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 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ (2) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ (3) เพ่ือศึกษาการบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การให้สัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวทีวิชาการของกลุ่มชุมชนต่างๆ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า
เป็นการเก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม  
 ผลจากการวิจัยพบว่า 
 อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จัก
หรือจ าได้ ส่วนวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความกลมเกลียว รวมถึงรูปแบบของพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู้ เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจาก
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษยกั์บสงัคม และมนุษย์กับธรรมชาติ ดังนั้น อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม จึงหมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญ
งอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ ขนบ ประเพณี ศิลปะที่มีการสืบทอด 
ปฏิบัติและมีการยอมรับในระดบับุคคลและสงัคม 
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการส่งเสริมให้บุคคลรู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนให้รู้ จักในเงื่ อนไขเหตุปัจจัยและวิธีการ ซึ่ งมีขั้นตอนครบถ้วนตามหลัก                    
หลักพุทธธรรมหลายประการ ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สุข ตั้งแต่ขั้นต้นในการลงมือปฏิบัติ กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่การรู้จักปฏิบัติตนที่ดีต่อ
สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเรียกว่า ความส ารวมอินทรีย์ทั้งหลาย มีส ารวมตาส ารวมหู ส ารวมจมูก 
ส ารวมลิ้น ส ารวมกายและส ารวมใจ เพ่ือจะได้ใช้เป็นพ้ืนฐานของศีล คือ เจตนางดเว้นจากความชั่วทาง
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กาย และเจตนางดเว้นจากความชั่วทางวาจา เรียกว่า พัฒนาด้านความประพฤติหรือพัฒนาด้าน
พฤติกรรมที่ดี อันเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพึงพัฒนาพฤติกรรม
ที่ไม่เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เกื้อกูล ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและเข้าถึง
สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ ท าให้เข้าใจและเห็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นความดีงาม พร้อมกับท าให้มีอายุยืน
ต่อไปด้วย ผู้สูงอายุจึงต้องศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจหลักพุทธธรรม และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
 การบูรณาการแนวคิดการดูแลสุขภาพองค์รวมตามหลักการพระพุทธศาสนา                       
เข้ากับหลักการดูแลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งน าสถานการณ์  สภาพปัญหา ความ
ต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุมาการพัฒนา สาธารณสุขได้แบ่งการดูแลออกเป็น 4 ด้าน คือ              
(1) ด้านการส่งเสริม (2) การป้องกัน (3) การรักษา (4) การฟ้ืนฟูสภาพ โดยทั้งหมดอยู่ในหลักการของ
การดูแลสุขภาพองค์รวม และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน และมีผลการด าเนิน
กิจกรรมในด้านต่างๆ ให้สอดรับเหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ ซึ่งองค์ประกอบของผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย 5 ด้าน กล่าวคือ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านความมั่นคงในชีวิต ดังนั้น การดูแลสุขภาพจึงเป็นการดูแลรักษาทั้งกายและ
ใจไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นไป มีการแก่ เจ็บ และตาย อย่างมีคุณภาพ                             
พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า สิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์คือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม                  
ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เป็นอยู่ด้วยการบิณฑบาต การนุ่งห่มผ้า
บังสุกุล การอยู่โคนไม้ และการฉันยาดองด้วยน้ ามูตรเน่า ถือประโยชน์และความพอดีเป็นประมาณ 
ทรงสอนให้รักษาสุขภาพเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสทั้งสุขภาพส่วนตัว ส่วนรวม และต่อ
สิ่งแวดล้อม แม้แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถน าไปปฏิบัติได้เช่นกัน  
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ABSTRACT 
  
 The objective of this research is (1) To study the cultural identity of the four 
tribes in Si Sa Ket Province (2) to study the promotion of the quality of life of the 
elderly by using the cultural identity of the four tribes in Si Sa Ket Province (3) to study 
the integration of processes Holistic health care for the elderly in Si Sa Ket Province. 
This research is an action research, by the community participating in Interview Small 
group meeting And organizing academic forums of various community groups Which is 
also called as field data collection 
 The results of the research showed that: 
 Identity refers to the sum of the characteristics of a particular thing that 
makes it known or recognized. The culture refers to the characteristics that show 
growth. Orderliness Harmony. Including the form of behavior resulting from learning. Is 
a way of life that is caused by the human-human relationship system, Human and 
society And man and nature. Therefore, cultural identity means The sum of the 
characteristics that represent the feelings of the group or the growth that is expressed 
in the form of language, beliefs, traditions, traditions that are inherited. Practice and 
accepting on a personal level. 
 Promoting the quality of life of the elderly by using the cultural identity of 
the four tribes in Si Sa Ket Province To encourage people to help themselves Accept 
human potential in solving problems As well as to know the conditions, conditions, 
factors and methods Which has complete steps according to the principle Many 
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Buddhist principles Suitable for the elderly will be applied in life In order to receive 
happy benefits From the beginning of the action, it is starting from knowing how to 
behave well in the external environment, which is called the organic composition. 
With eyes, focusing on the ears, focusing on the nose, focusing on the tongue, focusing 
on the body and mind In order to use as the basis of the sacrament is intended to 
refrain from physical evil And intentionally refrain from verbal evils calledDevelop 
behavior or develop good behavior Which is a channel for the mind to develop and 
help to grow wisdom At least should develop behaviors that are not persecuted. But 
is a constructive behavior To live in a normal society and access to good things that 
are beneficial To understand and see the life that is valuable is goodness Develop 
behavior or develop good behavior Which is a channel for the mind to develop and 
help to grow wisdom At least should develop behaviors that are not persecuted. But 
is a constructive behavior To live in a normal society and access to good things that 
are beneficial To understand and see the life that is valuable is goodness The condition 
of the health needs of the elderly to develop Public health has divided care into                      
4 areas: (1) promotion (2) prevention (3) treatment (4) rehabilitation All in the principle 
of holistic health care And has defined roles and duties in the operation And have 
activities in various areas To fit in with the context of the elderly Which the composition 
of the elderly consists of 5 aspects  
 Integrating holistic health care concepts principles of Buddhism. With the 
health care principle of the Ministry of Public Health. And bring the situation, 
Problematic, Health needs of the elderly come to development. Public health is 
divided into four categories: (1) promotion (2) prevention (3) treatment                                 
(4) rehabilitation. All in the principles of holistic health care. And determining role in 
the operation. And the results of activities in various fields. To match the context of 
the elderly. The composition of the elderly consists of 5 aspects. That is 1. Body                       
2. Psychological 3. Social Relationships  4. Environment and 5. Security in life. so that 
Health care is the care of both body and mind simultaneously. To develop a better 
life, to have a good quality of life and death. The Buddha saw that. The basic 
necessities of man are the 4 factors. Include Food, clothing, housing and medicine. He 
made the monk a living by alms. The clothed Requiem Wood I Yadong and urine with 
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water rot. Hold the advantage and fit as it is. He teaches to maintain health it is a place 
of worship. The private health, Public, and the environment. Even individuals can be 
put to practice as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิจัยเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” นี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาจากหลายส่วนงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต , รศ.ดร. 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการท าวิจัย ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจใน
การท าวิจัยด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         
ราชวิทยาลัย และคณะกรรมการทุกท่านที่เมตตาให้ค าแนะน าและเป็นผู้ท าการวิพากษ์งานวิจัยของ
ผู้วิจัยให้สมบูรณ์หน้าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ที่คอยแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในช่วงระยะเวลาในท าการวิจัย 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ที่ให้ความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร และค าปรึกษาเพ่ือการวิจัยในการสืบค้นเอกสารข้อมูลต่างๆ  
 ขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการท าวิจัยในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับงานวิจัย ให้ความสะดวกเรื่องที่พัก ที่อาศัยในคณะเดินทางไปเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์                     
คุณงามความดีและประโยชน์เหล่านี้ที่เกิดจากการท าวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องบรรณาการ              
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในสังคมวัฒนธรรมต่าง 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
ที่สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน และมีพิธีกรรมมาจากพุทธศาสนาโดยแท้1 และประเพณีท่ีมีการผสมผสานความ
เชื่อแบบต่าง ๆ ของชุมชนผู้สูงอายุ 
 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อแรกเริ่มประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
กล่าวคือ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา อพยพเข้ามายังจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย แล้วกระจายไป
ยังภูมิภาค แม้แต่ภาคอีสานก็เช่นกัน กล่าวคือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ก็ได้รับอารายธรรมมาจากประเทศลาว และประเทศกัมพูชา จังหวัดศรี
สะเกษก็ไม่ต่างไปจากจังหวัดอ่ืนที่ได้กล่าวมา จนกลายเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม                                
ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสี่เผ่า” ของคนจังหวัดศรีสะเกษ มีภาษาพูดอยู่ 4 ภาษา กล่าวคือ (1) เขมร                    
(2) ส่วย (3) ลาว และ (4) เยอ คนส่วนมากจะอพยพมาจากฝั่งแม่น้ าโขงเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ก่อนจะแยก
ออกไปตั้งบ้านเมืองต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มน้ าชี หรือลุ่มแม่น้ ามูล  ดังนั้น ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ คือ การประยุกต์ใช้หลักค าสอนทางศาสนาและประเพณีของชุมชนภาคอีสานที่ถือ
กันมาแต่อดีต จึงได้รับการสืบต่อกันมาไม่ขาดสาย โดยด ารงบทบาทส าคัญในการควบคุมพฤติกรรม

                                           
 1ส าลี รักสุทธี, ฮีตสิบสองคลองสิบสี่, (กรุงเทพมหานคร: พ.ศ.พัฒนา จ ากัด, 2549), หน้า 7. 
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และศีลธรรมของคนในสังคม2 เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านประพฤติในทางที่ผิดศีลธรรม และชี้น าไปสู่ความดี
ตามอุดมคติของบรรพชนชาวจังหวัดศรีสะเกษในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษและสังคมชนบท
โดยทั่วไป ถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอ่ืนเข้ารุกราน สังคมชนบท ถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่าง
ฉับพลัน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ถูกเหยียบย้ าว่าเป็นของต่ าทรามล้าสมัย เยาวชนและคนรุ่น
ใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอก จนหลงลืมวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง ประเพณีที่
ยังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความบันเทิงที่ฉาบฉวย กุศโลบายดั้งเดิม คือ (1) การปลูกฝัง
จิตส านึกทางสังคม (2) วัฒนธรรมถูกละเลย ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนลดน้อยลง                           
(3) สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สูญเสียบทบาทในการอบรมให้ความรู้ 
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 าให้สั้นคลอนได้ง่าย3 ทั้งนี้ให้อยู่ในบริบทของสังคมและ
ชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนตามท่ีเป็นจริง มีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู    
การประยุกต์ และการสร้างใหม่อย่างเหมาะสม ย่อมจะสามารถด ารงสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้
มั่นคงต่อไปได้ 
 ในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใต้ความจ ากัดและไม่เพียงพอของสวัสดิการ
ของภาครัฐ ชุมชน และท้องถิ่นกลับมีบทบาทเติมเต็มส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการในการรับมือสังคม
ผู้สูงอายุ โดยอาศัยฐานของ “ทุน” ประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน คือ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ (เช่น ผู้น าการเปลี่ยนแปลง) ทุนสัญลักษณ์ และทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ                    
ด้วยกระบวนการทางสังคมที่วางอยู่บนฐาน “ทุน” ที่ชุมชนมี น าไปสู่การนิยามตัวตนใหม่ของผู้สูงอายุไทยใน
ฐานะที่ท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม (active aging) เพ่ือการเสริมสร้าง
ผู้สูงอายุให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของคนในจังหวัดศรีสะเกษ
จะส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้คน

                                           
 2ประสาท อิศรปรีดา และคณะ, ควำมเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของชำวอีสำน, (มหาสารคาม: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518), หน้า 69. 

 3ประเวศ วะสี, แนวคิดและยุทธศำสตร์สังคมสมำนุภำพและวิชชำ , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ                            
ภูมิปัญญา, 2536), หน้า 33.  
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ในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ดังนั้น ถ้าประเทศไทยสามารถน าทุนทางสังคมที่มีอยู่   
มาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชาติให้มีความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและยั่งยืน 
 การอุบัติใหม่ของสังคมไทย อันสืบเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษนี้                       
จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสังคมผู้สูงอายุในประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ประกอบกับทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ยังคงมีความเข้มแข็งพอสมควรและอาจต้องฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ หากภาครัฐบาลยังคงใช้
นโยบายแบบเดิม ๆ  ด้วยการใช้ประชานิยม ที่ไม่มีการจ าแนกประเภทผู้สูงอายุ ควรจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จ าแนกประเภทของผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  (1) กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้  
  (2) กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้บ้าง และ  
  (3) กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย  
 ซี่งกลุ่มที่สามที่กล่าวถึงนี้ ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในมิติของกระบวนการทางสังคมและ
มาตรการทางสังคมที่จะเสริมสร้างผู้สูงอายุให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นการเตรียมการเพื่อ
รองรับกับภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ด้วยการน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฐานะผู้กระท าการอย่างมีศักดิ์ศรีในอนาคต ซึ่งแม้จะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่เต็มไปด้วยความสามารถ และคุณภาพชีวิตที่ดี ที่จะช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ไม่แพ้คนในวัยท างาน การเป็นสังคมผู้สูงอายุของคนในจังหวัดศรีสะเกษ
ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสังคมที่มนุษยชาติเราต้องเผชิญ การก าหนดนโยบายทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับ “คุณภาพสังคม” (social quality) ทั้งในระดับ
ปัจเจก และในระดับสังคม อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุนี้ ปัจจุบันทั้งนักวิชาการไทยและ
ต่างชาติ ยังเห็นว่าผู้สูงอายุเป็น liability เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องคอยดูแล เป็นภาระการพ่ึงพิง เป็นผู้ที่เกษียณ 
เป็นประชากรที่ไม่มีก าลังการผลิตแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าวิตกกังวลกันไปว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไร และ
รัฐบาลจะมีรูปแบบการให้บริการสงเคราะห์กับผู้สูงอายุได้อย่างไร 
 พ้ืนฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน เกิดจากการผสมผสานของระบบความเชื่อด้าน               
พุทธศาสนา โดยแสดงออกผ่านการด าเนินชีวิต พิธีกรรม  และจารีตของชุมชน ค่านิยมหลักมัก
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการท ามาหากิน คือ การแก้ปัญหาปากท้อง การแสวงหาที่ท ากิน และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นแรงยึดเหนี่ยว สังคมผู้สูงอายุก็
เช่นเดียวได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีทางศาสนา จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุอยู่ในฐานะ “บุคคลที่มี
ประโยชน์ต่อสังคม” โดยมีฐานคติว่าผู้สูงอายุไทยถือเป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งใน
ด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์การด าเนินชีวิต มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะ
ลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชน ให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการหยิบยกภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นของสังคมไทยมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลาน
หรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นวัย
ที่มีความเป็นอิสระมากกว่าช่วงวัยอ่ืนของชีวิต สามารถเลือกท าในสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเอง
ปรารถนา เนื่องจากลูกหลานเติบโตมีการมีงานท าแล้ว ย่อมหมดภาระที่หนักหน่วง ดังนั้น ในวัยนี้ตาม
สังคมจารีตประเพณีของคนในจังหวัดศรีสะเกษ ลูกหลานย่อมมีความเกรงใจ ยิ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วย
แล้ว ย่อมได้รับความนับถือย าเกรงจากลูกหลาน และบริวารทั้งปวงได้เป็นอย่างดี เมื่อเป็นเช่นนี้                  
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ภูมิความรู้ ภูมิธรรม และด้านความภูมิฐานที่เป็นการ
บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอีกแนวทางหนึ่งด้วย 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ                     
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3) เพ่ือศึกษาการบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1.3 ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
 1) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 2) การส่ ง เสริมคุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุ โดยใช้ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ                     
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างไร 
 3) การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด                  
ศรีสะเกษมีการบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อย่างไร 

 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 ในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
  1.4.1.1 ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.4.1.2 ศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ               
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
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  1.4.1.3 ศึกษาการบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทั้งสิ้น 1 
ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
 ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ท าการศึกษาด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้พ้ืนที่มีลักษณะการผสมผสาน
ด้านวัฒนธรรมของชนเผ่า และเพ่ือให้ได้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 
ดังนี้ ได้กระบวนการส่งผ่านและสืบทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อน เป็นชุมชนที่มีการปฏิบัติพิธีกรรมอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบคนชนบทปราศจากอิทธิพลของสังคมเมือง  
เป็นชุมชนที่มีรูปแบบทางกายภาพของการผสมผสานความเชื่อปรากฏอย่างชัดเจน เพ่ือให้ได้เห็นพัฒนาการ
ทางความเชื่อของชุมชนที่มีบริบทภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันแต่มีสถานะการด าเนินงานด้านประเพณีที่
แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ท าการวิจัยทั้งหมด 4 อ าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ และมีภาษา
พูดที่แตกต่างกัน 4 ภาษา คือ เยอ ส่วย เขมร  และลาว เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ตัวอย่างที่หลากหลายมิติ และให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน  
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  
 ผูว้จิยัท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูภำคสนำมโดยศกึษำชุมชนในลกัษณะองคร์วม เลอืก
กลุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจงในกรณขีองผูใ้หข้อ้มลูหลกั คอื ผูรู้ ้และผูป้ฏบิตั ิและเลอืกกลุ่มตวัอย่ำง
แบบสุ่มจำกกำรสนทนำ ในกรณีของผู้ให้ขอ้มูลทัว่ไป โดยมกีำรก ำหนดกฎเกณฑ์ด้ำนจ ำนวน
และคุณสมบตัขิองผูใ้หข้อ้มลูไวล้่วงหน้ำพอสงัเขป ดงันี้ 
  1.4.4.1 ประชากร 
  -ชมรมผูส้งูอำยโุรงพยำบำล อ ำเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ ์จังหวัดศรีสะเกษ 
  1.4.4.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
  -กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของ
ชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชุมชนของผู้สูงอายุ และตัวแทนองค์กรภาครัฐและ
เอกชน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการสังเกต                           
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ หมายถึง การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมและพิทักษ์
สิทธิ์ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ หมายถึง การตอบสนองความจ าเป็นในการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีระดับมาตรฐานความมีชีวิตที่ดีใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 
 ผู้สูงอำยุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายที่เสื่อมโทรมลง ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในละพ้ืนที่ เช่น                   
ตราสัญลักษณ์ ค าขวัญ สัญลักษณ์ประจ าท้องถิ่น ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้พูด สถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมได้สร้างขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละ
พ้ืนที่  
 วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความกลมเกลียว รวมถึงรูปแบบของพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู้ เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจาก
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ 
 อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความรู้สึกของ
กลุ่มหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ ขนบประเพณี ศิลปะที่
มีการสืบทอดปฏิบัติและมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม 
 

1.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญในลักษณะของกระบวนการ
และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
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ภำพที่ 1.1 แสดงแผนผังมโนทัศน์กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย                     
 1.7.1 ได้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 1.7.2 หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่น ได้รูปแบบ หลักการ และการจัดการทรัพยากร
ชุมชน การปกครอง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ร่วม และการอยู่ร่วมกันของชุมชน
ที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม 

บริบทพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

 -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 -ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดศรีสะเกษ 
 -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน

สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน

สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด        

ศรีสะเกษ 

กระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม 
ของชนสี่เผ่ำในจังหวัดศรีสะเกษ 

 

วิเคราะห/์

สังเคราะห ์
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 1.7.3 ภาครัฐและชุมชนได้มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการอยู่ร่วมกันของชุมชน
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.7.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนวทางการบูรณาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.7.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชน
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ผู้น าชุมชนน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือความสามัคคีในเขตชุมชน 
 
 



 
 

 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเองไม่ว่าเอกลักษณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น สิ่งที่มีอยู่ตามสภาพภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พืชพรรณไม้และทรัพยากร
อ่ืน ๆ รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปกรรมแบบขอม อาหารการกิน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภาษาถิ่น เป็นต้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีรายละเอียดที่
ผู้วิจัยน ามาศึกษา ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 2.4 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.5 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 สังคมมนุษย์ คือ การอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัดและอ่ืน ๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณี
รวมถึงภาษา การละเล่น และอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคม
นั้น เพราะมนุษย์มีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม พฤติกรรมเหล่านั้นได้ขัดเกลามาโดยล าดับจน
กลายเป็นวัฒนธรรม ดังนั้น ในแต่ละสังคมจึงย่อมมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น 
แม้ว่าจะมีชนกลุ่มต่าง ๆ ตามภาษาพูดที่หลากหลาย แต่วัฒนธรรมจะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่น การมี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดและหลากหลายจนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศ 
 2.1.1 ความหมายของอัตลักษณ์ 
 มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนิน
ชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ท าให้เกิดการหล่อหลอมให้
สมาชิกในสังคมมีทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การนิยามตัวตนหรือบอกว่าตนเป็นใครตรงกับศัพท์ทางวิชาการด้าน
มานุษยวิทยาทีว่่า “อัตลักษณ์”  
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 อัตลักษณ์ คือ จิตส านึกส่วนตัวและจิตส านึกร่วมในสังคมที่ เกิดจากการนิยามตัวเองว่า
ตัวเองคือใครมีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร และจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายของ
การแสดงออก ค าว่า “อัตลักษณ์ ” นั้น หมายถึงอะไร ซึ่งถ้าพูดกันง่าย ๆ ก็คือ สิ่งที่แสดงถึงความเป็น
ตัวตนของคน ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เช่น กิริยาท่าทาง ภาษาและการ
แสดงออกต่อบุคคลอ่ืนกับลักษณะของตัวตนภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ คตินิยม ความ
เชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงค าท่ีต้องการสื่อถึงค าพูดบางประการเพ่ือแสดงความ
เป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน เช่น เชื่อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอ่ืน ๆ กล่าวคือ 
ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอ่ืน ๆ อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา
สามารถน าไปสู่การพัฒนาสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันโดยการ
ก าหนดแนวทางด้านใดด้านหนึ่งให้ชัดเจนเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มได้มีเจตคติร่วมกัน สามารถท าให้
น าไปสู่การพัฒนาได้  
 “อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลี ว่ า  อตฺต รวมกับค าว่า ลักษณ โดยที่  “อัตตะ”                     
มีความหมายว่า ตัวตน ของตน ส่วน“ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการ
ให้ค านิยามและตีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่เป็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยก็ได้ ท าให้เกิดการยอมรับซึ่ง                      
พหุลักษณ์ทางสังคมซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในค านิยามสมัยแรกที่จะต้องสร้างเพ่ือความเป็น
ปึกแผ่นของสังคมเท่านั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการยอมรับในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจังใน
สมัยก่อนนั้น เมื่อพูดถึงคนไทยในสายตาของชาวต่างประเทศ ก็คือการยิ้มแย้มจนได้รับสมญาว่าเป็น 
“Land of Smiles” หรือ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ” ถัดมาก็คือ การเป็นมิตรกับชาวต่างชาติและความ
เอ้ืออารี โดยปกติคนไทยมักจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย รักสนุก ชอบความสะดวกสบาย และเก็บ
ความรู้สึก นอกจากรอยยิ้มแล้ว คนไทยไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาทางสีหน้าหรืออากัปกิริยา ไม่ว่าชอบ
หรือไม่ชอบ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงออกจะเป็นการยากที่จะคาดเดาความหมายจาก
รอยยิ้มของคนไทย1  
 ฉลาดชาย รมิตานนท์ ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวตน ตัวเอง และเป็นสิ่งที่เกิด
จากการสร้างของวัฒนธรรม อัตลักษณ์มีความส าคัญต่อระบบสังคมกล่าวคือ ประการแรกท าให้เรา
รู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยไม่จ าเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลาย
ลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่

                                           
 1ประสิทธิ์ ลีปรีชา, การสร้างและการสืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง , (กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547), หน้า 32. 
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เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตน
ของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น2 
 อภิญญา เฟื้องฟูสกุล กล่าวว่า อัตลักษณ์มีความหมายเป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์
กับสังคม ซึ่งสังคมก าหนดบทบาทหน้าที่และคุณค่าที่ติดตามมากับความเป็นสามี-ภรรยาความเป็น
ศิษย์-อาจารย์ อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วย อัตลักษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่
บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืนโดยผ่าน
การมองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและ
พ้ืนฐานของการเลือกบางอย่าง นั้นคือ เราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เรา
เลือก ความส าคัญของการแสดงตนก็คือ การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความ
แตกต่างจากกลุ่มอืน่อย่างไรและ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอืน่3 
 อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ ค าว่า Indentitas เดิมใช้ค าว่า 
Idem ซ่ึงมีความหมายว่าเหมือนกัน (The Same) หมายถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่
แตกต่างกันแต่ละกลุ่มคน อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่
ถูกสร้างขึ้น ดังนั้น จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้4 เนื้อหาส าคัญของอัตลักษณ์ คือ จิตส านึกส่วนตัวและ
จิตส านึกส่วนรวมในระดับสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่าตังเองคือใคร เป็นมาอย่างไร แตกต่าง
จากคนกลุ่มอ่ืนหรือสังคมอ่ืนอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออก นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการที่ให้ความหมายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือวัฒนธรรมร่วมของ
กลุ่มหรือการที่ปัจเจกชนมีอิทธิพลหรือการได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมของกลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้
การยอมรับวัฒนธรรมของกลุ่มคนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับบรรทัดฐานของสังคม (Norms) ซึ่งบุคคล
ต้องยอมรับความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลัษณ์ของกลุ่มให้ได้ ความส าคัญของการสร้างเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท าให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวควร
ได้รับการยอมรับมากกว่าการต าหนิหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เพราะเกิดจากความแตกต่าง
และการไม่ยอมรับวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้การยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มท าให้บุคคลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ง่ายมากข้ึนด้วย 

                                           
 2ฉลาดชาย รมิตานนท์, คนกับอัตลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เอกสาร
ประกอบการประชุมประจ าปี ทางมานุษยวิทยา, 2545), หน้า 25. 
 3อภิญญา เฟื้องฟูสกุล, “แนวคิดหลักทางสังคมวิทยาเรื่องอัตลักษณ์”, เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1, คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา ส านักคณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ, 2543), หน้า 4. 
 4ประสิทธิ์ ลีปรีชา, ชาติพันธุ์และมายาคติ, (กรุงเทพมหานคร: องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุ, 2546),        
หน้า 32. 
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 จะเห็นได้ว่า “อัตลักษณ์” ของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกร่วมกันในด้าน
การตระหนักรู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเราเกี่ยวกับการยอมรับในความเป็นตัวตนประกอบกับการ
แสดงตัวตนให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มอ่ืน อัตลั กษณ์เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างสังคมและตัวบุคคล แต่จะเลือกอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งทีย่อมรับเพ่ือน ามาใช้
ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและพ้ืนที่ อัตลักษณ์นี้อาจก าหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้ก าหนดตนเองหรือ
ก าหนดโดยสังคม อัตลักษณ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องท่ีแยกจากกันไม่ได้ 
 2.1.2 ประเภทของอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ คือ ความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์     
ต่าง ๆ กระท าผ่านระบบสัญลักษณ์หลายแบบในอีกด้านหนึ่ ง อัตลักษณ์เกี่ยวกับมิติภายในของความ
เป็นเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลง
ความหมายเกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธ์กับโลก5 จึงได้แบ่งอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และ อัตลักษณ์ทางสังคม อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
 อัตลักษณ์ คือ ความเป็นตัวตน ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อตัวคน หรือสถาบัน โดยสะท้อน
ถึงลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ เป็นพลังแฝงที่น าไปสู่พฤติกรรม เป็นเจตคติที่บุคคล กลุ่มบุคคล                       
ที่มีต่อสถาบันหรือเป้าหมาย เป็นความคาดหวังของบุคคลหรือสถาบัน ที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือ
ความรู้สึกต่อตนเองและสถาบัน  
 ผ่องพันธ์ มณีรัตน์ ได้ให้ความหมายเป็นเรื่องของกลุ่มประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มี
ลักษณะร่วมอย่างเดียวกันอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่าง ลักษณะร่วมกันนี้ จะเป็นอะไรก็ได้ เช่น อาชีพ 
ภาษา ศาสนา ฯลฯ แต่ที่ส าคัญคือ กลุ่มที่มีลักษณะร่วมกันนี้จะต้องมีประเพณีบางอย่างซึ่ งเรียกได้ว่า
เป็นกลุ่มของตนเอง โดยที่สมาชิกของกลุ่มไม่จ าเป็นต้องรู้จักสมาชิกอ่ืน ๆ ทั้งหมด แต่เขาจะต้องรู้ว่า
ประเพณีของกลุ่มของเราประเพณีเฉพาะของกลุ่มที่ท าให้กลุ่มมีเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างจากกลุ่ม
อ่ืน ๆ และมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal 
identity) และระดับอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity)6 
 (ข) อัตลักษณ์ทางสังคม 
 อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่จะท าให้
บุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะ

                                           
 5ธีรยุทธ บุญมี, ชาตินิยมและหลังชาตินิยม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, 2546),                      
หน้า 21. 
 6ผ่ อ งพั น ธ์  มณี รั ต น์ , มานุ ษ ยวิ ท ย ากั บก ารศึ กษาค ติ ช าวบ้ าน , ( ก รุ ง เ ทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), หน้า 18. 
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ประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งในทางสังคมวิทยามองว่าเมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีการ
ติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระท าทางสังคมระหว่างกัน (Social Interation) โดยพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ขึ้นอยู่กับสังคม (Social 
Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระท าระหว่างกันทางสังคมท าให้บุคคลมีบทบาทตาม
สถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่ เพ่ือศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ บุคลิกภาพ 
ไม่ได้หมายถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้างนอก แต่เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนอง7  
 อัตลักษณ์มีความส าคัญต่อระบบสังคม กล่าวคือ ประการแรกท าให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรา
หรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยไม่จ าเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ท่ีประกอบขึ้นมา 
อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น
ประการต่อมา อัตลักษณ์ของบุคคลเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่ท าให้บุคคลนั้นมีความเป็น
ตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล       
ซึ่งในทางสังคมวิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันในสังคมต้องมีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการ
กระท าทางสังคมระหว่างกัน โดยพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
ขึ้นอยู่กับปทัสถานทางสังคมตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระท าระหว่างกันทางสังคมท าให้
บุคคลมีบทบาทตามสถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่ 
 จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์ที่แสดงออกมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล คือ ลักษณะ
บุคคลที่นิยามตัวเองว่าคือใคร เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจนเกือบจะจับต้องและรู้สึกได้ เช่น รูปร่าง หน้าตา 
เพศ สถานะ ความรู้และอัตลักษณ์ทางสังคมเป็นภาพที่บุคคลอ่ืนมีต่อบุคคลหนึ่งโดยอาศัยสัญลักษณ์ที่
มีลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้น อัตลักษณ์กับสังคมจึงแยกกันไม่ออกเนื่องจากการนิยามความเป็น
ตัวตนของอัตลักษณ์นั้นต้องมีการอ้างอิงกับสังคม แม้จะเป็นในระดับตัวบุคลก็ยังต้องมีการนิยาม
ตนเองว่ามีบทบาทอย่าไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่อัตลักษณ์เป็นเรื่องที่มีส่วนร่วมกันอยู่ หลาย
ประการ เช่น อัตลักษณ์เป็นเรื่องของปัจเจกชน อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพ้ืนที่
และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์)  อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการให้ค านิยามและตีความ                          
มีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมหรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยก็ได้ ท าให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม          
ซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในค านิยามสมัยแรกที่จะต้องสร้างเพ่ือความเป็นปึกแผ่นของสังคมเท่านั้น 
แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการยอมรับในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจัง 

                                           
 7อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, อัตลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะกรรมการสภาวิจัยแห้งชาติ, 
2546), หน้า 33. 



 
14 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นสังคมหนึ่งที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความ
แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งอยู่ ร่วมกันภายใต้การปกครองของรัฐ แต่ในความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ดังกล่าวนี้ก็มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งรัฐ
พยายามหลอมละลายความแตกต่างที่หลากหลาย โดยใช้นโยบายการสร้างชาติ ไทยให้เป็นหนึ่งของ
รัฐบาล เช่น ชาวเขา และชาวมาเลย์ เป็นต้น จนเป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุ่ม
ชาติพันธ์ุต่าง ๆ โดยมีรูปแบบของความขัดแย้งและการต่อต้านที่แสดงออกของกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น         
การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่ม หรือประกาศถึงความมีตัวตนแห่งอัตลักษณ์ดังกล่าว                    
เพ่ือเรียกร้องสิทธิและท้าทายต่อรองกับอ านาจครอบง าของรัฐ เป็นต้น8 โดยต่างมีอัตลักษณ์แห่งความ
เป็นไทยหรืออัตลักษณ์แห่งชาติร่วมกัน และมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์ 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ยังคงธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุเดิมของ
ตนด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มที่ถูกกลืนกลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธ์ุเดิมของตนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพ้ืนที่ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
 2.2.1 ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 ชุมชนหมู่บ้านอีสานเป็นสังคมที่สืบทอดวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ล้านช้าง 
อีสานเป็นดินแดนตอนปลายของวัฒนธรรมดั งกล่าว  อิทธิพลของกรุ ง เท พฯ มีน้อยมาก                                
สมัยรัตนโกสินทร์ฝ่ายไทยถือว่าลาวและเมืองในอ านาจของลาว (อีสาน) ล้วนขึ้ นต่อไทย แต่เป็นการ        
แผ่อ านาจทางทหารเท่านั้น แต่ทางด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ยังไม่มีอิทธิพลต่ออีสานเลย 9                       
 อภิศักดิ์ โสมอินทร์ ได้กล่าวลักษณะสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสาน ไว้ดังนี้ 
  (1) สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตร สถานบันครอบครัวเริ่มจากขนาดเล็ก อยู่ในบ้านแบบ
อีสาน คือเป็นห้องโล่งห้องเดียว ด้านตะวันออกมีหิ้งพระเรียกว่าห้องเปิง 
  (2) การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจุก (Cluster) ใครตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างเพ่ือนจะถูกมองว่ามี
อะไรผิดปกติเกรงว่าชาวบ้านจะรู้ถึงสิ่งไม่ดี ชาวบ้านจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก 
  (3) สมาชิกในสังคมด ารงอยู่ด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

                                           
 8ยศ สันตสมบัติ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายและการจัดการทรัพยากร, (เชียงใหม่:       
โรงพิมพ์นพบุรี, 2554), หน้า 44-45. 
 9ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: 
สร้างสรรค์, 2541), หน้า 63-64. 
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  (4) สังคมอีสานยึดเกาะกันโดยมีฮีต-คอง (จารีตประเพณี-ครองธรรม) ท าหน้าที่เป็น
กฎระเบียบ 
  (5) การด าเนินชีวิตของสังคมเกษตร ยึดถือปฏิบัติตามกรอบของฮีตสิบสอง หมุนเวียน
เป็นวัฏจักรในรอบปี  
  (6) เป็นสังคมเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน ตรงไปตรงมา พูดจาไม่อ้อมค้อม10 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก าหนดขึ้น มิใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ           
อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรืออาจเป็นการก าหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจน
วิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนั้น วัฒนธรรม คือ ระบบในสังคมมนุษย์ ที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ เมื่อสร้างขึ้นแล้ว จึงสอนให้คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ หรือน าไป
ปฏิบัติ  และมีการเรียนรู้  การถ่ายทอด เมื่อมนุษย์รู้จักเรีย นรู้จึ งท าให้มนุษย์รู้ ว่าอะไร คือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม11 มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตและ
การสืบทอดเผ่าพันธุ์ 12 ซึ่ งที่มาของค าว่า “วัฒนธรรม” สมัยแรกเริ่มมีพระภิกษุรูปหนึ่ งชื่อ                         
“พระมหาพูล” แห่งวัดมหาธาตุยุววราชรังสฤษฎ์ ได้ทดลองใช้ค าว่า “ภูมิธรรม” ที่แปลมาจากศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า “culture” โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เห็นดี                 
เห็นงามด้วย และกล่าวไว้ เป็นหลักฐานในปาฐกถาเมื่อปี  พ.ศ. 2474 ต่อมาปี พ.ศ. 2475                
พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขณะทรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ทรงใช้
ค าว่า “วัฒนธรรม” และมีผู้นิยมใช้ค านี้กันอย่างแพร่หลาย จึงถือว่าพระองค์เป็นผู้บัญญัติศัพท์
ดังกล่าว13 
 วัฒนธรรม จึงหมายถึง ผลิตผลทางสังคม เมื่อมนุษย์รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมทางสังคม                   
ย่อมท าให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้น เพ่ือสนองตอบความต้องการทางด้านสังคม มนุษย์จะ
ด าเนินกิจกรรมทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมที่ตนเองสร้างขึ้น และ
วัฒนธรรมที่เป็นของสังคม เรียกได้ว่าวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ทุก ๆ ด้านตั้งแต่เกิดจน
ตาย ดังที่ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ14 ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานอันเป็น

                                           
 10อภิศักดิ์ โสมอินทร์, โลกทัศน์อีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537), หน้า 73-88. 
 11อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 1-2.  
 12กระทรวงวัฒนธรรม, ฐานระบบคิดการต้ังกระทรวงวัฒนธรรมและการด าเนินงานวัฒนธรรม              
ยุคปฏิรูประบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535), หน้า 3.  
 13วาสนา บุญสม, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ประกายแสง, 2541), หน้า 11. 
 14จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), หน้า 15. 
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แกนส าคัญอันหนึ่งของมนุษย์ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละสั งคม ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า 
“วัฒนธรรม” ไว้แตกต่างกันไปดังนี้ 
 2.2.2 ความหมายของวัฒนธรรม 
 ค าว่า วัฒนธรรม เป็นค าสมาสระหว่างภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต ค าว่า วัฒนะ มาจาก
ค าบาลีว่า วทฺฒน แปลว่า เจริญงอกงาม ส่วนค าว่า ธรรม มาจากภาษาสันสกฤตว่า ธรรม หมายถึง                  
คุณความดี ดังนั้น ค าว่า “วัฒนธรรม” แปลตามรากศัพท์หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความงอกงาม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีศีลธรรมอันดีงามของประชาชน15 ตรงภาษาอังกฤษว่า Culture 
เดิมพระเจ้าวรงค์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติว่า “พฤติธรรม” ทรงประสงค์ให้เป็น
รูปศัพท์สันสกฤตทั้งหมด ต่อมาทรงเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรม ซึ่งใช้กันในปัจจุบัน16   
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ค าว่า วัฒนธรรม เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต “วัฒน” เป็นภาษาบาลี 
แปลว่า “เจริญงอกงาม” ส่วนค าว่า “ธรรม” เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง “ความดี” ซึ่งถ้าแปลตาม
รากศัพท์ก็คือ “สภาพอันเป็นความเจริญงอกงามหรือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม” ดังนั้น
อาจก าหนดความหมายค าว่า วัฒนธรรม ได้หลายประการ คือ วัฒนธรรมบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และ
ความเป็นมาของการด ารงอยู่ที่สอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ ของคนในสังคมที่แตกต่างกัน                  
ตามเชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์  
 ค าว่า วัฒนธรรม ได้มีการบัญญัติความหมายไว้อย่างเป็นทางการเมื่อสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2485 ว่า วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียมก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน17  
 ศรีจักร วัลลิโภดม, รศ.ดร. อธิบายเรื่องของวัฒนธรรมว่า มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเพ่ือความ
อยู่รอด จึงสร้างวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่ วัฒนธรรมจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความนึกคิดของคนใน
สังคมนั้นๆ18  

                                           
 15ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , ประเพณีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร:                      
คุรุสภาลาดพร้าว, 2531ก), หน้า 6. 
 16พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาเร่ืองประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2515), 
หน้า 22. 
 17ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร:                      
ศริิวัฒนาอินเตอร์พรินท์, ๒๕๔๒), หน้า ๗๕๗. 
 18ศรีจักร วัลลิโภดม, รศ.ดร., ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ , พิมพ์ครั้งที่ 
2, (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2539), หน้า 11. 
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 สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต หรือการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ความคิด ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา 
ภาษา กฎหมาย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้ถ่ายทอด
ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ มาเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งถ้าสิ่งใดดีก็เก็บ
ไว้ สิ่งใดควรแก้ก็ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีลักษณะที่ดีประจ าชาติต่อไป วัฒนธรรม 
จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน19  
 วาสนา บุญสม ให้ความหมายว่า วัฒนธรรม หมายถึง แนวทางการประพฤติปฏิบัติ การ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม เป็นสิ่งที่สะสม สืบทอด และแพร่ขยายมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในแต่ละกลุ่ม
ชนของมนุษย์20 
 พระยาอนุมาณราชธน กล่าวว่า วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือ
ผลิตสร้างขึ้น เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของมนุษย์ ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เลียนแบบกัน
ได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งอันเป็นผลผลิตของส่วนรวม ที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคน
สมัยก่อน สืบต่อกันมาเป็นประเพณี วัฒนธรรม จึงเป็นทั้งความคิดเห็น หรือการกระท าของมนุษย์                   
ในส่วนรวมที่เป็นลักษณะเดียวกัน และส าแดงให้ปรากฏเป็นภาษา ความเชื่อ ระเบียบ ประเพณี21 
 พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายของวัฒนธรรม ว่า วัฒนธรรมเป็นผล
ร่วมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์และภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคม วัฒนธรรม
รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดของสังคม ตั้งแต่ภายในจิตใจ ค่านิยม คุณค่าทางใจ คุณธรรม 
ลักษณะนิสัย แนวความคิด สติปัญญา ท่าที วิธีปฏิบัติของมนุษย์ต่อร่างกายและจิตใจ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจการมอง และการปฏิบัติของมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นการสั่งสมประสบการณ์ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ภูมิปัญญาทั้งหมดที่ช่วยให้
มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมาได้22 

                                           
 19สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
ไทยวัฒนา, 2545), หน้า 1. 
 20วาสนา บุญสม, ศิลปะและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ประกายแสง, 2541), หน้า 11. 
 21พระยาอนุมานราชธน , เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม , (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา , 
ม.ป.ป.), หน้า 21. 
 22พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), “วัฒนธรรมกับการพัฒนา,” ใน บทบาทของภาคเอกชน : ธนาคาร
พาณิชย์ในการบริหารงานทางด้านวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง , 2536),                   
หน้า 1. 
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 สุเชาว์ พลอยชุม กล่าวว่า วัฒนธรรม มีความหมาย 2 ลักษณะ ลักษณะหนึ่งหมายถึง                           
สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญงอกงาม อีกลักษณะหนึ่งหมายถึงสภาพหรือความเจริญงอกงามอันเป็น
ผลจากการสร้างสรรค์ของคน ซึ่งส่วนมากบทนิยามของวัฒนธรรมจะเน้นความหมายในลักษณะที่
สอง23 
 อมรา พงศาพิชญ์ กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก าหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่
มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรืออาจเป็นการก าหนดพฤติกรรม 
หรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือระบบในสังคมของมนุษย์ที่
มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ24 
 สมชาย ล าดวน อธิบายความหมายของวัฒนธรรมว่า มีสองนัยคือความหมายตามแบบ
สากลและความหมายในแบบของไทย วัฒนธรรมตามความหมายของสากล ได้แก่ ผลิตผลใด ๆ ที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ แล้วได้รับการยอมรับจากสังคมน ามายึดถือปฏิบัติตาม มีลักษณะเป็น            
กลาง ๆ จะเป็นไปในทางดีก็ได้ชั่วก็ได้ ส่วนความหมายตามแบบไทย หมายถึง ผลิตผลของสังคมมนุษย์
ที่จัดอยู่ในระดับดีงามและถูกต้อง คือนอกจากจะเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วยังจะต้องประกอบด้วย
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมด้วย ถ้าเป็นวัฒนธรรมทางศิลปะเรียกว่า “ศิลปวัฒนธรรม” ถ้าเป็น
วัฒนธรรมทางสังคมเรียกว่า “สังคมวัฒนธรรม”25 
 Linton นักมานุษวิทยาชาวอเมริกัน ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมเป็น
ผลงานของความรู้ ทัศนคติ แบบแผนพฤติกรรม หรือลักษณะที่สมาชิกใช้ร่วมกัน และถ่ายทอดไปยัง
สมาชิกรุ่นต่อมาในสังคมใดสังคมหนึ่ง26 
 จะเห็นได้ว่า ค าว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง“ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน” 
วัฒนธรรมเป็นส่วนประกอบที่สลับซับซ้อนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิตวิญญาณวัตถุ 
สติปัญญา และอารมณ์ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสังคมหรือหมู่คณะ วัฒนธรรมมิได้หมายถึงเฉพาะเพียง
ศิลปะและวรรณกรรมเท่านั้นแต่หมายถึงฐานนิยมต่าง ๆ ของชีวิต สิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ระบบค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ วัฒนธรรมจึงแสดงให้เห็นได้ในลักษณะ ต่าง ๆ 

                                           
 23สุเชาว์ พลอยชุม, “ศาสนาในวัฒนธรรมไทย”, ใน ไทยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการวิชา
ไทยศึกษา ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551), หน้า 39. 
 24อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา ,                    
พิมพ์ครั้งท่ี 4. (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 1. 
 25สมชาย ล าดวน, ถอดรหัสวัฒนธรรม, (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ,์ 2552), หน้า 7-26. 
 26Linton, Ralph, The Study of Man, (New York: Appleton Century Cooperation, 1973),              
p. 254. 
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เช่น ความดี ความงาม และความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏในรูปธรรมต่างๆ และได้ตกทอดมาถึง
เราในปัจจุบันเป็นแบบอย่างหรือการด ารงชีวิตของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกเรียนรู้ถ่ายทอดกันไปด้วยการอบรม
สั่งสอนทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือหมายความง่าย ๆ ว่าแบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มหนึ่ง
ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นวิถีชีวิตการปฏิบัติและสิ่งของที่เป็นผลมาจากการสะสมถ่ายทอดจากกลุ่ม
บุคคลกลุ่มหนึ่งไปสู่รุ่นถัด ๆ ไปเพ่ือแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือเครื่องบ่งชี้ความเป็นกลุ่มชนของ
กลุ่มบุคคลนั้น ๆ เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออก
ซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถแก้ไขและซาบซึ้งร่วมกัน 
 2.2.3 หลักการส าคัญของวัฒนธรรม 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะและโครงสร้างทางวัฒนธรรมเอาไว้เพ่ือให้เห็น
ภาพวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยขอน าเสนอหลักการส าคัญของวัฒนธรรมที่มีผู้อธิบายไว้ดังนี้ 
 ยศ สันตสมบัติ และวิฑูร ปัญญากุล ได้สรุปลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของวัฒนธรรมไว้ 6 
ประการ คือ  
  (1) วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (Shared Ideas) และค่านิยมทางสังคมซึ่ ง เป็น
ตัวก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรม  
  (2) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ (Culture is Learned) จากการเกิดและการเติบโต
ในสังคมแห่งหนึ่ง  
  (3) วัฒนธรรมพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) 
  (4) วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และปัญญา ซึ่งมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์  
  (5) วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษย์ก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิต และ                           
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
  (6) วัฒนธรรมเป็นสิ่งไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวตลอดเวลา27 
 บุญยงศ์ เกศเทศ กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยพื้นฐานซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ท าให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงมี 4 ประการ คือ 
  (1) การค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ซ่อนเร้นอยู่ไม่มีใครทราบมาก่อน 
  (2) การประดิษฐ์สร้างสิ่งใหม่ที่เคยมีมาก่อนหรือคิดหาวิธีใหม่มาใช้ในสังคม 
  (3) วิวัฒนาการการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

                                           
 27ยศ สันตสมบัติ และวิฑูร ปัญญากุล , ความหลากหลายทางชีวภาพมิติทางสังคม และนิเวศ, 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2537), หน้า 11-13. 
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  (4) การแพร่กระจายให้กว้างขาวงออกไปมีการหยิบยืมไปใช้กันได้28 
 นิยพรรณ วรรณศิริ ผลวัฒนะ กล่าวถึงลักษณะพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม
เป็นผลผลิตของระบบคิดของมนุษย์ วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
บุคคลได้มาด้วยการเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ วัฒนธรรมเป็นสมบัติส่วนรวม มีระบบครรลอง 
จารีต เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตร่วมกัน29 
 สุพัตรา สุภาพ ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา โดยมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์
ประเภทเดียวที่มีวัฒนธรรม คือมีวิธีการเรียนรู้รับช่วงสืบต่อกันมาได้ และสร้างสรรค์เพ่ิมเติม การที่
มนุษย์สามารถสร้างวัฒนธรรมได้ดี ก็เพราะมนุษย์มีลักษณะทางกายภาพและจิตใจเป็นพิเศษเหนือ
สัตว์ทั้งปวง30 
 งามพิศ สัตย์สงวน กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นหนทาง หรือวิธีการต่าง ๆ ที่มนุษย์ในสังคม
สร้างข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการมีชีวิตรอด โดยทั่วไปมนุษย์จะสร้างวัฒนธรรมและส่งผ่านไปให้
ลูกหลาน แต่ในเวลาเดียวกันวัฒนธรรมก็หล่อหลอมตัวมนุษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น มนุษย์ในทุกชุมชนทุก
สังคมจะมีพฤติกรรมทางสังคม มีความคิดและความรู้สึกในโลกของวัฒนธรรมเท่านั้น โดยงามพิศได้
เสนอองค์ประกอบของระบบวัฒนธรรมในลักษณะองค์รวม (Holistic) ที่มีลักษณะเป็นสากล ซึ่งนัก
มานุษยวิทยาจ าเป็นจะต้องน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในสนามวิจัย ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการท า
ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้คน ว่าประกอบไปด้วย ระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมืองการปกครอง การขัดเกลาทางสังคมและการศึกษา ศาสนา และความเชื่อ การแพทย์
และสาธารณสุข การสื่อสาร ศิลปะ และนันทนาการ31 เป็นต้น 
 เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจผู้วิจัยขอน าเสนอแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับโครงสร้างทาง
วัฒนธรรมที่ดัดแปลงมาจากแผนผังที่งามพิศ สัตย์สงวน ได้เสนอไว้ในหนังสือการวิจัยเชิงคุณภาพทาง
มานุษยวิทยา32 ดังนี้ 
 

                                           
 28บุญยงค์ เกศเทศ, “ดอนปู่ตา ป่าวัฒนธรรมอีสาน”, ใน ปกิณกะไทยคดีนิพนธ์ , (มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), หน้า 62-66. 
 29นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540), หน้า 39-45. 
 30สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ประเพณี , (กรุงเทพมหานคร: ไทย
วัฒนาพานิช, 2536), หน้า 99. 
 31งามพิศ สัตย์สงวน, การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 2-3. 
 32เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-5. 
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ภาพที่ 2.1 แสดงแผนผังระบบโครงสร้างทางวัฒนธรรม 
 

 จากภาพที่ 2.1 กล่าวสรุปได้ว่า วัฒนธรรมประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ เพราะวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ แต่วัฒนธรรมเป็นผลรวมทางด้านความคิดของมนุษย์ในแต่ละสังคม 
ซึ่งคนในแต่ละสังคมจะต้องเรียนรู้เพ่ือกระท าให้ถูกต้องตามสังคมที่ตนอาศัยอยู่  
 (2) วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม เป็นสมบัติของส่วนรวมและถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นก่อน 
ซึ่งเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมเอาไว้สู่คนรุ่นต่อไป มีการสั่งสมถ่ายทอดต่อเนื่องไปเป็นกระแสวัฒนธรรม 
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจใช้เวลานานกว่าจะปรากฏให้เห็น
ได้ แต่บางอย่างอาจไปอย่างรวดเร็วท าให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน 
 (3) วัฒนธรรมอาจสลายตัวหรือตายไปได้ เมื่อคนในสังคมไม่มีการยอมรับ หรือไม่มีการ
ถ่ายทอดต่อ อย่างไรก็ตามลักษณะทางวัฒนธรรมที่ส าคัญจะต้องมี “ความดี ความงาม และความจริง
เป็นแกน” จึงจะสามารถท าให้วัฒนธรรมนั้นด ารงอยู่ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนในสังคม 
 การมองเรื่องวัฒนธรรมจึงควรมองอย่างมีพลวัต ทั้งในด้านเวลาและสถานที่การด ารงอยู่
ของวัฒนธรรมนั้นๆ การอนุรักษ์วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม ความเชื่อตลอดจน
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ที่ได้มีบรรพบุรุษสืบทอดถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน วัฒนธรรมเป็น
เอกลักษณ์ของสังคมหรือประเทศชาติ ถ้าวัฒนธรรมเดิมสูญสิ้นหรือถูกกลืนหายไปโดยวัฒนธรรมของ
สังคมอ่ืน หรือของชาติอ่ืนทั้งหมดแล้ว สังคมนั้นก็จะหมดความเป็นตัวของตัวเอง ได้ชื่อว่าเป็นสังคม
หรือชาติที่ไม่มีความเป็นไทยทางวัฒนธรรม 
 
 

ครอบครัว 

เศรษฐกิจ การเมือง 

การศึกษา 

ศาสนา สาธารณสุข การสื่อสาร 

ศิลปะ 

นันทนาการ 

วัฒนธรรม 
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 2.2.4 ประเภทของวัฒนธรรม 
 ประเภทของวัฒนธรรมสามารถจ าแนกได้หลายวิธีการทั้งที่เป็นแบบสากลนิยมและเป็น
การจ าแนกตามลักษณะเฉพาะเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ ทั้งนี้
ได้มีผู้จ าแนกประเภทของวัฒนธรรมไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
 วรรณา นาวิกมูล กล่าวว่า วัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ใดท้องถิ่นหนึ่ง อาจปรากฏในรูปวัตถุ เครื่องใช้ไม้สอย จัดเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) 
หรืออาจปรากฏในรูปสัญลักษณ์ เป็นขนบธรรมเนียมนิยมหรือวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ตกทอดกันมา 
ที่หล่อหลอมให้คนในท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จัดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ แต่เป็นวัฒนธรรม
ทางจิตใจ (Non-Material Culture)33 
 สมชาย ล าดวน ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท เรียกว่า  “จตุสดมภ์แห่ง
วัฒนธรรม” โดยอธิบายว่า จตุสดมภ์แห่งวัฒนธรรม ได้แก่ วัตถุธรรม สังคมธรรมจิตใจธรรม และ
ปัญญาธรรม เมื่อยุบรวมลงเป็นทวิวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม 2 ระบบ ในส่วนวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ได้แก่ วัตถุธรรม และสังคมธรรม ส่วนที่เป็นนามธรรม คือ จิตใจธรรมและปัญญาธรรม34 
 สุเชาว์ พลอยชุม ได้แยกประเภทวัฒนธรรมออกเป็น 2 และ 4 ประเภทตามล าดับ แบบ
สองประเภท แบ่งเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ ส่วนแบบสี่ประเภทแบ่งเป็น คติ
ธรรม วัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิต เนติธรรม วัฒนธรรมทางกฎหมายวัตถุธรรม วัฒนธรรม
ทางวัตถุ และสหธรรม วัฒนธรรมทางสังคม35 
 ยศ สันตสมบัติ และวิฑูร ปัญญากุล กล่าวถึงลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของสิ่งที่เรียกว่า 
วัฒนธรรมเอาไว้ในหนังสือมนุษย์กับวัฒนธรรม โดยจัดวัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  (1) วัฒนธรรมรองทางเชื้อชาติ (Ethnic Subculture) เป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงที่มา
ของชนชาติต่าง ๆ ที่มีบุคคลหลายเชื้อชาติอยู่ปะปนกันจึงมีการสัมพันธ์กันภายในกลุ่มตนและเชื้อชาติ
อ่ืน ท าให้ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
  (2) วัฒนธรรมรองทางท้องถิ่น หรือตามภาค (Regional Subculture) ในแต่ละภาคของ
สังคมหนึ่ง ๆ จะมีร่องรอยของประวัติความเป็นมาและการเริ่มตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันของผู้ที่มาตั้งรกรากอยู่ ณ ที่เดียวกัน 

