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 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ (1)เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ (2)เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดศรีสะเกษ (3)เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสนทนาจากกลุ่มเป้าหมาย น าผลสนทนามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัยด้วยเชิง
พรรณา 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญ
งอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะที่มีการสืบ
ทอด ปฏิบัติและมีการยอมรับในระดับบุคคล   และสังคม  อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 1.ชาวกูยมีลักษณะเด่นที่พบคือ การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ และเชื่อ
ผู้น าหรือผู้อาวุโส 2.ชาวเขมรนั้นมีลักษณะคล้ายคนไทยในท้องถิ่นทั่วไป แต่ถ้าจะเปรียบกับชาวเขมรต่ า
ในกัมพูชาแล้ว ความเป็นอยู่ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ ของชาวเขมรสูง จะมีส่วนคล้ายกับชาวเขมร
ต่ าในประเทศกัมพูชามาก 3.ชาวลาวส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ สนใจในด้านการศึกษาเล่าเรียน มี
การบวชเรียนเป็นจ านวนมาก 4.ชาวเยอนั้นโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยอยู่แถบลุ่มน้ าโดยการพ่ึงพาอาศัยกัน 
และกันเป็นหลัก 
 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการดูแล
สุขภาพองค์รวมตามหลักการพระพุทธศาสนา เข้ากับหลักการดูแลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมทั้งน าสถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุมาการพัฒนา สาธารณสุข
ได้แบ่งการดูแลออกเป็น 4 ด้าน คือ(1) ด้านการส่งเสริม (2) การป้องกัน (3) การรักษา (4) การฟ้ืนฟู
สภาพ โดยทั้งหมดอยู่ในหลักการของการดูแลสุขภาพองค์รวม และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงาน และมีผลการด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้สอดรับเหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ ซึ่ ง
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องค์ประกอบของผู้สูงอายุประกอบด้วย 3 ด้าน กล่าวคือ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านสังคม 
ดังนั้น การดูแลสุขภาพจึงเป็นการดูแลรักษาทั้งกายและใจไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือพัฒนาชีวิตให้ดีงาม
ยิ่งขึ้นไป  
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเอง และร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมในรูปของชมรมผู้สูงอายุ การจัดกองทุนสวัสดิการให้และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ และการสร้างองค์ความรู้โดยการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT 

    This research Have a purpose (1) to study the cultural identity of the four tribes 
in Si Sa Ket Province (2) to study ways of promoting the quality of life of the elderly of 
the local government organization In Sisaket Province (3) To analyze the promotion of 
the quality of life of the elderly by using the cultural identity of the four tribes in Si Sa 
Ket Province Which is a qualitative research By studying from documents And related 
research Discussion from target groups Analyzing conversation results And the research 
report was descriptive.     

   The study results show that 
 Cultural identity It is a characteristic that expresses the feeling of group or 

prosperity expressed in the form of language, beliefs, traditions, art that have inherited. 
It is practiced and accepted at the individual and social level. Cultural identity of the 
four tribes in Sisaket Province. 1. The Kui people have the distinctive characteristics 
found are  Self-reliance  Diligent  Take responsibility and believe a leader or elder. 2. 
Khmer people are similar to local Thais in general. But if it is compared with the lower 
Khmer people in Cambodia Belonging, traditions and beliefs of the high Khmer people 
It is very similar to the Khmer people in Cambodia. 3. Most Lao people are Buddhist. 
Interested in education There was a large number of matriculation classes. 4. The Ye 
people generally live in the watershed by dependence. And each other mainly 
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 Model for Promoting Elderly Quality of Life of Local Administrative 

Organizations With holistic health care according to Buddhist principles With the 
principles of health care of the Ministry of Public Health Along with bringing the situation, 
condition, problem, and health needs of the elderly to develop Public health has 
divided care into four areas: (1) promotion (2) prevention (3) treatment (4) rehabilitation. 
All are in the principle of holistic health care. And there are roles and duties in the 
operation. And has results in implementing various activities To fit in the context of the 
elderly The composition of the elderly consists of 3 aspects which are: 1. Physical, 2. 
Psychological, 3. Social. Therefore, taking care of health is to take care of both body and 
mind at the same time to develop a better life. 

 romoting the quality of life of the elderly by using the cultural identity of the 
four tribes in Si Sa Ket Province Of the local government organization Focusing on the 
elderly to be self-reliant And joint activities in the form of elderly clubs Providing welfare 
funds and providing an environment that is conducive to the health of the elderly And 
knowledge creation through training, knowledge and health promotion among the 
elderly 
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บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของ

สภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคม
วัฒนธรรมย่อยหลาย ๆ ส่วน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ในภาคอีสานของประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน ย่อมมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมไปจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ศาสนา 
ค าสอน สาวก ศาสนสถาน และพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้าน เป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการผสมผสานทาง
ลัทธิศาสนาหลายอย่างเข้าด้วยกัน โดยเลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน และ
วิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นไปตามหลักปรัชญาที่
ถูกต้องของศาสนาใด พ้ืนฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน โดยแสดงออกผ่านการด าเนินชีวิต พิธีกรรม และ
จารีตของชุมชน ค่านิยมหลักมักเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการท ามาหากิน คือ การแก้ปัญหาปากท้อง 
การแสวงหาที่ท ากิน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นแรง ยึด
เหนี่ยว เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า ประเพณีท่ีชาวอีสานท าอยู่ ส่วนใหญ่เป็นประเพณี
ทีส่ืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน และมพิีธีกรรมมาจากพุทธศาสนาโดยแท้1 และประเพณทีีม่ีการผสมผสานความ
เชื่อแบบต่าง ๆ ของชุมชนผู้สูงอายุ 
 ในจังหวัดศรีสะเกษได้รับอารายธรรมมาจากประเทศลาวและประเทศกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษ
จึงเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสี่เผ่า” มีภาษาพูดถึง4ภาษา
กล่าวคือ (1) เขมร (2) ส่วย (3) ลาวและ (4) เยอคนส่วนมากจะอพยพมาจากฝั่งแม่น้ าโขงเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ก่อนจะแยกออกไปตั้งบ้านเมืองต่างๆในบริเวณลุ่มน้ าชีหรือลุ่มแม่น้ ามูลดังนั้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ก็คือการประยุกต์ใช้หลักค าสอนทางศาสนาและประเพณีของชุมชนภาคอีสานที่ถือกันมาแต่
อดีตจึงได้รับการสืบต่อกันมาไม่ขาดสายโดยด ารงบทบาทส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมและศีลธรรมของ
คนในสังคม2เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านประพฤติในทางที่ผิดศีลธรรมและชี้น าไปสู่ความดีตามอุดมคติของบรรพชน
ชาวจังหวัดศรีสะเกษในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันมีบรรพบุรุษของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ร่วมกันก่อตั้งเป็นเมืองขุขันธ์

                                                 

 1 ส าล ีรักสุทธี, ฮีตสิบสองคลองสบิสี,่ (กรุงเทพมหานคร : พ.ศ.พัฒนา จ ากัด, 2549), หน้า 7. 
 2 ประสาทอิศรปรีดาและคณะ, ควำมเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของชำวอีสำน, (มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518), หน้า 69. 
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มีประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานประกอบด้วย 4 ชนเผ่า
ดังนี้ 
 (1) ชาวกวยเป็นชนเผ่าที่ชอบความเป็นอิสรและมีพัฒนาการของชนเผ่าอยู่เสมอชาวกูยใน
จังหวัดศรีสะเกษเชื่อว่าอพยพมาจากเมืองลาวและกัมพูชาได้มาตั้งถิ่นฐานในแดนแถบนี้หลายแห่งกระจัด
กระจายกันไปแต่ที่จังหวัดศรีสะเกษสวนหนึ่งเข้าใจว่ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเจียงอีชนเผ่ากูยจะเรียกตนเอง
ว่ากูยแปลว่า”คนรือมนุษย์อาศัยอยู่กันหลายอ าเภอในจังหวัดศรีสะเกษประเพณีของเผ่ากูยสวนมากจะ
ปรับตัวให้เข้าไปกับท้องที่อยู่อาศัยแต่จะยังคงมีอยู่บ้างเช่นการเซ่นบรรพบุรุษพิธีไหว้ศาลปะก าหรือการเซ่น
ไหว้ผีปะก าการตั้งศาลผีบรรพบุรุษไว้ที่หึ้งหรือศาล 
 (2) ชนเผ่าเยอจริงๆแล้วก็คือชนเผ่ากูยหรือกูยอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะได้ยินชนเผ่านี้พูดสร้อย
ต่อท้ายด้วยค าว่า“เยอ”เช่นจ๊อว-เยอ (มาเด้อ) หรือ”เยอๆ”หรือจ๊อว-เยอ-นุ-เนียว-แซมซาย-หมูไฮ”   (เชิญ
ครับพ่อแม่พ่ีน้องพวกเรา) ซึ่งก็คลายๆชาวไทยแถบจังหวัดระยองและจันทบุรีที่นิยมพูดสร้อยต่อท้ายว่า“อี” 
จึงท าให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์บางท่านได้นิยามค าว่า“เผ่าเยอ” ขื้นมาเป็นอีกเผ่าหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ 
 (3) ชนเผ่าลาวในจังหวัดศรีสะเกษเชื่อว่าอพยพมาจากประเทศลาวในปัจจุบันเมื่อปีพ.ศ.2237
เกิดกบฏในนครเวียงจันทร์ท าให้ชนเผ่าลาวแย่งอ านาจกันเองฝ่ายหนึ่งถึงลุ่มน้ าามูลและในปีพ.ศ. 2321พระ
เจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพมาสมทบกับตากะจะเจ้าเมืองขุขันธ์ไปตีเมือง
เวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชนเผ่าลาวมาด้วยชนเผ่าลาวมีอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษสวนมากอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ทางตอนเหนือของจังหวัดตั้งแต่อ าเภอวังหินขึ้นไปส าหรับอ าเภอขุขันธ์พบอาศัยอยู่มากในพ้ืนที่ของ
ต าบลโสนต าบลห้วยเหนือและต าบลตาอุตมีขนบธรรมเนียมประเพณีคลายๆกับประเพณีชนเผ่าลาวของชาว
อีสานทั่วไป 
 (4) ชนเผ่าเขมรตามประวัติเชื่อว่าดินแดนที่ตั้งของจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันเป็นที่อยู่ของขอม
หรือชนเผ่าเขมรมาก่อนเมื่อพ.ศ. 236  พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้นได้จัด
คณะพระธรรมฑูตออกเป็น  9  คณะ  โดยคณะที่  8  มีพระโสณะและพระอุตตระเป็นหัวหน้ามาเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิได้มาถึงอาณาจักรขอมโบราณซึ่งเรียกว่าอาณาจักรฟูนันมีอ านาจอยู่ใน
คาบสมุทรอินโดจีนต่อมาไทยได้ขยายอิทธิพลมาครอบคลุมบริเวณแถบนี้ชนเผ่าเขมรจึงถอยร่นไปอยู่ใน
ดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบันและยังมีชนเผ่าเขมรอาศัยอยู่ในจังหวัดแถบอีสานทางตอนใต้ของจังหวัดศรี
สะเกษชนเผ่าเขมรจะเรียกตัวเองว่า“ขแมร์” อาศัยอยู่ในหลายอ าเภอแทบทุกต าบลเผ่าเขมรมีวัฒนธรรมที่
เข็มแข้งเช่นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชนเผ่าเขมรซึ่งเป็นงานประเพณีท่ีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ า
ทุกปีของอ าเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อแรกเริ่มประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน กล่าวคือ 
ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา อพยพเข้ามาสู่ยังจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย แล้วกระจายไปยังภูมิภาค
ต่างๆ แม้แต่ภาคอีสานก็เช่นกัน กล่าวคือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัด
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อุบลราชธานี เป็นต้น ก็ได้รับอารายธรรมมาจากประเทศลาว และประเทศกัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ต่าง
ไปจากจังหวัดอ่ืนที่ได้กล่าวมา จนกลายเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ที่เรียกว่า 
“วัฒนธรรมสี่เผ่า” ของคนจังหวัดศรีสะเกษ มีภาษาพูดอยู่ 4 ภาษา กล่าวคือ (1) เขมร (2) ส่วย (3) ลาว และ 
(4) เยอ คนส่วนมากจะอพยพมาจากฝั่งแม่น้ าโขงเขา้มาตั้งถิ่นฐาน ก่อนจะแยกออกไปตั้งบ้านเมืองต่าง ๆ ใน
บริเวณลุ่มน้ าชี หรือลุ่มแม่น้ ามูล  ดังนั้น ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ คือ การ
ประยุกต์ใช้หลักค าสอนทางศาสนาและประเพณีของชุมชนภาคอีสานที่ถือกันมาแต่อดีต จึงได้รับการสืบต่อ
กันมาไม่ขาดสาย โดยด ารงบทบาทส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมและศีลธรรมของคนในสังคม3 เพ่ือไม่ให้
ชาวบ้านประพฤติในทางที่ผิดศีลธรรม และชี้น าไปสู่ความดีตามอุดมคติของบรรพชนชาวจังหวัดศรีสะเกษใน
อดีตที่ผ่านมา 
 ในยุคปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษและสังคมชนบทโดยทั่วไป ถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอ่ืนเข้า
รุกราน สังคมชนบท ถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่างฉับพลัน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ถูก
เหยียบย้ าว่าเป็นของต่ าทรามล้าสมัย เยาวชนและคนรุ่นใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอก จนหลงลืม
วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง ประเพณีที่ยังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความบันเทิงที่
ฉาบฉวย กุศโลบายดั้งเดิม คือ  
 (1) การปลูกฝังจิตส านึกทางสังคม  
 (2) วัฒนธรรมถูกละเลย ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนลดน้อยลง  
 (3) สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สูญเสียบทบาทในการอบรม ให้
ความรู้ และปลูกฝังศีลธรรม น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  
 ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย มีการสืบทอดน้อย ระบบคุณค่าของสังคมใน
เรื่องจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือกันเริ่มเสื่อมถอย เนื่องจากกิจกรรมประเพณีที่ด าเนิน
ไปเพ่ือส่วนรวมไม่ได้รับการเอาใจใส่ ซึ่งในที่สุดอาจน ามาสู่ภาวะของการล้มสลายทางวัฒนธรรมที่บรรพชน
ใช้เวลาสั่งสมมายาวนานได้สิ้นสุดลงในที่สุด การที่จะด ารงสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสานให้มั่นคงต่อไปได้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ และมีการจัดการที่ถูกต้อง การพัฒนาต่าง ๆ  ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ที่มั่นคง หาใช่การพัฒนาที่ขาดจากฐานเดิมซึ่งจะท าให้สั้นคลอนได้ง่าย4 ทั้งนี้ให้อยู่ในบริบทของสังคมและ
ชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนตามที่เป็นจริง มีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การ

                                                 

 3 ประสาท อิศรปรีดา และคณะ, ควำมเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของชำวอีสำน, (มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518), หน้า 69. 
 4 ประเวศ วะสี, แนวคิดและยุทธศำสตร์สังคมสมำนุภำพและวิชชำ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิ
ปัญญา, 2536), หน้า 33.  
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ประยุกต์ และการสร้างใหม่อย่างเหมาะสม5 ย่อมจะสามารถด ารงสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้มั่นคง
ต่อไปได้ 
 ในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใต้ความจ ากัดและไม่เพียงพอของสวัสดิการ
ของภาครัฐ ชุมชน และท้องถิ่นกลับมีบทบาทเติมเต็มส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการในการรับมือสังคม
ผู้สูงอายุ โดยอาศัยฐานของ “ทุน” ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน คือ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ (เช่น ผู้น าการเปลี่ยนแปลง) ทุนสัญลักษณ์ และทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย
กระบวนการทางสังคมที่วางอยู่บนฐาน “ทุน” ที่ชุมชนมี น าไปสู่การนิยามตัวตนใหม่ของผู้สูงอายุไทยใน
ฐานะที่ท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม (active aging) เพ่ือการเสริมสร้าง
ผู้สูงอายุให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของคนในจังหวัดศรีสะเกษ
จะส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้คน
ในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ดังนั้น ถ้าประเทศไทยสามารถน าทุนทางสังคมที่มีอยู่   
มาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชาติให้มีความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและยั่งยืน 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
    1.2.2  เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชวีิตผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวดัศรีสะเกษ 
 1.2.3  เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายโุดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 

ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรสีะเกษ 
 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 ในการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1.3.1.1  ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.3.1.2  เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดศรีสะเกษ 

                                                 

 5 ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว, “พิธีกรรมและระบบความเช่ือการล าผีฟ้าในภาคอีสาน”, วิทยำนิพนธ์ศึกษำ
ศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), หน้า 21-22. 
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 1.3.1.3  เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.3.2.1  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ได้แก่ พ้ืนที่  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  
เทศบาลต าบลบึงบูรพ์   
 1.3.2.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สูงอายุ  กลุ่ม 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สูงอายุ เพ่ือใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกชุมชนเพ่ือใช้ในเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1) คัดเลือกผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) คัดเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.3.2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามทั้งสิ้น 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 
 
1.4 ปัญหำกำรวิจัย 
  1.4.1  รูปแบบ หลักการ และกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัต
ลักษณ์ร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันของชุมชนผู้สูงวัยกับสังคมท่ัวไปได้อย่างกลมกลืน 
  1.4.2   วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการอยู่ร่วมกันของชุมชนผู้สูงวัยโดยใช้อัตลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.4.3   แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.4.4   การพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนด้วยการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 
1.5  นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.5.1  คุณภำพชีวิต (Quality of Life = QOL) หมายถึง การด ารงชีวิตของมนุษย์ใน
ระดับที่เหมาะสม ตามความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคมหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ประชาชนมีหน้าที่พัฒนา
ตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพ่ือพัฒนาให้ตนเองมี
สุขภาพกายและจิตดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มีที่อยู่อาศัย มีรายได้พอสมควร ประหยัด สร้างตนเองและ
ครอบครัว 
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 1.5.2  ผู้สูงอำยุ (Older person) หมายถึง  ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
มากกว่า 60ปีขึ้น 
  1.5.3  อัตลักษณ์   หมายถึง คุณลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป้นตัวบ่งชี้ของ
ลักษณะเฉพาะบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถิ่น ศาสนา 
ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะไม่เหมือนกับคนอ่ืน ๆ 
 1.5.4 ชนเผ่ำ  หมายถึง  กลุ่มคนที่มีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดียวกัน และพูดภาษาเดียวกัน ตลอดจนมีความรู้สึกในเผ่าพันธุ์เดียวกัน 
 
1.6 กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  

 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่
ส าคัญในลักษณะของกระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

กำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของผู้สูงอำยุโดย

ใช้อัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่ำ

ในจังหวัดศรีสะเกษ 

บริบทพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 (2) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
 (3) เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 
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1.7  ประโยชน์ที่จะได้รับจำกงำนวิจัย 
ด้านวิชาการ คือ ผลิตผลงานออกสู่ระบบการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัย

เรื่องนี้น าไปสู่  
1) ได้รูปแบบ หลักการ และกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัต

ลักษณ์ร่วมกันและหรือการอยู่ร่วมกันของชุมชนผู้สูงวัยกับสังคมทั่วไปได้อย่างกลมกลืน 
2)  ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการอยู่ร่วมกันของชุมชนผู้สูงวัยโดยใช้อัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
3)  ได้แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 

ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
4)  ได้มีการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนด้วยการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นแนวทางให้
หน่วยงานต่างๆ ผู้น าชุมชนน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

     5)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  และ
ประสานประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษาวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ และการวางแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ 
 
 



8 
 

บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  ในการด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และ
น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 

2.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
                       2.2.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2.1.1 ความหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2.1.2 บทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2.1.3 ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สังคมผู้สูงอายุ 
2.2.1.4 ความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพ                          

ชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ข้อจ ากัด 
2.2.1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีผู้สูงอายุ 
2.2.1.6 แนวการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

2.3  แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา 
   2.3.1 สุขภาวะเชิงพุทธ 
         2.3.2 พุทธวิธีดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม 
2.4  คติชนวิทยา : วิถีชีวิต พิธีกรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

     2.4.1  ประวัติความเป็นมาของชาวกูย 
     2.4.2  ประวัติความเป็นมาของชาวเขมร 
     2.4.3  ประวัติความเป็นมาของชาวลาว 
     2.4.4   ประวัติความเป็นมาของชาวเยอ 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 
นักวิจัยหลายท่าน ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีการผู้สูงอายุ ดังนี้ 
สมยศ ศรีจารนัย และคณะ ได้กล่าวถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบสุขภาวะชุมชนไว้ว่า1 
1. ระบบสุขภาวะ หมายถึง ระบบทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม อันสามารถ

ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งปวง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และชีวภาพ รวมทั้งระบบปริการด้านสุขภาพด้วย 

2. ระบบสุขภาวะชุมชนเป็นวัฒนธรรม การดูแลความมีสุขภาพดีทุกมิติของสมาชิกใน
ครอบครัว ในชุมชน และในสังคมของตน ระบบสุขภาวะชุมชนควรเป็นภาพการท างานของประชาชนใน
ชุมชนนั้นๆ ที่มีกระบวนการด าเนินงานที่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเป็นเครือข่าย  
มีนโยบายเป้าหมาย ตัวชี้วัดและกลวิธีที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดภายใต้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ตามสภาพแวดล้อม บริบทเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมท้องถิ่น และครอบครัว
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล 

3. ระบบสุขภาวะชุมชนควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาชุมชนที่
เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ดังนั้นการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนจึงไม่ใช่
การสร้างระบบการด าเนินงาน ด้านสุขภาพแยกจากการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ แต่ควรเป็นระบบ  
การด าเนินงานที่มีศูนย์กลางการบริหารจัดการเดียวกันของทุกสาขาทั้งด้านสุขภาพ เกษตร อาชีพ
การศึกษาและอ่ืนๆ เพ่ือการบูรราการของการพัฒนาที่ยึดการแก้ปัญหา สร้างความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ 

4. ระบบสุขภาวะชุมชนไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญของบุคลากรสาธารณสุข แต่เป็นเรื่อง
ของแต่ละชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม อาชีพ ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแตกต่างกันไป  
ที่จะต้องร่วมกันนิยามสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง และร่วมกันแสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพ
ชุมชนตนเอง โดยใช้ทุนทางสังคมที่ตนมีอยู่ร่วมกันกับแรงสนับสนุนจากภายนอก เช่น ภาครัฐ องค์กร
ชุมชนตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนตนเอง สามารถ
พ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ 

5. ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและโลกสุขภาพของชาวบ้าน และ
หลีกเลี่ยงการน าเอากรอบแนวคิดของเจ้าหน้าที่ในการรักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพไปตัดสิน
ถูกผิดกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบ้านโดยที่ยังไม่เข้าใจระบบวัฒนธรรมสุขภาพใน
ท้องถิ่นนั้นๆ  

                                                 

 1 สมยศ ศรีจารนัย และคณะ. “พฤติกรรมของผู้ดูแลกับภาวการณ์ควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ
ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์”, วารสารวิชาการสาธารณสุข , ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 (กันยายน – 
ตุลาคม), 2545 : 45. 



10 

 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ เป็นการให้แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเช่นกัน เพราะสุขภาวะ 
ที่ดีย่อมเกิดขึ้นจากการมีสุขภาพที่ดีเป็นเบื้องต้น และสุขภาวะไม่ได้หมายถึงความมีโรคหรือความไม่มี
โรคแต่หมายถึงการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ซึ่งสุขภาวะ 
มีมิติในตัวเอง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม และปัญญา ซึ่งสุขภาวะทั้ง 4 ด้านนี้เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จาก
การมีสุขภาพกายที่ดีก่อนเป็นเบื้องต้น ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาวะไว้
ดังนี้ 

สุริยัน สุวรรณกาล กล่าวว่า ค าว่า สุขภาพ ในขอบข่ายความเข้าใจที่มากกว่าการไม่เป็นโรค
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว ซึ่งความหมายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากในโลก
ปัจจุบัน โดยในยุคแรกๆ ของการสาธารณสุข มักได้ยินค าว่า อนามัย (ก่อน 2500) อนามัย มาจากอน+
อามัย ซึ่งตามรูปศัพท์หมายถึง ความไม่มีโรค พิจารณาแล้วจะเห็นว่าเน้นเรื่องความทุกข์ โรคภัยเป็น
ความหมายในเชิงลบ2 

ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ ได้กล่าวว่า สุขภาพ ตามความหมายขององค์การอนามัยโลกในอดีต
ที่ผ่านมา ธรรมนูญแห่งองค์การอนามัยโลกได้บัญญัติความหมายของสุขภาพไว้ว่า สุขภาพ หมายถึง 
สภาวะที่สมบูรณ์ทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจประกอบกัน  ไม่ใช่แต่เพียงปราศจากโรคภัย  
ไข้เจ็บหรือความพิการเท่านั้น3 

ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของประชาชน และยัง
กระทบออกไปเป็นวงกว้างทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน มีการสะสมประสบการณ์และ
บทเรียนในการคิดวิเคราะห์และมีบทบาทในกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การท างานพัฒนาชุมชน
และสุขภาพของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน โดยการท างานเพ่ือสุขภาพของชุมชนมีประเด็น  
ที่กว้างขวางและเชื่อมโยงอยู่กับชีวิตของชาวบ้านในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเกษตรกรรม  
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การดูแลตนเองด้านสุขภาพ เป็นต้น4สุขภาวะที่ดีจึงย่อมส่งผลดีต่อ
ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต ตลอดถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ซึ่งการเสริมสร้างสุขภาวะนั้นเป็นสิ่งที่
ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้และ
การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะในการด ารงชีวิตที่ดีในสังคมได้อย่างเป็น

                                                 

 2 สุริยัน สุวรรณกาล, บทความเรื่อง ความหมายสุขภาพ (Health), ใน การพัฒนาองค์ความรู้การ
สื่อสารเพ่ือสุขภาพ, (พรทิพย์ เย็นจะบก บรรณาธิการ), (กรุงเทพมหานคร : มปป.), หน้า 60 – 62. 
 3 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์, นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง 2541 , (กรุงเทพมหานคร :  
ดีไซร์, 2541), หน้า 2. 
 4 ยงยุทธ ตรีนุชกร. อ้างใน มณฑาวดี ครุฑมีชัย, “สุขภาพกับการพัฒนาสังคม”, ใน การเสริมสร้าง
สุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 2551), หน้า 126. 
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ปกติสุข เพราะสุขภาวะนั้นไม่ได้จ าเพาะเฉพาะสุขภาพทางกายเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการมีสุขภาพที่
ดีทั้งทางจิต สังคม และปัญญาด้วย ในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่มองสุขภาพในความหมายที่กว้าง 
ครอบคลุมถึงสุขภาพหลายมิติ ซึ่งเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน5 ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่การเสริมสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนควร
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทุกภาคส่วน และร่วมกันผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งหากสามารถ
ด าเนินการได้ จะเป็นมิติท่ีส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

อําพล จินดาวัฒนะ กล่าวไว้ว่า สุขภาวะ ตาม พรบ.สุขภาวะแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมายถึง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิติสุขภาพทั้ง 4 ด้านมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อ
กันและกันอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ มิติทางกาย หมายถึง การมีร่างกาย
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยโดยไม่จ าเป็น ไม่พิการ ไม่ตายก่อนวัยอันสมควร เมื่อป่วยมีการเข้าถึงบริการที่ได้รับ
การดูแลที่ดี มิติทางจิตใจหมายถึง มีจิตใจดีมีความสุข ไม่เรียด ไม่บีบคั้น ไม่เจ็บป่วยทางจิตใจ ทาง
ประสาท รู้จักคลายเครียดได้ และเมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาที่ดี มิติทางสังคม หมายถึง สังคมมีการ
พ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูล มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่มีอาชญากรรม และมีนโยบาย
สาธารณะระบบต่างๆ มีความเสมอภาคและเป็นธรรม มิติทางปัญญา หมายถึง การเข้าใจสรรพสิ่งอย่าง
เป็นจริง มีจิตใจที่เปี่ยมสุข เข้าถึงความดีงามถูกต้อง จิตใจมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีศักดิ์ศรี
คุณค่าความเป็นมนุษย์6 

นาวาอากาศตรี หญิง วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์7ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารภาครัฐใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัยพบว่าการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดนโยบายได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 
และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกด้าน เช่น ด้านความมั่นคง
ในชี วิ ต  ด้ า น เ ศ รษ ฐกิ จ ด้ า นสั ง คม และด้ า นก า รศึ ก ษ า  แต่ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ที่ ผ่ า นม ายั ง 
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับอัตราการเพ่ิมของประชากรผู้สูงวัย การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่องหรือล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น การด าเนินงานเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุกขาดการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กองทุนการออมแห่งชาติ ตลอดจน
กฎหมายลูกตามพระราชบัญญัติที่จะออกมาคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ปัญหาส่วนหนึ่งจากฝ่าย
ปฏิบัติขาดการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรวัสดุอุปกรณ์งบประมาณไม่เพียงพอ การเบิก -จ่ายล่าช้า ไม่มี
ระบบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ละระบบฐานข้อมูลประชากรราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน ที่มีการเชื่อมโยง

                                                 

 5 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, “สุขภาพและก าหนดปัจจัยสุขภาพ”, ใน การเสริมสร้างสุขภาพ, หน้า 2. 
 6 อ าพล จินดาวัฒนะ, ถามมาตอบไป เข้าใจ สช, (นนทบุรี : เจเอส การพิมพ์, 2551), หน้า 19. 

7 นาวาอากาศตรี หญิง วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์, การบริหารภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร, www.western.ac.th/westernnew/admin/.../ วรานิษฐ์โชคนิธินิรันดร. 

http://www.western.ac.th/westernnew/admin/.../
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ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยังอยู่ที่จ านวนจ ากัด ไม่มีสถานที่รองรับ
ผู้สูงอายุที่ยากจน เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือมีการเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย 

ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล8  ได้ท าการวิจัย เรื่อง” นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย พบว่า     

ประการแรก พบว่า การวิเคราะห์ประเด็นเรื่องการก่อตัวของนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่สามารถเข้าสู่วาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกรอบการวิเคราะห์
สามกระแสได้แก่กระแสการเมืองกระแสตัวปัญหากระแสนโยบาย และหน้าต่างนโยบายตามตัวแบบ
ของ Kingdon 

ประการที่สอง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติเรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้คือ 1) ภาวะ
ผู้น า 2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การบริหารจัดการ 4) ความต้องการของผู้สูงอายุ 5) ความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประการที่สาม พบว่า ผลกระทบในด้านบวกคือการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติจะท าให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งทางสุขภาพร่างกายจิตใจและรายได้ผลกระทบใน
ด้านลบคือปัญหาด้านความจ ากัดของงบประมาณการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้สูงอายุของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นรวมทั้งการมีบุคลากรจ านวนน้อยไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
ทั่วถึง  

ประการที่สี่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จในการน านโยบาย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและควรปรับปรุงการน านโยบายไป
ปฏิบัติหลายด้านได้แก่งานด้านงบประมาณการบริหารบุคลากรการจัดท าฐานข้อมูลอย่างบูรณาการและ
การจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง9 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้
โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะท่ี 1)” ผลการวิจัย พบว่า  

1 )  ร ะดั บ คุณภ าพชี วิ ต ผู้ สู ง อ า ยุ  ใ นภาพร วมอยู่ ใ น ร ะดั บ ค่ อนข้ า ง ม าก โ ดย 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรกรองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคมด้านสภาพ

                                                 
8 ดร.เศรษฐวัฒน์ โชคกุล, นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์ - วารสารรัฐศาสตร์ ... 

journal.psl.ksu.ac.th/File-43.html. 
 9 สุทธิพงศ์ บุญผดุง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1), รายงานการวิจัย, (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทา, 2554), 
บทคัดย่อ. 

http://journal.psl.ksu.ac.th/File-43.html
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อารมณ์ที่ดีและด้านสภาพร่างกายที่ดีตามล าดับในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและด้าน 
การตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่า ด้านสภาพอารมณ์ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ปัจจัยด้านความว้าเหว่อ้างว้าง และปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
ปั จจั ยที่ เ กี่ ยวข้อ ง  ได้ แก่  ปั จจั ยด้ านปฏิ สั ม พันธ์ ในครอบครั วมิ ตรสหาย  และ เ พ่ือนบ้ าน 
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านการด ารงชีพและปัจจัย  
ด้านรายรับและรายจ่าย คุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการใส่ใจ
เรื่องสุขภาพ และปัจจัยด้านการบริโภคที่ดี  และสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความเป็นอิสระทางความคิดและปัจจัยการเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ 

3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถนาไปทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กับผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่นในงานวิจัยระยะท่ี 2 ต่อไป 

ภูมิวัฒน์ พรวนสุข10 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่” ผลการวิจัย พบว่า  

1. ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยด้านสังคมด้าน
ครอบครัวและด้านการเงินและการงานพบว่าอยู่ในระดับมาก 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ด้านสุขภาพอนามัยควรมีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างจริงจังควรมี
การตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม หรือศูนย์ออกก าลังกายควรมีกลุ่มอาสาสมัครออกเยี่ยมที่บ้าน 
พร้ อ ม รั บ ฟั ง ปั ญ ห า แ ล ะ แ น ะ น า แ น ว ท า ง พ ร้ อ ม ทั้ ง ตั้ ง ง บ ปร ะม า ณ ไ ว้ ร อ ง รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ 
ในอนาคต ด้านสังคมควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุ และควรจัดสวัสดิการแจกสิ่งของที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ควรมีรถรับ-ส่งไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยควรมี
การแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งคนในครอบครัวควรจัดการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และตั้งศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และควรสนับสนุนงบประมาณใน
กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ให้ เ พี ย งพ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น วั น ส า คั ญ ขอ ง คร อบ ค รั ว  เ พ่ื อ ส ร้ า ง 

                                                 
10ภูมิวัฒน์ พรวนสุข, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดแพร่, บทความวิจัย, (วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์10 (1): ม.ค.-มิ.ย. 2558), หน้า 77, บทคัดย่อ. 
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สานสายใยครอบครัวและสนับสนุนให้อยู่กับครอบครัว และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวอย่าง  
มีความสุขจนวาระสุดท้าย และควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านการเงินและการงานควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสม
ตามความถนัดของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัด
อบรมเพ่ิมความรู้และทักษะด้านอาชีพและมีการบริการจัดการน าผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจ าหน่ายและจัดตั้ง
กองทุนและสวัสดิการกลุ่ม 

พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (อบอุ่น)11 ได้กล่าวถึงแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลัก
พระพุทธศาสนา ความว่า พระพุทธศาสนา ได้แบ่งความสุขของชีวิตออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
สุขกาย กับสุขใจ สุขกาย คือกายิกสุข เป็นความสุขที่เกิดจากการได้รับรู้และเสวยอารมณ์ท่ีน่าปรารถนา 
น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่างๆ ที่เรียกว่า “กามคุณ 5” (ความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัส ลิ่มลองรูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ) ซึ่งจัดเป็นความสุขในระดับโลกิยะ (ความสุขอัน
เป็นวิสัยของโลก) และ สุขใจ หรือเจตสิกสุข ซึ่งเป็นสภาวะแห่งใจที่มีปกติผ่องใส สดชื่น เบิกบาน ไม่ขุ่น
มัวด้วยอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบ เป็นสภาวะที่ใจมีความส าราญแช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วยอ านาจกิเลส 
ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น อ้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของจิตใจ พระพุทธศาสนา
ถือว่า สุขภาวะทางใจอันเป็นเลิศเป็นสิ่งส าคัญที่สุด และมีความสุขถึงในระดับโลกุตตระ หรือความสุขที่
เกิดจากการท าลายกิเลสภายในได้อย่างถาวร ซึ่งจะหมายถึงการเป็นความสุขแห่งนิพพาน  

สุขภาวะตามแนวคิดของอดัมส์12โมเดลนี้มีลักษณะเป็นรูปกรวยหงาย ด้านบนสุดของ
กรวยเป็นภาวะที่มีสุขภาวะ หรือมีสุขภาพที่ดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ที่เชื่อมโยงกัน ส่วนด้านล่างของ
กรวยเป็นภาวะความเจ็บป่วย และเม่ือมิติใดมิติหนึ่งใน 6 ด้าน มีการพัฒนาก็จะส่งผลให้สุขภาวะในมิติที่
เหลือเติบโตด้วย ส าหรับสุขภาวะด้านต่างๆ มีดังนี้ 

1) สุขภาวะด้านร่างกาย (Physical wellness) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าตน 
มีสุขภาพดีและมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกก าลังกายและรับประทานอาหารอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ การไม่มีความเจ็บป่วยหรือมีโรคทางกาย การไม่ใช้สาร  
เสพติด เป็นต้น 

                                                 

 11 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร และคณะ, รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.), หน้า 131 
– 137. 

