
ไหว้พระ เดินจงกรม และมีการประยุกต์ในรูปแบบกิจกรรมการเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ ใน
โรงพยาบาล  ระหว่างรอแพทย์ตรวจ การฝึกการเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย 
การซ่อมแซมเสื้อผ้า เพื่อให้จิตใจเกิดความสงบ เกิดความสุขสบายและที่ส าคัญเกิดความอดทนต่อ
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยไปใน
แนวทางเดียวกันและยังสอดคลองกับแนวคิด พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)ที่กล่าวว่า สมาธิ เป็นเรื่อง
ของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ทั้งในด้านคุณธรรม ด้านความสามารถของจิต และในด้าน
ความสุข และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลฤดี กุลอรรฆย พบว่า โดยปรกติคนทั่วไปเมื่อปฏิบัติ    
สิ่งใดก็มีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นในระดับหนึ่ง แต่การฝึกสมาธิอย่างเป็นระบบและมีช่วงเวลาและระยะเวลาที่
สมเป็นขั้นตอน จะสามารถใช้สมาธิ ในการปฏิบัติ งานต่างๆได อย่างมีประสิทธิภาพและ        
สร้างสรรค์มากกว่า  ยังมีความสอดคล้องกับภิรมย์ เจริญผล ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้
ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม                         
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม การคบหากัลยาณมิตร  มีเมตตา กรุณาต่อกัน มี
ความอดทน อดกลั้น  และระงับความโกรธ เมื่อผู้สูงอายุ ได้รับการเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง ครอบครัว 



 ๑๑๓ 

องค์กรชุมชน โดยใช้สมาธิเป็นที่ตั้ง ท าให้จิตสงบ เข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ ใจมีความสุข เมื่อปล่อย
วาง มีสมาธิ และความจ าที่ดี ไม่ต้องกังวลกับครอบครัว ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น สมาธิ จึงเป็นภาวะ
จิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ ได้ที่ อยู่ตัว สงบอยู่กับสิ่งที่ต้องการท า ไม่ฟุูงซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มีอะไรรบกวนได้ 
   จากผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)               
ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ส่ วนใหญ่กล่ าวว่ า  กิจกรรมด้าน ปัญญา คือ  ธรรมะในทุกๆวัน                   
ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยผู้อยู่ในวัย
ก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม เพื่อการแสดงคุณค่า และมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของ
ทรัพยากรในชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ 
ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ใน
ชุมชน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ และการจัดกิจกรรม
ศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุ พึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอ่ืนได้  เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม 
เกื้อกูลกัน แก้ ไขปัญหา พัฒนาตนเอง สั งคม และสิ่ งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้ น                              
มีข้อเสนอแนะว่าควรแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี, ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ 
๘๐-๙๐ ปี เพราะสุขภาพร่างกายต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม
สนทนากลุ่มย่อยไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า 
ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรูความจริง เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรูตรงตามความ
เป็นจริง หรือรูเห็นตามที่มันเป็นตลอดจนรูแจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรู เท่าทัน
ธรรมดาของโลกและชีวิตที่ท าให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดปัญหา ไรทุกข์ (คิดเป็น แกปัญหาเป็น ดับทุกข์
เป็น) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระพุทธินันทน์ บุญเรือง พบว่า การใช้ปัญญาคิด
วินิจฉัยการต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม ถูกครอบง าบัญชาโดยกิเลสและสร้างสรรค์
ความส าเร็จที่ท าให้พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ่งๆข้ึน  
 สรุปผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้  ผู้ ให้สัมภาษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มย่อย
สามารถเข้าใจและน าหลักพุทธธรรมดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้อย่างเหมาะสม  ผลของการเสริมสร้าง                  
สุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามแนวไตรสิกขาท าให้เกิด 
ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี เสียสละ ให้อภัย เข้าใจเมื่อผู้อ่ืนได้รับทุกข์ เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลื อ
ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการมีกิจกรรมร่วมกัน (The Activity Theory)ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุ                
จะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตสังคมจากการมีกิจกรรมร่วมกัน และการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา             
ท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างกระฉับกระเฉง และมีความรูสึกว่าตนเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและมีความเชื่อว่าสุขภาพมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม และถ้ากิจกรรมในสังคมหนึ่ง
ลดลงก็จะมีผลต่ออีกสังคมหนึ่งด้วย ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือไดท าประโยชน์ให้กับ
สังคมจะท าให้ผูสูงอายุมีการพัฒนาตนเองต่อบทบาทใหม่อยู่ เสมอ ซึ่งมีแนวคิดว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มักจะด าเนินชีวิตเหมือนช่วงวัยที่อยู่วัยกลางคน และจะปฏิเสธที่จะใชชีวิตแบบผู้สูงอายุด าเนินกิจกรรม
ได เท่าวัยกลางคน โดยสนับสนุนใ ห้มีกิจกรรมต่างๆ ให มีความสนใจเกี่ยวข้องกับสมาชิก                



 ๑๑๔ 

วัยเดียวกัน การมีกิจกรรมจะท าให้สภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้นมาก ๑๗ ผูสูงอายุที่มี
กิจกรรมสูง จะมีการปรับตัวไดดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และผูสูงอายุที่สามารถรักษา
ระดับของตนเองไวตามบทบาทและสถานภาพ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีบทบาทและมีคุณค่าเป็นที่
ยอมรับของสังคมจะมีความสุขและมีความพอใจในชีวิตสูง๑๘ ผูสูงอายุควรมีกิจกรรมต่อเนื่องจากวัยที่
ผ่านมา ควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจและร่วมเป็นสมาชิกในชมรมต่างๆ นอกจากนั้นยังมี
ข้อเสนอแนะอีกว่า การคงไวซึ่งกิจกรรมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรท าเพื่อชดเชยความสูญเสียต่างๆ                
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการสูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย เมื่อความสามารถทางร่างกายลดลง 
การมีงานหรือบทบาทใหม่แทนงานเก่าหลังเกษียณอายุ หาเพื่อนใหม่แทนเพื่อนเก่าที่เสียชีวิตไป ท า
ชีวิตให้ร่าเริง สดชื่น เพื่อการยอมรับของสังคม เป็นต้น๑๙ ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมและมี Self - 
conception สูง จะไมมีความว้าเหว่ เกิดขึ้น๒๐ การมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบุคคล การมี
ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นสถานะ
ทางสังคมจะลดลง บทบาทเก่าจะถูกถอดถอนตัวออกไป ดังนั้นผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมต่อเนื่องจากวัยที่
ผ่านมา ควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจและร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้สูงอายุท าให้มีสุขภาพดีทั้งใจและกาย กิจกรรมจึงมีความส าคัญต่อความพึงพอใจในชีวิต
ของผู้สูงอายุ๒๑ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุจะต้องปรับการดูแลให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา การร่วมแรงร่วม
ใจกันท างาน คือ มีส่วนร่วมในการประกอบกิจการงานต่างๆ ตามอัตถภาพ โดยยังประโยชน์ต่อตนเอง
และประโยชน์ต่อผู้อ่ืนสมเป็นสัปปบุรุษ (คนดี) กล่าวคือ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสภาพการณ์ใน
ชีวิต ควรจะหางานอดิเรกหรือกิจกรรมต่างๆ ท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การอ่านเขียน 
หนังสือ ท าบุญ ท าทาน ออกก าลังกาย การรดน้ าต้นไม้ และเก็บกวาดบ้าน เป็นต้น ดังนั้น ผู้สูงอายุต้อง
ท างานเพื่อเป็นการพึ่งตนเองให้มากที่สุด๒๒ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีบทบาทหลักใน
การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และประสานการจัดสวัสดิการ
ตามปัญหาความเดือดร้อนกรณีต่างๆ บทบาทรองคือ สนับสนุน การรวมกลุ่ม/จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
รวมไปถึงสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์  
จัดหาเครื่องออกก าลังกายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับชุมชน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ อผส. 
ส่งเสริมอาชีพสงเคราะห์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพร่วมกับ รพ./รพ. สต. เป็น
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ต้น รวมทั้งสถานบริการทางสุขภาพ โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่ม อสม. ผู้สูงอายุ และ
ผู้น าชุมชนในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จัดบริการเชิงรุกในชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ ให้ความรู้และ
ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ครอบครัว และ อสม.ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน ในการจัด
สวัสดิการด้านต่างๆอาทิ เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือสมาชิกกรณีปกติ เจ็บปุวย มีกลุ่มจิตอาสา เพื่อให้
การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคัญต่างๆ องค์กรศาสนาจะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้า
มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ สนับสนุนในการดูแลสุขภาพกาย
และใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกงานด้านส่งเสริมอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุและคนในชุมชน๒๓ สอดคล้องกับภิรมย์ เจริญผล  ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่
ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม                        
ผลการศึกษาพบว่าด้านเศรษฐกิจและรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา จะได้รับบริการต่างๆ 
จากสถานสงเคราะห์ ด้านสังคมในการอยู่ร่วมกัน ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม การคบหา
กัลยาณมิตร มีเมตตากรุณา ต่อกัน มีความอดทน อดกลั้น และระงับความโกรธ สอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มย่อยในเรื่องนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงหลักพุทธธรรมและแนวคิดทฤษฎีในการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้ศึกษา
สภาพทั่วไปในการการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากการแบบสัมภาษณ์   
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนจ านวน ๒๕ ท่าน และผลการสนทนากลุ่มย่อย
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๕ ท่าน โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เป็นรูปแบบในการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
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 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลสิกขา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   แผนภาพที่ ๕.๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลสิกขา     
  
  จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลสิกขาเน้น
ไปในเรื่องการสังคมสงเคราะห์และการศึกษาและอาชีพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่มุ่งให้ผู้สูงอายุมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนวัยเดียวกัน และเพื่อนมนุษย์ ผู้สูงอายุมักชอบร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆโดย
มักจะมีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกัน โดยในการร่วมกิจกรรมนั้นมักจะชวนกันไป
ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงไประบายความเครียดในจิตใจของตนเอง          
อีกด้วยจึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์เชิงสังคมกับบุคคลและกลุ่มสังคมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการทาง
กาย อารมณ์ สติปัญญา การปรับตัวและอ่ืน ๆของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลไม่ว่าวัยใดไม่
สามารถตัดตนออกจากสังคมได้อย่างสิ้นเชิง แต่บุคคลในวัยสูงอายุอาจมีความสัมพันธ์ลดลง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรู้จักท าใจยอมรับกับสัมพันธภาพที่ต้องเปลี่ยนไป  เนื่องจากได้พบปะผู้คนจ านวนมากใน
กิจกรรมต่าง ๆ ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นวัยเดียวกัน ต่างวัยกัน ล้วนส่งผลต่อ
สุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นอย่างยิ่ง๒๔ ซึ่งศีลเป็นการพัฒนากายเหมือนกันแต่ต่างกันที่จุดมุ่งหมาย 
เพราะว่าเปรียบเสมือนปากทางแห่งการเข้าสู่ระบบของความสมดุลยภาพของชีวิต ส าหรับมนุษย์ผู้
ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นอารยชนไมก่อการเบียดเบียน ไมท าความเดือดร้องแม่ผูอ่ืน แกสังคม นี้เป็นขั้นง่าย

                                                 
๒๔ศิริพันธุ์ สาสตัย,์ “การตายและความตายในผู้ปว่ยสูงอายุ” บทความจากความตายและการตาย : 

มุมมองจากศาสนากับวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๘๖. 