                                           
 33วรรณา นาวิกมูล, “วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น”, ใน ไทยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:
คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551,                        
หน้า 173-175. 
 34สมชาย ล าดวน, ถอดรหัสวัฒนธรรม, (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ,์ 2552), หน้า 20. 
 35สุเชาว์ พลอยชุม, “ศาสนาในวัฒนธรรมไทย,” ใน ไทยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการวิชา
ไทยศึกษา ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551), หน้า 41. 
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  (3) วัฒนธรรมรองทางอาชีพ (Occupational Subculture) อาชีพแต่ละอาชีพมักจะมี
แบบการด ารงชีวิตต่างกัน อาชีพก่อให้เกิดประเภทของเพ่ือนฝูงที่เราจะคบ ก าหนดชั้นของสังคม และ
เป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิต36 
 สาโรช บัวศรี แบ่งประเภทของวัฒนธรรมตามแบบสากล ดังนี้ 
  (1) ศิลปกรรม ได้แก่ ภาษาและวรรณคดี การละคร นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์การดนตรี 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมที่เกิดใหม่ด้านวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
  (2) มนุษยศาสตร์ ได้แก่ ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา ธรรมเนียม ประเพณี มานุษยวิทยา 
อุดมการณ์ ทัศนคติของคนในชาติ กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย เป็นต้น 
  (3) การช่างฝีมือ ได้แก่ การทอ การแกะสลัก การเย็บปักถักร้อย การท าเครื่องเงินเครื่อง
ทอง การท าเครื่องปั้นดินเผา การจักสาน ช่างเหล็ก ช่างไม้ เป็นต้น 
  (4) การกีฬาและการนันทนาการ ได้แก่  การกีฬาพ้ืนเมือง การละเล่นต่าง ๆ                           
การต่อยมวย การฟันดาบ กระบี่กระบอง เป็นต้น 
  (5) คหกรรม ได้แก่ อาหารการกิน เสื้อผ้า การแต่งกาย การตกแต่งบ้านเรือน การเลี้ยงดู
อบรมลูก มารยาทการต้อนรับ การอยู่กันเป็นครอบครัว เป็นต้น37 
 จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรม จ าแนกออกได้หลายแบบหลายประเภทแตกต่างไปตามความเห็น
และทัศนะของผู้จ าแนก ถ้าแบ่งตามลักษณะทางกายภาพสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
วัฒนธรรมทางวัตถุ หรือวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และวัฒนธรรมทางจิตใจ หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มี
ความจ าเป็นและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเรา เช่น ความเชื่อ ภาษา ศาสนา คุณธรรม เป็นต้น หรือถ้า
แบ่งเป็น 4 ประเภทประกอบด้วย วัฒนธรรมทางคติด าเนินชีวิต วัฒนธรรมทางด้านระเบียบและ
กฎหมาย วัฒนธรรมทางวัตถุ และวัฒนธรรมทางสังคม 
 2.2.5 บทบาทและวิธีการส าคัญของวัฒนธรรม 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า วัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นผู้ก าหนดและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมขึ้นมาด้วย ทั้งนี้มีผู้กล่าวถึงบทบาทของวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 
 วัฒนธรรมชาวบ้านเป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่
ประชาชนสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ชุมชนจะช่วยให้สามารถค้นหาได้ว่าการปฏิบัติและ
พิธีกรรมมีที่มาอย่างไร ท าให้ชาวบ้านตื่นรับรู้เอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจิตส านึกอิสระ

                                           
 36ยศ สันตสมบัติ และวิฑูร ปัญญากุล , ความหลากหลายทางชีวภาพมิติทางสัมคมและนิเวศ , 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2537), หน้า 11-13. 
 37สาโรช บัวศรี, วัฒนธรรมประจ าชาติ, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป, 2531), หน้า 56.   
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ของชุมชน เห็นคุณค่าของการรวมตัวเป็นชุมชน และซาบซึ้งในประวัติศาสตร์การต่อสู้ร่วมกันตลอดมา 
เมื่อเห็นภัยคุกคามจากวัฒนธรรมภายนอกจะท าให้เกิดอุดมการณ์ทางการต่อสู้ที่มีพลัง38 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบของวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 
  (1) วัฒนธรรมเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ                     
การแสดงความรู้สึกนึกคิดที่สมาชิกในสังคมสามารถเข้าใจ และซาบซึ้งร่วมกัน 
  (2) วัฒนธรรมเกิดจากการประพฤติร่วมกัน เป็นแนวเดียวกันอย่างต่อเนื่องของสมาชิก
ในสังคม มีการสืบทอดกันมาจากอดีต หรืออาจประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรืออาจรับสิ่งที่
เผยแพร่มาจากสังคมอ่ืน 
  (3) วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและเงื่อนไข เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง               
ใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า 
  (4) วัฒนธรรมอาจจ าแนกได้หลายประเภท ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบความคิดหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้จ าแนกหมวดหมู่ของวัฒนธรรม เพ่ือความสะดวกในการสื่อสารประสานงาน 
  (5) วัฒนธรรมของแต่ละบุคคลในสังคมย่อมมีเนื้อหา รูปแบบ บทบาท และหน้าที่
แตกต่างกันไป 
  (6) วัฒนธรรมเป็นทั้งพ้ืนฐานและเครื่องมือส าหรับเสริมสร้างความสามัคคีความกลม
เกลียวและความเป็นปึกแผ่นในหมู่ประชาชน พร้อมเผชิญชีวิตร่วมกันบนพื้นดินเดียว 
  (7) วัฒนธรรมเป็นกรอบและเป็นแนวทางในการด า เนินชีวิตที่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม จึงอาจจะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของสมาชิกสังคมได้ 
  (8) วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ หรือหมู่คณะ ซึ่งมีส่วนท าให้คนในชาติเป็นพวก
เดียวกัน ท าให้เกิดเป็นความรัก ความสามัคคี ส่งผลต่อการธ ารงความมั่นคงของชาติ39 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์
วัฒนธรรมเป็นทั้งแกนกลางของระบบต่าง ๆ ทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา
ศาสนา ความเชื่อ และเป็นทั้งพ้ืนฐานการประพฤติปฏิบัติของผู้คนในสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมจึงมี
บทบาทในการยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ผนึกเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความกลมเกลียวเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างสรรค์ระเบียบกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมต้องการ เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของมวลหมู่สมาชิก ลักษณะเฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งย่อมท าให้เกิด

                                           
 38ฉัตรทิพย์ นาถสุภา , "ชุมชนไทยและวัฒนธรรมไทย," ใน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและ                  
ชนชาติไท, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540ก), หน้า 49. 
 39ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , ประเพณีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร:                         
คุรุสภาลาดพร้าว, 2531), หน้า 17-18. 
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มโนส านึกในความเป็นพวกพ้อง ความรักสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือขับเคลื่อนสังคม
วัฒนธรรมที่มีร่วมกันให้มีความม่ันคงยั่งยืนต่อไป 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืออีกเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “การส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ทุกชีวิต
ต้องมีการพัฒนาตามหลักของพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งการท าความดี             
มีค าถามหลาย ๆ ค าถามที่ยังสงสัยว่า พุทธศาสนาจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีได้มากแค่ไหน  
และชีวิตตามแนวพุทธศาสนาคืออะไร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค าถามที่เราต้องตอบว่า  มุมมองของ          
พุทธศาสนานั้นมองเรื่องอะไร หรือมีทัศนะคติต่อเรื่องใด ผู้วิจัยได้ล าดับความส าคัญไว้เพ่ือที่จะอธิบาย
และตอบค าถามต่าง ๆ เหล่านี้  การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีผู้ศึกษาและหาแนวทางในการที่ท าให้ชีวิต
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยจ าแนกระดับความส าคัญของเนื้อหาไว้ดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไว้ว่า “ชีวิตที่มี
คุณภาพ  หมายถึง ชีวิตที่ไม่เป็นภาระและไม่ก่อปัญหาทางสังคม เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความคิดและความสามารถที่ด ารงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง                    
การปกครองได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ซับซ้อนได้ สามารถหาวิธีการที่ชอบธรรมเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนประสงค์ภายใต้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่”40 
 ยุพา อุดมศักดิ์ ให้ความหมายว่า “การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในด้าน
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและศาสนา ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 
กล่าวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ กันไปตามความต้องการ และความ
ต้องการในคุณภาพชีวิตนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาและภาวะ”41  
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ, รศ. ได้กล่าวถึงการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์กับสังคม ไว้ว่าการ
พัฒนาตนเป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่อยู่ในตัวบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ที่พัฒนาตนแล้ว ย่อม
ได้รับความเคารพนับถือ ยกย่องเชิดชู ซึ่งตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ตอนหนึ่งที่ว่า “ทนฺโต เสฏฺ
โฐ มนุสฺเสสุ” หมายความว่า การได้ฝึกตนให้ดี ย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุด บุคคลที่พัฒนาตนเองได้ดี ก็คือ 

                                           
 40ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์               
โอเดียนสโตร์, 2545), หน้า 75. 
 41ยุพา อุดมศักดิ์, เร่ืองภาวะสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 2547), หน้า 6. 
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บุคคลที่สามารถอยู่เหนืออ านาจของความเคยชิน บุคคลประเภทนี้จะปรับตัวพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ                 
ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถพิเศษ 
 การพัฒนาตนจะช่วยให้บุคคลส ารวมกายและใจมากขึ้น รู้จักและควบคุมตนเองในการ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม รู้จักข่มใจ มีความอดทน อดกลั้น เพ่ือรักษาความดีความงามของตน              
จนได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร คือเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไปได้อย่างดีฉะนั้น การพัฒนาตน คือ การสร้าง
ความเป็นคนใหม่ในตนเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะก าลังใจ มีจุดมุ่งหมายของ
ชีวิต และเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป 
 การพัฒนาตนในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเสริม
มนุษยสัมพันธ์ของบุคคล ได้แก่ 
  1. ความรู้สึกว่าตนมีเป้าหมายในชีวิตบุคคลจะต้องพัฒนาตนให้มีเป้าหมายในชีวิต                   
มีอนาคต มีความมุ่งหวัง โดยเชื่อว่าตนสามารถพัฒนาได้ จึงมีความต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตให้ดีขึ้น ชีวิตจะได้สดใสและไม่เฉื่อยชา 
  2. ความรู้สึกกล้าที่จะปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน บุคคลจะต้องพัฒนาตนให้มีความรู้สึกกล้า 
และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน เพ่ือช่วยในการสร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อไป 
  3. ความรู้สึกเปิดเผยและถ่อมตัว บุคคลจะต้องพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
จ าเป็น ให้มีความรู้สึกจริงใจ เปิดเผยและรู้จักถ่อมตัว เพ่ือช่วยในการสร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  4. ความรู้สึกศรัทธาและมั่นคง บุคคลจะต้องพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
จ าเป็น คือ ให้มีความเชื่อ ความศรัทธาในตนอย่างมั่นคง ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนว่า
เราก็หนึ่งเหมือนกัน ถ้าเราตั้งใจท ากรรมดีขยันหมั่นเพียร และอดทน ชีวิตนี้จะต้องดีขั้นเสมอ จะมีคน
รัก ชอบ และเข้าใจเรา พร้อมที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเราต่อไป42 
 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีพของมนุษย์ในระดับที่เหมาะสม
ตามความจ าเป็นพ้ืนฐานในสังคมหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ได้อย่างมีความสุข โดยมีเกณฑ์ความจ าเป็น
พ้ืนฐานของชีวิตที่จะต้องมีไว้รองรับ ได้แก่ การมีปัจจัย 4 ที่ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพ  มีสิทธิเสรีภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตมี
หลากหลายความหมายแล้วแต่ใครจะให้ค านิยาม อาจจะมีข้อผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง แต่เมื่อ
พิจารณาแล้วก็พบว่า จะอยู่ในแนวเดียวกันทั้งสิ้น กล่าวคือ 

                                           
 42สงวน สุทธิเลิศอรุณ, รศ., พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, 
2543), หน้า 145-146. 
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 1. ระดับความเป็นอยู่ของคนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเกี่ยวข้อง
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ทั้งทางร่างกาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  
ประชากรโดยส่วนรวมอาจจะไม่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมก็ได้ 
 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของความต้องการทางด้าน
อารมณ์ และความมุ่งหวังของสังคม ของชุมชน รวมทั้งความสามารถของสังคมในอันที่จะบรรลุถึง
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ในเรื่องของปริมาณและคุณภาพความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกาย เช่น การมี
อาหารพอเพียง ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม  
 2.3.2 หลักการส าคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางภาครัฐ เพ่ือให้มีวิถีชีวิตและ
สภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคง และมีหลักประกันทางสังคมที่แน่นอน ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้อง 
ในปัจจุบันปัญหาผู้สูงอายุมิได้ถูกละเลยหรือถูกทอดทิ้งไปเสียทีเดียว การด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้
ความช่วยเหลือและดูแลให้ความเอาใจใส่ต่อปัญหาได้เกิดขึ้นโดยมีการด าเนินการเรื่อยมาตั้งแต่อดีต 
แนวความคิดและหลักการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ล้วนเป็นหลักเกณฑ์ท่ีจะสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทต่าง  ๆ ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์อ้างอิง
แนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้ล้วนมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพ
ปัญหา โดยมิได้แบ่งแยกจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานเพ่ือผู้สูงอายุ แต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ ตามรายละเอียดที่ผู้วิจัยได้น ามา
ศึกษาดังนี ้
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นการกระท าให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค การกระจายสิทธิและเสรีภาพผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึงทั้งด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ43 ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จึงหมายถึง การท าให้มีความเจริญ การท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญ การท าให้เจริญต้องมี
วิธีการคิด และท าให้สอดคล้องกับหนทางแห่งความเจริญ 44 การเข้าใจสุขภาวะของชีวิตก็
เปรียบเสมือนเป็นการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ชีวิตที่เก่ียวข้องกับร่างกาย จิตใจ สังคม แม้กระท่ังปัญญา 
 อ าพล จินดาวัฒนะ กล่าวไว้ว่า สุขภาวะ ตาม พรบ.สุขภาวะแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมายถึง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิติสุขภาพทั้ง 4 ด้านมีความเชื่อมโยงและส่งผล

                                           
 43สนธยา พลศรี, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545), หน้า 93.   
 44ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ .  2542, พิมพ์ครั้ งที่  5, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, 2546), หน้า  591.  
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ต่อกันและกันอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ มิติทางกาย หมายถึง การมีร่างกาย
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยโดยไม่จ าเป็น ไม่พิการ ไม่ตายก่อนวัยอันสมควร เมื่อป่วยมีการเข้าถึงบริการที่ได้รับ
การดูแลที่ดี มิติทางจิตใจหมายถึง มีจิตใจดีมีความสุข ไม่เรียด ไม่บีบคั้น ไม่เจ็บป่วยทางจิตใจ          
ทางประสาท รู้จักคลายเครียดได้ และเม่ือเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาที่ดี มิติทางสังคม หมายถึง สังคมมี
การพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูล มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่มีอาชญากรรม และมีนโยบาย
สาธารณะระบบต่าง ๆ มีความเสมอภาคและเป็นธรรม มิติทางปัญญา หมายถึง การเข้าใจสรรพสิ่ง
อย่างเป็นจริง มีจิตใจที่เปี่ยมสุข เข้าถึงความดีงามถูกต้อง จิตใจมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ                    
มีศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์45 
 วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาวะไว้ว่า สุขภาพ กับสุขภาวะ
หมายถึง ความเป็นดีอยู่ดี หรือภาวะที่เป็นสุขในลักษณะองค์รวม สุขภาพด้านต่าง ๆ คือ สุขภาวะทาง
กาย สุขภาวะทางปัญญา สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  
มีพ้ืนฐานโยงใยมาจากการมีสุขภาพดี (Health) แบบดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และเป็นที่น่าพอใจที่สุด46 
 ไพสุดา ตรีเดชี ได้ให้ทัศนะไว้ว่า สุขภาพ ในความหมายแบบองค์รวมหมายถึง สุขภาวะ 
ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย (Physical) ทางจิตใจ (Mental) ทางสังคม (Social) และทางจิต
วิญญาณ (Spiritual) คือการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วย มีปัจจัยในการด ารงชีวิตที่พอเพียง
มีจิตใจที่เบิกบาน มีปัญญาดร ไม่เครียด ไม่ถูกบีบคั้น ครอบครัวอบอุ่น สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง
สังคมปกติสุข มีความเสมอภาคและสมานฉันท์ ได้ท าความดี จิตใจเปี่ยมสุข มีศาสนธรรมเป็นเรื่อง  
ยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมมีความเห็นแก่ตัวน้อยลง เป็นต้น ซึ่งก็คือ สภาวะการอยู่เย็นเป็นสุข47 
 สุทธิพงศ์ บุญผดุง48 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะท่ี 1)” จากการศึกษา พบว่า  
 (1)  ร ะดั บคุณภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อ ายุ  ในภาพรวมอยู่ ใ น ระดั บค่ อนข้ า งมาก โดย 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรกรองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคมด้านสภาพ
อารมณ์ที่ ดีและด้านสภาพร่างกายที่ดีตามล าดับในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและด้าน 
การตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 

                                           
 45อ าพล จินดาวัฒนะ, ถามมาตอบไป เข้าใจ สช, (นนทบุรี: เจเอส การพิมพ์, 2551), หน้า 19. 
 46วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, บทความเร่ืองสุขภาวะคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร          
วิโรจน์, 2541), หน้า 17–22. 
 47ไพสุดา ตรีเดชี, “กระบวนทัศน์ของสุขภาพแบบใหม่ (Paradigm Shift of Health)”, ใน การพัฒนา
องค์ความรู้การสื่อสารเพ่ือสุขภาพ, (พรทิพย์ เย็นจะบก บรรณาธิการ), (กรุงเทพมหานคร: มปป), หน้า 113. 
 48สุทธิพงศ์ บุญผดุง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1), รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทา, 2554), บทคัดย่อ. 
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 (2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่า ด้านสภาพอารมณ์ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความว้าเหว่อ้างว้าง และปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมิตรสหาย และเพ่ือนบ้าน  
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมมีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านการด ารงชีพและปัจจัย 
ด้านรายรับและรายจ่าย คุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการใส่
ใจเรื่องสุขภาพ และปัจจัยด้านการบริโภคที่ดี และสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความเป็นอิสระทางความคิดและปัจจัยการเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ 
 (3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถนาไปทดลองใช้และศึกษาผลการใช้
กับผู้สูงอายุในท้องถิ่นในงานวิจัยระยะท่ี 2 ต่อไป 
 ภูมิวัฒน์ พรวนสุข49 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่” ผลการวิจัย พบว่า  
 (1) ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยด้านสังคมด้าน
ครอบครัวและด้านการเงินและการงานพบว่าอยู่ในระดับมาก 
 (2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ด้านสุขภาพอนามัยควรมีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ควรมีการจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างจริงจัง
ควรมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม หรือศูนย์ออกก าลังกายควรมีกลุ่มอาสาสมัครออก
เยี่ยมที่บ้าน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทางพร้อมทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุ 
ในอนาคต ด้านสังคมควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุ และควรจัดสวัสดิการแจกสิ่งของที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ควรมีรถรับ-ส่งไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยควรมี
การแจ้งข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งคนในครอบครัวควรจัดการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยและตั้งศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการในวันส าคัญของครอบครัว เพ่ือสร้าง 
สานสายใยครอบครัวและสนับสนุนให้อยู่กับครอบครัว และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวอย่าง  
มีความสุขจนวาระสุดท้าย และควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง

                                           
 49ภูมิวัฒน์ พรวนสุข, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดแพร่, บทความวิจัย, (วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ 10 (1): ม.ค.-มิ.ย. 2558), หน้า 77.  
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ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านการเงินและการงานควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหารายได้อย่าง
เหมาะสมตามความถนัดของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะด้านอาชีพและมีการบริการจัดการน าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ออกจ าหน่ายและจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการกลุ่ม 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)50 ได้กล่าวถึงแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลัก
พระพุทธศาสนา ความว่า พระพุทธศาสนา ได้แบ่งความสุขของชีวิตออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
สุขกาย กับสุขใจ สุขกาย คือกายิกสุข เป็นความสุขที่เกิดจากการได้รับรู้และเสวยอารมณ์ที่น่า
ปรารถนา น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่างๆ ที่เรียกว่า “กามคุณ 5” (ความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัส ลิ่ม
ลองรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ) ซึ่งจัดเป็นความสุขในระดับโลกิยะ 
(ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก) และ สุขใจ หรือเจตสิกสุข ซึ่งเป็นสภาวะแห่งใจที่มีปกติผ่องใส สดชื่น 
เบิกบาน ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบ เป็นสภาวะที่ใจมีความส าราญแช่มชื่น ไม่ขุ่นมัว
ด้วยอ านาจกิเลส ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น อ้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของจิตใจ 
พระพุทธศาสนาถือว่า สุขภาวะทางใจอันเป็นเลิศเป็นสิ่งส าคัญที่สุด และมีความสุขถึงในระดับ                   
โลกุตตระ หรือความสุขที่เกิดจากการท าลายกิเลสภายในได้อย่างถาวร ซึ่งจะหมายถึงการเป็นความสุข
แห่งนิพพาน 
 สุจิตร ทองอยู่ กล่าวว่า “ไม่มีวิธีตายตัวที่จะใช้วัดคุณภาพชีวิต และคุณภาพของคนขึ้นอยู่
กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคน ชีวิตที่มีคุณภาพอาจแบ่งได้ 2 ระดับ คือ 
   1. ระดับแรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เป็นความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ ความจ าเป็น
ต่ าสุดที่มีต่ออาหาร (อาหารจ าเป็นต่อสุขภาพ) ที่อยู่อาศัย (มีห้องและเครื่องป้องกันจากสิ่งต่าง ๆ) และ
เสื้อผ้า (ส าหรับสวมใสเพ่ือความเหมาะสม  เพื่อป้องกันความรุ่นแรงของอากาศ) 
   2. ระดับท่ีสองเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตดี คือ 
 (1) มีค่านิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 
 (2) มีความสมดุลระหว่างความปรารถนาและความเป็นไปได้ที่บรรลุถึงความ
ปรารถนา 
 (3) มีจุดมุ่งหมายของชีวิต 

                                           
 50พระมหาสุทิตย์  อาภากโร และคณะ, รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา , (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2558),                    
หน้า 131– 137. 
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 (4) มีชีวิตที่กลมกลืนกับครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”51 
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องส าคัญที่บุคคลในชุมชนสังคมจะต้องให้ความส าคัญและ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง เพ่ือให้การด ารงชีวิตใน
สังคม ชุมชน นั้น เป็นไปอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในอดีตไม่มี
ใครศึกษามาก่อน แต่จากประสบการณ์ของผู้วิจัย พบว่า ครอบครัวจะให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น การจัดหาอาหารที่มีประโยชน์ให้ผู้สูงอายุรับประทาน การชักชวนให้
ผู้สูงอายุไปออกก าลังกาย เป็นต้น แต่ครอบครัวก็มีข้อจ ากัดในการดูแล ถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ
ครอบครัวก็ไม่สามารถดูแลได้ และยังพบว่าครอบครัวบางครอบครัวยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ
อีกด้วย ครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมสุขภาพที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนได้ ชมรมผู้ สูงอายุจึงจ าเป็นที่
จะต้องเกิดขึ้น เพ่ือมีบทบาทแทนครอบครัว 
 ในปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของประชาชน และ                    
ยังกระทบออกไปเป็นวงกว้างทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน มีการสะสมประสบการณ์
และบทเรียนในการคิดวิเคราะห์และมีบทบาทในกระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งสู่การท างานพัฒนา
ชุมชนและสุขภาพของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน โดยการท างานเพ่ือสุขภาพของชุมชนมีประเด็น 
ที่กว้างขวางและเชื่อมโยงอยู่กับชีวิตของชาวบ้านในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเกษตรกรรม  
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การดูแลตนเองด้านสุขภาพ52 เป็นต้น สุขภาวะที่ดีจึงย่อมส่งผล
ดีต่อประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต ตลอดถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ซึ่งการเสริมสร้างสุขภาวะนั้น
เป็นสิ่งที่ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมทั้งในด้านการสร้างองค์
ความรู้และการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะในการด ารงชีวิตที่ดีในสังคม
ได้อย่างเป็นปกติสุข เพราะสุขภาวะนั้นไม่ได้จ าเพาะเฉพาะสุขภาพทางกายเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง
การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางจิต สังคม และปัญญาด้วย ในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่มองสุขภาพใน
ความหมายที่กว้าง ครอบคลุมถึงสุขภาพหลายมิติ ซึ่งเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน53 ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่การเสริมสร้างสุข
ภาวะแก่ประชาชนควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทุกภาคส่วน และร่วมกันผลักดันให้เป็นวาระ
แห่งชาติซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ จะเป็นมิติที่ส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนได้
อย่างยั่งยืน 

                                           
 51สมจิตร ทองอยู่, จิตวิทยาทางสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชีวาภิวัฒน์, 2549), 
หน้า 74. 
 52มณฑาวดี ครุฑมีชัย, “สุขภาพกับการพัฒนาสังคม”, ใน การเสริมสร้างสุขภาพ, (กรุงเทพมหานคร: 
หมอชาวบ้าน, 2551), หน้า 126. 
 53สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, “สุขภาพและก าหนดปัจจัยสุขภาพ”, ใน การเสริมสร้างสุขภาพ, หน้า 2. 
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 จะเห็นได้ว่า สุขภาวะ เป็นการด ารงชีพของบุคคลอย่างมีสุขทั้งกาย และ จิต อาจกล่าวได้
ว่ามิใช่เพียงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงการมีชีวิตที่มีร่างกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยู่ใน
สังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อให้เกิด
ภาวะคุกคามต่อสุขภาวะคนไทยเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพ มลภาวะที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวกับอาหาร วิถีชีวิต ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา
ทั้งสิ้นก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นเกิดโรคเอดส์ เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด เกิด
อุบัติภัยสูงขึ้น เป็นต้น มีโรคหลายโรคที่อาจป้องกันหรือสามารถลดอัตราเสี่ยงลงได้ ซึ่งต้องการความ
ร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายช่วยการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในสังคม ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลซึ่ง
ควรได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากรัฐ เพ่ือให้มีวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคง และมี
หลักประกันทางสังคมที่แน่นอน ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้อง ในปัจจุบันปัญหาผู้สูงอายุมิได้ถูก
ละเลยหรือถูกทอดทิ้งไปเสียทีเดียว การด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและดูแลให้ความเอา
ใจใส่ต่อปัญหาได้เกิดขึ้น โดยมีการด าเนินการเรื่อยมาตั้งแต่อดีต แนวความคิดและหลักการต่าง ๆ                             
ที่หลากหลาย ล้วนเป็นหลักเกณฑ์ที่จะสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะมีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์อ้างอิงแนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่น ามา
ประยุกต์ใช้ล้วนมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพปัญหา โดยมิได้แบ่งแยก
จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานเพ่ือผู้สูงอายุ แต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ผู้สูงอายุและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ 
 2.3.3 องค์ประกอบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
 คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม ที่มีความสุข การกินดีอยู่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และมีการด าเนินชีวิต
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างเหมาะสม มีองค์ประกอบของผู้สูงอายุ 5 ด้าน ดังนี้ คอื  
  1. ด้านร่างกาย               
  2. ด้านจิตใจ  
  3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม  
  5. ด้านความมั่นคงในชีวิต54                     
 การพัฒนาหรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต้องด าเนินการโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว และสังคม ผู้สูงอายุต้องฝึกนิสัยที่ดี และเหมาะสมในเรื่อง

                                           
 54กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ          
ฉบับภาษาไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  http://www.dmh.go.th/test/whoqol/. [ 18 มกราคม 2561],  
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การกิน การนอน การพักผ่อน การออกก าลังกาย ฝึกทักษะชีวิต หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ 
เช่น สุรา บุหรี่ สิ่งเสพติดทุกชนิด มีทักษะในการดูแลรักษาจิตใจที่ดี เช่น ฝึกจิตใจให้สงบสบาย มีสมาธิ 
ไม่ปล่อยตนเองให้เครียดจนเกินไป รู้จักที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ และมีความชื่นชมยินดีในผู้อื่น 
ฝึกรู้จักและเข้าใจตนเองให้มากขึ้น โดยค านึงถึงการยอมรับ และความเหมาะสมตามกฎกติกาทาง
สังคมด้วย 
 มีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสุขภาวะของบุคคลในชุมชนไว้ดังนี้55 
 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 
  1.6 รูปร่างทรวดทรงสมส่วน สง่างาม 
  1.7 ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
  1.8 ความเป็นอยู่ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เศรษฐกิจดี มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติเหตุ 
 2. สุขภาพจิตใจ (Emotional Health) เป็นสภาพจิตใจที่แจ่มใส มีความสุขความสบาย
ใจ มีความเมตตากรุณา 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 

                                           
 55ปาริชาติ เทพอารักษ์ และอมราวรรณ ทิวถนอม, “สุขภาวะของคนไทย จุดเริ่มต้นของความอยู่เย็น
เป็นสุข”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (2545): 12 – 17. 
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 3. สุขภาพสังคม (Social Health) เป็นสภาพของครอบครัวที่มีความอบอุ่น สามารถให้
การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการดูแลสุขภาพ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เอ้ืออาทร เสมอภาค
ยุติธรรม มีระบบบริการสาธารณสุขที่ดี และกระจายอย่างทั่วถึง 
  3.1 ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  3.2 บุคคลในครอบครัวสามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านการดูแล
สุขภาพ 
  3.3 มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่พอเพียง 
  3.4 สามารถอ่านออกเขียนได้ 
  3.5 บุตรหลานได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา 
  3.6 การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
  3.7 ความสามารถในการอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืน เช่น สมาชิกในครอบครัว เ พ่ือนฝูง                                 
เพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 
  3.8 การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สังคมให้เกียรติ ยกย่องและยอมรับ 
  3.9 การได้รับการดูแลจากสังคมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
 4. สุขภาพทางปัญญา (Spiritual Health) เป็นความสุขที่เกิดจากจิตได้สัมผัสกับสิ่ง
บุคคลยึดมั่นและเคารพอย่างสูง ท าให้เกิดความหวัง ความเชื่อมั่นศรัทธา ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  
มีความเสียสละและยินดีในความส าเร็จของบุคคลอื่น รวมถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
  4.1 ความสามารถในการให้และรับความรัก ความรู้สึกเสียสละและความปรารถนาดีต่อ
ผู้อื่น 
  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 
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 มาลินี วงษ์สิทธิ์ และศิริวรรณ ศิริบุญ กล่าวว่า สถานะของผู้สูงอายุในปัจจุบันด้อยลง 
และได้รับการดูแลจากครอบครัวน้อยลงกว่าอดีต ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุไม่ได้ถูกทอดทิ้งก็ตาม56 แต่การให้
การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวเป็นการให้ในเรื่องปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่
อาศัยและให้เงินไว้ใช้จ่าย57  
 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ได้สรุปงานวิจัยและกรณีศึกษาจากทั่วโลกไว้ว่า วิวัฒนาการการ
ส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติให้หลักฐานยืนยันว่าการส่งเสริมสุขภาพมีประสิทธิผลจริง กลยุทธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ เป็นการปฏิบัติที่ช่วยให้บรรลุซึ่งความเสมอภาคทาง
สุขภาพยิ่ง ๆ ขึ้น และการน ากิจกรรม 5 ข้อของ “กฎบัตรออตตาวา” มาผนวกใช้จะได้ผลสัมฤทธิ์
มากกว่าน ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมาใช้แบบแยกส่วน การส่งเสริมสุขภาพที่เริ่มจากฐานของชุมชนจะ
เปิดโอกาสให้สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างเบ็ดเสร็จ การเรียนรู้ด้านสุขภาพเป็นบ่อเกิดของการมีส่วน
ร่วม และการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน58 
 อนุวัฒน์ ศุภกิจชุติกุล และคณะ ได้สรุปสถานการณ์และบทบาทการส่งเสริมสุขภาพนอก
ภาครัฐ พบว่า แม้จุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาพมีที่มาแตกต่างกัน แต่เมื่อเกิดการรวมตัวและมี
กิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถขยายเป้าหมายไปสู่การเน้นการส่งเสริมสุขภาพได้ เพราะมีแผนกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับชุมชนและให้ชุมชนมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กลุ่มหลายกลุ่มเริ่ม
จากปัญหาสุขภาพตนเอง จึงเกิดกลุ่มช่วยเหลือกันเอง การส่งเสริมสุขภาพระดับชุมชน จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาหรือสนับสนุนให้เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนและ
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถพัฒนาสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้สร้าง
เสริมให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม ตัดสินใจและจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสุขภาพ และแก้ปัญหาสุขภาพ
ของตนเองภายใต้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกจากภาครัฐ ภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง59 
 

                                           
 56มาลินี วงษ์สิทธิ์ และศิริวรรณ ศิริบุญ, อ้างใน ปิยาภรณ์ ศิริภรนุมาศ, “ปัญหาและแนวทางพัฒนา
ชุมชนผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541), หน้า 7. 
 57สมจิต แดนสีแก้ว , ปัญหาและแนวทางพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542), หน้า 7. 
 58สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (นนทบุรี: 
ส านักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541), หน้า 42. 
 59อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ, บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ , พิมพ์ครั้งที่ 2, 
(นนทบุรี: ส านักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541), หน้า 40. 
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 การด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ประการ ดังนี้ 
  1. กินเป็น หมายถึง การกินอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย
หลีกเลี่ยงอาหารที่ท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและงดเว้นการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
  2. นอนเป็น หมายถึง การนอนหลับให้เต็มที่และเพียงพอของผู้สูงอายุ จะท าให้ร่างกาย
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระปรี้กระเปร่า 
  3. อยู่เป็น หมายถึง การรู้จักรักษาสุขวิทยาที่ดี การรู้จักวิธีการออกก าลังกายให้
สม่ าเสมอ รู้จักวิธีลดทอนความเครียด มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ดี จิตแจ่มใสและมีการพักผ่อนที่
เหมาะสม เป็นหลักการของการอยู่เป็น 
  4. สังคมเป็น หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม ทั้งนี้ผู้สูงอายุจ าเป็นจะต้อง
อาศัยการใช้เหตุผล การเข้าใจ และยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอย่างมีความสุขนั้น ควรประกอบด้วย 
   (1) การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและไม่มีโรค
ประจ าตัวที่ร้ายแรงและปราศจากความพิการ 
   (2) การมีสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการท าให้จิตใจให้สดชื่นแจ่มใส มีอารมณ์ดีอย่าง
สม่ าเสมอไม่วิตกกังวล พยายามท าใจให้สบายไม่เครียด 
   (3) ได้อยู่ในสังคมที่ดี มีเพ่ือนฝูงคบหาสมาคมกันโดยสม่ าเสมอ 
   (4) มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ 
   (5) มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแวดล้อมไปด้วยลูกหลานและญาติ 
   (6) สามารถปฏิบัติภารกิจประจ าวันของตนเองได้โดยไม่เป็นภาระ 
   (7) อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น อยู่อาศัยในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
   (8) ออกก าลังกายให้สม่ าเสมอ เพ่ือร่างกายจะได้สดชื่นแข็งแรง 
   (9) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
   (10) มีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง60 
 ในการดูแลสุขภาพ จึงมีความส าคัญยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องแบบแผนการด าเนินชีวิตด้านสุขภาพ 
นั้น เพนเดอร์ (Pender) ได้สร้างเครื่องมือเพ่ือประเมินแบบแผนการด าเนินชีวิต และสุขนิสัยประจ าวัน
ของบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 10 ด้าน คือ  

                                           
 60เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ, การรักษาสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร: 
อรุณการพิมพ,์ 2528), หน้า 22-23. 
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  (1) ความสามารถในการดูแลตนเอง ประเมินบุคคลในด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล ความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่ควรจะสังเกตร่างกายของตนเองได้ว่า มีอาการผิดปกติหรือไม่ 
  (2) การปฏิบัติทางโภชนาการ ประเมินบุคคลในเรื่องการรู้จักเลือกรับประทานอาหารได้
ถูกต้องเหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการ วิธีการรับประทานอาหาร และการควบคุมน้ าหนักให้พอดี
กับส่วนสูง 
  (3) กิจกรรมทางกายหรือการผ่อนคลาย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย ประเมิน
ในด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน การวางท่าทางต่าง ๆ ให้ถูกต้องไม่ว่าจะ
นั่งหรือยืน 
  (4) ลักษณะการนอนหลับ ประเมินในด้านระยะเวลา ที่ควรจะได้รับการพักผ่อนนอน
หลับ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนหลับ ปัญหาในการนอนหลับ ลักษณะของที่นอนที่จะไม่ท าให้
เกิดอาการปวดหลัง 
  (5) การจัดการความเครียด ประเมินในด้านอารมณ์สนุกสนาน การแสดงอารมณ์ต่าง ๆ
ออกมาได้เหมาะสม วิธีการคลายความเครียดของบุคคล 
  (6) ความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ในความส าเร็จของชีวิต ประเมินด้านการได้รับความ 
ยกย่องสรรเสริญจากบุคคล และความพึงพอใจในความส าเร็จของชีวิต การพัฒนาตนเองและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความสุขในการท างานและความรู้สึกเป็นสุขในชีวิต 
  (7) จุดมุ่งหมายของชีวิต ประเมินว่าบุคคลรู้ถึงสิ่งส าคัญในชีวิตของตนเองหรือไม ่ควรจะ
มีจุดมุ่งหมาย และก าหนดเป้าหมายชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้ และเป้าหมายในชีวิตนั้นเป็นจริง 
  (8) การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ประเมินในด้านการคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งมี
ประโยชน์มากในการท าให้เกิดแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ซึ่งช่วยลดความตึงเครียด
และช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  (9) การควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้อม ประเมินในด้านการป้องกัน ไม่ให้เกิดอันตรายจาก
อากาศเป็นพิษ เนื่องจากสารพิษหรือควันพิษ การดูแลที่พักอาศัยปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ 
  (10) การใช้ระบบบริการสุขภาพ ประเมินในด้านการใช้บริการ ทางการแพทย์เมื่อเกิด61

การเจ็บป่วย ความกระตือรือร้นในการหาข้อมูล ปัญหาสุขภาพรวมทั้งการตรวจร่างกาย  
 จะเห็นได้ว่า การวางแผนในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ จะต้องมีพฤติกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย                   
การจัดการความเครียด ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูล

                                           
 61Pender, Nola J. Health promotion in nursing practice, 2d. ed. (Norwalk, Conn: 
Appleton & Lange ,1987), pp.134 -143. 
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รวมทั้งการวางแผนการใช้จ่ายและ การหารายได้เพ่ิม การรู้จักดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในการด าเนิน
ชีวิตจ าเป็นต้องประกอบด้วย 4 นัย คือ การกินเป็น นอนเป็น อยู่เป็น และสังคมเป็น เป็นการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขในบั้นปลาย
ของชีวิต ซึ่งวัยผู้สูงอายุจะเป็นพัฒนาการขั้นหนึ่งของชีวิต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
แต่ละช่วงของการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ
ผู้สูงอายุมากและมีอิทธิพลต่อสภาพการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุจะมีลักษณะเป็น
องค์กรชาวบ้านที่จะต้องท าหน้าที่สนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ที่ว่าชมรมผู้สูงอายุจะต้องมีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อย่างคงทนและ
ต่อเนื่องพอสมควร ชมรมผู้สูงอายุต้องมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสังคม และโครงสร้างของชมรม
ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ทุกโครงสร้างขึ้นอยู่กับการเห็นพ้องต้องกันของมวลสมาชิกของชมรม 
ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการท าหน้าที่ของชมรมผู้สูงอายุ ที่ต้องมีชมรมผู้สูงอายุเกิดขึ้นก็เพราะต้องการท า
หน้าที่ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากองค์การอ่ืน ๆ ในสังคมที่เคยดูแลผู้สูงอายุเริ่มไม่สามารถ
ท าหน้าที่ดูแลและท านุบ ารุงผู้สูงอายุ แม้กระทั่งสถาบันครอบครัวก็เริ่มจะดูแลผู้สู งอายุได้ไม่เต็มที่          
เป็นต้น 
 2.3.4 วิธีการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธ 
 ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 
มีภูมิปัญญาและแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะเหตุว่าหลักคิดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่อง 
อริยสัจสี่นั้นเป็นระบบคิดที่อธิบายได้ว่า ชีวิตมีความทุกข์  ความทุกข์ต่างๆ เกิดจากเหตุ ความทุกข์
ต่างๆ สามารถหมดไปได้และมีวิธีการที่จะปฏิบัติเพ่ือหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น พระพุทธศาสนามอง
ว่าความแก่เป็นความทุกข์และมนุษย์สามารถพ้นทุกข์จากความแก่ ได้โดยด าเนินชีวิตตามหลักวิถี
พุทธ อย่างไรก็ตามความทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเป็นความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางใจ การดูแล
ผู้สูงอายุจึงต้องดูแลทั้งร่างและจิตใจให้สมดุลกัน อีกทั้งมูลเหตุของความทุกข์ของผู้สูงอายุนั้นเกิดจาก
เหตุที่ส าคัญคือความต้องที่ไม่สมปรารถนาในด้านต่างๆ คือ ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่
อาศัย อนามัย การงาน และต้องการความรักความเคารพวิถีพุทธที่ส าคัญซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้สูงอายุได้มีดังนี ้
 (1) การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (กัลยาณมิตร)ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมี
หลักการที่ส าคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า สัปปายะ ๗ คือ สิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่เก้ือกลูช่วยเหลือ
ให้การบ าเพ็ญภาวนาเกิดผลดีซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้ดังนี6้2 

                                           
 62พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 254. 
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  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 าเนิน
ชีวิต 
  4) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญา
เป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ (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(พระพรหม
คุณาภรณ์ 
 ในการน าหลักสัปปายะทั้ง 7 มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนั้นสามารถปรับ
ประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้สูงอายุทั้งสี่ด้าน คือด้านสุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจและ
สังคมโดยมีการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม 
 (2) พุทธธรรมบ าบัด 
 ในการดูแลผู้สูงอายุเราสามารถน าแนวคิดเรื่องพุทธธรรมบ าบัดมารักษาดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้สูงอายุมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจนายแพทย์พงษ์วรพงศ์
พิเชษฐ์63 ได้เขียนหนังสือชื่อพุทธธรรมบ าบัด โดยอธิบายการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ใน 
การดูแลสุขภาพมีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับซึ่งมีพุทธธรรมที่ส าคัญที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ดังนี้ 
  1) อารมณ์ท าให้เกิดโรค ร่างกายและจิตใจของคนเรามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่
ออก เวลาที่ใจของเรามีความเครียด ความโกรธหรืออารมณ์ในทางลบก็จะมีผลต่อร่างกายของเรา 

                                           
 63พงษ์วรพงศ์ พิเชษฐ์, น.พ, พุทธธรรมบ าบัด, (กรุงเทพมหานคร: กองแพทย์ทางเลือก กรมการพัฒนา
แพทย์แผนไทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550), หน้า 5. 
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จิตใจของเราจึงมีอิทธิพลมากต่อการเกิดโรคของร่างกายในทางกลับกันการมีอารมณ์ที่ดี เช่น  การฝึก
เจริญเมตตาภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งมีผลต่ออารมณ์ท่ีดีท าให้ภูมิต้านทานแข็งแกร่งข้ึน 
  2) ความผ่อนคลายบ าบัดโรค วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ได้ศึกษาพบว่าความผ่อน
คลายเป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากการสร้างความผ่อนคลายจะช่วยรักษาโรคและป้องกันไม่ให้เกิด  
โรคต่างๆ เช่นโรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหืดหอบรวมทั้งโรคมะเร็ง                  
ต่าง ๆ ด้วย ดร.เบนสัน บอกว่า การท าให้เกิดการผ่อนคลายท าได้หลายวิธี เช่น การสวดมนต์ การฝึก
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การวิ่งเหยาะๆแล้วก าหนดสติที่เท้า การว่ายน้ าแล้วเจริญสติไปด้วย การฝึกการ
หายใจ การฝึกโยคะสมาธิ การฝึกชี่กงหรือแม้แต่การเจริญสติในขณะถักนีตติ้งหรือโครเช การฝึกสมาธิ
โดยตรงในท่ายืน เดิน นั่ง นอนใช้สติก าหนดรู้ส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย สามารถท าให้เกิดสมาธิและผ่อน
คลายได้มาก 
  3) สมาธิบ าบัดโรค ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการท าจิตให้เป็นสมาธิช่วยสร้าง  
ความผ่อนคลายแก้ไขโรคของความเครียดอย่างได้ผล คนอเมริกันฝึกหัดสมาธิเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเครียดและปัญหาความทุกข์ใจ...นอกจากนั้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นถึงผลดีของ
สมาธิต่อการรักษาโรคทางกายอย่างชัดเจน จึงท าให้การใช้สมาธิรักษาเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 
นิตยสารไทม์ถึงกับตีพิมพ์บทความเรื่อง “การสวดมนต์ ไปวัด ปฏิบัติสมาธิ ช่วยรักษาโรคได”้ 
  4) วิปัสสนากรรมฐานบ าบัดโรค การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีการที่เกิดจาก  
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกจิตให้เกิดปัญญา เห็นสภาวธรรม
ต่าง ๆ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ท าให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ท าให้ถอด
ถอนความยึดติดในสิ่งทั้งปวง ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเหตุให้สามารถขจัดกิเลสหรืออารมณ์ต่าง  ๆ
โดยเฉพาะกิเลสอย่างละเอียด แต่ในเบื้องต้นท าให้เราควบคุมจิตใจ อารมณ์ได้ดี สามารถวางเฉยต่อ  
สิ่งต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีได้ 
  5) การสวดมนต์บ าบัดโรค การไปวัด ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา เป็นกิจกรรม 
ที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน การวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันพบว่า การไหว้
พระสวดมนต์ การไปวัดท ากิจกรรมทางศาสนามีผลท าให้สุขภาพดีและรักษาโรคได้ด้วย 
 (3) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน 4 ด้าน 
 พงษ์วรพงศ์ พิเชษฐ, นพ.64 ได้สรุปวิธีการดูแลสุขภาพเอาไว้ว่า ถ้าเราสาวลึกลงไปถึง
สาเหตุของโรคต่างๆ พบว่า สาเหตุของโรคเกิดจากคุณภาพจิตใจที่ไม่ดี อารมณ์ทางลบ ความคิดอกุศล 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสตัณหาในใจของเรา ล้วนเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคต่าง 

                                           
 64เรื่องเดียวกัน, หน้า 99-100. 
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ๆ ดังนั้น การที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นองค์การอนามัยโลกจึงก าหนดว่าจะต้องมีสุขภาวะทางกาย                            
ทางใจ ทางสังคม ทางจิตวิญญาณ 
 ในด้านร่างกาย เราใช้อาหาร การออกก าลังกาย การเดินการวิ่ง การฝึกโยคะ ไทเก๊ก ชี่กง 
การว่ายน้ าเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ล้วนแต่ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ภูมิต้านทานดี ช่วยรักษาโรค
ต่าง ๆ ได ้
 ในด้านจิตใจ เราใช้วิธีการผ่อนคลายแบบต่าง ๆ การฝึกการหายใจ การใช้ดนตรีช่วย
บ าบัด การใช้ศิลปะบ าบัด การจินตนาการบ าบัด การสะกดจิตบ าบัด การท าจิตบ าบัดรูปแบบต่าง ๆ 
 ในด้านสังคม เราใช้กลุ่มบ าบัด กลุ่มความเอ้ืออาทร กลุ่มกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรม
ด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่นต่อกัน การอยู่ใน
หมู่ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูงที่มีไมตรีจิตต่อกัน จะท าให้เราไม่โดดเดี่ยว มีความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง 
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้โรคที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น ท าให้ภูมิต้านทานดี 
 ในด้านจิตวิญญาณ การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ การแผ่เมตตา การฝึกสมาธิ วิปัสสนา 
จะช่วยท าให้จิตของเราดีอยู่เสมอ ความโลภ ความโกรธ ความหลงจะลดลง ความยึดมั่นถือมั่นน้อยลง 
ปล่อยวางได้มากขึ้น สามารถปรับผ่อนจิตใจในเวลามีความทุกข์ใจได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามเหตุ
ปัจจัย สามารถปรับตัวเข้ากับความผันผวนของชีวิตได้ ยอมรับว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ท าใจได้เมื่อเวลาจะใกล้ตาย 
 จะเห็นได้ว่า วิธีการหรือกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากลักษณะที่ได้
ศึกษาเป็นการด าเนินงานอยู่ กล่าวคือ กระบวนการด าเนินงานตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทุกภาคส่วน โดยมีทรัพยากรในการบริหารจัดการแบบ 4M ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรบุคคล 
(Man) (2) งบประมาณ (Money) (3) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Management) และ                  
(4) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มุ่งให้ผู้สูงอายุสามารถ
พ่ึงพิงตนเอง และร่วมกันด าเนินกิจกรรมในรูปของชมรมผู้สูงอายุ การจัดกองทุนสวัสดิการให้และจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะผู้สูงอายุ และการสร้างองค์ความรู้โดยการจัดอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอาย ุเช่น การส่งเสริมด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมในชุมชน เป็นต้น 
 

2.4 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ค าว่า “วัฒนธรรม” มีผู้ให้ความหมายหลากหลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมสามารถมองได้หลายแง่หลายมุมแล้วแต่จะมองกันในแง่มุมใด แต่พอสรุปได้ว่า 
วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์คิดและสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของชาติพันธุ์สร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่ เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งที่ด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของกระแส                
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โลกาภิวัตน์ดังกล่าว ซึ่งพวกเขาได้พยายามปรับตัวคล้อยตามไปกับบริบทเหล่านั้น โดยการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าในแต่ละเขตพ้ืนที่ คือ ชนเผ่าส่วย ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าลาว 
และชนเผ่าเยอ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์บางส่วนสูญหายไป แต่ปัจจุบันมีการเพ่ือฟ้ืนฟูความเป็น
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้คงไว้และรองรับกับกระแสการท่องเที่ยวของสังคม เพ่ือผลประโยชน์อันพึง
มีพึงได้ที่พวกเขาจะได้รับจากการปรับตัวในครั้งนี้ โดยพวกเขาได้ใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของตนเอง
ที่มีอยู่เดิมและที่ฟ้ืนฟูขึ้นใหม่เป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่านสถานที่
ท่องเที่ยว วิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ คือ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ศิลปะการฟ้อนร า 
ประเพณี และการละเล่นของชนสี่เผ่า แต่ทั้งนี้การน าเสนออัตลักษณ์ในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น
ผู้วิจัยมองว่า ยังไม่เป็นที่ยอมและโดดเด่นเท่าที่ควร ควรปรับให้มีความสวยงาม แปลกใหม่และมีความ
ต่ืนตาตื่นใจมากข้ึนด้วย เช่น ด้านความเชื่อทางศาสนา ด้านพิธีกรรม และด้านวัฒนธรรม  
 2.4.1 ความเชื่อด้านศาสนา  
 ศาสนาเป็นอารยธรรมเฉพาะของมนุษย์ นอกจากมนุษย์แล้วไม่มีสัตว์ชนิดอ่ืนใดในโลก
สามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางความเชื่อรูปแบบนี้ได้ และมนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าชาติใดภาษาใดล้วนตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลทางศาสนา ต้องมีศาสนาหรือลัทธิความเชื่อประจ าตัวทั้งสิ้น ซึ่งอาจได้รับถ่ายทอด
จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเผ่าพันธุ์ หรือเกิดจากทัศนคติความเชื่อถือจากประสบการณ์
ส่วนบุคคล ศาสนามีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อคนตั้งแต่เกิดจนตาย ศาสนาจึงมีความจ าเป็นและ
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้  
 ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานของศาสนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ พราหมณ์ คริสต์ฯลฯ 
ต่างก็กล่าวถึงเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่จะคลี่คลายมา
เป็นศาสนา ศาสนาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในพัฒนาการของความเชื่อ ศาสนาทุกศาสนาย่อมเกิดขึ้นโดยมี
ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานส าคัญในเบื้องแรก เมื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการจึงถูกจัด
ให้เป็นศาสนา แต่ความเชื่อทุกอย่างมิได้จัดเป็นศาสนาเสมอไป และศาสนาเองก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง
ของความเชื่อเท่านั้น ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของศาสนาไว้ดังนี้ 
 สุชีพ ปุญญานุภาพ อธิบายว่า ค าว่า “ศาสนา” แปลมาจาก “สาสน ” ในภาษาบาลี 
“ศาสน ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง ค าสั่งสอน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Religion” ซึ่งสันนิษฐานว่า
มาจากภาษาละตินว่า “Religio” ซึ่งมาจากค า 2 ค า คือ “Relegere” แปลว่า การปฏิบัติต่อ หรือการ
เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง และค าว่า “Religare” แปลว่า ผูกพัน คือผูกพันกับพระเจ้าอีกอย่าง
หนึ่ง ค าสั่งสอนที่นับว่าเป็นศาสนานั้นต้องประกอบด้วยความเชื่อในอ านาจที่มองไม่เห็นด้วยตา
บางอย่าง หลักศีลธรรม จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิต และพิธีกรรมทางศาสนา โดยสุชีพได้สรุป
ความหมายของศาสนาไว้ 3 ประการ กล่าวคือ  
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   (1) ศาสนา คือ ที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์  
  (2) ศาสนา คือ ที่พ่ึงทางจิตใจ และ 
  (3) ศาสนา คือ ค าสั่งสอน65 
 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้ให้ความหมายของศาสนาในเชิงสังคมวิทยาเอาไว้ว่า 
ศาสนารวมเอาหลักความเชื่อและการปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลในสังคม ซึ่งด าเนินไปด้วยระบบ
เดียวกัน กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับหลักการ ระเบียบประเพณี และการปฏิบัติตามหลักการใน
แนวที่ไม่แตกต่างกัน ฉะนั้น ศาสนาในแง่นี้จึงเป็นความเชื่อและการปฏิบัติร่วมกัน หรือเป็นระบบความ
เชื่อและการปฏิบัติอย่างเดียวกัน โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ท้ังที่เก่ียวกับโลกนี้และโลกหน้า66 
 จะเห็นได้ว่า ศาสนา หมายถึง ความเชื่อถือหรือความยึดถือในหลักการบางอย่างที่อาจ
เกิดขึ้นด้วยการบอกเล่า การสั่งสอน การเรียนรู้ การคาดคะเน ความรู้สึก หรือการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสต่าง ๆ ว่าเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือค าสอนนั้น ๆ เป็นเรื่องจริง ความเชื่ออาจมี
เหตุผลสามารถพิสูจน์ได้ หรือเป็นเรื่องลี้ลับไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ความ
เชื่อใดจะถูกจัดว่าเป็นศาสนาย่อมมีองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย ศาสนา ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก คือ ต้องมีผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกาศศาสนา เรียกว่า ศาสดา ต้องมีหลักการหรือค าสอน
ของศาสนานั้น ๆ เรียกว่า ธรรมะหรือคัมภีร์ต้องมีผู้เผยแผ่หรือผู้สืบทอดศาสนา เรียกว่า สาวก หรือ
นักบวช ต้องมีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมหรือเคารพทางศาสนา เรียกว่า ศาสนสถาน ต้องมีสัญลักษณ์ทาง
ศาสนา และต้องมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
 2.4.2 พิธีกรรมทางศาสนา 
 พิธีกรรม คือ เครื่องบ่งชี้ถึงรูปแบบทางความเชื่อ เพราะเมื่อบุคคลมีความเชื่ออย่างไร            
ย่อมแสดงลักษณะทางความเชื่อของตนให้ปรากฏผ่านการกระท า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเพณีพิธีกรรม 
คือ ลักษณะทางรูปธรรมของความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรม ประเพณีเป็นแบบแผนของกิจกรรมทางสังคม
ที่มนุษย์ท าขึ้น เกิดจากความเชื่อทางพุทธศาสนา มีทั้งจารีตประเพณี ขนบประเพณีธรรมเนียม
ประเพณี และประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันความสามัคคี 
ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิต ประเพณียังสอนให้คนรู้จักคารวะ เคารพระบบอาวุโสโดยแสดงออก
ในรูปของการประกอบพิธีกรรม ดังที่มีผู้รู้กล่าวไว้ดังนี้ 
 พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ก าหนดพิธีกรรมขึ้นเพ่ือสนองตอบทางด้าน
อารมณ์ จิตใจ และความเชื่อถือเคารพบูชา การแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายตาม

