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วิทยานิพนธ์น้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งการสัมมนา
กลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) และการบันทึกการสนทนาจนได้ข้อมูลมากพอ โดยมี
ข้อสรุปค้นพบ ดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันมีปริมาณเพ่ิมขึ้นปัญหาที่เกิดตามมาเน่ืองด้วยการอยู่ร่วมกันย่อมจะมี
มากขึ้นในสังคมที่ผู้สูงอายุถูกลดบทบาททางด้านแรงงานและการยอมรับของสังคมซึ่งเป็นปัญหาของ
สังคมปัจจุบัน หลักธรรมเร่ือง สังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา มีความสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตและกลายเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กล่าวได้ว่าเป็นหลักธรรมใน
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมได้อย่างเป็นสากล หรือแม้แต่บุคคลท่ัวๆไปการประพฤติตามหลักธรรม
สังคหวัตถุยังเป็นธรรมเพ่ือการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ แก่ทั้งตนเองและผู้ อ่ืนอย่างมีผลคือเป็น
หลักธรรมนํามาซึ่งความรักใคร่ สมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของผู้คนในทุกสังคม
ทั้งน้ีก็รวมสังคมผู้สูงอายุเข้าด้วย โดยมีผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัดชุมพรเป็นแบบอย่างที่ดี
และหน้านําไปใช้ประพฤติในการดําเนินชีวิตของเราท่านทุกคน ดังปรากฏแนวทางการดําเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามการศึกษาครั้งน้ีสรุปเป็นหลักการได้ว่า 

๑. ให้ทานลูกหลาน ทําบุญตามกาล ถวายทานในพระพุทธศาสนา เป็นอามิสทาน ให้
คําปรึกษาวิชาความรู้ ให้อภัยทาน เป็นธรรมทาน  

๒. พูดจาอ่อนหวาน สมานไมตรี พูดคําสัจ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นประจํา 
ทําจนเป็นปกตินิสัย 

๓. ทําประโยชน์สองทาง คือ ทางกาย และ ทางวาจา เป็นต้นว่า ช่วยเหลืออนุเคราะห์ด้วย
แรงกาย สงเคราะห์ให้คําปรึกษา ถ่ายทอดวิชาความรู้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

๔. ปฏิบัติภารกิจประจําวันอย่างสม่ําเสมอ ให้การช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม ทําตนให้เป็น
ประโยชน์ ไม่เบียดเบียนใคร เห็นคุณค่าของการวางตนเสมอต้นเสมอปลายหรือเรียกว่าการปรับตัวให้
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เหมาะสมกับเพศ วัย สถานะ เหตุการณ์ บุคคล ชุมชน เข้ากับคนอ่ืนได้ ลดมานะละทิฏฐิ ทําตนให้เป็น
ที่ไว้เน้ือเช่ือใจของคนอ่ืนได้ ทําตนให้เป็นที่พ่ึงของทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
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 The objective of this thesis was to study living a life according to 
Sangahavatthu principles of the senior citizens in Senior Citizen Club, Langsuan 
district of Chumphon province. The data were collected by focus group, in-depth 
interviews and semi-structured interview. 
The results of the study could be concluded that: 
 The number of senior citizens was increasing and the problems in living 
together of the seniors were also increasing. The declining role in laboring and social 
acceptance of the seniors became the social problem nowadays. The principles of 
Sangahavatthu; giving, kindly speech, useful conduct and even and equal treatment, 
were significant in living a life and became an important part in living a life of the 
senior citizens.  Sangahavatthu is the universal principle in living a life in society.  To 
practice Sangahavatthu principles was to assist oneself and others effectively.  The 
practice of this principle could bring love, unity and harmony to society.  The senior 
citizens in Langsuan district of Chumphon province could be a good example in this 
practice as follows: 

1. They gave things to their offspring, making merit in a proper time, making a 
donation to Buddhism, and giving a consultancy and knowledge to the others. 

2. They regularly spoke polite, useful, kind, and true words which were 
beneficial to themselves and the others. 

3. They devoted themselves for the advantages of the others physically and 
verbally.  

4. They followed the daily routine regularly, carried on social activities, and 
behaved themselves appropriately according to their gender, age, status, situation, 
event, person and assembly.  They could work and cooperate with other people 
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without ego and pride, behave themselves for the trust of others and become self-
reliance and of the others’.   
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ประกาศคุณปูการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงด้วยดี ด้วยความเมตตากรุณาสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริม
ช้ีแนะจากหลายฝ่ายด้วยกัน ขอขอบพระคุณสถาบันการศึกษา พ้ืนที่ที่ทําการวิจัย คณะบุคคล และ
บุคคล ที่ทําให้งานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในพระคุณของทุกท่านเป็น
อย่างสูงย่ิง จึงขอนํามากล่าวดังต่อไปน้ี 
 ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ช้ีแนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย ตลอดจนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน 

ขอขอบคุณ พระราชดิลก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอีกท่านที่อยู่เบ้ืองหลัง
ความสําเร็จในครั้งน้ีคือรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักสัตย์ ที่เมตตากรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไข 
เพ่ิมเติมเน้ือหา และให้แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากหลายประการ 

ขอขอบคุณ ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ทําให้การเก็บข้อมูล
เป็นไปด้วยดี โดยมิได้มีอุปสรรคใด ๆ เลย 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกท่าน ที่
อํานวยความสะดวกด้านบริการต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม และแนะแนวการพิมพ์รูปแบบของ
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย    

ขอขอบคุณ เพ่ือนนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาที่ให้ความช่วยเหลือ เติมเต็มสิ่งที่ไม่สมบูรณ์
ให้สมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ตลอดจนท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดในที่น้ี ที่ให้ความช่วยเหลือจนงาน
สําเร็จได้ด้วยดี   
 คุณูปการใด ๆ ก็ตามที่จะพึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นเคร่ือง
บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตลอดถึงคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน และผู้ที่สนับสนุน
ช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุณความดี บารมี
ธรรม จงปกป้องคุ้มครองผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านให้มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา มีปัญญารู้แจ้ง
ตลอดด้วยเทอญ 
  
        พระครูปลัดจักรพล อาจารสุโภ 



สารบญัคํายอ่ 
 

 ผู้วิจัยใช้ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับ ๙๑ เล่มครบรอบ 
๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรุงเทพมหานคร  
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๓ โดยมีคําย่อและคําเต็มของคัมภีร์เรียงตามลําดับ ดังน้ี 
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เลขหน้า ตัวอย่างเช่น ที.ม.๑๐/๑๖๗/๑๑๒ หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏกทีฆนิกาย มหาวคฺค เล่มที่ ๑๐/ข้อที่ 
๑๖๗/หน้าที่ ๑๑๒   
 สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของพระอรรถกถาน้ันมีเลข ๒ ตอน คือ เลขเล่ม/เลขหน้า 
ตัวอย่างเช่น องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๑๔๓ หมายถึง องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณีจตุกฺกนิปาตฏฺฐกถา เล่มที่ ๒/
หน้าที่ ๑๔๓ เป็นต้น 



สารบญั 
หน้า 

บทคัดย่อไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
ประกาศคุณูปการ จ 
สารบัญคําย่อ  ฉ 
สารบัญ   ซ 
สารบัญแผนภูมิ ฎ 
สารบัญแผนภาพ ฏ 
บทที่  
 ๑  บทนํา  ๑ 
  ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
  ๑.๒  โจทย์/ปัญหาการวิจัย ๓ 
  ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
  ๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย ๓ 
  ๑.๕  คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
  ๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕
 ๒  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๗ 
  ๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิต ๗ 
    ๒.๑.๑  ความหมายของชีวิต ๗
   ๒.๑.๒  แนวคดิทฤษฏีเก่ียวกับการดําเนินชีวิต ๑๐ 
    ๒.๑.๓  แนวคดิเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา   ๑๔ 
   ๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผู้สูงอายุ ๑๗ 
    ๒.๒.๑  ความหมายผู้สูงอายุ ๑๗ 
    ๒.๒.๒  แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับผู้สูงอายุ ๑๙ 
    ๒.๒.๓  สภาพการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ๒๖ 
   ๒.๓  หลักคําสอนเก่ียวกับสังคหวัตถุ ๔ ๒๙ 
    ๒.๓.๑  ความหมายของสังคหวัตถุ ๒๙ 
    ๒.๓.๒  ความสําคัญของสังคหวัตถุ ๓๐ 
 
 



ฌ 
 

 สารบญั (ต่อ) 
 หน้า 
    ๒.๓.๓  องค์ประกอบของสังคหวัตถุ ๔ ๓๓ 
   ๒.๔  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง     ๔๘ 
   ๒.๕  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๙ 
 ๓  วิธีดําเนินการวิจัย ๖๑ 
  ๓.๑  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ๖๑ 
  ๓.๒  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ๖๒ 
  ๓.๓  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ๖๒ 
  ๓.๔  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๓ 
  ๓.๕  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ๖๔ 
  ๓.๖  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๕ 
  ๓.๗  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ๖๕ 
  ๓.๘  การนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ๖๖ 
 ๔  สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา ๖๗ 
  ๔.๑ บริบทชุมชนอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๖๗ 
  ๔.๒  บริบทชมรมผูสู้งอายุ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๗๐ 
 ๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ๗๒ 
  ๕.๑  การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน                 

จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้านทาน ๗๓ 
  ๕.๒  การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน                  

จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้านปิยวาจา  ๗๙ 
  ๕.๓  การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน   
                 จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้านอัตถจริยา  ๘๖ 
  ๕.๔  การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน                  

จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้านสมานัตตา  ๙๑ 
 ๖  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๐๐ 
  ๖.๑  สรุปผลการศึกษา ๑๐๑ 
  ๖.๒  อภิปรายผล ๑๐๕ 

๖.๓  ข้อเสนอแนะ ๑๐๙ 
   ๖.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๐๙ 



ญ 
 

สารบญั (ต่อ) 
 หน้า 
   ๖.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ๑๑๐ 
   ๖.๒.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ๑๑๐ 
บรรณานุกรม  ๑๑๑ 
ภาคผนวก  ๑๑๙ 

ภาคผนวก ก รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๑๒๐ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๑๒๒ 
ภาคผนวก ค แบบสอบถาม ๑๒๖ 
ภาคผนวก ง ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย ๑๓๗ 

ประวัติผู้วิจัย  ๑๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

สารบญัแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที ่ หน้า 
 ๒.๑  สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๖๐ 
  



ฏ 
 

สารบญัแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ หน้า 
 ๔.๑  แผนที่อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๖๘ 
 



 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
การดํารงชีวิตนับว่าเป็นเรื่องต้องวางแผน ศึกษาแนวทางให้ดี เพราะจะต้องพบกับปัญหา

น้อยใหญ่นานัปปการ ทั้งปัญหาการครองชีวิต ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปัญหาสุขภาพ
อนามัย ซึ่งแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปคนละหลายปัญหาไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุที่เคยผ่าน
ประสบการณ์มาแล้วมากมาย ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยในปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุมากท่ีสุดในอาเซียนตามที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าปี 
๒๕๕๕ ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปมากถึง ๑๒.๕๙ เปอร์เซ็นต์และมีแนวโน้ม 
ที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้คาดประมาณไว้ว่า ในอีก ๑๐ - ๑๕ ปี 
จํานวน ประชากรผู้สูงอายุ จะเพ่ิม ขึ้นเป็น ๑๑ - ๑๒.๙ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘ - ๑๙.๘ 
ของประชากรทั้งหมดในประเทศ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๕๖, หน้า ๒๕) ปัญหาที่พบใน
ผู้สูงอายุ ที่สําคัญ ได้แก่ ปัญหาทางด้านสุขภาพกาย ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม มี
โรคภัยต่าง ๆ เบียดเบียน ทั้งโรคทางกาย และทางสมอง ผู้มีอายุเกิน ๖๕ ปี มักมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สมองคือ โรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม โรคซึมเศร้า ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุที่มีฐานะไม่ดี ไม่มี
ลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู อาจจะไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอสําหรับการเลี้ยงชีพ อาจจะไม่มี
ที่อยู่อาศัย ทําให้ได้รับความลําบาก ปัญหาทางด้านความรู้ ผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้รับความรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมกับวัย และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้เข้ากันได้กับเยาวชนรุ่นใหม่ 
ปัญหาทางด้านสังคม ผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการ ตําแหน่งสูงซึ่งเคยมีอํานาจและบริวารแวดล้อม เมื่อเกษียณอายุราชการ อาจเสียดาย
อํานาจและตําแหน่งที่เสียไป เยาวชนและหนุ่มสาวหลายคนมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้สูงอายุ เห็นคนรุ่นเก่า
ล้าสมัย พูดไม่รู้เรื่องและไม่มีประโยชน์ ปัญหาทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับความเอาใจใส่ และ
ความอบอุ่นจากลูกหลานอย่างเพียงพอ ทําให้รู้สึกว้าเหว่ อ้างว้าง และอาจจะมีความวิตกกังวลต่าง ๆ 
เช่น กังวลว่าจะถูกลูกหลาน และญาติพ่ีน้องทอดท้ิง กังวลในเร่ืองความตาย ผู้สูงอายุมักมีอารมณ์
เปลี่ยนแปลง เช่น เศร้า เฉยเมย เอาแต่ใจตนเอง ผู้สูงอายุบางคน ก็ยังมีความต้องการความสุขทาง
โลกีย์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยของตนทําให้ได้รับความผิดหวัง ปัญหาเก่ียวกับครอบครัว ปัญหาผู้สูงอายุ 
ที่น่าเป็นห่วงคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ในอดีตจะเป็นครอบครัวใหญ่ ที่เรียกว่า 



๒ 
 

ครอบครัวขยาย ทําให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟน และเกิดความอบอุ่น ระหว่างพ่อ แม่ และลูกหลาน ใน
ปัจจุบันครอบครัวคนไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองจะเป็นครอบครัวเด่ียวเป็นส่วนใหญ่ ลูกหลานจะมา
ทํางานในเขตเมืองทิ้งพ่อแม่ให้เฝ้าบ้าน ทําให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเด่ียว ไม่ได้รับการดูแล และได้รับ
ความอบอุ่นดังเช่นอดีตที่ผ่านมา ปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงจากภาวะ
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทําให้เยาวชนมีความกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูอาจารย์ น้อยลง ผู้สูงอายุไม่ 
ได้รับการดูแล ต้องอาศัยสถานสงเคราะห์คนชราในอนาคตเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรม
แบบใหม่ สังคมไทยอาจกลายเป็นสังคมตะวันตกคือ ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน ไม่มี
การทดแทนบุญคุณ บุตรหลานโตขึ้นก็จะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่ชรา (กระทรวงสาธารณสุข, เว็บไซด์
๒๕๕๗) ปัญหาของการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุจึงจําเป็นต้องหาทางออกทางแก้ไขเพ่ือความ
ผาสุกน้ันเอง และน่าศึกษาถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุเพราะเป็นกลุ่มประชากรที่ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวเรียนถูกเรียนผิดผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากซึ่งการศึกษาคงจะได้คําตอบถึงแนวทาง
อันดีงามเป็นแน่แท้จึงน่าศึกษาเป็นอย่างย่ิง 

การมีหลักธรรมเป็นเสมือนหนทางในการดําเนินชีวิตตามหลักทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็น
เครื่องยึดเหน่ียวให้ชีวิตของคนเราสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขในท่ามกลางสังคม หลักธรรมสังคหวัตถุ 
๔ เป็นหน่ึงหลักธรรมที่เห็นจะโดดเด่นและเป็นหลักธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรับรองไว้แล้ว
ว่าเป็นหลักธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ธรรมเครื่องยึดเหน่ียว คือยึดเหน่ียวใจบุคคล และ
ประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี หรือเรียกว่าหลักการสงเคราะห์ ก็ว่าได้มี ๔ ประการได้แก่ ทาน คือการให้ 
ปิยวาจา คือการกล่าวคําเป็นที่รัก อัตถจริยา คือการประพฤติให้เป็นประโยชน์ และสมานัตตตา คือ
ความ เป็นผู้มีตนเสมอ (ที. ปา. ๑๑/๑๔๐/๑๖๗.) ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เมื่อผู้ประพฤติตามก็จะสามารถ
เห็นได้ชัดเจนจากการแสดงออกทางกาย และวาจา อันเป็นเหตุให้หลักธรรมข้อน้ีจึงน่าสนใจและน่า
ศึกษาอย่างย่ิงโดยเฉพาะผู้ศึกษาได้คอยสังเกต กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร จากการที่ได้ร่วมในการทํากิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ก็ย่ิงเห็นถึงการแสดงออกโดยมีพ้ืนฐานจากสังคหวัตถุ ๔ จึงทําให้เป็นเหตุที่ใครต่อการศึกษาการดําเนิน
ชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มากย่ิงขึ้น 

ชมรมผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัดชุมพรก่อต้ังเมื่อปี ๒๕๔๓ ปัจจุบันมี รุ่งโรจน์ ศิริเวช (๒๕๕๗) 
เป็นประธาน มีสามชิกรวม ๓๔๐ คน ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหลังสวน และขอให้อาคารอชิโต วัดโตนด เป็นที่จัดประชุมทํากิจกรรมทุก
วันที่ ๑๒ ของเดือน มีการทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุในเขตอําเภอหลังสวน 

จากความเป็นมาและความสําคัญของ ปัญหาดังกล่าว จึงทําให้ผู้วิจัยเห็นความสําคัญของ
การศึกษาครั้งน้ีอันอาศัยประชากรก็คือกลุ่มผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นตัวอย่าง
จะทําให้ได้ความชัดแจนถึงแนวทางการดําเนินชีวิตอันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติตาม



๓ 
 

ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ตามหลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ ๔ และจะได้เห็นถึง
แนวทางที่มีการประยุคหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้ได้จริงในการดําเนินชีวิต ประจําวันใน
สถานการณ์โลกปัจจุบันอันจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางนําไปปรับใช้แก่ผู้สนใจศึกษาได้อย่างตรง
ตามหลักธรรมในเรื่องสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นหน่ึงในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสําหรับผู้ยังไม่มี
แนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งเป็นต้นเหตุในการดําเนินชีวิตแบบผิด ๆ และไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างมี
ความสุขในสังคมโลกปัจจุบันน้ีเพราะขาดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตน้ันเอง 

 

๑.๒ โจทย์/ปัญหาการวิจัย  
การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัด

ชุมพรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอ

หลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปน้ี 
เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
  

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิต

ตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการดําเนินชีวิตตาม
แนวสังคหวัตถุ ๔ ได้ทําการศึกษาวิจัยโดยใช้เอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) จากแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่วนการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) ศึกษาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ของมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสําคัญ 
เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ และบทความต่าง ๆ จึงได้กําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ๓ ประเด็น 
ดังน้ี 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ได้แก่ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้ศึกษาได้กําหนดเน้ือหาไว้ดังน้ี 
๑) ศึกษาการดําเนินชีวิตของคนในบริบททางสังคม 
๒) ศึกษาหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
 ๒.๑) ทาน 



๔ 
 

 ๒.๒)  ปิยวาจา 
 ๒.๓)  อัตถจริยา 

   ๒.๔)  สมานัตตตา 
  ๓) ศึกษาบริบทของชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร  
 ได้แก่ ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ได้ทําการเลือกและจัด

กลุ่มของประชากรไว้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อย ๓๔ คน และกลุ่มที่ 
๒ กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก ๕ คน  

๑) กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อย ๓๔ คน 
  ประชากรในกลุ่มน้ีคือ ผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิง ของชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร จํานวน ๓๔๐ คน เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยพิจารณาจากขนาดของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมดได้จํานวนทั้งสิ้น ๓๔ คน และใช้วิธีการเลือก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample)  

๒) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก ๕ คน 
  ประชากรในกลุ่มน้ีคือ ผู้สูงอายุ ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดย

ใช้การพิจารณาเลือกจากประชากร กลุ่มที่ ๑ หลังการสัมมนากลุ่มย่อยแล้ว โดยเลือกผู้ที่มีการให้
ข้อมูลที่น่าสนใจและสามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็นตามแบบสัมภาษณ์และมีแนวทางการดําเนิน
ชีวิตตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อย่างน่าสนใจ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ได้แก่ ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุในเขตอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีเหตุผลใน

การเลือกพ้ืนที่ ดังน้ี 
 ๑) เป็นชุมชนที่ผู้ศึกษาได้มีความคุ้นเคย ทํากิจกรรมร่วมกันในพ้ืนที่ และอยู่ใน

ชุมชนที่จะติดต่อ และเข้าถึงได้สะดวก  
 ๒) เป็นที่รวมกลุ่มและทํากิจกรรมของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุในเขตอําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 
 ๓) เป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยมีประสบ 

การณ์ทํางานร่วมในพ้ืนที่กับชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มาก่อนจึงทําให้สะดวกต่อ
การศึกษา เก็บข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้ 

 ๔) เป็นพ้ืนที่ที่ผู้ศึกษาได้เห็นถึงพฤติกรรมการนําหลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ ๔ มาใช้
ในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จึงต้องการจะศึกษา 

 



๕ 
 

๑.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
เน่ืองด้วยการศึกษาวิจัยน้ีจัดทํา เพ่ือมุ่งประโยชน์คือศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคห

วัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งผู้สนใจศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้สนใจศึกษา งานช้ินน้ีดังน้ี  

๑.๕.๑ ทําให้ทราบแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูง 
อายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

๑.๕.๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไปในประเด็นต่าง ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้ง
ย่ิงขึ้น เช่น ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของผู้สงูอายุ  

๑.๕.๓ ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของ หน่วยงานทางด้านศาสนา สาธารณสุข หรือองค์์กรต่าง ๆ ตลอดจนครอบครัวและชุมชนที่มีส่วน
เก่ียว ข้องในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้มีแนวทางการดําเนิน
ชีวิตโดยอาศัยการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยืนยาวขึ้น มีความสุข 

 

๑.๖ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
การนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้เกิดความสงสัย

คลุมเครือ ผู้วิจัยจึงกําหนด ความหมายของคําศัพท์ที่ใช้เฉพาะงานวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี  
การดําเนินชีวิต หมายถึง ลักษณะของการใช้ชีวิตในรูปแบบของคนในปัจจุบัน 
สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตให้เกิดความสุขและดีงาม ๔ ประการ 

อันประกอบไปด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 
ทาน หมายถึง การให้ การเอ้ือเฟ้ือ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ให้ความรู้และให้คําปรึกษา 

โดยจําแนกได้เป็น ๓ ประการ คือ การให้ทานวัตถุสิ่งของ การให้ทานทางวาจา การให้ทานทางจิตใจ 
จัดเป็นการให้ทั้งสิ้น และเป็นไปเพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อ่ืน 

ปิยวาจา หมายถึง เป็นวาจาเป็นที่รัก พูดแล้วให้คนรักคนชอบได้ วาจาไพเราะ อ่อนหวาน 
ประสานไมตรี และเป็นคําสัจ และเป็นไปเพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อ่ืน 

อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความ 
ทุ่มเทแก่ตนเอง บุคคลอ่ืน และทั้งสองฝ่ายคือทั้งต่อตนเองด้วยและบุคคลอ่ืนด้วย และเป็นไปเพ่ือ
สงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อ่ืน 

สมานัตตตา หมายถึง วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งการวางตน ประพฤติตนให้เป็นผู้เสมอ
ต้นเสมอปลาย ในกิจวัตรประจําวันส่วนตัว การประพฤติสม่ําเสมอต่อคนในครอบครัว ญาติ หรือบุคคล 



๖ 
 

อ่ืน และการวางตนเสอมต้นเสมอปลายเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม และ
เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อ่ืน 

ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี 
ขึ้นไป และเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 
 
 



๗ 
 

 
 

บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง “ศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพ่ือให้
การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการดําเนินชีวิต 
และแนวคิดเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังมี
รายละเอียด ต่อไปน้ี 

๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิต 
๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
๒.๓  หลักคําสอนเก่ียวกับสังคหวัตถุ ๔  
๒.๔  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง    
๒.๕  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิต 
๒.๑.๑ ความหมายของชีวิต 
ชีวิต คือ สถานะที่แยกสิ่งมีชีวิตหรืออินทรีย์ออกจากสิ่งไม่มีชีวิตหรืออนินทรีย์และสิ่งมีชีวิต

ที่ตายแล้ว สิ่งมีชีวิตเติบโตผ่านกระบวนการสันดาป การสืบพันธ์ุและ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพแวดล้อม สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดสามารถพบได้ในชีวมณฑลของโลก ส่วนประกอบทั่วไป
ของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ี - พืช สัตว์ เห็ดรา โพรทิสต์ อาร์เคีย และ แบคทีเรีย - คือ เซลล์ที่มีส่วนของน้ํา
และคาร์บอนเป็นหลัก และ เซลล์แหล่าน้ีถูกเรียบเรียงอย่างซับซ้อนตามข้อมูลจากหน่วยพันธุกรรม สิ่ง 
มีชีวิตเหล่าน้ีเข้าสู่กระบวนการสันดาป เพ่ิมความสามารถในการเจริญเติบโต ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว 
และ มีการปรับตัวและวิวัฒนาการโดยการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ สิ่งที่มีคุณสมบัติเหล่าน้ี
เท่าน้ันที่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต (Kauffman, Stuart, 2003) 

ชีวิต คือ หน่วยที่ต้องใช้พลังงาน มีคุณสมบัติทั้งกายภาพและชีวภาพ (Walker, Martin G, 
2006) ดังต่อไปน้ี 

๑) ลักษณะเฉพาะในการจัดการของระบบร่างกาย (specific oganization) 



๘ 
 

๒) มีกระบวนการสันดาป (metabolism) 
๓) กระบวนการสลาย หรือ แคแทบอริซึม (catabolism) 
๔) กระบวนการสร้าง หรือ แอแนบอริซึม (anabolism) 
๕) มีการสืบพันธ์ุ (reproduction) 
๖) มีการเจริญเติบโต (growth) 
๗) มีการเคลื่อนไหว (movement) 
๘) มีความรู้สึกตอบสนอง (irritability) 
๙) มีการปรับตัวและวิวัฒนาการ (adaptation and evolution) 
๑๐) มีภาวะธํารงดุล (homeostasis) 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ชีวิตของสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการที่ซับซ้อนในมุมมองทางวิทยาสาตร์ ซึ่ง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีการดําเนินชีวิตเพ่ือการดํารงอยู่ของชีวิตจนถึงความแต่ดับไปแห่งชีวิต 
เป็นการขยายผลการศึกษาโดยจะได้กล่าวถึง ชีวิตตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาดังต่อไปน้ี 

ในทัศนะของพุทธศาสนา สิ่งที่เรียกว่า “ชีวิต” มีองค์ประกอบใหญ่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
รูปธรรม กับส่วนที่เป็นนามธรรม อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วไปว่า เป็นเร่ืองของกายกับเร่ืองของจิต องค์ 
ประกอบใหญ่ทั้งสองส่วนน้ี รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า ขันธ์ ๕ (The Five Aggregates) ซึ่งประกอบด้วย 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ ๒ 

พระอภิธรรมปิฎกแสดงขันธ์ ๕ (อภิ.วิ. ๗๗/๑/๑-๑๙.) ว่า คือ 
๑.  รูปขันธ์ 
๒.  เวทนาขันธ์ 
๓.  สัญญาขันธ์ 
๔.  สงขารขันธ์ 
๕.  วิญญาณขันธ์ 
พระธรรมปิฎก (๒๕๔๔, หน้า ๙๓) กล่าวถึงขันธ์ ๕ (The Five Aggregates) ไว้ในหนังสือ 

พุทธธรรม ดังน้ี  
รูป (Corporeality) คือ ส่วนประกอบที่เป็นด้านกายภาพหรือด้านรูปธรรมท้ังหมด โดย

สรุปก็คือ ร่างกาย (เน้ือหนังมังสา) และพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย หรือจะกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า คือ 
ส่วนที่เป็นสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมต่าง ๆ ของสสารและพลังงาน
เหล่าน้ัน  

เวทนา (Feeling) คือ ส่วนที่เป็นความรู้สึก ซึ่งเกิดจากการได้สัมผัสผ่านทางประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ และทางใจ ความรู้สึกน้ันอาจมีหลากหลาย เช่น ความรู้สึกร้อน หนาว อบอุ่น เจ็บปวด ผ่อนคลาย 
ฯลฯ กล่าวรวม ๆ ได้ว่า เป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ คือ ไม่สุข ไม่ทุกข์  



๙ 
 

สัญญา (Perception) คือ การกําหนดรู้ การจําได้ และการแยกแยะความแตกต่างของส่ิงที่
รับเข้ามาทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้ เป็นอาการที่ใจรับรู้และสามารถบอกได้ว่าสิ่งน้ัน ๆ เป็นอะไร อัน
เป็นเหตุให้จําสิ่งน้ัน ๆ ได้ เช่น จํารูปร่าง สี เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอาการต่าง ๆ ได้ 

สังขาร (Mental Formation) คําว่า สังขาร ในกรณีน้ีไม่ได้หมายถึงเรื่องของร่างกายที่เป็น
เน้ือหนัง คือ ไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือกายภาพ อย่างที่เข้าใจกันทั่วไป แต่เป็นเรื่องของจิตหรือเก่ียว 
กับจิตมากกว่า ความหมายในที่น้ีจึงหมายถึง “สภาพที่ปรุงแต่งจิต” ให้มีลักษณะต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น
ฝ่ายดี ฝ่ายช่ัว หรือเป็นกลาง ๆ (ไม่ดี ไม่ช่ัว) ก็ได้ ทั้งน้ี โดยมี เจตนา เป็นตัวนํา กล่าวอย่างง่าย ๆ 
สังขารน้ีคือ ความนึกคิด ซึ่งอาจจะเป็นด้านดี ไม่ดี หรือเป็นกลาง ๆ ก็ได้ 

วิญญาณ (Consciousness) ในที่น้ีก็ไม่ใช่อย่างเดียวกับสิ่งที่คนเช่ือกันทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่มี
อยู่ในตัวคนเมื่อยังมีชีวิต และเมื่อตายแล้วก็ล่องลอยไปในภพภูมิต่าง ๆ แต่วิญญาณในท่ีน้ี หมายถึง 
การรับรู้อารมณ์ (object) โดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และทางใจ คือ รู้โดยผ่านทางการเห็น 
การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส การรับสัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ 

จะสังเกตว่า ในส่วนประกอบทั้ง ๕ ที่กล่าวข้างต้นน้ัน ส่วนที่เป็นรูปธรรมหรือกายภาพ มีอยู่
เฉพาะในขันธ์ ๕ ข้อที่ ๑ (รูป) เพียงข้อเดียวเท่าน้ัน ที่เหลืออีก ๔ ข้อ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ น้ัน เป็นส่วนที่เราอาจนิยามว่าเป็นนามธรรม 

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ขันธ์ หรือส่วนประกอบแต่ละส่วน ก็มีส่วนประกอบย่อยของมันอีก 
จํานวนมากบ้าง น้อยบ้าง ตามลักษณะของ ขันธ์ ข้อน้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น รูป หรือส่วนประกอบที่จัดว่า
เป็นส่วนกายภาพน้ัน มีส่วนประกอบย่อยลงไปอีกถึง ๒๘ อย่าง ในจํานวนน้ี ส่วนประกอบที่เราคุ้นเคย
กันโดยมากคือ เรื่องของธาตุทั้ง ๔ (ดิน นํ้า ลม ไฟ ซึ่งเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “มหาภูตรูป”) อันได้แก่ 
ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน, solid element) คือ บรรดาสิ่งที่มีสภาพเป็นของแข็ง กินเน้ือที่ อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า, 
fluid element) คือ ของเหลวหรือสภาวะที่ดูดซึม เตโชธาตุ (ธาตุไฟ, element of heat or radia 
tion) คือ อุณหภูมิหรือสภาวะที่แผ่ความร้อน และ วาโยธาตุ (ธาตุลม, element of vibration) คือ 
สภาวะที่เคลื่อนไหว อีกความรู้ในเรื่องการเกิดขึ้นแห่งมนุษย์และโลกผู้ใคร่ศึกษาพึงศึกษาเพ่ิมเติมได้
จากอัคคัญสูตร ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตอนหน่ึงว่า 

“ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มี สมัยอีกบางคร้ัง โดยอันล่วงไปแห่งกาลยืด
ยาวนาน โลกน้ีย่อมเจริญขึ้น เมื่อโลกกําลังเจริญขึ้น โดยมากเหล่าสัตว์ก็จะพากัน
เคลื่อนจากพวกอาภัสสร - พรหมมาสู่ความเป็นอย่างน้ีอีก และสัตว์เหล่าน้ันมีความ 
สําเร็จได้โดยทางใจ มีปีติเป็นภักษา มีรัศมีเอง ท่องเท่ียวไปในอากาศได้ ดํารงอยู่ใน
วิมานอันงดงาม ย่อมดํารงอยู่ตลอดกาลยืดยาวนาน...” (ที.ปา. ๑๕/๕๖/๑๔๕) 
 



๑๐ 
 

สรุปได้ว่า ชีวิต หมายถึง การเกิดขึ้นของมนุษย์ หรือสัตว์ ที่อาศัยปัจจัยประกอบ ๒ อย่าง
คือ กาย และ จิตใจ 

๒.๑.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการดําเนินชีวิต 
การดําเนินชีวิต (lifestyle) หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติ 

กรรมต่าง ๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต แต่ละแบบ 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้

เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดําเนินชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิตจะ
ถูกดําเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจําที่กระทําสิ่งต่าง ๆ รูปแบบการดําเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่ง
บอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังน้ันรูปแบบการดําเนินชีวิต จึงมีความหมาย
ในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของ
บุคคล (Spaargaren, G., and B. VanVliet. 2000, pp. 50 - 75) 

เมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นการดําเนินไปของชีวิตย่อมมี ซึ่งจะได้กล่าวถึงแนวทางการดําเนินชีวิต ใน 
๓ มิติ คือ มิติด้านวัฒนธรรม ๑ มิติด้านสังคม ๑ และมิติด้านศาสนา พอเป็นแนวทางการศึกษา
ดังต่อไปน้ี  

๑) ด้านวัฒนธรรม  
มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใช้เพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และ

สภาพแวดล้อมสังคม เพ่ือก่อให้เกิดผลดีต่อการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา น้ันย่อมมา
จากความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากประสบการณ์และปัญหาความรฎ้ความสามารถของตนเอง จึงทําให้
เกิดวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต สามารถนําไป แก้ปัญหาที่เกิดกับมนุษย์ และก็สามารถ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้เท่าที่ควรหรือถ้า แก้ปัญหาให้กับมนุษย์ไม่ได้และตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ไม่ได้ ตามที่ต้ังความหวังไว้ มนุษย์ก็จะมีการพฒันาหาทางเปล่ียนแปลงแก้ไขให้เกิด
ความพอดี เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็ สามารถทําลายได้ ถ้ามนุษย์ไม่พอใจ และไม่ต้องการจึงทําให้
เกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ได้ เช่นเดียวกัน (พวงผกา ประเสริฐศิลป์, ๒๕๔๑, หน้า ๒) 

วัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นแบบแผนในความคิด และการ
กระทําที่แสดงออกถึงวิถฎิชีวิตของมนษุย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่ม หน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึง มนุษย์
ได้คิดสร้างกฎระเบียบ กฎเกณฑ์วิธีในการปฏิบัติ การจัด ระเบียบ ตลอดจนระบบความเช่ือ ความ
นิยม ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการควบคุมและใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพัตรา สุภาพ, 
๒๕๓๓, หน้า ๙๙)  

การดําเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมน้ันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแห่งวัฒนธรรมที่มีการแบ่ง
ประเภทวัฒนธรรมโดยนักสังคมวิทยาซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

(๑)  วัฒนธรรมทางแนวความคิด (Ideas - Thingking)  



๑๑ 
 

(๒)  วัฒนธรรมทางบรรทัดฐาน (Norms - Doing)  
(๓)  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material - Having)  
วัฒนธรรมทางความคิด หมายถึง วัฒนธรรมที่เก่ียวกบัความคิดเห็น ความเช่ือหรือ ความรู้ 

สึกนึกคิด ซึ่งอาจถูกหรือผิดก็ได้ เช่น ความเชื่อที่ว่าคนตายแล้วเกิด การทําบุญ ทําบาป การเช่ือถือ 
โชคลาง ฯลฯ  

วัฒนธรรมทางบรรทัดฐาน ได้แก่ ระเบียบแบบแผนหรือประเพณีที่บคุคลในสังคม ยึดถือ 
หรือกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย  

(๑)  วิถีชาวบ้าน (Folkways) คือ ระเบียบแบบแผนที่บคุคลในสังคมควรจะปฏิบัติ เช่น 
การบวชของลูกชายเมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปี เพ่ือทดแทนคุณบิดามารดาการต้อนรับแขกเมื่อใครมา เย่ียม
ถึงเรือนชานควรจะต้อนรับ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับการติฉินนินทา ลักษณะที่เรียกว่า ธรรมเนียม
ประเพณีจัดได้ว่าเป็นวิถีชาวบ้าน เช่นธรรมเนียมการต้อนรับแขก ธรรมเนียมการเย่ียม ผู้ป่วย  

(๒)  จารีต (Mores) ได้แก่ ระเบียบแบบแผนที่บุคคลในสงัคมจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่า ฝืน
ถือ เป็นการกระทําผิดทางศีลธรรม สังคมอาจรังเกียจและอาจถูกตัดออกจากสังคม ตัวอย่าง ของจารีต 
เช่น การเลี้ยงดูพ่อแม่ตอบแทนเมื่อท่านแก่เฒ่าและเราอยู่ในภาวะที่จะรับผิดชอบได้ อน่ึง ข้อห้ามทาง
ศาสนา (Taboos) เป็นจารีตอย่างหน่ึง ตัวอย่างข้อห้ามของทางศาสนา เช่น ห้ามค้าอาวุธ ห้ามค้ายาพิษ 
ยาเสพตดิรวมทั้งสุรา บุหรี่และห้ามค้ามนษุย์  

(๓)  กฎหมาย (Laws) ได้แก่ ระเบียบแบบแผนที่ทกุคนในสังคมต้องปฏิบัติตามหาก ฝ่าฝืน
จะถกูลงโทษตามตัวบทกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ เช่น การหยุดรถเมื่อมีสัญญาณไฟ แดงตามกฎ
จราจร (ณรงค์ เส็งประชา, ๒๕๓๗, หน้า ๒๘ - ๒๙)  

สรุปว่าแนวคิดเก่ียวกับการดํารงค์ชีวิตด้านวัฒนธรรมน้ันเป็นไปโดยท่ีมนุษย์ถูกปลูกฟัง
ค่านิยมอันเกิดขึ้นเฉพาะวัฒนธรรมทางสังคมน้ัน ๆ อันเป็นไปตามวัฒนธรรมของคนในสังคมที่
แสดงออกทางวิถีชาวบ้าน จารีต กฎหมาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยจะได้รับอิทธิพลจากหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการสั่งสอนอบรมถ่ายทอดสืบต่อกันมาต้ังแต่ครั้งบรรพบุรุษ เป็นต้น 

๒) ด้านสังคม 
แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักการเป็นพลเมืองดีของสังคม การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ตามสถานภาพ สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือตําแหน่งของบุคคลที่ได้รับในทางสังคม โดยสถานภาพ
จะเป็นตัวกําหนด สิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคมว่าควร ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร สถานภาพของ
บุคคล แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ สถานภาพที่ติดตัวมาแต่กําเนิด และสถานภาพที่ได้มาภายหลัง 
ประเภทสถานภาพจัดไว้ดังน้ี  

(๑) สถานภาพที่ติดตัวมาแต่กําเนิด เป็นสถานภาพที่บุคคลได้มาต้ังแต่เกิดโดยสังคมเป็นผู้
กําหนด ได้แก่ สถานภาพทางเพศ เช่น เพศชายเรียกว่า เด็กชาย หรือนาย เพศหญิง เรียกว่า เด็กหญิง 



๑๒ 
 

หรือ นางสาว หรือนาง เป็นต้น สถานภาพทางเช้ือชาติ เช่น เช้ือชาติไทย เช้ือชาตจีน เช้ือชาตอิเมริกัน 
เป็นต้น สถานภาพทางเครือญาติ เช่น ลูก หลาน พ่ี น้อง เป็นต้น  

(๒) สถานภาพที่ได้มาจากความสามารถหรือการกระทํา เป็นสถานภาพที่ได้มาภายหลัง 
เพ่ิมเติมจาก สถานภาพเดิม ได้แก่ สถานภาพทางการศึกษา เช่นจบปริญญาตรี ได้รับสถานภาพเป็น
บัณฑิต จบปริญญาโทได้รับ สถานภาพเป็นมหาบัณฑิต หรือจบปริญญาเอกได้รับสถานภาพเป็น ดุษฎี
บัณฑิต เป็นต้น สถานภาพทางอาชีพ เช่น ทหาร ตํารวจ ครู แพทย์ นักธุรกจิ เป็นต้น สถานภาพทาง
สมรส เช่น สามี ภรรยา เป็นต้น (เอกสารประกอบคําสอน, ๒๕๕๖ (สําเนาเอกสาร))  

แนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมและความสุขน้ัน ทุกคนอยากมีความสุข แต่ความสุขเป็น
เรื่องที่ต้องไขว่ขว้า ปัญหาคือ ความสุขแต่ละคนจะมีมุมมองแตกต่างกัน เช่น ความสุขที่ได้สามีดี ๆ สัก
คน ความสุขคือการได้นายดี ๆ คนเดียวก็พอ (โดยเฉพาะช่วงพิจารณาความดีความชอบ) ความสุขคือ
การได้บ้านใหญ่ ๆ สักหลัง ความสุขกับการอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ความสุขคือการได้ปีนเขา ท่องป่า 
ตกปลา ทําในสิ่งที่ชอบเพราะฉะน้ัน ความสุขอยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่เป็นสุข ต่อให้มีทรัพย์สินมหาศาลก็หา
ความสุขไม่ได้ ความสุขอยู่แค่เอ้ือม เรา ๆ ท่าน ๆ จะเอ้ือมถึงหรือไม่ หรือไม่ยอมเอ้ือม แล้วจะมีความ 
สุขได้อย่างไร อยากที่จะเอ้ือมให้ถึงความสุขจะต้อง  

(๑)  มีจิตใจเข้มแข็ง และระลึกเสมอว่า อาจมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้น ตอนเจอสิ่งไม่ดี เป็นการมีมุม 
มองหลากหลาย ไม่ใช่มองแต่สิ่งที่ไม่ดีในด้านเดียว จิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากไม่แพ้
ใจตัวเอง อุปสรรคคือพลัง ถ้าเราไม่ใช่อุปสรรคเป็นหนทางสู่ความสําเร็จ เราคงไม่ได้อะไรนอกจาก
ปล่อยชีวิตให้ไร้ความหมาย การรู้จักคิดการรู้จักปรับตัว รู้จักประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเสริมคุณค่าแก่
ตัวเอง ทําให้ตนเองมีคุณค่า นับได้ว่าเป็นการนับถือตนเองอีกด้วยนะ  

(๒)  อ่านบางส่ิงบางอย่างเป็นแรงบัลดาลใจ เป็นการหาสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง ไม่ว่าเป็น
หนังสือบทความของคนมีช่ือเสียง หรือไม่มีก็ได้ หากสิ่งน้ันให้ข้อคิดแก่เราแรงบัลดาลใจไขว่อ่านทุกวัน 
การอ่านจะทําให้เรามีท่าทีเป็นบวกในด้านความคิดและการกระทํา รู้จักใช้สติปัญญา รู้จักพูด รอบรู้ 
ไม่แสดงความปัญญาอ่อน ให้ผู้อ่ืนดูถูกดูหมิ่นในใจ เหมือนคนไม่มีก๋ึน  

(๓) ให้อภัย การอาฆาตพยาบาท ไม่ย้อมแพ้แบบหักไม่ยอมงอ มีแต่ทําให้ใจขุ่นมัว คนที่ไม่
ยอมใครชอบเอาชนะ จะหาความสุขไม่มี ทางที่ดีควรแผ่เมตตาแก่ใครก็ตาม ที่คิดช่ัว ทําร้ายหรือ
ทําลายเรา ก็เพราะเขาอาจโง่เขลาและมีปมด้อย เราจะไปถือสาเขาทําไม บางคนเปรียบเสมือนบัวใต้
โคลนตม จะช่วยให้ดีเหมือนคนอ่ืน เป็นไปได้อยาก ปล่อยไปตามกรรมและเวรของแต่ละคน ให้เขาไป
ตามทางของเขาเถอะ  

๔) มีคุณธรรม คนที่มีคุณธรรม จะมีจิตใจเอ้ืออาทร โอบอ้อมอารีต่อคนอ่ืนจะไม่ห้ําหั่นเอา
เป็นเอาตาย เหมือนบ้า  

คนมีคุณธรรมจิตใจสบาย ไม่อิจฉาริษยาเห็นคุณค่าของคนรอบตัวมีจิตใจเมตตามองโลกใน
แง่ดี ไม่เห็นแก่ตัว อย่าลืมความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเสมอในสังคม พอเห็นแก่ตัวชอบทําอะไรเพ่ือตัวเอง



๑๓ 
 

กลายเป็นคนขาดคุณธรรม ทําลายความสุขของคนอ่ืน ถ้าคุณนําไปใช้ ชีวิตคงเป็นสุข แม้นําไปไม่ได้ทุก
ข้อ แต่ได้บางข้อก็ถือเป็นความสุขแล้วเราจะทําตัวให้ทุกข์ทําไม แล้วเมื่อไหร่จะเอ้ือมไปถึงความสุขซะ
ทีอย่าลืมความสุขอยู่แค่เอ้ือม (สุรีรัตน์ โบจรัส, ๒๕๕๗)  

สรุปว่าแนวคิดเก่ียวกับการดํารงค์ชีวิตด้านสังคม น้ันผู้ที่อยู่ในสภาวะทางสังคมซึ่งถูก
กําหนดโดยบทบาท และหน้าที่ทางสังคมจะต้องดําเนินชีวิตอันมีพ้ืนฐานคือหน้าที่ทางสังคม ซึ่งเป็น
ตัวกําหนดบทบาทและส่งผลต่อแนวทางการดําเนินชีวิตของผู้ที่อยู่ในสังคมให้มีบทบาท และหน้าที่
ต่างกันไป น้ันเอง  

๒) ด้านศาสนา 
ศาสนาไม่สามารถแยกออกจากสังคมได้ เพราะการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางศาสนาของ

มนุษย์เป็นพฤติกรรมทางสังคมชนิดหน่ึง ศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อสังคมมนุษย์ เพราะมีอํานาจ
และอิทธิพลที่ย่ิงใหญ่และคงเส้นคงวาต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ แต่ไม่ว่าศาสนาใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่มี
ลักษณะร่วมสําคัญ คือ การสอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรมอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข อีกทั้งยังเป็นที่
ยึดเหน่ียวทางจิตใจ และมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง การศึกษาการดําเนินชีวิตด้านศาสนาตาม
รูปแบบการนับถือของคนในศาสนาต่าง ๆ คือ การดําเนินชีวิตในศาสนาแบบเทวนิยม และ การดําเนิน
ชีวิตในศาสนาแบบอเทวนิยม 

๓.๑) ศาสนาแบบเทวนิยม และอเทวนิยม 
เทวนิยม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า ลัทธิความเช่ือ

ว่าพระเจ้าผู้ทรงอํานาจย่ิงใหญ่พระองค์เดียว พระเจ้าน้ันทรงมีอํานาจครอบครองโลกและสามารถดล
บันดาลความเป็นไปในโลก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒, หน้า ๓๖๕) 

ศาสนาตามแนวเทวนิยมมีความเช่ือว่าเทพเจ้าเป็นผู้ย่ิงใหญ่สูงสุดเหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย 
หรือเรียกกันว่าพระเจ้า ซึ่งมีอยู่เพียงพระองค์เดียว พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสรรพส่ิงทั้งหลายและ
เช่ือกันว่าพระเจ้าอาจติดต่อมนุษย์ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายองค์ เช่น พระอัลเลาะห์ ทรงติดต่อ
กับท่านนบีมุฮัมหมัด พระยะโฮวาห์ ทรงติดต่อกับ ท่านโมเสส และพระเยซู ส่วนบางศาสนาก็นับถือ
พระเจ้า หรือเทพเจ้าหลายองค์ อย่าง ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู เช่ือว่าพระเจ้าอวตารแยกเป็น ๓องค์ 
เป็นต้น ศาสนาแบบเทวนิยม ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนายูดาย ศาสนาซิกข์ ศาสนา
บาไฮ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ และ ศาสนาพราหมณ์ 