12 บุญโรม สุวรรณพาหุ และคณะ, “สุขภาวะของวัยรุ่น : กรอบมโนทัศน์และเครื่องมือประเมินทาง
จิตวิทยา”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, (ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 144), หน้า 132-133. 
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2) สุขภาวะด้านจิตวิญญาณ (Spiritual wellness) หมายถึง การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า 
มีความหมาย มีเป้าหมาย รวมไปถึงการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ (เช่น การนับถือศาสนา) ที่ช่วยให้ด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมั่นคง 

3) สุขภาวะด้านปัญญาและการรู้คิด ( Intellectual wellness) หมายถึง การมี
กระบวนการทางปัญญาที่เหมาะสม เช่น มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้  
มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นและเปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

4) สุขภาวะด้านสังคม (Social wellness) หมายถึง การตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน และการรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การยอมรับและเข้าใจ ช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

5) สุขภาวะด้านอารมณ์ (Emotional wellness) หมายถึง การมีความม่ันคงทางอารมณ์ 
สามารถตระหนักถึงและเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน และมีการจัดการกับอารมณ์ทั้ง
ทางบวกและลบได้อย่างเหมาะสม 

6) สุขภาวะด้านจิตใจ (Psychological wellness)  หมายถึง การมีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง การเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การมองโลกในแง่ดี และการมีความหวัง 

สุขภาวะตามแนวคิดของไมเยอร์13 เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการป้องกันปัญหา 
ด้านจิตใจในทุกช่วงวัย (Myer, Sweeney, Witmer, 2000) โดยเรียกโมเดลนี้ว่า “โมเดลกงล้อสุขภาพ” 
(The Wheel of Wellness) ไมเยอร์และคณะ ระบุว่า กงล้อแห่งสุขภาวะเป็นการบูรณาการใน 5 ด้าน 
ห ลั ก ข อ ง สุ ข ภ า พ อ ย่ า ง ส ม ดุ ล  ห า ก ด้ า น ใ ด ล ด ล ง ห รื อ เ พ่ิ ม ขึ้ น ก็ จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ 
ด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ดังรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านจิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง การตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่และ 
ความเชื่อมโยงของตนกับสิ่งต่างๆ รอบตัว 

2) ด้านการมีทิศทางของตนเองและมีเป้าหมายชีวิต (Self-Direction) หมายถึง การมี
การด าเนินชีวิตแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ คือ การรับรู้คุณค่าแห่งตน 
(Sense worth) การรับรู้ถึงการควบคุม (Sense of control) ความเชื่อบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง 
(Realistic beliefs) การตระหนักรู้ในอารมณ์และการเผชิญปัญหา (Emotional awareness and 
coping) การแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์ (Problem solving and creativity) การมีอารมณ์ขัน 
(Sense of humor) การมีภาวะโภชนาการที่ดี (Nutrition) การออกก าลังกาย (Exercise) การดูแล
ตนเอง (Self-care) การจัดการกับความเครียด (Stress management) การมีเอกลักษณ์ทางเพศ 
(Gender identify) และการมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identify) 

                                                 
13 เรื่องเดียวกัน. หน้า 133. 
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3) ด้านการทํางานและการใช้เวลาว่าง (Work and Leisure) หมายถึง การมีรายได้ 
ที่เหมาะสมกับหน้าที่การงาน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท างาน มีความพึงพอใจใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน การใช้เวลาว่างเกี่ยวข้องกับการมี
กิจกรรมการละเล่นสนุกสนานรื่นเริง 

4) ด้านมิตรภาพ (Friendship) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งที่เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและชุมชน ที่นอกเหนือความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

5) ด้านความรัก (Love) หมายถึง การมีความรู้สึกว่าเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างและมี
ความผูกพันใกล้ชิด  
 
2.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 

2.2.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่งที่ใช้

หลักการการกระจายอ านาจ(decentralization) ที่มุ่งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
เอาธุระกับกิจการสาธารณะในท้องถิ่นของตนอย่างมีอิสระโดยรัฐท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับควบคุมให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

2.2.1.1 ความหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การที่รัฐบาลให้อ านาจแก่การปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การตัดสินใจและบริหารงานได้อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐบาลจะคอย
ติดตามผลงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็น
องค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นมาเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยให้ประชาชนปกครอง
กันเอง มี 4 รูปแบบ คือ14 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างบริหารคือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ก ากับดูแล 

2. เทศบาล มีโครงสร้างบริหารคือสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีโครงสร้างบริหารคือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล 

4. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีฐานะเป็นทบวงการเมืองและนิติบุคคล 
มี 2แห่งคือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
                                                 

                14 oopspolitics.blogspot.com/2008/12/blog-post_04.html. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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1 . กรุ ง เทพมหานคร  มี โครงสร้ างบริหารคือผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครสภา
กรุงเทพมหานครและสภาเขต 

2 . เ มื อ ง พัทย า  มี โ ค ร ง ส ร้ า งบ ริ ห า รคื อ  สภ า เ มื อ ง พัทย า  น ายก เ มื อ ง พัทย า 
              3. นครหาดใหญ่ มีโครงสร้างบริหารคือ สภานครหาดใหญ่ นายกนครหาดใหญ่ปัจจุบัน 
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทยทุกรูปแบบ ใช้การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงทั้งสิ้น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินรูปแบบหนึ่งที่ใช้
หลักการการกระจายอ านาจ(decentralization) ที่มุ่งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
เอาธุระกับกิจการสาธารณะในท้องถิ่นของตนอย่างมีอิสระโดยรัฐท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับควบคุมให้เป็นไป
ตามกฎหมาย15 

จากความหมายข้างต้นท าให้เห็นได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการกระจายอ านาจ
เพ่ือให้ประชาชนข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง ดุแลท้องถิ่นของตนเองอย่างระลึกรู้และตื่นตัว ดังนั้น
การที่ใครหลายคนชอบมองว่าเมื่อเราจะพูดถึงการปกครองท้องถิ่นเรามักนึกถึง อบต. เทศบาล อบจ. ไม่
ก็นึกถึงนายกเทศบาล สมาชิก อบต. หรือปลัด เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรส่วนท้องถิ่น น่าจะเป็นความ
เข้าใจหรือการระลึกรู้ที่ไม่ถูกต้อง เพราะการปกครองท้องถิ่น มีศูนย์กลางของการคิดค านึงอยู่ที่
ประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ที่จะต้องรับผิดชอบ ร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผลของการบริหารจัดการกิจการ
สาธารณะต่าง ๆ ในท้องถิ่น การที่ประชาชนจะตื่นตัว เอาธุระกับเรื่องส่วนรวมได้อาจเป็นเรื่องที่เราต้อง
สร้างกันขึ้นมาใหม่ในยุคนี้ ดังนั้นนักศึกษาก็ไม่ควรที่จะเข้าใจไปในทางเดียวว่าการเรียนสาขาปกครอง
ท้องถิ่นของพวกเรานี่หมายถึงจะเอาความรู้ไปสอบเป็นพนักงานท้องถิ่นหรือจะไปเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่การเรียนสาขาการปกครองท้องถิ่นยังน่าจะมีส่วนท าให้คนเรียนได้ตระหนักรู้และ
เข้าใจในบทบาทขงตนเองที่มีต่อการปกครองในท้องถิ่น ซึ่งต้องยอมรับว่าในอดีตแม้ว่าเราจะไม่มีค าว่า
การปกครองท้องถิ่นหรือยังไม่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการและมากมายเหมือน
ปัจจุบัน แต่เราก็พบว่าในท้องถิ่นของเรามักมีองค์กรที่ท าหน้าที่ปกครอง บริหาร จัดการกิจการ
สาธารณะในท้องถิ่นโดยมีคนในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันท าอย่างขะมักเขม้นในหลายที่หลายแห่งเช่นวัด
กับการพัฒนาและดูแลชุมชนในอดีต ซึ่งนักศึกษาปกครองท้องถิ่นรุ่นที่ 9ได้เคยท าการวิจัยศึกษาเรื่อง
บทบาทของวัดในการท าหน้าที่ด้านบริหารจัดการท้องถิ่น ในหลายชุมชน รอบ ๆ วิทยาลัยจ านวน 9
ชุมชน ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนเรานี้มีความกระตือรือร้นต่อการปกครองดูแลกันเองด้วยกฎ
กติกา รูปแบบ ระเบียบแบบแผนที่แตกต่างหลากหลายกันมานานแล้ว  

การกระตือรือร้นของชาวบ้านที่จะเอาธุระกับการปกครองท้องถิ่นลดน้อยถอยลงไปก็เพราะ
ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐขยายขอบเขตการบริการของรัฐเข้าไปครอบคลุมปริมณฑลที่ประชาชนเคยมี
                                                 

15 ปริชัย ดาวอุดม . สืบค้นจาก, http://www.gotoknow.org › ... › สมุด › นานาสาระที่บรรยายใน
ห้องเรียน. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
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อ านาจมากขึ้น ๆ แม้กระทั่งการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันก็เป็นได้แค่เพียงรูปแบบของการ
ย่อเอาการปกครองจากระดับประเทศในรูปแบบรัฐสภามาใช้กับท้องถิ่น ประชานไม่ได้มีส่วนร่วมอย่าง
จริง ๆ จะกล่าวได้ว่าประชาชนตกอยู่ในสภาพงอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือจากรัฐหรือจากองค์กร
ท้องถิ่น จะกล่าวว่ายิ่งกระจายอ านาจยิ่งท าชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอลง ๆ ไปทุกที 

2.2.1.2 บทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงก าลังคน ก าลัง

งาน งบประมาณขององค์กร ก าลังความสามารถ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งภาระหน้าที่   ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า นั้นต้องเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่เกินก าลังความสามารถ
เพราะจะยิ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้ท้องถิ่นมากขึ้นและจะส่งผลเสียต่อท้องถิ่นมากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเป็นงานเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะมีข้อพิจารณา ดังนี้16 

1. เป็นงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น 
และงานที่ เกี่ยวกับความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การสร้างถนนสะพาน 
สวนสาธารณะ ประปา การก าจัดขยะมูลฝอยการปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน  

2. เป็นงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม เช่น การจัดให้มีการบริการทางสาธารณสุข แพทย์หรือ
อนามัยในชุมชน ซึ่งเป็นงานที่มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่น 

3. งานที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเช่น งานดับเพลิง เป็นต้น 
4. เป็นงานที่เกี่ยวกับพาณิชยกรรมในท้องถิ่น เช่น การจัดการตลาดและงานต่าง ๆ ที่มี

รายได้โดยสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชน 
2.2.1.3 ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่โครงสร้างประชากรของประเทศไทยก าลังเปลี่ยนแปลง มีสัดส่วน

ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนในสังคมพึงร่วมกันสร้างค่านิยม โครงสร้างทางสังคม และ
ความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ17 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 2542 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 30 ด้าน หนึ่งในจ านวนนั้น คือ “การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส” 

                                                 
16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28 – 29. 
17 นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์. ศักยภาพที่รอการปลดปล่อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่สังคม

ผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก, http://thaitgri.org/images/document/Research_tgri/lesson1.pdf. 
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โดยเหตุที่ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯมีแนวคิดหลักๆ เพียงการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ท าหน้าที่แทนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการ
จัดบริการสาธารณะจึงท าให้เกิดช่องว่างของวิธีคิด และวิธีท างานหลายด้านขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่นับการที่ราชการส่วนกลางจ านวนไม่น้อย ไม่สนใจอย่างจริงจัง ที่จะสร้างเสริมศักยภาพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติได้อย่างแท้จริง 

ในภาพรวม การท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 30 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.
ฯไม่จ าเป็นจะต้องหมายถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องเป็นผู้จัดบริการเองในลักษณะ
เดียวกับที่ราชการส่วนกลางได้เคยปฏิบัติมาแล้ว แต่อาจใช้งบประมาณจัดจ้างให้เกิดการจัดบริการหรือ
ท างานด้านต่างๆ ที่จ าเป็นได้ (ซึ่งในข้อเท็จจริง ไม่สามารถเป็นไปได้ อย่างเต็มที่ในหลาย อปท. ด้วย
ปัญหาการกระจายงบประมาณตามเป้าหมายในแผน ที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังยกเว้นใน อปท. ที่มี
รายได้สูงจากการจัดเก็บตามกติกาใหม่ที่เกิดข้ึนหลัง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้) 

แต่ในอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญกว่าเรื่องการจัดให้มีบริการ คือการดูแลภาพรวมของ”การพัฒนา
คุณภาพชีวิติ”ของประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความหมายมากกว่า แค่”การสังคมสงเคราะห์” อันเป็น
ข้อความสองข้องความที่ปรากฏในวงเล็บ 10 เหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มที่ควรให้
ความสนในเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ 

หากมองถึงแนวโน้มเรื่องการเพ่ิมประชากร ทั้งจ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมไทย อัน
เป็นเรื่องที่หลีกเสี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี
ขึ้นตามล าดับ แนวคิดส าคัญจึงไม่ได้อยู่ที่การพยายามจัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ หรือการบริการ
ผู้สูงอายุ เพราะนั่นเป็นการมองว่า ผู้สูงอายุ คือภาระของสังคม ที่ต้องเข้าไปอุ้มชูดูแล หากแต่ต้องท าให้
ผู้สูงอายะเป็นประชากรที่เป็นพลังการพัฒนา และเพ่ือท าให้ผู้สูงอายุ เป็นพลังของการพัฒนา 
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่แนวคิด ค่านิยมของผู้คนที่มีต่อผู้สูงอายุ ปรับปรุงในส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ไปจนถึงระบบต่างๆ ในสังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของกลไกต่าง ๆ  ในสังคม ตลอดไปถึง
การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเองให้มีมากขึ้น เพ่ือเป็นพลังสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในภาพรวม ที่ดูจะให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจบนฐานของปัญญา และความรู้อัน
เป็นสิ่งที่ผู้อายุมีอยู่แต่อาจยังไม่ได้ถูกระดมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเท่าที่ควร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกพัฒนาประเทศ ที่มีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ ทั้ง
ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แม้การกระจายอ านาจตามแผนและขั้นตอนที่ก าหนดใน 
พ.ร.บ. จะยังมีปัญหาและข้อจ ากัดอีกมากที่ต้องแก้ไขปรับปรุง การสร้างสังคมผู้สูงอายุ ต้องการความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ในระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่นไม่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ โดยอาศัยก าลังแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งและไม่อาจเป็นไปได้ หากไม่มองเห็น
และใช้ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีพลัง 
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แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยส าคัญของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) มุ่งสร้างบทเรียนของการท างานร่วมกันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้เห็นถึงโอกาส และแนวทางที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกัน ท าให้เกิดรูปธรรมในการ
ท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีสมมุติฐานส าคัญว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ทั้ง
ในแง่ของทรัพยากรด้านการเงิน บทบาทหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้ ตลอดจนการสนับสนุนจากประชาชนใน
พ้ืนที่ (อย่างน้อยก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง) และน่าจะสามารถแสดงบทบาท ในการระดมความร่วมมือ
จากฝ่ายต่างๆ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ อันจะเป็นการ             ปูพ้ืนฐานของสังคมไทย สู่
สังคมผู้สูงอายุที่ดีในระยะยาว 

2.2.1.4 ความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ภายใต้ข้อจํากัด 

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ไม่ใช่โครงการแรกที่พยายามท างานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างสรรค์บทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่  
หน่วยราชการ และองค์กรภาคประชาชนจ านวนไม่น้อย ได้เห็นความส าคัญของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
และความจ าเป็นในการจัดการบริการ รวมทั้งการจัดการสภาวะในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ตั้งแต่การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุข
เป็นครั้งแรก ด้วยเล็งเห็นปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ (ผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ใน
บริการปฐมภูมิเปลี่ยนจาก เด็กมาเป็นผู้อายุมากขึ้นพร้อมกับปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยในก็มีอายุสูงขึ้น
ตามล าดับ) 

ชมรมผู้สูงอายุเกิดขึ้นและพัฒนาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามความเข็มแข็งของประชาชนในพ้ืนที่
เหล่านั้นผสมผสานกับความเข็มแข็งในการสนับสนุนจากกลไกหลักของรัฐสองส่วน คือส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขกับกรมประชาสงเคราะห์ (ต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกทางการในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน) แต่ปัจจัย
ส าคัญคือการมีผู้สูงอายุที่จริงจัง และสามารถประสานงานเชื่อมโยงกับฝ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนใหญ่กิจกรรมของชมรม จะเป็นการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมทางสังคมและบริการทางสุขภาพ แต่ยัง
มีน้อยมากทีขยายไปถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม หรือการจัดระบบต่างๆ ในสังคม อาจมีอยู่บ้างก็เป็น
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะฌาปนกิจสงเคราะห์) โดยกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน ที่ไม่ได้
ด าเนินการโดยกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงและมีเป้าหมายกว้างกว่าการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 การเกิดขึ้นของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และสภาผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างสถานะและความ
คึกคักของชมรมผู้สูงอายุได้ในระดับหนึ่ง และท าให้ชมรมสามารถรวมตัวกันได้อย่างต่อเนื่องพอสมควร
แตะการท างานของชมรมผู้สูงอายุก็ยังเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น้อยกว่าที่ควร แม้
หลังจากการมีแผนก าหนดขั้นตอนกระจายอ านาจในปี 2542 
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ในขณะเดียวกัน หลัง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ มีผลบังคับใช้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ได้ริเริ่มการท างานเพื่อผู้สูงอายุ ตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. โดยส่วน
ใหญ่จะเน้นไปที่การจัดกิจกรรม เพ่ือให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุในโอกาสส าคัญต่าง ๆ การให้การ
สงเคราะห์ เช่น การแจกแว่นตา รวมทั้งการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
ตามค าขอ ทั้งนี้โดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ก็เป็นหน่วยงานจากส่วนกลางที่ลงไปท างานโดยตรง ผ่าน
กลไกของกรมประชาสงเคราะห์เดิมและกลไกเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมระดับจังหวัด ในรูปของโครงการ
ต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ การสอนหนังสือในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการประสานกันใน
วงจ ากัด ขึ้นกับศักยภาพและความสนใจของทั้งสองฝ่าย และมักจะมีสภาพคล้ายกันกับการท างานให้กับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม (เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) ไม่จ ากัดเฉพาะผู้สูงอายุ 

นับตั้งแต่การออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ในปี 2552 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าถึงผู้สูงอายุทุกคนในพ้ืนที่ของ
ตนเองในฐานะกลไกที่จะต้องมีหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพประจ าเดือนให้กับผู้สูงอายุทุกคนที่มีสิทธิ (ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของแต่ละ อปท.) แม้จะเป็นภาระด้านงบประมาณและการ
ด าเนินงาน (โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ภาระงบประมาณ ที่มีการโต้แย้งว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลกลาง
ที่มาใช้จากเงินรายได้จากท้องถิ่น แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่เข้ามา
ด าเนินการ) 

2.2.1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีผู้สูงอายุ 
แผนงานฯ เกิดขึ้น โดยสมมุติฐานว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถท าหน้าที่ดูแล

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดีกว่าที่เป็นอยู่หากได้รับการสนับสนุนทางวิชาการอย่างจริงจังอันจะส่งผลให้เกิด
การระดมความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ และอาจน าไปสู่การพัฒนานโยบายของส่วนกลาง ทั้งที่ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง และที่เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปรับแก้
ระเบียบ หรือจัดระบบสนับสนุนอย่างจริงจังจากส่วนกลาง เพ่ือให้องค์กรส่วนท้องถิ่น สามารถเป็นกลไก
ท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ดีท่ีสุด 

ส าหรับการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมด าเนินการได้ใช้หลักเกณฑ์ส าคัญ 
3 ประการ ได้แก่ ไม่ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่าง
จริงจังและได้ผลดีมาแล้ว ไม่ว่าจะมีการท างานผู้สูงอายุโดยเฉพาะ หรืองานพัฒนาคุณภาพประชากรใน
ด้านอ่ืนๆเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการท างานในระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจาก
ผลงานในบางด้าน (เพ่ือให้มั่นใจว่า จะได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่งในการเรียนรู้ร่วมกัน)เป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกลจาก กทม. เพ่ือความสะดวกในการจัดระบบการสนับสนุนทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ในช่วงแรกมีการถกเถียงกันพอสมควรว่า จะท าให้ได้บทเรียนในวงจ ากัดแต่ที่สุดก็ เห็นตรงกันว่า 
อย่างไรก็ไม่อาจท าให้เกิดบทเรียนที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายได้ แต่ก็
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พยายามเท่าที่จะท าได้ จึงมีการท างานกับเทศบาลเมืองรังสิต ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
รายได้สูง และมีความสนในงานผู้สูงอายุมาบ้างแล้ว แม้จะยังไม่มีผลงานเด่นชัดเจน)มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเดียวกันอยู่มากพอที่จะจัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 

1) ไม่ชวนทําโครงการหรือให้งบประมาณทําโครงการตามที่นักวิชาการเห็นว่าดี 
โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 20 แห่ง 

ใน 3 จังหวัด ที่เข้าร่วมในแผนงานฯ ล้วนมีโครงการและกิจกรรมที่ท าเพ่ือผู้สูงอายุอยู่แล้ว ในลักษณะที่
แตกต่างกัน แผนงานฯ จึงไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงการท างานที่ผ่านมา หรือใช้วิธีการให้งบประมาณ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนงานฯ ท างานพัฒนาผู้สูงอายุ ในประเด็นหรือรูปแบบ
ต่างๆ ที่นักวิชากากรเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ด้วยเห็นว่า นั่นจะเป็นวิธีการท างานที่ไม่ยั่งยืน
แม้อาจจะได้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในแต่ละพ้ืนที่ได้ในระดับหนึ่ง 

2) ชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้เพื่อการทํางาน
ร่วมกัน 

สิ่งที่โครงการพยายามท าให้เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบภายใต้ข้อมูลและความรู้ที่ชัดเจนแทนการให้งบประมาณท า
โครงการพิเศษเป็นการเฉพาะ แต่ใช้การสนับสนุนทางวิชาการ โดยขั้นตอนแรกในการท างานหลังจากได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้ามาร่วมในแผนงานฯ มีการจัดประชุมเพ่ือท าแผนงบประมาณเพ่ือ
งานผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากข้อจ ากัดใหญ่สองประการ คือ การขาดข้อมูลที่
จะมาช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเห็นภาพปัญหาผู้สูงอายุที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่าง
ชัดเจนจนเกิดการมองมุมใหม่ในการสร้างงานผู้สูงอายุ 

3) กําหนดเป้าหมายงาน 4 ด้าน เพื่อสร้างรูปธรรมเป็นการเริ่มต้น 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่เกี่ยวกับ

มุมมองใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทางแผนงานฯ ก าหนดงานส าคัญที่เป็นผลจากการ
ประเมินส่วนขาดของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเชื่อว่าจะเป็นบทบาทส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 4 ด้านได้แก่การพัฒนาบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง และต้องการ
การดูและระยะยาวการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในชุมชน)การสร้างเสริม
อาชีพและการมีงานท าของผู้อายุการเตรียมความพร้อมของประชาชนในชุมชน สู่ผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้ แผนงานฯ พยายามสร้างกลไกและกระบวนการที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคีต่างๆ ในพ้ืนที่ทั้งราชการส่วนกลางและภาคประชาชน สังคม (โดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุ) ได้
ร่วมกันประเมินสถานการณ์ทั้ง 4 ด้าน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยแผนงานฯ จัดให้มี
เครื่องมือ (เช่น แบบคัดกรองสภาวะการพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ) สร้างระบบข้อมูล (ที่จะท าให้เห็นสภาพ
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ปัญหาทั้ง 4 ด้านร่วมกัน) ให้ความรู้ผ่านการอบรมประชุมวิชาการ หรือประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ และยังจัด
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่ ฯลฯ 

4) สร้างกลไกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้กับภาคีต่างๆ ในพื้นที่โดยมีเป้าหมายที่การ
พัฒนาบทบาท อปท. 

นอกเหนือจากการชวนท าแผน สร้างเครื่องมือ และระบบข้อมูล รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ โดยใช้เป้าหมายงาน 4 ด้านเป็นรูปธรรม น าไปสู่การวางแผนและการเรียนรู้โครงการได้วางกลไก
เพ่ือสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของภาคีต่างๆ ในพ้ืนที่โดยหลักประกอบด้วย 3 กลไก     วงเดือน
ล าดวน เป็นกลุ่มผู้สนใจงานผู้สูงอายุ (เช่น ชมรมผู้สูงอายุ) ร่วมกับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 
(เช่น ฝ่ายพัฒนาใน อบต. นายก อบต. พัฒนาสังคมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฯสฯ) 
มาประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือร่วมกันประเมินปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และแนวทางการท างานที่ควรท าร่วมกัน หรือฝ่ายต่างๆ อาจน าไปสู่การปฏิบัติในส่วนของตัวเอง โดย
ปกติ จะมีการประชุมเป็นรายต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีแกนน าเป็นภาคีในพ้ืนที่และ
เจ้าหน้าที่นักวิชาการแผนงานฯ เข้าร่วมด้วยกลไกติดตามประเมินผลภายในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็นทีม
นักวิชาการที่มาจากมหาวิทยาลัย ที่สนใจการพัฒนางานผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มาท าหน้าที่ติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าของงานทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งประเมินศักยภาพ และความสนใจ รวมทั้งกระบวนการท างาน
และการเรียนรู้ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร แล้วน าไปสู่การพูดคุยกับภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในระดับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
ท างานจริง ที่เกิดขึ้นหลังจากแต่ละพ้ืนที่ได้พัฒนางานในด้านต่างๆ 4 ด้าน ตามสภาพความเป็นจริง 
(ความสนใจ และศักยภาพภาคี) ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการ และการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง (แต่ไม่
ใช้ Model ที่นักวิชาการเห็นว่าถูกต้อง และควรท า) โดยหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ
การส่งผ่านประสบการณ์การท างานที่ได้ผลจริงๆ จากแต่ละพ้ืนที่อ่ืนๆ น าไปพิจารณาปรับใช้ ตามความ
เป็นจริงของพ้ืนที่ตนเอง 

โดยภาพรวมแผนงานฯ มุ่งสร้างให้เกิดกลไกในระดับพื้นท่ีที่จะร่วมกันมองและท างานพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีการสร้างระบบข้อมูลและเครื่องมือที่จ าเป็นในการเรียนรู้ ตลอดไปถึงการ
สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการประเมินจากภายนอก 
โดยมีความหวัวว่า จะเป็นการสร้างพ้ืนฐานจากของจริงในพ้ืนที่ และสามารถจะแสดงบทบาท และ
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องหลังจากโครงการยุติบทบาทในพ้ืนที่ปฏิบัติการแล้ว 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทชัดเจนในการจัดการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในความรับผิดชอบ โดยร่วมมือกับชุมชน และภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพภายใต้รูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ด้านการ
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ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในระดับท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น18 

2.2.1.6 แนวการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  
การบริหารจัดการ และด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนตามคู่มือนี้ มิได้จ ากัด

ขอบเขตเฉพาะงานหรือโครงการภายใต้กองทุน อปท. เพียงส่วนเดียว แต่สามารถท าเป็นโครงการหรือ
ระบบงานที่ด าเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือการจัดสวัสดิการสังคมได้ด้วย รวมทั้งแกนน าชุมชน กรรมการกองทุนอื่นๆ ในหมู่บ้าน 
ก็สามารถมีบทบาทร่วมมือกันบริหารจัดการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้ แหล่งงบประมาณ  เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มีได้หลายแหล่ง  ได้แก่  

1) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.  
2) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) งบประมาณสนับสนุนของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพกลุ่มต่างๆ 

ทัง้ที่เป็นงบจากกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือจากหน่วยงานภายใต้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร เป็น
ต้น  

4) งบประมาณจากหน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานเอกชน ได้แก่ หน่วยองค์กรเอกชนเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ ภาคธุรกิจในพื้นที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

5) งบประมาณจากการบริจาค ระดมทุน หรือ กองทุนต่างๆ ในชุมชน หรือการรวบรวม
งบประมาณเฉพาะกิจจากประชาชนในชุมชน  

6) การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน   

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. มีวัตถุประสงค์สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในแต่ละกลุ่มโดยตรง จึงสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้
เต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เน้นความส าคัญ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชน          กลุ่มผู้สูงอายุ 
คนพิการ และคนเป็นโรคเรื้อรัง  โดยใช้ งบประมาณตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.  2557 ตามประกาศฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เพ่ือ

                                                 

 18 คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่. สืบค้นจาก, http://www.khuannongkhwa.go.th/ news/doc.../a_151015_142752 
.docx. 

http://www.khuannongkhwa.go.th/
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สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี
ความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมตามความพร้อม     ความเหมาะสม และ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยสามารถใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่
คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติโดยเฉพาะในข้อ (3) ในที่ระบุให้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์
เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์พัฒนา
และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น รวมทั้ง คณะกรรมการกองทุนฯสามารถศึกษาจากตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุข
ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เรื่อง การ
จัดบริการสาธารณสุขของกองทุนฯ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ ในแง่รูปแบบและกิจกรรม
ด าเนินงานสามารถใช้แนวทางการด าเนินงานที่พัฒนาขึ้นในคู่มือนี้ ที่จัดท าเป็นแนวกิจกรรมในส่วนของ 
checklist ท าให้ได้ ท าให้ครบของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ใช้ประกอบกับแนวทางตามมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย และส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแนวทาง
มาตรฐานการพัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4) 

แนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. จะสนับสนุนเป็น
รายโครงการตามผู้ที่มีผู้เสนอขอรับงบประมาณ หรือวางแผนการสนับสนุนเป็นแผนงานสุขภาพชุมชนที่
เป็นแผนระยะยาวมากขึ้น เช่น แผนโครงการระยะ 2,3ปี หรือ 5ปี โดยใช้กรอบแนวทางจากคู่มือนี้เป็น
แนวทางประกอบในการวางแผนให้เหมาะสม   

โครงการหรือแผนการด าเนินงาน อาจเป็นลักษณะที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยตรง หรือใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน หรือแกนน าที่เกี่ยวข้อง หรือ
พัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย หรือการจัดให้เป็นสวัสดิการสังคมหรือบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ รวมทั้งจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพ ตามแนวทางที่ได้พัฒนาขึ้นใน
คู่มือฉบับนี้  
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2.3 แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา 

สุขภาวะ เป็นการด ารงชีพของบุคคลอย่างมีสุขทั้งกาย และ จิต อาจกล่าวได้ว่ามิใช่เพียงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงการมีชีวิตที่มีร่างกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยู่ในสังคมโลกในปัจจุบัน 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาวะ
คนไทยเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพ มลภาวะที่ เกิดขึ้น  การเปลี่ ยนแปลงที่ เกี่ ยวกับอาหาร  
วิถีชีวิต ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาทั้งสิ้นก่อให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บเช่นเกิดโรคเอดส์ เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด เกิดอุบัติภัยสูงขึ้น  
เป็นต้นมีโรคหลายโรคที่อาจป้องกันหรือสามารถลดอัตราเสี่ยงลงได้ ซึ่งต้องการความร่วมมือร่วมใจจาก
หลายๆฝ่ายช่วยการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในสังคม 

สุขภาวะเป็นสิ่งที่เรียนรู้และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา การ
หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองนับได้ว่าเป็นมิติใหม่ทางสังคมที่ก่อให้เกิดกระแสการรักสุขภาพขึ้นเห็น
ได้จากการหันมาสนใจในเรื่องของการออกก าลังกาย เช่น การปั่นจักรยาน การเต้นแอร์โรบิคแดนซ์ เป็น
ต้น การให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าแก่ร่างกายอย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
กระแสทางสังคมด้านสุขภาวะที่ก าลังได้รับความนิยมและได้รับการเอาใจใส่จากประชาชนโดยทั่วไปเป็น
อย่างดี 

2.3.1 สุขภาวะเชิงพุทธ 
สุขภาวะเป็นเรื่องส าคัญที่บุคคลในชุมชนสังคมจะต้องให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึง

ประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง เพ่ือให้การด ารงชีวิตในสังคมชุมชน
นั้นเป็นไปอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ  
สุขภาวะของบุคคลในชุมชนไว้ดังนี้19 

1. สุขภาพร่างกาย (Physical Health) เป็นสภาพร่างกายที่มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและความพิการใดๆ อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถ
ท างานได้อย่างปกติ รวมถึงความเป็นอยู่ทางด้านกายภาพดี ดังนี้ 

1.1 ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง 
1.2 อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมีการเจริญเติบโตและเหมาะสมกับวัย 
1.3 ร่างกายมีสมรรถภาพสูงสามารถท างานได้นานๆ โดยไม่เหนื่อยง่าย 
1.4 การนอนหลับพักผ่อนเป็นไปตามปกติ 
1.5 ฟันมีความแข็งแรง หูสามารถรับฟังได้ดี ตาสามารถมองเห็นชัด 

                                                 

  19 ปาริชาติ เทพอารักษ์ และอมราวรรณ ทิวถนอม, “สุขภาวะของคนไทย จุดเริ่มต้นของความอยู่เย็น
เป็นสุข”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2545) : 12 – 17. 
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1.7 รูปร่างทรวดทรงสมส่วน สง่างาม 
1.8 ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
1.9 ความเป็นอยู่ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เศรษฐกิจดี มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติเหตุ 

2. สุขภาพจิตใจ (Emotional Health) เป็นสภาพจิตใจที่แจ่มใส มีความสุขความสบายใจ มี
ความเมตตากรุณา ไม่มีความเครียดหรือวิตกกังวล ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์บีบคั้นต่างๆ 

2.1 มีความสนุกสนานร่าเริง 
2.2 มีจิตใจแจ่มใส สบายใจ 
2.3 ไม่มีความเครียด หรือวิตกกังวลต่อการท างาน 
2.4 มีการใช้เวลาส่วนตัวเพ่ือความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเครียด 
2.5 มีความสุข มีความพอใจในความพอเพียง 
2.6 ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์บีบคั้นต่างๆ 
2.7 สามารถรับสภาพที่ประสบอย่างเข้มแข็ง 
2.8 อดทนตามวิถีศาสนา และยืนหยัดก้าวต่อไปอย่างมีพลัง 
2.9 ไม่ประสบความหดหู่ หวาดระแวง หรือกลัว 

3. สุขภาพสังคม (Social Health) เป็นสภาพของครอบครัวที่มีความอบอุ่น สามารถให้การ
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการดูแลสุขภาพ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เอื้ออาทร เสมอภาคยุติธรรม มี
ระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และกระจายอย่างทั่วถึง 

3.1 ครอบครัวมีความอบอุ่น 
3.2 บุคคลในครอบครัวสามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านการดูแล

สุขภาพ 
3.3 มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่พอเพียง 
3.4 สามารถอ่านออกเขียนได้ 
3.5 บุตรหลานได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา 
3.6 การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
3.7 ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนฝูง เพ่ือน

ร่วมงาน และเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
3.8 การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สังคมให้เกียรติ ยกย่องและยอมรับ 
3.9 การได้รับการดูแลจากสังคมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
3.10 มีการด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถปรับ

สภาพความเป็นอยู่ในสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
3.11 ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
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3.12 เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เอ้ืออาทร เสมอภาค ยุติธรรม 
3.13 มีระบบบริการสาธารณสุขที่ดีและกระจายอย่างทั่วถึง 

4. สุขภาพจิตวิญญาณ (ปัญญา) (Spiritual Health) เป็นความสุขที่เกิดจากจิตได้สัมผัสกับ
สิ่งบุคคลยึดมั่นและเคารพอย่างสูง ท าให้เกิดความหวัง ความเชื่อมั่นศรัทธา ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  
มีความเสียสละและยินดีในความส าเร็จของบุคคลอื่น รวมถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

4.1 ความสามารถในการให้และรับความรัก ความรู้สึกเสียสละและความปรารถนาดี 
      ต่อผู้อื่น 
4.2 การให้บริการด้วยความสมัครใจ หรือมีการบริจาคให้แก่องค์การอื่นๆ 
4.3 การได้รับความรักและก าลังใจจากเพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง หน่วยงานภาครัฐ  
4.4 ความเอ้ืออาทรต่อกันทั้งในระดับบุคคลและชุมชน 
4.5 ความยึดมั่นในหลักศาสนา สามารถประกอบศาสนกิจได้ตามความต้องการ  
4.6 ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และสิ่งที่ตนได้รับ 
4.7 ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและยินดีในความส าเร็จของบุคคล 
4.8 การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

สุขภาวะเขิงพุทธ  ได้ศึกษาว่า สุขภาวะ เป็นการเสริมสร้างความสุขให้เกิดข้ึนทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา อันเป็นการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขสุขภาวะในทาง
พระพุทธศาสนานั้นเป็นการสร้างสุขให้เกิดข้ึนกับท้ังตนเองและผู้อ่ืน อันเป็นการด ารงตนอยู่ในหลักธรรม
ได้อย่างเป็นปกติสุข 

ค าว่า สุขภาพ ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงสุขภาพที่ดี คือ ค าว่า อัปปาพาโธ มีความเจ็บป่วย
น้อย และ อัปปาตังโก มีโรคน้อย เช่น “ภิกษุในธรรมวินัยนี้... เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง”20 
“บุคคลในโลกนี้... เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์... กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในท่ีใดๆ เขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อย”21 

พระพุทธองค์ ได้ตรัสถึงความส าคัญของการมีสุขภาพร่าง กายที่ดีว่ ามีประโยชน์ 
ต่อการบ าเพ็ญเพียรสมณธรรมและการประพฤติตามธรรมว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียร
อย่างยิ่ง22เพราะหากร่างกายเจ็บป่วยหรือไม่มีก าลังสามารถกระท าบ าเพ็ญเพียรได้แล้วนั้น ก็ไม่สามารถ
ประพฤติธรรมให้สมบูรณ์ได้ แต่หากถึงแม้ว่าจะมีร่างกายที่ เจ็บป่วย แต่มีจิตใจที่สมบูรณ์พร้อมในการ
ประพฤติ ธ รรมก็ จะยั งสามารถบรรลุ ธ รรมได้ อยู่  ดั งที่ พระ พุทธองค์ ตรั ส ว่ า  แม้ ร่ า งกาย 
จะเจ็บหนักแต่ยังสามารถพัฒนาให้ไปสู่การบรรลุธรรมได้ 23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ร่างกายจะ 

                                                 

 20 ม.ม. (ไทย) 13/379/464. 
 21 ที.ปา. (ไทย) 11/317/306–307. 
 22 องฺ.ปญฺจก (ไทย) 22/53–54/92–93. 
 23 องฺ.ปญฺจก (ไทย) 22/121/201. 
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ไม่พร้อมในการประพฤติธรรมแต่หากมีจิตใจที่พร้อมสมบูรณ์แล้วนั้นก็จะสามารถประพฤติธรรม 
ให้บรรลุได้ 

ทัศนะในเรื่องความเจ็บป่วยทางกายที่พระพุทธองค์ได้เคยแสดงไว้ประการหนึ่งว่า ร่างกาย
เป็นรังแห่งโรค24 เพราะร่างกายนั้นเป็นฐานแห่งความเปื่อยเน่าพุพอง เป็นฐานแห่งการสะสมโรคต่างๆ 
ย่อมมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเป็นธรรมดา หากไม่มีโรคใดโรคหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็ยังมีโรคอ่ืนแฝง
อยู่ในร่างกายอยู่เสมอ และมนุษย์คนเรานั้นย่อมมีอาการเจ็บป่วยเหมือนกันทุกคนไม่มากก็น้อยเป็นเรื่อง
ธรรมของความเกิด แก่ เจ็บ และตาย ดังที่มีพุทธภาษิตที่ว่า อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็น
ลาภอันประเสริฐ25 ความไม่มีโรคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความไม่มีโรคทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
หากหมายถึงความไม่มีโรคทางจิตใจด้วย ดังพุทธพจน์ที่ว่า ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานานๆ 
ห รื อ ไ ม่ มี โ ร ค ท า ง ก า ย ป ร า ก ฏ อ ยู่ เ ล ย นั้ น พ อ ห า ไ ด้  แ ต่ ค น ที่ ไ ม่ มี โ ร ค ท า ง ใ จ แ ม้ เ พี ย ง 
ชั่วขณะหนึ่งนี้หายาก ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น26ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุขภาวะในทาง
พระพุทธศาสนานั้นมีทั้งสุขภาวะทางกายและทางใจด้วย 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับสุขภาพไว้ว่า สุขภาวะ หรือ
สุขภาพเป็นค าเดียวกันในภาษาบาลี แต่ภาษาไทยแผลง ว เป็น พ เป็นค าว่ า สุขภาพ เมื่อความหมาย
ของสุขภาพคือสุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา จึงสื่อความหมายใกล้กับความสุข ภาวะที่ปลอด
ทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะที่สมบูรณ์ ค าสมัยใหม่เรียกว่า องค์รวม ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธ
ประกอบด้วยลักษณะที่ เป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส)  วิมุตติ  (ค วามหลุดพ้น เป็นอิสระ)  
วิสุทธิ (ความหมดจด ไม่ขุ่นมัวหมองเศร้า) สันติ (ความสงบ ไม่ร้อนกระวนกระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็น
ความดีงามของชีวิต27 และยังได้ให้ทัศนะอีกว่า สุขภาวะองค์รวมของชีวิตจะมีสุขภาวะได้ ต้องบริหารใจ
ให้มีภาวะจิตด้านบวก สุขภาวะที่แท้ต้องเป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต องค์รวมของชีวิตที่มี
สุขภาวะต้องเป็นอย่างไร กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร สุขภาวะจะส าเร็จได้ต้องพัฒนา
จิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญท าให้การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆ ของ
จิตใจด าเนินไปได้ โดยปัญญาให้แสงสว่างส่องทาง ชี้ทางให้ หลักการพัฒนามนุษย์ของพระพุทธศาสนา
เรียกว่า  ภาวนา 4 การพัฒนาแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องเก่ียวกับสุขภาวะโดยตรง28 

                                                 

 24 ขุ.ธ. (ไทย) 25/148/78. 
 25 ม.ม. (ไทย) 13/215-216/254-255. 
 26 องฺ.จตุกฺก (ไทย) 21/157/217. 
 27 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พุทธจักร, ปีที่ 59 ฉบับที่ 11 
(พฤศจิกายน 2548), หน้า 5 – 10. 
 28 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหพริ้มติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2551), หน้า 6-8. 
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ภาวนา 4 คือการเจริญ การท าให้เป็น ให้มีข้ึน การพัฒนา การฝึกอบรม ได้แก่29 
1. กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย 
2. สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ 
    วินัย  
3. จิตตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม 
    ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย 
4. ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้ให้เข้าใจสิ่ง 
    ทั้งหลายตามเป็นจริง 
สังเกตได้ว่า หลักภาวนา 4 นั้นเป็นหลักแห่งการเจริญตนทั้งในด้านกาย ความประพฤติ 

จิตใจและปัญญา อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการสร้างเสริมสุขภาวะในทางพระพุทธสาสนาที่ก่อให้เกิดองค์รวม
ด้านสุขภาวะอย่างแท้จริง การพัฒนากายนั้นคือการท าให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ การพัฒนาความประพฤติคือการรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่
เบียดเบียนกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ปรองดองสมานฉันท์ การ
พัฒนาจิตใจ คือการพัฒนาในแง่ของคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของการเป็นคนดี
ในสังคม และการพัฒนาปัญญาคือการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ในการด ารงชีวิตและ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ดังนั้นแล้ว สุขภาวะตามหลักสากลและสุขภาวะในทางพระพุทธศาสนานั้น
จึงมีความเหมือนกันและสามารถจับคู่กันได้คือ กายภาวนา – สุขภาวะทางกาย สีลภาวนา – สุขภาวะ
ทางสังคม จิตตภาวนา – สุขภาวะทางจิตใจ และปัญญาภาวนา – สุขภาวะทางปัญญา 