                                           
 65สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน์, 2541),
หน้า 1-7. 
 66จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), หน้า 102. 
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ความเชื่อนั้น บางครั้งไม่อาจแสดงเหตุผลตามหลักเกณฑ์ของความจริงได้ พิธีกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น มีส่วนต่าง ๆ ที่มนุษย์ปรุงแต่งและประกอบกันขึ้นเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ตกทอด
เป็นมรดกแล้วหลายชั่วอายุคน 
 ที่ส าคัญพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมได้สร้างขึ้น เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคง
ทางจิตใจ มีความหวังและเชื่อว่าพิธีกรรมต้องน าไปสู่ผลที่คาดหวัง ท าให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล                  
อยู่เย็นเป็นสุข พิธีกรรมจะมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเพราะพิธีกรรมต้องมาจากพ้ืนฐานของความเชื่อ 
ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อด้านใด ความเชื่อนั้นชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดขึ้นจนเป็นประเพณีดั้งเดิมสืบต่อ
กันมา มีแบบแผนการกระท าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป โดยได้แบ่ง
พิธีกรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พิธีกรรมส่วนบุคคล และพิธีกรรมของชุมชน 
 แต่เดิมนั้นพิธีกรรมท าเฉพาะตัวบุคคลและภายในกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมาได้จัดระเบียบแล้ว
กลายมาเป็นเรื่องของส่วนรวม คนในสังคมได้ประพฤติและถือปฏิบัติตามความคิดความเชื่อของตน
และสังคม ท าให้เกิดเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตอย่างเดียวกัน พิธีกรรมจึงเป็นประเพณีส่วนรวม 
ประเพณีของสังคมได้ผนวกเอาพิธีกรรมเข้ามารวมไว้เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะ             
ซึ่งแตกต่างกันออกไปในท้องถิ่นแต่ละถ่ิน ประเพณีอาจประกอบด้วยประเพณีย่อย ๆ หลายประเพณี67 
 จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน มาจาก
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ดังนั้น ประเพณี
ส่วนรวมของชาติส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเหมือนกันทุกท้องถิ่น แต่จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของ
ประเพณี ประเพณีส่วนรวมนี้ได้แก่ ประเพณีการบวช ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเกิด และยังได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ว่าเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ 
 (1)  สิ่ ง แ วดล้ อมทา งภู มิ ศ าสตร์  ไ ด้ แก่  ภู มิ ป ระ เทศ  ดิ น ฟ้ าอากาศ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป 
 (2) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในสังคม 
ดังนั้น คนในสังคมคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร เชื่ออย่างไร ก็จะแสดงออกมาให้ปรากฏในรูปของภาษา
ประเพณี กิจการงาน การละเล่น ตลอดจนสิ่งอ่ืน ซึ่งคนในสังคมสร้างข้ึนและถ่ายทอดไว้ 
 (3) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาศัย
อยู่ในเขตแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจ า เป็นเวลานานพอสมควร มีการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม 
และขณะเดียวกันก็มีการก าหนดขอบเขตและบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ย่อมท าให้ประเพณี
แตกต่างกันไปด้วย 

                                           
 67ธิดา โมสิกรัตน์ และจ านงค์ ทองประเสริฐ, "ศาสนาและพิธีกรรมของไทย", ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งท่ี 8, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), หน้า 38-39. 
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 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเพณีที่มีมาในสังคมไทยแต่โบราณเกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อ
หลายอย่าง ทั้งอ านาจเหนือธรรมชาติ เชื่อในพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ประเพณีได้แยกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 (1) จารีตประเพณี (Moral Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืน 
หรืองดเว้นไม่ท าตาม ก็เป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับทางจรรยา หรือศีลธรรมของ
สังคม 
 (2) ขนบประเพณี (Institutional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางไว้เป็น
ระเบียบแบบแผนขึ้นไว้โดยตรงหรือทางอ้อม โดยตรงวางเป็นระเบียบไว้ชัดเจน ส่วนทางอ้อม ไม่ได้
เขียนไว้ชัดเจนเป็นแต่เพียงได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น วิธีรดน้ าด าหั วแบบชาว
เหนือ 
 (3) ธรรมเนียมประเพณี (Conventional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่ได้รับการประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่ค่อยจะมีโทษเมื่อใครไม่ปฏิบัติตาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่
ละท้องถิ่นนั้น ประเพณีในระบบความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
ความมั่นคงทางจิตใจและความเป็นปึกแผ่นของสังคม 
 2.4.3 ภูมิปัญญาด้านความเชื่อ 
 ภูมิปัญญา เป็นรากเหง้าของความรู้อันเป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ภูมิ
ปัญญาก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น ปรับปรุง พัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ แทนที่ของเก่าไม่ขาดสาย มีการ
เรียนรู้และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า มิใช่เพียงสติปัญญา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่หมายถึงองค์ความรู้ที่เป็นสมบัติเฉพาะของเผ่าพันธุ์ 
 ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พ้ืนเพรากฐานของความรู้ชาวบ้าน หรือความรู้ของชาวบ้านที่
เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง กับการเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้ใหญ่หรือจากการสืบ
ทอดต่อ ๆ กันมา จนกลายเป็นการยอมรับกันทั่วไปในชุมชนหรือท้องถิ่น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง ท าได้เอง ผ่าน
การเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นลักษณะของสติปัญญาและ
องค์ความรู้ทั้งหมดที่ครอบคลุมด้านกว้าง ด้านลึก โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
ใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ภายในท้องถิ่นของตนเอง68 

                                           
 68เสรี พงศ์พิศ, “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”, นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544, หน้า 31-34. 
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 “ภูมิปัญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “Wisdom” ซึ่ งมีความหมายว่ า  ความรู้  
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และการกระท าของบุคคลในท้องถิ่น
ที่น ามาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยมีการสืบสานและถ่ายทอด                
ต่อ ๆ กันมา69 ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานมีรากเหง้าหลากหลายผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่าง
ศาสนาชาวบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม และกระบวนการทางสังคม และได้แบ่งภูมิปัญญา
อีสานออกเป็นภูมิปัญญาด้านการผลิต ภูมิปัญญาด้านประเพณี ภูมิปัญญาด้านภาษา ภูมิปัญญาด้าน
หัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาด้านดนตรีและการแสดงพ้ืนเมือง ภูมิปัญญาเรื่อง
การรักษาโรคแผนพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาของพระวัด
ป่า70 
 จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ สติปัญญา ที่บรรพชนได้สั่งสมผ่าน
ประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก การแก้ไขปรับปรุง และการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน     
จนกลายเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นมากที่สุด 
จนกว่าจะมีวัฒนธรรมหรือวิทยาการแบบใหม่ผ่านเข้ามา และเกิดกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ทาง
ภูมิปัญญาให้ทันสมัยที่สุดอีกครั้งหนึ่ง โดยภูมิปัญญาของคนอีสานนั้นเกิดขึ้นจากสภาพการด าเนินชีวิต
ในท่ามกลางธรรมชาติที่บีบคั้น จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาด้านการหาอยู่หากินในทุก ๆ สาขาอาชีพ 
นอกจากนั้นความเชื่อก็มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่บรรพบุรุษอีสาน โดยเป็น       
ภูมิปัญญาในการผสมผสานความเชื่อเพ่ือด ารงวัฒนธรรมทางความเชื่อทั้งแบบเก่าที่เคยประพฤติ
ปฏิบัติมายาวนานและแบบใหม่ท่ีเห็นว่าดีมีเหตุผลเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกัน 
 

2.5 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

 ประชาชนในศรีสะเกษจะประกอบไปด้วย 4 ชนเผ่า คือ ส่วย เขมร ลาว และเยอ                             
ซ่ึงมีบริบทพื้นที่ วัฒนธรรม เเละประเพณีท่ีแตกต่างกันในเเต่ละชนเผ่า กล่าวคือ 
 2.5.1 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเยอ 
 ชาวเยอ เป็นชาวพ้ืนเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตนเองว่า กวย                
มีความหมายว่า คน หากจัดกลุ่มแล้ว ชาวเยอจัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน ซึ่งมี

                                           
 69อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา, “ลวดลายและการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาต่อการจัดการผ้า
ทอพื้นเมืองที่ส่งผลเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองแก่ชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าลายสร้อยดอกหมาก
ในจังหวัดมหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549), หน้า 39-43. 
 70จารุวรรณ ธรรมวัตร, วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน, (มหาสารคาม: ม.ป.ท., 2538), หน้า 2. 
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เพียงบางค าเท่านั้นที่แตกต่างกัน71 ชาวเยอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในแถบอีสานใต้และอีสานเหนือ
บางส่วน รวมทั้งฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ในครั้งที่กษัตริย์ขอมปกครองนครจ าปาศักดิ์นั้น ชาวข่าเป็นชนอีก
กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น ชาวข่าเรียกตัวเองหลายอย่าง เช่น จะ ระแด บูร กูย ฯลฯ ข่ามีอยู่ 2 
กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มที่อยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง อยู่กระจายตามเมืองขึ้นของจ าปาศักดิ์ เนื่องจากใน
สมัยที่นครจ าปาศักดิ์ตั้งเป็นรัฐอิสระ มีเจ้าสร้อยสมุทรพุทธางกูร ปกครอง ราว พ.ศ. 2251-2275 ได้
ขยายอ านาจเข้ามาครอบคลุมเขตพ้ืนที่เมืองอีสาน และอพยพชนชาวข่าและชาวลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่
ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ข่าที่อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงเรียกว่า ข่าจะแด ข่าวะ ข่าบูร                
ข่ากูย (กวย) 
  2. กลุ่มที่อยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กูย เดิมอยู่ในเขตเมืองอัตบือ
แสนแป สารวัน อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเมื่อใดไม่ปรากฏ  
 ชาวเยอได้อพยพจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ าโขงเพ่ือขยายอาณาเขตและหนีภัย
สงคราม มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นแบบการค้ามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ
วัฒนธรรมผู้น ามีบทบาทลดลงผู้คนมีเสรีภาพ มีความคิดเห็นมากขึ้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสาธารณูปโภค ด้านนิเวศวิทยาการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมความนิยมด้าน
วัตถุมีมากขึ้น 
 อุทัย สมวัฒน์ ได้กล่าวถึง ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชน
ว่า ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชน 4 เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่าลาวเขมร 
เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการ
ปกครอง ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือ กวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้ง 4 เผ่า มีภาษาพูดใน
ท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณี 4 เผ่าไทย
ศรีสะเกษ หรืองานเทศกาลดอกล าดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจ าปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออก 
ถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว 4 เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี72 
 สมัยรัชกาลที่ 3 เรียกพวกนี้ว่า ส่วย ซึ่งมีทั้งส่วยที่อยู่ติดเขตแดนเขมร และส่วยที่อยู่ติด
เขตแดนลาว และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ พวกเยอที่อยู่ใกล้เขมร บางพวกยังคงรักษาวัฒนธรรมภาษาของตัว
เอาไว้ เป็นชาติพันธุ์ตระกูลมอญ-เขมร จากการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ได้จัดชนชาติพันธุ์

                                           
 71คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว เร่ือง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ, 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 2542), หน้า 24-36. 
 72อุทัย สมวัฒน์, “ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง,                 
(25 กันยายน 2540): 11. 
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ชาวเยอเป็นกลุ่มหนึ่งของกวยหรือกูย ซึ่งก็คือ กวยเยอ ต่อมาจึงเรียกสั้น ๆ ว่า เยอ ดังนั้น ชาวเยอก็คือ
กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของกวยหรือข่า ที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากราว พ.ศ. 2224-2225 เกิด
เหตุการณ์ไม่สงบในเวียงจันทร์ จึงมีผู้น าชาวข่าอพยพมาตามเมือง รายทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้ าโขง 
ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของจ าปาศักดิ์ สืบเนื่องจากในสมัย เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรปกครองนครจ าปาศักดิ์ 
ได้แผ่อ านาจการปกครองไปทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขง รวมทั้งแถบอีสานใต้ ได้สร้างเมืองขึ้น ในแถบนี้คือ                 
ศรีนครล าดวน จึงมีพวกข่าหรือพวกเยออพยพมาด้วย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหัวหน้าชาวกวยได้
เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระ” และปกครองบ้านเมือง ผู้น าชาวเยอหลายคนได้น าชาวเยอ บางส่วนมา
ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบเมืองศรีนครล าดวน (ปัจจุบันคือบ้านขมิ้น) โดยมีพระศิลา เป็นผู้น าบ้านเดิม                   
พระโคตรและพระแก้วเป็นผู้น าบ้านขมิ้น ต่อมาเป็นบ้านโนนแกด (โนนแกด ภาษาเยอ แปลว่า                      
โนนเล็ก ๆ) 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนคือ เป็นดินแดนของหลายเผ่า 
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอีสาน มีพ้ืนที่ประมาณ 8,800,000 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
515 กิโลเมตร (โดยทางรถไฟ) แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อ าเภอ มีประชากรประมาณ 1 ล้านกว่า
คน และจังหวัดศรีสะเกษ เป็นปัจจันตเขต มีพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศเขมร และอยู่ใกล้กับประเทศ
ลาว สองประเทศนี้เปรียบเหมือนเมืองพ่ีเมืองน้อง เพราะมีวัฒนธรรมทางภาษาคล้ายคลึงกันกับคน
ไทยที่อยู่ทางภาคอีสานเรา และไปมาค้าขายติดต่อกันเป็นประจ า ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้จังหวัดศรีสะเกษ 
มีคนหลายเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าลาว เผ่าเขมร เผ่าส่วย และสุดท้าย "เผ่าเยอ" ซึ่งแต่ละเผ่ามีลักษณะ
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีความสัมพันธ์อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะกลุ่มชนคนเผ่าเยอ" บ้านโพนค้อ"
ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีประชากรเกือบ 3,000 คน ห่างจากตัวจังหวัด
ศรีสะเกษ 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 ถนนสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์                       
ชุมชนคน "เผ่าเยอ" ตั้งมาแต่ใดไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน แต่พอมีเอกสารพอที่จะอ้างอิงได้คือ 
เอกสารการจัดตั้งวัดของจังหวัดศรีสะเกษ ตามเอกสารวัดบ้านโพนค้อ ได้รับพระราชทาน 
"วิสุงคามสีมา" ลงวันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2266 แสดงว่า หมู่บ้านตั้งมาก่อน พ.ศ.2266 กลุ่มคน
ชนเผ่าเยอ เป็นคนกลุ่มน้อย ถิ่นเดิมของชนเผ่านี้ มีถ่ินฐานเดิมกระจัดกระจายอยู่สองฟากฝั่งของแม่น้ า
โขง ทางตอนใต้ของประเทศลาว แถบเมืองอัตปือ แสนปาง สาละวัน และจ าปาศักดิ์ มี "คนเยอ"                    
อีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่โขงเขตหลวงพระบาง 
 จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตามหลักฐานกฏมณเฑียรบาล (พศ.1991) กรมพระยาด ารง                    
ราชานุภาพ กล่าวถึงกลุ่มชนคน "เผ่าเยอ" เมืองจามปาหรือจ าปา ตามข้อมูลหลักฐานว่าเป็นเมืองจ าปา
ศักดิ์หรือนครจ าปาศักดิ์ ตามข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมา พอจะประมวลได้ว่า                  
กลุ่มชนคนเผ่าเยอกลุ่มนี้อพยพเข้ามายังประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา สาเหตุอาจสันนิษฐานได้ 2 
นัย 
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 นัยยะที่ 1 ประเทศลาวเกิดสงครามภายในประเทศ อพยพภัยสงคราม 
 นัยยะที่ 2 เกิดทุพภิกขภัย มีความเป็นอยู่แร้นแค้น และเป็นชนกลุ่มน้อย รัฐเลยไม่เคย
ช่วยเหลือ หรือเกิดจากการไม่ส่งส่วยทุกปีกลัวจะมีโทษทัณฑ์ จึงชวนกันพร้อมหน้ามาพ่ึงไทย อพยพ
หลบภัยมาตามล าน้ า โขง เข้ามายังฝั่ ง ไทยโดยมี  (ตามรอยคนเผ่า )  คนเผ่าเยอได้ล่องเรือ                          
"ท้าวกะตะศิลา" และพระยาไกร (น้องชาย) เป็นหัวหน้าล่องเรือมาถึงปากแม่น้ ามูล แล้วแยกย้ายกันไป 
 พระยาไกร ล่องเรือไปในสายธารแห่งห้วยส าราญ พบที่ฐานที่น่าอยู่รวมหมู่เหล่าเข้าสู่แดน
ทางตะวันออกแห่งเมืองศรีสะเกษ (นครศรีล าดวน = ขุขันธ์) สร้างบ้าน สร้างเมือง รุ่งเรืองราษฎร์         
นามว่า "ปราสาทเยอ"  
 ส่วนพระเชษฐา "ท้าวกะตะศิลา" มุ่งหน้าสู่ตามล าน้ ามูล ถึงบึงโค้งโคก (โคก หมายถึง พ้ืนที่
น้ าท่วมไม่ถึง) จึงตั้งบ้านนี้ว่า " โค้งโคก" หรือ "คงโคก" คือ อ าเภอราษีไศลในปัจจุบัน และเยออีกกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่งแยกออกจาก "คงโคก" อพยพมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของราษีไศล ผ่านมาทางบ้านเก่า
(บ้านเจียงอี, บ้านพันทา เลยมาถึงที่ดอนหรือที่โนนแห่งหนึ่ง ซึ่งโนนหมายถึง พ้ืนที่ที่สูงกว่าระดับ
พ้ืนดินธรรมดา และ ณ ที่โนนแห่งนี้ มีต้นไม้ที่หมู่คนได้เรียกชื่อว่า "ต้นค้อ" ขึ้นอยู่มากมายจึงตั้งชื่อ
บ้านนี้ว่า "บ้านโนนค้อ" หรือ "โพนค้อ" จวบจนทุกวันนี้ 
 (ก) การแต่งกาย 
 ผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือผ้าสีต่าง ๆ เป็นโจงกระเบน มีผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่ 
เครื่องประดับมีสร้อยคอรูปแบบต่าง ๆ ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกคอกลมหรือคอตั้ง
สีสันต่าง ๆ นุ่งผ้าถุงโจงกระเบน มีเสื้อสีสันต่าง ๆ แต่ไม่มีลวดลายอยู่ด้านใน มีตุ้มหูเป็นเครื่องประดับ
ที่ส าคัญ การแต่งตัวของชาวเผ่าเยอ ในดั้งเดิม ผู้ชายใส่เชิ้ตไม่มีคอปก สีกรมท่า กางเกงขายาวสีกรมท่า 
และมีผ้าขาวม้ามัดเอว ผู้หญิง ใส่เสื้อสีด าเทา ใส่ผ้าไหม (ผ้าถุง) สีด า และสีกรมท่า หรือสีอ่ืน  ๆ และ              
มีผ้าไหมพาดผ่านไหล่ซ้ายลงไปบรรจบกันบริเวณเอวด้านขวา คนเผ่าเยอแท้ทุกคน จะมีสีผิวเหลือง
ขาว เหมือนจีน คนเผ่าเยอชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ เห็นได้จากการปลูกบ้านเป็นกลุ่ม ลักษณะของ
บ้าน จะเป็นบ้านสองชั้น ใต้ถุนโล่งเพ่ือใช้เลี้ยงควาย หรือวัว หลังคาจะท าจากฟางข้าว ผนังหรือ
กั้นห้องจะเป็นไม้ไผ่สาน ซึ่งในปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว ส่วนเสาและพ้ืนบ้าน จะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไป 
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ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเยอ 

 
 (ข) การผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 การแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์ในกลุ่มชาวเยอนี้มีมาตั้งแต่อดีต มีการแต่งงานระหว่างชาวเยอ
กับชาวเขมร ชายเยอกับชาวลาว ชาวเยอกับชาวส่วยและชาวเยอกับชายไทยเชื้อสายมอญแถบ                         
พระประแดงในอดีต อย่างไรก็ตาม ชาวเยอยังนิยมแต่งงานระหว่างชาวเยอด้วยกัน เพราะพูดกันรู้เรื่อง 
ในสมัยปัจจุบันนี้มีการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์มากมายหลากหลายทั้งเชื้อชาติและจ านวน เช่น เขมร ไทย
อีสาน ไทยภาคกลาง ไทยภาคใต้ รวมทั้งคนจีน เป็นต้น 
 เยอ หรือเผ่าเยอ อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีนตอนบน ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าย้ายมา
ก่อน หรือหลังสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งคนเผ่าเยอย้ายมาถึงจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอ าเภอ                 
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาเกิดโรคะบาดจึงได้ได้แบ่งออกเป็นหลาย 4 กลุ่ม ย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ 
กลุ่มแรก เดินทางไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองปราสาทเยอ ซึ่งในปัจจุบัน คือบ้านปราสาทเยอ ตั้งอยู่ใน 
อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  
 กลุ่มท่ี 2 ได้ย้ายไปตั้งถ่ินฐานใน อ าเภออุทุมพรพิสัย และอ าเภอห้วยทับทัน  
 ส่วนกลุ่มที่  3 และกลุ่มที่  4 อาศัยอยู่ ใน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ                          
ในปัจจุบัน ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านขมิ้น อยู่ใน ต าบลทุ่ม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และบ้าน
โพนค้อ ต าบลโพนค้อ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ประเพณีและวัฒนธรรมของเผ่าเยอ ได้แก่ 
  (1) บุญข้าวสาก เป็นประเพณีท่ีมีข้ึนหลังจากการด านาเสร็จสิ้น ประมาณเดือน สิงหาคม 
  (2) บุญข้าวจี่ มีข้ึนหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ ประมาณเดือน ธันวาคม 
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 นอกจากนี้ยังมีประเพณีอ่ืนๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเพณีของชาวพ้ืนถิ่นรอบ ๆ นั้น รวม
ไปถึงวัฒนธรรมไทยเกือบทั้งหมด 
 (ค) ภาษา 
 ภาษาเยอ เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนมากทุกๆ ค าจะพูดกันเป็นเสียงสามัญ 
(สามัญ เอก โท ตรี จัตวา) ในประโยคบอกเล่า แต่ในประโยคค าถาม พยางค์สุดท้ายจะเป็นเสียง                     
ตรี หรือ จัตวา ในปัจจุบัน ภาษาเยอได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และกลายเป็นภาษาเยอสมัยใหม่ เช่น 
จะมีบางค าที่เป็นภาษาไทยบ้างเช่น ฮัวใจ (หัวใจ) ภาษาอีสานบ้าง และภาษาที่เรียกสิ่งของที่ไม่เคยมี
มาในสมัยโบราณ 
 (ง) ศาสนา 
 คนในเผ่าเยอ นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูบ้าง 
เช่น การบายศรีสู่ขวัญ การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน และอ่ืนๆ อาจมีบางครอบครัว นับถือผีบ้านหรือ                 
ผีบรรพบุรุษ และจะมีการร าแถน (ร าผีฟ้า) เพ่ือบวงสรวง เชื่อกันว่า จะท าให้ลูกหลานอยู่ดีไม่มีโรค
เบียดเบียน สังเกตจากเรื่องอาถรรพณ์ที่ไม่น่าเชื่อ บางคนป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ พาไปหาหมอที่
โรงพยาบาล ก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไรทั้งนั้น คนๆ นั้น สบายดีตอนหาหมอ แต่พอตอนอยู่ที่บ้าน 
กลับป่วยทรุดหนัก ว่ากันว่าบรรพบุรุษเป็นผู้กระท า จึงท าให้มีการร าแถน เพ่ือบวงสรวง คนป่วยจึงจะ
หายวันหายคืน ผู้ชายที่บวชและสึกออกมาจากบวชเณร จะเรียกน าหน้าชื่อว่า เซียง และผู้ที่ศึกออกมา
จากบวชพระ จะเรียกน าหน้าชื่อว่า ญีมอม (ทิศ) 
 ระบบความเชื่อของสังคมไทย พุทธมีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องผีที่สืบต่อกันมานาน
และมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้เกิดวัฒนธรรมนับถือผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษ เช่น ผีปู่ย่า และ            
ผีปู่ตา73 และเกิดการผสมผสานกันจนกลายเป็นแบบแผนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย 
พระพุทธศาสนาจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของประชาชนในสังคม และความเชื่อนั้นมีอยู่ไม่น้อยที่
เกี่ยวกับไสยศาสตร์ผีสาง เทวดา และการเข้าทรงด้วย74 การทรงเจ้าเข้าผี เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมกับสมัยใหม่ แต่ก่อนเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเป็นชื่อเฉพาะท้องถิ่น 
แต่ในช่วง 10–20 ปีที่ผ่านมา มีความเชื่อที่หลากหลายขึ้น มีการพัฒนามากขึ้น ลัทธิทรงเจ้าเข้าผีจึง
เป็นส่วนหนึ่งของบริบทของความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา 
 ส่วนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็นทางที่จะ
พึงท าได้ด้วยความสามารถของตน พระพุทธองค์ทรงสอนให้มนุษย์ใช้ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็น

                                           
 73วิชาภรณ์ แสงมณี, ผีในวรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร, 2536), หน้า 31–32. 
 74วิรัช-นิภาวรรณ วิรัชนิภาวรรณ, การเข้าทรงและร่างทรง, (กรุงเทพมหานคร: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 
2533), หน้า 20. 
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เครื่องก ากับในเรื่องความเชื่อ โดยยึดหลักกาลามสูตร ทรงให้ใช้เหตุผลพิจารณาในสิ่งต่าง ๆ ว่า สมควร
เพียงใดที่จะเชื่อได้ และให้เชื่อเรื่องกรรมเป็นส าคัญ และพ่ึงพระรัตนตรัยดีที่สุด  
 (จ) วัฒนธรรมของชนเผ่าเยอ  
 "เยอ" มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เช่น วัฒนธรรมทางภาษา เยอมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษา
เขียน เคยคิดประดิษฐ์อักษรพร้อม ๆ กับชนชาติเขมร (ขอม) แต่เพราะกลุ่มชนคนเผ่าเยอ เป็นชนกลุ่ม
น้อย อาณาจักรของชนเผ่าเยอล่มสลาย ไม่มีประเทศเป็นของตนเอง อักษรตัวหนังสือและการเขียน 
ขาดระบบการจัดเก็บและถ่ายทอดที่ดี จึงไม่มีตัวหนังสือเขียน ปัจจุบันเหลือแต่ภาษาพูดเช่น "กวยขูนะ 
เกิดแซมซายกะเฎือ" แปลว่า คนทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน ชาวเยอมีความเชื่อเช่นเดียวกับคนอีสานทั่วไป 
เช่น เชื่อผีสางนางไม้ ผีฟ้า พญาแถน เชื่อผีปู่ตา ผีนาตาแฮก เชื่อบุญ เชื่อบาป เข้าวัดฟังธรรม            
ยึดฮีตโบราณ คือ แต่งงานต้องสู่ขอ ถือเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม พิธีกรรมที่โดนเด่นของ
ชาวเยอ คือ พิธีกรรมบวงสรวงพระยากตะศิลา เป็นพิธีกรรมที่กระท าขึ้นเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษ            
ซึ่งพระยากตะศิลาน ากลุ่มชาติพันธุ์เยอที่อพยพจากลาวใต้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ชาวเยอ
ได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่เมืองคงโคก ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พิธีกรรมบวงสรวง
พระยากตะศิลาจะกระท าในช่วง วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี โดยชาวเยอจะจัดเตรียมเครื่อง
บวงสรวงและมีการร าบวงสรวง โดยใช้วงดนตรีสะไน ในการประกอบพิธีกรรม ส่วนการบวงสรวงเจ้า
พ่อดงภูดินจะประกอบพิธีกรรม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันพุธแรกของเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 วันพุธแรก
หลังวันออกพรรษา ซึ่งวันทั้งสองช่วงนี้จะถือปฏิบัติกันทุกปี การประกอบพิธีกรรมจะมีจ้ าเป็นผู้น าใน
การประกอบพิธีกรรม ลักษณะการประกอบพิธีกรรม จ้ า และนางเทียมจะท าพิธีเซ่นไหว้ และร่ายร า
ประกอบการบรรเลงเพลงของวงดนตรีสะไน และจะร่ายร ารอบ ๆ ศาลเจ้าพ่อ หลังจากนั้นเป็น                 
พิธีสาวท่า โดยมีความเชื่อว่า ถ้าไม่ท าพิธีอัญเชิญแม่ย่านางก็จะไม่สามารถแข่งเรือได้75 
 ปัจจุบันพ่ีน้องชาวเยออยู่กระจัดกระจายทั่วไปตามอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ 
เช่น อ าเภอเมืองก็มีบ้านโพนค้อ บ้านโนนแกด บ้านโนนขมิ้น อ าเภอราษีไศล ก็เป็นบ้านคงโคก                        
บ้านหลุบโมก บ้านร่องอโศก บ้านใหญ่ อ าเภอศิลาลาด บ้านกุง บ้านขาม อ าเภอพยุห์ บ้านหนองทุ่ม 
บ้านส าโรงโคเฒ่า อ าเภอไพรบึง บ้านปราสาทเยอ คนกลุ่มนี้มักเรียกตนเองว่า "กวยเยอ" และมีค า
ต่อท้ายว่า "เยอ" เช่น กวยเยอ, เจาเยอ, มูไฮเจาเยอ, ขวญเจ้ามาเยอ จึงได้เรียกว่า "เยอ" หรือ "กวย
เยอ" แปลว่า "คนเยอ" "เจาเดอแซมซายจาโดย "แปลว่า" มานะพ่ีน้องกินข้าว" 
 จะเห็นได้ว่า ชาวเยอ เป็นชาติพันธุ์ในตระกูลมอญ-เขมร อพยพมาจากฝั่งขวาของแม่น้ า
โขง มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กวย กูย ข่า หรือส่วย อพยพมาเมื่อใดไม่ปรากฏ สาเหตุของการอพยพมา

                                           
 75จุติภพ ป้องสีดา, ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 3, (พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555): 25-26. 
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ก็คือ หนีภัยจากความไม่สงบของบ้านเมืองและติดตามเจ้านาย ชาวเยอมีนิสัยรักสงบ ซื่อสัตย์ และเชื่อ
ฟังผู้น าหรือผู้อาวุโส ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีภาษาพูดเป็นของตนเอง ซึ่งสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน ปัจจุบัน มีชาวเยออาศัยอยู่ตามอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อ าเภอเมือง                   
ศรีสะเกษ อ าเภอราษีไศล อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอไพรบึง อ าเภอห้วยทับทัน เป็นต้น บ้านเรือนของเยอ 
เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ไม่ถาวรมากนัก ท าหลังคาสูง มุงหลังคาด้วยหญ้า บางบ้านที่ มีฐานะดีจะกั้นฝา
บ้านด้วยไม้ไผ่หรือใบตาล มีการกั้นห้องเป็นสัดส่วน แต่ไม่ ชัดเจนในการใช้ประโยชน์มากนัก                       
โดยเริ่มแรกจะกั้นเป็นห้องยาว ๆ ตลอดตัวบ้านห้องเดียว ห้องนี้เป็นห้องที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของผีเรือน 
ได้แก่ ผีปู่ย่าตายายหรือผีบรรพบุรุษ โดยเชื่อว่าจะอยู่ที่เสาเรือน ซึ่งเป็นเสาแฮก (เสาเอก) เสาแฮกนี้จะ
อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้าน ห้องนี้ชาวบ้านเรียกว่า “หอ้งเปิง” ใช้เป็นห้องนอนของลูกสาว และ
ใช้เป็นที่เก็บสัมภาระต่าง ๆ ด้านหน้าของห้องเปิงจะเป็นห้องนอนของพ่อแม่ ส่วนห้องชานหลังบ้านจะ
เป็นห้องนอนลูกชาย ตลอดจนเป็นที่รับแขกท่ีมาเยี่ยมเยียน หรือแม่แต่เป็นที่พักอาศัยของบรรดาญาติ
ที่มาจากต่างถิ่น นอกจากนี้ก็จะมีที่ยื่นออกไปด้านหลังใช้เป็นที่ท าครัว วัฒนธรรมการแต่งกายของ                  
ชาวเยอ เยอจะมีการแต่งกายเป็นของตนเอง คือ ผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่งไหม หรือ ผ้าเข็น (เหน็บกะเตียว) 
เสื้อผ้าไหมเหยียบสีด าย้อมมะเกลือ ผ้าข้าวม้าพาดบ่า ส่วนผู้หญิงนิยมนุ่งซิ่นคั่นไหมคู่กับเสื้อไหม
เหยียบสีด าย้อมมะเกลือ พร้อมด้วยผ้าสไบเบี่ยง ปัจจุบันเยอมีการประยุกต์การแต่งกายให้เกิดความ
สวยงามตามสมัยนิยม 
 2.5.2 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร 
 เผ่าเขมร มีอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเขมร ได้ขยายเข้าสู่ดินแดน
จังหวัดศรีสะเกษ ในสมัยเขมรพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 16-18) การขยายอิทธิพลทางการเมืองของ
เขมร ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ.1545-1593) พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1724-1761)  
เป็นสมัยที่ชาวเขมรได้เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เพราะกษัตริย์เขมรได้เกณฑ์ชาวเขมร จาก
ประเทศเขมรและชาวกวยในเขตอีสานใต้ ให้เป็นผู้สร้างปราสาทและสร้างเมืองในเขตอีสาน 
นอกจากนี้ประชาชนยังถูกบังคับให้สร้างถนนหนทางจากนครธมไปยังเมืองและประเทศต่าง ๆ ในเขต
อีสานใต้ด้วย ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 16-17 ได้มีการสร้างปราสาทจ านวนมาก ชาวเขมรที่ถูกเกณฑ์
แรงงานจึงได้ตั้งหลักแหล่งอยู่รอบ ๆ ปราสาทและสร้างเมืองขึ้น เช่น เมืองต่ า (จังหวัดบุรีรัมย์) และ
บริเวณอ่ืน ๆ ท าให้วัฒนธรรมเขมรเข้าสู่อีสานใต้  
 ชาวไทยเชื้อสายเขมร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการนับถือ “ผีบรรพบุรุษ” หรือ “โฏนตา” 
หมายถึง ผีปู่ย่าตายาย และบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเหนียวแน่น และถือปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ปัจจุบันยังคงมีการเซ่นไหว้เพ่ือบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมื่อมีเด็กเกิดใหม่งานบวช งานแต่งงาน หรือ 
เวลาประสบโชคดีในชีวิต เพ่ือให้ดวงวิญญาณได้ร่วมรับรู้และแสดงความยินดี แต่ถ้าหากมี สมาชิก
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ครอบครัวประสบเคราะห์กรรม ป่วยไข้ไร้สาเหตุ ก็ต้องมีพิธีเซ่นไหว้ขอขมา หรือขอพรให้ดวงวิญญาณ
ช่วยปกป้องคุ้มครอง เชื่อว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีได้76  
 วัฒนธรรมเขมรได้เข้ามามีอิทธิพลในหมู่ชาวกวยในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มจากการที่
เมืองก าปงสวายหนีภัยการเมืองเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2353 บุตรีของออกญาเดโช ได้แต่งงานกับชาวเมือง
สังขะ ต่อมาเจ้าเมืองสังขะได้ส่งคนเข้ามาปกครองเมืองขุขันธ์ เนื่องจากขณะนั้นเมืองขุขันธ์ไม่ มีเจ้า
เมือง จึงท าให้วัฒนธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบัน และผสม
กลมกลืนกับวัฒนธรรมของชาวกวยในบริเวณแถบนี้ มีการน าวัฒนธรรมเข้ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านภาษาและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เรียกชาวกวยที่กลายเป็นเขมรว่า “เขมร
ส่วย” และเรียกกลุ่มชาวกวยที่อยู่ใกล้กับลาวที่ยอมรับวัฒนธรรมลาวว่า “ลาวส่วย”  
 (ก) การแต่งกาย  
 ลักษณะการแต่งกายของคนพ้ืนเมืองเขมร ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า นุ่งโสร่ง
สีสันต่าง ๆ ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่ ผ้าขาวม้าที่ใช้ลายขาวด าเล็กกว่าที่คนพ้ืนเมืองลาวใช้ 
ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองชั้น ชั้นบนกว้าง ชั้นล่างแคบ 
ระหว่างรอยต่อคาดด้วยสีแดง เสื้อด าย้อมด้วยมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป ตามรอยตะเข็บถักด้วย                   
สีต่าง ๆ ชายเสื้อผ่าทั้งสองด้าน ยาวประมาณ 6 นิ้ว กระดุมท าด้วยเงิน ผ้าคล้องไหล่มีสีสันต่างๆ                    
ผ้าคล้องคอนิยมหย่อนชายผ้าขาวมาข้างหน้า 

ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร 

                                           
 76สารภี ขาวดี, “ประเพณีแซนโฏนตา: การสืบทอดและการด ารงอยู่ในบริบทพื้นที่ดั้ งเดิม”, วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 133. 
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 (ข) ศิลปวัฒนธรรม 
 ชาวเขมรสูงส่วนมากอยู่ในชนบท มีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา 
ท าไร่ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการท านา ท าไร่ จะเดินทางไปรับจ้างท างานในตัวเมือง หรือในเมือง
หลวง และเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะเดินทางกลับภูมิล าเนา เพ่ือประกอบอาชีพหลักของตน เป็น
เช่นนี้เรื่อยไป ด้านความเชื่อของชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ 
และยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา และวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณสามารถท าให้เกิด
ความสุขและความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
การกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และถูกวิญญาณเหล่านั้นลงโทษ วิญญาณนั้นมี 
2 จ าพวก คือ วิญญาณฝ่ายร้ายและวิญญาณฝ่ายดี77 ธรรมชาติของมนุษย์นั้นความเชื่อมีความจ าเป็น
เพ่ือยึดถือไว้เป็นที่พ่ึงปฏิบัติตามเพ่ือความสุขกายสบายใจและความเรียบร้อยของสังคม ด้วยเหตุของ
ความกลัวมาแต่ดั้งเดิมมนุษย์จึงเริ่มแสวงหาที่พ่ึงที่ใกล้ตัวที่สุด เช่น ความยึดมั่นในอิทธิพลของ
ธรรมชาติ อิทธิพลของวิญญาณของบรรพบุรุษ78 
 ยศ สันตสมบัติ กล่าวถึงศาสนาและความเชื่อว่า ศาสนา คือ ความเชื่อในดวงวิญญาณ                
การบวงสรวงบูชาการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในศาสนาที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์จึงมีลักษณะของ
ความเกรงขามและหวาดกลัว ก่อให้เกิดพิธีเซ่นสรวงบูชาเพ่ือเอาใจและต่อรองกับสิ่งศักดิ์เหล่านั้น79 
 (ค) ด้านพิธีกรรมและความเชื่อ 
 ประเพณีสารทเดือนสิบของคนไทยเชื้อสายเขมรนั้น มีจุดม่งหมายเพ่ือแสดงความกตัญญู
กตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ ในการประกอบพิธีกรรมสารท (แซนโฎนตา) นี้ พิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษนั้น 
ชาวสุรินทร์ส่วนใหญ่ มักสร้างศาลให้ท่านอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านใช้ดินเหนียว หรือแกะสลักท่อนไม้
เป็นรูป ปู่ ตา ยาย แทนตัวท่าน ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษนั้น เชื่อกันว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะตก
นรกหรือขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่กระท าไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ ในยุคของพวกอารยันนั้นมีความเชื่อ 
ว่าการสร้างสรรค์จักวาลและการให้ก าเนิดมนุษย์นั้น เป็นผลที่เกิดจากการเซ่นสรวงแต่ดั้งเดิม นั่นคือ

                                           
 77มงกฎ แก่นเดียว, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 1-2, (กรุงเทพมหานคร: สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จ ากัด, 2542), หน้า 435-441. 
 78นงเยาว์ ชาญณรงค์, ศาสนากับสังคม , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2547),                    
หน้า 23. 
 79ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540),                       
หน้า 199.  
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เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการสังเวยตนเอง80 การบูชาผีบรรพบุรุษนั้นเกิดขึ้นเพราะความรักความผูกพัน
ของลูกหลานที่ให้การเคารพรักบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะเม่ือเวลา
ที่บุคคลเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้ท าคุณประโยชน์ให้ลูกหลานมากมาย และเมื่อบรรพบุรุษเหล่านี้ตายจากไป 
ลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังต้องท าหน้าที่ในฐานะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในสายเครือญาติจึงต้องมี
การบูชา เซ่นสรวง กราบไหว้และท าการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ส่งไปให้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเชื่อ
กันว่าอาจจะได้รับโทษต่าง ๆ นา ๆ จึงต้องท าการบูชา กราบไหว้ให้ช่วยบันดาลความสุขมาให้ เมื่อการ
กระท าดังกล่าวได้แสดงออกบ่อย ๆ จึงเกิดความเชื่อเต็มท่ีและฝังลึกลงไปในจิตส านึกของแต่ละคน81 
 ส าหรับการเริ่มต้นประเพณีแซนโฎนตาในวันสารทเล็กหรือวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 10 จะมี
การแซนโฎนตาหรือเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษที่บ้าน มีการน าภัตตาหารไปถวายพระในตอนเพล และบอก
กล่าวให้พระสงฆ์ทราบว่า ชาวบ้านพร้อมที่จะเข้าสู่กันซง หรือเทศกาลบุญถือศีล หรือบุญเลี้ยงพระ
แล้ว และยังเชื่อว่าผลบุญที่เริ่มกระท าในวันนี้จะเป็นส่งไปยังพระยายมราช ซึ่งเป็นผู้ดูแลวิญญาณ
ทั้งหลายในปรโลกให้เตรียมปล่อยวิญญาณเหล่านั้นมายังโลกมนุษย์ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษนี้จะ
กระท าในตอนก่อนเที่ยงหรือตอนบ่ายก็ได้ โดยจัดที่ลานโถงบ้านหรือระเบียงบนบ้านแล้วแต่ความ
เหมาะสม แต่ละบ้านจะท าขนมข้าวต้ม ข้าวกระยาสารท ข้าวปลาอาหารพร้อมเหล้า เบียร์ น้ าเปล่าใส่
ถาดรวมกัน เพ่ือประกอบการเซ่นไหว้ 
 อีกพิธีกรรมหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในแต่ละหมู่ คือ การจัด
พิธีกรรมมะม๊วตพิธีกรรมมะม๊วตนี้มีขึ้นก็ด้วยเหตุใหญ่ ๆ หรือ ประเด็นหลัก ๆ คือ เรื่องการพยากรณ์ 
การท านายทายทัก การขอขมาของรักษา แม้นแต่การเสี่ยงทายนั้นก็มีหรือเพ่ือขอความคุ้มครอง ให้อยู่
เย็นเป็นสุข โดยการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงในสายตระกูลนี้เป็นการเลี้ยงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 
ตลอดถึงผีบ้าน ผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัว ความส าคัญของพิธีกรรมการเข้าทรงที่เกิดจากความ
เจ็บป่วย การรักษา การหาสาเหตุและพิธีการแก้บนบาน 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มไทยเขมร กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น ทั้งภาษา การด าเนินวิถี
ชีวิต ความเชื่อ และประเพณีท่ีมีความส าคัญได้แก่ 
 
 
 

                                           
 80จ านงค์ ทองประเสริฐ , บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดียเล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:                      
ราชบัณฑิตยาสถาน, 2540), หน้า 8. 
 81มณี พยอมยงค์, ความเชื่อของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2536), หน้า 70. 
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 - พิธีแซนโฎนตา 
 พิธีแซนโฎนตาหรือการเซ่นผีปูย่าตายาย หรือผีบรรพบุรุษของชาวเขมรที่ท าเพ่ืออุทิศส่วน
กุศลให้แก่วงศาคณาญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้แบ่งออกเป็นวันเบ็นตูจ และวันเบ็นทม คือสารทเล็ก และ
สารทใหญ่ โดยเบ็นตูจ จัดกันในวันขึ้น 14-15 ค่ า เดือน 10 และ เบ็นทม จักขึ้นในวันแรม 14-15 ค่ า 
เดือน 10 สถานที่ท าพิธีแซนโฎนตาจะเครื่องเซ่นมาเซ่นวิญญาณบรรพบุรุษที่ในเรือนบ้านของเจ้าพิธีที่
จัดไว้ หรือที่ศาลโฎนตา คือ ศาลผีปู่ซึ่งเป็นศาล ที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษประจ าหมู่บ้าน 

ภาพที่ 2.4 แสดงพิธีกรรมแซนโฎนตาหรือการเซ่นผีปูย่าตายาย 
 
 ประเพณีโฎนตา มีลักษณะเช่นเดียวกับประเพณีไหว้ผีปู่ยาของชาวไทยลาว เป็นประเพณี
ที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ การตอบแทนบุญคุณตามโอกาสและตามเทศกาล ซึ่งเป็นการสะท้อนให้
เห็นค่านิยมท้องถิ่นของชาวอีสานทุกหมู่เหล่าเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะบุพการีและบรรพ
บุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอ 
 จะเห็นไดว้่า มนุษย์มีความเชื่อว่า เมื่อบิดา มารดา หรือญาติที่ตายไปแล้ว วิญญาณจะออก
จากร่างไปสู่ที่ต่าง ๆ ไปเกิดใหม่บ้าง ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์บ้าง ผีเหล่านี้เรียกว่า ผีบรรพบุรุษหรือ
ผีปู่ ย่า ตา ยาย หรือบางทีก็เรียก ผีเรือน เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ เป็นคนดีที่มีความสามารถ 
เป็นพิเศษ เป็นเจ้าเมืองหรือเป็นผู้ก่อตั้งบ้านเมือง เมื่อตายไปก็ยังมีผู้เคารพนับถือ ทั้งผีบรรพบุรุษและ
ผีวีรบุรุษนั้นจัดว่า เป็นผีดีเพราะเป็นผู้คุ้มครองรักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข และคอยควบคุมให้
ลูกหลานหรือคนในหมู่บ้านไม่ให้ท าผิดขนบจารีตประเพณ ีเป็นต้น 
 2.5.3 กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย 
 ค าว่า “ส่วย” เป็นชื่อที่ได้จากการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กูยของคนไทยสยามตั้งแต่มีการแบ่ง
เขตการปกครองอย่างเป็นทางการของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากในสมัยก่อนหน้านี้ไม่มี
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การเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยว่า “ส่วย” ดังความตอนหนึ่งในกฎหมายอยุธยาฉบับ พ.ศ. 1974 ว่า 
“กษัตริย์ของเขมรที่นครธมได้ขอให้เจ้ากูยแห่งตะบองขะมุมเมืองส าคัญตอนใต้ของนครจ าปาศักดิ์ส่ง
ทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบถ”82 คนทั่วไปจะเรียกว่า “กวย” “กุย” หรือ “ข่า” หลักฐานจาก
กฏหมายอยุธยาฉบับ พ.ศ. 1974 ได้ระบุว่า พ่อค้าจากดินแดนใกล้เคียงที่เดินทางมาค้าขายกับ                    
กรุงศรีอยุธยา ได้แก่ อินเดีย มาเลย์ ชานุ (ไทยใหญ่) แกน กวย และอ่ืน ๆ หลักฐานนี้เป็นหลักฐาน
ชั้นต้นชิ้นแรกที่กล่าวถึงชาวกวย ชาวกวยเรียกตนเองว่า กวย หรือกุย หรือกูย ตามภาษาพูดของตน 
และจากหลักฐานในพงศาวดารเมืองละแวก ได้กล่าวถึงกษัตริย์ของเขมร ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 20 ว่า ได้ทรงขอให้เจ้ากวยแห่งตะบองขะมุมที่มีเมืองส าคัญทางตอนใต้ของเมืองจ าปาศักดิ์ ส่งทหาร
ไปช่วยปราบกบฏ เมื่อกองทัพของพระเจ้าธรรมราชแห่งนครธมและเจ้ากวยแห่งตะบองขะมุมได้ปราบ
กบฏส าเร็จ ประมุขทั้งสองฝ่ายก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงกล่าวได้ว่าชนชาวกวย เคยมีการปกครอง
แบบอิสระ เคยส่งทูตมาค้าขายกับราชส านักอยุธยา ช่วยกษัตริย์เขมรในการปราบกบฏ และอยู่ภายใต้
การปกครองของเขมรเรื่อยมา กูย หรือ กวย เป็นค าเรียกชื่อตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์
ด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณลุ่มน้ าโขงและเทือกเขาพนมดงรัก 
นักภาษาศาสตร์จัดภาษากูยอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร83 ได้แบ่งกลุ่มภาษากูย โดย
ใช้ระบบเสียงเป็นเกณฑ์ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษากูย (กูย-กูย) และกลุ่มภาษากวย (กูย-กวย)84                  
ทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือว่าที่มีจ านวนมากที่สุดอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์  
 ไพฑูรย์ มีกุศล กล่าวถึงชาวกูยว่า ชาวกวยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม จากเขมรและลาว
โดยการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยการแต่งงานระหว่างกลุ่ม ชาวกวยจึงรับวัฒนธรรมภาษา
และประเพณีจากเพ่ือนบ้าน การถือศาสนาและความเชื่อของชาวกวย ยังมีความเชื่อในเรื่องลัทธิผี
วิญญาณ (Animism) สูง การถือผีบรรพบุรุษของคนถือว่าเป็นผีที่ดีให้ความอารักขาและความสุขแก่
ลูกหลานได้ ด้านพุทธศาสนามีการนับถือพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhist) เช่นเดียวกับ
ชาวอีสานคู่กับการถือผี ชาวกวยหรือกูย เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์บางส่วน คนไทยเรียกว่า ส่วย กลุ่มชาติพันธุ์กวยที่พูดภาษากวยแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. กวยมะไฮ (Kui m’ai) กลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีแถบโขงเจียม                      
บ้านเวินบึกบ้านท่าล้ง ใกล้กับลาวใต้ เรียกตนเองว่า กวยบลู (คนภูเขา) 

                                           
 82ไพฑูรย์ มีกุศล, “กวย : ชาติพันธ์ุ,” ใน สารานุกรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิช, 2542), หน้า 17. 
 83สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ภาษาและชาติพันธุ์ในเขตที่ราบสูงโคราช, (กรุงเทพมหานคร: แก้วแรมเรือน, 
2544), หน้า 274. 
 84ประดิษฐ ศิลาบุตร, เยอศรีสะเกษ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต, (ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ, ม.ป.ท.), หน้า 33. 
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  2. กวยมะลอ (Kui m’ lo) อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
  3. กวยเยอ (Kui yer, yo) อาศัยอยู่ในเขตอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
  4. กวยมะลัว หรือมะหลั่ว (Kui m’loa) อาศัยอยู่ในเขตสุรินทร์ ศรีสะเกษ 
  5. กวยอะเจียง กลุ่มท่ีมีความช านาญในการคล้องช้าง อยู่ในเขตอ าเภอท่าตูม อ าเภอ
จอมพระจังหวัดสุรินทร์85 
 เนติ โชติช่วงนิธิ ได้กล่าวว่า กูยเชื่อในการท าบุญเช่นเดียวกับคนอีสาน ยึดคติความเชื่อ
ในทางพุทธศาสนาตามจารีตประเพณีรูปแบบความเชื่อและวิถีชีวิตแบบเดิมชาวกูย (เก่า) ได้ถูกซึมซับ
และปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อ
ท้องถิ่นผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม86 
 ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชน 4 เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่า
ลาวเขมร เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึง
การปกครอง ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือกวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้ง 4 เผ่า มีภาษาพูดใน
ท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณี 4 เผ่าไทย
ศรีสะเกษ หรืองานเทศกาลดอกล าดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจ าปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออก 
ถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว 4 เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี87 
 (ก) การแต่งกาย  
 ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์ส่วย/กูย ผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า   
นุ่งโสร่งสีสันต่าง ๆ หรือกางเกงขาก๊วยสั้น ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่ ผู้หญิง จะนุ่งผ้าถุงมีเชิง
หรือไม่มี กระดุมท าด้วยเงิน เสื้อแขนกระบอกสีสันต่าง ๆ ผ้าเบี่ยงเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าลายลูกแก้วสี
ครีมด า 

                                           
 85ไพฑูรย์ มีกุศล, “ไทยกวย : ชนพื้นเมืองดั่งเดิม”, อาศรมวัฒนธรรม, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2547), หน้า 
12-14. 
 86เนติ โชตช่วงนิธิ, “กูย (ส่วย) บ้านปราสาท : วัฒนธรรมผสมกลมกลืน”, สยามรัฐ, (25 มกราคม 
2561): 15. 
 87อุทัย สมวัฒน์, “ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง,          
(25 มกราคม 2561): 11. 
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ภาพที่ 2.5 แสดงลักษณะการแต่งการของกลุ่มชาติพันธ์ส่วย/กูย 

 
 (ข) คติความเชื่อและพิธีกรรม 
 กูย หรือ กวย เป็นค าเรียกชื่อตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์ด้านภาษา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณลุ่มน้ าโขงและเทือกเขาพนมดงรัก นักภาษาศาสตร์จัด
ภาษากูยอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร88 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวส่วย ในปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชาวไทยอีสานและ
ชาวเขมร อาจแตกต่างจากชาวไทยอีสานบ้าง แต่ไม่เด่นชัดมากนัก ที่เด่นชัดคือมีภาษาพูดและการนับ
เลขเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีอักษรและตัวเลขของตนเอง นอกจากนี้ยังมีประเพณียะจั๊วะ (บางหมู่บ้าน
เรียกว่า ผีฟ้า ผีแถน) 
 วิถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะพิเศษที่มีความหลากหลายของชนเผ่า           
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ดินแดนสี่เผ่าไทยตามหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ กล่าวถึงชนเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมในพ้ืนที่อีสานใต้ คือ ชาวกูย หรือ ส่วย ซึ่งเป็นชนเผ่า
มอญเขมรเดิมพวกหนึ่ง จัดอยู่ในชนเชื้อชาติ มุณฑ์ มีนิสัยเป็นอิสระ ชอบอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่
สมบรูณ์อยู่เสมอ ชาวกูยเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มที่อาศัยตามที่ราบสูง
แถบเทือกเขาดงเร็ก และอีกส่วนหลังอพยพมาตามล าน้ าโขง เข้ามาอยู่ทางตอนใต้ของลาว ต่อมาได้

                                           
 88ประเสริฐ ศรีวิเศษ, พจนานุกรมกูย (ส่วย) – ไทย – อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิจัย
ภาษาไทยและภาษาพื้นเมืองถิ่นต่าง ๆ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), หน้า ง. 
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ข้ามล าน้ าโขงเข้ามาสู่อีสานด้านแก่งสะพือและแถบอ าเภอโขงเจียม แยกย้ายกันออกไปตั้งบ้านเรือนใน
พ้ืนที่อ าเภอวารินช าราบปัจจุบัน และท่ีบ้านเจียงอีในเขตอ าเภอเมืองศรีสะเกษ การเคลื่อนถิ่นฐานครั้ง
ใหญ่ชนชาวกูยมาเข้าสู่สุรินทร์ ศรีสะเกษ อยู่ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยามาถึงสมัยธนบุรี กระจายกัน
ตามฝั่งใต้ แม่น้ ามูลแต่อยู่หนาแน่นที่สุดในพ้ืนที่ศรีสะเกษ ซึ่งปรากฏหลักฐานคือ ตัวเลขส ามะโนครัว 
ในสมัย พ.ศ. 2450 จึงเรียกขานชาวศรีสะเกษว่า ส่วย ศรีสะเกษ 
 ดินแดนที่ตั้งศรีสะเกษดังกล่าว ได้รับอิทธิพลจากเขมรโบราณแผ่ขยายอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง เข้ามาสู่แถบอีสานตอนล่าง ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ก่อตั้ง
อิทธิพลคลอบง าชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม และเกิดชุมชนวัฒนธรรมเขมร ปรากฏหลักฐานในรูปศาสนสถาน 
ปรางค์ ปราสาท ที่กระจายในเขตพ้ืนที่ทางตอนใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือบางแห่ง เป็นที่มาของการ
ก าเนิดตราประจ าจังหวัด เป็นรูปปราสาทขอมและค าขวัญวรรคแรกของจังหวัด ศรีสะเกษ แดน
ปราสาทขอม ....การแผ่อิทธิพลของเขมรโบราณ นับว่าอยู่เหนือวัฒนธรรมชาวกูย ชาวกูยจึงดูดซึมเข้า
ไปอยู่ในกลุ่มเขมร เรียกว่า ส่วย หรือ เขมรป่าดง ส่วยเยอเป็นกลุ่มชนหนึ่งในเผ่าส่วย ที่เรียกว่า ส่วย
เยอ หรือ กูยเยอ ที่ยังคงใช้ภาษาเยอใน 16 หมู่บ้าน ในบริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอไพรบึง และอ าเภอ
ราษไีศล  
 จะเห็นได้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์กูยในปัจจุบัน ตั้งถิ่นฐานปะปนอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์เขมรและ
ลาว จึงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชาติพันธุ์ด้านวัฒนธรรม จึงเกิดมีการผสมผสาน 
กลมกลืน และยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน กลุ่มชาติพันธุ์กูยมีการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกับกลุ่ม
อ่ืนได้อย่างดี จังหวัดศรีสะเกษยังเป็นเมืองที่มีกลุ่มชาติพันธุ์กูยเป็นส่วนใหญ่ เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
(สาขาเวียงจันทน์) ปะปนอยู่บ้างบางหมู่บ้าน แต่วัฒนธรรมลาวได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือกลุ่มชาติพันธุ์ 
จึงท าให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์พูดภาษาลาวด้ วยส าเนียงส่วย                       
โดยสามารถใช้สระเอือได้ ในขณะที่ภาษาลาวเวียงเดิมมีแต่สระเอีย ร่องรอยแสดงว่า ศรีสะเกษเดิม
เป็นเมืองที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่กันโดยอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่แม่น้ ามูลกับเทือกเขาพนมดงรัก 
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงอุบลราชธานี เป็นต้น 
 2.5.4 กลุ่มชาติพันธ์ไทยลาว 
 ชาวลาว เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาตอนหลัง ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขง ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 
21 โดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพ้ืนที่เมืองศรีสะเกษ อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอบึงบูรพ์ กลุ่มชน
ชาวลาวดังกล่าวนี้ จัดอยู่ในกลุ่มชนเผ่าไทลาว (การจ าแนกเผ่าพันธุ์  กลุ่มชนในประเทศลาว                           
จัดออกเป็นสามกลุ่ม หรือสาวเหง้า คือ เหง้าอินโดนีเซีย ซึ่งเรียกว่า ลาวเทิง หรือ ลาวข่า เหง้าจีน หรือ
ลาวสูง ได้แก่พวกแม้ว เย้า และเหง้าไทลาว หมายถึงลาวในที่ลุ่มได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไท และลาว) ชาว
ลาวที่เข้ามาอยู่ในศรีสะเกษจึงจัดเป็น เผ่าไทลาว ซึ่งมีทั้งลาวขาวนครจ าปาศักดิ์ เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็น
กลุ่มแรก ก่อนที่จะตั้งเมืองขุขันธ์ และลาวจากเวียงจันทน์ ใฝ่ในทางศึกษาหาความรู้ 
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 ชาวลาวมีวิถีวัฒนธรรมยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และมีการผลิตที่แตกต่าง จากชาว
พ้ืนเมืองเดิม เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นที่แน่นอน จึงได้ขยายความเจริญทาง พระพุทธศาสนาอย่า
รวดเร็วเข้าไปในกลุ่มชนพ้ืนเมืองเดิม โยเฉพาะอย่างยิ่ง การบวชเรียน ของพระสงฆ์มีอิทธิพลเผยแผ่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา เกิดการผสมกลมกลืน เป็นจุดรวมวัฒนธรรม ขณะเดียวกันแต่ละกลุ่ม
ชนก็ยังคงรักษารูปแบบ เนื้อหาเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ชุมชน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่ง
บอกทั้งความแตกต่าง และคล้ายคลึง ของกลุ่มชนที่อยู่รวมกันอย่างกลมกลืน วิถีของกลุ่มชน ลาว 
เขมร ส่วย เยอ จัดเป็นความหลากหลายของวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศรีสะเกษ ศรีนครเขต                         
ศรีนครล าดวน 
 (ก) การแต่งกาย 
 ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์ลาว มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหม โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนแดง ซึ่งปรากฏในภาพที่ 2.6 ดังนี้ 