ศีลสิกขา 

การสังคมสงเคราะห์ 

การศึกษาและอาชีพ   

- การสร้างสวนสุขภาพ เพื่อส่งเสรมิสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน 
ให้ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีสนามออกก าลังกาย สนาม
เด็กเล่น ลานกิจกรรม จดักิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในชุมชน การออกก าลังกาย 
- การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ การมสีุขภาพดี 
คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
- จัดกิจกรรมสรา้งสายใยสัมพันธ์รว่มกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดย
หาเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรอืเอกชน     

- การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
- จัดกิจกรรมด้านศาสนา โดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะ  
- การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช  จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่
วัด ทุกวันพระ สวดมนต์ การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรม
ร่วมกัน  จิตอาสาที่วัด   
- การถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน   

 



 ๑๑๗ 

ที่สุดเป็นฝุายลบ ต่อมาในทางบวกก็คือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน แกสังคม การมี
ระเบียบวินัยการอยรู่วมกันกับผู้อ่ืนด้วยดี และการประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรซึ่งรวม
ไปถึงการฝึกฝนในสัมมาอาชีวะนี้เป็นเรื่องของศีล ศีลในทางพุทธศาสนาไมใช่เพียงแต่การเว้นจากการ
เบียดเบียนกันทางกาย วาจาเท่านั้น การพัฒนาศีล ก็คือ การพัฒนาการอยูร่วมกันในสังคม ด้วยดี 
อย่างเกื้อกูลเป็นประโยชน และมีอาชีพที่ถูกต้อง  
 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิสิกขา     
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภาพที่ ๕.๒ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิสิกขา 
 
  จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิสิกขา
เน้นไปในเรื่องการพัฒนาสมาธิ ถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้เพราะจิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม และพฤติกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือ
เจตนา รวมถึงจะเป็นไปตามเจตจ านงหรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้เจริญงอก
งามหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามแล้ว คนผู้นั้นก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย ยิ่งไป
กว่านั้นปัญญาจะเจริญงอกงามได้ก็ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามที่จะคิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่
สงบแน่วแน่ ไม่ฟูุงซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะสามารถคิดค้นหาแนวทาง 
วิธีการ หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุทุกประเด็น และมองเห็นทั่วตลอด ทั้งนี้จิต
ที่สงบแล้ว จิตที่ฝึกดีแล้วจะเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างาน การพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิถือเป็นแกนกลาง
หรือเป็นศูนย์กลางส าคัญ นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการท างาน๒๕ 
 
 

                                                 
๒๕เอื้อมอร ชลวร, การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

สมาธิสิกขา 
การพัฒนา

สมาธิ 

- การเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ 
ในโรงพยาบาล  ระหว่างรอแพทย์ตรวจ  
- ฝึกการเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย 
การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า 
-  การเดินจงกรม การจัดดอกไม้ 
การถักไหมพรม การอ่านหนังสือ 
- การการท างานบ้าน การประกอบอาหาร 

 



 ๑๑๘ 

 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญาสิกขา     
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๕.๓ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญาสิกขา 
 
  จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญาสิกขา
เน้นไปในเรื่องการพัฒนาปัญญา เป็นการพัฒนาผู้สูงอายุในขั้นสูงสุดและมีความส าคัญสูงสุด ทั้งนี้
เพราะปัญญาถือเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ซึ่งคนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร 
และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด ขณะเดียวกันปัญญายังเป็นตัวปลดปล่อย
จิตใจและให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาตีบตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร 
จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้  ซึ่งในการพัฒนาทางด้านปัญญาของผู้สูงอายุ  เป็นเรื่องกว้างขวาง สามารถ
แยกออกไปได้หลายด้านและมีความสลับซับซ้อนหลายขั้นหลายระดับ  ช่วยให้ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และช่วยให้ผู้สูงอายุเดินไปสู่เปูาหมายสูงสุด 
หรือ บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต การพัฒนาปัญญาขั้นสูงท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
เข้าถึง รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ จนสามารถ
ปรับตัว ปรับใจในทิศทางที่ถูกต้อง จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระจากปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ 

ปัญญาสิกขา การพัฒนา
ปัญญา 

- ชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ (๐-
๓ ปี) โดยผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มี
ความพร้อม  เพื่อการแสดงคุณค่า และมีการอยู่
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ของทรัพยากรในชุมชน 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
บริการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน 
ตรวจฟัน การเจาะเลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุ   
ทุกเดือน 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรมาจัด
กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย 
และจิตใจ 
- การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุ 
พึ่งตนเองจนเป็นท่ีพึ่งของคนอื่นได้   เป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 



 ๑๑๙ 

โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่หรือด ารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง๒๖ ผู้สูงอายุนั้นมีคุณค่าต่อสังคม 
เพราะทุกท่านได้ผ่านการท าความดีมาแล้ว อย่างน้อยที่สุด คือ การเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเป็นคนดี 
มีหน้าที่การงานดี นอกจากนี้ผู้สูงอายุต่างก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมาย สามารถแยกแยะสิ่งใดถูก สิ่ง
ใดผิด ประสบการณ์ความรู้เหล่านี้ย่อมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้ง
วัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมต่างๆนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์แห่งผู้รู้ คือผู้สูงอายุทุกคนนั่นแหล่ะ  
นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต สร้างรายได้เลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคยเป็นก าลังส าคัญ
ด้านเศรษฐกิจมาก่อน  ท่านจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่ชุมชนและสังคม๒๗สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทวีศักดิ์ ทองทิพย์๒๘ ที่พบว่า ไตรสิกขาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมตนเองอย่างเป็นขั้นตอน
และมีกระบวนการที่ประสานกันอย่างเป็นพ้ืนฐานให้แก่กันจนถึงความพ้นทุกข์ เพราะฉะนั้นผู้หน้าที่
เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมน าระบบกระบวนการคิดพิจารณาตามหลักไตรสิกขา คือ ท าปัญญาให้เกิด เพ่ือ
น ากระบวนการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในใช้ชีวิต แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยความระเอียดรอบคอบ
ยิ่งขึ้นไป  
 ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กิจกรรมที่ได้จากการบูรณาการ ประกอบด้วย การประชุม
วางแผนกิจกรรม จัดชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ บริการให้ค าปรึกษา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
จิตอาสา และฝึกอบรมอาชีพ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการด าเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามโดยน า
หลักธรรมพระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะ
แห่งปัญญา ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
องค์รวม ๓ ด้านมีชื่อว่า ไตรสิกขา กล่าวคือ ๑) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้ง
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  โดยเฉพาะเรื่องการสังคมสงเคราะห์และการศึกษา
และอาชีพ เรียกรวมกันว่า ศีล ๒) การพัฒนาด้านสมาธิหรือจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดีงาม 
เข้มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจ านงที่เป็นกุศล และมีสภาพเอ้ือพร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา เรียก
สั้นๆ ว่า สมาธิ  และ๓) การพัฒนาด้านปัญญา ซึ่งการด าเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นทั้ง ๓ ด้านนั้นต้องมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง  ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ย่อมส่งผลให้มี
ความสุขดีตามมาอย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 

                                                 
๒๖วิชญาภา เมธีวรฉตัร, รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาคเหนือตอนล่าง ๒, วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๖๓. 
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 ๑๒๐ 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๑) องค์กรชุมชน ควรปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการเสริมสร้าง            
สุขภาวะของผู้สูงอายุ เพ่ือยกระดับการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม 
   ๒) ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้ โดยองค์กรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ควรสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ เช่น การฝึกอาชีพที่
ผู้สูงอายุสนใจ เพ่ือผลดีต่อสุขภาพการสุขภาพจิต และเพ่ิมรายได้ ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้และรู้สึกมีค่า
และภาคภูมิใจในตนเอง 
   ๓) ควรส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อ้ืออ านวย ซึ่งจะเป็นสิ่งจรรโลงใจให้  
ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตไดอย่างเป็นปกตอสุขเต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจตลอดช่วงอายุขัย 
อย่างต่อเนื่อง 
   
 ๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   ๑) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลพบว่า  ผลการน าศีลเป็นหลัก
ส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม            
ท าให้มีกิจกรรม การสร้างสวนสุขภาพ  มีสนามออกก าลังกาย ลานกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรม          
สุขภาวะแบบองค์รวม จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน  การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้านศาสนา ท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา  ให้มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและมีผลดี  คือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพ่ือนมนุษย์  
และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และ           
สิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ    
            ๒) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ พบว่า  ผลการน าสมาธิเป็น
หลักส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ท าให้มีกิจกรรม การเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ ในโรงพยาบาล  การฝึกการเย็บปักถักร้อย 
การท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า การเดินจงกรม การจัดดอกไม้ การถักไหม
พรม การอ่านหนังสือ การท างานบ้าน การประกอบอาหาร ท าให้จิตใจลดวิตกกังวล เครียด เศร้าโศก 
ให้ได้พบความสงบ ผ่อนคลาย พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน  กิจกรรมต่างๆ มุ่งสู่การมีจิตจดจ่อในสิ่งที่ท า 
สมาธิก็เกิดขึ้น 
   ๓) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญา พบว่า  ผลการน าสมาธิเป็น
หลักส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ท าให้มีกิจกรรม จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ โดยผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัย



 ๑๒๑ 

ใจเกินร้อย ท าให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น  มองเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ไม่ควรยึดติด ปัญหามี
ทางแก้ไขเสมอ  ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ต้องมีสติไม่ประมาท 
  
 ๕.๓.๓  ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
   ๑) ควรท าวิจัยเชิงส ารวจการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ขององค์กรชุมชนต่างๆ  
   ๒) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
หรือศึกษาหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ  
    ๓) ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรส่วนท้องถิ่น                    
ทั่วประเทศ   
  
      
 
 



๑๒๒ 
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            พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐ 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีการบริหาร, กรุงเทพมหานคร:   
            โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙ 
_______. วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
            มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๖, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  
            มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘ 
_______. การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนา, 
            ๒๕๓๙. 
_______. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร: 
            มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
_______. พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม. (จัดพิมพ์ในระบบเครือข่าย 
            โดยส านักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
            (SEAMEOSecretariat)., (มปป.). 
พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต). อายุยืนอย่างมีคุณค่า, กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภา, มปป.. 
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม). หลักประกันชีวิต ทุกลมหายใจใช้เวลา 
            ให้เป็นประโยชน์, กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, มปป.. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปที่ ๖๑ ฉบับที ่๕ 
           (พฤษภาคม ๒๕๕๐). 
_______. พระพุทธศาสนา พัฒนาคนและสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  
            การศาสนา, ๒๕๕๐   
_______. สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ 
            มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์).  วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
            กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘ 
พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ.. หลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ.  
            สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจ าปี ๒๕๕๙, มจร. วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๕๙. 
พระอุปติสสเถระ (ลังกา). วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. 
            กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘ 
พุทธทาสภิกขุ. วิธีแก้ปัญหาชีวิต, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แสงธรรม, มปป..   
_______. คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๔. 
พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโณ ). การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงท่ีสุด. 
            กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
_______. คู่มือมนุษย์ HANBOOK FOR MANKIND, กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
            แห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๒. 
 