2.3.2 พุทธวิธีดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม  
หลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่งระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยของพระพุทธเจ้าไว้

หลายประการเช่นบ าเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวันคือเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตว์เวลาเย็น
ทรงแสดงธรรมเวลาค่ าทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุและจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถ
และที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด30 พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีแม้จะ
ทรงมีพระชนมายุถึง 80 พรรษา31  แล้วก็ตามดังที่ตรัสยืนยันว่าพระองค์เป็นคนแก่ชราแม้ว่าจะทรง
เ จ็ บ ป่ ว ย อ ย่ า ง ห นั ก ก็ ไ ม่ ท า ใ ห้ พ ร ะอ ง ค์ ห ล ง ลื ม ส ติ แ ล ะปั ญ ญ า 32  พ ร ะ อ ง ค์ เ ส ด็ จ ด้ ว ย 

                                                 

 29 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 191. 
 30 ที.สี.อ.(บาลี) 1/61 และดูเพิ่มเติมในพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับ
ประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 189.  
 31 ที.ม.(ไทย) 10/165/110.  
 32 ม.มู.(ไทย) 12/161/164-5.   
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พระบาทจาริกไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่างๆจนช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตขณะที่พระองค์ทรงประชวรหนักด้วย
โลหิตปักขันทิกาพาธ  (ถ่ายเป็นพระโลหิต ) ยังทรงสามารถเดินทางไกลจากเมืองปาวาสู่ เมือง 
กุสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพพานได้33 

บุคคลที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากล่าวขานถึงพระองค์ว่าทรงเป็นผู้มีพระโรคาพาธน้อย 
ทรงกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่ส าราญดี 34 พระองค์ตรัสกับพราหมณ์ผู้หนึ่ ง 
ถึงความเป็นอยู่ของพระองค์ไว้ว่าพราหมณ์เราอาศัยหมู่บ้านหรือต าบลใดในโลกนี้อยู่ในเวลาเช้า 
เราครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือต าบลนั้นแลเพ่ือบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาต
หลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปสู่ชายป่ากวาดหญ้าหรือใบไม้ที่มีอยู่ในที่นั้นรวมเป็นกองแล้วนั่งขัดสมาธิตั้ง
กายตรงด ารงสติมั่นไว้สงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌาน ....บรรลุทุติยฌาน....บรรลุตติย
ฌาน....บรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริบูรณ์เพราะอุเบกขาอยู่35 

ข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจากพุทธพจน์ได้เช่น การบริโภคอาหารพระองค์ฉันอาหารมื้อ
เดียวนอกจากจะทรงถือหลักในการฉันอาหารมื้อเดียวตลอดชีวิตพรหมจรรย์แล้วพระองค์ยังทรงพร่ า
สอนและแนะน าให้เหล่าภิกษุสงฆ์ฉันอาหารมื้อเดียวด้วยดังพุทธพจน์ว่า  “ตถาคตฉันมื้อเดียวไม่ฉันใน
เวลาวิกาลพระองค์รู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าท าให้มีโรคน้อยภิกษุทั้งหลายมาเถิดแม้เธอทั้งหลายก็จงฉัน
อาหารมื้อเดียวเถิดเธอทั้งหลายฉันอาหารมื้อเดียวจักรู้สึกว่ามีโรคน้อย”36 พิจารณาอาหารก่อนฉันดัง
พุทธพจน์ว่า..ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพ่ือเล่นไม่ใช่เพ่ือมัวเมา 
ไม่ใช่เพ่ือตกแต่งไม่ใช่เพ่ือประดับประดาแต่เพียงเพ่ือความด ารงอยู่ได้แห่งกายนี้เพ่ื อให้ชีวิตฺอินทรีย์
เป็นไปได้เพ่ือบ าบัดความหิวเพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยความคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจักก าจัด
เวทนาเก่าเสียและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความด ารงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุก
จักมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหาร37 

พระพุทธเจ้าทรงมีเป้าหมายในการบริโภคท่ีประกอบด้วยองค์ธรรม 10 ประการ คือ 
1. ทรงมีสติและรู้ประมาณในการบริโภค 
2. ทรงบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อร่างกาย 
3. ทรงพิจารณาอาหารว่ามีลักษณะเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่ง 
4. ไม่บริโภคเพ่ือเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5. ไม่บริโภคเพ่ือความเมามัน 

                                                 

 33 ที.ม.(ไทย) 10/189/137-147.  
 34 ที.ม.(ไทย) 10/132/77, ส .ม.(ไทย) 19/10, 48/571.  
 35 องฺ.เอกก.(ไทย) 20/64/250. 
 36 ม.มู.(ไทย) 12/225/236, ม.ม.(ไทย) 13/134, 174/150.  
 37 ม.มู.(ไทย) 12/23/23.  
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6. ไม่บริโภคเพ่ือประดับ 
7. ไม่บริโภคเพ่ือตกแต่ง 
8. บริโภคเพ่ือยังพระชนม์ชีพ 
9. บริโภคเพ่ือป้องกันความล าบาก 
10. บริโภคเพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ 
ทรงเลือกพิจารณาฉันเฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อร่างกายเท่านั้นดังที่ 

ทรงห้ามภิกษุดื่มสุราและเมรัยเพราะเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรค38มีสติในการฉันอาหารพระองค์ตรัส
แนะน าพระเจ้าปเสนทิ โกศลและภิกษุทั้ งหลายให้ เป็นผู้มีสติ ในการบริ โภคดั งพุทธพจน์ว่ า  
“…มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้า 
อายุยั่งยืน”39 “เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะท าความรู้สึกตัวในการก้าวไป.....การฉันการดื่มการ
เคี้ยวการลิ้ม”40รู้ประมาณในการฉันดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายว่าเรา
บริโภคอาหารไม่ใช่เพ่ือเล่นเพ่ือความมัวเมาเพ่ือประเทืองผิวและเพ่ือความอ้วนพีแต่เพ่ือกายนี้ด ารงอยู่
การพิจารณาในการบริโภคนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค”41 

กล่าวโดยสรุปในพระไตรปิฎกระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยดีของพระพุทธเจ้าไว้หลาย
ประการได้แก่บ าเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวันสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีมีโรคน้อย มีเป้าหมายในการ
บริโภคมีสติพิจารณาฉันเฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์รู้ประมาณในการบริโภคและห้ามดื่มสุราและเมรัย
ท าให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ 

พุทธวิธีดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัย หลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง
ระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการเช่นบ าเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวัน
คือเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตว์เวลาเย็นทรงแสดงธรรมเวลาค่ าทรงประทานโอวาท  
แก่เหล่าภิกษุและจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะ
เสด็จไปโปรด42 พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดีแม้จะทรงมีพระชนมายุถึง 80พรรษา43 
แล้วก็ตามดังที่ตรัสยืนยันว่าพระองค์เป็นคนแก่ชรา แม้ว่าจะทรงเจ็บป่วยอย่างหนักก็ไม่ท าให้พระองค์

                                                 

 38 ที.ปา.(ไทย) 11/247/202-203.  
 39 ส .ส.(ไทย) 15/124/145-146.  
 40 ม.มู.(ไทย) 12/424/457.  
 41 ม.มู.(ไทย) 12/422/456, อภิ.วิ.(ไทย) 35/528/391.  

42 ที.สี.อ.(บาลี) 1/61และดูเพิ่มเติมในพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับ
ประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 189.  

43 ที.ม.(ไทย) 10/165/110.  
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หลงลืมสติและปัญญา44 พระองค์เสด็จด้วยพระบาทจาริกไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่างๆจนช่วงสุดท้าย 
แห่งชีวิตขณะที่พระองค์ทรงประชวรหนักด้วยโลหิตปักขันทิกาพาธ (ถ่ายเป็นพระโลหิต) ยังทรงสามารถ
เดินทางไกลจากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพพานได้45 

บุคคลที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากล่าวขานถึงพระองค์ว่า ทรงเป็นผู้มีพระโรคาพาธน้อยทรง
กระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่ส าราญดี46 พระองค์ตรัสกับพราหมณ์ผู้หนึ่งถึงความเป็นอยู่
ของพระองค์ไว้ว่า 

พราหมณ์เราอาศัยหมู่บ้านหรือต าบลใดในโลกนี้ อยู่ในเวลาเช้าเราครองอันตรวาสกถือบาตร
จีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือต าบลนั้นแล เพ่ือบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปสู่ชาย
ป่ากวาดหญ้าหรือใบไม้ที่มีอยู่ในที่นั้น รวมเป็นกองแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงด ารงสติมั่นไว้สงัดจากกาม
และอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌาน....บรรลุทุติยฌาน....บรรลุตติยฌาน....บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่
มีสุขมีสติบริบูรณ์เพราะอุเบกขาอยู่47 

ข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจากพุทธพจน์ได้ดังนี้ 
การบริโภคอาหารพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียว นอกจากจะทรงถือหลักในการฉันอาหาร  

มื้อเดียวตลอดชีวิตพรหมจรรย์แล้ว พระองค์ยังทรงพร่ าสอนและแนะน าให้เหล่าภิกษุสงฆ์ฉันอาหาร  
มื้อเดียวด้วยดังพุทธพจน์ว่า “ตถาคตฉันมื้อเดียวไม่ฉันในเวลาวิกาลพระองค์รู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าท า
ให้มีโรคน้อยภิกษุทั้งหลายมาเถิดแม้เธอทั้งหลายก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเถิดเธอทั้งหลายฉันอาหาร  
มื้อเดียวจักรู้สึกว่ามีโรคน้อย”48 

พิจารณาอาหารก่อนฉันดังพุทธพจน์ว่า..  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต ไม่ใช่เพ่ือเล่นไม่ใช่เพ่ือมัวเมา

ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง ไม่ใช่เพ่ือประดับประดาแต่เพียงเพ่ือความด ารงอยู่ได้แห่งกายนี้  เพ่ือให้ชีวิตินทรีย์
เป็นไปได้เพ่ือบ าบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์  ด้วยความคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจักก าจัด
เวทนาเก่าเสียและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น  ความด ารงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษ และการอยู่โดย
ผาสุกจักมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหาร49 

พระพุทธเจ้าทรงมีเป้าหมายในการบริโภคท่ีประกอบด้วยองค์ธรรม 10ประการ คือ 
 1. ทรงมีสติและรู้ประมาณในการบริโภค 

                                                 
44 ม.มู.(ไทย) 12/161/164-5. 
45 ที.ม.(ไทย) 10/189/137-147.  
46 ที.ม.(ไทย) 10/132/77, ส.ม.(ไทย) 19/10, 48/571.  
47 องฺ.เอกก.(ไทย) 20/64/250. 
48 ม.มู.(ไทย) 12/225/236, ม.ม.(ไทย) 13/134, 174/150. 
49 ม.มู.(ไทย) 12/23/23. 
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 2. ทรงบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อร่างกาย 
 3. ทรงพิจารณาอาหารว่ามีลักษณะเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่ง 
 4. ไม่บริโภคเพ่ือเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 5. ไม่บริโภคเพ่ือความเมามัน 
 6. ไม่บริโภคเพ่ือประดับ 
 7. ไม่บริโภคเพ่ือตกแต่ง 
 8. บริโภคเพ่ือยังพระชนม์ชีพ 

9. บริโภคเพ่ือป้องกันความล าบาก 
 10. บริโภคเพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ 
ทรงเลือกพิจารณาฉันเฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อโทษต่อร่างกายเท่านั้นดังที่ทรง

ห้ามภิกษุดื่มสุราและเมรัย เพราะเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรค 50 มีสติในการฉันอาหารพระองค์ตรัส
แนะน าพระเจ้าปเสนทิโกศล และภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้มีสติในการบริโภคดังพุทธพจน์ว่า “…มนุษย์ 
ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ประมาณในการบริโภคที่ได้แล้ว  ย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุยั่งยืน”51 
“เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะท าความรู้สึกตัวในการก้าวไป .....การฉันการดื่มการเคี้ยว 
การลิ้ม”52 รู้ประมาณในการฉันดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายว่าเราบริโภค
อาหารไม่ใช่เพ่ือเล่นเพ่ือความมัวเมาเพ่ือประเทืองผิวและเพ่ือความอ้วนพีแต่เพ่ือกายนี้ด ารงอยู่การ
พิจารณาในการบริโภคนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค”53 

ทัศนะหรือกระบวนการคิดแบบองค์รวมในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ใน “โยนิโสมนสิการ” 
หรือเรียกว่า วิธีคิดแบบสาวเหตุปัจจัย หรือ อิทัปปัจจยตา โดยมีหลักการว่า “เมื่อมีสิ่ งนี้   
สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ” ภาพรวม
ของมนุษย์ โลกและจักรวาล มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในลักษณะขององค์รวม ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุได้
เปรียบเทียบจ าลองความคิดในเรื่องนี้ในรูปของ “สหกรณ์” ว่า “ดูเถอะจักรวาลคอสโม (Cosmos) 
ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงดาว ดวงอะไรต่างๆ จักรวาลทั้งหมดมันอยู่อย่างสหกรณ์ มันเนื่องกันและกัน 
สัมพันธ์กันและกัน มันจึงอยู่ ได้ ในโลกเดียวกันมันมีอยู่แบบสหกรณ์ สัตว์เดรัจฉาน กับต้นไม้  
กับแผ่นดิน มันอยู่อย่างประสานงานกันแบบสหกรณ์ มือ ตีน แขน ขา มันท างานแบบสหกรณ์ ชีวิตจึง
รอดได้54 

                                                 
50 ที.ปา.(ไทย) 11/247/202-203. 
51 ส .ส.(ไทย) 15/124/145-146. 
52 ม.มู.(ไทย) 12/424/457. 
53 ม.มู.(ไทย) 12/422/456, อภิ.วิ.(ไทย) 35/528/391. 
54 พุทธทาสภิกขุ.หน้า 39-40. 
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การพัฒนาสุขภาวะองค์รวมตามแนววิถีพุทธ เป็นการพัฒนาสู่สุขภาวะโดยใช้ฐานความคิด
ทางพุทธศาสนาให้เกิดสุขภาวะองค์รวมทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณการเข้าถึงภาวะ
ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายถึง ภาวะการเข้าถึงจิตขั้นสูงคือจิตที่ลดความเห็นแก่ตัวจิตที่เห็นแก่
ผู้ อ่ืนจิตที่ เข้าถึงสิ่ งสู งสุด คือ ภาวะสะอาด  (วิสุทธิ ) มีความสว่าง  (วิชชา ) มี อิสรเสรี  (วิมุตติ )  
มีความสงบ(สันติ) เป็นจิตวิญญาณแห่งพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหากใครไม่เคยพบความสุขทางจิต
วิญญาณ (Spiritual Happiness) ย่อมไม่เคยพบความสุขที่แท้จริง55 

พุทธปรัชญาในสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธเป็นพ้ืนฐานมุมมองด้านสุขภาพ และความเจ็บป่วย
ของคนไทยค าสอนทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการเกิดเป็นมนุษย์  ซึ่งต้องวนเวียนเกี่ยวข้องอยู่กับความ
ทุกข์ ซึ่งมีทั้งความทุกข์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์
จากความเจ็บป่วยได้ แต่ละบุคคลต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของตนเองพุทธศาสนา
เชื่อว่าภาวะความเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับการกระท ากรรม หากท ากรรมดีจะน าไปสู่สุขภาพที่ดีขณะที่ท ากรรม
ไม่ดีจะน าไปสู่ความเจ็บป่วยเพราะสุขภาพเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีววิทยาปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลลัพธ์ของ
กรรมในอดีตทั้งหมดดังนั้นสุขภาพจึงขึ้นกับวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของแต่ละบุคคลหากมีทุกข์
เกิดข้ึนพระพุทธเจ้าทรงใช้หลักธรรมะในการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เป็นส าคัญ 

1) แนวทางการดับทุกข์ด้วยอริยสัจ 4 (The Four Noble Truths) พระพุทธเจ้าตรัสรู้
อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐที่เป็นปัญญาและแนวทางให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์
ทั้งหลายเข้าสู่ความเป็นพระอริยะอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

1.1 ทุกข์ คือ ความทนได้ยากต่อความไม่สบายกาย ไม่สบายใจต่างๆ ทุกข์โดยทั่วๆ ไปได้แก่ 
ความทุกข์ทรมานความเจ็บปวด ความโศกเศร้าเสียใจ ความไม่แน่นอน ความว่างเปล่า เป็นต้น 

1.2 สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสาเหตุมาจากกิเลสที่มีอยู่ในใจ
พระพุทธเจ้าเรียกว่ากิเลสตัณหา อุปาทานซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันอย่างหยาบใหญ่เห็นได้ง่ายจะเรียกว่ากิเลส
เล็กลงไปเห็นได้ยากข้ึน เรียกว่าตัณหาละเอียดที่สุดคืออุปาทานที่รู้เห็นยากยิ่งขึ้นเป็นความทะยานอยาก
ในจิตใจ 

1.3 นิโรธ คือ ความดับหรือความหมดสิ้นไปของกิเลสตัณหา อุปาทานจากจิตวิญญาณเมื่อ
ตัว “สมุทัย” หรือสาเหตุแห่งทุกข์ถูกก าจัดออกไปจิตวิญญาณก็จะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ 
การรับรู้การเห็นก็จะเป็นของจริงตามความเป็นจริง ที่ไม่มีการปรุงแต่งในสังขารของกิเลสตัณหา
อุปาทานจึงหมดความอยากสิ้นความเสพย์เกิดความสงบตั้งมั่นเบิกบานแจ่มใสภาวะ “นิโรธ” จึงเป็นการ
ดับทุกข์ดับความเศร้าโศกทั้งมวล 
                                                 

55 ป ร ะ เ ว ศ  ว ะ สี . สุ ข ภ าพอ งค์ ร วม . สื บ ค้ น ใ น  http://www.siamtravellink.com/chaya/ 
handbook/HolisticHealth.เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559. 
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1.4 มรรค คือ หนทางปฏิบัติเพ่ือให้พ้นทุกข์มีทั้งหมด 8 องค์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ใน
มหาจัตตารีสกสูตรอุปริปัณณาสก์มัชฌิมนิกายสมณะโพธิรักษ์56  ได้น ามาอธิบายตีความเพ่ือน าสู่การ
ปฏิบัติที่แตกต่างจากแนวทางในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่พุทธศาสนากระแสหลักถือเป็นแนวปฏิ บัติใน
กระบวนทัศน์  เดิมถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของแนวคิดในพุทธศาสนาโดย
ได้แสดงความสัมพันธ์ของมรรคท้ัง 8 องค์ ดังนี้ 

ก. มรรคที่เป็นแกนกลาง ซึ่งเป็นตัวปฏิบัติ 4 องค์ซ่ึงเป็นส่วนของ “ศีล” ได้แก่ 
(1) ความด าริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) คือส่วนที่เกิดภายในเป็น “จิตด าริ” ยังไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมภายนอกคือการไม่ด าริในกามไม่ด าริในพยาบาทไม่ด าริในความเบียดเบียนซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น  
“ส่วนเจตนาของการปฏิบัติศีลสิกขา” ต่างๆ นั่นเอง 

(2) การกระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ) เป็นบทบาททาง “พฤติกรรม” ซึ่งต่อเนื่องมาจากการ 
“ด าริชอบ” คือไม่กระท าปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารซึ่งเป็นส่วนของการ “ประพฤติปฏิบัติ
ตามศีลข้อ 1, 2, 3” ในหลักของศีล 5 ที่เป็นศีลแม่บท 

(3) การพูดชอบ (สัมมาวาจา) คือไม่พูดเท็จไม่พูดค าหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อซึ่ง
เป็นส่วนของการ “ประพฤติปฏิบัติตามศีลข้อ 4” ในหลักของศีล 5 

 (4) การมีอาชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับ คือ การไม่โกง (กุหนา) การไม่ล่อลวง 
(ลปนา) การไม่ตลบตะแลง (เนมิตตกตา) การไม่มอบตนในทางผิด (นิปเปสิกตา) และการไม่เอาลาภต่อ
ล า ภ  (ล า เ ภ น ล า ภั ง นิ ชิ คิ ง ส น ต า ) ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ใ น ส่ ว น ล ะ เ อี ย ด ข อ ง 
ศีลทั้ง 5 ข้อ ในหลักของศีล 5 

ข. มรรคที่เป็นองค์ก ากับควบคุมการปฏิบัติเป็นองค์ห้อมล้อม หรือกรอบการปฏิบัติ 
3 องค์ ได้แก่ 

(5) การมีความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) คือมีความเห็นถูกต้องว่าอะไรเป็นการด าริที่ผิด (มิจฉา
สังกัปปะ) การกระท าที่ผิด (มิจฉากัมมันตะ) การพูดจาผิด (มิจฉาวาจา) และการมีอาชีพที่ผิด (มิจฉา
อาชีวะ) ภายใต้ขอบเขตความสามารถของ “ปัญญา” ในรอบที่ตนจะสามารถหยั่งรู้ได้ในช่วงเวลานั้น
เพ่ือให้เข้าถึงระดับละเอียดของการด าริชอบการกระท าชอบการกล่าววาจาชอบการมีอาชีพชอบ 

(6) การมีความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) คือมีความเพียรพยายามที่จะเลิกการด าริที่ผิด
การกระท าที่ผิดการพูดจาผิดการมีอาชีพที่ผิดตามความเห็นชอบที่เข้าใจด้วย  “ปัญญา” ในขณะนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติมรรคองค์ 4 ซึ่งคือ ศีลนั้นด้วยการด าริชอบการกระท าชอบการพูดจาชอบและการมี
อาชีพชอบ 

(7) การมีความระลึกรู้ตัวชอบ (สัมมาสติ ) คือมีความระลึกรู้ตัวอยู่ เสมอที่จะละเลิก 
การด าริที่ผิดการกระท าที่ผิดการพูดจาผิดและการมีอาชีพที่ผิดเพ่ือกระท าให้เกิดการด าริชอบ  
                                                 

56 สมณะโพธิรักษ์, สัมมาสิกขา, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, 2531, หน้า 20.   
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การกระท าชอบการพูดจาชอบและการมีอาชีพชอบตามขอบเขตของการมีความเห็นชอบที่ตนเองได้
ประจักษ์ด้วย “ปัญญา” ในขณะนั้น 

ค. มรรคที่เป็นส่วนของผลจากการปฏิบัติมี 1 องค์ คือ 
(8) สัมมาสมาธิ เป็นผลของการปฏิบัติครบองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของมรรคทั้ง 7 องค์ ทั้ง

มรรคที่เป็นแกนกลางของตัวปฏิบัติและองค์ที่ก ากับควบคุมซึ่งเรียกว่า “สัมมาอริโยสมาธิ” หรือสมาธิ
ของพระอริยะอันเป็นความรู้ หรือปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่จะดับกิเลสตัณหาอุปาทานได้อย่างเด็ดขาด 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสุขหรือทุกข์ในกระบวนทัศน์ของพุทธ จะกล่าวถึงกระบวนการทาง 
“จิตวิญญาณ” ซึ่งพระพุทธองค์กล่าวว่า “จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง” หรือผู้รู้ได้กล่าวโดย
ย่อว่า “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” โดยจิตวิญญาณจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางกายของมนุษย์คือ
กายกรรมและวจีกรรมเพ่ือสนองตอบต่ออารมณ์ภายในจิตใจการท าความเข้าใจเรื่อง “อริยสัจ 4” จะท า
ให้สามารถเรียนรู้ “กระบวนการสร้างสุขภาวะ” ได้อย่างเป็นองค์รวม 

กล่าวโดยสรุป  ในพระไตรปิฎกระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยดีของพระพุทธเจ้าไว้หลาย
ประการ ได้แก่ บ าเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวัน สติสัมปชัญญะ บริบูรณ์ดีมีโรคน้อย มีเป้าหมาย  
ในการบริโภคมีสติพิจารณาฉันเฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์รู้ประมาณในการบริโภคและห้ามดื่มสุรา  
และเมรัยท าให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ 

วิธีการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธ 
ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 

มีภูมิปัญญาและแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะเหตุว่าหลักคิดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่อง 
อริยสัจสี่นั้นเป็นระบบคิดที่อธิบายได้ว่า ชีวิตมีความทุกข์ ความทุกข์ต่างๆเกิดจากเหตุ ความทุกข์ต่างๆ
สามารถหมดไปได้และมีวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น 

พระพุทธศาสนามองว่าความแก่เป็นความทุกข์และมนุษย์สามารถพ้นทุกข์จากความแก่ 
ได้โดยด าเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธ อย่างไรก็ตามความทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเป็นความทุกข์ทั้งทาง
ร่างกายและทางใจ การดูแลผู้สูงอายุจึงต้องดูแลทั้งร่างและจิตใจให้สมดุลกัน อีกทั้งมูลเหตุของความ
ทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเกิดจากเหตุที่ส าคัญคือความต้องที่ไม่สมปรารถนาในด้านต่างๆคือ ความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย อนามัย การงาน และต้องการความรักความเคารพวิถีพุทธที่ส าคัญซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้มีดังนี้ 

 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (กัลยาณมิตร) 
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีหลักการที่ส าคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า สัปปายะ 

7 คือ สิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่เกื้อกูลช่วยเหลือให้การบ าเพ็ญภาวนาเกิดผลดีซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุได้ดังนี้57 

1) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ (suitable abode) 
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 

2) โคจรสัปปายะ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มี
อาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป (suitable resort) มีเครื่องอุปโภคบริโภคเพียงพอเพียงพอ 

3) ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ 10 และ 
พูดแต่พอประมาณ (suitable speech)มีแหล่งข้อมูลความรู้ ข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

4) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่
ปรึกษาเหมาะใจ (suitable person) มีผู้ให้ค าปรึกษาดูแลที่ดี มีกัลยาณมิตร 

5) โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก  
(suitable food) มีอาหารเหมาะสมถูกสุขลักษณะ 

6) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน
เกินไป เป็นต้น (suitable climate) มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 

7) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง 
ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี (suitable posture) มีการเคลื่อนไหวไปมาเหมาะสม(พระพรหมคุณา
ภรณ์ 

ในการน าหลักสัปปายะทั้ง7 มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนั้นสามารถปรับประยุกต์ใช้
ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้สูงอายุทั้งสี่ด้าน คือด้านสุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมโดยมีการ
พัฒนารูปแบบที่เหมาะสม 

พุทธธรรมบําบัด 
ในการดูแลผู้สูงอายุเราสามารถน าแนวคิดเรื่องพุทธธรรมบ าบัดมารักษาดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้สูงอายุมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจนายแพทย์พงษ์วรพงศ์
พิเชษฐ์58 ได้เขียนหนังสือชื่อพุทธธรรมบ าบัด โดยอธิบายการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ใน 
การดูแลสุขภาพมีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับซึ่งมีพุทธธรรมที่ส าคัญที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ดังนี้ 

                                                 
57 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 254. 
58 นายแพทย์พงษ์วรพงศ์ พิเชษฐ์, พุทธธรรมบําบัด, (กรุงเทพฯ : กองแพทย์ทางเลือก กรมการพัฒนา

แพทย์แผนไทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550), หน้า 5. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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1) อารมณ์ทําให้เกิดโรค ร่างกายและจิตใจของคนเรามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 
เวลาที่ใจของเรามีความเครียด ความโกรธหรืออารมณ์ในทางลบก็จะมีผลต่อร่างกายของเรา จิตใจของ
เราจึงมีอิทธิพลมากต่อการเกิดโรคของร่างกายในทางกลับกันการมีอารมณ์ที่ดี เช่นการฝึกเจริญเมตตา
ภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งมีผลต่ออารมณ์ท่ีดีท าให้ภูมิต้านทานแข็งแกร่งขึ้น 

2) ความผ่อนคลายบําบัดโรค วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ได้ศึกษาพบว่าความผ่อน
คลายเป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากการสร้างความผ่อนคลายจะช่วยรักษาโรคและป้องกันไม่ให้เกิด  
โรคต่างๆ เช่นโรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหืดหอบรวมทั้งโรคมะเร็งต่างๆ
ด้วย ดร.เบนสันบอกว่าการท าให้เกิดการผ่อนคลายท าได้หลายวิธี เช่น การสวดมนต์ การฝึกผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ การวิ่งเหยาะๆแล้วก าหนดสติที่เท้า การว่ายน้ าแล้วเจริญสติไปด้วย การฝึกการหายใจ การ
ฝึกโยคะสมาธิ การฝึกชี่กงหรือแม้แต่การเจริญสติในขณะถักนีตติ้งหรือโครเช การฝึกสมาธิโดยตรงในท่า
ยืน เดิน นั่ง นอนใช้สติก าหนดรู้ส่วนต่างๆในร่างกาย สามารถท าให้เกิดสมาธิและผ่อนคลาย 
ได้มาก 

3) สมาธิบําบัดโรค ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการท าจิตให้เป็นสมาธิช่วยสร้าง 
ความผ่อนคลายแก้ไขโรคของความเครียดอย่างได้ผล คนอเมริกันฝึกหัดสมาธิเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเครียดและปัญหาความทุกข์ใจ...นอกจากนั้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นถึงผลดีของสมาธิ
ต่อการรักษาโรคทางกายอย่างชัดเจน จึงท าให้การใช้สมาธิรักษาเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย นิตยสาร
ไทม์ถึงกับตีพิมพ์บทความเรื่อง “การสวดมนต์ ไปวัด ปฏิบัติสมาธิ ช่วยรักษาโรคได้” 

4) วิปัสสนากรรมฐานบําบัดโรค การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีการที่เกิดจาก 
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกจิตให้เกิดปัญญา เห็นสภาวธรรม
ต่างๆเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ท าให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ท าให้ถอดถอน
ความยึดติดในสิ่งทั้งปวง ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเหตุให้สามารถขจัดกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆ
โดยเฉพาะกิเลสอย่างละเอียด แต่ในเบื้องต้นท าให้เราควบคุมจิตใจ อารมณ์ได้ดี สามารถวางเฉยต่อ  
สิ่งต่างๆทั้งดีและไม่ดีได้ 

5) การสวดมนต์บําบัดโรค  การไปวัด ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา เป็นกิจกรรม 
ที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน การวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันพบว่า การไหว้
พระสวดมนต์ การไปวัดท ากิจกรรมทางศาสนามีผลท าให้สุขภาพดีและรักษาโรคได้ด้วย 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน 4 ด้าน 
นายแพทย์พงษ์วรพงศ์ พิเชษฐ59 ได้สรุปวิธีการดูแลสุขภาพเอาไว้ว่า ถ้าเราสาวลึกลงไปถึง

สาเหตุของโรคต่างๆพบว่าสาเหตุของโรคเกิดจากคุณภาพจิตใจที่ไม่ดี อารมณ์ทางลบ ความคิดอกุศล 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสตัณหาในใจของเรา ล้วนเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรค 
                                                 

59 นายแพทย์พงษ์วรพงศ์ พิเชษฐ์, พุทธธรรมบําบัด, หน้า 99-100. 
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ต่างๆ ดังนั้นการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นองค์การอนามัยโลกจึงก าหนดว่าจะต้องมีสุขภาวะทางกาย ทางใจ 
ทางสังคม ทางจิตวิญญาณ 

ในด้านร่างกาย เราใช้อาหาร การออกก าลังกาย การเดินการวิ่ง การฝึกโยคะ ไทเก๊ก ชี่กง 
การว่ายน้ าเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ล้วนแต่ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ภูมิต้านทานดี ช่วยรักษาโรคต่างๆ
ได้ 

ในด้านจิตใจ เราใช้วิธีการผ่อนคลายแบบต่างๆ การฝึกการหายใจ การใช้ดนตรีช่วยบ าบัด 
การใช้ศิลปะบ าบัด การจินตนาการบ าบัด การสะกดจิตบ าบัด การท าจิตบ าบัดรูปแบบต่างๆ 

ในด้านสังคม เราใช้กลุ่มบ าบัด กลุ่มความเอ้ืออาทร กลุ่มกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่นต่อกัน การอยู่ในหมู่ญาติพ่ี
น้อง เพื่อนฝูงที่มีไมตรีจิตต่อกัน จะท าให้เราไม่โดดเดี่ยว มีความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง สิ่งเหล่านี้ช่วย
ให้โรคที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น ท าให้ภูมิต้านทานดี 

ในด้านจิตวิญญาณ การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ การแผ่เมตตา การฝึกสมาธิ วิปัสสนา 
จะช่วยท าให้จิตของเราดีอยู่เสมอ ความโลภ ความโกรธ ความหลงจะลดลง ความยึดมั่นถือมั่นน้อยลง 
ปล่อยวางได้มากขึ้น สามารถปรับผ่อนจิตใจในเวลามีความทุกข์ใจได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามเหตุ
ปัจจัย สามารถปรับตัวเข้ากับความผันผวนของชีวิตได้ ยอมรับว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ท าใจได้เมื่อเวลาจะใกล้ตาย 

 
2.4 คติชนวิทยา : วิถีชีวิต พิธีกรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่
มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปีตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ เป็นพ้ืนที่ที่มีการพบแหล่งโบราญคดีทั้ง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จ านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็น
ดินแดนที่มีผู้คนอยู่อาศัยมานาน ตั้งแต่อดีต ชุมชนต่างๆ ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นรัฐ โดย
มีแหล่งชุมชนโบราญจ านวนมากกระจายอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าชีและลุ่มแม่น้ ามูล แบ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรม
ทวารวดีซึ่งนิยมท าคู่น้ าคันดินเป็นวงรีหรือวงกลมรอบเมือง นิยมตั้งเมืองใกล้แหล่งน้ าเพ่ือสะดวกในการ
ชักน้ าเข้ามาเก็บในคูเมือง และกลุ่มวัฒนธรรมขอมที่ส่วนใหญ่มักมีการจัดวางผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมี
การขุดบารายไว้เป็นแหล่งน้ าส าหรับเมือง จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม
ทวารวดีที่แพร่ขยายครอบคลุมดินแดนอีสานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-14 หลังจากนั้นอาณาจักรขอม
ได้ขยายอิทธิพลเข้ามาสู้ดินแดนอีสานสูงมากในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 
 2.4.1 ประวัติความเป็นมาของชาวกูย 
 ภาคอีสานตามสภาพภูมิศาสตร์นั้น อาจแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่ในบริเวณ
แอ่งสกลนคร อันได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล าภู นครพนม และจังหวัดเลย 
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กับพ้ืนที่ส่วนที่ในบริเวณแอ่งโคราชหรือบริเวณอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 
และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเทือกเขาภูพานเป็นสันกั้นระหว่างแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนี้ จาก
การศึกษาประวัติศาสตร์พบว่า คนอีสานได้อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มี
อายุกว่าหนึ่งหมื่นปี ในอดีตในดินแดนแถบนี้เรียกว่า “อาณาจักรเจนละ” มีกษัตริย์องค์ส าคัญคือ 
กษัตริย์จิตรเสน ยุคต่อมาคืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ภายหลังเป็นอาณาจักรล้านช้างและตกเป็นประเทศ
ราชของอาณาจักรสยามในสมัยกรุงธนบุรี ภาคอีสานจึงมีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลายกลุ่ม โดยเฉพาะในเขต
อีสานใต้มีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลายกลุ่มทั้งเขมร ลาว และส่วย (กูย) 
 ชาวกูย เป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตอีสานใต้ มีประวัติศาสตร์มา
นานนับ 3,000 ปี สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่ามุณฑ์ (Munda) ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาหิมาลัย เป็น
เจ้าของพ่อภาษาพ่อมดหมอผี มีทักษะในการจับช้างและฝึกช้าง ใกล้ชิดกับราชวงศ์คุปตะที่มีความโด่งดัง
ของอินเดียโบราณ ได้ชื่อว่ามีกองทัพที่เกรียงไกรที่สุด ความยิ่งใหญ่ของกองทัพคุปตะคือมีกองทัพช้างที่
ได้ฝึกซ้อมเป็นอย่างดี โดยมีชาวมุณฑ์เป็นผู้ฝึกให้และเป็นควาญช้างในยามสงครามด้วย หลักฐานทาง
อินเดียยืนยันว่าคุปตะเคยส่งช้างศึกพร้อมควาญมาเป็นอภินันทนาการแก่อาณาจักรพราหมณ์บริเวณลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนล่าง 
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ได้อพยพจากดอนเหนือของอินเดียมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เขมรและตอนใต้เมืองจ าปาศักดิ์ของลาว พงศาวดารเมืองละแวกได้กล่าวถึงพระเจ้าธรรมราชาผู้ครอง
นครธม ได้ทรงขอความช่วยเหลือจากกองทัพกูย ให้ส่งทหารไปช่วยปราบกบฏ เมื่อปราบเสร็จทั้งสอง
ฝ่ายได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ชาวกูยเข้ามาค้าขายกับอยุธยาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20–21 เป็น
ช่วงที่ปกครองตนเองเป็นอิสระแถบเมืองกัมโปงสมคิดกับลาวใต้ในปัจจุบัน 
 ไพฑูรย์ มีกุศล กล่าวถึงชาวกูยว่า ชาวกวยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม จากเขมรและลาว
โดยการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยการแต่งงานระหว่างกลุ่ม ชาวกวยจึงรับวัฒนธรรมภาษาและ
ประเพณีจากเพ่ือนบ้าน การถือศาสนาและความเชื่อของชาวกวย ยังมีความเชื่อในเรื่องลัทธิผีวิญญาณ 
(Animism) สูง การถือผีบรรพบุรุษของคนถือว่าเป็นผีที่ดีให้ความอารักขาและความสุขแก่ลูกหลานได้ 
ด้านพุทธศาสนามีการนับถือพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhist) เช่นเดียวกับชาวอีสานคู่
กับการถือผี ชาวกวยหรือกูย เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
บางส่วน คนไทยเรียกว่า ส่วย กลุ่มชาติพันธุ์กวยที่พูดภาษากวยแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กวยมะไฮ (Kui m’ai) กลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีแถบโขงเจียม บ้านเวินบึก
บ้านท่าล้ง ใกล้กับลาวใต้ เรียกตนเองว่า กวยบลู (คนภูเขา) 
 2. กวยมะลอ (Kui m’ lo) อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
 3. กวยเยอ (Kui yer, yo) อาศัยอยู่ในเขตอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
 4. กวยมะลัว หรือมะหลั่ว (Kui m’loa) อาศัยอยู่ในเขตสุรินทร์ ศรีสะเกษ 
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 5. กวยอะเจียง กลุ่มท่ีมีความช านาญในการคล้องช้าง อยู่ในเขตอ าเภอท่าตูม อ าเภอจอม 
พระจังหวัดสุรินทร์60 
 เนติ โชติช่วงนิธิ ได้กล่าวว่า กูยเชื่อในการท าบุญเช่นเดียวกับคนอีสาน ยึดคติความเชื่อ
ในทางพุทธศาสนาตามจารีตประเพณีรูปแบบความเชื่อและวิถีชีวิตแบบเดิมชาวกูย (เก่า) ได้ถูกซึมซับ
และปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อ
ท้องถิ่นผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม61 
 อุทัย สมวัฒน์ ได้กล่าวถึง ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนว่า 
ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชน 4 เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่าลาวเขมร เคย
ปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการปกครอง 
ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือกวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้ง 4 เผ่า มีภาษาพูดในท้องถิ่นของตนเอง
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ หรืองาน
เทศกาลดอกล าดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจ าปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออก 
ถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว 4 เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี62 
 จะเห็นได้ว่า ชาวกูย (ส่วย) เป็นชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมที่อพยพมาจากอินเดียมาอาศัยในภาค
อีสานตอนใต้ ที่พบเห็นหนาแน่นที่สุดก็คือในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และกระจายไปในอุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ และมหาสารคาม วัฒนธรรมชาวกูยเป็นวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม มีวินัยและเอกภาพสูง         มี
ลักษณะเด่นที่พบ คือ การพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ เชื่อผู้น าหรือผู้อาวุโส ได้รับอิทธิพล
มาจากศาสนา แต่ยังคงเชื่อในการถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ มีความเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษ
ยังคงวนเวียนปกปักรักษาลูกหลาน การบูชาผีบรรพบุรุษจึงเป็นการแสดงความกตัญญู    กูยมีวัฒนธรรม
ประเพณีภาษาเฉพาะกลุ่มตนเองขณะเดียวกันได้รับวัฒนธรรมจากเพ่ือนบ้าน เช่น เขมร ลาว และ
วัฒนธรรมสยาม ท าให้วัฒนธรรมเดิมยังคงมีคือการถือผี วัฒนธรรมมีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้คนใน
สังคมกูยเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของกูยแต่ละชุมชนมีผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนจนถึงยุคปัจจุบัน 
 