ภาพที่ 2.6 แสดงลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว 
 

 (ข) คติความเชื่อและพิธีกรรม 
 ชาวลาวมีการปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของตนหลายประการ ทั้งที่
เป็นประเพณีพิธีกรรมส่วนบุคคล ประเพณีพิธีกรรมของส่วนรวม ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขั้นตอนของชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับภาระทางศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการท ามาหากิน และประเพณี
พิเศษที่จัดขึ้นในโอกาสเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้มีผู้กล่าวถึงลักษณะประเพณีท้องถิ่นอีสานไว้ดังนี้ 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร อธิบายว่า เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดประโยชน์สุขถ้วนหน้า 
หมู่บ้านอีสานจึงก าหนดแม่บททางพฤติกรรมไว้ให้เป็นแนวเดียวกัน เรียกว่า ฮีต-คอง หรือจารีต
ประเพณี ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญ ผู้ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกลงโทษทั้งทาง
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ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เมื่อเยาวชนเติบโตถึงวัยอันควรพ่อแม่จะสอนฮีต-คอง ให้จาก
ประสบการณ์ชีวิต การปลูกฝังคตินี้ต้องใช้เวลาสั่งสมจากวัยเด็กจนถึงวัยครองเรือน89 
 สมชาติ มณีโชติ, เกรียงไกร ผาสุตะ และพิเนตร ดาวเรือง กล่าวว่า ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของอีสานแตกต่างจากภาคกลางตรงที่ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคกลางได้รับอิทธิพล
จากศาสนาฮินดูและคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานได้รับอิทธิพลจาก
ล้านช้าง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน คือ การเคารพบรรพบุรุษ90 
 มุณี พันทวี กล่าวว่า งานบุญประเพณีของชาวลาวหรือชาวอีสานมีทั้งประเพณีใน
ชีวิตประจ าวัน และประเพณีตามฮีตสิบสอง ประเพณีในชีวิตประจ าวันประกอบด้วยประเพณีแต่งงาน 
ประเพณีบวช ประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา และประเพณีการตาย ส่วนประเพณีในฮีตสิบสองนั้นเป็น
ประเพณีประจ าสิบสองเดือนของชาวอีสาน91 
 ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกันทางสายเลือดและเขตแดนทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยคลี่คลายมาจากลัทธิความเชื่อ
ทางพราหมณ์และผีอย่างเข้มข้นมากกว่าพุทธศาสนา ประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับช่วงวัยของชีวิต
และวิถีการท ามาหากิน อันเป็นผลมาจากระบบการผลิตภาคเกษตรที่ต้องอาศัยการพ่ึงพาธรรมชาติ 
ชาวอีสานเรียกขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ว่า ฮีต-คอง ถือเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตให้ทุกคนร่วมกัน
ปฏิบัติตามเพ่ือความสงบสันติและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 
 ชาวอีสานมีการนับถือประเพณีในระบบฮีต-คองอย่างเคร่งครัดมาแต่โบราณ ระบบ                     
ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ เป็นการผสมผสานวิถีการด าเนินชีวิตเข้ากับความเชื่อทางศาสนาอย่างกลมกลืน
ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมประเพณี ที่สามารถน าไปใช้ได้ในระบบต่าง ๆ คล้ายกับเป็น
กฎหมาย หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม ที่ซ่อนอยู่ภายในประเพณีอีกชั้นหนึ่ง ดังที่ จารุวรรณ                
ธรรมวัตร นักวิชาการด้านคติชนอีสานได้กล่าวไว้ว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมให้คงอยู่ และเป็นเครื่องเสริมสร้างความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชาวอีสานเมื่อมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีในแต่ละเดือนร่วมกัน 
ประเพณีนั้นเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” หรือจารีตประเพณี 12 ประการ92 ดังนี้ 

                                           
 89จารุวรรณ ธรรมวัตร, วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน,  (มหาสารคาม: ม.ป.ท., 2538ข), หน้า 19. 
 90สมชาติ มณีโชติ, เกรียงไกร ผาสุตะ และพิเนตร ดาวเรือง, “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่นลุ่มน้ าชีตอนกลาง : การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนอีสานผ่านต านานและสถานที่
ส าคัญ”, รายงานวิจัย, (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548), หน้า 26. 
 91มุณี พันทวี, โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา , (มหาสารคาม: สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน, ม.ป.ป), หน้า 63. 
 92จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบ้านอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรวัฒนา, 2540), หน้า 5. 
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 ฮีตสิบสอง เป็นประเพณีที่ชาวอีสานนิยมยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ 
และยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดหมุนเวียนไปตามสภาพวิถีชีวิ ตและฤดูกาล 
ปราชญ์อีสานได้เรียบเรียงประเพณีฮีตสิบสองไว้มีดังนี้ 
 เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง ท าบุญเข้ากรรม เป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมสารภาพ
ความผิดพลาดของตนต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นโอกาสที่ประชาชนจะท าบุญ 
 เดือนยี่ ท าบุญคูณลาน เพ่ือเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก 
 เดือนสาม ท าบุญข้าวจี่ ข้าวเหนียวปั้นนั้นชโลมด้วยน้ าอ้อยผสมไข่ ข้างในใส่น้ าอ้อยไว้ก่อน
น าไปอังไฟ ร่วมกันท าก่อนน าไปถวายพระพร้อมด้วยอาหารคาวหวาน 
 เดือนสี่ ท าบุญพระเวสหรือบุญมหาชาติ ถือว่าบุญนี้ส าคัญ ชาวบ้านจะพยายามท าให้ถูก
ขั้นตอนทุกอย่าง เป็นการฟังเทศน์ว่าด้วยเนื้อหาเรื่องพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า 
 เดือนห้า ท าบุญสรงน้ าหรือตรุษสงกรานต์ จะมีการสรงน้ าพระ และผู้ใหญ่ที่นับถือ มีการ
ท าบุญก่อพระเจดีย์ทราย สาดน้ าเล่นกัน และถือว่าเป็นวันปีใหม่ด้วย 
 เดือนหก ท าบุญบั้งไฟ จะมีการเเข่งขันกันจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนจากแถน มีการแห่บั้งไฟเพ่ือ
ความสวยงามและสนุกสนาน ล้อเลียนสังคม รวมทั้งพูดจาลามกและท าเครื่องเล่นเป็นสัญลักษณ์ทาง
เพศมาแห่แหนโดยไม่ถือว่าเป็นของหยาบคาย 
 เดือนเจ็ด ท าบุญช าระหรือบุญบูชาบรรพบุรุษ เป็นการท าบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณด้วย
การนิมนต์พระมาสวดมนต์ในพิธีเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ผีปู่ตา ผีเมือง ผีตาแฮก 
 เดือนแปด ท าบุญเข้าพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันหล่อเทียนประจ าพรรษา จนเป็นที่รู้จักกัน
ดี นั่นคือบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานี 
 เดือนเก้า ท าบุญข้าวประดับดิน เป็นการน าห่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ไปวางไว้
ตามพ้ืนดิน เพ่ืออุทิศแก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว และถวายภัตตาหารแก่พระเณร 
 เดือนสิบ ท าบุญข้าวสาก (สลากภัต) หรือเรียกว่า บุญเดือนสิบ ผู้ถวายภัตตาหารจะเขียน
ชื่อลงในบาตร พระสงฆ์จับสลากได้ชื่อของผู้ใดคนนั้นเป็นผู้ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน เพ่ือ
อุทิศบุญให้กับผู้ตาย 
 เดือนสิบเอ็ด ท าบุญออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างว่าท าบุญจุดประทีป เป็นที่ มาของ
ประเพณีไหลเรือไฟ 
 เดือนสิบสอง ท าบุญกฐิน ค าว่า “กฐิน” เป็นค าภาษาบาลี หมายถึงไม้สะดึง คือ ไม้ที่ท า
เป็นกรอบส าหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้า เพ่ือดึงขึงผ้าให้ตึงจะได้เย็บง่าย บุญกฐินจึงเป็นการท าบุญที่ต้อง
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น าผ้าไปถวายพระเป็นส าคัญ จัดเป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งซึ่งสงฆ์ต้องท าในจีวรกาล มีก าหนดระหว่าง
วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 จนถึงวันเพ็ญเดือน 12 เรียกว่าบุญเดือนสิบสอง93 
 สิริวัฒน์ ค าวันสา กล่าวถึงความหมายของฮีตสิบสองว่า “ฮีต” เป็นค าย่อของ “จารีต” 
เพราะอีสานใช้ “ฮ” แทน “ร” ฮีตสิบสองก็คือ จารีตที่ปฏิบัติกันในแต่ละเดือน ตรงกับทางภาคกลาง
ว่าประเพณี 12 เดือนนั่นเอง ในสมัยโบราณถือเอาเดือนอ้ายเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ (เดือนเจียงก็เรียก) 
แล้ววนไปจนถึงเดือน 12 เป็นเดือนสุดท้าย ในแต่ละเดือนมีประเพณีประจ าเดือน ประเพณีเหล่านั้น
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นเรื่องอ่ืนก็พยายามดึงเข้าพุทธ เพ่ือให้ได้โอกาสท าบุญด้วย94 
 เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวว่า ฮีตสิบสองคองสิบสี่เป็นเค้าโครงความคิด ความเชื่อ และเป็น
พลังในการหล่อหลอมและผูกพันให้คนอีสานมีความส านึกแน่นแฟ้นอยู่กับสังคมเครือญาติผู้จ าเริญรอย
วิถีชาวนาที่ถูกฤดูกาลของธรรมชาติในรอบปีเป็นตัวก าหนดพิธีกรรม อีกทั้งฤดูแห่งการผลิต                            
การบริโภค ก็ได้รับการจัดวางให้ประสานสอดคล้องกับวันส าคัญของพุทธศาสนา และวันส าคัญของ
โคตรวงศ์อย่างแนบเนียนแยกจากกันไม่ได้ ความผสมกลมกลืนทางโครงสร้าง สาระ และรูปแบบที่
ก าหนดไว้อย่างสอดคล้องกับการหมุนเวียนของธรรมชาติ95 
 จะเห็นได้ว่า ในจ านวนประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานนี้ มีจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อ
หลักในการกระท า ได้ 4 ประเภท กล่าวคือ 
  (1) ประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด 6 เดือน คือ เดือนเจียงเดือนสาม 
เดือนสี่ เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง 
  (2) ประเพณีที่เกี่ยวกับการท ามาหากิน เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในไร่นา 
ตลอดจนความบริบูรณ์ของฝน มีทั้งหมด 3 เดือน คือ เดือนยี่ เดือนหก และเดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อ
ตามแบบธรรมชาตินิยม (Animism) หรือความเชื่อเก่ียวกับผีนั่นเอง 
  (3) ประเพณีเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการด ารงชีวิตของคนในสังคมหรือใน
หมู่บ้านให้อยู่เป็นสุข มีทั้งหมด 2 เดือน คือ เดือนห้า และเดือนเจ็ด ซึ่งจะมีลักษณะของความเชื่อถือผี
ผสมกับพิธีกรรมแบบพราหมณ์อยู่ในประเพณีเดียวกัน 
  (4) ประเพณีเกี่ยวกับความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ มี 2 เดือน คือ เดือนเก้า 
และเดือนสิบ ซึ่งจะผสมความมุ่งหมายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์และแสดงความกตัญญูด้วย เป็นต้น 

                                           
 93ส าลี รักสุทธี, ฮีตสิบสองคลองสิบสี่, (กรุงเทพมหานคร: พ.ศ.พัฒนา จ ากัด, 2549), หน้า 112. 
 94สิริวัฒน์ ค าวันสา, อีสานคดีเนื่องในงานการละเล่นพ้ืนบ้าน , (กรุงเทพมหานคร: คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521), หน้า 21. 
 95เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย, 
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), หน้า 65-66. 
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 กิจกรรมทั้ง 12 เดือนนี้ ถือเป็นประเพณีหลักของชาวอีสานทั่วไปที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเพณีเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพียงร่วมแรงร่วมใจกันของ
ชาวบ้านสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที่เต็มไปเดียวความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละ 
แรงกายแรงใจเพ่ือการกุศล ความสมานสามัคคีตลอดจนความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการี 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต
พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมักจะเป็นโรคทั่วไปที่เนื่องมาจากการ
ด ารงชีวิตอยู่ในป่าเป็นหลัก เช่น เป็นไข้ โรคหิด โรคอหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคทางใจ
และทางปัญญาที่เกิดจากกิเลสอันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ การรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรตามที่
สามารถหาได้ในป่าเขากลายมาเป็นการรักษาสุขภาพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐและเอกชน 
เช่น โรงพยาบาล คลินิก และการซื้อยาจากร้านขายยา ฯลฯ ส าหรับปัญหาสุขภาพในสังคมไทย
ปัจจุบัน กลับกลายมาเป็นโรคที่เกิดจากการด าเนินชีวิตที่ดีและสะดวกสบาย ที่เรียกว่า “โรควิถีชีวิต” 
หรือโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจฯลฯ 
ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหาร การออกกา
ลังกายที่ถูกต้องและการฝึกจิตภาวนา96 
 พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์), และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการ
ปลูกฝังและพัฒนา คือ การน าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็น
กระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัด เพ่ือพัฒนาคนใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล 
พัฒนาจิตใจ เรียกว่า สมาธิ และพัฒนาปัญญา เรียกว่า ปัญญา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคคลมีการด าเนินชีวิต 

                                           
 96พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย              
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551), หน้า 10. 
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ในวิถีที่ถูกต้องดีงาม โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และพัฒนาคนในองค์กร เป็นต้น97  
 พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร), ผศ.ดร. ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านสุข
ภาวะของผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนา” พบว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยที่ควรให้ต้องให้
ความส าคัญและดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข
ก่อนจะอ าลาสังขารไป ปัญหาผู้สูงอายุดังกล่าว ทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างไรบ้าง และผู้สูงอายุสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรจึงจะคลายจากทุกข์ และด าเนินชีวิต
ของตนเองด้วยความผาสุก ด้วยความรู้เท่าทันสภาพของปัญหาเหล่านั้นพร้อมกับแก้ไขปัญหาและ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามหลักการของวิธีการทางพระพุทธศาสนา98 
 พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการพุทธธรรมกับระบบ
การดูแลสุขภาพระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุของอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ” พบว่า เนื่องด้วยผู้สูงอายุ
มักถูกจ ากัดบทบาทในสังคมให้ลดลง อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ และอาจน าไปสู่ความรู้สึกในทาง
ลบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ได้ เช่น ปัญหาสุขภาพและครอบครัว เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องเข้าใจหลักพุทธธรรม เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
ตลอดทั้งการอยู่ร่วมกัน โดยยึดหลักโลกธรรม 8 ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องพบเจอ และต้องปฏิบั ติต่อ
โลกธรรมให้ถูกต้อง ส่วนการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม ผู้สูงอายุควรมีพรหมวิหารธรรม 4         
เป็นท่าทีแห่งจิตใจต่อบุคคลรอบข้าง ตลอดจนเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลาย นอกจากนี้หลักกัลยาณมิตตตา            
ยังส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ เพราะการมีกัลยาณมิตร คือ มีผู้สั่งสอน ผู้แนะน า ที่ปรึกษา เพ่ือนที่คบหา 
และบุคคลแวดล้อมที่ดี เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุพัฒนาความคิดไปในทางที่ดี นอกจากจะไม่เบียดเบียนตน 
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนแล้ว ยังเป็นไปในทางประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเอง ผู้อ่ืน และแก่คนทั้งสองฝ่าย
ด้วย99 
 พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (แสงแก้ว) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลักจิตภาวนาในพระพุทธศาสนา” พบว่า ผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

                                           
 97พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์), ดร. และคณะ, การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย                 
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560, หน้า 4. 
 98พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร), ผศ.ดร., การจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนว
พุทธศาสนา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556, หน้า 24. 
 99พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. และคณะ, บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุของอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 102-103. 
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จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทั้งด้านร่างกายที่เสื่อมถอยลง อวัยวะต่างๆ มีประสิทธิภาพ            
ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด การรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่และบทบาทต่างๆ ภายในครอบครัวก็ลด
น้อยลง สภาวการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าลดลง 
ว้าเหว่ กังวลว่าครอบครัวและสังคมจะทอดทิ้ง เนื่องจากการแปรผลจากสังคมที่เกิดจากสถานภาพ
และบทบาทที่ลดลง จึงท าให้ผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาด้านการด าเนินชีวิต สังคมควรหันมาสนใจและ
หาวิธีทดแทน เพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่ในช่วงบั้นปลายของอย่างมีความสุข100 
 พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม), ผศ.ดร. และพระมหาสังเวช จนฺโสภี (ศรีโคตร), 
ผศ.ดร. ได้วิจัยเรื่อง “การฟ้ืนฟูสุขภาวะของผู้สูงอายุของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า 
ผู้สูงอายุจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกระท ากิจกรรมด้านร่างกาย เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนา
จิตใจ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกวิธีและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุ จะส่งผลให้ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุมีความสบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ได1้01  
 อุทัย สุดสุข, นพ. ได้เขียนหลักสาธารณสุขในพระไตรปิฎกบูรณาการสู่สุขภาพดี ชีวิตมีสุข 
สรุปความได้ว่า หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้ากับหลักการบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข เพ่ือเกื้อกูลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีสุขสมบูรณ์แบบองค์รวมทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 
และทางสังคม ซึ่งได้กล่าวถึงสาธารณสุขในพระไตรปิฎก เน้นการบูรณาการดังกล่าว ทั้งตามหลักการ
และวิธีการสาธารณสุขตามแนวสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์ รวมทั้งความหมายของศัพท์วิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับสาธารณสุข เรื่องพลานามัยในพระไตรปิฎก รวมทั้งพุทธวิธี
รักษาพยาบาลภิกษุไข้สมัยพุทธกาล ประวัติหมอชีวกโกมารภัจ การใช้สมุนไพรรักษาโรค                 
การบริโภคปัจจัย 4 การบริหารร่างกายและพักผ่อนรวมทั้ง จริยธรรมของผู้พยาบาล ผู้เป็นไข้ และ
ภาค 2 เน้นการบูรณาการหลักพุทธธรรมในสาธารณสุข102 
 อนุวัฒน์ ศุภกิจชุติกุล และคณะ ได้สรุปสถานการณ์และบทบาทการส่งเสริมสุขภาพนอก
ภาครัฐ จากการศึกษาวิเคราะห์ บทบาท กลไก และยุทธศาสตร์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ

                                           
 100พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (แสงแก้ว) และคณะ, การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้วยหลักจิตภาวนาในพระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2557, หน้า 47. 
 101พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม) , ผศ.ดร. และพระมหาสังเวช จนฺโสภี (ศรีโคตร) , ผศ.ดร.,                     
การฟ้ืนฟูสุขภาวะของผู้สูงอายุของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557, หน้า 51. 
 102อุทัย สุดสุข, นพ., สาธารณสุขในพระไตรปิฏก บูรณาการสู่สุขภาพดี ชีวิมีสุข , พิมพ์ครั้งที่ 2, 
(กรุงเทพมหานคร: เทพประทานการพิมพ์, 2554), หน้า 20. 
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องค์กรชุมชนโดยการส ารวจ และกรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม/องค์กรที่มีเป้าหมายเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ กลุ่มช่วยเหลือตนเอง และกลุ่มที่มีเป้าหมายเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพ พบว่า แม้จุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาพมีที่มา
แตกต่างกัน แต่เมื่อเกิดการรวมตัวและมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถขยายเป้าหมายไปสู่การเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพได้ เพราะมีแผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับชุมชนและให้ชุมชนมีบทบาทส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลายกลุ่มเริ่มจากปัญหาสุขภาพตนเอง  จึงเกิดกลุ่มช่วยเหลือกันเอง                      
การส่งเสริมสุขภาพระดับชุมชน จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือสนับสนุนให้เหมาะสม กระทรวง
สาธารณสุขจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถพัฒนา
สุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้สร้างเสริมให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม ตัดสินใจและจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือพัฒนาสุขภาพ และแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองภายใต้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
จากภาครัฐ ภาคเอกชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง103 
 การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ 
จากการศึกษาพบว่า ความรู้สึกมีความสุขอันมาจากความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี มีความผูกพัน
ที่ดีทั้งในครอบครัวและสังคมเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทยได้ให้ความส าคัญกันมากขึ้นเพราะหากประชากรในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาประเทศได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การจัดสวัสดิการยาสามัญประจ าบ้านที่ใช้ในการรักษา
เบื้องต้นกับผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า กระบวนการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษนั้น ท าให้คนในชุมชน
เห็นความส าคัญ และหันมาดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากที่ผ่านมาผู้สูงอายุในชุมชนจะต่างคนต่างอยู่ ไม่มี
การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม มีการก่อตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีโครงสร้างการท างานร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น สร้างจิตส านึกให้ลูกหลาน
เคารพนับถือ เชื่อฟังค าสั่งสอนและมองว่าผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป 
 การศึกษาเรื่อง “การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบเป็นองค์ความรู้ในการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม และใช้ในการวิเคราะห์อภิปรายผลข้อมูลการวิจัย เพ่ือท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ในมิติท่ีแตกต่าง หรือสอดคล้องกันกับงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว ดังนี้ 
 ยุวดี ไวทยะโชติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหา
การด าเนินงานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ มีปัญหาไม่สามารถด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ

                                           
 103อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ, บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ , พิมพ์ครั้งที่ 2, 
(นนทบุรี: ส านักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541), หน้า 40. 
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ให้บรรลุตามนโยบายได้ เนื่องจาก การขาดความเชื่อมโยงของนโยบายส่งผลต่อความไม่ต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนขาดการสนับสนุนทางกฎหมาย งบประมาณ การประสานงาน และระบบข้อมูล
ส าหรับใช้ในการวางแผน104 
 นภารี นาเบญจพล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงไทยที่มีต่อสาธารณสุข
มูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา” พบว่า ในเรื่องการรักษาโรค การรักษาพยาบาล             
การดูแลสุขภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัยของพระสงฆ์เองพร้อมทั้งได้ศึกษาถึงเภสัชต่าง ๆ การส่งเสริม
โภชนาการในสมัยพุทธกาล การพยาบาลผู้ป่วย การรักษาสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูสภาพชุมชนในสมัย
พุทธกาล เช่น ส้วม กุฏิ วิหาร ที่นอน การรักษาความสะอาดในที่อยู่อาศัย ส่วนภาคสนามนั้น ผู้วิจัยได้
ศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีบทบาทต่อสาธารณสุขมูลฐาน ผู้วิจัย
พบว่า พระสงฆ์เคยสนับสนุนงานสาธารณสุขช่วยแนะน าชาวบ้านให้ไปใช้บริการที่สถานบริการ
สาธารณสุข การรู้จักใช้ยาและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์                   
การรักษาสุขภาพอนามัย พระสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นว่าพระสงฆ์ควรมีบทบาทด้านการช่วยเหลือ สนับสนุน 
การสาธารณสุขมูลฐานแก่ชุมชน หน่วยงานสาธารณสุขมูลฐาน ควรกระจายงานไปยังหมู่พระสงฆ์     
โดยติดตามประเมินผลประสานระหว่างหน่วยงานและสถาบันสงฆ์ จะท าให้งานสาธารณสุขมูลฐาน
ของไทยได้ผลดียิ่งขึ้น105  
 สิงหา จันทริย์วงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง” พบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชนบทของไทยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ (1) องค์ประกอบภายใน เป็นผลจากความ
เสื่อมทางร่างงกายที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมส่วนตัวและสังคม ซึ่งอธิบายได้ด้วยทฤษฎี
ผู้สูงอายุและองค์ประกอบ (2) องค์ประกอบภายนอก ก็เกี่ยวข้องกับการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ เพ่ือการ
ด ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน ในสังคมวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้สูงอายุอย่าง
หลากหลาย เป็นต้น106 

                                           
 104ยุวดี ไวทยะโชติ, “โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของประ เทศ ไทย ” , วิทยานิพนธ์ป ริญญาศึ กษาศาสตร ดุษฎีบัณทิ ต , (บัณฑิ ต วิ ทยาลั ย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547), หน้า บทคัดย่อ.  
 105นภาจรี นาเบญจพล, บทบาทของพระสงฆ์ไทยที่มีต่อสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดนครราชสีมา, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), หน้า 30. 
 106สิงหา จันทริย์วงษ์, การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทโดยใช้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ , 2551,                              
หน้า บทคัดย่อ. 
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 ยุวดี ไวทยะโชติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหา
การด าเนินงานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ มีปัญหาไม่สามารถด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ
ให้บรรลุตามนโยบายได้ เนื่องจาก การขาดความเชื่อมโยงของนโยบายส่งผลต่อความไม่ต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติ ตลอดจนขาดการสนับสนุนทางกฎหมาย งบประมาณ การประสานงาน และระบบข้อมูล
ส าหรับใช้ในการวางแผน107 
 สุทธิพงศ์ บุญผดุง108 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะท่ี 1)” ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ ในภาพรวมอยู่ ในระดับค่อนข้างมากโดยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรกรองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคมด้านสภาพอารมณ์
ที่ดีและด้านสภาพร่างกายที่ดีตามล าดับในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและด้านการตัดสินใจด้วย
ตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 
 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตพบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ปัจจัยด้านความว้าเหว่อ้างว้างและปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจด้านความสั มพันธ์ระหว่าง
บุคคลมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมิตรสหายและเพ่ือนบ้านด้านการ
รวมกลุ่มทางสังคมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจากชุมชน
ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการด ารงชีพและปัจจัยด้านรายรับและ
รายจ่ายคุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดีมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพ
และปัจจัยด้านการบริโภคที่ดีและสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัย
ด้านความเป็นอิสระทางความคิดและปัจจัยการเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ 
 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถนาไปทดลองใช้และศึกษาผลการใช้
กับผู้สูงอายุในท้องถิ่นในงานวิจัยระยะท่ี 2 ต่อไป 
 ศุภวัล พลายน้อย และเนาววัตน์ พลายน้อย ได้วิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการพัฒนาที่มี
ต่อปัญหาและความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ” พบว่า ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อปัญหา
และความต้องการของประชากรผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย การปรับตัว และท่ีอยู่อาศัย 

                                           
 107ยุวดี ไวทยะโชติ, “โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2547), หน้า บทคัดย่อ.  
 108สุทธิพงศ์ บุญผดุง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1), รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554, บทคัดย่อ. 



 
72 

 

ตลอดจนปัญหาและความต้องการของผู้สู งอายุในด้านบทบาทครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุใน
สังคมไทยได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากบุตรหลานและได้รับการยกย่องนับถือจากลูกหลาน แต่มีปัญหา
ด้านการปรับตัวบ้างพอสมควร แสดงให้เห็นว่า การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปนั้น ผู้สูงอายุจะท าความ
เข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร เป็นต้น109 
 ลดารัตน์ สาภินันท์ ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะธรรมทัศน์ในวัยผู้สูงอายุและการเตรียมตัว
เกี่ยวกับความตายของผู้สูงอายุ” พบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะธรรมทัศน์ในวัยผู้สูงอายุระดับสูง โดยมีการ
เตรียมตัวด้านร่างกาย ได้แก่ การเลือกสถานที่ฌาปนกิจศพไว้ล่วงหน้า ด้านจิตใจ ได้แก่ การเลือกผู้ที่
จะให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย ในระยะใกล้ตาย การเห็นใจผู้อ่ืนที่มีอาการป่วยหนักในระยะใกล้ตาย และ
ตระหนักว่าความตายเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีความพร้อมที่รับทราบความจริงจากแพทย์        
เมื่อมีอาการป่วยหนักในระยะใกล้ตายด้วยจิตวิญญาณ ได้แก่ การด าเนินชีวิตที่เหลืออย่ างมี
จุดมุ่งหมาย และมีก าลังใจในการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา110 
 จากปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุท าให้ได้แนวคิดในการแก้ไขซึ่งนับเป็นวิธีที่น่าสนใจ                     
เพราะเป็นการเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือ การให้ความรู้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 นัย คือ การสร้างสุขภาพ 
ซึ่งต้องมีการให้ความรู้ทั้งแก่ผู้สูงอายุ ควรแนะน าเรื่องอาหารการกิน มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า  
ทุกปี และสร้างความคุ้นเคยในการตรวจสุขภาพโดยต้องก าหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่หลักให้
ชัดเจน นอกจากนั้นต้องกระตุ้นให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองโดยแนะน าถึงความเสี่ยงของความ
เจ็บป่วยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือ การซ่อมสุขภาพ ปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุ คือ                      
เมื่อเจ็บป่วย เนื่องจากขาดผู้รู้ในการเข้าถึงการส่งต่อ เป็นผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการรักษาที่ดีหรือ
เพียงพอ จึงท าให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขณะป่วย นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้ขั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถดูแลกันเองได้ในยามฉุกเฉินหรือยาม
ปกติ หากผู้สูงอายุมีความรู้ที่เพียงพอ ก็จะสามารถรักษาชีวิตของผู้สูงอายุได้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งไม่เป็น
การผลักภาระให้บุคคลรอบข้างก็ห่วงกังวล ผู้วิจัยและคณะจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่อง
การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของเครือข่าย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการกับปัญหาสุขภาพต้องอาศัยการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง และที่ต้องท างานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือหรือ
วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ มีการ

                                           
 109ศุภวัล พลายน้อย และเนาววัตน์ พลายน้อย, ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชากรผู้สูงอายุ, รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527, หนา้ บทคัดย่อ. 
 110ลดารัตน์ สาภินันท์, ภาวะธรรมทัศน์ในวัยผู้สูงอายุและการเตรียมตัวเกี่ยวกับความตายของ
ผู้สูงอายุ, รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555, หน้า บทคัดย่อ. 
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ร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ และยังท าให้มีพลังต่อรองกับอ านาจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จึงนับว่าการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนด

วิธีการด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 

  3.1 รูปแบบการวิจัย 
  3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน  คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด 
หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัย
ที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวทีวิชาการของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกอีกอย่าง
ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม มีรายละเอียดการศึกษาดังนี ้
 3.1.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2535 อรรถกถา หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้างเกณฑ์ชี้วัด
ในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ ดังนี้ 



 
75 

 

  1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาศัยแนวคิดสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตระ  
  2. การศึกษาวิ เคราะห์กระบวนการสร้างองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้ วัด ใน  
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด        
ศรีสะเกษ ในมิติต่าง ๆ ทั้งแนวคิดและวิถีการปฏิบัติ 
  3 .  ศึกษาวิ เคราะห์ รูปแบบ กระบวนการ  และการพัฒนาเกณฑ์ชี้ วั ด ใน  
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด       
ศรีสะเกษ และความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสุขภาวะในมิติต่างๆ 
  4. สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา องค์ประกอบ 
รูปแบบเกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และการประยุกต์ใช้เกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 3.1.2 การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ กระบวนการ
สร้างเกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดทั้งในระดับนโยบาย ปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรใน
พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
  1. ท าการศึกษาและคัดเลือกผู้สูงอายุ พระสงฆ์ องค์กร ชุมชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามความส าคัญของเรื่อง คือ เป็นองค์กรที่มีบทบาทและความสัมพันธ์
เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ และมีแนวทางในการสร้างเกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวพระพุทธศาสนา  
  2. ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key-informant) ประกอบด้วยองค์กรเครือข่าย จ านวน 4 องค์กร 
  3. ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดใน
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด    
ศรีสะเกษ ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการศึกษาวิจัย 
  4. สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม        
โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดใน
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด    
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ศรีสะเกษ และแนวทางการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตาม
แนวพระพุทธศาสนา และการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่างๆทั้งนี้ เน้นการน าผลการศึกษาวิจัยมา
เผยแพร่ให้ภาครัฐ คณะสงฆ์ ผู้บริหาร ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  5. วิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการกระบวนการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                
โดยมุ่งเน้นเพื่อให้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลและสังคม 
รวมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของสุขภาวะกับการท างาน รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติ 
(Benchmark) ที่สามารถน าไปสู่กระบวนการศึกษาที่เกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในระดับ
ต่างๆ ได ้
  6. สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และใน
ระดับปัจเจกบุคคล 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาชุมชนในลักษณะองค์รวม  เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงในกรณีของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รู้ และผู้ปฏิบัติ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
จากการสนทนา ในกรณีของผู้ให้ข้อมูลทั่วไป โดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์ด้านจ านวนและคุณสมบัติของ
ผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้าพอสังเขป ดังนี้ 
 3.2.1 ประชากร 
 -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 -ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 -กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชน 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชุมชนของผู้สูงอายุ และตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน                     
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้  ศึกษาแนวคิด หลักการต่าง ๆ                          
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่
เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัยที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ 
รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และ
การจัดเวทีวิชาการของชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่เป็น
กรณีศึกษา เพ่ือเห็นกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3.3.2 การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interviews) ส าหรับ
ผู้สูงอายุพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 4 พ้ืนที ่ดังนี้ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 3.3.3 การใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้สูงอายุในแต่
ละพ้ืนที่ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 40 คน โดยมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.1 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นไปใน
รูปแบบใด 
  1.2 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่ เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ควรมี                              
อัตลักษณ์ด้านใด้บางที่เห็นว่ามีคุณค่าที่สุดในแต่ละชนเผ่า 
  1.3 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีรูปแบบ
ในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร 
  1.4 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าที่ของ
ใคร  และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใดในการสืบทอดวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า 
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 ส่วนที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ                     
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  2.1 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นไปในรูปแบบใด 
  2.2 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีการส่งเสริมด้านใดแก่ผู้สูงอายุ  
  2.3 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในเรื่องใดมากท่ีสุด 
  2.4 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าที่ของใคร และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใด 
 ส่วนที่ 3 การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  3.1 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ท่านมีหลักคิดอย่างไรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  3.2 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีหลักการบูรณาการด้านใด้มากที่สุด 
  3.3 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้าง 
  3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3.3.4 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบ 
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด      
ศรีสะเกษ และการประยุกต์เกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้                       
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 
เป็นต้น 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย                            
แบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กล่าวคือ 
 (1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ในการศึกษาข้อมูลทางเอกสารจะกระท าก่อนที่จะเข้าไป
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เก็บข้อมูลภาคสนาม และในขณะระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลที่ท าการศึกษา ได้แก่ เอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ จากห้องสมุด ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 (2) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ข้อมูลเชิงกายภาพใช้วิธีสังเกตการณ์โดย
ใช้แบบสังเกตชนิดไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน และ
สภาพแวดล้อมทั่วไป และแบบสังเกตการณ์ชนิดมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในกรณีที่เข้า
ไปร่วมในกิจกรรมของชาวบ้านในแต่ละชุมชน 
 (3) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ส าหรับข้อมูลพ้ืนฐาน และค าถามที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ในการเก็บข้อมูลตาม
สภาพความเป็นจริงของแต่ละสถานการณ์ และใช้แบบสนทนากลุ่ม (Focused Group) ในการหา
ข้อสรุปหรือแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่ได้
จากการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 (1) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ในลักษณะของการ
วิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย 
 (2) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามจากการ
สัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นส าคัญ กล่าวคือ ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการน า
ผลการวิเคราะห์มาเผยแผ่สู่สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับ                   
ต่าง ๆ  
 (3) วิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือนสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยงการส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน 
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 (4) สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

3.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การอุบัติใหม่ของสังคมไทย อันสืบเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ นี้       
จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสังคมผู้สูงอายุในประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบกับทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ยังคงมีความเข้มแข็งพอสมควรและอาจต้องฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ หากภาครัฐบาล
ยังคงใช้นโยบายแบบเดิม ๆ ด้วยการใช้ประชานิยม ที่ไม่มีการจ าแนกประเภทผู้สูงอายุ ควรจ าเป็นที่
จะต้องมีการจ าแนกประเภทของผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  (1) กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้  
  (2) กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มท่ีพ่ึงตนเองได้บ้าง และ  
  (3) กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย  
 ซี่งกลุ่มที่สามที่กล่าวถึงนี้ ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในมิติของกระบวนการทางสังคมและ
มาตรการทางสังคมที่จะเสริมสร้างผู้สูงอายุให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นการเตรียมการ
เพ่ือรองรับกับภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ด้วยการน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาเป็นส่วน
ส าคัญในการด าเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฐานะผู้กระท าการอย่างมีศักดิ์ศรีในอนาคต                 
ซึ่งแม้จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่เต็มไปด้วยความสามารถ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ไม่แพ้คนในวัยท างาน การเป็นสั งคม
ผู้สูงอายุของคนในจังหวัดศรีสะเกษไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสังคมที่
มนุษยชาติเราต้องเผชิญ การก าหนดนโยบายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ภาครัฐต้องให้
ความส าคัญกับ “คุณภาพสังคม” (social quality) ทั้งในระดับปัจเจก และในระดับสังคม อย่างไรก็
ตาม การเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุนี้ ปัจจุบันทั้งนักวิชาการไทยและต่างชาติ ยังเห็นว่าผู้สูงอายุเป็น 
liability เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องคอยดูแล เป็นภาระการพ่ึงพิง เป็นผู้ที่เกษียณ เป็นประชากรที่ไม่มีก าลัง
การผลิตแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าวิตกกังวลกันไปว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไร และรัฐบาลจะมีรูปแบบ
การให้บริการสงเคราะห์กับผู้สูงอายุได้อย่างไร 
 พ้ืนฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน เกิดจากการผสมผสานของระบบความเชื่อด้านพุทธ
ศาสนา โดยแสดงออกผ่านการด าเนินชีวิต พิธีกรรม และจารีตของชุมชน ค่านิยมหลักมักเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิตและการท ามาหากิน คือ การแก้ปัญหาปากท้อง การแสวงหาที่ท ากิน และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นแรงยึดเหนี่ยว สังคมผู้สูงอายุก็
เช่นเดียวกันได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีทางศาสนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเพณีที่มีมาใน
สังคมไทยแต่โบราณเกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อหลายอย่าง ทั้งอ านาจเหนือธรรมชาติ เชื่อใน
พระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ประเพณีได้แยกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
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 (1) จารีตประเพณี (Moral Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืน 
หรืองดเว้นไม่ท าตาม ก็เป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับทางจรรยา หรือศีลธรรมของ
สังคม 
 (2) ขนบประเพณี (Institutional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางไว้เป็น
ระเบียบแบบแผนขึ้นไว้โดยตรงหรือทางอ้อม โดยตรงวางเป็นระเบียบไว้ชัดเจน ส่วนทางอ้อม ไม่ได้
เขียนไว้ชัดเจนเป็นแต่เพียงได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น วิธีรดน้ าด าหัวแบบชาว
เหนือ 
 (3) ธรรมเนียมประเพณี (Conventional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่ได้รับการประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่ค่อยจะมีโทษเมื่อใครไม่ปฏิบัติตาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่
ละท้องถิ่นนั้น ประเพณีในระบบความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
ความมั่นคงทางจิตใจและความเป็นปึกแผ่นของสังคม เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า การน าเสนอข้อมูลในเบื้องต้นนี้จะอยู่ ในลักษณะของการพรรณนา 
(Descriptive Presentation) จะประกอบด้วยภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยาย
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน 
รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เพ่ือให้เห็นรูปแบบ กระบวนการ 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้
ในระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และปัจเจกบุคคล 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

 สังคมก ำหนดและมองว่ำเมื่อบุคคลใดก็ตำมที่มีอำยุ 60 ปบริบูรณ บุคคลนั้นก็กลำยเป็น
บุคคลผู้สูงอำยุที่ต้องเปลี่ยนสถำนะจำกผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมมำเป็นกลุ่มคนที่ต้องเข้ำสู่ภำวะ
พ่ึงพิงจำกสังคม โดยที่ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถหำข้อใด ๆ โต้แย้งได้เลย เพรำะสังคมได้ก ำหนดอัตลักษณ
ของควำมเป็นผู้สูงอำยุไว้แล้ว เนื่องจำกสังคมไทยในปัจจุบันก ำลังเผชิญอยู่ในภำวะสังคมผู้สูงอำยุที่มี
สัดส่วนโครงสร้ำงประชำกรวัยสูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รำว 10-20 ปี ข้ำงหน้ำนี้ สังคมไทยก็จะเข้ำ
สู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ถึงเวลำนั้น ประชำกรวัยสูงอำยุจะเพ่ิมขึ้นหลำยเท่ำตัว เมื่อกำรพัฒนำ
เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วเช่นนี้ ประชำกรที่ก ำลังเข้ำสู่วัยสูงอำยุ และประชำกรที่อยู่ในวัยผู้สูงอำยุต้องเร่ง
ตระหนักโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมควำมพร้อมและรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ งด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ เมื่อผู้สูงอำยุในสังคมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพ ควำมพร้อมที่จะ
ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมก็จะสำมำรถกระท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ดังมี
รำยละเอียดที่ผู้วิจัยน ำมำศึกษำดังนี้ 
 
4.1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า 

 อัตลักษณ์ คือ จิตส ำนึกส่วนตัวและจิตส ำนึกร่วมในสังคมที่เกิดจำกกำรนิยำมตัวเองว่ำ
ตัวเอง คือ ใครมีควำมเป็นมำอย่ำงไร แตกต่ำงจำกคนอ่ืนอย่ำงไร และจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมำยของ
กำรแสดงออก ค ำว่ำ “อัตลักษณ์” นั้น หมำยถึงอะไร ซึ่งถ้ำพูดกันง่ำย ๆ ก็คือ สิ่งที่แสดงถึงควำมเป็น
ตัวตนของคน ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภำยนอก เช่น กิริยำท่ำทำง ภำษำและกำร
แสดงออกต่อบุคคลอ่ืนกับลักษณะของตัวตนภำยใน ได้แก่ ควำมรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ คตินิยม                      
ควำมเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงค ำท่ีต้องกำรสื่อถึงค ำพูดบำงประกำรเพ่ือแสดง
ควำมเป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพำะของตัวบุคล สังคม ชุมชน เช่น เชื่อชำติ 
ภำษำ วัฒนธรรมท้องถิ่นและศำสนำ ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสำกลกับสังคมอ่ืน  ๆ 
กล่ำวคือ ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอ่ืน ๆ อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว
เรำสำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ำงอัตลักษณ์ร่วมกันโดย
กำรก ำหนดแนวทำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งให้ชัดเจนเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มได้มีเจตคติร่วมกัน สำมำรถท ำให้
น ำไปสู่กำรพัฒนำได้  
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 มนุษย์ได้สร้ำงวัฒนธรรมขึ้นมำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรด ำเนิน
ชีวิตในสังคมเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐำนทำงสังคม ท ำให้เกิดกำรหล่อหลอมให้
สมำชิกในสังคมมีทัศนคติควำมเชื่อ ควำมสนใจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปในทำงเดียวกัน ก่อให้เกิดควำม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ กำรนิยำมตัวตนหรือบอกว่ำตนเป็นใครตรงกับศัพท์ทำงวิชำกำรด้ำน
มำนุษยวิทยำที่ว่ำ “อัตลักษณ์” 
 “อัตลักษณ์” มำจำกภำษำบำลีว่ ำ  อตฺต รวมกับค ำว่ำ ลักษณ โดยที่  “อัตตะ”                              
มีควำมหมำยว่ำ ตัวตน ของตน ส่วน“ลักษณะ” หมำยถึง สมบัติเฉพำะตัว อัตลักษณ์เป็นเรื่องของกำร
ให้ค ำนิยำมและตีควำมหมำยเชิงคุณค่ำ ซึ่งคุณค่ำเหล่ำนั้นไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำมเป็นสำกล แต่เป็น
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมหรือกำรสร้ำงตัวตนจำกวัฒนธรรมย่อยก็ได้ ท ำให้เกิดกำรยอมรับซึ่ง                      
พหุลักษณ์ทำงสังคมซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในค ำนิยำมสมัยแรกที่จะต้องสร้ำงเพ่ือควำมเป็น
ปึกแผ่นของสังคมเท่ำนั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของกำรยอมรับในกำรมีอยู่ของปัจเจกอย่ำงจริงจังใน
สมัยก่อนนั้น เมื่อพูดถึงคนไทยในสำยตำของชำวต่ำงประเทศ ก็คือกำรยิ้มแย้มจนได้รับสมญำว่ำเป็น 
“Land of Smiles” หรือ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ” ถัดมำก็คือ กำรเป็นมิตรกับชำวต่ำงชำติและควำม
เอ้ืออำรี โดยปกติคนไทยมักจะเป็นคนที่สุภำพเรียบร้อย รักสนุก ชอบควำมสะดวกสบำย และเก็บ
ควำมรู้สึก นอกจำกรอยยิ้มแล้ว คนไทยไม่ค่อยแสดงอะไรออกมำทำงสีหน้ำหรืออำกัปกิริยำ ไม่ว่ำชอบ
หรือไม่ชอบ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงออกจะเป็นกำรยำกที่จะคำดเดำควำมหมำยจำก
รอยยิ้มของคนไทย1 
 ส่วนควำมหมำยและขอบข่ำยวัฒนธรรม ค ำว่ำ “วัฒนธรรม” หมำยควำมว่ำ “ลักษณะที่
แสดงถึงควำมเจริญงอกงำม ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมกลมเกลียวก้ำวหน้ำของชำติ และ
ศีลธรรมอันดีงำมของประชำชน” เป็นค ำที่เกิดขึ้นในภำษำไทยในสมัยที่รัฐบำลของจอมพล ป.พิบูล
สงครำม เป็นนำยกรัฐมนตรี ค ำเดิมเป็นภำษำอังกฤษ คือ “Culture” วัฒนธรรมเป็นส่วนประกอบที่
สลับซับซ้อนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิตวิญญำณวัตถุ สติปัญญำ และอำรมณ์ ซึ่งประกอบ
กันขึ้นเป็นสังคมหรือหมู่คณะ วัฒนธรรมมิได้หมำยถึงเฉพำะเพียงศิลปะและวรรณกรรมเท่ำนั้น                       
แต่หมำยถึงฐำนนิยมต่ำงๆ ของชีวิต สิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของมนุษย์ ระบบค่ำนิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและควำมเชื่อ วัฒนธรรมจึงแสดงให้เห็นได้ในลักษณะต่ำงๆ เช่น ควำมดี  ควำมงำม และ
ควำมเจริญในชีวิตมนุษย์ ซึ่งปรำกฏในรูปธรรมต่ำงๆ และได้ตกทอดมำถึงเรำในปัจจุบัน เป็นแบบอย่ำง
หรือกำรด ำรงชีวิตของกลุ่ม ซึ่งสมำชิกเรียนรู้ถ่ำยทอดกันไปด้วยกำรอบรมสั่งสอนทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม หรือหมำยควำมง่ำยๆ ว่ำ แบบแผนชีวิตควำมเป็นอยู่ของชนกลุ่มหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่ง 

                                           
 1ประสิทธิ์ ลีปรีชำ, การสร้างและการสืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง, (กรุงเทพมหำนคร:                     
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร, 2547), หน้ำ 32. 
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เป็นวิถีชีวิตกำรปฏิบัติและสิ่งของที่เป็นผลมำจำกกำรสะสมถ่ำยทอดจำกกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งไปสู่รุ่น
ถัดๆ ไป เพ่ือแสดงควำมเป็นเอกลักษณ์หรือเครื่องบ่งชี้ควำมเป็นกลุ่มชนของกลุ่มบุคคลนั้น  ๆ เป็นวิถี
กำรด ำเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนกำรประพฤติปฏิบัติและกำรแสดงออกซึ่งควำมรู้สึกนึกคิดใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกในสังคมเดียวกันสำมำรถแก้ไขและซำบซึ้งร่วมกัน 
 วัฒนธรรมไทยเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยได้เลือกสรรปรับปรุงแก้ไขจนถือว่ำเป็นสิ่งที่ดีงำม
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและได้ใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำใน
สังคม ซึ่งสังคมจะต้องปรับและรักษำไว้ให้เจริญงอกงำม เกิดขึ้นจำกกำรประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็น
แนวเดียวกันอย่ำงต่อเนื่องของสมำชิกในสังคม สืบทอดเป็นมรดกทำงสังคมต่อจำกอดีตหรืออำจเป็น
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ หรืออำจรับเอำสิ่งที่เผยแพร่มำจำกสังคมอ่ืนๆ ทั้งหมดนี้หำก
สมำชิกยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ก็ย่อมถือว่ำเป็นวัฒนธรรมของสังคม
นั้น 
 พระพุทธศำสนำเองก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่เข้ำมำมีบทบำทต่อสังคมไทยมำช้ำนำน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงสำมำรถพูดได้เต็มปำกเต็มค ำว่ำ พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจ ำชำติ
ของคนไทย เป็นหลักยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของคนไทย ร่วมไปถึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำคนและ
สังคมในอดีต โดยพระพุทธศำสนำได้ฝังลึกแผ่ขยำยลงไปแทบทุกด้ำนของสังคม ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรมไทยทุกด้ำนที่มีรำกฐำนส ำคัญอยู่ในพระพุทธศำสนำ มีแบบแผน
และครรลองตำมหลักกำรของพระพุทธศำสนำ ได้รับกำรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมำตรฐำน ส ำหรับควำม
ประพฤติ กำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับ กิจกรรมส่วนใหญ่มี
ส่วนประกอบด้ำนพระพุทธศำสนำเข้ำมำร่วมเป็นพิธีกำร เพ่ือเน้นย้ ำควำมส ำคัญและเสริมคุณค่ ำทำง
จิตใจ ร่วมไปถึงกิจกรรมส่วนตัวของบุคคลในชีวิตประจ ำวัน โดยพระพุทธศำสนำเข้ำสอดแทรกเป็น
ส่วนน ำส ำหรับกำรเตือนสติ กระตุ้นให้จิตเกิดกุศล เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ตลอดจนเหตุกำรณ์ทั้งหลำย
ในช่วงเวลำและวัยต่ำงๆ ของชีวิตเช่นกำรเกิด กำรแต่งงำน และกำรตำย ด้วยกิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ ซึ่งจะกล่ำวได้ว่ำชีวิตของคนไทยผูกพันอิงอำศัยกันกับพระพุทธศำสนำมำโดยตลอด 
ตั้งแต่เกิดจนถึงตำย ซึ่งฝังลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของชำวไทย กลำยเป็นเครื่องหล่อหลอมกลั่นกรอง
นิสัยใจคอพ้ืนฐำนทำงจิตใจของคนไทยให้มีลักษณะเฉพำะตน ที่เรียกว่ำเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย
นั่นเอง ดังนั้น พระพุทธศำสนำจึงเป็นรำกฐำนของวัฒนธรรมไทยและผู้สูงอำยุก็มีบทบำทในกำรดูแล
ประคับประครองพระพุทธศำสนำให้มีควำมม่ันคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น 
 อำยุไม่ใช้แค่เพียงตัวเลขเท่ำนั้น แต่มีควำมชรำภำพ มีภำวะที่ต้องพ่ึงพิงทั้งทำงกำยภำพ                        
ทำงเศรษฐกิจ และทำงสังคมอย่ำงมีระดับควำมจ ำเป็นมำกขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ถือเป็นควำมโชคดี
ส่วนหนึ่งที่สังคม วัฒนธรรม ประเพณีไทยและของชำวตะวันออก ถูกปลูกฝังให้เด็กรู้จักเคำรพผู้อำวุโส 
ให้เกียรติ เชื่อฟัง ลูกหลำนยังส ำนึกผูกพันและต้องดูแลทดแทนพระคุณพ่อแม่ ปู่ย่ ำ ตำยำย ที่เป็นผู้
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อำวุโสและผู้สูงอำยุของตน2 ครอบครัวไทยยังเป็นครอบครัวขยำยมีคนหลำยวัยภำยในชำยคำเดียวกัน 
แม้จะเริ่มเป็นสังคมเมือง มีครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น หลักอำวุโส มิใช่เป็นบรรทัดฐำนเฉพำะแค่ พ่อ แม่ 
พ่ี น้อง และคนในครอบครัวของเรำเท่ำนั้น แต่ยังใช้กันทั้งสั งคม ซึ่งแตกต่ำงจำกคนฝั่งตะวันตก                      
ที่จะใช้เรียก พ่ี ป้ำ น้ำ อำ เฉพำะคนที่สืบสำยโลหิตเท่ำนั้น3 สะท้อนให้เห็นได้จำกจำกค ำพังเพย
โบรำณ เช่น “เดินตำมผู้ใหญ่หมำไม่กัด”4 เป็นต้น รวมทั้งวัฒนธรรมกำรแสดงควำมอ่อนน้อมต่อ                      
ผู้อำวุโสกว่ำ โดยกำรยกมือไหว้และประเพณีแสดงควำมเคำรพนับถือ เช่น กำรรดน้ ำผู้สูงอำยุในวัน
สงกรำนต์ ร่วมทั้งประเพณีไหว้บรรพบุรุษของพ่ีน้องคนไทยโดยเฉพำะภำคอีสำนจะให้ควำมเคำรพกับ
บรรพษุรุษอย่ำงมำก5 และกริยำอำกำรยิ้มแย้มแจ่มใส่ ช่วยเหลือกันในยำมทุกยำก ในเวลำไม่ปกติ 
แม้แต่กำรช่วยเหลือกันในยำมปกติ เช่น ประเพณีงำนบุญ งำนบวช งำนแต่งงำน งำนวัด6 เป็นต้น                 
เป็นวัฒนธรรมกำรแบ่งเบำแรงงำนและงบประมำณ เรื่องเหล่ำนี้ล้วนสะท้อนถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ท่ี
โดเด่นจนกลำยเป็นอัตลักษณ์ที่คนไทยยอมรับ ที่ผู้วิจัยชี้แจงมำทั้งหมดนี้เพ่ือจะสื่อถึงทุนทำงสังคมว่ำ 
เรำมีตน้ทุนทำงสังคมที่เป็นเอกลักษณ์จนกลำยเป็นอัตลักษณ์ เป็นบรรทัดฐำน ซึ่งกระบวนทัศน์เหล่ำนี้
ยังด ำรงอยู่ และได้แบ่งเบำภำระในภำครัฐอย่ำงมำกในกำรดูแลผู้สูงอำยุ  
 เป็นที่ทรำบกันดีว่ำเรำก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ภำครัฐต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือ
กับด้ำนต่ำงๆ เพ่ือรองรับจ ำนวนผู้สูงอำยุที่มำกขึ้น องค์กำรสหประชำชำติ ได้ให้ค ำนิยำมว่ำ ผู้สูงอำยุ
หมำยถึงประชำกรทั้งเพศชำยและหญิงที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับกำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
 1. ระดับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ หมำยถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชำกรอำยุ 60 ปี
ขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรทั้งประเทศหรือมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปีมำกกว่ำร้อยละ 7 
ของประชำกรทั้งประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
 2. ระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ หมำยถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชำกรอำยุ  60 ปี
ขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งประเทศหรือมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปี มำกกว่ำร้อยละ 
14 ของประชำกรทั้งประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์  
 3. ระดับสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มที่ หมำยถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้น
ไปมำกกว่ำ ร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งประเทศ  