อเทวนิยม (Atheism) (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒, หน้า ๓๖๕) คือ ศาสนาที่ปฏิเสธความ
มีอยู่ของพระเจ้า ปฏิเสธอํานาจในการสร้างโลกและสรรพสิ่งของพระเจ้า ไม่ยอมรับนับถือความ
ศักด์ิสิทธ์ิของพระเจ้า เนื่องจากความหมายและความเข้าใจของอเทวนิยมแตกต่างหลากหลายในโลก 
ปัจจุบันหารู้ได้ยากว่าในโลกมีผู้ที่มิเช่ือเทพเจ้าก่ีคน (Zuckerman, Phil, 2007, p. 56) กลุ่มศาสนาที่
นิยมเรียกว่าปรัชญาตะวันออก โดยถือตามอิทธิพลในการรับอารยธรรม ได้แก่ศาสนาพุทธทั้งเถรวาท



๑๔ 
 

และนิกายเซน ศาสนาเชน ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื๊อ ศาสนากลุ่มน้ีมีลักษณะที่คล้ายกัน คือ เช่ือว่าโลกน้ี
เกิดขึ้นเองตามกฎธรรมชาติ สรรพสิ่งแท้จริงเป็นเพียงความว่างเปล่า ความจริงแท้ไม่อาจอธิบายได้
ด้วยคําพูด และไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยหลักตรรกะและอนุมาน การเข้าถึงความจริงแท้ทําได้ด้วยการ
บรรลุปัญญาญาณ จากการไม่ติดอยู่ในมายาของตรรกะและอนุมาน เช่ือในการเวียนว่ายตายเกิด เช่ือ
ในกฎแห่งกรรม มีหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ที่มักน้อยสันโดษพอเพียง ยึดถือหน้าที่ มีวันัยสูง
ไม่เห็นแก่ตัว แต่ไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวง มุ่งละกิเลส เช่ือในตัวมนุษย์ว่าเข้าถึงความจริงได้ ทุกสิ่งเกิดจาก
การกระทําของตนเอง เช่ือในศาสตร์ลี้ลับ (เวทมนตร์ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์) ว่ามีจริง เช่ือว่าถ้าจิต
วิญญาณเข้าถึงความจริงสูงสุดจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  

๓.๒) การดําเนินชีวิตในศาสนาแบบเทวนิยม และการดําเนินชีวิตในศาสนาแบบอเทวนิยม 
การดําเนินชีวิตตามศาสนาแบบเทวนิยมจึงมีการดําเนินชีวิตไปตาบัญชาของพระเจ้าพระ

เท่าน้ัน เพราะมีความเช่ือว่า พระเจ้าคือสิ่งที่ทรงปัญญาสูงสุด และมีอํานาจสูงสุด ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ ถ้า
พระองค์ไม่ประสงค์ ศาสนิกต้องแสดงความรักหรือภักดีต่อพระเจ้าด้วยการสรรเสริญ ปฏิบัติตามที่
พระองคป์ระสงค์ที่ได้ตรัสผ่านศาสนทูตของพระเจ้า อาจขอให้ทรงไถ่บาป อ้อนวอนให้ทรงประทานสิ่ง
ที่ดีแก่ชีวิต เช่ือว่าเป็นพระผู้สร้าง สร้างสรรพสิ่ง กําหนดสภาวการณ์ที่เป็นไปของโลก แต่ทรงปล่อยให้
มนุษย์เลือกทางแห่งตนเอง โดยจะทรงช่วยเมื่อมนุษย์ลงมือกระทํา ก่อนที่จะเช่ือให้ไตร่ตรองอย่างรอบ 
คอบ เมื่อเช่ือแล้วอย่าสงสัย เพราะพระเจ้าจะทรงทดสอบจิตใจในศรัทธา เมื่อถึงวันสิ้นโลกพระเจ้าจะ
ทําลายทุกสิ่ง ที่พระองค์สร้างขึ้น และจะชุบชีวิตทุกคนให้ฟ้ืนคืนชีพมารับฟังคําพิพากษา ผู้เช่ือจะรอด 
และอยู่กับพระองค์ช่ัวนิรันดร์ ผู้ไม่เช่ือ จะถูกลงทัณฑ์ให้ตกนรกช่ัวกาล ให้วางใจในพระเจ้า รับพระ 
องค์เข้าไว้ในใจจะพบแต่สันติสุข  

ศาสนิกในศาสนาแบบอเทวนิยมจะมีความเช่ือและวิถีการดําเนินชีวิต โดยยึดหลักกรรม คือ
ใครทํากรรมอะไร ย่อมได้รับผลเช่นน้ัน ทํากรรมดี ย่อมได้รับผลดี ทํากรรมช่ัวย่อมรับผลช่ัว 

ทั้งสองกลุ่มมีความเช่ือที่ไม่เหมือนกันคือกลุ่มแรกยอมรับว่าเทพเจ้าองค์สูงสุดมีอยู่จริง เช่น 
ศาสนาคริสต์และอิสลามเรียกองค์สูงสุดว่าพระเจ้า ผู้นับถือมีเป้าหมายเพ่ือการเข้าไปรวมอยู่ในอาณา 
จักรของพระเจ้า ส่วนกลุ่มหลังเช่นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าหรือองค์
สูงสุด แต่เช่ือในการมีอยู่ของเทพเจ้า (พรหมา) ซึ่งเป็นเทวดาช้ันสูงสุดเรียกว่าพรหม แต่ต่างกันตรงที่ผู้
ที่นับถือศาสนาพุทธไม่มีเป้าหมายเพ่ือการไปรวมอยู่กับพรหม แต่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ เพราะ
การรวมอยู่หรือไปเกิดเป็นพรหม เมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ อันมีตํ่าสุดคือ
นรก สูงสุดคือพรหม อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทางที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้จึงมีทางเดียวเท่าน้ันคือ 
นิพพาน 

๒.๑.๓ แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ๑) โอวาทปาฏิโมกข์ 



๑๕ 
 

 ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาผู้ศึกษา 
ได้ศึกษาในประเด็นของแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมโอวาทปาฏิโมกขืซึ่งพระพุทธ 
องค์ทรงตรัสแสดงแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาประชุมกัน ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันสําคัญของเรา, ๒๕๒๐, 
หน้า ๖) (เดือน ๓) หลังจากตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน เป็นการแสดงปาติโมกข์ที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เรียกว่า 
จาตุรงคสันนิบาต ซึ่งมีเพียงคร้ังเดียวในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หน่ึง ๆ พระพุทธเจ้าประทาน
โอวาทปาฏิโมกข์ (ที. ม. ๑๓/๕๔/๕๕) แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันน้ัน
มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้น ๔ ประการคือ 

๑) พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตาม 
แว่นแคว้นต่าง ๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย 

๒) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง
ทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

๓) พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา ๖ ข้อ 
๔) วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันน้ีตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ํา 

เดือน ๓) 
“ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นธรรมเผาบาปอย่างย่ิง ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อม

กล่าวพระนิพพานว่าเป็นเย่ียม ผู้ทําร้ายผู้อ่ืนไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิตเลย ผู้เบียดเบียน
ผู้อ่ืนอยู่ ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ 

ความไม่ทําบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลให้ถึงพร้อม ความทําจิตของตนให้ผ่องใสน้ี
เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ความกล่าวร้าย ๑ ความไม่ทําร้าย ๑ ความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ ๑ ความ
เป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่น่ัง อันสงัด ๑ ความประกอบโดยเอ้ือเฟ้ือใน
อธิจิต ๑ น้ีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” (วิ. มหา. อ. ๑/๓๔๖., ที. ม. ๑๓/
๕๔/๕๕) 

 
โอวาทปาติโมกข์มักถูกกล่าวถึงในแง่หลักธรรม ๓ อย่างเดียวว่าเป็นหัวใจของพระพุทธ 

ศาสนา อย่างไรก็ตามพระพุทธพจน์ ๓ คาถาก่ึง อาจสรุปใจความได้เป็นสามส่วน คือ หลักการ ๓ อุดม 
การณ์ ๔ และวิธีการ ๖ จากหลักการดังกล่าวพบว่า หลักโอวาทปาฏิโมกข์น้ันถือว่าเป็นหลักการที่พระ
พุทธองค์ได้ทรงแสดงประกาศจุดยืนและแนวทางในการปฏิบัติตนของพระภิกษุ และข้อยึดถือปฏิบัติ
สําหรับคฤหัสถ์ไว้อย่างเด่นชัด (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๓๙, หน้า ๑๐๑ - ๑๓๔) ดังน้ี 

โดยคาถาแรกที่ทรงกล่าวถึงก็คือ อุดมการณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระ 
พุทธศาสนานี้ อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอ่ืน อันอาจเรียกได้ว่า อุดมการณ์ ๔ ของพระพุทธ 



๑๖ 
 

ศาสนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของบรรพชิตที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาให้
ถือประพฤติปฎิบัติ ได้แก่ 

๑) ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนาน้ีพึงยึดถือและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อประสบ
กับสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตนักบวช เช่น ประสงค์ร้อนได้เย็น ประสงค์เย็นได้ร้อน  

๒) การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช มิใช่สิ่งอ่ืนนอกจากพระ
นิพพาน 

๓) พระภิกษุและบรรพชิตในพระธรรมวินัยน้ี (เช่นภิกษุณี สามเณร สามเณรี สิกขมานา) 
ไม่พึงทําผู้อ่ืนให้ลําบากด้วยการเบียดเบียนทําความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ  

๔) พึงเป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตกทั้งหลายมีความโลภ โกรธ หลง เป็นต้น 
พระพุทธพจน์คาถาที่สอง ทรงกล่าวถึง “หลักการอันเป็นหัวใจสําคัญเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมาย

ของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อ” หรือ หลักการ ๓ กล่าวกันเป็นเป็นการสรุปรวบ
ยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ ได้แก่ 

๑) การไม่ทําบาปทั้งปวง 
๒) การทํากุศลให้ถึงพร้อม 
๓) การทําจิตใจให้บริสุทธ์ิ 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถระ ได้มีมติอธิบายว่าทั้งสามข้อน้ีอาจอนุมานเข้ากับ 

ศีล สมาธิ และปัญญา ได้ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), ๒๕๕๑) 
พระพุทธพจน์คาถาที่สาม หมายถึง วิธีการท่ีธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกล

ยุทธ พระภิกษุที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีเป็นจํานวนมากให้ใช้วิธีการเหมือนกันเพ่ือจะได้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่ วิธีการทั้ง ๖ 

๑) การไม่กล่าวร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถูกความเช่ือผู้อ่ืน) 
๒) การไม่ทําร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่ใช้กําลังบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่าง ๆ) 
๓) ความสํารวมในปาติโมกข์ (รักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส) 
๔) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการบริโภค (เสพปัจจัยสี่อย่างรู้ประมาณพอเพียง) 
๕) ที่น่ังนอนอันสงัด (สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ) 
๖) ความเพียรในอธิจิต (พัฒนาจิตใจเสมอบําเพ็ญเพียรทางจิตอย่างเคร่งครัด) 
ใจความพระโอวาทปาฏิโมกข์น้ัน มี ๑๓ ประการ คือ หลักการ ๓ หมายถึง สาระสําคัญที่

ควรยึดถือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ทําบาปทั้งปวง, การทํากุศลให้ถึงพร้อม, และการ
ทําจิตให้ผ่องใส อุดมการณ์ ๔ หมายถึง หลักการที่ทรงวางไว้ เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ ความอดทน, ความไม่เบียดเบียน, ความสงบ, และนิพพาน วิธีการ ๖ หมายถึง แนวทางในการ
ปฏิบัติสําหรับนักบวช ได้แก่ การไม่ว่าร้าย, การไม่ทําร้าย, การสํารวมในปาฏิโมกข์, การรู้จักประมาณ, 



๑๗ 
 

การอยู่ในสถานที่ที่สงัด, และการฝึกหัดจิตใจให้สงบ สรุปได้แก่ สอนให้ละความช่ัว ทําความดี ทําจิตใจ
ให้บริสุทธ์ิ พระนิพพาน คือ การดับกิเลสพ้นทุกข์ เป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นการประกาศจุดยืนของ
พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก (เจษฎากรณ์ รอดภัย, ๒๕๕๔, หน้า ๑) 

๒) ไตรสิกขา  
ไตรสิกขา หรือ สิกขา ๓ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา (อง. ติก. ๑/๕๒๖/

๔๕๕) 
ไตรสิกขานี้ก็เป็นธรรมเครื่องดําเนินชีวิต ที่พุทธบริษัทผู้ต่ังมั่นพึงทําการศึกษาและเป็นหลัก

แนวทางการดําเนินชีวิตอันประเสริฐที่จะละเลยการศึกษา ประพฤติตามพระพุทธธรรมไม่ได้เลยใน
ฐานะที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนา โดยแนวทางการศึกษาในสิกขา ๓ ประการมีดังน้ี 

(๑) อธิสีลสิกขา คือศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม ให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล 
มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก
อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษ 

(๒) อธิจิตตสิกขา คือศึกษาเร่ืองจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ ได้แก่การบําเพ็ญสม
ถกรรมฐานของผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์จนได้บรรลุฌาน ๔ 

(๓) อธิปัญญาสิกขา คือศึกษาเร่ืองปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การบําเพ็ญ
วิปัสสนากรรมฐานของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุวิชชา ๘ คือเป็นพระอรหันต์ 

สรุปว่า การดําเนินชีวิตตามแนวทางในพระพุทธศาสนาโดยมีหลักในการดําเนินชีวิตมี การ
ประพฤติต้ังตนอยู่ด้วยหลักธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ ไม่ทําความช่ัวทั้งปวง ทําความดี ทําจิตให้ผ่องใส 
และประการที่จะขาดไม่ได้คือการศึกษาในสิกขา ๓ ได้แก่ ศึล สมาธิ ปัญญา อันเป็นการศึกษาเพ่ือนํา 
มาประพฤติปฏิบัติแก่พุทธบริษัทธผู้ใคร่ต่อความเจริญไพบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นเอง 

 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยผู้สูงอายุ 
๒.๒.๑ ความหมายของผู้สูงอายุ 
คําที่ใช้เรียกบุคคลว่า คนชราหรือผู้สูงอายุน้ัน โดยท่ัวไปเป็นคําที่ใช้เรียกบุคคลท่ีมีอายุมาก 

ผมขาว หน้าตาเห่ียวย่น การเคลื่อนไหวเช่ืองช้า (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๒, หน้า ๓๔๗) ให้ความ 
หมายคําว่า ชราว่าแก่ด้วยอายุ ชํารุดทรุดโทรม แต่คําน้ีไม่เป็นที่นิยมเพราะ ก่อให้เกิดความหดหู่ใจ และ
ความถดถอยสิ้นหวังทั้งน้ี จากผลการประชุมของคณะผู้อาวุโส โดย พล.ต.ต. หลวงอรรถสิทธิสุนทร เป็น
ประธาน ได้กําหนดคําให้เรียกว่า ผู้สูงอายุ แทน ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ เป็นต้นมา ซึ่งคําน้ีให้
ความหมายที่ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ที่ชราภาพว่าเป็นผู้ที่สูงทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์  



๑๘ 
 

สุรกุล เจนอบรม (๒๕๔๑, หน้า ๖ - ๗) ได้กําหนดการเป็นบุคคลสูงอายุว่า บุคคลผู้จะเข้า
ข่ายเป็นผู้สูงอายุ มีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันโดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็น
ผู้สูงอายุไว้ ๔ ลักษณะดังน้ี 

๑. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากอายุจริงที่ปรากฏ (Chronological Aging) จากจํานวน
ปีหรืออายุที่ปรากฏจริงตามปีปฏิทินโดยไม่นําเอาปัจจัยอ่ืนมาร่วมพิจารณาด้วย 

๒.  พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (Physiological 
Aging หรือ Biological Aging) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพ่ิมขึ้นตามอายุขัยในแต่ละปี 

๓.  พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological 
Aging) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สติปัญญา การรับรู้และเรียนรู้ที่ถดถอยลง 

๔.  พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากบทบาททางสังคม (Sociological Aging) จากบทบาท
หน้าที่ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล ตลอดจนความรับผิดชอบในการ
ทํางานลดลง 

การกําหนดอายุที่เรียกว่าเป็น “คนแก่” ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่บางพ้ืนที่มี
ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น ภาวะสุขภาพ บางคนอายุประมาณ ๕๐ - ๕๕ ปี แต่มีสุขภาพไม่แข็ง 
แรงมีโรคภัยและทํางานไม่ไหว ผมขาว หลังโกง ก็เรียกว่า “แก่” บางคนมีหลานก็รู้สึกว่าเริ่มแก่ และเริ่ม
ลดกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจลง กลุ่มผู้สูงอายุไม่ใส่ใจต่อตัวเลขอายุ แต่พิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบเช่น 
สภาพร่างกาย ปวดเอว ปวดตามข้อ เดินไปไกล ๆ ไม่ไหว ทํางานหนักไม่ค่อยได้ เหน่ือยง่าย ไม่มีแรง 
เป็นต้น (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, ๒๕๔๙, หน้า ๑๕ - ๑๗) 

คําจํากัดความหรือข้อตกลงเก่ียวกับคําว่า “ผู้สูงอายุ” (elderly) น้ัน องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ไม่ได้มีการกําหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับโดยทั่วไปว่า
หมายถึงบุคคล หรือกลุ่มประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทิน (calendar age, chronological age) ต้ังแต่ 
๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็น เกณฑ์อายุเริ่มต้นเดียวกับขององค์การอนามัยโลกที่ใช้ในการกําหนดช่วงอายุของ
ผู้สูงอายุ ในกลุ่มประเทศ พัฒนาแล้ว แม้ในบางกรณีอาจไม่ได้กําหนดอย่างเป็นทางการหรือระบุ
ชัดเจนทางกฎหมาย แต่โดยส่วนใหญ่ มักถูกอ้างอิงหรือตกลงไว้ที่เกณฑ์อายุต้ังแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป ใน 
ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทย กําหนดไว้หรือตกลงไว้ที่อายุต้ังแต่ ๖๐ 
ปีขึ้นไป การมีอายุ ๖๐ ปี ยังเป็นการครบรอบปีนักษัตร รอบที่ ๕ และเริ่มต้นปีนักษัตรรอบที่ ๖ จาก
รอบปีนักษัตร ๑๒ ปี ๑ ซึ่งเป็นที่นิยมในการนับในหลาย ๆ ประเทศ ทางเอเชีย สําหรับบางประเทศ 
เช่น กลุ่มประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ถูกเสนอให้ใช้ที่เกณฑ์ อายุของบุคคล ต้ังแต่ ๕๐ ปี หรือ ๕๕ ปี
ขึ้นไป เน่ืองจากยังมีอายุไม่ยืนยาวเท่ากับภูมิภาคอ่ืน ๆ ทผี่าฎนมา งานเกศีษณจํานวนหนง่ึได้พยายาม
อธิบายถึง “ลักษณะของความสูงอายุ” เก่ียวกับความหมาย และลักษณะฟังค์ช่ันของการสูงอายุในมุม 
มองต่าง ๆ ไว้พอสมควร หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกายและสุขภาพ ความสูงอายุมัก



๑๙ 
 

ถูกอธิบายในเชิงลบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยที่เป็นระยะ สุดท้ายของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมี
ลักษณะและพัฒนาการที่ตรงข้ามกับวัยเด็ก มีแต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งดําเนินไปอย่างค่อย
เป็นค่อยไป มีสภาพร่างกายที่ผิวหนังเห่ียวย่น ผมหงอกขาว ฟันสั่นคลอน ด้านสุขภาพ ที่ค่อย ๆ เสื่อม 
สภาพ เรี่ยวแรงน้อยลง เหน่ือยง่าย ตาฝ้าฟาง หูตึง รับกลิ่นรสได้แย่กว่าแต่ก่อน ความจํา เริ่มเสื่อม 
เจ็บป่วยง่ายแต่หายได้ช้า และด้านจิตใจที่ขาดความม่ันใจในตนเอง กังวลง่าย เหงา เศร้าและขี้น้อยใจ 
บางคนโมโหร้ายและชอบแยกตัว จากลักษณะดังกล่าวน้ี ทําให้นัยที่มีต่อคําว่า ผู้สูงอายุ (หรือ ผู้ที่มี
ลักษณะ ของความสูงอายุ) มักถูกตีความในลักษณะ “ความไม่มีประโยชน์” และ “ความเสื่อมถอยด้าน 
ศักยภาพ ในการทํางานและการพ่ึงพาตนเอง” (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, ๒๕๓๓) หรือมองว่าผู้สูงอายุมีลักษณะ 
ที่เหมือนกัน หรือที่เรียกว่ามีการให้ stereotype ผู้สูงอายุในด้านลบ จากความไม่ชัดเจนในหลักนิยาม
ของความสงูอายุในหลายครั้งคําว่า “ผู้สูงอายุ” จึงมักถูกนําไปอ้างอิง เป็นกลุ่มคนในช่วงวัยที่ไม่
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ควรหยุดหรือเกษียณจากการทํางาน ซึ่งท้ายที่สุดทํา
ให้ความเข้าใจของคนในสังคม เก่ียวกับอายุเริ่มต้นของการเป็นผู้สูงอายุถูกนําไปผูกติดกับกําหนด เกษ
ยีณอายุจากการทํางานว่าเป็นที่เกณฑ์อายุเดียวกัน (Roebuck, J., 2012, pp. 416 - 428) ซึ่งอาจไม่
จําเป็นต้องเป็นเช่นน้ันเสมอไป โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนมีอายุยืนยาวข้ึน มีสุขภาพและประสิทธิภาพ 
ในการทํางานที่ดี แต่อายุที่หยุดทํางานหรืออายุเกษียณในทางปฏิบัติกลับมีแนวโน้มอยู่ในช่วงอายุที่เร็ว
ขึ้น (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, ๒๕๕๕, หน้า ๑๘) 

สรุปว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้มีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นผู้มีความชราภาพของร่างกาย มีความ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  

๒.๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ  
ในการศึกษาด้านแนวทางการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ จึงจําเป็นต้องนํากรอบ แนวคิด

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยา มาศึกษาเพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการศึกษา
แนวทางการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป  

 ๑. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องด้านจิตวิทยา 
  ๑) ทฤษฎีความไม่เก่ียวข้อง (Disengagement theory) การศึกษาวิจัยช้ินหน่ึง

ได้ยืนยันว่า คนแต่ละคนอาจะหยุดบทบาทของตัวเองบางอย่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความต้องการ
ของตนเอง หรือแรงกดดันจากสังคมได้ ดังน้ันผู้สูงอายุจึงหนี ไม่พ้นที่จะถอนตัวออกจากสังคม โดยที่จะ
ไม่เก่ียวกับระบบสังคมท่ีอยู่ แต่อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก ความต้องการสืบต่อ การถ่ายทอด หรือความต่
อเน่ือง (Continuity) โดยที่ผู้สูงอายุควรจะพ้นจากหน้าที่ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังต่อไป  

  ๒) ทฤษฎีการมีกิจกรรมร่วมกัน (The activity theory of aging) ทฤษฎีน้ีเป็น 
ทฤษฎีที่ กล่าวถึงลักษณะทางสังคม จะต้องมีแบบแผนให้ผู้สูงอายุ สามารถทํากิจกรรมได้เท่ากับคนใน
วัยกลางคน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสนใจ และเกี่ยวข้องกับสุขภาพในวัยเดียว กัน 
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เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคม และความพึง พอใจในชีวิต กล่าวคือ ผู้สูงอายุมีกิจ กรรม
สูง จะมีการปรับตัวได้ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม บุคคลท่ีสามารถดํารงกิจกรรมทางสังคมได้ จะเป็
นผู้ที่มีความพอใจในชีวิตสูง มีภาพพจน์เก่ียวกับ ตนเองดี นอกจากน้ีการมีกิจกรรมและการเคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา จะทําให้มีความรู้สึกว่า ตนเป็น ประโยชน์ต่อสังคม และความสามารถในการดําเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

   ดังน้ัน การกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมต่อเน่ือง และกิจกรรมน้ันต้องเป็นกิ
จกรรมที่ เหมาะสมกับวัย ผู้สูงอายุ โดยแนะนําถึงการรักษาระดับของกิจกรรมที่ใช้สติปัญญา แทนการ
ใช้ กําลังในการทํางาน เมื่อเกษียณ ควรมีการส่งเสริมให้มีเพ่ือนใหม่บ้าง การมีกิจกรรมจะทําให้ 
สภาวะร่างกาย จิตใจ และสังคมดีมากขึ้น ดังน้ัน จึงควรตระหนักให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่อไป เมื่อ อายุ
มากข้ึนในสังคมและปฏิเสธคนไม่มีกิจกรรม ควรกระตุ้นให้ ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมต่อไป เพ่ือความ
มั่นคงและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุขต่อไป นอกจากน้ี เช่ือว่าสุขภาพ ก็มีผลต่อการเข้าร่
วมกิจกรรมในสังคมด้วย ผู้สูงอายุที่มี สภาพร่างกายแข็งแรงดี หรือได้ทํา ประโยชน์ให้กับสังคม จะทํา
ให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเองต่อบทบาทใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

 ๓) ทฤษฎีความต่อเน่ือง (Continuity theory) ทฤษฎีน้ีจะเน้นความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนระหว่างปัจจัย ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ สังคมที่ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการ
คงที่ในผู้สูงอายุแต่ละคน จะมองถึงนิสัย การแสดงออก และชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่านมาของผู้สูงอาย 
มองว่าการประสบความสําเร็จในวัยสูงอายุน้ันจะขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบเหล่าน้ัน ได้รับการฝึกฝนมา
กน้อยแค่ไหน และสามารถผสมผสานให้เข้ากับ เหตุการณ์ ในปัจจุบันของแต่ละบุคคลได้อย่างไร  

 ๔) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และพัฒนาการ (Psychoanalytic and developmental 
theories) ฟรอยด์ (Freud) กล่าวว่า “การพัฒนาการด้านบุคลิกลักษณะของผู้สูงอายุน้ันขึ้นอยู่กับจิตใจ
ที่มีพัฒนาการมา (psychological process) ในช่วงวัยเด็ก จะมีการนําเอาประสบการณ์ สิ่งที่เรียนรู้ใน
อดีตมาใช้ในการปรับตัว การยอมรับความจริง เพ่ือให้การดํารงชีวิตเป็นไปอย่าง ราบรื่น (ego - integ 
rity)” จุง (Jung) กล่าวว่า “ผู้ที่แสวงหาความหมายของตัวเองและจิตวิญญาณ จะมีภาวะ ความกระสับ
กระส่ายน้อยลง หรือความลุกลี้ลุกลน (restlessness) ซึ่งเป็นการให้ความหมายที่บ่ง บอกถึงสภาพ
จิตใจที่มีปัญหาในทางเสฎ่อมถอย หรือไม่รับรู้เวลาสถานที่ (disorientation) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวัย
สูงอายุ”  

 ๕) ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ  
 ทฤษฎีทางบุคลิกภาพของผู้สูงอายุ มีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในชีวิตของผู้

สูงอายุ แต่ละคนในวัยที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีบุคลิกลักษณะ ที่ 
เกิดจากสภาวะของ การเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย และส่งผลให้การทําหน้าที่ในด้านสังคม ก็มีโอกาส
ลดลงไปด้วย นูการ์เทน และคณะ ทําการศึกษาเปรียบเทียบ ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย ๖๐ ปี กับคนที่มีอายุ 
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๔๐ ปี ซึ่งจะมีการเผชิญสื่อที่เป็น อันตราย และมีปัจจัยที่ แวดล้อมอย่างซับซ้อนกว่า และมีโลกของ
ตัวเอง ในเพศชายจะมีความสามารถมากกว่าเพศหญิง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีลักษณะที่ค่อน 
ข้างก้าวร้าว และยึดถือความเป็นตัวแทนสูงกว่า เมื่อ มีสิ่งเร้าจากภายนอก จากการศึกษาของริชาร์ด 
และทีม ได้จําแนกกลุ่ม บุคลิกลักษณะของผู้สูงอายุไว้ ๕ ประเภท ได้แก่  

 บุคลิกลักษณะของบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ หมายถึง บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน 
เป็นอย่างดี ยอมรับในจุดอ่อน และจุดแข็งของความมีอายุ ค้นพบปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลจากความ 
เสื่อมถอยของตนเอง และสามารถจัดการกับสัญญาณของสภาพความเปลี่ยนแปรทางร่างกาย โดยไม่รู้
สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือ อับอาย  

 บุคลิกลักษณะที่มีความแข็งแกร่งด่ังก้อนหิน (Rocking chair) บุคลิกภาพที่มีความ
แข็งแกร่งด่ังความแข็งของหินน้ัน พบได้ในบุคคลที่มีลักษณะทาง บุคลิกภาพที่คอยพ่ึงพาผู้อ่ืน และได้
พัฒนาเรียนรู้ตนเองจนสามารถนําพาผู้อ่ืนได้ ให้การช่วยเหลือ ผู้อ่ืนที่ขาดโอกาส และเป็นผู้นํา โดยการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ นําชีวิตไปสู่ความหลุดพ้นจากการพึ่งพา และสามารถเป็นตัวของตัวเอง และช่วย
เหลือคนอ่ืนให้เรียนรู้วิธีการอย่างที่ตนเคยผ่านวิกฤติน้ันมาได้  

 บุคลิกลักษณะของความเป็นมนุษย์หุ้มเกราะ (Armored Men) เป็นบุคลิกภาพที่มี
กลไกการปรับตัว โดยใช้กลไกทางจิต (Defense Mechanism) ได้ อย่างสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตที่
แข็งแกร่ง และทนทาน มีความเข้มแข็งทางจิตใจอยู่ภายใน และสามารถโต้ตอบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เผชิญ 
หน้าเข้ามาได้อย่างท้าทาย ด่ังเช่น รถหุ้มเกราะของกองทัพที่ ขับเคลื่อนเข้าไปในภัยสงคราม โดยไม่
สะท้านสะเทือนต่อภัยคุกคามของฝ่ายตรงกัน ข้าม บุคลิกภาพในลักษณะน้ีจะเป็นผ้ ูที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองให้รอดพ้นวิกฤติ หรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้  

  บุคลิกภาพที่เต็มไปด้วยความโกรธ (Angry Men) ความโกรธที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้ง
จากตนเอง รู้สึกหรือความโกรธที่มีต่อคนรอบข้าง โดยส่วนใหญ่จะเป็นความก้าวรา้วที่แสดงต่อผู้อ่ืน 
และในผู้หญิงจะมีความอ่อนไหว หากมคีวามคับ ข้องใย หรือมีความอดทนลดลง มักแสดงออกมาใน
ลักษณะของการทํางานที่หย่อนประสิทธิภาพ ขาดความม่ันคงในชีวิต และจะถูกคุกคามเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  

 บุคลิกภาพที่เกลียดตัวเอง (Self - Haters) ความรู้สึกเกลียดตัวเองคล้ายคลึงกับ
บุคคลที่มีความโกรธ แต่หันเหความโกรธมาสู่ ตนเอง คิดว่าตนเอง ทําอะไรไม่เคยประสบกับความ 
สําเร็จเลย ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ก็จะซึมเศร้า และรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความลม้
เหลว และจะรู้สึกย่ิงเกลียดตัวเองเพ่ิมขึ้น  

 ๖) ทฤษฎีที่เก่ียวข้องด้านสังคม ทฤษฏีบุคลิกภาพของ Erikson หรือ ทฤษฎีจิต
สังคม (Psychosocial theory of personality) มี ๘ ขึ้น ดังน้ี  
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 ขั้นที่ ๑ ขั้นความไว้ใจขัดแย้งกับความไม่ไว้ใจ (Basic trust vs. Mistrust) อายุ ๐ - 
๒ ปี ในระยะขวบปีแรกทารกจะต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนในการดูแลเอาใจใส่ทุก ด้าน ตลอดจนความรัก 
และสอนให้ทารกพบกันสิ่งเร้าใหม่ ๆ กอดรัดสัมผัสพูดคุยเล่นด้วย ตลอดเวลา โดยเฉพาะในวัยน้ี 
ทารกจะมีความรู้สึกไวมากที่บริเวณปาก เมื่อได้ดูดนม ได้อาหาร ได้รับสัมผัสอันอ่อนโยน อบอุ่น ได้รับ
ความรักความพอใจทั้งทางร่างกายและ อารมณ์แล้ว ทารกก็ เรียนรู้ที่จะไว้วางใจในสิ่งแวดล้อมอันได้
แก่ แม่ของตนเองเป็นคนแรก ในทางตรงข้าม ถ้าหากความ ต้องการไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว ทารก
จะมีอาการหว่ันกลัว ไม่ไว้วางใจผู้ใดหรือสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งน้ีรวมทั้งไม่ไว้วางใจตนเองด้วย  

 ขั้นที่ ๒ ขั้นความเป็นตัวของตัวเองขัดแย้งกับความละอายและสงสัย (Autonomy 
vs. Shame and Doubt) อายุ ๒ - ๓ ปี ขั้นน้ีเด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง หากได้
รับการสนับสนุนและ กระตุ้นให้เด็กได้กระทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามสมควร เด็กจะมีพัฒนาตัวเองไป
ใน ลักษณะที่มีโอกาสเลือกเอง และอยู่ในระเบียบวินัยไปในตัว ในทางตรงข้าม ถ้าพ่อแม่เคร่งครัด เจ้า 
ระเบียบ ให้เด็กอยู่ในระเบียบตลอดเวลา หรือเลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไป (over protective) ไม่ 
ยอมรับสิ่งที่เด็กทําขึ้นมาด้วยตนเอง เด็กจะพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบที่ไม่แน่ใจในตนเอง หรือไม่ กล้าที่
จะทําอะไรด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา  

 ขั้นที่ ๓ ขั้นมีความคิดริเริ่มในตนเองขัดแย้งกับความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt) 
อายุ ๓ - ๖ ปี เป็นระยะที่เด็กมีการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนที่ โรงเรียน เพ่ือน 
บ้าน ญาติพ่ีน้อง มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบลองอะไรใหม่ ๆ ชอบเล่นก่อสร้าง อะไรขึ้นมาตามความ 
คิดของตน และในขั้นน้ีเด็กจะย่างขึ้นสู่ความรู้สึกไวในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ฉะน้ัน เด็กจะติดอยู่ที่ปม
ออดิปุส ถ้าเด็กได้รับความรัก ความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนในการ ทํากิจกรรมต่าง ๆ จากทั้งพ่อ 
และแม่ เด็กย่อมมีความมั่นใจในตนเอง กล้าซักถาม มีความคิดริเริ่ม ในการแก้ปัญหาและพร้อมที่จะ
เผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่เข้มงวดควบคุมความ ประพฤติตลอดเวลา เด็กจะเกิดความรู้
สึกว่าตนเองทาฎผิด เมื่อพยายามทําอะไรด้วยตัวของตัวเอง  

 ขั้นที่ ๔ ขั้นความขยันหมั่นเพียรขัดแย้งกับความรู้สึกตํ่าต้อย (Industry vs. Inferio 
rity) อายุ ๖ - ๑๒ ปี ระยะน้ีเด็กเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ มีความคิดและพยายามทํากิจกรรม ด้วยตัวเอง 
หากได้รับการสนับสนุนก็ย่อมทําให้เด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพ และมีความมานะเพียร พยายามที่จะ
แสวงหาส่ิงที่ท้าทายความสามารถ สติปัญญา แต่หากเหตุการณ์เป็นไปในทาง ตรงกันข้าม จะทําให้เด็ก
มีความรู้สึกตํ่าต้อยด้อยค่า อาจต้องถอยกลับไปสู่วัยทารกอีก เพ่ือ หลีกเลี่ยงภาระอนัต้องรับผิดชอบ  

 ขั้นที่ ๕ ขั้นการมีเอกลักษณ์ของตนเองขัดแย้งกับการไม่เข้าใจตนเอง (Identity vs. 
role confusion) อายุ ๑๒ - ๒๐ ปี เป็นระยะที่เริ่มสนใจเร่ืองเพศ เข้าไปผูกพันกับสังคมและต้องการ 
ตําแหน่งทางสังคม ความรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเอง รู้ว่าตัวเอง 
ต้องการอะไร มีความเช่ืออย่างไร และตนเองเป็นใคร หากไม่สามารถรวบรวมประสบการณ์ ในอดีตได้ 
ก็จะไม่สามารถเข้าใจตัวเอง เกิดความสับสน และความขัดแย้ง  



๒๓ 
 

 ขั้นที่ ๖ ขั้นความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมขัดแย้งกับความรู้สึกอ้างว้างโดดเด่ียว (In 
timacy & Isolation) อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี ระยะน้ีเริ่มมีการนัดหมาย การแต่งงาน และชีวิตครอบครัวหรือ 
ทํางานกับผู้อ่ืนได้ หากสามารถบรรลุอัตลักษณ์ของตนเอง ก็จะสามารถสร้างและแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับบุคคลอ่ืน หากไม่สามารถประสบความสําเร็จในการแสวงหาแนวทางแห่งตน 
ก็จะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ได้ มักจะรู้สึกเหงา เปล่าเปลี่ยว ไม่รู้จะพ่ึงพาใคร  

 ขั้นที่ ๗ ขั้นสร้างสรรค์ให้ผู้อ่ืนขัดแย้งกับความเฉื่อยชา อายุ ๔๐ - ๖๐ ปี ขั้นการอนุ
เคราะห์เก้ือกูลกับการพะว้าพะวงแต่ตัวเอง เป็นระยะที่ บุคคลหันมาสนใจกับโลกภายนอก ริเริ่มสร้าง
สรรค์งานต่าง ๆ เพ่ือสังคม คิดถึงผู้อ่ืน ไม่โลภหรือ เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว บุคคลที่ไม่สามารถทําเช่นน้ีได้
จะมีความรู้สึกคิดถึง หมกมุ่นอยู่กับตนเอง เป็นคนที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง มีชีวิตอย่างไร้ความสุข  

 ขั้นที่ ๘ ขั้นมีบูรณาการขัดแย้งกับความสิ้นคิดสิ้นหวัง อายุประมาณ ๖๐ ปีขึ้นไป 
วัยน้ีเป็นวัยสุขุม รอบคอบ ฉลาด บุคคลจะยอมรับความ เป็นจริงของชีวิต ระลึกถึงความทรงจําในอดีต 
หากประสบความสําเร็จในอดีต ก็จะรู้สึกไว้วางใจ ผู้อ่ืนและตนเอง มีความมั่นคงทางจิตใจ ภูมิใจต่อกา
รบอกเล่าเก่ียวกับประสบการณ์ในชีวิตให้บุตร หลานฟัง ตรงกันข้ามหากบุคคลต้องประสบกับความล้
มเหลวและความผิดหวังในอดีต จะเกิด ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต รู้สึกคับข้องใจ และไม่สามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  

 และยังมี ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’ s Hierachy of Needs) มาสโลว์กล่าวว่า 
มนุษย์เราทุกคนต่างพยายามด้ินรน เพ่ือต่อสู้สู่จุดมุ่งหมายของ ตนเอง แต่เน่ืองจากการที่มนุษย์มีความ
แตกต่างกัน ฉะน้ันการที่จะได้รับการตอบสนองถึงขั้นไหน ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
จากรูปแบบที่แสดงลําดับขั้นความต้องการพ้ืนฐานของ มาสโลว์สามารถแบ่งได้ ดังน้ี  

 ขั้นที่ ๑ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดับความต้อง
การ ปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัย ๔ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย  

 ขั้นที่ ๒ ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and Safety 
Needs) เช่น ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย เศรษฐกิจตกตํ่า การถูกข่มขู่จาก 
บุคคลอ่ืน และการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น  

 ขั้นที่ ๓ ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการยอมรับการ
เข้าเป็นสมาชิก การให้ความรัก การให้อภัย และความเป็นมิตร เป็นต้น  

 ขั้นที่ ๔ ความต้องการการยอมรับนับถือและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม 
(Esteem or Ego Needs) มาสโลว์ได้ให้ความหมายไว้ ๒ ประการ คือ ประการที่ ๑ ความต้องการการ
ยกย่องนับถือ ประการที่ ๒ ความต้องการที่เก่ียวกับการมีช่ือเสียง  

 ขั้นที่ ๕ ความต้องการความสําเร็จ (Actualization Needs) เป็นความต้องการ 
ระดับสูงของมนุษย์ เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอ่ืนยอมรับนับถือตนเองรวมกับ ความต้
องการและความสําเร็จของตนเอง ซึ่งมาสโลว์เรียกว่า ความต้องการความเจริญก้าวหน้า  



๒๔ 
 

  (Growth Needs) มาสโลว์ได้กล่าวเน้นว่า ความต้องการต่าง ๆ เหล่าน้ีต้องเกิดเป็
นลําดับขั้น และ จะไม่มีการข้ามขั้น ถ้าขั้นที่ ๑ ไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในลําดับขั้นที่ ๒ 
- ๕ ก็ไม่อาจ เกิดขึ้นได้ การตอบสนองที่ได้รับในแต่ละขั้นไม่จําเป็นต้องได้รับทั้ง ๑๐๐% แต่ต้องได้
รับบ้าง เพ่ือจะ ได้เป็นบันไดนําไปสู่การพัฒนาความต้องการในระดับที่สูงขึ้นในลําดับขั้นต่อไป 

 ๗) ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของร่างกายมนุษย์ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ทฤษฎีด้านพันธุกรรม ทฤษฎีอวัยวะ ทฤษฎีสรีรวิทยา  

  ๗.๑) ทฤษฎีด้านพันธุกรรม (Genetic Theory) ประกอบด้วย ๔ ทฤษฎีหลัก ๆ คือ 
     (๑) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution theory) หรือ ทฤษฎีเซลล์ (Cell 
Theory) ร่วมกันอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตต่างก็มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการตลอดเวลา  

     (๒) ทฤษฎีนาฬิกาชีวิต (Biological clock) หรือ ทฤษฎีการถูกกําหนด 
(Programming Aging Theory) อธิบายว่าอายุขัยของคนถูกก าหนดไว้แล้วโดยรหัสทางพันธกุรรม 
(Gene) ถ้าบรรพบุรุษมีอายุยืน ลูกหลานก็มีอายุยืนยาวตามไปด้วย ทฤษฎีน้ีเช่ือว่านาฬิกาชวีฎตจะอยู่ 
ในนิวเคลียสและโปรโตปลาสซึมของ cell ในร่างกาย    

     (๓) ทฤษฎีการกลายพันธ์ (Somatic Mutation Theory) เกิดจากการ
ได้รับรังสี ทีละเล็ก ทีละน้อยเป็นประจําจนเกดิการเปลี่ยนแปลง DNA (Deoxyribonucleic Acid) และ 
เกิดการผันแปรของเซลล์หรืออวัยวะในระบบต่าง ๆ ทําให้เกิดการแบ่งตัวผิดปกติ (Mutation) เกิดมี
โรคภัย ไข้เจ็บหรือเกิดมะเร็ง  

     (๔) ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของ Cell (Error Theory) หรือ
ทฤษฎีโมเลกุล (Molecular Theory) อธิบายว่า ความแก่เกิดจากนวิเคลียสของ Cell มีการถ่ายทอด 
DNA ที่ผิดปกติ ไปจากเดิม ทําให้ Cell ใหม่ที่ได้แตกต่างไปจากเดิม และกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมและ
ร่างกายจะ สร้างอิมมูนมาต่อต้าน เป็นผลให้ Cell เสื่อมสลาย และทําหน้าที่ไม่ได้  

  ๗.๒) ทฤษฎีอวัยวะ (Organ Theory) ประกอบดว้ย  
     (๑) ทฤษฎีความเสื่อมโทรม (Wear and Tear Theory) ความแก่เป็น

กระบวนการเกิดขึ้นเองเมื่ออวัยวะมีการใช้งานมากย่อมเสื่อมได้ง่ายและเร็วขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น ข้อ 
จํากัดของ ทฤษฎีน้ีคืออวัยวะส่วนใดของร่างกายที่ไม่คฎ่อยได้ทํางาน จะเสื่อมสภาพไปก่อนในขณะท่ี
อวัยวะส่วนอ่ืน ๆ ที่ทํางานกลับขยายใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ดี ทฤษฎีสนับสนุนด้วยว่า ขณะที่ cell ถูกใช้
งานจะเกิดการผลิตสารแล้วใช้ เช่น Lipofuscin สะสมไว้ สารนี้เองเป็นโปรตีนที่เหลือใช้จากการเผา
ผลาญอาหาร (lipoprotein) ซึ่งจะมีคุณสมบัติไม่ละลาย หน้าที่ไม่ทราบชัดเจน ในวัยสูงอายุจะมีสารน้ี 
สะสมมากบริเวณตับ, หัวใจ, รังไข่, cell ประสาท และเมื่อมีสารน้ีมากถึงระดับหน่ึง อวัยวะจะไม่ 
สามารถทํางานได้ และมีการเสื่อมถอย  



๒๕ 
 

    (๒) ทฤษฎีระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ (Neuroendocrine Theory ) 
เมื่อเข้าสู่วัยชรา การทํางานของระบบประสาทจะลดลง Reflex ต่าง ๆ จะเช่ืองช้า ความจําจะเสื่อมลง 
ต่อมไร้ ท่อทํางานลดลง เช่น Insulin จะผลิตน้อยลงเกิดเป็นเบาหวานขึ้นได้ในผู้สูงอายุ  

     (๓) ทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (Immunological Theory) เช่ือว่าเมื่ออายุมากขึ้น 
การสร้าง สารภูมิคุ้มกันตามปกติจะลดลง เพราะอวัยวะท่ีมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ เช่น ใน
กระดูก ต่อมไธมัส, ระบบนํ้าเหลือง, ตับ และม้ามเสื่อมสภาพ และจะสร้างภูมิคุ้มกันชนิดทําลายตนเอง 
(Autoimmune) มากขึ้นทําให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วย ซึ่งโรคที่พบได้บ่อยคือ มะเร็ง Diabetes 
Mellitus, atherosclerosis, hypertention, rheumatic heart disease อายุมากขึ้น cell มีการ
เปลี่ยนแปลงจาก cell เดิม (ปกติ) ร่างกายรับรู้ว่า cell เป็นสิ่งแปลกปลอม ระบบ Immunochemical 
memory เสื่อม ร่างกายสร้างสาร Antibody Autoimmune Disease Cell ตาย สาเหตุที่แท้จริงที่ท 
าให้ความสามารถในการตอบสนองของระบบอิมมูนในผู้สูงอายุลดลงยังสรุปไม่ได้แน่ชัด แต่ระบบอิมมูน
ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

     T - cell dependent มีหน้าที่ลดลงจึงทําให้เป็นสาเหตุให้มีการเกิดโรค
จําพวกมะเร็ง และ โรคในระบบออโตอิมมูน Macrophage มีหน้าที่ในการป้องกันตนเองต่อสู้กับเช้ือ
โรค จํานวน Macrophage ไม่ได้ลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น  

   B - cell จํานวนยังคงสูงอยู่ แต่การตอบสนองต่อการกระตุ้นของ 
Antigen จํานวนลดลง (สมจิต หนุเจริญกุล, ๒๕๓๙)  

  ๗.๓) ทฤษฎีสรีรวิทยา (Physiological Theory) ประกอบด้วย  
     (๑) ทฤษฎีความเครียดและการปรับตัว (Stress Adaptation Theory) 

เช่ือว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน มีผลทําให้ Cell ตาย บุคคลเมื่อเผชิญกับความเครียด
บ่อย ๆ จะทําให้เข้าสู่วัยชราได้เร็วขึ้น เมื่อคนอยู่ในภาวะเครียดร่างกายจะตอบสนอง โดยไฮโปทาลามัส 
และพิทูอิตารี่ ถูกกระตุ้นให้หลั่ง Adreno corticotropic Hormone ไปกระตุ้น Adrenal Cortex และ 
Adrenal Medulla ให้หลั่งสาร Cortisol Aldosterone และ Epinephrine ซึ่งจะทําให้ระดับนํ้าตาล
ในเลือดสูงขึ้น ช่วยให้ร่างกายดํารงชีวิตอยู่ในภาวะเครียดได้ แต่ถ้าร่างกายต้องเผชิญกับภาวะนี้มาก ๆ 
อาจเสื่อมและทํางานผิดปกติได้  

      (๒) ทฤษฎีสะสมของเสีย (Waste Product Accumulation) เมื่อสิ่งมี 
ชีวิตอายุมาก ขึ้นของเสียจะถูกสะสม ทําให้ cell เสื่อมและตายเพ่ิมขึ้น สารที่พบได้แก่ Lipofuscin ซึ่ง
เป็นสารสีดํา ไม่ละลายน้ําเป็นสารประกอบจําพวก Lipoprotein ดังที่กล่าวไปแล้ว  