๑๒๕ 

 

เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์. พัฒนาการมนุษย์ (Human  Development), พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
            กรุงเทพมหานคร: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ 
            พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. ประวัติหลวงพ่อวัดไร่ขิง, นครปฐม: หจก. พี วาย 
            พริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๖๐.     
วราภรณ์   ตระกูลสฤษดิ์. จิตวิทยาการปรับตัว, กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ 
            มหาวิทยาลัยลัย, มปป..   
สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ. “ระบบการดูแลของผู้สูงอายุ”. (เครือข่ายนักวิจัย MERIT   
            จาก ๕ สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้องถิ่น 
           ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๔.  
สุชาดา ทวีสิทธิ์. มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ. พิมพ์ 
            ครั้งที่ ๑. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖. 
องอาจ นัยพัฒน์. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ 
           สังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสามลดา, ๒๕๔๘.   
 
๒. วิทยานิพนธ์ : 
จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ. แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
            วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
ณัฐหทัย ชลายนวัฒน์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษา บริษัท ๕๐๕  
           โภคภัณฑ์จ ากัด, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต,   
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 
ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์, ดร.. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทาง  
           พระพุทธศาสนา.  พย.บ.,ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา), พธ.ด (พระพุทธศาสนา)  สาชา 
            วิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น, 
            ๒๕๕๕. 
ปิยะนุช แก้วเรือง; และอันฟามร์ศิริโต. ความสมัพันธร์ะหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ 
           กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายใุนชมรมดอกล าดวน ต าบลคูบัว  
           อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรุ.ี นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๐. 
ภิรมย์ เจริญผล. ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ใชในการด าเนินชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษา   
            ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธปริญญาสาขาวิชา 
            พระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.         
รศรินทร์ เกรย์ และคณะ. มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม  
           และสุขภาพ. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖. 
 



๑๒๖ 

 

วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์. แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณการขององค์กรปกครองส่วน 
           ท้องถิ่น.  วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
วิชญาภา เมธีวรฉัตร. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           ภาคเหนือตอนล่าง ๒, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
ศักดา ภาคจันทึก. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการ 
           อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช, ๒๕๕๗. 
สุปราณี แตงวงษ์, ศากุล ช่างไม้, ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน และ วาริศาเพชรธีรานนท์.  โครงการวิจัย 
            เรื่องปัจจัยท านายพฤฒพลังของผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์ 
            มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๕๕๒. 
สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนา 
            รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม. นครปฐม: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
            มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖. 
สุทธิพงศ์ บุญผดุง. รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้ 
            โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ ๑). มหาวิทยาลัยราชภฏั 
            สวนสุนันทา, ๒๕๕๔.  
อุบลรัตน์ เพ็งสถิต. การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ 
            ในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน: 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ๒๕๕๖ 
เอ้ือมอร ชลวร. การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
            ๒๕๕๔. 
 
๓. บทความในวารสาร : 
เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม และคณะ. บทความฟ้ืนวิชา “คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย”, วารสาร 
           ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓ (ก.ค.-ก.ย. ๕๔), ๒๕๕๔. 
ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล และคณะ. ภาพสุขภาวะของผู้สูงอายุผ่านมุมมองพฤฒพลังในชุมชนจังหวัด 
            นครนายก, วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ๒๒ (๒), ๔๘-๖๐. ๒๕๕๘. 
ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, การฆ่าตัวตายในทัศนะของพระพุทธศาสนา [บทความวารสาร],  
            วารสาร: พุทธจักรปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๔ (เม.ย.๒๕๕๒) หน้า ๖๐-๖๖. 
ธิดารัตน์ วิริยะวัฒน์. เสียงบ่นคนเกษียณ, นิตยสารยุทธโกษ. ๑๒๑ (๔),๔๕-๕๑, ๒๕๕๖. 
ปณิธี บราวน์. พฤฒพลัง: บทบาทของกลุ่มผู้สูงอายุและ “ทุน” ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงวัย, 
            วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์.๓๑ (๓), ๙๗-๑๒๐, ๒๕๕๗. 
 



๑๒๗ 
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน                            
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม๑ 

The Buddhas Integration For elder Service of Local Administration   
Organization in Nakhonpathom Province 

 
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) ดร. และคณะ๒  

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือศึกษากิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ๓) เพ่ือเสนอ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร และ การศึกษา
ภาคสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน จากนั้น
น าผลวิจัยมาสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๕ รูป/คน เพ่ือสรุปผลการบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยใช้หลักพุทธธรรมไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ด้านศีล ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ และปฏิบัติธรรมเป็นประจ า เสริมสร้างพัฒนาด้านกายและวาจา 
ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ท าจิตอาสา และบริจาคทรัพย์ เป็นต้น  ด้านสมาธิ ได้ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุท าสมาธิ ดูแลสุขภาพกายและใจให้มีความสัมพันธ์กัน ฝึกจิตให้มีสมาธิเข้มแข็งจนสามารถ
ควบคุมตนเองได ้เมื่อปล่อยวาง ท าให้มีความสงบสุข  ด้านปัญญา ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ฝึกด ารงตนอยู่ใน
ความไม่ประมาท รู้เท่าทัน มีสติ มีความรู้ความเข้าใจในตัวเอง ใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น น าปัญญามาเป็น
ตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมจนหลุดพ้นจากปัญหา ดับทุกข์ได้ ท าให้เป็นอิสระ สดใสเบิกบาน สุขสงบ
อย่างแท้จริง 

๒. กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ใช้หลักไตรสิกขา มีศีล สมาธิและปัญญา ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้าน
พฤติกรรมทางกายและวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างถูกต้องมีผลดี  
ส่วนสมาธิ เป็นการฝึกพัฒนาในด้านจิตใจ ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน า 
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย และปัญญา คือ ตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ปัญญาเป็นตัว
ปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ การได้พัฒนาปัญญาช่วยให้ชีวิตประสบความส าเร็จ มีการสร้างสวน
สุขภาพ ลานกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ การ

                                                           
๑บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  เรื่อง การบูรณาการหลกัพุทธธรรมในการเสริมสรา้งสุขภาวะผูสู้งอายขุอง

องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  โดยได้รบัทุนวิจัยจากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี ๒๕๖๐ 
๒อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยพุทธปัญญาศรีทวารด ี 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑๓๒ 



 
 

จัดกิจกรรมด้านศาสนา ในโอกาสพิเศษต่างๆการเปิดห้อง สวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิในโรงพยาบาล  
จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพเด็ก และการจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย  

๓. เสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุหลักพุทธธรรม 
ไตรสิกขา ซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการด าเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงาม โดย
เสนอให้น าหลักพุทธธรรม ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปัญญา) มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะของตน
และผู้อยู่รอบข้าง พบว่า ศีล เป็นการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมการสังคมสงเคราะห์ การศึกษาและอาชีพ  
การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม การถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสต่างๆ
ร่วมกัน พบว่า สมาธิ เป็นการพัฒนาจิต ให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข มีเจตจ านงที่เป็นกุศล การจัด
ดอกไม้ การถักไหมพรม การอ่านหนังสือ และการเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า และพบว่า ปัญญาเป็นการพัฒนาผู้สูงอายุในขั้นสูงสุด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ การจัด
กิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุพ่ึงตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน ซึ่งการบูรณาการหลักพุทธธรรม
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ทั้ง ๓ ด้านนั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมาอย่างแท้จริง 
 
ค าส าคัญ: การบูรณาการหลักพุทธธรรม ; สุขภาวะผู้สูงอายุ 
 

 

                                                             ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the process of enhancing the health 
of the elderly of the community organization in Sampran District, Nakhon Pathom Province 
(2) to study the activities of integration of Buddhist principles of in enhancing the health of 
the elderly of the community organization In Sam Phran District Nakhon Pathom Province 
and (3) to propose the integration of Buddhist principles and the enhancement of the well-
being for the elderly. 

This research is qualitative research. Using the research method : document and field 
study by collecting data from in-depth interviews of 25 key informants, the research was 
conducted by sub-group members and 15 experts from each group to summarize the results 
of integration of Buddhist principles in enhancing the health of the elderly in community 
organizations in Sam Phran district. Nakhon Pathom The research results are as below : 

1. Process of Health Promotion for the elderly of the Community Organizations in 
Sam Phran District, Nakhon Pathom Province by using the threefold training (precepts of 
meditation). The moral precept presented to promote the elderly to be fully responsible for 
their duties with regular practice, to strengthen physical and verbal development, to have a 
proper relationship with the environment, volunteers and donations, etc.  The spiritual 
meditation presented that it has encouraged the elderly to meditate and between physical 
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health and mental health are very closely connected . Improve your mental toughness by 
training until you are able to control yourself. The intellect and wisdom promote the elderly 
to practice to live more carefully, safety precautions, knowing, conscious, self-conscious, self-
centered, calm, more rational. Bring wisdom to guide and control behavior, release from the 
problem of suffering and find true happiness. 