 

                                                 

 60 ไพฑูรย์ มีกุศล, “ไทยกวย : ชนพ้ืนเมืองดั่งเดิม”, อาศรมวัฒนธรรม, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547), หน้า 12-
15. 
 61 เนติ โชตช่วงนิธิ, “กูย (ส่วย) บ้านปราสาท : วัฒนธรรมผสมกลมกลืน”, สยามรัฐ. 25 กันยายน 2559. 
หน้า 15. 
 62 อุทัย สมวัฒน์, “ ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง, 25 
กันยายน 2540, หน้า 11. 
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 2.4.2 ประวัติความเป็นมาของชาวเขมร 
 ชาวเขมรในจัวหวัดศรีสะเกษ เรียกตนเองว่า “ขแมร์” แต่หากจะบ่งบอกถึงถิ่นของภาษา
และชาติพันธุ์ ชาวเขมรเรียกภาษาและชาติพันธุ์ของตนเองว่า ขแมร์ลือ ซึ่งแปลว่า เขมรสูง เรียกภาษา
เขมรและชาวเขมรในประเทศกัมพูชาว่า ขแมร์ -กรอม แปลว่า เขมรต่ า และเรียกคนไทยหรือคนพูด
ภาษาไทย เป็นภาษาแม่ว่า ซึม ซึ่งตรงกับว่า สยาม ในภาษาไทย และค าว่า เซียม ในภาษากวย ผู้พูด
ภาษาเขมรมีอยู่จ านวนมากในเขตจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และบางอ าเภอของจังหวัด
อุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นอกจากนี้บางอ าเภอในภาคตะวันออก คือ จังหวัด
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีสถานะเป็นคนไทย สัญชาติไทย 
 ความหมายของค าว่าเขมร 
 ค าว่า เขมร น่าจะเป็นค าที่เพ้ียนมาจากค าว่า กุมาร ซึ่งแปลว่าทารกเพศชาย สันนิษฐานว่า
สาเหตุที่ชนชาติเหล่านี้ มีชื่อเรียกว่า เขมร ซึ่งเพ้ียนมาจากค าว่ากุมาร น่าจะมีความสัมพันธ์กับบันทึก
ของชาวจีนที่กล่าวไว้ว่า อาณาจักรฟูนันมีผู้ปกครองชื่อนางลิวเย นางได้อภิเษกกับพราหมณ์จากอินเดีย 
ซึ่งเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้นาม หวั่นเทียน ซึ่งเป็นค าที่จดจากภาษาจีนตรงกับค าว่า     โกญฑัญญะ 
นางลิวเย มีชื่อเรียกในสมัยต่อมาว่า พระนางโสภา โกฑัญญะ และพระนางโสมา เป็นปฐมกษัตริย์ของ
อาณาจักรฟูนัน ซึ่งมีความรุ่งเรืองในเขตเอเชียอาคเนย์ 
 ดังกล่าวแล้วว่าชาวไทยเชื้อสายเขมรมีอยู่เป็นจ านวนมากในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ได้ท าการส ารวจเมื่อ พ.ศ. 2537 พบว่าประชากรที่พูดภาษาเขมร มีดังนี้ 
จังหวัดสุรินทร์มีจ านวนมากที่สุด 518,537 คน บุรีรัมย์ 425,604 คน ศรีสะเกษ 284,482 คน และ
อุบลราชธานี 25,181 คน 
 ประวัติความเป็นมาและถ่ินที่อยู่ของชาวเขมร63 
 เพ่ือความเข้าใจประวัติความเป็นมาและถิ่นที่อยู่ของชาวเขมร จึงขอเสนอประวัติการตั้งถิ่น
ฐานและการด ารงอยู่ของชาวเขมร และเขมรถิ่นไทยโดยย่อ ดังนี้ 
 ยุคอาณาจักรฟูนัน ชนชาติมอญ - แขมร์ มีถิ่นฐานเดิมที่ประเทศอินเดีย อาณาจักรแรกของ
ชนกลุ่มนี้ เรียกตามศิลาจารึกภาษาสันสกฤตว่า "วฺรวฺน"(พระพนม) ในพงศาวดารจีนเรียกว่าฟูนัน.... 
ตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง ทางทิศตะวันออกจดกับประเทศลินยี่ (จัมปา) ทิศตะวันตกจดกับประเทศ
กิมลิน (สุวรรณภูมิ) .....ราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรนี้เรียกว่า "กรุงโคกธลอก" ในสมัยของพระทอง
นางนาค (เกาณฑินยะ พระนางโสมา)ราชวงศ์นี้มีอ านาจประมาณ 300 ปี จนถึง พ.ศ. 1028 ต่อมาในยุค
ที่กษัตริย์ที่ลงท้ายพระนามว่า "วรมัน" เริ่มต้นด้วย พระเจ้าเกาณฑินยะชัยวรมัน (พ.ศ. 1028-1057) 

                                                 

 63 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ   พระ
เจ้าอยู่หัว เร่ืองวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จัง หวัดศรีสะเกษ , 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2542). 
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ชาวอินเดียใต้ร่วมกับพวกกบฎเข้าโจมตีกรุงโคกธลอกแล้วย้ายเมืองหลวงเข้าไปตามฝั่งแม่น้ าใหญ่ 500 ลี้
ตั้งชื่อเมืองหลวงว่า วยาธปุระ แปลว่าเมืองแห่งนายพราน.... ส่วนพวกราชวงศ์พ้ืนเมืองเดิมก็ย้ายขึ้นไป
ทางเหนือ สร้างเมืองใหม่ริมฝั่งแม่น้ าโขง ชื่อ ศัมภปุระ และภวปุระ (ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงตอนล่าง พ.ศ. 
1093) เกิดจลาจลในกรุงวยาธปุระ เจ้าชายภววรมันแห่งเมืองภวปุระ และเจ้าชายจิตรเสนแห่งศัมภปุระ 
สายราชวงศ์พ้ืนเมือง ได้ครอบครองวยาธปุระและรวมเข้ากับอาณาจักรเจนละ 
 ในสมัยของภววรมันนี้เอง พระองค์ได้แผ่ขยายอ านาจเข้าไปในเขตบริเวณภูเขาดงเร็ก และ
ลุ่มแม่น้ ามูล ต่อมาเจ้าชายจิตรเสน ได้อภิเษกเป็นกษัตริย์ ทรงพระนาม มเหนทรวรมัน ทรงย้ายเมือง
หลวงกลับมาอยู่ที่ วยาธปุระ พ.ศ.1143-1154 ได้ขยายดินแดนเข้ามาในเขตลุ่มน้ ามูลและภูเขา   ดงเร็ก 
มีการสร้างเทวสถานขึ้นในบริเวณนี้หลายแห่ง ซึ่งหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ให้ข้อสังเกตว่า   ในการ
สร้างปราสาทยุคสมัยเจนละ และปราสาทหินในยุคหลัง ยังสร้างด้วยอิฐไม่สอปูน ซึ่งเป็นศิลปะการสร้าง
ของช่างสกุลจามปา คือสถาปัตยกรรมจาม เป็นสถาปัตยกรรมซึ่งใช้อิฐ โดยการใช้ศิลาเพียงเล็กน้อย 
โดยใช้อิฐคุณภาพดีฝนเรียบเรียงกันสอด้วยยางพืชที่ท าให้รอยต่อสนิท หลังคาอาคารเล็กเรียงด้วยอิฐ 
 ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เป็นต้นมา ได้มีการสร้างปราสาทต่าง ๆ ต่อเนื่องมาเป็น
ล าดับหลายรัชกาล จนถึงกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นการสร้างปราสาทเขาพระวิหารปราสาทหินสระ
ก าแพงใหญ่ ซึ่งศิลาจารึกเขาพระวิหารหลักที่ 1 หลักที่ 2 ชี้ให้เห็นถึงการมีอ านาจของเขมรโบราณ ได้
ระบุว่ามีการสร้างเกษตราธิคม สร้างปราสาทหิน ขุดสระน้ า และการถวายข้าทาสไว้ดูแลท านุบ ารุงศาสน
สถานเป็นจ านวนมาก 
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวเขมรในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
จึงมีมาแต่โบราณกาลแล้ว และประชากรชาวเขมรในสมัยนั้นได้สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดย
จะอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอกันทรลักษ์ ด้านที่ติดกับเขาพนมดงเร็ก แถบบ้านทุ่งใหญ่ บ้านประทาย บ้าน
บึงมะลู บ้านโดนเอาว์ บ้านรุง บ้านทุ่งยาว เป็นต้น และบริเวณบ้านบักดอง บ้านพราน          บ้านทุ่ง
เลน บ้านส าโรงเกียรติ บ้านไพร บ้านกระมัล บ้านกราม บ้านกันทรอม อ าเภอขุนหาญ       บ้านไพรบึง 
บ้านพราน บ้านส าโรงพลัน บ้านไทร อ าเภอไพรบึง บ้านส าโรงระวี บ้านศรีแก้ว อ าเภอ  ศรีรัตนะ ชุมชน
ดังกล่าวเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบของปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งอาศัยอยู่แถบ    ห้วยขะยุง และห้วยทา
ที่เป็นสาขาหนึ่งของห้วยขะยุง 
 ส่วนอีกบริเวณหนึ่งที่พบว่ามีชาวเขมรอาศัยอยู่จ านวนมาก คือ บริเวณแถบที่ราบลุ่มห้วย
ส าราญ แถบอ าเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ บริเวณนี้มีชาวเขมรถิ่นไทยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ในเขตท้องที่
ต าบลกันทรารมย์ หัวเสือ ใจดี โคกเพชร สะเดาใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ ต าบลตูม 
ส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จนศรีสะเกษได้ชื่อว่าเมืองเขมรป่าดง 
 ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ.2324 เมืองกัมพูชาเกิดจลาจล เพราะเจ้าฟ้าทะละหะ 
(มู) และออกญาวิบูลราช (ชู) เป็นกบฎ....สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงโปรด ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหา
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กษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกกองทัพไปปราบ แต่ยังท าการไม่ส าเร็จก็เกิดเหตุจลาจลใน     กรุง
ธนบุรี ต้องยกทัพกลับ สงครามครั้งนี้ เมืองขุขันธ์ เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ ได้ร่วมยกกองทัพไปตีเมือง
เสียมราฐ ก าพงสวาย บันทายเพชร บันทายมาศ และได้น าชาวเขมรจ านวนมากมาไว้ที่สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีเจ้าเมืองสุรินทร์ ได้ให้บุตรชายของตนชื่อ สุ่น แต่งงานกับบุตรีเจ้าเมืองบันทาย
เพชร ชื่อดามมาตไว ซึ่งอพยพตามกองทัพมา ภายหลังนางได้เป็นชายาของเจ้าเมือง จึงน าเอาภาษา
เขมร และราชพิธีส านักเขมรมาใช้ต่อมาจนถึงรุ่นหลาน และอาจติดต่อมาถึงขุขันธ์ เพราะใน พ.ศ. 2371 
เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสังขะบุรี (เกา) มาเป็นพระยาขุขันธ์ภักดีนครศรีล าดวน ปกครองเมืองขุขันธ์ 
ซึ่งน่าจะมีชาวสังขะอพยพติดตามมาเป็นจ านวนมาก 
 ชาวเขมรรุ่นสุดท้ายจ านวนหนึ่งเข้ามาตั้งถ่ินฐานในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ.2410     พระ
ยาขุขันธ์ฯ (วัง) ได้กราบทูลขอตั้งบ้านล าห้วยแสนไพรอาบาล กับบ้านกันตวด ต าบลห้วยอุทุมพร ริมเชิง
เขาตกขึ้นเป็นเมือง....พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกราโปรดเกล้า ฯ ให้ยกบ้านล า
ห้วยแสนไพรอาบาล เป็นเมืองกันทรลักษ์ ยกบ้านกันตวด ห้วยอุทุมพร เชิงเขาตกเป็นเมืองอุทุมพรพิสัย
...ต่อมาผู้ส าเร็จราชการอินโดจีนฝรั่งเศส ได้มีหนังสือทักท้วงต่อรัฐบาลสยามว่า ฝ่ายไทยตั้งเมืองรุกล้ า
เข้าไปในดินแดนของฝรั่งเศส หลังจากตรวจสอบ ให้ย้ายเมืองกันทรลักษ์ มาตั้งที่บ้านบักดอง ปัจจุบันอยู่
ในท้องที่ อ าเภอขุนหาญ ส่วนเมืองอุทุมพรพิสัย ย้ายมาตั้งที่บ้านผือ ต าบลเมือง อ าเภอกันทรลักษ์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งย่อมมีการอพยพไพร่พลเขมรมาด้วยจ านวนหนึ่ง 
 พิธีกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าเขมร 
 ชาวเขมรสูงส่วนมากอยู่ในชนบท มีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา 
ท าไร่ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการท านา ท าไร่ จะเดินทางไปรับจ้างท างานในตัวเมือง หรื อในเมือง
หลวง และเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะเดินทางกลับภูมิล าเนา เพ่ือประกอบอาชีพหลักของตน เป็น
เช่นนี้เรื่อยไป ด้านความเชื่อของชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ 
และยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา และวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณสามารถท าให้เกิด
ความสุขและความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
การกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และถูกวิญญาณเหล่านั้นลงโทษ วิญญาณนั้นมี 2 
จ าพวก คือ วิญญาณฝ่ายร้ายและวิญญาณฝ่ายดี64 ธรรมชาติของมนุษย์นั้นความเชื่อมีความจ าเป็นเพ่ือ
ยึดถือไว้เป็นที่พ่ึงปฏิบัติตามเพ่ือความสุขกายสบายใจและความเรียบร้อยของสังคม ด้วยเหตุของความ
กลัวมาแต่ดั้งเดิมมนุษย์จึงเริ่มแสวงหาที่พ่ึงที่ใกล้ตัวที่สุด เช่น ความยึดมั่นในอิทธิพลของธรรมชาติ 
อิทธิพลของวิญญาณของบรรพบุรุษ65 

                                                 

 64 มงกฎ แก่นเดียว, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 1-2, (กรุงเทพมหานคร : สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จ ากัด, 2542), หน้า 435-441. 
 65 นงเยาว์ ชาญณรงค์, ศาสนากับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547), หน้า 23. 
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 ยศ สันตสมบัติ กล่าวถึงศาสนาและความเชื่อว่า ศาสนา คือ ความเชื่อในดวงวิญญาณ การ
บวงสรวงบูชาการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในศาสนาที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งศักดิ์จึงมีลักษณะของ
ความเกรงขามและหวาดกลัว ก่อให้เกิดพิธีเซ่นสรวงบูชาเพ่ือเอาใจและต่อรองกับสิ่งศักดิ์เหล่านั้น66 
 ชัชวาล อ่อนละมุล ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง ดนตรีและพิธีกรรมโจลมะม็วดของหมู่บ้าน
วัฒนธรรม บ้านทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า พิธีกรรมโจลมะม็วดเป็นความเชื่อ
ของชาวไทยชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจัดท าขึ้นเพ่ือรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย ตามความเชื่อที่ว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้กระท าให้เจ็บป่วยโดยมีมะม็วดเป็นร่างทรง วิธีการรักษา
อาการป่วยไข้ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้น การประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดต้องมี
องค์ประกอบที่ถูกต้องตามวิถีท่ีเคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ถ้าการประกอบพิธีกรรมมีขั้นตอน
ไม่ถูกต้อง อาการป่วยไข้ก็จะไม่หาย และถือว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์67 
 นริศ ทองบาง ได้กล่าวในวิจัยเรื่อง พหุนิยมทางศาสนาศึกษาเฉพาะกรณีความเชื่อในการ
ประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดของชาวไทยเชื้อสายเขมร ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า ชาวไทยเชื้อสายเขมรเชื่อว่าวิญญาณมีส่วนท าให้ชีวิตมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 96.3 และอีกร้อย
ละ 83.6 เชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ท าให้หายป่วยไข้ได้68 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงสภาพจิตของปุถุชนว่า ยังมีความหวาดในอ านาจเร้น
ลับที่มองไม่เห็น จึงต้องยอมตอบสนองความต้องการเพ่ือความปลอดภัยไว้ก่อน69  
 ในสมัยโบราณ จากหลักฐานจดหมายเหตุจีนกล่าวถึง คนในอาณาจักรฟูนั้นว่า คนใน
อาณาจักรฟูนันนั้น หน้าตาน่าเกลียด ผิวด า ผมหยิก ไม่สวมเสื้อผ้าและรองเท้า ปลูกบ้ายกพ้ืนสูง มีการ
กีฬาชนไก่และชนสุกร มีการค้าขายทอง เงินและผ้าไหมกับจีน มีอาชีพเพาะปลูก มีแหล่งน้ าใช้ร่วมกัน มี
การโกนหนวดและผมในระหว่างการไว้ทุกข์ มีประเพณีการประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าบนยอดเขา 
 จากหลักฐานดังกล่าว ถ้าชาวฟูนันเป็นบรรพบุรุษของชาวเขมรสมัยปัจจุบันจริง อย่างที่นัก
ประวัติศาสตร์ส่วนมากเชื่อกัน ก็นับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฟูนันและเขมรปัจจุบัน มีส่วนคล้ายกัน
                                                 

 66 ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 199.  
 67 ชัชวาล อ่อนละมุล, “ดนตรีในพิธีกรรมมะมว็ดของหมู่บ้านวัฒนธรรม บ้านทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), หน้า 
บทคัดย่อ. 
 68 นริศ ทองบาง, “พหุนิยมทางศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีความเช่ือในพิธีกรรมโจลมะม็วดของชาวไทย
เชื้อสายเขมรต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553), หน้า บทคัดย่อ. 
 69 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), เร่ืองเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา, (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก, 2540), หน้า 44. 
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พอสมควร เช่นลักษณะผิวของชาวเขมร จะมีผิวค่อนข้างด าและผมหยิก มีอาชีพเพาะปลูก มีการไว้ทุกข์
ด้วยการโกนผม และมีประเพณีขึ้นเขา เช่น ที่เขาสวาย จังหวัดสุรินทร์ และที่เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ราวก่อน พ.ศ. 2500 ในชนบทที่เขมรสูงอาศัยอยู่ มีการเลี้ยงหมูไว้ทั่วไป
โดยปล่อยให้หากินเอง 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสูงในชนบท มีลักษณะคล้ายคนไทยใน
ท้องถิ่นทั่วไป แต่ถ้าจะเปรียบกับชาวเขมรต่ าในกัมพูชาแล้ว ความเป็นอยู่ ประเพณีและความเชื่อ ต่างๆ 
ของชาวเขมรสูง จะมีส่วนคล้ายกับชาวเขมรต่ าในประเทศกัมพูชามาก เช่น ลักษณะบ้านชั้นเดียวใต้ถุน
สูง พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน การนับเวลา วัน เดือน ปี การเชื่อถือโชคลาง ฤกษ์
ยาม การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน การประกอบอาชีพ การละเล่นต่าง ๆ ตลอดจนอุปนิสัยส่วนบุคคล เป็น
ต้น อาหารหลักของชาวเขมรสูง คือ ข้าวเจ้า ส่วนอาหารพื้นเมืองที่รู้จักคือ ปลาเฮาะเขมร (ปลาร้าเขมร) 
ปลาจ่อม ปลาแห้ง ปลาย่าง ปลาต้ม น้ าพริกจิ้มผัก เนื้อสัตว์ ผัก ส่วนอาหารว่าง ส่วนมากจะเป็นผลไม้ 
และขนมพ้ืนเมืองที่นิยม ได้แก่ ขนมกันเตรียม ขนมโชค ขนมเนียล ขนมกันตางราง ขนมกระมอล ขนม
มุก ขนมเนียงเล็ด เป็นต้น ซึ่งชื่อขนมเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อในภาษาเขมรทั้งสิ้น 
 2.4.3 ประวัติความเป็นมาของชาวลาว 
 ชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษนั้นมีความสัมพันธ์กับชาวลาวในประเทศลาวเป็นอย่างยิ่ง 
ขณะเดียวกันประชากรของประเทศลาวเองก็มีหลายเผ่าพันธุ์ ซึ่งประวัติศาสตร์ลาวระบุไว้ ดังนี้ 
 ประเทศลาวมีพลเมืองประกอบด้วยหลายชนชาติกลุ่มชนและเผ่าชนที่รวมเข้าเป็นสามเหง้า
ต่างกันคือ เหง้าอินโดนีเซีย เหง้าจีน และเหง้าไทลาว แต่ละเหง้ามีสีสันและจุดเฉพาะของตนในด้าน
วัฒนธรรมซึ่งมีผลอย่างยิ่งที่ท าให้วัฒนธรรมมีความมั่นคง เนื่องจากประเทศลาวมีหลายเผ่าพันธุ์ซึ่ งโดย
สรุปเหง้าอินโดนีเซียเป็นชนเผ่าที่ถูกเรียกว่า ลาวเทิงหรือชาวข่า เหง้าจีนเป็นชนเผ่าที่ระยะหลังเรียกว่า 
ลาวสูง ได้แก่ พวกเผ่าแม้ว เผ่าเย้าฯ เหง้าไทลาวหมายถึงลาวที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไท และลาว ดังนั้น
การกล่าวถึงชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษจึงขอกล่าวเฉพาะเผ่าไทลาวเท่านั้น 
 ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7 ได้มีชนเผ่าไทจ านวนหนึ่งล่องเรือลงมาจากตอนใต้ของประเทศ
จีนมาตามล าแม่น้ าแดง แม่น้ าอู แม่น้ าโขงลงมาประเทศลาว น าโดยขุนลอเข้ารบกับขุนฮางและหลาน
เหลน พ่ายหนีตกเมืองผาน้ าทาพันแล เมื่อนั้นขุนลอจึงได้ตั้งเมืองเป็นท้าวเป็นพญาแก่ลาวทั้งหลายก่อน
ท้าวพญาลาวทั้งหลายทั้งมวล จากขุนลอ ราชวงศ์ลาวได้สืบทอดกันลงมาอีก 20 รัชกาลจนถึงสมัยท้าว
ฟ้างุ้ม (พ.ศ.1896-1916) 
 ในพุทธศตวรรษที่ 14 เจ้าฟ้างุ้มได้สร้างอาณาจักรล้านช้างขึ้นมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ค าสอนของศาสนาพุทธได้กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ ยวจิตใจของประชาชนชาวลาว วัดได้
กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมลาวตั้งแต่นั้นมา 
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 ในสมัยกรุงศรอยุธยาเป็นราชธานีอันยาวนานของไทย ประเทศลาวมีฐานะเป็นพันธมิตรของ
อาณาจักรอยุธยา ลาวมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เวียงจันทน์ ซึ่งปี พ.ศ.2103 พระเจ้าไชยเชษฐา-  ธิ
ราช ได้สร้างนครเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวล้านช้าง 
 ใน พ.ศ.2237 ทางราชส านักนครเวียงจันทน์ เกิดแย่งชิงอ านาจกันพวกราชวงศ์ลาวต้องลี้ภัย
การเมืองไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนหนึ่งมีผู้น าที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนคือ พระครูยอดแก้ว วัด
โพนสะเม็ก มีศิษย์ตามมามากประมาฯสามพันคน ได้ลงมาอาศัยกับพญาข่าผสมลาวแห่งนครกาลจ าบาก
นาคบุรีศรี ได้มีความสัมพันธ์กับข่าที่มีนางเภาและนางแพงเป็นผู้ครองนคร ท้ายที่สุดนครจ าบากก็ตกอยู่
ในอ านาจของราชวงศ์ลาวที่สถาปนาอาณาจักรลาวใต้ขึ้นมา เปลี่ยนชื่อเป็น นครจ าปาศักดิ์นัคบุรี มี
กษัตริย์เชื้อสายลาวที่อพยพลงมานั้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.2256 พระนามว่า พระเจ้าสร้อยศรีสมุทร
พุทธางกูร (พ.ศ.2256-2281) แล้วจัดการปกครองหัวเมืองข่าทั้งปวงทั้งในเขตลาวใต้ อันได้แก่ สาละวัน 
จ าปาศักดิ์ อัตปือ ตลอดจนส่งเสนาข้าราชบริพารไปตั้งเมืองถึงบริเวณลุ่มแม่น้ ามูล-ชี ถึงเมืองศรีนครเขต 
ซ่ึงเป็นเมืองลาวที่ตั้งใหม่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
 ชาวลาวที่เข้ามารุ่นนี้ จากหลักฐานน่าจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านใหญ่ ๆ ในลุ่มแม่น้ ามูล 
เช่น ที่ตั้งเมืองศรีสะเกษปัจจุบัน บ้านหนองครก บ้านคูซอด บ้านหนองโน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ      ดัง
ประวัติหมู่บ้านที่ได้ระบุไว้ บ้านหนองครก หมู่ 1 และหมู่ 5 อ าเภอเมืองศรีสะเกษ เดิมเล่ากันว่าในวัน
พระข้างขึ้นและข้างแรมเวลากลางคืนเงียบสงัด จะได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลองดังกระหึ่มที่หนองน้ าทั้งคืน 
และมีครกต าข้าวสีทองขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาลอยอยู่เหนือน้ า จากนิมิตนี้เองจึงเรียกบ้านหนองครกจนทุก
วันนี้ บรรพบุรุษเดิมชาวหนองครกเป็นพวกลาวกาวที่มาจากนครจ าปาศักดิ์ มาตั้งถิ่นฐานก่อนการตั้ง
เมืองขุขันธ์ บ้านคูซอด หมู่ 1 หมู่ 2 ต าบลคูซอด อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ชาวบ้านคูซอดอพยพมาจาก
เมืองเวียงจันทน์ มาตั้งบ้านที่บ้านคูซอดเรียกว่าบ้านโนนหนองหว้า ตอนหลังเปลี่ยนชื่ อเป็นบ้านคูซอด 
เมื่อเกิดศึกพระตาได้กวาดต้อนคนบ้านคูซอดกลับไปลาว จน พ.ศ.2321 จึงได้อพยพกลับมาอยู่ที่เดิม 
บริเวณท่ีตั้งเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณวัดมหาพุทธาราม ในช่วงที่มาตั้งเมืองพ.ศ. 2328 
ได้พบพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่กลางป่า ซึ่งปัจจุบันได้บูรณะให้เป็นพระประธานของอุโบสถหลังใหญ่
ของวัดมหาพุทธาราม 
 เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 24 พวกเจ้าลาวกลุ่มพระวอพระตาได้อพยพจากนครเวียงจันทน์ เข้า
มายังบริเวณลุ่มน้ ามูล-ชี เอกสารพ้ืนเมืองยโสธรกล่าวว่า พบแต่พวกผีที่เป็นเจ้าของป่าและล าน้ า จนมี
การรบราฆ่าฟันก่อนที่จะตั้งหลักแหล่งได้ 
 ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบหลักฐานส าคัญว่าชาวลาวกลุ่มพระวอพระตา จะกระจายอยู่ใน
พ้ืนที่ จังหวัดศรีสะเกษหลายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 บ้านกุดโง้ง หมู่ 6 ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2310 โดยมีผู้น าคือ เจ้า
ชัยสารโพธิสาร เมืองเวียงจันทน์ อพยพมากับพระวอพระตา โดยมีลาวสั้นจากเมืองจ าปาศักดิ์รวมกลุ่ม
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มาเป็นส่วนใหญ่ น าขบวนมาพิชิตชาวข่า ส่วย เยอ จนสามารถสร้างบ้านได้เมื่อวันเพ็ญเดือนห้า พ.ศ. 
2320 ก่อนตั้งเมืองศรีสะเกษประมาณ 5 ปี 
 บ้านโพนข่า หมู่ 1 ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อพยพมาจากดินแดนประเทศลาว 
เป็นพลพรรคบ่าวไพร่ของเมืองเเสนหน้าง้ าและพระวอพระตา โดยมีหลวงปู่สริยา พระเถระอาวุโสหนีภัย
มาด้วย 
 บ้านเมืองน้อย หมู่ 1, 6, 7 ต าบลเมืองน้อย อ าเภอกันทรารมย์ ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
เป็นที่พักของผู้ครองนคร บ้านเมืองน้อยสืบเชื้อสายมาจากเมืองหนองบัวล าภู หรือนครเขื่อนขัณธ์กาบ
แก้วบัวบาน ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เมืองอินทเกษก็ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองน้อย 
 อ าเภอบึงบูรพ์ ชาวอ าเภอบึงบูรพ์ โดยเฉพาต าบลบึงบูรพ์หมู่ 1,2,3,8 ซึ่งได้แก่ บ้านเป๊าะ 
บ้านโนนสาวสวย บ้านจอมพระ บ้านนาสวน และบ้านนาหล่ม และเครือญาติของชาวบ้านเป๊าะในต าบล
เป๊าะ ซึ่งได้แก่ บ้านหาด บ้านหมากยาง จะเป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ด้วยเหตุผลที่
ไม่ปรากฏชัดหรือหลบภัยการเมือง ส าเนียงภาษาท่ีชาวบ้านเป๊าะพูดเหมือนกับพ่ีน้องลาวชาวอุบล 
 นอกจากนี้ วิรอด ไชยพรรณา ผู้ศึกษาเรื่องญาพ่อ กล่าวไว้ว่า เผ่าที่นับถือญาพ่อ คือเผ่าลาว 
จะปรากฏที่อ าเภอบึงบูรพ์เกือบทุกหมู่บ้าน จะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านที่นับถือญาพ่อจะอยู่ใกล้กับบริเวณ
ป่าดงภูดิน อ าเภอราษีไศล ต านานญาพ่อในจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นแนวเดียวกันคืออุปราชจากดินแดน
ลาว ได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งที่บริเวณนี้ ต่อมาเกิดสงครามใหญ่ในกรุงเวียงจันทน์ระหว่างเจ้าสิริบุญสาร
กับพระวอพระตา การสู้รบฝ่ายหลังสู้ไม่ได้จึงหลบหนีจากกรุงเวียงจันทน์ 
 อ าเภอยางชุมน้อย มีชาวลาวที่อพยพมาคราวสงครามพระวอพระตา ส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ 
บ้านดวนใหญ่ แต่เมื่อสงครามสงบคิดถึงบ้านเดิม บางส่วนจึงอพยพกลับ ส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงบ้าน
เจียงอี พบว่าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงตั้งหลักแหล่งไม่เดินทางต่อ ส่วนหนึ่งเดินทางต่อไปพบสถานที่
เหมาะสมมีเนินดิน มีแหล่งน้ า มีโคกป่ายางชุกชุมจึงตั้งบ้านเรือนที่บ้านยางชุมน้อย โดยไม่ได้กลับไป
เวียงจันทน์แต่อย่างใด 
 กลุ่มชาวลาวที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี 
 พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์เป็นแม่ทัพยกไปเมืองพิมายแต่งตั้งข้าหลวงออกมาเกณฑ์ก าลังเมือง
ประทายสมัน เมืองรัตนบุรี และเมืองศรีนครล าดวน ยกไปตีเมืองจันทน์จ าปาศักดิ์ จนได้ชัยชนะ ในการ
ศึกครั้งนี้หลวงปราบ (เชียงขัน) ทหารเอกในกองทัพได้ นางค าเวียงหญิงม่ายชาวลาวมาเป็นภรรยา มี
บุตรชายติดตามมาด้วย คือ ท้าวบุญจันทร์ การชนะศึกสงครามครั้งนี้ ได้กวาดต้อนชาวเวียงจันทน์มา
เป็นจ านวนมาก มาอยู่ที่ต าบลสิ ต าบลขุญหาญ อ าเภอขุนหาญ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง        ศรี
สะเกษ บ้านตาอุด บ้านโสน อ าเภอขุขันธ์ หลวงปราบ (เชียงขัน) ได้น าครอบครัวของนางค าเวียงพร้อม
บริวารไปอยู่ที่บ้านบก อ าเภอขุขันธ์ ก่อนที่จะย้ายเมืองมาตั้งที่หนองแตระในเวลาต่อมา 
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 กลุ่มชาวลาวและการกระจายตัวของชาวลาว 
 หลังจากที่ชาวลาวได้มาตั้งหลักฐานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
ข้างเคียง เช่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ชาวลาวส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ สนใจในด้านการศึกษาเล่น
เรียน มีทั้งการบวชเรียนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการเปิดขยายโรงเรียนในหมู่บ้านต่างๆ มากขึ้น 
ชาวลาวที่เรียนหนังสือได้เป็นครูและเป็นพระจึงได้เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทาง
ภาษาเข้าไปยังชุมชนชาวพ้ืนเมือง ชาวกวย เขมร เยอ มากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบในระยะหลังนี้ชาวลาวได้
อพยพเข้าไปแทรกอยู่เกือบทุกอ าเภอโดยเฉพาะอ าเภอเมือง ยางชุมน้อย กันทรารมย์ โนนคูณ กันทร
ลักษ์ จะมีประชากรชาวลาวเพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันภาษาลาวได้กลายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.4.4 ประวัติความเป็นมาของชาวเยอ 
 ชาวเยอ เป็นชาวพ้ืนเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตนเองว่า กวย มี
ความหมายว่า คน หากจัดกลุ่มแล้ว ชาวเยอจัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน ซึ่งมี
เพียงบางค าเท่านั้นที่แตกต่างกัน 
 การพัฒนาของชาติพันธุ์ในอดีต จังหวัดศรีสะเกษนับได้ว่าเป็นบริเวณที่มีความส าคัญแห่ง
หนึ่งในเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านต าแหน่งและ
สภาพแวดล้อมของภูมิศาสตร์ ศรีสะเกษอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า ลุ่มแม่น้ ามูล-ชีตอนล่าง (Lower Mun-
Chi basin) เพราะเป็นบริเวณท่ีแม่น้ ามูลและแม่น้ าชีใกล้จะไหลมาบรรจบกัน 
 ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวนี้ นักโบราณคดีเรียกที่ราบลุ่มในเขตอ าเภอราษีไศล จังหวัด        ศรี
สะเกษว่า ที่ราบลุ่มราษีไศล ชุมชนโบราณที่พบมักเป็นเนินดินที่มีทั้งคูน้ าล้อมรอบและไม่มีคูน้ าล้อม
กระจายอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นการอยู่สืบเนื่องของผู้คนมาหลายยุคหลายสมัย ยิ่งกวานั้นบางชุมชนก็พบ
เครื่องมือหินขัดและบางชุมชนก็เป็นแหล่งท าเกลือ ชุมชนที่มีอายุเก่าแก่กว่าแหล่งอ่ืนๆ ในบริเวณนี้ได้แก่ 
บ้านโนนสูง ต าบลหนองแค บ้านดอนเกลือ ต าบลดู่ บ้านคูสระ ต าบลไผ่ และบ้านโพนแบง บ้านบึง
หมอก เป็นต้น ที่บ้านดอนเกลือนั้น นอกจากมีคูน้ าล้อมรอบแล้วก็มีการท าเกลือและถลุงเหล็กด้วย 
นับว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ของศรีสะเกษคือชุมชนในยุคเหล็ก ประมาณ 2,500-1,500 ปีมาแล้ว 
ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีอายุในสมัยทวารวดีและสมัยขอม ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-18 ลงมาก็คือ ชุมชนที่มีคู
น้ าล้อมรอบสองชั้น มีการปั้นภาชนะดินเผา และมีเสมาหินที่มีอายุรวมสมัยทวารวดีและมีซากปราสาท
หินกระจายอยู่จ านวนมากทั่วเขตพ้ืนที่ แสดงให้เห็นอิทธิพลขอมที่มีต่อชุมชนใน          ศรีสะเกษ70 

                                                 

 70 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว เร่ืองวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ , 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2542), หน้า 24-36. 
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 จุดเด่นของชาวเยอก็คือ มีความเหนียวแน่นในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมทางภาษาของกลุ่มชนไว้เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ ประเสริฐ ค าหล้า ผู้น าชาวเยอ บ้าน
โพนค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้เล่าให้ฟังว่า ในหมู่บ้าน
ชาวเยอทุกหมู่บ้าน จะพูดภาษาเยอ ชาวลาวหรือคนหมู่บ้านอ่ืนที่มาตั้งหลักฐานในหมู่บ้าน จะเปลี่ยน
จากภาษาพูดเดิมของตน มาพูดภาษาเยอ เเละปฏิบัติตามธรรมเนียมเยอด้วย ชาวเยอทั่วไปจะสูง
ประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวด าแดง การตั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะตั้งในเขตใกล้ล าน้ า หรือล าห้วย เช่น 
บ้านเมืองคง บ้านท่าโพธิ์ บ้านใหญ่ บ้านกลาง บ้านโนน บ้านฮ่องโสก บ้านหลุบโมก บ้านดอนเรือ บ้าน
หนองบาก บ้านหว้าน อ าเภอราษีไศล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล บ้านโนนแกด บ้านขมิ้น อ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ บ้านโพธิ์ศรี ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มห้วยแฮด บ้านปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด 
บ้านเขวา ต าบลปราสาทเยอ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มห้วยทา บ้านกุง บ้านวังไฮ บ้านขาม บ้านกลาง บ้านจิก
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มล าน้ าเสียว เป็นต้น ที่น่าสนใจคือชาวเยอในแต่ละหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเครือญาติ ปกติชาวเยอมีอาชีพท านา แต่บางส่วนมีความช านาญในด้านช่าง 
 เนื่องจากประเทศลาวมีหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งโดยสรุปเหง้าอินโดนีเซียเป็นชนเผ่าที่ถูกเรียกว่า 
ลาวเทิงหรือชาวข่า เหง้าจีนเป็นชนเผ่าที่ระยะหลังเรียกว่า ลาวสูง ได้แก่ พวกเผ่าแม้ว เผ่าเย้า ฯ เหง้าไท
ลาวหมายถึงลาวที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไทและลาว ดังนั้นการกล่าวถึงชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษจึงขอ
กล่าวเฉพาะเผ่าไทลาวเท่านั้น 
 ประวัติความเป็นมา 
 ต านานของชาวเยอในศรีสะเกษ จะเริ่มต้นที่ พญากตะศิลา เป็นหัวหน้าน าคนเผ่อเยออพยพ
มาทางเรือ มาตั้งเมืองคงโคก หรือเมืองคง ปัจจุบันนี้ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล ซึ่งอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วย
สัตว์น้ า และเป็นเส้นทางคมนาคมในการติดต่อค้าขาย มูลเหตุของการตั้งชื่อเมืองอาจมาจากการที่พ้ืนที่
เหล่านี้อาจมีป่ามะม่วงมาก่อนแล้ว หรือมีการปลูกต้นไม้ผล เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว      มะพร้าวฯลฯ 
ผลไม้ที่ปลูกง่ายและให้ผลเร็วคือ มะม่วง มะม่วงภาษาเยอว่า เยาะค็อง หรือ เยาะก็อง ต้นมะม่วงที่มีอยู่
จ านวนที่มีอยู่จ านวนมากจึงเรียกต้นเองว่าเมืองเยาะเค็ง และเพ้ียนเป็นเมืองคอง -เมืองคง ในที่สุด 
ปัจจุบันมีรูปปั้นพญากตะศิลา ที่บึงคงโคก บ้านหลุบโมก ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ เป็นที่เคารพของชาวเยอและมีการบวงสรวงในวันเพ็ญเดือนสามทุกปี 
 การอพยพของพญากตะศิลาเป็นค าบอกเล่าที่น่าสนใจ เพราะใช้เรื่อส่วง (เรือยาวที่ใช้พาย
แข่งขันกัน) 2 ล า เรือล าที่ 1 ชื่อ ค าผาย เรือล าที่ 2 ชื่อค าม่วน แต่ละล าจุคนได้ประมาณ 40-50 คน 
พายจากล าน้ าโขงเข้าปากน้ ามูล รอนแรมทวนกระแสน้ าขึ้นมาเรื่อยๆ ผ่านเมืองไหนก็บอกกล่าวเจ้าเมือง
นั้นว่าจะไปตั้งเมืองใหม่อยู่ เจ้าเมืองๆ นั้นก็ให้ไปเลือกอยู่ตามความเหมาะสม ถึงบ้านท่า ต าบลส้มป่อย 
ก็พาไพร่พลแวะพักแรม รุ่งขึ้นวันใหม่ก็น าพวกออกส ารวจหาพื้นที่ตั้งเมือง มาเห็นเมืองร้างเป็นเนินดินสูง 
มีคูน้ าล้อมรอบ ที่บึงคงโคกทุกวันนี้ เห็นว่ามีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมก็น าไพร่พลตั้งบ้านเรือน 
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ปัจจุบันที่เมืองคงโคกมีศาล และรูปปั้นของพญากตะศิลา เป็นที่เคารพสักการะบนบานของชาวบ้านเป็น
ประจ า 
 ต่อมาเมื่อจ านวนพลเมืองเพ่ิมมากขึ้นก็ขยายกันมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูลที่บ้านกลาง บ้านใหญ่ 
บ้านโนน และบ้านท่าโพธิ์ รวมเรียกว่าเมืองคง เวลาผ่านไป มีพลเมืองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงอพยพไปตั้ง
หมู่บ้านใหม่ในที่ต่างๆ เช่น ทิศเหนือ บ้านหว้าน ทิศใต้ข้ามล าน้ ามูล ที่บ้านค้อเยอ บ้านขมิ้น บ้านโนน
แกด อ าเภอเมืองศรีสะเกษ บางส่วนเลยไปที่บ้านโพนปลัด อ าเภอพยุห์ บ้านประสาทเยอ บ้าน     ประ
อาง อ าเภอไพรบึง ทางทิศตะวันตกไปที่บ้านกุง บ้านเชือก บ้านจิก บ้านขาม และบางส่วนเลยทุ่งกุลา
ร้องไหไปที่บ้านอีเม้ง บ้านหัวหมู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 กล่าวได้ว่า บรรดาชุมชนในเขตทุ่งราษีไศลของจังหวัดศรีสะเกษนั้น มีการพัฒนาการของ
บ้านเมืองในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในลุ่มน้ ามูล -ชี การเติบโตและการขยายตัวของ
ประชากรน่าจะพัฒนาขึ้นในที่ราบลุ่มแม่น้ ามูล-ชี ตอนล่าง ซึ่งมีทุ่งราษีไศลเป็นส่วนหนึ่งก่อน แล้วจึง
ขยายตัวไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงที่มีเขตการคมนาคมติดต่อกับ
บ้านเมืองนอกภูมิภาคอ่ืนที่ไกลออกไปทั้งในเขตพ้ืนที่ประเทศลาว ญวน และเขมร เป็นต้น 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นาวาอากาศตรี หญิง วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์71 ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารภาครัฐ
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดนโยบายได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
พ.ศ. 2546 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับ ที่ 2 มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกด้าน เช่น ด้าน
ความมั่นคงในชีวิต ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านการศึกษา แต่ผลการด าเนินที่ผ่านมายังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควรเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มของประชากรผู้สูงวัย  การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง
หรือล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น การด าเนินงานเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุกขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
โดยเฉพาะนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กองทุนการออมแห่งชาติ ตลอดจนกฎหมายลูกตาม
พระราชบัญญัติที่จะออกมาคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ปัญหาส่วนหนึ่งจากฝ่ายปฏิบัติขาดการ
สนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรวัสดุอุปกรณ์งบประมาณไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่มีระบบการ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ และระบบฐานข้อมูลประชากรราษฎร์ที่เป็นปัจจุบัน ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยังอยู่ที่จ านวนจ ากัด ไม่มีสถานที่รองรับผู้สูงอายุที่
ยากจน เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือมีการเจ็บป่วยในระยะสุดท้าย 

                                                 

 71 นาวาอากาศตรี หญิง วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์.การบริหารภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. สืบค้นจาก, http://www.western.ac.th/westernnew/admin/.../วรานิษฐ์โชคนิธิ
นิรันดร.pd... 