                                           
 2สัมภำษณ์ นำยเสำร์ ใยเม้ำ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 3สัมภำษณ์ นำยประสำธน์ ศรีจักร, อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนำคม 2561. 
 4สัมภำษณ์ นำงสำวเทียบ จินำวัลย์, อ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลำคม 2561. 
 5สัมภำษณ์ นำยรำษี จินำวัลย์, อ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลำคม 2561. 
 6สัมภำษณ์ นำยบุญมี ทำนกวีวงศ์, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลำคม 2561. 
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 แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศนั้นก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มที่ และคำดกำรณ์ว่ำ ในช่วง
ปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ โลกก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุแตกต่ำงกันไปตำมสภำพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจ กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรโภชนำอำหำร สังคมไทยในอีก 15 ปีข้ำงหน้ำ เรำจะมี
ประชำกรที่อำยุมำกกว่ำ 65 ปี ถึง 20% ผู้อำวุโสกลุ่มนี้ถือเป็นวัยที่อยู่ในภำวะที่ต้องพึงพิงครอบครัว
และสังคม สิ่งเหล่ำนี้บ่งบอกได้ว่ำ กำรด ำรงรักษำวิถีไทย อัตลักษณ์ไทย จะช่วยแบ่งเบำภำครัฐในกำร
ดูแลและบริหำรจัดกำรประชำกรผู้สูงอำยุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรรักษำและใช้ประโยชน์
จำกภูมิปัญญำและประสบกำรณ์ของท่ำนมำต่อยอดขยำยผลเพ่ือให้คุณค่ำต่อผู้อำวุโสควบคู่กัน ส ำหรับ
ประชำชนทั่วไป รัฐต้องเร่งใช้แนวคิดโดยกำรส่งเสริมให้คนหันมำใส่ใจสุขภำพของตนเองกันมำกขึ้น 
โดยยึดถือพุทธโอวำท “อัตตำหิ อัตโนนำโถ” ตนนั้นแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน 
 จะเห็นได้ว่ำ วัฒนธรรม หมำยถึง ควำมเจริญงอกงำมซึ่งเป็นผลมำจำกระบบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชำติ จ ำแนกออกเป็น 3 ด้ำน คือ จิตใจ 
สังคม และวัตถุ มีกำรสร้ำงสมและสืบทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่นหนึ่ง จำกสังคมหนึ่งไปสู่อีก
สังคมหนึ่งจนกลำยเป็นแบบแผนที่สำมำรถเรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผลทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนำมธรรมอันควรแก่กำรวิจัยเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนำ ถ่ำยทอด ส่งเสริม เสริมสร้ำงเจต
ทัศนะ และแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงมนุษย์ สังคม และธรรมชำติซึ่งจะช่วยให้มนุษย์
สำมำรถด ำรงชีพอย่ำงมีสันติภำพ สันติสุข และอิสรภำพอันเป็นพื้นฐำนแห่งอำรยธรรมของมนุษย์ 
 วัฒนธรรมจ ำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุธรรม (Material Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์
คิดค้นของมนุษย์ที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกสบำยต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน                    
อันได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้สอย อำคำรก่อสร้ำง ที่อยู่อำศัย เครื่องแต่ง กำย เครื่องยนต์กลไก                   
งำนจิตรกรรม เครื่องมือสมองกล เป็นต้น 
 2. วัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุธรรม (Nonmaterial Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่ำง
เป็นตัวตนเป็นนำมธรรมอันประกอบด้วย บรรทัดฐำน ค่ำนิยม และควำมเชื่อต่ำงๆ ที่ผสมผสำนอยู่ใน
วิถีชีวิตของมนุษย ์
 จำกควำมหมำยและขอบข่ำยดังกล่ำววัฒนธรรมจึงมีขอบข่ำยครอบคลุมควำมคิด                        
ควำมเชื่อ วิถีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี กำรปฏิบัติต่อกันของคน และผลงำนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
และสั่งสมทั้งที่เป็นศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญำชำวบ้ำน ในกำรศึกษำครั้งนี้จะเน้นวัฒนธรรมที่เป็น
ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้ำนที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นในแต่ละภูมิภำค 
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4.2 การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ผู้สูงอำยุเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ได้มีกำรสั่งสมกันมำมำกมำย                 
ตลอดชีวิต เมื่ออำยุมำกขึ้นสภำพร่ำงกำย จิตใจ ตลอดจนกำรด ำรงอยู่ในสังคมของผู้สูงอำยุ จะมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปจำกวัยอ่ืน เนื่องจำกมีควำมเสื่อมสภำพของกำรท ำงำนของระบบต่ำงๆ ทั่วร่ำงกำย
โดยเฉพำะระบบประสำท ระบบหัวใจ ระบบต่ำงๆ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ มักจะเกิดขึ้นช้ำๆ ในภำวะ
ปกติ อวัยวะของระบบต่ำงๆ ยังท ำหน้ำที่ได้ปกติ แต่ในภำวะบีบคั้นไม่ว่ำจะเกิดอำรมณ์ทำงร่ำงกำย
หรือทำงสังคมจะท ำให้ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถรักษำสภำวะสมดุลของร่ำงกำยไว้ได้  ท ำให้เกิดอันตรำยถึง
แก่ชีวิตได้  ผู้สู งอำยุจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษทั้งอำหำรกำรกิน  ควำมเป็นอยู่                             
กำรรักษำตัว กำรตรวจสุขภำพ สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย ตลอดจนกำรเอำใจใส่และไม่เป็นภำระของ
สังคม7 ผู้สูงอำยุไม่ต้องกำรเพียงแต่เป็นฝ่ำยได้รับกำรดูแลจำกบุตรหลำนหรือสังคมเท่ำนั้น                            
แต่พยำยำมที่จะช่วยตนเองให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องอำชีพ รำยได้ ควำมเป็นอยู่ 
ผู้สูงอำยุบำงคนมีควำมสำมำรถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้8 ผู้สูงอำยุหลำยคนที่เกษียณอำยุแล้วยังมี
ควำมรู้ มีประสบกำรณ์ควำมสำมำรถสูง และยังเป็นที่ต้องกำร และสำมำรถท ำประโยชน์ให้แก่สังคมได้
ไม่มำกก็น้อย 9  
 กำรส่งเสริมพลังทำงปัญญำของผู้สูงอำยุและกำรเตรียมตัวส ำหรับผู้สูงอำยุ จึงเป็นเรื่อง
ส ำคัญยิ่งที่ภำครัฐควรต้องหำแนวทำงกำรส่งเสริมพลังปัญญำเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำให้สังคมไทยใน
อนำคตเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ กำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุอย่ำงเป็นทำงกำร                          
ในประเทศไทยนั้นมีมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 จำกกำรตรำพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ พ.ศ. 2494            
เพ่ือเป็นหลักประกันด้ำนรำยได้ของข้ำรำชกำรเมื่อถึงวัยเกษียณ  ซึ่งต่อมำมีแนวคิดกำรจัดสวัสดิกำร
ของรัฐแก่ผู้สูงอำยุโดยเฉพำะด้ำนสังคมสงเครำะห์ เกี่ยวกับกำรจัดที่พักอำศัย อำหำร เครื่องนุ่งห่ม 
และยำรักษำโรค เพ่ือเป็นปัจจัยเบื้องต้นในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ครั้งหนึ่งเคยท ำประโยชน์
และเป็นปัจจัยทำงเศรษฐกิจของชำติด้ำนก ำลังแรงงำน บัดนี้เข้ำสู่วัยสูงอำยุหรือวัยชรำ เกิดควำม            
เสื่อมถอย ทั้งด้ำนก ำลังกำย และจิตใจ เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐจะต้องให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม รักษำ                        
และฟ้ืนฟูดูแลควำมเป็นอยู่และจิตใจ รวมไปถึงกำรสนับสนุนให้สำมำรถด ำรงคงอยู่แบบพ่ึงพำตนเอง
ต่อไปได้อย่ำงปกติสุข เพ่ือแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศในกำรดูแล และหลักประกันด้ำนควำม
เป็นอยู่ของประชำชน รวมไปถึงหลักปฏิญญำสำกล ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติว่ำ ทุกคนมีสิทธิที่

                                           
 7พวงทอง ไกรพิบูลย์, การแพทย์แบบต่างๆ, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ: http://portal.in.th/thastro. 
Org/pages/2582/ [8 สิงหำคม 2560]. 
 8สัมภำษณ์ นำยบุญธรรม เที่ยงธรรม, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลำคม 2561. 
 9สัมภำษณ์ นำยกัน สินศิริ, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลำคม 2561. 
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จะมีควำมเป็นอยู่ในมำตรฐำนที่ถูกต้องเหมำะสมในด้ำนสุขภำพ ควำมผำสุกของตนเองและครอบครัว 
และมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันในยำมว่ำงงำน เจ็บป่วย ไร้ควำมสำมำรถ เป็นหม้ำย ชรำภำพ หรือ
ขำดปัจจัยในกำรครองชีพอ่ืนๆ อันเนื่องมำจำกสำเหตุอันพ้นวิสัยที่ตนเองจะควบคุมได้  
 จำกกำรสัมภำษณ์และสนทนำกลุ่มกับผู้สูงอำยุ ผู้วิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุในชุมชนมีสภำพ
ปัญหำที่ใกล้เคียงกันหลำกหลำยประเด็น กล่ำวคือ 
 (1) ผู้สูงอายุมีการศึกษาน้อย 
 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ เนื่องจำกในสมัยก่อนยังไม่ค่อยเห็น
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำมำกนัก ทั้งยังนิยมแต่งงำนตั้งแต่อำยุยังน้อย10 สถำนศึกษำใกล้หมู่บ้ำนก็มี
น้อยมำกหรือแทบจะไม่มีเลย อีกทั้งควำมเจริญก้ำวหน้ำยังไม่ค่อยมีเหมือนกับปัจจุบัน ส่วนมำกคนใน
สมัยอดีตจะใช้วัดเป็นที่ศึกษำหำควำมรู้ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถพออ่ำนออกเขียนได้ มีเพียง
บำงส่วนเท่ำนั้นทีไ่ม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้11 
 (2) ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจ าตัว 
 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร เนื่องจำกผู้สูงอำยุคิดว่ำตนเองมีควำมรู้น้อยไม่สำมำรถ
ที่จะประกอบอำชีพอ่ืนได้ อีกทั้งยังเป็นอำชีพที่ท ำกันมำตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ12 ผู้สูงอำยุยังบอกอีกว่ำ
หนุ่มสำวสมัยนี้ไม่ค่อยชอบท ำงำนที่ต้องใช้แรงเยอะ ชอบสบำยๆ บำงครั้งยังอยู่เฉยๆ ให้พ่อแม่หำเลี้ยง 
เป็นห่วงว่ำลูกหลำนของตนจะเอำตัวไม่รอดหำกไม่มีควำมขยัน13 อำชีพท ำนำจึงเป็นอำชีพที่ต้องมี
ควำมขยัน อดทน นอกเหนือจำกอำชีพเกษตรแล้ว ผู้สูงอำยุยังมีอำชีพรับจ้ำงทั่ว ไป รับจ้ำงท ำสิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ ที่พอหำรำยได้ประท่ังชีวิต14 แต่ในทำงกลับกันก็ยังมีส่วนน้อยที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้เลย 
เพรำะมีปัญหำเรื่องสุขภำพกำรไปมำไม่สะดวก สุขภำพร่ำงกำยไม่แข็งแรง มีโรคประจ ำตัว ซึ่งเป็น
ผู้สูงอำยุที่มีอยู่มำกในชุมชน15 
 (3) ผู้สูงอายุประสบปัญหาหนี้สิน 
 ผู้สูงอำยุประสบปัญหำหนี้สิน เนื่องจำกรำยได้ของผู้สูงอำยุนั้นอยู่ที่ประมำณเดือนละ 
1,000-3,000 บำท ทั้งจำกกำรประกอบอำชีพส่วนตัว หรือได้รับกำรช่วยเหลือจำกลูกหลำน16 รวมทั้ง
ที่ได้จำกเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บำท ผู้สูงอำยุบำงคนยังประสบปัญหำภำระหนี้สินทั้งที่เป็นของตนเอง

                                           
 10สัมภำษณ์ นำงดวงเดือน จินำวัลย์, อ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลำคม 2561 
 11สัมภำษณ์ นำยสังวำล ศรีดำชำติ, อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 21 พฤษภำคม 2561. 
 12สัมภำษณ์ นำยจ ำนง ทองสุทธ์ิ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 13สัมภำษณ์ นำงส ำลี ชนะบุญ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 14สัมภำษณ์ นำงทองแสง พรหมคุณ, อ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลำคม 2561. 
 15สัมภำษณ์ นำงสำยสมร สินศิริ, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลำคม 2561. 
 16สัมภำษณ์ นำงค ำง่ำย ประกอบศรี, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลำคม 2561. 
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และลูกหลำนสร้ำงไว้ ส่วนใหญ่พบว่ำผู้สูงอำยุเป็นหนี้ตั้งแต่ 30,000 บำทข้ึนไป สำเหตุของกำรกู้หนี้ยืม
สินมำจำกกำรซื้อยำรักษำโรค หำกเป็นโรคที่ร้ำยแรงต้องรักษำอย่ำงเร่งด่วน และที่ส ำคัญผู้สูงอำยุ
ประสบปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำไร่ ท ำนำ ท ำสวน เป็นต้น17 บำงครอบครัวลูกหลำนที่ประสบ
ปัญหำไม่มีรำยได้หรือถูกทอดทิ้งก็ยังต้องเป็นภำระพ่อแม่ท่ีจะต้องดูแลให้กำรช่วยเหลือต่อไป18 
 (4) ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งจากบุตรหลาน 
 จำกกำรไปสัมภำษณ์พูดคุยด้ำนสถำนภำพควำมเป็นอยู่ พบว่ำ ผู้สูงอำยุในชุมชนจะอำศัย
อยู่ด้วยกัน 2 คน ตำ ยำย ถำมถึงลูกหลำนก็มักจะตอบว่ำเขำไปท ำงำนในเมืองหรือกรุงเทพฯ บ้ำง
นำนๆ จะกลับมำเยี่ยมบ้ำนสักครั้ง19 กลับมำก็อยู่ด้วยกันไม่เกิน 2-3 วัน ก็ต้องกลับไปท ำงำนต่อ             
ซึ่งควำมรู้สึกของผู้ให้สัมภำษณ์มีควำมกังวล เศร้ำ และรู้สึกว่ำตัวเองถูกทอดทิ้ง นักวิจัยได้สอบถำมถึ ง
ควำมรู้สึกของผู้สูงอำยุแต่ละท่ำนว่ำ “ยำยไม่คิดถึงลูกหลำนที่ไปอยู่ไกลบ้ำนบ้ำงเหรอ” ยำยตอบว่ำ 
“คิดถึง แต่เค้ำไปท ำงำนเพ่ือสร้ำงครอบครัวสร้ำงฐำนะของเขำให้มีกิน”20 เวลำที่เหงำๆ ก็จะชอบเดิน
ไปคุยกับเพ่ือนข้ำงบ้ำนซึ่งเป็นผู้สูงอำยุด้วยกัน บำงวันก็ยังไปทำนข้ำวด้วยกันให้ตนเองรู้สึกว่ำไม่ได้อยู่
คนเดียว21 
 (5) การใช้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 ในส่วนของเรื่องสุขภำพร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ ในภำพรวมของ
ชุมชนผู้สูงอำยุเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงมำกกว่ำโรคอ่ืนๆ รองลงมำก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก 
กล้ำมเนื้อ เบำหวำน และโรคตำ22 เมื่อผู้สูงอำยุมีอำกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย มักจะนิยมซื้อยำมำ
รับประทำนเองจำกร้ำนขำยยำ หรือบำงคนก็ปล่อยไว้ให้หำยไปเองโดยไม่ต้องไปรักษำ เนื่ องจำก
โรงพยำบำลอยู่ไกลจำกตัวหมู่บ้ำนมำก ถ้ำหำกมีอำกำรเจ็บป่วยที่ร้ำยแรงถึงจะไปรับกำรรักษำที่
โรงพยำบำล ซึ่งเป็นสถำนพยำบำลที่รักษำประจ ำ เสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำไปรับกำรรักษำในตัวเมือง                        
ซึ่งยิ่งไกลออกไปอีก23 ผู้สูงอำยุที่มีบัตรทองก็จะไม่ได้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรทองก็
จะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำแต่ละครั้งโดยเริ่มที่ประมำณ 100-1,000 บำท ส่วนมำกจะอยู่ในระดับนี้ 
 นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีบริกำรตรวจสุขภำพแค่ปีละ 1 ครั้ง ไม่มีกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำ
อย่ำงเหมำะสมในชุมชน ยังไม่มีสวัสดิกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพ ผู้สูงอำยุจึงต้องกำรให้มีกำรจัด

                                           
 17สัมภำษณ์ นำยสมร วันทะมำศ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 18สัมภำษณ์ นำงอ่อนจันทร์ ดวงตำ, อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 12 มิถุนำยน 2561. 
 19สัมภำษณ์ นำงส ำลี ชนะบุญ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 20สัมภำษณ์ นำยทอน เกษศิลำ, อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนำคม 2561. 
 21สัมภำษณ์ นำงผ่องศรี ใยเม้ำ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 22สัมภำษณ์ นำงบุญเลี้ยง เสน่หำ, อ ำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลำคม 2561. 
 23สัมภำษณ์ นำยทองแดง หนองหงอก, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 



 

90 

 

สวัสดิกำรด้ำนกำรดูสุขภำพมำกขึ้น เพ่ือบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย และ
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง24 ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นตรงกันในส่วนนี้ เรื่องกำรดูแลรักษำสุขภำพ
ผู้สูงอำยุมีวิธีกำรดูแลตัวเองด้ำนสุขอนำมัย ส่วนใหญ่แล้วส ำหรับผู้ที่ยังแข็งแรงสำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองได้ก็จะออกก ำลังกำยเบำๆ ช ำระล้ำงร่ำงกำยให้สะอำด ส ำหรับผู้ที่ไม่ออกก ำลังกำยหรือไม่มีกำร
ดูแลตนเองนั้น ก็เนื่องจำกไม่สะดวกและไม่เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ที่แท้จริง  
 ส ำหรับปัญหำและอุปสรรคในกำรใช้บริกำรด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุในแต่ละด้ำนมีดังนี้ 
 1) ด้ำนกำรรักษำพยำบำล ได้แก่ สถำนบริกำรให้บริกำรล่ำช้ำ เสียเวลำรอตรวจนำน                    
ไม่เชื่อม่ันในคุณภำพบริกำร คุณภำพของยำรักษำโรค25 
 2) ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ได้แก่ ผู้สูงอำยุไม่มีเวลำ และไม่สะดวกที่จะต้องเดินทำงเข้ำ
ร่วมกิจกรรม สภำพร่ำงกำยไม่เอ้ืออ ำนวย ไม่มีชมรมหรือกิจกรรมใกล้บ้ำน26 
 3) ด้ำนกำรป้องกันโรค ได้แก่ ผู้สูงอำยุไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรตรวจสุขภำพเพ่ือป้องกัน
โรค27 
 ในส่วนของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับกำร
เสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ ซึ่งระบุไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงยั่งยืน กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำผู้สูงอำยุให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภำพ                
มีคุณค่ำ สำมำรถปรับตัวเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นพลังในกำรพัฒนำสังคม โดยมีนัยส ำคัญเพ่ือ
กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้และกำรมีงำนท ำในผู้สูงอำยุ โดยก ำหนดลักษณะประเภทงำน
และอัตรำค่ำจ้ำงที่เหมำะสม ควบคู่กับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้สื่อกำร
เรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอำยุ เพ่ือกำรประกอบอำชีพและกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุที่เป็นคลังสมอง
ของชำติทั้งภำครัฐและเอกชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้มีควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ  
 3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุสำมำรถพ่ึงตนเอง โดยกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมจ ำเป็น
ทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำน

                                           
 24สัมภำษณ์ นำงวำสนำ กอไพบูลย์, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลำคม 2561. 
 25สัมภำษณ์ นำยทองแดง หนองหงอก, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 26สัมภำษณ์ นำงนำรี วรจักร์, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 27สัมภำษณ์ นำยอนนท์ ประกอบศรี, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
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กำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำง
ต่อเนื่อง28 
 จะเห็นได้ว่ ำ  กระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพองค์ของผู้สู งอำยุ  หำกมองในแง่
พระพุทธศำสนำ เป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพทำงกำย และสุขภำพทำงจิต เพ่ือให้มีสุขภำพที่แข็งแรง 
และมีจิตใจที่ผ่องใส บริสุทธิ์ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ คือ กำรสวดมนต์ กำรปฏิบัติธรรม และกำร
สนทนำธรรม นอกจำกนั้นแล้ว ยังแบ่งรูปแบบและกระบวนกำรสร้ำงสุขภำพองค์รวม กล่ำวคือ 
 (1) รูปแบบด้ำนกำยภำพ โดยวิธีกำรบริโภคอำหำร กำรใช้ยำสมุนไพร กำรออกก ำลังกำย 
และกำรบริหำรร่ำงกำย  
 (2) รูปแบบสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เช่น กำรเยี่ยมไข้ให้ก ำลังใจ กำรพยำบำลภิกษุไข้ 
รูปแบบด้ำนจิตใจ เน้นกำรท ำจิตให้ผ่องใส บริสุทธิ์  
 (3) รูปแบบด้ำนปัญญำ โดยใช้หลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำ เช่น หลักโพชฌงค์                  
หลักสัญญำ หลักสติปัฏฐำน หลักขันธ์ 5 หลักไตรลักษณ์ และหลักพรหมวิหำร เป็นต้น  
 โดยผ่ำนกระบวนกำรของอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เพ่ือให้ได้บรรลุผล คือ 
ควำมมีสุขภำพกำยที่ดี และมีสุขภำพใจที่ร่ำเริง ผ่องใส ผ่องแผ้ว บริสุทธิ์ และมีปัญญำในกำรด ำเนิน
ชีวิตในระดับโลกิยะ มีปัญญำในกำรรู้แจ้งแทงตลอดจนได้บรรลุมรรคผลนิพพำนซึ่งเป็นหลักหรือ
เป้ำหมำยสูงสุดในทำงพระพุทธศำสนำ 

 

4.3 กระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ 
 กระบวนกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมส ำหรับผู้สูงอำยุในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ก ำหนดกำร
เสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุไว้ จำกกำรศึกษำขอมูลในดำนตำงๆ ของผู้สูงอำยุและกระบวนกำรในกำร
เก็บขอมูล ท ำใหผู้วิจัยไดทรำบถึงปญหำและควำมทุกขของผูสูงอำยุในดำนของสุขภำพรำงกำย                
กำรเจ็บปวยที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ไมไดรับกำรดูแลเอำใจใสจำกลูกหลำนเทำที่ควร สวนใหญไมมีรำยได
จำกกำรประกอบอำชีพ อีกทั้ งยั งประสบกับภำระหนี้ สิ น  ท ำ ให ผู้ วิ จั ยร วมกันก ำหนด 
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผูสูงอำยุขึ้น จำกกำรสัมภำษณ์ผู้สูงอำยุผู้วิจัยได้ศึกษำวเคำระห์
ออกมำเป็นประเด็นจำกกำรสัมภำษณ์ ดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ดูแลผู้สูงอำยุ เพ่ือกำรจัดบริกำรแก่ผู้สูงอำยุที่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือและมีภำวะพ่ึงพิงผ่ำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนสำธำรณสุขในเชิงนโยบำย29 

                                           
 28แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. 

 29สัมภำษณ์ นำงวำสนำ กอไพบูลย์, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ, 16 ตุลำคม 2561. 
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 2. สร้ำงมำตรฐำนรูปแบบกำรจัดบริกำรของท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุ 
คนพิกำร ที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยสะดวก โดยไม่มีข้อจ ำกัดของร่ำงกำยเป็นอุปสรรค พร้อมทั้ง
กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดบริกำรเชิงรุกเพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม30 
 3. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขในกำรยุติภำวะทุพโภชนำกำร          
ทุกรูปแบบ และแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรสำรอำหำรของผู้สูงอำยุ (โครงกำรพัฒนำกำรบริกำรของ         
ท้องถิ่นเพ่ือผู้สูงอำยุ และคนพิกำร โครงกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ดูแลผู้สูงอำยุ เพ่ือกำรจัดบริกำรแก่
ผู้สูงอำยุ31  
 จำกกำรศึกษำข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุ และกระบวนกำรในกำรเก็บข้อมูลของกลุ่ม
ผู้สูงอำยุในแต่ละอ ำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ ท ำให้ทีมวิจัยได้ทรำบถึงปัญหำและควำมทุกข์ของ
ผู้สูงอำยุในด้ำนของสุขภำพร่ำงกำย กำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำก
ลูกหลำนเท่ำที่ควร ส่วนใหญ่ไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ อีกท้ังยังประสบกับภำระหนี้สิน ท ำให้
ทีมวิจัยร่วมกันก ำหนดกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุขึ้น ดังนี้ 
 1) กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองในเบื้องต้น โดยกำรเชิญ
วิทยำกรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลที่มีควำมรู้โดยตรงมำให้ข้อมูลในประเด็นเรื่อง โรคภัยต่ำงๆ          
ที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอำยุ สำเหตุของกำรเกิดโรค วิธีกำรป้องกันกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย
ของตนเอง กำรป้องกันดูแลโรคติดต่อทำงเพศ ผลจำกกำรฝึกอบรม พบว่ำ ผู้สูงอำยุให้ควำมสนใจมำก
และได้ซักถำมในเรื่องของสำเหตุของกำรเกิดโรคต่ำงๆ เช่น มีอำกำรแบบนี้น่ำจะเป็นโรคอะไร เป็น
ต้น32 
 2) กำรส่งเสริมปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนอำชีพ 
เช่น กำรจักสำนจำกวัสดุที่มีในท้องถิ่น กำรทอผ้ำ หรือด้ำนของหมอโบรำณจำกผู้ช ำนำญ โดยเฉพำะ
ในหมู่บ้ำน เพ่ือให้คนในชุมชนได้สำนต่อ33 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นพบว่ำ ผู้สูงอำยุตั้งใจถ่ำยทอดด้วยควำมเต็ม
ใจ และเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเองมำกขึ้น รู้สึกว่ำตนเองได้สร้ำงประโยชน์ให้กับหมู่บ้ำนของตนอีก
ทั้งท ำให้ผู้สูงอำยุได้พูดคุยสนทนำกันอย่ำงสนุกสนำน เห็นรอยยิ้มที่มีควำมสุข34 
 3) กำรจัดสวัสดิกำรยำสำมัญประจ ำบ้ำนที่ใช้ในกำรรักษำเบื้องต้นกับผู้สูงอำยุ โดยมีทีม
วิจัยหลัก อำสำสมัครชุมชน เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลแต่ละอ ำเภอร่วมกันจัดหำยำสำมัญประจ ำบ้ำนให้ได้
ยำตำมที่ผู้สูงอำยุต้องกำร โดยที่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ซึ่งได้มีอำสำสมัครชุมชนคอยให้บริกำรและ

                                           
 30สัมภำษณ์ นำยทองแดง หนองหงอก, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 31สัมภำษณ์ นำยอนนท์ ประกอบศรี, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 32สัมภำษณ์ นำยจ ำนง ทองสุทธ์ิ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 33สัมภำษณ์ นำงส ำลี ชนะบุญ, อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
 34สัมภำษณ์ นำงอ่อนจันทร์ ดวงตำ, อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 12 มิถุนำยน 2561. 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ยำให้ถูกวิธี ณ จุดบริกำร ที่บ้ำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำน (อสม.) สำมำรถ
เข้ำรับบริกำรตลอด 24 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย เป็นกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัยอีกทำง
หนึ่ง35 
 4) ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของผู้สูงอำยุที่ปกติมีอยู่แล้วแต่เป็นกำรออกก ำลังกำยแค่
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ให้เพ่ิมขึ้นเป็นสัปดำห์ละ 3 ครั้ง โดยมีผู้น ำออกก ำลังกำย 1 คน ในช่วงแรกไม่คอย
ได้รับควำมสนใจจำกผู้สูงอำยุเท่ำไหร่นัก มีจ ำนวนผู้มำออกก ำลังเพียงไม่กี่คน สอบถำมแล้วเนื่องจำก
ไม่เห็นควำมส ำคัญ เขินอำยในกำรท ำท่ำทำงกำรออกก ำลังกำยที่ต้องท ำตำมผู้น ำ ไม่สำมำรถมำออก
ก ำลังกำยได้เพรำะไม่สะดวกในเรื่องของเวลำ และกำรไปมำ แต่ช่วงหลังทีมวิจัยได้ชักจูงให้ผู้สูงอำยุ
เห็นควำมส ำคัญและให้ผู้น ำคิดท่ำที่ท ำตำมได้ง่ำยขึ้นเหมำะสมกับผู้ที่มีอำยุมำกๆ จึงมีผู้ไปออกก ำลัง
กำยเพ่ิมข้ึน 
 5) ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นควำมส ำคัญ และหันมำดูแลผู้สูงอำยุมำกขึ้นจำกเดิม ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรดูแลด้ำนร่ำงกำย หรือสภำพจิตใจให้เหมือนกับในอดีตที่ลูกหลำนจะเชื่อฟังค ำสั่งสอน                        
ให้กำรเคำรพผู้สูงอำยุคิดว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์มำก่อน รู้เห็นสิ่งต่ำงๆ มำมำกกว่ำ ให้ทุกคนหัน
มำใส่ใจพูดคุย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำกกับสภำพจิตใจส ำหรับผู้สูงอำยุ36 
 กระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ ประกอบด้วยกำรบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำง                     
สุขภำวะผู้สูงอำยุในรูปของคณะกรรมกำรที่มีอยู่ทุกภำคส่วน กำรก ำหนดกระบวนกำรบริหำรจัดกำรไว้
อย่ำงชัดเจน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรอ ำนวยกำร กำรประสำนงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอก และกำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอและเหมำะสม เป็นต้น กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
เสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ เช่น วงจรคุณภำพ ประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรปฏิบัติตำมแผน                  
กำรตรวจสอบประเมินผล และกำรน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  
 ผลจำกกระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์กำรเสริมสร้ำง                  
สุขภำวะผู้สูงอำยุใน 4 มิติ คือ  
 (1) สุขภำวะทำงกำยที่แข็งแรง ลดโรคภัยไข้เจ็บ หรือควำมเจ็บป่วย กำรรู้จักดูแลสุข
ภำวะของตนเอง เป็นต้น  
 (2) กำรมีสุขภำวะทำงสังคมที่ให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกุลกัน กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข กำรรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรมีภำวะผู้น ำ เป็นต้น  
 (3) กำรมีสุขภำวะทำงจิตใจที่สงบสุข ไม่เหงำ ไม่เครียด เป็นต้น  

                                           
 35สัมภำษณ์ นำยบญุธรรม เที่ยงธรรม, อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลำคม 2561. 
 36สัมภำษณ์ นำยอนนท์ ประกอบศร,ี อ ำเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ, 10 สิงหำคม 2561. 
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 (4) กำรมีสุขภำวะทำงปัญญำ เรียนรู้ เข้ำใจหลักกำรแนวคิดในกำรด ำเนินชีวิต และ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
 ผลลัพธ์จำกกำรบูรณำกำรกระบวนกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมส ำหรับผู้สูงอำยุ ส่งผลให้
ผู้สูงอำยุสำมำรถด ำเนินวิถีชีวิตได้อย่ำงรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนไปของร่ำงกำยและจิตใจ กำรอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่ำงปกติสุข มีจิตที่มีสมรรถภำพ มีสุขภำพจิตที่ดี และมีปัญญำรู้เท่ำทันของกำรด ำเนินชีวิต 
นอกจำกนั้นกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ สำมำรถด ำเนินกำรเสริมสร้ำงได้หลำกหลำยมิติ คือ 
  1. ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ ในด้ำนกำรมีส่วนร่วม องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรมุ่งเน้นกระบวนกำรของทีม เน้นกำรประสำนแบบไม่เป็นทำงกำร ใช้สื่อทำง 
Line, Facebook 
  2. เน้นมิติกำรมีส่วนร่วม 5 ระดับ คือ (1) ให้ข้อมูลข่ำวสำร (2) รับฟังควำมคิดเห็น         
(3) สร้ำงกำรมีส่วนร่วม (4) สร้ำงควำมร่วมมือ และ (5) เสริมอ ำนำจให้ประชำชน 
  3. กระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมพัฒนำสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ  
   (1) หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ เกณฑ์หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ  
   (2) กลไก กำรเฝ้ำระวังสุขภำพผู้สูงอำยุ  
   (3) นวัตกรรมสุขภำพผู้สูงอำยุ/ศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุ และ  
   (4) ข้อตกลง/มำตรกำรทำงสังคม 
  4. กระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 3 อ. คือ  
   (1) อำหำร รับประทำนอำหำรครบ 3 มื้อ ครบทั้ง 5 หมู่ ลดควำมหวำน มัน เค็ม 
เพ่ิมผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงอำหำรที่ใช้น้ ำมันซ้ ำหลำยๆ ครั้ง กินอำหำรหลำกหลำยไม่ซ้ ำจ ำเจ  
   (2) ออกก ำลังกำย กำรออกก ำลังกำยท ำให้แข็งแรง อำยุยืน ลดกำรเกิดโรคเรื้อรัง 
    (3) อำรมณ์ วิธีคลำยเครียดที่ถนัด สนใจ ท ำแล้วเพลิดเพลิน มีควำมสุข และ
ด ำเนินกำรตำมหลัก 2 ส. คือ ไม่สูบบุหรี่ และ ลดกำรดื่มสุรำ 
  5) กระบวนกำรกำรจัดกิจกรรมพัฒนำครอบครัวเป็นกลไกส ำคัญในกำรเฝ้ำระวัง
สุขภำพของผู้สูงอำยุ อบรมให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุในกำรดูแลสุขภำพตนเอง อบรมครอบครัวให้เป็น
ผู้จัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ 
  6) กระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ มุ่งเน้นให้ผู้สูงอำยุ เข้ำใจหลักกำรด ำเนิน
ชีวิตที่เป็นกฎธรรมชำติ ยอมรับว่ำร่ำงกำยของผู้สูงอำยุมีกำรเสื่อม มีกำรเจ็บป่วยได้ มีกำรเปลี่ยนแปลง 
เป็นทุกข์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่  ดับไป เป็นต้น หลักธรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ ได้แก่ หลักอำยุสสธรรม                           
หลักอิทธิบำท 4 และหลักอิฏฐำรมณ์ เป็นต้น 
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  7) กระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ มุ่งเน้นกำรจัดกำรแบบธรรมชำติ                        
บูรณำกำรวิถีชำวบ้ำน เน้น “บวร” (บ้ำน วัด โรงเรียน) ครอบครัวดูแลอบอุ่น อยู่ร่วมกันในสังคม 
สำมัคคี กองทุนสัจจะ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และภำษำพ้ืนเมือง  
  8) กระบวนกำรกำรจัดกำรสุขภำวะทำงสังคม โดยใช้กระบวนกำร 3 ก. คือ 
   (1) กำรบริหำรจัดกำรสุขภำพเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม 
   (2) กำรรวมกลุ่มผู้สูงอำยุตำมวิถีชำวบ้ำน 
   (3) กำรระดมกองทุนต่ำงๆ ในชุมชน ควรมีกำรบูรณำกำรกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภำพ 
  9) กระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทำงจิตใจของผู้สูงอำยุ โดยมุ่งเน้น หลักกำร 
กิจกรรม และหลักพุทธธรรม 
 จะเห็นได้ว่ำ กำรบูรณำกำรกระบวนกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมส ำหรับผู้สูงอำยุ ในส่วน
ของกระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ เป็นกำรด ำเนินงำนที่มีกระบวนกำร กล่ำวคือ                          
กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรตั้งแต่กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจนถึงกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำร และกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภำคส่วนของ
อ ำเภอ โดยมีทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรแบบ 4 M ประกอบด้วย ทรัพยำกรบุคคล (Man) 
งบประมำณ (Money) กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม (Management) และวัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และกระบวนกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะของอ ำเภอแต่ละอ ำเภอ มุ่งให้ผู้สูงอำยุสำมำรถพ่ึงพิง
ตนเอง และร่วมกันด ำเนินกิจกรรมในรูปของชมรมผู้สูงอำยุ กำรจัดกองทุนสวัสดิกำรให้และ                          
จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภำวะผู้สูงอำยุ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้โดยกำรจัดอบรมให้ควำมรู้และ
ส่งเสริมสุขภำพในกลุ่มผู้สูงอำยุ จำกปัญหำและปัจจัยต่ำงๆ ที่ทีมวิจัยได้ศึกษำ ชุมชนมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องได้รับควำมรู้และกำรพัฒนำ ทีมวิจัยจึงได้ร่วมกันก ำหนดรูปแบบ กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของผู้สูงอำยุขึ้น ได้แก่ 
 1. กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองในเบื้องต้นโดยกำรเชิญ
วิทยำกร ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลที่มีควำมรู้โดยตรงมำให้ข้อมูล ในประเด็นเรื่องโรคภัยต่ำงๆ 
ที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอำยุ สำเหตุของกำรเกิดโรค วิธีกำรป้องกัน กำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย
ของตนเอง กำรป้องกันดูแลโรคติดต่อทำงเพศ ซึ่งจะได้ท ำให้ผู้สูงอำยุในชุมชนสำมำรถดูแลตนเองได้ใน
เบื้องต้นก่อนไปรับกำรรักษำ 
 2. กำรส่งเสริมปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนอำชีพ 
หรือด้ำนของหมอโบรำณจำกผู้ช ำนำญโดยเฉพำะในหมู่บ้ำน ให้กับคนในชุมชนได้สืบสำนสิ่งดีๆ ให้คง
อยู่ต่อไป เป็นต้น 
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4.4 วิถีวัฒนธรรมชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ 
 จำกกำรศึกษำวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้หลักสุขภำวะใน 4 ด้ำนเป็นหลักในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ
โดยใช้วิถีปฏิบัติตำมแนวพระพุทธศำสนำ และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนสี่เผ่ำ เป็นกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ โดยใช้กำรเลือกกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงเพ่ือศึกษำ ซึ่งในกำรศึกษำ                         
วิถีปฏิบัติตำมแนวพระพุทธศำสนำและวิถีวัฒนธรรมชุมชนในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุใน
จังหวัดศรีสะเกษ มีรำยละเอียดที่ผู้วิจัยได้จำกกำรสัมภำษณ์ ดังนี้ 
 4.4.1 การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนา 
 1) สุขภาวะทางกาย จำกกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุตำมแนว
วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นทำงทำงร่ำงกำย จิตใจ 
ปัญญำ และสังคม 2) เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ศำสนพิธีกรรม และกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวพระพุทธศำสนำ 3) เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้รวมกลุ่ม
ท ำกจิกรรมของชมรมผู้สูงอำยุ เพ่ือประโยชน์ตน ชุมชน สังคม 4)  เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ในกำรฝึกอบรมในกำรประกอบอำชีพเสริมรำยได้ 5) เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของตนเองและถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปได้ โดยผ่ำนกำรประกอบกิจกรรม
หลำยๆ กิจกรรม อำทิ  กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนำด้ำนอำรมณ์ ร่ำงกำย และสังคมของผู้สูงอำยุ                    
ด้ำนสุขภำวะทำงกำย คือ ได้ร่วมกันออกก ำลังกำยที่เหมำะสมกับวัยโดยได้รับกำรแนะน ำจำก อสม. 
แพทย์ประจ ำต ำบล มำแนะน ำวิธีกำรออกก ำลังกำยแก่ผู้สูงอำยุ ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำวะ
ผู้สูงอำยุทำงด้ำนร่ำงกำยดี ก็จะท ำให้ควำมเจ็บป่วยลดลง สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในบำงกรณีตำม
วัย นอกจำกนั้น ยังพบว่ำมีกิจกรรมโครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษำ “ร่วมใจเพ่ือใน
หลวง” วันเข้ำพรรษำ ซึ่งท ำให้ผู้สูงอำยุร่วมกันขุดหลุมปลูกตนไม้ เป็นกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำวะทำง
กำยในทำงตรง ส่วนในทำงอ้อมกิจกรรมกำรปลูกป่ำเป็นกำรสร้ำงบริเวณสถำนที่ร่มรื่นสัปปำยะ เหมำะ
ในกำรปฏิบัติธรรม มีอำกำศที่บริสุทธิ์ ขจัดมลพิษทำงอำกำศ เหมำะสมเอ้ือประโยชน์ต่อกำรปฏิบั ติ
ธรรมหรือกิจกรรมทำงศำสนำร่วมกัน โดยจะเน้นให้ผู้สูงอำยุตระหนักในประโยชน์ของกำรท ำบุญ และ
รณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ และกำรบรรยำยธรรมเรื่องของโทษยำเสพติดและสุรำ เป็นกำรให้ควำมรู้
เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำวะของชุมชนเหล่ำนี้เป็นประโยชน์ทำงตรง ส่วนในทำงอ้อมนั้น สุขภำวะทำงกำย 
คือ ท ำให้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้เป็นบุคคลส ำคัญในกำรลดภำวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อสุขภำวะทำงกำย
ถ้ำอำกำศไม่ดี ก็ท ำให้สุขภำวะทำงกำย ไม่ดีไปด้วย 
 2) สุขภาวะทางจิต จำกกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมสนุกสนำน          
รื่นเริง มีอำรมณ์แจ่มใส สำมำรถลดปัญหำควำมเครียด มีควำมผ่อนคลำยทำงอำรมณ์ กำรรวมกลุ่มกัน
ของผู้สูงอำยุ มีขวัญและก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิตที่แจ่มใส มีควำมรู้สึกว่ำตนเองไม่ได้เป็นภำระแก่
สังคม มีควำมรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ มีควำมสุข ไม่ถูกทอดทิ้งจำกชุมชนให้โดดเดี่ย วตำมล ำพัง                         
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ที่ส ำคัยผู้สูงอำยุมีสุขภำวะทำงจิตใจ คือ มีควำมภำคภูมิใจ และเต็มใจที่จะท ำตนให้เป็นประโยชน์ ต่อ
สังคม และมีอีกหลำยๆ โครงกำรที่ผู้วิจัยได้ลงสัมภำษณ์ พบว่ำ กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุ
ทำงด้ำนจิตใจ ท ำให้ผู้สูงอำยุมีควำมสุขใจที่ได้ร่วมท ำบุญ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม มีควำมมั่นคงทำง
จิตใจ มีที่พึงทำงจิตใจ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึงยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคง เข้มแข็ง ใช้ชีวิตในด ำเนินชีวิต
อย่ำงปกติสุข มีจิตใจสุขสงบร่มเย็น  
 3) สุขภาวะทางปัญญา จำกกำรวิจัยพบว่ำ กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุนั้นท ำให้ผู้วิจัยได้มี
โอกำสเข้ำไปแนะน ำผู้สูงอำยุในกำรดูแลสุขภำวะผู้สูงอำยุที่ถูกต้องมีควำมรู้ สำมำรถน ำไปปรับใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตตนเองได้ โดยมีกำรให้ควำมรู้ปรับสภำพแวดล้อมควำมเป็นอยู่ที่เอ้ือต่อสุขภำวะ
ผู้สูงอำยุ และยังได้มีกำรแนะน ำกำรด ำเนินชีวิต ประเภทของผู้สูงอำยุในแต่ละประเภท เช่น ผู้สูงอำยุ
ติดเตียง ผู้สูงอำยุที่ถูกทอดทิ้ง ตลอดจนถึง ให้ข้อเสนอแนะและแนะน ำส ำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอำยุ                       
สิ่งเหล่ำนี้เกิดจำกกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ ท ำให้ผู้สูงอำยุมีควำมรู้สึกว่ำไม่ถูกทอดทิ้ง  
 4) สุขภาวะทางสังคม จำกกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ กระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุโดยใช้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชนสี่เผ่ำในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ
โดยใช้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม คือ ผู้สูงอำยุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สืบควำมเก่ำเล่ำ
ควำมหลัง ซึ่งบำงเรื่องพบว่ำเป็นเรื่องรำวประวัติศำสตร์ชมชน หมู่บ้ำน ที่ไม่ได้มีกำรบันทึก มีกำรบอก
เล่ำต่อๆ กันมำ นอกจำกนั้น ผู้สูงอำยุยังมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลยิบยื่น
แบ่งปัน ก่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีพร้อมเพียงกันเป็นหมู่คณะ วัฒนธรรมวิถีชุมชนของ
ผู้สูงอำยุในจังหวัดศรีสะเกษ มีควำมยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมำยำวนำน โดยแบ่งเป็น 
วัฒนธรรมกำรแต่งกำย วัฒนธรรมควำมเชื่อ วัฒนธรรมกำรด ำรงชีวิต วัฒนธรรมทำงด้ำนศำสนำ
ศิลปะวัฒนธรรม และวัฒนธรรมในกำรกิน โดยพบว่ำ วัฒนธรรมในกำรกินถือว่ำเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุในจังหวัดศรีสะเกษมำเป็นอันดับต้นๆ  
 กระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชนสี่เผ่ำ
ในจังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบันมีแนวโน้มผู้สูงอำยุที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว หำกไม่มีกำรเตรียมควำม
พร้อมรับมือ อำจส่งผลกระทบทั้งด้ำนสุขภำวะผู้สูงอำยุ เศรษฐกิจ และสังคมได้ โดยเน้น 2 กลุ่มหลัก 
คือ  
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้สูงอำยุสุขภำวะผู้สูงอำยุดี โดยกำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุและป้องกัน
โรคให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำวะผู้สูงอำยุทีแ่ข็งแรง และชะลอกำรเกิดโรคเรื้อรัง  
 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วยให้สำมำรถรักษำตนเอง และบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยให้ดี
ขึ้นได้จำกกำรพิกำรหรือทุพพลภำพ ทั้งนี้ กำรปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมำะสมตำมหลักกำรดูแลสุข
ภำวะผู้สูงอำยุ ได้แก่  
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 - งดกำรบริโภคอำหำรพ้ืนบ้ำนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำวะผู้สูงอำยุ เช่น ลำบดิบ ปลำร้ำดิบ 
เป็นต้น 
 - กำรบริโภคอำหำรที่ปรุงเอง งดเว้นสำรที่เป็นอันตรำย เช่น ผงชู รส ไม่ทำนอำหำร
พ้ืนบ้ำนที่มีรสจัด 
 - บริโภคอำหำรแบบพื้นบ้ำน เช่น พืชผักสวนครัว มีพืชผักต่ำง ๆ กุ้ง ปลำในธรรมชำติ 
 - กำรหลักเลี่ยงอบำยมุข เช่น บุหรี่ สุรำต่ำงๆ โดยเฉพำะสุรำที่ต้มตำมภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน 
 - กำรใช้ภูมิปัญญำและสมุนไพรพ้ืนบ้ำนในกำรบ ำรุงรักษำสุขภำวะผู้สูงอำยุและกำรรักษำ
โรค 
 - กำรควบคุมน้ ำหนัก เช่น ไม่รับประทำนอำหำรที่มีไขมัน น้ ำตำลมำก งดกำรทำนของ
หวำน แต่ทำนผัก ผลไม้ที่มีอยู่ตำมท้องถิ่น ที่ปลอดสำรพิษ 
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยกำรบริโภคอำหำรที่พอดีและเพียงพอต่อร่ำงกำย เช่น 
ผู้สูงอำยุควรได้รับผักและผลไม้ทุกวัน เพ่ือช่วยให้ร่ำงกำยได้รับวิตำมินและเกลือแร่ และควรต้มหรือนึ่ง
ให้สุกก่อน ผลไม้ควรเป็นผลไม้ท่ีมีเนื้อนุ่ม เคี้ยวง่ำย เช่น มะละกอสุข กล้วยสุข ส้ม เป็นต้น  
 - กำรพักผ่อนโดยกำรสวดมนต์ไหว้พระ กำรนั่งสมำธิ 
 - กำรออกก ำลังกำยเป็นประจ ำทุกวัน และไม่หักโหม เหมำะสมกับวัย เช่น เดินจงกรม 
โยคะ กำรเดินแกว่งแขน กำรเดินเร็ว เป็นต้น หรือกำรช่วยครอบครัวประกอบอำชีพ เช่น งำนบ้ำน 
งำนที่ถนัด เป็นต้น 
 - กำรท ำกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม เช่น กำรออกไปพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบ้ำน กำรท ำ
กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ เช่น กำรตกแต่งประดับประดำเกี่ยวกับงำนประเพณีต่ำงๆ ในท้องถิ่น 
เป็นต้น กำรเที่ยวกับคณะประเภทธรรมสัญจร โบรำณคดีสัญจร เป็นต้น 
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยที่ผู้สูงอำยุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ จึงถือว่ำเป็นสมำชิกที่ดี
ของสังคม จึงมีบทบำทส ำคัญในกำรอบรมสั่งสอน อบรมเลี้ยงดูกล่อมเกลำบุตรหลำน ให้เป็นพลเมืองดี 
โดยเฉพำะในเรื่องควำมประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ ผู้สูงอำยุจะคอยให้ควำมช่วยเหลือให้
ก ำลังใจ ให้ค ำปรึกษำได้ เช่น กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบทบำทผู้สูงอำยุมีควำมเชื่อมั่น รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เป็นต้น  
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุให้เสียสละควำมสุขสบำยเฉพำะตน โดยกำรมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักกำรให้ กำรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพรำะกำรเสียสละที่จะช่วยให้ผู้สูงอำยุเกิดปีติ                   
มีควำมสุข และมีสุขภำวะผู้สูงอำยุดีขึ้น 
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 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยยึดถือประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำ เช่น                
กำรนับถือผีบ้ำนผีเมือง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข มีควำมสำมัคคี            
เป็นต้น 
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยกำรมีจิตอำสำ โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมกำรให้ (ทำน) 
กันในชุมชน เช่น กำรแบ่งปันอำหำรกัน กำรร่วมกลุ่มสมำชิกสงเครำะห์ภำยในชุมชน กำรช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเมื่อเกิดภัยพิบัติต่ำงๆ กำรช่วยเหลือกันในลักษณะลงแขก เป็นต้น ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
สืบต่อกันมำในสังคมชนบท 
 - กำรส่งเสริมผู้สูงอำยุเป็นศูนย์กลำงควำมรู้ของชุมชน เช่น กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น
ให้กับอนุชนรุ่นหลัง น ำมำสร้ำงคุณค่ำในฐำนะเป็นแหล่งควำมรู้ รวมทั้งสำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นมูลค่ำ
ได ้
 - กำรส่งเสริมผู้สูงอำยุเป็นบุคลำกรทำงสังคม ที่มีคุณค่ำในตนเอง เช่น กำรจัดพิธีสู่ขวัญ 
สืบชะตำ เล่นดนตรีพ้ืนบ้ำน เป็นต้น ต้อนรับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทั้งภูมิปัญญำ ผู้ชรำ ท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท ำให้มีสุขภำวะผู้สูงอำยุมี
สุขภำพจิตดี สงบ หนักแน่น ใจเย็น ไม่หงุดหงิด ฟุ้งซ่ำน นุ่มนวล เปลี่ยนคนหยำบกระด้ำงเป็นคน
นุ่มนวล มีควำมคิดไปในทำงบวก ทำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ดี 
 -กำรส่งเสริมกำรเจริญสติปัฏฐำน เช่น กำรเจริญสติในกำรบ ำบัดอำกำรเครียด อำกำรวิตก
กังวล นอนไม่หลับ สำมำรถลดอำกำรเหล่ำนี้ได้ ส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีจิตใจดีงำมมำกขึ้น มีควำมเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน 
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยกำรฝึกจิตให้มีควำมปลอดโปร่ง กำรฝึกท ำสมำธิในวัน
ถืออุโบสถศีล เพรำะสมำธิก่อให้จิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ ผ่องใส่ โปร่งโล่ง ไม่เศร้ำหมอง นุ่มนวล เป็นต้น 
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยกำรฝึกจิตให้หนักแน่น มีสติควบคุมตนเอง เพรำะ
ผู้สูงอำยุมักจะหลงลืม เผอเรอได้ง่ำย กำรควบคุมจิตขณะท ำกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย เช่น 
กำรจักสำน กำรก่อฟืนไฟ เป็นต้น 
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยกำร 
    1) พัฒนำจิตใจและปัญญำเพ่ือให้เข้ำถึงสัจจะและควำมดีงำม  
     2) กำรไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ไม่ประทุษร้ำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
ครอบครัว มิตรภำพ และสติปัญญำ  
     3) กำรท ำหน้ำที่ของตนเองโดยสุจริต เที่ยงธรรม รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท ำลงไปทั้ง
ทำงกำย วำจำ และใจ 
  4) กำรมีเมตตำ กรุณำ งดเว้นจำกอบำยมุข มีสติสัมปชัญญะในกำรด ำเนินชีวิตของ
ตนเอง 
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 - กำรท ำกิจกรรมที่ถนัดและงำนอดิเรกที่เหมำะสม เช่น กำรเล่นดนตรีพ้ืนบ้ำน กำรท ำผัก
สวนครัว กำรจักสำน เป็นต้น  
 นอกจำกนั้นยังพบว่ำ กระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้อัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่ำในจังหวัดศรีสะเกษ กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุให้เป็นผู้ที่มีควำมพึงพอใจใน
สิ่งที่เป็นกุศล มีควำมเพียรพยำยำมในกำรกระท ำท่ีเป็นกุศล มีจิตใจใฝ่กุศล และไตร่ตรองแต่กุศลกรรม 
โดยกำรจัดปัจจัยที่สนับสนุนให้ท่ำนได้ถึงพร้อมด้วยกุศลกรรม เช่น กำรจัดสรรทรัพยำกรที่เพียงต่อ
กำรแบ่งปัน กำรท ำบุญกุศล กำรช่วยเหลือกันและกันในสังคม รวมทั้งกำรจัดทรัพยำกรที่สำมำรถเข้ำ
ร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กล่ำวคือ 
 - กำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุโดยมุ่งเน้นกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นทำงเลือกหนึ่งที่ท ำ
ให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีอย่ำงยั่งยืน โดยกำรมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงมุ่งสร้ำงปัญญำ ควำมตระหนักรู้ เน้น
กำรพ่ึงตนเองในทุกด้ำน รวมทั้งด้ำนสุขภำวะผู้สูงอำยุด้วย เป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น 
หนี้สินก็ไม่เกิดขึ้น 
 - กำรส่งเสรมิโดยกำรรวมกลุ่มเพื่อเกื้อกูลอำศัยซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็น
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนที่ไม่พ่ึงเทคโนโลยี เช่น ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ำ ท ำให้กินอำหำรที่ปลอด
สำรพิษ น ำไปสู่กำรมีสุขภำวะผู้สูงอำยุที่ดี เกิดชีวิตที่พอเพียง สิ่งแวดล้อมที่พอเพียง สุขภำวะผู้สูงอำยุ
ที่พอเพียง ควำมเป็นอยู่ที่สมดุลเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนที่ไม่ใช่หมำยถึงแค่กำร
เพรำะปลูกพืชผลและเลี้ยงสัตว์เท่ำนั้น แต่หมำยถึงวิถีทำงแห่งกำรฝึกฝนตัวตนสู่กำรบ่มเพรำะคุณค่ำ
ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยควำมรักควำมเอ้ืออำทรต่อบุคคล สังคม และชุมชน 
 พุทธศำสนำกับกำรบูรณำกำรจัดกำรสุขภำวะผู้สูงอำยุจังหวัดศรีสะเกษ สำมำรถแบ่ง 4 
ประเด็นด้วยกัน กล่ำวคือ (1) ประเด็นทำงกำย (2) ประเด็นทำงจิตใจ (3) ประเด็นทำงสังคม และ                  
(4) ประเด็นทำงปัญญำ ได้แก่  
 4.4.2 พุทธศาสนากับการบูรณาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุทางกาย  
 หลักพุทธศำสนำที่น ำมำบูรณำกำร ได้แก่  
 1) ไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์ แปลว่ำ ลักษณะที่ทั่วไป หรือเสมอเหมือนกันแก่สิ่งทั้งปวง 
แสดงควำมหมำยของไตรลักษณ์ โดยย่อดังนี้ 
 1. อนิจจตำ ควำมไม่เที่ยง ควำมไม่คงที่ ควำมไม่ยั่งยืน ภำวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลำย
ไป 
 2. ทุกขตำ ควำมเป็นทุกข์ ภำวะที่ถูกบีบคั้นด้วยกำรเกิดขึ้นและสลำยตัว เพรำะปัจจัยที่
ปรุงแต่งให้มีสภำพเป็นอย่ำงนั้นเปลี่ยนแปลงไป และเสื่อมสลำยไปในที่สุด ก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้ำไป
อยำกเข้ำไปยึดด้วยตัณหำอุปำทำน 
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 3. อนัตตตำ ควำมเป็นอนัตตำ ควำมไม่ใช่ตัวตน ควำมไม่มีตัวตนจริงแท้ที่จะเป็นเจ้ำของ
ครอบครองสั่งบังคับให้เป็นไปอย่ำงไร ๆ ได้37 
 ลักษณะทั้ง 3 คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตำ เป็นภำวะที่สัมพันธ์เนื่องอยู่ด้วยกันเป็น
อำกำร 3 ด้ำน หรือ 3 อย่ำง ของเรื่องเดียวกัน เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน ดังพุทธพจน์ที่ตรัสบ่อย ๆ 
ว่ำ “...สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตำ (ไม่ใช่อัตตำ) สิ่งใดเป็นอนัตตำ    
สิ่งนั้นเธอทั้งหลำยพึงเห็นด้วยปัญญำอันชอบตำมควำมเป็นจริงอย่ำงนี้ว่ำ นั่นไม่ใช่ของเรำ เรำไม่เป็น
นั่น นั่นไม่ใช่อัตตำของเรำ”38 
 ส ำหรับไตรลักษณ์ มีพุทธพจน์แสดงหลักไว้ในรูปของกฎธรรมชำติว่ำ  
 ตถำคต (พระพุทธเจ้ำ) ทั้งหลำยจะอุบัติหรือไม่ก็ตำม ธำตุ (หลัก) นั้นก็ยังคงมีอยู่ เป็นธรรม
ฐิติ เป็นธรรมนิยำมว่ำ สังขำรทั้งปวง ไม่เที่ยง สังขำรทั้งปวง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตำ 
 ตถำคตตรัสรู้ เข้ำถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วำงเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง 
ท ำให้เข้ำใจง่ำยว่ำ สังขำรทั้งปวงไม่เที่ยง... สังขำรทั้งปวง เป็นทุกข์ ...ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตำ39 
 2) อริยมรรค 8 อริยมรรคหรืออัฏฐังคิกมรรค คือ หนทำงและข้อปฏิบัติอันเป็นทำงสำย
เอก สู่นิพพำนควำมหลุดพ้นทำงกำยและทำงใจ ได้แก่ 
 1. สัมมำทิฎฐิ ควำมเห็นชอบ โดยมีปัจจัยภำยนอก ได้แก่ ปรโตโฆสะและกัลยำณมิตร
และปัจจัยภำยใน ได้แก่ โยนิโสมนสิกำร40  
 2. สัมมำสังกัปปะ ควำมด ำริชอบ หมำยถึง ควำมนึกคิดในทำงปลอดจำกกำม จำกพยำบำท
และจำกกำรเบียดเบียน  
 3. สัมมำวำจำ วำจำชอบ หมำยถึง พูดค ำสัตย์ พูดค ำอ่อนหวำน พูดสิ่งมีสำระ ไม่พูด
ส่อเสียด ไม่พูดค ำหยำบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
 4. สัมมำกัมมันตะ กำรกระท ำชอบ หมำยถึง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืน สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติในกำม 
 5. สัมมำอำชีวะ อำชีพชอบ หมำยถึง กำรประกอบสัมมำอำชีพ เว้นมิจฉำชีพ 
 6. สัมมำวำยำมะ ควำมเพียรชอบ หมำยถึง เพียรระวังควำมชั่วไม่ให้เกิดขึ้น เพียร
ก ำจัดควำมชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท ำควำมดีให้เกิด เพียรรักษำควำมดีไว้  