2. Activities that integrate Buddhist principles in enhancing the health of the elderly 
of the organization in Sampran Community, Nakhon Pathom Province using the Threefold 
Training : the precepts, the concentration and the wisdom, the precepts are the training, the 
development of physical and verbal behavior, the relationship to the environment in which 
we are accurately related, the meditation is the practice of mental development. If the mind 
is well developed,  it will control and conduct behavior in a good way, and intelligence is the 
guide and control of all behaviors. Wisdom is the liberation of the mind. Give the best 
solution to the mind. Improving intelligence helps life succeed. There is a health garden, a 
patio, local wisdom or villagers or trained farmers as a lecturer to give all the information, 
religious activities on special occasions, opened a prayer room or a meditation room in a 
hospital. Established Children's Health Care Center and organize activities called “Sam Wai Jai 
Kearn Roi Center”. 

3.  Proposing integration of Buddhist principles and enhancing the well-being of the 
elderly. 

The Three sense of Buddha Dharma (The Threefold training), for the propose of the 
elderly that they can live life “the right way”. By proposing the Buddha Dharma, the Three 
Noble Truths (Precept, Concentration and Wisdom) to be used or applied to enhance one's 
well-being and those around them, the practice is to develop the behavior, Social work, 
Education and career, Sufficient lifestyle, Holistic wellness activities, Practicing of meditation 
on various occasions, we found that concentration is mental development. Being in good 
spirit, strong, happy, have charitable intentions, flower arrangements, knitting, reading, 
embroidery, making Thai desserts, make string flower garlands and clothing repair. And we 
found that wisdom is the highest stage of development for the elderly. The promotion of 
the use of local wisdom : Philosophers and trained farmers provide valuable knowledge 
about taking care of physical health and mental health, established a health care center. 
“Sam Wai Jai Kearn Roi Center” activities for the elderly. And when the elderly are self-
reliant, they can depend on their own skills to support themselves and to help others. The 
integration of the Three Noble Truths (Concentration of Wisdom or The Threefold Training), 
which is related to each other and connected continuously. Elderly who follow these 
principles,  will exactly find true happiness in life. 

 
Keyword:  Integration of Buddhist principles ; health of the elderly 
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๑. บทน า  
 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะในครอบครัว ชุมชน หรือตาม
สถานที่สาธารณะ และมีการพยากรณ์ในอนาคตยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น 
ในอีกไม่เกิน ๑๐ ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” จากการฉายภาพ
ประชากรของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๓–๒๕๘๓ พบว่าจ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ านวนและสัดส่วนของประชากรวัยท างานลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน๓ 
นอกจากนี้รูปแบบของครอบครัวในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายซึ่งมีปูุ ย่า ตา ยาย บุตร 
หลานอยู่ร่วมกันไปเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามี ภรรยา และบุตรเท่านั้น ซึ่งไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงวัยที่เคยมีบุตรหลานคอยดูแลหรือคอยดูแลบุตรหลานให้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้
สูงวัยไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองขาดคุณค่าขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ท าให้
เกิดเป็นปัญหาต่อเนื่องกับกลุ่มผู้สูงวัยในสังคมไทย๔ การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงวัย" เป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ด้วยการมีแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ที่
ใช้ด าเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน๕ การด าเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย เช่น การให้บริการ
ด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และลดการพ่ึงพาผู้อื่น๖ 
 จากสภาพปัญหาข้างต้น ถ้าได้มีการเตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้เสียแต่ล่วงหน้าหรือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ที่ดีย่อมเป็นการเตรียมการอย่างชาญฉลาดช่วยให้รัฐไม่ต้องทุ่มงบประมาณจ านวนมหาศาลกับการฟ้ืนฟู
ดูแลรักษาผู้สูงวัย ในขณะที่แนวโน้มในปัจจุบันจะมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยโดยใช้หลัก 
พุทธธรรมเป็นฐานในการพัฒนา โดยพระเทพเวที๗ กล่าวว่า ค าสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้คนเรารูจัก
ความจริงของธรรมชาติและชีวิต ให้รูจักตนเองพิจารณาแกไขปัญหาของตนด้วยหลักเหตุผล หลักค าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่า พุทธธรรม เป็นการแนะแนวต้นแบบ เพราะการแนะแนวพุทธธรรมนี้
ส่งเสริมให้บุคคล รู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแกไขปัญหาตลอดจนให้รูจักในเงื่อนไข 
เหตุปัจจัยและวิธีการซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตามหลักการแนะแนว  

                                                           
๓รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผูสู้งอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ,  

(นครปฐม: สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๕๖), หน้า ๒๗.     
๔ศากุล ช่างไม,้ สังคมไทยกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๐), หน้า ๕๙.  
 ๕ สุทธิพงศ์ บุญผดุง, รายงานผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ ๑), (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
 ๖ Beadle-Brown, J., Murphy, G., and DiTerlizzi, M. , Quality of Life for the Camberwell, 
(Beadle-Brown, J.and Other, 2008), pp.380-390.   

๗ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการแนะแนว. (กรงุเทพมหานคร: สมาคมแนะแนว 
แหงประเทศไทย, ๒๕๓๔), หน้า ค าน า. 
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๘ในการศึกษาหรือการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น  พระพุทธเจ้าสอนให้คนได้พัฒนาอยู่ ๔ ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  มิใช่
เป็นคนดีแต่โง่หรือเป็นคนเก่งแต่โกง การจะสอนให้มนุษย์เป็นคนดีและคนเก่งนั้นจะต้องมีหลักในการศึกษา
ที่ถูกต้องเหมาะสม นั่นคือสอนให้คนเรามีคุณธรรมความดีงามก่อนแล้วจึงให้มีความรู้ความเข้าใจหรือ
สติปัญญาภายหลัง ดังนั้นหลักในการศึกษาของพระพุทธศาสนานั้นจะมีล าดับขั้นตอนการศึกษา โดยเริ่ม
จากสีลสิกขา ต่อด้วยจิตตสิกขาและขั้นตอนสุดท้ายคือ ปัญญาสิกขา ซึ่งขั้นตอนการศึกษาทั้ง ๓ นี้ รวมเรียกว่า"
ไตรสิกขา" ซึ่งมคีวามสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง  มองเห็นได้ง่ายแม้ในชีวิตประจ าวัน  กล่าวคือ  
         (ศีล ->สมาธิ) เมื่อประพฤติดี มีความสัมพันธ์งดงาม ได้ท าประโยชน์อย่างน้อยด าเนินชีวิตโดยสุจริต 
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตน ไม่ต้องกลัวต่อการลงโทษ ไม่สะดุ้งระแวงต่อการประทุษร้ายของคู่เวร ไม่
หวาดหวั่นเสียวใจต่อเสียงต าหนิหรือความรู้สึก ไม่ยอมรับของสังคม และไม่มีความฟูุงซ่านวุ่นวายใจ เพราะ
ความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตนเอง จิตใจก็เอิบอ่ิม ชื่นบานเป็นสุข ปลอดโปร่ง สงบ และ
แน่วแน่ มุ่งไปกับสิ่งที่คิด ค าท่ีพูดและการที่ท า  
        (สมาธิ ->ปัญญา) ยิ่งจิตไม่ฟูุงซ่าน สงบ อยู่กับตัว ไร้สิ่งขุ่นมัว สดใส มุ่งไปอย่างแน่วแน่เท่าใด การ
รับรู้ การคิดพินิจพิจารณามอง เห็นและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ก็ยิ่งชัดเจนตรงตามจริง แล่น คล่อง เป็นผลดีในทาง
ปัญญามากขึ้นเท่านั้น) 

จะเห็นได้ว่า สีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา การศึกษาทั้ง ๓ ขั้นนี้ ต่างก็เป็นพ้ืนฐานกัน
และกัน ซึ่งในการศึกษา พุทธศาสนามุ่งสอนให้คนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข จากกระบวนการศึกษาที่กล่าวมาทั้ง ๓ ขั้นตอนของพุทธศาสนานี้ หากสามารถน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ก็จะเกิดผลดีกับผู้ปฏิบัติ ซึ่งหลักการทั้ง ๓ นั้น เป็นที่ยอมรับจากชาวโลก ท าให้พุทธศาสนาได้
แพร่หลายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงนับได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาอย่างแท้จริง 

   ในการน าหลักพุทธธรรมการบูรณาการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ 
การปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการดังกล่าวน่าจะ
ให้ผลดีในการปลูกฝังและพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้ หลักไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพ่ือพัฒนาคนใน ๓ ด้านคือ พัฒนา ด้านพฤติกรรม 
เรียกว่า ศีลพัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ และพัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา 

  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการด าเนินชีวิตไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามโดยน าหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
(ไตรสิกขา) มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ
เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญา ในด้านของศีลสิกขา คือ ต้องศึกษาในเรื่องศีล อันได้แก่
เจตนาที่จะงดเว้นไม่ละเมิดข้อห้ามด้านกาย ด้านวาจา ให้รักษาความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีใจ
สูง หรืออาจกล่าวได้ว่าในด้านนี้เป็นการพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรม ในด้านของจิตสิกขาคือศึกษาในเรื่อง
จิต เรียนรู้เรื่องจิต ให้เข้าใจธรรมชาติของจิต การท างานของจิต รู้วิธีการพัฒนาจิต เพ่ือให้สงบตั้งมั่น เป็น
สมาธิพร้อมที่จะท ากิจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาจิต หรือที่เรียกว่าสมาธิ และในด้าน
ปัญญาสิกขาคือศึกษาในเรื่องปัญญา พัฒนาด้านปัญญา ในการพัฒนาด้านปัญญานี้จะมีการพัฒนาอยู่หลาย
                                                           

๘ภิรมย เจรญิผล, ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่ใชในการด าเนินชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษา   
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จังหวัดนครปฐม, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 
 

๑๓๖ 



 
 

ระดับ มีความสามารถในการแสวงหา เลือกคัดจัดสรรประมวลความรู้ คิดได้ชัดเจน และสามารถน าความรู้
ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสร้างเป็นเครือข่ายความรู้และสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์เป็นการรู้จักจัดการ ท ากิจให้ส าเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะน าไปสู่จุดหมาย หากกล่าวโดยสรุปแล้ว 
ปัญญา ๒ ด้านที่ส าคัญ คือปัญญาเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของธรรมชาติและปัญญาที่สามารถใช้ความรู้
นั้น จัดตั้งวางระบบแบบแผนของการด าเนินชีวิตได้ และสังคมของมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจากความจริง
นั้น๙ หน้าที่โดยตรงของการศึกษานั้นเป็นตัวแก้ปัญหา ถ้าการศึกษาผิดพลาด กลายเป็นตัวก่อปัญหา เราก็
ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ตัวการศึกษา เพ่ือให้ได้การศึกษาที่ถูกต้อง ให้เป็นการศึกษาที่แท้จริงที่จะเป็นตัว
แก้ปัญหา๑๐ จากปัญหาและความจ าเป็นที่ว่ามา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบูรณาการหลัก              
พุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
     ๒.๒ เพ่ือศึกษากิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
          ๒.๓ เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา (DescriptiveMethod) 
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Document) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focused Group Discussion) ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้น าองค์กรท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ในเทศบาล กลุ่มฆราวาสที่เป็นผู้สูงอายุ จาก ๓ ชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม การคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ องค์กรชุมชน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ โดยใช้การเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฏี (theoretical samping) โดยผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้สูงอายุ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ในองค์กรชุมชนที่ก าหนด รวมถึงทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอีกด้วย เพ่ือที่จะได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้  เลือกผู้ให้ข้อมูล จาก
บุคคลภายนอกชมรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งข้อมูลจากทั้ง ๒ ส่วนนี้ 
จะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน  โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก ๑) เอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แล้ว