     (๓) ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) กล่าวถึงกระบวนการ
ออกซิเดช่ัน ของ O2 ที่ไม่สมบูรณ์ในกระบวนการเผาผลาญสารจําพวกโปรตีน, คาร์โบไฮเดรทและอ่ืน ๆ 
ทําให้ เกิดอนุมูลอิสระ (Free Radical substance) ซึ่งสามารถทําลายผนัง cell โดยโมเลกุลของอนุมูล
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อิสระ เมื่อแตกออกเป็นอิสระจะจับกับโมเลกุลอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงทําให้โครงสร้างและหน้าทขี่อง Cell 
เปลี่ยนไปอนุมูลอิสระเกิดได้จากสาเหตุอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น มลภาวะเป็นพิษ, รังสี, อาหาร, บุหรี่ และ เช่ือ
กันว่าสารจําพวกวิตามิน A, C และ E ช่วยลดการเกิดและการทํางานของสาร Free Radical ได้ 

     (๔) ทฤษฎีการเช่ือมไขว้ (Cross link Theory on cross link of collagen 
T.) เช่ือว่า เมื่อชรา สาร Fibrous Protein จะเพ่ิมขึ้น และจับตัวกันมากขึ้นทําให้ collagen Fiber หด
ตัวขาดความ ยืดหยุ่นและจับกันไม่เป็นระเบียบมีผลให้ cell ตาย และเสียหน้าที่กระบวนการน้ีเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับ DNA ของ cell โดยสาร cross link ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีจะทําให้ DNA 
มีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อม ปัจจุบันเช่ือกันว่าสารเคมีพวก lathyrogens, prednisolone และ 
penicillamine จะช่วยลดปฏิกิริยาการเกิดสาร Cross link ได้  

นอกจากที่กล่าวมายังมีความเช่ือที่เก่ียวกับรังสีอุลตราไวโอเลตที่มีผลต่อความชรา และการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสรีระวิทยา ทําให้ผิวหนังเกิดริ้วรอย (Wrinkling) ที่เรียกว่า Solar Elastosis ซึ่ง
เกิดจากการแทนที่ของ collagen ด้วย Elastin (ลักษณะเปราะ เหี่ยว แตกเล็กน้อย) และ ยังมีผลให้
เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วย อีกทฤษฎีหน่ึงเช่ือกันว่า ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารให้ ได้สัดส่วนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพจะช่วยให้ชีวติยืนยาว (เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ, ๒๕๒๘)  

สรุปได้ว่า คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็นอายุที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพและจิตใจ ที่จะเป็น
ผู้สูงอายุตามหลักสากลและในประเทศไทยเราก็กําหนดผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ว่าเป็นผู้สูงอายุ และทฤษฎี
เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุกล่าวได้ว่าสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ เป็นต้นว่า ทฤษฎีที่เก่ียวข้องด้
านจิตวิทยา ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องด้านสังคม ทฤษฎีด้านชีววิทยา ทฤษฎีด้าน
สรีรวิทยา ซึ่งล้วนแล้วเป็นปัจจัยในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุให้ดํารงชีวิตในสังคมได้ด้วยดี  

๒.๒.๓ สภาพการณ์ของผู้สงูอายุในประเทศไทย 
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ คือมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อย

ละ ๑๐ โดยใช้ อายุตามปีปฏิทินที่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นนิยามท่ีเป็นทางการของ “ผู้สูงอายุ” ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖, มปป.) ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทย มีประชากรสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, ๒๕๕๔, หน้า ๑๓) และจากการฉายภาพ ประชากรพบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นร้อยละ ๑๓.๒ ในปี ๒๕๕๓ เพ่ิมเป็น ร้อยละ ๒๐.๕ ในปี ๒๕๖๕ และ ร้อย
ละ ๓๒.๑ ในปี ๒๕๘๓ ทําให้เกิดข้อกังวลในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากในขณะที่ประชากร
วัยสูงอายุสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในทางกลับกันประชากรในวัยแรงงานก็ลดลง อย่างต่อเน่ือง (สํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖,หน้า ๔๕) การกําหนดนิยามผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทาง 
การ คือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนี้ เป็นนิยามท่ีใช้เป็น อายุที่เริ่มได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทางราชการ
ด้วย เช่น อายุเกษียณของข้าราชการ หรืออายุที่เริ่มได้รับเบ้ียยังชีพ อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์
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โครงสร้างทางอายุที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการด้านความเช่ียวชาญ ที่สั่งสมในตัวผู้สูงอายุ ใน
ปัจจุบัน บางอาชีพ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย สามารถต่ออายุราชการได้ถึง ๖๕ ปี แต่ต้องผ่านการ
ประเมินประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับสาขาอาชีพอ่ืนที่จําเป็น หรือข้าราชการทั้งระบบ สํานัก 
งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กําลังพิจารณาแนวทางการขยายอายุเกษียณของข้าราชการพล
เรือนสามัญ โดยในขณะน้ียังอยู่ในระหว่าง การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ
ที่ภาคราชการจะได้รับ และเกณฑ์ในการประเมิน ผู้ที่จะขยายการเกษียณอายุราชการ โดยในขณะน้ี มี
ความเห็นว่าอาจจะขยายอายุข้าราชการไปจนถึง ๗๐ ปี (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 
๒๕๕๖) 

ในปัจจุบัน นิยามผู้สูงอายุที่อายุ ๖๐ ปีสําหรับประเทศไทย จะยังเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ภาพลักษณ์ ของผู้สูงอายุในเชิงลบ ยังเหมือนเดิมหรือไม  ่ในขณะที่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม วัฒนธรรม สขุภาพ ตลอดจนโครงสร้างทางอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันข้อมูลเชิง
ลึกเก่ียวกับความคิดเห็น อย่างรอบด้านของประชาชนเก่ียวกับนิยามความเป็นผู้สูงอายุ ความ
เหมาะสมของการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน นิยามผู้สูงอายุ และจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างถ้ามีการเปลี่ยน 
แปลง จึงมีความสําคัญในเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นมุมมองนิยามผู้สูงอายุทางด้านจิต 
วิทยาสังคม และสุขภาพ ของประชากรในวัยต่าง ๆ หลากหลายอาชีพ ผู้บริหาร นักวิชาการ และ
แพทย์ 

ผู้สูงอายุที่ไม่มีความสุขมักจะ ขาดการออกกําลังกาย รับประทานอาหารไม่เหมาะสม นอน
ไม่ค่อยหลับ รู้สึกหดหู่ไม่ได้ทํางานที่เป็นประโยชน์ อยู่โดดเด่ียว เครียด สุขภาพไม่ดี ด่ืมสุรามาก สูบ
บุหรี่จัด นํ้าหนักมาก และไม่เอาใจใส่ชีวิต (รศ. ดร.รศรินทร์ เกรย์, ผศ. ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 
ผศ. ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์, นางสาวเรวดี สุวรรณนพเก้า, ๒๕๕๖, หน้า ๔๐) 

ด้านความภูมิใจในตนเอง ผู้สูงอายุมองว่าบทบาทของตนเองเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจไม่ได้
หมายความว่ามีบทบาทน้อยลง แต่เป็นการเปลี่ยนบทบาทไปตามวัย ทั้งในเรื่องบทบาททางสังคมและ
ครอบครัว เช่น เปลี่ยนจากบทบาท เป็นผู้ทําไร่ทํานามาเป็นที่ปรึกษาของลูกหลาน ช่วยทํางานบ้าน
เล็ก ๆ น้อย ๆ เปลี่ยนจากแม่เป็นยาย ช่วยเลี้ยงหลาน เป็นความภูมิใจในบทบาทที่เป็นผู้สูงอายุเหตุผล
เพราะ 

๑. ภูมิใจในศักด์ิศรีและคุณค่าของตนเอง ผู้สูงอายุที่มีความภูมิใจในลักษณะน้ี โดยให้เหตุ 
ผลว่ามี ลูกหลานดี คอยดูแลช่วยเหลือ ไม่เคยแสดงกิริยาไม่ดี ลูกหลานให้ความเคารพนับถือปัจจุบัน
ยังคงอบรม สั่งสอนลูกหลานได้ ลูกหลานไม่ทอดท้ิง ทั้งน้ีเพราะตัวเองทําความดีไว้มากจึงมีคนยกย่อง 
สมัยก่อนอาจมี บทบาทน้อย เด๋ียวน้ีที่เป็นผู้สูงอายุกลับมีบทบาทมาก เพราะมีคนนับถือมากขึ้น  

๒. ภูมิใจในความสามารถกับงานที่ได้ทําด้วยตนเองและยังทําอะไรได้บ้าง เช่น ปลูกผักได้ทํา
ของชําร่วย ได้ เลี้ยงดูลูกหลานได้ และภูมิใจที่เป็นคนแก่ที่ได้ทําหน้าที่มามาก ช่วยเหลือผู้คนมากมาย  
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๓.  ภูมิใจในสุขภาพร่างกายที่อยู่มาได้ถึงขณะน้ี อยู่ได้ทนกว่าคนอ่ืน คนอ่ืนที่มีอายุน้อยกว่า
ตายไป จํานวนมากแล้ว ดีใจที่ตนเองอย่ฎได้นานกว่าคนอ่ืน เพราะมีสุขภาพดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่มี
อะไรต้องทําให้ คิดมาก  

๔.  ภูมิใจในประสบการณ์ที่มีมากขึ้น ได้พบได้เห็นอะไรมามากสามารถใช้ประสบการณ์แก้ 
ปัญหา ช่วยเหลือลูกหลานได้ (ปรีชา อุปโยคิน, สุรีย์ กาญจนวงศ์, วีณา ศิริสุข และมัลลิกา มัติโก. 
๒๕๔๑, หน้า ๑๒) 

ด้านการทํางาน สําหรับในปัจจุบันน้ี ผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการทํางานมากข้ึน ข้อมูลจากการ
สํารวจภาวะการทํางานของ ประชากร พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๒ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็น
ว่า ในภาพรวม สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ยังคงทํางานอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุทั้งหมด มีแนวโน้ม
สูงขึ้น อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีพบว่าปัจจัยสําคัญ ๆ ที่มีผลต่อการทํางานของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ การศึกษา 
การไม่ได้รับบํานาญและเงินสนับสนุนจากบุตร การมีหน้ีสิน ความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน 
และจํานวนโรคเรื้อรัง (กุศล สุนทรธาดา, อ้างใน สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และสวรัย บุณยมานนท์, ๒๕๕๓, หน้า 
๔๑) 

ด้านสุขภาพกาย ผลการสํารวจสขุภาพของผู้สูงอายุไทยในงานวิจัยจําานวนมาก พบว่าปัญหา
หลักของผู้สูงอายุคือ ปัญหา สุขภาพ ทั้งที่สุขภาพไม่สมบรูณ์ ไม่แข็งแรงเช่นแต่ก่อน และปัญหาการ
เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ซึ่งโรคที่มักพบในผู้สงูอายุทั่วไปได้แก่ ปวดหลังเอว ไขข้ออักเสบ ความ
ดันโลหติสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ ต้อกระจกตา ต้อเน้ือตา โรคเก่ียวกับหู อัมพาตอัมพฤกษ์ และจาก
การศึกษาของ พบว่า ผู้สูงอายุยอมรับว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ เพราะสังเกตและประเมินจากสุขภาพ
ตัวเองเป็นสําคัญ ยอมรับความ บกพร่องของร่างกาย และปัญหาสุขภาพโดยได้ยกตัวอย่างภาวะเจ็บ 
ป่วยที่สําคัญ ๆ คือ ปวดเมื่อยตามแขน ขา ไหล่ เข่า ปวดหลัง ปวดข้อ เวลาเดินทางไปไหนมาไหนรู้สึก
เหน่ือยง่าย เดินไปได้ไม่ไกลมีความอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง และเป็นลมหน้ามืดบ่อย ๆ ตามัวมองอะไร
ไม่ค่อยเห็น หูไม่ค่อยได้ยินเวลาใครพดูต้องใช้มือป้องหู ฟันหลุด ผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่นเป็น
สัญญาณที่บ่งบอกความชราภาพ รวมถึงการมีโรคประจําตัวซึ่งจะไม่ค่อย พบในวัยหนุ่มสาว แต่เมื่อมี
อายุมากขึ้นและเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่หรือแทบทกุคนจะต้องมีโรคใดโรคหนึ่ง เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง วัณโรค โรคหัวใจ โรคระบบประสาท (ปรีชา อุปโยคิน, สุรีย์ กาญจนวงศ์, วีณา ศิริสุข 
และมัลลิกา มัติโก, ๒๕๔๑, หน้า ๑๒) 

ด้านสุขภาพจิต ความเป็นผู้สูงอายุสามารถพิจารณาจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจ (Psychological Aging) ที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ เช่น ซึมเศร้า จุกจิกจู้จี้ ขี่บ่น น้อยใจ หรือบางคน
อาจจะสนุกสนาน ร่าเริง ใจเย็น มีความ สงบสุขมากขึ้น ฯลฯ นอกจากน้ียังรวมไปถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาด้วย เช่น ระบบความ จําเปลี่ยนไป การรับรู้และเรียนรู้เริ่มลดถอยลง 



๒๙ 
 

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของความสูงอายุน้ี จะแสดงออกมาให้เห็นทางด้านบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของบุคคลอย่างเห็นได้ชัดเจน 

การศึกษาถึงสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในระดับประเทศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเสี่ยงต่อ
การมีปัญหา สุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย คือ ภาค เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา ลักษณะ
ความพิการ ความสามารถในการดูแลตนเองในชวีติประจําวัน อาชีพ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัว 
เรือน และภาวะความยากจน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๕, หน้า ๒๐) 

สรุปว่าสภาพการผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบัน ปรากฏปัญหาที่น่าศึกษาอย่างย่ิงเพราะ
คนเราต่างก็ต้องไปสู่ความชราภาพกันทั้งสิ้นหลีกหนีไม่พ้นฉน้ันการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุ
จึงเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการไม่ประมาทในชีวิต โดยมักจะพบปัญหาอาจจะแบ่งได้เป็น ๒ 
ประการคือ ปัญหาทางด้านร่างกาย มีการเจ็บไขได้ป่วย มีความเสื่อมของร่างกายสังขาร เป็นต้น และ
อีกประการหน่ึงคือปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งมีความซับซ้อน ทั้งปัญหาการอยู่ร่วมกับสังคม ปัญหาการ
ขาดกําลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไป ปัญหาความไม่เข้าใจของคนในครอบครัว เป็นต้น และจะพบได้ว่า
ผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหาการอยู่ร่วมกับสังคม เพราะผู้สูงอายุมีปกติมักโกรธ อารมณ์ฉุนเฉียว ขี่บ่น 
ชอบสะสมข้าวของ ตระหน่ี เป็นต้น พบว่าปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุจากทั้งทางด้านกายวิภาค และด้าน
อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของผู้สูงอายุล้วนเป็นปัจจัยส่งผลท้ังน้ัน 

 

๒.๓ หลักคําสอนเก่ียวกับสังคหวัตถุ ๔ 
๒.๓.๑ ความหมายของสังคหวัตถุ  
หลักธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเร่ืองสังคหวัตถุ ๔ ได้ปรากฏใน สังคหสูตร (ที.ปา. 

๑๖/๑๔๐ - ๑๔๑/๑๓ - ๑๕) ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสังคหวัตถุ ในฐานะหลักธรรมเป็
นเคร่ืองสงเคราะห์ ๔ ประการ สังคหวัตถุ ๔ ประการ คืออะไร คือ ทาน (การให้ปัน) ๑ เปยยวัชชะ 
(เจรจาไพเราะ) ๑ อัตถจริยา (บําเพ็ญประโยชน์ต่อกัน) ๑ สมานัตตตา (ความวางตนสม่ําเสมอ) ๑ สังคห 
วัตถุ ๔ ประการ การให้ปัน ๑ เจรจาไพเราะ ๑ บําเพ็ญประโยชน์ ๑ ความวางตนสม่ําเสมอ ในธรรม 
น้ัน ๆ ตามควร ๑ เหล่าน้ีแลเป็น ธรรมเครื่องสงเคราะห์ในโลก เหมือนสลัก (ที่หัวเพลา) คุมรถที่แล่
นไปอยู่ฉะน้ัน ถ้าธรรมเคร่ืองสงเคราะห์เหล่าน้ีไม่มีไซร้มารดาหรือบิดาก็จะไม่พึงได้รับความ นับถือหรือ
บูชาเพราะเหตุบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายยัง เหลียวแลธรรมเครื่อง สงเคราะห์เหล่าน้ีอยู่เพราะ
เหตุน้ันบัณฑิตเหล่าน้ันจึงได้ถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญ  

พระธรรมปิฎก (๒๕๔๔, หน้า ๑๑) กล่าวว่า สังคหวัตถุเป็นธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคน 
และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีที่ เรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ อย่างไว้ดังน้ี ว่า ๑) ทาน ให้เป็น คือ เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ด้วยปัจจัยสี่ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้
ความเข้าใจและศิลปวิทยา ๒) ปิยวาจาพูดอย่างรักกัน คือกล่าวสุภาพ ไพเราะ น่าฟังช้ีแจงแนะนําสิ่งที่



๓๐ 
 

เป็นประโยชน์มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือคําแสดงความให้กําลังใจ รู้จักพูดให้เกิด
ความเข้าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีทําให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน ๓) อัตถจริยา ทํา
ประโยชน์แก่เขา คือช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ บําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม ๔) สมานัตตตาเอา ตัวเข้า
สมาน คือ ทําตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติสมําเสมอกันต่อ
คน ทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขร่วมกัน  

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายและกล่าวถึงสังคหวัตถุ ๔ ไว้ใน
พจนานุกรม เพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ ว่า สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ต้ังแห่งการสงเคราะห์กัน, 
ธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว นํ้าใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหน่ียวใจกันไว้, วิธีทําให้คน
รัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็น เครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้
และทําให้อยู่กันด้วยความรัก ความปรารถนาดี ต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถท่ีตรึงตัวรถไว้มิให้ช้ินส่วน
กระจายไป ทําให้รถแล่นไปได้ตามท่ีต้องการ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) (๒๕๒๘, หน้า ๕๓) ได้ให้ความหมายเก่ียว 
กับสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า เมื่อทุกคนต่างประพฤติสังคหวัตถุทั่วถึงกันแล้ว อย่าว่าแต่เฉพาะคน เฉพาะ
ครอบครัว จะรักใคร่นับถืออยู่เป็นสุขสบายเลยถึงคนทั้งหมู่บ้าน ทั้งเมือง ทั้งประเทศ ทั้งโลก ก็ต้องอยู่
เป็นสุขสบายตลอดไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงว่า สังคหวัตถุทั้ง ๔ อย่าง เป็นคุณสําหรับยึด
เหนี่ยวนํ้าใจผู้อ่ืนให้รักใคร่นับถือ ช่วยเหลือกัน อย่างวิเศษแท้  

อุดม เชยกีวงค์และ กนิษฐาน แป้นสุวรรณ (๒๕๔๘, หน้า ๑๑๕) ได้ให้ความหมาย
เก่ียวกับสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า เป็นธรรมเครื่อง ผูกมัดนํ้าใจ 

สรุปได้ว่า สังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันและกัน มี
คุณลักษณะคือผูกมัดใจของคนในสังคม หรือหน่วยงาน เป็นธรรมเคร่ืองส่งเสริมความสามัคคี สมัค
สมาน ปรองดองต่อกันและกัน ทําให้เกิดความรักใคร่ของคนในสังคม 

๒.๓.๒ ความสําคัญของสังคหวัตถุ 
สังคหวัตถุธรรมอันการประพฤติปฏิบัติดังกล่าว มา เมื่อผู้ครองเรือนดําเนินได้แล้วก็ย่อม

เป็นทางแห่งการต้ังตนได้ในปัจจุบัน ต่อจากน้ันพึงบําเพ็ญธรรมแก่เพ่ือน มิตรสหาย ซึ่งจะเป็นเหตุจูงใจ
ให้มิตรสหายให้นิยมรักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแก่ ตนเองหรือครอบครัว
เพราะหลักมีอยู่ว่าคนเรานั้นจะอยู่โดยลําพังแต่ผู้เดียวหาได้ไม่ จําต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพ่ือ
ช่วยเหลือการงานกันบ้าง เพ่ือแลกเปลี่ยนสรรพสินค้ากันบ้าง แต่กิจการเหล่าน้ีจะสําเร็จได้ก็เพราะการ 
สงเคราะห์กันและกันเป็นปัจจัยหลัก อันน้ีคือการต้ังตนอยู่ในสังคหวัตถุธรรมน้ันเอง สังคหวัตถุธรรม 
หลักดังกล่าวมาย่อมควบคุมสามัคคีของโลก ให้ย่ังยืนจีรังกาล สมานไมตรีภาพให้ไพบูลย์ซึ่งท่านเปรียบ 
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เสมือนเพลารถคุมล้อรถให้แน่นขณะแล่นไป (พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม), กฎแห่งกรรม 
ธรรมปฏิบัติ เล่มที่ ๒๐) 

สังคหพละ คือกําลังแห่งการสงเคราะห์หรือ มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่สําคัญมาก
สําหรับนักบริการ ผู้ทํางาน ให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่นถ้านักบริหาร บกพร่องเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ก็จะ
ไม่มีคนมาช่วยทํางานเมื่อไม่มีใครช่วยทํางานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้เรียกว่า สังคหวัตถุ หมายถึงวิธี ผูกใจ
คน พระองค์ตรัสว่ารถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกัน
ฉันใด คนในสังคมก็ฉันน้ัน คือทําหน้าที่เป็นกาวใจเช่ือมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่มสลัก
ดังกล่าวน้ันคือสังคหวัตถุ นักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้มีสังคห
วัตถุ ๔ ประการ (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๙, หน้า ๗๐ - ๗๕)  

ธรรมดาที่ทุกคนต่างต้องการความรักจาก คนรอบ ข้างบ้างก็แสวงหาด้วยความน่ารัก บ้างก็
แต่งตัวให้ดูดี บ้างพูดจาหวานหู เพ่ือรียกร้องหาความรัก แต่วิธีการเหล่าน้ีก็ไม่ประสบผลสําเร็จเสมอไป 
น่าแปลกที่ว่าบางคนไม่จําเป็น ต้องทําตัวให้เด่นดัง ไม่ต้องแต่งหน้าทาปาก ไม่มี ยศตําแหน่งสูง แต่
กลับเป็นที่รักของคนรอบข้างได้ จะมีวิธีการใดที่เราจะผูกมัดใจคน จะสามารถครองใจคน ได้ อย่าง
ถูกต้อง 

เคล็ดลับในการครองใจคน หรือ “พุทธวิธีครองใจคน” การทําให้คนรอบข้างรักเรา พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ปรับที่ตัวของเราเอง คือต้องทําตัวเราให้เป็นคนน่ารักเสียก่อน โดยการ
ปฏิบัติตามสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ เพ่ือยึดเหน่ียวนํ้าใจกัน ทําให้เกิดความเคารพรักใคร่นับถือ 
เกรงอกเกรงใจกัน ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมีหลักสังคหวัตถุ ๔ น้ีก็จะทําให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
(จุลสารบัณฑิตถาวร, ๒๕๕๖)  

หลักการการบริหารคนน้ียังมีสิ่งลึกลับอีกอย่างหน่ึง คือ เครื่อง ยึดเหน่ียวนํ้าใจ เราไว้ใจเขา 
เรารักเขา เราหวังดีต่อเขา อย่างน้ีเป็นเครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจ คงได้ยินได้ฟังมาแล้วจาก หนังสือธรรมะ
ทั่ว ๆ ไป เรื่อง สังหควัตถุ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ๑ การพูดจาไพเราะ ๑ การบําเพ็ญประโยชน์ ๑ การทํา
ตัวให้เป็นเกลอ หรือ เป็นเพ่ือนมากกว่าที่จะเป็นนาย ๑ หรือเรียกว่าความงดงามในความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน อันเป็นเคร่ืองหน่วงเหน่ียวให้เกิดความร่วมมือกันได้ (พุทธทาสภิกขุ, มปป., หน้า ๑๕)  

สังคหวัตถุ ๔ น้ี พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับพาหนะที่ จะนําคนไปสู่ความสุขความ
เจริญในโลก เพราะสังคมของมนุษย์เราจําเป็นต้องอิงอาศัยธรรมะทั้งสี่ประการน้ี ทรงช้ีอีกมุมที่ตรงกัน
ข้ามว่า ถ้าหากว่าสังคมปราศจากเสียซึ่งธรรมทั้งสี่ประการแล้ว แม้มารดา บิดา ก็จะไม่ได้รับ การนับ
ถือบูชาจากบุตรธิดา โลกจะอยู่ไม่ได้เลย จึงเรียกว่าธรรมเป็นเคร่ืองสงเคราะห์ การสงเคราะห์ก็มีอยู่ ๒ 
ฝ่าย คือ 

๑) อามิสสังคหะ คือ สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของ 
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๒) ธัมมสังคหะ คือ สงเคราะห์โดยธรรม ถ้าเรามองในแง่ของคนท่ีแสวงหาท่ีพ่ึง สิ่งน้ีก็เป็น
การสนองตอบ ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของคน เช่น ต้องการความรักและได้รับความรักความอบอุ่น 
ความปลอดภัย ต้องการท่ี พ่ึงพํานักอาศัย ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ หรือว่าต้องการร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ กัน เป็นต้น ก็ต้องมีธรรมะเป็น เครื่องยึดเหน่ียว หลักที่จะให้เกิดการยึดเหน่ียวทางใจกันขึ้น มา
สรุปรวมอยู่ที่สังคหวัตถุ (พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ๒๕๔๔, หน้า ๒๖๒) 

ปัญหาหลัก ๆ ในสังคมมนุษย์ส่วนมากเกิดจากการเห็นแก่ตัว แย่งชิงผลประโยชน์กัน การ
กล่าวหาว่าร้าย กันการประทุษร้ายร่างกายและทรัพย์สิน และการไม่ทําหน้าที่ที่มีที่เป็นอยู่ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ เมื่อฝ่ายหน่ึงทําอีก ฝ่ายก็ไต้รับผลกระทบและทําโต้ตอบ ปัญหาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น การ
แก้ปัญหาในเร่ืองน้ีต้องแก้ที่ต้นเหตุ ปัญหาจึงจะจบสิ้นได้ ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เป็นเคร่ือง
ยึดเหน่ียวหมู่คณะ ประสานสัมพันธ์ความเป็น สัตว์สังคมเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย มีไมตรีต่อกัน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวเบ้ืองต้นได้เป็นอย่างดี หลักธรรมดังกล่าวเรียกว่า สังคหวัตถุ ๔ 
ประการ (อศจ.นย., ๒๕๕๒, หน้า ๖) 

เป็นที่สังเกตได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า มีปริมาณของกลุ่มคนช้ันปัญญาชนชาติตะวันตกได้เดิน
ทางเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพ่ือค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางจิตใจเพ่ิมมากขึ้น มีเหล่าบรรดานักคิด
ชาวตะวันตกที่มีช่ือเสียงในวงการธุรกิจได้เขียนตําราการบริหารจัดการซึ่งมีองค์ประกอบของการบริหาร
เชิงพุทธอยู่อย่างชัดแจ้ง ฉะน้ัน องค์กรธุรกิจในสังคมไทย แทนที่จะไปค้นหาตัวแบบจากตะวันตก ซึ่งใน
ที่สุดแล้ว ก็คือภูมิปัญญาที่เรามีอยู่มาแต่เดิม ไม่ต้องไปรอศึกษาจากตําราของนักคิดตะวันตกเหล่าน้ีอีก
ทอดหน่ึง แต่ใช้วิธีศึกษาโดยตรงจากสิ่งที่เรามีอยู่ เพียงแต่ต้องมองข้ามข้อจํากัดในเรื่องของถ้อยคําที่ใช้ 
ซึ่งอาจจะไม่ร่วมสมัย โดยเล็งไปที่เน้ือหาหรือแก่นของเรื่องแทน 

สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักอันเป็นเครื่องยึดเหน่ียวบุคคล ซึ่งในที่น้ีรวมถึง พลเมืองบรรษัท 
(Corporate Citizen) ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถใช้เป็นตัวแบบหรือวิธีการในการ
ดําเนินกิจกรรม ซีเอสอาร์ขององค์กร โดยมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยที่มีอุปนิสัยของการ
สงเคราะห์เก้ือกูลเป็นพ้ืนฐาน (สถาบันไทยพัฒน์, ๒๕๕๖) 

สรุปได้ว่า การมีอยู่ดํารงอยู่ของหลักธรรมคือสังคหวัตถุ น้ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของคน
ในสังคมเป็นหลักธรรมเพ่ือความสงเคราะห์เก่ือกูลซึ่งกันและกัน จึงเป็นความสําคัญของการมีอยู่ซึ่ง
หลักสังคหวัตถุธรรมในสังคม ตลอดจนเป็นเคร่ืองพิสูจน์นํ้าใจ ไมตรี และยังเป็นหลักธรรมของการ
บริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ทําให้คนไม่
เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ รู้จักการแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์กันและกัน แม้สังคมใดมีผู้
ประพฤติปฏิบัติสังคหวัตถุธรรมสังคมน้ันย่อมดํารงค์อยู่อย่างเป็นสุขอย่างแท้แน่นอนธรรมท่ีเป็นที่ต้ัง
แห่งการสงเคราะห์กัน ธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน หลักยึด
เหน่ียวใจกันไว้ วิธีทําให้คนรัก หลักสังคมสงเคราะห์ ล้วนแต่เป็นช่ือเรียกของ หลักสังคหวัตถุธรรม ซึ่ง
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เป็นเคร่ืองประสานใจและเหนี่วรั้งใจคนให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ และทําให้อยู่กันด้วยความรัก
ความปรารถนาดีต่อกัน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความสําคัญของสังคหวัตถุธรรม ๔ ข้อน้ีว่า บิดา
มารดาผู้ให้กําเนิดจักได้ความเคารพนับถือจากบุตรธิดา กลุ่มชนในที่ต่าง ๆ จักมีความเคารพซึ่งกันและ
กัน เพราะมีสังคหวัตถุธรรมน้ี ผู้อยู่กันเป็นหมวดหมู่จึงเป็นเช่นยานพาหนะที่มีล้อ มีลิ่มสลัก ประกบล้อ
อยู่กับตัวรถ ทําให้แล่นไปได้ เพราะสังคหวัตถุธรรมเป็นธรรมะอันสําคัญ ทุกคนจึงควรมี เมื่อมีแล้ว จะ
ทําให้เกิดความเคารพรักซึ่งกันและกัน ไม่ทําให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ ซึ่งจักทําให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานในที่สุด สังคหวัตถุ ๔ ประการ
ดังกล่าวมาแล้ว อํานวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมดังต่อไปดังน้ี 

๑.  ช่วยให้บุคคลดํารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข 
๒.  เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน 
๓.  เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควร

แก่ฐานะ 
๔.  เป็นเคร่ืองประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และดําเนินไปได้ด้วยดี 
๕.  ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคม 
๒.๓.๓ องค์ประกอบของสังคหวัตถุ 
องค์ประกอบที่เก่ียวกับสังคหวัตถุน้ัน สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ทาน คือ การให้ มีใจเอ้ือ

เฟ่ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดจนถึงให้ความรู้ และ คําแนะนําสั่งสอน ปิย
วาจา คือ วาจาเป็นที่รัก มีวาจาดูดด่ืมนํ้าใจวาจาซาบซึ้ง กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี 
ก่อเกิดไมตรีและความรักนับถือแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐาน เป็นมูลเหตุจูงใจให้
นิยมยอมตาม อัตถจริยาคือ การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณ 
ประโยชน์ แก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม สมานัตตตา คือ วางตนสม่ําเสมอ เสมอต้น เสมอ
ปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอกัน ในชนทุกช้ัน วางตนให้เหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อมให้ถูกทาง (บันเทิง พาวิจิตร, ๒๕๔๘, หน้า ๓๕ - ๓๖) 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา แต่หลักธรรมที่พระพุทธ
องค์ทรงค้นพบแล้วนํามาสอนสาวกยังคงให้ผลตามที่พระองค์ตรัสไว้ ทุกประการไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
ทนต่อการพิสูจน์ เช่น หลักสังคหวัตถุน้ี ซึ่งเป็นหลักคําสอนที่พระพุทธองค์วางไว้ เพ่ือเป็นแนวทางแก่
การปฏิบัติต่อกันของสาวกให้เกิดความไมตรีต่อกันเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของกันและกัน หลัก 
สังคหวัตถุ การสงเคราะห์กันและกันเป็นหลักที่จําเป็นต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะ ทาน การให้
สิ่งของแก่ผู้ร่วมงาน เป็นการให้กําลังใจแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งการให้กําลังใจแก่ผู้ร่วมงานมีหลายวิธี การใช้
วาจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยนก็เป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้ผู้ร่วมงานเกิดความประทับใจ มีกําลังใจที่จะทํางาน
อย่างมีความสุข การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การวางตนให้เสมอต้นเสมอปลายหรือการเอาตนเข้าไป



๓๔ 
 

เช่ือมประสานกับเพ่ือนร่วมงาน คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นอีกวิธีหน่ึงที่ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีในองค์กร หลักธรรมน้ียังไม่มีทฤษฎี สมัยใหม่ของใครมาล้มล้างได้จนเวลาล่วงมาสองพันปีเศษ
แล้ว (พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร ดร., ๒๕๕๖) 

มนุษย์ได้ช่ือว่าเป็นสัตว์สังคม เพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่คน เดียวโดยไม่พ่ึงพาอาศัยใครไม่ได้
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก่อให้เกิดการทํากิจกรรมร่วมกัน การพ่ึงพาอาศัยกัน หรือแม้แต่การขัดแย้ง
กัน การประทุษร้ายกัน ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งนานาจิตตัง หน่ึงคนก็หน่ึง ปัญหามาก
คนก็มากปัญหา และยิ่งคนเดียวสร้างหลายปัญหาด้วยแล้วก็ย่ิงทําให้เกิดความขัดแย้ง ความเดือดร้อน 
วุ่นวายเป็นทวีคูณ จึงเกิดเป็นปัญหาสังคม และมนุษย์เองจะต้องแก้ปัญหาน้ันเหตุน้ี จึงเป็นที่มาของ
การมีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ มากมาย ต้ังแต่ระดับเล็ก ๆ ขึ้นไปถึงระดับชาติ องค์กรเหล่าน้ีต้ังขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหามนุษย์ซึ่งบางคร้ังก็แก้ได้ บางครั้งก็ล้มเหลว 

สังคหวัตถุ ๔ ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมของการให้บริการ เพราะเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน การช่วยเหลือผู้อ่ืนก็คือการบริการอย่างหนึ่ง เช่น ลูกช่วยแม่ทํางานบ้าน ก็เป็นการ 
ช่วยเหลือบริการแม่ทางหน่ึง เป็นต้น (บุษราคัม จําปา, ๒๕๕๐, หน้า ๑๔๐) 

นอกจากจะทรงแสดงธรรมเป็นเคร่ืองสงเคราะห์แล้วพระพุทธองค์ยังทรงประพฤติตนตาม
แนวทางแห่งหลักธรรมน้ีดังจะเห็นได้จากการที่ทรงสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันแสดงผล
ในปัจจุบันที่ทรงสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ทรงแสดงมหาปุริลักษณะที่เกิดจากอานิสงค์ที่พระพุทธเจ้า
ทรงดําเนินตามแนวทางแห่ง สังคหวัตถุ ๔ ปรากฏพระพุทธดํารัสดังต่อไปน้ี 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กําเนิดก่อน เป็นผู้สง
เคราะห์ประชาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ คือ ด้วยการให้ ด้วยการกล่าวคําเป็นที่รักด้วยการประพฤติตนใหเ้
ป็นประโยชน์ ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบ้ืองหน้า แต่ตายเพราะ
กายแตกเพราะกรรมน้ันอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์น้ันเแล้ว มาสู่ความ
เป็นอย่างน้ีย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการเหล่าน้ี คือ ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม ๑ 
พระหัตถ์และพระบาทมีลายดังตาข่าย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทั้งสองน้ัน ถ้าอยู่
ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผล 
ข้อน้ี คือ มีบริวารชน อันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชนท่ีพระองค์สงเคราะห์แล้ว เป็น 
อย่างดีน้ัน เป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย์ เป็นมหาอํามาตย์ 
เป็น กองทหาร เป็นนายประตู เป็นอํามาตย์ เป็นบริษัท เป็นเจ้า เป็นเศรษฐี เป็นกุมาร ฯลฯ เมื่อพระ
มหาบุรุษน้ันออกทรงผนวชเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื่อพระมหาบุรุษ ทรงผนวชเป็นพระพุทธเจ้า
จะได้ผล คือ มีบริวารชนอันพระองค์สงเคราะห์ แล้วเป็นอย่างดี บริวารชนท่ีพระองค์สงเคราะห์เป็น 
อย่างดีน้ัน เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นอสูร เป็นนาค 
เป็นคนธรรพ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเน้ือความน้ีไว้ พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประ



๓๕ 
 

พันธ์ในพระลักษณะเหล่าน้ันว่า พระมหาบุรุษทรงทําแล้วทรงประพฤติแล้ว ซึ่งการให้ ๑ ซึ่งความเป็นผู้
ประพฤติให้ เป็นประโยชน์ ๑ ซึ่งความเป็นผู้กล่าวคําเป็น ที่รัก ๑ ซึ่งความเป็นผู้มีฉันทะเสมอกัน ๑ ให้
เป็นความสงเคราะห์อย่างดแฎก่ชนเป็นอันมาก ย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณอันตนมิได้ดูหมิ่น จุติจากสวรรค์
แล้วเวียนมาในโลกน้ี ก็เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่นงดงามย่อมได้ความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระ
บาทอ่อนนุ่ม ความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมี ลายเป็นตาข่ายงามอย่างย่ิง และมีส่วนสวยน่
าชมด้วยพระองค์มาสู่แผ่นดินน้ีมีบริวารชนอันพระองค์ตรวจตราและสงเคราะห์ดี ตรัสด้วยคําเป็นที่น่
ารัก แสวงหาผลประโยชน์เก้ือกูล และความสุขให้ ทรงประพฤติคุณงามความดี ที่พระองค์ชอบเป็นอย่
างย่ิง ถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคกามทั้งปวง เป็นพระชินะตรัสธรรมกถา แก่ประชุมชน ชนทั้งหลาย
ก็จะสนองคําของพระองค์เลื่อมใสยิ่งนัก ครั้นฟังธรรมแล้วย่อมจะพากัน ประพฤติธรรมสมควรแก่
ธรรม” 

จากที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมานั้นเป็นการแสดงผลและอานิสงค์ที่ทรงเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยเหตุ
แห่งการดําเนินชีวิตตามแนวทางแห่งหลักธรรมคือสังคหวัตถุอันมีผลย่ิงใหญ่มหาศาลทั้งต่อพระองค์เอง
ไม่ว่าจะเป็น มหาปุริลักษณะ หรือแม้ยังทรงเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารก็ทรงได้รับอานิสงค์
มหาศาลมีการไม่เกินในอบายภูมิเป็นต้น ก็ด้วยได้รับอานิสงค์จากการประพฤติตามแนวสังคหวัตถุ
น้ันเอง และยังส่งผลต่อผู้อ่ืนอย่างย่ิงอีกด้วย 

ในพระสูตรเรื่อง หัตถกสูตร (องฺ.อฏฺฐก. อ. ๓๗/๔๓๖ - ๔๓๗) ที่ทรงตรัสเมื่อทรงประทับ 
อยู่ ณ อัคคาฬวเจดีย์ ใกล้เมืองอาฬวี ครั้งน้ันต่อหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี มีอุบาสกประมาณ ๕๐๐ 
คนแวดล้อม พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสังคหวัตถุ ๔ ประการไว้ ใจความว่า 

“ข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทใหญ่น้ีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการเหล่าน้ัน ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ว่าผู้น้ีควรสงเคราะห์ ด้วยทาน ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์
ด้วยทาน ผู้น้ีควรสงเคราะห์ ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจา 
อ่อนหวาน ผู้น้ีควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้าพระองค์ก็สง
เคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู้น้ีควรสงเคราะห์ ด้วยการวางตัวเสมอ 
ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็โภคทรัพย์ใน
ตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่ ชนทั้งหลายจึงสาํคัญถ้อยคําของข้าพระองค์ว่าควร ฟังไม่
เหมือน ของคนจน” 
และทรงมีพระดํารัสตรัสตอบกะนายหัตถกะอุบาสกว่า  

“ดูก่อนหัตถกะ จริงอยู่ ใคร ๆ ก็ตามท่ีสงเคราะห์บริษัทใหญ่ ในอดีตกาล ก็ล้วน 
แต่สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการน้ี และ ใคร ๆ ก็ตามท่ีจักสงเคราะห์บริษัท ใน
อนาคตกาลก็ล้วนแต่จักสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการน้ีแล ใคร ๆ ก็ตามย่อม 
สงเคราะห์บริษัทใหญ่ในปัจจุบัน ก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการน้ีแล” 



๓๖ 
 

จากพระดํารัสที่ทรงตรัสน้ีเป็นเคร่ืองแสดงว่าการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุน้ี เป็นธรรม
ที่ สัปบุรุษถือประพฤติปฏิบัติมาแต่นานแม้ในอดีตกาล ก็เป็นธรรมเครื่องสงเคราะห์ที่มีผลมากมีอานิ
สงค์มากต่อบุคคลผู้อยู่ร่วมกันในสังคมตลอดมาทุกยุกทุกสมัย 

เพ่ือให้การศึกษาได้เจาะลึกถึงหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ที่มีปรากฏในข้อมูลทั้งปฐมภูมิดังที่
นํามารวบรวมไว้แล้วจากสังคหวัตถุสูตรหลังธรรมว่าด้วยสังคหวัตถุยังมีปรากฏในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เอกสารช้ันทุติยภูมิ หรือแม้กระทั้งเอกสารอ้างอิงทางวิชาการซึ่งพอจะนํามาขยายให้เกิดความรู้เพ่ือ
เป็นแนวทางการศึกษาในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาจึงจะได้นํามาประกอบให้สมบูรณ์ดังต่อไปน้ี 

๑. ทาน  
ทาน หมายถึง การให้ คือ เอ้ือเฟือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอด

ถึงให้ความรู้ และแนะนําสั่งสอน giving; generosity; charity (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๔๖, หน้า ๑๘๕) การให้ในที่น้ีจะหมายเฉพาะการให้เพ่ือการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กันและกัน มี
การให้ด้วยวัตถุต่าง ๆ ข้าวของ เงินทอง ให้คําพูดที่เป็นประโยชน์ และการให้ธรรมเป็นทาน ซึ่งจะมุ่ง
วัตถุประสงค์คือเพ่ือให้เกิดความอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่กันและกันเท่าน้ัน ในมังคลัตถทีปนีแปล 
(มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓ หน้าที่ ๒) เล่ม ๓ แสดงประเภทของทานไว้ว่า ทานมีประเภท ๓ อย่าง คือ 

๑) ด้วยอํานาจจาคเจตนา  
๒) ด้วยอํานาจวิรัติ  
๓) และด้วยไทยธรรม. 
ทานวัตถุ ๑๐ อย่าง ว่าด้วยวัตถุทานที่บุคคลพึงให้น้ันมีไทยธรรมวัตถุ (พัสดุคือสิ่งที่พึงให้) 

ที่ท่านกล่าวไว้อย่างน้ีว่า  
“ทานวัตถุ ๑๐ เหล่าน้ี คือ ข้าว นํ้า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม ของลูบไล้ 

ที่นอน ที่พัก เครื่องประทีป” (มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓ หน้าที่ ๕ - ๖) 
 
หลักแห่งการทานประกอบด้วยองค์ ๖ ซึ่งแบ่งออกเป็น องค์ของทายกมี ๓ และองค์ของ

ปฏิคาหกมี ๓ องค์ ๓ คือ ปฏิคาหกในธรรมวินัยน้ี ย่อมเป็นผู้ปราศราคะ หรือเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือกําจัด
ราคะ ๑ ย่อมเป็นผู้ปราศโทสะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือกําจัดโทสะ ๑ ย่อมเป็นผู้ปราศโมหะหรือเป็นผู้
ปฏิบัติเพ่ือกําจัดโมหะ ๑ องค์ ๓ ของปฏิคาหกเหล่าน้ี และองค์ของทายกมี ๓ องค์ของปฏิคาหกมี ๓ 
ดังเหมือนกัน (มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓ หน้าที่ ๙ - ๑๐) 

ทานพร้อมด้วยวัตถุบริวาร คือ การได้ให้ทานวัตถุ ๑๐ อย่าง (ที.ปา. อ ๑๖/๑๗๑) ได้แก่ 
อนฺนํ ข้าว หมายถึงอาหาร ๑ ปานํ นํ้าด่ืม เช่น นํ้าหวาน บ่อนํ้า ถังนํ้า ๑ วตฺถํ ผ้า เช่น ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ผ้า 
เช็ดตัว ๑ ยานํ ยานพาหนะ เครื่องอุปกรณ์การไป เช่น ร่ม รองเท้า ถนน สะพาน ๑ มาลา ดอกไม้ 
ต้นไม้ดอก ต้นไม้ใบ ๑ คนฺธํ ของหอม เครื่องกําจัดกลิ่นช่ัว ๑ วิเลปนํ เครื่องตบแต่ง เช่น ธงทิวและ



๓๗ 
 

เครื่องย้อมเครื่องทา ๑ เสยฺยา ที่นอน ที่อยู่ เช่น เสื่อ หมอน มุ้ง ๑ วสถํ ที่พัก เคร่ืองรับรอง ศาลา ม้า
น่ัง ๑ ปทีเปยฺยํ ประทีป ธูป เคร่ืองแสงสว่าง ทานวัตถุ ๑๐ อย่างน้ี เป็นเกณฑ์พิจารณาในขั้นแรกว่าของ
ที่ควรให้ มีสิ่งใดบ้าง  

๑) ประเภทของทาน (ดร.ประพันธ์ ศุภษร, ๒๕๕๒, หน้า ๙๘) 
ประเภทของทานตามหลักพระพุทธศาสนาอาจแบ่งได้ ๔ ประเภท คือ 
 ๑.๑) ประเภทที่จัดตามปฏิคาหก มี ๒ ได้แก่ 
  (๑) ปาฏิปุคคลิกทาน การให้ทานเจาะจงผู้รับ 
   (๒)  สังฆทาน การให้ทานแก่สงฆ์ มุ่งที่หมู่คณะ 
  ๑.๒) ประเภทที่จัดตามส่ิงของที่ให้ทาน มี ๓ ได้แก่ 
   (๑) ทานที่เป็นอามิส หรืออามิสทาน คือการให้วัตถุสิ่งของ พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

ข้าว (อาหาร) และน้ําเป็นทรัพย์โดยปรมัตถ์ สิ่งอ่ืนเป็นทรัพย์โดยบัญญัติเพราะเกิดจากการสมมุติของ
ของคนท่ีทําให้เกิดความจําเป็น เช่น เสื้อผ้าถ้าใส่กันอาย เงินทองเพชรที่กินไม่ได้และไม่มีประโยชน์ 
(อามิสแปลว่าวัตถุสิ่งของ) 

  (๒) ทานที่ไม่เป็นอามิส หรือธรรมทาน คือการให้ที่ไม่เป็นวัตถุสิ่งของ ได้แก่ ให้
สติ ให้ธรรมะ สอนคุณธรรม ให้กําลังใจ ให้อภัย (อภัยทาน) ให้วิทยาทาน 

  (๓) อภัยทาน คือการยกโทษด้วยการไม่พยาบาทจองเวร บัณฑิตกล่าวเป็นทานที่
ให้ได้ยากที่สุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทําร้ายตนอย่างสาหัส  

 ๑.๓) ประเภทที่จัดตามเป้าหมายในการให้ทาน มี ๒ ได้แก่ 
   (๑) วัฏฏทาน หรือวัฏฏคามีทาน การให้ทานที่ปรารถนามนุษย์สมบัติและสวรรค์

สมบัติ 
   (๒) วิวัฏฏทาน หรือวิวัฏฏคามีทาน การให้ทานที่ปรารถนาออกจากทุกข์ใน

สังสารวัฏ 
  ๑.๔)  ประเภทที่จัดตามลักษณะและวิธีการให้ทาน มี ๓ ได้แก่  
   (๑) ทานทาส การให้ทานโดยที่ผู้ให้ยังเป็นถูกกิเลสครอบงํา และให้ในสิ่งที่เลวแก่

คนอ่ืน 
   (๒) ทานสหาย การให้ทานที่เสมอกับสิ่งที่ตนมี 
   (๓) ทานบดี การให้ทานที่ประณีตกว่าสิ่งที่ตนมี 
หากจะจําแนกเพ่ือให้เกิดความรู้ย่ิงขึ้นไปในกาลแห่งการให้ทานแล้วควรได้ศึกษาจากกาล

ทานสูตรซึ่งได้แสดงกาลทานไว้ ๕ ประการอันพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่า 
“กาลทาน ๕ ประการน้ี ๕ ประการเป็นไฉน คือ ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่น