                                           
37พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 39, (กรุงเทพมหำนคร: 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2557), หน้ำ 13.  
38ส .สฬา. (ไทย) 18/1/1.  
39องฺ.ทุก. (ไทย) 20/137/385. 
40พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จ ำกัด, 2548), หน้ำ 104. 
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 7. สัมมำสติ ระลึกชอบ หมำยถึง กำรพิจำรณำกำยในกำย เวทนำในเวทนำ จิตในจิต              
ธรรมในธรรม  
 8. สัมมำสมำธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ ฌำน 441 พระผู้พระภำคทรงตรัสแก่เวรัญชพรำหมณ์
ว่ำ “สมำธิ คือ กำรมีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกำยสงบ ไม่กระสับกระส่ำย มีจิตแน่วแน่ มีภำวะที่จิตเป็น
หนึ่งผุดขึ้น (เจตโส เอกิภำว ) และมีควำมผ่องใสภำยใน”42   
 3) สัปปายะ 7 หมวดธรรมหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ำทรงสอนให้น ำไปปฏิบัติ เพ่ือใช้
ส ำหรับป้องกันกำรเกิดโรคทำงใจนั้น เรียกชื่อว่ำ “สัปปำยะ 7” หมำยถึง สิ่งที่สบำย สภำพเอ้ือ สิ่งที่
เกื้อกูล สิ่งที่เอ้ือต่อกำรอยู่ดีและกำรพัฒนำชีวิต ช่วยให้สมำธิตั้งมั่น สัปปำยะมี 7 ประกำร ได้แก่  
 1. อำวำสสัปปำยะ คือที่อยู่อันเหมำะ เช่นปลอดภัย ไม่พลุกพล่ำนจอแจ  
 2. โคจรสัปปำยะ คือ แหล่งอำหำรอ ำนวย ที่เที่ยวบิณฑบำตท่ีเหมำะดี เช่น มีหมู่บ้ำนที่
มีอำหำรบริบูรณ์ ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป  
 3. ภัสสสัปปำยะ คือ กำรพูดคุยที่เหมำะกัน พูดพอประมำณ ข่ำวสำรที่เอ้ือปัญญำ  
 4. ปุคคลสัปปำยะ คือ บุคคลที่ถูกกันเหมำะกัน 
 5. โภชนสัปปำยะ คือ อำหำรที่เหมำะกัน เช่น ถูกกับร่ำงกำย เป็นต้น  
 6. อุตุสัปปำยะ คือดินฟ้ำอำกำศธรรมชำติแวดล้อมที่เหมำะ ไม่ร้อนไม่หนำวเกินไป 
 7. อิริยำบถสัปปำยะ คืออิริยำบถที่เหมำะกัน43 
 4) อายุสสธรรม 
 ในพระไตรปิฏก ได้กล่ำวถึงธรรมที่เป็นเหตุให้อำยุสั้นและอำยุยืน 2 สูตร ดังนี้สูตรที่ 1 
ปฐมอนำยุสสำสูตร พุทธด ำรัสว่ำ ธรรม 5 ประกำรนี้ เป็นเหตุให้อำยุสั้น คือ 1) ไม่ท ำสิ่งที่เป็นสัปปำยะ          
2) ไม่รู้จักประมำณในสิ่ งที่ เป็นสัปปำยะ  3) บริโภคสิ่ งที่ย่อยยำก 4) เที่ยวในเวลำไม่สมควร                                       
5) ไมป่ระพฤติพรหมจรรย์ 
 ธรรม 5 ประกำรนี้ เป็นเหตุให้อำยุยืน คือ 1) ท ำสิ่งที่เป็นสัปปำยะ 2) รู้จักประมำณในสิ่ง
ที่เป็นสัปปำยะ 3) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ำย 4) เที่ยวในเวลำที่สมควร 5) ประพฤติพรหมจรรย์44 
 สูตรที่ 2 ทุตินอนำยุสสำสูตร พุทธด ำรัสว่ำ ธรรม 5 ประกำรนี้ เป็นเหตุให้อำยุสั้น คือ                        
1) ไม่ท ำสิ่งที่เป็นสัปปำยะ 2) ไม่รู้จักประมำณในสิ่งที่เป็นสัปปำยะ 3) บริโภคสิ่งที่ย่อยยำก 4) ทุศีล              
5) มีปำปมิตร (มิตรชั่ว) 

                                           
41วิ.ม. (ไทย) 4/13/20-21, ที.ม. (ไทย) 10/402/337.   
42วิ.มหา. (ไทย) 1/11/5. 

 43พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 16, 
(กรุงเทพมหำนคร: บริษัท เอส. อำร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ำกัด, 2551), หน้ำ 209-210. 
 44องฺ.ปญฺจ. (ไทย) 22/125/205 
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 ธรรม 5 ประกำรนี้ เป็นเหตุให้อำยุยืน คือ 1) ท ำสิ่งที่เป็นสัปปำยะ 2) รู้จักประมำณในสิ่ง
ที่เป็นสัปปำยะ 3) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ำย 4) มีศีล 5) มีกัลยำณมิตร (มิตรดี)45 
 4.4.3 พุทธศาสนากับการบูรณาการการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุทางสังคม  
 พุทธศำสนำกับกำรบูรณำกำรจัดกำรสุขภำวะผู้สูงอำยุทำงสังคม ได้แก่  
 1) ทิศ 6 บุคคลในสังคมซึ่งเรำควรจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ให้ถูกต้อง ด้วยวิธีปฏิบัติที่แตกต่ำง
กันไปตำมสถำนะแห่งควำมสัมพันธ์กับตัวเรำ เป็นวิธีปฏิบัติตอบแทนต่อคนที่เรำเกี่ยวข้องในสังคม
นั่นเอง พระพุทธองค์ตรัสเรียกด้วยค ำเปรียบเทียบว่ำ ทิศ 646 เพรำะเป็นดุจทิศท่ีอยู่รอบตัวเรำ ได้แก่  
  1. ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้ำ คือ ทิศตะวันออก) ผู้มำก่อน ได้แก่มำรดำบิดำ  
  2. ทักษิณทิศ (ทิศเบื้องขวำ คือ ทิศใต้) ผู้ที่ควรเคำรพ ได้แก่ ครูอำจำรย์  
  3. ปัจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก) ผู้ตำมมำ ได้แก่ บุตร ภรรยำหรือคู่ครอง  
  4. อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้ำย คือ ทิศเหนือ) ผู้เคียงข้ำง ได้แก่ มิตรสหำย  
  5. เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่ำง) คือ ผู้เป็นฐำนก ำลัง ได้แก่ คนรับใช้และคนงำน  
  6. อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน) คือ ผู้มีคุณควำมดีสูง ได้แก่ พระสงฆ ์
 ท ำทุกทิศให้เกษมสันต์ ปฏิบัติหน้ำที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตำมฐำนะทั้ง 6 คือ 
ทิศที่ 1 ในฐำนะที่เป็นบุตรธิดำ พึงเคำรพบิดำมำรดำ ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้ำ  ด้วยหน้ำที่ 5 
ประกำร คือ 1) ท่ำนเลี้ยงเรำมำ เลี้ยงท่ำนตอบ 2) ช่วยท ำกำรงำนของท่ำน 3) ด ำรงวงศ์สกุล                             
4) ประพฤติตนให้เหมำะสมกับควำมเป็นทำยำท 5) เมื่อท่ำนล่วงลับไปแล้ว ท ำบุญอุทิศให้ท่ำน  
 บิดำมำรดำย่อมอนุเครำะห์บุตร ตำมหลักปฏิบัติดังนี้  1) ห้ำมปรำมจำกควำมชั่ว                         
2) ให้ตั้งอยู่ในควำมดี 3) ให้ศึกษำศิลปวิทยำ 4) เป็นธุระเมื่อถึงครำวจะมีคู่ครองที่สมควร 5) มอบ
ทรัพย์สมบัติให้ในเวลำอันสมควร  
  ทิศที่ 2 ในฐำนะที่เป็นศิษย์ พึงเคำรพนับถือครูอำจำรย์ ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวำ           
ด้วยหน้ำที่ 5 ประกำร คือ 1) ลุกต้อนรับ แสดงควำมเคำรพ 2) เข้ำไปคอยรับใช้ 3) เชื่อฟัง 4) ดูแล
ปรนนิบัติ 5) เรียนศิลปวิทยำโดยเคำรพ  
 อำจำรย์ย่อมอนุเครำะห์บุตร ตำมหลักปฏิบัติดังนี้ 1) แนะน ำให้เป็นคนดี 2) ให้เรียนดี                       
3) บอกควำมรู้ในศิลปวิทยำทุกอย่ำงด้วยดี 4) ยกย่องให้ปรำกฏในมิตรสหำย 5) ท ำควำมป้องกันในทิศ
ทั้งหลำย  

                                           
 45องฺ.ปญฺจ. (ไทย) 22/126/206. 
 46ที.ปา. (ไทย) 11/198–205/202–206.  
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ทิศที่ 3 ในฐำนะที่เป็นสำมีภรรยำ พึงบ ำรุงภรรยำผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ด้วยหน้ำที่ 5 

ประกำร คือ 1) ให้เกียรติยกย่อง 2) ไม่ดูหมิ่น 3) ไม่ประพฤตินอกใจ 4) มอบควำมเป็นใหญ่ให้                            

5) ให้เครื่องแต่งตัว  

ภรรยำก็ย่อมอนุเครำะห์สำมีด้วยหน้ำที่ 5 ประกำร คือ 1) จัดกำรงำนดี 2) สงเครำะห์คน

ข้ำงเคียงด ี3) ไม่ประพฤตินอกใจ 4) รักษำทรัพย์ที่สำมีหำมำได้ 5) ขยันไม่เกียจคร้ำนในกิจทั้งปวง  

ทิศที่ 4 ในฐำนะที่เป็นกุลบุตร พึงบ ำรุงมิตรสหำยผู้เป็นทิศเบื้องซ้ำยด้วยหน้ำที่ 5 ประกำร 

คือ 1) กำรให้ (กำรแบ่งปันสิ่งของให้) 2) กล่ำววำจำเป็นที่รัก 3) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4) วำง

ตนสม่ ำเสมอ 5) ไม่พูดจำหลอกลวงกัน  

มิตรสหำยก็ย่อมอนุเครำะห์กุลบุตรด้วยหน้ำที่ 5 ประกำร คือ 1) ป้องกันมิตรผู้ประมำท 

2) ป้องกันทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมำท 3) เมื่อมีภัย ก็เป็นที่พ่ึงพ ำนักได้ 4) ไม่ละท้ิงในยำมอันตรำย 

5) นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร 

ทิศที่ 5 นำยพึงบ ำรุงทำส (คนรับใช้) และกรรมกร (ลูกจ้ำง) ผู้เป็นทิศเบื้องล่ำงด้วยหน้ำที่ 

5 ประกำร คือ 1) จัดกำรงำนให้ท ำตำมสมควรแก่ก ำลัง 2) ให้อำหำรและค่ำจ้ำง 3) ดูแลรักษำยำม

เจ็บป่วย 4) ให้อำหำรมีรสแปลก 5) ให้หยุดงำนตำมโอกำส  

ทำสและกรรมกรก็ย่อมอนุเครำะห์นำยด้วยหน้ำที่ 5 ประกำร คือ 1) ตื่นขึ้นท ำงำนก่อน

นำย 2) เลิกงำนเข้ำนอนที่หลังนำย 3) ถือเอำแต่ของที่นำยให้ 4) ท ำงำนให้ดี 5) น ำคุณของนำยไป

สรรเสริญ  

ทิศที่ 6 กุลบุตรพึงบ ำรุงสมณพรำหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนด้วยหน้ำที่  5 ประกำร คือ                                  

1) จะท ำสิ่งใด ก็ท ำด้วยเมตตำ 2) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตำ 3) จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตำ                                 

4) เปิดประตูต้อนรับ 5) ถวำยปัจจัยเครื่องยังชีพ  

สมณพรำหมณ์ก็ย่อมอนุเครำะห์กุลบุตรด้วยหน้ำที่ 6 ประกำร คือ 1) ห้ำมมิให้ท ำควำมชั่ว 

2) ให้ตั้งอยู่ในควำมดี 3) อนุเครำะห์ด้วยน้ ำใจอันดีงำม 4) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5) อธิบำยสิ่งที่เคย

ฟังแล้วให้เข้ำใจแจ่มแจ้ง 6) บอกทำงสวรรค์ให้ 47 

 

                                           
47พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 16, หน้ำ 

191-196.  
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2) สาราณียธรรม พระพุทธศำสนำถือว่ำ เมื่อมนุษย์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งใด จะต้อง

ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่ำงถูกต้อง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งควำมให้ระลึกถึง ธรรมที่ท ำให้เกิดควำมสำมัคคี 

หลักกำรอยู่ร่วมกัน เรียกว่ำ สำรำณียธรรม 6 ประกำร ได้แก่  

 1. เมตตำกำยกรรม ได้แก่ ตั้งเมตตำกำยกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้ำและลับ

หลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระต่ำง ๆ ของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยควำมเต็มใจ แสดงอำกำรกิริยำสุภำพ                       

ไม่เบียดเบียนท ำร้ำยผู้อ่ืน เคำรพนับถือกัน  

 2. เมตตำวจีกรรม ได้แก่ พูดต่อกันด้วยเมตตำ คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์                    

สั่งสอน แนะน ำ ตักเตือนกันด้วยควำมหวังดี กล่ำววำจำสุภำพ แสดงควำมเคำรพนับถือกัน ทั้งต่อหน้ำ

และลับหลัง 

 3. เมตตำมโนกรรม ได้แก่ คิดต่อกันด้วยเมตตำ คือ ตั้งจิตปรำรถนำดี คิดท ำสิ่งที่เป็น

ประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้ำตำยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

 4. สำธำรณโภคิตำ ได้แก่ เมื่อได้วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ หรือ อำหำร จะต้องรู้จักแบ่งปัน                  

มีน้ ำใจกว้ำงขวำง เสียสละแบ่งปันลำภผลที่ได้มำโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ำยให้ได้มี

ส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน ไม่ตระหนี่ใช้สอยเพียงผู้เดียว  

 5. สีลสำมัญญตำ ประพฤติตนให้ถูกต้องตำมกฎเกณฑ์ที่สังคมปฏิบัติกัน คือ มีควำม

ประพฤติสุจริตดีงำม รักษำระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท ำตนให้เป็นที่น่ำรังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่          

หมู่คณะ  

 6. ทิฏฐิสำมัญญตำ มีทิฏฐิดีงำมเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลำย ทั้งต่อหน้ำและ

ลับหลัง คือ เคำรพรับฟังควำมคิดเห็นกัน มีควำมเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักกำรส ำคัญอันจะ

น ำไปสู่ควำมหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหำ48 

เมื่อบุคคลปฏิบัติตำมหลักธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันดังกล่ำว ย่อมก่อให้เกิดควำมรัก 

ควำมสมำนสำมัคคีปรองดองระหว่ำงกัน  

3) สัปปุริสธรรม 7 ค ำว่ำ “สัปบุรุษ” หรือ “สัตบุรุษ” แปลว่ำ “คนดี” หรือ “คนที่มี

ควำมสงบ” ในโขมทุสสสูตรจะหมำยถึง “คนดีที่มีจิตใจสงบเย็นเพรำะไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของ

รำคะ โทสะ และโมหะแล้วพูดจำในสิ่งที่ดี และมีคุณค่ำแล้ว ถึงกระนั้น ค ำว่ำ “คนด”ี ยังครอบคลุมไป

                                           
48เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 200-201.  
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ถึง “คนที่มีควำมสงบทำงกำย วำจำ และใจ” โดยกำรคิด พูด หรือกระท ำสิ่งใดแล้วน ำไปสู่ควำมสงบ 

ร่มเย็น และเป็นสันติสุข49 และด้วยเหตุดังกล่ำว พระพุทธเจ้ำจึงได้วำงตัวบ่งชี้เอำไว้ว่ำ สัปปุริสธรรม 

คนที่จะได้ชื่อว่ำเป็นสัตบุรุษได้นั้น หรือคุณสมบัติของคนดี จะต้องประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ประกำร คือ  

 1. ธัมมัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ  

 2. อัตถัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักผล  

 3. อัตตัญญตุำ ควำมเป็นผู้รู้จักตน  

 4. มัตตัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณ  

 5. กำลัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักกำลเวลำหรือจังหวะ  

 6. ปริสัญญุตำ ควำมเป็นผู้รู้จักบริษัทหรือสังคม  

 7.ปุคคลัญญำ ควำมเป็นผู้รู้จักบุคคล50 

4)  อิทธิบาท 4 อิทธิบำท 4 หมำยถึง คุณธรรมที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมำย 

ประกอบด้วย 4 ประกำร ได้แก่ 

 1. ฉันทะ คือ ควำมพอใจรักใคร่ที่จะท ำสิ่งนั้น และให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 

 2. วิริยะ คือ ควำมพำกเพียรท ำสิ่งนั้น ๆ ด้วยควำมอดทน เอำธุระไม่ท้อถอย 

 3. จิตตะ คือ ควำมตั้งใจ  

 4. วิมังสำ คือ ควำมไตร่ตรอง หรือ ทดลอง หมั่นใช้ปัญญำพิจำรณำ51 

5) สังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมะที่พึงปฏิบัติตำมหลักกำรสงเครำะห์ หรือเป็นธรรมะที่ยึด

เหนี่ยวใจคนประสำนหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข โดยกำรปฏิบัติดังนี้52 

1. ทาน กำรให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ และ

ประสำนหมู่ชนไว้ในสำมัคคี หลักกำรสงเครำะห์ กำรให้ทำน จึงควรให้ด้วยควำมมีเมตตำเพ่ือแสดง

น้ ำใจไมตรี สร้ำงเสริมมิตรภำพ ให้ด้วยกรุณำ ต้องกำรช่วยปลดเปลื้องควำมทุกข์ 

                                           
49พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส , รศ.ดร., สภาไทย สภาพุทธ: จุดเร่ิมต้นแห่งสันติสุข , [ออนไลน์] 

แหล่งที่มำ www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=1532...id [13 ธันวำคม 2561]. 
50พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 16,           

หน้ำ 210-211.  
51ที.ปา. (ไทย) 11/121/233. 
52พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 16,              

หน้ำ 143.  
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กำรให้ด้วยวัตถุสิ่งของ จึงมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับ 3 ลักษณะ53 

 1) ให้โดยหวังจะอนุเครำะห์ กำรให้ควำมเกื้อหนุนโอบอ้อมอำรีด้วยเมตตำ และกำรให้

กำรอุดหนุนเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันด้วยกรุณำ  

 2) ให้โดยหวังเพ่ือเป็นกำรสมัครสมำนสำมัคคี ด้วยกำรสงเครำะห์เกื้อกูลกันและกันใน

ฐำนะผู้อื่นที่เก่ียวข้องกับตน  

 3) ให้เพ่ือเป็นกำรตอบแทนคุณ ปรำรถนำบูชำคุณแก่ท่ำนผู้มีคุณ เช่น ปู่ทวด ยำยทวด 

ตำ ยำย และบิดำ มำรดำผู้ที่มีอุปกำรคุณ  

กำรให้มีประโยชน์ทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ คือ ท ำให้ผู้ให้มีควำมสุข เบิกบำนใจ และอ่ิมใจซึ่งจะ

เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อร่ำงกำยและจิตใจ เป็นกำรสละควำมเห็นแก่ตัว ผู้รับย่อมได้รับประโยชน์จำก

สิ่งของที่เขำให้ กำรให้และกำรรับจึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับมนุษย์ เป็นกำรรักษำควำมเป็นธรรมชำติของ

มนุษย์ไว้ เป็นกำรรักษำควำมเป็นสังคม พระพุทธองค์ตรัสว่ำ “กำรให้ทำน เป็นมงคลอันสูงสุด”54 

2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วำจำเป็นที่รัก คือ กำรกล่ำววำจำสุภำพ ไพเรำะอ่อนหวำน 

ประสำนสำมัคคี  ให้เกิดไมตรีและควำมรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค ำแสดงประโยชน์ ประกอบด้วยเหตุผล

เป็นหลักฐำนจูงใจให้นิยมยินดี ผู้มีวำจำเป็นสุภำษิต ย่อมเอำชนะใจผู้อ่ืนได้ สำมำรถพูดชักชวนให้ผู้อ่ืน

ท ำกำรงำนตำมที่ตนเองต้องกำรได้ ท ำให้มีควำมส ำเร็จท ำให้เจริญรุ่งเรืองในอำชีพกำรงำน ท ำให้มีคน

เคำรพนับถือเชื่อฟัง เช่น โทณพรำหมณ์สำมำรถพูดจำให้เจ้ำนครต่ำง ๆ ยินยอมตกลงแบ่งพระบรม

สำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำได้ส ำเร็จ 55 แม้แต่สุภำษิตไทยก็มีว่ำ  ปำกเป็นเอก  เลขเป็นโท 

พระพุทธศำสนำถือว่ำ “วำจำสุภำษิต เป็นมงคลอันสูงสุด”56 

3. อัตถจริยา กำรประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวำยช่วยเหลือกิจกำร บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 

ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทำงจริยธรรม 

                                           
53สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหำนคร : 

ธรรมสภำ, 2528), หน้ำ 275–280.   
54ขุ.ขุ. (ไทย) 25/7/7.   
55ที.ม. (ไทย) 10/137/178.   
56ขุ.ขุ. (ไทย) 25/5/7.   
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4. สมานัตตตา ควำมมีตนเสมอ คือ ท ำตนเสมอต้นเสมอปลำย ปฏิบัติสม่ ำเสมอในชน

ทั้งหลำย เสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวำงตนเหมำะสมแก่ฐำนะ ภำวะ บุคคล 

เหตุกำรณ์ และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตำมธรรมในแต่ละกรณ5ี7 

 6) ฆราวาสธรรม ฆรำวำสธรรม เป็นธรรมส ำหรับฆรำวำส ธรรมส ำหรับกำรครองเรือน 

หลักกำรครองชีวิตของคฤหัสถ์ มี 4 ประกำร ได้แก่ 

 1. สัจจะ ควำมจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท ำจริง 

 2. ทมะ กำรฝึกฝน กำรข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใต ฝึกหัดดัดนิสัย 

 3. ขันติ ควำมอดทน ตั้งหน้ำท ำหน้ำที่กำรงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง 

ทนทำน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมำย ไม่ท้อถอย 

 4. จำคะ ควำมเสียสละ สละกิเลส สละควำมสุขสบำยและผลประโยชน์ส่วนตนได้                        

ใจกว้ำง พร้อมที่จะรับฟังควำมทุกข์ ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรของผู้อื่น58 

 4.4.4 พุทธศาสนากับการบูรณาการการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุทางจิตใจ 

 พุทธศำสนำกับกำรบูรณำกำรจัดกำรสุขภำวะผู้สูงอำยุทำงจิตใจ ได้แก่  

 1) พรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศำสนำ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมหรือผู้ประเสริฐ 

เรียกว่ำ พรหมวิหำร59ได้แก่ ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้ำงขวำงประดุจพระพรหม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่บุคคลควร

ปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนถึงกำรปฏิบัติต่อสัตว์และธรรมชำติสิ่งแวดล้อมด้วย และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

บุคคลผู้อยู่ในฐำนะผู้ใหญ่ เช่น ปู่-ย่ำ ตำ-ยำย พ่อ-แม่ ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์ และญำติผู้ใหญ่ ที่มีหน้ำที่

ในกำรดูแล ให้กำรอบรมสั่งสอน ชี้แนะบุตรหลำนและมิตรบริวำร ซึ่งเป็นผู้น้อย ซึ่งจะท ำให้ผู้ที่ได้รับ

อุปกำรคุณรู้สึกส ำนึกในบุญคุณที่ผู้อ่ืนมีต่อตน พรหมวิหำร 4 เป็นธรรมเครื่องอยู่อย่ำงประเสริฐ ธรรม

ประจ ำใจอันประเสริฐ หลักควำมประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ำกับ

ควำมประพฤติ จึงจะชื่อว่ำด ำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์ สัตว์ทั้งหลำยโดยชอบ บำงที

แปลว่ำ ธรรมเครื่องอยู่ของพรหมเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ อัปปมัญญำ 4 แบ่งออกเป็น 4 ประกำร คือ 

                                           
57ที.ปา. (ไทย) 11/210/170. 
58พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 16,        

หน้ำ 113-114. 
59ที.ปา. (ไทย) 11/305/275.   
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 1. เมตตา ได้แก่ ควำมรักใคร่ปรำรถนำให้มีควำมสุข ด้วยจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท ำประโยชน์

แก่ผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน ซึ่งเป็นควำมรักใคร่ที่ปรำศจำกรำคะควำมก ำหนัด ควำมรัก ควำมหวังดี ควำมปรำรถนำ

ดีนั้น เป็นกำรแสดงออกซึ่งมิตรภำพไมตรีของมนุษย์ที่มีต่อกัน ตลอดถึงสัตว์และธรรมชำติสิ่งแวดล้อม

ด้วย ด้วยต้องกำรมุ่งหวังแต่ควำมสุขแก่เขำ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนสิ่งอ่ืนใดนอกจำกให้เขำเป็น

สุข โดยกำรแสดงออก 3 ทำง ได้แก่  

  (1) เมตตำกำยกรรม เมตตำทำงกำย ได้แก่กำรกระท ำ และกำรแสดงออกทำงกำยที่

ประกอบด้วยเมตตำ  

  (2) เมตตำวจีกรรม เมตตำทำงวำจำ ได้แก่กำรพูดเจรจำถ้อยค ำที่ประกอบด้วยเมตตำ 

  (3) เมตตำมโนกรรม เมตตำทำงใจ ได้แก่กำรมีจิตใจที่มุ่งหวังดี มีเจตนำดีต่อผู้อ่ืนและ

สิ่งอื่น  

 2. กรุณา ได้แก่ ควำมสงสำร คือ เมื่อเห็นเขำตกอยู่ในควำมทุกข์ยำกล ำบำกเดือดร้อน                         

ก็คิดใฝ่ใจในอันที่จะช่วยปลดเปลื้องให้เขำพ้นจำกควำมทุกข์ยำกล ำบำกเดือดร้อนนั้น อยำกช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนให้พ้นจำกควำมเดือดร้อน ปัญหำหรืออุปสรรคทั้งหลำย มีควำมใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบ ำบัดควำม

ทุกข์ยำกเดือดร้อนให้ประสบกับควำมส ำเร็จ ควำมเจริญรุ่งเรือง โดยมีบิดำมำรดำเป็นตัวอย่ำงของกำร

แสดงออกให้ปรำกฏเป็นพฤติกรรม เพรำะบิดำมำรดำจะรู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อน ห่วงใยบุตร เมื่อเห็น

บุตรมีควำมทุกข์หรือผิดหวัง พร้อมกับหำวิธีเพ่ือปลดเปลื้องควำมทุกข์นั้น ด้วยควำมเอ็นดูที่บริสุทธิ์ใจ 

โดยไม่หวังส่งตอบแทน  

 3. มุทิตา ได้แก่ ควำมรู้สึกยินดีด้วย เมื่อเห็นผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนอยู่ดีมีควำมสุข ตัวเองก็มีใจ

แช่มชื่นเบิกบำน พลอยยินดีปรำบปลื้มบันเทิงใจด้วย เมื่อเห็นเขำเหล่ำนั้นประสบควำมส ำเร็จ มีควำม

เจริญงอกงำมในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนยิ่งขึ้นไป  

 4. อุเบกขา ได้แก่ ควำมมีใจเป็นกลำง60 คือ มองตำมเป็นจริงโดยวำงจิตเรียบสม่ ำเสมอ 

มั่งคง เที่ยงตรงดุจตรำชั่ง เมื่อมองเห็นบุคคลที่ได้รับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่ว ซึ่งสมควรแก่เหตุที่ตน

ได้กระท ำไว้ พร้อมที่จะวินิจฉัย วำงตน และปฏิบัติไปตำมควำมเท่ียงธรรม ไม่เอนเอียงด้วยอคต ิ 

พรหมวิหำรธรรมนี้สำมำรถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ มีเพียงจิตใจที่มีควำมรัก                     

ควำมปรำรถนำดีกับทุก ๆ คน ปล่อยละวำงโทสะ ควำมอำฆำตแค้นพยำบำทกับทุกคน ท ำให้จิตใจ

                                           
60ที.ม. (ไทย) 10/184/228. 
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สบำย ไม่ขุ่นมัว บุคคลที่อยู่ร่วมกันจะต้องปฏิบัติต่อกัน ตลอดถึงสัตว์และธรรมชำติสิ่งแวดล้อมด้วย 

ตำมสมควรแก่ฐำนะ กำลเทศะและบุคคล เพรำะเม่ือบุคคลได้ปฏิบัติตำมหลักธรรมนี้ ย่อมท ำให้ตนเอง

และสังคมมีควำมสงบสุข เป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตและสิ่งอ่ืน ๆ ด ำรงอยู่ในโลกนี้ตลอดไป และด ำเนินไปได้

ตำมปรกติ เป็นกำรรักษำตัวเอง เป็นกำรรักษำสิ่งอ่ืน เช่น สัตว์ และธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำร

เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมตัวเรำเอง สังคมและธรรมชำติสิ่งแวดล้อมด้วย  

2) กัลยาณมิตรธรรม กัลยำณมิตตตำ คือ กำรคบหำคนดีเป็นเพ่ือน เป็นที่ปรึกษำปัญหำ

ของชีวิต กัลยำณมิตรในควำมหมำยทำงพระพุทธศำสนำ หมำยถึง บุคคลที่ชักน ำไปสู่กำรมีปัญญำและ

ควำมดี เช่น พ่อแม่ ครูอำจำรย์ พระศำสดำ กัลยำณมิตร มีบทบำทมำกในกำรชักน ำบุคคลไปสู่กำร

เรียนรู้อย่ำงถูกต้อง พระพุทธเจ้ำทรงสรรเสริญบทบำทของกัลยำณมิตรเป็นอย่ำงสูง เช่นตรัสว่ำ

กัลยำณมิตรเป็นบุพภำคของกำรเกิดขึ้นของปัญญำบ้ำง หรือกัลยำณมิตรเป็นธรรมทั้งหมดบ้ำง ดังนั้น 

บุคคลพึแสวงหำ กัลยำณมิตรและพึงเป็นกัลยำณมิตรของผู้อ่ืน ควำมสัมพันธ์ทุกชนิดควรเป็นไปด้วย

กัลยำณธรรม กล่ำวคือสัมพันธ์กันแล้วท ำให้ฉลำดขึ้น ไม่ใช่ท ำให้เขำโง่ลง ในสิงคำโลวำทสูตร พระองค์

ได้ตรัสลักษณะของมิตรแท้และมิตรเทียมเอำไว้ โดยมิตรเทียมได้แก่ คนปอกลอก คนดีแต่พูด คนหัว

ประจบ คนชักชวนในทำงฉิบหำย61 และได้แสดงลักษณะของมิตรแท้ว่ำ ทุกข์ ทุกข์ด้วย สุข สุขด้วย 

ปกป้องเพ่ือนเมื่อถูกกล่ำวถึงในทำงเสียหำยและรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพ่ือน62  

 องค์คุณของกัลยำณมิตร คุณสมบัติของมิตรแท้ 7 ประกำร ได้แก่ 

 1. ปิโย น่ำรัก เข้ำถึงจิตใจ สร้ำงควำมรู้สึกสนิทสนม สบำยใจ ชวนให้อยำกเข้ำไปปรึกษำ 

 2. ครุ น่ำเคำรพ มีควำมประพฤติสมควรแก่ฐำนะ ให้เกิดควำมรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ีง

ได้และปลอดภัย  

 3. ภำวนีโย น่ำเจริญใจ มีควำมรู้จริง ทรงภูมิปัญญำ เป็นที่น่ำยกย่อง  

 4. วตฺตำ จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้ำใจ เป็นที่ปรึกษำท่ีดี 

 5. วจนกฺขโม  อดทนต่อถ้อยค ำ คือพร้อมที่จะรับฟังค ำปรึกษำ อดทนฟัง ไม่เบื่อ                        

ไม่ฉุนเฉียว 

 6. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตำ  แถลงเรื่องล้ ำลึกได้ อธิบำยเรื่องยุ่งยำกซับซ้อนให้เข้ำใจได้ 

                                           
61ที.ปา. (ไทย) 11/20/438. 
62องฺ.ทุก. (ไทย) 20/385/411.   



 

111 

 

 7. โน จฏฺ ำเน นิโยชเย ไม่ชักน ำในอฐำนะ คือไม่แนะน ำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป

ในทำงเสื่อมเสีย63 

3) โลกธรรม 8 โลกธรรม 8 หมำยถึง ธรรมดำของโลก แบ่งออกเป็น 8 ชนิด จ ำแนก

ออกเป็น 2 ฝ่ำยควบคู่กันและมีควำมหมำยตรงข้ำมกัน คือ 

โลกธรรมฝ่ำยอิฏฐำรมณ์ คือ ฝ่ำยมนุษย์พอใจมี 4 เรื่อง คือลำภ ยศ สรรเสริญ สุข 

โลกธรรมฝ่ำยอนิฏฐำรมณ์ คือ ฝ่ำยมนุษย์ไม่พอใจมี 4 เรื่อง คือ เสื่อมลำภ เสื่อมยศ นินทำ 

ทุกข6์4  

กำรที่มีจิตใจพลอยยินดีและยินร้ำยไปกับโลกธรรม 8 หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ย่อมส่งผล

กระทบให้จิตใจต้องเป็นทุกข์ติดตำมมำ หำกผู้ใดที่สำมำรถวำงเฉยโดยไม่พลอยยินดียินร้ำยต่อ                     

โลกธรรม 8 ได้แล้วย่อมเป็นเครื่องทดสอบได้ว่ำบุคคลนั้นคือผู้ที่มีสุขภำวะผู้สูงอำยุจังหวัดพะเยำ

อนำมัยทำงจิตที่ดี 

4.4.5 พุทธศาสนากับการบูรณาการการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุทางปัญญา 

พุทธศำสนำกับกำรบูรณำกำรจัดกำรสุขภำวะผู้สูงอำยุทำงปัญญำ ได้แก่  

1) การปฏิบัติธรรม หรือการบริหารจิต พระพุทธเจ้ำทรงสอนให้ด ำรงจิตให้บริสุทธิ์ด้วย

กำรท ำจิตให้อยู่กับปัจจุบันทุกขณะ และกำรท ำจิตให้ว่ ำง ด้วยกำรปฏิบัติธรรม ดังที่ตรัสไว้ใน

โอวำทปำติโมกข์ 3 ประกำรคือ “ละชั่ว ท ำดี และท ำจิตให้บริสุทธิ์”65 และ “ภิกษุทั้งหลำยไม่เศร้ำโศก

ถึงอดีต ไม่คิดถึงอนำคต ก ำหนดอยู่กับปัจจุบัน เพรำะเหตุนั้น ผิวพรรณจึงผ่องใส”66   

กำรเจริญสมำธิ กำรปฏิบัติสมำธิเป็นกำรแสวงหำทำงพ้นควำมทุกข์ คือ กำรพ้นจำกบ่วง

เครื่องดักสัตว์ คือ กิเลสเครื่องท ำให้จิตเศร้ำหมอง โดยทรงแนะน ำวิธีกำรปฏิบัติไว้ 2 ประกำรคือ 

สมถะและวิปัสสนำ หมำยถึง บังคับจิตและกำรรู้แจ้งจิตคือปัญญำญำณ ผู้ที่จะบรรลุธรรมต้องมีกำรสั่ง

สมเกี่ยวกับ ทำน ศีล ภำวนำ กำรฝึกจิตให้หลุดพ้นจำกกำมคุณ 5 

 

                                           
63พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 16,           

หน้ำ 204.  
64เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 216-217. 
65ที.ม. (ไทย) 10/54/57, ขุ.ธ. (ไทย) 25/24/33. 
66ส .ส. (ไทย) 15/10/10. 
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(1) สมถกรรมฐาน สมถกรรมฐำน เป็นอุบำยสงบใจ ได้แก่ กำรปฏิบัติธรรมด้วยกำร

บริกรรม เป็นกำรบ ำเพ็ญเพียรทำงจิตโดยใช้สติเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับกำรใช้ปัญญำ มุ่งให้จิตสงบระงับ

จำกนิวรณ์ ซึ่งเป็นตัวขัดขวำงจิตไม่ให้บรรลุควำมดีเป็นส ำคัญ กำรฝึกใจให้มีสมำธิเป็นอันดับแรก ฝึก

สติ และวิริยะ ให้เกิดกับจิตตลอดเวลำ เป็นอุบำยวิธีที่หยุดควำมฟุ้งซ่ำนแห่งจิต ซึ่งมักจะฟุ้งซ่ำนไปตำม

อำรมณ์ต่ำง ๆกล่ำวคือ หยุควำมคิดของจิตไว้ โดยใช้สติยึดถือเป็นอำรมณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง มำ

บริกรรมจนกระท่ังจิตแนบแน่นอยู่กับอำรมณ์นั้น สมถกรรมฐำนเป็นพ้ืนฐำนโดยตรงในกำรที่จะช่วยให้

ผู้ปฏิบัติได้เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนต่อไปโดยล ำดับ และเป็นธรรมที่ช่วยเกื้อหนุนในกำรเจริญวิปัสสนำ

ปัญญำในกำรที่จะประหำนกิเลสเป็นเบื้องปลำย จิตจึงจะมีสมรรถภำพตำมต้องกำร ที่เรียกว่ำ  สมถ

ภำวนำ หรือ จิตตภำวนำ หรือสมถกัมมัฏฐำน มีคุณสมบัติในกำรข่มกิเลส วิปัสสนำกรรมฐำนมี

คุณสมบัติในกำรประหำรกิเลส 

(2) วิปัสสนา จำกสมถะต้องใช้สมำธิปฏิบัติให้เป็นบำทหรือบันไดไปสู่วิปัสสนำ เมื่อบรรลุ

สมำธิ (หรือฌำน) แล้ว จะเป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดปัญญำ เพ่ือควำมหลุดพ้นโดยสิ้นเชิง ดังพุทธพจน์ว่ำ 

“เมื่อจิตตั้งมั่นก็เป็นกำลแห่งวิปัสสนำ”67 หรือ “ภิกษุทั้งหลำย จงเจริญสมำธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว 

(สิ่งทั้งปวง) ย่อมปรำกฏตำมควำมเป็นจริง (วิปัสสนำ)”68 

วิปัสสนำ คือ ปัญญำ กิริยำที่รู้ชัด ควำมวิจัย ควำมเลือกสรร ควำมวิจัยธรรม ควำมก ำหนด

หมำย ควำมเข้ำไปก ำหนด เฉพำะภำวะที่รู้ ภำวะที่ฉลำด ภำวะที่รู้ละเอียด ควำมรู้อย่ำงแจ่มแจ้ง ควำม

ค้นคิด ควำมใคร่ครวญปัญญำเหมือนแผ่นดิน ปัญญำเครื่องท ำลำยกิเลส ปัญญำเครื่องน ำทำง 

ควำมเห็นแจ้ง ควำมรู้ดี ปัญญำเหมือนรัตตะ ควำมไม่หลงงมงำย ควำมเลือกเฟ้นธรรม สัมมำทิฏฐิ

วิปัสสนำจึงหมำยกำรรู้แจ้ง กำรรู้วิเศษหรือกำรเห็นแจ้ง เห็นวิเศษ มี 3 ควำมหมำย ได้แก่  

 1) ปัญญำที่รู้แจ้งปัจจุบัน รูปนำม ไตรลักษณ์ มรรค ผล นิพพำน  

 2) ปัญญำที่รู้แจ้งซึ่งวิสุทธิ์ 7 มีศีลวิสุทธิ์ เป็นต้น  

 3) ปัญญำที่รู้แจ้งวิปัสสนำญำณ 1669  

                                           
67ขุ.ม. (ไทย) 29/210/617. 
68ส .สฬา. (ไทย) 18/160/195. 
69ดูรำยละเอียดใน พระธรรมธีรรำชมหำมุนี (โชดก ญำณสิทธิ), วิปัสสนาญาณโสภณ, พิมพ์ครั้งที่ 3, 

(กรุงเทพมหำนคร: ศรีอนันต์กำรพิมพ์, 2546), หน้ำ 98. 
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 วิปัสสนำกรรมฐำนว่ำโดยที่แท้จริง หมำยถึง ทั้งสมำธิและทั้งปัญญำ นอกจำกนั้น ยังได้

รวบเอำศีล ซึ่งยังไม่ได้ตัวภำวนำเข้ำไปอีก ด้วยในฐำนะเป็นบริวำรหรือบำทฐำนของสมำธิ เพ่ือจะให้

เข้ำใจกำรปฏิบัติวิปัสสนำ ฉะนั้น ศีลกับสมำธิ จึงเป็นที่ตั้งอำศัยของวิปัสสนำเพรำะวิปัสสนำนั้น

หมำยถึง กำรรู้แจ้งเห็นจริง เป็นกำรรู้เห็นจริงสภำวธรรมตำมที่เป็นจริง คือ ปัญญำที่เห็นควำมเป็นจริง

ของสังขำรทั้งปวง ว่ำตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ แล้วถอนควำมยึดมั่นถือมั่นใน

สังขำรเสียได ้

วิปัสสนำ จึงหมำยถึง กำรอบรมจิตให้เกิดปัญญำ โดยเกิดกำพิจำรณำทำงปัญญำจนเห็น

สภำวะตำมควำมเป็นจริงในกฏแห่งหลักไตรลักษณ์ พร้อมทั้งเข้ำถึงควำมหลุดพ้นออกจำกกิเลสตัณหำ

อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือท ำให้สิ้นอำสวะ ซึ่งหมำยถึงกำรบรรลุธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศำสนำ คือ

กำรเข้ำถึงนิพพำนเป็นหลักธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ โดยมีหลักกำรปฏิบัติด้วยวิธีวิปัสสนำ

กรรมฐำน 

2) สติปัฏฐาน 4 วิธีปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงสรรเสริญมำก ทรงสนับสนุนบ่อยครั้ง

ให้พระภิกษุทั้งหลำยปฏิบัติ คือ อำนำปำนสติ ดังพุทธด ำรัสว่ำ 

  ดูกรอำนนท์ ธรรมหนึ่งคืออำนำปำนสติสมำธิ ภิกษุเจริญแล้ว ท ำให้มำกแล้ว จึงท ำให้

สติปัฏฐำน 4 บริบูรณ์ได้ สติปัฏฐำน 4 ที่ภิกษุเจริญแล้ว ท ำให้มำกแล้ว จึงท ำให้โพชฌงค์ 

7 ให้บริบูรณ์, โพชฌงค์ 7 เมื่อภิกษุเจริญแล้ว ท ำให้มำกแล้ว จึงท ำให้วิชชำและวิมุตติ

บริบูรณ์70 

  ภิกษุทั้งหลำย อำนำปำนสติสมำธิแม้ที่เจริญแล้วท ำให้มำกแล้ว ย่อมเป็นสภำพสงบ

ประณีตสดชื ่น เป็นธรรมเครื ่องอยู ่เป็นสุข และท ำอกุศลธรรมชั ่วร้ำยที ่เกิดขึ ้นแล้ว                                

ให้อันตรธำนไปสงบไปโดยเร็ว...71   

 สติปัฏฐำน 4 คือ กำรเอำสติมำใช้ในกำรก ำหนดอำรมณ์ต่ำง ๆ72 ประกอบด้วย 4 อย่ำงดังนี้  

1. กำยำนุปัสสนำสติปัฎฐำน พิจำรณำเห็นกำยในกำย นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกำยตรง ด ำรงสติ

หำยใจเข้ำ หำยใจออก วิธีพิจำรณำกำย มีดังนี้ 

                                           
70ม.อุ. (ไทย) 14/149-152/191-195. 
71วิ.มหา. (ไทย) 1/165/136-137. 
72พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพมหำนคร:  ส ำนักพิมพ์อินเทรนด์, 

2558), หน้ำ 180. 
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1.1 อำนำปำนสติ คือ มีสติก ำหนดลมหำยใจเข้ำออก 

1.2 อิริยำบถ คือ ก ำหนดรู้ชัดกำยท่ีด ำรงอยู่ โดยอิริยำบถ เดิน ยืน นั่ง นอน  

1.3 สัมปชัญญะ คือ ก ำหนดรู้ท ำควำมรู้สึก ในกำรกระท ำ กำรเคลื่อนไหว 

1.4 ปฎิกูลมนสิกำร คือ กำรพิจำรณำส่วนประกอบอันไม่สะอำดทั้งหลำยที่ประชุมเข้ำ

เป็นร่ำงกำยนี้  ในกำยมีผม ฯลฯ ไขข้อ มูตร 

1.5 ธำตุมนสิกำร คือ กำรพิจำรณำร่ำงกำยเห็นเป็นเพียงธำตุ ดิน น้ ำ ไฟ ลม มำชุมนุมกัน 

1.6 นวสีวถิกำคือพิจำรณำซำกศพให้เห็นคติธรรมดำของร่ำงกำยของผู้อ่ืนเช่นใดของ

ตนก็จักเปน็เช่นนั้น  

2. เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำน  กำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำเห็นเวทนำในเวทนำ รู้ชัดว่ำรู้สึก

สุข ทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

3. จิตตำนุปัสสนำสติปัฏฐำน กำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำเห็นจิตในจิต จิตมีอยู่เพียงเพ่ือ

อำศัยเจริญญำณ เจริญสติเท่ำนั้น ไม่อำศัย (ตัณหำและทิฏฐิ) อยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก 

4. ธัมมำนุปัสสนำสติปัฏฐำน กำรตั้งสติก ำหนดพิจำรณำเห็นธรรมในธรรม ได้แก่ นิวรณ์ 5

ขันธ์ 5 อำยตนะ 12  โพชฌงค์ 7 อริยสัจ 4 เกิดข้ึน ดับไป ตำมท่ีเป็นจริงอย่ำงนั้น ๆ73  

3) สัญญา 10 สัญญำ 10 หมำยถึง ควำมก ำหนดหมำย แนวควำมคิดควำมเข้ำใจ ส ำหรับ

ใช้ก ำหนดพิจำรณำในกำรเจริญกรรมฐำน74 อำจเรียกอำพำธสูตร เป็นพระสูตรที่นิยมเรียกกันว่ำ                         

ศิริมำนันทสูตรเป็นกำรใช้สมำธิ เพียงเพ่ือให้ใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่ำนหรือปรุงแต่ง แล้วน ำจิตที่สงบไป

วิปัสสนำ คือ กำรคิดพิจำรณำให้เกิดปัญญำ คือ เห็นควำมจริง จนเกิดกำรปล่อยวำงจำกควำมยึดมั่น 

อันประโยชน์ช่วยในกำรรักษำควำมเจ็บป่วยไข้ได้เป็นอัศจรรย์ สัญญำ 10 ประกอบด้วย 

1. อนิจจสัญญำ พิจำรณำเห็นโดยควำมเป็นของไม่เที่ยงในอุปำทำนขันธ์ 5  

2. อนัตตสัญญำ พิจำรณำเห็นโดยควำมเป็นอนัตตำในอำยตนะทั้งหลำยที่เป็นภำยในและ

ภำยนอก 6 ประกำร ซึ่งแม้แต่ธรรมล้วนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่ำงแท้จริง 

3. อสุภสัญญำ พิจำรณำเห็นควำมเป็นของไม่งำมในกำย  

4. อำทีนวสัญญำ พิจำรณำเห็นโดยควำมเป็นโทษในกำย  

                                           
73พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  พิมพ์ครั้งที่ 16,  

หน้ำ 141. 
74เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 244. 
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5. ปหำนสัญญำ พิจำรณำเห็นโดยไม่รับกำมวิตก พยำบำท วิหิงสำ บำปอกุศลธรม

ทั้งหลำยที่เกิดข้ึน ละ บรรเทำ ท ำให้สิ้นสุดท ำให้ถึงควำมเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป 

6. วิรำคสัญญำ พิจำรณำธรรมอันละเอียดเป็นที่ระงับสังขำรทั้งหลำย ดังนี้ว่ำธรรมชำตินั้น

สงบ ประณีต กำรคลำยควำมอยำกได้เป็นมรรคอันประเสริฐ เป็นสมบัติของอริยะควรแก่กำรปฏิบัติ 

7. นิโรธสัญญำ พิจำรณำธรรมอันละเอียดเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหำ ควำมดับ นิพพำน 

8. สัพพโลเก อนภิรตสัญญำ พิจำรณำธรรมอันละเอียดเป็นที่ละอบำย (ตัณหำทิฐิ) และ

อุปำทำน ที่เป็นเหตุ ตั้งมั่นยืดมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเว้นไม่ถือมั่น 

9. สัพพสังขำเรสุ อนิจจสัญญำ ก ำหนดหมำยควำมไม่น่ำปรำรถนำในสังขำร พิจำรณำ

ควำมไม่น่ำปรำรถนำ ย่อมอึดอัด ย่อมระอำย่อมเกลียดชังในสังขำรทั้งปวง กำรรู้ควำมจริงตำมกฎ                     

ไตรลักษณ์  ล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ย่อมเกิดปัญญำ จนเกิดนิพพำนในสังขำร 

10. อำนำปำนสติ นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกำยตรง ด ำรงสติ ก ำหนดลมหำยใจเข้ำออก75 เป็นผู้มี

สติ ก ำหนดรู้ในลมหำยใจเข้ำออก เป็นผู้มีสติหำยใจเข้ำเมื่อหำยใจเข้ำยำว ก็รู้ชัดว่ำหำยใจเข้ำยำว                     

เมื่อหำยใจออกยำว ก็ชัดว่ำหำยใจออกยำว เมื่อหำยใจเข้ำสั้น ก็รู้ชัดว่ำหำยใจเข้ำสั้น เมื่อหำยใจออก

สั้น ก็รู้ชัดว่ำหำยใจออกสั้น จิตสงบระงับไม่คิดปรุงแต่งฟุ้งซ่ำนออกไปภำยนอกให้เกิดผัสสะต่ำง ๆ                    

ให้เกิดทุกขเวทนำหรือทุกข์อันเร่ำร้อน ดังนั้น สัญญำ 10 จึงใช้ปฏิบัติวิปัสสนำและมีอำนิสงส์ให้สงบ

ระงับจำกกำรเจ็บไข้หนักด้วย เป็นฐำนะท่ีพึงมีได้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติธรรม 

ผู้ปฏิบัติต้องศึกษำฝึกฝนอบรมตนเองไปตำมล ำดับ มีข้ันตอนกำรปฏิบัติธรรม ดังนี้  

 1) คบหำกัลยำณมิตร พระพุทธเจ้ำทรงตรัสให้พระภิกษุคบกัลยำณมิตร76 ปรำกฏใน

พระไตรปิฎกเรื่องกำรคบมิตรที่ดีไว้หลำยแห่ง ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงนิยสกรรมภิกษุเสยยสกะให้ถือนิสัย

ใหม่ แล้วให้คบหำกัลยำณมิตร จนหำยเย่อหยิ่งกลับตัวได้ จึงระงับนิยสกรรม และพระพุทธเจ้ำทรง

ตรัสสอนพระรำหุลด้วยคำถำเหล่ำนี้อยู่เนือง ๆ ว่ำ “เธอจงคบกัลยำณมิตร ยินดีเสนำสนะอันสงัด 

                                           
75อง.ฺทสก. (ไทย) 24/60/128-131. 
76ขุ.ธ. (ไทย) 25/78/51. 
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ปรำศจำกเสียงอึกทึกครึกโครม จงเป็นผู้รู้จักประมำณในกำรบริโภค 77 เธอจงเป็นผู้ส ำรวมในปำติโมกข์ 

และอินทรีย์ 5 จงเจริญกำยคตำสติกัมมัฏฐำน จงเป็นผู้เบื่อหน่ำยในสังสำรวัฏให้มำก78 

 2) รักษำศีลให้บริสุทธิ์ ด้วยกำรส ำรวมระวังในพระปำติโมกข์  

 3) ส ำรวมอินทรีย์  

 4) ควำมเป็นผู้รู้จักรับประทำนอำหำรพอประมำณ  

 5) ควำมเป็นผู้รู้ตื่นตัวอยู่เสมอ ด้วยกำรเดินจงกรม  

 6) กำรเจริญสติสัมปชัญญะ ด้วยกำรปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐำน 4 ซึ่งพระพุทธเจ้ำทรง