                                                           
๙พระธรรมปิฎก, ป.อ. ปยุตฺโต, การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์
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น าไปก าหนดกรอบในการวิจัย ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร
องค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงานภาครัฐ ผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบและสถานการณ์สุขภาวะผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  โดยผู้วิ จัยจะก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เป็น
แนวค าถาม (Guideline) ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก มีหัวข้อค าถามที่ครอบคลุมรายละเอียดที่ต้องการ
ศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้  และ๓) การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group Discussion) จัดขึ้นหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้วิจัยจะเข้า
ร่วมการสนทนากลุ่มกับอาจารย์มหาวิทยาลัย พระวัดไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กลุ่มผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด เป็นต้น เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้จากการสนทนาไปปรับปรุงพัฒนาแนว
ทางการจัดการตนเองของผู้สูงวัยโดยใช้หลักพุทธธรรม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดของแบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่าง 
องค์กรชุมชน ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัยต้องการทราบ และน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาภาคสนามเป็นหลัก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห์  
โดยมีกระบวนการดังนี้ ๑) รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ครั้งที่ ๑ จากกลุ่มเปูาหมาย มาวิเคราะห์เนื้อหา 
เป็นแนวโน้มในการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ด้วยการแบ่งกลุ่ม 
(Categorizing) ของความคิดและเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกท่ีเหมือนกันให้มาอยู่กลุ่มเดียวกัน 
ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งประเด็นความคิดที่ต่างออกไป โดยมุ่งเน้นการแบ่งกลุ่มข้อมูลใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ 
ความคิดที่เหมือนกัน (Thesis) ความคิดที่ตรงข้าม (Anti-thesis) และ ความคิดแบบผสานกลมกลืน 
(Synthesis) น ามาเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยของผู้ทรงคุณวุฒิ  ๒) การประมวลความรู้รวบยอด 
(Conceptualization) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูล ความคิดและเนื้อหาทั้งหมดรวมเป็นประเด็นหลัก น าผลที่
สรุปจากการสัมภาษณ์เสนอในที่ประชุมย่อยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความถูกต้องยืนยันและ
เสนอแนะเพ่ิมเติม และ๓) รวบรวมผลการประชุมมาจัดกระท าข้อมูลตามขั้นตอนอีกครั้งและสรุปผลการ
ด าเนินการวิจัยต่อไป 
 
๔. ผลของการวิจัย 
 การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากผลการวิจัย
พบว่ากิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
กล่าวว่า กิจกรรมด้านศีล คือกิจกรรมการสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ให้
ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีสนามออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่ม
อายุในชุมชน โดยหาเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ 
การมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง จัด
กิจกรรมด้านศาสนา โดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะ การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช  จัดปฏิบัติธรรม
รักษาศีลที่วัด ทุกวันพระ สวดมนต์ การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน จิตอาสาที่วัด และการ
ถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม

๑๓๘ 



 
 

สนทนากลุ่มย่อยไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาโยทิน ละมูล๑๑ เรื่อง
บทบาทพระสงฆ์ในฐานะทรัพยากรมนุษย์และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ศีล เป็นเรื่องของการ
ฝึกฝนในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีล ก็คือ วินัย เพราะว่าวินัย
เป็นตัวจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา ในจัดระเบียบความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันในสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระพุทธินันท์ บุญเรือง๑๒ ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า ศีลเป็นการพัฒนากาย ไม่ก่อการ
เบียดเบียน ไม่ท าความเดือนร้อนแก่ผู้อ่ืน แก่สังคม ศีลในทางพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแต่การเว้นจากการ
เบียดเบียนกันทางกาย วาจาเท่านั้น การพัฒนาศีลก็คือการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีอย่างเกื้อกูล
เป็นประโยชน์ และมีอาชีพที่ถูกต้อง การพัฒนาศีลนี้ปัจจุบันเรียกกันว่า “พัฒนาการทางสังคม”  
     จากผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมด้านสมาธิ คือ การท าสมาธิหลังจากการสวดมนต์ไหว้พระ เดิน
จงกรม และมีการประยุกต์ในรูปแบบกิจกรรมการเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ ในโรงพยาบาล  
ระหว่างรอแพทย์ตรวจ การฝึกการเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า 
เพ่ือให้จิตใจเกิดความสงบ เกิดความสุขสบายและที่ส าคัญเกิดความอดทนต่อความทุกข์ที่ เกิดขึ้นได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยไปในแนวทางเดียวกันและยังสอด             
คลองกับแนวคิด พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ทีก่ล่าวว่า สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับ
จิตใจ ทั้งในด้านคุณธรรม ด้านความสามารถของจิต และในด้านความสุข ยังมีความสอดคล้องกับภิรมย์ 
เจริญผล ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา ผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์ จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้สูงอายุปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม การคบหากัลยาณมิตร  มีเมตตา 
กรุณาต่อกัน มีความอดทน อดกลั้น และระงับความโกรธ เมื่อผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ทั้งจากตนเอง 
ครอบครัว องค์กรชุมชน โดยใช้สมาธิเป็นที่ตั้ง ท าให้จิตสงบ เข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ ใจมีความสุข เมื่อ
ปล่อยวาง มีสมาธิ และความจ าที่ดี ไม่ต้องกังวลกับครอบครัว ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น สมาธิ จึงเป็น
ภาวะจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ ได้ที่ อยู่ตัว สงบอยู่กับสิ่งที่ต้องการท า ไม่ฟูุงซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มีอะไรรบกวนได้ 
   จากผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมบูรณาการหลักพุทธธรรมกับไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมด้านปัญญา คือ ธรรมะในทุกๆวัน ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ 
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) โดยผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มี
ความพร้อม เพ่ือการแสดงคุณค่า และมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพของทรัพยากรในชุมชน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะ
เลือด ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน หานักปราชญ์ หรือผู้รู้ในชุมชน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
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เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ และการจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ให้ผู้สูงอายุ พ่ึงตนเอง
จนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมกลุ่มนั้น มีข้อเสนอแนะว่าควรแยกผู้สูงอายุเป็นกลุ่ม ช่วงอายุ ๖๐-๗๐ ปี ,
ช่วงอายุ ๗๐-๘๐ ปี และช่วงอายุ ๘๐-๙๐ ปี เพราะสุขภาพร่างกายต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับพระธรรมปฎก (ป.อ.ป
ยุตฺโต ) กล่าวว่า ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรูความจริง เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรูตรง
ตามความเป็นจริง หรือรูเห็นตามที่มันเป็นตลอดจนรูแจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้นรูเท่า
ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่ท าให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดปัญหา ไรทุกข์ (คิดเป็น แกปัญหาเป็น ดับทุกข์
เป็น) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระพุทธินันทน์ บุญเรืองพบว่า การใช้ปัญญาคิดวินิจฉัย
การต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจ ไมถูกครอบง าบัญชาโดยกิเลสและสร้างสรรค์ความส าเร็จที่ท าให้
พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ่งๆขึ้น  
 สรุปผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้  ผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มย่อยสามารถ
เข้าใจและน าหลักพุทธธรรมดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้อย่างเหมาะสม  ผลของการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามแนวไตรสิกขาท าให้เกิด ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
สามัคคี เสียสละ ให้อภัย เข้าใจเมื่อผู้อ่ืนได้รับทุกข์ เป็นสุขที่ได้ช่ วยเหลือผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการมี
กิจกรรมร่วมกัน (The Activity Theory) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุจะมีความสุขทั้งร่างกายและจิต จากการมี
กิจกรรมร่วมกัน การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างกระฉับกระเฉง 
และมีความรูสึกว่าตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีความเชื่อว่าสุขภาพมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม 
ถ้ากิจกรรมในสังคมหนึ่งลดลงก็จะมีผลต่ออีกสังคมหนึ่งด้วย ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือไดท า
ประโยชน์ให้กับสังคมจะท าให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเองต่อบทบาทใหม่อยู่ เสมอ ซึ่งมีแนวคิดว่าผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มักจะด าเนินชีวิตเหมือนช่วงวัยที่อยู่วัยกลางคน และจะปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตแบบผู้สูงอายุ ด าเนิน
กิจกรรมไดเท่าวัยกลางคน มีความสนใจเกี่ยวข้องกับสมาชิกวัยเดียวกัน การมีกิจกรรมจะท าให้สภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้นมาก ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมสูง จะมีการปรับตัวไดดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม และผู้สามารถรักษาระดับของตนเองไวตามบทบาทและสถานภาพ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มี
บทบาทและมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของสังคมจะมีความสุขและมีความพอใจในชีวิตสูง๑๓ ผู้สูงอายุควรมี
กิจกรรมต่อเนื่องจากวัยที่ผ่านมา ควรพอใจสนใจและร่วมเป็นสมาชิกในชมรมต่างๆ นอกจากนั้นยังมี
ข้อเสนอแนะอีกว่า การคงไวซึ่งกิจกรรมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรท าเพ่ือชดเชยความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากกระบวนการสูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย เมื่อความสามารถทางร่างกายลดลง การมีงานหรือ
บทบาทใหม่แทนงานเก่าหลังเกษียณอายุ หาเพ่ือนใหม่แทนเพ่ือนเก่าที่เสียชีวิตไป ท าชีวิตให้ร่าเริง สดชื่น 
เพ่ือการยอมรับของสังคม เป็นต้น๑๔ การดูแลผู้สูงอายุจะต้องปรับการดูแลให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาที่
แตกต่างกันหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา ต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสภาพการณ์ในชีวิต ควรจะหางานอดิเรกหรือกิจกรรมต่างๆ ท าเพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การอ่านเขียนหนังสือ ท าบุญท าทาน ออกก าลังกาย การรดน้ าต้นไม้ และเก็บกวาด
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บ้าน ต้องท างานเพื่อเป็นการพ่ึงตนเองให้มากที่สุด๑๕ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีบทบาทหลัก
ในการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และประสานการจัดสวัสดิการตาม
ปัญหาความเดือดร้อนกรณีต่างๆ บทบาทรองคือ สนับสนุนการรวมกลุ่ม/จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ รวมไปถึง
สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ จัดหาเครื่องออก
ก าลังกายและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับชุมชน การประสานความร่วมมือกับกลุ่ม อสม. ผู้สูงอายุ และผู้น า
ชุมชนในการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จัดบริการเชิงรุกในชุมชน ให้ความรู้และค าแนะน าแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ครอบครัว และ อสม. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เชิญชวนให้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคัญต่างๆ องค์กรศาสนาจะเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และวันส าคัญต่างๆ รวมทั้งการ
ดูแลสุขภาพกายและใจ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกงานด้านส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอายุและคนในชุมชน๑๖  
 
๕. บทสรุป  
  การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม   โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล สรุปได้  ดังนี้ 
 

 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลสิกขา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   แผนภาพ  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลสิกขา     
                                                           

๑๕เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม สมชาย วิริภริมย์กลู ปราณี สุทธิสุคนธ์ และจ ารูญ มีขนอน, บทความฟื้นวิชา “คุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทย”. วารสารควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ.ปทีี่ ๓๗ ฉบบัที่ ๓ (ก.ค.-ก.ย. ๕๔) หนา้ ๒๒๓-๒๒๕. 