53 

 

จินตนา เวฬุการ,พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์72 ได้ท าการวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ” ผลการวิจัยพบว่า มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงส่วนน้อย คือ 3 แห่ง จากในจ านวนทั้งหมด 14 แห่ง ที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างที่มี
แนวคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดเตรียมประชากรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่
แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนอีก 11 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ที่กล่าวถึง
ได้แก่ 1) เทศบาลต าบลช้างขวา 2) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกง และ 3) องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งรัง มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะการ
แก้ไขปัญหาและการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่มีกระบวนทัศน์ที่มองว่าการดูแลผู้สูงอายุดี
ที่สุด คือการดูแลและเตรียมประชากรในวัยก่อนสูงอายุให้มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
เข้าสู่วัยสูงอายุ บนหลักการที่ว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา โดยมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการส่งเสริม          ให้บุตรหลานตระหนัก
และเห็นคุณค่าความส าคัญของผู้สูงอายุและมีการออมตั้งแต่อยู่ในวัยแรงงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 แห่งที่ศึกษาในครั้งนี้คือ (เทศบาลต าบลช้างขวา) ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะและฟ้ืนฟูสมรรถนะ
ในวัยสูงอายุ มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ(องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง , เทศบาลต าบลช้างซ้าย) มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (เทศบาลต าบลช้างขวา) ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของการเตรียมการเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต่างจากกระบวนทัศน์และแนวคิด
เดิมในการมุ่งเน้นที่การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งซึ่งยังมีจ านวน
น้อย 

ดร. เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล73 ได้ท าการวิจัย เรื่อง” นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย พบว่า     

ประการแรกพบว่าการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องการก่อตัวของนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่สามารถเข้าสู่วาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกรอบการวิเคราะห์สาม
กระแสได้แก่กระแสการเมืองกระแสตัวปัญหากระแสนโยบาย และหน้าต่างนโยบายตามตัวแบบของ 
Kingdon 

ประการที่สองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติเรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้คือ 1)ภาวะผู้น า 2) 

                                                 
72 จินตนา  เวฬุการ , พีรสิทธิ์ ค านวณศิ.  กระบวนทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม อ ยู่ ดี มี สุ ข ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ .  สื บ ค้ น จ า ก ,  http://www.hu.ac.th/conference2013/ 
Proceedings2013/pdf/.../219_125-133.pd... 

73 ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์ - วารสารรัฐศาสตร์ 
...journal.psl.ksu.ac.th/File-43.html. 

http://www.hu.ac.th/conference2013/
http://journal.psl.ksu.ac.th/File-43.html
http://journal.psl.ksu.ac.th/File-43.html
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ทรัพยากรนโยบาย 3) การบริหารจัดการ 4) ความต้องการของผู้สูงอายุ 5) ความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

ประการที่สามพบว่า ผลกระทบในด้านบวกคือการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติจะท าให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งทางสุขภาพร่างกายจิตใจและรายได้ผลกระทบใน
ด้านลบคือปัญหาด้านความจ ากัดของงบประมาณการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้สูงอายุของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นรวมทั้งการมีบุคลากรจ านวนน้อยไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
ทัว่ถึง  

ประการที่สี่พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จในการน านโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและควรปรับปรุงการน านโยบายไปปฏิบัติ
หลายด้านได้แก่งานด้านงบประมาณการบริหารบุคลากรการจัดท าฐานข้อมูลอย่างบูรณาการและการจัด
ให้มเีครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

รุจิราพร ศรีพัทยากร74 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งไหมอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัย พบว่า 

 (1) สภาพการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
รองลงมา เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ 

(2) สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านผู้สูงอายุ 
คือ ไม่มีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ และด้านความมั่นคงทางสังคม
ครอบครัวและการคุ้มครองให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้สูงอายุ 

(3) แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุต้องการทางด้านจิตใจ 

คือ ควรมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมตามความสนใจ 
สุทธิพงศ์ บุญผดุง75 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้

โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะท่ี 1)” ผลการวิจัย พบว่า  
1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมากโดยด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรกรองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคมด้านสภาพอารมณ์ที่ดีและด้าน

                                                 
74 รุจิราพร  ศรีพัทยากร.แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งไหม

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี . สืบค้นจาก, http://www.pol.ubu.ac.th/news_file/attachment-
1401698684.doc. 

75 สุทธิพงศ์  บุญผดุง. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1). รายงานการวิจัย. (ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554), 
บทคัดย่อ. 
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สภาพร่างกายที่ดีตามล าดับในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับ
คุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตพบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่
ปัจจัยด้านความว้าเหว่อ้างว้างและปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมิตรสหายและเพ่ือนบ้านด้านการรวมกลุ่มทาง
สังคมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการด ารงชีพและปัจจัยด้านรายรับและรายจ่ายคุณภาพ
ชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพและปัจจัยด้านการ
บริโภคที่ดีและสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความเป็นอิสระ
ทางความคิดและปัจจัยการเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ 

3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถนาไปทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กับผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่นในงานวิจัยระยะท่ี2ต่อไป 

ภูมิวัฒน์ พรวนสุข76 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่” ผลการวิจัย พบว่า  

1. ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยด้านสังคมด้าน
ครอบครัวและด้านการเงินและการงานพบว่าอยู่ในระดับมาก 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพบว่าด้านสุขภาพอนามัยควรมีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างจริงจังควรมี
การตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมหรือศูนย์ออกก าลังกายควรมีกลุ่มอาสาสมัครออกเยี่ยมที่บ้าน
พร้อมรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทางพร้อมทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุในอนาคตด้านสังคม
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุและควรจัด
สวัสดิการแจกสิ่งของที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและได้
บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมควรมีรถรับ-ส่งไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยควรมีการแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งคนในครอบครัวควรจัดการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและตั้งศูนย์ที่พักพิงชั่วคราว
ของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในวันส าคัญของครอบครัวเพ่ือสร้างสานสายใยครอบครัวและสนับสนุนให้อยู่กับ

                                                 
76 ภูมิวัฒน์  พรวนสุข. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดแพร่. บทความวิจัย. (วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ 10 (1) : ม.ค.-มิ.ย. 2558), หน้า 77, บทคัดย่อ. 
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ครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขจนวาระสุดท้ายและควรจัดอบรมให้
ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านการเงินและการงาน
ควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วม
ปฏิบัติทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะด้านอาชีพและมีการ
บริการจัดการน าผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจ าหน่ายและจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการกลุ่ม 
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บทท่ี  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 พ้ืนที่  และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 

3.1 รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด 
หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัยที่มีผู้รู้ได้ศึกษา
ไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย 
และการจัดเวทีวิชาการของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และภาคท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเก็บข้อมูล
เชิงภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 กำรศึกษำในเชิงเอกสำร (Documentary Study)  
 การศึกษาในเชิงเอกสาร ผู้วิจัยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2535 อรรถกถา 
หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด 
หลักการ รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้างเกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
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 1.  ศึกษา ค้นคว้ า  และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง  
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาศัยแนวคิดสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตระ  
 2. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในมิติต่าง  ๆ                       
ทั้งแนวคิดและวิถีการปฏิบัติ 
 3. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่ เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  และ
ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาในมิติต่าง ๆ 
 4. สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา องค์ประกอบ 
รูปแบบเกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า
ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3.1.2 กำรศึกษำในภำคสนำม (Field Study)  
 การศึกษาในภาคสนาม ผู้วิจัยต้องศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้าง
เกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ  การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดทั้งในระดับนโยบาย ปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรในพ้ืนที่จังหวัด                  
ศรีสะเกษ โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
 1. ท าการศึกษาและคัดเลือกพระสงฆ์ องค์กร ชุมชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามความส าคัญของเรื่อง คือ เป็นองค์กรที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2. ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key-informant) ประกอบด้วยกลุ่มประชากร จ านวน 4 พ้ืนที ่
 3. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษใน
ลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ศึกษาวิจัย 
 4. สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม        
โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  และการ
พัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ทั้งนี้ เน้นการน าผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้ภาครัฐ  คณะสงฆ์ 
ผู้บริหาร ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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 5. วิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่
เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของ
การท างาน รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติ (Benchmark) ที่สามารถน าไปสู่กระบวนการศึกษาที่
เกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า
ในจังหวัดศรีสะเกษ ในระดับต่าง ๆ ได ้
 6. สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และในระดับ
ปัจเจกบุคคล 
 

3.2 พื้นที่ และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาชุมชนในลักษณะองค์รวม (Holistic 
Approach) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในกรณีของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รู้ (Key Informants) 
และผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มจากการสนทนา (Snowball) 
ในกรณีของผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) โดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์ด้านจ านวนและ 
คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้าพอสังเขป ดังนี้ 
 3.2.1 พื้นที่วิจัย 
 - อ าเภอเมือง  
 - อ าเภอบึงบูรพ์ 
 - อ าเภอขุขันธ์ 
 3.2.2 ด้ำนกลุ่มประชำกร  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) สัมภาษณ์ผู้ รู้ ห รื อผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญ ( key informant interview) ประชากร หรื อ
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติการภาครัฐ (Government Sector) คือ ฝ่ายบ้านเมือง และฝ่าย จ านวน 8 
คน ได้แก ่
  1) นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  2) ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 
  3) นายไอคุ้น  ปัจศุภวงศ ์นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์ 
  4) นางวัชรี  ธนบูลย์พิพัฒน์  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
  5) นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม,  องค์การบริหาร   
                        ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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  6) นางณชา  ดอนทราย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

  7) นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
        8) นางสมพร สังข์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิ์การสังคม 
 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติการภาคชุมชน (Community Sector) ได้แก่ ผู้น าชุมชน 4 คน ได้แก ่
  1) นายเตชธรรม  ดวงตา ผู้น าชุมชน 
  2) นายใบ  อุดมหอม  ผู้น าชุมชน 
  3) นางพิณีวรรณ  จันทร์ภักดี ผู้น าชุมชน 
  4) นางนวรัตน์  อุดมหอม  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 3. กลุ่มนักวิชาการหรือผู้มีความรู้ (Academic Sector) คือ ผู้น าทางศาสนาในพ้ืนที่ 5 รูป/
คน ได้แก ่
  1) พระครูปริยัติคณานุรักษ์  เจ้าคณะอ าเภอบึงบูรพ์ 
  2) พระดนัย  เขมวีโร เลขานุการเจ้าคณะต าบลหัวเสือ 
  3) พระวีระพงษ์  วิสุทโธ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
  4) นายสมชัย  แสงสว่าง  อดีตรองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ   
  5) นายขวัญชัย  ไชยโพธิ์  ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอขุขันธ์ 
         4. กลุ่มชาวบ้านทั่วไป (Youth Sector) ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 5 คน ได้แก่ 
  1) นางอ่อนจันทร์  ดวงตา ผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ 
  2) นางสาวสะอ้ิง  บุญกัณหา  ผู้สูงอายุอ าเภอบึงบูรพ์ 
  3) นายพรหม  พรหมคุณ ผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ 
  4) นางสาวเทียบ จินาวัลย์  ผู้สูงอายุอ าเภอบึงบูรพ์ 
  5) นางอ าไพ  บุญเย็น ผู้สูงอายุอ าเภอบึงบูรพ์ 
 

 รวมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น 22 รูป/คน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังจะได้เก็บ 
ข้อมูลบางประเภทจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของการสังเกตการณ์ประกอบกันไปด้วย 
  

 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องในการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ โดยมีวิธีการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้คือ 
 3.3.1 กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่เป็น
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กรณีศึกษา เพ่ือเห็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 3.3.2 กำรสัมภำษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interviews) ส าหรับ
พระสงฆ์ ชุมชน และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 3 พ้ืนที่ 
ดังนี้ 
 - อ าเภอเมือง  
 - อ าเภอบึงบูรพ์ 
 - อ าเภอขุขันธ์ 
 พ้ืนที่ในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 3 พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมานี้ ปรากฏรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. สัมภาษณ์ นายวิชิต  ไตรสรณกุล,  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ,                   
6  มีนาคม 2562. 
 2. สัมภาษณ์ นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์, ผู้อ านวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม,  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม 2562. 
 3. สัมภาษณ์  นางณชา  ดอนทราย , องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม 
2562. 
 4. สัมภาษณ์  นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค , องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ,  
6  มีนาคม 2562. 
 5. สัมภาษณ์ นางวัชรี  ธนบูลย์พิพัฒน์, ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์,  วัฒนธรรมจังหวัดศรี
สะเกษ, 6  มีนาคม 2562. 
 6. สัมภาษณ์  ดร.ฉัตรมงคล  อังคสกุลเกียรติ , นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ, 7  มีนาคม 
2562. 
 7. สัมภาษณ์  นางสมพร  สังข์สุวรรณ , ผู้อ านวยการกองสวัสดิ์การสังคม , 7  มีนาคม 
2562. 
 8. สัมภาษณ์  พระดนัย  เขมวีโร, เลขานุการเจ้าคณะต าบลหัวเสือ, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรี
สะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
 9. สัมภาษณ์  พระวีระพงษ์  วิสุทโธ, อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ , จังหวัดศรีสะ
เกษ, 23  เมษายน 2562. 
. 
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 10. สัมภาษณ์  นายสมชัย  แสงสว่าง , อดีตรองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ  เขต 3 , 
อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
 11. สัมภาษณ์  นายขวัญชัย  ไชยโพธิ์, ประธานสภาวัฒนธรรม, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะ
เกษ, 23  เมษายน 2562. 
 12. สัมภาษณ์  นางอ่อนจันทร์  ดวงตา, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 
2562. 
 13. สัมภาษณ์  นายเตชธรรม  ดวงตา, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
 14. สัมภาษณ์  นายใบ  อุดมหอม , อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
 15. สัมภาษณ์  นางพิณีวรรณ  จันทร์ภักดี, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 
2562. 
 16. สัมภาษณ์  นางนวรัตน์  อุดมหอม,  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก, อ าเภอขุขันธ์, 
จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
 17. สัมภาษณ์ พระครูปริยัติคณานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอบึงบูรพ์, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรี
สะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
 18. สัมภาษณ์ นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์ , นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์, อ าเภอบึงบูรพ์, 
จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
 19. สัมภาษณ์ นางสาวสอ้ิง  บุญกัณหา , อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 
2562.. 
 20. สัมภาษณ์ นางทองแสง  พรหมคุณ, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 
2562. 
 21. สัมภาษณ์ นางสาวเทียบ  จินาวัลย์, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 
2562. 
 22. สัมภาษณ์ นางอ าไพ  บุญเย็น, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า
ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก่อนการลงเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท าความตกลงไว้ในเบื้องต้นว่า การรู้และเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย 
จะต้องอาศัยการยอมรับในความรู้และความสามารถของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยและตอบค าถามการวิจัย จึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 1. กำรศึกษำเอกสำร (Surveying) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการส ารวจ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ปัญหา แนวทางแก้ไข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2. กำรสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กันไป ซึ่งจะกระท าโดยไม่ให้ผู้ถูกวิจัยรู้สึกว่าก าลังถูกสังเกตพฤติกรรมอยู่  
 2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสังเกตและชวนกลุ่มผู้น า
ชุมชนพูดคุย แสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยพยายามเข้าร่วมเรียนรู้ในฐานะของคนร่วมพ้ืนที่ เนื่องจากการ
เข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมต่าง ๆ ของผู้ถูกวิจัยจะท าให้สังเกตเห็นการแสดงความคิดเห็น 
การร่วมมือในการท างานของผู้น าชุมชนต่าง ๆ หรือมีข้อถกเถียงกันเรื่องความเป็นอยู่ทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ได้เห็นพฤติกรรมของผู้น าชุมชน เห็นวิธีการและกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเครื่องมือที่ท าให้
ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
 2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant Observation) เป็นเทคนิคการ
สังเกตที่ผู้วิจัยใช้ในระยะแรก ๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในผู้น าชุมชนและการท างานภาสนาม ข้อมูล
ที่สังเกตได้แก่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจัย และการวิเคราะห์ 
  2.2.1 การสังเกตวิถีชีวิตของผู้น าชุมชน เพ่ือสังเกตการณ์ และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหลายอย่างของผู้สูงอาย ุ 
  2.2.2. การใช้ประวัติศาสตร์บอกเล่า หรือการให้คนในชุมชนพ้ืนที่ เล่าถึงประวัติความ
เป็นมาของหมู่บ้าน เรื่องท่ีชุมชนภาคภูมิใจ การจัดท าแผนภาพต่าง ๆ 
  2.2.3 การส ารวจพ้ืนที่ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้นั่งพูดคุยกับผู้น าชุมชน ผู้องค์กร หน่วยงาน ซึ่งเป็น
คนที่เคยเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมในชุมชน ให้ช่วยกันวาดแผนที่หมู่บ้านเพ่ือส ารวจพ้ืนที่ทางกายภาพ สร้าง
ภาพแผนที่ของหมู่บ้านดั้งเดินของชุมชนก่อนที่จะมาเป็นชุมชนในปัจจุบันออและให้ผู้น าชุมชนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีถกเถียงกันอีกครั้ง เพ่ือต้องการตรวจทานเขตหมู่บ้านดั้งเดิมของพ้ืนที่ ว่า
เป็นอย่างไร อันจะท าให้ทราบถึงวัฒนธรรมทางอาชีพและวิถีชีวิต ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ตลอด
ทั้งความสัมพันธ์ของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  
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 3. กำรสัมภำษณ์ ประกอบด้วย  
  3.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บ
ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย มีการถ่ายภาพและใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจัย และการวิเคราะห์  
  3.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ โดยตั้งค าถามแบบปลายเปิด 
เป็นค าถามที่กว้าง เพ่ือให้เกิดค าตอบและค าถามที่หลากหลายในประเด็นที่ศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด
และตามความมุ่งหมายของการวิจัย  
  3.3 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูล
บริบทของพ้ืนที่ ความเป็นมา การด ารงชีวิต การสนับสนุนหรือการร่วมมือกัน และกระบวนการ  
  3.4 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จะเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ด าเนินการต่อเนื่อง
จากการเข้าไปพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น า
องค์กร หน่วยงาน ซึ่งการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้น สามารถ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือศึกษาวิจัยข้อมูลในระดับอีกต่อไปได้ 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่ได้จากการ
สรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตาม
ประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 (1) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิง
ลึก โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย 
 (2) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามจาก
การสัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นส าคัญ กล่าวคือ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  โดยใช้อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการน าผลการวิเคราะห์มาเผยแผ่สู่สังคม ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ  
 (3) วิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเชื่อมโยง
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การส่งเสริมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ชุมชน 
 (4) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบมีโครงสร้าง มาท าการวิเคราะห์ปัจจัย
ข้อมูลพ้ืนฐานกับระดับการปฏิบัติที่มีต่อการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 (5) น าผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว 
เพ่ือให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือน าไปประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และ
ปัจเจกบุคคล 
 (6) สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

3.6 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย  
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ รวมไปถึง
การสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เพ่ือให้เห็นรูปแบบ กระบวนการ และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับ
นโยบาย ชุมชน องค์กร และปัจเจกบุคคลต่อไป 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาวิจัย 

    จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์กูย กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์เยอ ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์มีประเพณี  พิธีกรรม  และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ มีการสืบทอดกันมา โดยยังยึดถือและปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดการประกอบพิธีกรรม จะท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ครบถ้วนและถูกต้องตามที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา จังหวัดศรีสะเกษ  ในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุภายใต้ความจ ากัดและไม่เพียงพอของสวัสดิการของภาครัฐ ชุมชน และท้องถิ่นกลับมี
บทบาทเติมเต็มส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการในการรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดยอาศัยฐานของ ทุน
ทางสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น  ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยได้จากการค้นพบ  ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  

 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คนในสังคมมนุษย์คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ซึงกัน  และกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย สังคมของ
มนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัดและอ่ืน ๆ และ
มักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม 
การทีมนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้นเพราะมนุษย์มีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกนในสังคมพฤติกรรมเหล่านั้นได้
ขัดเกลามาโดยล าดับจนกลายเป็นวัฒนธรรม ดังนั้นในแต่ละสังคมจึงยอมมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวถือเป็น
เอกลักษณ์อันโดดเด่น แม้ว่าจะมีชนกลุ่มต่าง ๆ ตามภาษาพูดที่หลากหลายแต่วัฒนธรรมจะแสดงถึง
ความเป็นปึกแผ่นการมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดและหลากหลายจนกลายเป็น
วัฒนธรรมหลักของประเทศ 
    อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยภูมิปัญญาและ 
ความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีความเชื่อเป็นพ้ืนฐานที่มาจาก 
ลัทธิศาสนา และเป็นที่มาของประเพณีพิธีกรรม ดังนั้น หากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหรือประเพณี 
พิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่อาจละเลยที่จะท าความเข้าใจเรื่องความเชื่อได้เพราะหากรู้จัก  
พ้ืนฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ แล้ว การจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่น   
นั้นย่อมท าได้มากข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดที่เกิดจากการศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการลงสัมภาษณ์จากผู้คุณวุฒิ 
หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ ดังนี้ 
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  4.1.1 กลุ่มชาติพันธุ์กูย 
  ค าว่า “กูย” เป็นชื่อที่ได้จากการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กูยของคนไทยสยามตั้งแต่มีการแบ่ง
เขตการปกครองอย่างเป็นทางการของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลายกูย หรือ กวย เป็นค าเรียกชื่อ
ตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์ ด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณ
ลุ่มน้ าโขงและเทือกเขาพนมดงรัก นักภาษาศาสตร์จัดภาษากูยอยู่ สาขามอญ-เขมร ได้แบ่งกลุ่มภาษา
กูย โดยใช้ระบบเสียงเป็นเกณฑ์ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษากูย (กูย-กูย) และกลุ่มภาษากวย (กูย-กวย)
ทั้ง 21 กลุ่มนี้ถือว่าที่มีจ านวนมากที่สุดอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
  ชาวกูย มีความเชื่อนับถือวิญญาณ ได้แก่ ภูตผี เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา และมีความ
เชื่อเรื่องปอบและเรื่องขวัญ ในหมู่บ้านจะมีแม่เฒ่าท าหน้าที่ดูแลความเจ็บไข้ เพราะชาวกูยเชื่อว่าการ
เจ็บไข้ เกิดจากการกระท าของผี จึงมีการอ้อนวอนให้ผีพอใจ โดยมีการร าผีมอ ผู้ที่ ร าผีมอต้องผ่านพิธี
ไหว้ครู ครอบครู นอกจากนี้ชาวกูยยังมีพิธีไหว้พระแข สันนิษฐานว่า เป็นพิธีที่ได้รับอิทธิพลจากเขมร 
เป็นพิธีเสี่ยงทายเพ่ือดูปริมาณน้ าฝนที่ตกในเดือนต่าง ๆ2 นอกจากนี้ ยังนิยมเลี้ยงช้าง ซึ่งสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ ชาวกูยจะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้องช้าง เรียกว่า“โพนช้าง” เป็นการจับช้าง
โดยหมอช้าง ใช้บ่วงบาศถ์ที่เรียกว่า “เชือกประก า” ท าจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สิง
สถิตของดวงวิญญาณ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์คล้องเท้าช้าง แล้วผูกกับต้นไม้ น าช้างมาฝึกใช้งาน 
การคล้องช้างมีปีละครั้ง ช่วงเดือน 11-12 ช้างที่ตายลงจะมีการฝังอย่างดีและจะขุดกระดูกขึ้นมาท า
พิธีอุทิศส่วนกุศลไปให้ 
  (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย 
  ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์กูย ผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้านุ่ง
โสร่งสีสันต่าง ๆ หรือกางเกงขาก๊วยสั้น ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่40 ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงมีเชิง
หรือไม่มี กระดุมท าด้วยเงิน เสื้อแขนกระบอกสีสันต่าง ๆ ผ้าเบี่ยงเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าลายลูกแก้วสี
ครีมด า41 กล่าวอีกนัยหนึ่ง การแต่งกายของชาวส่วย หญิงสูงอายุจะนุ่งผ้าที่มีลายใส่เสื้อคอกระเช้าใส่
สร้อยคอลูกปัดเงิน นิยมใส่ดอกไม้หอมไว้ที่ติ่งหู3 นิยมทอผ้า เช่น ผ้าจิกกะน้อย เป็นผ้าที่มีลักษณะ
คล้ายผ้าหางกระรอกมีสีเดียวเป็นผ้าส าหรับผู้ชายนุ่งในพิธีการที่ส าคัญ ลักษณะการนุ่งจะนุ่งพับจีบ
ด้านหน้า เหมือนการนุ่งโสร่ง ผ้านุ่งของหญิง นิยมทอหมี่คั่น เป็นทางแนวดิ่งยืนพ้ืนสีน้ าตาล หัวซิ่นเป็น
พ้ืนแดงลายขิด ตีนซิ่นสีด ามีริ้วขาวเหลืองแดง และมี ผ้าจะกวี เป็นผ้าคล้ายอันลูซีม ของเขมรเป็นลาย
ทางยาว เป็นผ้าที่ผู้หญิงใช้นุ่งในงานส าคัญๆ 
   

                                                           

 1 สัมภาษณ์ นางอ าไพ  บุญเย็น, อ าเภอบึงบูรพ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
 2 สัมภาษณ์ นางสาวเทียบ  จินาวลัย์, อ าเภอบึงบูรพ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 

 3 สัมภาษณ์ นางทองแสง  พรหมคณุ, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรสีะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
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(ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
  กลุ่มชาติพันธุ์กูย (หรือกูย หรือส่วย) มีเพียงภาษาพูด ส าเนียง และค าศัพท์ร่วมหลายค า 
คล้ายภาษาข่า แสก โส้ ล้วนจัดอยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร (หรือขแมร์) ช่วยให้สามารถสื่อสารกัน 
ได้ ภาษากวยยังเป็นภาษาพิเศษท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของหมอควาญช้าง ส าหรับการบวงสรวง
ผีก่อนการออกจับช้างป่า มีกลุ่มชาติพันธุ์กวยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบางส่วนของอ าเภอราษีไศล อ าเภอเมือง
จันทร์ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อ าเภอน้ าเกลี้ยง
อ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอไพรบึง อ าเภอขุนหาญ และอ าเภอกันทรลักษ์ ดินแดนที่ตั้งศรีสะเกษ4 จึงได้รับ
อิทธิพลจากเขมรโบราณแผ่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง เข้ามาสู่แถบอีสาน
ตอนล่าง ก่อตั้งอิทธิพลคลอบง าชนพื้นเมืองดั้งเดิม และเกิดชุมชนวัฒนธรรมเขมร ปรากฏหลักฐานใน
รูปศาสนสถาน ปรางค์ ปราสาท ที่กระจายในเขตพ้ืนที่ทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงเหนือบางแห่ง 
เป็นที่มาของการก าเนิดตราประจ าจังหวัด เป็นรูปปราสาทขอมและค าขวัญวรรคแรกของจังหวัดศรีสะ
เกษ แดนปราสาทขอม การแผ่อิทธิพลของเขมรโบราณ นับว่าอยู่เหนือวัฒนธรรมชาวกูย ชาวกูยจึงดูด
ซึมเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขมร เรียกว่า ส่วย หรือ เขมรป่าดงส่วยเยอเป็นกลุ่มชนหนึ่งในเผ่าส่วย ที่เรียกว่า 
ส่วยเยอ หรือกูย เยอ ที่ยังคงใช้ภาษาเยอใน 16 หมู่บ้านในบริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอไพรบึง และ
อ าเภอราษีไศล 
  (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
  กูย หรือ กวย เป็นค าเรียกชื่อตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์ด้านภาษา
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณลุ่มน้ าโขงและเทือกเขาพนมดงรัก ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวส่วย ในปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมชาวไทยอีสานและชาวเขมร อาจแตกต่างจากชาวไทยอีสานบ้าง แต่ไม่เด่นชัดมากนัก ที่
เด่นชัดคือมีภาษาพูดและการนับเลขเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีอักษรและตัวเลขของตนเอง นอกจากนี้ยัง
มีประเพณียะจั๊วะ (บางหมู่บ้านเรียกว่า ผีฟ้า ผีแถน) วีถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะ
พิเศษท่ีมีความหลากหลายของชนเผ่าต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่ง
ว่า ดินแดนสี่เผ่าไทยตามหลักฐานประวัติศาสตร์ กล่าวถึงชนเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมในพ้ืนที่อีสานใต้ คือ 
ชาวกูย หรือ ส่วย ซึ่งเป็นชนเผ่ามอญเขมรเดิมพวกหนึ่ง จัดอยู่ในชนเชื้อชาติ มุณฑ์ มีนิสัยเป็นอิสระ 
ชอบอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่สมบรูณ์อยู่เสมอ ชาวกูยเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ 
เป็นกลุ่มที่อาศัยตามที่ราบสูงแถบเทือกเขาดงเร็ก และอีกส่วนหลังอพยพมาตามล าน้ าโขง เข้ามาอยู่
ทางตอนใต้ของลาว ต่อมาได้ข้ามล าน้ าโขงเข้ามาสู่อีสานด้านแก่งสะพือและแถบอ าเภอโขงเจียม แยก
ย้ายกันออกไปตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่อ าเภอวารินช าราบปัจจุบัน และที่บ้านเจียงอีในเขตอ าเภอเมืองศรี
สะเกษ และกระจายกันตามฝั่งใต้ แม่น้ ามูลแต่อยู่หนาแน่นที่สุดในพ้ืนที่ศรีสะเกษ  
                                                           

 4 สัมภาษณ์ นางสาวเทียบ  จินาวลัย์, อ าเภอบึงบูรพ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
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  (ง) อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
  พิธีแซนโฎนตา เป็นพิธีที่ชาวอีสานใต้ โดยเฉพาะชาวศรีสะเกษในเขต อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอ 
ไพรบึง อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอเมืองจันทร์และอ าเภอปรางกู่ บางส่วน ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษ เป็นพิธีที่เชื่อว่า เมื่อถึงแรม 14 ค่ า เดือน 10 ของทุกปี ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับจะ
ออกมาเยี่ยมลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ และจะมาดูว่า ลูกหลานมีความสุข มีความกตัญญูรู้คุณหรือไม่ โดย
การน าเครื่องเซ่นไหว้ น าเครื่องอุทิศส่วนกุศล มาท าบุญเพ่ืออุทิศให้บรรพบุรุษหรือไม่ถ้าหากว่า
ลูกหลานได้ท าในสิ่งที่กล่าวนี้แล้ว บรรพบุรุษจะดีใจ มีความสุข และก็ลูกหลานก็จะมีความสุขด้วย จะ
ท ามาค้าขึ้น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะวิญญาณบรรพบุรุษให้พรเหล่านั้นประเพณีแซนโฎนตา มี
ลักษณะเช่นเดียวกับประเพณีไหว้ผีปู่ยาของชาวไทยลาว เป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ 
การตอบแทนบุญคุณตามโอกาสและตามเทศกาล5 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นค่านิยมท้องถิ่นของชาว
อีสานทุกหมู่เหล่าเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะบุพการีและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ยัง
ระลึกถึงอยู่เสมอ 
  ความส าคัญของพิธีแซนโฎนตา จากการศึกษา พบว่า ความส าคัญของพิธีแซนโฎนตาของ
ชาวบ้านเมืองจันทร์ มีความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของเครือญาติเป็นส าคัญ เพราะจากการศึกษาพิธี
แซนฎนตาจะเป็นพิธีที่มีความเชื่อว่าญาติหรือบรรพบุรุษ จะให้คุณให้โทษกับลูกหลานได้นอกจากนั้นา
วบ้าน ได้สั่งสอนลูกหลานว่าต้องกลับมาบ้านในช่วงพิธีนี้ เพ่ือมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษแล้วชีวิ ตจะมี
ความสุข ปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษามีลูกหลานที่กลับมาบ้านเพื่อร่วมพิธีกรรมนี้เป็นจ านวนมาก แสดง
ให้เห็นว่าความส าคัญอันดับต้นๆ ของพิธีนี้คือ ความเชื่อ เรื่องการเคารพนับถือเครือญาติ หรือบรรพ
บุรุษ 
  1. เป็นพิธีที่ให้ความส าคัญกับระบบเครือญาติ กล่าวคือ ในพิธีนี้จะเป็นการรวมญาติพ่ีน้อง 
  ครั้งใหญ่ ใครอยู่ที่ใดก็ต้องกลับมาบ้านเกิดเพ่ือร่วมพิธี 
  2. เป็นพิธีที่สามารถสร้างส านึกรักในครอบครัว เครือญาติ 
  3. เป็นพิธีที่สร้างก าลังใจในการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  ชาวกูยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับชาวส่วยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่
อพยพมาตั้งถิ่นบริเวณตอนเหนือเมืองก าปงธม ประเทศกัมพูชา เป็นชนชาติที่พูดภาษา ตระกูลมอญ-
เขมร ชาวส่วยมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียนหรือตัวอักษรที่เป็นของตนเองลักษณะทั่วไป จะผิวด า ผม
หยิก สูงปานกลาง ร่างบึกบึน ชาวส่วยที่ผสมกับพวกนิกรอยด์ ผมจะหยิกมาก และสีผิวด ามาก ส่วนที่
ผสมกับกลุ่ม ไทย-ลาว จะมีผิวขาว ชาวส่วยมีการผสมกลมกลืนกับชนชาติอ่ืน ๆ จนท าให้เกิดลักษณะ
ทางร่างกายเปลี่ยน แตกต่างจาก เขมรได้ใช้อ านาจทหารปราบรัฐอิสระของชาวส่วย เพ่ือผนวก
                                                           

5 สัมภาษณ์  นายขวัญชัย  ไชยโพธ์ิ, ประธานสภาวัฒนธรรม, อ าเภอขุขันธ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 23  
เมษายน 2562 
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อาณาจักรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งท าให้ชาวส่วยต้องอพยพหนีเพ่ือแสวงหาที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ในการ
เพาะปลูก 
 

    4.1.2 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร 
 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเขมร ได้ขยาย

เข้าสู่ดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยที่ชาวเขมรได้เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เพราะกษัตริย์เขมร
ได้เกณฑ์ชาวเขมร จากประเทศเขมรและชาวกวยในเขตอีสานใต้ ให้เป็นผู้สร้างปราสาทและสร้างเมือง
ในเขตอีสาน นอกจากนี้ประชาชนยังถูกบังคับให้สร้างถนนหนทางจากนครธมไปยังเมืองและประเทศ
ต่าง ๆ ในเขตอีสานใต้ด้วย ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-17 ได้มีการสร้างปราสาทจ านวนมากชาว
เขมรที่ถูกเกณฑ์แรงงานจึงได้ตั้งหลักแหล่งอยู่รอบ ๆ ปราสาทและสร้างเมืองขึ้น เช่น เมืองต่ า (จงัหวัด
บุรีรัมย์) และบริเวณอื่น ๆ ท าให้วัฒนธรรมเขมรเข้าสู่อีสานใต้ 

 วัฒนธรรมเขมรได้เข้ามามีอิทธิพลในหมู่ชาวกวยในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มจากการที่ 
เมืองก าปงสวายหนีภัยการเมืองเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2353 บุตรีของออกญาเดโช ได้แต่งงานกับชาวเมือง
สังขะ ต่อมาเจ้าเมืองสังขะได้ส่งคนเข้ามาปกครองเมืองขุขันธ์ เนื่องจากขณะนั้นเมืองขุขันธ์ไม่มีเจ้า
เมือง จึงท าให้วัฒนธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ6 ในปัจจุบัน และผสม
กลมกลืนกับวัฒนธรรมของชาวกวย ในบริเวณแถบนี้ มีการน าวัฒนธรรมเข้ามาปฏิบัติในชีวิตประจ า
วัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านภาษาและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เรียกชาวกวยที่กลายเป็นเขมรว่า 
“เขมรส่วย”  
 (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย 
 ลักษณะการแต่งกายของคนพ้ืนเมืองเขมร ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า นุ่งโสร่ง
สีสันต่าง ๆ ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่ ผ้าขาวม้าที่ใช้ลายขาวด าเล็กกว่าที่คนพ้ืนเมืองลาวใช้ส่วน
ผู้หญิงจะแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองชั้น ชั้นบนกว้าง ชั้นล่างแคบระหว่าง
รอยต่อคาดด้วยสีแดง เสื้อด าย้อมด้วยมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป ตามรอยตะเข็บถักด้วยสีต่าง ๆ 
ชายเสื้อผ่าทั้งสองด้าน ยาวประมาณ 6 นิ้ว กระดุมท าด้วยเงิน ผ้าคล้องไหล่มีสีสันต่าง ๆผ้าคล้องคอ
นิยมหย่อนชายผ้าขาวมาข้างหน้า 
 (ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีภาษาพูดที่จัดเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือเขมรสูง (ขแมร์เลอ)
เนื่องจากมีส าเนียงและค าศัพท์หลายค าแตกต่างไปจากภาษาพูดของชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชา
ซึ่งจัดเป็นชาวเขมรลุ่มหรือเขมรต่ า (ขแมร์กรอม) อย่างไรก็ดี ภาษาเขมรสูงหรือเขมรถิ่นไทยในจังหวัด
                                                           