ของตน ๑ ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป ๑ ทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพง ๑ 



๓๘ 
 

ทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีล ๑ ทายกย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กาลทาน ๕ ประการน้ีแล” 
 
ผู้มีปัญญา รู้ความประสงค์ ปราศจากความตระหน่ี ย่อมให้ทาน ในกาลที่ควรให้ เพราะผู้ให้

ทานตามกาลในพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติซื่อตรง ผู้มีใจคงที่ เป็นผู้มีใจผ่องใสทักขิณาทานจึงจะมี
ผลไพบูลย์ ชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักขิณาทานน้ัน ทักขิณาทานน้ันย่อมไม่มีผล
บกพร่อง เพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือน้ันแม้พวกท่ีอนุโมทนาหรือช่วยเหลือ ย่อมเป็นผู้มี
ส่วนแห่งบุญเพราะฉะน้ัน ผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมาก บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พ่ึง
ของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก” (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๓๖/๓๙ - ๔๐) 

๒) อานิสงส์ของการให้ทาน 
ใน ทักขิณาวิภังคสูตรมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงจําแนก

อานิสงส์ของทานที่ให้โดยเจาะจงและไม่เจาะจงไว้ตามลําดับขั้น ถึง ๒๑ ประเภท คือ 
 (๑) ให้ทานแก่ดิรัจฉาน มีอานิสงส์ร้อยชาติ คือ ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ 

ถึง ๑๐๐ ชาติ 
 (๒)  ให้ทานแก่ปุถุชนทุศีล มีอานิสงส์พันชาติ 
 (๓)  ให้ทานแก่ปุถุชนผู้มีศีล มีอานิสงส์แสนชาติ 
 (๔)  ให้ทานแก่ปุถุชนผู้ปราศจากความยินดีในกาม นอกพุทธศาสนา อย่างพวกนักบวช

หรือฤาษีที่ได้ฌานเป็นต้น แม้ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ก็ยังมีอานิสงส์ถึงแสนโกฏิชาติ 
สี่ประเภทน้ีเป็นปาฏิปุคคลิกทาน เป็นทานที่ให้โดยเจาะจง คือให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง

โดยเฉพาะ และมีผลจํากัด ยังมีปาฏิปุคคลิกทานที่มีผลไม่จํากัด คือให้ผลนับประมาณชาติไม่ได้ มาก
น้อยตามลําดับขึ้นอีก ๑๐ ประเภท ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ เพ่ือทําให้แจ้งซึ่ง โสดาปัตติผล 
(๒) ให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคล คือผู้ที่บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว 
(๓) ให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ เพ่ือทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 
(๔) ให้ทานแก่พระสกทาคามีบุคคล 
(๕) ให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ เพ่ือทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 
(๖) ให้ทานแก่พระอนาคามีบุคคล 
(๗) ให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติ เพ่ือทําให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล 
(๘) ให้ทานแก่พระอรหันต์ 
(๙) ให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 
(๑๐) ให้ทานแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 



๓๙ 
 

รวมเป็นปาฏิปุคคลิกทาน คือทานที่ให้โดยเจาะจง ๑๔ ประเภท ใน ๑๔ ประเภทน้ี ประเภท 
ที่ ๑ มีผลน้อยที่สุด ประเภทที่ ๑๔ มีผลมากที่สุด 

ทานที่ให้โดยไม่เจาะจงผู้ใดผู้หน่ึงที่เรียกว่า สังฆทาน มี ๗ อย่าง 
(๑)  ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย (คือภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์) มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
(๒)  ให้ทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานไปแล้ว 
(๓)  ให้ทานในภิกษุสงฆ์ 
(๔)  ให้ทานในภิกษุณีสงฆ์ 
(๕)  ให้ทานในบุคคลท่ีขอมาจากสงฆ์ ๒ ฝ่าย ด้วยคําว่าขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณี

จํานวนเท่าน้ีขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า 
(๖)  ให้ทานในบุคคลที่ขอมาจากภิกษุสงฆ์ ด้วยคําว่าขอได้โปรดจัดภิกษุจํานวนเท่าน้ีขึ้นเป็น

สงฆ์แก่ข้าพเจ้า 
(๗)  ให้ทานในบุคคลท่ีขอมาจากภิกษุณีสงฆ์ ด้วยคําว่าขอได้โปรดจัดภิกษุณีสงฆ์จํานวน

เท่าน้ีขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้า (ม.อุ. ๒๓/๗๗๑/๓๙๔) 
สังฆทานทั้ง ๗ อย่างน้ี ปัจจุบันเราทําได้เพียง ๒ อย่าง คือให้ทานในภิกษุสงฆ์ และให้ทานใน

บุคคลที่ขอมาจากภิกษุสงฆ์เท่าน้ันเพราะพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ภิกษุณีสงฆ์ก็สูญวงศ์แล้วขึ้น
ช่ือว่าสังฆทานย่อมมีผลมาก มากจนประมาณไม่ได้ว่าเท่าน้ันเท่าน้ีชาติ แม้ในอนาคตกาลจักมีแต่โคตรภู
ภิกษุ มีผ้ากาสาวะพันที่คอ หรือผูกข้อมือเป็นคนทุศีลมีธรรมลามก พระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่า คน
ทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลน้ัน ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นก็มีผล
นับประมาณไม่ได้ ปาฏิปุคคลิกทานจะมีผลมากกว่าสังฆทาน คือทักษิณาที่ถึง แล้วในสงฆ์แม้โคตรภูสงฆ์ 
หาเป็นไปได้ไม่ 

สรุป ทานทั้งหลายมีผล ดังศาสนสุภาสิตที่ว่า “ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก” 
(องฺ.ปญฺจก.อ.๒๒/๔๔) ทานประเภทแรกมุ่งถึงบุคคลผู้จะรับทานโดยมีขอบเขตกว้างแคบต่าง 
กัน ประเภทที่สองมุ่งกล่าวถึงสิ่งของที่จะให้ทานซึ่งมีทั้งให้วัตถุและให้ธรรม ประเภทที่สามมุ่งถึงเป้า 
หมายของการให้ทาน ส่วนประเภทท่ีสี่มุ่งถึงบุคคลผู้ให้ทานโดยจัดตามสภาพของจิตใจที่ยังมีกิเลสมาก
น้อยต่างกัน มองโดยสรุปก็มีเพียงสามประเภทเท่าน้ัน คือผู้ให้ทาน ผู้รับทาน วัตถุทาน ส่วนเป้าหมาย
ทานน้ันขึ้นอยู่กับผู้ให้ทานเป็นสําคัญ เพราะกระบวนการให้ทานบุคคลผู้ให้ย่อมแสดงบทบาทสําคัญ
กว่าองค์ประกอบอย่างอ่ืน ในที่น้ีจะไม่ขอกล่าวรายละเอียด เพราะจะทําให้ประเด็นกว้างเกินไป อีก
ประการหน่ึงอาจแบ่งประเภทของทานได้เป็น ๒ ประการ ดังพระพุทธดํารัสตรัสแสดงไว้ว่า  

  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่างน้ี ๒ อย่างเป็นไฉน คือ อามิสทาน ๑ 
ธรรมทาน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่างน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ 
อย่างน้ี ธรรมทานเป็นเลิศ” (๓๒/๓๘๖/๔๗๖) 



๔๐ 
 

๒. ปิยวาจา 
ปิยวาจา หมายถึง วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดด่ืมนํ้าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคํา สุภาพ

ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ 
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม kindly speech; convincing speech  
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๖, หน้า ๑๘๕) การพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน 
พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสําหรับกาลเทศะ คําพูดที่
นํา มาซึ่งความเป็นที่รักของผู้ฟัง มีคําพูดไพเราะห์อ่อนหวาน คําสัจ คําพูดเพ่ือประสานไมตรี ตลอดจน
คํา พูดเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ผู้ฟัง และแผ่ขยายไปถึงคนในสังคม เป็น
หลักธรรมหน่ึงในสังคหวัตถุ 

วาจาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อการได้ยินได้ฟังของผู้สนทนา การจัดองค์ประกอบแห่คําอัน
ถือได้ว่าเป็นปิยวาจาปรากฎในวาจาสูตรว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่
เป็นทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วิญญูชนไม่ติเตียน องค์ ๕ ประการเป็นไฉน คือ 
วาจาน้ันย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกกาล ๑ เป็นวาจาที่กล่าวเป็นสัจ ๑ เป็นวาจาที่กล่าว
อ่อนหวาน ๑ เป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์ ๑ เป็นวาจาที่กล่าวด้วยเมตตา
จิต ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการน้ีแล เป็นวาจาสุภาษิต 
ไม่เป็นทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วิญญูชนไม่ติเตียน ฯ” (องฺ.ปญฺจ. ๒๒/๑๙๘/
๒๔๖) 
ดังน้ันวาจาสูตรได้กล่าวถึงลักษณะแห่งองค์ประกอบของปิยวาจาไว้สรุปได้เป็น ๕ ข้อ ดังน้ี 
๑) พูดถูกกาละเทศะ 
๒) พูดแต่คําสัจ 
๓) พูดจาอ่อนหวาน 
๔) พูดประกอบด้วยประโยชน์ 
๕) พูดด้วยเมตตาจิต 
สุภาษิตสูตรเป็นอีกพระสูตรหน่ึงที่ทรงแสดงถึงเร่ืองของวาจา การสนทนา ว่าด้วยการพูด

ด้วยสุภาษิตปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ มีความปรากฎถึงวาจาอันประกอบด้วยองค์ ๔ เป็นวาจา
สุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ และวิญญูชนไม่พึงติเตียน พระพุทธเจ้ายังทรงขยายคว่ามม
ต่อไปอีกว่า องค์ ๔ คือ ภิกษุในศาสนาน้ี ย่อมกล่าวแต่คําที่เป็นสุภาษิต ไม่กล่าวคําที่เป็นทุพภาษิต ๑ 
ย่อมกล่าวคําที่เป็นธรรม ไม่กล่าวคําที่ไม่เป็นธรรม ๑ ย่อมกล่าวแต่คําอันเป็นที่รัก ไม่กล่าวคําอันไม่เป็น
ที่รัก ๑ ย่อมกล่าวแต่คําสัตย์ไม่กล่าวคําเหลาะแหละ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๔ 
น้ีแลเป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ และวิญญูชนไม่พึงติเตียน (ขุท.ธมฺ. ๒๕/
๓๕๖/๓๗๑ - ๓๗๒) 



๔๑ 
 

สุภาษิตสูตรได้แสดงการพูดของคนว่าเป็นเหตุให้ตัดสินได้ว่าวาจาสุภาษิตเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดกล่าวโดยสรุปได้ ๔ ข้อดังน้ี  

๑) พูดแต่คําที่เป็นสุภาษิต ไม่พูดคําทุพภาษิต (คําไม่เป็นภาษิต) 
๒) พูดแต่คําที่เป็นธรรม ไม่พูดคําที่ไม่เป็นธรรม 
๓) พูดแต่คําอันเป็นที่รัก ไม่พูดคาํอันไม่เป็นที่รัก 
๔) พูดแต่คําสัตย์ ไม่พูดคําเหลาะแหละ 
ซึ่งได้มีอรรถกถาเมตตาสูตร (องฺ.สตฺตก.อ. ๓๗/๙๑) ที่แสดงความขยายเพ่ิมเติมให้ได้ศึกษา

ย่ิงขึ้นเป็นแนวทางเพ่ือให้ได้นําไปปฏิบัติ และในอรรถกถาอุทยชาดก (ขุ.ชา.อ. ๖๐/๑๕๔๑) ที่ได้แสดง
ถึงการกล่าวปิยวาจา ดังมีความปรากฏตอนหน่ึงว่า  

“บุคคลผู้ต้ังวาจาและใจไว้โดยชอบ ... มีวาจาน่าคบเป็นสหาย มีวาจาอ่อน
หวาน ผู้ต้ังอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวมาน้ี ไม่พึงหวาดกลัวปรโลกเลยคําเป็นคาถานั้น 
บุคคลชอบสงเคราะห์กันด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการ ได้นามว่าผู้มีวาจาน่าคบหาเป็น 
สหาย เพราะเป็นผู้พูดแต่วาจาที่น่ารัก ได้นามว่า ผู้พูดอ่อนหวาน เพราะกล่าววาจาที่
เป็นประโยชน์” 
 
แม้ธรรมอันประกอบด้วยปิยวาจาอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาในอดีตยัง 

ผลให้เกิดในปัจจุบันอันเป็นข้อมูลที่น่าศึกษา ดังมีแสดงผลแห่งมหาปุริลักษณะอันเกิดจากการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางแห่งปิยวาจา ซึ่งได้มีแสดงไว้ว่า  

“ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ในภพก่อน ในกําเนิดก่อน ละการพูดเท็จ 
เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คําจริง ดํารงคําสัตย์ มีถ้อยคําเป็นหลักฐานควรเช่ือถือ 
ไม่พูดลวงโลก ตถาคตย่อมเข้าถึงสคุติโลกสวรรค์เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
เพราะกรรมน้ันอันตนทํา สั่งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครั้นจุติจากสวรรค์ น้ันแล้วมา
สู่ความเป็นอย่างน้ี ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ คือ มีโลมาขุมละเส้น ๑ 
และมีอุณาโลมในระหว่างคิ้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุย ฝ้าย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้
วยพระลักษณะ ๒ ประการน้ัน...เป็นอาทิ 

ในชาติก่อน ๆ พระมหาบุรุมีปฏิญญา เป็นสัจจะมีพระวาจาไม่เป็นสอง เว้นคํา
เหลวไหล ไม่พูดให้เคลื่อนคลาดจากใคร ๆ ตรัสโดยคําจริง คําแท้ คําคงที่มีพระอุณา
โลมสีขาวสะอาดอ่อนดีดังปุยนุ่น เกิดในระหว่างพระขนง และในขุมพระโลมา ทั่วไป 
ไม่มีพระโลมาเกิดเป็นสองเส้น มีพระสรีระอันพระโลมาเส้นหน่ึง ๆ ขึ้นสะพรั่ง พวกผู้รู้
พระลักษณะ ฉลาดในนิมิต ที่ปราภฏเป็นจํานวนมากมาประชุมกันแล้ว ทํานายพระ
มหาบุรุษ ว่า พระอุณาโลมต้ังอยู่ดี โดยนิมิต บ่งว่า ชนเป็นอันมากย่อมประพฤติตาม



๔๒ 
 

พระมหาบุรุษแม้ดํารงอยู่ในคิหิวิสัย มหาชนก็ประพฤติตาม เพราะกรรมที่ทรงทําไว้
มากในชาติก่อน หมู่ชนย่อมประพฤติตาม พระมหาบุรุษผู้ตัดกังวลทรงผนวชเป็นพระ
พุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เป็นผู้สงบ...” (ที.ปา. ๑๖/๑๖๒ - ๑๖๙/๓๓ - ๔๐) 
 
แนวทางการพูดปิยวาจามีแนวทางที่ผู้พูดพึงพูดคําพูดหรือวาจาที่น่ารัก น่านิยม ทุกถ้อยคํา

ที่พูดแสดงถึงความรัก ความปรารถนาดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง แม้คําแนะนําตักเตือน ก็สุภาพอ่อนโยน 
เพราะเป็นถ้อยคําที่กล่าวด้วยจิตที่มีเมตตาปิยวาจา ประกอบด้วยลักษณะ ดังน้ี  

๑. ต้องเป็นคําจริง เมื่อมีเหตุสําคัญที่ต้องพูด ก็กล่าวโดยไม่ป้ันแต่งเรื่องราว ไม่เสริมความ 
ไม่อําความให้คลาดเคลื่อนจากความจริง  

๒.  ต้องเป็นคําสุภาพอ่อนโยน เมื่อเอ้ือนเอ่ยวาจาครั้งใด ก็ต้องมีความไพเราะในถ้อยคําที่
กลั่น ออกมาจากนํ้าใจอันบริสุทธ์ิ ไม่มีคําหยาบ คําด่า คําประชดประชัน คําเสียดสี ซึ่งฟังแล้วชวนให้
ระคายหู  

๓. ต้องเป็นถ้อยคําที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดผลดีต่อผู้พูดและผู้ฟังอย่างแท้จริง แม้คําพูด
น้ัน จะเป็นคําจริง และกล่าวออกไปด้วยถ้อยคําสุภาพ หากไตร่ตรองแล้วว่า ถ้าพูดออกไปแล้ว ก็ไม่ก่อ 
ให้เกิด ประโยชน์ กลับจะทําให้เกิดโทษมาแทน ก็ไม่ควรพูด  

๔. ต้องเป็นถ้อยคําที่ออกมาจากจิตที่มีเมตตา อันเป็นจิตบริสุทธ์ิ ยังประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
เพ่ือให้ได้รับความสุข ความเจริญย่ิง ๆ ขึ้นไป ถึงแม้ว่าคําพูดน้ันจะเป็นคําจริง เป็นคําสุภาพ เป็นคําพูด
ที่ดีมีประโยชน์ หากผู้พูดมีความโกรธ ความริษยา ซึ่งเป็นจิตอันไม่บริสุทธ์ิ ก็ไม่สมควรพูด เพราะถ้อย 
คําที่กล่าวออกมาจากจิตที่ขุ่นมัว อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้  

๕. ต้องเป็นถ้อยคําที่พูดถูกกาลเทศะ แม้คําพูดน้ันจะเป็นคําจริง เป็นคําสุภาพ เป็นคําพูดที่
ดี มีประโยชน์ และพูดด้วยจิตที่มีเมตตา แต่ถ้าพูดผิดจังหวะโอกาส พูดไม่ถูกกาลเทศะ ก็จะก่อให้เกิด
ความเสียหาย กลายเป็นประจานผู้อ่ืนไป (อย.อาศม, ๒๕๕๗) 

ผลการพูดปิยวาจา ผู้พูดแต่คําที่ดี ไพเราะ ย่อมจะทําให้ผู้ที่ได้ยิน ได้ฟัง เกิดความช่ืนใจ 
สบายใจ สุขใจ ทําให้คนรักใคร่นับถือ แต่ถ้าตรงกันข้าม คือ พูดช่ัว นอกจากจะทําให้ตนเองเสียช่ือเสียง 
แล้ว ย่อมกลับทําลายคนรอบข้างในทางอ้อมอีกด้วย ดังคําที่นักกวีท่านประพันธ์ไว้ว่า  

“ถึงบางพูด พูดดี เป็นศรีศักด์ิ  
มีคนรัก รสถ้อย อร่อยจิต 
แม้นพูดช่ัว ตัวตาย ทําลายมิตร 
อันถูกผิด ในมนุษย์ เพราะพูดจา” (พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙), 

๒๕๕๓) 
 



๔๓ 
 

สรุปได้ว่าการพูดด้วยปิยวาจาย่อมจะให้ผลแก่ผู้พูดและคู่สนทนากล่าวโดยสรุปได้เป็น ๓ 
ประการ ดังน้ี 

๑) ทําให้ผู้พูดปิยวาจาเป็นที่รักของผู้ได้ยินได้ฟัง 
๒) สร้างความสมานสามัคคีของหมู่ คณะ เพ่ือนร่วมงาน 
๓) ทําให้เกิดการให้ความร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อมีการงานหรือภาระที่ ต้องขอความ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน  
แนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวปิยวาจาน้ัน พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการพูด

เป็นอย่างย่ิง เพราะการพูดเป็นบันไดข้ันแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้
เป็นปิยวาจาน้ัน จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ คือ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้น
จากการพูดคําหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ กล่าววาจาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผลแห่งการดําเนินแนวทาง
ตามหลักธรรมน้ีย่อมจะเสวยผลอันประเสริฐย่ิงดังมีแสดงในมหาปุริลักษณะซึ่งปรากฏเพราะผลอันเกิด
แต่การดําเนินชีวิตตามหลักธรรมปิยวาจาน้ันเองและเมื่อผู้ได้ศึกษานําไปปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นปิยชน 
เป็นผู้น่ารัก น่าคบหาสมาคมด้วย 

๓. อัตถจริยา 
อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม useful conduct; rendering 
services; life of service; doing good (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๖, หน้า ๑๘๕) 
การบําเพ็ญประโยชน์ หรือหลักธรรมว่าด้วยการบําเพ็ญประโยชน์ ทั้งน้ีในงานวิจัยน้ีมุ่งถึงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือให้เกิดการสงเคราะห์อนุเคราห์แก่ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการสงเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเอ้ือเพ้ือต่อ
เพ่ือนมนุษย์นํามาซึ่งความผูกผันธ์ทางจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคีกันของคนในสังคมเป็นสําคัญ 
โดยสามารถศึกษาได้จากแนวทางการดําเนิน และปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจากพุทธจริยา ๓ อันเป็น
แนวทางการดําเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์แก่ชนทั้งหลายตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ดังต่อไปน้ี  

๑) โลกัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก  
๒) ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติ หรือโดยฐานเป็นพระญาติ  
๓) พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติประโยชน์ โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า  
โลกัตถจริยาน้ัน ได้แก่ทรงประพฤติเป็นประโยชน์ แก่มหาชนที่นับว่าสัตวโลกท่ัวไป เช่น 

ทรงแผ่พระญาณเล็งดูสัตวโลก ทกุเช้าค่ํา ผู้ใดปรากฏในข่ายพระญาณ เสด็จไปโปรดผู้น้ัน กล่าวสั้น 
ทรงสงเคราะห์คนทั้งหลายโดยฐานเป็นเพ่ือมนุษย์ด้วยกัน นับเข้า ในข้อน้ี  

ญาตัตถจริยา ได้แก่ทรงสงเคราะห์พระญาติโดยฐานเป็น พระญาติ เช่นทรงพระอนุญาตให้
พวกศากยะผู้เป็นพระญาติและเป็นเดียรถีย์ จะเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ไม่ต้องอยู่ติตถิย
ปริวาส ๔ เดือนก่อน เหมือนพวกเดียรถีย์อ่ืน น้ีเป็นญาตัตถจริยา โดยเฉพาะ เมื่อเพ่งถึงพระพุทธจริยา
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อันเป็นไปเพ่ือ สงเคราะห์พระญาติ การเสด็จไปเทศนาโปรดพระญาติ ณ นครกบิลพสัดุ์ก็ดี การเสด็จ
ไปห้าม พระญาติฝ่ายศากยะและโกลิยะผู้ววิาทกันด้วยแย่งนํ้าเข้านาก็ดี จัดเข้า ในข้อน้ีก็ได้  

พุทธัตถจริยาน้ัน ได้แก่พระพุทธกิจที่ทรงบําเพ็ญให้เป็น ประโยชน์แก่มหาชนโดยฐานเป็นพ
ระพุทธเจ้า เช่นทรงบัญญัติสิกขาบท (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ๒๔๗๙, 
หน้า ๒๖ - ๒๗)  

และยังมีหลักธรรมที่แสดงถึงแนวทางการดําเนินชีวิตที่เป็นไปด้วยประโยชน์น้ันก็คือหลัก 
ธรรมว่าด้วย อัตถะ หรือ ประโยชน์ ๓ พระพุทธศาสนามีหลักการสําหรับการดําเนินชีวิตในโลกคือ 
สอนให้มนุษย์ดําเนินชีวิตเพ่ือบรรลุประโยชน์คือ ความสมบูรณ์ของการดําเนินชีวิต โดยมีจุดหมายด้
านอัตตประโยชน์ ๓ ด้านด้วยกันคือ 

(๑)  ประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธัมมิกัตถะ 
(๒)  ประโยชน์ในเบ้ืองหน้าเรียกว่าสัมปรายิกัตถะ 
(๓)  ประโยชน์สูงสุดเรียกว่าปรมัตถะ (ขุ.จู. ๖๗/๖๗๓/๓๓๓) 
หลักประโยชน์ ๓ น้ี มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมอ่ืนที่ขยายความแห่งประโยชน์ทั้ง ๓ 

ประการน้ี ก็มีนักปราชญ์ภายหลังได้แสดงและเรียบเรียงในส่วนของหลักธรรมที่ส่งเสริมให้สมบูรณ์อัน
ได้แก่ 

คําว่า อัตถะ หรือ ประโยชน์ หมายเอาส่วนดีที่บุคคลประกอบเหตุไว้ดี จึงเกิดมีผลให้ได้รับ
มี ๓ คือ  

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในภพนี้ หมายถึง มนุษย์สมบัติ มีข้าวของ เงินทองหรือลาภ
ยศ เป็นต้นย่อมจะได้กันในชาติน้ี การจะได้จะต้องเป็นคนประกอบด้วยธรรม ๔ ข้อมี 

 (๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร เรียนหนังสือ ทํางาน
หาเงินเลี้ยงตนเอง และครอบครัว หรือประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็ง  

 (๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้รักษาทรัพย์สินที่หามาได้ รู้จักประหยัด 
อดออม ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้ใช้ได้อีก สิ่งไหนพอใช้ได้ก็ใช้ต่อ ๆ ไป  

 (๓) กัลยาณมิตตา ถึงเพ่ือนฝูงเป็นคนดีงาม คือ รู้จักเลือกคบ สมาคมกับคนอ่ืน ๆ เลือก
เฉพาะคนดีมีศีลธรรม เว้นคนช่ัวไม่เกลือกกลั้วผูกพันด้วย 

 (๔)  สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามสมควรกําลังทรัพย์ที่หามาได้ คือ ไม่สุรุ่ย สุร่ายนักไม่ฟุ่มเฟือย 
จนเกินไป ธรรมทั้ง ๔ ข้อน้ี ท่านย่อความคาถาไว้ว่า อุ อา กา สะ เป็นหัวใจเศรษฐีใครประพฤติปฏิบัติ
ตาม ย่อมมีทางร่ํารวยมั่งมีโภคทรัพย์มาก  

๒)  สัมปรายิกัตถะ คือประโยชน์ในภพหน้า หมายเอาวิบากกรรมที่มนุษย์ทําไว้ในชาติน้ีจะ
ส่งผลให้ในชาติภพหน้า ตามที่เราเช่ือว่า ทํากรรมดี ย่อมได้รับผลดีทํากรรมช่ัว ย่อมได้รับผลช่ัว และ
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คนหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นน้ันสําหรับธรรม คือ จะทําให้ได้รับผลในภพหน้าน้ัน ท่านจําแนก
ไว้ มี ๔ อย่างคือ 

 (๑)  สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทรา 
 (๒)  ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล 
 (๓)  จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน 
 (๔)  ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา 
๓)  ปรมัตถะ คือประโยชน์อย่างยอด คือ พระนิพพาน หมายเอาความดับกิเลสมีราคะ 

โทสะ โมหะ เป็นต้น จะทําให้ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายอีกต่อไป ซึ่งเป็นบรมสุข ไม่มีทุกข์เจือปน 
และท่านให้ปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา ประกอบด้วยมรรคทางสายเอก ๘ ทาง และ
ไม่ข้องแวะในส่วนหนัก ๒ คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค จึงจะพบปรมัตถะประโยชน์ 
อย่างยอดเย่ียม คือ พระนิพพาน ในที่สุด (พ. พันธุเสนา และธวัช เฟ่ืองประภัสสร์, ๒๕๕๒, หน้า ๘๕ - 
๘๗) 

การรู้จักประโยชน์ตน ๑ ประโยชน์ผู้อ่ืน ๑ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ๑ ก็เป็นหน่ึงในแนวทาง 
การดําเนินชีวิตที่อนุเคราะห์เข้าใน หลักธรรมว่าด้วยอัตถจริยา ในพระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา บุคคล
บัญญัติ (อภิ.ปุ. ๗๙/๑๓๔/๓๗๙) ยังแสดงบุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์คน
อ่ืน ๑ ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์คนอ่ืน ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตน ๑ ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตนด้วย เพ่ือ
ประโยชน์ผู้อ่ืนด้วย ๑ ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์คนอ่ืน ๑ 

๑. อัตตประโยชน์ประโยชน์ที่มีจุดมุ่งหมายสําหรับตนเอง ประกอบด้วย 
 ๑)  ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ๒)  ประโยชน์เบ้ืองหน้า หรือ สัมปรายิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์ที่สูงขึ้นไปอีก ความ

เจริญรุ่งเรืองในอนาคต 
 ๓)  ประโยชน์สูงสุดหรือปรมัตถะ หมายถึง ประโยชน์ขั้นสูงสดุ 
๒. ปรัตถประโยชน์คือ ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
ปรัตถประโยชน์ เป็นประโยชน์ที่มีในทุกคน และพึงกระทําโดยถือเอาบทบาททางสังคมน้ัน

ก็ร่วมถึงประโยชน์ต่อครอบครัว และประโยชน์ต่อสังคมที่คนมนุษย์เราจําเป็นต้องประกอบโดยหน้าที่
ความรับผิดชอบทางสังคม เช่น เป็นบิดามารดาก็มีหน้าที่ต้องทําประโยชน์แก่บุตรธิดา เป็นต้น แม้การ
ทําประโยชน์ประเภทนี้จะไม่มีบทบัญญัติแต่โดยสัญชาตญานความเก่ียวข้องในฐานะคนในสังคมก็พึง
กระทําต่อกันและกันโดยหลีกเลี่ยงเสียมิได้เป็นการทําประโยชน์อันติดตามมาโดยถูกกําหนดตาม
สถานะ บทบาท และหน้าที่ การงานทางด้านสังคม 

๓. อุภยัตถประโยชน์จุดหมายร่วมกันหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
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ถ้อยคําอันเจริญด้วยประโยชน์ (ที.ปา.อ. ๑๖/๑๗๑) ก็ช่ือว่าเป็นการแนวทางเพ่ือการ
ดําเนินไปเพ่ือประโยชน์ซึ่งก็สงเคราะห์เข้าในแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักอัตถจริยาอีกประการ
หน่ึง ซึ่งก็ปรากฏในอรรถกถาว่าด้วยประพฤติ สิ่งที่เป็นประโยชน์ คือด้วยถ้อยคําอันเจริญด้วยประโยชน์ 
เพราะบุคคลบางพวกไม่หวังทาน ไม่หวังคําพูดน่ารัก ย่อมหวังถ้อยคําเป็นประโยชน์ ให้เกิดความเจริญ
แก่ตนเท่าน้ัน สงเคราะห์บุคคลเห็นปานน้ีด้วยการ ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างน้ีว่า ท่านควรทํา
สิ่งน้ี ท่านไม่ควรทําสิ่งน้ี ควรคบบุคคลเห็นปานน้ี ไม่ควรคบบุคคลเห็นปานน้ี  

สรุปได้ว่าการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์หรือการทําประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์
ผู้อ่ืนน้ันทําได้โดย ทางกาย ๑ คือ ช่วยหรือ แบ่งเบาภาระ ตลอดถึงทําตนให้ผู้อ่ืนได้อาศัยในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความเก่ือกูลแก่กันและกันของคนในสังคม หน่วยงาน เป็นต้น อีกทางคือ ทางวาจา ๑ คือ 
ประพฤติประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนด้วยการใช้วาจาเป็นเคร่ืองปราสัย ผูกใจคนในสังคม มีการพูดเพ่ือ
สมานฉันท์ ผู้ให้กําลังใจ พูดเพ่ือให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นต้น จึงช่ือว่าได้สร้าง
ประโยชน์เพ่ือความเก่ือกูลแก่ผู้อ่ืน และสามารถจัดได้เป็น ๓ ประการ ได้แก่ การบําเพ็ญประโยชน์แก่
ตนเอง การบําเพ็ญต่อบุคคลอ่ืน มีครอบครัว และคนในสังคมเป็นต้น และการบําเพ็ญประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่ายน้ันเอง 

๔. สมานัตตตา 
สมานัตตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอกันใน

ชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และ สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี even and equal treatment; equality 
consisting in impartiality, participation and behaving oneself properly in all circumstances 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๖, หน้า ๑๘๕) เป็นหลักธรรมที่แสดงถึงการวางตนเสมอโดย
ธรรมซึ่งจะได้รวบรวมนัยที่เก่ียวข้องปรากฏแล้วในตําราทางพระพุทธศาสนาเถรวาส กล่าว่า สมานตฺตตา 
คือความเป็นผู้มีสุขมีทุกข์เสมอกัน จริงอยู่บุคคลบางคน ย่อมไม่หวังสังคหวัตถุมีทานเป็นต้น แม้แต่อย่าง
หน่ึง หากหวังความร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างน้ี คือน่ังบนอาสนะเดียวกัน นอนบนเตียงเดียวกันบริโภค
ร่วมกัน ถ้าเขาเป็นคฤหัสถ์ย่อมเสมอกันโดยชาติ บรรพชิตย่อมเสมอกันโดยศีล ความวางตนสม่ําเสมอน้ี 
ควรทําแก่บุคคลน้ัน ความวางตนสม่ําเสมอในธรรมน้ัน ๆ ตามสมควร สังคหธรรมเหล่าน้ี ย่อมยึดเหน่ียว
โลกไว้ได้ เหมือนสลัก (ที่หัวเพลา) ย่อมยึดรถที่แล่นไปอยู่ คือย่อมยึดยาน (คือรถ) ไว้ได้ฉะน้ัน ถ้ามารดา
ไม่พึงทําการสงเคราะห์เหล่าน้ันแก่บุตรไซร้ ท่านก็ไม่พึงได้รับความนับถีอ หรือบูชา เพราะบุตรเป็นเหตุ 
ย่อมพิจารณาเห็นโดยชอบ ย่อมเป็นผู้ควรสรรเสริญ (องฺ.จตุกฺก.อ. ๓๕/๓๒) 

อรรถกถาลักขณสูตร ได้แสดงลักษณะของสมานัตตตา ไว้มีนัย ดังน้ีว่า  
“สมานตฺตตาย คือ ด้วยความเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกัน จริงอยู่บุคคลบาง

พวกไม่หวัง แม้แต่อย่างเดียวในทานเป็นต้น หวังความเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกัน  
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อย่างน้ีว่า น่ังที่น่ังเดียวกัน นอนที่นอนเดียวกัน บริโภคร่วมกันในบุคคล เหล่าน้ัน 
บุคคลเลวโดยชาติ ยังด้วยโภคะ เป็นผู้สงเคราะห์ยาก เพราะไม่อาจทําการบริโภคร่วม
กับบุคคลนั้นได้ เมื่อไม่ทําอย่างน้ัน เขาก็โกรธ ผู้ที่ เลวโดยโภคะ แม้ย่ิงด้วยชาติก็เป็นผู้
สงเคราะหย์าก เพราะเขาไม่ปรารถนา บริโภคร่วมกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโภคะด้วยถือว่า 
เราเป็นคนมีชาติ เมื่อ เขาทําย่อมโกรธ แต่ผู้ที่เลวแม้โดยทั้งสองอย่างเป็นผู้สงเคราะห์ง่
าย เพราะ เขาไม่ปรารถนาบริโภคร่วมกับคนนอกน้ี เมื่อไม่กระทํา ก็ไม่โกรธ แม้คน เช่
น กับด้วยบุคคลทั้งสองก็เป็นผู้สงเคราะห์ง่าย บรรดาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทุศีลเป็นผู้สง
เคราะห์ยาก เพราะไม่อาจทําการบริโภคร่วมกับเขาได้ เมื่อไมท่ ําอย่างน้ันย่อมโกรธ 
ภิกษุมีศีลเป็นผู้สงเคราะห์ง่าย เพราะผู้มีศีล เมื่อเขาทําบ้าง เมื่อเขาไม่ทําบ้าง ก็ไม่โกรธ 
ย่อมไม่เห็นคนอ่ืนแม้ทําการ บริโภคร่วมกับตนด้วยจิตลามกแม้การบริโภคร่วมกับผู้มี
ศีลก็ทําได้ง่าย เพราะฉะน้ันสงเคราะห์บุคคลเห็นปานน้ีด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอด้วย
ประการฉะน้ี” (ที.ปา. อ. ๑๖/๑๗๑) 
 
สรุปได้ว่าสมานัตตตา หมายถึง การวางตนในสังคมได้อย่างมีความเสมอภาคกับผู้อ่ืนเข้ากับ

คนอ่ืนได้มีความเสมอต้นเสมอปลาย กล่าวโดยนัยได้ว่าเป็นข้อธรรมที่ทําให้ผู้ประพฤติตามเป็นผู้มีการ
ปรับปรุงตัวจนสามารถเป็นผู้เข้าหา สมาคม คบค้ากับผู้อ่ืนได้อย่างสนิทใจ ปรับตัวเข้ากับคนได้ทุก
ระดับช้ัน เพราะความที่เป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมไม่เห็นแก่ตัว ไม่ถือตัวถือตน ไม่มากด้วยทิฐฏิ อันเป็น
เหตุก่ันไห้ไม่สามารถจะอยู่ร่วมหรือปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืน ๆ ได้ในสังคม 

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ซึ่งเป็นหน่ึงในหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ไม่ถือว่าองค์กรตนเป็นใหญ่ เอาใจใส่ในสุขทุกข์ของผู้มี
ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ และร่วมแก้ไขโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง การมีส่วนร่วม (Participation) ของ
องค์กรในการดูแลสังคมอย่างสม่ําเสมอ เช่น การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อย
อย่างเสมอภาค การบริการลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยไม่เลือกว่าเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย 
การทําหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เปรียบได้กับ สมานัตตตา ตัวแบบสังคห
วัตถุ ๔ น้ี พิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถนํามาอธิบายและพัฒนาเป็นวิธีการในการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์
ขององค์กร โดยไม่ได้มีความล้าสมัยเลยแม้แต่น้อย (สถาบันไทยพัฒน์, ๒๕๕๖) 

การมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าหากันได้ง่าย คบหากันได้อย่างสบายใจ ไม่เย่อหยิ่ง ไม่
ทะนงตัว ไม่เอาเปรียบคนผู้อ่ืน อันก่อให้เกิดความสามัคคี และประโยชน์สุขร่วมกัน (บุษราคัม จําปา, 
๒๕๕๐, หน้า ๑๔๐) เป็นอีกบทสรุปหน่ึงที่แสดงถึงสมานัตตาธรรม ซึ่งบุคคลในสังคมพึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการวางตนให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะเป็นชนระดับใดตําแหน่งไหนการวางตนให้
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เสมอต้นเสมอปลายนั้นย่อมแสดงออกถึงภาวะแห่งความเป็นผู้ไม่ลืมตน และสร้างความน่าเคารพนับ
ถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมานัตตาธรรมน้ันเอง  

สรุปว่า ความรู้เรื่องสังคหวัตถุธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาสที่ปรากฎในปัจจุบันพอได้
แนวทางแห่งหลักธรรมว่าด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่อง ๔ อย่าง 
ดังต่อไปน้ี  

๑) ทาน การให้ แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะคือ ๑) การให้ทางจิตใจ ได้แก่ ความเอ้ือเฟือเผื่อแผ่
แก่สัตว์และบุคคล การให้อภัยมีเตตาจิตแก่สัตว์และบุคคล การเสียสละความสบายส่วนตัว การให้ความ 
รู้และแนะนําสั่งสอน ๒) การให้วัตถุสิ่งของ มีข้าว นํ้า เป็นต้น และบุคคลผู้ให้ทานควรมีความรู้สึกยินดี 
ก่อนจะให้ ขณะที่ให้ และหลังให้ทานแล้ว 

๒)  ปิยวาจา คือวาจาเมื่อกล่าวออกมาจากปากแล้วเป็นที่รักที่ชอบใจ พอใจ แก่ผู้ฟัง แบ่งได้
เป็น ๗ ลักษณะ คือ วาจาเป็นที่รัก ๑ วาจาดูดด่ืมนํ้าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ ๑ กล่าววาจาสุภาพไพเราะ
อ่อนหวาน ๑ กล่าววาจาสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ๑ กล่าวคําแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผล ๑ กล่าวอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่าน ๑ กล่าววาจาที่เป็นคําสัจจ์ 

๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติ ประโยชน์ โดยมีหลักอยู่ ๓ ข้อ คือ (๑) การทําประโยชน์แก่
ตน เช่นการต้ังใจเล่าเรียนศึกษา การหาความรู้เพ่ิมเติม การประกอบอาชีพสุจริต (๒) การทําประโยชน์
แก่ผู้ อ่ืน เช่น ให้การเลี้ยงดูบิดามารดาอนุเคราะห์บุตร ภรรยา สามี ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีการสร้างที่พักริมทาง ขุดบ่อนํ้า เป็นต้น (๓) การทําประโยชน์
สูงสุด เช่น ต่ังตนในความดี การปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอน มีการรักษาศีล เจริญจิตภาวนา เป็นต้น 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ สามารถสรุปได้เป็น ๖ ลักษณะ คือ (๑) วางตนเสมอต้น
เสมอปลาย (๒) ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชนท้ังหลาย (๓) ร่วมสุขร่วมทุกข์กันกับครอบครัว และผู้ร่วม 
งาน (๔) วางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และ สิ่งแวดล้อม (๕) เป็นคนไม่ถือตัว (๖) เข้า
กับคนได้ทุกเพศ ทุกวัย 

ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๔ น้ีก็เพ่ือประโยชน์สุขของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของสังคม ไม่ว่าจะ
สังคมของชนทั่วไปหรือแม้แต่สังคมของผู้สูงอายุ ที่จะได้นําไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป 

 

๒.๔ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
พระครูพิสัยปริยัติกิจ (แก่น อคฺควณฺโณ) (๒๕๕๔, หน้า ๒๓๖) ได้ทําการวิจัย “เรื่อง 

ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมการให้เชิงพุทธในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า การให้จัดเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
ที่จะรองรับการทําความดีอ่ืน ๆ ที่จะตามมา เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคร้ังยัง ทรงสร้างบารมีน้ัน 
พระองค์ได้ทรงอาศัยการบําเพ็ญทานบารมีเป็นจุดเริ่มต้นของการบําเพ็ญบารมีขั้นสูง และในที่สุด
พระองค์ก็ทรงบรรลุความสําเร็จขั้นสูงสุดในชีวิต รูปแบบของการให้มีหลักอยู่ ๓ ประการ ๑) เขต
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สมบัติ บุญเขตถึงพร้อม ๒) ไทยธรรมสมบัติ ไทยธรรมถึงพร้อม ๓) จิตตสมบัติ เจตนาถึงพร้อม
ลักษณะของการให้ ก็จัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึงในหลักของการให้มีเจตนาบริสุทธ์ิหรือ 
ไม่ เพราะบุคคลแม้จะให้ทานด้วยวัตถุมากมาย และมีราคาแพงแค่ไหนก็ตาม ทานนั้นไม่จัดว่าให้ผล
มากกว่าทานที่ผู้ให้มีจิตประกอบด้วยเมตตา 

พระพุทธศาสนาน้ันมีความสําพันธ์กับสังคมไทย และมีคุณค่าทางด้านสังคมไทยเป็น
พ้ืนฐานการหย่ังรากของการให้ของชาวพุทธในทางพระพุทธศาสนาสู่จิตใจคน ทําให้คนในสังคมมี
ความอ่อนน้อมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันเห็นอกเห็นใจกัน และการให้ในสังคมไทยน้ันยัง สะท้อนให้เห็น
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคม ไทย นอกจาก น้ีพระพุทธศาสนายังมีความสําคัญต่อบุคคล 
และ สังคมส่วนรวม แม้วรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาเองก็ สะท้อนให้เห็นภาพของสังคมไทยในแต่
ละยุคสมัยตลอดจนท้องถิ่นน้ัน ๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและยึดปฏิบัติมาจนปัจจุบันน้ี 

ชาวพุทธในสังคมไทย ปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจเรื่องการให้ทานในพระพุทธศาสนาคลาด 
เคลื่อนอยู่เป็นจํานวนมาก เพราะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า การให้ทานนั้นเป็นเพียงการถวายของสิ่งใด
สิ่งหน่ึงแก่พระสงฆ์ หรือให้ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงแก่คนอ่ืน และชอบถวายทานโดยการเจาะจงบุคคลเป็น
ส่วนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามหลัก คําสอนทางพระพุทธศาสนา ในทางพระพุทธศาสนา
น้ัน การให้ทานที่ประเสริฐและควรยกย่อง คือ การให้เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลแก่ส่วนรวม เพราะถือว่า
เป็นธรรมขั้นแรกที่ควรบําเพ็ญ ดังเช่น พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ปรารถนาพระสัพพัญญูก็ต้องอาศัย
การบําเพ็ญทานบารมีเป็นขั้นต้น ก่อนจะบําเพ็ญบารมีขั้นสูงต่อไป ด้ังน้ัน ถ้าชาวพุทธในสังคมไทยได้
ศึกษาเรื่องการให้ทานในพระไตรปิฎก และทําความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของการให้ทานตามหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา ก็จะทําให้ชาวพุทธน้ันเข้าใจเร่ืองการให้ทาน เห็นความสําคัญของการ
บําเพ็ญทานบารมี ซึ่งถือว่าเป็นการกําจัดกิเลสคือความตระหนี่ และความโลภภายในจิตใจของตนให้
หมดไปเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนําตนไปสู่การบําเพ็ญทานขั้นสูงสุดได้ในที่สุด 

พระมหาอนงค์ กตปุญฺโญ (หล้าทองอินทร์) (๒๕๕๑, หน้า ๙๓) ได้ทําการศึกษา เรื่อง 
ศึกษาเปรียบเทียบการให้ทานสมัยพุทธกาลกับปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่าจุดประสงค์การให้ทานในปัจจุบันของชาวพุทธตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เหมือนกันกับสมัยพุทธกาล คือ ให้ทานเพ่ือบูชาคุณ ให้แก่ผู้ที่มี
อุปการะคุณแก่ตน ให้แก่คนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับตน ให้เพ่ืออนุเคราะห์ และ ให้เพ่ือตัดความตระหน่ี 
แต่ที่แตกต่าง คือ มีบางส่วนให้ทานยังมุ่งผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะของการให้ทานในสมัยพุทธ 
กาลเหมือนกันกับปัจจุบัน คือ วัตถุทานที่ให้ ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เสนาสนะ เภสัช 
และทานวัตถุ ๑๐ ประการ วิธีการให้มีลักษณะดังน้ี ให้ทานด้วยศรัทธา ให้ทานโดยเคารพอ่อนน้อม 
ให้ทานตามกาล ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ ให้ทานไม่กระทบกระทั่งตนและคนอ่ืน ถวายเป็นสังฆทาน 
ถวายเป็นบุคลิกทาน ให้ของที่ไม่เป็นเดน ถวายไทยธรรมด้วยมือตนเอง มีความต้ังใจก่อนที่จะทําทาน 
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ทําจิตให้เป็นกุศล เช่ือว่าการทําบุญให้ทานทําให้มีความสุข ความอ่ิมใจในปัจจุบัน แสวงหาไทยธรรม
สิ่งของที่ควรให้ทาน ไทยธรรมเป็นของบริสุทธ์ิ ได้มาโดยชอบธรรม ให้ของที่สะอาด ให้ของที่ประณีต 
เลือกสิ่งที่ให้ ให้เป็นนิตย์ กําลังให้ก็ทําจิตให้ผ่องใส ครั้นให้แล้วก็ดีใจ ประเภทของการให้ทานมี ๒ 
ชนิดเหมือนกัน คือ ๑) อามิสทาน การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ มีให้ข้าว นํ้า ยารักษาโรค ๒) ธรรมทาน คือ 
การให้ธรรมเป็นทาน ได้แก่การแนะนําสั่งสอนอบรมให้รู้จักวิธีการดําเนินชีวิตรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน
การให้ทานของชาวพุทธตําบลเมืองเก่า คือการทําตามคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา และทําตาม
วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านโบราณที่ได้ปฏิบัติ สืบทอดเป็นมรดกต่อกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ 
ฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่มีความแตกต่างจากสมัยพุทธกาล ที่ชาวอีสานได้ยึดถือเป็นแบบแผน
ในการทําบุญให้ทาน ที่นิยมปฏิบัติประจํามีดังน้ี บุญเข้ากรรม บุญคูณลาน บุญเข้าจ่ี บุญสงกรานต์ 
บุญบ่ังไฟ บุญชําฮะะ บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก ส่วนบุญพระเวส บุญเขา้พรรษา บุญออกพรรษา
บุญกฐิน เป็นรูปแบบการทําบุญตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านชาวตําบลเมืองเก่าได้อย่างกลมกลืนเหมาะสม 

รัชนีพรรณ ทะแพงพันธุ์ (๒๕๕๔, หน้า ๑๔๓) ทําการศึกษา “เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม
การใช้วาจาในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานักศึกษาช้ันปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยกรุเทพ วิทยาเขตรังสิต 
ปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับพฤติกรรมการใช้วาจาในมหาวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ เมื่อ (X = 3.37) 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคํา
หยาบ อยู่ในระดับ จริง (X = 3.56 – 3.44) ส่วนการพูดเพ้อเจ้อ มีพฤติกรรมการใช้วาจาอยู่ในระดับ
ไม่แน่ใจ (X = 3.02) ดังน้ันค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการใช้วาจาในมหาวิทยาลัยด้านการพูดเท็จมี
ค่าเฉล่ียมาก 