๑๖สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยบูรณาการเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม,  (นครปฐม : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖) หน้า ๘๗-๑๑๘.   

ศีลสิกขา 

การสังคมสงเคราะห์ 

การศึกษาและอาชีพ   

- การสร้างสวนสุขภาพ เพื่อส่งเสรมิสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน ให้
ผู้สูงอายไุด้มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน มีสนามออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น 
ลานกิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน 
การออกก าลังกาย- การจัดกิจกรรมสุขภาวะแบบองค์รวม คือ การมี
สุขภาพดี คณุภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 

- จัดกิจกรรมสรา้งสายใยสัมพันธ์รว่มกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน โดยหา
เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน     

- การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
- จัดกิจกรรมด้านศาสนา โดยนิมนต์พระมาสอนธรรมะ  
- การฟังและสนทนาธรรมจากนักบวช  จัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลที่วัด       
ทุกวันพระ สวดมนต์ การท าบุญตักบาตรและมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน         
จิตอาสาที่วัด   
- การถือศีลปฏิบัติธรรม ในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน   

 

๑๔๑ 



 
 

  จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง
สุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลสิกขาเน้นไปในเรื่องการ
สังคมสงเคราะห์และการศึกษาและอาชีพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่มุ่งให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนวัย
เดียวกัน และเพ่ือนมนุษย์ ผู้สูงอายุมักชอบร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆโดยมักจะมีกลุ่มเพ่ือนที่อยู่ในวัย
เดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงไประบายความเครียดในจิตใจของตนเองอีก
ด้วย จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์เชิงสังคมกับบุคคลและกลุ่มสังคมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการทางกาย 
อารมณ์ สติปัญญา การปรับตัวและอ่ืน ๆของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลไม่ว่าวัยใดไม่สามารถตัดตน
ออกจากสังคมได้อย่างสิ้นเชิง แต่บุคคลในวัยสูงอายุอาจมีความสัมพันธ์ลดลง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จัก
ท าใจยอมรับกับสัมพันธภาพที่ต้องเปลี่ยนไป เนื่องจากได้พบปะผู้คนจ านวนมากในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สูงอายุ
ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นวัยเดียวกัน ต่างวัยกัน ล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็น
อย่างยิ่ง๑๗ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระพุทธินันทน์  บุญเรือง ไดท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนาพบว่า ศีลเป็นการพัฒนากายเหมือนกันแต่ต่างกันที่
จุดมุ่งหมาย เพราะว่าเปรียบเสมือนปากทางแห่งการเข้าสู่ระบบของความสมดุลยภาพของชีวิต ส าหรับ
มนุษย์ผู้ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นอารยชนไมก่อการเบียดเบียน ไมท าความเดือดร้อนแม้ผู้อ่ืน แกสังคม นี้เป็นขั้น
ง่ายที่สุดเป็นฝุายลบ ต่อมาในทางบวกก็คือประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกผู้ อ่ืน แกสังคม การมี
ระเบียบวินัยการอยูร่วมกันกับผู้อ่ืนด้วยดี และการประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรซึ่งรวมไปถึง
การฝึกฝนในสัมมาอาชีวะนี้เป็นเรื่องของศีล ศีลในทางพุทธศาสนาไมใช่เพียงแต่การเว้นจากการเบียดเบียนกัน
ทางกาย วาจาเท่านั้น การพัฒนาศีล ก็คือ การพัฒนาการอยูร่วมกันในสังคม ด้วยดี อย่างเกื้อกูลเป็นประโยชน 
และมีอาชีพที่ถูกต้อง 
 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิสิกขา     
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภาพ  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิสิกขา 
 

                                                           
๑๗ศิริพันธุ ์สาสตัย,์ “การตายและความตายในผู้ป่วยสูงอายุ” บทความจากความตายและการตาย : มุมมอง

จากศาสนากับวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๘๖. 

สมาธิสิกขา การพัฒนา
สมาธิ 

- การเปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ 
ในโรงพยาบาล  ระหว่างรอแพทย์ตรวจ  
- ฝึกการเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย 
การร้อยพวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า 
-  การเดินจงกรม การจัดดอกไม้ 
การถักไหมพรม การอ่านหนังสือ 
- การการท างานบ้าน การประกอบอาหาร 

 

๑๔๒ 



 
 

  จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง
สุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิสิกขาเน้นไปในเรื่อง
การพัฒนาสมาธิ ถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะจิตใจเป็น
รากฐานของพฤติกรรม และพฤติกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา รวมถึงจะเป็นไปตาม
เจตจ านงหรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้เจริญงอกงามหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามแล้ว 
คนผู้นั้นก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย ยิ่งไปกว่านั้นปัญญาจะเจริญงอกงามได้ก็
ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามที่จะคิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่คิด
หรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟูุ งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน กระวน
กระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะสามารถคิดค้นหาแนวทาง วิธีการ หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน 
เจาะลึกทะลุทุกประเด็น และมองเห็นทั่วตลอด ทั้งนี้จิตที่สงบแล้ว จิตที่ฝึกดีแล้วจะเป็นฐานที่จะให้ปัญญา
ท างาน การพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิถือเป็นแกนกลางหรือเป็นศูนย์กลางส าคัญ นอกจากนั้นแล้วการพัฒนา
ด้านสมาธิยังก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการท างาน๑๘ 
 

 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญาสิกขา     
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพ  แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กร
ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญาสิกขา 
 
  จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้าง
สุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญาสิกขาเน้นไปในเรื่อง
การพัฒนาปัญญา เป็นการพัฒนาผู้สูงอายุในขั้นสูงสุดและมีความส าคัญสูงสุด ทั้งนี้เพราะปัญญาถือเป็น
                                                           

๑๘เอื้อมอร ชลวร, การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

ปัญญาสิกขา การพัฒนา
ปัญญา 

- ชุมชนจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ เด็กวัยเตาะแตะ (๐-๓ ปี) 
โดยผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม  
เพื่อการแสดงคุณค่า และมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
ของทรัพยากรในชุมชน 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
สังคม ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการให้ค าปรึกษา
ด้านจิตใจ ตรวจวัดความดัน ตรวจฟัน การเจาะเลือด 
ตรวจสมองให้ผู้สูงอายุทุกเดือน 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรมาจัด
กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกาย และ
จิตใจ 
- การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย  ให้ผู้สูงอายุ 
พึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้   เป็นกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ดีงาม เกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

๑๔๓ 



 
 

ตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด ซึ่งคนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมี
ปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด ขณะเดียวกันปัญญายังเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจและให้ทางออกแก่จิตใจ 
เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาตีบตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้  ซึ่งในการ
พัฒนาทางด้านปัญญาของผู้สูงอายุเป็นเรื่องกว้างขวาง ช่วยให้ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สู่วิถี
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และช่วยให้ผู้สูงอายุเดินไปสู่เปูาหมายสูงสุด หรือ บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต              
การพัฒนาปัญญาขั้นสูงท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึง รู้เท่าทันความจริงของโลกและ
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ จนสามารถปรับตัว ปรับใจในทิศทางที่ ถูกต้อง จิตใจหลุด
พ้นเป็นอิสระจากปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นอยู่หรือด า รงอยู่ด้วย
ปัญญาอย่างแท้จริง๑๙ ผู้สูงอายุนั้นมีคุณค่าต่อสังคม เพราะทุกท่านได้ผ่านการท าความดีมาแล้ว อย่างน้อย
ที่สุด คือ การเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเป็นคนดี มีหน้าที่การงานดี นอกจากนี้ผู้สูงอายุต่างก็มีประสบการณ์
ชีวิตมากมาย สามารถแยกแยะสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ประสบการณ์ความรู้เหล่านี้ย่อมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมต่างๆนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์แห่งผู้รู้ 
คือผู้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต สร้างรายได้เลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคยเป็นก าลัง
ส าคัญด้านเศรษฐกิจมาก่อน ท่านจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่ชุมชนและสังคม๒๐สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ที่พบว่า ไตรสิกขาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมตนเองอย่างเป็นขั้นตอน
และมีกระบวนการที่ประสานกันอย่างเป็นพ้ืนฐานให้แก่กันจนถึงความพ้นทุกข์  เพราะฉะนั้นผู้หน้าที่
เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมน าระบบกระบวนการคิดพิจารณาตามหลักไตรสิกขา คือ ท าปัญญาให้เกิด เพ่ือน า
กระบวนการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในใช้ชีวิต แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยความระเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นไป  
 หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ซึ่งประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการด าเนินชีวิตไป
ในวิถีที่ถูกต้องดีงามโดยน าหลักธรรมพระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการจัดสภาพทุก ๆ 
ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตาม
ลักษณะแห่งปัญญา ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
องค์รวม ๓ ด้านมีชื่อว่า ไตรสิกขา กล่าวคือ ๑) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  โดยเฉพาะเรื่องการสังคมสงเคราะห์และการศึกษาและอาชีพ เรียกรวมกัน
ว่า ศีล ๒) การพัฒนาด้านสมาธิหรือจิต และสุขภาพให้เป็นจิตใจที่ดีงาม เข้มแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจ านงที่
เป็นกุศล และมีสภาพเอ้ือพร้อมต่อการใช้งานทางปัญญา เรียกสั้นๆ ว่า สมาธิ  และ๓) การพัฒนาด้านปัญญา 
ซึ่งการด าเนินชีวิตเป็นองค์รวมนั้นทั้ง ๓ ด้านนั้นต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงถึงกันอย่างต่อเนื่อง  ผู้สูงอายุ
ที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ย่อมส่งผลให้มีความสุขดีตามมาอย่างแท้จริง 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) องค์กรชุมชน ควรปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร ในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือยกระดับการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม 

                                                           
๑๙วิชญาภา เมธีวรฉตัร. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ตอนล่าง ๒, วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(บณัฑิตวิทยาลยั: 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๖๓. 