 6 สัมภาษณ์  นายขวัญชัย  ไชยโพธ์ิ, ประธานสภาวัฒนธรรม, อ าเภอขุขันธ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 23  
เมษายน 2562 
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ศรีสะเกษสามารถใช้พูดสื่อสารกับชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชาได้ โดยในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษมี
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมรอาศัยอยู่หนาแน่นในอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอกันทร
ลักษ์ รวมทั้งบางส่วนของอ าเภอศรีรัตนะ อ าเภอไพรบึง อ าเภอปรางค์กู่และอ าเภอห้วยทับทัน7 ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัด  

 (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
 ชาวเขมรส่วนมากอยู่ในชนบท มีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านาท า
ไร่ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการท านา ท าไร่ จะเดินทางไปรับจ้างท างานในตัวเมือง หรือในเมืองหลวง 
และเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก ก็เดินทางกลับภูมิล าเนา เพ่ือประกอบอาชีพหลักของตนเป็นเช่นนี้
เรื่อยไป ด้านความเชื่อของชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และ
ยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา และวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณสามารถท าให้เกิดความสุข
และความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องตามท านองคลองธรรม การ
กระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และถูกวิญญาณเหล่านั้นลงโทษ8 วิญญาณนั้นมี 2 
จ าพวก คือ วิญญาณฝ่ายร้ายและวิญญาณฝ่ายดี ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ความเชื่อมีความจ าเป็นเพ่ือ
ยึดถือไว้เป็นที่พ่ึงปฏิบัติตามเพ่ือความสุขกายสบายใจและความเรียบร้อยของสังคมด้วยเหตุของความ
กลัวมาแต่ดั้งเดิม มนุษย์จึงเริ่มแสวงหาที่พ่ึงที่ใกล้ตัวที่สุด เช่น ความยึดมั่นในอิทธิพลของธรรมชาติ 
อิทธิพลของวิญญาณของบรรพบุรุษศาสนา คือ ความเชื่อในดวงวิญญาณการบวงสรวงบูชาการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในศาสนาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ
ชีวิตมนุษย์โดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์จึงมีลักษณะของความเกรงขามและ
หวาดกลัว ก่อให้เกิดพิธีเซ่นสรวงบูชาเพ่ือเอาใจและต่อรองกับสิ่งศักดิ์เหล่านั้น 
 พิธีกรรมโจลมะม็วดเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ จัดท าขึ้นเพ่ือรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามความเชื่อที่ว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้กระท าให้เจ็บป่วย
โดยมีมะม็วดเป็นร่างทรง วิธีการรักษาอาการป่วยไข้ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นการ
ประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดต้องมีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามวิถีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บรรพ
บุรุษ ถ้าการประกอบพิธีกรรมมีขั้นตอนไม่ถูกต้อง อาการป่วยไข้ก็จะไม่หาย และถือว่าเป็นการลบหลู่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

                                                           

 7 สัมภาษณ์  นายสมชัย  แสงสว่าง, อดีตรองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ  เขต 3, อ าเภอขุขันธ,์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 

 8 สัมภาษณ์  พระดนยั  เขมวีโร, เลขานุการเจ้าคณะต าบลหัวเสือ, อ าเภอขุขันธ,์ จังหวัดศรสีะเกษ, 23  
เมษายน 2562. 
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 พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในแต่ละหมู่ คือ การจัด
พิธีกรรมมะม๊วต พิธีกรรมมะม๊วตนี้มีขึ้นก็ด้วยเหตุใหญ่ๆ หรือ ประเด็นหลักๆ คือ เรื่องการพยากรณ์
การท านายทายทัก การขอขมาของรักษา แม้นแต่การเสี่ยงทายนั้นก็มีหรือเพ่ือขอความคุ้มครอง ให้อยู่ 
เย็นเป็นสุข โดยการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงในสายตระกูลนี้เป็นการเลี้ยงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
ตลอดถึงผีบ้าน ผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัว ความส าคัญของพิธีกรรมการเข้าทรงที่เกิดจากความ
เจ็บป่วย การรักษา การหาสาเหตุและพิธีการแก้บนบาน 
 (ง) อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
 พิธีเรือมมะม็วด เป็นพิธีที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษ เพราะชาวบ้าน 
มีความเชื่อว่า วิญญาณบรรพบุรุษ คือ ผู้เฝ้าดูแลกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนให้
ลูกหลานอยู่ดีมีสุข สืบทอดกันต่อมา เมื่อมีลูกหลาน คนใดกระท าความผิด ต้องมีการตักเตือน หรือ
ลงโทษ ให้ผู้กระท าผิดนั้นได้รู้ตัว ซึ่งนอกจากนี้ยังลงโทษไปถึงผู้ที่เกี่ยวดองด้วย เช่น ญาติ พ่อ แม่
ลูกหลาน ที่อยู่ด้วยกัน การท าโทษนั้นคือ การท าให้เจ็บป่วย และรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ไม่หาย 
ต้องมีวิธีเดียวที่จะรักษาได้ คือ การขอขมาลาโทษ ผี ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ โดยผ่านร่างเข้าทรงเมื่อ
ขอขมา ลาโทษเสร็จ ต้องมีการฟ้อนร า เพ่ือให้ผี ดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้สนุกสนาน ด้วยการ
ประกอบพิธีกรรมเรือมมะม็วด หรือ ร าแม่มด นั่นเอง 
 ดังนั้น พิธีร ามะม็วด จังเป็นพิธีกรรมที่รักษาอาการป่วย โดยใช้ความเชื่อรวมกับพลังใจของ 
ผู้ป่วย และพลังใจของผู้ร่วมพิธี ตลอดถึงพลังของศิลปะด้านดนตรี ในเสียงเพลงที่ใช้ร่วมพิธีกรรม
เพราะในกระบวนการท าพิธี จะพบว่า สาเหตุของการเจ็บป่วย คือ การท าผิด กฎ ฮีต ครอง ที่บรรพ
บุรุษได้สร้างไว้ บรรพบุรุษไม่พอใจจึงท าให้เจ็บป่วย รักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ก็ไม่หาย 9 ต้องบอก
กล่าว เข้าทรงเพ่ือค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วย ว่าท าผิดอะไร แล้วท าอย่างไรจึงจะหาย เมื่อทราบ
สาเหตุ และบรรพบุรุษให้อภัยแล้ว จึงต้องมีการร่ายร าเพ่ือความรื่นเริง ซึ่งผู้ป่วยก็จะร่ายร าด้วย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการร าแม่มด จะพบว่า ผู้ป่วยที่ถูกกล่าวว่าท าผิด ฮีต ครอง ก่อนจะมี
พิธี จะไม่สามารถลุกขึ้นร่ายร าร่วมกับคณะแม่มดได้ แต่เมื่อมีการประกอบพิธีกลับสามารถ ลุกข้ึนร่าย
ร าได้เหมือนไม่มีอาการป่วยใด 
 ความส าคัญของพิธีร ามะม็วด จากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า สิ่งที่ท าให้ผู้ป่วยสามารถลุก
ขึ้นได้เพราะความเชื่อ คือ เชื่อว่า บรรพบุรุษได้ให้อภัยแล้ว ต้องแสดงความดีใจ ต้องสนุกสนานร่วมกับ
พิธี นอกจากนั้นพลังของเสียงเพลงที่บรรเลง และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มาร่วมพิธี ก็เป็นอีกปัจจัย
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หนึ่งที่มีผลท าให้ผู้ป่วยมีก าลังใจ มีพลังในการร่วมร่ายร าในพิธี ความส าคัญของพิธีร ามะม็วด สรุปได้
คือ 

1. เป็นพิธีที่ให้ความส าคัญกับ คติ ความเชื่อ ค าสอนที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งคนอีสาน
เรียกว่า ฮีต คอง 
2. เป็นพิธีที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการ
ด าเนินพิธีกรรม คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มาเป็นก าลังใจให้กับคนป่วย 

 3. เป็นพิธีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนในการดูแลซึ่งกันและกัน 
   4.1.3  กลุ่มชาติพันธุ์ลาว 

 ชาวลาว เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาตอนหลัง ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขง ในระหว่างพุทธศตวรรษที่
21 โดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพ้ืนที่เมืองศรีสะเกษ อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอบึงบูรพ์กลุ่มชน
ชาวลาวดังกล่าวนี้ จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธ์ลาว (การจ าแนกเผ่าพันธุ์ กลุ่มชนในประเทศลาวจัดออกเป็น 
3 กลุ่ม หรือ 3 เหง้า คือ (1) เหง้าอินโดนีเซีย ซึ่งเรียกว่า ลาวเทิง หรือ ลาวข่า (2) เหง้าจีน หรือลาวสูง 
ได้แก่ พวกแม้ว เย้า และ (3) เหง้าไทลาว หมายถึง ลาวในที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไทและลาว) ชาว
ลาวที่เข้ามาอยู่ในศรีสะเกษจึงจัดเป็น เผ่าไทลาว  ซึ่งมีทั้งลาวขาวนครจ าปาศักดิ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็น
กลุ่มแรก ก่อนที่จะตั้งเมืองขุขันธ์ และลาวจากเวียงจันทน์ ใฝ่ในทางศึกษาหาความรู้ 
 ค าว่า ไทย-ลาว เป็นค าที่มาจากรากภาษาเดิม แต่ปัจจุบันน ามาใช้กับภาษาไทยกลางเพ่ือ
ใช้ เรียกกลุ่มคนพูดภาษาไทยที่อยู่ เหนือลุ่ มน้ า เจ้ าพระยา ไทย -ลาว ชอบกินข้าว เหนียว 
ศิลปะวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องผีและการนับถือพระพุทธศาสนา ตาม
หลักฐานพงศาวดาร ลาวเป็นกลุ่มชนที่มีถ่ินก าเนิดอยู่ในเขตลุ่มน้ าโขง ตั้งแต่เมืองสิงห์ ทางตอนใต้ของ
แคว้นสิบสองปันนา มายังแคว้นสิบสองจุไท ในเขตลุ่มแม่น้ าด าทางตะวันออก ลงมาถึงทางใต้เขต
แคว้นตะวันนินห์ ของญวน มีลาวกลุ่มหนึ่งขยายมาสู่ลุ่มน้ าโขงด้านตะวันตกและใต้10 เป็นช่วงที่คนลาว
เริ่มมาตั้งหลักแหล่งในบ้านเมืองอีสาน ซึ่งการเข้ามานั้นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การอพยพลี้ภัย 
ลักษณะนี้จะกระจัดกระจายกันตั้งถิ่นฐาน และการถูกกวาดต้อนเข้ามา ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตจังหวัด
ภาคกลาง 
เป็นต้น 
 คนลาวประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่ปลูกคือ ข้าวเหนียว อ้อย ถั่ว ยาสูบ
ข้าวโพด ฝ้าย พริกไท มะเขือเทศ มะม่วง มะละกอ สับปะรด เป็นต้น สัตว์เลี้ยงได้แก่ วัว ควาย ไก่เป็ด 
หมู นอกจากนั้นยังมีการจับปลาเป็นอาหาร ชาวลาวยังท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ปั้นหม้อสาน
ตะกร้า ทอผ้า เป็นต้น ผู้หญิงลาวจะมีหน้าที่ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ ต าข้าว เตรียมอาหาร ท าครัวเพาะปลูก
เก็บเกี่ยว ส่วนผู้ชายจะท างานหว่านไถนา ชาวลาวมีการนับถือญาติทั้งสองฝ่าย เมื่อชายหญิงแต่งงาน
                                                           

 10 สัมภาษณ์  นางอ่อนจันทร์  ดวงตา, อ าเภอขุขันธ,์ จังหวัดศรสีะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
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แล้ว จะอาศัยอยู่บ้านฝ่ายหญิงระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะย้ายออกไปตั้งครัวเรือนใหม่ลูกสาวมักจะได้รับ
มรดกท่ีดินและบ้านจากพ่อแม่และมักจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของตนหลังจากแต่งงาน 
 คนลาวในประเทศลาวและลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีความสัมพันธ์ กันมา 
ช้านาน หมู่บ้านชาวลาวจะตั้งอยู่ติดแม่น้ า แวดล้อมด้วยสวนมะพร้าว และนาข้าว ตัวบ้านสร้างจากไม้
ไผ่ ยกพ้ืนสูง มีบันได อยู่ด้านหน้า บนเรือนจะกั้นเป็นห้องนอน และพ้ืนที่ท างาน ใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่
เก็บเครื่องมือท านาท าไร และใช้เลี้ยงสัตว์ ส่วนยุ้งข้าวจะปลูกอยู่ห่างจากตัวเรือนออกไป 
 (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย 
 ลักษณะการแต่งกาย การแต่งกายผู้หญิงและผู้ชายนิยมสวมเสื้อไหมเหยียบลายลูกแก้ว
ย้อมมะเกลือ ผู้หญิงนุ่งซิ่นหมี่คั่นหรือซิ่นเข็นคั่นต่อตีน นิยมเบี่ยงสไบด้วยผ้าขาวม้าไส้ปลาไหล ผู้ชาย
นุ่งผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าคาดเอว กลุ่มชาติพันธุ์ลาว ในเขตอ าเภอขุขันธ์ นับเป็นกลุ่มชาติพันธ์ลาวกลุ่ม
ใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มชาติพันธ์ลาวในเขตอ าเภอขุขันธ์ มีความเชี่ยวชาญในการ
ทอผ้าไหมหลากหลายชนิด เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่นหลายชนิด อาทิ หมี่คั่นขอ ซิ่วทิวเม็ดข้าวสาร ซิ่นหมี่ลายขอพวง11 เป็นต้นนอกจากนี้อ าเภอ
อุทุมพรพิสัยยังคงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่ส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยลักษณะการแต่ง
กายของกลุ่มชาติพันธ์ลาว มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ถือ 
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนแดง 
 (ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
 กลุ่มชาติพันธุ์ลาว มีภาษาในการสื่อสารเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ได้แก่
อักษรไทยน้อยและอักษรธรรมอีสาน ซึ่งมีพ้ืนฐานและตัวอักษรใกล้เคียงกับอักษรลาว ส าเนียงภาษา
พูดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาว จัดอยู่อยู่ในตระกูลภาษาไท (หรือไต)-กะได ในจังหวัดศรีสะเกษ มีความ
แตกต่างจากส าเนียงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากพ้ืนฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งชาวลาวที่เคลื่อนย้ายมาจากทางตอน
เหนือและตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบัน ทั้งนี้ ภาษาลาวอีสานมีการพูดทั่วไปในทุกอ าเภอของ
จังหวัดศรีสะเกษ12 ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ภาคอีสานมีฮีต ครอง ต านาน อักษร จารีต
ประเพณีมีการตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่ม ยึดท าเลการท านาเป็นส าคัญ ถือเป็นกลุ่มวัฒนธรรมข้าว เส้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาวนั้นไม่ได้สะท้อนความแตกต่างของชนสองฝั่งโขงมีวัฒนธรรม
ประเพณีใกล้เคียงกันจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแบ่งเขตประเทศเป็นเพียงข้อตกลงระหว่าง
รัฐ 

                                                           

 11 สัมภาษณ์  นางพิณีวรรณ  จันทรภ์ักด,ี อ าเภอขุขันธ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
 12 สัมภาษณ์  นายขวัญชัย  ไชยโพธ์ิ, ประธานสภาวัฒนธรรม, อ าเภอขุขันธ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 23  
เมษายน 2562. 
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 (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมก่อเกิดประโยชน์มากมาย หมู่บ้านอีสานจึงมีการก าหนดแม่บททาง
พฤติกรรมไว้ให้เป็นแนวเดียวกัน เรียกว่า ฮีต-คอง หรือจารีตประเพณี ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุด
หรือรัฐธรรมนูญ ผู้ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกลงโทษทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เมื่อเยาวชน
เติบโตถึงวัยอันควรพ่อแม่จะสอนฮีต-คองให้จากประสบการณ์ชีวิต การปลูกฝังคตินี้ต้องใช้เวลาสั่งสม
จากวัยเด็กจนถึงวัยครองเรือน ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานแตกต่างจากภาคกลางตรงที่
ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคกลางได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์
ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานได้รับอิทธิพลจากล้านช้าง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน คือ
การเคารพบรรพบุรุษ 
 งานบุญประเพณีของชาวลาวหรือชาวอีสานมีทั้งประเพณีในชีวิตประจ าวัน และประเพณี
ตามฮีตสิบสอง ประเพณีในชีวิตประจ าวันประกอบด้วยประเพณีแต่งงาน ประเพณีบวช ประเพณีการ
เลี้ยงผีปู่ตา และประเพณีการตาย ส่วนประเพณีในฮีตสิบสองนั้นเป็นประเพณีประจ าสิบสองเดือนของ
ชาวอีสาน ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานจึงได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมล้านช้างซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกันทางสายเลือดและเขตแดนทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยคลี่คลายมาจากลัทธิความเชื่อ
ทางพราหมณ์และผีอย่างเข้มข้นมากกว่าพุทธศาสนา13 ประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับช่วงวัยของชีวิต
และวิถีการท ามาหากิน อันเป็นผลมาจากระบบการผลิตภาคเกษตรที่ต้องอาศัยการพ่ึงพาธรรมชาติ 
ชาวอีสานเรียกขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ว่า ฮีต-คอง ถือเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตให้ทุกคนร่วมกัน
ปฏิบัติตามเพ่ือความสงบสันติและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 
 (ง) อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
 ชาวอีสานมีการนับถือประเพณีในระบบฮีต-คองอย่างเคร่งครัดมาแต่โบราณ ระบบฮีตสิบ
สอง-คองสิบสี่ เป็นการผสมผสานวิถีการด าเนินชีวิตเข้ากับความเชื่อทางศาสนาอย่างกลมกลืนก่อให้
เกิดลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมประเพณี ที่สามารถน าไปใช้ได้ในระบบต่าง ๆ คล้ายกับเป็นกฎหมาย 
หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม ที่ซ่อนอยู่ภายในประเพณีอีกชั้นหนึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวอีสาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมให้คงอยู่ และเป็นเครื่อง
เสริมสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชาวอีสานเมื่อมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีใน
แต่ละเดือนร่วมกัน 
ประเพณีนั้นเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” หรือจารีตประเพณี  
 ความส าคัญของฮีตสิบสองคองสิบสี่ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ในจ านวนประเพณี 12
เดือนของชาวอีสานนี้ มีจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อหลักในการกระท า ได้ 4 ประเภท กล่าวคือ 
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 (1) ประเพณีที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด 6 เดือน คือ เดือนเจียงเดือนสามเดือนสี่ 
เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง63 
 (2) ประเพณีที่เกี่ยวกับการท ามาหากิน เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในไร่นา
ตลอดจนความบริบูรณ์ของฝน มีทั้งหมด 3 เดือน คือ เดือนยี่ เดือนหก และเดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อ 
ตามแบบธรรมชาตินิยมหรือความเชื่อเก่ียวกับผีนั่นเอง 
 (3) ประเพณีเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการด ารงชีวิตของคนในสังคมหรือในหมู่บ้านให้
อยู่เป็นสุข มีทั้งหมด 2 เดือน คือ เดือนห้า และเดือนเจ็ด ซึ่งจะมีลักษณะของความเชื่อถือผีผสมกับ
พิธีกรรมแบบพราหมณ์อยู่ในประเพณีเดียวกัน 
 (4) ประเพณีเกี่ยวกับความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ มี 2 เดือน คือ เดือนเก้า และ
เดือนสิบ ซึ่งจะผสมความมุ่งหมายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์และแสดงความกตัญญูด้วย เป็นต้น 
 กิจกรรมทั้ง 12 เดือนนี้ ถือเป็นประเพณีหลักของชาวอีสานทั่วไปที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเพณีเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพียงร่วมแรงร่วมใจกันของ 
ชาวบ้านสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที่เต็มไปเดียวความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละ 
แรงกายแรงใจเพ่ือการกุศล ความสมานสามัคคีตลอดจนความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี 
 

 4.1.4  กลุ่มชาติพันธุ์เยอ 
  ชาวเยอ เป็นชาวพ้ืนเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตนเองว่า กวยมี
ความหมายว่า คนหากจัดกลุ่มแล้ว ชาวกเยอจัดอยู่ในกลุ่มของชาวเยอ มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน ซึ่งมี
เพียงบางค าเท่านั้นที่แตกต่างกัน ชาวเยอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในแถบอีสานใต้และอีสานเหนือ
บางส่วน รวมทั้งฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ในครั้งที่กษัตริย์ขอมปกครองนครจ าปาศักดิ์นั้น ชาวข่าเป็นชนอีก
กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น ชาวข่าเรียกตัวเองหลายอย่าง เช่น จะ ระแด บูร กูย ฯลฯ ข่ามีอยู่ 2
กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มที่อยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง 
  2. กลุ่มท่ีอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เยอ เดิมอยู่ในเขตเมืองอัตบือ 
แสนแป สารวัน อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเมื่อใดไม่ปรากฏ 
  ชาวเยอได้อพยพจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ าโขงเพ่ือขยายอาณาเขตและหนีภัย
สงคราม มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นแบบการค้า การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผู้น ามีบทบาทลดลงผู้คนมีเสรีภาพ มีความคิดเห็นมากขึ้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้แก่ 
การสาธารณูปโภค ด้านนิเวศวิทยา การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมความนิยมด้านวัตถุมีมากขึ้นศรีสะ
เกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชน 4 เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว 14 ในอดีตชนเผ่าลาวเขมรเคย
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ปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการปกครอง4 
ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือ กวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้ง 4 เผ่า มีภาษาพูดในท้องถิ่นของ
ตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง
ที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน คือ เป็นดินแดนของหลายเผ่าที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอีสาน มีพ้ืนที่ประมาณ 
8,800,000 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 515 กิโลเมตร (โดยทางรถไฟ) แบ่ง การ
ปกครองออกเป็น 22 อ าเภอ มีประชากรประมาณ 1 ล้านกว่าคน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปัจจันตเขต มี
พ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศเขมร และยู่ใกล้กับประเทศลาว สองประเทศนี้เปรียบเหมือนเมืองพ่ีเมือง
น้อง เพราะมีวัฒนธรรมทางภาษาคล้ายคลึงกันกับคนไทยที่อยู่ทางภาคอีสาน ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้
จังหวัดศรีสะเกษ มีคนหลายเผ่า ได้แก่ชนเผ่าลาว เผ่าเขมร เผ่าส่วย และเผ่าเยอ ซึ่งแต่ละเผ่ามี
ลักษณะวัฒนธรรมเป็นของตนเองมีความสัมพันธ์อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะกลุ่มชนคนเผ่าเยอ “บ้าน
โพนค้อ” ต าบลโพนค้อ อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีประชากรเกือบ 3,000 
คน ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ10 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 ถนนสายศรีสะ
เกษ-กันทรลักษ์ 
  (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย 
  ผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือผ้าสีต่าง ๆ เป็นโจงกระเบน มีผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่
เครื่องประดับมีสร้อยคอรูปแบบต่าง ๆ ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกคอกลมหรือคอตั้ง 
สีสันต่าง ๆ นุ่งผ้าถุงโจงกระเบน มีเสื้อสีสันต่าง ๆ แต่ไม่มีลวดลายอยู่ด้านใน มีตุ้มหูเป็นเครื่องประดับ
ที่ส าคัญ การแต่งตัวของชาวเผ่าเยอ ในดั้งเดิม ผู้ชายใส่เชิ้ตไม่มีคอปกสีกรมท่า กางเกงขายาวสีกรมท่า
และมีผ้าขาวม้ามัดเอว ผู้หญิง ใส่เสื้อสีด าเทา ใส่ผ้าไหม (ผ้าถุง) สีด า และสีกรมท่า หรือสีอ่ืน ๆ และมี
ผ้าไหมพาดผ่านไหล่ซ้ายลงไปบรรจบกันบริเวณเอวด้านขวา คนเผ่าเยอแท้ทุกคน15 จะมีสีผิวเหลือง
ขาวเหมือนจีน คนเผ่ากูยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ เห็นได้จากการปลูกบ้านเป็นกลุ่ม ลักษณะของ
บ้านจะเป็นบ้านสองชั้น ใต้ถุนโล่งเพ่ือใช้เลี้ยงควาย หรือวัว หลังคาจะท าจากฟางข้าว ผนังหรือกั้นห้อง
จะเป็นไม้ไผ่สาน ซึ่งในปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว ส่วนเสาและพ้ืนบ้าน จะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไป 
  (ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
  ภาษาเยอ เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนมากทุก ๆ ค า จะพูดกันเป็นเสียงสามัญ
(สามัญ เอก โท ตรี จัตวา) ในประโยคบอกเล่า แต่ในประโยคค าถาม พยางค์สุดท้ายจะเป็นเสียงตรี 
หรือ จัตวา ในปัจจุบัน ภาษาเยอได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และกลายเป็นภาษาเยอสมัยใหม่ เช่นจะมี
บางค าที่เป็นภาษาไทยบ้างเช่น ฮัวใจ (หัวใจ) ภาษาอีสานบ้าง และภาษาที่เรียกสิ่งของที่ไม่เคยมีมาใน
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สมัยโบราณ มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง16 เช่น วัฒนธรรมทางภาษา เยอมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน 
เคยคิดประดิษฐ์อักษรพร้อม ๆ กับชนชาติเขมร 
  (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
  ความเชื่อ เป็นสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของมนุษย์ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่
แสดงออก ความเชื่อจะเป็นแรงดลใจให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง ๆ อันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้
ดังนั้น ความเชื่อ จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลและสังคมพระพุทธศาสนา มีหลัก
ค าสอนที่ให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเป็นพ้ืนฐาน แต่เป็นศรัทธาที่มีเหตุผล ที่ผู้ศรัทธาสามารถน าไปสู่
การพัฒนาปัญญาได้ กรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาและเป็น
หลักธรรมที่มาจากศรัทธาพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์17 แสดงให้เห็นถึงความคิดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม อันน าไปสู่การ
ก าหนดคา่นิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม 
  ชาวกเยอมีความเชื่อเช่นเดียวกับคนอีสานทั่วไป เช่น เชื่อผีสางนางไม้ ผีฟ้า พญาแถน เชื่อ
ผีปู่ตา ผีนาตาแฮก เชื่อบุญ เชื่อบาป เข้าวัดฟังธรรม ยึดฮีตโบราณ คือ แต่งงานต้องสู่ขอ ถือเป็นจารีต
ประเพณีอันดีงามของสังคม พิธีกรรมที่โดนเด่นของชาวเยอ คือ พิธีกรรมบวงสรวงพระยากตะศิลา  
เป็นพิธีกรรมที่กระท าขึ้นเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษ ซึ่งพระยากตะศิลาน ากลุ่มชาติพันธุ์เยอที่อพยพจาก
ลาวใต้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ  
  (ง) อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
  สะไน เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เป่า แต่ชุมชนให้ความส าคัญของการเป่าน้อยมาก เป็นผลให้สะ
ไน เลือนหายไปจากความเชื่อของคนในชุมชนโดยเฉพาะลูกหลาน ซึ่งไม่เคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับสะไนไม่
เคยรับรู้ว่า สะไน คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเสียงของสะไน คือ พลังในการดูแลตนเองเพ่ือให้พ้นจาก
อันตราย ดูแลชุมชนเพ่ือความสงบ สมบูรณ์ คติ ความเชื่อ ความส าคัญด้านวัฒนธรรม กล่าวคือ-สะไน 
เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อของชาวเยอชาวเยอเชื่อว่า การเป่า
สะไนสามารถปกป้องคุ้มครองภัยได้-เสียงของสะไน คือ สิ่งส าคัญในการปกป้องคุ้มภัย ท าให้เกิดความ
เชื่อมั่น ความมั่นใจในความปลอดภัยการให้ความส าคัญของสะไนว่าเป็นสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ นั้น สะไน
สามารถปกป้องคุ้มภัยได้โดยเฉพาะเสียงของสะไน ซึ่งหากมีการบูรณาการถึงขั้นให้เกิดความเชื่อในหมู่
ลูกหลานว่าใครได้ฟังเสียงสะไน ชีวิตจะมีความสุข จะเป็นการสร้างความส าคัญของสะไนได้ดียิ่ง สะไน 
เป็นภาษาเขมรแปลว่า “เขาสัตว์” ถ้าเป็นเขาควายก็จะเรียก “สะไนกะไบ” สะไน เป็นเครื่องเป่าของ

                                                           

 16 สัมภาษณ์  นายขวัญชัย  ไชยโพธ์ิ, ประธานสภาวัฒนธรรม, อ าเภอขุขันธ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 23  
เมษายน 2562 

 17 สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติคณานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอบึงบูรพ,์ อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  
เมษายน 2562. 
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ชาวเยอท าจากเขาสัตว์ (เขาควาย) เรียกเป็นภาษาเยอว่า “ซั้ง” หรือ “ซั้งไน” การที่ชาวเยอ นิยมน า
เขาควายมาท าสะไน เนื่องจากเขาควายมีรูลึกตั้งแต่โคนเขาจนถึงปลายเขา ท าให้เจาะรูจากปลายเขา
ได้ง่าย ส่วนเขาวัวนั้น รูจากโคนเขาถึงปลายเขาไม่ลึกพอจึงไม่นิยม ตามหลักความเชื่อของชาว เยอ 
ดังนั้น สะไนจึงเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม หรือกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ เท่านั้น เช่น พิธีกรรม
บวงสรวงศาลพระยากตะศิลา การแข่งขันเรือ และเป็นการเป่าเพ่ือบูชาสังข์ (หอยสังข์) ยังไม่นิยม
น ามาเป่าเพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือผ่อนคลายใด ๆ 

 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์  
เฉพาะตัว เพราะมีระบบนิเวศ ความเชื่อที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นจากการสั่งสม เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
การศึกษาทดลองโดยชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งแบบตัวต่อตัว คือ ภายใน 
ครอบครัว พ่ีน้อง เครือญาติ หรือแบบวัด แบบส านัก แบบกระบวนการชุมชนผ่านกิจกรรมของชุมชน 
การสั่งสมที่ยาวนานกลายเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกฎ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ผสมผสาน  
ความเชื่อท้องถิ่นที่แฝงอยู่เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของคน ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา มีการถ่ายทอดผ่าน 
การซึมซับในแบบบูรณาการรอบด้าน คือ ทั้งแบบการเล่าสืบต่อ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบทอด  
ทางสายสกุล การด าเนินไปของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเหล่านี้ ชุมชนได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์โดย ชุมชน
เอง จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ต้องถือปฏิบัติ กลายเป็นกฎระเบียบทางสังคม เพื่อจัดการ ความสัมพันธ์
ระหว่าง คน กับชุมชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีกรรม คติธรรม และความเชื่อ ดังนั้น คติ ค าสอน ที่
มีในพิธีกรรม งานบุญ การละเล่น นิทาน ต านาน เรื่องบอกเล่า จารึกใบลาน งานศิลปะ  บันเทิง 
ตลอดจนงานแกะสลักหรือจิตรกรรม ทั้งหมดนี้คือ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาที่เกิดจากคนในอดีตเป็นผู้
รังสรรค์ซึ่งวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่กับชีวิตประจ าวันของชุมชนจนกลายเป็น วิถีชีวิตการ
อยู่ร่วมกันของชุมชน 

 อัตลักษณ์ของคนอีสานเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของคนอีสานได้อย่างดีและสิ่งที่  
สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่ทุกคนมอง ที่ทุกคนเห็น บอกได้เลยว่านั้นคือคนอีสาน สิ่งที่บอกหรือ 
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคนอีสานก็คือ การแต่งกาย ความเชื่อ วัฒนธรรม และภาษาอีสาน  มีทั้ง
ภาษาที่เป็นบทกลอนหรือเรียกอีกอย่างว่า ผญา เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพ  ชน
เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษา ลักษณะส าคัญของอัตลักษณ์ยังเป็นเรื่องของการใช้  
สัญลักษณ์ เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ จะกระท าโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลาย  
รูปแบบ ในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ ก็ยังเกี่ยวข้องกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเรา อย่างมากท้ังใน 
ด้านของอารมณ์ ความรู้สึกเรา เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับ  
ตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่ซ้อนทับกันอยู่ 

 จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ 
 (1) ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
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 (2) ระดับอัตลักษณ์ทางสังคม 
 การที่สังคมก าหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็น 

เพ่ือน ความเป็นสามีภรรยา ภาษา สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง เป็นสิ่งส าคัญในการ  
แสดงให้เห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบ้าง คนและการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้าง 
ความต่างจากคนอ่ืน ในความเข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอัตลักษณ์  ต่าง 
ๆ อย่างตั้งใจ อัตลักษณ์เหล่านั้นยังเป็นผลผลิตที่ส าคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่และความสัมพันธ์  
ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน อัตลักษณ์จึงได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู่  
อย่างไรก็ตามการที่เรามองตัวเราอย่างไรและคนอ่ืนมองเราอย่างไรมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป  
เนื่องจากวัฒนธรรมแต่ละพ้ืนที่มีความโดดเด่นต่างกันไม่ว่าจะในเรื่อง ภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรม 
ล้วนมีความส าคัญต่อคนในพ้ืนที่ และเป็นอัตลักษณ์ท่ีชวนให้คนต่างถิ่นได้เข้ามาสัมผัส  ความเป็นชนสี่
เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ อย่างภาคภูมิใจ 
 
4.2 ผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 ในการศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ได้พัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาวะเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอาศัย โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน

จงัหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งให้ความรู้  

 คณะผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง 2 เขตเทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองศรี

สะเกษ และเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ และ นโยบายโดยรวมของจังหวัด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรีสะเกษ โดยแบ่ง เรื่องเป็น 3 กลุ่ม คือ  

 1. นโยบาย 

 2. ระบบและกลไก 

 3. กระบวนการ 

 จากการศึกษาวิจัย พบว่า ทั้ง 2 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ ได้มี  

รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในจังหวัดศรีสะเกษ และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ดังนี้ 
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 4.2.1 นโยบายการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะ

ผู้สูงอายุ ซึ่งระบุไว้ใน บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ข้อที่ 5.2.4 ความว่า พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า

สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม18    

 1. นโยบายการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้กล่าวถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภวะผู้สูงอายุดังกล่าวนั้น ทาง

เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ด าเนินกิจการส่งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ โดยมีการการด าเนิน

กิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ19 ได้แก่  

 1) การส่งเสริมรายได้และการมีงานท าผู้สูงอายุ ควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทั้ง

ด้านวิชาการ และการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยแก่ผู้สูงอายุ เพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเอง

อย่างต่อเนื่อง  

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมอง

ของชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

 3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็น

ทางกายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน

ด้านการจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

 นโยบายภาพรวมของเทศบาล (ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)   

 -ส่งเสริมและสนับสนุนในการยกระดับความ สามารถบุคลากรทางด้านสาธารณสุข   (อส

ม.) ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  

                                                           
18 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี. 
 19 ดร.ฉัตรมงคล  อังคสกุลเกียรติ , นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ, 7  มีนาคม 2562. 
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 พันธกิจ (Mission) 

 -ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษอนามัยของประชาชน 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 -ประชาชนได้รับการศึกษาทั่งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง  เสมอภาค  และมีคุณภาพ  มี

สุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงและสืบสานประเพณี  ประชาชนสามารถด ารงชีวิต

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เป็นธรรมและเสมอภาค 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษา และวัฒนธรรม 

 -ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 -ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือสร้าง

หลักประกันความม่ันคง 

 -แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) 

 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 -งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด 

 -งานการศึกษา ส านักปลัด 

 -คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 -กองทุนหลักประกันสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษแห่งชาติ 

 -คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษแห่งชาติ 

 -โครงการต่างๆ ได้แก่20 

      1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเจียงอีศรีมงคลวนาราม 

         1.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 

        ผู้สูงอายุ 

          1.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

                                                           

 20 สัมภาษณ์  นางสมพร  สังข์สุวรรณ , ผู้อ านวยการกองสวัสดิ์การสังคม , 7  มีนาคม 2562. 
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          1.3 เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย 

        และจิตใจ 

          1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

          1.5 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

         1.6 เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองศรีสะเกษให้ด ารงสืบทอด

ต่อไป 

      2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

          2.1 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของคนชรา 

      3. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 

          3.1 เพ่ือให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย 

          3.2 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษแข็งแรง 

     4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 

       4.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

       4.2 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

       4.3 เพ่ือส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 

       4.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ 

        กาย จิตใจ และสังคม 

 

 2. ระบบกลไกการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 จากการศึกษาพบว่าระบบกลไกเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) โดยมีส่วนงานเครือข่ายและเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนระบบกลไกใน

การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ จากส่วนงานต่างๆดังนี้ 

 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 -งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด 

 -งานการศึกษา ส านักปลัด 

 -คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 -กองทุนหลักประกันสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษแห่งชาติ 
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 -คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษแห่งชาติ 

 -โครงการต่างๆ ได้แก่ 

     1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 

          1.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 

        ผู้สูงอายุ 

          1.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

          1.3 เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย 

                           และจิตใจ 

          1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

          1.5 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

          1.6 เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองศรีสะเกษ ให้ด ารงสืบทอด 

  ต่อไป 

     2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

          2.1 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของคนชรา 

     3. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 

          3.1 เพ่ือให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย 

          3.2 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษแข็งแรง 

    4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุวัดเจียงอีศรีมงคลวรารม 

       4.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

       4.2 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

       4.3 เพ่ือส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 

       4.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ 

  กาย  จิตใจ และสังคม 

 

 3. กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ของโครงการศูนย์การ

เรียนรู้ผู้สูงอายุวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม มีกระบวนการดังนี้ 
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 1. การด าเนินงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรี

มงคลวนาราม 

 2. ปฏิบัติงานโดยมีพ้ืนที่เป็นที่ตั้งในการพัฒนา  

 3. ใช้ทุนและศักยภาพด้านบุคคลในชุมชน  

 4. สร้างกฎหลักเกณฑ์ร่วมกัน มีการก าหนดขอบเขตการท างานและภาระหน้าที่ความ 

    รับผิดชอบที่ชัดเจน มีผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 

    ภายนอกอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมรวมไปถึงบุคลากร 

    ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษทีป่ฏิบัติหน้าที่ในส่วนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 

    ใน ทุกกิจกรรม 

 5. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็น 

     หลัก และมีงบประมาณบางส่วนมาจากภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย รวมไปถึงผู้มีจิต 

     ศรัทธาร่วมบริจาค  

 6. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเจียงอีศรีมงคลวนา 

     รามที่  ได้มาจากการให้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

                  และเงิน บริจาคจากชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การศึกษาผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 4.2.2 นโยบายการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 

 1. นโยบายการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์ นายไอคุ้น ปัญจศุภวงศ์ ได้

กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภวะ

ผู้สูงอายุดังกล่าวนั้น ทางเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ ได้ด าเนินกิจการส่งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

โดยมีการการด าเนินกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ21 ได้แก่  

 1. สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 

    2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ได้รับทุกคนตาม 

                                                           

 21 สัมภาษณ์ นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์, นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ
, 30  เมษายน 2562. 
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     หลักเกณฑ์อย่างทั่วถึง 

    3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

        ท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา การออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 

 พันธกิจ (Mission) 

 -ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ิม 

  ทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 เป้าประสงค์ 

 -สังคมชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 แนวทางพัฒนา 

    1.สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพ

การ ให้บริการทางสาธารณสุข 

    2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

 2. ระบบกลไกการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 

 ส าหรับกลไกในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุต าบลบึงบูรพ์ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์น าโดย

นายกเทศมนตรีบึงบูรพ์ ได้ด าเนินตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2563) โดยมีส่วนงานเครือข่ายต่างๆ

มาร่วมได้แก่  

 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 -ส านักปลัด 

 โครงการต่างๆ 

    1. โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ(สปสช.)  