นักศึกษาผู้มีเพศ อายุ คณะที่เรียน คะแนนเฉล่ียสะสม การนับถือศาสนา ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อระดับพฤติกรรมการใช้วาจาในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการใช้วาจาในมหาวิทยาลัย ด้านการพูดเท็จ
(มุสาวาท) พยายามพูดแต่ความจริง ศึกษาธรรมะเพราะจะทําให้เกรงกลัวบาป ด้านการพูดส่อเสียด  
(ปิสุณาวาจา) ไม่ยุให้ผู้อ่ืนทะเลาะกัน มีสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร ด้านการพูดคํา
หยาบ (ผรุสวาจา) ให้พูดจาสุภาพ คิดก่อนพูด แนะนําตักเตือนตัวเราอย่าพูดคําหยาบ ด้านการพูดเพ้อ
เจ้อ (สัมผัปปลาปะ) พูดสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่พูดจาเหลวไหลไร้สาระหรือพูดมากเกินไป เอาเวลาไปทํา
สิ่งที่มีประโยชน์ เป็นต้น ตามลําดับ 

พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คํานนท์) (๒๕๔๙, หน้า ๒๓๖) ได้ทําการศึกษาวิจัย “เรื่อง 
การประยุกต์ใช้วาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผลการ 
วิจัยพบว่า วาจาสุภาษิตน้ันมีความหลากหลายในหลายประเด็นตามกรอบที่ได้วางไว้เพ่ือจะศึกษามี ๔ 



๕๑ 
 

ประเด็น ได้แก่ การเมืองการปกครอง การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา และการเผยแผ่ ซึ่งผลการวิจัย
ด้านการเมืองการปกครองทําให้ทราบว่าผู้ปกครองที่ดีต้องมีคุณธรรม ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา รู้จักช่วย 
เหลือเก้ือกูลผู้อยู่ใต้ปกครอง รู้จักพูด มีวาจาสัตย์ รู้จักทําความสงบใจ ไม่หลงไหลในอํานาจ ปกครอง
โดยอาศัยหลักธรรมมีจักกวัตติธรรมเป็นต้น ด้านสังคมสงเคราะห์ทําให้ทราบว่านักสังคมสงเคราะห์ที่ดี
ต้องมีพรหมวิหารธรรมเป็นหลักใจ มีเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ สงเคราะห์ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน
ด้วยหลักสังคหวัตถุธรรม ด้านการศึกษาทําให้ทราบว่าพระพุทธศาสนาอาศัยหลักไตรสิกขาในการ 
ศึกษาเพ่ือพัฒนาตนและสังคม โดยการพัฒนาตนทําให้กายวาจาเรียบร้อย จิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาใน
การดํารงชีวิต กระทั่งสามารถบรรลุพระอรหันต์ ส่วนการพัฒนาสังคมทําให้สังคมเกิดสันติสุข เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านการเผยแผ่ทําให้ทราบว่าการเผยแผ่พุทธธรรมที่ดีต้องมีหลักธรรมกถึก
ตามพุทธวิธี จึงจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

ประโยชน์ที่เกิดจากการกล่าววาจาสุภาษิต ทําให้ผู้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม ตามวาสนาบารมีของแต่ละบุคคล ซึ่งมีระดับที่แตกต่างกัน คือ ช่ืนชมยินดี 
เข้าถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต เป็นกัลยาณปุถุชน บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกทาคามี 
เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์ หรือเป็นอุปนิสัยเก้ือหนุนตามส่งในภพชาติต่อ ๆ ไป นอกจากน้ี ยัง
เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมในด้านอ่ืน ๆ อาทิ ด้านการเมืองการปกครอง ทําให้ผู้มีหน้าที่ปกครอง
เป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรม ไม่มีอคติ สังคมเกิดความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่เย็นเป็นสุข ด้านสังคม
สงเคราะห์ทําให้คนในสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันมากขึ้นทั้งในระดับครอบครัว สังคม และประเทศ 
ชาติ ด้านการศึกษาทําให้เกิดการพัฒนาตนเป็นคนมีความรู้อย่างแตกฉาน และด้านการเผยแผ่ทําให
พุทธศาสนิกชนและผู้ได้สดับเข้าใจในคําสั่งสอนและเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมากขึ้น 

วาจาสุภาษิตน้ี คนที่นับถือพระพุทธศาสนาได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ในการปกครองใช้เป็นแนวทางในการปกครองทุกระดับช้ันต้ังแต่ครอบครัว องค์กร สังคม 
จนถึงระดับประเทศ ในการสังคมสงเคราะห์ใช้เป็นหลักธรรมของผู้สงเคราะห์และหลักการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในการศึกษาใช้เป็นแนวทางพัฒนาตนเองและสังคม ส่วนในการเผยแผ่ใช้
เป็นวิธีการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังนําไปใช้ในด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นเอกภาพ 

ดังน้ัน วาจาสุภาษิตจึงมีคุณค่าในการพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง ผู้ที่
ศึกษาวาจาสุภาษิตอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตามวาจาสุภาษิตอย่างไม่หว่ันไหวก็จะเกิดเป็นมงคลชีวิต
และเป็นมาตรฐานของสังคมสืบไป 

กัลยา โชติธาดา (๒๕๕๔, หน้า ๑๐๕) ได้ทําการศึกษา “เรื่อง การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับ
การประสานงานของบุคลากร สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการปฏิบัติตามสังคหวัตถุของบุคลากรสํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
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ราษฎร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน มีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลําดับ คือ ด้านปิยวาจา (μ = ๓.๙๗) ด้านอัตถจริยา  
(μ = ๓.๘๕) ด้านทาน (μ = ๓.๘๑) และ ด้านสมานัตตา (μ = ๓.๗๙) ระดับการประสานงานของ
บุคลากรสํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
(μ = ๓.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ๓ ด้าน มีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตาม 
ลําดับ คือ ด้านความร่วมมือ (μ = ๓.๙๗) ด้านความสอดคล้อง (μ = ๓.๕๘) และด้านระบบการสื่อสาร 
(μ = ๓.๕๓) ส่วนด้านผู้ประสาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๑) ผลการวิเคราะห์แบบ
สัมภาษณ์การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากรสํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขา  
ธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ ด้านสังคหวัตถุ ส่วนใหญ่เห็นว่าความสนิทสนมส่วนตัว หรือความรู้จักมัก
คุ้นกันทําให้การรับบริการเป็นกันเองมากย่ิงขึ้น  

พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร (ดิสสา) (๒๕๔๙, หน้า ๑๘๙) ศึกษาวิจัย “เรื่อง การ
บริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” จากการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลัก 
สังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง ๔ ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการใช้หลักทาน ด้านการใช้
หลักปิยวาจา ด้านการใช้หลักอัตถจริยา และ ด้านการใช้หลักสมานัตตตา 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งการงาน และประสบการณ์การสอน พบว่า 
หัวหน้าฝ่ายทางการศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในการบริหารงานบุคคลด้านทาน ด้าน 
ปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา  

แนวการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา  
ด้านทาน ผู้บริหารขาดการสร้างขวัญและกําลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังน้ัน ควรจัดสรร

งบประมาณและสวัสดิการอย่างเพียงพอ และให้การสนับสนุนงานกิจกรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคน  

ด้านปิยวาจา ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ใต้บังคับยัญชาน้อยและพูดจาในที่ประชุมไม่
สุภาพ ดังน้ัน ผู้บริหารควรปรับวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม  

ด้านอัตถจริยา การสงเคราะห์ผู้ ใต้บังคับบัญชาและญาติช้า และไม่ยุติธรรม ผู้บริหารต้อง
ประพฤติตนเป็นกลางมีการสงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาและญาติอย่างจริงใจเท่าเทียมกัน  
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ด้านสมานัตตตา ผู้บริหารมีภาวะผู้นําน้อยและยังวางตนไม่เป็นกลางพอ และมีการปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบวินัยยังไม่เคร่งคัดพอ ผู้บริหารต้องบริหารงานบุคคลทุกระดับอย่างสม่ําเสมอเท่า
เทียมกันและผู้บริหารต้องสร้างภาวะผู้นําอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

มนูญ คันธประภา (๒๕๕๓, หน้า ๑๕๒) ศึกษาวิจัย “เรื่อง ทัศนคติในการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการดําเนินชีวิต (ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร)” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ ดําเนินชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาทั้งหมด ๕ คณะ จํานวน ๔๒๒ คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
นําหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไปใช้ในการดําเนินชีวิตของ นักศึกษา เรียงจากลําดับมากที่สุดไปหา
ลําดับน้อย ที่สุด ดังน้ีคือ ลําดับที่ ๑ ด้านประเพณีและ วัฒนธรรมไทย x = ๓.๖๗ ลําดับที่ ๒ ด้าน
นิพพาน x = ๓.๖๗ ลําดับที่ ๓ ด้านไตรลักษณ์ x = ๓.๔๙ ลําดับที่ ๔ ด้านกฎแห่งกรรม x = ๓.๔๒ 
ลําดับที่ ๕ ด้านบุญกิริยาวัตถุ x = ๓.๓๔ และลําดับสุดท้าย คือ ด้านไตรสิกขา x = ๓.๒๐ การนําหลัก 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษาทั้งเพศชายและ เพศหญิงนําหลักธรรม
ด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดําเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านนิพพาน และน้อย
ที่สุด คือด้านไตรสิกขา ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติในการนําหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต โดยเฉล่ียเห็นด้วยกับเรื่องการเห็นคุณค่าความสําคัญและประโยชน์ในการ นับถือ
พระพุทธศาสนา เห็นด้วยกับกฎแห่งกรรม พระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกตามความเป็นจริง นิพพาน
เป็น ภาวะที่ปราศจากกิเลสและเคร่ืองเศร้าหมอง นรก-สวรรค์ เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนา
และพุทธศาสนา เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ควรช่วยกันบํารุงส่งเสริมและรักษาไว้ 

ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม (๒๕๕๑, หน้า ๑๒๒) ศึกษาวิจัย “เรื่อง พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืน
ยาว” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต โดยเริ่มต้ังแต่หลักปฏิบัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธอย่างหลักของศีล ๕ และพัฒนาขึ้นมา
เป็นหลักของอิทธิบาท ๔ และพรหมวิหาร ๔ รวมถึงการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งทําให้บุคคลสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างสงบสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากหลักธรรมและหลักปฏิบัติดังกล่าว 
ยังมีปัจจัยเก้ือหนุนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการมีอายุยืนยาวอีกด้วย เช่น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ทัศนคติที่ดี และการใช้ชีวิตประจําวันอย่างถูกต้อง เป็นต้น ปัจจัยพ้ืนฐานเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพกายและใจที่ดี 

ดังน้ัน เมื่อบุคคลมีการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม และมีการนําหลักธรรมและหลัก
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาศีล สมาธิ และปัญญา ย่อมส่ง 
ผลให้บุคคลน้ันมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน ผู้สูงอายุส่วนมากจะดําเนินชีวิตของตนโดยใช้หลักธรรมในพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดําเนิน
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ชีวิต และยังมีปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการมีอายุที่ยืนยาวมากข้ึน ทั้งความเป็นอยู่ 
อาหารการกิน การดูแลรักษาสุขภาพ การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงซึ่งสิ่งที่เป็นโทษแก่ร่างกาย การ
ทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน มองโลกในแง่ดี ไม่เครียด ไม่คิดมาก ปฏิบัติสมาธิเพ่ือให้จิตเกิดความสงบ 
ให้มีสมาธิ มีสติไม่มีความประมาท จิตที่สงบก็จะไม่ทําให้คิดฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก การท่ีเราเป็นคนที่มี
จิตใจเบิกบาน ไม่เครียดไม่คิดมาก ให้จิตใจขุ่นมัวก็ส่งผลให้ร่างกาย มีความแข็งแรง มีพละกําลังได้ 
ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ไม่มีกําลังใจ จิตใจหดหู่ท้อแท้ ร่างกายก็พาลทรุดโทรมไปด้วย ทําให้อายุสั้นลง
ได้ และถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเราก็จะสามารถเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิต ยอมรับกับสภาวะที่
เป็นอยู่ได้ คลายจากความยึดมั่นถือมั่น เท่าน้ีก็จะมีความสุขสบายใจได้ 

การใช้หลักธรรมมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต พัฒนาตนให้บริบูรณ์ ทั้งศีล สมาธิและ
ปัญญาจะส่งผลให้เรานั้นมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น มีชีวิตที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วย และหลักธรรมอ่ืน 
ๆ ที่สําคัญที่ช่วยส่งเสริมการมีอายุยืนยาวอีกน่ันคือ พรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔ การมีเป้าหมายใน
ชีวิตทําให้เรามีกําลังใจไม่ย่อท้อในการมีชีวิตอยู่ และการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมให้เป็นไปด้วยดี
ก็ต้องใช้หลักพรหมวิหาร น่ันคือมีความเมตตา กรุณา ต่อคนอ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ไม่เอารัด
เอาเปรียบเบียดเบียนกัน สังคมก็จะสงบสุขส่งผลให้อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพราะว่าสังคมท่ีสงบสุข
ทําให้เรานั้นมีความสุขไปด้วย 

โสภิตา จิวะพงศ์ (๒๕๕๓, หน้า ๒๒๓) ได้ศึกษาวิจัย “เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์การดําเนินชีวิต
เชิงพุทธของผู้นําในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า หลักการดําเนินชีวิตของผู้นําเชิงพุทธ ต้องเริ่มจาก
การเป็นคนดีที่ถึง พร้อมทั้ง ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง คือ นาถกรณธรรม 
ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ๗ พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุธรรม การประพฤติตนเป็นผู้นําที่ดี 
โดยมี วิสัยทัศน์ กัลยาณมิตร และการบริหารปกครองที่ดี ด้วยหลักธรรมคือ อปริหานิยธรรม อิทธิบาท 
๔ อคติ ๔ และพละ ๔ สําหรับหลักการของอริยสัจ ๔ และโยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมสําหรับ 
ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต อันส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจของ ผู้นําการศึกษาการดําเนินชีวติของผู้
นําในสังคมไทย ๑๕ ท่าน พบว่า การดําเนินชีวิตของทา่น เริ่มจากการพัฒนาตนเป็นคนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรม โดยอาศัยกัลยาณมิตรและ โยนิโสมนสิการเพ่ือให้เกิดแนวทางนําไปสู่
ความสําเร็จ มีคุณสมบัติของการการครองตน ครองคน ครองงาน และครองใจ อันเป็นมาตรฐานของ
การเป็นผู้นําที่ดี การวิเคราะห์การดําเนินชีวิตเชิงพุทธ เพ่ือนําไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี พบว่า ผู้นําที่
ดี ประกอบด้วย การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการบริหาร พร้อมด้วยความรู้ 
ความสามารถเพ่ือนําพาองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าทั้งวัตถุและจิตใจ และการสร้าง 
ประโยชน์สขุแก่สงัคม ทง้ัน้ีตนเองมคีวามสุขในการดําเนินชีวิตที่เป็นประโยชนแ์ก่ผู้อ่ืนและสังคม 

 



๕๕ 
 

พระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา (๒๕๕๒, หน้า ๑๒๖) ทําการวิจัย “เรื่อง การศึกษาและการ
พัฒนาการทํางานรวมกันของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔” ผลการวิจัย
พบว่า การทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การทํางานร่วมกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก และพบว่าด้านการวางตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นพฤติกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงและมีรายละเอียด 
ดังน้ี คือ 

๑. ด้านการให้ทาน ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือข้าพเจ้าจะไม่ให้ความร่วมมือในการทํางาน 
กับ คนที่ข้าพเจ้าไม่ชอบเป็นการส่วนตัวรองลงมาคือถ้าเพ่ือนลืมอุปกรณ์การเรียนบางอย่างไว้ที่บ้าน 
ข้าพเจ้ายินดีจะ ให้เพ่ือนยืม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้าพเจ้าไม่พอใจที่ผู้อ่ืนได้รับสิ่งดี ๆ 
มากกว่าข้าพเจ้า 

๒. ด้านการกล่าวคําไพเราะอ่อนหวาน ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของ
คําชม ของเพ่ือน ๆ รองลงมาคือ ข้าพเจ้ากล่าวคําขอโทษเมื่อรู้ว่าตนทําผิด ส่วนข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือข้อเสนอของ ข้าพเจ้าต้องสําคัญกว่าคนอ่ืน 

๓. ด้านการประพฤติตนเป็นประโยชน์ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้าพเจ้าอาสาทํางานที่ตน
ทํา ได้รองลงมาคือข้าพเจ้ารบทํางานที่เป็นงานกลุ่ม ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือเมื่อครูถามหา
ตัวแทนในกลุ่ม ข้าพเจ้าจะเป็นคนแรกที่ยกมือ 

๔. ด้านการวางตนเสมอต้นเสมอปลายข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ข้าพเจ้ารับฟังความ
คิดเห็น ของเพ่ือน ๆ และ ข้าพเจ้าเข้ากับคนอ่ืนได้ดี รองลงมาคือ เมื่อข้าพเจ้าพบเพ่ือน ๆ ข้าพเจ้าย้ิม
ให้เพ่ือน ๆ มีส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้าพเจ้าทนไม่ได้ที่ต้องอยู่กับสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับ
ความเคยชินของข้าพเจ้า 

พัชรินทร์ ศรสุวพันธุ (๒๕๕๑, หน้า ๑๓๐) ทําการวิจัย “เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการกับการปฏิบัติตาม หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑” ผลการวิจัยพบว่า จํานวน
นักเรียน ทั้งสิ้น ๘๕๒ คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบ 
สอบถามวัดการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ด้านทาน ด้าน ปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้าน
สมานัตตตา สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การควบคุมตนเอง และ 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว 
(Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระได้แก่ สัมพันธ 
ภาพระหว่าง บุคคล การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยการควบคุมตนเอง และบุคลิกภาพแบบแสดง
ตัว กับการปฏิบัติตาม หลักธรรมลังคหวัตถุ ๔ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมา 
นัตตตา มีค่าวิลค์แลมดา เท่ากับ .๕๑๐ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑ เมื่อ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.๐๑ ผู้วิจัยจึงทําการวิเคราะห์



๕๖ 
 

ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามตัวเดียว (Univariate Multiple) ด้าน ปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้าน
สมานัตตตา มีค่า .๕๔๔, .๕๙๑, .๖๒๖, และ .๔๔๓ ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยมี
ค่าความแปรปรวนร่วมกันในการอธิบาย การปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ แต่ละ ด้านเท่ากับ 
๒๙.๖๐%, ๓๔.๙๐%,๓๙.๒๐% และ๑๙.๖๐% ตามลําดับ ค่านํ้าหนักความสําคัญสัมพัทธ์ของ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ด้านทาน ด้านปิย
วาจาและ ด้านสมานัตตตาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ค่านํ้าหนักความสําคัญสัมพัทธ์ของ
บุคลิกภาพแบบแสดง ตัวส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ด้านทาน ด้านปิย
วาจาและด้านอัตถจริยาอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ แต่ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมสังคหวัตถุ ๔ ด้านสมานัตตตาอย่าง ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติค่านํ้าหนักความสําคัญสัมพัทธ์ของการ
ควบคุมตนเองส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติตาม หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ด้านปิยวาจา และด้านสมานัตต
ตา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ แต่ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
ด้านทานและด้านอัตถจริยาอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติค่านํ้าหนักความสําคัญสัมพัทธ์ของการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยส่งผลทางลบต่อการ ปฏิบัติตามหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ ด้านทาน ปิยวาจา
อัตถจริยา และด้านสมานัตตตาอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

มณีนุช ไพรดี (๒๕๕๒, หน้า ๑๓๑) ทําการวิจัย “เรื่อง ศึกษาการนําหลักสังคหวัตถุ ๔ ไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด” ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สังคหวัตถุ ๔ กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่า ปัจจัยด้านสมานัตตา มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน ระดับสูงมาก และ
ปัจจัยด้านอัตถจริยาและปิยวาจามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ส่วนปัจจัยด้านทานมี ความ 
สัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ผลการศึกษาแนว'ทางการนําหลักหลักลังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้
เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า องค์กรควรเพ่ิม ด้านทาน ด้วยการอบรมเสริม 
สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน ด้านปิยวาจา โดยปรับปรุงระบบการสื่อสารด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นจาก พนักงานทุกระดับ ด้านอัตถจริยา องค์กรควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การทํางานและปรับปรุงระบบ การทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ด้านสมานัตตาควรปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความเสมอภาค และเปิด โอกาสให้พนักงานปฏิบัติงานเหมาะสมตามศักยภาพของตน 

อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ (๒๕๕๔, หน้า ๑๖๔) ทําการวิจัย “เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอําเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนโดยจําแนกตาม ปัจจัย
ส่วนบุคคลแล้ว พบว่าบุคคลที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ สําหรับ อายุและอาชีพ มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
ปัญหาและ อุปสรรคในการให้การบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการ



๕๗ 
 

อําเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ประชาชนท่ีมาขอรับบริการยังไม่เข้าใจในข้ันตอนและเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขาด การประสานงาน สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ไพเราะ 
เจ้าหน้าที่ไม่กระตือรือร้นในการ ช่วยเหลือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ ผลที่ได้คือประชาชนที่มารับ
การบริการไม่เกิดความประทับใจแนวทางการปรับปรุงการให้การบริการประชาชนของที่ว่าการอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์คือ เจ้าหน้าที่ควรพัฒนาด้านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ดีย่ิงขึ้น ควรมีการอบรมด้านคุณธรรมโดยนําหลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ ๔ 
อันได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา คือ โอบ อ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน และ
วางตัวเหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือมีความ ยืดหยุ่นในการให้บริการ รวมท้ังเน้นการ
บริการที่สามารถนํามาซึ่งความพึงพอใจแก่ผู้รับการบริการและส่งผลย้อนกลับไปยังผู้ให้บริการ โดยทํา
ให้ประชาชนผู้รับบริการรู้สึกว่าประทับใจในการให้บริการ 

โสภิตา จิวะพงศ์ (๒๕๕, หน้า ๒๒๓) ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การดําเนนิชีวิตเชิง
พุทธของผู้นําในสังคมไทย” ผลการศึกษาพบว่า หลักการดําเนินชีวิตของผู้นําเชิงพุทธ ต้องเร่ิมจากการ
เป็นคนดีที่ถึง พร้อมทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยมีหลักธรรมที่เก่ียวข้อง คือ นาถกรณธรรม 
ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม ๗ พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุธรรม การประพฤติตนเป็นผู้นําที่ดี 
โดยมี วิสัยทัศน์ กัลยาณมิตร และการบริหารปกครองที่ดี ด้วยหลักธรรมคือ อปริหานิยธรรม อิทธิบาท 
๔ อคติ ๔ และพละ ๔ สําหรับหลักการของอริยสัจ ๔ และ โยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมสําหรับ 
ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต อันส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจของผู้นํา การศึกษาการดําเนินชีวติของผู้
นําในสังคมไทย ๑๕ ท่าน พบว่า การดําเนินชีวิตของท่าน เริ่มจากการพัฒนาตนเป็นคนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรม โดยอาศัยกัลยาณมิตรและ โยนิโสมนสิการเพ่ือให้เกิดแนวทางนําไปสู่
ความสําเร็จ มีคุณสมบัติของการการครองตน ครองคน ครองงาน และครองใจ อันเป็นมาตรฐานของ
การเป็นผู้นําที่ดี  

การวิเคราะห์การดําเนินชีวิตเชิงพุทธ เพ่ือนําไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี พบว่า ผู้นําที่ดี
ประกอบ ด้วย การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการบริหาร พร้อมด้วยความรู้ ความ 
สามารถเพ่ือนําพา องค์กรและพัฒนาบุคลากรให้เจริญก้าวหน้าทั้งวัตถุและจิตใจ และการสร้าง ประโย
ชน์สุขแก่สังคม ทั้งน้ีตนเอง มีความสุขในการดําเนินชีวิตที่เป็นประโยชนแ์ก่ผู้อ่ืนและสังคม 

ธราธร ดวงแก้ว และ หิรัญญา เดชอุดม (๒๕๕๐, หน้า ๙๗) ได้ทําการวิจัย “เรื่อง ศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุใน ด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกําลังกาย 
พฤติกรรมสุขภาพด้านการ รับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บป่วย 
พฤติกรรมสุขภาพด้าน การจัดการความเครียด เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลโพรง
มะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า จากข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้และความพอเพียงของรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ 
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แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม จํานวน ๘๓ คน โดยการ 
สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multiple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความ แตกต่างระหว่างกลุ่ม ใช้การทดสอบค่าที (t - test) ความแปรปรวนทาง
เดียว (One - way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า การรับประทานอาหาร อยู่ในระดับดี (X = ๓.๓๒๗) การ
ออกกําลังกาย อยู่ในระดับ ปานกลาง (X = ๒.๗๒๕) การจัดการความเครียด อยู่ในระดับ พอใช้ (X = 
๒.๘๒๒) และการปฏิบัติตนใน ภาวะเจ็บป่วย อยู่ในระดับดี (X = ๓.๓๑๙) ผู้สูงอายุที่มีรายได้และความ
พอเพียงของรายได้ แหล่งที่มา ของรายได้ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕ ข้อเสนอแนะ ควรให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
สถานีอนามัย จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ อาทิ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยและ
สภาพความพร้อมของ ร่างกาย เช่น รําไม้พลอง รําไท้เก๊ก เปตอง และมีการพบปะสังสรรค์ของผู้สงูอายุ 
เพ่ือให้ผู้สงูอายุได้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกัน 

พระครูวิจิตรธรรมานนท์ (ฮงทอง) (๒๕๕๔, หน้า ๑๒๖) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตในสังคมตามหลกัสัมมาอาชีวะของชุมชน เขตตําบลบก อําเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ” กล่าวไว้ว่า หลักการดําเนินชีวิตในสังคมตามหลักพุทธศาสนา หลักการดําเนินชีวิต
ในสังคมตามหลักพุทธศาสนา คือ การประพฤติและ การปฏิบัติ ต่อชีวิตของตนตามหลักคําสอนที่มีใน
พระพุทธศาสนา การดําเนินชีวิตจึงต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติด้วย คือ กฎของความเป็
นจริงต่าง ๆ  

หลักการดําเนินชีวิตในสังคมตาม หลักพุทธศาสนาจึงเป็น การควบคุมกายและจิตให้ดําเนิน
ไปอย่างสอดคล้องกับสภาวะความจริงของ ธรรมชาติที่มีอยู่ เพราะเหตุว่า แต่ละส่วนของชีวิต หรือแต่
ละส่วนในธรรมชาติทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งสิ้น กฎความจริงทั้งหลาย
ในธรรมชาติน้ี มีความสัมพันธ์ ระหว่างกันอยู่แล้ว แต่มนุษย์เองต่างหากที่ไม่เข้าใจกฎของความจริงใน 
ข้อน้ี  

ฉะน้ันหลักในการดําเนินชีวิตในสังคมตามหลักพุทธศาสนาจะต้องนําหลักธรรมมา ปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มีอยู่ของธรรมชาติ และมีการดําเนินชีวิต ไปใน ๒  
ส่วนด้วยพร้อมกันคือ กายกับจิต และสิ่งที่สัมพันธ์เก่ียวข้องกันในชีวิตต่าง ๆ เช่น สังคมในครอบครัว 
คือ บิดา มารดา ฯลฯ และสังคมในระดับชุมชน คือ มิตร ครูอาจารย์ ฯลฯ ให้ สอดคล้องและสัมพันธ์
กันกับหลักหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

สรุปจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ได้รวบรวมมามีผลสอดคล้องกันในเชิงบวก คือหลัก 
ธรรมเรื่อง สังคหวัตถุมีส่วน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมลดปัญหาต่าง ๆ เช่นเป็นหลัก
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ประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคี อันเป็นธรรมหลักประจําใจอย่างประเสริฐ เป็นหลักที่นําไปสู่ความ 
สําเร็จในการปฏิบัติงานและ และเป็นหลักธรรมในการครองตนไม่เลือกว่าจะเป็นเพศ วัย ตําแหน่งงาน
ใด ก็ล้วนส่งผลในทางที่ดี การศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ในคร้ังน้ีเช่ือว่าจะสําเร็จได้
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยดี 

 

๒.๕ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรม

ผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาการ
ดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ว่าการ
ดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุด้านทาน เป็นอย่างไร การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุด้านปิยวาจา 
เป็นอย่างไร การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุด้านอัตถจริยา เป็นอย่างไร และการดําเนินชีวิตตามแนว
สังคหวัตถุด้านสมานัตตตา เป็นอย่างไร ซึ่งนําไปสู่การศึกษาทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์และโจทย์การวิจัยครั้งน้ีในด้านต่าง ๆ ถึงการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยจึง
ได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยกําหนดให้ความแตกต่างของข้อมูลจําเพาะบุคคลของผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นตัวแปรต้น และการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ 
ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทั้ง ๔ ด้าน คือด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้าน
อัตถจริยา ด้านสมานัตตา เป็นตัวแปรตาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของพระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา 
กล่าวถึงการพัฒนาการทํางานรวมกันของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่ง
เป็นการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ น้ันเอง (พระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา, ๒๕๕๒, หน้า ๑๒๖) และ 
แนวคิดของ วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ซึ่งกล่าวถึงการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
เป็นแนวทางการดําเนินชีวิต (วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, ๒๕๔๒) ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ ดังต่อไปน้ี 
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แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 

การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔  
- ด้านทาน 

- ด้านปิยวาจา 

- ด้านอัตถจริยา 

- ด้านสมานัตตา 

 

การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สงูอายุชมรม
ผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 

ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 
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บทที่ ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” น้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (มานพ คณะโต, 
๒๕๕๐, (เอกสารอัดสําเนา)) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือให้ได้แนวทางที่
น่าสามารถนําไปใช้ได้จริงและมีความน่าเช่ือถือที่สุด เพ่ือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์จึงได้กําหนด
แนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัยไว้ดังน้ี 

๓.๑  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๒  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
๓.๓  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
๓.๔  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๕  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
๓.๖  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๗  วิธีการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๘  การนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอ 

หลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยได้ทําการเลือกและจัดกลุ่มของประชากรไว้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อย ๓๔ คน และ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก ๕ คน  

๓.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อย ๓๔ คน 
   ได้แก่ ผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิง ของชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

จํานวน ๓๔๐ คน เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยพิจารณาจากขนาดของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมดได้จํานวนทั้งสิ้น ๓๔ คน และใช้วิธีการเลือกประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample)  

๓.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก ๕ คน 
   ได้แก่ ผู้สูงอายุ ที่คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยใช้การพิจารณา

เลือกจากประชากร กลุ่มที่ ๑ หลังการสัมมนากลุ่มย่อยแล้ว โดยเลือกผู้ที่มีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจและ
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สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็นตามแบบสัมภาษณ์และมีแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ อย่างน่าสนใจ 

  

๓.๒ ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ

ไปด้วย  
๑) เพศ แบ่งเป็น  
 (๑) เพศชาย  
 (๒) เพศหญิง  
๒)  อายุ  
๓)  ระดับการศึกษา  
๔)  อาชีพ  
๕)  รายได้้  
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่การดํารงชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของ

ผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย 
๑) ด้านทาน 
๒) ด้านปิยวาจา 
๓) ด้านอัตถจริยา 
๔) ด้านสมานัตตา 
 

๓.๓ ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
๓.๒.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจาก

พระไตรปิฎก ภาษาไทย มหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับ ๙๒ เล่ม ปี ๒๕๒๕ เป็นสําคัญ 
๓.๒.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากหนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ และรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง แหล่งข้อมูลที่สําคัญ คือ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
หอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ห้องเก็บวิทยานิพพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหา 
วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหลังสวน 
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วัดโตนด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
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๓.๔ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กําหนด

เครื่องมือในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล โดยจะใช้ในการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) และในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) แบบสัมภาษณ์น้ันแบ่งเป็น ๔ ตอน ดังต่อไปน้ี 

๓.๓.๑ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) 
แบบสัมภาษณ์มีลักษณะคําถามมีการวางแผน มีคําถามไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน 

และมีโครงสร้างแบบหลวม (Loosely Structure) ที่ได้มีการกําหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ ล่วง 
หน้าแบ่งเป็น ๔ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบ
สัมภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด จํานวน ๕ ข้อ ได้แก่ 

๑)  เพศ 
๒)  อายุ  
๓)  ระดับการศึกษา  
๔)  อาชีพ  
๕)  รายได้้ 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูง 

อายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลักษณะเป็นแบบปลายเปิดโดยมีคําถามนําเพ่ือการ
ตอบและบันทึกข้อมูลเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ จํานวน ๔ ข้อ จําแนกเป็นด้านต่างๆ ดังน้ี 

๑.  ด้านทาน  จํานวน ๓ ข้อ 
๒.  ด้านปิยวาจา จํานวน ๔ ข้อ  
๓.  ด้านอัตถจริยา จํานวน ๓ ข้อ 
๔.  ด้านสมานัตตา  จํานวน ๓ ข้อ 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ชุมพร ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด  
๓.๓.๒ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้วิจัยได้นําไปใช้เป็นเคร่ืองมือการศึกษา ได้แก่ 
๑) แบบสัมภาษณ์ใช้บันทึกข้อมูล ผู้วิจัยได้เตรียมแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อน เพ่ือบันทึก

ข้อมูลในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตตามสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 
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๒) เครื่องเมือบันทึกเสียง เพ่ือบันทึกการสนทนาระหว่างผู้วิจัยและประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บและนํามาเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเมื่อเกิดความไม่ชัดเจนด้านเน้ือหา 

๓) กล้องถ่ายรูป เพ่ือบันทึกภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในงานวิจัยและเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในขณะเก็บข้อมูลในพ้ืนที่วิจัย 

 

๓.๕ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือผู้วิจัยดําเนินการสร้างตามข้ันตอน ๓ 

ขั้นตอน ดังน้ี 
๓.๕.๑ การสร้างเครื่องมือ 
  ๑) ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฏก 

เอกสาร ตํารา วารสาร บทความวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่เหมาะสมและสอดคล้อง ที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด นํามา
เป็นพ้ืนฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

  ๒)  ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นําข้อสรุป
ที่ได้จากการวิเคราะห์เน้ือหา เก่ียวกับแนวทางการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ มาเป็นกรอบในการนํามา 
ใช้เป็นข้อมูลสร้างแบบสัมภาษณ์  

  ๓)  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของ
การวิจัยตามกรอบแนวคิด โดยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 
ปลายเปิด  

๓.๕.๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ๑)  ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) ที่

สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือทําการตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุง ให้สมบูรณ์ ทั้งเน้ือหา
สาระและการใช้ถ้อยคําสํานวนภาษา 

  ๒)  ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) ที่
ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอขอให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน เพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่ถูกต้องทั้งโครงสร้างและเน้ือหา ดังมีรายนามผู้เช่ียวชาญ 
ดังต่อไปน้ี  

 (๑)  พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน (ดร.) 
 (๒)  พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร (ดร.) 
 (๓)  ผศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 
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  ๓) ผู้วิจัยดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ให้ตรงตามคําแนะนําของผู้เช่ียว 
ชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทั้ง ๓ ท่าน ตามคําแนะนําจนสําเร็จเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structured interview) นําไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง และปรับปรุงจนเป็นที่พอใจและ
สามารถตอบโจทย์วิจัยได้ จึงนําไปใช้ในการทําการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

  

๓.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดระยะเวลาในการทํางาน ภายในปีการศึกษา 

๒๕๕๗ ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดสัมภาษณ์ในรูปแบบ “การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)” และ
ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยนําแบบสัมภาษณ์ที่ได้จัดสร้างขึ้นมาใช้ใน 
การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับลึกและสามารถยืดหยุ่นหรือปรับคําถามได้ตลอดและหลากหลาย 
อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 

๑. ทําการบันทึกข้อมูลจากการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) และในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (Indepth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ที่จัด 
ทําเตรียมไว้แล้ว โดยใช้การถามและบันทึกขณะที่ถามด้วยเครื่องมือบันทึกเสียง และการบันทึกในแบบ
สัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์มีผู้ช่วยดําเนินการ และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมด้วย จํานวน ๕ ท่าน ทําหน้าที่
เป็นผู้ช่วยในการสัมภาษณ์ และได้ทําการเก็บข้อมูลจากการสัมมนาแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๔ กลุ่ม เมื่อ
ได้คําสัมภาษณ์แล้ว นํามาเสวนา ในกลุ่มใหญ่เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เพ่ิมเติม และกลุ่มตัวอย่างได้มี
โอกาสนําเสนอ แสดงแนวทางการดําเนินชีวิตที่ตนได้กระทํามา หรือได้ยึดถือเป็นแบบแผน  

๒. สัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยมีการซักถามพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 
๕ ท่านซึ่งเป็น ผู้เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ด้วยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ที่
ชัดเจน ใช้คําถามเดียวกับการสัมภาษณ์ในการสัมมนากลุ่มย่อยแต่ให้โอกาสผู้ตอบได้ให้ข้อมูลที่ลงลึก
และเปิดกว้าง  

๓. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความวิชาการ ตลอดจนงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ด้านแนวทางการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

 

๓.๗ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยน้ีใช้การประมวลผลและการวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive) ใช้

บรรยาย หรืออธิบายลักษณะของข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่ศึกษา โดยผู้ศึกษาใช้กระบวนการสังเกต การคิด 
และการรวบรวม ผู้วิจัยได้ดําเนินการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
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๓.๗.๑ การประมวลผล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์มาด้วยการจดบันทึกแล้วจัดเก็บ แยกข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ จากน้ันจึงทําการถอด
เทป อย่างละเอียด (Transcription of data)  

๓.๗.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยทําการศึกษาข้อมูลเหล่าน้ันอย่างละเอียดจับใจความหลักจัด

กลุ่มข้อมูลแต่ละประเภท พิจารณาเช่ือมโยงความเหมือนและแตกต่าง แล้วจึงนําเสนอข้อค้นพบท้ัง 
หมดในรูปแบบความเรียง พรรณนา (Descriptive) ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี 

 

๓.๘ การนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทําการสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ด้วยการพรรณนา (Descriptive) นําเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาทําการปรับปรุงแก้ไข และจัดทํารูปเล่มสรุปผลการวิจัยจัดทํารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เสนอขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ ดําเนินการสอบและปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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บทที่ ๔ 
สภาพพื้นทีท่ี่ศึกษา 

 
ผู้วิจัยได้รวบรวมสภาพพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาโดยสภาพโดยรวมของอําเภอหลังสวน จังหวัด

ชุมพร และสภาพการของชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวนต้ังแต่แรกเริมก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน ดังจะได้
นํามารวบรวมไว้ดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑ บริบทชุมชนอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ๔.๒ บริบทชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 

๔.๑ บริบทชุมชนอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
อําเภอหลังสวน เป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดชุมพร 
๔.๑.๑ เน้ือที่/พ้ืนที่ ๙๓๗ ตร.กม. 
๔.๑.๒ ที่ต้ังและอาณาเขต 
อําเภอหลังสวน ต้ังอยู่ทางตอนล่างของจังหวัดชุมพร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง

ข้างเคียงดังต่อไปน้ี 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอทุ่งตะโก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอละแม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอพะโต๊ะ อําเภอละอุ่น (จังหวัดระนอง) และอําเภอสวี 
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๗.  บางมะพร้าว (Bang Maphrao) ๑๔ หมู่บ้าน 
๘.  บางน้ําจืด (Bang Nam Chuet) ๑๔ หมู่บ้าน  
๙.  ปากนํ้า (Pak Nam) ๖ หมู่บ้าน 
๑๐.  พ้อแดง (Pho Daeng) ๑๐ หมู่บ้าน  
๑๑.  แหลมทราย (Laem Sai) ๑๒ หมู่บ้าน  
๑๒.  วังตะกอ (Wang Tako) ๑๓ หมู่บ้าน 
๑๓.  หาดยาย (Hat Yai) ๑๓ หมู่บ้าน (เทศบาลเมืองหลังสวน, ๒๕๕๖ (สําเนาเอกสาร)) 
๔.๑.๔ คําขวัญอําเภอหลังสวน  
หลังสวน เมืองผลไม้ พายเรือแข่ง แหล่งทุเรียนกวน สวนสมเด็จ 
๔.๑.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอ  
ป่าไม้ เป็นไม้ยางพารา ไม้เคี่ยม ไม้หลุมพอ และไม้กระยาเลย  
๔.๑.๖ ด้านประชากร  
    ๑)  จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม ๕๕,๖๐๘ คน  
   ๒)  จํานวนประชากรชาย รวม ๒๗,๖๖๓ คน  
   ๓) จํานวนประชากรหญิง รวม ๒๗,๙๐๕ คน (เว็บไซด์, ๒๕๕๖) 
อําเภอหลังสวน เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึง ช่ือที่เรียกยังหาหลักฐานไม่ได้ว่ามีความหมายว่า

อะไรแน่ แต่เพราะเมืองหลังสวนเป็นท้องที่ที่มีผลไม้มากแห่งหน่ึง กระทรวงคมนาคมจึงสันนิษฐานว่า 
คําว่า “หลังสวน” เพ้ียนมาจากคําว่า “รังสวน” หรือ “คลังสวน” เมื่อพระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) 
เป็นเจ้าเมืองระนองซึ่งเป็นเมืองจัตวาขึ้นต่อกรุงเทพฯ ได้ค้าขาย มีทรัพย์สมบัติเพ่ิมพูนขึ้น ต้ังห้างโกหง
วนขึ้นที่เกาะหมาก (ปีนัง) สําหรับซื้อขายสินค้าของเมืองระนองและขยายการทําเหมืองแร่ดีบุกเข้ามา
ในเขตแดนเมืองหลังสวนใช้ทุนและกําลังของห้างโกหงวนบํารุงการค้าขายในเมืองหลังสวนเจริญขึ้นอีก
เมืองหน่ึง 

ในสมัยน้ัน พระจรูญโภคากร (คอซิมเต็ก) บุตรพระยารัตนเศรษฐี เป็นผู้จัดการบ้านเมือง 
และได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองหลังสวน ในรัชกาลที่ ๕ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระยาจรูญโภ
คากร ต่อมาจึงโปรดให้ต้ังเมืองหลังสวนขึ้นเมืองจัตวาขึ้นต่อกรุงเทพฯ เหมือนอย่างเมืองระนอง และ
ตัดเอาเมืองสวีที่ขึ้นอยู่กับเมืองชุมพรอีกเมืองหน่ึงมารวมอยู่ด้วย 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยมีพระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการ
เมืองคนแรก แบ่งเขตแดนกันที่คลองวิสัย เรียกว่าตําบลวิสัยใต้และตําบลวิสัยเหนือ ตําบลวิสัยใต้ขึ้น 
กับเมืองหลังสวน ตําบลวิสัยเหนือขึ้นกับเมืองชุมพร  

ครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ เมื่อต้ังมณฑลชุมพรข้ึนเมืองหลังสวน จึงเป็นจังหวัดหน่ึงของชุมพร 
มีฐานะเป็นเมืองจัตวา อาณาเขตกว้างกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันน้ี มีอําเภอขึ้น ๔ อําเภอ คือ อําเภอเมือง 
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หลังสวน อําเภอสวี อําเภอพะโต๊ะ และอําเภอประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๙ (ร.ศ.๑๒๕) 
ได้โอนอําเภอประสงค์ซึ่งเป็นเขตเมืองหลังสวนไปขึ้นเขตอําเภอไชยา อําเภอประสงค์ดังกล่าวขณะน้ีก็
คือ อําเภอท่าชนะ อําเภอเมือง ต้ังอยู่ที่ ตําบลหลังสวน  

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนช่ือเป็นอําเภอขันเงิน ส่วนช่ือเมืองหลังสวนในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นคําว่า “เมือง” ซึ่งเป็นเขตปกครองของจังหวัดเมืองหลังสวนจึงมีช่ือ 
ว่า จังหวัดหลังสวนมีผู้ว่าราชการเมืองจึงเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตามไปด้วยต่อมาเมื่อ วันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยุบจังหวัดหลังสวนเป็นอําเภอขึ้นต่อจังหวัดชุมพร  

ครั้งเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนอําเภอขันเงินเป็น
อําเภอหลังสวน เหตุผลที่เปลี่ยนเพราะประชาชนนิยมเรียกกันเป็นส่วนมาก และเพ่ือรักษาประวัติ 
ศาสตร์ที่เคยเป็นมาแต่โบราณไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะเป็นอําเภอช้ันเอก
โดยมีขุนผดุงแดนสวรรค์ (ฟุ้ง รักราชการ) เป็นนายอําเภอช้ันเอกคนแรก และต่อจากน้ันก็คงเปลี่ยน 
แปลงแต่ตัวนายอําเภอจนถึงปัจจุบันน้ี (ขจิต ศิกษมัต, ๒๕๔๒, หน้า ๑๙ - ๓๓) 

 

๔.๒ บริบทชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ความเป็นมาของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหลังสวน 
ประมาณปี ๒๕๔๓ ข้าราชการที่เกษียณอายุ ได้นัดพบประสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิด 

เห็น สอบถามสารทุกข์ เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ในยามว่าง โดยจะนัดพบกันเดือนละคร้ัง ต่อมาได้
ชักชวนบุคคลทั่วไปที่มีวัยใกล้เคียงกันมาร่วมพบปะด้วย จนถึงปี ๒๕๔๔ เมื่อเห็นว่ามีผู้สูงอายุให้ความ
สนใจมากขึ้น จึงมีการดําริจัดต่ังเป็นชมรมข้ึน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน ได้นัด
ประชุมเพ่ือเลือกคณะกรรมการขมรม จํานวน ๙ คน โดยมี น.ส.สาลี่ รอดศิริ เป็นประธานคณะกรรม 
การได้เลือกเอาวันเสาร์ที่ ๒ ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดประชุมจัดกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
พบปะสังสรรค์ แต่การประชุมกิจกรรมก็ดําเนินได้ไม่นานนักเพราะมีสมาชิกมาประชุมลดลงเรื่อย ๆ 
จนบางเดือนต้องเว้นบ้าง นานเข้าการประชุมก็ถึงกับงดไป 

จนถึงปี ๒๕๔๘ เทศบาลเมืองหลังสวน ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (น.ส.ตวงพร พะลัง) มา
ดูแล โดยเทศบาลให้การสนับสนุนเงินเป็นค่าอาหารเลี้ยงสมาชิกในวันประชุม จึงมีการเรียกประชุม
สมาชิก และเลือกคณะกรรมการชมรมใหม่ และได้นางปราณี เพชรอุทัย เป็นประธานฯ มีคณะกรรม 
การอีก ๑๕ คน จัดประชุมทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือน ณ บริเวณท่ีจอดรถหลังที่ทําการเทศบาล 
หลังเก่า 

ในปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการชุดเดิม หมดวาระ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหลังสวน (นาย
อวยชัย วรดิลก) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ จํานวน ๒๕ คน โดยมีนางปราณี เพชรอุทัย เป็น
ประธาน นายรุ่งโรจน์ ศิริเวช เป็นเลขานุการ โดยในครั้งน้ีให้เลขา ฯ จัดทําระเบียบข้อบังคับและวัตถุ 
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ประสงค์ พร้อมทําตราประทับของชมรมไว้ด้วย และกําหนดวันประชุมคณะกรรมการทุกวันที่ ๘ ของ
ทุกเดือน และประชุมสมาชิกจัดกิจกรรมทุกวันที่ ๑๒ ของทุกเดือน กิจกรรมที่จัดมีดังน้ี 

๑) สมาชิกลงทะเบียนมาประชุม พร้อมรับอาหารว่าง นมกล่อง ขนม 
๒) ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต เจาะเลือด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
๓) ประธาน ฯ แจ้งข่าว ต่อด้วยร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ผู้เกิดในเดือนน้ันๆ 
๔) ฝึกทําสมาธิ ออกกายบริหาร รําวง ร้องเพลง 
๕) ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง 
๖) สมาชิกร่วมทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ทําดอกไม้ประดิษฐ์ ห่อเหรียญโปรยทาน 
ทั้ง ๖ รายการ เป็นรายการจัดเป็นประจํา นอกจานั้นมีกิจกรรมเพ่ิมเติมที่จัดให้มีในบาง

โอกาส คือ 
๑) การนิมนต์พระสงฆ์ มาปาฐกถาธรรม 
๒) การเรียนเชิญผู้รู้หลายสาขา มาบรรยายให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การออก

กําลังกาย ความรู้ทางกฎหมายพ้ืนฐาน ฯลฯ 
๓) การออกเย่ียมผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วย ตามชุมชนต่างๆ 
๔) การร่วมงานวันสําคัญต่างๆ อาทิ งานวันพ่อ งานวันแม่ งานชักพระแข่งเรือ งานวันผู้สูง 