๒๐ปรีชา อุปโยคิน, ความสุขของผู้สงูอาย,ุ ส านักงานแพทย์ทางเลือก, ๒๕๕๓, หน้า ๓๒-๓๓. 

๑๔๔ 



 
 

 ๒) ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดย
องค์กรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ควรสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ เช่น การฝึกอาชีพที่ผู้สูงอายุสนใจ เพ่ือผลดีต่อ
สุขภาพการสุขภาพจิต และเพ่ิมรายได้ ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้และรู้สึกมีค่าและภาคภูมิใจในตนเอง 
 ๓) ควรส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อ้ืออ านวย ซึ่งจะเป็นสิ่งจรรโลงใจให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารงชีวิตไดอย่างเป็นปกตอสุขเต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจตลอดช่วงอายุขัย อย่างต่อเนื่อง 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านศีลพบว่า ผลการน าศีลเป็นหลักส าคัญในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท าให้มีกิจกรรม การ
สร้างสวนสุขภาพ มีสนามออกก าลังกาย ลานกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรม สุขภาวะแบบองค์รวม จัด
กิจกรรมสร้างสายใยสัมพันธ์ร่วมกันทุกกลุ่มอายุในชุมชน การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง จัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ท าให้มีการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและมี
ผลดี คือ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ    
 ๒) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านสมาธิ พบว่า ผลการน าสมาธิเป็นหลักส าคัญในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท าให้มีกิจกรรม การ
เปิดห้องสวดมนต์ หรือห้องท าสมาธิ ในโรงพยาบาล  การฝึกการเย็บปักถักร้อย การท าขนมไทย การร้อย
พวงมาลัย การซ่อมแซมเสื้อผ้า การเดินจงกรม การจัดดอกไม ้การถักไหมพรม การอ่านหนังสือ การท างาน
บ้าน การประกอบอาหาร ท าให้จิตใจลดวิตกกังวล เครียด เศร้าโศก ให้ได้พบความสงบ ผ่อนคลาย พัฒนา
ชีวิตอย่างยั่งยืน กิจกรรมต่างๆ มุ่งสู่การมีจิตจดจ่อในสิ่งที่ท า สมาธิก็เกิดขึ้น 
 ๓) จากการวิจัยครั้งนี้การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านปัญญา พบว่า  ผลการน าสมาธิเป็นหลักส าคัญในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท าให้มีกิจกรรม จัดตั้ง
ศูนย์ดูแลสุขภาพ โดยผู้อยู่ในวัยก่อนสูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีความพร้อม การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ การจัดกิจกรรมศูนย์สามวัยใจเกินร้อย ท าให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น  
มองเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ไม่ควรยึดติด ปัญหามีทางแก้ไขเสมอ  ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ต้องมีสติไม่ประมาท  
 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรท าวิจัยเชิงส ารวจการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ของ
องค์กรชุมชนต่างๆ  
 ๒) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หรือศึกษาหลัก
พุทธธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ
เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอาย ุ 
 ๓) ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์กรส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ   
  

๑๔๕ 
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ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๗ 



 
 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา 
สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น   วิชา

นโยบายสาธารณะ วิชาทรัพยากรมนุษย์ วิชาการบริหารโครงการ วิชาปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
ทั้งสาขารัฐประศาสนสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สามารถน าผลการศึกษาน าเสนอต่อกลุ่ม หรือองค์กรในชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เสนอความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ และการบริหารงานด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และมีความเป็นจริงใน
การน าไปใช้ ทั้งด้านเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา และการประยุกต์ใช้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูงอายุ 
 
๒. กิจกรรมด้านการพัฒนากิจกรรมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 

สามารถการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน                            
โดยสอดแทรกหลักธรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมสุขภาวะให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง  

สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการพัฒนาโครงการต่างๆขององค์กรชุมชนอย่างเป็นระบบ 
มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้สูงอายุ ใช้งบที่คุ้มค่า ไม่ซ้ าซ้อน และเกดิประโยชน์สูงสุด 
 
๓. ด้านกิจกรรมวิชาการ 

มีการสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือระดมและสรุปความคิดเห็น ที่สอดแทรกความรู้และประสบการณ์
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยสามารถสรุปเป็น แนวทางการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  

มีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้กับทีมงานวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ เทคนิคการเก็บข้อมูล การประชุม
กลุ่มย่อย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๘ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๙ 



 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลปฐม
ภูม,ิทุติยภูมิของ
องค์กรชุมชน 

ทราบถึงนโยบาย, การจัด
กิจกรรมและการปฏิบัติตาม
นโยบายรวมถึงนโยบายที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ข้อที่ ๑-๓ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน การส่ง 
เสริมการจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
และระบบการบริหารจัด 
การของแต่ละองค์กรใน
ชุมชน 

๒. การส ารวจพื้นที่ 
กรณีศึกษา  

ทราบถึงข้อมูลด้านพื้นที่ของ
องค์กรชุมชน สถานที่จัด
กิจกรรม และสถานที่พักอาศัย
ของผู้สูงอายุ 

ข้อที่ ๑-๒-๓  สามารถวิเคราะห์การ
ด าเนินงานขององค์กร
ชุมชนในการส่งเสริม           
สุขภาวะผู้สูงอายุ และ
ปัญหาการด าเนินงานและ
การประสานงานแต่ละ
องค์กร 

๓. การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุต่อกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาวะ การเข้าร่วมกิจกรรม 
การพัฒนาตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา และผลลัพธ์ที่
ได้จากการเรียนรู้การส่งเสริม                 
สุขภาวะ  

ข้อที่ ๑-๒-๓ สามารถวิเคราะห์ถึงความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุด้าน
การส่งเสริมสุขภาวะ ผลที่
ได้รับ และการพัฒนา
กิจกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาวะที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔. การประชุมกลุ่ม
ย่อยผู้บริหารผู้น า
ท้องถิ่นและองค์กร
ชุมชน นักวิชาการ 
พยาบาล พระภิกษุ
สงฆ ์

ได้แนวทาง ข้อมูลการส่งเสริม 
สุขภาวะผู้สูงอายุ ลักษณะ
กิจกรรมการส่งเสริม สภาพ
ปัญหา อุปสรรค  หลักพุทธธรรม
ทีบู่รณาการในจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาวะ   

ข้อที่ ๑-๒-๓ ได้เห็นข้อมูล กิจกรรม            
การส่งเสริมสุขภาวะ การ
สื่อ สารระหว่างองค์กร
ชุมชน สภาพปัญหาในการ
ด าเนินงาน และกระบวน 
การและแนวทางการ
พัฒนาที่หลากหลาย 

๕. สัมภาษณ์เชิงลึก 
พระภิกษุ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้น าองค์กร
ชุมชน  

ทราบถึงข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและผู้น าท้องถิ่น และ
ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการท างาน
ร่วมกัน การส่งเสริมสุขภาวะ 

ข้อที่ ๑-๒-๓ ท าให้ทราบข้อมูลด้านต่างๆ
ขององค์กรชุมชน และท า
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ความส าคัญของการ

๑๕๐ 



 
 

และการใช้หลักธรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและ
ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 

ส่งเสริมสุขภาวะ และให้
ข้อคิดเห็นการใช้หลักพุทธ
ธรรมในการส่งเสริมสุข
ภาวะภาวะผู้สูงอายุ 

๖. การจัดประชุม
กลุ่มย่อยระดมความ
คิดเห็นจากผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

ทราบถึงรูปแบบการส่งเสริม          
สุขภาวะผู้สูงอายุที่ผสาน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
เหมาะสม รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีแก่ผู้สูงอายุ  

ข้อที่ ๑-๒-๓ ได้กิจกรรม รูปแบบ แนว
ทางการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ และรูปแบบที่
เหมาะสมกับการผสาน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 

๘. ข้อเสนอแนะ  ทราบถึงข้อเสนอแนะทั้งด้าน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
องค์กรชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริม
สุขภาวะผู้สูงอายุ 

ข้อ ๑-๒-๓ ได้ข้อเสนอแนะต่อหน่วย 
งาน องค์กรชุมชนที่เกี่ยว 
ข้องในหลายมิติ ทั้งด้าน
การส่งเสริม การพัฒนาการ
ท างานขององค์กรชุมชนใน 
การส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข 

๙. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย ทั้ง ๓ ข้อ 
๑. เพ่ือศึกษากระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชนอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
 ๒. เพ่ือศึกษากิจกรรมที ่             
บูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
 ๓. เพ่ือเสนอการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับการเสริมสร้าง               
สุขภาวะของผู้สูงอายุ 

ข้อ ๑-๒-๓ ได้รายงานการวิจัยที่มี
คุณค่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
การพัฒนาความคิด จิตใจ
และปัญญา โดยผ่านการ
กิจกรรมการส่งเสริมสุข
ภาวะที่ผสานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ในการ
พัฒนากิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาวะแก่ผู้สูงอายุที่
เหมาะสม 

 
 
 

๑๕๑ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๒ 



 
 

 
 
 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง   การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ  
         ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 
ค าแนะน า : แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์จ านวน  ๒  ตอน  
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
 ชื่อ  .................................................................................................................................. 
 ต าแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน…………………………………………………………………...….....   
 สถานที่สัมภาษณ์............................................................................................................... 
 วันที่...................... เดือน.....................................พ.ศ. ........................ เวลา.................น 
 ผู้สัมภาษณ์   พระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย, ดร.    ดร.ขัตติยา ด้วงส าราญ  
 
ตอนที่ ๒   

๑. ท่านคิดว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านศีล (พฤติกรรม)  อย่างไรบ้าง 

   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........… 

 

๒. ท่านคิดว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านสมาธิ (จิตใจ) อย่างไรบ้าง 

 
....................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ........................................... 

 

๑๕๓ 



 
 

 ท่านคิดว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชนอ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม  ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านปัญญา อย่างไรบ้าง 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ๔.  ท่านคิดว่า กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของ
องค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ควรมีอะไรบ้าง และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

                                                       

                                                        ลงชื่อ     ………………………………………... 