แสดงว่ำเป็นทำงเอก กำรเจริญสติด้วยกำรตำมเห็นกำยในกำย เวทนำในเวทนำ จิตในจิต และธรรมใน

ธรรม ดังพุทธพจนที่ว่ำ “ทำงนี้เป็นทำงเดียว เพ่ือควำมบริสุทธิ์ของเหล่ำสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ 

เพ่ือควำมดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญำยธรรม (อริยมรรค) ที่ถูกต้อง เพ่ือท ำให้แจ้งนิพพำน ทำงนี้คือ 

สติปัฏฐำน 4”79 และทรงตรัสสอนพระรำหุลด้วยคำถำเหล่ำนี้อยู่เนือง ๆ ว่ำ “...จงเจริญสมำธิจิตด้วย

อสุภภำวนำ จนจิตมีอำรมณ์เป็นหนึ่ง และตั้งมั่นด้วยดี...”80   

 สรุปกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุตำมแนวพระพุทธศำสนำที่เกิดจำกกำรพัฒนำ มี 2 

ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นสุขภำวะดีประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ 

  1.1 เชิงกระบวนการ ได้แก่ 1) มีกลไกควำมร่วมมือแบบบูรณำกำร 2) มีกระบวนกำร

จัดกำรสุขภำวะผู้สูงอำยุทั้งด้ำนกำรเฝ้ำระวัง กำรส่งเสริม กำรป้องกัน กำรสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุโดย

ชุมชนและท้องถิ่น 3) มีกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดี ๆ ในกำรพัฒนำ และต่อยอดควำมส ำเร็จ

ของกำรพัฒนำระบบสุขภำวะผู้สูงอำยุ ชุมชน และนวัตกรรมด้ำนสุขภำวะผู้สูงอำยุ 

 1.2 เชิงผลผลิต ได้แก่ 1) มีกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยชุมชน/ท้องถิ่น                             

2) มีประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรคัดกรองและมีกำรเฝ้ำระวังปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำวะผู้สูงอำยุ                

มีกำรสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุที่ดี 3) มีประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรบริกำรสุขภำวะผู้สูงอำยุที่

                                           
77ขุ.จู. (ไทย) 25/341/579.    
78ขุ.จู. (ไทย) 25/343/579. 
79ที.ม. (ไทย) 10/373/301. 
80ขุ.จู. (ไทย) 25/344/579. 
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เหมำะสม และมีกำรดูแลสุขภำวะผู้สูงอำยุตนเอง (Self Care) 4) มีกำรสร้ำงและใช้นวัตกรรมด้ำนสุข

ภำวะผู้สูงอำยุเพื่อกำรดูแลสุขภำวะผู้สูงอำยุของประชำชนในชุมชน 

 1.3 เชิงผลลัพธ์ ได้แก่ 1) พฤติกรรมสุขภำวะผู้สูงอำยุที่ถูกต้อง 2) ลดอัตรำกำรป่วย

ตำยด้วยโรควิถีชีวิต 3) ลดควำมรุนแรงของโรคที่เกิดจกกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 4) ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน

สุขภำวะผู้สูงอำยุ 

2. ประเด็นมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ  

 2.1 เชิงกระบวนการ ได้แก่ 1) องค์กรภำคีเครือข่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรด้ำน

สุขภำวะผู้สูงอำยุของชุมชน 2) ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

 2.2 เชิงผลผลิต ได้แก่ 1) มีองค์ภำคีเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสุขภำวะ

ผู้สูงอำยุของชุมชน 2) ประชำชนมีควำมตระหนักในกำรพึ่งตนเองด้ำนสุขภำวะผู้สูงอำยุ 

 2.3 เชิงผลลัพธ์ ได้แก่ 1) เกิดเอกภำพในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำวะผู้สูงอำยุ

จังหวัดพะเยำของชุมชน 2) คุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชนดีขึ้น 

ผลลัพธ์ที่คำดหวัง คือ ควำมยั่งยืน 3 ข้อ ได้แก่ 1) นโยบำยสำธำรณะ ที่เอ้ือต่อสุขภำวะ

ผู้ สู งอำยุดี  (Healthy public policy) 2)  ชุ มชนสุขภำวะผู้ สู งอำยุ ดี  (Healthy community)                            

3) สิ่งแวดล้อมดี พลังงำนสะอำด (Green community) เป็นต้น 

 

4.5 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำเรื่องกระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้            

อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชนสี่เผ่ำในจังหวัดศรีสะเกษ จำกกำรวิจัยผู้วิจัยสำมำรถสรุปเป็น                              

องค์ควำมท่ีได้จำกกำรวิจัย ดังปรำกฏในภำพที่ 4.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 แสดงกระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชนสี่เผ่ำในจังหวัดศรีสะเกษ 
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ูงอ
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กำย 

อำรมณ์ 

สติปัญญำ 

สังคม 

ควำมเสื่อมโทรม 

ควำมเจ็บป่วย 

คนในครอบครัว 

เพ่ือน 

องค์กร 

ซึมเศร้ำ 

เหงำ 

โดดเดียว 

ควำมจ ำ 

กำรรับรู้ 

สมำธิสั้น 

1) ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้และกำร
มีงำนท ำในผู้สูงอำยุ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร
น ำควำมรู้ 
3)  ส่ ง เสริมให้ผู้สู งอำยุสำมำรถ
พึ่งตนเอง 

เกิดจำก 

(1) ผู้สูงอำยุมีกำรศึกษำน้อย 
(2) ผู้ สู งอำยุ สุ ขภำพร่ ำ งกำย ไม่
แข็งแรงมีโรคประจ ำตัว 
(3) ผู้สูงอำยุประสบปัญหำหนี้สิน 
(4) ผู้สู งอำยุถูกทอดทิ้ งจำกบุตร
หลำน 
(5) กำรใช้บริกำรด้ำนสุขภำพของ
ผู้สูงอำย ุ

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ ไตรสิกขำ 

ศีล 

สมำธิ 

ปัญญำ 
ภำวนำ 4 

ศีล จิต ปัญญำ กำย 

ออกก ำลังกำย 

อำหำร 

อดิเรก อำรมณ์ 

อนำมัย 
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 กระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชนสี่เผ่ำ
ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรำกฏในภำพที่ 4.1 เป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 4 
คือ กำรส่งเสริมและพัฒนำบริหำรสำธำรณะของท้องถิ่นที่มีคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยก ำหนด
รำยละเอียดไว้ในแนวทำงพัฒนำ ประกอบด้วย 
 1. กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ดูแลผู้สูงอำยุ เพ่ือกำรจัดบริกำรแก่ผู้สูงอำยุที่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือและมีภำวะพ่ึงพิงผ่ำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนสำธำรณสุขในเชิงนโยบำย 
 2. สร้ำงมำตรฐำนรูปแบบกำรจัดบริกำรของท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุ 
คนพิกำร ที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยสะดวก โดยไม่มีข้อจ ำกัดของร่ำงกำยเป็นอุปสรรค พร้อมทั้ง
กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดบริกำรเชิงรุกเพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม 
 3. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขในกำรยุติภำวะทุพโภชนำกำร          
ทุกรูปแบบ และแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรสำรอำหำรของผู้สูงอำยุ  
 จำกกำรศึกษำข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ของผู้สูงอำยุ ท ำให้ผู้วิจัยได้ทรำบถึงปัญหำและควำม
ทุกข์ของผู้สูงอำยุในด้ำนของสุขภำพร่ำงกำย กำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่
จำกลูกหลำนเท่ำที่ควร ส่วนใหญ่ไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ อีกทั้งยังประสบกับภำระหนี้สิน 
ท ำให้ผู้วิจัยมีกำรก ำหนดกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุขึ้น กล่ำวคือ 
 1) กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองในเบื้องต้น โดยกำรเชิญ
วิทยำกรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลที่มีควำมรู้โดยตรงมำให้ข้อมูลในประเด็นเรื่องโรคภัยต่ำง  ๆ          
ที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอำยุ สำเหตุของกำรเกิดโรค วิธีกำรป้องกันกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัย
ของตนเอง กำรป้องกันดูแลโรคติดต่อทำงเพศ ผลจำกกำรฝึกอบรม พบว่ำ ผู้สูงอำยุให้ควำมสนใจมำก
และได้ซักถำมในเรื่องของสำเหตุของกำรเกิดโรคต่ำง ๆ เช่น มีอำกำรแบบนี้น่ำจะเป็นโรคอะไร เป็นต้น 
 2) กำรส่งเสริมปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนอำชีพ 
เช่น กำรจักสำนจำกวัสดุที่มีในท้องถิ่น กำรทอผ้ำ หรือด้ำนของหมอโบรำณจำกผู้ช ำนำญ โดยเฉพำะ
ในหมู่บ้ำน เพ่ือให้คนในชุมชนได้สำนต่อ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นพบว่ำ ผู้สูงอำยุตั้งใจถ่ำยทอดด้วยควำมเต็มใจ 
และเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเองมำกขึ้น รู้สึกว่ำตนเองได้สร้ำงประโยชน์ให้กับหมู่บ้ำนของตนอีกทั้ง
ท ำให้ผู้สูงอำยุได้พูดคุยสนทนำกันอย่ำงสนุกสนำน เห็นรอยยิ้มที่มีควำมสุข 
 3) กำรจัดสวัสดิกำรยำสำมัญประจ ำบ้ำนที่ใช้ในกำรรักษำเบื้องต้นกับผู้สูงอำยุ โดยมีผู้วิจัย
หลัก เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลแต่ละอ ำเภอร่วมกันจัดหำยำสำมัญประจ ำบ้ำนให้ได้ยำตำมที่ผู้สูงอำยุ
ต้องกำร โดยที่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ซึ่งได้มีอำสำสมัครชุมชนคอยให้บริกำรและค ำแนะน ำกำรใช้ยำให้
ถูกวิธี ณ จุดบริกำร เป็นกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัยอีกทำงหนึ่ง 
 4) ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของผู้สูงอำยุที่ปกติมีอยู่แล้วแต่เป็นกำรออกก ำลังกำยแค่
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ให้เพ่ิมข้ึนเป็นสัปดำห์ละ 3 ครั้ง โดยมีผู้น ำออกก ำลังกำย 1 คน  
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 5) ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นควำมส ำคัญ และหันมำดูแลผู้สูงอำยุมำกขึ้นจำกเดิม ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรดูแลด้ำนร่ำงกำย หรือสภำพจิตใจให้เหมือนกับในอดีตที่ลูกหลำนจะเชื่อฟังค ำสั่งสอน                        
ให้กำรเคำรพผู้สูงอำยุคิดว่ำท่ำนเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์มำก่อน รู้เห็นสิ่งต่ำง ๆ มำมำกกว่ำ ให้ทุกคน
หันมำใส่ใจพูดคุย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำกกับสภำพจิตใจส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 องค์ควำมรู้กระบวนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม

ของชนสี่เผ่ำในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย  5อ. กล่ำวคือ 

  (1) อาหาร คือ ผู้สูงอำยุต้องรับประทำนอำหำรให้ตรงเวลำ ครบ 5 หมู่ โดยเฉพำะอำหำร

ที่ย่อยง่ำย ผัก ปลำ ผลไม้ งดกำรบริโภคอำหำรพื้นเมืองประเภท ดิบ สุรำ เพรำะอำหำรและน้ ำดื่มเป็น

สิ่งจ ำเป็นต่อร่ำงกำย ท ำให้ชีวิตด ำรงอยู่ได้ช่วยบ ำบัดควำมหิวกระหำย กำรบ ำรุงร่ำงกำยด้ วยอำหำร 

จึงต้องใช้ปัญญำไตร่ตรองว่ำอำหำรชนิดใดเป็นโทษต่อร่ำงกำยและไม่เป็นโทษต่อร่ำงกำย หำกไม่รู้จัก

พิจำรณำไตร่ตรอง ก็จะก่อให้เกิดทุกข์แก่ร่ำงกำยได้ ดังนั้น ทำงพระพุทธศำสนำจึงได้แนะน ำหลักใน

กำรบริโภคอำหำรไว้หลำยประกำร ได้แก่ กำรรับประทำนอำหำรที่ดีมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย อำหำรที่

เป็นธรรมชำติไม่มีกำรปรุงแต่งมำกเกินไป อำหำรที่ย่อยง่ำย รสไม่จัดเกินไป ไม่แสลงต่อธำตุภำยใน

ร่ำงกำย และท่ีส ำคัญต้องเป็นผู้มีสติและรู้ประมำณในกำรบริโภคด้วย 

 (2) ออกก าลังกาย ผู้สูงอำยุต้องพัฒนสุขภำวะของตนด้วยกำรออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ 

และต้องไม่หักโหมจนเกินไป นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ตลอดจนสภำวะแวดล้อมที่อยู่สะอำด

เหมำะสม ที่ส ำคัญกำรท ำสมำธิ สวดมนต์ จะช่วยเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้สูงอำยุได้เป็นอย่ำงดี หลักปฏิบัติ

ในกำรออกก ำลังกำยดีที่สุด ประหยัด และจัดว่ำเหมำะสมกับทุกเพศทุกวัยตำมพุทธวิธี ได้แก่ กำรเดิน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเดินจงกรม ซึ่งเป็นวิธีออกก ำลังกำยที่ให้ผลทั้งทำงกำยและใจควบคู่กันไปด้วย 

และกำรปรับเปลี่ยนกำรเคลื่อนไหว อิริยำบถทั้ง 4 ให้สม่ ำเสมอ เป็นประจ ำทุกวัน จะเป็นวิธีที่ช่วยให้

ร่ำงกำยแข็งแรง 

 (3) อารมณ์ ผู้สูงอำยุต้องมีอำรมณ์แจ่มใส สดชื่น ไม่ขุ่นมัว มีควำมรักเมตตำ ซึ่งกำรปฏิบัติ

ทำงด้ำนอำรมณ์ เป็นกำรปฏิบัติทำงใจเพื่อไม่ต้องป่วย คือ กำรรับรู้และเข้ำใจถึงธรรมชำติของสรรพสิ่ง

ทั้งหลำยตำมควำมเป็นจริง จะช่วยปรับสมดุลพลังในร่ำงกำย ก่อให้เกิดสมำธิ ร่ำงกำยผ่อนคลำย 

นอกจำกนี้กำรบริหำรจิตด้วยกำรปฏิบัติธรรม สมถกัมมัฏฐำน วิปัสสนำกัมมัฏฐำน ท ำให้จิตมั่นคง ให้

จิตอยู่กับปัจจุบันทุกขณะ ช่วยให้กำยผ่องใส อำรมณ์แจ่มใส 

 (4) อดิเรก สร้ำงสรรค์งำนอดิเรก เพ่ิมพูนคุณค่ำ เกื้อกูลสังคม ท ำกิจกรรมให้เพลิดเพลิน 

เช่น สอนศิลปวัฒนธรรม ฟังเทศน์ อ่ำนข่ำว หรือ ท ำเครื่องจักสำร ฆ่ำเวลำไม่ให้ว่ำงเปล่ำ  
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 (5) อนามัย คือ ผู้สูงอำยุต้องมีอนำมัยดีรวมไปถึงอนำมัยดีทั้งร่ำงกำย และใจ รักษำ

สุขภำพพลำนำมัยให้สะอำดอยู่เสมอ ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกภำครัฐ มีกำรจัดตั้งกลุ่ม อสม. 

เข้ำไปดูแลตรวจเยี่ยมผู้สูงอำยุ มีกำรนัดพบส ำหรับผู้สูงอำยุที่สำมำรถเดินทำงได้เอง พบปะกันที่วัด 

หรือศูนย์บริกำร อสม. โดยได้มีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่ผู้สูงอำยุ เป็นต้น 

  

 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการ
วิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ                     
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3) เพ่ือศึกษาการบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคม
วัฒนธรรมย่อยหลายๆ ส่วน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ในภาคอีสานของประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน ย่อมมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมไปจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ศาสนา 
ค าสอน สาวก ศาสนสถาน และพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้าน เป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการ
ผสมผสานทางลัทธิศาสนาหลายอย่างเข้าด้วยกัน โดยเลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องเหมาะสม
กับชีวิตประจ าวัน และวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นความเชื่อท่ีมีรูปแบบเฉพาะ ไม่อาจเรียกได้
ว่าเป็นไปตามหลักปรัชญาที่ถูกต้องของศาสนาใด และไม่ใช่ความเชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผลโดย
สิ้นเชิง โดยหลักแล้วศาสนาและความเชื่อชาวบ้านของชาวอีสานทั่วไปประกอบขึ้นด้วยรูปแบบความ
เชื่อ 3 อย่าง คือ การนับถือผี ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ไม่มี
ความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งด ารงอยู่โดยอิสระ ต่างมีการผสมผสานและกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกัน
และกัน ในลักษณะของการเกื้อกูลอาศัยส่งเสริมกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ผู้วิจัยสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 อัตลักษณ์ คือ จิตส านึกส่วนตัวและจิตส านึกร่วมในสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่า
ตัวเอง คือ ใครมีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอืนอย่างไร และจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายของ
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การแสดงออก ค าว่า “อัตลักษณ์” นั้น หมายถึงอะไร ซึ่งถ้าพูดกันง่าย ๆ ก็คือ สิ่งที่แสดงถึงความเป็น    
ตัวตนของคน ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เช่น กิริยาท่าทาง ภาษา และการ
แสดงออกต่อบุคคลอ่ืนกับลักษณะของตัวตนภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ คตินิยม                  
ความเชื่อและสิ่งยึดเหนียวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงค าทีต้่องการสื่อถึงค าพูดบางประการเพ่ือแสดง
ความเป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน เช่น เชื่อชาติ 
ภาษา วัฒนธรรมท้องถิน่และศาสนา เป็นต้น 
 วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยได้เลือกสรรปรับปรุงแก้ไขจนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและได้ใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสังคมซึ่ง
สังคมจะต้องปรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็นแนว
เดียวกันอย่างต่อเนื่องของสมาชิกในสังคมสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมต่อจากอดีตหรืออาจเป็น
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรืออาจรับเอาสิ่งที่เผยแพร่มาจากสังคมอ่ืน ๆ ทั้งหมดนี้หาก
สมาชิกยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติร่วมกันก็ย่อมถือว่าเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้น
จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามซึ่งเป็นผลมาจากระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม 
และวัตถุ มีการสร้างสมและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง
จนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผลทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมอันควรแก่การวิจัยเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริม เสริมสร้างเจตทัศนะ และ
แลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีพ
อย่างมีสันติภาพ สันติสุข และอิสรภาพอันเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรมของมนุษย์ 
 วัฒนธรรมจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุธรรม (Material Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์
คิดค้นของมนุษย์ที่สามารถน ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน                            
อันได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้สอย อาคารก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย เครื่องยนต์กลไก                         
งานจิตรกรรม เครื่องมือสมองกล เป็นต้น 
 2. วัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุธรรม (Nonmaterial Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่างเป็น
ตัวตนเป็นนามธรรมอันประกอบด้วย บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อต่าง ๆ ที่ผสมผสานอยู่ในวิถี
ชีวิตของมนุษย์ 
 จากความหมายและขอบข่ายดังกล่าววัฒนธรรมจึงมีขอบข่ายครอบคลุมความคิด                      
ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติต่อกันของคน และผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้น
และสั่งสมทั้งที่เป็นศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค  
ลักษณะส าคัญอัตลักษณ์ยังเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
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จะกระท าโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบในอีกด้านหนึ่ง อัตลักษณ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับมิติ 
“ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมากทั้งในด้านของอารมณ์ ความรู้สึกเรา เพราะมนุษย์ ให้
ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลกและ
ปริมณฑลของอัตลักษณ์และตัวตนที่มันซ้อนทับกันอยู่ จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 
ระดับ คือ ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม ที่จะใช้แสดงตน เช่น การที่สังคม
ก าหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าทีติ่ดตัวมา 
 5.1.2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ           
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพ่ือให้รู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิต และให้รู้เท่าทันของกฎธรรมชาติ                     
จนสามารถอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างปกติสุข หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุจะเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุได้น าไปประพฤติปฏิบัติวางตนได้ถูกต้องเหมาะสม                
ในฐานะที่อยู่ร่วมกันในสังคม และแก้ไขปัญหาชีวิตที่ส าคัญของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านสังคมการอยู่ร่วมกัน และด้านเศรษฐกิจและรายได้ การน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ด้วยการรักษากาย วาจา และช าระจิตให้สะอาด จึงเป็นการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้น มีความสุขได้ในปัจฉิมวัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง การประมวลค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศและบัญญัติ
ไว้ เป็นที่ทราบกันว่าภายหลังพุทธปรินิพพานแล้ว ได้มีการรวบรวมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
เป็นระบบครบถ้วน อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า คัมภีร์พระไตรปิฎก เพ่ือให้เป็นแหล่งสืบค้นค าสอนเดิมแท้
ของพระพุทธเจ้า และเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า พุทธธรรม จึงมีคุณค่าส าหรับวิถีชีวิตของ
มวลมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา ความสามารถของแต่ละบุคคล ที่จะน ามา
พัฒนาตนเองให้เกิดความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิต เพราะพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ค้นพบทางเดิน
ของชีวิต แล้วน ามาบอกกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืนเท่านั้น ดังที่พระองค์ตรัสว่า  “เธอทั้งหลายควรท าความ
เพียรเองเถิด ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกเท่านั้น ผู้บ าเพ็ญภาวนา ด าเนินตามทางนี้แล้วเพ่งพินิจอยู่                     
จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้” 
 พุทธธรรมเป็นการแนะแนวต้นแบบเพราะการแนะแนวพุทธธรรมนี้ ส่งเสริมให้บุคคลรู้จัก
ช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้รู้จักในเงื่อนไขเหตุปัจจัยและ
วิธีการ ซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วนตามหลักแนะแนว หลักพุทธธรรมหลายประการ ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สุข ตั้งแต่ขั้นต้นในการลงมือ
ปฏิบัติ กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่การรู้จักปฏิบัติตนที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเรียกว่า ความส ารวม
อินทรีย์ทั้งหลาย มีส ารวมตาส ารวมหู ส ารวมจมูก ส ารวมลิ้น ส ารวมกายและส ารวมใจ เพ่ือจะได้ใช้
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เป็นพ้ืนฐานของศีล คือ เจตนางดเว้นจากความชั่วทางกาย และเจตนางดเว้นจากความชั่วทางวาจา 
เรียกว่า พัฒนาด้านความประพฤติหรือพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ดี อันเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและ
ช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพึงพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์
เกื้อกูล ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ ท าให้เข้าใจและเห็น
ชีวิตที่มีคุณค่าเป็นความดีงาม พร้อมกับท าให้มีอายุยืนต่อไปด้วย ผู้สูงอายุจึงต้องศึกษาเรียนรู้และท า
ความเข้าใจหลักพุทธธรรม และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น 
 1. หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านกาย 
 (1) หลักไตรลักษณ์ หลักไตรลักษณ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ แปลว่าลักษณะ
ที่ทั่วไปหรือเสมอเหมือนกันแก่สิ่งทั้งปวง ซึ่งได้ความหมายเท่ากัน ความหมายของไตรลักษณ์ โดยย่อ                        
มีดังนี ้
  1) อนิจจตา ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและ
สลายไป 
  2) ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดัน 
ฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้อยู่ใน
สภาพนั้นไม่ได้ ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความเสมออย่างแท้จริง หรือความพึง
พอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหา และก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน 
  3) อนัตตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมัน สิ่งทั้งหลายประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ อันสัมพันธ์เนื่องกัน เกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอด เวลาไม่ขาดสายจึงเป็นภาวะที่ไม่เที่ยง 
เมื่อต้องเกิดดับไม่คงที่และเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยก็ย่อมมีความบีบคั้น กดดัน ขัดแย้งและแสดง
ถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว เมื่อทุกส่วนเป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นต่อเหตุ
ปัจจัยเช่นนี้ ก็ย่อมไม่เป็นตัวของตัว มีตัวตนแท้จริงไม่ได้ 
 คุณค่าของไตรลักษณ์ ค าสอนต่าง ๆ มักอ้างอิงถึง อนิจจตา คือ ความไม่เที่ยง มากกว่า
ลักษณะอ่ืนอีกสองอย่าง ทั้งนี้เพราะความไม่เที่ยง เป็นภาวะที่ปรากฏชัดมองเห็นง่าย ส่วนทุกขตาเป็น
ภาวะที่มองเห็นยากปานกลางจัดเป็นอันดับสอง และอนัตตาเป็นภาวะที่ประณีตมองเห็นได้ยากที่สุด 
จัดเป็นล าดับสุดท้าย อนิจจตามองเห็นได้ง่าย จึงเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะน าเข้าสู่ความเข้าใจทุกขตา
และอนัตตาต่อไปประการหนึ่ง 
 พุทธพจน์ที่แสดงให้เห็นคุณค่าทางจริยธรรม 2 ประการของไตรลักษณ์ คือ 
 1. สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปธรรมดาเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมดับไป ความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข 
 2. สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงท าหน้าที่ให้ส าเร็จ
ด้วยความไม่ประมาทเถิด 
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 คุณค่าทางจริยธรรมข้อ 2 นี้ จะต้องใช้กับเรื่องของชีวิตและกิจต่อโลกทุกขั้น ทุกระดับ
ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยส่วนตัวจนถึงความเรียบร้อยดีงามของสังคมส่วนรวม ตั้งแต่ประโยชน์ขั้นต้นจนถึง
ประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพย์ของคฤหัสถ์ จนถึงการบ าเพ็ญ
เพียรแสวงหาโพธิญาณของพระพุทธเจ้า และคุณค่าสองข้อนี้สัมพันธ์กันและเสริมกัน เมื่อปฏิบัติให้ได้
คุณค่าครบทั้งสองอย่าง จึงจะได้รับประโยชน์บริบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. คุณค่าด้านจิตใจ หรือคุณค่าเพ่ือความหลุดพ้นเป็นอิสระคุณค่าด้านนี้ เป็นเรื่องเกี่ยว
ด้วยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ และส าคัญ ตามปกติผู้เจริญปัญญาด้วยการ
พิจารณาไตรลักษณ์ จะพัฒนาความเข้าใจต่อโลกและชีวิตให้เข้มคมชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับมีความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพจิต เป็นขั้นตอนส าคัญ 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเกิดความรู้เท่าทันสังขาร มองเห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และ
ความไม่เป็นตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลาง จะมีความรู้สึกท านองเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้น ก่อนนั้นเคย
ว่าสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสภาพปรุงแต่ง ล้วนไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป ไม่อาจคง
สภาพเดิมอยู่ได้ 
 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อความรู้เทา่ทันนั้นพัฒนาต่อไป จนกลายเป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริง
ปัญญาเจริญเข้าสู่ภาวะที่สมบูรณ์ เรียกว่า รู้เท่าทันธรรมดาอย่างแท้จริง ความรู้ สึกเบื่อหน่ายรังเกียจ
และอยากจะหนีให้พ้นไปเสียนั้นก็จะหายไป กลับรู้สึกเป็นกลาง ทั้งไม่หลงใหล ไม่ติดใจ แต่ก็ไม่รังเกียจ
ไม่พัวพัน แต่ก็ไม่เหม็นเบื่อมีแต่ความรู้สึกชัด ตามที่มันเป็นและความรู้สึกโปร่งโล่งเป็นอิสระ                      
พร้อมด้วยท่าทีของการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้น ๆ ไป ตามความสมควรแก่เหตุผลและตามเหตุปัจจัย 
พัฒนาการทางจิตปัญญาขั้นนี้ ในระบบการปฏิบัติของวิปัสสนา เรียกว่า สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอัน
เป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและจ าเป็น ในการที่จะเข้าถึงความรู้
ประจักษ์แจ้งสัจจะ และความเป็นอิสระของจิตโดยสมบูรณ์ 
 2. คุณค่าด้านการท ากิจ ในด้านการท ากิจ คือ ปฏิบัติหน้าที่การงานหรือท าสิ่งที่ควรท า
นั้น เป็นธรรมดาที่ว่าปุถุชนทั้งหลายมักมีความโน้มเอียง กล่าวคือ 
  ก) เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นเข้าแล้ว มีภัยมาถึงตัว เกิดความจ าเป็นเฉพาะหน้า จึงหันมาเอา
ใจใส่ปัญหาหรือกิจที่จะต้องท า แล้วดิ้นรนพยายามแก้ไขปัญหาหรือท าการนั้น ๆ ซึ่งบางคราวก็แก้ไข
หรือท าได้ส าเร็จ แต่บางทีก็ไม่ทันการต้องประสบความสูญเสียหรือถึงกับพินาศย่อยยับ แม้ถึงจะแก้ไข
หรือท าได้ส าเร็จก็ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายมาก และยากที่จะส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี หรืออาจ
เรียกว่า ส าเร็จอย่างยับเยิน ถูกครอบง า และบงการของกิเลสทั้งหลาย เช่น ความโลภ ความโกรธ 
ความหลงความชอบชัง ความริษยา เป็นต้น 
  ข) ยามปกติอยู่สบาย หรือแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้ ท ากิจเฉพาะหน้าเสร็จไปทีหนึ่งแล้ว
ก็นอนกายนอนใจ เฝ้าแสวงหาแส่เสพแต่ความสุขส าราญ หลงใหลมัวเมาในความปรนเปรอ บ ารุง
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บ าเรอ หรือไม่ก็เพลิดเพลินติดในความปกติสุขอยู่สบายไปชั่ววันๆ ไม่คิดค านึงถึงที่จะป้องกันความ
เสื่อมและภัยที่อาจมาถึงในวันข้างหน้า พอทุกข์บีบคั้น ภัยถึงตัวจ าเป็นเข้าก็เร่งแก้ไข เมื่อผ่านพ้นไปได้
ก็นอนเสพสุขต่อไปอีกปฏิบัติเวียนวนอยู่ในวงจรเช่นนี้ จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่ไม่อาจแก้ไขได้ทันการ
หรือแก้ไขส าเร็จอย่างยับเยินเกินกว่าจะด ารงอยู่ต่อไปได้ ก็เป็นอันจบสิ้น สภาพความเป็นอยู่หรือการ
ด าเนินชีวิตอย่างที่กล่าวมานี้ เรียกว่า ความประมาท ซึ่งละเลยทอดทิ้ง ไม่เห็นความส าคัญ ไม่
กระตือรือร้นขวนขวาย ขาดความเพียรพยายาม 
 ความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามกับที่กล่ าวมาแล้วนั้น เรียกว่า ความไม่
ประมาท หรืออัปปมาท หมายถึง ความเป็นอยู่อย่างพากเพียร โดยมีสติเป็นเครื่องเร้าเตือนและ
ควบคุมคือ ส านึกอยู่เสมอถึงสิ่งจะต้องเว้น และสิ่งที่จะต้องท า มองเห็นความส าคัญของกาลเวลา
กิจกรรมและเรื่องราวทุกอย่างแม้ท่ีเล็กน้อย ไม่ยอมถล าพลาดไปในทางเสื่อมเสีย และไม่ทอดทิ้งโอกาส
ส าหรับความดีงาม ความเจริญ ด าเนินสู่จุดมุ่งหมายในทางแห่งดีงาม ไม่หยุดยั้งและคิดเตรียมการโดย
รอบคอบ ลักษณะส าคัญของอัปปมาท หรือความไม่ประมาท มี 3 อย่าง คือ 
  (1) เห็นคุณค่าและความส าคัญ ของเวลาที่ผ่านไปทุกๆขณะ ไม่ปล่อยกาละและโอกาสให้
ผ่านไปเสียเปล่า ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าให้คุ้มและเกิดประโยชน์ 
  (2) ไม่หลงระเริง ไม่มัวเมา ระมัดระวังควบคุมตนอยู่เสมอ ที่จะไม่ให้เผลอพลาดลงไปใน 
ทางผิด ไม่ปล่อยตัวให้ถล าลงไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือที่จะท ากรรมชั่ว 
  (4) เร่งสร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สุข กระตือรือร้นขวนขวายในการท ากิจ
หน้าที่ไม่ละเลย แต่ขะมักเขม้นในการพัฒนาจิตปัญญา และท าอย่างรอบคอบ เรียกว่า ความไม่
ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย 
 (2) ขันธ์ 5 
 ขันธ์ 5 เป็นส่วนประกอบ 5 อย่างของชีวิต สิ่งทั้งหลายที่มองเห็น ในรูปของส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ที่มาประชุมกันเข้า ตัวตนแท้ ๆ ของสิ่งทั้งหลายไม่มี เมื่อแยกส่วนต่าง ๆ ที่มาประกอบกันเข้า
นั้นออกไปให้หมด ก็จะไม่พบตัวตนของสิ่ งนั้น สภาพของสิ่งทั้งหลายในรูปของการประชุม 
ส่วนประกอบเช่นนี้ พุทธธรรมได้แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งวัตถุและจิตใจหรือทั้ง
รูปธรรมและนาม ธรรม การแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น ในพระสูตรได้แสดงแบบขันธ์ 5 วิธีแบ่ง
แบบขันธ์ 5 พุทธธรรมแยกแยะชีวิต พร้อมทั้งองคาพยพทั้งหมดที่บัญญัติเรียกว่า “สัตว์” “บุคคล” 
ฯลฯ ออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ 5 ประเภท หรือ 5 หมวด เรียกทางธรรมว่า เบญจขันธ์ คือ  
  (1) รูป ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของ
ร่างกาย หรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของสสารพลังงาน
เหล่านั้น 
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  (2) เวทนา ได้แก่ ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง 5 และ
ทางใจ 
  (3) สัญญา ได้แก่ ความก าหนดได้หรือหมายรู้ คือ ก าหนดรู้อาการเครื่อง หมายลักษณะ
ต่างๆ อันเป็นเหตุให้จ าอารมณ์นั้น ๆ ได ้
  (4) สังขาร ได้แก่ องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวน า ซึ่งแต่ง
จิตให้ดีหรือให้ชั่ว หรือเป็นกลาง ๆ และการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ให้เป็นไปต่าง ๆ เป็นที่มา
ของกรรม เช่น ศรัทธา สติ หิริ โอตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ปัญญา โลภะ โทสะ โมหะ 
มานะ ทิฐิ เป็นต้น เรียกรวมอย่างง่าย ๆ ว่าเครื่องปรุงของจิต เครื่องปรุงของความคิด หรือเครื่องปรุง
ของกรรม 
  (5) วิญญาณ ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง 5 และทางใจ คือ การเห็น                       
การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่าง ๆ ขันธ์ทั้ง 5 อาศัยซึ่งกันและกัน รูปขันธ์ เป็นส่วนกายนาม
ขันธ์ทั้งสี่ เป็นส่วนใจ กายกับใจท าหน้าที่เป็นปกติ และประสานสอดคล้องกัน ชีวิตจึงจะด ารงอยู่ได้
ด้วยดี เช่น กิจกรรมของจิตใจต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโลก ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยอารมณ์ คือ รูป  
กลิ่น รส และสิ่งต้องกาย ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้นและกาย อารมณ์ท้ัง 5 ก็ดี ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ก็ดี ต่างก็เป็นรูปธรรมอยู่ในรูปขันธ์ คือ เป็นฝ่ายกาย ส่วนด้านจิตใจถือกายเป็นเสมือนอุปกรณ์
ส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นมารับใช้กิจกรรมของจิตใจ จึงถือว่าจิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมของชีวิต มี
ความกว้างขวาง ซับซ้อนและลึกซึ้งมาก เป็นที่ให้คุณค่าและความหมายแก่ชีวิต และเก่ียวข้องโดยตรง 
 2. หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ 
 (1) การรักษาศีล ประพฤติธรรม 2 ประการ คือ (1) ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล หรือ 
สิกขาบท 5 ดังนี้ 
  1. เว้นปาณาติบาต คือ ไม่ท าลายชีวิต ได้แก่ ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่
ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านชีวิตร่างกาย 
  2. เว้นอทินนาทานา คือ ไม่เอาของที่เขาไม่ได้ให้ การไม่ลักขโมย ได้แก่ ความ
ประพฤติ หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืน ทางด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ 
  3. เว้นกาเมสุมิจฉาจารา คือ ไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายได้แก่ ความประพฤติ 
หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืน ทางด้านคู่ครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไม่ผิด
ประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจในคู่ครองของตนเอง 
  4. เว้นมุสาวาทา คือ ไม่พูดเท็จ ได้แก่ ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่ปราศ 
จากการเบียดเบียนผู้อ่ืน ด้วยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวง ตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งท าลาย 
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  5. เว้นจากของเมา คือ “เจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัย            
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท” ได้แก่ ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิต ที่ปราศจากความประมาท
พลั้งพลาดมัวเมา เนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ท าให้เสียสติสัมปชัญญะ 
 จะเห็นได้ว่า การรักษาศีล ช่วยส่งเสริมพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเกิด
ความเคารพในสิทธิของคนอ่ืน ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของกันและกันให้เป็นไปโดย
ชอบธรรม ปราศจากการเบียดเบียนท าร้ายกัน สังคมย่อมสงบสุขร่มเย็น แต่ถ้าขาดศีลแล้วสังคมส่วน
ใหญ่ย่อมหาความสงบสุขร่มเย็นได้ยาก เพราะจะเกิดการแข่งขันในทางท่ีประทุษร้ายต่อกันมากยิ่งข้ึน 
 (2) การรักษาเบญจธรรม เป็นธรรมที่เกื้อกูลผู้รักษาเบญจศีลไว้ประจ าใจมี 5 ประการ 
ดังนี้ 
 (1) เมตตาและกรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน อยากให้คนอ่ืนมี
ความสุขความเจริญ และความสงสารคิดอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์ พ้นภาวะวิกฤติที่เขาก าลังประสบอยู่
ใช้กับศีลข้อที่ 1 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิต บุคคลควรเจริญเมตตาและกรุณา ซึ่งมีคุณูปการแก่
สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ 
 (2) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพในทางสุจริต คู่กับศีลข้อที่ 2 ซึ่งหมายเอาการ
ปฏิบัติครบวงจร ครอบคลุมไปถึงด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตที่เรียกว่า สัมมาอาชีวะ 
 (3) กามสังวร หมายถึง ความสังวรในกาม หรือ ความส ารวมระวังยับยั้งควบคุมตนเอง
ในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส คู่กับศีลข้อที่ 3 
 (4) สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ หรือความซื่อตรง คู่กับศีลข้อที่ 4 
 (5) สติสัมปชัญญะ หมายถึง การระลึกได้และรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอ คือ “พัฒนาตนเองให้
เป็นคนรู้จักยั้งคิด รู้จักตัวเองเสมอ เห็นรูปทางตาแล้ว.... ฟังเสียงทางหูแล้ว... ดมกลิ่นทางจมูกแล้ว ....
ฯลฯ รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่” ระวังไม่
ประมาทในการด าเนินชีวิต 
 เบญจธรรมทั้ง 5 ประการนี้ เมื่อผู้สูงอายุได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความ
เมตตารักใคร่ต่อกัน ท าให้รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้ว ยังรู้จักเลือกด าเนินชีวิตไปในทางที่ชอบ 
เว้นจากการละเมิดในหญิงหรือชายอันเป็นที่รักของบุคคลอ่ืน มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ท างานโ ดยมี
สติสัมปชัญญะก ากับ คือ มีความระมัดระวัง รู้จักยั้งคิดพิจารณา เห็นคุณโทษในสิ่งต่าง  ๆ บ าเพ็ญตน
เกื้อกูลต่อกัน 
 จะเห็นได้ว่า การที่ผู้สูงอายุรักษาศีล ประพฤติธรรม เป็นความประพฤติดีงาม สุจริตกาย
วาจาและใจ เช่น การรักษาศีล 5 เป็นต้น นั้น โดยสาระของศีลอยู่ที่เจตนา ได้แก่ การไม่คิดล่วงละเมิด 
และการไม่คิดเบียดเบียนผู้อ่ืน รวมทั้งการส ารวมระวังคอยปิดกั้นช่วยส่งเสริมแก้ไขให้ผู้สูงอายุสามารถ
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ควบคุมชีวิต ด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา เป็นระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันรวมถึง
การจัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย เกื้อกูลแก่การด ารงอยู่ด้วยดี ให้เกิดความผาสุกแห่งสมาชิกท้ังปวง 
 (3) บุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ เป็นระบบวิธีของมรรค จัดรูปขั้นตอนใหม่เป็นหลักท่ัวไปที่
เรียกว่า บุญกิริยาหรือบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการนั้น คือ  
  1. ทาน คือ ท าบุญด้วยการให้ การสละ การเผื่อแผ่แบ่งปัน เป็นการ ให้เพ่ือการ
อนุเคราะห์ เช่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ขาดแคลนบ้าง ให้เพ่ือสงเคราะห์ เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ
สมานไมตรี แสดงน้ าใจสร้างสามัคคีบ้าง ให้เพ่ือบูชาคุณงามความดี เพ่ือยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนดี
บ้าง เป็นการให้ในด้านทรัพย์สิน สิ่งของ ปัจจัยเครื่องใช้ยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มี ให้ความรู้ศิลปะ
วิทยาการ ให้ค าแนะน าสั่งสอน บอกแนวทางด าเนินชีวิต หรือให้ธรรมก็มี ให้ความมีส่วนร่วมในการ
บ าเพ็ญกิจที่ดีงาม ก็มี ตลอดจนให้อภัย ที่เรียกว่า อภัยทาน 
  2. ศีล คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล ประพฤติปฏิบัติดีงาม และการหาเลี้ยงชีพในทาง
สุจริต ความมีระเบียบวินัยและความมีกิริยามารยาทงดงาม เฉพาะอย่างยิ่งเน้นศีลในระดับการไม่
เบียดเบียนหรือการอยู่ร่วมกันด้วยดี โดยสงบสุขในสังคม กล่าวคือ การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ร่างกาย การไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกัน การไม่ละเมิดของรัก ไม่ประทุษร้ายจิตใจ
ลบหลู่เกียรติ ท าลายวงศ์ตระกูลซึ่งกันและกัน การไม่หักรานลิดรอนผลประโยชน์กัน ด้วยวิธี
ประทุษร้ายทางวาจา และการไม่ซ้ าเติมตนเองด้วยสิ่งเสพติด ซึ่งท าให้เสื่อมทรามเสียสติสัมปชัญญะ          
ที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งป้องกันจากความผิดพลาดเสียหาย และคุ้มตัวไว้ในคุณความดี 
  3. ภาวนา คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา ด้วยการฝึกปรือจิตและปัญญา การอบรม
จิตใจให้เจริญขึ้น ด้วยคุณธรรมต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง มั่นคงหนักแน่น และให้มีปัญญารู้เท่าทันสังขาร หรือ
ที่เรียกว่ารู้เท่าทันโลกและชีวิต ภาวนานี้ ก็คือ สมาธิภาวนาและปัญญา ภาวนาในไตรสิกขานั่นเอง                 
มีความหมายคลุม ตั้งแต่สัมมาวายามะที่ให้เพียรละกิเลส เพียรอบรมปลูกฝังกุศลธรรม ในหมวดสมาธิ
ที่เรียกได้ว่า รู้เท่าทันโลกและชีวิต จนมาถึงการมีสัมมาทิฏฐิ และความด าริที่ชอบประกอบ ด้วยเมตตา
กรุณา ในสัมมาสังกัปปะที่เป็นหมวดปัญญา วิธีการและข้อปฏิบัติเป็นการแสวงหา และช าระจิตใจด้วย
การสดับธรรม รวมถึงการอ่าน ที่เรียกว่า สวนะ การแสดงธรรม สนทนาธรรม ตลอดจนการแก้ไข
ปลูกฝังความเชื่อความเห็นความเข้าใจถูกต้อง การเจริญเมตตา และการควบคุมขัดเกลากิเลส
โดยทั่วไป 
 จะเห็นได้ว่า การบ าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ การบ าเพ็ญทานมัย สีลมัย ภาวนามัย                    
การท าบุญนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีจิตใจดี รู้จักการให้ การเสียสละ ขจัดความโลภ จะน า
ความสุขมาให้ และเป็นการเตรียมเสบียงไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ผู้สูงอายุที่หมั่นบ าเพ็ญบุญจะได้รับ
อานิสงส์ คือ มีความสุขความเจริญในชีวิต มีจิตใจบันเทิงเกิดความสุขใจยินดีในกุศลที่ได้กระท านั้น      
ทั้งในโลกนี้ คือปัจจุบันชาติและในโลกหน้าอีกด้วย การที่ผู้สูงอายุได้ประสบกับโลกธรรม หรือ ธรรมะ



 
119 

 

ประจ าโลก อันได้แก่ ฝ่ายน่าชอบ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และฝ่าย ไม่น่าชอบใจ คือ เสื่อมลาภ 
เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ผู้สูงอายุได้ประสบกับสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วมากมาย ต้องน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์กับการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านจิตใจ จะต้องพิจารณาให้เห็นความจริง ให้รู้เท่าทันความ
เป็นจริงนั้น และมองให้เห็นประโยชน์ให้ได้ การที่ได้เผชิญกับโลกธรรมที่ผ่านมา หากผู้สูงอายุมีวิธีการ
มอง วิธีคิดท่ีถูกต้องและได้ผล นั่นคือ การได้พบกับอนิจจัง ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลง เมื่อรู้เท่าทันและ
เห็นประโยชน์จากมันได้การยอมรับกับสภาพความจริง จะท าให้สภาพจิตนิ่ง ชีวิตก็สงบมั่นคง                      
ไม่มีทุกข์ก็มีความสุขสบายในที่สุด 
 5.1.3 การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต เกิดพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจในชีวิต ความเป็นอยู่
ในปัจจุบัน ภาคภูมิใจ และรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ คิดว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ าสนใจ                    
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรุ่นลูกหลานและคนวัยเดียวกัน ปราศจากความทุกข์ วิตกกังวล ซึมเศร้า 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  คุณค่าทางชีวิตที่ส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืน
ขึ้นอยู่กับคุณค่าทางด้านจิตใจและปัญญาเป็นคุณค่าสูงสุดของผู้สูงวัย มีปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการมี
อายุยืนด้านต่าง ๆ กล่าวคือ 
 (1) ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุที่มีอายุยืน มีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายไม่แกร่งแย่งแข่งขัน                     
มีความสันโดษไม่ฟุ่มเฟือย มีจิตใจเอ้ืออารี ไม่กังวล ไม่เครียด ไม่หงอยเหงาเศร้าสร้อย ท ากิจกรรม          
ต่าง ๆ ด้วยความกระปรี้กระเปร่า สดชื่นอยู่เสมอ ไม่ผูกใจเจ็บพยาบาทใคร ๆ ท าอะไรจิตใจจดจ่อ 
จริงจัง มีความสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ มีความสันโดษ ใจกว้างหนักแน่น มีอารมณ์ขันไม่โกรธ มองโลกใน
แง่ดี รู้จักท าจิตใจให้สงบ และปล่อยวาง 
 (2) ด้านกายภาพ ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนส่วนใหญ่ร่างกายสมส่วน คุณภาพในการพักผ่อนดี     
ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่มีโรคประจ าตัว นอกจากความเสื่อมของวัยชรา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
รับประทานอาหารธรรมชาติ เน้นอาหารพืชผัก รับประทานอาหารช้าและปริมาณไม่มาก 
 (3) ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในถิ่นที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ ปราศจากควันพิษ อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้สมบูรณ์ รับประทานอาหารพ้ืนบ้าน เช่น                 
ผักผลไม้ ปลา ไม่นิยมอาหารตะวันตก อาหารส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของผงชูรสมาก 
 (4) ด้านสังคม มีครอบครัวที่อบอุ่น ลูกหลานดูแลใกล้ชิด เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
ประเพณตี่าง ๆ ที่สังคมจัดขึ้น  
 (5) ด้านปัญญา รู้เท่าทันชีวิตสังคมและโลก มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารและท ากิจที่สบายแก่ตนเอง 
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 การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีพ้ืนฐานส าคัญอยู่ที่การเรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์ การขาดความสมดุลของธาตุตามธรรมชาติ 
เป็นเหตุให้ร่างกายอ่อนแอและเป็นบ่อเกิดแห่งโรค การดูแลรักษาสุขภาพก็คือ การท าให้ร่างกายได้
สมดุล ซึ่งมีทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอ การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีและ
ยาฆ่าแมลง สังคมในยุคปัจจัยอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางด้าน
โภชนาการมีแนวโน้มท าให้สถิติผู้มีอายุยืน หรือประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้สูงอายุเหล่านี้
ไม่ใช่ผู้ที่จะด าเนินชีวิตไปเรื่อย ๆ เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือรัฐบาลเท่านั้น แต่ผู้สูงอายุเหล่านี้ยัง
สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างยิ่งหรืออาจกล่าวได้ว่าด้วยประสบการณ์การสั่งสมความรู้และ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ผู้สูงอายุอาจมีประโยชน์มีคุณค่าหรือมีคุณภาพต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติได้ ทฤษฎีทางด้านชีววิทยาได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระโดยจะมองความ
สูงอายุทางด้านความเสื่อมถอย และความดับของสภาวะการมีชีวิตของร่างกายภายหลังการ
เจริญเติบโตเต็มที่แล้วตามกาลเวลา ส่วนทฤษฎีทางจิตวิทยา จะมองความสูงอายุโดยพิจารณาความจ า 
การเรียนรู้ สติปัญญา อารมณ์ เป็นต้น และทฤษฎีสังคมวิทยา มองความสูงอายุในลักษณะของ
ภาวการณ์ปรับตัวทางสังคม และบุคลิกภาพของคนว่า ในวัฏจักรแห่งชีวิตของคนจะมีพลวัตรทาง
สังคมในตัวเองที่คนจะต้องปรับโดยการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่ให้สมดุลเพ่ือความอยู่
รอดในสังคม ผลของการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยลงของ
สภาพร่างกาย จิตใจ ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน  
 การดูแลตนเองและการด ารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ความสามารถของ
ร่างกายจะเริ่มลดลงภายหลังอายุ 30 ปี แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและอย่างช้า  ๆ ในวัย
สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้สติปัญญา อารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้สูงอายุเสื่อมลง                 
การสูญเสียสถานภาพทางสังคม และการสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว เนื่องจากบุตรหลานต้อง
แยกออกไปมีครอบครัวใหม่จึงขาดผู้เลี้ยงดู อีกทั้งมีรายไม่แน่นอน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง                   
จึงท าให้ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ จากสาเหตุและสภาพปัญหาดังกล่าว                     
ท าให้ผู้สูงอายุ บางท่านขาดความมั่นคงทางอารมณ์ จิตใจ และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจรายได้ จึงต้อง
ตัดสินใจพึงพาการช่วยเหลือจากบุคคลหรือองค์กรสังคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่น การเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชรา และการขอรับสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุจากทางราชการ  
  การดูแลสุขภาพจึงเป็นการดูแลรักษาทั้งกายและใจไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือเป็นฐานชีวิตและ
พัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งข้ึนไปมีการแก่เจ็บตายอย่างมีคุณภาพ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์คือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ทรงบัญญัติให้พระภิกษุ
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สงฆ์เป็นอยู่ด้วยการบิณฑบาต การนุ่งห่มผ้าบังสุกุล การอยู่ โคนไม้  และการฉันยาดองด้วย                     
น้ ามูตรเน่า ถือประโยชน์และความพอดีเป็นประมาณ ทรงสอนให้รักษาสุขภาพเพ่ือเป็นที่ตั้งแห่งความ
เลื่อมใสทั้งสุขภาพส่วนตัว ส่วนรวม และต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  

5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ 
จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการอภิปรายกลุ่ม ดังนี้ 
 มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนิน 
ชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ท าให้เกิดการหล่อหลอม        
ให้สมาชิกในสังคมมีทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกัน ก่อให้เกิด 
ความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน คือ การนิยามตัวตนหรือบอกว่าตนเป็นใครตรงกับศัพทท์างวิชาการ ด้าน
มานุษยวิทยาทีว่่า “อตัลกัษณ์” จากค ากล่าวนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวตน ตัวเอง และเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม                         
อัตลักษณ์มีความส าคัญต่อระบบสังคมกล่าวคือ ประการแรกท าให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่
แตกต่างจากคนอ่ืน โดยไม่จ าเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์
ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่ งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น 1 
จากค ากล่าวที่ว่านี้ยังมีความสอดคล้องกับอภิญญา เฟ้ืองฟูสกุล ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์มีความหมาย
เป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งสังคมก าหนดบทบาทหน้าที่และคุณค่าที่ติดตามมากับ
ความเป็นสามี-ภรรยาความเป็นศิษย์-อาจารย์ อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วย อัตลักษณ์ 
(Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์
ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืนโดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความ
ตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและพ้ืนฐานของการเลือกบางอย่าง นั้นคือ เราจะต้องแสดงตนหรือ
ยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ความส าคัญของการแสดงตนก็คือ การระบุได้ว่าเรามี                   

                                           
 1ฉลาดชาย รมิตานนท์, คนกับอัตลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เอกสาร
ประกอบการประชุมประจ าปี ทางมานุษยวิทยา, 2545), หน้า 25. 
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อัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไรและ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคน
อ่ืน2 
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ                     ชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุใน 
โดยแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง  2. ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเรียกว่า ภาวะติดเตียง  3. ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ติดบ้าน 4. 
ผู้สูงอายุที่สามช่วยเหลือตัวเองได้แต่ติดสังคม ซึ่งผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มก็มีการช่วยเหลือและกิจกรรม
โครงการ กระบวนการ กลไกในการดูแลที่ต่างอย่าง เช่น  ผู้สูงอายุประเภทช่วยเหลือตัวเองได้ประเภท
ติดสังคม ก็จะออกนอกบ้านเที่ยวคบค้าสมาคม อาจจะน าพาไปในทางที่ไม่ควร เช่น ดื่มสุรา เล่นการ
พนัน เที่ยวกลางคืน อีกประเภทหนึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ติดบ้าน ผู้สูงอายุประเภทนี้ จะไม่ค่อยคบ
ค้าสมาคมกับใคร่ ไม่ให้ความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมทางราชการ หรือแม้แต่กิจกรรมทาง
ศาสนาเก็บตัวอยู่คนเดียว ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เรียกว่า 
ผู้สูงอายุประเภทติดเตียง ไม่สามารถลุกไปไหนมาไหนได้ กลุ่มนี้ต้องอาศัยคนมาดูแลช่วยเหลือ ดีที่สุด
คือญาติ ลูกหลาน แม้บางครั้งจะมีลูกหลานดูแลแต่ก็มีปัญหา อาจจะดูแลดีไม่เท่าที่ควร หรือดูแลไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากทฤษฎีที่กล่าวมานี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ สุทธิพงศ์ บุญผดุง3 ได้
ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระยะท่ี 1)” ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมากโดยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรกรองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสังคมด้านสภาพอารมณ์ที่ดีและด้าน
สภาพร่างกายที่ดีตามล าดับในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมี
ระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 
 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตพบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ปัจจัยด้านความว้าเหว่อ้างว้างและปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมิตรสหายและเพ่ือนบ้านด้านการรวมกลุ่ม
ทางสังคมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการด ารงชีพและปัจจัยด้านรายรับและรายจ่าย

                                           
 2อภิญญา เฟื้องฟูสกุล, “แนวคิดหลักทางสังคมวิทยาเรื่องอัตลักษณ์”, เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1, คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา ส านักคณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ, 2543), หน้า 4. 
 3สุทธิพงศ์ บุญผดุง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1), รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554, หน้า บทคัดย่อ. 
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คุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกายที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพและปัจจัย
ด้านการบริโภคที่ดีและสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเองมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ปัจจัยด้านความ
เป็นอิสระทางความคิดและปัจจัยการเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ 
 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถนาไปทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กับ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่นในงานวิจัยระยะท่ี 2 ต่อไป 
 ประการที่ส าคัญอย่างหนึ่ ง จากการศึกษาวิจัย พบว่า  ผู้สู งอายุส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นับถือสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนหยั่งรากลึกกลายเป็น
วิถีชีวิตพระพุทธศาสนา การด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา และมีผู้น าองค์กร         
คณะสงฆ์ ศาสนสถาน ได้แก่ วัด เป็นเครือข่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุจังหวัดพะเยาเป็นอย่างดี การพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุย่อมที่จะมีความหลากหลาย
และไม่เหมือนกัน เพราะประเภทผู้สูงอายุที่ต่างและหลากหลายนั้นเอง จากค ากล่าวที่ว่านี้ยังมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีของ ภูมิวัฒน์ พรวนสุข4 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแพร่” ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ภาพรวมของปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัยด้านสังคมด้าน
ครอบครัวและด้านการเงินและการงานพบว่าอยู่ในระดับมาก 
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ด้านสุขภาพอนามัยควรมีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างจริงจัง 
 การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้ สูงอายุในจังหวัด                 
ศรีสะเกษ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม ที่มีความสุข การกินดีอยู่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และมีการด าเนินชีวิตในสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีองค์ประกอบของผู้สูงอายุ 5 ด้าน กล่าวคือ 1. ด้านร่างกาย                                  
2. ด้านจิตใจ 3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านความมั่นคงในชีวิต ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ สุทธิพงศ์ บุญผดุง5 ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1)” ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหลายๆ มิติ เช่น ด้านสภาพอารมณ์ที่ดี  ด้านสภาพร่างกายที่ดี                   