อายุแห่งชาติ ฯลฯ 
๕) การไปร่วมงานศพสมาชิกที่เสียชีวิต 
๖) พาสมาชิกไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด (ได้งบอุดหนุนจากเทศบาล) 
สมาชิกของชมรมจะต้องชําระเงินบํารุงชมรมฯ คนละ ๑๕๐ บาทต่อปี 
ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกรวม ๓๔๐ คน (สมาชิก ๒๘๐ คน + สมาชิกสมทบ ๖๐ คน) มี

นายรุ่งโรจน์ ศิริเวช เป็นประธาน ทํางานร่วมกับคณะกรรมการอีก ๘ คน ภายใต้การกํากับดูแลของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหลังสวน (น.ส. ตวงพร พะลัง) 
และขอให้อาคารอชิโต วัดโตนด เป็นที่จัดประชุมทํากิจกรรม (รุ่งโรจน์ ศิริเวช, ๒๕๕๖, ๓ หน้า, 
(เอกสารอัดสําเนา)) 
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บทที่ ๕ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” ใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างทั้งแบบจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการ ศึกษา  
คือ เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยได้ทําการเลือกและจัดกลุ่มของประชากรไว้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ 
เข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อย ๓๔ คน และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก ๕ คน ผู้วิจัยได้ใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ใช้ในการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) และในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยนําเสนอผลออกเป็นหมวดหมู่และ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีลําดับขั้นตอนที่ผู้ศึกษาได้ทําการ
วิเคราะห์เพ่ือให้เข้าใจประเด็นที่วิจัยอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์เป็น ๔ ประการตาม
หลักสังคหธรรมทั้ง ๔ ดังต่อไปน้ี 

๕.๑ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ตามหลักธรรมด้าน ทาน 

๕.๒ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ตามหลักธรรมด้าน ปิยวาจา 

๕.๓ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ตามหลักธรรมด้าน อัตถจริยา 

๕.๔ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ตามหลักธรรมด้าน สมานัตตา 
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๕.๑ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้าน ทาน 

การดําเนินชีวิตตามหลักธรรมว่าด้วย ทาน น้ันบุคคลสามารถประกอบกระทําได้โดย ๓ ทาง
คือ โดยทางกาย ด้วยการให้วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงิน ทอง 
สัตว์ สิ่งของ ประการที่สอง โดยการให้ทางวาจา ด้วยการให้คําปรึกษา ชีช่องบอกทางเจริญทางเส่ือม 
หรือแม้แต่การพูดจาให้กําลังใจแก่ผู้อ่ืน ซึ่งสามารถสงเคราะห์เข้าในการให้ธรรมะเป็นทานน้ันเอง 
ประการสุดท้ายโดยการให้ทางจิตใจ เช่น การให้อภัยทาน การให้เมตตา เป็นต้น และการต้ังเจตนาที่
เป็นนามธรรมเป็นเหตุให้เกิดทานทั้งทางด้านกาย และวาจา คือบุพเจตนาก่อนแต่จะให้ทาน มุญจ
เจตนา เจตนาเกิดขึ้นในขณะกําลังให้ทาน และอปรเจตนา เจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากให้เรียบร้อยแล้ว อัน
เป็นการให้ทานอย่างสมบูรณ์  

นอกจากน้ี การสัมมนากลุ่มย่อย ในประเด็นคําถามว่าด้วยเรื่องทาน ได้มีผู้สูงอายุแสดง
ความคิดเห็นว่าตน ได้มีแนวทางการดําเนินชีวิตด้านการให้ทานโดยวิเคราะห์เป็นประเด็นหลัก ๆ ตาม
คําสัมภาษณ์ได้ ๓ ประเด็น คือ  

๕.๑.๑ การเป็นผู้ให้ทานวัตถุสิ่งของ เงิน ทอง น้ันผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างได้มีแนวทางการ
ดําเนินชีวิตด้วยการบริจาคสิ่งของ เงินทอง โดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในครอบครัวมีบุตร ธิดา มาก
ที่สุด รองลงมา คือ การบริจาคการทําเพ่ือส่วนรวมด้วยการสละทรัพย์เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
โดยจะถวายทานกับพระสงฆ์ที่ตนนับถือ และวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือในชุมชนมากกว่าวัดใกล้ ๆ โดยมีคติ
เพ่ือการอุทิศส่วนบุญแก่ญาติพ่ีน้องที่ล้วงลับไปแล้วมากที่สุด และจะทําในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณี
นิยม เช่นในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีกาทําบุญตักบาตร ถวายสิ่งของตามเทศกาลเช่นถวายผ้า
อาบนํ้าฝน เทียนในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น ซึ่งก็มักเป็นการให้ทานด้วยทานวัตถุ ๑๐ (ที.ปา.อ.  
๑๖/๑๗๑) และจัดได้ว่าเป็นการให้ทานตามกาลหรือเรียกว่า กาลทาน (องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๓๖/๓๙-๔๐) 
ดังเช่นตอนหน่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกก็มีการกล่าวถึงการให้ทานด้วยวัตถุมีแนวทางการดําเนินชีวิต
ตามคําบอกเล่าของนางยุพา ผุดเพชรแก้ว (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๗๔ ปี ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ทุกชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยมาได้น้ัน ได้มาจากการให้ทานแก่กันนับ ต้ังแต่ บิดา 
มารดา ซึ่งเป็นผู้ให้แก่บุตรหลานของตนเองทั้งวัสดุ สิ่งของ ทั้งคําสอน ในด้านบวก และ 
ในวัฒนธรรมไทย บุตรหลาน ก็จะเป็นคนกตัญญู รู้คุณ ก็จะตอบแทนคุณท่านเป็นการ
ตอบแทน โดยสรุปแล้วทานเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตศาสนาพุทธสอนเราให้เราให้ทานมี
ธรรมหลายหัวข้อที่กล่าวถึงการให้ทาน ดิฉันคิดว่าดิฉันจะให้ทานตามอัตภาพของตนเอง 
แก่ผู้อ่ืนซึ่งจะช่วยจรรโลงโลกน้ีให้น่าอยู่ย่ิงขึ้น” 
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อีกกรณีหน่ึง ที่กล่าวถึงการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของได้อย่างน่าฟังในแนวทางการให้ทานด้วย
วัตถุเพ่ือสงเคราะห์แก่สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือ นางสาวอุบล สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) 
อายุ ๘๐ ปี กล่าวว่า 

 “การให้ทานท่ีปฏิบัติมาทําทุกอย่างไม่เคยคัดข้องแม้ไม่เต็มร้อย แต่ไม่เคยขัด 
ข้อง ทําแล้วไม่ได้หวังผลประโยชน์ตนเอง และทําจิตใจให้มีความสุขในการให้ทาน แม้
เงินทองจะมีน้อยก็แบ่งปัน เจ็บไข้ก็จะช่วยเหลือกัน การให้ทานทําให้มีความสุขทาง 
ด้านจิตใจมาก”  
 
ในประเด็นการให้ทานตามกาลน้ันพบว่าผู้สูงอายุได้มีการให้ทานในเทศกาลงานบุญสารท

เดือนสิบ (วันแรม ๑ ค่ําถึงแรม ๑๕ ค่ําเดือนสิบ) มากทีสุด อันดับที่สองจะทําบุญให้ทานในวันพระ 
ลําดับที่สามพบว่ามีการให้ทานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วัน
อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา มีนัยสําคัญตาม ลําดับ และลําดับที่สี่ยังมีวันสําคัญทางขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเช่ือ คือ วันงานทอดผ้าป่า ทอดกฐิน งานวันสารไทย สารจีน มีนัยสําคัญตามลําดับ
ดังที่ นางมะลิ รัตนราช (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๗๒ ปี ได้ให้สัมภาษณ์ตอนหน่ึงว่า  

“ในการดําเนินชีวิตได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธ ศาสนาได้
ให้ทานโดยการทําบุญด้วยเงินในโอกาสต่าง ๆ เช่นการทอดกฐิน การทอด ผ้าป่า 
บริจาคสิ่งของให้วัดและให้ผู้อ่ืนตามสมควร ช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอ ทําบุญตักบาตร 
ถวายเงินเป็นค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตลอดปีเป็นเวลาหลายสิบปี ถวายเงินเป็น
ค่ากระแสไฟฟ้า ทําบุญเลี้ยงพระประจําทุกเดือน และที่สําคัญขาดไม่ได้ต้องทําทุกปีคือ
ทําบุญให้ญาติที่ล้วงลับไปแล้วในประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งคนใต้ทุกคนถือว่าเป็นวัน
สําคัญมากเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของลูก หลานที่มาร่วมกันทําบุญในวัน
สารท และจะช่วยเหลือให้การอบรมส่ังสอนคนอ่ืนเมื่อมีโอกาส ให้คําปรึกษาหารือพูด
ให้กําลังใจกับผู้ที่เดือดร้อน เสียสละช่วย เหลือสังคม มองโลกในแง่ดี บําเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ ให้อภัยผู้อ่ืน”  

 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีการทําและมีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่
เพ่ือนสมาชิกด้านการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของน้ัน นางวรรณี ฤาชัย อายุ ๗๖ ปี ได้กล่าวเป็นแนวคิดไว้ว่า 

“ดิฉันเป็นความสําคัญการให้ทาน เพราะเมื่อเราให้เพ่ือน ๆ ก็จะมีนํ้าใจ ให้แก่
เราตอบถึงแม้บางครั้งอาจจะน้อยกว่าหรือไม่มีการให้ตอบก็รู้สึกภาคภูมิใจมากกับการ
ได้ให้ส่วนตัวเมื่อมีกิจกรรมพบปะกันประจําเดือนของสมาชิกชมรมก็จะเตรียมขนมเพ่ือ



๗๕ 
 

เป็นของว่ามาแจกแก่เพ่ือน ๆ อยู่แล้ว บางครั้งก็ร่วมกับท่านอ่ืนเป็นการให้ที่ผู้รับก็อ่ิม
ท้องผู้ให้ก็อ่ิมใจค่ะ” 

 
นางมณฑา มณเฑียรทอง อายุ ๖๒ ปี ได้กล่าวว่า 

“กิจกรรมของชมรมบางครั้งสมาชิกก็ต้องช่วยกันร่วมบริจาคดิฉันก็จะร่วม
บริจาคทุกคร้ังไม่เคยขาด มากน้อยพอสมควรเมื่อไปรวมกันกับคนอ่ืน ๆ เข้าก็เป็นเงิน
จํานวนไม่น้อยเช่นการบริจาคซื้อสิ่งของมีประโยชน์แก่วัด หรือผู้ที่เดือดร้อน การ
บริจาคบํารุงวัดประจําทุกครั้งที่พวกเรานัดกันมาร่วมทํากิจกรรมที่วัด ส่วนตัวคิดว่า
ทุกคนก็มีส่วนร่วมนะค่ะเพราะวัดก็เป็นวัดของชุมชนพวกเราเกิดและเติบโตท่ีน้ี ทํา 
บุญทําทานกันก็ไม่เคยขาด อีกอย่างหน่ึงคิดว่าพระท่านจะได้นําเงินที่ได้ไปจ่ายค่านํ้า
ค่าไฟ ก็สุขใจทุกคร้ังค่ะที่ได้ทําบุญ” 

 
๕.๑.๒ การใหท้านด้านคําพูด วาจา ของผู้สูงอายุน้ันผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ได้แสดงความเห็น

ในประเด็นน้ีโดยรวบรวมข้อมูลพบว่า ส่วนมากจะเป็นผู้คอยให้กําลังใจแก่ผู้อ่ืน กล่าวคําที่เป็นคําปลอบ
ให้ผู้อ่ืนสบายใจเมื่อผู้อ่ืนมีความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ มากที่สุด โดยจะกล่าวกับลูก หลาน คนในครอบ 
ครัว และคนในสังคมมีนัยสําคัญตามลําดับ ซึ่งจะกล่าวเท่าที่ตนเองมีความรู้และมีโอกาส รองลงมาเป็น
ลําดับสอง คือพูดชักชวนผู้อ่ืนให้ทําความดี ไม่ทําความช่ัว ลําดับสามคือมีการกล่าวคําให้อภัย และ
พูดจาชมเชยผู้อ่ืนเมื่อเขาทําความดี มีนัยมากน้อยตามลําดับดังกล่าวมา 

ส่วนในประเด็นการแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาโดยมักจะกล่าวถึงหลักอภัยทานไม่ถือโทษ
โกรธกันมากที่สุด ยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่ปรากฏว่าได้นําไปใช้ในการให้ทางวาจาโดยเฉพาะท่ีมีการนํา 
มากล่าวมากที่สุดคือ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งถูกนําไปใช้และ
นําไปกล่าวถึงในระหว่างการสัมมนากลุ่มย่อย โดยส่วนมากให้เหตุผลว่าเพ่ือทําให้ผู้อ่ืนสบายใจ รองลง 
มาเป็นหลักธรรมข้ออ่ืน ๆ คือ หลักขันติธรรม หิริ และโอตตัปปะ มีนัยที่ผู้ร่วมสนทนากล่าวถึงมาก
น้อยตามลําดับ ดังเช่น หน่ึงในผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย นางสาวสาลี่ รอดศิริ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) 
อายุ ๗๘ ปี ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ในด้านการให้คําพูด วาจาน้ัน ป้าได้ปฏิบัติอยู่ก็คือ ให้การอบรม สั่งสอนลูก
ศิษย์และผู้อ่อนอาวุโสกว่า แนะนําสั่งสอน ด้วยถ้อยคําไพเราะ เมื่อเขาพูดไม่เพราะก็จะ
ประณีประนอม พูดชักนําให้เขาพูดแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้มองโลกในแง่บวก” 

 
อีกท่านหน่ึงคือ นางอุ่นเรือน แจ้งถิ่น (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๗๗ ปี ได้กล่าวสั้น ๆ ถึง

การให้ทางคํา พูดวาจาแก่ผู้อ่ืนว่า  



๗๖ 
 

“เมื่อลูกหลานในครอบครัวมีเรื่องทุกข์ใจ ไม่สบายใจ ก็จะพูดให้กําลังใจลูก 
หลาน ใช้ประสบการณ์ในชีวิตที่เราเคยผ่านมามาบอกมาสอนเขา”  
 
และจากหน่ึงในห้า ของผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกคือ นางมะลิ รัตนราช ได้กล่าวว่า  

“การให้ด้วยคําพูด วาจา น้ัน การดําเนินชีวิตของป้าที่ทําประจําก็คือจะให้การ
แนะนําสิ่งดี ๆ ให้เขาทําความดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช่วย เหลือเก้ือกูล
ให้การอบรมสั่งสอน เมื่อมีโอกาสให้คําปรึกษาหารือ พูดให้กําลังใจกับผู้ที่มีความ
เดือดร้อน การที่เราพูดดีให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้อ่ืนน้ันช่วยทําให้สังคมอยู่เป็นสุข 
ช่ือว่าช่วยสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอีกทางหน่ึงและผู้พูดก็เป็นที่รัก และเคารพของ
ผู้อ่ืนด้วย ซึ่งป้าว่าการที่ป้าทําอย่างน้ีเป็นการให้ธรรมะเป็นทานนะ”  

 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีการทําและมีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันใน
หมู่เพ่ือนสมาชิกด้านการให้ทานด้วยวาจาน้ัน นางกุศล สัตยสมิทสถิต (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๖๓ ปี 
กล่าวว่า  

“บางครั้งเพ่ือนสมาชิกมีปัญหาน่ังคุยสนทนากันก็จะแลกเปลี่ยนความคิด
ความเห็นกันบางคร้ังเพ่ือนก็ขอคําปรึกษากับดิฉัน ก็จะให้คําปรึกษาอย่างเต็มที่เท่าที่รู้
ที่ทราบ บางครั้งเพ่ือนก็ให้คําปรึกษากับเราเช่นกัน ก็ทําให้ผูกพัน รักกันนะใคร
หายไปสักคนไม่มาร่วมกิจกรรมตัวเองก็จะถามถึง เพ่ือน ๆ คนอ่ืนก็ถามข่าวคราวกัน” 
 
นายประยูร สังข์สะอาด (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ได้กล่าวว่า  

“เมื่อมีเพ่ือน ๆ สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุมาปรึกษาเร่ืองวิชาความรู้ด้านต้นไม้
หรือด้านการเกษตร ซึ่งตัวผมเองก็มีความรู้อยู่บ้างก็ได้ช่วยเหลือให้วิชาความรู้หรือ
ตลอดจนหาพันธ์ุไม้มาให้ด้วย บางครั้งก็ไม่ได้คิดเงินทองครับ เพราะชอบที่จะให้ความ 
รู้แก่ผู้อ่ืนอยู่แล้วครับชอบช่วยเหลือคนอ่ืนถ้ามีเรื่องอะไรที่ผมพอจะบอกจะสอนได้ผม
ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้แก่เพ่ือน ๆ ตลอดครับ” 

 
๕.๑.๓ การให้ทานด้วยความเป็นผู้เสียสละ ด้านจิตใจได้ประมวลวิเคราะห์จากคํา

สัมภาษณ์ของผู้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยได้ความว่า 
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจและเห็นตรงกันมากที่สุดอันดับแรก คือ การได้ช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนที่ตกทุกข์ลําบากกว่าตนเอง ด้อยโอกาสกว่าตน หรือต้องการความช่วยเหลือด้วยนํ้าใจจริง เป็น



๗๗ 
 

การได้สละทางจิตใจ อันดับสองรองลงมาคือการที่ได้สวดมนต์ ทําใจให้สงบจากกิเลส เป็นการสละ
ความไม่ดีทางจิตใจ อันดับสามคือแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร การให้อภัยทาน แก่ผู้ที่คิดไม่ดี ทําร้าย 
โกรธเรา และสุดท้ายอันดับสี่คือการปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน เช่น ปล่อยปลา ปล่อยนก ดังคําให้
สัมภาษณ์ของ นางวนิดา ดึงสุวรรณ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ตอนหน่ึง กล่าวว่า 

“ดิฉันแม้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องขายของเตรียมของไปขายตลาดต้ังแต่ตี ๓ 
เรียกว่าตลอดทั้งวัน แต่เมื่อมีโอกาสก็จะทําบุญให้ทานช่วยเหลือคนอ่ืนตามกําลัง 
ตอนเย็นก็จะสวดมนต์ไปพร้อม ๆ กับพระท่านในโทรทัศน์เพราะเปิดดูทางโทรทัศน์
ประจําอยู่แล้ว การสวดมนต์น้ีทําจิตใจให้สงบดีค่ะ ส่วนตัวเช่ือค่ะว่าถ้าจิตใจสงบกิเลส
ภายในก็จะลดละลงค่ะ” 
 
อีกท่าน คือ นายชาลีย์ เทศพิทักษ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า  

“การที่เมื่อเราทําบุญตักบาตรแล้วกรวดนํ้าแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้มี
พระคุณก็ช่ือว่าให้เมตตาทาน ย่ิงถ้าเราผิดอกผิดใจกับใครได้ให้อภัยเขาไม่ถือโทษ โกรธ
เขา อภัยให้เขา ผมว่าเราก็ได้ให้อภัยทานเป็นการไม่ผูกเวร จองเวรกันด้วยมันก็ทําให้
จิตใจเราเบาสบายนี้ละครับที่ว่าเราย่ิงให้ย่ิงได้กลับคืนผมก็จะคิดอย่างน้ีเมื่อเกิดเรื่อง
บาดหมางกันขึ้น จะทําใจให้อภัยเขาไม่ถือโทษเขา ถ้าผมผิดก็จะกล่าวขอโทษเขา เรื่อง
จะได้จบไป เราก็จะได้สบายใจเป็นบุญอีกอย่างครับ” 
 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกยังพบว่า การให้อภัยทานเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุพูดถึงกันเกือบทุกคน

โดยจะมีความเห็นเป็นอันเดียวกันในการให้อภัยทานแก่ผู้ที่ด่าว่าตนเองมากที่สุด รองอันดับสองคือให้
อภัยแก่ผู้อายุน้อยกว่าตนที่บางคร้ังอาจจะล่วงเกินด้วย กาย วาจา และอันดับที่สามคือจะให้อภัยแก่ผู้
ที่คิดร้าย ดูถูกตน และท่านเหล่าน้ันยังมีความเห็นเหมือนกันว่าการให้อภัยทานคือการสละหรือการให้
ทางด้านจิตใจ ดังเช่น นายประยูร สังข์สะอาด (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๖๙ ปี กล่าวว่า  

“เรื่องการเสียสละด้านจิตในผมจะพยายามทําให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ที่เขาคิดว่าเขา
ถูกเราจะให้อภัยแก่เขาไม่ไปคัดค้านให้เป็นปรปักษ์กัน” 
 
อีกท่านหน่ึง คือ นายสมพร หัตยามณีวุฒิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวไว้ว่า  

“การให้อภัย เราอยากถูกใครผูกใจเจ็บ อาฆาตแค้น หรือจองเวรคอยหาช่อง 
ทางระบายความแค้นกับเราอยู่เรื่อยไปหรือไม่ แน่นอนเราย่อมตอบว่าไม่ และคนอ่ืน
ก็ย่อมตอบว่าไม่เช่นเดียวกับเรา หนทางที่จะไม่ให้เกิดสิ่งที่เราไม่ชอบในกรณีน้ีก็คือ
การให้อภัยครับ” 



๗๘ 
 

ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีการทําและมีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันใน
หมู่เ พ่ือนสมาชิกด้านการให้ทานด้วยการเสียสละทางด้านจิตใจน้ัน นางนันทา หัตยามณีวุฒิ 
(สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ได้กล่าวในการสนทนาร่วมกันว่า 

“การอยู่ร่วมกับคนหมู่มากก็จําเป็นต้องพบกับปัญหาการเห็นแก่ตัวเป็นธรรมดา
ในบรรดาเพ่ือน ๆ กลุ่มสมาชิกแม้พวกเราจะมีไม่มากแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าจะเป็นผู้เสีย 
สละและมีนํ้าใจกันมากกว่าที่จะมาเอารัดเอาเปรียบกันเพราะก็ล้วนแต่เป็นผู้สูงวัย
ด้วยกันทั้งน้ัน ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากแล้วจิตคิดจะมาแก่งแย้งชิงดีกันก็ลดลง 
สังเกตดูว่าที่ดิฉันเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมน้ีต้ังแต่แรกทุกคนก็มีนํ้าใจสละเวลามา
ทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งบางคนอาจจะติดภารกิจแต่ก็สละเวลาอัน มีค่ามาและ ต่างคน
ต่างถ่อยทีถ่อยอาศัยกันมาตลอด” 
 
นางลาวัลย์ หิรัญวดี (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ กล่าวว่า 

“ชอบท่ีจะมาทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ เมื่อถึงวันนัดหมายรู้สึกดีใจ ไม่เงาอยู่
บ้านออกมาพบกับคนอ่ืนก็สดช่ืนมีเพ่ือนพูดคุย ได้ปรึกษาหารือกัน ส่วนตัวหากมีเรื่อง
ทะเลาะกับใครก็จะไม่ถือโกรธเอาเร่ืองเอาราวกับใคร เราคิดว่าทุกคนก็มีผิดพลาดได้
บ้างตัวเราเองก็คงจะผิดพลาดบ้างหรือเพ่ือน ๆ สมาชิกอาจผิดพลาดบ้างเป็นเรื่อง
ธรรมดาการให้อภัยต่อกันและกันเป็นการให้ที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสุขกันทั้งคู่ มีแต่ความ
สงบ ไม่นํามาซึ่งการทะเลาะวิวาทกัน เคยมีเรื่องที่ชวนทะเลาะกันกับเพ่ือนสมาชิกอยู่
หนหน่ึงแต่ดิฉันก็ผ่านมาได้เพราะคิดว่าพวกเราเป็นสมาชิกเป็นเพ่ือนกันทําไมต้องมา
ทะเลาะกันให้ไม่เป็นสุข มองหน้ากันไม่ติดด้วย” 
 
นางสาวอุบล สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ให้สัมภาษณ์เชิงลึกไว้ว่า  

“ย่า เป็นคนพูดเสียงดัง และพูดตรง ๆ บางคร้ังเพ่ือนสมาชิกก็จะไม่ค่อยชอบ
เท่าไรสังเกตดูบางคนไม่เคยพูดกันเลยพอมีโอกาสย่าก็ไปถามเขาเขาบอกก็ไม่มีอะไรแต่
ไม่อยากพูดด้วยเพราะ ย่าเป็นคนพูดเสียงดัง ย่าก็ขออภัยเขาและบอกเขาว่าย่าเป็นคน
พูดเสียงดังอย่างนี้เองใจไม่ได้คิดอะไรมันเป็นนิสัย เขาก็เข้าใจนะไม่ว่าอะไรคงจะให้
อภัยย่าด้วยแหละ การได้ให้อภัยแก่กันและกันมันทําให้เราสบายใจนะ ไม่คิดว่าติดขัด
ขุ่นเคืองใจกับใครเขา การให้อภัยดีมาก ๆ สําหรับคนทุกคนแหละไม่ว่าใครโดยเฉพาะ
เวลามีเรื่องมีราวทะเลาะกัน” 
 



๗๙ 
 

การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพรตามหลักธรรมด้าน ทาน น้ันกลุ่มตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่าการประพฤติตามแนวทาง คือ ให้ทาน 
วัตถุก็ดี ให้ทานทางด้านคําพูดก็ดี ให้ทานทางด้านจิตใจก็ดี จะมีการเริ่มต้นจากคนในครอบครัวก่อน 
และจะมีการประพฤติสม่ําเสมอ และทําโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนมาก โดยคิดเห็นการให้อย่างน้ี
เป็นการให้ตามภาระหน้าที่ทางสังคม บทบาททางสังคมของตัวเองที่มีต่อผู้รับทานมากที่สุด ส่วนใน
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
อําเภอหลังสวน ที่ได้มีการทําและมีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือนสมาชิก
ด้านการให้ทาน น้ันการให้ด้วยของเล็กของน้อย ขนม ของขวัญ เป็นพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุทํามากที่สุด 
การให้ทานด้านวาจามีการให้คําปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกชมรมมากที่สุด และการให้
ทานทางด้านจิตใจผู้สูงอายุมาพฤติกรรมการให้ด้วยการให้อภัยต่อกันและกันมากที่สุด รองลงมาคือการ
รู้จักเสียสะเวลา  

 

๕.๒ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้าน ปิยวาจา 

จากการศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวปิยวาจานั้น ผู้ที่มีปกติในการประพฤติตาม
หลักธรรมคือ ปิยวาจาน้ีมีแนวทางคือ เป็นผู ้พูดแต่วาจาที่น่ารัก พูดอ่อนหวาน กล่าววาจาที่เป็น 
ประโยชน์ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คําจริง คําสัตย์ มีถ้อยคําเป็นหลักฐานควร
เช่ือถือ ไม่พูดลวงโลก ซึ่งทําให้ผู้ดําเนินตามแนวทางปิยวาจาน้ีเป็นผู้น่าคบหาสมาคม เป็นคนมีเสน่ห์
ใครได้สนทนาด้วยก็ชอบใจ พอใจจะคบหา 

๕.๒.๑ แนวทางการกล่าววาจาไพเราะในการดําเนินชีวิต วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้
สูง อายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน 

พบว่า โดยมากผู้สูงอายุได้แสดงความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
มีการดําเนินการกล่าววาจาไพเราะอ่อนหวาน น้ันจะต้องไม่พูดส่อเสียด มากที่สุด ไม่พูดคําหยาบ เป็น
ลําดับที่สอง และเป็นผู้พูดอย่างมีสติ เป็นลําดับที่สาม มีท่านหน่ึงกล่าวไว้ว่า 

 “เวลาพูดป้าก็จะย้ิมแย้มแจ่มใสทําตนให้เป็นมิตรกับผู้ร่วมสนทนา ดุจญาติมิตร 
พ่ีน้องกัน” (นางจิตมา โสมทัพมอญ, ๒๕๕๗) ซึ่งทุกท่านที่ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยก็มี
ความเห็นไปในทางเดียวกัน  
 

นายสมจิต จันทร์ธรรม (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๗๐ ปี กล่าวในการสัมมนากลุ่มย่อยว่า  
“การพูดไพเราะเป็นสิ่งที่ทุกคนพอใจ พูดสิ่งที่ดี ไม่โกหก การพูดอ่อน หวานทํา

ให้ทําอะไรก็ดีไปหมด ถ้าพูดดีก็เป็นไมตรีจิต การดําเนินชีวิตก็ราบรื่น”  



๘๐ 
 

ซึ่งคล้ายกับบทสัมภาษณ์เชิงลึกของ นายสมพร หัตยามณีวุฒิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๖๘ 
ปี กล่าวว่า  

“ในการกล่าววาจาที่ไพเราะจะเป็นที่รักของทุก ๆ คน พูดสิ่งที่ดี ๆ พูดวาจา
ธรรมดาไม่พูดเสียงดังเกินไป เวลาพูดก็พูดเช่ือมไมตรีกับเพ่ือน ๆ คนในครอบครัว และ
คนทั่ว ๆ ไป พูดมีผลต่อการดําเนินชีวิตที่ดี และย่อมมีผลต่อสังคม” 

 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือนสมาชิก
ด้านการกล่าววาจาไพเราะในการดําเนินชีวิต นางจิตมา โสมทัพมอญ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“ในเพ่ือนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จะมีแต่คนพูดจาไพเราะกันอยู่เป็นปกติอยู่
แล้ว ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไร การศึกษาสูงตํ่า เพราะทุกคนเห็นความสําคัญของการพูด
วาจาไพเราะต่างคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาย่อมจะทราบดีว่าถ้าพูดไม่เพราะเพ่ือนก็
รังเกียรติเพราะต่างคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กัน” 
 
นายชาลีย์ เทศพิทักษ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“ผมให้ความสําคัญมากกับการพูดจาไพเราะโดยเฉพาะกับเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม
สมาชิกเพราะส่วนตัวคิดว่า การพูดเป็นประตูของหัวใจถ้าเราพูดไม่เพราะก็ไม่มีใคร
อยากมาคบหากับเรา”  
 
นางมะลิ รัตนราช (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า 

“เพ่ือน ๆ ในชมรมมีต้ังสามร้อยกว่าคน แล้วทุกคนก็รู้จักกันหมดการท่ีเราพูด
เพราะเป็นการสร้างบุคลิกภาพให้คนอ่ืนเขานับถือเราด้วยแล้วถ้าเราพูดไม่เพราะคน
ทั้งหมดก็รู้ว่าเราพูดไม่เพราะจากสามร้อยคนเขาก็เอาไปพูดต่อมันจะเป็นร้อย เป็นพัน 
น้ีละผลเสียของการพูดไม่เพราะแน่นอนคนเขาทรายเขาก็หมดความเช้ือถือ นับถือใน
ตัวเรา แล้วถ้าเราพูดดีพูดเพราะคนก็รัก ก็นับถือ ไม่มีใครเขาเกียจเราน้ีก็เป็นผลดีของ
การพูดเพราะ และก็ผูกไมตรีกับคนรอบข้าง เพ่ือน ๆ ในชมรมไว้ได้ด้วย” 
 

๕.๒.๒ แนวทางการกล่าววาจาอ่อนหวานในการดําเนินชีวิต วิเคราะห์ได้ว่า 

ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยได้แสดงความเห็นอันเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตด้วยการกล่าว
วาจาอ่อนหวานไว้มีนัยสําคัญ พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนมาก มีความเห็นว่าการใช้คําพูดอ่อนหวาน



๘๑ 
 

เรียงลําดับจากความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีผู้เห็นตามคล้อยตามในประเด็นต่าง ๆ จากมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด ตามนัยต่อไปน้ี  

การกล่าววาจาอ่อนหวานจะต้องทําเป็นประจําและเป็นปกติมีผู้ให้ความสําคัญมากที่สุด 
การพูดวาจาอ่อนหวานควรพูดกับทุกคนไม่เลือกช้ันวรรณะผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่ามีความสําคัญ
รองลงมา คนที่พูดและฟังวาจาไพเราะย่อมมีความสุขกันทั้งสองฝ่าย เป็นลําดับที่สาม ส่วนการแสดง
ความความเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพูดวาจาอ่อนหวานก็มีผู้แสดงความคิดเห็นบ้าง
เช่น “การพูดวาจาอ่อนหวานน้ันผู้พูดต้องแสดงกิริยา อาการให้เหมาะสม เพราะการกล่าววาจาอ่อน 
หวานบางครั้งผู้ฟังอาจคิดได้ว่าผู้พูดกําลังประจบเพ่ือหวังผลบางอย่าง ฉะน้ันจึงต้องกล่าวให้เป็นนิสัย
ไม่ใช่แกล้งทํา” (นางบุญชู ฉายสวัสดี, ๒๕๕๗) 

หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกคือ นางมะลิ รัตนราช (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ได้ให้ความเห็น
ในประเด็นการใช้วาจาอ่อนหวานไว้น่าสนใจว่า  

“ป้าเองเวลาพูดคําอ่อนหวานจะพูดกับทุกคนสมัยก่อนสอนนักเรียนที่โรงเรียน
สวนศรีวิทยา บางคร้ังดุแล้วนักเรียนก็เชิงไม่เช่ือฟัง ป้าเลยรองเปลี่ยนวิธี การใหม่ใช้
คําพูดอ่อนหวานก็สังเกตว่าเด็กนักเรียนก็เปลี่ยนไปนะ ฟังมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่เรา
คนพูดก็รู้สึกดีสบายใจ ด่า ตะคอกก็เคยมีบ้างแต่ก็คิดว่าวิธีการใช้คํา พูดอ่อนหวาน 
จะเด็กหรือผู้ใหญ่พอได้ยินก็รู้สึกดี เราเองคนพูดก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีด้วย” 
 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการพูดจาอ่อนหวานในการดําเนินชีวิต นางปราศี จันทราบดี (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“ได้ใช้หลักการกล่าวด้วยการพูดจาอ่อนหวานกับเพ่ือน ๆ เป็นปกติใคร ๆ ก็รู้ว่า
ดิฉันพูดจาอ่อนหวาน เพราะส่วนตัวคิดว่าการพูดจาอ่อนหวานน้ีเมื่อผู้ได้ยินได้ฟังคําของ
เราเรื่องยาก ๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่านเพ่ือน ๆ ก็พร้อมให้การช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา แล้ว
เราก็เป็นที่รักของคนอ่ืนด้วย” 
 
นางยุพา ผุดเพชรแก้ว (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวไว้ว่า  

“คําพูดอ่อนหวานใครก็อยากได้ยิน ได้ยินแล้วก็มีความสบายใจ สุขใจ ต่างกับ
คําพูดไม่อ่อนหวานได้ยินก็รังเกียจ และการพูดจาอ่อนหวานกับเพ่ือน ๆ ในชมรมก็
เป็นการให้เกียรติแก่เพ่ือน ๆ ด้วยเพราะต่างคนก็ล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนนับ
หน้าถือตากันอยู่แล้ว การกล่าวคําอ่อนหวานจึงสําคัญมากในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะ
ในชมรมหรือที่อ่ืน ๆ” 



๘๒ 
 

๕.๒.๓ แนวทางการกล่าววาจาประสานไมตรีในการดําเนินชีวิต 
จากการสัมมนากลุ่มย่อยได้ข้อวิเคราะห์เป็นประเด็นที่มีผู้แสดงความเห็นและให้ความ 

สําคัญต่อเรื่องต่าง ๆ โดยเรียงจากมากที่สุด ไปน้อยที่สุด ดังมีนัยดังต่อไปน้ี 

แนวทางการกล่าวคําสมานไมตรีที่ผู้สูงอายุได้มีความเห็นสอดคล้องเป็นอันเดียวกันคือ การ
กล่าววาจาสมานไมตรีกับภรรยา หรือสามี ของตนเองสูงที่สุด และลูก เป็นอันดับที่สอง ต่อด้วยบุคคล
ในครอบครัวเป็นอันดับที่ ๓ และบุคคลอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือน ลูกศิษย์ และเพ่ือนบ้าน รองลงมาตามลําดับ 
ทั้งน้ีจะมีการกล่าวโดยการใช้คําพูดสมานไมตรีเมื่อเกิดสถานการณ์สําคัญคือ เมื่อมีปัญหาในครอบครัว
ความไม่เช่ือใจกันและกัน เป็นอันดับที่หน่ึง ความเข้าใจผิดในเรื่องต่าง ๆ เป็นอันดับที่สอง ยังมีประเด็น
อ่ืนที่สังเกตพบระว่างสนทนาเช่น เมื่อเกิดปัญหาของลูก ๆ กับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง อีกฝ่ายก็จะเป็นผู้สมาน
ไมตรีด้วยการพูด ด้วยวิธีการกล่าวคําเพ่ือปรับความเข้าใจให้ตรงกัน เป็นอันดับที่หน่ึง กล่าวคําขอโทษ
เป็นอันดับที่สอง และกล่าวคําแสดงความเสียใจเป็นลําดับที่สาม  

นางกุศล สัตยสมิทสถิต (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๖๓ ปี หน่ึงในผู้เข้าร่วมสัมมนาลุ่มย่อย
กล่าวว่า  

“เมื่อมีปัญหาในครอบครัวคําที่จะประสานไมตรีน้ันเป็นสิ่งสําคัญที่สุด แม้แต่
กับเพ่ือนฝูงที่คบค้าสนิทกันมาก็สําคัญ ถ้าไม่มีการกล่าวคําสมานไมตรีรับรองพวกเรา
อยู่กันลําบากแน่เพราะต่างคนต่างคิดไม่ได้มีการปรับความคิดให้เข้ากันแล้วก็มาท
เลาะกัน โกรธเกลียดกัน สุดท้ายต่างคนก็มองหน้ากันไม่ติดสามีภรรยาก็หย่าล้างกัน 
เพ่ือนก็เลิกคบหากัน” 

 

นางวรรณี ฤาไชย (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๗๖ ปี หน่ึงในผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยกล่าว
ได้น่าฟังว่า  

“สามีภรรยาเป็นคู่ที่ต้องมีการใช้วาจาเพ่ือประสานไมตรีมากกว่าคนอ่ืน ๆ 
เพราะว่า ต้องอยู่ต้องกิน ต้องร่วมชะตาชีวิตกันทําอย่างไงจึงจะอยู่กันได้โดยไม่เลิกรา
กัน เพราะฉะนั้นคําประสานไมตรีน้ันจึงสําคัญมากเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว” 

 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึก นายสมพร หัตยามณีวุฒิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๖๘ ปี ได้กล่าว
แสดงความเห็นว่า  

“คําสมานไมตรีจะดีที่สุดเมื่อมีการเข้าใจผิดเราต้องพูด ๆ อย่างไงก็ได้ให้ คนที่
ไม่ถูกกันคืนดีกัน พูดแล้วคนเขาไม่ทะเลาะกัน ยากนะบางอย่างควรพูดบาง อย่างไม่
ควรพูดต้องรู้จักสังเกตเอา” 

 



๘๓ 
 

อีกท่านหน่ึงคือ นางอุบล สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๘๐ ปี หน่ึงในผู้ให้คํา
สัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า    

“คําพูดที่จะสมานไมตรีคนได้น้ันจะต้องเป็นคําพูดเพราะ ฟังแล้วคนสบายใจ 
เป็นคําพูดให้กําลังใจ เป็นคําพูดให้โอกาสต่อกันและกัน โดยเฉพาะที่โกรธเคืองกัน คํา
เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ย่าว่าเป็นคําประสานระหว่างคนสองคน หรือคนสองฝ่ายให้ดีกัน
ได้” 

 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการกล่าววาจาประสานมตรีในการดําเนินชีวิต นายชาลีย์ เทศพิทักษ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) 
กล่าวว่า 

“ได้เคยใช้คํากล่าวประสานไมตรีโดยเฉพาะเมื่อเกิดการทะเลาะหรือเมื่อเพ่ือน
สมาชิกมีความเห็นไม่ลงรอยกันเราก็จะพยายามพูดเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายเข้าอกเข้าใจกัน
เห็นถึงข้อเท็จจริงใช้คําพูดโน้มน้าวใจให้ทั้งสองฝ่ายเข้าอกเข้าใจกันเป็นการประสาน
ไมตรีผู้ที่แตกราวกัน ส่วนการประสานไมตรีกับเพ่ือน ๆ ตามปกติก็จะพูดคําไพเราะ 
อ่อนหวาน และพูดคําสัจเป็นปกติอยู่แล้ว พยายามพูดแล้วต้องอย่าให้คําพูดเป็นนาย
เราเมื่อพูดไปแล้วจะได้ไม่มีเรื่องมีราวกันในภายหลังอีก” 
 
นางสาวอุบล สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกกล่าวว่า  

“คําพูดสมานไมตรีน้ีจะนึกถึงทุกคร้ังจะไม่พูดให้เพ่ือนแต่แยกกัน ไม่พูดแล้วทํา
ร้ายใคร และไม่พูดทําร้ายตัวเองทําให้คนอ่ืนเขาเกียจเราน้ีวิธีพูดของย่า กับเพ่ือน
สมาชิกชมรมก็พูดอย่างน้ีแหละ” 
 
นายประยูร สังข์สะอาด (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกกล่าวว่า 

“ในชมรมผู้สูงอายุก่อนจะพูดอะไร ผมจะคิดเสมอว่าความคิดคนไม่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้น จะไม่พูดแล้วทําให้คนคิดสองแง่ สามงาม เป็นเหตุให้คนระแวง ทะเลาะ
เบาะแว้งกัน และเวลาพูดจะดูว่าเราพูดอยู่กับใคร ควรหรือไม่ คําสมานไมตรีคือว่าพูด
แล้วคําพูดของเรามันรักษานํ้าใจคนอื่นไม่ตัดท้อต่อว่าใครเขา ไม่ทําลายนํ้าใจของกัน
และกันอย่างน้ีผมว่าเป็นคําพูดสมานไมตรีพบก็ใช้อยู่ประจําเราทําให้เคยชินถ้าเห็นคน
อ่ืนเป็นทุกเพราะคําพูดเราผมก็จะรีบขอโทษขออภัยทันทีรักษาน้ําใจเพ่ือน ๆ ไว้ครับ” 
  



๘๔ 
 

๕.๒.๔ แนวทางการกล่าววาจาสัจในการดําเนินชีวิต 

เมื่อสัมมนากลุ่มย่อยเสร็จวิเคราะห์การกล่าววาจาสัจในการดําเนินชีวิตจากการที่ผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างได้ประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 

การกล่าววาจาสัจผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยได้กล่าวให้ความสําคัญกับ การพูดคําสัจย่อมนํา 
มาซึ่งความน่าเช่ือถือมากที่สุด รองลงมาคือทําให้ผู้อ่ืนเกิดความเคารพนับถือ และลําดับที่สามคือทําให้
ผู้อ่ืนให้การยกย่องสรรเสริญ ในประเด็นแนวทางการกล่าวคําสัจน้ันมีผู้แสดงแนวทางเป็นที่สอดคล้อง
กันคือ แนวทางการกล่าวคําสัจน้ันจะต้องนําเอาความจริงมาพูด และต้องทําให้เป็นประจํามีผู้เห็น
สอดคล้องกันมากที่สุด รองลงมาคือพูดเรื่องที่ตนเองรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องพูด รองลงมาอันดับสามคือพูด
เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ควรเสริมเติมแต่ง ส่วนการกล่าวคําสัจน้ันผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นด้วยกับ 
นางลาวัลย์ หิรัญวดี (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ที่กล่าวว่า  

“ต้องพูดความจริงให้เป็นนิสัย เป็นประจํา ไม่ว่ากับใคร แม้ว่าคําสัจจริงบาง 
ครั้งอาจจะทําให้ผู้ฝังเสียใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะเข้าใจเองว่าเราเป็นคนพูดคําสัจ
ไม่ได้โกหก จริงใจ และเขาจะให้ความนับถือเราเอง” 

 

ผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกท่านหน่ึง คือ นายประยูร สังข์สะอาด (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า  
“การพูดคําสัจเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

อย่างลุงเพราะหาลูกหลาน หรือผู้ที่เราคบรู้ว่าเราพูดคําไม่จริงพูดเท็จในภาย หลังคน
เหล่าน้ันย่อมจะไม่ให้ความเคารพนับถือ” 
 
อีกท่าน คือ นางมะลิ รัตนราช (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ก็ให้ความเห็นสอดคล้องกับท่านแรก 

โดยกล่าวว่า  
“ป้าเป็นอาจารย์สอนนักเรียนอยู่เป็น สามสิบกว่าปีนักเรียนที่เราสอนเราต้อง

เอาความจริงเอาคําสัจไปพูดไปบอกไปสอนเขาถ้าเรารู้ไม่จริงแล้วเอาไปบอกก็เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ฟังคือเด็ก และยังทําให้นักเรียนยังขาดความเช่ือมั่นในคําที่เราสอน
ที่เราบอก ภายหลังเขาก็อาจจะไม่เคารพนับถือเราไปเลยเพราะความไม่จริงที่เราบอก
เราสอนเขา ทั้งเขาก็จะจําเอาคําพูดผิด ๆ ของเราน้ันแหละไปพูดต่อเกิดความเสียหาย 
วงกว้างออกไปอีก ฉะน้ันป้าคิดเสมอถ้าไม่รู้ก็ไม่พูดเสียดีกว่า บางครั้งก็จะบอกนักเรียน
ว่าขอครูไปดูเพ่ิมเติมก่อนแล้วจะมาบอก” 
 
และอีกท่านหน่ึง คือ นางยุพา ผุดเพชรแก้ว (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ก็ได้แสดงความคิดเห็นใน

แนวทาง การดําเนินชีวิตจากประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมาได้อย่างน่าสนใจว่า  
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“การเป็นผู้กล่าวคําสัจน้ันเราเป็นผู้ให้ข้อมูลความจริงแก่ผู้อ่ืนเราก็จะได้คนที่
จริงใจและให้ความจริงไม่พบเจอกับพวกโกหกหลอกลวงโยมคิดว่าอย่าน้ีจึงได้ใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตตลอดมา” 
 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือนสมาชิก
ด้านการกล่าววาจาสัจในการดําเนินชีวิต นางสาลี่ รอดศิริ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“กับเพ่ือน ๆ ในชมรมผู้สูงอายุฉันจะนําหลักคิดหลักพูดเรื่องการกล่าววาจาสัจ
ไปใช้เสมอไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังก็ตามเพราฉันคิดว่ามันมีผลต่อทั้งตนเองและผู้ฟัง
ย่ิงเมื่อความเท็จแผ่ไปเพราะเราเป็นผู้พูดย่ิงก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง เพราะ 
ฉะน้ันเมื่อจะพูดอะไรต้องรู้ความจริงก่อน หากเป็นเรื่องไม่จริงก็จะไม่นํามาพูด” 
 

นายสมพร หัตยามณีวุฒิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกท่านหน่ึง กล่าวว่า 

“กับเพ่ือนในชมรมผมคิดเสมอว่า เราพูดอะไรต้องเป็นความจริง ความจริงถ้าไม่
รู้ก็ไม่พูดเสียเลยดีกว่า แม้เป็นความจริงแต่เป็นเรื่องเสีย ๆ หาย ๆ ส่งผลต่อผู้อ่ืนก็จะไม่
พูด เพราะถ้าพูดไปก็จะมองหน้ากันไม่ติดเสียทั้งเราเสียทั้งเขา” 
  
การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัด

ชุมพรตามหลักธรรมด้าน ปิยวาจา น้ันกลุ่มตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่าการประพฤติตามแนวทางคือ 
การกล่าววาจาอ่อนหวาน วาจาไพเราะ วาจาประสานไมตรี และวาจาสัจ น้ันถือเป็นเรื่องสําคัญและผู้
ที่ประพฤติได้ปฏิบัติตามย่อมจะเป็นที่นับหน้าถือตา เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม น่าเคารพ เช่ือถือ
ได้ และเป็นที่รักของผู้ได้ยินได้ฟัง ซึ้งผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างก็ได้แสดงถึงว่าการดําเนินแนวทางด้านปิย
วาจาน้ันเป็นความสําคัญมาก และต้องทําให้เป็นปกติ กับทุกคนที่เราสนทนาพูดคุยอย่างมีสติ 

ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือนสมาชิก
ด้านการกล่าววาจาในการดําเนินชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุมีการกล่าวปิยวาจา การกล่าววาจาไพเราะ การ
กล่าววาจาประสานไมตรี และการกล่าววาจาคําสัจ โดยจะกล่าวเป็นปกติกันอยู่แล้ว มีนัยทางเหตุผล
ที่ว่า การกล่าวปิยวาจา ตามแนวทางทั้ง ๔ น้ัน เห็นว่าเป็นการทําความดีไม่ทําตนให้เดือดร้อนในภาย 
หลัง มากที่สุด ลําดับที่สองคือเป็นการรักษาความน่าเคารพนับถือของตนในสังคมมาก ลําดับที่สามคือ
กล่าวแล้วสบายใจและลําดับที่สี่คือให้เกียรติแก่บุคคลที่เราพูดด้วย 
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๕.๓ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้าน อัตถจริยา 