       -เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขในต าบล 

    2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งต าบลบึงบูรพ์ 

       2.1 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุทั้งระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

        2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติด 

        เตียง 
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       2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่ทั้งระดับหมู่บ้านและต าบล 

       2.4 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการดูแลผู้สูงอายุ   

 3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

       -เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 4. โรงเรียนผู้สูงอายุวัดวิสุทธิโสภณ 

          1.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 

        ผู้สูงอายุ 

          1.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

          1.3 เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย 

        และ จิตใจ 

          1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

          1.5 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

          1.6 เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลบึงบูรพใ์ห้ด ารงสืบทอด 

       ต่อไป 

 

 3. กระบวนการการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ 

 กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้

พ้ืนที่เป็นตัวตั้งต าบลบึงบูรพ ์พบว่า 

1. จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้   
      ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองและผู้อ่ืนให้มีสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษดีทั้ง 
     ร่างางกาย และจิตใจ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองโดยตรงและสังคม 

 2. จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบึงบูรพ ์ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลตนเอง 
     และมีการร่วมมือกันปฏิบัติงานของชมรมอย่างเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องกันมาอย่าง 
     สม่ าเสมอ 
 3. จัดกองทุนและสวัสดิการในด้านต่างๆ เพ่ือดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 
 4. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน 
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 4.2.3 นโยบายการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

(อบจ.) 

 1.นโยบายการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 จากการศึกษาวิจัย พบว่า นายวิชิต ไตรสรณกุล (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ

เกษ) ได้กล่าวถึงนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถึงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ว่าทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการ22 ดังนี้ 

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 

    1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการกองทุนส าหรับ อสม. องค์กรประชาชนด้านสุข

ภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนกิจกรรม อสม. องค์กรผู้สูงอายุและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในด้านการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ 

    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก สตรี คนชราและ

ผู้ด้อย โอกาส 

 2. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร ภาคประชาชนทุกกลุ่มในทุกๆ ด้าน 

ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ อสม. ส.ต.บ. ชรบ. เยาวชน อป.พร. ทหารกองหนุน และทหารผ่าน

ศึก23 เป็นต้น 

 พันธกิจ (Mission) 

 -ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรี

สะเกษอนามัย 

 เป้าประสงค์ (Goals) 

 -การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมีสุขภาวะ

ผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษอนามัยที่ดี สังคมเข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

                                                           

 22 สัมภาษณ์ นายวิชิต  ไตรสรณกุล,  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ,  6  มีนาคม 2562. 
 23 สัมภาษณ์ นายนิรันดร์  ชูสิทธ์ิ, ผู้อ านวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม,  องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม 2562. 
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 -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม 

 -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ

ประชาชน 

 2. ระบบกลไกการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 ส าหรับกลไกในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีส่วนงานเครือข่ายต่างๆมาร่วม24  ได้แก่  

 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 -ส านักปลัด 

 -กองแผนและงบประมาณ 

 -กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ 

 -คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ 

 -โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

    1. โครงการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษชุมชนด้านการพัฒนา

ศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะ

เกษ 

     1.1 กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

        และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

     1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉิน  และ 

        การปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต 

 2. โครงการสืบทอดภูมิปัญญาพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ 

 3. กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ของโครงการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาวะผู้สูงอายุ

จังหวัดศรีสะเกษชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจ าเป็นต้อง

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกษ25  พบว่าได้มีการ 

                                                           

 24 สัมภาษณ์  นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค , องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 6  มีนาคม 2562. 
 25 สัมภาษณ์  นางณชา  ดอนทราย , องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม 2562. 
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 -แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรี

สะเกษจังหวัดศรีสะเกษ 

 -ก าหนดระเบียบกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาวะผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ 

 -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูชุมชนด้านการพัฒนาสมรรถภาพ

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้องรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกษ 

 -รับสมัคร 

 -ด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 -ติดตามประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโครงการ 

 -สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 ผลจากการวิเคราะห์  พบว่า  รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการสร้างนโยบายที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนผู้สูงอายุ กระทรวง
สาธารณสุข แผนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาก าหนดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี โดยก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

 ในแผนผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของประชากรเมื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีโครงการ
ด าเนินงานอยู่ 2 โครงการคือ มีโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ และมีโครงการ
ครอบครัวอบอุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจะมีการส่งเสริมการจัดตั้ง และการ
ด าเนินงานผู้สูงอายุและเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบการคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
ให้บริการผ่านโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และจัด
สถานที่ให้เอ้ือต่อผู้สูงอายุ 

 ส่วนแผนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริหารสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย 
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1. การสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ  เพ่ือการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและมีภาวะพ่ึงพิงผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในเชิงนโยบาย 

 2. สร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดบริการของท้องถิ่นเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกโดยไม่มีข้อจ ากัดของร่างกายเป็นอุปสรรค พร้อมทั้ง
การส่งเสริมให้มีการจัดบริการเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 

3 สร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการยุติภาวะโภชนาการทุก
รูปแบบ และแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ (โครงการพัฒนาการบริการของท้อถิ่น
เพ่ือผู้สูงอายุ และคนพิการ โครงการสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอาย เพ่ือการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ : 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีความพึง
พอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

ในแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 
2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในแนวทางพัฒนา 
ได้แก่ การส่งเสริมเด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต การศึกษา  พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข และส่งเสริมการเข้าถึง
สวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน26 

ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม มีแนวทางพัฒนาได้แก่ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง  

 
4.3 วิเคราะห์การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

4.3.1 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่
เผ่า 

ในการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยได้ใช้หลักคุณภาพชีวิตใน 4 ด้านเป็นหลักในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยใช้การเลือกกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างเพ่ือศึกษา ซึ่งในการศึกษาใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า  ในการส่งเสริม
                                                           

 26สัมภาษณ์ นายนริันดร์  ชูสิทธ์ิ, ผู้อ านวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม,  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม 2562.  
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ชุมชนวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  และชุมชนวัดวิสุทธิโสภณ  โดยได้ด าเนิน
การศึกษาเชิงเอกสาร การจัดกิจกรรม  โดยใช้กิจกรรมโครงการที่ผู้สูงอายุในชุมชมจัดตั้งขึ้น ได้แก่ 
กลุ่มผู้ผู้ปฏิบัติธรรม  กลุ่มกีฬาพ้ืนบ้าน กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีกิจกรรมใน
โครงการย่อยๆ  เช่น กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ก็จะมี  การเรียนเย็บปักทักร้อย ประดิษฐ์สินค้าโอทอป 
(TOT) กิจกรรมสะล้อซอซึง ดนตรี  วรรณกรรมเพลงพ้ืนบ้าน เป็นต้น ซึ่ง กิจกรรมโครงการที่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งขึ้น จากการศึกษาวิจัย พบว่า กิจกรรมต่างๆ ได้ส่งเสริม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุสามารถตระหนักคุณค่าใน
ตัวเองที่ยังท าประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้บุตรหลานและ
ลูกหลานตนเองต่อไปได้ 

 
 1) คุณภาพชีวิตทางกาย  
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย เป็นโครงการของ
ผู้สูงอายุของวัดวิสุทธิโสภณ อันสอดคล้องกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่า ซึ่งโครงการนี้27 มีวัตถุประสงค์   

 1) เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม  
 2) เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศาสนพิธีกรรม  โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเ่ผ่าในจังหวัดศรสีะเกษ 
  3) เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มท ากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือประโยชน์ตน ชุมชน สังคม  
  4)  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพเสริม
รายได้   
  5) เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงส าคัญของตนเองในการที่จะพัฒนาได้และถ่ายทอดภูมิปัญญา
สู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปได้ ในโครงการนี้ ก็ประกอบกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม อาทิ  กิจกรรม ร าวงมาตรฐาน 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์ ร่างกาย และสังคมของผู้สูงอายุ ด้านคุณภาพชีวิตทางกาย คือได้ร่วมกัน
ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยโดยได้รับการแนะน าจาก อสม. แพทย์ประจ าต าบล มาแนะน าวิธีการออก
ก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ ท าให้ร่างกายแข็งแรง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ  กายดี ก็จะท าให้ความ
เจ็บป่วยลดลง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในบางกรณีตามวัย28 นอกจากนั้น ยังพบว่ามีกิจกรรมโครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา “ร่วมใจเพ่ือในหลวง” วันเข้าพรรษา ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุร่วมกันขุด
หลุมปลูกตนไม้ เป็นการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางกายในทางตรง ส่วนในทางอ้อมกิจกรรมการปลูก

                                                           

 27 สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติคณานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอบึงบูรพ,์ อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  
เมษายน 2562. 

 28 สัมภาษณ์ นางอ าไพ  บุญเย็น, อ าเภอบึงบูรพ,์ จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
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ป่าเป็นการสร้างบริเวณสถานที่ร่มรื่นสัปปายะ เหมาะในการปฏิบัติธรรม มีอากาศที่บริสุทธิ์  ขจัดมลพิษ
ทางอากาศ เหมาะสมเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน  นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมโครงการธรรมติดล้อ ซื่อตรง ผ่องใส ของวัดแท่นค า โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย
โดยการปั่นจักรยาน (ส าหรับผู้สูงอายุที่สามารถปั่นรถจักรยานได้) เข้ามาท าบุญในวันธรรมสวนะ โดยจะ
เน้นให้ผู้สูงอายุตระหนักในประโยชน์ในการปั่นจักรยานเข้ามาท าบุญ และ รณรงค์งดเหล้าเข้าท าบุญ และ
การบรรยายธรรมเรื่องของโทษยาเสพติดและ สุรา เป็นการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
เหล่านี้เป็นประโยชน์ทางตรง ส่วนในทางอ้อมนั้น คุณภาพชีวิตทางกายคือ ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้
เป็นบุคคลส าคัญในการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางกายถ้าอากาศไม่ดี ก็ท าให้คุณภาพ
ชีวิตทางกาย ไม่ดีไปด้วย 

 2) คุณภาพชีวิตทางจิต 

จากการวิจัยคณะผู้วิจัยพบว่า โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ท าให้ผู้สูงอายุที่

เข้าร่วมกิจกรรม เช่นร าวงย้อนยุกต์ มีความสนุกสนาน รื่นเริง มีอารมณ์แจ่มใส สามารถลดปัญหา

ความเครียด ผู้สูงอายุคลายเครียด มีความผ่อนคลายทางอารมณ์ บางคนสามารถร้องเพลงและจ าเนื้อเพลง 

และจังหวะในการที่จะก้าวเดินและฟ้อนร าในจังหวะเดียวกัน การรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุ มีขวัญและ

ก าลังใจในการด าเนินชีวิตที่แจ่มใส มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นภาระแก่สังคม มีความรู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า มีความสุข ไม่ถูกทอดทิ้งจากชุมชนให้โดดเดี่ยวตามล าพัง  ส่วนทางด้านโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติ นั้น พบว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทางจิตใจ คือ มีความภาคภูมิใจ และเต็มใจที่จะท าตนให้เป็น

ประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฯ รัชกาลที่ 9   พร้อมกันนั้นผู้สูงอายุยังมีความอ่ิมเอิบใจที่ได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ เป็นไป

ตามแต่จิตอาสา บางท่านไม่สามารถเดินทางไปปลูกป่าร่วมกับผู้สูงอายุรายอ่ืน แต่ก็ปลูกต้นไม้ภายในเขต

บริเวณพ้ืนที่หรือบานของตนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  และอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการ ธรรมติดล้อ 

ซึ่งตรง ผ่องใส คณะผู้วิจัยพบว่า เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทางด้านจิตใจ คือ มีความสุขใจที่ได้

ร่วมท าบุญ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม มีความมั่นคงทางจิตใจ มีที่พึงทางจิตใจ พระพระรัตนตรัยเป็นที่พึง

ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคง เข้มแข็ง ใช้ชีวิตด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข มีจิตใจสุขสงบร่มเย็น 

 3) คุณภาพชีวิตทางปัญญา 

 จากการวิจัยคณะผู้วิจัยพบว่า โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย เยี่ยมบ้าน

ผู้สูงอายุนั้นท าให้นักวิชาการได้มีโอกาสเข้าไปแนะน าผู้สูงอายุในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรี
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สะเกษ ที่ถูกต้องมีความรู้ สามารถในการด าเนินชีวิตตนเองได้แทบจะไม่ต้องพึงพาบุคคลอ่ืน โดยมีการให้

ความรู้ปรับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และยังได้มีการแนะน าการด าเนิน

ชีวิต ประเภทของผู้สูงอายุในแต่ละประเภท เช่น ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  ตลอดจนถึง ให้

ข้อเสนอแนะและแนะน าส าหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ท าให้

ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง29  นอกจากนั้น กิจกรรมโครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าว

อร่อย ก็เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้สูงอายุด้วยกัน และ

เยาวชนได้มีการสืบสารภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  ตลอดถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สรรพคุณสมุนไพร  

 4) คุณภาพชีวิตทางสังคม  

จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ด าเนินการนั้น ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมผู้สูงอายุ

ดังกล่าวคือ  ได้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการ สืบความเก่าเล่าความหลัง ซึ่งบางเรื่องพบว่าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ชมชน หมู่บ้าน ที่ไม่ได้

มีการบันทึก มีการบอกเล่าต่อๆกันมา จนถึงยุคสมัยวัยผู้สูงอายุได้เล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

นอกจากนั้น ผู้สูงอายุยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลยิบยื่นแบ่งปัน ก่อให้เกิดความ

สมัครสมานสามัคคีพร้อมเพียงกันเป็นหมู่คณะ 

4.3.2 การใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในการส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุในจังหวัด

ศรีสะเกษ 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ  มีความยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยแบ่งเป็น วัฒนธรรมการใช้ภาษา วัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมการ
ด ารงชีวิต วัฒนธรรมทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และ วัฒนธรรมในการกิน โดยจะพบว่า 
วัฒนธรรมในการกินถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะ
เกษ  
 จากการศึกษาวิจัยคณะผู้วิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีส่วนประกอบส าคัญโดยสอดคล้องกับ นพ.ธีรพล โต

                                                           

 29 สัมภาษณ์ นางสาวเทียบ  จินาวัลย์, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
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พันธนนท์30 รองอธิบดีกรมอานามัย แนวโน้มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการเตรียมความ
พร้อมรับมือ อาจส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษเศรษฐกิจและสังคมได้ 
โดยเน้น 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะ
เกษและป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง และชะลอการเกิดโรคเรื้อรัง กลุ่มท่ี 2 คือผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยให้สามารถรักษาตนเอง และบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้ดีขึ้นได้จากการพิการหรือทุพพลภาพ  
ทั้งนี้ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษผู้สูงอายุ
ตามหลัก 5 อ. ได้แก่  
 อ.ที่ 1  คือ อาหาร  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการบริโภคอาหารที่พอดี 

เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษและครบ 5 หมู่ ครบ 3 มื้อ ตรงเวลา ของผู้สูงอายุ 

เช่น ทานปลา ผัก ผลไม้ มากกว่าเนื้อสัตว์  

- งดการบริโภคอาหารพ้ืนบ้านที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ

เช่น ลาบดิบ ก้อย ปลาร้าดิบ เป็นต้น 

- การบริโภคอาหารที่ปรุงเอง งดเว้นสารที่เป็นอันตราย เช่น ผงชูรส ไม่ทานอาหา ร

พ้ืนบ้านที่มีรสจัด 

- บริโภคอาหารแบบพื้นบ้าน เช่น พืชผักสวนครัว มีพืชผักต่างๆ กุ้ง ปลาในธรรมชาติ 

- การหลักเลี่ยงอบายมุข เช่น บุหรี่ สุราต่างๆ โดยเฉพาะสุราที่ต้มตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

- การใช้ภูมิปัญญาและสมุนไพรพ้ืนบ้านในการบ ารุงรักษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรี

สะเกษและการรักษาโรค 

- การควบคุมน้ าหนัก เช่น ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมัน น้ าตาลมาก งดการทานของ

หวาน แต่ทานผัก ผลไม้ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ที่ปลอดสารพิษ ทานขนมท่ีเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแทนขนม

หวานที่ขายตามท้องตลาด เช่น ข้าวต้ม ข้าวหลาม การดื่มน้ าสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เป็นต้น 

- รับประทานอาหารสมุนไพรพ้ืนบ้าน เช่น แกงแคปลา-ไก่, ต้มย า, ย าพ้ืนเมือง, แกงอ่อม 

เพราะอาหารเหล่านี้มีพืชผักสมุนไพรหลายชนิดผสมอยู่ 

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการบริโภคอาหารที่พอดีและเพียงพอต่อร่างกาย 

เช่น ผู้สูงอายุควรได้รับผักและผลไม้ทุกวัน เพ่ือช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่ และควรต้ม

หรือนึ่งให้สุกก่อน ผลไม้ควรเป็นผลไม้ที่มีเนื้อนุ่ม เคี้ยวง่าย เช่น มะละกอสุข กล้วยสุข ส้ม เป็นต้น 

ผู้สูงอายุควรดื่มน้ าวันละ 6-8 แก้วต่อวัน เป็นต้น 
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- ควรกินอาหารให้เป็นเวลาสม่ าเสมอ ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง อาหารที่กินควรมี

ความหลากหลายไม่จ าเจและเป็นอาหารที่ครบ 5 หมู่ มื้ออาหารส าหรับผู้สูงอายุควรเป็นมื้อเล็กๆ 

เนื่องจากปัญหาการย่อยและการดูดซึมที่ลดลงดังผู้สูงวัยจึงควรได้รับอาหารว่างระหว่างมื้อ จะช่วยให้

ผู้สูงวัยได้รับพลังงานที่เพียงพอ อาหารว่างที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ถั่วเขียวต้มเปื่อย นมถั่ว

เหลือง เป็นต้น 

- หากรับประทานอาหารประเภท แหนม ปลาส้ม ปลาฟัก เป็นต้น ควรท าให้สุกก่อน  

อาหารดังกล่าวพบว่าเป็นอาหารพ้ืนบ้านและเป็นวิถีชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกษที่ชอบ

รับประทานอาหาร ซึ่งอาหารบางชนิดเป็นอาหารประจ าท้องถิ่นพืชผักตามธรรมชาติแต่ก็ท าให้ถูกหลัก

อนามัยดังกล่าว 

 อ.ที่ 2  คือ ออกก าลังกาย โดยออกก าลังกายทุกส่วนสัด กระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจ 

ผู้สูงอายุควรเคลื่อนไหวออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม มีหลากหลายวิธี 

เช่น ยืดเส้นยืดสาย ยืดเหยียด ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เดินเร็ว ขี่จักรยาน ว่ายน้ า เป็นต้น และ

หลีกเลี่ยง การแข่งขัน ออกแรงเกินก าลัง ความเร็วสูง เกร็ง เบ่ง ยกน้ าหนัก การอยู่ในสถานที่ร้อนอบ

อ้าว อากาศไม่ถ่ายเท อยู่กลางแดดจ้า  นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยยังพบว่า ในการออกก าลังกายยังเป็น

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านออกก าลังกาย ยังรวมไปถึงการพักผ่อน ที่เพียงพอ เช่น ควรนอน

หลับ 6.5 ชั่วโมง/วัน  

- การพักผ่อนโดยการสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งสมาธิ 

- การออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน และไม่หักโหม เหมาะสมกับวัย เช่น เดินจงกรม 

โยคะ การเดินแกว่งแขน การเดินเร็ว เป็นต้น หรือการช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ เช่น งานบ้าน 

งานที่ถนัด เป็นต้น 

- การท ากิจกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม เช่น การออกไปพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบ้าน การท า

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น การตกแต่งประดับประดาเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น 

เป็นต้น การเที่ยวกับคณะประเภทธรรมสัญจร โบราณคดีสัญจร เป็นต้น 

- การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมธรรมติดล้อ โดยผู้สูงอายุปั่น

จักรยานไปท าบุญตามวัดต่างๆ ในวันธรรมสวนะ เป็นต้น กิจกรรมร าวงมาตรฐาน กิจกรรมกายบริหาร 

 อ.ที่ 3 คือ อารมณ์ คือ จิตใจแจ่มใส รื่นเริงยินดี ชีวีสดใสด้วยรอยยิ้ม จิตแจ่มใส มองโลก

ในแง่บวก ไม่เครียด ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ลูกหลาน คนรอบข้าง  
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- การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุโดยที่ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และ

ประสบการณ์ เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นทรัพยากรที่คุณค่า จึงถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม จึงมีบทบาทส าคัญในการอบรมสั่งสอน อบรมเลี้ยงดูกล่อมเกลาบุตรหลาน ให้เป็นพลเมืองดี 

โดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ผู้สูงอายุจะคอยให้ความช่วยเหลือให้

ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาได้ เช่น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่น รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เป็นต้น  

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เสียสละความสุขสบายเฉพาะตน โดยการมีจิตใจ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการให้ การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะการเสียสละที่จะช่วยให้ผู้สูอายุเกิดปีติ มี

ความสุข และมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษจิตที่ดีขึ้น 

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยยึดถือประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

เช่น การนับถือผีบ้านผีเมือง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสามัคคี 

เป็นต้น- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการมีจิตอาสา โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมการให้ (ทาน) กัน

ในชุมชน เช่น การแบ่งปันอาหารกัน การร่วมกลุ่มสมาชิกสงเคราะห์ภายในชุมชน การช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ การช่วยเหลือกันในลักษณะลงแขก เป็นต้น ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

สืบต่อกันมาในสังคมชนบท 

- การส่งเสริมผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางความรู้ของชุมชน เช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้กับอนุชนรุ่นหลัง น ามาสร้างคุณค่าในฐานะเป็นแหล่งความรู้ รวมทั้งสามารถน ามาพัฒนาเป็นมูลค่า

ได้ 

- การส่งเสริมผู้สูงอายุเป็นบุคลากรทางสังคม ที่มีคุณค่าในตนเอง เช่น การจัดพิธีสู่ขวัญ 

สืบชะตา เล่นดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นต้น ต้อนรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ทั้งภูมิปัญญา ผู้ชรา ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรี

สะเกษจิตของผู้สูงอายุโดยการฝึกสมาธิ ท าให้มีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษจิตดี  สงบ หนัก

แน่น ใจเย็น ไม่หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน นุ่มนวล เปลี่ยนคนหยาบกระด้างเป็นคนนุ่มนวล มีความคิดไปใน

ทางบวก ทางสร้างสรรค์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 

-การส่งเสริมการเจริญสติปัฏฐาน เช่น การเจริญสติในการบ าบัดอาการเครียด อาการวิตก

กังวล นอนไม่หลับ สามารถลดอาการเหล่านี้ได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีจิตใจดีงามมากขึ้น มีความเห็นอก



98 
 

เห็นใจผู้อ่ืน- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการฝึกจิตให้มีความปลอดโปร่ง การฝึกท าสมาธิใน

วันถืออุโบสถศีล เพราะสมาธิก่อให้จิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ ผ่องใส่ โปร่งโล่ง ไม่เศร้าหมอง นุ่มนวล เป็นต้น 

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการฝึกจิตให้หนักแน่น มีสติควบคุมตนเอง เพราะ
ผู้สูงอายุมักจะหลงลืม เผอเรอได้ง่าย การควบคุมจิตขณะท ากิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น 
การจักสาน การก่อฟืนไฟ เป็นต้น 

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการ 
    1) พัฒนาจิตใจและปัญญาเพ่ือให้เข้าถึงสัจจะและความดีงาม  
     2) การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ไม่ประทุษร้ายต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
ครอบครัว มิตรภาพ และสติปัญญา  
     3) การท าหน้าที่ของตนเองโดยสุจริต เที่ยงธรรม รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท าลงไปทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ 

 4) การมีเมตตา กรุณา งดเว้นจากอบายมุข มีสติสัมปชัญญะในการด าเนินชีวิตของ
ตนเอง 

 อ.ที่ 4 คือ อดิเรกสร้างสรรค์งานอดิเรก เพ่ิมพูนคุณค่า เกื้อกูลสังคม หากิจกรรมงาน
อดิเรกที่ชอบ ท าแล้วเพลิดเพลิน และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ฟังธรรม 
พบปะสังสรรค์ ให้ค าปรึกษาแนะน าฟังเพลง ปลูกต้นไม้ 

- การท ากิจกรรมที่ถนัดและงานอดิเรกที่เหมาะสม เช่น การเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน การจ้อย 
ซอ การท าผักสวนครัว การจักสาน เป็นต้น 
 อ.ที่ 5 คือ อนามัย คณะผู้วิจัยพบว่า การสร้างอนามัยดี ชีวีมีสุข น าพาอายุยืนยาว สร้าง
เสริมพฤติกรรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษที่ดี หมั่นตรวจและรักษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ควรตรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษอย่าง
น้อยปีละครั้ง ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษช่องปากและฟัน งด ละ เลิกอบายมุข บุหรี่ 
เหล้า ของมึนเมา และสารเสพติด  
 นอกจากนั้นยังพบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาและวิถีวัฒนธรรม

ชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้

เป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นกุศล มีความเพียรพยายามในการกระท าที่เป็นกุศล มีจิตใจใฝ่กุศล 

และไตร่ตรองแต่กุศลกรรม โดยการจัดปัจจัยที่สนับสนุนให้ท่านได้ถึงพร้อมด้วยกุศลกรรม เช่น การ

จัดสรรทรัพยากรที่เพียงต่อการแบ่งปัน การท าบุญกุศล การช่วยเหลือกันและกันในสังคม รวมทั้งการ

จัดทรัพยากรที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โดยมุ่งเน้นการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรี
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สะเกษที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงมุ่งสร้างปัญญา  ความตระหนักรู้ เน้นการ

พ่ึงตนเองในทุกด้าน รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษด้วย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

ที่ไม่จ าเป็น หนี้สินก็ไม่เกิดขึ้น 

 - การส่งเสริมโดยการรวมกลุ่มเพื่อเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็น

เกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่ไม่พ่ึงเทคโนโลยี เช่นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ท าให้กินอาหารที่ปลอด

สารพิษน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษที่ดี  เกิดชีวิตที่พอเพียง สิ่งแวดล้อมที่

พอเพียง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษที่พอเพียง ความเป็นอยู่ที่สมดุลเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเกษตร

อินทรีย์ เกษตรยั่งยืนที่ไม่ใช่หมายถึงแค่การเพราะปลูกพืชผลและเลี้ยงสัตว์เท่านั้น แต่หมายถึงวิถีทาง

แห่การฝึกฝนตัวตนสู่การบ่มเพราะคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความรักความเอ้ืออาทรต่อ

บุคคล สังคมและชุมชน 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย  บุคลกรในทุกภาคส่วน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าท้องถิ่น พระสงฆ์ 
ปราชญ์ท้องถิ่น ครู/อาจารย์ในพ้ืนที่ วิทยากรจิตอาสา เป็นต้น ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะ งบประมาณด าเนินการจากภาครัฐ ท้องถิ่น วัด และชุมชน การระดับทุนเสริมสร้าง
สุขภาวะในท้องถิ่น การจัดหาและจัดสร้างอาคารสถานที่ เช่น วัด สถานที่ที่ออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 
และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เพียงพอ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และ
พร้อมใช้ 

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการบริหารจัดการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในรูปของคณะกรรมการที่มีอยู่ทุกภาคส่วน การก าหนดกระบวนการบริหารจัดการไว้อย่าง
ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ การประสานงานทั้งภายในและภายนอก 
และการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นต้น การก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ เช่น วงจรคุณภาพ (Damming) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน 
(Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการน าไปปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

 ผลผลิตจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ใน 4 มิติ คือ สุขภาวะทางการที่แข็งแรง ลดโรคภัยไข้เจ็บ หรือความเจ็บป่วย การรู้จักดูแล
สุขภาวะของตนเอง เป็นต้น การมีสุขภาวะทางสังคมที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกุลกัน การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข การรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การมีภาวะผู้น า เป็นต้น การมีสุขภาวะทางจิตใจที่สงบ
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สุข ไม่เหงา ไม่เครียด เป็นต้น และการมีสุขภาวะทางปัญญาเรียนรู้ เข้าใจหลักการแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิต การและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
 ผลลัพธ์จาการด าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด าเนินวิถีชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนไปของร่างกายและจิตใจ การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ
สุข มีจิตที่มีสมรรถภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี และมีปัญญารู้เท่าทันของการด าเนินชีวิตนอกจากนั้นการ
เสริมสร้างสุขภาวะ สามารถด าเนินการเสริมสร้างได้หลายมิติ ดังนี้ 
 1) ในการด าเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านการมีส่วนร่วม องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมุ่งเน้นกระบวนการของทีม เน้นการประสานแบบไม่เป็นทางการ ใช้สื่อทาง 
Line, Facebook 
 2) เน้นมิติการมีส่วนร่วม 5 ระดับ คือ (1) ให้ข้อมูลข่าวสาร (2) รับฟังความคิดเห็น         
(3) สร้างการมีส่วนร่วม (4) สร้างความร่วมมือ และ (5) เสริมอ านาจให้ประชาชน 

 3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 2) กลไก การ
เผ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ 3 นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ/ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และ 4) ข้อตกลง/
มาตรการทางสังคม 
 4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 3 อ. คือ 
อาหาร  รับประทานอาหารครบ 3 มื้อครบทั้ง 5 หมู่ ลดความหวาน มัน เค็ม เ พ่ิมผักและ
ผลไม ้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ ามันซ้ าหลายๆครั้ง  กินอาหารหลากหลายไม่ซ้ าจ าเจ ออกก าลังกาย การ
ออกก าลังกายท าให้แข็งแรง  อายุยืน ลดการเกิดโรคเรื้อรัง อารมณ์ วิธีคลายเครียดที่ถนัด สนใจ ท า
แล้ว เพลิดเพลิน มีความสุข และด าเนินการตามหลัก 2 ส. คือ ไม่สูบบุหรี่ และ ลดการดื่มสุรา 
 5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัวเป็นกลไกส าคัญ
ในการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง อบรม
ครอบครัวให้เป็นผู้จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 6) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ เข้าใจหลักการด าเนินชีวิตที่
เป็นกฎธรรมชาติ ยอมรับว่าร่างกายของผู้สูงอายุมีการเสื่อม มีการเจ็บป่วยได้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็น
ทุกข์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หลักพุทธรรม : กฎไตรลักษณ์ หลักปฏิจสมุปบาท หลักอริยสัจ 4 เป็นต้น 
หลักธรรมส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ หลักอายุสสธรรม หลักอิทธิบาท 4 หลักอิฏฐารมณ์ 
 7) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการจัดการแบบธรรมชาติ บูรณาการวิถี
ชาวบ้าน เน้น “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ครอบครัวดูแล อบอุ่น อยู่ร่วมกันในสังคม สามัคคี กองทุน
สัจจะ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาพ้ืนเมือง  
 8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทางสังคม โดยใช้กระบวนการ 3 ก. คือ 
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(1) การบริหารจัดการสุขภาพเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม 
(2) การรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ตามวิถีชาวบ้าน 
(3) การระดมกองทุนต่างๆ ในชุมชน ควรมีการบูรณาการ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภาพ 
 9) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทางจิตใจของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้น หลักการ 
กิจกรรม และหลักพุทธธรรม ดังนี้ 

หลักการ : เมตตาเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
กิจกรรม : บิณฑบาตความทุกข์  (ท าบุญอุทิศส่วนกุศล) คาราวานบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม 
หลักพุทธธรรม : พรหมวิหาร 4 กัลยาณมิตร 

 10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทางปัญญาของผู้สูงอายุ โดย 
(1) มุ่งเน้นการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ โดยใช้กระบวนการคิดทางปัญญาตาม

หลักศาสนา มุ่งเน้นให้วัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
(2) มีการบูรณาการกิจกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชาวบ้าน วิถีวัฒนธรรม

เชิงพุทธ โดยวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
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4.4  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า 
ในจังหวัดศรีสะเกษ  

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า  

รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในจังหวัดศรีสะเกษ 

อัตลักษณ์ด้านภาษา                  
1.ภาษากูย  2.ภาษาเขมร                 
3.ภาษาเยอ 4.ภาษาลาว 

 

อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ                 
และวัฒนธรรม                     

1.ความเชื่อผี                                 
2.ความเชื่อพราหมณ์                     

3.ความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพ   

ชีวิตผู้สูงอายุ  

ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชน
เข้มแข็งเพิ่มทักษะและสมรรถนะ 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                          
1.โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)                      
2.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูง 
อายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งต าบลบึงบูรพ์                                       
3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ                
4.โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กิน
ข้าวอร่อย 

อัตลักษณ์ด้านการแต่งการ                  
1.เผ่ากูย  2.เผ่าเขมร                        
3.เผ่าเยอ เผ่าลาว 

 

อัตลักษณ์ด้าน                 
  1.กาย  2.จิตปัญญา 3.สังคม 
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รูปภาพที่  4.4  แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช ้
                อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผา่ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 จากภาพที่ 4.4 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยวิจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสูงอายุ
โดยใช้ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  จากการวิเคราะห์ พบว่าด้านอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด ศรีสะเกษ   จะประกอบด้วยความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม กล่าวคือ ความหลากหลายทางด้าน ภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรม  ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ สี่กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ลาว เขมร กูย 
และเยอ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในศรีสะเกษต่างมีวิถีชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของ
ตน   แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบึงบูรพ์  ได้ก าหนดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา  1. แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมให้
ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ได้แก่ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดวิสุทธิโสภณ 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งต าบลบึงบูรพ์   4.โครงการไม่ล้ม ไม่ลืม 
ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย  และโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นไปตามแผนพัฒนาส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ส าหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดวิสุทธิโสภณ เป็นการด าเนินการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาส่วนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
1.กลุ่มชาติพันธ์ลาว 
    ชาวลาว ในจังหวัดศรีสะเกษ ยังคงมีการธ ารงอัตลักษณ์ทาง สังคมวัฒนธรรมของตนเองไว้
อย่างเข้มแข็ง โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของวิถีการด าเนินชีวิต  และประยุกต์วัฒนธรรม
บางอย่างเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย ได้แก่ ความเชื่อและ ประเพณี  ความเชื่อเป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะความเชื่อในรูปของศาสนาและอ านาจเร้นลับ
เหนือธรรมชาติหรือภูตผีวิญญาณต่างๆ  ความเชื่อพ้ืนฐานที่มีมานานในสังคมทุกแห่ง และยังถือเป็น
ระบบที่ใช้ในการ รักษากฎเกณฑ์ระเบียบสังคมด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้นั้นมีความ เชื่อในเรื่องการนับถือผีอยู่ก่อนที่วัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาแบบพราหมณ์และ
พุทธจะเข้ามี อิทธิพลต่อผู้คนในดินแดนแถบนี้ และหลังจากการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์และพุทธ
แล้ว การนับถือผียังมีสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ จากความเชื่อดังกล่าวท าให้ผู้คนในสังคมได้มีประเพณี 
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พิธีกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึง ความเชื่อและถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ความเชื่อและแนวทางปฏิบัติ
ในวิถีการด าเนินชีวิตไม่ได้แยกอย่างชัดเจนว่าพิธีใดเป็น ผี พราหมณ์หรือพุทธ ประเพณี และพิธีกรรม
ที่เกิดขึ้นล้วนมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายส าคัญก็คือเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติมีความสุข 
 
2.กลุ่มชาติพันธ์เขมร 
      ชาวเขมร  ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษส่วนมากอยู่ในชนบท มีชีวิตเรียบง่าย ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการท านา ท าไร่ จะเดินทางไปรับจ้าง
ท างานในตัวเมือง หรือในเมือง หลวง และเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะเดินทางกลับภูมิล าเนา เพ่ือ
ประกอบอาชีพหลักของตน เป็น เช่นนี้เรื่อยไป ด้านความเชื่อของชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วน 
มากนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา และวิญญาณ โดยมีความ
เชื่อว่าวิญญาณสามารถท าให้เกิด ความสุขและความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ความถูกต้องตามท านองคลองธรรม การกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และถูก
วิญญาณเหล่านั้นลงโทษ วิญญาณนั้นมี 2 จ าพวก คือ วิญญาณฝ่ายร้ายและวิญญาณฝ่ายดีธรรมชาติ
ของมนุษย์นั้นความเชื่อมีความจ าเป็น เพ่ือยึดถือไว้เป็นที่พ่ึงปฏิบัติตามเพ่ือความสุขกายสบายใจและ
ความเรียบร้อยของสังคม ด้วยเหตุของความกลัวมาแต่ดั้งเดิมมนุษย์จึงเริ่มแสวงหาที่พ่ึงที่ใกล้ตัวที่สุด 
เช่นความยึดมั่นในอิทธิพลของธรรมชาติ อิทธิพลของวิญญาณของบรรพบุรุษ อย่างไรก็ดี 
  แม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสูงในชนบท มีลักษณะคล้ายคนไทยใน ท้องถิ่นทั่วไป 
แต่ถ้าจะเปรียบกับชาวเขมรในกัมพูชาแล้ว ความเป็นอยู่ ประเพณีและความเชื่อ ต่างๆ ของชาวเขมร
สูง จะมีส่วนคล้ายกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชามาก เช่น ลักษณะบ้านชั้น  เดียวใต้ถุนสูง พิธีกรรม
เกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน การนับเวลา วัน เดือน ปี การเชื่อถือ โชคลาง ฤกษ์ยาม การ
รักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน การประกอบอาชีพ การละเล่นต่าง ๆ ตลอดจนอุปนิสัย  ส่วนบุคคล เป็นต้น 
อาหารหลักของชาวเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ คือ ข้าวเจ้า ส่วนอาหารพ้ืนเมืองที่รู้จักคือ ปลาเฮาะ  
เขมร (ปลาร้าเขมร) ปลาจ่อม ปลาแห้ง ปลาย่าง ปลาต้ม น้ าพริกจิ้มผัก เนื้อสัตว์ ผัก ส่วนอาหารว่าง  
ส่วนมากจะเป็นผลไม้ และขนมพ้ืนเมืองที่นิยม ได้แก่ ขนมกันเตรียม ขนมโชค ขนมเนียล ขนมกันตาง 
ราง ขนมกระมอล ขนมมุก ขนมเนียงเล็ด เป็นต้น ซึ่งชื่อขนมเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อในภาษาเขมรทั้งสิ้น 
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3. กลุ่มชาติพันธ์เยอ 
  ชาวเยอ เป็นชาวพ้ืนเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตนเองว่า กวย มี
ความหมายว่า คน หากจัดกลุ่มแล้ว ชาวเยอจัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน ซึ่งมี 
เพียงบางค าเท่านั้นที่แตกต่างกัน 
  จุดเด่นของชาวเยอก็คือ มีความเหนียวแน่นในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
วัฒนธรรมทางภาษาของกลุ่มชนไว้เป็นอย่าง  หมู่บ้านชาวเยอทุกหมู่บ้าน จะพูดภาษาเยอ ชาวลาวหรือ
คนหมู่บ้านอ่ืนที่มาตั้งหลักฐานในหมู่บ้าน จะเปลี่ยนจากภาษาพูดเดิมของตน มาพูดภาษาเยอ เเละ
ปฏิบัติตามธรรมเนียมเยอด้วย ชาวเยอท่ัวไปจะ สูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวด าแดง การตั้งหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่จะตั้งในเขตใกล้ล าน้ า หรือล าห้วย เช่น บ้านเมืองคง บ้านท่าโพธิ์ บ้านใหญ่ บ้านกลาง บ้าน
โนน บ้านฮ่องโสก บ้านหลุบโมก บ้านดอนเรือ บ้านหนองบาก บ้านหว้าน อ าเภอราษีไศล ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ ามูล บ้านโนนแกด บ้านขมิ้น อ าเภอเมือง ศรีสะเกษ บ้านโพธิ์ศรี ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์ ตั้งอยู่
ที่ราบลุ่มห้วยแฮด บ้านปราสาทเยอ บ้านโพน ปลัด บ้านเขวา ต าบลปราสาทเยอ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มห้วย
ทา บ้านกุง บ้านวังไฮ บ้านขาม บ้านกลาง บ้าน จิกตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มล าน้ า เสียว เป็นต้น ที่น่าสนใจ
คือชาวเยอในแต่ละหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ใน ลักษณะเครือญาติ ปกติชาวเยอมีอาชีพท านา แต่
บางส่วนมีความช านาญในด้านช่าง  ชาวเยอมีความเชื่อเช่นเดียวกับคน อีสานทั่วไป เช่น เชื่อผีสาง
นางไม้ ผีฟ้า พญาแถน เชื่อผีปู่ตา ผีนาตาแฮก เชื่อบุญ เชื่อบาป เข้าวัด ฟังธรรม ยึดฮีตโบราณ คือ 
แต่งงานต้องสู่ขอ ถือเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม13 พิธีกรรมที่ โดนเด่นของชาวเยอ คือ 
พิธีกรรมบวงสรวงพระยากตะศิลา เป็นพิธีกรรมที่กระท าขึ้นเพื่อระลึกถึง บรรพบุรุษ ซึ่งพระยากตะ
ศิลาน ากลุ่มชาติพันธุ์เยอท่ีอพยพจากลาวใต้มาตั้งถ่ินฐานอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ 
 