                                                            (ผู้ให้สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕๔ 



 
 

 

เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ 

( Focus Group Discussion ) 

 

เรื่อง 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ของ
องค์กรท้องถิ่นอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 
โดย 

พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย )ปุณขันธ์(  ดร. และคณะ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

                      
ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

                          

 

๑๕๕ 



 
 

เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มย่อยผู้เช่ียวชาญ 

(Focus Group Discussion) 

๑.๑ ประเด็นค าถามเพ่ือการสนทนากลุ่ม 

          - ประเด็นที่ ๑. ท่านคิดว่าการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้านศีล (พฤติกรรม) อย่างไรบ้าง 
          -  ประเด็นที่ ๒. การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านสมาธิ (จิตใจ) อย่างไรบ้าง 
          - ประเด็นที่ ๓  ท่านคิดว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านปัญญา อย่างไรบ้าง 
    - ประเด็นที่ ๔  ท่านคิดว่า กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุขององค์กร ชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ควรมีอะไรบ้าง 
  
๑.๒  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ 
ผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๑.๒.๓ เพ่ือเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
 

๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ 
          ๑.๓.๑ กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เป็นอย่างไร 
           ๑.๓.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
          ๑.๓.๓ การวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ                   
เป็นอย่างไร 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ชื่อ  .................................................................................................................................. 
 ต าแหน่ง …………………………………………………สังกัด..............................………………...….....  
 ระดับการศึกษา.................................................................................................................  
 สถานที่สัมภาษณ์............................................................................................................... 
 วันที่...................... เดือน.....................................พ.ศ. ........................ เวลา.................น 
 
 ผู้สัมภาษณ์   พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย, ดร.    ดร.ขัตติยา ด้วงส าราญ  

๑๕๖ 



 
 

ตอนที่ ๒ ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group Discussion)  

 การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรท้องถิ่น 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ประเด็นที่ ๑. ท่านคิดว่าการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัด     
                    นครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ  ด้านศีล (พฤติกรรม) อย่างไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ประเด็นที่ ๒. การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม         

                      ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ  ด้านสมาธิ (จิตใจ)  อย่างไรบ้าง  

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๕๗ 



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเด็นที่ ๓. ท่านคิดว่า การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน  

                 จังหวัดนครปฐม ควรมีการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ  ด้านปัญญา  อย่างไรบ้าง 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๕๘ 



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเด็นที่ ๔. ท่านคิดว่า กิจกรรมที่บูรณาการหลักพุทธธรรม ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
                  ขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ควรมีอะไรบ้าง 
ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๕๙ 



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

๑๖๑ 



 
 

การสนทนากลุ่มย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิ(Focused Group Discussion) วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐                   
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๒ 



 
 

การสนทนากลุ่มย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิ(Focused Group Discussion) วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐                   
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๓ 



ภาคผนวก ฉ 
ประวัติคณะผู้วิจัย 

๑๖๔ 



ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. ชื่อ - นามสกุล :
๑.๑ ภาษาไทย พระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) 
๑.๒ ภาษาอังกฤษ Phramaha Kraiwan  Punnakhan 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ :ป.ธ.๙  ดร. 
๓. ต าแหน่งการบริหาร :ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาลัยพุทธปัญญาศรีทวารดี   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

บ้านเลขท่ี  ๔๕   วัดพระงาม  ถนน ริมคลองวัดพระงาม 
แขวง/ต าบล พระปฐมเจดีย์ อ าเภอ  เมืองนครปฐม 
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ 
โทรศัพท์     - โทรสาร - 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๖๔๗๐๘๔๗ อีเมล์ tchinnatat@gmail.com 

๖. วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙,  ดร. 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   พระพุทธศาสนา,  บริหารการศึกษา 
๘. ผลงานทางวิชาการ 

 งานวิจัย 
 
การศึกษาวิเคราะห์บทบาทพระเทวทัตที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
   (๒๕๔๗) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา) 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม (Strategic 
   leadership of Buddhist School Administrators) (๒๕๕๒) 
   ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๖๕ 



ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. ชื่อ - นามสกุล : 
๑.๑ ภาษาไทย พระปลัดสมชาย ปโยโค (ด าเนิน), ดร. 
๑.๒ ภาษาอังกฤษ Phrapalad Somchai  Damnoen 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
๓. ต าแหน่งทางบริหาร :   
๔. สังกัดหน่วยงาน/ คณะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้  ๙/๑   

แขวง/ต าบล  ท่าเรือ  อ าเภอ ท่ามะกา 
จังหวัด   กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์  ๗๑๑๓๐ 
โทรศัพท์         -   โทรสาร    - 
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๔๘๒๘-๒๐๓๖ อีเมล์     - 

๖. วุฒิการศึกษา 
๖.๑ ปริญญาเอก พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.๒ ปริญญาโท พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.๓ ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๘. ผลงานทางวิชาการ 

๘.๑ งานวิจัย    “คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้วยธรรมปฏิบัติในโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี”(๒๕๕๗) 

“ประสิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารเพื่อจัดการความแย้งระหว่าง 
เจ้าหน้าที่กับผู้รับการบริการชาวต่างชาติในโรงพยาบาลสามพราน” 

(๒๕๕๘) โรงพยาบาลสามพราน. (ผู้ร่วมวิจัย) 
 “การบูรณาการองค์ความรู้ หลักการ และวิธีปฏิบัติตามแนวทาวศาสนา 

เพ่ือพัฒนากระบวนการสันติภาพ”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์. (๒๕๕๙) 
๘.๒ บทความวิชาการ 

 คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
    ด้วยธรรมปฏิบัติในโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร 
    สวนปรุง. ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘), หน้า ๒๗-๓๗, 
 ขบวนการสรรโวทัยกับการพัฒนามนุษย์สู่ความเป็นพลเมืองโลก. วารสาร 
    บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ ๒๕๕๖. 

๑๖๖ 



ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. ชื่อ - นามสกุล : 
๑.๑ ภาษาไทย พระมหาสุรชัย  ชยาภิวฑฺฒโน (พุดชู) 
๑.๒ ภาษาอังกฤษ Phramaha Surachai Jayabhivaddhano (Phutchu) 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
๓. ต าแหน่งทางบริหาร :  ...........-...................................................................................................... .. 
๔. สังกัดหน่วยงาน/ คณะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๕. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้  วัดสุทัศนเทพวราราม  เลขท่ี ๑๔๖/๔ 

แขวง  วัดราชบพิธ  อ าเภอ  พระนคร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ..........-............................................ โทรสาร............-.............................................. 
โทรศัพท์มือถือ  ๐๙-๓๐๒๗-๖๓๒๕ อีเมล์ : sura_chai_2524@hotmail.com 

๖. วุฒิการศึกษา 
๖.๑ ปริญญาเอก ก าลังศึกษา 
๖.๒ ปริญญาโท พธ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

M.A. (Education) Panjab University, India
๖.๓ ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,
ศศ.บ. (ปรัชญา) ม.รามค าแหง
ป.ธ.๘ แม่กองบาลีสนามหลวง
ป.วค. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา ปรัชญา 
๘. ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิชาการ
การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล. วารสาร มจร 
 พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 

        หน้า ๙๗-๑๐๘,    
พุทธจริยศาสตร์ ว่าด้วยปาณาติบาต. วารสารรามค าแหง 
 ฉบับมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) 

       หน้า ๑๓๙-๑๖๐.  

๑๖๗ 



ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. ชื่อ - นามสกุล : 
๑.๑ ภาษาไทย แม่ชีกุลภรณ์ แก้ววิลัย, ดร. 
๑.๒ ภาษาอังกฤษ Dr. Maechee Kulaporn Kaewwilai 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 
๓. ต าแหน่งทางบริหาร :         - 
๔. สังกัดหน่วยงาน/ คณะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้  วัดท่าขนุน ๒๓๕ หมู่ ๑ 

แขวง/ต าบล  ท่าขนุน อ าเภอ ทองผาภูมิ 
จังหวัด   กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์   ๗๑๑๘๐ 
โทรศัพท์        -   โทรสาร  - 
โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๑๙๑๐-๓๘๒๑ อีเมล์ kulapornka@gmail.com 

๖. วุฒิการศึกษา 
๖.๑ ปริญญาเอก พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖.๒ ปริญญาโท พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖.๓ ปริญญาตรี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  พระพุทธศาสนา 
๘. ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิชาการ
             การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิบาล. วารสาร มจร 

  พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 
        หน้า ๙๗-๑๐๘, วารสารได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย. 

 The Noble Eightfold Path Conceptualization for Peaceful 
  World. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตขอนแก่น. ๓๑ มีนาคม ๖๐.

๑๖๘ 



ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวัติผู้วิจัย 
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล  
๒. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dr.Yota Chaiworamankul, Ph.D. 
๓. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  :  
๔. ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ า 
๕. หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง 
พระอารามหลวง ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ โทร. 
๐๓๔-๓๒๖๙๑๒ อีเมล์.Yota_b26@hotmail.com 

๖. ประวัติการศึกษา 
Doctorate : Assumption University (ABAC) Graduate School of Philosophy and 
Religion Studies, Major in Philosophy (Ph.D.) graudation 2015 
ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา หลักสูตรนานาชาติ) M.A. (IMAP) 
International Program Major in Buddhist Studies พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ (B.A. Major in English) พ.ศ. ๒๕๔๘  

๗. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
๑) ภาษาอังกฤษ ๒) ภาษาเขมร  ๓) ภาษาบาลี   ๔) จริยศึกษา  ๕) ศาสนา 

๘. ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัย  ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ 

 มจร. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
 แหลง่ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิวัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
 อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ปีการศกึษา ๒๕๕๖ 

บทความนานาชาติ 
     Effectiveness of Program upon Reduction of Depression in 

       Patients with Chronic Diseases by Dharma Practice 
    Buddhist-based Solutions over the Thai Family Problems 
    Sexual Misconduct and Sexual Deviance in Buddhist literature 

 and contemporary Buddhist sexual ethics 
 Etc. 

๑๖๙ 



ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวัติผู้วิจัย 
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร.ขัตติยา  ด้วงส าราญ  
๒. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Khattlya Duangsamran 
๓. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  :   
๔. ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ า 
๕. หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  วัดไร่ขิง 
พระอารามหลวง ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐  
โทร. ๐๘๔-๓๔๒๑๓๓๒   อีเมล์.duang 2499@gmail.com  

๖. ประวัติการศึกษา 
- ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปร.ด)
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศษ.ม)
- ปริญญาตรีที่ วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คบ.)

๗. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
บริหารการศึกษา 

๘. ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัย        รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

  (A model of the strategic management for small schools) 
    ระดับ ปริญญาเอก   
 แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของครูโรงเรียน 

  ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี      
  ระดับ ปริญญาโท 

๑๗๐ 