อัตถจริยา เป็นการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์ผู้อ่ืน เป็นหลัก หลักธรรมว่าด้วยการ
บําเพ็ญประโยชน์ ซึ่งไม่ว่าจะประกอบประโยชน์เพ่ือตนเอง บุคคลอ่ืน หรือแม้แต่ทั้งสองฝ่าย ก็เป็นไป
โดยทางกายอย่างหนึ่ง ทางวาจาอย่างหน่ึง ซึ่งผู้ดําเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมว่าด้วยอัตถจริยาน้ีผู้
ประพฤติตามพึงทําประโยชน์ให้ครบทั้งแก่ตน บุคคลอ่ืน และทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นการแสดงว่าการ
ประพฤติประโยชน์น้ันสําเร็จประโยชน์สูงสุด 

๕.๓.๑ การประพฤติกระทําประโยชน์แก่ตนเอง 
ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวนได้แสดงแนวทางการดําเนินชีวิตด้วยการประพฤติ

กระทําประโยชน์แก่ตนเองไว้โดยแยกเป็นประเด็นได้ว่า 
การกระทําประโยชน์แก่ตนด้วยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของผู้สูงอายุ รองลงมา

คือการได้ศึกษาเล่าเรียน และรองลงมาอันดับสามคือได้สร้างตนเองให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบ 
ครัวได้ ส่วนประเด็นอ่ืนก็มีบ้างเช่น การทําประโยชน์ตนด้วยการสวดมนต์ ฟังธรรม ซึ่งเป็นการกระทํา
ประโยชน์ตนตามแนวทางของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีตามครรลองครองธรรมทางพระพุทธศาสนา 

นางจิตมา โสมทัพมอญ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๗๙ ปี ได้กล่าวในการสัมมนากลุ่มย่อยว่า  
“ในการประพฤติกระทําประโยชน์แก่ตนเองนั้นจะต้ังมั่นในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง 

สร้างบุญสร้างกุศลเมื่อมีโอกาสไปวัดฟังธรรม แม้จะยุ่งเพียงใดก็ตามก่อนนอนก็จะต้อง
สวดมนต์ น้อมจิตถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์และผู้มี
พระคุณ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ก็มีไปออกกําลังกายบ้าง ในการดําเนินชีวิตด้วยการกระทํา
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนน้ันก็จะชักชวนให้เพ่ือน ๆ กระทําสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นความดี ชักชวน
แนะนําเรื่องอาชีพ เรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ช่วยเหลือผู้อ่ืนทางกายเท่าที่จะ
ช่วยได้ ส่วนการทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายน้ันก็จะทําประโยชน์ตนเองให้ดีก่อนทําในสิ่งที่
คิดว่าดีเป็นประโยชน์เช่นออกกําลังกายรักษาสุขภาพ ส่วนประโยชน์ของผู้อ่ืนก็จะช่วย 
เหลือเขาเท่าที่มีโอกาสและสามารถช่วยได้และจะเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะตลอดถ้า
เห็นว่าเป็นเรื่องดี โดยไม่หวังผลตอบแทน การทําประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนยังเป็นการทําให้
เกิดความพ่ึงพาอาศัยกัน มีความสนิทสนม มักคุ้นไว้วางใจกันอีกด้วย”  
 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึก นางสาวอุบล สมบูรณ์ ได้ให้ข้อคิดอันสามารถนําไปเป็นแนวทาง 
การดําเนินชีวิตตามหลักการประพฤติกระทําประโยชน์แก่ตนเอง ว่า  

“คนเราใครก็รักตนเองการทําประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองถือว่าเป็นการประสบ
ผลสําเร็จ และสร้างความดีให้ตนเองที่โยมทําประจําก็คือเช้าจะต้องสวดมนต์ทําจิตให้
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ผ่องใส ก่อนที่จะเตรียมอาหารไว้มาวัดและจะเดินรอบ ๆ สวนดูผลไม้ที่ปลูกไว้เป็นการ
ออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยขี้โรค ในตอนแก่ก็ทําได้เท่าน้ีถ้าสมัยสาว ๆ 
โยมก็คิดถึงคนอ่ืนมากกว่าพอแก่มาเราก็ได้มีเวลากลับมามองและทําอะไรเพ่ือตัวเอง
บ้างเท่าน้ีโยมก็มีความสุขแล้ว” 

 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการกระทําประโยชน์แก่ตนเองในการดําเนินชีวิต นายวิชัย รุจิเรข (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) 
กล่าวว่า  

“ผมคิดว่าเมื่อมาเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุทุกคร้ังจะต้องต้ังใจร่วมกิจกรรมและรับ
ความรู้ที่วิทยากร ตลอดถึงกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดเป็นประสบประการณ์
ใหม่ ๆ ที่ทําให้ผมมีความสุข และสนุกไปกับกิจกรรมนั้น ๆ จะไม่ยอมให้เวลาที่มาสูญ
เปล่าไปโดยไม่ได้อะไร” 
 
นางจํารัส จ้องสกุล (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“ประโยชน์ส่วนตัวที่เมื่อมาเข้าร่วมกับชมรมผู้สูงอายุน้ี ได้ให้ความ สําคัญกับ
การฝึกและร่วมกิจกรรมกับทางชมรมที่จัดขึ้น เช่นได้ฟังธรรมมะ ได้ฟังวิทยากรมาพูด
เรื่องสุขภาพ และส่วนตัวก็นําเอากลับไปปฏิบัติตามเป็นผลดีกับคนแก่อย่างดิฉัน เช่น
การดูแลควบคุมเร่ืองอาหารการกิน เรื่องการออกกําลังการ การบริหารสมอง ซึ่งคิด
ว่าเป็นการได้รับประโยชน์แก่ตนเองอย่างดีมาก ๆ” 
 
นางยุพา ผุดเพชรแก้ว (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า  

“ได้มีโอกาสมาร่วมกับชมรมในส่วนตัวได้อะไรเยอะมากเพราะวัยของเราที่
เปลี่ยนแปลง อายุที่เปลี่ยน กิจกรรมในการดําเนินชีวิตก็เปลี่ยนแปลงจึงต้องปรับตัว
เอง การเข้ามาสู่ชมรมได้รับรู้รับทราบความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ก็ทําให้
ตัวเองสามารถปรับปรุงตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกชอบ
ค่ะกับการมาเป็นสมาชิกชมรม” 
  
๕.๓.๒ การดําเนินชีวิตด้วยการกระทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
การดําเนินชีวิตด้วยการกระทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวไว้เป็นแนว 

ทางซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ว่า  



๘๘ 
 

ผู้สูงอายุมีการทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้ให้วัตถุแก่ผู้อ่ืนมากที่สุด ลําดับที่สองคือ
การช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ตกทุกข์ได้ยากตามที่ผู้น้ันต้องการ เท่าที่มีโอกาสจะอํานวย และลําดับที่สามคือ
การได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยการทําตนเองให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านหน่ึงได้แสดง
ความเห็นแล้วมีผู้เห็นตามที่ท่านได้กล่าวว่า  

 “การช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ทําตามเวลาและโอกาสท่ีจะอํานวยเท่าที่ตนจะช่วยได้ซึ่ง
ก็ได้ทํามาโดยตลอดทั้งเร่ืองเงินเรื่องข้าวของหรือการช่วยทํางานสาธารณะเช่นงานวัด 
งานชุมชน ทําให้เรามีจิตใจอ่อนโยนและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน” (บุญชู ฉาย
สวัสด์ิ, ๒๕๕๗) 
 
หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ นางยุพา ผุดเพชรแก้ว (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ได้กล่าวว่า  

“บางคนก็ต้องการผู้อ่ืนช่วยเหลือซึ่งหากมีโอกาสก็จะพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืน
เท่าที่จะทําได้และเหมาะสมเท่าที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องดูว่าเราช่วยเหลือเขาได้
แค่ไหนเพราะถ้ามากไปเราก็จะเดือดร้อนได้” 
 
การช่วยเหลือสังคม การถือว่างานสังคมเป็นส่วนหน่ึงที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตอยู่ใน

สังคมน้ันผู้สูงอายุถือเป็นอีกหน้าที่ ภาระ ส่วนหน่ึงเพราะต่างก็เข้าใจตรงกันว่า การได้ตอบแทนสังคม
ด้วยการทํางานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนน้ันย่อมจะจรรโลงสังคม คนในสังคม ให้มีความรักสามัคคี ผูก 
พันกันเป็นการสงเคราะห์กันด้วยธรรมะจริง ๆ ดังตอนหน่ึงของบทสัมภาษณ์เชิงลึกของ นายประยูร 
สังข์สะอาด (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า  

“ผมเองเห็นว่าการทําวานเพ่ือประโยชน์สังคมเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ของ
คนในสังคมน้ัน ๆ และเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจ เป็นบทเรียนที่มีค่าสอนให้มนุษย์
ไม่ให้เห็นแก่ตัว รู้จักเสียสละ ผู้ที่ทําได้ก็เป็นที่รักใครของผู้คนในสังคมน้ันด้วย” 
 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือนสมาชิก
ด้านการกระทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ในการดําเนินชีวิต นางอาภา แสงเกตุวนามิตร (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) 
กล่าวว่า  

“ได้ให้การช่วยเหลือแก่เพ่ือน ๆ สมาชิกและแก่ชมรม ด้วยการบริจาคเงินแก่
สมาชิกผู้เสียชีวิต และบํารุงชมรมเป็นประจําทุกปี ที่ทําเพราะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ชมรม ชมรมเองก็มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉัน ตัวเองเม่ือมีโอกาสก็จะให้การ
สนับสนุนบํารุงแก่เพ่ือนสมาชิกและชมรมอยู่เสมอคะ่” 
 



๘๙ 
 

นางลาวัลย์ หิรัญวดี (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวถึงการทําประโยชน์ต่อผู้อ่ืนที่ตนได้ทําต่อ
เพ่ือนสมาชิกของชมรมว่า  

“ฉันได้ทําประโยชน์ต่อเพ่ือน ๆ สมาชิกด้วยการเป็นเพ่ือนที่ดี ให้คํา ปรึกษาให้
การช่วยเหลือเต็มความสามารถที่จะทําได้ เมื่อถึงวันประชุมนัดพบกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรม
ก็จะมาก่อนเวลาเพ่ือร่วมกับเพ่ือน ๆ ในกลุ่มเตรียมสถานที่ อํานวยความสะดวกแก่
เพ่ือนสมาชิกและร่วมกับเพ่ือน ๆ คนอ่ืนในการจัดเก็บสถานที่ และบางครั้งก็เป็นตัว 
แทนในการกล่าวขอบคุรวิทยากรที่มาให้ความรู้” 

 
นางสาวอุบล สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า 

“ย่า ไม่คิดอะไรมากถ้าได้ทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็จะรับ
อาสาช่วยเหลือเพ่ือน ๆ สมาชิกของชมรมทันที เมื่อมีเพ่ือนสมาชิกเสียชีวิตก็จะ
พยายามไปร่วมทุกงานไม่ให้ขาด เราเกิดมาต้องให้มีดีทําประโยชน์ให้คนอ่ืนเขาเห็น
บ้าง จะไม่ชอบเอาเปรียบใครช่วยได้ก็ช่วยเลย” 
  
๕.๓.๓ แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยการกระทําประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็น

แนวทางเดียวกันวิเคราะห์ได้ดังน้ี คือ ทําประโยชน์เมื่อโอกาสอํานวย และมักจะขึ้นอยู่กับฐานะ และ
บทบาทหน้าที่ทางสังคมมากที่สุด โดยจะกระทําด้วยการสละเงินทอง วัตถุ มากกว่า และรองลงมาคือ
การออกแรงช่วยทําสาธารณะประโยชน์ และลําดับที่สามคือทําตามที่ได้รับมอบหมายหรือทําตาม
หน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ การให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนน้ันเป็นการได้ให้
ประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเสมอมากท่ีสุด โดยมีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันคือเห็นว่าการได้ทํา
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนน้ันเมื่อเราทําผลก็จะตอบสนองมาที่เราเราให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยแรงเราก็จะได้มี
ร่างกายแข็งแรง ให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความคิดความเห็นเราก็จะได้ผลจากการใช้สติใช้ปัญญาทํา
ให้เราเฉลียวฉลาดและได้ใช้ปัญญาในการคิด ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า  

“การที่เราได้ทําประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อ่ืนน้ันบางคร้ังมันส่ง ผลต่อ
กันโดยไม่ได้ต้ังใจอาจจะเริ่มที่การท่ีเราทําประโยชน์ต่อตนเองก่อนแต่ผลน้ันไปมีผล
ต่อผู้อ่ืน และกลับกันการที่เราได้ทํางานหรือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนแต่ผลน้ันก็จะกลับส่ง 
ผลต่อเราเองด้วย” (ปราศี จันทราบดี, ๒๕๕๗)  
 
 
 



๙๐ 
 

ในประเด็นที่น่าสนใจยังมีอีกท่านได้ให้แนวคิดว่า  
“การทําประโยชน์ตนก็สําคัญการทําประโยชน์ผู้อ่ืนก็สําคัญโดยเฉพาะคนใน

ครอบครัว ลูก ๆ หลาน ๆ เป็นคนที่รอให้เราทําประโยชน์ให้โดยตรง เพราะเราให้กําเนิด 
เขา เราก็ต้องยังประโยชน์ด้วยการเลี้ยงดูให้การศึกษา หาอาชีพให้เป็นต้น หรือแม้แต่คน
อ่ืน ๆ ในสังคมซึ่งไม่ได้คิดว่าเป็นภาระแต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทํา” (นันทา หัตยามณีวุฒิ, 
๒๕๕๗) 
 
ในกลุ่มตัวอย่างที่ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกท่านหน่ึง คือนางมะลิ รัตนราช (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) 

ได้กล่าวว่า  
“ได้ทําประโยชน์แก่ตนที่ได้ทําและเป็นผลต่อผู้อ่ืนก็คือได้เรียนหนังสือจนสําเร็จ

ปริญญาแล้วก็ได้ทํางานเป็นครูและอาชีพครู น้ีแหละที่ได้ช่วยสอนนักเรียนให้
ประโยชน์แก่สังคมเมื่อนักเรียนโตไปก็ได้ไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไปอีกทั้งยังเป็น
อาชีพให้ได้เลี้ยงชีพด้วย” 
 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการกระทําประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ในการดําเนินชีวิต นายนรินทร์ ผุดเพชรแก้ว (๒๕๕๗) 
กล่าวว่า 

“การดําเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ที่เราคบคือเพ่ือน ๆ ในชมรมส่วน 
มากก็เป็นการพึงพาอาศัยกันอยู่แล้วคนไทยเป็นคนเห็นอกเห็นใจกันอยู่แต่ไหนแต่ไรมา
เหมือนนํ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า” 
 

นางวนิดา ดึงสุวรรณ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า  
“การทําประโยชน์มีหลายวิธี เพ่ือน ๆ ในชมรมก็มาพบปะกันเดือนละหนมีอะไร

ก็เอามาแบ่งปันกันขนมของกินของทาน มีเรื่องอะไรก็เอามาเล่าให้กันฟังเป็นความรู้
ทั้งน้ันทั้งฝ่ายเรา ฝ่ายเขา คุยกันไปคุยกันมาเกิดปัญญาขึ้นเยอะเร่ืองไม่เคยรู้ก็ได้รู้ 
ปัญหาที่เคยสงสัยทั้งเราทั้งเขาก็คลี่คลาย พวกเราก็อยู่กันอย่างน้ีแหละเหมือนกับเป็น
ครอบครัว ญาติมิตรกัน เคารพรักใคร่กันดี” 

 
 
 



๙๑ 
 

นางมะลิ รัตนราช (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า 
“ในส่วนตัวเห็นว่าการที่ต่างคนต่างถ่อยทีถ่อยอาศัยกันเป็นความเช่ือมสัมพันธ์

ระหว่างกันและกันไม่มีสัตรูมีแต่มิตร เพ่ือน ๆ สมาชิกในชมรมก็เหมือนกันพยายามให้
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะเป็นการให้ที่ต่างคนก็ต่างได้รับการทํากิจกรรมร่วมกัน
จะทําให้สมาชิกเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าของผู้อ่ืน เป็นการ
สร้างประโยชน์ที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลย ขอเพียงเข้าอกเข้าใจกันอยู่ร่วมกันทั้งสอง
ฝ่ายก็อยู่กันอย่างมีความสุข” 

  

พบว่าการดําเนินชีวิตตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ได้ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมว่าด้วยอัตถจริยา โดยผู้สูงอายุมีการทําประโยชน์ด้วยการ
เริ่มตนที่ตัวเองก่อนมากที่สุด ในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของผู้สูงอายุ รองลงมา คือ
การได้ศึกษาเล่าเรียน และรองลงมาอันดับสามคือได้สร้างตนเองให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
แล้วขยายออกไปสู่ผู้อ่ืนเป็นลําดับมีลูก หลาน คู่ครอง ญาติสายโลหิต มีนัยตามลําดับ จนถึงการทํา
ประโยชน์แก่สาธารณะเป็นลําดับสุดท้าย ซึ่งพบว่ามีการทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมีนัยหลากหลาย เช่น 
ทําประโยชน์ต่อศาสนาที่ตนนับถือด้วยการบริจาค ทะนุบํารุง การทําประโยชน์ส่วนรวมเพราะอาชีพ 
การงาน มีนัยมากน้อยตามลําดับที่กล่าวมา  

ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการกระทําประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ในการดําเนินชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอําเภอหลังสวน 
พบว่า มีการประพฤติตนตามหลักธรรมเร่ือง อัตถจริยา โดยทั่วกัน และยังเห็นประโยชน์มีความเข้าใจ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการทําประโยชน์ในขณะที่มาร่วมเป็นสมาชิกของชมรมทั้งประโยชน์ต่อ
ตนเอง ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นการประพฤติเพ่ือความรัก สามัคคี ของ
สมาชิกในชมรม แนวทางการสร้างประโยชน์น้ันผู้สูงอายุให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
ชมรมจัดมากที่สุด เพราะมีความเห็นตรงกันว่า ได้ทําประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้ง
สองฝ่ายอย่างสมบูรณ์ 

   

๕.๔ การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้าน สมานัตตา 

๕.๔.๑ แนวทางการดําเนินชีวิตเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย ในกิจวัตรประจําวันส่วนตัว 
ผู้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยโดยส่วนมากให้ความเห็นถึงประเด็นการประพฤติตนสมํ่าเสมอเสมอ

ต้นเสมอปลายว่า การดําเนินชีวิตน้ันว่า ความน่าเคารพนับถือของคนทั้งภายในครอบครัวและบุคคล
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อ่ืนจะเช่ือถือ และให้ความนับถือเราน้ันการวางตน ประพฤติตนให้เป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายมีส่วน
สําคัญมาก ๆ ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าหลักธรรมอ่ืน การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และทําหน้าที่ของตนเองไม่ว่า
จะอยู่ในสถานะใดก็ช่ือว่าเราได้ประพฤติตามหลักธรรมว่าด้วยสมานัตตา คือเป็นผู้วางตนประพฤติตน
สม่ําเสมอ และจากการสัมภาษณ์ได้ทราบว่า กิจกรรมของผู้สูงอายุที่กระทําอย่าสม่ําเสมอคือการ
ปฏิบัติภารกิจประจําวันอย่างสม่ําเสมอมีการ ให้ทาน สวดมนต์ ไปเยี่ยมลูกหลาน ให้การช่วยเหลือ
กิจกรรมส่วนรวม ทําตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนใคร และออกกําลังกายเป็นประจํา เพ่ือรักษา
ดูแลสุขภาพกาย ซึ่งก็ได้กล่าวเป็นแนวทางเดียวกันไม่มีข้อใดมากน้อยกว่ากัน ข้อสังเกตว่าการที่กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมใดเป็นพิเศษหรือว่ามากน้อยก็เพราะว่าทุกกิจกรรมจะดําเนิน
ไปในหน่ึงวันโดยทําเป็นกิจวัตรประจําวันไม่คิดว่าต้องทําอะไรเป็นพิเศษ  

นางสาลี่ รอดศิริ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๗๘ ปี ได้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยและให้สัมภาษณ์ว่า  
“ในการดําเนินชีวิตเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย ส่วนตัวได้ปฏิบัติตนในภารกิจ

ประจําวันอย่างสม่ําเสมอตักบาตรทําบุญนําอาหารไปถวายพระทุกเช้า ออกกําลังกาย
ด้วยการเดินตอนเช้าและตอนเย็นทุกวัน และเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายต่อบุคคลใน
ครอบครัว ญาติมิตร โดยเคยพูดจาอย่างไร เคยช่วยเหลือเขาอย่างไร เคยปฏิบัติตน
อย่างไร เราก็คงเส้นคงวา ไม่ละเลย เพิกเฉย เมื่อเขามีทุกข์ หรือได้รับความลําบาก ไม่
เคยแบ่งช้ันวรรณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นใครมีฐานะอย่างไร จะใช้คําพูดและกิริยาเหมือน 
กันไม่เคยดูถูกผู้ที่ด้อยกว่า ต่อหน้าอย่างไร ลับหลังอย่างน้ัน” 
 
นางบุญชู ฉายสวัสด์ิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) อายุ ๘๓ ปี หน่ึงในผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย ได้

ให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมว่าด้วยสมานัตตาอย่างน่าสนใจไว้ว่า  
“ตนจะตักบาตรทุกวัน สวดมนต์เช้าและก่อนนอนทุกวันเดินจงกรม น่ังสมาธิทุก

วัน ใช้เวลาอ่านหนังสือธรรมะ หนังสือพิมพ์ดูทีวีในสาระที่มีประโยชน์เพ่ิมพูนสติ 
ปัญญาให้แก่ตัวเอง ประพฤติตัวเป็นคนดีไม่ทําความช่ัวทุกชนิด เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
ลูกหลานและบุคคลทั่วไปเป็นคนมีนํ้าใจต่อผู้อ่ืนให้ความเมตตาช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเป็น
ประจํา การที่ตนได้ดําเนินชีวิตเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่พูดเท็จไม่โลเล จึงเป็นการ
สร้างความนิยม น่าเช่ือถือ และไว้วางใจให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย จึงทําให้ตนเองเป็นคนสูง 
อายุที่มีคุณค่าในสายตาของลูกหลานและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง”  
 
หน่ึงในสมาชิกผู้สูงอายุได้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกถึงประเด็นแนวทางการดําเนินชีวิตเป็นผู้เสมอ

ต้นเสมอปลายในกิจวัตรประจําวันส่วนตัวซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจําคือ นางยุพา ผุดเพชรแก้ว (สัมภาษณ์, 
๒๕๕๗) อายุ ๗๔ ปี ได้กล่าวขณะสัมภาษณ์ว่า  
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“การดําเนินชีวิตของป้าในเรื่องการวางตนสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายน้ันโยม
คิดอยู่เสมอว่า คนเราต้องรู้หน้าที่ของตน และทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ทําบุญ ไปวัด 
เพ่ือจะได้อบรมจิตใจของตนเองให้ต้ังอยู่ในกุศลความดี ศึกษาพระธรรมแล้วนํามา
ปฏิบัติให้มีความสุข ทําความดีต้องทําให้สม่ําเสมอ” 
 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการประพฤติตนสม่ําเสมอ เสมอต้นเสมอปลายโดยส่วนตัวในการดําเนินชีวิต นางจิตติมา 
โสมทัพมอญ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“การวาตัวเสมอตนเสมอปลายต่อเพ่ือน ๆ ในชมรม ที่ได้นํามาใช้คือทุกครั้งที่มา
ร่วมประชุม ทํากิจกรรมจะเป็นผู้คอยรับลงทะเบียน และเมื่อมีสมาชิกในชมรมเสียชีวิต
ก็จะไปร่วมงานไม่ให้ขาด” 
 
นางพงศรี วรชาติ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) สมาชิกท่านหน่ึงกล่าวว่า 

“เมื่อมาถึงชมรมส่ิงแรกที่จะทําคือเดินทักทาย ยกมือไหว้เพ่ือน ๆ สมาชิกใน
ชมรม เป็นประจําทําแล้วสบายใจ เพ่ือนเห็นเราก็ย้ิมแย้มแจ่มใส ทักทายกัน ที่ทําก็คิด
ว่าเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ทําให้ลดความเยอย่ิงของตัวเอง
ด้วย” 
 
นายประยูร สังข์สะอาด (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า 

“ส่วนตัวจะช่วยงานเรื่องสถานที่และเครื่องเสียงอันน้ีผมทําเป็นประจําไม่เคย
ขาด เป็นการทําที่เรามีความสุขได้ช่วยงานสาธารณะอีกทางด้วย ทําให้ไม่ถือ ตัวถือตน 
เข้ากับคนได้ดีไม่ได้คิดว่าตัวเองเคยเป็นครูบาอาจารย์แล้วมายกโต๊ะยกเก้าอ้ีเลย” 
   
๕.๔.๒ แนวทางการดําเนินชีวิตเป็นผู้ประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ต่อคน

ในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอ่ืน 
จากาการรวบรวมคําสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ประเด็นสําคัญ โดยรวบรวมคํา

สัมภาษณ์ที่มีความเหมือนความคล้อยตามและความขัดแย้งแตกต่างของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสัมมนา
กลุ่มย่อยพบว่า 

ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ ได้แสดงความคิดเห็นตรงกันมากในเรื่องการดําเนินชีวิตเป็นผู้
ประพฤติตนสม่ําเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ต่อคนในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอ่ืน วิเคราะห์ได้ดัง 
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ต่อไปน้ี กลุ่มตัวอย่างจะมีการประพฤติตนสม่ําเสมอกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือการ
ประพฤติตนสมํ่าเสมอกับญาติ และจะประพฤติตนสม่ําเสมอกับบุคคลอ่ืนน้อยลงมามีนัยเป็นลําดับ โดย
จะประพฤติตนสม่ําเสมอกับคนในครอบครัว คือลูก หลาน และคู่ครองมากท่ีสุด ด้วยการทําหน้าที่ใน
ชีวิตประจําวันให้การเลี้ยงดู ให้การศึกษา ทําหน้าที่เป็นที่พ่ึงทางกาย และที่พ่ึงทางใจให้คําสั่งสอน 
อบรมทางดี ทางช่ัว เป็นที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจของคนในครอบครัว ซึ่งทั้งหมดน้ีถือว่ามีความสําคัญพอ ๆ 
กันยากที่จะแยกออกจากกันได้เพราะต้องประพฤติอย่างสม่ําเสมอจริง ๆ (จินตนา เทียนเพชร, ๒๕๕๗) 
ส่วนในการประพฤติตนสมํ่าเสมอต่อญาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญกับการไปเย่ียมเยียนให้
กําลังใจ พูดคุย พบปะกันระหว่างญาติ ๆ มากที่สุด และรองลงมาคือการประพฤติตนสมํ่าเสมอด้วยการ
นําของฝาก ของเย่ียมไปฝาก และรองลงมาลําดับสามคือการประพฤติตนสมํ่าเสมอด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการให้ยืมของ ให้ยืมเงิน หรือการช่วยเหลืออ่ืน ๆ เท่าที่จะทําได้  

หน่ึงในผู้ร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นโดยมีผู้คิดเห็นคล้อยตามมากคือ นางอุบล 
สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ได้กล่าวว่า  

“หน้าที่ของเราต่อคนในครอบครัวก็มีกันอยู่แล้วไม่มีใครจะอยู่คนเดียวการ
ประพฤติตนสมํ่าเสมอเป็นหน้าที่เราเลี้ยงดูลูก เลี้ยงดูหลานเป็นหน้าที่ สอนเขาให้เป็น
คนดีไม่ให้ทําช่ัว เป็นความรับผิดชอบต้องทํา” 
 
นายประยูร สังข์สะอาด (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกท่านหน่ึง กล่าวว่า  

“ผมไม่มีลูกการทําประโยชน์ต่อคนในครอบครัวก็คงมีแต่ภาระหน้าที่ความเป็น
สามีที่ต้องทําเป็นประจํา นอกจากการทํามาค้าขายแล้ว ก็มีอย่างหนึ่งที่ทําสม่ําเสมอ
คือการป่ันจักยานออกกําลังกายทุก ๆ เช้า มันทําให้ร่างกายแข็งแรงแม้จะอายุขึ้นเลข
หก เลขเจ็ด แล้ว ปีน้ีผมหกสิบแปดผมว่าถ้าได้ออกกําลังกายประจําร่างกายก็ยังได้ใช้
งาน สมองก็ยังได้ใช้งานการรักษาสุขภาพจึงเป็นความสม่ําเสมอที่ประพฤติอยู่เป็น
ประจํา” 
 
อีกท่านที่ให้ข้อมูลเชิงลึกคือ นายสมพร หัตยามณีวุฒิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า  

“ผมเลี้ยงลูก ๆ ก็พยายามปลูกฝังคุณธรรมความเช่ือในคําสอนของพระพุทธ 
เจ้า ผมเคยบวชและทํามาอย่างไรก็สอนเขาให้เขาได้คิดดี ทําดี เวลาเข้าสังคมก็จะไม่
พูดจานินทาใครลับหลังเราถือว่าเป็นการประพฤติดีที่ทําอยู่ประจําไม่ ได้มีใครเตือน
แต่ผมเช่ือในคําสอนของพระพุทธเจ้า ทําให้จะคุยกับใครก็เป็นที่น่า เช่ือถือไม่มีใครว่า
ให้เราเพราะเราไม่เคยว่านินทาเขา ผมเช่ืออย่างน้ี” 

 



๙๕ 
 

ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลายต่อบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือนสมาชิกในชมรม ใน
การดําเนินชีวิต นางพงศรี วรชาติ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“ในกลุ่มเพ่ือนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบางคนก็สนิทบางคนก็ไม่สนิทกันแต่ก็มีสิ่ง 
ที่ได้ทําต่อเพ่ือน ๆ ในชมรมเป็นประจําคือจะพยายามทักทายปราสัย ด้วยวาจาอ่อน 
หวาน และคอยช่วยเหลือในการแจกจ่ายเอกสารหรืออาหารว่างตลอดถึงอาหารใน
ระหว่างการพบปะกัน” 
 
นางวนิดา ดึงสุวรรณ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในสมาชิกของชมรมกล่าวว่า 

“ตัวเองจะไม่สนใจว่าใครเป็นอย่างไง จะไม่เอาเรื่องของคนอ่ืนไปพูดถ้าย่ิงพูด
แล้วเขาเสียหายเราจะไม่พุดเลยเมื่อมาถึงที่ประชุมก็จะทําตามหน้าที่ลงทะเบียน 
เสร็จก็จะร่วมกิจกรรมกับทางชมรมต้ังแต่ต้นจนเสร็จไม่จําเป็นจะไม่หนีไปไหนแล้วก็
จะเวลาที่เขามีเรี่ยไรทําบุญแก่เพ่ือนสมาชิกที่เสียชีวิตหรืองานอ่ืน ๆ เราก็จะร่วมกับ
เขาทุกคร้ังคิดในใจว่า เราช่วยเพ่ือนเดียวเขาก็ช่วยเราคนเรามีเลวมีดีกันทุกคน จะพูด
กับเพ่ือนสมาชิกด้วยคําพูดที่รักษาน้ําใจมีไมตรีจิตต่อเขาเสมอไม่พูดให้ใครเขาทะเลาะ
กันเป็นอันขาดเป็นเวรเป็นกรรมเปล่า ๆ” 
 
นางสาวอุบล สมบูรณ์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) หน่ึงในสมาชิกผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกกล่าว่า 

“การทําตัวให้เสมอต้นเสมอปลายที่นําไปใช้กับเพ่ือน ๆ ในชมรมก็คงจะเป็นการ
ที่ได้เข้าร่วมการประชุมทุกเดือนเป็นประจํา คอยดูแลเรื่องความสะอาดเมื่อมีใครขอ
ความช่วยเหลือก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยไม่คิดว่าคนน้ีเรา
ชอบหรือไม่ชอบ คนน้ีเป็นอะไรทําอาชีพอะไร เป็นคนนิสัยอย่างไร จะพยายามทําของ
เราอย่างน้ี” 

 

๕.๔.๓ แนวทางการดําเนินชีวิตเป็นผู้ประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย
เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

ในประเด็นน้ีเป็นเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดต่าง ๆ นานามากมายแต่ก็พอจะ
วิเคราะห์ถึงประเด็นที่ถูกแสดงความเห็นสอดคล้องกันของกลุ่มตัวอย่างบ้างในประเด็นน้ี ผู้ทําการวิจัย
สังเกตว่า การดําเนินชีวิตเป็นผู้ประพฤติตนสม่ําเสมอ เสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม มีข้อจํากัดตามฐานะทางสังคม รายได้ การศึกษา และกิจกรรมท่ีแต่



๙๖ 
 

ละคนทํา หรือความสนใจของแต่ละบุคคลมีนัยตามลําดับ กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการ
สัมมนากลุ่มย่อยได้แสดงความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันมากที่สุดอยู่สองประเด็นคือ การประพฤติตน
สม่ําเสมอ เสมอต้นเสมอปลายอันมีเหตุมาจากการฐานะของครอบครัว และสองคือ สาเหตุจากการ
ประกอบอาชีพของตน และจะมีความเห็นแต่งต่างกันในประเด็นกิจกรรมนันทนาการตามความช่ืนชอบ
และกลุ่มเพ่ือนที่คบหาสมาคม แต่ก็มักจะเก่ียวข้องอยู่ด้วยเรื่องของการดําเนินชีวิตตามฐานะทางสังคม
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือรายได้ ลําดับที่สามคือพ้ืนฐานความรู้การศึกษา และกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แสดงความเห็นมากที่สุดที่แต่ละท่านได้ดําเนินชีวิตมาสม่ําเสมอ เสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมแก่
ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมคือ การที่ได้ทําหน้าที่ของบิดา มารดา เลี้ยงดูลูก ๆ เป็น
ตัวอย่างของลูก ๆ หลาน ๆ มากที่สุด ลําดับที่สองคือการได้ทําหน้าที่สม่ําเสมอมีความซื่อสัจตามอาชีพ
ที่ตนเองทํา ลําดับที่สามคือการได้ทําหน้าที่สม่ําเสมอในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน โดยการ ทําบุญ ตัก
บาตร เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ชักชวนให้ผู้อ่ืนทําบุญด้วย เป็นต้น  

ดังเช่นการให้สัมภาษณ์ในการสัมมนากลุ่มย่อยโดย นางสาลี่ รอดศิริ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) 
ได้กล่าวว่า  

“อาชีพป้าเป็นครูภาษาไทยมาก่อน การท่ีได้ไปสอนหนังสือ ทําหน้าที่ครูเป็น
การประพฤติสม่ําเสมอที่ป้าได้ทํามาโดยตลอดจนปลดเกษียร ถึงทุกวันน้ีไม่ได้ทําอย่าง
น้ันแล้วป้าก็ต้ังใจทําบุญ ทําอาหารถวายพระเณรทุกเช้ามีงานในวัดก็มาช่วยตลอด 
เราเป็นคนพุทธก็ไม่ได้คิดเป็นภาระแต่ทําเพราะคิดว่าเราต้องสั่งสมบุญได้ยินได้ฟัง
พระเทศน์ก็จํามาแล้วก็ประพฤติเป็นประจําอีกอย่างก็คือเดินออกกําลังกายเพราะ
อายุเยอะแล้วถ้าไรไม่ออกกําลังกายร่างกายก็เสื่อมโทรมเร็วทุกวันจะเดินตอนเย็น ๆ 
ประมาณสามสิบนาที ทําเป็นประจําก็สบายดี” 
 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก นายสมพร หัตยามณีวุฒิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) ได้กล่าวถึงประเด็นน้ีว่า  

“มองดูว่าผู้สูงอายุจะไม่ต้องมีภาระหน้าที่อะไร เพราะต่างก็อยู่ในวัยเกษียณอายุ
กันทั้งน้ัน แต่เวลาส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่บ้านทําหน้าที่สามีช่วยลูก ๆ เขาเลี้ยง 
หลาน และทุกเช้าก็จะมาวัดตักบาตรต้ังใจทําทุกวันเว้นแต่ว่ามีธุระมีงาน เพราะผมเอง
ก็ไม่ได้ไปไหนเช้า ๆ พาแม่บ้านมาวัดด้วยมาได้พบปะเพ่ือน ๆ ก็ได้พูดคุยกันบ้าง ทุก ๆ 
เย็นก็จะมาทําวัตรเย็น สวดมนต์ และนั่งสมาธิกับพระที่วัดโตนดน้ีแหละ คิดว่าบ่ัน
ปลายของชีวิตเท่าน้ีผมก็สุขใจสบายใจทําทุกวันก็ดีกว่าไปทําอย่างอ่ืนที่นอกศีลนอก
ธรรม” 

 



๙๗ 
 

อีกท่านที่ได้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวเป็นคติแนวทางการดําเนินชีวิตไว้น่าสนใจ คือ 
นางยุพา ผุดเพชรแก้ว (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า  

“แต่ก่อนฐานะทางครอบครัวครูก็ไม่ค่อยดีนักการใช้จ่ายจึงเป็นเรื่องที่ต้องวาง 
แผนและต้องใช้จ่ายให้เป็นปกติไม่สุรุยสุราย ให้ความสําคัญกับลูก ๆ ก่อนส่งให้เขาได้
ศึกษาเล่าเรียนจนเขาสําเร็จมีงานทําเป็นหน้าที่สําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทําและ
ทําด้วยความสมํ่าเสมอ ไม่ทอดธุระ ลูกได้ดีมีงานทําเราก็ภูมิใจ” 
 
ประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ 
และสิ่งแวดล้อม ในการดําเนินชีวิต นางประกอบ ปฏิสัมภิทากุล (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) กล่าวว่า 

“ฉัน เรียนไม่สูงการจะเข้าใจอะไรก็รู้สึกจะช้ากว่าคนอ่ืนเข้าแต่ก็ไม่ให้เป็น
ปัญหาเมื่อฉันมาเป็นสมาชิกของชมรมก็ได้ทําตามระเบียบ ของชมรมทุกประการให้
ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมไม่ขาด โดยไม่ได้คิดว่าเราต่างจากเพ่ือน ฉันก็ทําตาม
หน้าที่ของตัวเองเขาให้ทํากิจกรรมอะไรเราก็ทําให้ความร่วมมือ กับเพ่ือน ๆ บางคนก็มี
ฐานะ มีความรู้แต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะต่างก็เป็นสมาชิกของชมรมเหมือนกันก็
ปรับตัวเอาค่ะ” 
 
นางจารี สมโรจน์รัตย์ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) สมาชิกท่านหน่ึงกล่าวว่า 

“เพ่ือนรักกันรู้จักกันมาต้ังแต่เด็กเพราะบ้านอยู่ติดกัน ก็มาเป็นสมาชิกของ
ชมรมเหมือนกันเมื่อเข้าปลดเกษียร ฉันชวนเขาเองเพราะมาสมัครเป็นสมาชิกก่อนเขา
เป็นเพ่ือนเล่นกันมาแต่เด็กแม้ว่าจะอายุมากกว่าเขา ๒ ปี แต่ก็คบกันเป็นเพ่ือนมาก 
กว่า การวางตัวโดยเฉพาะในสังคมมีชมรมผู้สูงอายุเป็นต้น ก็ต้องปรับตัวเพราะหลาก 
หลายอาชีพ หลากหลายทัศนคติ หลากหลายฐานะ แต่ว่าดูว่าทุกคนก็ไม่ได้เป็นอุปสัก
มีกิจกรรมอะไรท่ีจําเป็นต้องขอความเห็นส่วนรวมพวกเราก็ยกมือให้คะแนนเมื่อเห็น
พร้องต้องกันก็ดําเนินการต่อ เป็นอยู่อย่างน้ี มีอะไรก็บอกกล่าวเล่าให้กันฟัง เท่าน้ัน 
เอง” 
 

นายสมพร หัตยามณีวุฒิ (สัมภาษณ์, ๒๕๕๗) สมาชิกผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า 

“ผมก็เป็นหน่ึงในสมาชิกที่ร่วมก่อต้ังชมรมต้ังแต่ก่อต้ังชมรมมาก็ได้ช่วยเหลือ
แบ่งปันทั้งกําลังสติกําลังปัญญา และกําลังทรัพย์ ตลอดมาจนก่อต้ังสําเร็จ การวางตน
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เสอมต้นเสมอปลายข้อน้ีสําคัญคนเราอยู่ในชมรมเดียวกันมีที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกัน
เกิดความคิดความเห็นที่ต่างกันถ้าเราวางตัวดีให้ถูกกาลเทสะ ให้ถูกกับบุคคลท่ีเราคบ
หาคุยกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราก็พากันไปรอดและดีด้วย ผมว่าการวางตัวเสมอต้นเสมอ
ปลายสําคัญมากและเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของคนในชมรมเราต้องคงเส้นคงวาและ
ปรับตัวเพ่ือให้เข้าหาคนได้และเขาเคารพนับถือสําคัญจริง ๆ” 
 
แนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร ได้ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมว่าด้วยสมานัตตตา เป็นผู้ประพฤติตนสม่ําเสมอ เสมอต้น
เสมอปลายเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มตัวอย่างมีความสับ
ซ้อนเน่ืองจากความแตกต่างของฐานะ อาชีพ ความสนใจ รายได้ ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันมากแต่ก็
พอจะวิเคราะห์ให้เห็นได้ว่า การประพฤติเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุ 
การณ์ และสิ่งแวดล้อม น้ันจะต้ังอยู่บนหลักของการประพฤติตามฐานะบทบาททางสังคม รายได้ 
ความรู้การศึกษา ความชอบ เรียกรวมว่าการประพฤติเสมอต้นเสมอปลายทางโลก และการประพฤติ
เสมอต้นเสมอปลายทางธรรม ได้แก่การที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นว่าตนได้กระทําบุญ ทาน 
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเอง 

การศึกษาครั้งน้ีพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงการเป็นผู้วางตน
เสมอต้น เสมอปลายด้วยความมีภาวะผู้นําสูงโดยเฉพาะในทางครอบครัวซึ่งต้องแสดงตนให้เป็นที่น่า
นับถือ เป็นที่เช่ือฝังของบุตร ธิดามาเป็นลําดับที่หน่ึง บุคคลในครอบครัวอ่ืน ๆ เป็นลําดับที่สอง และ
ต่อผู้อ่ืนในสังคมเป็นลําดับที่สาม 

และประเด็นคําถามที่ได้ร่วมสนทนากันเจาะจงแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกผู้สูงอายุ 
ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ที่ได้มีแนวความคิดจนนําไปสู่การปฏิบัติต่อกันและกันในหมู่เพ่ือน
สมาชิกด้านการประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ในการดําเนินชีวิต สมาชิกทุกคนเห็นพร้อง
ต้องกันว่า การวางต้นเสมอต้นเสมอปลายมีความสําคัญมากที่สุด ในการอยู่รวมกันของชมรม และเห็น
ว่าการ วางตนเสมอต้นเสอปลายที่ส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกท่านอ่ืนภายในชมรมก็คือ การมีมนุษย-
สัมพันธ์ การพูดจาปราสัยด้วยคําไพเราะ อ่อนหวานมากท่ีสุด และกิจกรรมที่ทุกคนเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติสม่ําเสมอคือ การไปร่วมในงานศพของเพ่ือนสมาชิกที่เสียชีวิต 

จากการวิเคราะห์แนวทางการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ด้าน สมานัตตา คือ เป็นผู้ประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลายนั้น พบว่า ผู้สูงอายุ
มีการประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมใดเป็น
พิเศษหรือว่ามากน้อยก็เพราะว่าทุกกิจกรรมจะดําเนินไปในหน่ึงวันโดยทําเป็นกิจวัตรประจําวันไม่คิดว่า
ต้องทําอะไรเป็นพิเศษ กิจกรรมที่กระทํากันคือการปฏิบัติภารกิจประจําวันอย่างสมํ่าเสมอมีการ ให้ทาน 
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สวดมนต์ ไปเย่ียมลูกหลาน ให้การช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม ทําตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนใคร 
และออกกําลังกายเป็นประจํา เพ่ือรักษาดูแลสุขภาพกาย ซึ่งก็ได้กล่าวเป็นแนวทางเดียวกันไม่มีข้อใด
มากน้อยกว่ากัน ส่วนในการประพฤติตนสม่ําเสมอต่อญาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญกับการ
ไปเย่ียมเยียนให้กําลังใจ พูดคุย พบปะกันระหว่างญาติ ๆ มากที่สุด ซึ่งมีข้อจํากัดตามฐานะทางสังคม 
รายได้ การศึกษา ความชอบ เรียกรวมว่าการประพฤติเสมอต้นเสมอปลายทางโลก และการประพฤติ
เสมอต้นเสมอปลายทางธรรม ได้แก่การที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นว่าตนได้กระทําบุญ ทาน รักษา
ศีล ปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเอง 
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บทที่ ๖ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร” น้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุ 
ประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งการสัมมนากลุ่มย่อย 
(Focus Group) และในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครง 
สร้าง (semi - structured interview) และการบันทึกการสนทนาจนได้ข้อมูลมากพอที่จะสรุปผล 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

 

๖.๑ สรุปผลการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวนทั้งสิ้น ๒๗ คน เป็นชาย ๗ คน มีอายุอยู่ระหว่าง 

๖๐ - ๘๔ ปี ระดับการศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพชาวสวนและ
ข้าราชการเกษียณอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 บาท  

การดําเนินชีวิตมีมากมายหลายแนวทางซึ่งจะพบได้ว่ามนุษย์เรามักจะดําเนินชีวิตตาม
หลักธรรมซึ่งบางคร้ังตัวเองก็ประพฤติโดยไม่ได้มีการกําหนดรู้ว่ากําลังประพฤติตามธรรมข้อใด หมวด
ใด หากแต่เป็นการดําเนินชีวิตด้วยอาศัยสถานภาพทางสังคม การสั่งสมจากประสบประการ การเรียน 
การศึกษา หรือแม้แต่ได้ยินได้ฟังจากบุรพชนมีบิดามารดา ครู อาจารย์ หรือจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ดําเนิน
ชีวิตจนประสบผลสําเร็จมาแล้วเป็นส่วนมาก โดยมักจะพบบ่อยคร้ังที่ผู้สูงอายุได้ดําเนินตามหลักธรรม
สังคหวัตถุ ๔ มี ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ซึ่งตรงกับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกหน่ึงของสังคมซึ่งผ่าการดําเนินชีวิตมาไม่น้อยโดยมากจะมีการกําหนด
อายุของคนว่าเป็นผู้สูงอายุในวัย ๖๐ ปี ซึ่งมีการแสดงออกทางกายภาพคือมีร่างกาย ผิวพรรณ หรือ
แม้แต่อวัยวะต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปจากตอนหนุ่มสาว มีความแก่คล่ําคลา ชราภาพอย่างเห็นได้ชัด 
ทั้งผมทีมีสีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนผิวพรรณที่เห่ียวย่น แสดงริ้วรอยแห่กาลเวลาที่แต่ละท่านละคน 
ได้ผ่านมา  

การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุจึงเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการไม่
ประมาทในชีวิต โดยมักจะพบปัญหาอาจจะแบ่งได้เป็น ๒ ประการคือ ปัญหาทางด้านร่างกาย มีการ
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เจ็บไขได้ป่วย มีความเสื่อมของร่างกายสังขาร เป็นต้น และอีกประการหน่ึงคือปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่ง
มีความซับซ้อน ทั้งปัญหาการอยู่ร่วมกับสังคม ปัญหาการขาดกําลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไป ปัญหา
ความไม่เข้าใจของคนในครอบครัว เป็นต้น และจะพบได้ว่าผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหาการอยู่ร่วมกับ
สังคม เพราะผู้สูงอายุมีปกติมักโกรธ อารมณ์ฉุนเฉียว ขี่บ่น ชอบสะสมข้าวของ ตระหน่ี เป็นต้น พบว่า
ปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุจากทั้งทางด้านกายวิภาค และด้านอารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา
ของผู้สูงอายุล้วนเป็นปัจจัยส่งผลทั้งน้ัน 

ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ได้
รวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มขึ้นต้ังแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก ๓๔๐ คน โดยอยู่ภายใต้การ
ดูแลของกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน ปัจจุบันมีนายรุ่งโรจน์ ศิริเวช เป็นประธาน โดยได้
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกได้เข้าร่วมเป็นการพบปะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจาก
บางคนได้เกษียรราชการแล้ว  