4. กลุ่มชาติพันธ์กูย 
  ชาวกูย เป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตอีสานใต้ มีประวัติศาสตร์มา 
นานนับ 3,000 ปี สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่ามุณฑ์  ซึ่งมีถ่ินฐานอยู่บริเวณเชิงเขาหิมาลัย เป็นเจ้าของพ่อ
ภาษาพ่อมดหมอผี มีทักษะในการจับช้างและฝึกช้าง ใกล้ชิดกับราชวงศ์คุปตะที่มีความ โด่งดังของ
อินเดียโบราณ ได้ชื่อว่ามีกองทัพที่เกรียงไกรที่สุด ความยิ่งใหญ่ของกองทัพคุปตะคือมีกองทัพช้างที่ได้
ฝึกซ้อมเป็นอย่างดี โดยมีชาวมุณฑ์เป็นผู้ฝึกให้และเป็นควาญช้างในยามสงครามด้วยหลักฐานทาง
อินเดียยืนยันว่าคุปตะเคยส่งช้างศึกพร้อมควาญมาเป็นอภินันทนาการแก่อาณาจักร พราหมณ์บริเวณ
ลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง 
  จะเห็นได้ว่า ชาวกูย (ส่วย) เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อพยพมาจากอินเดียมาอาศัยในภาค 
อีสานตอนใต้ ที่พบเห็นหนาแน่นที่สุดก็คือในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และกระจายไปในอุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ และมหาสารคาม วัฒนธรรมชาวกูยเป็นวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม มีวินัยและเอกภาพสูง มี
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ลักษณะเด่นที่พบ คือ การพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ เชื่อผู้น าหรือผู้อาวุโส ได้รับ อิทธิพล
มาจากศาสนา แต่ยังคงเชื่อในการถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ มีความเชื่อว่าวิญญาณของ บรรพบุรุษ
ยังคงวนเวียนปกปักรักษาลูกหลาน การบูชาผีบรรพบุรุษจึงเป็นการแสดงความกตัญญู กูยมีวัฒนธรรม
ประเพณีภาษาเฉพาะกลุ่มตนเองขณะเดียวกันได้รับวัฒนธรรมจากเพ่ือนบ้าน เช่น เขมร ลาว และ
วัฒนธรรมสยาม ท าให้วัฒนธรรมเดิมยังคงมีคือการถือผี วัฒนธรรมมีบทบาทต่อ พฤติกรรมของผู้คนใน
สังคมกูยเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของกูยแต่ละชุมชนมีผลต่อสภาพทาง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนจนถึงยุคปัจจุบัน 
 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การก าหนดนโยบายจะเป็นไปตามนโยบายที่ได้น าเสนอในช่วงหาเสียง

เลือกตั้ง และน าเสนอในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลทั้ง 2 หน่วยงาน ดังนั้น

นโยบายที่ก าหนดจะประกาศไว้อย่างกว้างๆ สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) มีการก าหนด

เป้าประสงค์ (Goal) หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสุข

ภาวะผู้สูงอายุจะก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกันทั้ง 3 หน่วยงาน นั่นคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม และก าหนดไว้ในแนวทางพัฒนา  

 ในด้านระบบและกลไกพัฒนา ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสต์การพัฒนา และ

แผนพัฒนา 3 ปี เป็นระบบในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีกลไก คือ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 

ประกอบด้วยส านักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

มีกองทุน และมีโครงการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  มีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสรีสะเกษ 

และมีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ 

และผู้ที่อยู่ในระยะจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนเทศบาลทั้ง 2 

หน่วยงาน มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะ

ผู้สูงอายุ ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ งต าบลบึงบูรพ์ เป็นตัว

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 

  

 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 วิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 3 ประเด็นคือ (1) เพ่ือศึกษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ   (2)  เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง 
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ (3) เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจากการดําเนินการวิจัยมา

ทั้งหมด สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ” ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค ์ดังนี้  
 
 5.1.1 ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ อาจกล่าวได้ว่า เป็นประเพณีท่ีมี
มาในสังคมไทยแต่โบราณเกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อหลายอย่าง ทั้งอํานาจเหนือธรรมชาติ เชื่อใน
พระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ประเพณีได้แยกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 (1) จารีตประเพณี ได้แก่ ประเพณีท่ีสังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืน หรืองดเว้นไม่ทําตาม 
ก็เป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับทางจรรยา หรือศีลธรรมของสังคม 
 (2) ขนบประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางไว้เป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
โดยตรงหรือทางอ้อม โดยตรงวางเป็นระเบียบไว้ชัดเจน ส่วนทางอ้อม ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเป็นแต่เพียง 
ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น วิธีรดน้ําดําหัวแบบชาวเหนือ 
 (3) ธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่ได้รับการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่ว
อายุคน ไม่ค่อยจะมีโทษเมื่อใครไม่ปฏิบัติตาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนั้น ประเพณีใน
ระบบความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อความม่ันคงทางจิตใจและความ
เป็นปึกแผ่นของสังคม 
 อัตลักษณ์ คือ ความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์
ต่าง ๆ กระทําผ่านระบบสัญลักษณ์หลายแบบในอีกด้านหนึ่ง อัตลักษณ์เกี่ยวกับมิติภายในของความ
เป็นเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลง
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ความหมายเกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธ์กับโลก จึงได้แบ่งอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และ อัตลักษณ์ทางสังคม 
 (ก) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
 อัตลักษณ์ คือ ความเป็นตัวตน ที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ต่อตัวคน หรือสถาบัน โดยสะท้อน 
ถึงลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ เป็นพลังแฝงที่นําไปสู่พฤติกรรม เป็นเจตคติท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล 
ที่มีต่อสถาบันหรือเป้าหมาย เป็นความคาดหวังของบุคคลหรือสถาบัน ที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือ 
ความรู้สึกต่อตนเองและสถาบัน 
 (ข) อัตลักษณ์ทางสังคม 
 อัตลักษณ์ทางสังคม เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่จะทําให้บุคคลนั้นมีความเป็นตัว
ของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่ง
ในทางสังคมวิทยามองว่าเมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทําทาง 
สังคมระหว่างกัน โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับสังคม
ตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระทําระหว่างกันทางสังคมทําให้บุคคลมีบทบาทตามสถานการณ์ 
ที่ตนสัมพันธ์อยู่ เพ่ือศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ บุคลิกภาพ ไม่ได้
หมายถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้างนอก แต่เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนอง 
 ดังนั้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
เกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในละพ้ืนที่ เช่น ตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์ประจําท้องถิ่น
ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้พูด สถานที่ท่องเที่ยว ความเชื่อ และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่สังคมได้สร้างขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของ
สังคมแนวใหม่ พยายามที่สร้างหรือแสดงอัตลักษณ์โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและพัฒนาทางเลือกสําหรับวิถีชีวิต ด้วยการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์วิถี
ชีวิตแบบใหม่ อัตลักษณ์จึงเป็นเครื่องมือทางกระบวนทางสังคมใหม่ที่ชุมชนนํามาสร้างความรู้ความ
เข้าใจทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวันของตนกับชุนชน 
  
 5.1.2 ศึกษารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดศรีสะเกษ  

 จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดศรีสะเกษ  มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และนโยบาย
ของรัฐ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ นําไปสู่การดําเนินงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สู่การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ  

 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กําหนดการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา ๒ 
แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ได้แก่ กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ และโครงการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชนด้านการ
พัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดศรี
สะเกษ เป็นตัวขับเคลื่อนกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 แผนพัฒนาเทศเมืองศรีสะเกษ ได้กําหนดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริม
และสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  การ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง  โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ได้แก่ กองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม และโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ จะเห็นได้ว่า กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สําหรับ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการดําเนินการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ส่วนโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงบูรพ์ ได้กําหนดการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา ๑ แนวทาง ได้แก่ 
การส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ิมทักษะและ
สมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดวิ
สุทธิโสภณ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งตําบลบึงบูรพ์ และโครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) เป็นไปตามแผนพัฒนาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สําหรับโครงการ
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โรงเรียนผู้สูงอายุวัดวิสุทธิโสภณ เป็นการดําเนินการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ส่วนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 
 5.1.3 วิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  จากการศึกษา  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การกําหนดนโยบายจะเป็นไปตามนโยบายที่ได้นําเสนอในช่วงหา
เสียงเลือกตั้ง และนําเสนอในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลทั้ง 2 หน่วยงาน 
ดังนั้นนโยบายที่กําหนดจะประกาศไว้อย่างกว้างๆ สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) มีการกําหนด
เป้าประสงค์ (Goal) หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา สําหรับรายละเอียดการดําเนินงานที่เกี่ยวกับสุข
ภาวะผู้สูงอายุจะกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกันทั้ง 3 หน่วยงาน นั่นคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม และกําหนดไว้ในแนวทางพัฒนา  
 ในด้านระบบและกลไกพัฒนา ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลตําบลบึงบูรพ์ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนา เป็นระบบในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่ เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ คือ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วยสํานักปลัด และกองศึกษาธิการ  และวัฒนธรรม มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
มีกองทุน และมีโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ  มีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ และมีการจัดตั้งโครงการ
จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะ
จําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ส่วนเทศบาลทั้ง 2 หน่วยงาน มีกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งตําบลบึงบูรพ์ เป็นตัวขับเคลื่อน
การดําเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่

เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการดําเนินงานอยู่ 3 ลักษณะ คือกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ
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ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจนถึงการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และการ

ดําเนินงานโครงการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี

ทรัพยากรในการบริหารจัดการแบบ 4 M ประกอบด้วยทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ 

(Money) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Management) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ของ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มุ่งให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเอง และร่วมกันดําเนินกิจกรรมในรูปของ

ชมรมผู้สูงอายุ การจัดกองทุนสวัสดิการให้และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะผู้สูงอายุ และการ

สร้างองค์ความรู้โดยการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 

 การดําเนินงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  เข้าสู่ภาคปฏิบัติเ พ่ือให้การ

ดําเนินงานเป็นรูปธรรม จะต้องดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ โดยยกตัวอย่างโครงการที่

ดําเนินงานในแต่ละหน่วยงาน 

5.2 อภิปรายผล    

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ” สามารถนํามาอภิปรายผลตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 

 5.2.1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  พัฒนาผ่านความเชื่อและ
พิธีกรรมนั้น มีกระบวนการที่น่าเชื่อถือและลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธุ์กับการแสวงหา
ข้อมูล เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนจากหน่วยงานนอกชุมชน ในยุคปัจจุบัน จังหวัด
ศรีสะเกษและสังคมชนบทโดยทั่วไป ถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอ่ืนเข้ารุกราน สังคมชนบทถูกเปลี่ยนเข้า
สู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่างฉับพลัน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นถูกเหยียบย้ําว่าเป็นของต่ําทราม
ล้าสมัย เยาวชนและคนรุ่นใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอก จนหลงลืมวัฒนธรรมอันเป็น
รากเหง้าของตัวเอง ประเพณีท่ียังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความบันเทิงที่ฉาบฉวย กุศโลบาย
ดั้งเดิม คือ การปลูกฝังจิตสํานึกทางสังคม วัฒนธรรมถูกละเลย ทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของผู้คน
ลดน้อยลง สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สูญเสียบทบาทในการอบรม ให้
ความรู้ และปลูกฝังศีลธรรม นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ค่านิยมที่ดี
งามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย มีการสืบทอดน้อย ระบบคุณค่าของสังคมในเรื่องจิตสาธารณะ 
ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือกันเริ่มเสื่อมถอย  จากแนวคิดนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว และคณะ ได้ทําวิจัยเรื่อง “ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและ
การประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อในฮีตสิบ
สองต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่ยอมรับปรัชญาทางพุทธ
ศาสนาที่ได้จากพระสงฆ์ โดยผนวกเข้ากับความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น ดังนั้น ระบบ
ศาสนาจึงมีลักษณะร่วมกันที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทางด้านสังคมวัฒนธรรม คือ มีการผสมผสาน
ทางความเชื่อระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเชื่อพราหมณ์ และความเชื่อผี ซึ่งความมั่นคง
ทางสังคมวัฒนธรรมที่กล่าวมานี้ หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งชี้วัดได้
จากสถานะของระบบโครงสร้างต่าง ๆ ทางสังคม คือ ระบบครอบครัว และเครือญาติ ระบบการศึกษา
ระบบสุขภาพและสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบความเชื่อและ
ศาสนา รวมไปถึงโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เพ่ิมเติมเข้ามา คือ ระบบการสื่อสาร ระบบศิลปะ และ
ระบบนันทนาการ ว่ายังคงทําหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคม โดยมีวิธีดําเนินงานเพ่ือ
สร้างความมั่นคง 4 รูปแบบ กล่าวคือ การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่บน
พ้ืนฐานที่ดีงามของวัฒนธรรมเดิม แล้วจัดสรรให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน1 เนื่องจาก
กิจกรรมประเพณีที่ดําเนินไปเพ่ือส่วนรวมไม่ได้รับการเอาใจใส่ ซึ่งในที่สุดอาจนํามาสู่ภาวะของการล้ม
สลายทางวัฒนธรรมที่บรรพชนใช้เวลาสั่งสมมายาวนานได้สิ้นสุดลงในที่สุด การที่จะดํารงสังคม
วัฒนธรรมของชาวอีสานให้มั่นคงต่อไปได้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ และมีการจัดการ
ที่ถูกต้อง การพัฒนาต่าง ๆควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง หาใช่การพัฒนาที่ขาดจากฐานเดิมซึ่งจะทําให้
สั้นคลอนได้ง่าย ทั้งนี้ให้อยู่ในบริบทของสังคมและชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตชุมชนตามที่เป็นจริงมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่อย่างเหมาะสม 
ย่อมจะสามารถดํารงสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้มั่นคงต่อไปได้ 

 

 5.2.2 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

 รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดศรีสะ
เกษ พบว่า นโยบาย กลไก กระบวนการ เป็นส่วนงานระดับสูงที่ได้มีการจัดทํานโยบายแผน กลไกการ
บริหาร และกระบวนการทํางาน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้ 

                                                           

 1 สุทัศน์ ประทุมแก้ว, ดร. และคณะ, ศึกษาภูมิปญัญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบ 
พิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561, หน้า 28. 
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 1) นโยบาย การกําหนดนโยบายจะเป็นไปตามนโยบาย และนําเสนอในสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลทั้ง 2 หน่วยงาน ดังนั้นนโยบายที่กําหนดจะประกาศไว้อย่าง
กว้างๆ สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) มีการกําหนดเป้าประสงค์ (Goal) หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา สําหรับรายละเอียดการดําเนินงานที่เกี่ยวกับสุขภาวะผู้สูงอายุจะกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกันทั้ง 3 หน่วยงาน นั่นคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
และกําหนดไว้ในแนวทางพัฒนา  

2) กลไก กลไกพัฒนาทั้ง 3 หน่วยงาน ได้จัดทําแผนยุทธศาสต์การพัฒนา และแผนพัฒนา 
3 ปี เป็นระบบในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีกลไก คือ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
สํานักปลัด และกองการศึกษา และวัฒนธรรม มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ มีกองทุน และ
มีโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่วนเทศบาลทั้ง 2 หน่วยงาน 
มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จากแนวคิดนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล2 
ได้ทําการวิจัย เรื่อง” นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย พบว่า     

ประการแรกพบว่าการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องการก่อตัวของนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่สามารถเข้าสู่วาระนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกรอบการ
วิเคราะห์สามกระแสได้แก่กระแสการเมืองกระแสตัวปัญหากระแสนโยบาย และหน้าต่างนโยบายตาม
ตัวแบบของ Kingdon 

ประการที่สองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติเรียงตามลําดับความสําคัญได้ดังนี้คือ 1)ภาวะ
ผู้นํา 2) ทรัพยากรนโยบาย 3) การบริหารจัดการ 4) ความต้องการของผู้สูงอายุ 5) ความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประการที่สามพบว่า ผลกระทบในด้านบวกคือการนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติจะทําให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งทางสุขภาพร่างกายจิตใจและรายได้ผลกระทบ

                                                           
2 ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์ - วารสารรัฐศาสตร์  

http://journal.psl.ksu.ac.th/File-43.html
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ในด้านลบคือปัญหาด้านความจํากัดของงบประมาณการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องผู้สูงอายุของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นรวมทั้งการมีบุคลากรจํานวนน้อยไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
ทั่วถึง  

ประการที่สี่พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสําเร็จในการนํานโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและควรปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติ
หลายด้านได้แก่งานด้านงบประมาณการบริหารบุคลากรการจัดทําฐานข้อมูลอย่างบูรณาการและการ
จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
 
 5.2.3 วิเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย  บุคลกรในทุกภาคส่วน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผู้นําท้องถิ่น พระสงฆ์ ปราชญ์ท้องถิ่น ครู/
อาจารย์ในพ้ืนที่ วิทยากรจิตอาสา เป็นต้น ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ 
งบประมาณดําเนินการจากภาครัฐ ท้องถิ่น วัด และชุมชน การระดับทุนเสริมสร้างสุขภาวะในท้องถิ่น 
การจัดหาและจัดสร้างอาคารสถานที่ เช่น วัด สถานที่ที่ออกกําลังกายของผู้สูงอายุ และการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่เพียงพอ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และพร้อมใช้ จากแนวคิด
นี้ยังมีความสอดคล้องกับงานของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับสุขภาพไว้
ว่า สุขภาวะ หรือสุขภาพเป็นคําเดียวกันในภาษาบาลี แต่ภาษาไทยแผลง ว เป็น พ เป็นคําว่า สุขภาพ 
เมื่อความหมายของสุขภาพคือสุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา จึงสื่อความหมายใกล้กับ
ความสุข ภาวะที่ปลอดทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะที่สมบูรณ์ คําสมัยใหม่เรียกว่า องค์รวม ความสุขแนว
พุทธหรือสุขภาพแนวพุทธประกอบด้วยลักษณะที่เป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้น 
เป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด ไม่ขุ่นมัวหมองเศร้า) สันติ (ความสงบ ไม่ร้อนกระวนกระวาย) ซึ่งเป็น
ภาวะที่เป็นความดีงามของชีวิต และยังได้ให้ทัศนะอีกว่า สุขภาวะองค์รวมของชีวิตจะมีสุขภาวะได้ 
ต้องบริหารใจให้มีภาวะจิตด้านบวก สุขภาวะที่แท้ต้องเป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต องค์
รวมของชีวิตที่มีสุขภาวะต้องเป็นอย่างไร กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร สุขภาวะจะ
สําเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบสําคัญทําให้การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
และภาวะต่างๆ ของจิตใจดําเนินไปได้ โดยปัญญาให้แสงสว่างส่องทาง ชี้ทางให้ หลักการพัฒนามนุษย์
ของพระพุทธศาสนาเรียกว่า ภาวนา 4 การพัฒนาแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขาวะโดยตรง3 
                                                           

 3 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหพริ้มติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2551), หน้า 6-8. 
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 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการบริหารจัดการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุในรูปของคณะกรรมการที่มีอยู่ทุกภาคส่วน การกําหนดกระบวนการบริหารจัดการไว้อย่าง
ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ การประสานงานทั้งภายในและภายนอก 
และการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นต้น การกําหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ เช่น วงจรคุณภาพ (Damming) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน 
(Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการนําไปปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

 5.3 ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ” มีประเด็นสําคัญท่ีใช้เป็นขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

 5.3.1 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ  

 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน

จังหวัดศรีสะเกษ นั้นบริบทชุมชนท้องถิ่นโดยทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน                 

ส่วนใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์สอดคล้องและใกล้เคียงกับคติธรรมในพระพุทธศาสนา ดังนั้น เมื่อได้

ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน

จังหวัดศรีสะเกษ ทําให้มองเห็นความจําเป็นและสําคัญในการดํารงอยู่ของคติธรรม คําสอนอ่ืน ๆ ที่มี

อยู่ในแต่ละชุมชน เห็นควรที่ผู้นําพระสงฆ์และผู้นําชุมชนจะต้องร่วมมือกันศึกษาและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือดึงเอาแก่นของคติธรรมและคติความเชื่อในชุมชนนั้น มาเป็นแกนหลักในการพัฒนา

ชุมชนให้กลายเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

 การกําหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กําหนดการเสริมสร้างสุข

ภาวะผู้สูงอายุไว้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางพัฒนา 2 

แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ

ประชาชน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้แก่ กองทุน

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ และโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้าน

การพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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จังหวัดพศรีสะเกษ เป็นตัวขับเคลื่อนกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ 

เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ในการเสริมสร้างสุขภาวะ

ผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์  ได้แก่ การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้

มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือสร้างหลักประกันความ

มั่นคง โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ได้แก่ กองทุนหลักประ

สุขภาพแห่งชาติ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  และโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ จะเห็นได้ว่า กองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สําหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการดําเนินการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ด้าน

การศึกษา ส่วนโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 1) ควรมีการวิเคราะห์หลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า
อ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญในจังหวัดศรีสะเกษและในประเทศเพ่ือนบ้าน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร  
 2) ควรมีการศึกษาการเตรียมตัวในการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า 
 3 ควรมีการศึกษารูปแบบ กระบวนการดูแล ผู้สูงอายุประเภทต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุประเภท
ช่วยเหลือตัวเองได้ ทําอย่างไรถึงจะมีตระหนักในคุณค่าตนเอง ผู้สูงอายุประเภทติดสังคม  ควรมี
การศึกษารูปแบบกระบวนการพัฒนา ปัญหาผู้สูอายุติดสังคม  
 4) ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการประเมินนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
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                 จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2538. 
นงเยาว์ ชาญณรงค์. ศาสนากับสังคม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2547 
นายแพทย์พงษ์วรพงศ์ พิเชษฐ์. พุทธธรรมบ าบัด. (กรุงเทพฯ : กองแพทย์ทางเลือก กรมการพัฒนา 
                  แพทย์แผนไทย ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550. 
เนติ โชตช่วงนิธิ. “กูย (ส่วย) บ้านปราสาท : วัฒนธรรมผสมกลมกลืน. สยามรัฐ, 25 กันยายน  
 2559.  
ประเวศ วะสี. แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิ 
 ปัญญา, 2536. 
ประสาท อิศรปรีดา และคณะ. ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอีสาน , มหาสารคาม :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518. 
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : มหา 
              จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543. 
 



118 

 

 

_________. เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา. กรุงเทพมหานคร :  
                 สหธรรมิก, 2540. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร :                         
              บริษัท สหพริ้มติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, 2551. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.  
ไพฑูรย์ มีกุศล. ไทยกวย : ชนพื้นเมืองดั่งเดิม. อาศรมวัฒนธรรม. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547. 
มงกฎ แก่นเดียว. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 1-2. กรุงเทพมหานคร : สยามเพรส 

                 แมเนจเม้นท์ จ ากัด, 2542. 
ยงยุทธ ตรีนุชกร. อ้างใน มณฑาวดี ครุฑมีชัย. สุขภาพกับการพัฒนาสังคม. ใน การเสริมสร้าง 
 สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 2551. 
ยศ สันตสมบัติ. มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. 
ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว. “พิธีกรรมและระบบความเชื่อการล าผีฟ้าในภาคอีสาน”. วิทยานิพนธ์ศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. 
สมณะโพธิรักษ์. สัมมาสิกขา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ, 2531.    
ส าลี รักสุทธี. ฮีตสิบสองคลองสิบสี่. กรุงเทพมหานคร : พ.ศ.พัฒนา จ ากัด, 2549. 
อ าพล จินดาวัฒนะ. ถามมาตอบไป เข้าใจ สช. นนทบุรี : เจเอส การพิมพ์, 2551. 
อุทัย สมวัฒน์. “ ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”. บ้านเมือง,      
               25 กันยายน 2540.  

 (2) บทความในวารสาร : 
บุญโรม สุวรรณพาหุ และคณะ. “สุขภาวะของวัยรุ่น : กรอบมโนทัศน์และเครื่องมือประเมินทาง 
                   จิตวิทยา”. วารสาร พฤติกรรมศาสตร์. (ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2544). 
ปาริชาติ เทพอารักษ์ และอมราวรรณ ทิวถนอม. “สุขภาวะของคนไทย จุดเริ่มต้นของความอยู่เย็น 
               เป็นสุข”. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2545). 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ”. พุทธจักร. (ปีที่ 59 ฉบับที่ 11  
                     พฤศจิกายน 2548).  
ภูมิวัฒน์  พรวนสุข. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

                   จังหวัดแพร่. บทความวิจัย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ ( ม.ค.-มิ.ย.  
                2558). 
สมยศ ศรีจารนัย และคณะ. พฤติกรรมของผู้ดูแลกับภาวการณ์ควบคุมโรคในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ

ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข.  (ปีที่ 11 
ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2545). 
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สุริยัน สุวรรณกาล. บทความเรื่อง ความหมายสุขภาพ (Health). ใน การพัฒนาองค์ความรู้การ 
 สื่อสาร  เพ่ือสุขภาพ. (พรทิพย์ เย็นจะบก บรรณาธิการ). (กรุงเทพมหานคร : มปป.) :  
 60 – 62.2558). 
 
(3) รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ : 
ชัชวาล อ่อนละมุล. “ดนตรีในพิธีกรรมมะมว็ดของหมู่บ้านวัฒนธรรม บ้านทุ่งใหญ่ อําเภอ 

 กันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  
                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 
นริศ ทองบาง. “พหุนิยมทางศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีความเชื่อในพิธีกรรมโจลมะม็วดของชาว  
              ไทย เชื้อสายเขมร ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”. วิทยานิพนธ์ศิลปะ 
 ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. 
พระมหาสุทิตย์  อาภากโร และคณะ. รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ 
 สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

                 วิทยาลัย, 2558. 
สุทธิพงศ์  บุญผดุง. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก 

              เศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 1). รายงานการวิจัย. ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 

                  ราชภัฏสวนสุนันทา, 2554. 
 

 (4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 
              ระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่. สืบค้นจาก. http://www.khuannongkhwa.go.th/news/ 
               doc.../a_151015_142752.docx. 
จินตนา  เวฬุการ . พีรสิทธิ์ ค านวณศิ. กระบวนทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริม 

สร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก. http://www.hu.ac.th/conference  
2013/Proceedings2013/pdf/.../219_125-133.pd... 

ดร.เศรษฐวัฒน์ โชคกุล. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์ - วารสารรัฐศาสตร์ ... 
 journal.psl.ksu.ac.th/File-43.html.  
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นาวาอากาศตรี หญิง วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์. การบริหารภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. ww.western.ac.th/westernnew/admin/.../  
นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์. ศักยภาพที่รอการปลดปล่อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่สังคม 
              ผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก.http://thaitgri.org/images/document/Research_tgri/ 
              lesson1. 
ปริชัย ดาวอุดม. สืบค้นจาก. นานาสาระที่บรรยายในห้องเรียน.http://www.gotoknow.org › ... ›  
 สมุด ›  
รุจิราพร  ศรีพัทยากร.แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง 
 ไหม  อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. สืบค้นจาก. http://www.pol. 
 ubu.ac.th/news_file/attachmen1401698684.doc. 
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ภาคผนวก : ก 

แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ 
โครงการวิจัย     การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ          
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

                    The Support the quality of life of the elderly using the cultural  
ities of the four tribes in Sisaket province. 

********************************** 
 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานแผนงาน 
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ 1 คน ผู้สูงอายุ 1 คน  ผู้น าชุมชน 1 คน และ พระสงฆ์ 1 รูป ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์............................................................เวลา ....................น.  
 1.2 สถานที่สัมภาษณ์.......................................................................................................  
 1.3 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................................................... 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสภานภาพ 
 2.1 สถานภาพ      โสด     หม้าย    อย่าร้าง 
     สมรส(คู่สมรสอยู่ด้วยกัน)    สมรส (คู่สมรสอยู่ที่อ่ืน) 
ส่วนที่ 3 หัวข้อสัมภาษณ์ 
 3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และกลไกอย่างไรเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตลอดถึง
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ในท้องถิ่น และชุมชนของท่านอย่างไร
บ้าง? 
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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3.2. อปท.ของท่านได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในลักษณะ
ใดบ้าง และท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการอย่างไร? 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... .......... 
 3.3  ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะความคิดเห็นต่อ อปท. ในการ
ด าเนินการและพัฒนางานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในชุมชนของท่าน
อย่างไรบ้าง ? 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
 3.4 ท่านมีความพึงพอใจในโครงการและกิจกรรม ที่ อปท.จัดขึ้น  หรือไม่ และมีสิ่งใดที่ 
ท่านมีความต้องการหรือคาดหวังให้ อปท.ได้เข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาการเสริมสร้าง
สุขภาวะในผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
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 3.5 แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการสนองตอบความต้องการของท่าน
ในด้านต่อไปนี้อย่างไรบ้าง 

1) ด้านกาย 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  

2) ด้านสังคม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  

3) ด้านอารมณ์ 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ...........................  

4) ด้านสติปัญญา 
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ................................... 

 
3.6 ท่านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ท่ี อปท.จัดขึ้นได้เห็นความร่วมมือและทราบ

ถึงความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม และสอดคล้องกับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน อย่างไร
บ้าง? 

1) ด้านกาย 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
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2) ด้านสังคม 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

3) ด้านอารมณ์ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................  

4) ด้านสติปัญญา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
3.8 ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  ให้ประสบความส าเร็จ ได้เป็นอย่างดี ? 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
...............................................................................................................................................  
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3.8 อปท.ของท่านได้ใช้หลักธรรมใดบ้าง ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบต่อ
การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุและได้ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะใด บ้าง?   
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 

3.9. อปท.ของท่านได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ
กายและสวัสดิการ เช่น กิจกรรม/โครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมสุขภาพ กองทุน
สวัสดิการ เป็นต้น และได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะใดบ้าง ? 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

3.10. อปท.ของท่านได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ ในด้าน
สุขภาพจิตและสวัสดิการ เช่น กิจกรรม/โครงการ เสริมสร้างสุขภาพจิต ให้แช่มชื่นเบิกบาน     
เป็นต้น และได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะใดบ้าง ? 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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3.11. อปท.ของท่านได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ ในด้าน(ศีล)การ
พัฒนาพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม  เช่น การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เป็นต้น และได้ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการในลักษณะใดบ้าง ? 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

3.12. อปท.ของท่านได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ ในด้านการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ที่คิดเป็น แก้ปัญหาได้ เข้าใจความเป็นจริง เป็นต้น และได้ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการในลักษณะใดบ้าง ? 
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

3.13. อปท.ของท่านได้ด าเนินการ โรงเรียนผู้สูงอายุหรือไม่ และมีแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิด การพัฒนาและความยั่งยืนได้อย่างไร? 

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

 
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี ้
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ภาคผนวก : ข 

 

ภาพประกอบ  
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ภาคผนวก ค 

เอกสารรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

เร่ือง 

“การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ” 

1. สัมภาษณ์ นายวิชิต  ไตรสรณกุล,  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ,  6  มีนาคม 2562. 
2. สัมภาษณ์ นายนิรันดร์  ชูสิทธิ์, ผู้อ านวยการกองการศึกษา และวัฒนธรรม,  องค์การบริหารส่วน   
    จังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม 2562. 
3. สัมภาษณ์  นางณชา  ดอนทราย , องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม 2562. 
4. สัมภาษณ์  นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค , องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 6  มีนาคม  
   2562. 
5. สัมภาษณ์ นางวัชรี  ธนบูลย์พิพัฒน์, ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์,  วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ,  
   6  มีนาคม 2562. 
6. สัมภาษณ์  ดร.ฉัตรมงคล  อังคสกุลเกียรติ , นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ, 7  มีนาคม 2562. 
7. สัมภาษณ์  นางสมพร  สังข์สุวรรณ , ผู้อ านวยการกองสวัสดิ์การสังคม , 7  มีนาคม 2562. 
8. สัมภาษณ์  พระดนัย  เขมวีโร, เลขานุการเจ้าคณะต าบลหัวเสือ, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ,  
   23  เมษายน 2562. 
9. สัมภาษณ์  พระวีระพงษ์  วิสุทโธ, อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, จังหวัดศรีสะเกษ,  
   23  เมษายน 2562. 
10. สัมภาษณ์  นายสมชัย  แสงสว่าง, อดีตรองผู้อ านวยการ สพป.ศรีสะเกษ  เขต 3, อ าเภอขุขันธ์, 
     จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
11. สัมภาษณ์  นายขวัญชัย  ไชยโพธิ์, ประธานสภาวัฒนธรรม, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ,  
     23  เมษายน 2562. 
12. สัมภาษณ์  นางอ่อนจันทร์  ดวงตา, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
13. สัมภาษณ์  นายเตชธรรม  ดวงตา, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
14. สัมภาษณ์  นายใบ  อุดมหอม , อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
15. สัมภาษณ์  นางพิณีวรรณ  จันทร์ภักดี, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
16. สัมภาษณ์  นางนวรัตน์  อุดมหอม,  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก, อ าเภอขุขันธ์, จังหวัด 
     ศรีสะเกษ, 23  เมษายน 2562. 
17. สัมภาษณ์ พระครูปริยัติคณานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอบึงบูรพ์, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ,  
     30  เมษายน 2562. 
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18. สัมภาษณ์ นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์, นายกเทศมนตรีต าบลบึงบูรพ์, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัด 
     ศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
19. สัมภาษณ์ นางสาวสอิ้ง  บุญกัณหา, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562.. 
20. สัมภาษณ์ นางทองแสง  พรหมคุณ, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
21. สัมภาษณ์ นางสาวเทียบ  จินาวัลย์, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
22. สัมภาษณ์ นางอ าไพ  บุญเย็น, อ าเภอบึงบูรพ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 30  เมษายน 2562. 
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ภาคผนวก จ 

ผลผลิต ผลลัพธ์  และผลกระทบจากงานวิจัย 
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ผลผลิต ผลลัพธ์  และผลกระทบจากงานวิจัย 

1. ผลผลิต
1.1 ได้การยอมรับของหน่วยงาน 
1.2 ชุมชนรู้จักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเอง 
1.3 ได้ความสวยงาม 
1.4 ชุมชนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ 
1.5 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
1.6 บริหารจัดการด้วยความสุจริต 
1.7 ผู้สูงอายุมีสุภาพที่ดี มีความรู้ ความสามารถในการดูแลตน 
1.8 ชุมชนมีทัศนคติต่อผู้ร่วมงานในทางสร้างสรรค์ 

2. ผลลัพธ์
2.1 มีหน่วยงานให้ความส าคัญทางวัฒนธรรม 
2.2 มีสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
2.3 ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากวิทยากรชุมชน 
2.4 ชุมชนได้ฝึกภาคปฏิบัติ 
2.5 ชุมชนมีความเข้าในการบริหารจัดการ 
2.6 ได้รับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากการสัมมนา 
2.7 ได้ศึกษาเรียนรู้บริบทขององค์กรอ่ืน ๆ 
2.8 ได้กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.9 ได้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
2.10 ได้รูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงและเสริมสร้างจิตใจ น าไปสู่การน าผลวิเคราะห์ไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.11 ได้กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการเป็นฐานพัฒนาสังคม/ชุมชน

อย่างมีส่วนร่วม 
2.12 ได้กระบวนการพัฒนาจิตใจเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน 
2.13 ได้ผลการวิเคราะห์น าไปสู่กระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และวัดที่เหมาะสม 
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3. ผลกระทบ 

 3.1 มีการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อระดมและสรุปความคิดเห็นที่สอดแทรกความรู้และ 
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยสามารถสรุปเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษได้ 
ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี
เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

 3.2 มีการพัฒนาด้านทักษะ การศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับทีมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ภาคสนามให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมเพ่ือ
การเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย โดยผ่านการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์การ
ประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 
 3.3 สามารถน าผลการศึกษาไปน าเสนอต่อกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เสนอความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดย ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 3.4 สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และมีความ
เป็นจริงในการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้
และการน าไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ  ให้เป็นมาตรฐานสากล 
 3.5 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ประสานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย
สู่สาธารณชน 
 3.6 องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ไปบูรณาการต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.7 สามารถบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ   
 3.8 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ มีวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่องค์กรชุมชน  และกลุ่มวิสาหกิจ โดย
สอดแทรกหลักธรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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ประวัติคณะผูว้ิจัย     
 
1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) พระอุดมปัญญาภรณ์ / จันเหลือง 
 (ภาษาอังกฤษ) Phraudompunyaporn / Janluang 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า  สาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิต  คณะสังคมศาสตร์ 
สถานที่ติดต่อ              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
                               เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าค า  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา - (ศศ.ม.) พัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(NIDA)   
  จบปีการศึกษา 2545  

-พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จบปีการศึกษา 2542  

งานวิจัย    

(1) ชื่อเรื่อง :  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้อัตลักษณ์
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่า ในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 

บทความทางวิชาการ 
(๑) บทความในประเทศ 

1.1 พระอุดมปัญญาภรณ์, บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการ 
สงเคราะห์ชุมชนศรีสะเกษ”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับ
นานาชาติครั้งที่1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
ขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ 2559 
1.2 พระอุดมปัญญาภรณ์ , บทความเรื่อง “ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 
21”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  9 ระดับชาติครั้งที่  1  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ   ปีที่ตีพิมพ์ 
2560 
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1.2 พระอุดมปัญญาภรณ์ , บทความเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความม่ันคงแห่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10” บทความ
วิชาการ การประชุมวิชาการและน าผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ 
ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชธานี     
ปีที่ตีพิมพ์ 2562 

 
2. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 

ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) นายธยายุส  ขอเจริญ 

 (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thayayut  Khojaroen 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อ              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

                               เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าค า  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา -พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2557  
   -พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2556  
งานวิจัย    

(1)  ชื่อเรื่อง   : ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนา
เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพ.   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
(2)  ชื่อเรื่อง   : กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน   (ทุเรียน) ของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ.   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2560) 
(3)  ชื่อเรื่อง   : ทุเรียน: กระบวนการพัฒนาพืชสวน  และความมั่นคง
ทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ.   แหล่งทุน : 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2560) 
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(4)  ชื่อเรื่อง   : การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ.   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
(5)  ชื่อเรื่อง   : พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย
กัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น.   แหล่งทุน : สถาบนัวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2562) 
(6) ชื่อเรื่อง :  การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่ เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
(7) ชื่อเรื่อง :  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 

บทความทางวิชาการ 
(1) บทความในประเทศ 

   1.1 นายธยายุส  ขอเจริญ , บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆ ์
   ด้านการพัฒนาชุมชนในอ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ”,  

การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  3  ระดับนานาชาติครั้ งที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ 
2559 
1.2 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “วัฒนธรรม ความเชื่อ ดนตรี
บ าบัด “ร าแม่มด” ชนเผ่าเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมวิชา 
การระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่  1  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ   ปีที่ตีพิมพ์ 2560 
1.3 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การศึกษาพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่  
1  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ   ปีที่
ตีพิมพ์ 2560 
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1.4 นายธยายุส  ขอเจริญ , บทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การจัด
การศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ”, การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดก
ธรรม  มรดกโลก ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1.5 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4. ในการปกครองคณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
3 เรื่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม  มรดกโลก ” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ปีที่
ตีพิมพ์ 2561 
1.6  นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ทาง 

  วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ”   ในการประชุมวิชาการ  
 และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๐ “วิจัย และ 

นวัตกรรม น าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น” ณ มหาลัยเทคโนโลบีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีที่ตีพิมพ์ 2562 
1.7  นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “กระบวนการพัฒนาการปลูก
พืชสวน   (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ”   การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสุรินทร์ ปีทีต่ีพิมพ์ 2563 

1.8  นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “ทุเรียน: กระบวนการพัฒนา
พืชสวน  และความม่ันคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนใน
จังหวัดศรีสะเกษ”   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธบูรณา
การ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ปีทีต่ีพิมพ์ 2563 

       
 
 

 