                                           
 4ภูมิวัฒน์  พรวนสุข, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดแพร่, บทความวิจัย, (วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ 10 (1) : ม.ค.-มิ.ย. 2558), หน้า 77, บทคัดย่อ. 
 5สุทธิพงศ์ บุญผดุง , การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                                   
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1), รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554, หน้า บทคัดย่อ. 
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ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รัฐบาลได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุตามสิทธิที่ผู้สูงอายุ
ควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การลดค่าโดยสาร เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี ไวทยะโชติ ที่ได้วิจัยเรื่อง “โปรแกรมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัจจุบันและปัญหาการด าเนินงานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ มีปัญหาไม่สามารถด าเนินการจัด
การศึกษาส าหรับผู้สูงอายุให้บรรลุตามนโยบายได้ เนื่องจากการขาดความเชื่อมโยงของนโยบาย ส่งผล
ต่อความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติ  ตลอดจนขาดการสนับสนุนทางกฎหมาย งบประมาณ                           
การประสานงาน และระบบข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน6 ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุในสังคมได้อยู่อย่างมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคงและมีหลักประกันทางสังคมที่แน่นอน ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิอย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายการ
คุมก าเนิด เป็นผลท าให้ปัจจุบันและในอนาคตประชากรจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นตามล าดับ 
ประกอบกับสาธารณสุขการแพทย์ที่เจริญขึ้น ท าให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น เป็นผลให้สังคมไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 
 หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ                    
จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางพุทธวิธี ประกอบด้วย
มิติต่างๆ 4 มิติ คือ  
 (1) มิติทางกาย ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพโดยทั่วไปทางกายของมนุษย์ 
ทั้งภายใน ภายนอก และรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย ทั้งนี้มิติทางกายจะยึดเอาความแข็งแรง
สมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ไร้ซึ่งโรคภัยเป็นส าคัญ  
 (2) มิติทางจิต ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ที่มีผลกับ
สุขภาพโดยรวมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภาวะอารมณ์ท่ีแจ่มใสร่าเริง ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด มีความสุข
และปลอดโปร่ง โดยที่มีหลักการจัดการกับสภาวะความเครียดไม่ให้เกิดวิกฤตทางอารมณ์เกิดขึ้น                   
เป็นปัจจัยส่งผลต่อสภาวะสุขภาพจิตที่ดีได้  
 (3) มิติทางสังคม ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาวะโดยทั่วไปทางสังคมที่มีผลกับ
สุขภาพโดยรวมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมที่มีความผาสุกทั้งระดับครอบครัว สังคม และ
ชุมชน โดยที่แต่ละระดับมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สมาชิกในสังคมนั้นๆ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

                                           
 6ยุวดี ไวทยะโชติ, “โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547),                  
หน้า บทคัดย่อ.  
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จัดระบบบริการจากภาครัฐที่มีความเสมอภาคกัน สิ่งเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ที่จะส่งผล
ต่อสภาวะสุขภาพทางสังคมที่ดีได้  
 (4) มิติทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่เกี่ยวกับการมีความรู้ 
เฉลียวฉลาด รู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ท าให้เกิดแรงศรัทธา
ต่อตนเองและมีความหวังต่อความส าเร็จที่จะท าให้ตนเองมีความผาสุกด้วยสัมมาชีพ และเป็นปัจจัย
ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพโดยรวมของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ที่ผู้วิจัยกล่าวมานี้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์), และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการ
ปลูกฝังและพัฒนา คือ การน าหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็น
กระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัด เพ่ือพัฒนาคนใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล 
พัฒนาจิตใจ เรียกว่า สมาธิ และพัฒนาปัญญา เรียกว่า ปัญญา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคคลมีการด าเนินชีวิต 
ในวิถีที่ถูกต้องดีงาม โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และพัฒนาคนในองค์กร เป็นต้น7 
 เทคนิควิธีการพ้ืนฐานในการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม จึงประกอบด้วยอาหารและ
โภชนาการ การผ่อนคลายความเครียด การเยียวยาทางจิตใจและการท าสมาธิ การหลีกเลี่ยง
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อสุขภาพ การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย เพศ และ
สภาพร่างกาย การแบ่งปันความรัก และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนรอบข้าง ที่ผู้วิจัยกล่าวมานี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการ
พุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุของอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ” พบว่า 
เนื่องด้วยผู้สูงอายุมักถูกจ ากัดบทบาทในสังคมให้ลดลง อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ และอาจ
น าไปสู่ความรู้สึกในทางลบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ได้ เช่น ปัญหาสุขภาพ
และครอบครัว เป็นต้น ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องเข้าใจหลักพุทธธรรม เพ่ือมาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม ตลอดทั้งการอยู่ร่วมกัน โดยยึดหลักโลกธรรม 8 ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องพบเจอ 
และต้องปฏิบัติต่อโลกธรรมให้ถูกต้อง ส่วนการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม ผู้สูงอายุควรมีพรหม
วิหารธรรม 4 เป็นท่าทีแห่งจิตใจต่อบุคคลรอบข้าง ตลอดจนเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลาย นอกจากนี้หลัก

                                           
 7พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์), ดร. และคณะ, การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย                 
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560, หน้า 4. 
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กัลยาณมิตตตา ยังส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ เพราะการมีกัลยาณมิตร คือ มีผู้สั่งสอน ผู้แนะน า ที่ปรึกษา 
เพ่ือนที่คบหา และบุคคลแวดล้อมที่ดี เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุพัฒนาความคิดไปในทางที่ดี นอกจากจะไม่
เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว ยังเป็นไปในทางประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเอง ผู้อ่ืน และแก่คน
ทั้งสองฝ่ายด้วย8 การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การสร้างสัมพันธภาพทางจิตวิญญาณและการ
เยียวยา ตลอดจนการพัฒนาปัญญาด้วย สุขภาพดี คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนาดังพุทธภาษิตที่ว่า                      
“อาโรคฺยปรมา ลาภา” แปลว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ผู้ที่มีสุขภาพดีในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าได้สร้างสมกุศลกรรมมาในอดีต แต่ก็ไม่ทั้งหมดยังอยู่ที่กรรมในปัจจุบันด้วย 
หลายคนต่างก็แสวงหาสุขภาพดี ใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อหาความสะดวกสบาย แต่สาเหตุส าคัญท่ีท าให้
เจ็บป่วยอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลในการใช้ชีวิต หากสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลในด้านการกิน อยู่ 
และการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ก็อาจท าให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีได้ ดังนั้น ในการแพทย์
ปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีการบูรณาการ
ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการบ าบัดเสริม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี และป้องกันรักษาโรค  
 จากปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุท าให้ได้แนวคิดในการแก้ไขซึ่งนับเป็นวิธีที่น่าสนใจ       
เพราะเป็นการเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุ นั่นคือ การให้ความรู้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 นัย คือ  
 (1) การสร้างสุขภาพ ซึ่งต้องมีการให้ความรู้ทั้งแก่ผู้สูงอายุ ควรแนะน าเรื่องอาหารการกิน 
มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า ทุกปี และ 
 (2) สร้างความคุ้นเคยในการตรวจสุขภาพ โดยต้องก าหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่หลัก
ให้ชัดเจน ที่ผู้วิจัยกล่าวมานี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัล พลายน้อย และเนาววัตน์ 
พลายน้อย ได้วิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อปัญหาและความต้องการของประชากร
ผู้สูงอายุ” พบว่า ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อปัญหาและความต้องการของประชากรผู้สูงอายุใน
ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย การปรับตัว และที่อยู่อาศัย ตลอดจนปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุในด้านบทบาทครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุในสังคมไทยได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากบุตร
หลานและได้รับการยกย่องนับถือจากลูกหลาน แต่มีปัญหาด้านการปรับตัวบ้างพอสมควร แสดงให้
เห็นว่า การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปนั้น ผู้สูงอายุจะท าความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร เป็นต้น9 

                                           
 8พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. และคณะ, บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุของอ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 102-103. 
 9ศุภวัล พลายน้อย และเนาววัตน์ พลายน้อย , ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชากรผู้สูงอายุ, รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527, หน้า บทคัดย่อ. 
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 นอกจากนั้นต้องกระตุ้นให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองโดยแนะน าถึงความเสี่ยงของ
ความเจ็บป่วยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือ การซ่อมสุขภาพ ปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุ คือ 
เมื่อเจ็บป่วย เนื่องจากขาดผู้รู้ในการเข้าถึงการส่งต่อ เป็นผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการรักษาที่ดีหรือ
เพียงพอ จึงท าให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขณะป่วย นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้ขั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถดูแลกันเองได้ในยามฉุกเฉินหรือยาม
ปกติ หากผู้สูงอายุมีความรู้ที่เพียงพอ ก็จะสามารถรักษาชีวิตของผู้สูงอายุได้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งไม่เป็น
การผลักภาระให้บุคคลรอบข้างก็ห่วงกังวล ผู้วิจัยและคณะจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่อง
การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของเครือข่าย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการกับปัญหาสุขภาพต้องอาศัยการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง และที่ต้องท างานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือหรือ
วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ มีการ
ร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ และยังท าให้มีพลังต่อรองกับอ านาจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จึงนับว่าการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. ด้านนโยบายการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ การก าหนดนโยบายการเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ เป็นการก าหนดนโยบายไว้อย่างกว้างๆ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ และไม่ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะ
ทางจิตใจ และสุขภาวะทางปัญญา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นสุขภาวะทางกาย เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ และการช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 เป็นหลัก รวมทั้งไม่ได้ก าหนดนโยบาย
เชิงรุก นั่นคือ การก าหนดนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
 2. ด้านกลไกการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ควรก าหนดกลไกให้ครอบคลุมทั้ง 4 M ได้แก่ 
การบริหารจัดการ (Management) หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบและบุคลากรในรูปของคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน (Man) งบประมาณด าเนินงาน (Money) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) เพ่ือให้การ
บริหารจัดการด้านการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ด้านการบูรณาการกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่
ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการเท่านั้น ดังนั้น อาจจะมีการก าหนดนโยบายแบบ
แนวคิดเชิงระบบ  
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้  
 1) นโยบายเร่งด่วน ควรเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ในการฝึกตนให้
พร้อมเพ่ือการด าเนินชีวิตให้ดีมีความสุข เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้
ที่เปน็ประโยชน์ ดังที่ได้น าเสนอไปแล้วในงานวิจัยนี้  
 2) ควรป้องกันปัญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการที่สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาวะ และปัญหาด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในแงม่หภาค รัฐบาลควรมี
นโยบายวางแผนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข เป็นแผนแห่งชาติระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมปัญหาทุกด้านได้ ซึ่งจะต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมมือกันทุกฝ่ายจึงจะส าเร็จได้  
 3) ในแง่จุลภาค ผู้สูงอายุที่ก าลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุควรจะเตรียมตัวตนเอง ในด้าน 
การเงิน ด้านการบ ารุงรักษาสุขภาพของตน ด้านการเป็นอยู่รวมกับคนในครอบครัว การเปลี่ยนแปลง 
ด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเข้าสู่วัยเสื่อมตามธรรมชาติ ด้านสุขภาพจิตที่ดี และด้านความสัมพันธ์ต่อ             
สิ่งแวดล้อม ที่จะเอ้ือตอชีวิตผู้สูงอายุใหด้ าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ถ้าผู้สูงอายุสามารถช่วยตัวเองได้ 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้ อ่ืนมากนัก แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ดังกล่าว จะลดลงได้อย่างมากดว้ยการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุเอง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผูวิจัยมองวา จากที่ได้น าเสนอไปยังไมเพียงพอต่อ
กระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุ แต่ควรที่จะมีการวิจัยลงรายละเอียดเปนการ
เฉพาะ โดยผูวิจัยเสนอประเด็นและหัวขอเพ่ิมเติมที่ควรจะท าเพ่ิมประกอบดวย 4 ลักษณะคือ  
 (1) ควรศึกษาองครวมวิถีพุทธดานรางกายที่มีผลต่อผู้สูงอายุ ในบริบท องค์กร และชุมชน
ได้รับประโยชน์อย่างไร 
  (2) ควรมีการประสานกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และกลุ่มองค์กรที่ท างานใน
พ้ืนที่โดยอาศัยการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเชื่อของ
ชุมชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
 (3) ศึกษาการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาส าหรับผู้สูงอายุ และ
กลุม่ประชากรที่มีปัญหาในแต่ละด้านในประเทศไทย 
 (4) ควรมีการสร้างเครือข่ายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
และกิจกรรมทางขนบธรรมเนียมปะเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น 
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 (5) ควรมีการศึกษารูปแบบ กระบวนการดูแลผู้สูงอายุประเภทต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ
ประเภทช่วยเหลือตัวเองได้ ท าอย่างไรถึงจะมีตระหนักในคุณค่าตนเอง ผู้สูงอายุประเภทติดสังคม  
ควรมีการศึกษารูปแบบกระบวนการพัฒนา ปัญหาผู้สูงอายุติดสังคม เป็นต้น 
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identities of the four tribes in  Sisaket province. 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ (2) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ (3) เพ่ือศึกษาการบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์ร วม
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ จากการศึกษาพบว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่น
ทางด้านวัฒนธรรม ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสี่เผ่า”  มีภาษาพูดอยู่ 4 ภาษา คือ (1) เขมร (2) กูย (3) ลาว และ 
(4) เยอ  ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการประยุ กต์ใช้หลักค าสอนทางศาสนา                          
เรื่องอาหาร การแต่งกาย และประเพณีของชุมชน พ้ืนฐานทางอุดมการณ์ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ                       
เกิดจากการผสมผสานความเชื่อด้านพุทธศาสนา โดยแสดงออกผ่านการด าเนินชีวิต พิธีกรรม และ
จารีตของชุมชน ค่านิยมหลักมักเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการท ามาหากิน คือ การแก้ปัญหา
ปากท้อง การแสวงหาที่ท ากิน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติ
เป็นแรงยึดเหนี่ยว สังคมผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน ได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีทางศาสนา 
ผู้สูงอายุอยู่ในฐานะ “บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม” โดยมีฐานคติว่าผู้สูงอายุไทยถือเป็นสมาชิกใน
สังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต มีความเข้าใจ
ชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชน ให้ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ตลอดจนมีการหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลานหรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ABSTRACT 
 The Article research about this objective (1) to study the identity of culture of the 
four tribes in the province of Si Sa Ket, (2) to study the promotion of the quality of life of the 
Elderly by using the identity of culture of the four tribes in the province of Si Sa Ket, (3) to 
study the integration process care holistic health for the elderly in the province of Si Sa Ket. 
The study found that : Si Sa Ket province the province is unique to the culture that is called 
"the culture of four tribe" there are spoken language is 4 language is the (1) Khmer (2) Kui (3) 
Laos and (4) Yer. The characteristics of the culture of the ethnic groups have the application 
doctrine of religion, the dress code and the tradition of the community. The ideology of the 
province from a combination of the Buddhist by showing through the lives and traditions of 
the community. The Core Values is often related to the lives and livelihood is to solve the 
problem more mouths to seek new technique we and is part of the sacrifice of peace in the 
community have a system family and relatives as the restraint. Aging society, as well as 
influence from the tradition of religion the elderly are as "the person is useful to society." With 
the base of the motto that the Thai elderly is a member in the society with the potential both 
in the landscape of knowledge and experience in the life have a better understanding of life 
in-depth can guide the children of the society in the community to live properly. As well as a 
local knowledge of the Thai society to promote a tangible to broadcast knowledge to our 
children or youth people in the society. 
 
Keywords : To promote the quality of life, The elderly, The identity of culture, Of the 
four tribes in  Sisaket province. 
 
1.1 บทน า 
 ในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคม
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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 จึงได้รับการสืบต่อกันมาไม่ขาดสาย โดยด ารงบทบาทส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมและ
ศีลธรรมของคนในสังคม2 ค่านิยมหลักมักเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการท ามาหากิน คือ การแก้ปัญหา
ปากท้อง การแสวงหาที่ท ากิน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็น
แรง ยึดเหนี่ยว เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า ประเพณีที่ชาวอีสานท าอยู่ ส่วนใหญ่เป็น
ประเพณีที่สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน และมีพิธีกรรมมาจากพุทธศาสนาโดยแท้3 และประเพณีที่มีการ
ผสมผสานความเชื่อแบบต่าง ๆ  ของชุมชนผู้สูงอายุ ในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใต้
ความจ ากัดและไม่เพียงพอของสวัสดิการของภาครัฐ ชุมชน และท้องถิ่นกลับมีบทบาทเติมเต็มส าคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการในการรับมือสังคมผู้สูงอายุ โดยอาศัยฐานของ “ทุน” ประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
คือ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษย์ (เช่น ผู้น าการเปลี่ยนแปลง) ทุนสัญลักษณ์ และทุน
ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยกระบวนการทางสังคมที่วางอยู่บนฐาน “ทุน” ที่ชุมชนมี น าไปสู่การนิยาม
ตัวตนใหม่ของผู้สูงอายุไทยในฐานะที่ท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม (active 
aging) เพ่ือการเสริมสร้างผู้สูงอายุให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของคนในจังหวัดศรีสะเกษ   จะส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีการด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ดังนั้น ถ้าประเทศไทย
สามารถน าทุนทางสังคมที่มีอยู่   มาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
แล้ว ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้มีความสุข ประเทศชาติมีความสมดุลและยั่งยืน 
 ในยุคปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษและสังคมชนบทโดยทั่วไป ถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอ่ืนเข้า
รุกราน สังคมชนบทถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่างฉับพลัน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                       
ถูกเหยียบย้ าว่าเป็นของต่ าทรามล้าสมัย เยาวชนและคนรุ่ นใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอก                         
จนหลงลืมวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง ประเพณีที่ยังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความ
บันเทิงที่ฉาบฉวย กุศโลบายดั้งเดิม คือ  (1) การปลูกฝังจิตส านึกทางสังคม (2) วัฒนธรรมถูกละเลย ท าให้

                                           
 2ประสาท อิศรปรีดา และคณะ, ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอีสาน, (มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518), หน้า 69. 
 3ส าลี รักสุทธี, ฮีตสิบสองคลองสิบสี่, (กรุงเทพมหานคร: พ.ศ.พัฒนา จ ากัด, 2549), หน้า 7. 
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คุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนลดน้อยลง  (3) สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา 
สูญเสียบทบาทในการอบรมให้ความรู้ และปลูกฝังศีลธรรม น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย มีการสืบทอดน้อย ระบบคุณค่าของสังคม
ในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือกันเริ่มเสื่อมถอย เนื่องจากกิจกรรมประเพณีที่
ด าเนินไปเพ่ือส่วนรวมไม่ได้รับการเอาใจใส่ ซึ่งในที่สุดอาจน ามาสู่ภาวะของการล้มสลายทางวัฒนธรรมที่
บรรพชนใช้เวลาสั่งสมมายาวนานได้สิ้นสุดลงในที่สุด การที่จะด ารงสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสานให้มั่นคง
ต่อไปได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ และมีการจัดการที่ถูกต้อง การพัฒนาต่าง ๆ  ควรตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานที่มั่นคง หาใช่การพัฒนาที่ขาดจากฐานเดิมซึ่งจะท าให้สั้นคลอนได้ง่าย4 ทั้งนี้ให้อยู่ในบริบทของ
สังคมและชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนตามที่เป็นจริง มีการอนุรักษ์ การ
ฟ้ืนฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่อย่างเหมาะสม5 ย่อมจะสามารถด ารงสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม
ให้มั่นคงต่อไปได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 (2) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 (3) เพ่ือศึกษาการบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
1.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีการด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
  1.3.1 รูปแบบการวิจัย 
  1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                                           
 4ประเวศ วะสี, แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ                          
ภูมิปัญญา, 2536), หน้า 33.  
 5ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว, “พิธีกรรมและระบบความเช่ือการล าผีฟ้าในภาคอีสาน”, วิทยานิพนธ์                             
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), หน้า 21-22. 
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  1.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.3.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 1.3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด 
หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัย
ที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวทีวิชาการของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกอีกอย่าง
ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม 
 1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  -ชมรมผูส้งูอายโุรงพยาบาล อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ ์จังหวัดศรีสะเกษ 
  -กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของ
ชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชุมชนของผู้สูงอายุ และตัวแทนองค์กรภาครัฐและ
เอกชน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการสังเกต การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 1.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า
ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัยที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ 
รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และ
การจัดเวทวีิชาการของชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่เป็น
กรณีศึกษา เพ่ือเห็นกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
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 2. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interviews) ส าหรับ
ผู้สูงอายุพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 4 พ้ืนที ่ดังนี้ 
  -ชมรมผูส้งูอายโุรงพยาบาล อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. การใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้สูงอายุในแต่ละ
พ้ืนที ่ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 40 คน โดยมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.1 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นไปใน
รูปแบบใด 
  1.2 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่ เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ควรมี                              
อัตลักษณ์ด้านใด้บางที่เห็นว่ามีคุณค่าที่สุดในแต่ละชนเผ่า 
  1.3 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีรูปแบบ
ในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร 
  1.4 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าที่ของ
ใคร และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใดในการสืบทอดวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า 
 ส่วนที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ                     
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
  2.1 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นไปในรูปแบบใด 
  2.2 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีการส่งเสริมด้านใดแก่ผู้สูงอายุ  
  2.3 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในเรื่องใดมากท่ีสุด 
  2.4 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าที่ของใคร และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใด 
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 ส่วนที่ 3 การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  3.1 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ท่านมหีลักคิดอย่างไรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  3.2 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีหลักการบูรณาการด้านใด้มากที่สุด 
  3.3 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้าง 
  3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบ 
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด       
ศรีสะเกษ และการประยุกต์เกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้                        
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 
เป็นต้น 
 1.3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า
ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัยที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ 
รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และ
การจัดเวทีวิชาการของชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 ในส่วนของการวิจัยในภาคสนามเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันของชุมชนให้สัมพันธ์
กันช่วยเหลือแบ่งปั้นด้วยรักสามัคคีเกื้อกูลกัน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยใน
ภาคสนาม (Field Study) โดยด าเนินการใน 5 ลักษณะ คือ   
  (1) ศึกษารวบรวมเอกสาร ชุดความรู้ และความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 
การอยู่ร่วมกันของชุมชน สถานศึกษา และวัด  
  (2) การศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรม ปัจจัยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันของชุมชน สถานศึกษา และวัด โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ 
ของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ  
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  (3) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม 
     (4) การพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดย
ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมโยง โดยใช้การวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
  (5) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 
คน 4 อ าเภอ ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 
 1.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่ได้
จากการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 (1) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในลักษณะของการ
วิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย 
 (2) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามจากการ
สัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นส าคัญ กล่าวคือ ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการน า
ผลการวิเคราะห์มาเผยแผ่สู่สังคม ทั้งภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ  
 (3) วิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือนสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
เชื่อมโยงการส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน 
 (4) สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 1.3.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะของการพรรณนา (Descriptive Presentation) 
ประกอบด้วยภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรี
สะเกษ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์
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ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เพ่ือให้เห็นรูปแบบ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน 
องค์กร และปัจเจกบุคคล ต่อไป 
  
1.4 ผลการวิจัย 
 การอุบัติใหม่ของสังคมไทย อันสืบเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษนี้ จะมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสังคมผู้สูงอายุในประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบกับทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ยังคงมีความเข้มแข็งพอสมควรและอาจต้องฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ หากภาครัฐบาลยังคงใช้นโยบาย
แบบเดิม ๆ ด้วยการใช้ประชานิยม ที่ไม่มีการจ าแนกประเภทผู้สูงอายุ ควรจ าเป็นที่จะต้องมีการจ าแนก
ประเภทของผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  (1) กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้  
  (2) กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้บ้าง และ  
  (3) กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย  
 ซี่งกลุ่มที่สามที่กล่าวถึงนี้ ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในมิติของกระบวนการทางสังคมและ
มาตรการทางสังคมที่จะเสริมสร้างผู้สูงอายุให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นการเตรียมการเพื่อ
รองรับกับภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ด้วยการน าศักยภาพของผู้สูงอายุมาเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฐานะผู้กระท าการอย่างมีศักดิ์ศรีในอนาคต ซึ่งแม้จะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่เต็มไปด้วยความสามารถ และคุณภาพชีวิตที่ดี ที่จะช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ไม่แพ้คนในวัยท างาน การเป็นสังคมผู้สูงอายุของคนในจังหวัดศรีสะเกษ
ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสังคมที่มนุษยชาติเราต้องเผชิญ การก าหนดนโยบายทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับ “คุณภาพสังคม” (social quality) ทั้งในระดับ
ปัจเจก และในระดับสังคม อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้สูงอายุนี้ ปัจจุบันทั้งนักวิชาการไทยและ
ต่างชาติ ยังเห็นว่าผู้สูงอายุเป็น liability เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องคอยดูแล เป็นภาระการพ่ึงพิง เป็นผู้ที่เกษียณ 
เป็นประชากรที่ไม่มีก าลังการผลิตแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าวิตกกังวลกันไปว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไร และ
รัฐบาลจะมีรูปแบบการให้บริการสงเคราะห์กับผู้สูงอายุได้อย่างไร 
 พ้ืนฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน เกิดจากการผสมผสานของระบบความเชื่อด้าน                     
พุทธศาสนา โดยแสดงออกผ่านการด าเนินชีวิต พิธีกรรม  และจารีตของชุมชน ค่านิยมหลักมัก
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการท ามาหากิน คือ การแก้ปัญหาปากท้อง การแสวงหาที่ท ากิน และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นแรงยึดเหนี่ยว สังคมผู้สูงอายุก็
เช่นเดียวกันได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีทางศาสนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเพณีที่มีมาใน
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สังคมไทยแต่โบราณเกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อหลายอย่าง ทั้งอ านาจเหนือธรรมชาติ เชื่อใน
พระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ประเพณีได้แยกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 (1) จารีตประเพณี (Moral Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืน 
หรืองดเว้นไม่ท าตาม ก็เป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับทางจรรยา หรือศีลธรรมของ
สังคม 
 (2) ขนบประเพณี (Institutional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางไว้เป็น
ระเบียบแบบแผนขึ้นไว้โดยตรงหรือทางอ้อม โดยตรงวางเป็นระเบียบไว้ชัดเจน ส่วนทางอ้อม ไม่ได้
เขียนไว้ชัดเจนเป็นแต่เพียงได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น วิธีรดน้ าด าหัวแบบชาว
เหนือ 
 (3) ธรรมเนียมประเพณี (Conventional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่ได้รับการประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่ค่อยจะมีโทษเมื่อใครไม่ปฏิบัติตาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่
ละท้องถิ่นนั้น ประเพณีในระบบความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
ความมั่นคงทางจิตใจและความเป็นปึกแผ่นของสังคม เป็นต้น 
 
1.5 สรุปผลการวิจัย   
 จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุอยู่ในฐานะ “บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม” โดยมีฐานคติว่าผู้สูงอายุ
ไทยถือเป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์การด าเนิน
ชีวิต มีความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชน ให้ด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการหยิบยกภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลานหรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากจะเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่มีความเป็นอิสระมากกว่าช่วงวัยอ่ืนของชีวิต 
สามารถเลือกท าในสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเองปรารถนา เนื่องจากลูกหลานเติบโตมีการมีงานท าแล้ว 
ย่อมหมดภาระที่หนักหน่วง ดังนั้น ในวัยนี้ตามสังคมจารีตประเพณีของคนในจังหวัดศรีสะเกษ 
ลูกหลานย่อมมีความเกรงใจ ยิ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วยแล้ว ย่อมได้รับความนับถือย าเกรงจากลูกหลาน 
และบริวารทั้งปวงได้เป็นอย่างดี เมื่อเป็นเช่นนี้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ                     
ภูมิความรู้ ภูมิธรรม และด้านความภูมิฐานที่เป็นการบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จึ งนับเป็น
การสร้างสังคมที่มีคุณภาพอีกแนวทางหนึ่งด้วย  
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่ ๆ จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งของภาคอีสาน 
ทั้งนี้เพราะจังหวัดศรีสะเกษมีหมู่บ้านหรือชุมชนที่ชาวกวยหรือที่เรียกกันว่า “ชาวส่วย” มากกว่า
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จังหวัดใดใดในภาคอีสาน ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษจึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากจังหวัด
อ่ืน ๆ ดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น ด้านความเชื่อทางศาสนา ด้านพิธีกรรม และด้าน
วัฒนธรรม 
 2.  ความเชื่อด้านศาสนา ศาสนาเป็นอารยธรรมเฉพาะของมนุษย์ นอกจากมนุษย์แล้ว
ไม่มีสัตว์ชนิดอื่นใดในโลกสามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางความเชื่อรูปแบบนี้ได้ กล่าวคือ (1) ศาสนา 
คือ ที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์ (2) ศาสนา คือ ที่พ่ึงทางจิตใจ และ (3) ศาสนา 
คือ ค าสั่งสอน 
 3. พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรม คือ เครื่องบ่งชี้ถึงรูปแบบทางความเชื่อ เพราะเมื่อ
บุคคลมีความเชื่ออย่างไร ย่อมแสดงลักษณะทางความเชื่อของตนให้ปรากฏผ่านการกระท า ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ประเพณีพิธีกรรม คือ ลักษณะทางรูปธรรมของความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรม 
 ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต เกิดพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจในชีวิต ความเป็นอยู่
ในปัจจุบัน ภาคภูมิใจ และรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ คิดว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ าสนใจ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรุ่นลูกหลานและคนวัยเดียวกัน ปราศจากความทุกข์ วิตกกังวล ซึมเศร้า 
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  คุณค่าทางชีวิตที่ส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืน
ขึ้นอยู่กับคุณค่าทางด้านจิตใจและปัญญาเป็นคุณค่าสูงสุดของผู้สูงวัย มีปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการมี
อายุยืนด้านต่างๆ กล่าวคือ 
 (1) ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุที่มีอายุยืน มีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายไม่แกร่งแย่งแข่งขัน มี
ความสันโดษไม่ฟุ่มเฟือย มีจิตใจเอ้ืออารี ไม่กังวล ไม่เครียด ไม่หงอยเหงาเศร้าสร้อย ท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ด้วยความกระปรี้กระเปร่า สดชื่นอยู่เสมอ ไม่ผูกใจเจ็บพยาบาทใคร ๆ ท าอะไรจิตใจจดจ่อ จริงจัง มี
ความสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ มีความสันโดษ ใจกว้างหนักแน่น มีอารมณ์ขันไม่โกรธ มองโลกในแง่ดี 
รู้จักท าจิตใจให้สงบ และปล่อยวาง 
 (2) ด้านกายภาพ ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนส่วนใหญ่ร่างกายสมส่วน คุณภาพในการพักผ่อนดี
ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่มีโรคประจ าตัว นอกจากความเสื่อมของวัยชรา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
รับประทานอาหารธรรมชาติ เน้นอาหารพืชผัก รับประทานอาหารช้าและปริมาณไม่มาก 
 (3) ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในถิ่นที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ ปราศจากควันพิษ อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้สมบูรณ์ รับประทานอาหารพ้ืนบ้าน เช่น ผัก
ผลไม้ ปลา ไม่นิยมอาหารตะวันตก อาหารส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของผงชูรสมาก 
 (4) ด้านสังคม มีครอบครัวที่อบอุ่น ลูกหลานดูแลใกล้ชิด เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
ประเพณีต่าง ๆ ที่สังคมจัดขึ้น  
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 (5) ด้านปัญญา รู้เท่าทันชีวิตสังคมและโลก มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารและท ากิจที่สบายแก่ตนเอง เป็นต้น 
 
1.6 กิตติกรรมประกาศ   
 วิจัยเรื่อง “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” นี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาจากพระสุธีรัตนบัณฑิต, 
รศ.ดร. และ บุคลากรในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กรุณา
ให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจในการรังสรรผลงานด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยและคณะวิจัย จึงขอกราบของ
คุณ และอนุโมทนาขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษ และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ห้องบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ที่ให้ความสะดวกเกี่ยวกับ
ข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร และค าปรึกษาเพ่ือการวิจัยในการสืบค้น
เอกสารข้อมูลต่าง ๆ  
 ขออนุโมทนาท่าน ดร. สุทัศน์ ประทุมแก้ว อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์               
ศรีสะเกษ ผู้ร่วมวิจัย และผู้ที่มีส่วนร่วมในการท าวิจัยในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ นี้ก็ตาม คุณงามความดีและประโยชน์เหล่านี้ที่เกิดจากการท าวิจัย ผู้วิจัยและคณะผู้
ร่วมวิจัยขอใช้เป็นเครื่องบรรณาการน้อมสักการะบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณมารดาบิดา  บูชาคุณครู
อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ขอแผ่คุณความดีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้มีอุปการะคุณ และ
เพ่ือนร่วมงานทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
1.7 เอกสารอ้างอิง 
ประเวศ วะสี. แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ 
 ภูมิปัญญา, 2536.  
ประสาท อิศรปรีดา และคณะ. ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอีสาน. มหาสารคาม: 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518. 
ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว. “พิธีกรรมและระบบความเชื่อการล าผีฟ้าในภาคอีสาน”. วิทยานิพนธ์ศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. 
ส าลี รักสุทธี. ฮีตสิบสองคลองสิบสี่. กรุงเทพมหานคร: พ.ศ.พัฒนา จ ากัด, 2549. 
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ภาคผนวก ข  
กิจกรรมเกี่ยวกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

1. กิจกรรมการเผยแผ่ผลการวิจัย 
 1.1 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติที่วิทยาลัยสงฆ์                    
ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย และลงระบบอินเทอเน็ต ของวิทยาลัยสงฆ์                      
ศรีสะเกษ 
 1.2 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น าเสนอ
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 
2. กิจกรรมการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์                   
ศรีสะเกษได้ประสานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยในที่ได้จัดท าสมบูรณ์ไปใช้
ประโยชน์สู่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (1) ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด                   
ศรีสะเกษ (2) ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ (3) ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (4) ชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2.2 องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน ากระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
3. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 3.1 มีการสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือระดมและสรุปความคิดเห็นที่สอดแทรกความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยสามารถสรุปเป็น สู่
กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ 
 3.2 มีการพัฒนาด้านทักษะ การศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับทีมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทั้งการวิ จัย                   
เชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ภาคสนามให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 
เพ่ือการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย โดยผ่านการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิชา ด้านทักษะพิสัย ด้านจิตพิสัย 
และด้านพุทธพิสัย 
 3.3 สามารถน าผลการศึกษาไปน าเสนอต่อกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เสนอความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น 



 
154 

 

 3.4 สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และมีความเป็น
จริงในการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้ และ 
กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด        
ศรีสะเกษ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีร่วมกัน และผู้ที่เก่ียวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ  
 
4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ 
 4.1 สามารถบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 4.2  กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่
เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีการส่งเสริมผู้สูงอายุ ชุมชน โดยสอดแทรกหลักธรรมที่หลากหลายมิต ิ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรยีบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมทีว่างแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รบั 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
โดยท าให ้

1. การวิจัยเอกสาร ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หนังสือ รายงาน
การวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ที่แสดงให้ เห็นถึงแนวคิด 
ห ลั ก ก า ร  รู ป แ บ บ  ค ว า ม สั ม พั น ธ์  
กระบวนการสร้างเกณฑ์ชี้วัดในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้              
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่ เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

ข้อ 1 รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ค ว า ม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
นโยบายการส่งเสริมทั้งใน
ระดั บ ช าติ  แ ล ะ ระดั บ
ท้องถิ่น 

2. ศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ได้ศึกษากระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษา
จากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

-ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอเมือง              
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

-ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอขุขันธ์ เครือข่ายสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

-ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอโพธิ์                
ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

-ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล อ าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ข้อ 1-3 สามารถน า ข้ อ มู ล ม า
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ 

3.  ข้ อ เ สนอแนะ              
อ่ืน ๆ 

ท า ให้ทราบประเด็นปัญหาต่ าง  ๆ  ใน 
กระบวนการส่ง เสริมคุณภาพชีวิ ตของ

ข้อ 3 ไ ด้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
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กิจกรรม ผลที่ได้รบั 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
โดยท าให ้

ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โ ด ย ใ ช้ อั ต ลั ก ษ ณ์ ท า ง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

4.  ร า ย ง านฉ บั บ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยทั้ง 3 ข้อ คือ 

1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่
เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

2) เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิ ตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ                     
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

3) เพื่อศึกษาการบูรณาการกระบวนการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ศรีสะเกษ 

ข้อ 1-3 ได้รายงานวิจัยที่มีข้อมูลใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โ ด ย ใ ช้ อั ต ลั ก ษ ณ์ ท า ง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาคผนวก ง แบบสมัภาษณ์การวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย  
เรื่อง 

“กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” 

 
วันเดือนปีทีส่ัมภาษณ์.............................................................................................................................  
สถานที่สัมภาษณ์......................................................................... ........................................................... 
ผู้สัมภาษณ์............................................................................................. ................................................ 
หมายเหตุ การสัมภาษณ์....................................................... ................................................................. 

 
ข้อมูลส่วนบคุคล 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………..……………..นามสกุล/ฉายา...................................................... 
อายุ............ปี ที่อยู่ บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่................. บ้าน.................................................... 
ต าบล...................................... อ าเภอ.............................................. จังหวัด................................ .......... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. ...............................  
สถานภาพการสมรส 
   โสด  แต่งงาน มีบุตร....................คน เป็นชาย.................คน เป็นหญิง...................คน 
การศึกษา....................................................... ศาสนา............................................................................  
อาชีพ.............................................................................. รายได้................................... .....บาท/เดือน 
ต าแหน่งหน้าที่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ก านัน    ผู้ใหญ่บ้าน 
  อบต.    กรรมการหมู่บ้าน 
   เจ้าอาวาสวัด..........................................................................  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................... ............... 
 
ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.1 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นไปใน
รูปแบบใด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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 1.2 ท่านคิดว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่ เผ่ าในจังหวัดศรีสะเกษ  ควรมี                               
อัตลักษณ์ด้านใด้บางท่ีเห็นว่ามีคุณค่าที่สุดในแต่ละชนเผ่า 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 1.3 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีรูปแบบใน
การอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 1.4 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าที่ของ
ใคร  และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใดในการสืบทอดวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
ส่วนที่  2 การส่ง เสริมคุณภาพชี วิตของผู้สู งอายุ โดยใช้ อัตลักษณ์ทาง วัฒนธรรมของ                     
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.1 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นไปในรูปแบบใด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีการส่งเสริมด้านใดแก่ผู้สูงอายุ 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรเน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.4 ท่านคิดว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน้าที่ของใคร และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่3 การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3.1 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ท่านมหีลักคิดอย่างไรในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีหลักการบูรณาการด้านใด้มากที่สุด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3.3 ท่านคิดว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมในกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้าง 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ………………………………………………………………………………………………………………..……………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ รายชือ่ผู้ให้สัมภาษณ ์
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
เร่ือง 

“กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” 

 
1. สัมภาษณ์ นายเสาร์ ใยเม้า, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
2. สัมภาษณ์ นายสมร วันทะมาศ, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
3. สัมภาษณ์ นางถาวร วันทะมาศ, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
4. สัมภาษณ์ นางส าลี ชนะบุญ, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
5. สัมภาษณ์ นายสมาน มาลีเหมาะ, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
6. สัมภาษณ์ นางหนูเลี้ยง สิงห์ทอง, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
7. สัมภาษณ์ นางสงวน ทองสุทธิ์, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
8. สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
9. สัมภาษณ์ นายจ านง ทองสุทธิ์, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
10. สัมภาษณ์ นายทองแดง หนองหงอก, อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
11. สัมภาษณ์ นายบุญมี ทานกวีวงศ์, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
12. สัมภาษณ์ นายบุญทัน เที่ยงธรรม, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
13. สัมภาษณ์ นายกัน สินศิริ, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
14. สัมภาษณ์ นางสายสมร สินศิริ, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลาคม 2561. 
15. สัมภาษณ์ นางค าง่าย ประกอบศรี, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลาคม 2561. 
16. สัมภาษณ์ นางวาสนา กอไพบูลย์, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561.  
17. สัมภาษณ์ นางนารี วรจักร์, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
18. สัมภาษณ์ นายอนนท์ ประกอบศรี, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
19. สัมภาษณ์ นางสาวจันทร อดทน, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561. 
20. สัมภาษณ์ นายประสิทธิ ศรีสมุทร, อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2561.  
21. สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 2561. 
22. สัมภาษณ์ นางอ่อนจันทร์ ดวงตา, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 12 มิถุนายน 2561. 
23. สัมภาษณ์ นายหอม พฤกษา, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2561. 
24. สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 2561. 
25. สัมภาษณ์ นางเพ่ือย อาจใจ, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 2561. 
26. สัมภาษณ์ นายทอน เกษศิลา, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 2561. 
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27. สัมภาษณ์ นายสังเวียน ศรีดาชาติ, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2561. 
28. สัมภาษณ์ นายสังวาล ศรีดาชาติ, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2561. 
29. สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ พันธ์แก่น, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 2561.  
30. สัมภาษณ์ นางเขน นรสิงห์, อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 2561.  
31. สัมภาษณ์ นางสาวเทียบ จินาวัลย์, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลาคม 2561. 
32. สัมภาษณ์ นางบุญเลี้ยง เสน่หา, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลาคม 2561. 
33. สัมภาษณ์ นางทองแสง พรหมคุณ, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ตุลาคม 2561. 
34. สัมภาษณ์ นางสาวอุไร พรหมทา, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
35. สัมภาษณ์ นางอ าไพ บุญเย็น, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
36. สัมภาษณ์ นางสาวสอิ้ง บุญกันหา, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
37. สัมภาษณ์ นางหลาง จินาวัลย์, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
38. สัมภาษณ์ นายราษี จินาวัลย์, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
39. สัมภาษณ์ นางดวงเดือน จินาวัลย์, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561 
40. สัมภาษณณ์ นางจูมจี บุญเย็น, อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 ตุลาคม 2561. 
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ประวัติผู้วิจัย 

1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  : พระราชธรรมสารสุธี (ธีรงฺกูร), ดร.
(ภาษาอังกฤษ) : PhraRajdhammasansudhi (Teerangkul), Ph.D

ต าแหน่งปัจจุบัน  : ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เลขที่ 67 ม. 2 ต.น้ าค า อ.เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33000 โทร. 0-45 61-7903, ส านักงานวิชาการ 081-470-2848, ทะเบียน 081-064-
8178, โทรศัพท์มือถือ 081-877-2069
ประวัติการศึกษา

นักธรรมเอก  พ.ศ. 2507 
เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ. 2522  
ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2527) 
ปริญญาโท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (2553) 
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย (2558)  
งานที่ปรึกษาวิชาการ -เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท)
ระดับบัณฑิตศึกษา -เป็นอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท)

2. ประวัติผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
  (ภาษาไทย) พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ(ใจตรง),ดร
  (ภาษาอังกฤษ)  Phraponsawan Thitiyano(Jaitrong) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

67 หมู่ 2 ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2552)



 
167 

 

    - ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การ- 

    ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (2554) 
    -ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด) สาขาพระพุทธศาสนา 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย (2559) 
งานที่ปรึกษาวิชาการ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 1. งานวิจัย  

 (1) ชื่อเรื่อง  : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพบนวิถีพุทธของประชาชนชนพ้ืนที่พิพาท
ชายแดนไทย-กัมพูชา (วิจัยร่วม) (2558) ทุนอุดหนุนการวิจัย จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 (2) ชื่อเรื่อง : ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพ่ือเสริมสร้าง
สันติภาพ (2559) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 (3) ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (2560) ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 (4) ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ร่วมวิจัย) (2560) ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 (5) ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
(ผู้ร่วมวิจัย) (2560) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 (6) ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้าง เครือข่ ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจั งหวัด                       
ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา (ผู้ร่วมวิจัย) (2560) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย-มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
บทความวิชาการ       
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง . วิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพระพุทธศาสนาเพ่ือ
เสริมสร้างสันติภาพ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. 24 มิถุนายน 2560. 
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 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. ไตรภูมิพระร่วง : จากหลักธรรมสู่อุดมการณ์การปกครอง. วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 28 มีนาคม 2559. 
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา. 
วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับ
ที่ 2. 2559.   
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. ความรักกับการเลือกคู่ : ทัศนะทางพระพุทธศาสนา. วารสาร
วรนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัย                  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. 
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 : พระผู้ทรงเป็นพ่อหลวงและครูของ
แผ่นดิน.วารสารศรีนครล าดวนปริทรรน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. 
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. การเสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีวิชาการ 2017 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
25-26 ธันวาคม 2560. 
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ.  วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 25-26 ธันวาคม 2560. 
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด                   
ศรีสะเกษ . วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017.                    
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 25-26 ธันวาคม 2560. 
 -พระพรสวรรค์ ใจตรง. การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด                  
ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.  25-26 
ธันวาคม 2560. 
 
 
 
 



 
169 

 

3. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อ/นามสกุล   
 (ภาษาไทย)  พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม/แสงรุ่ง, ดร 
 (ภาษาอังกฤษ) Phra Kan Kantathammo, Saengrung, Dr. 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สังกัด   วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สาขาที่เชี่ยวชาญ     พระพุทธศาสนา 
ประวัติการศึกษา 
 นักธรรมเอก 2547 คณะจังหวัดพิจิตร 

ปริญญาตรี 2559 พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                 ราชวิทยาลัย 

 ปริญญาโท 2554 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ปริญญาเอก 2559 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
         ราชวิทยาลัย 
ภาระงานในความรับผิดชอบและรายวิชาที่บรรยายในหลักสูตร (ชื่อวิชา/รหัสวิชา)  
-ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี 
(101 412) พระสูตรมหายาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
(101 302) พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
(000 148) พระวินัยปิฎก     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
(000 150) พระอภิธรรมปิฎก   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
(000 101) มนุษย์กับสังคม   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
-ประสบการณ์การสอนปริญญาโท 
(600 102) พุทธปรัชญา      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
(600 104) ภาษาอังกฤษ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
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(602 208) ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

(602 307) พระพุทธศาสนามหายาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
(602 302) การใช้ภาษาบาลี 2   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
ผลงานทางวิชาการ 
 1. งานวิจัย 
 ชื่อเรื่อง :  “โครงการย่อย 3 การเสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของ
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา) ”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, 2560. 
 ชื่อเรื่อง : “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย, 2561. 
 2. บทความทางวิชาการ 
 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, ดร. วิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพระพุทธศาสนาเพ่ือ
เสริมสร้างสันติภาพ , การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                    
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 24 มิถุนายน 2560. 
 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, ดร. การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน
จังหวัดศรสีะเกษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017”, วิจัยจาก
องค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 25-26 
ธันวาคม 2560. 
 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, ดร. การเสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของเครือข่ าย
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017”, วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                     
วิทยาเขตสุรินทร์ 25-26 ธันวาคม 2560. 
 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม. การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือความปรองดองเชิงพุทธ. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัส
รู้ของพระพุทธเจ้า รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555. 
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 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 : พระผู้ทรงเป็นพ่อหลวงและครูของ
แผ่นดิน. วารสารศรีนครล าดวนปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. 
 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักศีล 5 ในสังคมไทย. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017”. วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25-26 
ธันวาคม 2560. 
 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. “เกรืองแซน” เครื่องบูชาเพ่ือเสริมสร้างความมั่งคงในการ
ด าเนินชีวิตต่อหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง : กรณีพิธีจูนโฎนตาของชาวไทย
เขมรสุรินทร์ ประจ าปี 2560. น าเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ 2017”. วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560. 
 -พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร., “สมุนไพร : การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในพระไตรปิฏก”, ใน
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับนานาชาติที่ 9 และระดับชาติครั้งที่ 1, วิทยาลัยสงฆ์ศรี
สะเกษ, “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”, ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน. 2561. 
 -พระกัญจน์  กนฺตธมฺ โม ,ดร. , “Ancient sacred language presented in Galmore 
ritual of Buddhist Thai-Kui people in Surin Province, Thailand”, The 1st International 
Conference on Local Languages, Empowerment and Preservation of Local Language, 
Pali, 23-24 February 2018, Faculty of Arts, Udayana University Denpasar, Bali, Indonesia. 
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 
4. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว 
 (ภาษาอังกฤษ) Dr.Suthat Pratoomkaew 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   
สถานที่ติดต่อ  51 หมู่ 3 ต าบลผือใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120  
ประวัติการศึกษา -พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย                  
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2557 
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-ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2553   

   -พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย                   
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2552 

-บริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย                   
เฉลิมกาญจนาจบปีการศึกษา 2552   

งานที่ปรึกษาวิชาการ -เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) 
ระดับบัณฑิตศึกษา -เป็นอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) 
หนังสือ/ต ารา  -ชื่อเรื่อง “มุ่งสู่แดนอริยธรรม (แดนพุทธภูมิ) คุณค่า..ชีวิต” 
เอกสารค าสอน  -รายวิชา พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข (Buddhism and Health care)                
   รหัสวิชา 101 437 
งานวิจัย    

 (1) ชื่อเรื่อง :  การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(2557) 
 (2) ชื่อเรื่อง :  พุทธจริยศาสตร์การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
 (3) ชื่อเรื่อง :  โครงการย่อย 2 การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนใน
จังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด                   
ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา) แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัย (2560) 
  (4) ชื่อเรื่อง :  โครงการย่อย 3 การเสริมสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของ
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา) แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2560) 
 (5) ชื่อเรื่อง :  การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาว 
เขมร กูยชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง ในจังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2560)   
 (6) ชื่อเรื่อง :  ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม
ของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัย (2561)  
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 (7) ชื่อเรื่อง :  การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2561) 
 (8) ชื่อเรื่อง :  กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรราชวิทยาลัย (2561)     
 
บทความทางวิชาการ 
 1. บทความในประเทศ 
 (1) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ความกตัญญูต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : 
ตามแนววิถีของชาวไทยพุทธ”, วารสารบัณฑิตศึกษา ปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ ประจ าปี
พุทธศักราช 2559  
 (2) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ : 
ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560,                      
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560. 
 (3) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความ
ม่ันคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560,                    
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2560. 
 (4) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : ตามแนว
วิถีธรรม วิถีไทย”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560, ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2560. 
 (5) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ความเชื่อในฮีตสิบสองต่อการสร้างความ
ม่ันคงทางสังคมวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีวิชาการ ประจ าปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , 
ระหว่างวันที่  25-26 ธันวาคม 2560. 
 (6) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลัก
ศีล 5 ในสังคมไทย”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
ประจ าปี  2560, ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุ รินทร์ , ระหว่างวันที่                      
25-26 ธันวาคม 2560. 
 (7) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว , บทความเรื่อง “คุณค่าทางค าสอนในพิธีกรรมแซน                     
กะโม๊ยของกลุ่มชาวไทยกวย-ส่วย บ้านศาลาสมัคคี ต าบลบ้านชบ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”, 
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การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ประจ าปี  2560,                        
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์, ระหว่างวันที่  25-26 ธันวาคม 2560. 
 (8) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การศึกษาเครื่องประกอบในพิธีกรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร : กรณีพิธีการแซนปราสาทบ้านไพล ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5” 
ประจ าปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, ระหว่างวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561. 
 (9) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ศาสนาชาวบ้าน : การด ารงอยู่ในบริบท
ความเชื่อทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5” ประจ าปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, 
ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561. 
 (10) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561, ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561. 
 (11) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “แนวทางการดูสุขภาพแบบองค์รวมของ
พระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ : กรณีศึกษาวัดเมืองคง ต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัด                     
ศรีสะเกษ ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2561, ณ  วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์ ศ รี ส ะ เ ก ษ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย ,                                    
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561. 
 (12) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราชบ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
ครั้ งที่  9 และระดับชาติ ครั้ งที่  1 ประจ าปี  2561, ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย                        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561. 
 (13) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบ
พิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561, ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย, ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561. 
 (14) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
การบ าบัดและลดปัญหาการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด : กรณีศึกษาวัดโนนสูงวนา
ราม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และ      
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ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561, ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                       
ราชวิทยาลัย, ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561. 
 (15) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความม่ันคง : 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561, ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, วันที่ 25 สิงหาคม 2561. 
  
 2. บทความต่างประเทศ 
 (16) Dr.Suthat Pratoomkaew, “Bai Sai : Buddhism innovation as a sacrifice 
to promote  constancy way of life of Thai – Khmer  group in Muang District, 
Surin Province”, 14th International Conference on Social Science and Humanities 
(ICSSH), 13-14 June 2017, Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre, 
Singapore. 
 (17) Dr.Suthat Pratoomkaew, “The Doctrines in “Mamuad Ritual” related 
to Buddhist Principles of Thai Khmer People in Tambon Nok Muang, Amphoe 
Muang, Surin Province”, UP Anthropology@100: International Conference Marking the                                
Centennial of Philippine Anthropology, University of the  Philippine, Diliman, Quezon 
City, December 1-2, 2017. 
 (18) Dr.Suthat Pratoomkaew, “Buddhist Innovation” Values of doctrine 
and the redirection orientation by Kalmor ritual of Kui people in Nongdum Village 
Surin Province, Thailand”, UP Anthropology@100:  International Conference Marking 
the Centennial of Philippine Anthropology, University of the Philippine, Diliman, Quezon 
City, December 1-2, 2017 
 (19) Dr.Suthat Pratoomkaew, “A Study of Relationship between Health 
Care Deity and Thai-Kui group in Sanka District, Surin Province”, UP 
Anthropology@100:  International Conference Marking the Centennial of Philippine 
Anthropology,  University of the Philippine, Diliman, Quezon City, December 1-2, 2017. 
 (20) Dr.Suthat Pratoomkaew, “Pa Kum Chang : Belief in sacred power of 
Thai-Kui people in Surin Province”, 6th University of Malaya Discourse and Society 
International Conference on 5-6 December 2017 at faculty of Languages and Linguistics, 
University of Malaya, Malaysia. 



 
176 

 

 (21) Dr.Suthat Pratoomkaew, “Ancient Language in Sacred Ritual of 
Buddhist Thai – Khmer People in Muang District, Surin Province, Thailand”, The 1st 
International Conference on Local Languages, Empowerment and Preservation of Local 
Language, Bali, 23-24 February 2018, Faculty of Arts, Udayana University Denpasar, Bali, 
Indonesia, P.733-738. 
 (22) Dr.Suthat Pratoomkaew, “A Ritual to Communicate with God of That-
Khmer Group : A Case Study of Joal Mamaud Ritual Muang District Surin Province 
of Thailand”, The 1st International Conference on Local Languages, Empowerment and 
Preservation of Local Language, Bali, 23-24 February 2018, Faculty of Arts, Udayana 
University Denpasar, Bali, Indonesia, P.623-627. 
 
งานด้านบริการวิชาการและการบริการสังคม : 
 (1) งานด้านบริการวิชาการ 
  1. กรรมการจัดท าวารสารศรีนครล าดวนปริทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
  2. กรรมการโครงการประเพณีบุญเจดีย์ข้าวเปลือก โครงการบุญผะเหวดเทศน์
มหาชาติและโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์ และงานบุญบุรพาจารย์ 
  3. กรรมการด าเนินการสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
  4. กรรมการจัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจ าปี 2560 
  5. กรรมการด าเนินการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2560 
  6. กรรมการด าเนินงานโครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  7. กรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) และปีงบประมาณ 2562 
  8. กรรมการด าเนินงานด าเนินการสอบปลายภาค ปีการศึกษาท่ี 1/2560 
  9. กรรมการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  10. กรรมการด าเนินงานโครงการธรรมะสูสถานศึกษาและส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 (2) งานบริการแก่สังคม 
  1. สถาบันการอชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาเทคนิคสุรินทร์ บรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธศาสนากับวัยรุ่น” 
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  2. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ บรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนากับการบูรณาการ” 
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พุทธ
ศาสนากับการบูรณาการ” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