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ช่ือว่าเป็นหลักธรรมเพ่ือความอยู่ร่วมกันของคนในสังคมให้เกิด
ความผาสุก เป็นหลักธรรมเพ่ือการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ซึ่งกันและกันไม่ว่าใครนําไปประพฤติปฏิบัติ
ตามก็ย่อมจะเป็นที่รักของบุคคลอ่ืน และพบว่าผู้สูงอายุที่มีการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ก็เป็น
ที่รักของลูกหลาน เพ่ือน คนรอบข้าง และผู้ที่คบหาสมาคมท้ังหลาย ตลอดถึงเพ่ือนสมาชิกของชมรม 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความสําคัญของสังคหวัตถุธรรม ๔ ข้อน้ีว่า บิดามารดาผู้ให้กําเนิด
จักได้ความเคารพนับถือจากบุตรธิดา กลุ่มชนในที่ต่าง ๆ จักมีความเคารพซึ่งกันและกัน เพราะมีสังคห
วัตถุธรรมน้ี ผู้อยู่กันเป็นหมวดหมู่จึงเป็นเช่นยานพาหนะที่มีล้อ มีลิ่มสลัก ประกบล้ออยู่กับตัวรถ ทํา
ให้แล่นไปได้ เพราะสังคหวัตถุธรรมเป็นธรรมะอันสําคัญ ทุกคนจึงควรมี เมื่อมีแล้ว จะทําให้เกิดความ
เคารพรักซึ่งกันและกัน ไม่ทําให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจักทําให้
เกิดความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานในที่สุด สังคหวัตถุ ๔ ประการดังกล่าวมาแล้ว 
อํานวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมดังต่อไปดังน้ี 

๑. ช่วยให้บุคคลดํารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข 
๒. เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน 
๓. เป็นเคร่ืองส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควร 

แก่ฐานะ 
๔. เป็นเคร่ืองประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และดําเนินไปได้ด้วยดี 
๕. ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคม 
การดําเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมด้านทาน ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน ได้มีการ

ดําเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมพบว่า มีการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ มากท่ีสุด ให้แก่ลูก 
หลาน บุคคลในครอบครัว มากที่สุด และจะกระทําตามกาลบ้างตามสะดวกบ้าง ทั้งยังมีความผูกพัน



๑๐๒ 
 

กับพระพุทธศาสนาโดยมากจะให้ทานแก่พระภิกษุ หรือบํารุงวัดที่ตนเคารพนับถือ หรือแม้แต่ผู้คนที่
ตกทุกข์ได้ยากก็ได้รับความช่วยเหลือ ให้ทานด้วยวาจาพบว่าส่วนมากจะเป็นผู้ให้คําปรึกษา ให้กําลังใจ 
สอนผู้อ่ืนให้รู้ถูกผิดช่ัวดีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทาน และทางด้านจิตใจ ก็จะดําเนินชีวิต
ด้วยการสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือให้การช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวม มีการให้อภัยทาน และการ
แผ่เมตตาจิต ตลอดจนจิตคิดที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งทั้งหมดยอมรับกันว่าการให้เป็น
ส่วนหน่ึงของการดําเนินชีวิต จนสามารถจะกล่าวได้ว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับการเป็นผู้ให้ติดตัวมา
ต้ังแต่เกิด  

ในมิติของการให้ทานภายในชมรมพบว่า การให้ธรรมทาน หรือการให้คําปรึกษาหารือ ให้
ข้อคิดแก้ไขปัญหา สนทนากันและกัน เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากท่ีสุด โดยสังเกตว่า แม้การให้
ด้วยอามิส มีเงิน หรือขนม ของขวัญ จะมีอยู่บ้างแต่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ผ่านโลกมามากมีประสบการชีวิต
ก็ยังมีเรื่องราว ปัญหามาเล่าให้กันฟังมาเพ่ือการปรึกษาหารือกันตลอด และมีการแลกเปลี่ยนให้ข้อคิด
อันเป็นธรรมที่ชอบเพ่ือการแก้ไขปัญหาของกันและกัน ซึ่งสังเกตได้ว่าเรื่องของการให้อามิสทานดูเป็น
เรื่องรองลงไป 

การดําเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมด้านปิยวาจา ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร มีการดําเนินชีวิตตามแนวทางปิยวาจา ด้วยการพูด สนทนากับผู้อ่ืนด้วยวาจาไพเราะ 
อ่อนหวาน ประสานไมตรี พูดคําสัจ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียด 
ไม่พูดเพ้อเจอ ไม่พูดหยาบคาย โดยส่วนมากได้ใช้หลักการดําเนินชีวิตเช่นน้ีเป็นปกติในการพูดจา ให้
ความสําคัญกับคู่สนทนารักษาน้ําใจ หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกัน ด่ากัน พูดจาด้วยเหตุ ด้วยผล โดย
ส่วนใหญ่จะใช้หลักการคิดที่ว่า “ถ้าเราพูดไม่ดี พูดเท็จ ด่าว่าผู้อ่ืน จะทําให้เสียความเป็นผู้ใหญ่เด็กเกิด
ทีหลังจะขาดความเคารพนับถือ เพราะปากพูดจาไม่ดี” ซึ่งตรงกับหลักธรรมที่ว่า  

“กลฺยาณิเมว มุญฺเจยฺย  น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ 

 โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ  มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ.” (ขุ.ชา.เอก.อ. ๖๕/๒๘)  
พึงเปล่งวาจางามเท่าน้ัน ไม่พึงเปล่งวาจาช่ัวเลย 

การเปล่งวาจางามสําเร็จประโยชน์ได้ เปล่งวาจาช่ัว ย่อมเดือดร้อน 

ในมิติของปิยวาจาที่เป็นแนวทางจากการที่ผู้สูงอายุได้ใช้กับกลุ่มสมาชิกภายในชมรมและ
เป็นประโยชน์คือการที่พูดด้วยปิยวาจา ไพเราะอ่อนหวาน สมานไมตรี และพูดแต่คําสัจ โดยเห็น
สอดคล้องกันว่าเป็นการรักษานํ้าใจของกันและกันให้เกียรติต่อกันและกันทําให้สมาชิกไม่มีการ
ทะเลาะกันรักกันฉันพ่ีน้อง ซึ่งการดําเนินตามแนวทางน้ีต้องประพฤติให้เป็นปกติ เป็นประจํา ย่ิงจะ
ได้ผลดี 

การดําเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมด้านอัตถจริยา ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัด
ชุมพร คือ การทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ในการศึกษาคร้ังน้ีบรรดาผู้สูงอายุโดยมากจะมีการดําเนิน



๑๐๓ 
 

ชีวิตตามหลักธรรมว่าด้วยอัตถจริยา โดยเมื่อมีโอกาสเหมาะสมท่ีจะช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะได้ก็
จะเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนหรือแก่ส่วนรวมมากที่สุด เป็น
ต้นว่า ช่วยกิจกรรมอาสาที่ได้รับไหว้วาน เมื่อมีการขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์ก็ให้ความอุดหนุน 
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของ ของกินของใช้ โดยมากกิจกรรมของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัด
ชุมพรที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนร่วมน้ันจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางทุนทรัพย์มากกว่าการ
ช่วยเหลือโดยใช้กําลังแรงงานซึ่งก็เป็นผลจากร่างกายท่ีชรามากกว่าเหตุผลอ่ืนใด และการช่วยเหลือ
ประโยชน์ส่วนรวมน้ันพบว่ามีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและความชอบส่วนตัวของปัจเจก
บุคคล จากการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนสามารถแบ่งได้ ๒ ทาง ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา ซึ่ง
กล่าวมาแล้ว และทางวาจา จะเน้นการชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมทําบุญตามแต่จะมีโอกาส ชักชวนให้ผู้อ่ืน
ดูแลสุขภาพร่างกาย ให้คําปรึกษา ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้อ่ืน  

ในมิติของการนําหลักธรรมอัตถจริยา การทําประโยชน์แก่ตนเอง แก่ผู้อ่ืน และทั้งสองฝ่ายน้ี
ชมรมผู้สูงอายุได้มีการปฏิบัติและนํามาเป็นแนวทางคือ รับฟังและต้ังใจในการเก็บเก่ียววิชาความรู้
ตลอดจนคุณความดีอันเป็นสมบัติหรือเรียกว่าเป็นประโยชน์ตนให้เกิดขึ้น ทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่
หวังผลตอบแทนให้เป็นการสงเคราะห์ผู้อ่ืนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ และการทําประโยชน์ต้องเกิด 
ผลทั้งสองฝ่ายไม่ให้เสียประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เก้ือกูล และส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุก
กิจกรรมท่ีทําให้เห็นคุณค่าของการทําความดี เป็นการเช่ือมโยงนํ้าใจของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
เพราะเมื่อนํามาวิเคราะห์เห็นได้ว่าการเก้ือกูลของคนในสังคมด้วยการทําประโยชน์ทั้ง ๓ หลักการ น้ี 
ความเห็นคุณค่าของกันและกัน ระหว่างผู้ทําประโยชน์และผู้รับประโยชน์ตลอดจนทั้งสองฝ่ายได้
ประโยชน์ร่วมกันน้ันเหมือนคนกินข้าวหม้อเดียวกันย่อมอ่ิมด้วยกัน การทําประโยชน์น้ีจึงเป็นการยึด
เหน่ียว ทําให้ระลึกถึงกันและกันมีการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกันของคนในสังคม 

การดําเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมด้านสมานัตตตา ประพฤติสม่ําเสมอ ผู้สูงอายุชมรม
ผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมากจะต่ังมั่นอยู่บนแนวทางหลักธรรมอันดีงามเหมาะสมแก่เพศ 
วัย และฐานะของตน โดยส่วนมากจะประพฤติสม่ําเสมอในการให้ทาน สวดมนต์ ไปเย่ียมลูกหลาน ให้
การช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม แต่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมใดเป็นพิเศษหรือว่า
มากน้อยก็เพราะว่าทุกกิจกรรมจะดําเนินไปในหน่ึงวันโดยทําเป็นกิจวัตรประจําวันไม่คิดว่าต้องทํา
อะไรเป็นพิเศษ เพราะคิดกันว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจประจําวันอย่างสมํ่าเสมอมีการ ให้ทาน สวดมนต์ 
ไปเย่ียมลูกหลาน ให้การช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม ทําตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนใคร และ
ออกกําลังกายเป็นประจํา เพ่ือรักษาดูแลสุขภาพกาย ซึ่งก็ได้กล่าวเป็นแนวทางเดียวกันไม่มีข้อใดมาก
น้อยกว่ากัน ส่วนในการประพฤติตนสมํ่าเสมอต่อญาติการให้ทาน รักษาศีล ทําตนให้เป็นประโยชน์ ทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืน  



๑๐๔ 
 

ในมิติของการนําหลักธรรมสมานัตตตาไปปฏิบัติขิงสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวนได้
เป็นประจักคือ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ของชมรมทําให้คนในชมรมได้มีความรักสามัคคี กลมเกลียวกัน 
เพราะต่างเห็นคุณค่าของการวางตนสมํ่าเสมออาจกล่าวได้ว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับเพศ วัย 
สถานการณ์ บุคคล ชุมชน เวลา อันเป็นสิ่งจรรโลงให้คนในสังคมสามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะรู้จักหัน
นาเข้าหากัน รู้เขา รู้เรา ไม่เห็นแก่ตัว เยอย่ิง ถือทิฏฐิ ถือตัวถือตนน้ันเอง 

สรุปได้ว่าหลักธรรมเรื่อง สังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา มีความ 
สําคัญในการดําเนินชีวิตและกลายเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุอําเภอ
หลังสวน ถูกประยุคเข้ากับการดําเนินชีวิตแทบจะทุกการกระทํา คําที่พูดจนอยากจะแยกแยะ เพราะ
เป็นการหล่อหลอมเข้าตามสภาวะแห่ธรรมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหลักธรรมเบ้ืองต้นของมนุษย์ทุกคนไม่ว่า
ศาสนาใด ชาติใด สังคมใด สังคหวัตถุ ๔ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมได้อย่างเป็นสากล หรือแม้แต่บุคคลทั่ว ๆ ไปการประพฤติตามหลักธรรมสังคหวัตถุยังเป็นธรรม
เพ่ือการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืนอย่างมีผลคือเป็นหลักธรรมนํามาซึ่งความรักใคร่ 
สมานสามัคคี กลมเกลียวเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของผู้คนในทุกสังคมท้ังน้ีก็รวมสังคมผู้สูงอายุเข้าด้วย 
ซึ่งเป็นสังคมสุดท้ายก่อนที่มนุษย์จะถึงอาวสานแห่ชีวิต และทิ้งไว้เพียงความดี และความช่ัว ให้โลกได้
จดจําและนําแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ท่านทั้งหลายเหล่าน้ันได้ดําเนินมาจน
ประสบความสําเร็จ ประสบความสุข ด้วยหลักธรรมที่สําคัญอย่างสังคหวัตถุ ๔ โดยมีผู้สูงอายุชมรม
ผู้สูงอายุหลังสวน จังหวัดชุมพรเป็นแบบอย่างที่ดีและหน้านําไปใช้ประพฤติในการดําเนินชีวิตของเรา
ท่านทุกคนเพราะเป็นธรรมเครื่องยึดเหน่ียวคนในสังคม ให้มีความรัก สามัคคี ปรองดอง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
กันได้จริง และให้ผลเป็นความสุข ความสงบของผู้ประพฤติตาม และส่งผลถึงสังคมที่อยู่อาศัยกันได้
จริง ดังปรากฏแนวทางการดําเนินชีวิตตามการศึกษาครั้งน้ีพอสรุปเป็นหลักการได้ว่า 

๑. ให้ทานลูกหลาน ทําบุญตามกาล ถวายทานในพระพุทธศาสนา เป็นอามิสทาน ให้คํา 
ปรึกษาวิชาความรู้ ให้อภัยทาน เป็นธรรมทาน  

๒. พูดจาอ่อนหวาน สมานไมตรี พูดคําสัจ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็น
ประจํา ทําจนเป็นปกตินิสัย 

๓. ทําประโยชน์สองทาง คือ ทางกาย และ ทางวาจา เป็นต้นว่า ช่วยเหลืออนุเคราะห์ด้วย
แรงกาย สงเคราะห์ให้คําปรึกษา ถ่ายทอดวิชาความรู้ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

๔. ปฏิบัติภารกิจประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ ให้การช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม ทําตนให้เป็น
ประโยชน์ ไม่เบียดเบียนใคร เห็นคุณค่าของการวางตนเสมอต้นเสมอปลายหรือเรียกว่าการปรับตัวให้
เหมาะสมกับเพศ วัย สถานะ เหตุการณ์ บุคคล ชุมชน เข้ากับคนอ่ืนได้ ลดมานะละทิฏฐิ ทําตนให้เป็น
ที่ไว้เน้ือเช่ือใจของคนอ่ืนได้ ทําตนให้เป็นที่พ่ึงของทั้งตนเองและผู้อ่ืน 

 



๑๐๕ 
 

๖.๒ อภิปรายผล 
จากการศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอ 

หลังสวน จังหวัดชุมพรตามหลักธรรมด้าน ทาน น้ันกลุ่มตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่าการประพฤติตาม
แนวทาง คือ ให้ทานวัตถุก็ดี ให้ทานทางด้านคําพูดก็ดี ให้ทานทางด้านจิตใจก็ดี จะมีการเริ่มต้นจาก
คนในครอบครัวก่อน โดยมีความคิดเห็นว่าการให้อย่างน้ีเป็นการให้ตามภาระหน้าที่ทางสังคม บทบาท
ทางสังคมของตัวเองที่มีต่อผู้รับทานมากที่สุด 

๖.๒.๑ การให้ทาน ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน มีการให้ทานวัตถุ ให้
คําปรึกษา คําสั่งสอน ตลอดจนถึงการให้ทางจิตใจมีการให้กําลังใจ เพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ผู้อ่ืน ซึ่ง
สอดคล้องกับมติของ พระพรหมคุณาภร์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๖) ที่ให้คําอธิบายว่า “ทาน การให้
ตลอดถึงให้ความรู้และแนะนําสั่งสอน” ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้ให้พึงตระหนักถึงการสงเคราะห์ด้วยวิธีการให้
ทานไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามผู้ให้ย่อมจะเป็นที่รัก ที่น่าคบหาสําหรับผู้รับเสมอ ซึ่งจะผูกใจทั้งสองฝ่าย
ได้อย่างไม่ยากให้เกิดความรักใคร่ เอ็นดู ผูกพัน เอ้ือเฟ่ือต่อกันและกัน ไม่จํากัดเฉพาะการให้วัตถุทาน
เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการให้คําสั่งสอน บอกกล่าว  

การดําเนินชีวิตตามแนวหลักธรรมสังคหวัตถุว่าด้วยเรื่องทาน น้ัน จากการศึกษาพบว่า 
ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหลังสวน ได้มีการดําเนินชีวิตด้วยการให้เงิน ทอง วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ด้วยใจสละ 
คิดจะสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้อ่ืน บํารุงพระพุทธศาสนาสละทรัพย์ในการกุศลต่าง ๆ ตลอดจนช่ัวเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ และส่วนมากจะเป็นที่ปรึกษา ให้กําลังใจ สอนผู้อ่ืนให้รู้ถูกผิดช่ัวดี ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ แก่ผู้ไม่รู้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทาน และก็จะดําเนินชีวิตด้วยการทําตนให้
เป็นประโยชน์เพ่ือให้การช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวม ให้อภัยทาน และการแผ่เมตตาจิต ซึ่งทั้งหมด
เหล่าน้ีเป็นแนวทางที่ผู้สูงอายุได้ทํากันเป็นประจํา บางท่านก็หวังผลตอบแทนบางท่านก็ไม่ได้หวังอะไร 
ขอให้ทําแล้วสบายใจ สุขใจเท่าน้ันก็พอ การศึกษาครั้งน้ีแสดงผลสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครู
พิสัยปริยัติกิจ (แก่น อคฺควณฺโณ) ได้ทําการวิจัย “เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมการให้เชิงพุทธใน
สังคมไทย” ซึ่งกล่าวว่า การให้ ถือเป็นเรื่องจําเป็นของคนที่อยู่รวมกัน ต้องมีการช่วยเหลือกันด้วยการ
แบ่งทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่ให้แก่คนอ่ืนบ้าง ตามความจําเป็น การให้สิ่งของที่ไม่มีโทษในเร่ืองที่เป็น
ประโยชน์เช่นน้ี นับว่าเป็นความถูกต้องของการให้เพราะในเวลาก่อนจะให้ก็มีใจดี ในขณะกําลังให้ก็มี
ใจเล่ือมใส ครั้นให้แล้วก็มีใจแช่มช่ืนเบิกบาน เป็นความบริบูรณ์แห่งเจตนา ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้าย 
ผู้ใด แม้มิได้มีทรัพย์สิ่งของจะแบ่งให้แต่ก็สามารถจะให้เวลาและกําลังกายกําลังใจ ในการช่วยเหลือคน
อ่ืนได้ และประการสุดท้ายที่สําคัญ การบอก การแนะน้าช้ีแจงให้มีปัญญา เคร่ืองรู้ธรรม ว่าการประพฤติ 
อย่างน้ีเป็นความดีมีคนสรรเสริญ อย่างน้ีไม่ดีมีคนติเตียน สิ่งน้ีมีโทษไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ สิ่งน้ีไม่มี
โทษเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข แนะนําให้เพ่ือนมนุษย์ต้ังอยู่ในการประพฤติความดี อย่างน้ีก็จัดเป็นการ
ให้ทานที่ประเสริฐ (พระครูพิสัยปริยัตกิฎจ (แก่น อคคฺวณฺโณ), ๒๕๕๔, หน้า ๒๓๖) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ



๑๐๖ 
 

ทุกคนได้ประพฤติตามคําสั่งสอนทางพระพุทธ ศาสนาทั้งที่ต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจแต่ก็มีความตระหนักถึง
ผลของการให้เป็นอย่างดีว่าเมื่อให้แล้วผู้รับสุขใจ ผู้ให้ก็อ่ิมใจสุขใจด้วยเช่นกันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
และยังเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจของกันและกันไว้อย่างดีด้วย 

และจากการศึกษายังพบอีกว่า มีการให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการให้ทาน ที่พระมหาอนงค์ กตปุญฺโญ (หล้าทองอินทร์) (๒๕๕๑, หน้า 
๙๓) ซึ่งทําการศึกษา เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการให้ทานสมัยพุทธกาลกับปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กล่าวไว้ว่า “จุดประสงค์การให้ทาน ๒ ประการ คือให้เพ่ือ
อนุเคราะห์ คือ การช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากไร้ ด้วยความสงสาร ไม่หวังผลตอบแทนจากสิ่งที่ตนให้
ไป และให้เพ่ือบูชาคุณ คือผู้ทําอุปการะแก่ตน ส่วนจุดประสงค์ของการให้ทานในปัจจุบันของชาวพุทธ
ตําบลเมืองเก่า คือ กําจัดความเห็นแก่ตัว ต้องการเสียสละ ต้องการบํารุงพระศาสนา ต้องการความสุข 
อนุเคราะห์ตอบแทนบุญคุณ ทําตามประเพณี สงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์ ทําตามประเพณีที่ปู่ ย่า ยาย เคย
ทําตามกันมา” ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส่วนมากจะเห็นว่าการให้แม้จะหวังผลหรือไม่ก็ตามเมื่อ ให้คือมุ่งเพ่ือ
การกําจัดความตระหน่ีและให้โดยไม่หวังผลอย่างไรอานิสงส์ก็ย่อมจะเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยแรงแห่งบุญที่
เกิดขึ้นแก่จิตใจผู้ที่สละให้ทานอย่างแท้แน่นอน และแม้ส่วนหน่ึงจะให้เหตุผลเพราะทําตามประเพณี 
หรือเพ่ือสงเคราะห์ก็ตามก็ เช่ือว่าการให้ทานน้ันย่อมมีผลมีอานิสงส์ 

๖.๒.๒ ปิยวาจา วาจาที่น่ารัก อ่อนหวาน วาจาที่เป็นประโยชน์ ละจากการพูดเท็จ พูดแต่
คําจริง คําสัตย์ มีถ้อยคําเป็นหลักฐานควรเช่ือถือ เพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ผู้อ่ืน 

การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพรตามหลักธรรมด้าน ปิยวาจา น้ันกลุ่มตัวอย่างได้แสดงให้เห็นว่าการประพฤติตามแนวทางคือ 
การกล่าววาจาอ่อนหวาน วาจาไพเราะ วาจาประสานไมตรี และพูดคําสัจ เป็นสิ่งที่ควรจะประพฤติให้ 
เป็นปกตินิสัย ซึ่งสอดคล้องกับมติของ พระธรรมปิฎกที่กล่าวไว้ว่า “ปิยวาจาพูดอย่างรักกัน คือกล่าว
สุภาพ ไพเราะ น่าฟังช้ีแจงแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือ
คําแสดงความให้กําลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีทําให้รักใคร่นับถือและ
ช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน” (พระธรรมปิฎก, ๒๕๔๔, หน้า ๑๑) ทั้งน้ีเพราะว่า การกล่าวด้วยปิยวาจานํามา
ซึ่งความรักใคร่สมานสามัคคี ไม่ทําให้แต่แยก แบ่งพรรคแบ่งพวก มีแต่ประโยชน์ รักษาน้ําใจของกัน
และกันได้เป็นอย่างดี  

และวาจาสัจ น้ันถือเป็นเรื่องสําคัญและผู้ที่ประพฤติได้ปฏิบัติตามย่อมจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ 
ที่ดีของสังคม น่าเคารพ เช่ือถือได้ และเป็นที่รักของผู้ได้ยินได้ฟัง ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างก็ได้แสดง 
ถึงว่าการดําเนินแนวทางด้านปิยวาจาน้ันเป็นความสําคัญมาก และต้องทําให้เป็นปกติ กับทุกคนที่เรา
สนทนาพูดคุยอย่างมีสติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คํานนท์) (๒๕๔๙, 
หน้า ๒๓) ได้ทําการศึกษาวิจัย “เรื่อง การประยุกต์ใช้วาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย เพ่ือ



๑๐๗ 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ได้แสดงไว้ว่า วาจาสุภาษิตจึงมีคุณค่าในการพัฒนาตน สังคม และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง ผู้ที่ศึกษาวาจาสุภาษิตอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตามวาจาสุภาษิตอย่างไม่
หว่ันไหวก็จะเกิดเป็นมงคลชีวิตและเป็นมาตรฐานของสังคมสืบไป ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การสนทนาด้วยการ
ต้ังสติเป็นสิ่งสําคัญที่จะคอยควบคุมคําที่พูดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งน้ีย่อมจะนําไปสู่การพัฒนา
สังคมได้ในระดับองค์รวมให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ มีความสามัคคีกัน ลดช่องว่างระหว่างความคิดที่ไม่
ลงรอย แตกแยกกันให้เป็นไปในทางเดียวกันนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดับ ประเทศได้ต่อไป 

การกล่าวปิยวาจาของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างมีข้อน่าสังเกตอยู่คือการกล่าวปิยวาจานั้น
จะสอดแทรกความเช่ือเรื่องของกรรม โดยมากจะเห็นตรงกันว่าเมื่อเราพูดดีกับเขา เขาก็พูดดีกับเรา เรา
ไม่ด่าว่าเขา เขาก็ไม่ด่าว่าเรา แนวความคิดเช่นน้ีของกลุ่มตัวอย่างยังสอดคล้องกับการศึกษาของ มนูญ 
คันธประภา (๒๕๕๓, หน้า ๑๕๒)  ศึกษาวิจัย “เรื่อง ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้ในการดําเนินชีวิต (ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)” ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการ ดําเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีทัศนคติในการนําหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต โดยเฉลี่ย เห็นด้วยกับเรื่องการเห็นคุณค่าความสําคัญและประโยชน์ในการ นับถือ
พระพุทธศาสนา เห็นด้วยกับกฎแห่งกรรม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เมื่อผู้สูงอายุเหล่าน้ีตระหนักถึงผล
กรรมดี และโทษจากกรรมช่ัว ที่แสดง และสนองให้ผลจากตนเองก็ตามจากผู้อ่ืนก็ตามด้วยการพูดจาไม่
ดี ทั้งน้ีจากการผ่านชีวิตมาในระยะอันนานผ่านโลกมาไม่น้อยย่อมจะเกรงกลัวต่อการทําบาปด้วยวาจา 
และยังสังเกตได้ว่าผู้ดําเนินตามแนวทางปิยวาจาน้ีย่อมเป็นผู้น่าคบหาสมาคม เป็นคนมีเสน่ห์ใครได้
สนทนาด้วยก็ชอบใจ พอใจจะคบหามาก ๆ อีกด้วย 

๖.๒.๓ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความ
ทุ่มเทแก่ตนเอง บุคคลอ่ืน การบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือเพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ผู้อ่ืน หลักธรรมน้ีว่าด้วย 
การบําเพ็ญประโยชน์ ซึ่งไม่ว่าจะประกอบประโยชน์แก่ผู้ใด ก็เป็นไปโดยทางกายอย่างหน่ึง ทางวาจา
อย่างหน่ึง 

การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร ได้ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมว่าด้วยอัตถจริยา โดยผู้สูงอายุมีการทําประโยชน์ด้วยการชักชวน
ผู้อ่ืนให้ออกกําลังกายให้ความสนใจต่อสุขภาพร่างกาย ในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเร่ืองสําคัญมากที่ 
สุดของผู้สูงอายุ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ ธราธร ดวงแก้ว และหิรัญญา เดชอุดม (๒๕๕๐, หน้า ๙๗)  
ได้ทําการวิจัย “เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วยพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านการออกกําลังกาย พฤติกรรมสุขภาพด้านการ รับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพ ด้านการ
ปฏิบัติตนในภาวะเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ ด้านการจัดการความเครียด เปรียบเทียบพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่าด้านสุขภาพ



๑๐๘ 
 

ผู้สูงอายุให้ความสําคัญเพียงระดับปานกลางเท่าน้ัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในบริบทความเป็นผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จะมีความเห็นตรงกันว่าร่างกายเป็นรังของโรค และเมื่อร่างกายไม่
แข็งแรงโรคภัยก็จะตามมาการจะรักษาตนเองให้เป็นสุขอยู่ได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่น้ี
จึงไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์ใดจะสําคัญไปกว่าการรักษาสุขภาพร่างกายจึงมุ่งเน้นประเด็นไปที่การออก
กําลังกาย แม้แก่เพ่ือน ๆ สมาชิกด้วยกันก็จะให้ความสําคัญเรื่องของการออกกําลังกายมาก  

การศึกษาครั้งน้ียังพบว่าการที่ผู้สูงอายุมีการทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนน้ันจะกระทําด้วยการเป็น
ผู้ให้วัตถุแก่ผู้อ่ืนมากที่สุด โดยจะให้แก่ลูก คู่ครอง และคนในครอบครัวเป็นลําดับที่หน่ึง สอดคล้อง 
กับการสงเคราะห์บุตรหรือการเล้ียงดูลูกและสงเคราะห์ภรรยา ในมงคลสูตรข้อที่ ๑๒ ดังบาลีที่ว่า  
“ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห” (ขุ.ขุ. ๓๙/๖/๑๘๙) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความผูกพันกันโดยสายเลือด และ
ความเป็นคู่ครองตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของมนุษย์ และจากการศึกษายังพบว่ามีการ
ทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมีนัยหลากหลาย เช่น ทําประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือด้วยการ
บริจาค ทะนุบํารุง การทําประโยชน์ส่วนรวมเพราะอาชีพ การงาน มีนัยมากน้อยตามลําดับที่กล่าวมา 
และ มักจะขึ้นอยู่กับฐานะ และบทบาทหน้าที่ทางสังคม 

๖.๒.๔ สมานัตตตา วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งการวางตน ประพฤติตนให้เป็นผู้เสมอ
ต้นเสมอปลาย ในกิจวัตรประจําวันส่วนตัว การประพฤติสม่ําเสมอต่อคนในครอบครัว ญาติ หรือบุคคล
อ่ืน และการวางตนเสอมต้นเสมอปลายเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และ สิ่งแวดล้อม เป็นไป
เพ่ือการอนุเคราะห์ สงเคราะห์ผู้อ่ืน 

การดําเนินชีวิตตามสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ตามหลักธรรมด้าน สมานัตตตา พบว่า ผู้สูงอายุมีการประพฤติตนสมํ่าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมใดเป็นพิเศษหรือว่ามากน้อย ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า การ
ดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างจะดําเนินทุกกิจกรรมไปในหน่ึงวันโดยทําเป็นกิจวัตรประจําวันไม่
คิดว่าต้องทําอะไรเป็นพิเศษ กิจกรรมที่กระทํากันคือการปฏิบัติภารกิจประจําวันอย่างสม่ําเสมอมีการ 
ให้ทาน สวดมนต์ ไปเย่ียมลูกหลาน ให้การช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม ทําตนให้เป็นประโยชน์ ไม่เบียด 
เบียนใคร และออกกําลังกายเป็นประจํา เพ่ือรักษาดูแลสุขภาพกาย ซึ่งก็ได้กล่าวเป็นแนวทางเดียวกัน
ไม่มีประเด็นใดที่ให้ความสําคัญมากน้อยกว่ากัน  

ในการประพฤติตนสม่ําเสมอต่อญาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญกับการไปเยี่ยม
เยียนให้กําลังใจ พูดคุย รับฟังสารทุกสุกดิบของกันและกัน พบปะกันระหว่างญาติ ๆ มากที่สุด ซึ่งสอด 
คล้องกับการศึกษาของ พระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา (๒๕๕๒, หน้า ๑๒๖) ทําการวิจัย “เรื่อง การศึกษาและ
การพัฒนาการทํางานรวมกันของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔” ที่พบว่า
พฤติกรรมทางด้านสมานัตตตานักเรียนมีการวางตนเสมอต้นเสมอปลายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รับ
ฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ ทั้งน้ีมีข้อจํากัดตามฐานะทางสังคม รายได้ การศึกษา และความชอบ ทั้งน้ี



๑๐๙ 
 

เพราะว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้ว และยิ่งภาวะสูงวัยมีความต้องการความเอาใจใส่ดูแลมาก กว่าคน
ปกติย่อมจะมองในมุมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเมื่อมีโอกาสจึงมักจะ
ไปเย่ียมเยียนลูกหลาน หรือญาติ ๆ ตลอดถึงเพ่ือน ๆ และมีการพูดคุยสนทนาอันเป็นการเช่ือมโยงความ 
สัมพันธ์ต่อกันและกัน การสนทนาระหว่างผู้สูงอายุก็มักจะนานเพราะการผ่านโลกมานานย่อมจะมี
เรื่องราวมากมายพร้อมที่จะถ่ายทอดสารทุกสุกดิบให้แก่กันและกันฟัง  

จากการศึกษายังพบว่า การที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความเห็นว่าตนได้กระทําบุญ ทาน รักษา
ศีล ๕ ปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเอง ซึ่งมีส่วนให้การดําเนินชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม (๒๕๕๑, หน้า ๑๒๒) ศึกษาวิจัย 
“เรื่อง พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว” ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยเริ่มต้ังแต่หลักปฏิบัติพ้ืนฐานของศาสนาพุทธอย่าง
หลักของศีล ๕ ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพกายและใจท่ีดี ทั้งน้ีเพราะว่าผู้ที่ประพฤติ
ตามธรรมมีศีล ๕ เป็นต้น น้ันเมื่อกระทําจนปรากฏผลซึ่งย่อมจะสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยตัวของผู้ปฏิบัติ
เองและผู้ปฏิบัติตามศีล ๕ ก็ย่อมจะได้รับผล อานิสงส์ดังบทสรุปท้ายศีลที่พระสงฆ์ท่านมักจะกล่าวทุก
ครั้งต่อท้ายศีล ดังบทท่ีว่า 

“สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา 
สีเลน นิพพุตึ ยนฺติ ตสฺมา สีลํวิโส ทเย”  

ศีลทําให้เราเข้าถึงสุคติ ศีลก่อให้เกิดโภคทรัพย์ และศีลนํามาให้ได้ถึงความดับ หรือพระ
นิพพาน ด้วยเหตุฉะน้ี จึงควรรักษาศีลไว้ด้วยดี 

 

๖.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
๖.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นที่น่า

สังเกตว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นผู้ที่ผ่าประสบการณ์มักจะเป็นผู้สามารถแก้ไข หรือตอบโจทย์ปัญหา
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ฉะน้ันการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเผยแพร่ บอกกล่าว แสดงความคิดเห็น ที่
เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของคนรุ่นหลัง จึงเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะท่าน
ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต และท่านที่มีประสบการณ์ชีวิตมามากมาย ซึ่งเป็นตัวอย่างได้
เป็นอย่างดี ทั้งน้ีจึงควรกําหนดนโยบายและสร้างองค์กรผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง และส่งเสริมกิจกรรมที่
เหมาะสมแก่เพศและวัยของผู้สูงอายุ ทั้งน้ีเพ่ือเสนอผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง เช่นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐบาล ได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ 
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๖.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ควรมีการนําผลของการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดโดยเฉพาะ เยาวชน คนใน

ครอบครัว ชุมชน บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เจ้าหน้าที่
ศูนย์สุขภาพชุมชน เรือนจํา รัฐบาล หรือองค์กรทางศาสนา จะได้ให้การเผยแพร่แนวทางการดําเนิน
ชีวิต อันเป็นไปเพ่ือความอยู่ผาสุกของคนในสังคมนั้น ๆ โดยมีหลักธรรมสังคหสัตถุ ๔ เป็นแนวทาง
การดําเนินชีวิต 

๖.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
การวิจัยในประเด็นน้ีได้ค้นพบคําตอบเก่ียวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมสังคห-

วัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุ ในแง่มุมตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพียงบางส่วนเท่าน้ัน ทั้งน้ียังมีที่น่าสนใจเก่ียว 
กับหลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ และผู้สูงอายุ ในแง่มุมต่าง ๆ อีกหลายด้าน ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่า น่าจะมี
การวิจัยในแง่มุมที่เก่ียวข้อง เช่น 

๑) ควรมีการศึกษาเรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุในบ้านพัก
คนชราว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

๒) ควรมีการศึกษาเร่ืองการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมสังคหวัตุ ๔ ของผู้สูงอายุที่มีบทบาท
ผู้นําชุมชนว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

๓) ควรมีการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ของหลักธรรมในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีผล
ต่อผู้สูงอายุกับสังคม 

๔) รูปแบบการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของคนไทย 
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พระพุทธศาสนา, ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖,  
http://taninkham.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false.html เข้าถึง
ข้อมูล วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖. 

สุรีรัตน์ โบจรัส, บทความสุขภาพจิต, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์. เข้าถึงข้อมูล 
http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/story/health/77.htm. เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๗. 



๑๑๔ 
 

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๖ ทิศทาง CSR & 
Sustainability ปี ๒๕๕๖. เข้าถึงได้ทาง  
http://www.thaicsr.com/2006/07/4.html, เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖. 

ศูนย์บริการข้อมูลอําเภอ, อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร, เข้าถึงข้อมูลได้ที่  
http://www.amphoe.com/ menu.php?mid=1&am=129&pv=11. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 
๖ ธันวาคม ๒๕๕๖. 

อย .อาศม , http://www.oryor.com/oryor_arsom/detail.php?sec=3&cat=15, เข้าถึงข้อมูล 
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗. 

 
๔) วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / รายงานการวิจัย 

กัลยา โชติธาดา. (๒๕๕๔). “การปฏิบัติตามสังคหวัตถุกับการประสานงานของบุคลากร สํานักการ
พิมพ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

เจษฎากรณ์ รอดภัย. (๒๕๕๔). “การศึกษาวิเคราะห์หลักโอวาทปาฏิโมกข์ในทัศนะของพระเถระใน
ประเทศไทย”. ปริญญานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ธราธร ดวงแก้ว และ หิรัญญา เดชอุดม. (๒๕๕๐). “พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ตําบลโพรงมะเด่ือ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”. งานวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. 

บุษราคัม จําปา. (๒๕๕๐). “จิตอาสากับการบริการช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษา : โครงการ
ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล”. ปริญญานิพนธ์ศิลป-
ศาสตรบัณฑิต. วิทยาลัยศาสนศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ประพันธ์ ศุภษร, ดร. (๒๕๕๒). “วิเคราะห์การให้ทานของพระเวสสันดร ในมิลินทปัญหา”. งานวิจัย. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูพิสัยปริยัตกิฎจ (แก่น อคคฺวณฺโณ). (๒๕๕๔). “ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมการให้เชิงพุทธใน
สังคมไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูวิจิตธรรมนนท์ (ฮงทอง). (๒๕๕๔). “การศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในสังคมตามหลัก
สัมมาอาชีวะ ของชุมชนเขตตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ”. วิทยานิพพนธ์. 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๑๑๕ 
 

พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คํานนท์). (๒๕๔๙).  “การประยุกต์ใช้วาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร์ขุ
ททกนิกาย เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา. (๒๕๕๒). “การศึกษาและพัฒนาการทํางานร่วมกันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔”. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

พระมหาอนงค์ กตปุญฺโญ (หล้าทองอินทร์). (๒๕๕๑). “ศึกษาเปรียบเทียบการให้ทานสมัยพุทธกาล
กับปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. ปริญญานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระสมุห์สัมฤทธ์ิ ติสฺสานุตฺตโร (ดิสสา). (๒๕๔๙). “การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พัชรินทร์ ศรีสุวพนธ์ุ. (๒๕๕๑). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการปฏิบัติตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา กรุงเทพมหานครมหานครเขต ๑”. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มณีนุช ไพรดี. (๒๕๕๒). การนําหลักลังคหวัตถุ๔ไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทพรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด. ปริญญานิพนธ์พุทธ-
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

มนูญ คันธประภา. (๒๕๕๓). “ทัศนคติในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”. งานวิจัย. คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

รศรินทร์ เกรย์, รศ. ดร., อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, ผศ. ดร., เฉลิมพล แจ่มจันทร์, ผศ. ดร., เรวดี 
สุวรรณนพเก้า. (๒๕๕๖). มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม 
และสุขภาพ. มหาวิทยาลัยมหิด : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จํากัด. 

รัชนีพรรณ ทะแพงพันธ์ุ. (๒๕๕๔). “การศึกษาพฤติกรรมการใช้วาจาในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา
นักศึกษาช้ันปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยกรุเทพ วิทยาเขตรังสิต ปทุมธานี”. ปริญญานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม. (๒๕๕๑). “พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว”. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณทิต. 
วิทยาลัยศาสนศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๑๑๖ 
 

โสภิตา จิวะพงศ์. (๒๕๕๓). “ศึกษาวิเคราะห์การดําเนนิชีวิตเชิงพุทธของผู้นําในสังคมไทย”. ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช. 

อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์. (๒๕๕๔). “ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์”. ปริญญานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 
๕) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ 

รุ่งโรจน์ ศิริเวช. เอกสาร : ประวัติและความเป็นมาชมรมผู้สูงอายุเขตอําเภอหลังสวน. ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๗. 

______. เอกสารประกอบคําสอน รายวิชา ศิลปะการดํารงชีวิต รหัสวิชา 2000106. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต. ๒๕๕๖.  

_______. เทศบาลเมืองหลังสวน. ข้อมูลเมืองหลังสวน. ๒๕๕๖ 
 

๖) สัมมนากลุ่มย่อย / สัมภาษณ์เชิงลึก 
นายประยูร สังข์สะอาด. สัมมนากลุ่มย่อย / สัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๗. 
นางมะลิ รัตนราช. สัมมนากลุ่มย่อย / สัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๗. 
นายสมพร หัตยามณีวุฒิ. สัมมนากลุ่มย่อย / สัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๗. 
นางยุพา ผุดเพชรแก้ว. สัมมนากลุ่มย่อย / สัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๗. 
นางสาวอุบล สมบูรณ์. สัมมนากลุ่มย่อย / สัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๗. 
นางจิตมา โสมทัพมอญ. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นายสมจิต จันทร์ธรรม. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางสาลี่ รอดศิริ. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางวรรณี ฤาชัย , สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นายชาลีย์ เทศพิทักษ์. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางอุบล ราวยน. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 



๑๑๗ 
 

นางลาวัลย์ หิรัญวดี. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางปราศี จันทราบดี. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางกุศล สัตยสมิทสถิต. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางอุ่นเรือน เรืองธารา. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางนันทา หัตยามณีวุฒิ. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นายวิชัย รุจิเรข. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางจํารัส จ้องสกุล. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางอาภา แสงเกตุวนามิตร. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางราตรี โกสวิดา. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางพงศรี วรชาติ. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
นางประกอบ ปฏิสัมภิทากุล. สัมมนากลุ่มย่อย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗. 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
  

๑. พระมหาบญุไทย ปุญฺญมโน (ดร.) 
 การศึกษา ป.ธ. ๕, ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ศศ.ม. (ปรัชญา) 
  ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
๒. พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร (ดร.) 
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 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  
๓. ผศ.(พเิศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 
 การศึกษา B.A. (Political Science) 
  M.A. (Political Science) 
  Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๒๗ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง  

การดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สงูอายุชมรมผู้สูงอายุ  
อําเภอหลงัสวน จังหวัดชุมพร 

 
 

คําชี้แจง  
แบบสัมภาษณ์ ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนว

สังคหวัตถุ ๔ ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
โดยข้อคําถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอ 

หลังสวน ชุมพร ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็นปลายเปิดแบบเติมข้อความ จํานวน ๖ ข้อ ข้อมูลผู้ตอบ
แบบ สอบถาม  

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูง 
อายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด จํานวน ๑๓ ข้อ จําแนก
ออกเป็น ๔ ด้านดังน้ี 

๑.  ด้านทาน จํานวน ๓ ข้อ 
๒.  ด้านปิยวาจา จํานวน ๔ ข้อ  
๓.  ด้านอัตถจริยา จํานวน ๓ ข้อ 
๔.  ด้านสมานัตตา  จํานวน ๓ ข้อ 
ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ชุมพร ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 
  
 
 
 
 
 
 

  



๑๒๘ 
 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
๑. ช่ือ ....................................................... นามสกุล ..............................................................  
๒. เพศ  ....................................................  
๓. อายุ  ....................................................  ปี 
๔. ระดับการศึกษา  ..............................................................................................................  
๕. อาชีพ  ..............................................................................................................................  
๖. รายได้ประมาณเดือนละ...................................................................บาท 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 
จํานวน ๑๓ ข้อ จําแนกออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑.  ด้านทาน จํานวน ๓ ข้อ 
๒.  ด้านปิยวาจา จํานวน ๔ ข้อ  
๓.  ด้านอัตถจริยา จํานวน ๓ ข้อ 
๔.  ด้านสมานัตตา  จํานวน ๓ ข้อ 
๒.๑ ด้านทาน การให้ตามนัย ๓ ประการ คือการให้ทานวัตถุสิ่งของ การให้ทานทางวาจา 

การให้ทานทางจิตใจ จัดเป็นการให้ทั้งสิ้น 
 ๒.๑.๑ ท่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตด้วยการให้วัตถุ สิ่งของ เงิน ทอง เป็นทาน

อย่างไร 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 
 



๑๒๙ 
 

 ๒.๑.๒ แนวทางการดําเนินชีวิตของท่านด้วยการเป็นผู้ให้ทางด้านคําพูดวาจาเป็น
อย่างไร 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

 ๒.๑.๓ แนวทางการดําเนินชีวิตของท่านด้วยการให้ทานคือเป็นผู้เสียสละด้านจิตใจ
เป็นอย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

๒.๒ ด้านปิยวาจา เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตด้านปิยวาจา คือ เป็นผู้มีวาจาเป็นที่รัก 
พูดแล้วให้คนรักคนชอบได้ มีการพูดด้วยวาจาไพเราะ อ่อนหวาน ประสานไมตรี และพูดแต่คําสัจ  

 ๒.๒.๑ ท่านมีแนวทางการกล่าววาจาไพเราะในการดําเนินชีวิต อย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 ๒.๒.๒ ท่านมีแนวทางการกล่าววาจาอ่อนหวานในการดําเนินชีวิต อย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 ๒.๒.๓ท่านมีแนวทางการกล่าววาจาประสานไมตรีในการดําเนินชีวิต อย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 



๑๓๑ 
 

 ๒.๒.๔ ท่านมีแนวทางการกล่าววาจาสัจในการดําเนินชีวิต อย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

๒.๓ ด้านอัตถจริยา เป็นการดําเนินชีวิตด้วยการประพฤติกระทําประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง 
บุคคลอ่ืน และทั้งสองฝ่ายคือทั้งต่อตนเองด้วยและบุคคลอ่ืนด้วย 

 ๒.๓.๑ การประพฤติกระทําประโยชน์แก่ตนเองอันท่านใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตมีอย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 ๒.๓.๒ ท่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตด้วยการกระทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนอย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 ๒.๓.๓ ท่านได้กระทําประโยชน์ทั้งสองฝ่าย กล่าวคือทั้งประโยชน์ต่อตนเองด้วยและ
ประโยชนต่อบุคคลอ่ืนด้วย อันเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
  



๑๓๔ 
 

๒.๔ ด้านสมานัตตา การดําเนินชีวิตด้วยการประพฤติตนตามหลักธรรมความเป็นผู้วาง
ตนเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งการวางตน ประพฤติตนให้เป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย ในกิจวัตรประจํา 
วันส่วนตัว การประพฤติสมํ่าเสมอต่อคนในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอ่ืน และการวางตนเสอม
ต้นเสมอปลายเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๔.๑ ท่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย ในกิจวัตรประจําวัน
ส่วนตัวอย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 ๒.๔.๒ ท่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายประพฤติสม่ําเสมอต่อ
คนในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอ่ืนอย่างไรบ้าง  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
 



๑๓๕ 
 

 ๒.๔.๓ ท่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายประพฤติสม่ําเสมอ
เหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และ สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
  



๑๓๖ 
 

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ ๔ 
ของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุอําเภอหลังสวน ชุมพร  

 
ข้อเสนอแนะ  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
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ภูมิลําเนาเดิม : จังหวัดหนองคาย  
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดโตนด เลขที่ ๒๘๙ ถนนหลงัสวน ตําบลหลังสวน  
   อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐  
การศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๔๕ : มัธยมปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 
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   กรุงเทพมหานคร คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ 
ประสบการณก์ารทํางาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๓  : ครูพระสอนธรรมศึกษา โรงเรียนพระพุทศาสนาวันอาทิตย์  
    ศูนย์พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร  
  : ครูพระสอนพระพุทธศาสนา โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ : ครูพระสอนธรรมศึกษา โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร 
  : พระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ โรงเรียนวชิรมกุฏ กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ : ครูพระสอนธรรมศึกษา โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร  
  : ครูพระสอนธรรมศึกษา โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ : เจ้าอาวาสวัดโตนด 
  : เรขานุการเจ้าคณะตําบลหลงัสวน 
  : คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ธรรมศึกษาช้ันตรี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ : คณะกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมช้ันตรี ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 
สถานทีท่ํางานปัจจุบนั  
  : วัดโตนด เลขที่ ๒๘๙ ถนนหลงัสวน ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน 
   จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐ 
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